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ردع التقسيم
اب��رز  م��ن  واح���دا  االع��ام��ي  الت�ضليل  ك��ان 
ا�ضتعماال  واك��ره��ا  ���ض��راق اجل��ه��ود  اآل��ي��ات 
يف  املتلقني  على  تاأثريها  مب��دى  ملعرفتهم 
تاريخية  كمرجعية  ا�ضتغالها  وامكانية  احلا�ضر  الوقت 

لت�ضليل االجيال الاحقة.
ومن االدلة على ذلك ما ن�ضاهده من اآثار التحريف والتزييف 
ال���ذي م��ور���س وال ي���زال مي��ار���س اىل ال��ي��وم ع��ل��ى ال��ت��اري��خ 
االن�ضانية  املامح  لطم�س  اجلهود  تكري�س  عرب  اال�ضامي 
احلنيف  اال���ض��ام��ي  للدين  ال��راق��ي��ة  واالخ��اق��ي��ة  والعلمية 
بكل  مقرتنا  اال�ضام  ا�ضم  ا�ضبح  حتى  مب�ضاداتها  وابدالها 

ما هو غري مقبول ان�ضانيا.
واأن هذه العملية قد اأقنعت اأطيافا لي�ضت بالقليلة من الغرب 
امل�ضاواة  بروح  اال�ضام  مع  التعاي�س  تقبل  عدم  اىل  خا�ضة 
امن��وذج  وارق��ى  اعظم  اىل  اال���ض��اءة  اىل  و�ضوال  االن�ضانية، 
بيته  واأهل  الكرمي  ر�ضولنا  وهو  ان�ضاين خلقه اهلل -تعاىل-  

الطاهرين وا�ضحابه املخل�ضني.
اأدى عدم التقبل الغربي لاإ�ضام ذلك ال�ضعي احلثيث  كما 
واملركز )وبخا�ضة من احلكومات(لتجنيد خمتلف الطاقات 
�ضبيل  يف  جندت  وقد  امل�ضلمني  من  للنيل  االمكانيات  و�ضتى 
ذلك ماكينة اعامية هائلة، الغريب فيها انها لي�ضت خارجية 
ل�ضمان احل�ضول  اال�ضامي  البيت  داخل  نابعة من  انها  بل 

على اكرب االثر وباأ�ضرع وقت ممكن وباأقل اخل�ضائر.
العراق  يف  يجري  ما  مفا�ضل  اىل  التحليل  بعني  املتابع  واإن 
ب�ضكل خا�س ي�ضت�ضف الكثري من املعاين ويكت�ضف الكثري من 
خبيثة  اجندات  وراءه��ا  تقف  التي  االعامية  الت�ضريحات 
االأمر  يف  واملوؤ�ضف  م�ضتقبلية،  واأخ��رى  مرحلية  اه��داف  لها 
ان اجلهات وال�ضخو�س التي توؤدي هذه اخلدمة للمخططات 
العدوانية هي جهات داخلية بع�ضها على علم مبا يقوم به من 
دور اأقل ما ميكن ان يقال عنه انه خياين بكل معاين الكلمة، 

وجهات اخرى تردد ما يتم حتفيظه لها دون تفكر او تدبر.
املحمومة  االعامية  احلمات  تلك  ذلك  على  االمثلة  ومن 
ار�ضا  العراق  انقذ  ال��ذي  ال�ضعبي  احل�ضد  �ضد  وامل�ضعورة 
و�ضعبا من ويات داع�س واتباعه، وال يخفى على احلاذقني 
التهيئة  راأ�ضها  على  يقف  وال��ت��ي  ذل��ك  وراء  م��ن  االه���داف 
القادمة من  التاريخ وت�ضييع احلقائق على االجيال  لتزييف 
جهة وابقاء نزعة التفرقة بني ابناء ال�ضعب متقدة من جهة 
االعداء ع�ضكريا  على  اكرب  انت�ضارات  ومنع حتقيق  اأخرى، 
اأو عن طريق اف�ضال خمططاتهم اخلبيثة التي باتت تقف يف 

مقدمتها اليوم دعوات التق�ضيم الطائفي.
وهنا ياأتي دور ال�ضرفاء واخلريين يف الت�ضدي اىل موؤامرات 
وك�ضف  االعام  امام  تعريتهم  خال  من  وبخا�ضة  االع��داء 
اكاذيبهم وادعاءاتهم وكذبهم على النا�س وحتري�ضهم على 

الفتنة بكل الو�ضائل .
وتقع هذه امل�ضوؤولية اليوم بالدرجة االوىل على تلك الع�ضائر 
البطلة التي �ضاهمت مع اخوانها يف الوطن باإف�ضال املخطط 
املخطط  ب��اأف�����ض��ال  ك��ذل��ك  لت�ضاهم   ، ع�ضكريا  ال��داع�����ض��ي 
ال�ضور  ك�ضف  خ��ال  م��ن  واع��ام��ي��ا،  �ضيا�ضيا  الداع�ضي 
احل�ضد  مقاتلو  �ضطرها  التي  امل�ضرقة  االخ��وي��ة  االن�ضانية 

ال�ضعبي وتفانيهم يف الت�ضحية خدمة البناء وطنهم.
قواتنا  يف  االب��ط��ال  اجلنود  على  اأي�ضا  امل�ضوؤولية  تقع  كما 
املكت�ضبات  على  احل��ف��اظ  يف  ال�ضعبي  واحل�����ض��د  امل�ضلحة 
تعاملهم  خ��ال  م��ن  اي��دي��ه��م  على  تتحقق  ال��ت��ي  العظيمة 
االخاقي االن�ضاين واال�ضامي، وهو املنهج الذي طاملا حثت 
املرجعية الدينية وركزت عليه يف كثري من مفا�ضل توجيهاتها 
خالها  من  تدعوهم  التي  االبطال  املقاتلني  اىل  الكرمية 
الوطنية من اجل ردع خمططات  الوحدة  اىل احلفاظ على 

االعداء وعلى راأ�ضها تلك املخططات الرامية اىل التق�ضيم.
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ال�ضيعي  الوقف  دي���وان  رئي�س  معايل  ا�ضتقبل 
رئي�س  مكتبه  املو�ضوي يف  ال�ضيد عاء  �ضماحة 
جممع اهل البيت العاملي )عليهم ال�ضام( حجة 
اال�ضام وامل�ضلمني ال�ضيخ حممد ح�ضن اأخرتي 
والوفد  االآ�ضفي  مهدي  حممد  ال�ضيخ  و�ضماحة 

املرافق لهما .
وقال م�ضدر اعامي بالديوان ان �ضماحة ال�ضيد 
املو�ضوي رحب بالوفد ال�ضيف وبحث مع رئي�س 
ال�ضيخ حممد ح�ضن اخرتي  البيت  جممع اهل 
وال�ضيخ االآ�ضفي �ضبل تعزيز التعاون بني الديوان 
وا�ضاف  ال�ضام-  -عليهم  البيت  اهل  وجممع 
ان ال�ضيد املو�ضوي ا�ضاد بالدور الكبري للمجمع 
ب��االإ���ض��ام  التعريف  يف  البيت  الأه���ل  ال��ع��امل��ي 
املحمدي ون�ضر ثقافة وعلوم اهل البيت -عليهم 
القدير ان يوفق اجلميع  العلي  ال�ضام- داعيا 

ملر�ضاته
بدوره عرب ال�ضيخ اأخرتي عن �ضروره بهذا اللقاء 

يف  املو�ضوي  لل�ضيد  والتربيكات  التهاين  وق��دم 
عمله اجلديد متمنيا له دوام التوفيق ، داعيا اىل 
الثقايف  التوا�ضل والتعاون يف املجال  مزيد من 
والديني بني الديوان واملجمع العاملي الأهل البيت 

من اجل تعريف العامل بالدين املحمدي اال�ضيل 
وفقه وثقافة اهل البيت وحماية الدين من كل 
اإ�ضافة  �ضورته  ت�ضويه  يف  االأع���داء  حم���اوالت 

للعمل اجلاد من اجل الوحدة اال�ضامية .

رئيس ديوان الوقف الشيعي يستقبل االمين العام للمجمع العالمي 
ألهل البيت )عليهم السالم(

اخبار وتقارير

ال�ضحن  يف  مبكتبه  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العام  االمني  ا�ضتقبل 
اال�ضتاذ  العراقية  الوطنية  اال�ضتثمار  هيئة  رئي�س  ال�ضريف  احل�ضيني 
املقد�ضة  العتبة  مبا�ضرة  حول  اجلانبان  وتناق�س  االعرجي(  )�ضامي 

باإن�ضاء مطار االمام احل�ضني)عليه ال�ضام( الدويل.
الية تنفيذ  الكربائي حول  ال�ضيخ  لقاوؤنا مع  وقال االعرجي" متحور 
على  االتفاق  مت  حيث  الدويل  ال�ضام(  )عليه  احل�ضني  االمام  مطار 
ت�ضكيل فريق عمل واحد ملناق�ضة االمور الفنية والعملية االخرية مل�ضروع 

املطار متهيدا لعر�ضه على جمل�س الوزراء".
واكد االعرجي" على ان حت�ضل العتبة احل�ضينية املقد�ضة على اجازة 

اال�ضتثمار خال اال�ضهر الثاث القادمة؛ وا�ضفا م�ضاريعها اال�ضتثمارية 
داعيا  والكفاءة،  والنزاهة  بالدقة  تت�ضف  الأنها  للعراق  مفخرة  باأنها 

م�ضاريعهم  يف  احل�ضينية  العتبة  ح��ذو  يحذوا  ان  امل�ضتثمرين  جميع 
اال�ضتثمارية".

الشيخ الكربالئي يناقش مع رئيس هيئة االستثمار الوطنية 
الية تنفيذ مطار )االمام الحسين "عليه السالم"( الدولي
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اخبار وتقارير

باك�ضتان  يف  املذهبية  ال�����ض��وؤون  وزي��ر  اع��رب 
العتبة  تقدمها  التي  للن�ضاطات  �ضعادته  عن 
احل�����ض��ي��ن��ي��ة امل��ق��د���ض��ة م���ن خ���ال اط��اق��ه��ا 
الثاين  الثقايف  كرباء  ن�ضيم  ا�ضبوع  فعاليات 
بالتعاون مع جامعة  اباد؛  ا�ضام  العا�ضمة  يف 
الكاظمية  العتبة  وم�ضاركة  اال�ضامية  الكوثر 

والعبا�ضية املقد�ضتني.
وقال )�ضردار حممد يو�ضف(" �ضررت حينما 
تقيم  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  ان  علمت 
التي  اباد  ا�ضام  عا�ضمتنا  يف  ثقافيا  ا�ضبوعا 
مبا  ���ض��ررت  وق��د  فعاليات  ه��ك��ذا  ملثل  حت��ت��اج 
مع  تتنا�ضب  ون�ضاطات  فعاليات  من  �ضاهدته 

الثقافة الباك�ضتانية."
ثقافية  ا�ضابيع  هكذا  مثل  اقامة  وا�ضاف" ان 
العتبة  امل�����ض��وؤول��ني يف  ون��و���ض��ي  ج���دا؛  م��وؤث��ر 
تلك  مثل  تكثيف  الكوثر  وجامعة  احل�ضينية 
الن�ضاطات  التي لها االثر الكبري على املتلقني".
الفعاليات  جميع  زرت  ان��ن��ي  ���ض��ردار  وت��اب��ع 

و�ضاهدت ان الن�ضاطات والفعاليات التي تقدم 
بل  معني  مبذهب  تخت�س  ال  وه��ي  للوافدين 

ت�ضمل جميع االديان واملذاهب اال�ضامية.
واردف قائا" ان باك�ضتان ت�ضهد و�ضعا امنيا 

ت�ضاعد  فعاليات  هكذا  مثل  اقامة  وان  متوترا 
املجتمع  يف  وال�ضام  اال�ضام  روح  ن�ضر  على 
للعتبات  بال�ضكر اجلزيل  الباك�ضتاين؛ متقدما 

املقد�ضة وجامعة الكوثر.

وزير باكستاني: نشاطات العتبة الحسينية تخدم جميع الطوائف
وتساعد على نشر روح اإلسالم والسالم في المجتمع الباكستاني

-عليه  احل�ضني  االإم��ام  مركز  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العامة  االأمانة  افتتحت 
ال�ضام- الأطفال التوحد يف حمافظة بابل باإ�ضراف من اأمينها العام �ضماحة ال�ضيخ 

عبد املهدي الكربائي.
وقال )عقيل ال�ضكري( امل�ضرف االإداري ملركز التوحد يف حمافظة بابل : بربكة 
املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العامة  االأمانة  ورعاية  ال�ضام  عليه  احل�ضني  االإم��ام 
وبجهود املخل�ضني فيها مت افتتاح مركز االإمام احل�ضني- عليه ال�ضام- الأطفال 

التوحد يف حمافظة  بابل والذي يعد خطوة لبداية م�ضروع كبري مب�ضاحة) 5000 
مرت ( �ضيتم بناوؤه قريبًا كمركز الأطفال التوحد ب�ضكل اأو�ضع يف املحافظة، مبينًا 
اأن املركز يتاألف من )8 ( �ضفوف تخ�ض�ضية اإ�ضافة اإىل االإدارة واملطعم وموؤثث 
اأكادميي من جامعة )بابل(  وي�ضرف عليه كادر فني تخ�ض�ضي  االأث��اث  باأحدث 

ودائرة �ضحة املحافظة .
املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  من  وبدعم  املبذولة  بجهودنا  �ضنعمل  ال�ضكري:  واكد   
با�ضتثمار الكفاءات العلمية واالأكادميية الإي�ضال املركز اإىل اأعلى درجات الكفاءة 
والتطور من خال اإقامة برنامج خا�س يت�ضمن الزيارات اليومية املختلفة للمركز 
ال��دورات التخ�ض�ضية  اإقامة  من قبل )دائ��رة ال�ضحة( و)جامعة بابل( وكذلك 
اإقامة هذا املركز هو عاج  اأن الهدف من  للكادر الفني املتواجد معنا، مو�ضحًا 
مع  الطفل  فيه  يختلف  �ضلوكيًا  مر�ضًا  يعد  ال��ذي  التوحد(  )مر�س  من  االأطفال 
االآخرين ونحاول اأن جنمعه بهم ومن خال ذلك القينا ا�ضتح�ضان جميع املواطنني 
يف املحافظة، ونحن م�ضتمرون  بت�ضجيل اأ�ضماء االأطفال وو�ضل العدد اإىل اأكر من) 

100 (طفل  من اأبناء املحافظة.

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مركزًا لعالج التوحد في محافظة بابل
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اخبار وتقارير

مهرجان  التوايل  على  الثاين  العام  يف  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  اقامت 
ا�ضبوع ن�ضيم كرباء الثقايف الثاين بالتعاون مع )جامعة الكوثر االإ�ضامية( 

ومب�ضاركة فعالية من قبل العتبات املقد�ضة يف العراق.
وانطلقت فعاليات املهرجان يف  العا�ضمة الباك�ضتانية) اإ�ضام اآباد( و�ضط 
العتبات  الدينية وممثلو  ح�ضور ر�ضمي و�ضعبي من بينهم وكاء املرجعيات 

املقد�ضة يف العراق واأ�ضاتذة جامعات ورجال دين.
ا�ضتهل احلفل بتاوة اآيات من الذكر احلكيم تاها مقرئ العتبة احل�ضينية 
املرجعية  وكيل  النجفي  ال�ضيخ حم�ضن  كلمة  ثم  العامري(  املقد�ضة )ر�ضول 
من  الكرمية  العناية  ن�ضكر  فيها:  ق��ال  اآب���اد(  اإ���ض��ام  يف)  العليا  الدينية 
عبد  ال�ضيخ  احل�ضينية  للعتبة  العام  االأم��ني  وباخل�ضو�س  املقد�ضة  العتبات 
الوا�ضع  االهتمام  خ��ال  من  وا�ضعة  بروؤيا  يتمتع  ال��ذي  الكربائي  املهدي 
للعتبات  العامني  االأمناء  اأن  مبينًا  واللغة،  الثقافة  يف  عنه  يختلف  مبجتمع 
املقد�ضات يتمتعون بفكر جيد واأن املجتمع الباك�ضتاين بحاجة اإىل توجهاتهم 
كرم  على  للتعرف  ما�ضة  بحاجة  الباك�ضتاين  املجتمع  اأن  كما  وتوجيهاتهم 

العراقيني الذي لي�س له مثيل.
احل�ضينية  للعتبة  العامة  االمانة  كلمة  الفتاوي(  علي  )ال�ضيخ  القى  فيما 
نحمل  ال�ضهداء  �ضيد  اأر���س  الفداء  اأر���س  من  جئناكم   : فيها  بني  املقد�ضة 
معنا راية االإمام احل�ضني) عليه ال�ضام( املعطرة باأريج عطر قربه املبارك 

لرفعها يف اأر�ضكم املباركة .
وتابع: يقام هذا املهرجان بالتعاون مع )جامعة الكوثر االإ�ضامية ( لتج�ضيد 
اآل��ه  ال�ضيما  ونهج  و�ضلم(  واآل��ه  عليه  االأك��رم حممد )�ضلى اهلل  النبي  نهج 
بيته  اأهل  والنفي�س من  الغايل  الذي قدم  ال�ضام  االإمام احل�ضني عليه  نهج 
لطلب  خرجت  اإنني  اأجمع  للعامل  ليقول  الر�ضيع  طفله  وحتى  واأ�ضحابه 

االإ�ضاح يف اأمة جدي ر�ضول اهلل.
اأن يحفظ االأمة  اأراد  اإن االإمام احل�ضني عليه ال�ضام  واأ�ضاف )الفتاوي( 
بال�ضريعة  التم�ضك  اإىل  داعيًا  والفجور  الف�ضق  فرف�س  ال�ضريعة  وي�ضون 
حلفظ رتبة االإن�ضانية ورفعها عن رتبة ، مبينًا: اأن تلك العتبات املقد�ضة ت�ضم 
ج�ضد االإمام علي )عليه ال�ضام ( يف النجف االأ�ضرف وج�ضد االإمام احل�ضني 
وج�ضد اأبي الف�ضل العبا�س )عليهما ال�ضام( يف كرباء وج�ضدي االإمامني 
الع�ضكريني  االإمامني  وج�ضدي  الكاظمية  يف  ال�ضام(  )عليهما  اجلوادين 
)عليهما ال�ضام (يف �ضامراء املقد�ضة ونحن خدام تلك العتبات نحمل معنا 
حتيات اإخوانكم يف اهلل لنقول لكم نحن اإخوتكم يف الدين واالإن�ضانية رغم 
واأهل بيته االأطهار )عليهم  النبي االأكرم  اأكد عليه  بعد امل�ضافات ح�ضب ما 

ال�ضام( واملرجعية الدينية العليا.
وي�ضهد املهرجان فعاليات خمتلفة  منها اقامة الندوات واملوؤمترات ومعر�س 

للكتاب واخر لل�ضور ت�ضتمر على طول فرتة املهرجان.

العتبة الحسينية المقدسة تقيم أسبوع نسيم كربالء
 الثقافي الثاني في باكستان
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اخبار وتقارير

منّظمة الشباب العراقيّ األمريكي: أّن ما يثار حول الحشد الشعبي محض 

افتراء وبعيد عن الواقع ومباَلٌغ فيه..
وبدعوة  املقّد�ضة  العبا�ضيُة  العتبُة  ا�ضتقبلت 
موّجهٍة منها وفدًا مّثل منّظمة ال�ضباب العراقّي 
االأمريكي، وهي منّظمة غري ربحية تاأ�ّض�ضت يف 
 / العراقّي  ال�ضباب  بع�س  يد  على  )2009م( 
االأمريكي الذين وجدوا من ال�ضروري اأن يوّحدوا 
اأ�ضواتهم وقدراتهم وطاقاتهم يف مكاٍن ي�ضتفيد 
بكّل ما لديهم  والعمل  العراق،  االأّم  بلُدُهم  منه 
من اإمكانيات متاحة الإظهار احلقائق بعيدًة عن 
�ضياغة  على  ي�ضاعد  ومبا  وال�ضبابية  الت�ضوي�س 
يف  واالقت�ضادية  والثقافية  ال�ضيا�ضية  القرارات 

اأمريكا عرب قنوات العمل االأكادميّي والبحثي.
ونتيجًة ملا اأُثري وُيثار حول اأبناء احل�ضد ال�ضعبّي 
احلقيقة  اىل  مت��ّت  ال  التي  االّتهامات  كيل  من 

ب�ضلة من قبل بع�س اجلهات، كذلك العمل على 
اإظهار ما قامت به ع�ضابات داع�س جتاه العوائل 
املهّجرة والأّن جزًءا كبريًا من هذه احلملة ُيدار 
العتبُة  قامت  وق��د  �ضخمة،  اإعامية  مباكنات 

العبا�ضية املقّد�ضة بتوجيه دعوٍة عن طريق مركز 
من  املنّظمة  لهذه  اأمريكا  يف  للعاقات  الكفيل 
اأجل الوقوف على احلقائق واإخراجها ب�ضورتها 

ال�ضحيحة واإظهارها للعيان.

�ضارك م�ضتل العتبة العبا�ضية املقد�ضة يف معر�س الزهور الدويل الرابع املقام يف �ضاحة 
الق�ضور الرئا�ضية يف حمافظة الب�ضرة ، والذي ياأتي بالتزامن مع االنت�ضارات التي 

حقّقتها قّواتنا االأمنية واحل�ضُد ال�ضعبّي.
بنّي:  هنون  خليل  احل��اج  املقّد�ضة  العبا�ضية  العتبة  يف  اخلدمية  ال�ضوؤون  ق�ضم  رئي�ُس 
"معر�س الب�ضرة للزهور  هو من املعار�س التي داأب م�ضتل العتبة املقّد�ضة على امل�ضاركة 
فيها، وكّل م�ضاركٍة تكون اأف�ضل من التي �ضبقتها، وذلك بف�ضل ما ي�ضهده امل�ضتل من 
تطّوٍر على جميع اأ�ضعدته، حيث قام بتكثري وتهجني واإنتاج اآالف االأنواع من ال�ضتات 
واالأوراد، فامتازت هذه امل�ضاركة من ناحية امل�ضاحة حيث بلغت )800م2(، وعن االأنواع 
حيث مّتت امل�ضاركة باأكر من )200،000األف( �ضتلة ووردة مّت توزيعها وت�ضكيلها باأ�ضكاٍل 
�س من امل�ضتل وهي  هند�ضية وفنية غاية يف الروعة واجلمال، وباإ�ضراف كادٍر متخ�ضّ

متناغمة مع ال�ضبغة العامة ملعر�س الزهور".
واأردف قائًا: "�ضارك امل�ضتل كذلك من خال املنحل مبجموعٍة من نتاجاته كالّنحل 
واخلايا والطرود والغذاء امللكي، هذا باالإ�ضافة اىل م�ضاركة م�ضنع اجلود ل�ضناعة 
االأ�ضمدة الع�ضوية التابع للعتبة املقّد�ضة وهي باكورة م�ضاركاته فيما ينتجه من اأ�ضمدة 

والتي ُتعّد من االأ�ضناف الفريدة واجليدة ".
ال�ضعبي  لقّواتنا االأمنية واحل�ضد  اأن نقّدمه  اأقّل ما ميكن  "هذا  واخَتَتم احلاج خليل: 
وهم ي�ضّطرون اأروع املاحم يف املعارك التي يخو�ضون غمارها من اأجل حترير اأرا�ضينا 

املغت�ضبة وكجزٍء من ا�ضتذكار �ضهداء هذه املحافظة ب�ضورٍة خا�ضة و�ضهداء العراق 
عمومًا ".

فيما قال رئي�ُس اللجنة الُعليا ملعر�س الزهور  نوري عبدالنبي: "اإّن معر�س الزهور الدويّل 
الرابع الذي ُينّظم برعاية احلكومة املحلية يف الب�ضرة، ُت�ضارك فيه اأكر من )50( 
موؤ�ّض�ضة من القّطاع العام واخلا�س، وي�ضتمر ملّدة �ضهٍر واحد، و�ضّم املعر�س لهذه ال�ضنة 
مئات االأنواع من الزهور املو�ضمية املحّلية واالأجنبية، كما ت�ضّمن ن�ضبًا ت�ضكيلّيًا ي�ضيد 
باإجنازات القّوات االأمنية يف مقارعة االإرهاب باالإ�ضافة اىل ت�ضكيات اأخرى، وهناك 

ة �ضّمها املعر�س للمنتجات املحّلية ومعار�س الكتب ومن�ضورات تثقيفية". اأجنحٌة خا�ضّ

العتبة العباسية المقدسة تشارك في معرض الزهور 
الدوليّ الرابع في البصرة
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• يعّدها ويحررها : �صباح الطالقاين

الحتادية  احلكومة  من  مطالبته  ال�صي�صتاين  احل�صيني  علي  ال�صيد  الأعلى  الديني  املرجع  ممثل  جدد 
ب�صرورة الهتمام مبقاتلي احل�صد ال�صعبي، مو�صحا ن�س ن�صائح وتوجيهات املرجع ال�صي�صتاين للمقاتلني 

يف �صاحات اجلهاد.
وقال ال�صيد احمد ال�صايف خالل خطبة �صالة اجلمعة التي اقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 23/
ربيع الآخر/1436هـ املوافق 2015/2/13م" انتم تالحظون الهتمام الكبري من املرجعية يف م�صالح البلد 
الذي  ولول اجلهد  ال�صر�صة من الرهابيني  الهجمات  به من هذه  اعلم  انتم  يتعّر�س اىل ما  اليوم  والبلد 

ا�صرتك فيه من كان عنده هذه الهّمة والغرية على البلد لعلم اهلل اأين كانت ت�صري المور.."
واأ�صاف" لزلت هناك بع�س املعاناة وهناك اخوة من احل�صد الذين ي�صكون من نف�س املعاناة التي تردنا 
واإكــرام  وم�صتحقاتهم  رواتبهم  يف  �صواء  بهم  الر�صمية  اجلهات  قبل  من  الهتمام  عدم  وهي  األ  يوميًا 
�صهدائهم". داعيا الدولة اىل" ان تاأخذ هذا املو�صوع بعني الهتمام الأوفى والأوفر". مو�صحا انه" ل عذر 

لأي اأحد بعدم الهتمام بهوؤلء الأبطال وبهذه ال�صواعد املوؤمنة اخلرية التي تدافع عن البلد "..
وبني ممثل املرجع ال�صي�صتاين بقوله" ل نريد ان نقول لقد اأ�صمعت لو ناديت...، بل نريد ان نرى اأثرًا طيبًا 
ووا�صحًا يف نفو�س هوؤلء الأخوة.. نعم هناك جهود ل ُتنكر لكن هذه اجلهود كان ميكن اأن تكون اأكرث من 

اجل هذا البلد ومن اجل هوؤلء الأخوة ".

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا �صماحة ال�صيد اأحمد ال�صايف خطيب واإمام اجلمعة يف كربالء املقد�صة يف خطبته 
الثانية من �صالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف 7 جمادى الأول 1436هـ املوافق 2/27/ 2015م اإىل 

ثالثة اأمور جاءت كما يلي:
 الأمر الأول: ...يف الفرتة الأخرية كرثت ال�صكاوى من اأبنائنا الطلبة املبتعثني للدرا�صة يف اخلارج حول مو�صوع تخفي�س 
رواتبهم ب�صكل غري من�صف ول يغطي حتى ن�صف نفقاتهم التي تتطلبها درا�صتهم يف بع�س الدول التي ابتعثوا لها... اإن 
اأن �صبب قرار  اإننا نعلم  اأن يبنوا البلد من خالل ما يكت�صبون من جتارب وعلم واأفكار...  ابنائنا الطلبة لهم احلق يف 
وتنقي�س خم�ص�صات  الأولويات،  مراعاة  التعليم  لوزارة  ولكن لبد  امليزانية  العجز يف  هو  املخ�ص�صات  تخفي�س هذه 
املبتعثني اإذا كان يوؤدي اإىل الإخالل بتكميل درا�صتهم فهو نق�س للغر�س الذي اأر�صلوا من اأجله اإىل اخلارج فلُيقدم هذا 

على بع�س الأمور الأخرى من م�صاريف وزارة التعليم التي ل حتظى بهذه الدرجة من الأهمية.
الأمر الثاين: اإن كثريًا من الإخوة املتخرجني يعانون من م�صكلة التعيينات وعدم وجود فر�صة للعمل يف قطاع الدولة... 
وهنا نوؤكد على اإن ال�صعي احلثيث حلل هذه امل�صكلة هو م�صوؤولية اأهل القرار... واإن تن�صيط القطاع اخلا�س والهتمام به 
وت�صهيل القوانني ملمار�صته اأمر حتمي كي تقوم الدولة بالهتمام به، وحتويل كثري من الأن�صطة عليه له مردودات اإيجابية 

كثرية منها ما ُي�صّرع يف عملية بناء الدولة ومنها ما ي�صتوعب الأعداد الكبرية من اخلريجني والعاطلني عن العمل..."
 الأمر الثالث: �صبق اأن ذكرنا اأن الهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات اإيجابية كبرية على البلد وبعك�صه له مردودات 
الأمن  اإن  باأر�صه وزراعتها وتدعمه،  التم�صك  الفالح واملزارع على  ت�صّجع  اأن  الدولة  اأي�صًا وعلى  �صلبية كبرية وخطرية 
الواقع  على  ذلك  بتنفيذ  والهتمام  ال�صحيحة  والأُطــر  القوانني  لها  تو�صع  اأن  لبد  التي  ال�صيادية  الأمــور  من  الغذائي 
الزراعي، اإن من جملة الدعم هو عدم اإغراق ال�صوق ببع�س املنتجات الأجنبية يف وقت قد تكون هذه املنتوجات حملّية 
ومتوفرة بكرثة، لبد اأن ي�صعر الفالح بالطمئنان عندما يزرع اأو يفّكر اأن ي�صرتي اأر�صًا ل�صت�صالحها، اإن حمايته هي 

من م�صوؤولية الدولة..."

جندد مطالبتنا احلكومة الهتمام مبقاتلي احل�سد 
ال�سعبي واإكرام �سهدائهم

املرجعية تنتقد تخفي�س رواتب املبتعثني للدرا�سة 
وتدعو لت�سجيع الزراعة 
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:ال�صيد ال�صايف  

شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف:



تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب واإمام اجلمعة يف كربالء املقد�صة 
يف خطبته الثانية من �صالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف )14/ جمادي الأوىل/ 1436 

هـ( املوافق )3/6/ 2015م( اإىل اأمور ا�صتهلها �صماحته بالقول:
يف الوقت الذي نكرر ا�صادتنا وتثميننا لبطولت وت�صحيات هوؤلء الأحبة يف احل�صد ال�صعبي والقوات المنية وندعو 
ل�صهدائهم البرار بالرحمة الوا�صعة والدرجة الرفيعة، ون�صدد على �صرورة ان يكون لأهايل هذه املناطق دور اأكرب 
واأو�صع يف حترير مناطقه، فان متابعة الحداث يف جبهات القتال تقت�صي منا التاأكيد مرة اأخرى على بع�س ما ورد 

يف توجيهات املرجعية الدينية العليا للمقاتلني: 
1-الهتمام بتنظيم �صفوفكم والتن�صيق بني خطواتكم وعدم ال�صرت�صال يف مواقع احلذر بغري ترو، والندفاع من 

غري حتوط ومهنية، فان ذلك اكرث ما يراهن عليه عدوكم ويت�صبب يف احلاق اخل�صائر بكم...
2-ينبغي عليكم جميعًا �صبط النف�س وعدم اخل�صوع لالنفعال النف�صي لفقد حبيب لكم او عزيز عليكم خ�صو�صًا 
فيما يتعلق بالعوائل التي يترت�س بها العدو ممن مل يقاتلوكم ول�صيما امل�صت�صعفني من ال�صيوخ والولدان والن�صاء حتى 
اذا كانوا من ذوي املقاتلني لكم بل كونوا لهوؤلء امل�صت�صعفني حماة تعينونهم على الو�صول اىل ماأمن من الر�س 

واأطعموهم طعامكم فاأنكم ان فعلتم ذلك كانت لكم املكانة واملنزلة الطيبة يف نفو�صهم...
ويف جانب اآخر من خطبته اأفاد ال�صيخ الكربالئي" ت�صكو العديد من الع�صائر يف حمافظة النبار من الذين عرّبوا 
عن موقف وطني م�صوؤول من قلة املواد الغذائية املطلوبة لعوائلهم املحا�صرة ونحن اذ نقدر ان المكانات املتاحة 
للحكومة ل تفي بتوفري احتياجات هوؤلء الخوة ب�صورة كاملة ال انه لبد من العمل على تقدمي ما ميكن تقدميه لهم 

من الغذاء وال�صالح والعتاد ل�صتمرار �صمودهم وثباتهم...
وا�صتدرك الكربالئي جانبا مواز من الأحداث فقال" يف الأيام الخرية قامت عنا�صر داع�س بهدم واتالف الكثري 
من مقتنيات املتحف الوطني يف املو�صل وتدمري بع�س املواقع الثرية يف حمافظة نينوى ليدللوا مرة اخرى على مدى 
وح�صيتهم وهمجيتهم وعدائهم لل�صعب العراقي العظيم ل حلا�صره فقط بل حتى لتاريخه وح�صارته ال�صاربة يف 
القدم انه يومًا بعد يوم يثبت للعامل اجمع مدى احلاجة يف تكاتف اجلميع يف �صبيل حماربة هذا التنظيم املتوح�س..."

نقل ممثل املرجع ال�صي�صتاين عدد من التو�صيات اجلديدة للمرجع الأعلى اىل اأبنائه رجال احل�صد ال�صعبي واملقاتلني يف 
جبهات القتال، داعيا اىل اغاثة عاجلة ل�صكان بلدة البغدادي التابعة ملحافظة الأنبار، وموؤكدا ا�صتعداد العتبات املقد�صة 

للم�صاهمة يف تقدمي جهود الغاثة اذا وفرت اجهزة الدولة الليات املنا�صبة لإي�صال مواد الغاثة والدواء اليهم.
املوافق  هـ  ـــر/1436  الآخ 30/ربــيــع  يف  اجلمعة  ل�صالة  الثانية  اخلطبة  خــالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  وقــال 
2015/2/20م" نقراأ على ح�صراتكم توجيهات اأخرى مما اأو�صى به املرجع الديني الأعلى �صماحة ال�صيد ال�صي�صتاين – 
دام ظله ال�صريف- املقاتلني واملجاهدين يف جبهات القتال: اهلل اهلل يف النفو�س، فال ُي�صتحّلن التعّر�س لها بغري ما اأحّله 
اهلل -تعاىل- يف حال من الحوال، فما اأعظم اخلطيئة يف قتل النفو�س الربيئة وما اأعظم احل�صنة بوقايتها واإحيائها..."
ون�صائهم  حربه  اأهل  لبيوت  التعّر�س  عن  ينهى  كان  اّنه  ال�صالم(  )عليه  املوؤمنني  امري  �صرية  من  كان  واأ�صاف" لقد 
الرجال  )حاَربنا  يقول:  وكان  ا�صتباحتها  على  اخلــوارج-  من  ة  خا�صّ  – معه  كان  من  بع�س  اإ�صرار  رغم  وذراريهم 
فحاربناهم، فاأّما الن�صاء والذراري فال �صبيل لنا عليهم لأنهن م�صلمات ويف دار هجرة، فلي�س لكم عليهن �صبيل، فاأّما 
ما اأجلبوا عليكم وا�صتعانوا به على حربكم و�صّمه ع�صكرهم وحواه فهو لكم، وما كان يف دورهم فهو مرياث على فرائ�س 

اهلل -تعاىل- لذراريهم، ولي�س لكم عليهّن ول على الذراري من �صبيل(".
فيه اخلوارج  وقع  وا�صتباحة حلرماتهم، كما  بهم  نكاية  دينهم  النا�س يف  اتهام  الكربالئي" اهلل اهلل يف  ال�صيخ  وتابع 
يف الع�صر الأول وتبعه يف هذا الع�صر قوم من غري اأهل الفقه يف الدين، تاأثرًا مبزاجياتهم واأهوائهم وبّرروه ببع�س 
اإّن من �صهد ال�صهادتني كان م�صلمًا ُيع�صم دُمه  الن�صو�س التي ت�صابهت عليهم، فعظم ابتالء امل�صلمني بهم، واعلموا 
وماُله واإن وقع يف بع�س ال�صاللة وارتكب بع�س البدعة، فما كّل �صاللة بالتي توجب الكفر، ول كّل بدعة توؤدي اىل نفي 

�صفة ال�صالم عن �صاحبها، ورمبا ا�صتوجب املرء القتل بف�صاد او ق�صا�س وكان م�صلمًا..."

املرجعية العليا تبعث بو�سايا جديدة للمقاتلني 

نوؤكد توجيهات املرجعية للمقاتلني وندعو لت�سليح 
الع�سائر املت�سدية لداع�س
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كلمة  ثم  احلكيم  الذكر  من  الآي��ات  تاوة  االفتتاح   حفل  ا�ضتهل 
�ضعد  ال�ضيد  األقاها  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العامة  االأم��ان��ة 
الدين ها�ضم مدير مكتب االأمني العام للعتبة املقد�ضة بني فيها: 
احل�ضيني  م�ضرح  مهرجان  نفتتح  ان  اليوم  هذا  يف  لي�ضرفنا  انه 
ال�ضغري االأول، والذي تقام فعالياته على اأر�س كرباء املقد�ضة، 

كرباء ال�ضمود والتحدي.
واأ�ضاف ها�ضم" اإن مهرجان م�ضرح احل�ضيني ال�ضغري االأول هو 
البذرة التي نبذرها اليوم وبدعم ورعاية  مبا�ضرة من لدن االأمني 
املهدي  ))عبد  ال�ضيخ  �ضماحة  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العام 
� (( وهّمة العاملني فيها وموؤازرة ال�ضادة  � دام عزه  الكر بائي 
االأعزاء م�ضوؤويل املحافظة كافة، الذين مل�ضنا منهم روح التعاون 

الكبري يف ن�ضاطات وم�ضاريع العتبة املقد�ضة".
واأو�ضح" وهذه البذرة بحاجة اإىل دعم وتوجيهات املخت�ضني يف 
جمال امل�ضرح لكي تنمو �ضجرة اإبداعية ي�ضتظل حتتها �ضغارنا من 
هجري ما يعانونه من هجوم فكري �ضر�س يرهق عقولهم النا�ضئة، 

وحماواًل اإبعادهم عن روح دينهم وعقيدتهم وتقاليدهم".
وبني" اإن هذا املهرجان ي�ضعى الأن يكون اجتاهه عقائديًا فكريًا 
اأ�ضيًا ير�ضم به درب اأجيالنا ال�ضاعدة وي�ضعى يف الوقت نف�ضه 

يُعنى ب�ضكل دقيق بالطفولة، يف ظل  اأي�ضًا ان يكون اجتاهًا فنيًا 
ما تعانيه املكتبة امل�ضرحية من افتقار لن�ضو�س يف هذا اجلانب 

املهم.
اإن�ضاج  اإىل  ي�ضعى  املهرجان  العام:  االأم��ني  مكتب  مدير  وتابع   
جيل جديد من امل�ضرحيني ال�ضغار جمهورًا وممثلني وخمرجني 
فنانينا  م��ن  ال�ضاعدة  االأج��ي��ال  م���وؤازرة  يف  موقعهم  ل��ي��اأخ��ذوا 
االأفا�ضل، وذلك اإميانا منا اأن ال�ضعوب التي ت�ضتمد ثقافتها من 
اأعماق  يف  ثقافتها  تنت�ضر  �ضعوب  هي  وامللتزم  اجل��اد  م�ضرحها 
لنه�ضة فكرية ال ميكن زعزعتها مهما  وتوؤ�ض�س  االإن�ضانية  جذور 

تكالبت عليها الهجمات الفكرية امل�ضادة".
االأخ��وة  وخ�ضو�ضًا  حل�ضوركم،  ن�ضكركم  ق��ائ��ًا:  كلمته  وختم 
املكان،  ه��ذا  وح�����ض��روا  ال�ضفر  عناء  جت�ضموا  ال��ذي��ن  االع���زاء 
بر  اإىل  االأع���زاء  ابنائنا  باأيدي  لاأخذ  واإي��ان��ا  امل��وىل  وليوفقكم 

االأمان ونزرع فيهم كل خري".
بعدها األقى حمافظ كرباء ))الدكتور عقيل الطريحي(( كلمة 
اأ�ضار فيها" بان احلياة هي م�ضرح كبري ومن يخلد يف هذا امل�ضرح 
�ضعائر  اأحد  هو  وامل�ضرح   ، ال�ضام  عليه  للح�ضني  بانتمائه  اإمنا 
التي  مدر�ضتنا  وه��ي  لها  ننتمي  التي  ال�ضام-  -عليه  احل�ضني 

• تقرير: �ضام الطائي

العتبة الحسينية المقدسة
تقيم مهرجان الحسيني الصغير االول لمسرح الطفل 

تحت شعار )بنهج الحسين عليه السالم نبني األجيال( أقامت العتبة الحسينية المقدسة مهرجان الحسيني 
الصغير األول لمسرح الطفل للفترة ) 15-18 آذار 2015 ( على قاعة قصر الثقافة والفنون بكربالء 

وحضر حفل االفتتاح عدد من مسؤولي أقسام العتبة الحسينية المقدسة ومحافظ كربالء ونخبة من 
الفنانيين العراقيين .

تقارير
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نتزود بها ملواجهة هذه احلياة بكل حتدياتها".
علي  االأ�ضتاذ  للمهرجان  التح�ضريية  اللجنة  ع�ضو  األقى  فيما 
اأو�ضح فيها :"�ضارك يف املهرجان مايقارب  كاظم �ضلطان كلمة 
�ضبع حمافظات قدمت ع�ضرين عما اختريت اأف�ضل ت�ضعة اأعمال 
اللجنة  املهرجان عن طريق  اأيام  �ضمن  وعر�ضها  تنفيذها  ليتم 
التح�ضريية التابعة للعتبة احل�ضينية املقد�ضة باعتبارها موؤ�ض�ضة 
املجتمع وهذا  �ضرائح  بكّل  ومهتمة  وثقافته  االإن�ضان  ببناء  معنية 
جزء من ر�ضالة االإمام احل�ضني االإ�ضاحية التي تعتقدها االأمانة 

العامة للعتبة احل�ضينية."
وتابع �ضلطان:" اإن العتبة احل�ضينية املقد�ضة مل تقت�ضر على انها 

مكان للزيارة فقط واإمنا مهمتها تنطلق من مهمة االإمام احل�ضني 
العراق  اأع��داء  اإن  ،مبينًا:  املفاهيم  واأ�ضلح  احلياة  اأ�ضلح  الذي 
والكراهية  الذبح  االأطفال  ويعلمون  الطفولة  يقتلوا  اأن  يحاولون 
واحلقد فنحن نعلمهم االأمل واالإن�ضانية والت�ضامح وروح املواطنة 
من خال هذا املهرجان الذي له دور اأي�ضا يف حماربة االإرهاب 
مثلما نحاربه بال�ضاح ، وان عجلة احلياة م�ضتمرة ولن ي�ضتطيع 

ان يوقفها احد يف العراق ".
ملرا�ضل  احل�ضناوي  حممد  الطفولة  رعاية  �ضعبة  م�ضوؤول  وق��ال 
موقع االإعام الدويل" املهرجان يقام حتت �ضعار بنهج احل�ضني 
نبني اجليل احل�ضيني الذي تقيمه �ضعبة رعاية الطفولة يف العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة ، و يعترب االأول من نوعه الذي يهتم بالق�ضية 

احل�ضينية وتقدميها مل�ضرح الطفل".
مواهب  على  ال�ضوء  لت�ضليط  يهدف  املهرجان  احل�ضناوي:  وبني 
املكتبة  اإثراء  �ضنة وكذلك  اأعمارهم 15  تتجاوز  التي ال  االأطفال 
يف  الغمار  على  الكتاب  ت�ضجيع  خال  من  بالن�ضو�س  امل�ضرحية 
جمال امل�ضرح احل�ضيني بعد اأن تخ�ضع اإىل جلنة خمت�ضة يف هذا 
املجال، مو�ضحًا: خ�ض�ضت العتبة املقد�ضة ثمان جوائز مقدمة 

الأف�ضل اإعمال .
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واحلرية  احل�����ض��ارة  معامل  يف  تفكر  الرتكية  امل���راأة   
كل  يف  كتنب  اللواتي  الرتكيات  االديبات  هناك  وظهر 
مزاجها  بطبيعة  الرتكية  وامل����راأة  احل��ي��اة.  جم���االت 
ت�ضعر باأن تكون ان�ضانة انيقة يف املظهر واخللق. وازدان االدب الرتكي بكرة 
التي  الطف  بواقعة  تاأثرن  اللواتي  ال�ضواعر  الرتكيات. وهناك بع�س  ال�ضواعر 
املت بامل�ضلمني عامة وبال�ضيعة خا�ضة با�ضت�ضهاد االمام احل�ضني بن علي عليه 
اي  العرتة  عن  كتنب  اللواتي  ال�ضاعرات  بع�س  هذا  بحثنا  يف  ونذكر  ال�ضام. 

عرتة الر�ضول حممد )�س( ومنهن:

)1( ال�شاعرة مهري خاتون: 1465 – 1531م 
احدى ال�ضواعر امل�ضهورات يف االدب الرتكي تعلمت العربية والفار�ضية وكتبت 
ديوانها امل�ضهور )ديوان مهري( وتعلمت ال�ضعر من ابيها ا�ضافة اىل موهبتها 
انها )امراأة يف  ال�ضعرية. ح�ضب ما ذكر )لطيفي( يف تذكرته ويقول لطيفي 
حكم  وقد  وهيامها(  �ضوقها  و�ضف  يف  رجًا  انها  اال  كامها  وب��ذات  �ضعرها 
عليها لطيفي من خال نقدها للرجال بنظرتهم ال�ضيقة عن املراأة اإذ قالت ) 
ما دامت املراأة ناق�ضة يف عقلها فلتعذر على قولها وان كانت ذات اف�ضال فهي 
والفرائ�س  الفقه  فاأنها كتبت يف  ال�ضعر  وا�ضافة اىل  الرجال(  الفًا من  تفوق 

ولها ر�ضائل منظومة ا�ضافة اىل ديوانها.

ويف ديوانها وبع�س ر�ضائلها جعلت هناك �ضفحات خا�ضة مبدح الر�ضول حممد 
كما  االأك��وان.  �ضيد  باأنه  )حممد(  الر�ضول  وو�ضفت  االطهار  بيته  واآل  )�س( 
ال�ضام. وتقول:  ا�ضت�ضهاد االمام احل�ضني عليه  انها ا�ضارت يف ا�ضعارها اىل 
موطن  باأنها  كرباء  اىل  وت�ضري  االتقياء(  و�ضيد  ال�ضهداء  �ضيد  )احل�ضني 
ال�ضجاعة وال�ضهادة والبطولة حيث تذكر كلمة )قهرماناء يري( معناها ار�س 

ال�ضجاعة. وتقول عن كرباء:
ال��ط��اه��رة... اج�ضاد  م��ن االج�ضاد  ت��راب��ِك  ب��ني  ك��م �ضممت  ك��رب��اء  ي��ا  اإي��ه 
ال�ضهداء... يوم عا�ضوراء... وتذكر عا�ضوراء يف بع�س ا�ضعارها باأنه يوم حزن 

وهو اليوم الذي انطلقت منه املاآ�ضي.

)2( ال�شاعرة زينب خاتون: ؟ - 1800م 
�ضرق  تقع  املدينة  وهذه  )اما�ضيه(  مدينة  يف  وعا�ضت  ولدت  ال�ضاعرة  وهذه 
تقع  مدينة  وهي  العرب  ببغداد  ت�ضبيهًا  ال��رتك(  )بغداد  وت�ضمى  االنا�ضول 
على �ضاطيء نهر الفرات وبني اله�ضاب والوديان وهذه املدينة م�ضهورة بكرة 
علمها  حيث  ع�ضرها  يف  نابغة  خاتون(  )زينب  اي  وكانت  وادباوؤها  علماوؤها 
ابوها الفار�ضية والعربية وقراأت �ضعراء العرب والفر�س وقيل انها كانت مولعة 
اىل  وقدمته  ديوانها  وجمعت  والرتكية  بالفار�ضية  ال�ضعر  فكتبت  باملو�ضيقى 
ال�ضلطان )حممد الفاحت(. اال انها بعد زواجها �ضعرت ان زوجها �ضيق االآفاق 

األدب التركي منذ نشأته االولى قبل االسالم وحتى دخول االتراك في الدين االسالمي اي اعتبارًا 
من القرن الحادي عشر اتسع في مجاالت كثيرة كالمديح والرثاء والغزل وغيره. وبقدر ما كان 
للرجل مكانة كبيرة في هذا االدب وظهور الشعراء المشهورين الذين الفوا الدواوين في اللغات 
التركية والفارسية والعربية. وبعد سقوط االمبراطورية السلجوقية في القرن الخامس الميالدي 

وبروز االمبراطورية العثمانية.

شاعرات )آل البيت( في االدب التركي

اخذت

مقاالت

 أ.د. أمير الخالدي
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متع�ضب جتاه الن�ضاء متزمتًا �ضيق االفق حّرم عليها كتابة ال�ضعر وحال بينها 
جورك  وحمبتي...  )ح�ضنك  زوجها:  خماطبة  غزلها  االم��راء  جمال�س  وبني 
كل  وا�ضحة  ن�ضوية  وروح  وجمال  رّق��ة  انه  ال�ضعر  يف  وتقول  وا�ضطباري...( 

الو�ضوح.
وكانت واقعة كرباء قد اخذت حيزًا كبريًا يف ا�ضعارها اإذ انها ا�ضادت ببطولة 
االمام احل�ضني )عليه ال�ضام( بوقفته يف العا�ضر من حمرم كما انها ا�ضادت 
اإذ  كرباء(  )بطلة  باأنها  وو�ضفتها  ال�ضام  عليها  زينب  بال�ضيدة  �ضعرها  يف 
�ضرب  ذكرت  انها  كما  كرباء  بطلة  اي  قهرماين(  )كرباء  م�ضطلح  ذكرت 
يف  قالت  اإذ  ال�ضابرات  �ضيدة  بانها  و�ضفتها  اإذ  ال�ضام  عليها  زينب  ال�ضيدة 

بع�س ا�ضعارها )زينب �ضربا وينكرم بياين(.
وتقول عن كرباء:

اإيه يا كرباء... لِك احلنني يا كرباء... من فيك يا كرباء؟ الي�س فيك �ضيد 
اجلنة؟ ال�ضت انت ار�س ال�ضهادة؟... ان ار�ضك طاهرة معطاء...

ا�ضافة اىل ذلك فلها مدائح للر�ضول وفاطمة عليهما ال�ضام واآل البيت عليهم 
ال�ضام.

)3( ال�شاعرة فطنت خامن:
القرن  نهاية  بني  عا�ضت  التي  خ��امن(  )فطنت  امل�ضهورات  ال��رتك  �ضواعر  من 
ال�ضاد�س ع�ضر وبداية القرن ال�ضابع ع�ضر. واجتمعت االآراء انها ا�ضعر �ضواعر 
الرتك ولها ق�ضة مع �ضاعر من اهل ع�ضرها يدعى )ح�ضمت( يقال انه كان 
جامع  عند  فوقفت  ا�ضحية  ل�ضراء  اال�ضحى  عيد  يف  خرجت  وانها  يتابعها 
)بايزيد( وهي متيل الب�ضر يف قطيع ل�ضراء كب�س من كبا�ضه وكانت عن طريق 
ال�ضدفة ان تقف اىل جانب )ح�ضمت( فالتفت اليها و�ضاألها عن �ضبب جميئها 
فقالت انها جاءت ل�ضراء ا�ضحية واحب ح�ضمت ان يداعبها فقال لها: )اقدم 
نف�ضي قربانًا لِك( وما كان منها اال اجابته: )انك معيب القرن وال حتل �ضحية 
هذه �ضفتها(. كما انها لها ق�ضة معه اخرى اإذ راأته مي�ضي بالقرب من دارها 
واخذت ت�ضخر منه وت�ضبهه باللقلق ذلك الطائر الطويل العنق. هذا يدل على 

انها لها رغبة �ضديدة يف الهزل.
اأما ب�ضاأن الر�ضول وعرتته الطيبة فاأنها مدحت الر�ضول حممد )�س( واآل بيته 
االأطهار وذكرت يف مدائحها االمام علي عليه ال�ضام واحل�ضني وواقعة كرباء 
الواقعة املوؤملة حيث تقول يف بع�س مدائحها للر�ضول )ما كان خلق العاملني اال 

الأجلك يا ر�ضول اهلل(.
وتقول يف حق امري املوؤمنني علي عليه ال�ضام:

)�ضيدنا علي رمز البطولة... و�ضيف العدالة... ومعدن االإ�ضام(.
وتذكر واقعة الطف يف يوم عا�ضوراء اإذ تقول: اإن كنا م�ضلمني فقبلتنا الكعبة... 

وان كنا نحب ال�ضهادة فقبلتنا كرباء...

)4( ال�شاعرة ليلى خامن:
�ضاعرة م�ضهورة وكانت لها مرا�ضات مع ال�ضاعرة فطنت خامن. ولها ديوان �ضغري 
ي�ضم �ضعرها التقليدي. انها مدحت الر�ضول الكرمي حممد )�س( واآل بيته االطهار. 

ورثت االمام احل�ضني )عليه ال�ضام( ويف رثائها هجاء للطاغية 
يزيد اإذ تقول:

ويلك يا يزيد اأتقتل ح�ضينًا ابن الر�ضول وخام�س ا�ضحاب العبا؟... اأتقتل ابن فاطمة 
يف كرباء... ويحك يا يزيد انك ال تنجو من عقاب اهلل والتاريخ طول الدهر.

وتقول اي�ضا خماطبة الطاغية يزيد:
ال تفتح فوؤادي ال تفتح فمي اأيها الظامل

ما اكر االقوال واكر الهموم يا يزيد الظامل
اأال تعرف من قتلت؟... اأال تعرف من اأذيت؟ ماأ�ضاة احل�ضني �ضتبقى يف كل الع�ضور 

يا ظامل. ال تقل انك ظلمتني وظلمت الب�ضرية بقتلك احل�ضني.

)5( ال�شاعرة �شرف خامن: 1809 – 1861
العربية  تعلمت  فاأنها  ذلك  اىل  ا�ضافة  اخلال�ضة  الرتكية  باللغة  �ضعرًا  كتبت 
البيت  اآل  ا�ضعارها  يف  وذكرت  تركيا.  يف  ال�ضعراء  كل  �ضاأن  وهذا  والفار�ضية 
باأنهم �ضفوة الب�ضرية بعد الر�ضول وتعلموا يف مدر�ضة الر�ضول. كما انها ذكرت 
واقعة الطف وذكرت ا�ضت�ضهاد االمام احل�ضني عليه ال�ضام. اإذ تخاطب يزيد 

يف اأ�ضعارها تقول:
هل تعلم يا يزيد... ما هذه اجلراأة بقتلك احل�ضني عليه ال�ضام انتظر عقاب 

الرحمن... �ضي�ضليك نار جهنم.

)6( ال�شاعرة عادلة �شلطان:
من �ضواعر الرتك التي عا�ضرت ال�ضلطان عبد املجيد كتبت ديوانًا من ال�ضعر 
بع�س  يف  وذكرت  )افتقارنامه(  ا�ضمه  اآخر  ديوان  ولها  )حت�ضرنامه(  ا�ضمه 

ا�ضعارها الر�ضول حممد )�س( واالمام علي عليه ال�ضام، اإذ تقول:
)الدولة ال�ضادقة والدين ال�ضادق رئي�ضها حممد ووزيرها علي( واأنا يف هذه 

الدنيا ال رئي�س دولة ودين وال وزير دولة ودين غري )حممد وعلي(.

)7( ال�شاعرة نيكار خامن: 1862 – 1918
وعا�ضرت  االورب���ي  ب���االأدب  ت��اأث��رن  اللواتي  الرتكيات  ال�ضاعرات  م��ن  وه��ي 
ال�ضلطان عبد احلميد. وتاأثرت بال�ضاعر ف�ضويل البغدادي و�ضارت على نهجه. 
ويقال  كرباء(  )يوم  وا�ضمتها  الطف  واقعة  ومذكراتها  �ضعرها  يف  وذك��رت 
انها و�ضفت يوم عا�ضوراء باليوم احلزين... اليوم اال�ضود... اليوم الدامي... 
اليوم اجلريح... وو�ضفت االمام احل�ضني عليه ال�ضام بال�ضهيد... ال�ضجاع... 

البطل... ال�ضابر... املجاهد... الخ.

15

 رجب الأ�صب   1436 هـ



اجتماع 

التحشيد الشعبي..
قوة اإليمان وصناعة النصر

تكاتف المجتمعات في االيام 
العصيبة كفيل بإخراجها من 
األزمات مهما كانت عاصفة، 
وحلقتنا لهذا العدد مخصصة 

لمناقشة )التحشيد الشعبي( 
الذي هو مبدأيًا متنوع 

االتجاهات ومختلِف المقاصد 
بين امة واخرى، ولكن ما 

يهمنا اليوم في العالم 
االسالمي وما يمثل التحدي 

االكبر لنا هو ان نحشّد نحو 
محاربة االرهاب والتطرف 

والتكفير، والحث على اجتماع 
الكلمة للتصدي له بعد أن 

تحول الى وباء يضرب أطراف 
العالم برمته  وليس فقط 

المنطقة..
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التي  العراق،  ال�ضعبي يف  احل�ضد  تربز ظاهرة  ومقا�ضده  التح�ضيد  اأنواع  بني  ومن   
ال�ضيد  االأعلى  املرجع  �ضماحة  اأطلقها  التي  الكفائي  لفتوى اجلهاد  ا�ضتجابة  جاءت 
ال�ضي�ضتاين دام ظله، بعد احتال داع�س للمو�ضل واأجزاء اأخرى كبرية من مناطق 
النزول  ي�ضتطيع  َم��ن  على  وج��َب  حيث  الفائت،  العام  حزيران  منذ  العراق  غ��رب 

ل�ضاحات احلرب، للدفاع عن البلد واالأر�س واملقد�ضات..
ان هذه الظاهرة االيجابية الناجتة عن الفتوى املباركة ت�ضتحق الدرا�ضة والتحليل 
والنقا�س بكافة امل�ضتويات من اجل اظهارها باأح�ضن املظاهر، واحلفاظ على و�ضوح 
ودولية  حملية  جهات  عليها  ت�ضتغل  التي  واالنحراف،  الت�ضليل  مكائد  من  اهدافها 

داأبت على تزوير التاريخ منذ قرون...
التي  خُمرجاته،  تنّوع  خال  من  ال�ضعبي  احل�ضد  ف�ضاء  يف  ننطلق  امللف،  هذا  يف 
ال�ضيا�ضيني،  مراهنات  اأبطلت  روحية،  اميانية  وطنية  تكافلية  اجتماعية  اأ�ضبحت 
وك�ضرت �ضواتر احل�ضد الطائفي الذي يحاول دائما النيل من ثوابت عامة العراقيني 

يف التوحد ونبذ العنف والفرقة بكل اأ�ضكالها...

 عنصر القوة الخفي.. 
احل�ضد ال�ضعبي هو اأول تكوين ع�ضكري جهادي عراقي مقرون بفتوى دينية بعد مرور 
قرن على فتاوى اجلهاد �ضد االحتال االنكليزي يف مطلع القرن الع�ضرين، لقد �ضكل 
هذا احل�ضد امل�ضتجيب لنداء املرجعية احلري�ضة على اأمن و�ضامة العراق عن�ضر 
القوة التي كنا بحاجة ما�ضة اليها اإزاء جي�س نخره ف�ضاد الت�ضليح والتجهيز واالدارة، 

ومل يكن فيه مدافعا �ضلبا اإال القليل...
على  تراجع  االأمور من  اليه  اآلت  ما  ان  عي�ضى،  عبيد  والباحث ح�ضن  الكاتب  يقول 
امل�ضتوى االأمني دعا املرجعية الر�ضيدة الأن حترك اجلماهري املوؤمنة على وفق فري�ضة 
اجلهاد لي�ضندوا اجلي�س وي�ضدوا من اأزره، واإن تطلب االمر اأن ياأخذوا زمام املبادرة 

للدفاع عن الوطن يف حالة نكو�س اجلي�س النظامي عن مل �ضمله ورتق فتقه.
هذا احل�ضد غري املتجان�س، ال �ضّنًا وال طبقة وال اعدادا.. اإندفع ولي�س اأمام ناظري 
كل فرد من اأفراده غري الدفاع عن حيا�س الوطن.. اأو االرتقاء اىل م�ضاف ال�ضهداء 
يف عليني.. وكان اغلب من لبوا الدعوة يعيلون اأ�ضرا مل يرتكوا معينا وال نا�ضرا لها 

غري رب العزة..
ويوؤكد الباحث عي�ضى، ان هذا احل�ضد الذي راهن عليه االعداء ورّجحوا انه �ضيف�ضل، 
و�ضيذهب نداء املرجعية مع ف�ضله �ضدا.. اأف�ضل كل مراهنات اخلونة.. فعمل على اأن 
ي�ضتعيد اجلي�س ر�ضده ليقف م�ضتمدا املعنويات وال�ضمود من رجال احل�ضد.. ويفعلوا 
االأفاعيل يف جرف ال�ضخر.. وتتكرر افعال البطولة يف اإنقاذ اآمريل من ال�ضقوط بيد 
�ضر خلق اهلل.. وتتعزز االنت�ضارات يف دياىل.. لي�ضري انت�ضارهم يف تكريت حتقيقا 

حللم وردي لكل عراقي �ضريف..
ولنا ان نتاأمل االمكانيات الب�ضيطة لهذا احل�ضد البطويل الذي مل يكلف الدولة �ضيئا 

الطالقاين �شباح  • اعداد: 
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غري الطعام وبع�س اال�ضلحة اخلفيفة واملتو�ضطة.. ولنقارن بينها 
وبني امكانات اجلي�س التي اأبان عنها وزير الدفاع عندما قال ان 
مليار  وع�ضرين  �ضبعة  مقدارها  ا�ضلحة  املو�ضل  يف  ترك  اجلي�س 
دوالر.. ولنا ان نت�ضور لو ان ن�ضف هذا املبلغ انفق على جتهيز 

وت�ضليح احل�ضد لكيف كان اإداوؤه؟
باأن هذا االأداء الرائع املفعم باالنت�ضارات على  ويختتم عي�ضى، 
من  الوطن  اعداء  عيون  يف  �ضوكة  االإمكانات  توا�ضع  من  الرغم 
الذين مل�ضوا خيبتهم وهم يراهنون على ف�ضل احل�ضد.. فلم يكن 
منهم اإال ان جلاأوا اىل اأتفه ورقة.. الورقة الطائفية التي اكت�ضف 

كل ال�ضعب بكل طوائفه �ضخفها وزيفها وغر�ضيتها الدنيئة..

 منطلقات الحشد الشعبي العراقي 
يقول مدير دائرة �ضوؤون الع�ضائر يف وزارة الداخلية العراقية مارد 
عبد احل�ضن احل�ضون، ال يوجد تو�ضيف ميكن ان يغطي التقييم 
املطلوب لتجربة احل�ضد ال�ضعبي اأدق من القول باأنه ميثل االميان 
الروحي والوطني واالرادة ال�ضجاعة املبدئية التي تتميز بالكثري 
وهذا  الن�ضر،  حتقيق  على  واملثابرة  واال�ضرار  املبادرة  قيم  من 
التو�ضيف يتجدد حقًا مع حجم االجنازات يف جرف الن�ضر ويف 

دياىل ويف �ضاح الدين.
التعتيم  ميكن  ال  باأنه  يفيد  حقائق  عدة  اىل  احل�ّضون  ويخل�س 

عليها وهي:
وال�ضراكة  والت�ضامن  التكامل  على  ال�ضعبي  احل�ضد  حر�س  ان 
انه ح�ضد  على  يدل على  البا�ضلة،  امل�ضلحة  القوات  مع  والتن�ضيق 
بالتن�ضيق  يوؤمن  هو  وبالتايل  العراقية  ال��دول��ة  قيم  على  اأم��ني 
ت�ضعها  التي  اخلطط  اط��ار  يف  اجلي�س  م��ع  ميدانيًا  املتوا�ضل 
املغت�ضبة  املناطق  كامل  لتطهري  امل�ضلحة  للقوات  العامة  القيادة 

من قبل ع�ضابات داع�س.
اآخر ميثل هذا احل�ضد احل�س الوطني االأ�ضيل الذي  ومن جانب 
من  بالرغم  وينفيها  الطائفية،  الطروحات  كل  ويرف�س  يتجاوز 
ونزعات  املتعمدة  الت�ضويه  واالف��رتاءات وحماوالت  االأكاذيب  كل 
او  وانت�ضاراته  احل�ضد  هذا  من  تنال  ان  تريد  التي  التحري�س 

تقليل حجم االجنازات املتحققة.
جاء  ال�ضعبي  احل�ضد  ف��ان  امل��و���ض��وع  يف  االأه���م  ُتعد  جهة  وم��ن 
اهلل  اية  اأ�ضدرها  الكفائي" التي  "اجلهاد  فتوى  لنداء  ا�ضتجابة 
مكونات  جميع  فاإن  وبهذا  ظله،  دام  ال�ضي�ضتاين  ال�ضيد  العظمى 
املباركة  الفتوى  هذه  �ضوء  يف  ميدانيًا  تت�ضرف  ال�ضعبي  احل�ضد 
وما تت�ضمن من عزمية روحية وحر�س على وحدة العراق �ضعبًا 

واأر�ضا، ولهذا جند ان احل�ضد ال�ضعبي ال يكتفي باملهمات القتالية 
التي يتوىل تنفيذها واإمنا يحر�س على حماية املدنيني واملمتلكات 
وم�ضاعدة  للجميع  االقت�ضادية  الفائدة  ذات  واملوؤ�ض�ضات  العامة 
التي  املواثيق  احرتام  اإال يف �ضوء  يت�ضرف  ال  انه  اأي  النازحني، 
ان  اأق��ول  انني  بل  وحقوقه،  االن�ضان  كرامة  حماية  على  تن�س 
 1949 ل�ضنة  جنيف  باتفاقيات  دقيقًا  التزامًا  ملتزم  احل�ضد 

اخلا�ضة بحماية املدنيني اأثناء احلروب.
ال�ضعبي  احل�ضد  يف  املتجددة  ب���االإرادة  احلقيقة  ه��ذه  وتتج�ضد 
الإكمال املهمات التي توكل له وفق خطط مدرو�ضة حتقق النتائج 
املتاحقة وت�ضيف عليها من خال ال�ضولة املباركة التي ال تتوقف 

اإال بعد حتقيق االهداف املر�ضومة يف اخلطط الع�ضكرية. 
وا�ضتنادا اىل ما تقدم نقول ان املنجزات االر�ضية للح�ضد ا�ضبحت 
االآن عناوين ت�ضتحق املزيد من متابعة اخلرباء الع�ضكريني خا�ضة 
وانها مدعومة بعزمية اميانية ال ميكن ان تتزعزع باأي حال من 
االأحوال وهذا ما جعل املجاميع االرهابية الداع�ضية تفر من امام 
احل�ضد وال ت�ضمد يف املواجهة معه، ولهذا اي�ضًا ن�ضتطيع ان نتبني 
النها  التجربة  لهذه  العراق  اأع��داء  يكنه  الذي  والبغ�ضاء  احلقد 
قلبت املوازين واأعادت �ضياغة املوقف الع�ضكري العراقي بالكثري 
وتثمني،  وتقدير  افتخار  مو�ضع  هي  التي  اجلديدة  املعامل  من 
النيل من  وكانت بع�س اجلهات قد وقعت يف فخ الكذب ملحاولة 
ارادته الأنه ال يوجد ما يعينها على ت�ضحيح هذا اخلطاأ يف النظرة 

اىل احل�ضد ال�ضعبي...

 آيات وأحاديث ترسِّخ ثقافة 
الكلمات القّيمة التي اطلقتها املرجعية العليا يف النجف اال�ضرف 
لت�ضكل ن�ضائح تنري الدرب امام املقاتلني يف جبهات القتال �ضد 
املقاتل  ن�ضيحة  حيث  من  عدة  مداليل  لها  امل�ضخ  داع�س  كيان 
باأخاقه،  واالرتقاء  الن�ضر  حتقيق  وكيفية  روحه  على  للحفاظ 
واحلفاظ  االنتقام،  وغريزة  والع�ضبية  ال�ضبهات  عن  واالبتعاد 
على حرمات االخرين، كل هذه اجلوانب ظاهرة للعيان وتناولها 

اجلميع بكل اهتمام والتزام.
وهنالك اأبعاد مهمة يف هذه الن�ضائح، يو�ضحها الكاتب والباحث 
اخلطاب  هي  تكون  ان  ت�ضتحق  انها  فيقول،  كاظم  جواد  �ضامي 
الع�ضري الع�ضكري اال�ضامي، وتدح�س يف الوقت ذاته اأ�ضحاب 
اإال  يوؤمن  وال  بال�ضيف  جاء  باأنه  اال�ضام  باتهام  الفا�ضدة  االآراء 
الثقافة  ع��ن  ال�ضي�ضتاين  ال�ضيد  �ضماحة  اأف�ضح  فقد  ب��ال��دم، 
وال�ضنة  القراآن  خال  من  بها  ا�ضتدل  التي  ال�ضليمة  الع�ضكرية 

ال�ضريفة والن�ضو�س املعتربة الأهل البيت عليهم ال�ضام.

• ح�ضن عبيد عي�ضى

• مارد عبد احل�ضن احل�ضون

حرص 
الحشد 

الشعبي 
على 

التكامل 
والتضامن 
والشراكة 
والتنسيق 

مع 
القوات 

المسلحة 
الباسلة
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وزاد يف اال�ضت�ضهاد ذكر احلوادث والتعليق عليها وربطها مبا يجب 
عليه ان يكون املقاتل، بل ان بع�س ن�ضائحه التي مل ي�ضت�ضهد بن�س 
بها من املوؤكد جاءت من �ضلب الن�ضو�س املعتربة للبيت النبوي، 
ولو قرانا هذه الن�ضو�س فاننا �ضرناها منتقاة ب�ضكل مركز ليوؤكد 
ماهية الثقافة الع�ضكرية اال�ضامية وانها تراعي االن�ضان اأف�ضل 

من اأي موؤ�ض�ضة او منظمة تدعي حقوق االن�ضان.
وحادثة  حديثا  ع�ضر  و�ضتة  اآي��ات  ت�ضع  هناك  ان  كاظم  ويو�ضح 
ا�ضت�ضهد بها ال�ضيد ال�ضي�ضتاين ليوؤكد ن�ضائحه و يف الوقت ذاته 
وكيفية  احل��روب  يف  الع�ضكري  اال�ضامي  التفكري  على  ليوؤكد 
فيما  املقاتلني  تعامل  وكيفية  العدو  وحرمات  العدو  مع  التعامل 
بينهم ولكل اية ورواية ا�ضتدالالت الي�ضعنا ان ن�ضتو�ضحها يف هذا 

املقال فانها بحاجة ل�ضل�ضة من حلقات الدرا�ضة.
هذه الن�ضائح لها االأثر الفاعل يف احتواء الطائفية الن من ي�ضتمع 
اليها وميتثل لها فانه يكون قد واأد الفتنة الطائفية وفوت الفر�ضة 
بيانات  ي�ضدر  من  واجلم  ال�ضعبي  احل�ضد  على  احلاقدين  على 
احل�ضد  بانتهاكات  ولي�س  ال�ضعبي  احل�ضد  بانت�ضارات  للتنديد 
ال�ضعبي الأنها اأ�ضا غري موجودة اما االنت�ضارات فانها موجودة.
على  امل�ضتجدات  فان  الن�ضائح  ا�ضدار  توقيت  ذلك  من  واالهم 
ال�ضاحة الع�ضكرية واالعامية املغر�ضة كانت بحاجة لكلمات داللة 
توجه وترد يف الوقت ذاته ما ي�ضاع عن احل�ضد ال�ضعبي وتزيد من 
عزمية املقاتلني يف دحر االرهاب الن مثل هذه الن�ضائح �ضدرت 
من املرجعية لابطال املقاتلني دليل على متابعة ال�ضيد للمعارك 
على  ودليل  وليلة،  كل حلظة  ال�ضيد  دعاء  على  ودليل  ب��اول،  اوال 
ثقلكم يف ال�ضاحة الع�ضكرية، ودليل على اهتمام ال�ضيد باملحافظة 

على اجنازاتكم.
بال�ضتائم  خا�ضة  برامج  هناك  ان  اىل  بالتنويه  كاظم  ويختم 
باال�ضول  عليها  يرد  اال�ضويل حتى  بالنقد  اأكر مما هي خا�ضة 
واملنطق، هذه الربامج �ضغلها ال�ضاغل تثبيت �ضمة االرهاب والدم 
برتحيل  طالبوا  الغربيني  من  البع�س  ان  وحتى  بل  باال�ضام، 
معتدلة  اأ���ض��وات  هنالك  ان  من  بالرغم  بادهم  من  امل�ضلمني 
رف�ضت هذه املطالبات، ولكن ال�ضيد ال�ضي�ضتاين اأنقذ حتى اأقامنا 
نحن الكتاب لنُقل ملن يتهم اال�ضام وي�ضتدل بالتاريخ، باحلديث 
ال�ضعيف، او املبتور، او املوؤول يف غري حمله، ان ال�ضيد ال�ضي�ضتاين 
وي�ضت�ضهدون  منه  ي�ضدر  ما  كل  كثب  عن  االع��ام  يتابعه  ال��ذي 
بان  للمقاتلني  وجهها  التي  الن�ضائح  قال عرب  هو  وها  يقول  مبا 
النظر عن  بغ�س  االخرين،  واحرتام حقوق  �ضام  دين  اال�ضام 

معتقدهم او جن�ضيتهم وليقف عند حده من يتهم اال�ضام.

تدوير ال�سائعات..

•  �صباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

يف كل يوم يرد اىل م�ضامعنا اأخبار عن اأحداث مثرية او غريبة او م�ضوقة، 
يفيد ناقلوها اأنهم راأوها او قراأوها يف و�ضائل االعام، لكن �ضرعان ما يتم 

تفنيدها او تكذيبها من طرف اآخر.
االأخبار الكاذبة او املبالغ فيها اأ�ضبحت تثري يف اأغلب االأحيان اهتماما اكرب 
لكن  ال�ضريع،  واالنت�ضار  االثارة  طابع  حتمل  الأنها  ال�ضحيحة  االأخبار  من 

ملاذا تنت�ضر االخبار الكاذبة او املبالغ فيها يف اغلب و�ضائل االعام؟!
االأول  ال�ضاأن،  بهذا  خا�ضة  درا�ضات  ت�ضعها  رئي�ضية  اأ�ضباب  ثاثة  هناك 
والثاين  ملواقعها،  الزيارات  اكرب عدد من  الو�ضائل جلب  هو حماولة هذه 
هو حماولة احل�ضول على ما يدعى بال�ضبق ال�ضحفي على ح�ضاب التاأين 
عن  تعرّب  خا�ضة  �ضيا�ضة  مترير  هو  والثالث  اخل��رب،  �ضحة  يف  والتدقيق 

�ضمري مالكي الو�ضيلة االعامية نف�ضها.
)ال�ضائعات(  اأخ��ذت  لاأحداث  التزييف  او  ال�ضدقية  عن  النظر  وبغ�س 
تلعب دورا حموريا يف تثبيت قناعة باجتاه ما، او خلق راأي عام ميكن اأن 
يكون موؤثرا ولو بالقدر املحلي اخلا�س باملنطقة التي تدور فيها ال�ضائعات.

نعم هناك قدر من الثقة ببع�س الو�ضائل الر�ضينة والقدمية التي ال جتازف 
لذا  مفربكًا،  يكون  قد  بخرب  املوؤقت  االهتمام  ح�ضد  اجل  من  بتاريخها 
اأو  اجلديدة  االإعام  و�ضائل  اإما  تن�ضرها  الكاذبة  االأخبار  معظم  اأن  ترى 
ال�ضحافة ال�ضفراء، ومع ذلك فان و�ضائل االإعام التقليدية ت�ضمح قليا  
لل�ضائعات باالنت�ضار، من خال تطمني قرائها مبا متتلكه من معلومات عن 

االأحداث حديثة التداول.
االأخبار  ح��ّذروا من ظاهرة فربكة  واالت�ضال  االإع��ام  العديد من خرباء 
االإع��ام  يهدد  اأ�ضبح  جديا  منحى  اأخ��ذت  الأنها  مل�ضداقيتها،  وال��رتوي��ج 
التقليدي، من خال اإعادة التدوير الذي يوؤدي اىل اإ�ضفاء �ضفة امل�ضداقية 
باأن  اإرادي��ا  ال  ت��وؤدي  هذه  التدوير  واع��ادة  املفربكة،  االخبار  على  املُفتعلة 

يتحول اخلرب اىل �ضبه حقيقة حتى دون اأن يكون له اأي اأ�ضا�س واقعي. 
ان الت�ضدي لظاهرة تدوير ال�ضائعات اأ�ضبح مهمة رئي�ضية لو�ضائل االعام 
يف  الرئي�ضية  االخبار  ن�ضرات  ننتظر  ما  غالبا  فاننا  هنا  ومن  التقليدية، 
و�ضائل اعام تقليدية لنتاأكد من حدث او �ضورة مت تداولها خال اليوم يف 

و�ضائل التوا�ضل ومواقع االخبار االلكرتونية...
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صفحة كتاب

في أحـد... من انتصر على من؟

مستلة من كتاب
• جهاد الرسول المصطفى )ص( والسالم 

العالمي
• تأليف: ستار جبار الزهيري

التي  الأحداث  اأن  اإذ  القلم؛  ُتوقف جريان  التي  املطّبات  الكثري من  وفيها  �شائكة  كانت ق�شية  اأُحد  اإن ق�شية 
كانت يف املعركة اأحداث عظيمة، وكذلك مرتبكة ي�شعب معها فرز النتائج، ويف �شالح َمن كانت.

فهناك َمن يعتقد اأّن قري�شًا هي التي غلبت يف تلك احلرب وكانت الدائرة لها على امل�شلمني، وبهذا املعنى كانت 
هي املنت�شرة، واجلي�ش الإ�شالمي اأُ�شيب بالهزمية واخليبة املّرة.

امل�شركون يف  انهزم  والن�شر؛ حيث  للهزمية  وامل�شركني  امل�شلمني  اقت�شام  اإىل  اأف�شت  اأن احلرب  وهناك من يرى 
اأّول الأمر ثم انت�شروا يف اآخره، وفاز امل�شلمون يف اأّول الأمر ثم انهزموا يف اآخره.وهناك من يرى اأن امل�شلمني 

انت�شروا انت�شارًا كا�شحًا على امل�شركني.وحيث لبّد من الن�شمام اإىل اأحد الآراء ودفع الراأيني الباقيني.
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نقول: واأرجو اأن ال اأكون مع عاطفتي املجردة، بل بودي اأن يبقى قلمي 
على م�ضاره يف مناق�ضة االأمور بواقع علمي، مو�ضوعي.

امل�ضركني  على  امل�ضلمني  بانت�ضار  القائل:  االأخ��ري  ال��راأي  مع  اإننا  نعم 
وذلك طبقًا للموارد التالية:

 املورد الأول  
اإن امل�ضركني مل يحققوا اأهدافهم التي جاءوا من اأجلها، وعدم حتقيق 
ذلك  عن  ع��رّب  كما   املعركة،  ك�ضب  ع��دم  بال�ضرورة   يعني  االأه���داف 
فبئ�س  اأردفتم  الكواعب  وال  اأ�ضبتم،  اأبي جهل: )ال حممدًا  بن  عكرمة 

ما �ضنعتم()1(.
يعني كان هدفهم املر�ضوم هو قتل النبي -�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم- 
و�ضبي الذراري، وملا مل يفلحوا بذلك ومل يح�ضلوا عليه فهم قد فقدوا 
و�ضلم  وال��ه  عليه  اهلل  �ضلى  يكون حممٌد  ب��اأن  يق�ضي  ال��ذي  خمططهم 
النبي  ُيقتل  مل  واأهمها.وملا  اأهدافهم  اأكرب  وليكن  اأهدافهم  من  واحدًا 
-�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم- ومل ت�ضبى الذرية، فمعناه خ�ضرت قري�س 
االأه��داف  حتقق  والهزمية  الن�ضرة  يف  امليزان  كان  اإذا  هذا  احل��رب، 
اإذا كان امليزان بكرة القتلى واجلرحى فيكون اجلواب:  اأّما  وعدمها، 
اأواًل،  اأحد  به  الن�ضر، لكن هذا مل يقل  اإن امل�ضركني قد حالفهم  نعم، 

وخمالف للواقع والوجدان ثانيًا.
فقد يعطي الع�ضكر ت�ضحيات هي يف واقعها اأكر من ت�ضحيات عدّوه، 
حجم  اأه��داف��ه  حتقق  م��ع  يذكر  ال  بحيث  كاملًة،  اأه��داف��ه  ينال  لكنه 
خ�ضائره باالأرواح واإن كانت فادحة، وقد يعطي ت�ضحيات قليلة لكنه ال 

يحقق هدفًا يذكر، اأو يذكر ولكنه دون املراد.
املقيا�س خافًا  بهذا  امل�ضلمني  غلبوا  اأنهم  يرى  كان  اأمية  بن  و�ضفوان 
 � اأفراد اجلي�س  � وهو راأي �ضائر  اأبي جهل الذي يرى  لراأي عكرمة بن 
فعًا،  يتحقق  مل  هدفهم  اأن  يوؤكد  مما  يذكر  ن�ضرًا  يحققوا  مل  باأنهم 
ويوؤكد اأي�ضًا اإنهم يربطون بني الن�ضر وحتقيق االأهداف وما داموا مل 
بعينه  الكام  وهذا  حمالة،  ال  منت�ضرين  غري  فهم  االأه��داف  يحققوا 
ي�ضلح ردًا على من يعتقد اأنهم حققوا اأهدافهم فقد كان الثاأر همهم 
الوحيد الذي حداهم حلرب اأُحد، وحيث قتلوا حمزة وم�ضعب وجماعة 

قت اأهدافهم. غري قليلة من امل�ضلمني فقد ُحقِّ
ونحن ال نر�ضى حتى بهذا املقدار، وال نر�ضى بذلك مَلا يلي:

1ـ اعرتافهم اأنف�ضهم بذلك، كما مر �ضابقًا.
2ـ ولكون اأ�ضا�س العداء القائم بينهم واملوؤدي لقتل اأبطالهم يف بدر واحد 
ا�ضتمرار  وهو  ووثوبه  ا�ضتعداده  باٍق على حاله وعلى  يزل  نف�ضه مل  هو 

وجي�ضه  ودولته  و�ضلم-  وال��ه  عليه  اهلل  -�ضلى  حممد  الر�ضول  وج��ود 
وعا�ضمته، وهذا الوجود هو العقبة االأ�ضا�ضية الكربى التي يرتتب عليها 

كل �ضيء من �ضاأنه اأن  ينغ�س قري�س ويلوي عنانها.
3ـ الأن امل�ضلمني قتلوا منهم يف اأحد رجااًل مهمني وهم اأ�ضحاب الراية 

واللواء ومل يبقوا لهم عينًا وال اأثرًا.
4� الأنهم هّموا بالرجوع يف طريق عودتهم اإىل مكة الإكمال اأهدافهم يف 
اإدراك ثاأرهم.وبهذا ال يرون ملا قتلوا قيمة دون ا�ضتئ�ضال اجلميع حيث 
املغازي: )ويقول  الن�ضر عندهم.عن  � هو  البع�س  ال   � قتل اجلميع  اإن 
قائلهم فيما بينهم: ما �ضنعنا �ضيئًا، اأ�ضبنا اأ�ضرافهم ثم رجعنا قبل اأن 
ن�ضتاأ�ضلهم، قبل اأن يكون لهم َوْفٌر()2(.فالر�ضول حممد -�ضلى اهلل عليه 
ال�ضريف، وعلى جي�ضه، وعلى عا�ضمة  واله و�ضلم- حافظ على وجوده 
دولته، وعلى امل�ضلمني عمومًا، وت�ضّدى بقوة ملنع االندفاع القري�ضي نحو 
اأهداف قري�س  اآخر حلظة من املعركة، وبهذا عّطل جميع  اإىل  املدينة 

تقريبًا.

 املورد الثاين  
ومن الناحية الواقعية فاإن الهزمية يف بداية احلرب جاءت من قري�س 

كما جاءت من امل�ضلمني يف  نهايتها.
وانك�ضاف  اأُُح���د  بخرب  ق��دم  من  اأّول  )ك��ان  مغازيه:  يف  ال��واق��دي  عن 
ة بن املغرية، كِره اأن يقدم مكة وقدم الطائف  امل�ضركني عبداهلل بن اأُميَّ
قدم  من  اأّول  كنت  وانهزمنا،  ظفروا  قد  حممد  اأ�ضحاب  اإّن  فاأخرب: 
عليكم! وذلك حني انهزم امل�ضركون االنهزامية االأوىل()3(.فباأي قيا�س 
مننحهم الن�ضر دون امل�ضلمني، اأو للم�ضلمني دون امل�ضركني، نعم تفيدنا 
املرجحات باملقام، ومن خالها نعرف اأن ميزان امل�ضلمني اأرجح واأوفر.

 املورد الثالث  
ال�ضفراء  بدر  يوم  وبينكم  بيننا  املوعد  اأُح��د:  يوم  �ضفيان يف  اأبي  قول 
يف العام القادم، ولو كان قد ح�ضل على اأهدافه ملا ا�ضتعجل يف طلب 
الغاية، و�ضرنى يف  امل�ضلمون وحتققت  اأُجه�َس  القتال وقد  َفِلَم  القتال، 
اأبي  � خطاأ  املوعد  اأبو �ضفيان يف اطاق  ا�ضتعجل  � هل  البحث الاحق 

�ضفيان اال�ضرتاتيجي يف اإطاقه للموعد العاجل هذا.

 املورد الرابع 
لو كان الر�ضول -�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم- مهزومًا يف اأُحد ملا طاردهم 
يف اليوم التايل حتى بلغ حمراء االأ�ضد يطلب قري�س وقتلها، ففي الواقع 
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مهمًا  موؤ�ضرًا  للم�ضلمني  بالن�ضبة  يوؤ�ضر  االأعداء  على  الهجوم  هذا  كان 
يلحقوا  اأن  يريدون  فاإنهم  قري�س  اأهداف  عّطلوا  كونهم  اإىل  باالإ�ضافة 
منهزمني  كانوا  فلو  االأوىل،  بالنتيجة  يكتفوا  ومل  النهائي،  الدمار  بهم 
ل�ضعب عليهم اأن يجمعوا �ضتاتهم ويهجموا على عدوهم هذا مع العلم 
اأن غزوة حمراء االأ�ضد كانت فقط للم�ضاركني يف اأُحد، اإن مل نقل فقط 
للجرحى.كما عن املغازي: )هذا منادي ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واله 
على  عرجوا  وما  �ضاحهم  اإىل  فوثبوا  عدوكم،  بطلب  ياأمركم  و�ضلم 
ال�ضرب  من  واجلرحى  باحلرب،  املنهزم  م  َيهمُّ جراحاتهم()4(.فهل 
والذين اأ�ضابهم الف�ضل واالرتياع؟ بالكر على العدو، معلوم اأن امل�ضلمني 
املنت�ضر ال  بعزمية  بقوا مندفعني  لكنهم  اأُُحد  اأ�ضابهم يف  ما  اأ�ضابهم 

مذعنني بخيبة املنهزم.
املورد اخلام�س

اإرادتهم � اأي امل�ضركني � الرجوع ومقاتلة امل�ضلمني من جديد، ولو كانوا 
وطلب  الرجوع  ه��ذا  فلماذا  اأهدافهم،  وحققوا  موقفهم  ح�ضموا  قد 
امل�ضلمني  رج��وع  ب��اأن  قليل  قبل  قبلتم  لقد  �ضائل  ي�ضاأل  احل��رب؟وق��د 
كونهم  ع��ن  يحكي  االأ���ض��د  ح��م��راء  غ��زوة  يف  للم�ضركني  ومطاردتهم 
منت�ضرين، ومل يكن االأمر كذلك يف اإرادة امل�ضركني الرجوع للم�ضلمني 
بل على العك�س اإذ جعلتموها اإ�ضارة توؤيد كونهم منهزمني.واجلواب: اإن 
اأهدافهم،  �ضبب عودتهم عدم متامية  اأن  اأو�ضحوا  ملا عادوا  امل�ضركني 
وكان هذا وا�ضحًا وقد ذكرناه مرارًا، وقد جاء ذلك على ل�ضان عكرمة 
بن اأبي جهل حيث قال: )ال حممد اأ�ضبتم، وال الكواعب اأردفتم، بئ�س 
ما �ضنعتم(، وكان هذا كام اأفراد اجلي�س معه.وقد فرغنا من القول 
باأن عدم متامية االأهداف، اأو عدم نيلها باالأ�ضا�س يعني خ�ضارة احلدث 
وانتفاء الن�ضر املزعوم.بينما امل�ضلمون مل يعلنوا اأن اأهدافهم كانت غري 
تامة واإمنا اأرادوا حتقيق اأهداٍف اأخرى كانوا يرون باإمكانهم حتقيقها 
ب�ضبب  الهم  من  به جزءًا  واأزاح��وا  لن�ضرهم،  ن�ضرًا  اأ�ضافوا  قد  فهم 

فقدهم ال�ضهداء الِعظام -ر�ضوان اهلل عليهم-.

 املورد ال�شاد�ش  
تبنّي اأخريًا � واإن كانوا هّموا بالرجوع للم�ضلمني � اأنهم يعانون من عقدة 
اخلوف من مقابلة امل�ضلمني، بحيث ملا �ضمعوا بتحرك الر�ضول -�ضلى 
واإقامة احلرب معهم،  اهلل عليه واله و�ضلم- نحوهم يبغي مطاردتهم 
الر�ضول  اإىل  لتذهب  معينة  طاقات  وجّندوا  امل�ضادة،  الدعاية  اأقاموا 
الرجوع  قري�س  باإرادة  امل�ضلمني  فتخّوف  و�ضلم-  واله  عليه  -�ضلى اهلل 
كانوا  االأم��وال.ف��ل��و  لذلك  واأع��ط��وا  وزورا،  كذبًا  معهم  واحل��رب  لهم 
منت�ضرين ملاذا هربوا عند �ضماعهم اأخبار قدوم الر�ضول -�ضلى اهلل 
عليه واله و�ضلم-؟ اإذ املنت�ضر يجب اأن يقف �ضاخمًا يف قبول التحدي 

ورّد القادم، ال اأن يفتعل االأكاذيب الدعائية حتى يحقق الفرار حتت جنح 
تلك املزاعم واالأكاذيب.جاء عن الواقدي يف مغازيه: )ومّر باأبي �ضفيان 
نفٌر من عبد القي�س يريدون املدينة، فقال:هل ُمْبِلغو حممدًا واأ�ضحابه 
اأنتم  اإن  بُعكاظ  زبيبًا غدًا  اأباعركم  لكم  اأوِقَر  اأن  به، على  اأر�ضلكم  ما 
جئتموين؟قالوا: نعم.قال: حيثما لقيتم حممدًا واأ�ضحابه فاأخربوهم اأنا 
قد اأجمعنا الرجعة اإليهم، واأنا اآثاركم.فانطلق اأبو �ضفيان، وقدم الركب 
على النبي �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم واأ�ضحابه باحلمراء، فاأخربوهم 
الذي اأمرهم اأبو �ضفيان.فقالوا: ح�ضبنا اهلل ونعم الوكيل! ويف ذلك اأنزل 
اَبُهُم اْلَقْرُح( �ُضوِل ِمْن َبْعِد َما اأَ�ضَ اهلل عز وجل:)الَّذِيَن ا�ْضَتَجاُبوا هلل والرَّ
ا�َس َقْد َجَمُعوا  اإِنَّ النَّ ا�ُس  )5( االآية.وقوله �ضبحانه وتعاىل: )َقاَل َلُهُم النَّ

اهلل  ر�ضول  اإىل  خزاعة  من  رجًا  اأر�ضل  قد  معبد  االآية.وكان  َلُكْم()6( 
اأبو �ضفيان واأ�ضحابه  �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم ُيعلمه اأن قد ان�ضرف 
خائفني وجلني، ثم ان�ضرف ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم اإىل 

املدينة()7(.
هذا  ومع  املنت�ضر  و�ضلم  وال��ه  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اأن  نرى  بينما 
قري�س  ان�ضراف  من  تاأكد  ما  بعد  اإاّل  ين�ضرف  مل  والتهديد  الوعيد 
و�ضرب  و�ضجاعة  ببطولة  تهديدهم  وتلقى  وجلني،  خائفني  ورحيلهم 

واحت�ضاب )َقاُلوا َح�ْضُبَنا اهلل وِنْعَم اْلَوِكيُل(.

 املورد ال�شابع  
قول اأبي �ضفيان يف يوم فتح مكة للر�ضول االأعظم �ضلى اهلل عليه واله 
و�ضلم باأنه مل يلتِق معه يف موقف اإاّل وكان النبي االأعظم �ضلى اهلل عليه 
اإلهي،  ا�ضتن�ضرُت  حممد  )يا  املغازي:  فيه.ففي  منت�ضرًا  و�ضلم  واله 
فلو كان   ، اإاّل ظفرَت عليَّ لقيتك مّرة  اإلهك، فا واهلل ما  وا�ضتن�ضرَت 
اإلهي حمقًا واإلهُك ُمبطًا غلبتك!()9(. فاإنك � قارئي الكرمي � جتد اأبا 
�ضفيان يطلق كامه بظفر الر�ضول �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم عليه يف كل 
املواقف دون اأن ي�ضتثني اأُُحدًا منها، وبقوله: ما لقيتك من مّرة، يطرد 
احتمال اإرادته ن�ضر الر�ضول �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم يف اجلملة، اأو 
اأحقية  اإىل  الن�ضر  اأ�ضند  اإنه  التغليب.ثم  نحو  على  الظفر  بكلمة  جاء 
اأبي  اآلهة  بطان  اإىل  والهزمية  و�ضلم  واله  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  اإله 
�ضفيان، ومع ثبات كون اإله حممد �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم حّقًا بنظر 
اأنه مل يكن منت�ضرًا يف مورد ما  � يلزم منه  � ولو افرتا�ضًا  اأبي �ضفيان 
النبي  انت�ضار  النبي حممد �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم، ويلزم منه  مع 
اأبي  امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم يف كل احلروب والوقائع مع 
�ضفيان؛ للمازمة التي اأثبتها اأبو �ضفيان يف عبارته وهي مازمة الن�ضر 
ويتخلف  العبارة  معنى  ي�ضذ  واإاّل  املبطل،  لاإله  والهزمية  احلق  لاإله 

املعلول عن العلة.
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اإذ العلة يف الن�ضر هو كون االإله حق، فلو انت�ضر اأبو �ضفيان يف مورد ما 
فهذا يعني اأن املعلول ناجت عن اإله غري حق، وهذا يعني اأن املعلول وقع 
معلواًل لغري علته، وما يجب اأن يقع معلواًل لعلته قد تخلف عن الوقوع، 
وهذا ممتنع.وبعبارة اأخرى:نقول: لو فر�ضنا اإنه انت�ضر ولو مرة واحدة 
عليه  اإله حممد �ضلى اهلل  كون  للزم منه  الفر�س،  اأُحد ح�ضب  كما يف 
واله و�ضلم لي�س بحق، واإن اإله اأبي �ضفيان مل يكن باطًا، وهذا خاف 
مق�ضود اأبي �ضفيان ومراده، بل ميكن اأن نتعدى حروب قري�س اإىل جميع 
احلروب التي خا�ضها الر�ضول �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم وبنف�س املاك 

الذي طرحه اأبي �ضفيان.

املورد الثامن
وقول املراأة يف يوم فتح مكة وهي حتاور زوجها ِحما�س بن قي�س بن خالد 
يقاتلكم من  راأيته  ما  وقلت لك:  قتال حممد؟  اأنهك عن  )اأمل  يلي:  الدِّ

مّرة اإاّل ظهر عليكم()10(.
النبي  مع  قري�س  حروب  نتائج  عن  مقت�ضبًا  تقريرًا  تعطي  هنا  فاملراأة 
االأعظم �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم يف جميع املعارك ال�ضابقة فيما بينهما 
لتوؤكد لزوجها اأنهم يف جميع تلك احلروب قد جانبوا الفاح والن�ضر، 

ليكون حممد �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم �ضاحبهما.
اأحداها  واأُح��د   � املواطن  تلك  من  واحد  لقري�س يف  ن�ضٍر  ثمة  كان  ولو 
)من  بكلمة  وجميئها  الكام،  تطلق  ومل  ال�ضتثنته  اإذًا   � احلال  بطبيعة 
مرة( يوؤكد ذلك على اأنها عربية تدرك معنى الباغة و�ضر الف�ضاحة 

والبيان.

املورد التا�شع
اإن قري�ضًا بعد احلرب مل تقم الدعاية واالإعام الذي يعرب عن مظاهر 
ن�ضرًا  يعّد  النوع  هذا  ن�ضرًا من  اأن  بالن�ضر، خا�ضة  واالبتهاج  الفرح 

ثمينًا ال ميكن اأن مير من دون مظاهر وجدانية ترافقه كمجال�س االأفراح 
وحفات املنت�ضرين.

واأح�ضب اأن قري�ضًا لو كانت َتعّد اأُحدًا ل�ضاحلها اأو ن�ضرًا لها، الأقامت 
الدنيا وما اأقعدتها، مع ماحظة اأن حممدًا �ضلى اهلل عليه واله و�ضلم 
طباعهم  واأن  عنده،  ث��ارات  بل  ث��ارًا  لهم  واأن  وال�ضديد،  االأول  عدّوهم 
وال�ضعر  االأن�����س  حمافل  اإق��ام��ة  عليهم  توجب  اجلاهلية  يف  واأحوالهم 
الن�ضر  نخب  فيها  ليكرعون  احلمراء،  الليايل  يف  واخلمر  والطرب، 
بواكري  النعا�س يف  ويلوي عنانهم  ال�ضكر....  فاأ�س  روؤو�ضهم  يقرع  حتى 

ال�ضباح.
ولكن مل ن�ضمع بهذا كله، �ضوى ا�ضت�ضفاء مطعم بن جبري يف مقتل حمزة 
بنف�س  هند  وتلذذ  و�ضلم  واله  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عم  ال�ضام  عليه 
امل�ضاألة بحيث اأعطت وح�ضيًا ُحلّيها وثمنًا بخ�ضًا دراهم معدودة، للتعبري 
عن ر�ضاها مبغامرة وح�ضي وفرحها مبقتل حمزة عليه ال�ضام لي�س اإاّل.
االنت�ضار  معامل  يعربان عن   ال  املظهرين وغريهما  اأن هذين  ووا�ضح 
وال عن اإعام لك�ضب احلرب، بل هي وغريها يعربن بنظر الناظر، عن 
كل  باخلروج عن  ولو  والقرار حتى  ال�ضكوت  تطلب  موتورة  روح حاقدة 
االأعراف والقيم، ولو بالتمثيل وباأب�ضع �ضورة بقتلى امل�ضلمني، وهذا ما 

ح�ضل فعًا حلمزة عليه ال�ضام واإخوانه ال�ضهداء.
واإذا اأردنا الدقة واالن�ضاف، فاإن �ضلوك مطعم وهند وفرحهما يعربان 
عن ارتياحهما لقتل حمزة عليه ال�ضام والأ�ضباب معلومة وح�ضب، ولي�س 

النت�ضار ما يف املعركة ال�ضارية... اأُحد.
املحتمل  لكان حجم فرحهم  امل�ضلمني  ن�ضرًا على  �ضجلوا  قد  كانوا  فلو 
قتاهم  ونوعية  وكرة  لهزميتهم  بدر؛  اأعقاب  يف  املوؤمل  حزنهم  بقدر 
وباهتًا  اإىل هذا احلد،  ب��اردًا  االأم��ر  يكون  اأن  ال  تقدير،  اأقل  على  فيها 
بهذا امل�ضتوى، مما ي�ضري اإ�ضارة وا�ضحة  اأن قري�س ما كانت ت�ضعر بلّذة 

الغلبة، وال تتمتع بن�ضوة الن�ضر.



وتحديات االندماج
الهوية الشيعية

• حتقيق: حيدر املنكو�ضيالمجتمع األمريكي انموذجًا
• خا�ش:  جملة الرو�ضة احل�ضينية

تحقيقات

24

 رجب الأ�صب   1436 هـ



والأهمية املو�ضوع بحثت جملة )الرو�ضة احل�ضينية( اال�ضباب والدوافع 
الن�ضاخ بع�س امل�ضلمني املغرتبني عن هويتهم، وطرق معاجلته.

املحطة االوىل مع ال�ضيد حممد باقر الك�ضمريي م�ضوؤول مركز اإمام 
يف والية مي�ضيغان التابع للمرجعية الدينية العليا يف النجف اال�ضرف 
وحتدث قائا"  اإن يف الغرب تقاليد وع��ادات واأم��ورا خطرية  فاإذا 
مل يت�ضلح امل�ضلم �ضيذوب قطعا، فاإن جنا اجليل االأول فاجليل الثاين 
اأو الذي ياأتي بعده �ضيذوب وينتهي، ولدينا ما يثبت ذلك من الواقع، 
اأن االبن االكرب  اأ�ضرة معينة فرتى  على �ضبيل املثال ميكن ماحظة 
لغة  من  باملائة  خم�ضني  يتكلم  الثاين  االب��ن  بينما  والديه  لغة  يتكلم 
اال�ضرة واالأخري ال يكاد يحتفظ بع�ضرة باملائة من مفردات هذه اللغة 

العريقة".
واأ�ضاف اأن" بلدان الغرب لديها قابلية التاأثري يف االآخر، وهم يرفعون 
�ضعار التنوع وهو �ضعار اإ�ضامي نحن نعتقد به فاملبداأ القراآين يقول: 
)وجعلناكم �ضعوبا وقبائل لتعارفوا...( ولكنهم هنا يرفعونه مل�ضالح 
اأحفاده  و  اأوالده  ان  الزمن  من  ف��رتة  بعد  امل�ضلم  ي��رى  فقد  معينة، 

ان�ضهروا وذابوا يف هذه املجتمعات".
واأو�ضح الك�ضمريي"  للهوية ال�ضيعية مميزات وا�ضحة، فهي تدعو اىل 
االلتزام بالعادات واالأعراف النبيلة واحرتام االآخر والتعاي�س ال�ضلمي 
معه، وتتميز هويتنا اي�ضا بق�ضية االإمامة اأي التبعية الأئمة اهل البيت 
عليهم ال�ضام، وهي مهمة الن ال�ضاب ميكن ان يفقد هويته خ�ضو�ضا 
توفري  اىل  يدعو  ال��ذي  االم��ر  الديني،  بااللتزام  يهتم  ال  جمتمع  يف 
احل�ضينية  او  امل�ضجد  او  الديني  فاملركز  ال�ضباب  ال�ضتقطاب  حوافز 
تلعب دورا مهم يف تر�ضيخ الهوية، فاإذا مل يكن هناك ح�ضور حقيقي 

لرجال الدين يف هذه املجتمعات ف�ضتنحرف"
وبخ�ضو�س �ضرورة التم�ضك باملرجعية الدينية اأملح"  لاأ�ضف ال�ضديد 
املرجعية  النا�س عن  يعمل على ف�ضل  ان هناك من  واأقولها مبرارة 
االمر الذي حتم على املوؤ�ض�ضات واالفراد املعنيني بهذه الق�ضية ومنهم 

ان للمجتمعات دورا كبريا يف �شهر الأفكار وتغيري املعتقدات وخ�شو�شا تلك البلدان 
التي تعد فيها احلرية ال�شخ�شية ميزة وا�شحة، اإذ قد ت�شتغني عن هويتك 

الدينية وت�شتبدلها باأخرى بعيدة عن ثوابتك العقائدية ان مل تكن لديك الدوافع 
احلقيقية للتم�شك بها، علما ان الوقوف على م�شافة بعيدة جدا عن التطرف 

والت�شدد يعد �شروريا
 جلعل الندماج �شحي ومثمر وبّناء ومعتدل..

الدوؤوب واملكثف واملتوا�ضل على تقوية االرتباط  العمل  اولياء االمور 
باملرجعية الدينية العليا، مثلما امل�ضيحي والكاثوليكي مرتبط ب�البابا 
الفروقات بني  الدينية) مع حفظ  ارتبط مبرجعيتي  ال  فِلَم  روما  يف 
املقامني(، فكما هو موروث عن اأئمتنا -�ضام اهلل عليهم- ب�ضرورة 
حتفظ  وبه  االإمامة  نظام  هو  وه��ذا  الدينية،  املرجعية  اىل  الرجوع 

الهوية ال�ضيعية". 
وتابع"  كما اأن هناك م�ضكلة اأخرى، وتتمثل يف غياب عن�ضر التفاهم 
بني اجليل ال�ضابق واجليل الاحق، فالواقع والطبيعي  ان يكون هناك 
وكيف  االإع��ام،  مع  يتوا�ضل  كيف  الاحق  اجليل  يعلمون  اأ�ضخا�س 
يخاطب غري امل�ضلمني، وما الغاية واملعنى من حوار االأدي��ان،  وكيف 
نفعله فكل هذه الو�ضائل البد ان ت�ضتخدم حتى ن�ضتقطب املجتمعات 
االأخرى، ويقودنا هذا االأمر اىل �ضرورة تدريب قيادات جديدة لتكون 
البيت  اهل  فكر  ن�ضر  حتديات  ملواجهة  علمي  ب�ضكل  ومهيئة  ق��ادرة 

عليهم ال�ضام وامل�ضكات واملعوقات التي تعرت�س طريق مهمتهم ".
وحول هموم اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�ضام( يف الواليات املتحدة 
الواليات املتحدة  ال�ضيعي يف  قال الك�ضمريي" ان املجتمع االإ�ضامي 
يحتاج لرعاية، ونحن نعتقد اإن الإ�ضراف املرجعية الدينية العليا دورا 
الع�ضر، وقد وفق  كبريا يف احلفاظ على متا�ضكه، وال�ضيما يف هذا 
الكثري من فقهائنا العظام وعلى راأ�ضهم ال�ضيد ال�ضي�ضتاين )دام ظله( 
يف هذا االمر فيكفيك اأن ترى كتاب )الفقه للمغرتبني( حيث ي�ضم 
جمموعة من الفتاوى التي تخ�س املغرتبني لتو�ضيح كيفية التعامل مع 
غري امل�ضلمني، ومع ال�ضلطات والقوانني النافذة يف تلك الباد حيث 

يعطيك اأفقا رحبا يف كيفية العي�س خارج الباد ومع من".
واأ�ضاف الك�ضمريي قائا" لكننا بحاجة اىل تطوير اجلانب الديني 
وحرية،  تنمية  توجد  املتحدة  الواليات  ففي  واالجتماعي،  والثقايف 
وامل�ضلمون قادرون على نفع بع�ضهم البع�س، لكنهم بحاجة اإىل دعم 

معنوي ومادي للتمكن والدميومة يف مواجهة ال�ضعاب املختلفة."

للهوية 
الشيعية 
مميزات 
واضحة 
فهي 

تدعو الى 
االلتزام 
بالعادات 
واألعراف 

النبيلة 
واحترام 

اآلخر 
والتعايش 
السلمي 

معه.
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• ال�ضيد حممد باقر الك�ضمريي

• د.جنوى �ضالح

اعتزاز الإن�شان بهويته مبداأ اأ�شا�شي
االمريكية"ان  كن�ضا�س  جامعة  من  �ضالح  جنوى  الدكتورة  تقول 
االن�ضان  اعتزاز  هي  لها  االنتباه  ينبغي  التي  اال�ضا�ضية  النقطة 
بهويته، وبع�س االفراد من اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�ضام( يف 
الغرب ال يهتمون  بهويتهم ك�ضيعة او قوميتهم كعرب بالرغم من 
احلرية التي متنحها احلكومات الغربية، وتاحظ اجليل الثاين 
ال�ضاب  فتجد  اال�ضلية،  هويته  عن  بالتعبري  كبرية  م�ضكلة  لديه 
و�ضلوكه  زيه  لهويته من خال  يتنكر  امللتزم  املغرتب غري  امل�ضلم 

وي�ضف ذلك باالنفتاح على العامل احلديث".
واأوج��زت د. جنوى احللول لهذه الظاهرة بالقول" هناك الكثري 
االأمان،  بر  امل�ضلم اىل  املجتمع  تو�ضل  ان  التي ميكن  من احللول 
ومنها اقامة منتديات ثقافية �ضبابية واجبها التوا�ضل مع الطبقات 
املخيمات  اىل  باالإ�ضافة  ال�ضباب،  وخ�ضو�ضا  املختلفة  العمرية 
ان  الثقافية  اال�ضامية  امل��راك��ز  بع�س  ت�ضتطيع  التي  الك�ضفية 
تتبناها، وال ميكن ان نغفل عن دور اال�ضرة  يف هذا املو�ضوع الإنها 
الركيزة اال�ضا�ضية ومل�ضُت ذلك من خال تربية اوالدي فحثثتهم 

على ان يتم�ضكوا بهويتهم ال�ضيعية".
فهمهم  وي�ضتوجب  متكاملة،  تربية  االأبناء  تربية  يجب  وتابعت" 
اأفكار ورغبات يجب ان ال تعار�س  وتوفري ما يحتاجون فلل�ضباب 
ينهار  وبالتايل  نتيجة عك�ضية  يوؤدي اىل  م�ضوغ مقبول، مما  دون 
ال�ضوابط  من  املنفلتة  احلرية  منحهم  عدم  يجب  كذلك  االب��ن، 
واالر�ضادات فتكون النتائج وخيمة..على �ضبيل املثال ميكن لابناء 

االحتفال باأعياد راأ�س ال�ضنة و ميكن من خالها التعبري عن م�ضاعر 
الفرح ودعوة اال�ضدقاء واالأقارب وتقدمي الهدايا وفق حدود االدب 
واالأخ��اق، وهذا ال يتعار�س مع اال�ضام وهو ي�ضجع االبناء على 

التقرب من املجتمع مع احلفاظ على  هويتهم االأ�ضلية".
جتنيب  يف  االول  اجليل  ي�ضاهم  ان  ينبغي  د.جنوى"  واأ�ضافت   
املوؤ�ض�ضات  باإقامة  وذل��ك  ال�ضليم،  غري  االن��دم��اج  الثاين  اجليل 
واملراكز اال�ضامية،  ففي بادرة طيبة قمنا يف نهاية الثمانينات من 
القرن املن�ضرم بتاأ�ضي�س "جمعية الزهراء" و تعمل هذه اجلمعية 
على  تعليم البنات القراآن الكرمي واالأمور الدينية االأخرى، ويكون 
اجلمعية  �ضاهمت  قد  و  واالجنليزية،  العربية  باللغتني  التعليم 
لتعليم  جديدة  ن��واة  ا�ضبحن  حيث  الفتيات  من  الكثري  بتوعية 
اجليل اجلديد، وهو اخطر من اجليل االول بحكم انت�ضار و�ضائل 
الكثري من  لها دور كبري يف انحراف  االت�ضال احلديثة حيث ان 

ال�ضباب والفتيات".

العمل امل�شرتك هو احلل 
الواليات  يف  املهدي  االإم��ام  موؤ�ض�ضة  يف  وال�ضحفي  الكاتب  يرى 
ق�ضية  االندماج  ق�ضية  ان   اخلاقاين"  بهاء  االمريكية  املتحدة 
مهمة لدى اغلب املجتمعات اال�ضامية،  وهي تراوح بني الذوبان 
املوؤ�ض�ضات  مع  قطيعة  مع  ولكن  االلتزام  او  الغربي  املجتمع  يف 
اال�ضامية، فاإما ان يذوب ال�ضخ�س يف املجتمع الغربي، او يلتزم 

لكنه ينقطع كليا عن املوؤ�ض�ضات واملراكز االإ�ضامية.."
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• �ضالح املحنة

• بهاء اخلاقاين

حب  لديهم  الثاين  اجليل  من  هم  الذين  ال�ضباب  بع�س  وبني" 
االأ�ضلية،  هويته  ون�ضيان  وتقليده  الغربي،  العامل  على  االنفتاح 
االو�ضاع  وتعد  االأول،  اأفراد اجليل  بع�س  لدى  وا�ضح حتى  وهذا 
من  االإ�ضامي  املجتمع  ان�ضاخ  يف  االأ�ضا�ضي  العامل  ال�ضيا�ضية 
هويته، وخ�ضو�ضا بعد اأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب ا�ضبحت 
هنالك ردة فعل من قبل املجتمع الغربي اجتاه امل�ضلمني، نتيجة ملا 
تقوم به االأيادي اخلفية التي تعمل على ت�ضويه الدين االإ�ضامي 

على انه دين مبني على القتل والرعب".
امل�ضرتك  العمل  خ��ال  من  ميكن  ال�ضحفي"  الكاتب  واأو���ض��ح 
هنالك  املثال  �ضبيل  فعلى  املن�ضودة  التطورات  بع�س  اح��داث 
لغات  اللغات  املتحدة العتبار بع�س  الواليات  قرارات �ضدرت يف 
ر�ضمية اإ�ضافية كاللغة اال�ضبانية واملك�ضيكية والفرن�ضية، ومل ياأت 
هذا من فراغ بل بت�ضافر جهود هذه املجتمعات حيث جتد املواطن 
اال�ضباين لديه اعتزاز بهويته االأ�ضلية وهكذا مع باقي الدول".    

واملراكز  املوؤ�ض�ضات  وباالأخ�س  م�ضرتكة  امل�ضوؤولية  واأ�ضاف" 
الدينية فدورها فعال، حيث يتوجب عليها لعب دور مهم يف توعية 
ال�ضاب امل�ضلم، و�ضحبه من االإغراءات املتعددة، ففي املجتمعات 
والهوية  م�ضاريعها،  على  مفتوحة  االأب����واب  جميع  الغربية 
ينبغي  اال�ضام   على  املح�ضوبني  بع�س  �ضوهها  التي  اال�ضامية 
ان ت�ضتعيد �ضورتها احلقيقية لكي ال ي�ضتعري املغرتب هوية اأخرى 
وهذا يعتمد ب�ضور اأ�ضا�ضية على وعي املوؤ�ض�ضات الدينية وكيفية 

التعامل مع املغرتبني".

ال�شباب وحتديات الزدواجية يف الهوية
بع�س  توفيق  ع��دم  "اإن  املحنة  �ضالح  االأ�ضتاذ  االإع��ام��ي  ويعتقد   
املوؤ�ض�ضات يف االأمور العقائدية والتثقيفية للفرد املغرتب خلقت لديه 
حالة االزدواجية حيث يتقبل كل �ضيء حتت عنوان احلرية و االنفتاح، 
وحتت عنوان ال يوجد مانع هذه حرية �ضخ�ضية، لكنه بعد فرتة ين�ضلخ 

عن هويته بالرغم من ممار�ضته الن�ضاطات الدينية. 
يف  االأك��ف��اء  املحا�ضرين  اىل  ملحة  حاجة  هناك  املحنة"  واأو���ض��ح 
املوؤ�ض�ضات الدينية، باالإ�ضافة اإىل �ضرورة اتقانهم اللغة االنكليزية لكي 
ال يتخلى ال�ضاب عن هويته اال�ضامية، ولاأ�ضف ان بع�س املحا�ضرين 
يتعاملون مب�ضتوى واحد مع اجلميع ب�ضرف النظر عن طبيعة املجتمع 

وتباين وعيه وم�ضتواه الثقايف".
وبني" اقرتح فتح موقع لل�ضباب يطرحون فيه اأفكارهم ويعربون فيه 
اآرائهم فمن خال املنتديات الثقافية واملواقع التي تفتح االآفاق  عن 
�ضينخرط ال�ضباب يف املجتمع بطريقة ال تتعار�س مع اأ�ضا�ضيات الدين 

االإ�ضامي."
االإعام  ينقلها  التي  ال�ضورة  اإن  االأ�ضف  �ضديد  املحنة" مع  واأختتم 
وتعك�س  م�ضوهة،  الغربية  الباد  يف  االإ�ضامي  املجتمع  عن  العربي 
اأن  ميكن  والتي  املادية،  ال�ضباب  معاناة  كاإظهار  ال�ضلبية  ال�ضورة 
جتعله ين�ضلخ من هويته االإ�ضامية مقابل املغريات املادية املوجودة يف 
الغرب، فخذ مثا على م�ضتوى الدرا�ضة هنالك قرو�س خا�ضة للطلبة 
التي  الت�ضهيات  الكثري من  التوظيف وهنالك  ت�ضديدها حال  ميكن 
توفرها هذه البلدان للفرد نتمنى لو اأنها موجودة يف البلدان العربية." 
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حوارات

•  حاوره: محمد اليساري 

الشاعر ميشيل جحا:
حادثة الغدير من أهم المحطات التاريخية في الدين اإلسالمي 

الشاعر اللبناني ميشال جحا هو 
ضيف مدينة كربالء المقدسة 

وقد حل كأحد الضيوف 
المميزين في مهرجان ربيع 

الشهادة الثقافي العالمي 
العاشر الذي يقام سنويًا في 
ذكرى مولد اإلمام الحسين 

وأخيه ابي الفضل العباس 
عليهما السالم.

مجلة )الروضة الحسينية( 
اعتادت ان تستثمر فرصة اللقاء 

بمثل هذه الشخصيات الالمعة 
في سماء األدب والصحافة 

والشعر العربي فكان األستاذ 
جحا أحدهم ليتمخض عن 
اللقاء معه الحوار التالي:
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‚‚ هل رأيت كوكبا ساطعا في الفضاء إال الذي ال تلفه الغيوم وال ‚‚
تشوبه الشوائب.

نبذة مختصرة عن  مسيرتكم   : الحسينية  الروضة 
الشعرية؟

ميشيل جحا: اأنا مي�ضيل جحا، �ضاعر من لبنان وا�ضتاذ يف احلقوق 
واالدب و�ضحفي وناقد، وهناك توا�ضيح وترانيم دينية من تاأليفي، اأنا 
ال�ضاعر العربي االول يف عام 2004، اعتقد ان ما يحدد  بكل توا�ضع 
تخرب  هذه  وكل  وفكره،  واأعماله  وقوافيه  كلماته  هو  ال�ضاعر  م�ضتوى 
اإال  الف�ضاء  يف  �ضاطعا  كوكبا  راأيت  هل  لاآخرين،  عنه   وت�ضرح  عنه 
الذي ال تلفه الغيوم وال ت�ضوبه ال�ضوائب فاحلمد هلل الأننا كذلك ملعنا 
واأعطينا الفكر العربي العديد من االأ�ضعار والتوا�ضيح ب�ضتى اللهجات 
الدينية  والرتانيم  النبوية  والتوا�ضيح  وبالف�ضحى  املحكية  العربية 

واملو�ضحات. 

انواع الشعر تكتب،  الحسينية: أي نوع من  الروضة 
وإلى أي مدرسة تميل؟

ميشيل جحا: اأكتب ال�ضعر العمودي، واأكتب �ضعر التفعيلة باعتباره 
�ضعرًا،  بها  اكتب  العربي  العامل  يف  املحكية  اللهجات  كل  وان  موزونًا 
البحور  بالقوايف وختمنا  االبجدية  اأتاأثر مبدر�ضة حمددة، ختمنا  ومل 
وزدنا على البحور بحرًا اأ�ضميناه بحر الرحى وهذه كلها من نعم رب 
واأق�ضد  العربي  ال�ضعر  بتاريخ  فريدة  موؤلفات  واّلفت  علينا،  العاملني 
ال�ضعر  من  وتواريخ  مطالع  اع��ام  الثالث  املجلد  االأخ��رية  الدواوين 
مطالع  ان  تعني  هنا  ومطرز  واملوؤرخ،  املطرز  املقفى  الف�ضيح  العربي 
املبا�ضرة  عن  االبتعاد  اإىل  ادعو  ولكني  �ضاحبها،  ا�ضم  حتمل  االأبيات 
الأن اإحدى وظائف ال�ضعر لي�س فقط االإخبار ونقل احلوادث التاريخية 
النفو�س وهذا  وترويح  واالإمتاع  االإطراب  وهو  �ضيء مهم جدا  فهناك 

يحتاج اإىل لغة جميلة واإىل �ضيء غري موجود بالواقع.

الروضة الحسينية: رأيكم فيما موجود في الساحة 
العربية؟ الشعرية 

ميشيل جحا: اليوم انا يف راأيي هنالك تفل�ضف يف املنحى ال�ضعري 
اذا  ان��ا  ق�ضيدة،  الكام  ه��ذا  ان  ويقولون  الكام  ينرون  انهم  اأي 
�ضلمت جدال ان ما يكتبه الكثريون من ال�ضعر الذي ي�ضمونه من ال�ضعر 
هذا  امل�ضجى  الكرمي  بالقراآن  اأقول  فماذا  ق�ضيدة،  ذلك  بان  املنثور 

الكتاب املقد�س فكثري ما جند من الق�ضائد لي�ضت �ضعرا فهي �ضارت 
اأ�ضميتها وطويت  لهوؤالء  انتقادية  خواطر وق�ضايا نرية، ويل ق�ضيدة 

القوايف، اعرت�س فيها على هوؤالء و�ضعرهم.

اآلن؟  العربي  الشعر  تجد   أين  الحسينية:  الروضة 
وهل هو في تراجع؟

ميشيل جحا: اأجد ال�ضعر العربي فيما كتبه ابن الرومي وفيما كتبه 
النجفي  ال�ضايف  واحمد  والر�ضايف  املتنبي  الطيب  واأبو  القي�س  امروؤ 
عظيم،  �ضعر  فهو  البياتي  الوهاب  وعبد  اجلواهري  مهدي  وحممد 
رجع  فهو  احليدري  بلند  �ضعر  با�ضتثناء  �ضده  انا  احلديث  ال�ضعر  اما 
ان  باإمكانك  فاأنت  وموزون  مقفى  يكون  ان  يجب  ال�ضعر  اال�ضل،  اىل 
تكتب ق�ضيدة باأوزان خمتلفة ولكن عليك ان تعطي حق هذه االأوزان 
بيتني وبعد بيتني تعطيه غري وزن، املهم ان يكون ايقاع وزن الن القلب 
الب�ضري اذا اختل نب�ضه مات �ضاحبه فال�ضعر هو كنب�ضات القلب ان 

مل تكن باإيقاع ثابت فهي لي�ضت بال�ضحيحة.

في  السر  ما  مسيحي  انك  مع  الحسينية:  الروضة 
ان شعرك يتضمن قصائد عن شخصيات اسالمية؟ 
ان  قبل  الشخصيات  هذه  حياة  على  أطلعت  فهل 

تنظم شعرك حولها؟
اأفهم  اأن  علي  يجب  اعلم  ال  فيما  اكتب  كيف  طبعا  جحا:  ميشيل 
كل  خ��ال  فيها.  اك��ت��ب  ان  اأود  ال��ت��ي  الق�ضية  اأغ���وار  واأ���ض��رب  ج��ي��دا 
اأجد  مل  الكرمي  والقراآن  االإ�ضام  وتاريخ  االإ�ضامي  للدين  مطالعاتي 
وعدل  وخري  حمبة  قيم  هي  االإ�ضامية  القيم  فكل  تزعجني  قيم  اأية 
اأن تعمم على كل الب�ضرية. وقد قراأت الكثري من كتب  واإميان وميكن 
ال�ضرية حتى متكنت من كتابة ملحمة االإمام علي عليه ال�ضام ب�ضكل 
مل يكتب �ضابقا بكل ما ُكتب عن االمام علي عليه ال�ضام، بكل �ضمولية 
ودقة يف التاريخ والت�ضل�ضل الزمني، وقد قراأت الكثري من كتب ال�ضرية 
)الغدير(  حلادثة  الكتب  من  عديد  الإهمال  اأتاأ�ضف  ولكني  والتاريخ 
اأنا بيوم الوالء او يوم الو�ضية، واعتقد ان هذا االهمال  اأ�ضميها  التي 
يعرب عًن حالة غري �ضحيحة الأن هذه احلادثة هي من اأهم املحطات 
التاريخية يف الدين االإ�ضامي، ومل تهملها حتى كتب اأهل ال�ضنة واأنا 
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اأ�ضا مل اعتمد يف كتابة ملحمة االإمام علي التي ب�ضدد اكمالها على 
الكتب من خمتلف االجتاهات،  الكثري من  واإمنا طالعت  ال�ضيعة  كتب 
فاأنا ل�ضت �ضيعيًا وال �ضنيًا بل م�ضيحي واعترب نف�ضي مراقبًا وحمايدًا، 
واأنظر اىل ما اأكتب حول يوم الغدير باأ�ضلوب ملحمة تاريخية معتدلة 
تامة  ومبو�ضوعية  منطقي  زمني  بت�ضل�ضل  االإ�ضامي  التاريخ  م  تقدَّ

بعيدا عن التطرف. 

اهل  عن  شعر  ديوان  لك  هل  الحسينية:  الروضة 
البيت عليهم السالم؟

االإمام علي  الطبع هو ملحمة  لدّي ديوان قيد  ميشيل جحا:  نعم 
يف  املحطات  اأب��رز  ت�ضكل  ق�ضائد  عدة  ت�ضمن  وال��ذي  ال�ضام،  عليه 
اإىل  وارحتاله  ا�ضت�ضهاده  وحتى  والدت��ه  منذ  علي  االم��ام  حياة  تاريخ 
الرفيق االأعلى، واأنا انطلق يف كتابة �ضعري من اإن�ضانية االإن�ضان ولي�س 
من انتمائه الديني االإ�ضامي اأو امل�ضيحي، فلم افرق يومًا بني اإن�ضان 

تطرح  التي  االأ�ضئلة  معظم  اأن  واج��د  واآخ��ر، 
كيف  ح��ول  تتمركز  االإع��ام  و�ضائل  يف  عليَّ 
مل�ضيحي اأن يكتب دواوين وماحم من ال�ضعر 
ال�ضام  عليه  ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  علي  ب��االإم��ام 
واإن  ال�ضام  عليه  علي  بن  احل�ضني  واالإم��ام 
االإن�����ض��ان وج��د قبل  اإن  ك��ان  ج��واب��ي دائ��م��ًا 
واإن�ضان،  اإن�ضان  بني  اأف��رق  ال  واأن��ا  االأدي���ان، 
القادمة  ال�ضنة  يف  اكتب  ان  يف  طموح  ول��دي 
وان  ال�ضام  عليه  احل�ضني  االمام  عن  ديوان 
بهذا  ومميزا  جديدا  �ضيئا  ت�ضمعون  اهلل  �ضاء 

ال�ضدد.

الحسين  اإلمام  بحق  ماذا كتبت  الحسينية:  الروضة 
عليه السالم، ولماذا؟ 

ميشيل جحا: نظمت ق�ضيدة �ضعرية عن االمام احل�ضني وعنوانها 
ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  افتتاح  حفل  يف  واألقيتها  ال�ضهادة  �ضرف 
االإمام احل�ضني  بحق  ق�ضيدة  بنظم  وال�ضبب  العا�ضر،  العاملي  الثقايف 
اىل  املحبة  قادتك  فاذا  االن�ضان  تقود  التي  فهي  باملحبة،  يتمثل  ذلك 
باأذنه  ناجحا  �ضيكون  االأم��ر  هذا  او  العمل  هذا  ان  متاما  ثق  ما  امر 
تعاىل، فانا لو مل اأحب االمام احل�ضني عليه ال�ضام واأحب اأبا احل�ضني 

اأبدا،  قلبي  نب�ضات  كل  فيها  تختلج  التي  الكلمات  هذه  كتبت  كنت  ملا 
ولقد اأحببت يف االإمام احل�ضني عليه ال�ضام ووقوفه اإىل جانب احلق 

والت�ضحية يف الدفاع عن املبادئ بوجه الظلم والطغيان. 

الشعر  من  نجعل  أن  لنا  كيف  الحسينية:  الروضة 
الحسيني رسالة تواصل ومحبة مع اآلخرين؟

النا�س  حدثنا  وكلما  االأخاقي  بالطرح  ذلك  ميكن  جحا:  ميشيل 
وعلى  بهم،  ارتباطهم  زاد  ال�ضام  عليهم  البيت  اأه��ل  اأخ��اق  عن 
ومودة  وحمبة  اأخ��اق  ر�ضالة  احل�ضيني  ال�ضعر  يجعلوا  اأن  ال�ضعراء 
االإمام  اأن يجعلوا  ال�ضام، كما عليهم  البيت عليهم  اأهل  ثقافة  ون�ضر 
لكل  مظلوميته  ويبينوا  االإن�ضانية،  لكل  اإن�ضانا  ال�ضام  عليه  احل�ضني 
مظلومًا  اأك��ون  اأن  احل�ضني  من  تعلمت  غاندي:  ق��ال  ومثلما  الب�ضر، 

فاأنت�ضر.  

في  رأيك  ما  الحسينية:  الروضة 
الثقافي  الشهادة  ربيع  مهرجان 
العتبتان  تقيمه  ال��ذي  العالمي 
والعباسية  الحسينية  المقدستان 

في كربالء؟
املباركتني  العتبتني  اأ�ضكر  جحا:  ميشيل 
يل  دع��وت��ه��م��ا  ع��ل��ى  وال��ع��ب��ا���ض��ي��ة  احل�ضينية 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة، واإل����ق����اء ق�����ض��ي��دة يف احل��ف��ل 
بوجودي يف  االفتتاحي، وهذا �ضرف كبري يل 
باأنه مهرجان  عنه  اأعرب  الذي  املهرجان  هذا 
احللم الذي يحلم به كل اإن�ضان، ففيه تتج�ضد 
التاريخية،  الطف  معركة  يف  ال�ضام  عليه  احل�ضني  االم��ام  �ضورة 
وامل�ضلم  وامل�ضيحي  وامل��راأة  وال�ضاب  الطفل  جي�ضه  ي�ضّم  كان  عندما 
هذه  كل  من  مزيجًا  �ضّم  املهرجان  هذا  وكذلك  واالأبي�س،  واالأ�ضود 
ال�ضرور  م�ضاعر  وتختلجني  االأخرى،  والديانات  واملكونات  االأ�ضناف 
تهبط  التي  النورانية  االأ�ضعة  رحاب  يف  انني  واأح�ض�ضت  والطماأنينة 
اأرى  واأنا  العظيم  ال�ضعور  بهذا  اأح�ض�ضت  العاملني،  رب  �ضماء  من  اإيل 
�ضارا على  ال�ضام هما قد  ابن علي عليهما  االإمام علي واحل�ضني  اأن 
وال�ضحيحة  احلقة  واالن�ضانية  ال�ضام  �ضبيل  يف  امل�ضيح  �ضيدنا  خطى 

‚‚يف هذا الوجود الب�ضري. على الشعراء أن يجعلوا الشعر الحسيني رسالة أخالق ومحبة ومودة ونشر ‚‚
ثقافة أهل البيت عليهم السالم
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 جالل عبد الحسن

مقاالت

بقدر  قائم  �ضيا�ضي  حكم  ه��دم  جم��رد  لي�س  هو 
– اق��ت�����ض��ادي  ن��ظ��ام اج��ت��م��اع��ي  م��ا ه��و تغيري 
روؤيته  وفق  على  وتبّناه  احلكم  ذلك  كّر�ضه  معني 
االع��رتاف  مع   - املا�ضّية  ع�ضر  االثنتي  ال�ضنوات  خما�ضات  اإّن  اخلا�ضة. 
– مل  وخارجيا  داخليا  اأزمتها  جتاذبات  وكرة  العراقّية  احلالة  بخ�ضو�ضّية 
تخُط باملجتمع خطوة اإىل االأمام، بل كانت يف اأغلب مفا�ضلها نكو�ضا تراجعّيا 
يف  �ضيطرتها  وفر�س  االإجرامّية  الع�ضابات  دخول  عائمه  اأظهر  من  خُميفا 
اإنفاقات االأمن والدفاع  اأثقلت ميزانيتها  التي  ليلتني على ثلث م�ضاحة بادنا 

وجمابهة االإرهاب دون جدوى !
ولكي ال تتكّرر جتربة االأم�س القريب التي اأدخلْتنا يف دهليز مظلم، واأحوجْتنا 
اإىل قوى كربى ن�ضرتيب من نواياها واأهدافها، ومن اأ�ضلحتها الفتاكة؛ يجب اأن 
تراعي املوؤ�ض�ضات احلكومّية الر�ضمّية و�ضبه الر�ضمّية ومنظمات املجتمع املدين 
جمموعة من االأمور التي قد تلقي حجرا يف بركتنا الراكدة، وهذه االأمور هي:

الدميقراطي  التحّول  �ضرعنة  على  والعمل  �ضلبة  اأر�ضّية  اإيجاد  اإىل  -ال�ضعي 
واإمّن��ا من  االأغلبّية فح�ضب،  ت�ضمن حق  التي  االق��رتاع  �ضناديق  ال من خال 
خال برنامج ثقايف كبري اأ�ضا�ضه التعاقد املدين الذي تعرتف فيه كل االأطراف 
بحقوقها  ويقر  البع�س  بع�ضها  من  يحميها  د�ضتورا  وت�ضع  البع�س،  ببع�ضها 
اأجمع يف اإطار املواطنة، وهذا النوع من التعاقد غري ممكن اإال يف اإطار وعي 
مدين دميقراطي، ال طائفي وال ديني وال عرقي وال ع�ضكري. وهو ما يح�ضل 
االآن يف عراق ما بعد التغيري؛ االأمر الذي جعل املرجعّية الر�ضيدة تتفّطن اإىل 
املواطنة واحلث  خطورته، وحتث على جتنب مزالقه من خال تكري�س مبداأ 
واملوؤّثرة يف اجلهاد �ضد  العظيمة  برمزّيتها  واالعتزاز  العراق  راية  على حمل 

الدواع�س والتكفرييني لتكون �ضورا وحيدا يحتمي به اجلميع.
الثقة  االأمن واال�ضتقرار بدال من روح الرتّقب واخلوف وانعدام  -اإ�ضاعة روح 
يتّم ذلك -بطبيعة احلال- من خال  وال  لها،  التابعة  وموؤ�ض�ضاتها  الدولة  يف 
ولبع�س  للطائفة  االلتجاء  خال  من  وال  الع�ضرية  و�ضيخ  بالقبيلة  االحتماء 
–ب�ضبب التوترات واالحتقانات - ع�ضات التهّور  رموزها التي قد ت�ضتعر�س 
والهمجّية، واإمّنا من خال دولة قانون حقيقّية تتجّذر منطلقاتها لتكوين )دولة 
القوة  هو  القانون  بكون  وموؤمنة  اجلميع،  م�ضالح  تاأمني  على  قادرة  جامعة( 

الوحيدة القادرة على حماية اجلميع من كّل االأخطار وال�ضرور املحدقة بهم.
-اال�ضتنارة بتجارب االأمم وال�ضعوب التي تكللت فيها التحوالت الدميقراطّية 
اأغلب  واأّن  خ�ضو�ضا  احلي،  واقعنا  يف  التجارب  هذه  من  واالإف��ادة  بالنجاح 
املختلفة  االإثنيات  من  العديد  الب�ضرية  مكّوناتها  بني  ت�ضم  وال�ضعوب  االأمم 
واملتعار�ضة يف الروؤيا ويف امل�ضالح، وهو ما اأحبط االآمال لتجارب التحوالت 
الدميقراطية بداية م�ضوارها يف بع�س تلك الدول، واأ�ضابها بنوع من التخبط 
يف  احلقيقية  الرغبة  وجود  ولكن  التاريخّية،  الوقائع  تتحدث  كما  والف�ضل 
بع�س  تتجاوز  وال�ضعوب  االأمم  تلك  جعل  الدميقراطّية  للحالة  االنتقال 
خافاتها الاجمدية يف ع�ضر تقا�س فيه القوة باملعرفة وباالنتاج واالقت�ضاد 

ُموؤِثرًة امل�ضلحة الوطنّية العليا على امل�ضالح الفئوية ال�ضيقة.
ال�ضيا�ضات  هذه  تكون  اأن  على  الب�ضرية،  للتنمية  �ضيا�ضات  اعتماد  -�ضرورة 
طويلة االأجل وت�ضمل كل قطاعات املجتمع الثقافية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 
واالجتماعية بغية حتقيق جمموعة اأهداف مركزية يقف يف مقدمتها اإنعا�س 
والزراعة  كالق�ضاء  املف�ضلية  بالقطاعات  والنهو�س  الوطني  االقت�ضاد 
الفقر  ومكافحة  واجلهل  االأمية  على  الق�ضاء  بهدف  والتعليم  وال�ضناعة 
واإعادة  املختلفة،  االجتماعية  الطبقات  بني  الهوة  وردم  والبطالة،  واملر�س 
دور الطبقة الو�ضطى بو�ضفها الطبقة املنتجة واملتناغمة مع م�ضرية التغيري، 
ف�ضا عن تعزيز دور موؤ�ض�ضات املجتمع املدين بو�ضفها دليا حّيا على الرقي 

رة. الفكري واالإن�ضاين يف املجتمعات املتح�ضّ

على امتداد عقد كامل من سقوط الدكتاتورية البعثّية المقيتة في بغداد حدثت تغييرات جذرية 
ديمقراطّية مغايرة  برؤى  جديدة  نخب وطنّية  العراقي، وكان صعود  السياسي  المشهد  في 
تماما من أبرز تلك التغييرات التي تصّب أهدافها المعلنة في محاولة إحداث تحّول حقيقي في 
نظم المجتمع العراقي السياسّية منها واالقتصادية والثقافية إلخ. غير أّن الذي حدث خالل عقد 

كامل لم يكن مخّيبا لآلمال فحسب، بل كان محِبطا أيضا،

كي تتكامل مقوّمات التحوّل الديمقراطي!

فالتغيير
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القصيدة
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• �سرغام الربقعاوي

ــــــاُت تـــــومـــــئ يـــــا طـــــالئـــــُع اأقـــــدمـــــي     ــــــرف ع
ــــا الـــــذي         ـــُف حمـــــِرمـــــا غــــدن ـــزح ـــن ـــس ــــهــــا � ول
ــــا غــــــدًا  ــــن ــــت ـــــا ووجــــه ـــــُدن ـــــوع الـــــ�ـــــســـــرُب م
ــا        ــقــن �ـــســـنـــحـــّج لــــلــــراأ�ــــس اخلـــ�ـــســـيـــب عـــلـــى ال
ـــح احلــــــتــــــوِف �ـــســـيـــوَفـــنـــا  ـــب ـــــا �ـــس ـــــــــــوؤّم ي ون
ــــــرة ويـــلـــكـــم  ــــــاعــــــرَب اجلــــــزي ونــــ�ــــســــيــــُح ي
يـــ�ـــســـّدنـــا  الــــطــــفــــوف  وجــــــــُع  الىل  نـــحـــن 
ـــــــــــاٌب لـــهـــا       ـــــــــــرَب اجلــــــــزيــــــــرة هـــــــــذه ب ع
ــــَع اخلــــ�ــــســــوع جـــمـــيـــُعـــه ـــــــاب لــــهــــا خــــ�ــــس ب
ــــــــدر وقــــوفــــهــــا               ــــــــربمت مـــــنـــــُذ ب ــــــــــــا خ اأوم
اأ�ـــســـنـــامـــكـــم  ــــــزل  ت مل  اجلــــــزيــــــرة  عــــــــرَب 
تـــــــــــــدرون مـــــــا مــــعــــنــــى تـــــكـــــالـــــب غـــيـــكـــم 
ـــا ـــه ـــي ـــب ــــــــــــــــاإرث ن ــــــــا امـــــــــــة عـــــــاثـــــــت ب ي
فـــتـــعـــري  الـــــر�ـــــســـــول  بــــنــــَت  تـــظـــلـــمـــي  ل 
ــــــرت ُفــــتــــيــــاكــــُم  عــــــــــرَب اجلـــــــزيـــــــرة كــــــّف
ـــنـــا  ــــُم عـــلـــيُّ ــــي ــــظ ــــع هــــــــذا هــــــو الـــــنـــــبـــــاأ ال
ـــى    ـــرب ال ـــرخ يف  ـــس ـــ� ي مـــــــــازال  ـــم  ـــك ل جــــمــــٌل 
ـــــَت فــــفــــي غــــٍد  ـــــي ـــــق ــــــــــوا نــــعــــيــــَقــــكــــم امل ملّ
ــــَر بــــاملــــدا  ــــحــــا�ــــس ــــــا امل ــــــن ـــــا َدَم ـــــول ي ـــــق ون

ــــذِم  ــــخ ــــني مب ــــف ــــائ ــــُف ط ــــزح ــــن ــــس ـــــا � ـــــه ول
حمــــــــرِم  هــــــــتــــــــاُف  ــــه  ــــم ــــه ــــل ي زال  مــــــــا 
الـــعـــلـــقـــمـــي  روؤاه  يف  تــــلــــّفــــت  �ــــســــمــــاأ 
ـــــــــدِم  ـــــع وال ـــــوّج ـــــت ونـــــــطـــــــوُف مــــــا بــــــني ال
ــــــــــــــروِق املــــعــــتــــِم  لــــــنــــــدعَّ اإ�ـــــــــســـــــــراَف امل
نــنــتــمــي  لــــلــــغــــا�ــــســــريــــة  الأىُل  نــــحــــن 
ـــــا دمــــــــــــاء تــــقــــدمــــي ـــــي لـــــلـــــمـــــكـــــرمـــــات ف
ــــروا بـــجـــهـــنـــِم  ــــس ــــ� ــــاب ــــــُك ف ــــــالئ �ــــســــجــــَد امل
ـــِم  ـــع ـــن ـــــًا تــــــــدافــــــــُع عـــــــن اإلـــــــــــه م ـــــس ـــــر� ت
ـــي  ـــم ـــَع مـــــا بــــالــــكــــم مـــــا بـــــــال جـــبـــنـــكـــم ال
ــــِم  ــــتــــجــــه ـــــم لــــــدجــــــاكــــــم امل ـــــك حتــــــــــدو ب
تــــفــــهــــم  مل  تـــــــــــــزل  ملــــــــــا  اأمــــــــــــــــة  يــــــــــا 
ـــفـــم  ـــــــلء ال حــــت م ــــه قــــــد �ــــســــرَّ ــــِم وبــــظــــل
يـــعـــلـــم  مل  بـــــــه  مـــــــن  �ـــســـيـــعـــلـــم  ـــــــــــدا  وغ
ــي  ــم ــت ــك وت الـــ�ـــســـريـــَح  احلــــــق  ـــكـــري  ـــن ت اأو 
ـــــت كــــــــــلَّ فــــــــــرد مـــ�ـــســـلـــم ـــــال ــــــاًل فـــــن ــــــي ج
كـــــِم  واىل  ـــــًا  ـــــث ـــــاب ع يــــبــــقــــى  فـــــــــــــــاإلَم 
ـــي  ـــدم ــح يــــا هــــــذي الــــ�ــــســــوارم دم ــي ــس ــ� ــن ــس �
وتـــكـــلـــم بـــــهـــــا  ــــــــزْل  ــــــــان ف ــــــال  كــــــرب ذي 

الطفوفوجع
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يف اأحكام العبادات

الوجيز طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ثبوت الك�سوف
القر�س  يكن  اإىل متام االجن��اء ومل  بالك�ضوف  يعلم  )اإذا مل  املنهاج  م�ضاألة 702م��ن  ال�شوؤال: ذكرمت يف 
حمرتقًا كله مل يجب الق�ضاء( وذكرمت يف امل�ضاألة 714من املنهاج اأي�ضًا)يثبت الك�ضوف وغريه من االآيات بالعلم 

وباالطمئنان احلا�ضل من اأخبار الر�ضدي اأو غريه من املنا�ضيء العقائية ( :
1- هل اأخبار الر�ضدي امل�ضبق اأي قبل وقوع الك�ضوف مثًا يدخل حتت عنوان العلم بحيث يجب الق�ضاء يف 

الك�ضوف اجلزئي ؟ وهل ذلك يدخل حتت باب العلم املعلق اإذا افرت�س؟
2- وهل يعترب اأخبار الر�ضدي حجة حتى ولو مل يبعث اإطمئنانًا لدى املكلف؟ وهل ي�ضرتط فيه حني حجته اإذا 

كان مما يبعث االطمئنان اأن يكون ثقة اأو عاداًل؟
3- وهل ال�ضياع املتح�ضل بعد اإخبار الر�ضدي عرب ال�ضحف وغريها كان يف بعث االطمئنان ؟

ال�ضيارة مثًا باالإمياء ، فهل ت�ضح منه تلك  اإال يف  االإتيان بها  عند ت�ضيق وقتها ومل ميكن املكلف من   -4
ال�ضاة؟ وهل يكفي التيمم حني ت�ضيق الوقت؟

5- لو كان املكلف �ضاك يف حدوث الك�ضوف وخا�س املكلف من التحقق من ذلك بنف�ضه اأو بغريه من ال�ضرر 
ملا يلزم يف بع�س االأحيان من تاأثري االأ�ضعة على الب�ضر اأو كانت املراأة حامًا وفاقت من تاأثريه على اجلنني 
اأو نف�ضها ، فهل يجب عليها االإتيان بال�ضاة مبا يف الذمة واإذا مل تاأِت بها فهل عليها الق�ضاء اإذا كان جزئيًا ؟

6- ما املراد منه املنا�ضيء العقائية يف اإثبات الك�ضوف؟
7- ذكرمت يف الف�ضل ال�ضاد�س يف املنهاج )1( حول ثبوت الهال اأنه ال يثبت بقول املنجمني، فهل يفرق بني 

املنجمني وبني الر�ضدين ، وهل ميكن ثبوت الهال بالر�ضدي كما هو يف الك�ضوف ؟

اجلواب: ج 1ـ  اأخبار الر�ضدي بوقوع الك�ضوف يف وقت معني وان كان موجبًا للعلم واالأطمينان اأحيانا اإاًل اأن من 
املحتمل كون الدخيل يف مو�ضوع وجوب الق�ضاء فيما اإذا مل يكن القر�س حمرتقًا بتمامه هو العلم بالك�ضوف يف 
زمان ح�ضوله ال االأعم منه ومن العلم امل�ضبق ، ومع ذلك ال يرتك االحتياط بالق�ضاء فيما لو مل ي�ضل اإىل متام 

االجناء مع العلم بوقوعه م�ضبقًا لغفلة اأو غريها .
ج 2 - ال حجية الأخبار الر�ضدي من حيث هو ولكن اإذا اأردت االطمينان مبا اأخرب به كان االطمينان حجة 

والإدخاله لعدالة الر�ضدي يف ذلك بخاف وثاقته وخربويته التامة.
ج 3 - يختلف ذلك ح�ضب اختاف املوارد واالأ�ضخا�س فقد يوجب االطمينان يف مورد ل�ضخ�س وال يوجبه له يف 

مورد اآخر اأو يف نف�س ذلك املورد لغريه.
ج 4 - �ضح منه باالإمياء اإذا مل يتمكن من النزول من ال�ضيارة واأدائها على الوجه االختياري ومل يتمكن اأي�ضًا 
من اأدائها يف نف�س ال�ضيارة م�ضتملة على الركوع وال�ضجود احلقيقيني ، وهكذا يكفي التيمم اإذا خاف فوت الوقت 

با�ضتعمال املاء يف حت�ضيل الطهارة .
ج 5 - ال يجب الفح�س مع ال�ضك من حتقق الك�ضوف كما ال يجب االإتيان ب�ضاته اأحتياطًا ، ولو علم بتحقق بعد 

االجناء مل يجب الق�ضاء مع عدم احرتاق القر�س بتمامه .
ال�ضاحلة حل�ضول  املبادئ  الك�ضوف هي  بتحقق  العقائية حل�ضول االطمينان  باملنا�ضيء  املق�ضود  ج 6 - 

االطمينان به من نظر العقاء كاأخبار الر�ضدي مثًا بخاف الروؤيا ونحوها ما ال ي�ضلح لذلك يف نظرهم.
اذا اورث  اإال  اأي ال عربة بقول املنجم  ج 7 - املق�ضود باملنجم والر�ضدي واح��د،وال حجية لقولهما تعبدًا، 
االطمئنان بكون الهال موجودًا يف االفق املحلي على نحو قابل للروؤية بالعني املجردة لوال املوانع من غيم ونحوه، 
وال عربة بقول الر�ضدي اإال اذا اورث االطمئنان باحرتاق جزء من القر�س بحيث يكون قابًا للروؤية بالعني 
املجردة يف بلد املكلف لوال املوانع . والعربة يف دخول ال�ضهر الهايل �ضرعًا بتحقق الروؤية الفعلية للهال وال اأثر 

الأخبار الر�ضدي باأمكان الروؤية وان اأورث االطمينان وبذلك يختلف عن م�ضاألة الك�ضوف . 

موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
�شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

ال�شتفتاءات << �شالة الآيات

ثمانية  يف  الزكاة  ت�صرف   :  »143 امل�صاألة   «
موارد :

1- 2- الفقراء وامل�صاكني ، واملق�صود بهما 
من ل ميلك قوت �صنته لنف�صه ولعياله ولي�صت 
له �صنعة اأو حرفة مثاًل يتمكن بها من توفريه، 
والفرق بني الفقري وامل�صكني اأن الثاين اأ�صوء 
حاًل من الأول كاأن يكون ل ميلك قوت يومه.

3- العاملني عليها ، وهم املن�صوبون من قبل 
اأو نائبه  اأو احلاكم ال�صرعي  اأو الإمام  النبي 
اأو  اإليهم  واي�صالها  وح�صابها  الزكاة  جلباية 

اإىل امل�صتحقني .
الذين  امل�صلمون  وهم   ، قلوبهم  املوؤلفة   -4
وغري   ، اإليهم  املال  بدفع  اإ�صالمهم  يعزز 
اأو   ، الإ�صالم  اإىل  جلبهم  بهدف  امل�صلمني 
حملهم على م�صاعدة امل�صلمني يف الدفاع عن 

اأنف�صهم .
5- العبيد فاأنهم يعتقون من الزكاة .

العاجزون عن  ، وهم املدينون  الغارمني   -6
اأداء ديونهم امل�صروعة .

�صبل  جميع  م�صرف  وهو   ، اهلل  �صبيل   -7
واملدار�س  امل�صاجد  كبناء  العامة  اخلري 

واملوؤ�ص�صات اخلريية وغريها .
8- ابن ال�صبيل ، وهو امل�صافر املنقطع ، اأي 
اإىل  العود  له  يتي�صر  ول  اأمواله  نفدت  الذي 

بلده اإل بدفع نفقة العود اإليه .

موارد �سرف الزكاة
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ظّله الوارف(
ي�صرتط يف تذكية الذبيحة اأمور:

)الول(: اأن يكون الذابح م�صلمًا - رجاًل كان اأو امراأة اأو �صبيًا مميزًا - فال 
حتل ذبيحة الكافر، ومنه املعلن بعداوة اأهل البيت عليهم ال�صالم.

اإذا مل يوجد احلديد  نعم  الذبح باحلديد مع المكان،  اأن يكون  )الثانى(: 
وخيف فوت الذبيحة بتاأخري ذبحها، اأو كانت هناك �صرورة اأخرى تقت�صي 
الذبح جاز - حينئٍذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة واحلجارة 

احلادة ونحوهما.
)الثالث(: ال�صتقبال بالذبيحة - حال الذبح - باأن توجه مقادمي بدنها - 
من الوجه واليدين والبطن والرجلني - اإىل القبلة، وحترم الذبيحة بالخالل 
به متعمدًا، ول باأ�س برتكه ن�صيانًا اأو خطاءًا اأو للجهل بال�صرتاط، اأو لعدم 
العلم بجهتها اأو عدم التمكن من توجيه الذبيحة اإليها. والحوط الوىل اأن 

يكون الذابح اي�صًا م�صتقباًل.
)الرابع(: الت�صمية، باأن يذكر الذابح ا�صم اهلل عليها بنية الذبح، اأو حينما 
ي�صع ال�صكني على مذبحها، ويكفي يف الت�صمية اأن يقول: )ب�صم اهلل(، ول اأثر 

للت�صمية من دون نية الذبح. نعم لو اأخل بها ن�صيانًا مل حترم الذبيحة.
)اخلام�س(: خروج الدم املتعارف، فال حتل اإذا مل يخرج منها الدم اأو كان 

اخلارج قلياًل بال�صافة اإىل نوعها.
)ال�ساد�س(: اأن يكون الذبح من املذبح، فال يجوز اأن يكون من القفا، بل 
الأحوط و�صع ال�صكني على املذبح ثم قطع الأوداج، فال يكفي اإدخال ال�صكني 

حتت الأوداج ثم قطعها اىل فوق.
)ال�سابع(: اأن تتحرك الذبيحة بعد متامية الذبح ولو حركة ي�صرية، باأن 
تطرف عينها اأو حترك ذنبها اأو ترك�س برجلها هذا فيما اإذا �صك يف حياتها 

حال الذبح واإل فال تعترب احلركة ا�صاًل

ي�صرتط يف تذكية الذبيحة اأُمور:
 )الأول( : اأن يكون الذابح م�صلمًا ــ رجاًل كان اأو امراأة اأو �صبيًا مميزًا ــ فال 
حتّل ذبيحة غري امل�صلم حتى الكافر الكتابي واإن �صّمى على الأحوط لزومًا ، كما 
ل حتّل ذبيحة املنتحلني لالإ�صالم املحكومني بالكفر ومنهم النا�صب املعلن بعداوة 

اأهل البيت عليهم ال�صالم .
 )الثاين( : اأن يكون الذبح باحلديد مع الإمكان فال يكفي الذبح بغريه حّتى 
الأحوط  على   ) �صتيل  ا�صتال�س   ( بــ  امل�صمى  ونحوه  بالكروم  املخلوط  احلديد 
لزومًا ، نعم اإذا مل يوجد احلديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة 
واحلجارة احلادة ونحوهما حتى اإذا مل تكن هناك �صرورة تدعو اإىل ال�صتعجال 

يف ذبحها كاخلوف من تلفها بالتاأخري.
 )الثالث( : ال�صتقبال بالذبيحة حال الذبح اإىل القبلة ، ويتحّقق ال�صتقبال فيما 
اإذا كان احليوان قائمًا اأو قاعدًا مبا يتحّقق به ا�صتقبال الإن�صان حال ال�صالة يف 
احلالتني، واأما اإذا كان م�صطجعًا على الأمين اأو الأي�صر فيتحّقق با�صتقبال املنحر 
والبطن ول يعترب ا�صتقبال الوجه واليدين والرجلني ، وحترم الذبيحة بالإخالل 
بال�صتقبال متعمدًا ، ول باأ�س برتكه ن�صيانًا اأو خطاًء اأو للجهل بال�صرتاط ــ كمن 
ل يعتقد لزومه �صرعًا ــ اأو لعدم العلم بجهتها اأو عدم التمكن من توجيه الذبيحة 

اإليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو ا�صتغل بتوجيهها اإىل القبلة.
 )الرابع( : الت�صمية ، باأن يذكر الذابح ا�صم اهلل وحده عليها بنية الذبح حني 
ال�صروع فيه اأو مّت�صاًل به عرفًا ، ويكفي يف الت�صمية الإتيان بذكر اهلل تعاىل مقرتنًا 
بالتعظيم مثل )اهلل اأكرب( و)ب�صم اهلل( بل يكتفى مبجرد ذكر لفظ اجلاللة ولو 
مبا يرادفه يف �صائر اللغات ، كما يكتفى بذكر بقية الأ�صماء احل�صنى واإن كان 
الأحوط ا�صتحبابًا عدم الكتفاء بذلك ، ول اأثر للت�صمية من دون نية الذبح ، ولو 

اأخّل بها ن�صيانًا مل حترم الذبيحة ولو تركها جهاًل حرمت.
 )اخلام�س( : خروج الدم املتعارف ، فال حتّل اإذا مل يخرج منها الدم اأو كان 
ـ ب�صبب اجنماد الدم يف عروقها اأو نحوه ، واأما  ـ بالإ�صافة اإىل نوعهاـ  اخلارج قلياًلـ 

ـ مل ي�صّر ذلك بتذكيتها. ـ جلرح مثاًلـ  اإذا كانت قّلته لأجل �صبق نزيف الذبيحةـ 
 )ال�ساد�س( : اأن تتحرك الذبيحة بعد متامية الذبح ولو حركة ي�صرية ، باأن 
تطرف عينها اأو حترك ذنبها اأو ترك�س برجلها ، هذا فيما اإذا �صك يف حياتها 

حال الذبح واإّل فال تعترب احلركة اأ�صاْل.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي القا�صم اخلوئي )قّد�س �صّره( 
واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

 تذكية الذبيحة
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لنتفقه



فقهاء النور

 َمن هو احللبّي ؟ 
ُعرف  يف  احللبّي  القّمي:  عبا�س  ال�صيخ  كتب 
�ُصعبة  اأبي  اآل  من  جماعٍة  على  ُيطلَق  احلديث 
هو  احللبّي،  الفقهاء:  ا�صطالح  ويف  احللبّي. 
اأبو ال�صالح تقي بن جنم الفقيه الثقة اجلليل، 
الذي قراأ على علم الهدى )ال�صريف املرت�صى( 
اأبي جعفر الطو�صي. له كتب منها  وعلى ال�صيخ 
» تقريب املعارف «. وعن اإجازة ال�صهيد الثاين 
خليفة  ال�صعيد،  الفقيه  ال�صيخ  حّقه:  يف  قال 

املرت�صى يف البالد احللبّية .
ويف حمّل اآخر كتب ال�صيخ القّمي: اأبو ال�صالح، 
ال�صيخ  احللبي،  النجم  بن  تقي  ال�صيخ  هو 
الأقدم، الفا�صل الفقيه، املحّدث الثقة اجلليل، 

من كبار علمائنا الإمامّية. 
وقراأ  الطو�صّي،  جعفر  اأبي  لل�صيخ  معا�صرًا  كان 
ويروي  الهدى،  علم  املرت�صى  ال�صّيد  وعلى  عليه 
والبداية،  املعارف،  تقريب  له:  الرّباج.  ابُن  عنه 
والربهان  الفقه،  الكايف يف  وله:  الذخرية،  و�صرح 
الديلمّي  اأورده  الكتاب  وهذا  الإميان.  ثبوت  على 
بتمامه يف ) اإعالم الدين ب�صفات املوؤمنني ( .ُوِلد 
وُتويّف  حلب،  يف  374هـ  �صنة  احللبّي  ال�صالح  اأبو 

بها �صنة 447هـ يف املحّرم بعد عودته من احلّج .
 قالوا يف احللبي 

له  ثقة،  عنٌي  فقال:  الطو�صي  ال�صيخ  به  • عّرف 
كتب، قراأ علينا وعلى املرت�صى .

تالمذة  من  فقال:  �صهراآ�صوب  ابن  وذكره   •
ـ  والكايف  الفقه،  يف  ـ  البداية  كتاب  له:  املرت�صى، 

يف الفقه، و�صرح الذخرية لل�صّيد املرت�صى .
• وكتب ال�صيخ منتجب الدين: احللبي، فقيٌه عنٌي 

ثقة.. .

• وقال ابن اإدري�س وهو يتعّر�س لإحدى م�صائل 
اأي   ( املرت�صى  مذهب  اخرتناه  وما  املزارعة: 
يف  راأٍي  من  املرت�صى  ال�صّيد  اإليه  يذهب  ما 
احللبي  ال�صالح  اأبي  ومذهب   ،) امل�صاألة  هذه 
يف كتابه » الكايف «، وهو كتاب ح�صن فيه حتقيق 
موا�صع، وكان هذا امل�صنِّف من جملة اأ�صحابنا 

احللبّيني من تالمذة املرت�صى رحمه اهلل.
من  ال�صالة  كتاب  يف  احللي  املحّقق  وقال   •
اإىل  ال�صالة  ُتكره  قيل:  ـ  م�صاألة:   :) املعترب   (
اأبو  ذلك  ذكر  ُمواِجه.  اإن�صاٍن  اأو  مفتوح  باٍب 
باأ�س  ول  الأعيان،  اأحد  وهو  احللبي،  ال�صالح 

باّتباع فتواه .
تقّي بن جنم احللبي،  العاّلمة احللي:  • وقال 

ثقة عني، له ت�صانيف ح�َصنة ذكرناها .
• وكتب ابن داود: احللبّي اأبو ال�صالح، عظيم 
الَقْدر، من علماء م�صايخ ال�صيعة، وحاله �صهري.

اأبو  احللبّي  فقال:  حجر  ابن  له  وترجم   •
الإمامّية،  علماء  من  بكنيته،  م�صهور  ال�صالح، 
جعفر  اأبي  عن  واأخذ  و�صّنف  ومتّهر  طلب 
عن  فحمل  العراق  اإىل  رحل  وغريه.  الطو�صي 

ال�صريف املرت�صى .
• كما ترجم له الذهبّي فقال: التقّي بن جنم، 
 « وعامل  ال�صيعة  �صيخ  احللبي،  ال�صالح  اأبو 
طّي  اأبي  بن  يحيى  قال  بال�صام!   » الراف�صة 
اإليه  وامل�صار  ال�صام  علماء  عني  هو  احللبي: 
بالعلم والبيان، واجلمع بني علوم الأديان وعلوم 
ال�صالح  اأبو  كان  دوح:  اأبي  ابن  وقال  الأبدان. 
عاّلمًة يف فقه اأهل البيت عليهم ال�ّصالم. وقال 
غريه: له م�صّنفات يف الأ�صول والفروع، منها: 
كتاب الكايف، وكتاب التهذيب، وكتاب املر�صد يف 

وكتاب  الفقه،  العمدة يف  وكتاب  التعّبد،  طريق 
بن  ن�صر  حلب  ل�صاحب  �صّنفه  ال�صّحة  تدبري 
م�صهورة  وكتبه  املالحدة،  �ُصَبه  وكتاب  �صالح، 
بني اأئّمة القوم، وُذِكر عنه �صالٌح وزهد وتق�ّصف 
واجلاللة،  العظيمة  احُلرمة  مع  وقناعة،  زائد 
اأذكياء  واأّنه كان يرغب يف اجلماعة، وكان من 
النا�س واأفقههم واأكرثهم تفّننًا ـ وطّول ابن اأبي 

طّي ترجمته .
واأبو  الطريحي:  الدين  فخر  ال�صيخ  وقال   •
بن  �صاّلر   ( عليه  قراأ  احللبي،  ال�صالح 
عبدالعزيز ( وكان اإذا ا�صُتفتي من حلب يقول: 

عندكم التقي ) اأي تقّي بن جنم احللبي ( .
اأبو  وهو  ثقة،  املجل�صي: احللبّي  ال�صيخ  • وكتب 

�صالح املعروف .
ويف مو�صع اآخر كتب: وكتاب ) تقريب املعارف( 
اأوردنا  طريفة  اأخباٌر  وفيه  الكالم،  يف  جيّد 
و�صاأن   ،) البحار  من   ( الفنت  كتاب  بع�صها يف 

موؤلِّفه اأعظم من اأن يفتقر اإىل البيان .
كان  فكتب:  العاملي  احلّر  ال�صيخ  له  • وترجم 
راأيت  له كتب،  ثًا،  ثقًة عاملًا فا�صاًل فقيهًا حمدِّ

منها كتاب ) تقريب املعارف ( ح�َصٌن جّيد.
ري  ال�صِّ واأ�صحاب  العلماء  بقّية  جّمده  وهكذا 
منهم:  وكتبهم،  اأقوالهم  يف  الرجال  وتراجم 
العلماء  ريا�س   ( يف  الأفندي  عبداهلل  املريزا 
99:1 و 464:5 (، والبحراين يف ) لوؤلوؤة البحرين 
332 ـ طبعة النجف الأ�صرف (، والت�صرتي يف ) 

املقابي�س 8 (، وال�صّيد اخلوان�صاري يف
واملحّدث   ،)  130 ـ   128 اجّلنات  رو�صات   (  
 ،)  480:3 الو�صائل  م�صتدرك   ( يف  النوري 
واملحّدث القّمي يف ) الفوائد الر�صوّية 57:1(، 

ال�شيخ تقي احللبي
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وال�صّيد حم�صن الأمني يف ) اأعيان ال�صيعة 192:14 
ـ 195 (، وال�صيخ اآغا بزر يف ) اأعالم ال�صيعة يف 
القرن اخلام�س 39 ( ويف ) معجم الثقات 24 (..
 )  73 املقال  منهج   ( اإىل  اإ�صافة  هذا، 
لالأ�صرتاآبادي، و ) منتهى املقال 69 ( لأبي علي 
احلائري، و ) جممع الرجال 287:1 ( للقهباين، 
و ) نقد الرجال 26 ( للتفر�صي، و ) جامع الرواة 
الرجالية  الفوائد   ( و  لالأردبيلي،   )  132:1
131:2( لل�صّيد بحر العلوم، و ) اإتقان املقال 31( 
لل�صيخ طه، و ) بهجة الآمال 449:2 ( للعلياري، 
و ) تنقيح املقال 185:1 ( للمامقاين، و ) معجم 
رجال احلديث 371:3 ( لل�صّيد اخلوئي، وغريهم 

كثري.
 �شيوخه.. وتالمذته 

اأ�صهر �صيوخه: 1 ـ ال�صريف املرت�صى، علم الهدى 
) 355 ـ 436 هـ (.

2 ـ ال�صيخ الطو�صي، اأبو جعفر حمّمد بن احل�صن 
) 385 ـ 460 هـ (.

اأبو يعلى  اأو �صاّلر ( بن عبدالعزيز،  �صالر )  ـ   3
والأحكام  العلوية  املرا�صم   ( �صاحب  الديلمي، 

النبوّية ( ) ت 463 هـ (.
4 ـ اأبو احل�صن حمّمد بن حمّمد ـ ولعّله الب�صروي 
على  قراأ  ف�صيحًا.  و�صاعرًا  فا�صاًل،  فقيهًا  كان  ـ 
املرت�صى وغريه، ويروي عن جربئيل بن اإ�صماعيل 

القّمي والد �صاذان بن جربئيل. وله: كتاب 
) املعتمد ( وكتاب ) املفيد ( يف التكليف، وديوان 
عنه  ُنقلت  وقد  443هـ.  �صنة  ببغداد  ُتويّف  �صعر. 
الفقه.اأّما  م�صائل  يف  ال�صتدلل  كتب  يف  اأقوال 

تالميذه فامل�صهور منهم:
1 ـ اأبو القا�صم �صعد الدين ال�صيخ عبدالعزيز بن 
نحرير الرّباج ) ت 481 هـ (، �صاحب م�صّنفات 

كثرية يف الأ�صول والفروع يف الفقه.
اأبي كامل الطرابل�صي،  ـ ال�صيخ عبدالعزيز بن   2

من تالمذة ال�صيخ الكراجكي.
3 ـ الداعي بن زيد بن علّي بن احل�صني الأفط�صي 
والطو�صي  املرت�صى  عن  يروي  الآوي،  احل�صني 
وابن الرّباج و�صاّلر واحللبي، وقد اأجازوا روايته.
4 ـ ال�صيخ اأبو حمّمد ريحان، عامل فقيه حمّدث.

املفيد  اأحمد  بن  عبدالرحمان  ال�صيخ  ـ   5
الني�صابوري اخلزاعي،  حافظ واعظ جليل القدر 

) ت 445 هـ (.
ربيعة  اأبي  بن  احل�صن  ابن  التّواب  ال�صيخ  ـ   6

اخل�ّصاب الب�صري، فقيه مقرئ �صالح.
اأ�صلم  اأبو احل�صن ثابت بن  ـ ال�صهيد امل�صلوب   7

ِلب �صنة 460 هـ، وكان �صّنف يف ك�صف  احللبي، �صُ
به، وقد ت�صّدر قبل  الإ�صماعيلية فكادوا  ف�صائح 
وتوىّل خزانة  احللبي،  ا�صتاذه  بعد  لالإفادة  ذلك 

الكتب بحلب، و�صّنف كتبًا.
8 ـ الكراجكي حمّمد بن علي �صاحب 

)كنز الفوائد ( 
 اآثاره العلمّية 

وهي ق�صمان: الآثار املوجودة، والآثار املفقودة.
1 ـ البداية ـ يف الفقه: ذكره ابن �صهراآ�صوب 
ـ تدبري ال�صّحة ـ يف الطّب: ذكره الذهبّي يف 

) �صري اأعالم النبالء 77:4، 426:1 (.
3 ـ التلخي�س ـ يف الفروع: ذكره احللبي ) تقريب 

املعارف( ويف ) الربهان (.
وال�صّيد  تاريخه،  يف  الذهبي  ذكره  التهذيب:  ـ   4

حم�صن الأمني يف ) اأعيان ال�صيعة 194:14 (.
5ـ  ال�صافية ) اأو: امل�صاألة ال�صافية (: ذكره احللبّي 
يف ) الكايف 51 (، والت�صرتي يف ) املقابي�س 8 (، 

وغريهم.
6 ـ �ُصَبه املالحدة: ذكره الذهبي يف ) �صري اأعالم 

النبالء 77:4 (، وغريه.
الكالم:  يف  ـ  املرت�صى  لل�صّيد  الذخرية  �صرح  ـ   7
العلماء 29 (،  ذكره ابن �صهراآ�صوب يف ) معامل 

والت�صرتي يف ) املقابي�س 8 (، والطهراين يف 
) الذريعة 277:13 و12:10 (.

يف  نف�صه  احللبي  ذكره  الفروع:  يف  ـ  العمدة  ـ   8
يف  الذهبي  كذا  والكايف،  والربهان  التقريب 

تاريخه والت�صرتي والأمني واخلياباين..
9 ـ الكافية ) اأو: امل�صاألة الكافية (: ذكره احللبّي 
يف ) الكايف (، كذا الت�صرتي والأمني، ومل يذكره 

الطهرايّن يف ) الذريعة (.
10 ـ اللوامع ـ يف الفقه: ذكره اخلياباين يف 

) ريحانة الأدب 161:7 (.
ال�صّيد  ال�صرعية: ذكره  الفرائ�س  ـ خمت�صر   11

علي بن طاوو�س يف ) فتح الأبواب (.
الذهبي  ذكره  التعبّد:  طريق  يف  املر�صد  ـ   12

والأمني واخلياباين يف كتبهم.
الطهراين  ذكره  الأحاديث:  يف  ـ  املعراج  ـ   13

معتمدًا على ) رو�صات اجلّنات (.
مرارًا  ُطبعت  وقد  واملوجودة،  املعروفة  كتبه  اأّما 

وُحّققت، فهي:
معامل   ( يف  �صهراآ�صوب  ابن  ذكره  الكايف:  ـ   1
العلماء ( والت�صرتي يف ) املقابي�س ( قائاًل: كان 
ماأخذ مذاهبه يف الفقه، وفقهاوؤنا ـ كابن اإدري�س 
يف ) ال�صرائر ( والعاّلمة احلّلي يف )املختلف ( 

الكتاب. وكان من  نقلوا فتاوى احللبي من هذا  ـ 
املحّدث  �صّرح  كما   ) الأنوار  بحار   ( م�صادر 
متداوًل  الكتاب  هذا  مقّدمته.وكان  يف  املجل�صي 
عن كبار العلماء، م�صتفادًا منه وواقعًا يف ثنائهم 
معظم  يف  موجود  .والكتاب  له  وتكرميهم  عليه 
املكتبات اخلطّية وامل�صهورة يف اإيران، ف�صاًل عن 
املقد�صة  بقّم  ُطبع  والعلماء، وقد  املراجع  بيوتات 

يف 544 �صفحة.
الكالم:  يف  ـ  الإميان  ثبوت  على  الربهان  ـ   2
ُيذكر يف  خمت�صر يف �صبع ورقات خمطوط، ومل 
الدين  اإعالم   ( يف  الديلمّي  نقله   .) الذريعة   (
ب�صفات املوؤمنني (، توجد ن�صخة منه يف: املكتبة 
ال�صّيد  مكتبة  يف  ون�صختان   ، مب�صهد  الر�صوية 

احلكيم بالنجف الأ�صرف .
3 ـ تقريب املعارف: ذكره احللبّي يف ) الكايف ( 
فنقل  املجل�صي  ال�صيخ  عند  وكان  عديدة،  مّراٍت 
عنه يف ) بحار الأنوار ( يف موا�صع عديدة، كما 
وقد  العاملي  احلّر  ال�صيخ  عند  الكتاب  هذا  كان 
وجعله   )  46:1 الآمل  اأمل   ( يف  كما  ا�صتح�صنه 
بالن�صو�س  الهداة  اإثبات   ( كتابه  م�صادر  من 
واقتناه  رواياٍت عديدة،  عنه  فروى   ) واملعجزات 
ك�صف   ( عنه يف  ونقل  الت�صرتّي  اهلل  اأ�صد  ال�صيخ 

القناع يف ُحّجّية الإجماع (.
الذريعة   ( الطهراين يف  بزرك  اآغا  ال�صيخ  وكتب 

366:4 (: ينقل عنه املري حمّمد اأ�صرف يف
) ف�صل ال�صادات (. واأثنى عليه املجل�صي قائاًل: 

الكالم،  يف  جيد   ) املعارف  تقريب   ( وكتاب 
فيما   ،)38:1 البحار   ( طريفة  اأخبار  وفيه 
قال احلر العاملي: كتاب )تقريب املعارف( 
وو�صفه   ،)  46:1 الآمل  اأمل   ( ح�َصٌن جيد 
الت�صرتي حمّمد تقي يف ) قامو�س الرجال 

254:2 ( باأّنه يف غاية اجلودة.
وحتّدث حوله ال�صيخ الطهرايّن يف 

اإىل  واأ�صار  التف�صيل،  من  ب�صيٍء  الذريعة(   (
والنبّوة  التوحيد  يف  مباحث  على:  ي�صتمل  اأّنه 

البيت  لأهل  املخالفني  يف  ومطاعن  والإمامة، 
احلّجة  الإمام  حول  وبحوث  ال�ّصالم،  عليهم 
�صاحب الزمان عّجل اهلل تعاىل فَرَجه ال�صريف..
كانت  ما  الطبعات  واأف�صل  حمّققًا،  ُطِبع  وقد 

بتحقيق املرحوم ال�صيخ فار�س احل�ّصون.
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قام فريق من وزارة العلوم 
بتطبيق تجربة  والتكنولوجيا 

معاملة البذور بأشعة 
الليزر في  مدينة اإلمام 

السالم(  الحسين)عليه 
التابعة للعتبة  الزراعية 

الحسينية المقدسة في 
مدينة كربالء، وذلك بهدف 

زيادة نسبة الكلوروفيل 
للنبات للحصول على نوعية 
جيدة وكمية مضاعفة من 

اإلنتاج الزراعي.

معاملة البذور باألش���عة الليزرية

تجربة مستحدثة في مدين���ة اإلمام الحسين الزراعية
• تقرير: اإبراهيم العويني

• ح�صني عبد المري

يحمل ال�ضباب طاقات حيوية متكنهم من العمل واالبداع وهم 
ميثلون اليوم نحو 70% من املجتمع العراقي، وقد ينفرد العراق 
بجيل ال�ضباب، االمر الذي يجعل امل�ضوؤولية كبرية عليهم لبناء 

البلد.
جمال  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات  بع�س  ت�ضعى  ان  ينبغي  هنا  من   
العمل التطوعي يف العراق اإىل تاأهيل القيادات ال�ضبابية الأجل 
من  العامة  احلياة  يف  ي�ضاركوا  كي  ومهاراتهم  اأدائهم  حت�ضني 
خال زرع الثقة بالنف�س بو�ضفها �ضرطًا �ضروريًا ليعي ال�ضباب 
م�ضوؤولياتهم ويدافعوا عنها، ذلك اأن امل�ضوؤولية حتتاج اإىل قدرة 
وعلمية  ونف�ضية  اجتماعية  وا�ضتعدادات  املرء،  ليوؤديها  كبرية 
وعندما يجد ال�ضاب اأنه امتلك هذا اال�ضتعداد البد عندها اأن 

يكون واثقًا من قدرته على التعامل مع م�ضوؤولياته.
 ويف حال حتقق الغر�س االآنف ميكن القول حينها )اآن االأوان( 
اأن ن�ضع زمام الريادة وامل�ضوؤولية باأيدي اجليل الواعد ليت�ضدوا 
االأع��رف  فهم  وتوجهاته،   اأنواعه  مبختلف  االجتماعي  للعمل 
ال�ضبابي اخلربة يف  و تطلعاتهم، وقد ينق�س اجليل  بهمومهم 
حتمل امل�ضوؤوليات  والريادات لكنه جيل يع�ضق التجارب مت�ضلح 
بالفكر الواعي وفنون االبتكار واالإبداع، وقد يكبو اجليل الواعد 
يف  واالأ�ضرع  االأق��وى  يظل  لكنه   ، االجتماعية  جتاربه  بداية  يف 

�ضرعة النهو�س جمددًا الإكمال م�ضريته املتميزة.
 وال خاف على اأن جيل اخلربات هو من �ضنع املكت�ضبات، لكن 
جيل ال�ضباب قادر على �ضنع االإبداعات وفتح االآفاق، ولذا من 
ال�ضروري االإبقاء على حلقات الو�ضل بني االأجيال عرب تاقح 
االأفكار، فهي اأ�ضرعة جمتمعات قادرة على اإي�ضال �ضفنهم اإىل 

�ضاطئ االأمان، 
من هنا توجب على جيل اخلربات الناأي عن الت�ضبث باملراكز 
و الريادات، عرب جتديد املواهب والكفاءات، ب�ضرط البعد عن 
وقتك  املجتمع  اأعطاك  فاذا  واملجامات،  املحاباة  ا�ضمها  اآفة 
اأاّل  النا�ضئ  اجليل  هذا  حق  فمن  ومواهبك،  قدراتك  الإب��راز 
تزاحمه يف زمنه، وعليه فال�ضباب يتحملون م�ضوؤولية م�ضاعفة 
العراقية الدميقراطية احلديثة، وب�ضرورة  الدولة  ببناء  تتمّثل 

املحافظة عليها.

اآن الأوان
تأمالت
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تقارير

وقال املهند�س الزراعي )علي حممد عي�ضى الها�ضمي( م�ضوؤول البيوت 
العتبة احل�ضينية  تعاونا م�ضرتكا بني  "  ان هناك   املدينة  املحمية يف 
املقد�ضة ودوائر الدولة يف  املحافظة، اإذ ح�ضر فريق من وزارة العلوم 
الزراعية  احل�ضني  االإم���ام  مدينة  اإىل  كرباء  ف��رع   �� والتكنولوجيا 
النجف  ط��ري��ق  ب��ني  ال��راب��ط  ال��ط��ري��ق  على  ك��م   7 بعد  على  ال��واق��ع��ة 
باأ�ضعة  البذور  معاملة  جتربة  لتطبيق  املقد�ضة،  وكرباء  االأ���ض��رف 
من  والهدف  االأ�ضعة،  لتلك  املعر�ضة  غري  البذور  مع  ومقارنتها  الليزر 
الكلوروفيل  ن�ضبة  زي��ادة  اإىل  اإ�ضافة   االإنتاج  زي��ادة  هو  التجربة  تلك 

للنبات".
اأ�ضبحت  الزراعية  ال�ضام(  )عليه  احل�ضني  االإمام  مدينة  اأن  وبني" 
ومدراء  اجلامعات  اأ�ضاتذة  اأنظار  بداأت  لذا   ، بحثيًا  اأكادمييًا  مركزًا 
والتجارب  البحوث  اإجراء  لغر�س  �ضوبها  تتجه  العاقة  ذات  الدوائر 
هذه  يف  املوجودة  احلديثة  والتقنيات  التجارب  من  لاإفادة  العملية، 
املدينة وبالذات طلبة الدرا�ضات العليا والباحثني يف جمال الزراعة" .
من جهته قال املهند�س الزراعي )رعد كرمي(موظف  يف وزارة العلوم 
يف  عديدة   جماالت  يف  دخل  الليزر  كرباء" اإن  فرع   �� والتكنولوجيا 

اأ�ضعة  اإىل   البذور  تعري�س  ميكن  حيث  والزراعة  ال�ضناعة  و  الطب 
الليزر باأنواعه املختلفة، ومن هذه االأنواع هي) ndi ( ، و)الدايود( 

ويكون تعر�س البذور لهذه االأ�ضعة باأزمنة خمتلفة".
اأن  النباتات املعر�ضة لليزر هي اأكر  واأو�ضح" اأن هناك  بحوثًا توؤكد 
التجربة  هذه  اأقمنا  لذا  اأف�ضل،  اإنتاجيتها  وتكون  للفطريات،  مقاومة 
مبزارع  مدينة االإمام احل�ضني )عليه ال�ضام ( الزراعية التابعة  اإىل 
املحا�ضيل  هذه  زراعة  ب�ضدد  االآن  ونحن  املقد�ضة،  احل�ضينية  العتبة 
يف  االإن��ت��اج  زي��ادة  ه��ذا  من  وهدفنا   النتائج،  الإظهار  امل��دة  وانتظار 

املحا�ضيل الزراعية وازدياد ن�ضب الكلوروفيل للنبات".
واأملح رعد" اأن الدائرة على اأهبة اال�ضتعداد لتعميم هذه التجربة على 
مف�ضًا  بحثًا  و�ضنكتب  املجال،  بهذا  املعنية  الدوائر  مفا�ضل  جميع 

حولها، وجنري درا�ضة مف�ضلة، وذلك بعد جناح التجربة " .
الزراعية  ال�ضام(  )عليه  احل�ضني  االإمام  مدينة  اأن  بالذكر  واجلدير 
والدرا�ضة  العليا  الدرا�ضات  طلبة  من  الباحثني  من  ع��دد  ا�ضتقبلت 

االأولية يف جمال الزراعة، الإجراء البحوث والدرا�ضات.

معاملة البذور باألش���عة الليزرية

تجربة مستحدثة في مدين���ة اإلمام الحسين الزراعية
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ظاهرة عالجها 

 االسالم 

المجتمع 

ها
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تحقيقات



استخدام مصطلح التحرش الجنسي في عام 1973 في تقرير إلى رئيس و مستشار معهد ظاهرة عالجها 
ماساتشوستس للتكنولوجيا, وانتشرت ظاهرة التحرش على مختلف تسمياتها بصورة سريعة نتيجة 
لغياب الوعي الديني والثقافي لدى البعض, وانحسار المتابعة المستمرة للشباب سواء كانت من قبل 

العائلة او المدرسة, مما يسبب خوف عند بعض النساء عند خروجهن الى الشارع في الوقت الذي يجب 
ان تكون هناك حرية لكال الجنسين في ممارسة حرياتهم بصورة طبيعية دون المساس بها, المختصين 

والمتابعين لهذه الظاهرة كان لهم راي ابدوه لمجلة ) الروضة الحسينية( النسخة العربية.

دخ���ول  قائا"نتيجة  ن��اه��ي  ع��ل��ي  ال�����ض��اب  ل��ن��ا  حت���دث 
التكنولوجيااحلديثة زادت ن�ضب التحر�س، ب�ضبب التطوير 
اآلية  على  اقت�ضاره  وع��دم  التحر�س  ال��ي��ات  يف  امل�ضتمر 
واحدة ؛ ون�ضاهد حاالت حتر�س كثريةيف ال�ضارعفي بع�س 
ت�ضتغل  املليونية،حيث  الزيارات  ايام  وخ�ضو�ضا  االحيان 

من قبل ال�ضباب واحيانا حتى من قبل الن�ضاء.
الوعي  لغياب  نتيجة   هو  االفعال  بهذه  القيام  ان  مبينا" 
وهي  عليهم،  االبوية  الرقابة  و�ضعف  واالخاقي  الديني 
ظاهرة �ضيئة ت�ضدرمن بع�س ال�ضباب؛ وانا ك�ضاب ان�ضح 
الئقة،  غري  ت�ضرفات  هكذا  عن  باالبتعاد  ال�ضباب  جميع 
وعلى اولياء االمور املراقبة ال�ضديدة الأوالدهم م�ضت�ضهدين 
بحديث ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( )من راأى 
فان مل  فبل�ضانه  ي�ضتطع  فان مل  بيده  فليغريه  منكم منكرا 

ي�ضتطع فبقلبه وذلك ا�ضعف االميان(".

انعدام الذوق العام �شبب من ا�شباب التحر�ش.
الن�ضاء)�س.ع("  اح��دى  الينا  حتدثت  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
تلتزم  مقد�ضة  حمافظة  يف  ن�ضكن  اننا  من  الرغم  على 

باالأعراف والتقاليد والدين؛ ولكن هذا ال مينع الكثري من 
ال�ضباب من التحر�س بالن�ضاء؛�ضواء كانت طالبة او معلمة 
املراأة  وحتى  متزوجة  امراأة  او  موظفة  او  جامعية  فتاة  او 
الكبرية يف ال�ضن مل ت�ضلم من التحر�س ككلمات االعجاب 
املقد�ضة،  مبدينتنا  وال  بهم  الائق  غري  الكام  من  وكثري 
وهنا اوؤكد بان الكثري من الن�ضاء جترب على  ال�ضمت خوفا 
يجب  الذين  االم��ن  رج��ال  ان  اىل  ا�ضافة  �ضامتها،  على 
�ضامة  على  واحلفاظ  امل�ضوؤولية  من  قدر  على  يكونوا  ان 
جراأة  اكر  وب�ضورة  بالتحر�س  اي�ضا  يقومون  املواطنني 

على اعتبار انهم يطبقون القانون ويحتمون به."

احلجاب ال�شالمي ح�شن من التحر�ش اجلن�شي
كما حتدث الينااحد اولياء االمور لطيف عبد جرب قائا" 
ان لاإباء دور مهم يف الق�ضاء على هذه الظاهرة ال�ضيئة؛ 
اال�ضباب  م��ن  ف��ان  الأوالده���م  اجل��ي��دة  املتابعة  خ��ال  م��ن 
تظهر  ال��ت��ي  امل��ث��رية  امل��اب�����س  ال��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  الرئي�ضية 
اكر  مفتوحا  املجال  يجعل  وهذا  الن�ضاء؛  من  الكثري  بها 
للتحر�س ففي حالة املاب�س املحت�ضمة وااللتزام باحلجاب 

• حتقيق: عماد بعو
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يظهر  االخرين،وهنا  قبل  من  االحرتام  يفر�س  ال�ضرعي؛ 
واالل��ت��زام  املتابعة  يف  باأكملها  والعائلة  واالب  االم  دور 
لهم  ال�ضماح  وع��دم  ال�ضباب  وتوعية  ال�ضرعية  باملاب�س 
اثار  �ضرح  خال  من  والتوعية  ال�ضوء  ا�ضدقاء  مبرافقة 
بع�س  عند  املنت�ضرة  ال�ضيئة  الظاهرة  هذه  يف  اال�ضتمرار 

ال�ضباب."

التحر�ش باب من ابواب اخللق ال�شيء.
وحول ال�ضرع اال�ضامي حتدث الينا ال�ضيخ حمزة الفتاوي 
من التوجيه الديني يف العتبة احل�ضينية املقد�ضةقائا"يعد 
التحر�س اجلن�ضي من رذائل االخاق ومن املعوقات؛ وان 
كبرية  اهمية  الفا�ضلة  االخاق  اولت  اال�ضامية  ال�ضريعة 
على  �ضواء  امليادين؛  كل  االخاقي يف  االلتزام  اىل  ودعت 
�ضاحات  حتى  بل  العمل،  او  ال�ضارع،  او  اال���ض��رة،  نطاق 
ال�ضام(  )عليهم  البيت  اهل  لرتاث  واملت�ضفح  اجلهاد، 
جند بان الكثري من الروايات واالخبار واال�ضارات الكبرية 
مبا  ام��راأة-  او  كان  -رج��ا  امل�ضلم  يتحلى  ان  اهمية  اىل 
بنبيهم  متمثلني  االخ���اق،  وم��ك��ارم  ف�ضائل  م��ن  يزينه 
انزل  وم��ا  و�ضلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  االعظم 
فكان م�ضداقا  لعلى خلق عظيم(  القران)وانك  بحقه يف 
واآله  عليه  اهلل  النبي)�ضلى  ان  ومبا  الكماالت  لكل  اعظم 
وا�ضوةفعلى  ال�����ض��ام(ق��دوة  بيته)عليهم  واه��ل  و�ضلم( 
ولقد  بهم،  واالقتداء  باأ�ضياعهم  يعملوا  ان  امل�ضلمني  جميع 
ا�ضوه ح�ضنة فيلزم على كل م�ضلم  لكم يف ر�ضول اهلل  كان 
وم�ضلمة ان يجعل يف �ضرية النبي واهل بيته )�ضلوات اهلل 

عليهم اجمعني( طريقا م�ضتقيما له.
ممقوتة  �ضلبية  ح��ال��ة  اجلن�ضي  التحر�س  ان  وا�ضاف" 
القيم  ك��ل  وترف�ضها  ال�ضليم  الب�ضري  الطبع  ويعيبها 
وال�ضرائع  العقل  وخ���اف  ال�ضليم  ال���ذوق  خ��اف  الأن��ه��ا 
وعقلة  ذوق��ه  يحرتم  موؤمنا  م�ضلما  جن��د  ال�ضماوية،وال 
�ضريحا  الكرمي  القران  نهى  التي  الفاح�ضة  هذه  وميار�س 

العادة  وهذه  بطن(  وما  منها  ظهر  وما  عنها)الفواح�س 
اال�ض�س  هدم  اىل  وتوؤدي  الب�ضرية  بالعظم  تفتك  املذمومة 

القومية للحياة احلرة الكرمية".

من طرق ابواب النا�ش طرقت بابه.
ا�ضبحت  بالن�ضاء  التحر�ضات  ان  يقال  الفتاوي" قد  وبني 
هو  ذل��ك  ا���ض��ب��اب  االخ���رية،وم���ن  االآون����ة  يف  �ضيوعا  اك��ر 
الدين  واحكام  ال�ضماوية  التعاليم  عن  الب�ضر  بني  ابتعاد 
التم�ضك  �ضعف  وكذلك  ال�ضليمة،  فطرتهم  عن  وابتعادهم 
بالرتاث اال�ضاميواالن�ضاين وكرة امل�ضاغل وامل�ضاكل داخل 
اال�ضباب  اه��م  من  اال���ض��ري  واملجتمعات؛والتفكك  اال�ضر 
االعام  و�ضائل  ومتابعة  امل�ضتوردة  للثقافة  االن�ضياع  ثم 
الهابطة؛ وانت�ضار االنرتنت دون مراقبة وح�ضاب،واالحتكاك 
بني اجلن�ضني املفتوح على م�ضراعيه �ضواء كان يف اال�ضواق 
التي  اال�ضباب  من  هذا  العمل،كل  حمال  او  اجلامعات  او 
العاج  االخ��اق��ي��ة،وام��ا  الرذيلة  ه��ذه  انت�ضار  اىل  ت���وؤدي 
فيكمن يف حتديد م�ضوؤولية رب اال�ضرة اجتاه اوالده، ووزارة 
ورجال  املدنية  واملوؤ�ض�ضات  الطلبة  اجتاه  والتعليم  الرتبية 
الدين وو�ضائل االعام ون�ضر ثقافة احرتام الطرف املقابل 

وبيان املفا�ضد املرتتبة على ذلك".
امل�ضيء  مع  العقوبة  قانون  ا�ضتخدام  من  والب��د  وم�ضريا" 
فلماذا  بالعقوبة،  امل�ضيئني  تدعو  ال�ضماوية  ال�ضرائع  فكل 
كل  تتبناها  جادة  وقفة  من  والبد  اجلانب  هذا  نحن  نرتك 
وال�ضلطة  الدين  مرنجال  االم��ر  بهذا  املعنية  املوؤ�ض�ضات 
الندوات  واقامة  ا�ضاحية  خطط  وو�ضع  الف�ضاد  ملحاربة 
واملحا�ضرات والدورات التثقيفية؛ �ضواء من خال الربامج 
التلفزيونية او االذاعات او االعانات وبيان اخلزي الكبري 

الذي يرتكه هذا العمل.
العقل  يقرها  ال  مذمومة  �ضلبية  عادة  التحر�س  موؤكدا" ان 
او  �ضماوية  كانت  �ضواء  القوانني  وكل  ال�ضريعة  وال  واملنطق 
عن  احلديث  يف  ورد  وكما  العادة  هذه  بوجه  تقف  و�ضعية 

• لطيف عبد جبر
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النا�س  اب��واب  ط��رق  )م��ن  ال�ضام  عليه  ال�ضادق  االم��ام 
نف�ضة  له  ت�ضول  امل��راأة  او  الرجل  من  كل  بابه(اذن  طرقت 
ان يطرق ابواب النا�س بكام �ضيئ او بنظرة �ضلبية طرقت 
بابه �ضوف توجه نف�س هذه التهم اليه اىل عر�ضه او زوجته 
او بنته او اخته فكما يحافظ او يريد يحافظ على عر�ضه، 
و البد من منع االختاط الع�ضوائي بني الرجل واملراأة والبد 
االع��ام  و�ضائل  على  وال�ضارمة  الدقيقة  املاحظة  م��ن 
او  واالنرتنت  كالف�ضائيات  العمل  م�ضتوى  على  كانت  �ضواء 

اجلرائد واملجات او ال�ضور.
  ) احل�ضينية  )ال��رو���ض��ة  ملجلة  حت���دث  اخ���ر  ج��ان��ب  وم���ن 
العتبة احل�ضينية  اال�ضري يف  االر�ضاد  اال�ضت�ضاري يف مركز 
قائا"مفهوم  امل�ضعودي  عبود  عون  عبد  الدكتور  املقد�ضة  
التحر�س هو �ضلوك �ضاذ ي�ضدر عنالفرد، الغاية منة ا�ضباع 
منهما  نوعان،  التحر�س  مبا�ضرة،الن  غري  بطريقة  غريزته 
التحر�س  ف��ان  وبذلك  املبا�ضر،  والغري  املبا�ضر  التحر�س 
بع�س؛  مع  اجل�ضمني  تقارب  او  يد  بلم�ضة  يكون  قد  املبا�ضر 
او  لفظي  حتر�س  يكون  او  مبا�ضر  حتر�س  ن�ضميه  ما  وه��ذا 
التحر�س  هنا  االإميائي،  التحر�س  ن�ضميه  نحن  لفظي  غري 
التي ت�ضدر من �ضخ�س اىل �ضخ�س اخر  الكلمات  اللفظي 
الطرف  يفهمها  وج��ه  او  ع��ني  حركة  تكون  ق��د  واالمي��ائ��ي 
االخر، و هي حالة من حاالت التحر�س وبذلك فان ظاهرة 
التحر�س موجودة يف كل دول العامل وان مل تكن يف العراق 

على م�ضتوى وا�ضع.
ازدي��اد  اىل  ادت  التي  اال�ضباب  من  الكثري  ان  وا�ضاف" 
ب�ضكل  نف�ضة  املجتمع  ثقافة  �ضعف  هي  التحر�س  ح��االت 
قابل  املجتمع  كان  فان  ال،  ام  التحر�س  يقبل  هو  عام،هل 
لهذااملو�ضوع فهذا �ضان خا�س به، و حتى داخل بلدنا وداخل 
مدينتنا هناك عوائل تقبل هذا املو�ضوع ومنها ال تقبل بهذا 
الدينية  االلتزامات  لديها  توجد  ال  التي  العوائل  وخ�ضو�ضا 
ت�ضجع على هذا املو�ضوع والتحر�س يبدا يف مرحلة املراهقة 
يح�س  ان  يريد  فهو  املراهقة  مرحلة  و  الطفولة  مرحلة  ويف 

بانتمائه اىل جمتمع الكبار ويريد ان يثبت انه ا�ضبح رجل 
التقليد  يبدا  اجلن�ضية،وبالتايل  الغريزة  يف  ن�ضج  لديه  و 

والتحر�س.
او  االخ��ر  تقليد  هو  التحر�س  ا�ضباب  من  واح��د  مو�ضحا" 
ا�ضباع  كيفية  اىل  فينظر  اجلن�ضية  الغريزة  عنده  ن�ضجت 
ال�ضوءويحرفونه  باأ�ضدقاء  ويلتقي  ويقرا  في�ضمع  الغريزة 
التحر�س  �ضمنها  وبالعك�س،ومن  ال�ضحيح  الطريق  عن 
واجللو�س يف الطرقات والتحر�س عن طريق املوبايل وكثرية 
تقليد  ال�ضباب،وهذه جاءت عربة  لدى  الطرق احلديثة  من 
�ضيتعلمون  فال�ضغار  ملتزمني  الكبار  ك��ان  ف��اذا  الكبار 
منهم،واذا كان املجتمع بكاملة يدعو اىل  احلر�ضة ويحللها 

وميار�ضها فاأكيد اجليل الذي يليه يتعلم من هوؤالء".
او  املوبايل  كان  �ضواء  موجودة  احلر�ضة  و�ضائل  ان  مبينا" 
االخرى،وال�ضاب  االت�ضال  و�ضائل  من  وغريها  بوك  الفي�س 
على  ن�ضاهد  ونحن  الو�ضائل،  بجميع  يتحر�س  ان  قادر  هنا 
جند  التعليقات  وحتى  كاملن�ضورات  اأ�ضياء  من  بوك  الفي�س 
ان��واع   اخلا�س،وبع�س  على  واي�����ض��اال��دخ��ول  حر�ضة  فيها 
جن�ضية؛واحلر�ضة  حر�ضة  ولي�ضت  عدوانية  تكون  احلر�ضة 
العدوانية التي ت�ضدر من املراهقني، وهنا انا ال ا�ضع اللوؤم 
ك��ذل��ك،وامل��راأة  الن�ضاء  على  اي�ضا  بل  ال�ضباب  على  فقط 

تعاين نف�س املكبوتات ب�ضبب بع�س الت�ضرفات".
موؤكدا" ان عاج هذه الظاهر يتمّثل  مب�ضوؤولية اجلميع بدءَاً 
مرحلة  يف  وخ�ضو�ضا  االوىل  البذرة  �ضاحبة  اال�ضرة  من 
الثاين  البيت  تعد  والتي  املدر�ضة  اىل  واملراهقة  الطفولة 
واالخاقي  الروحي  باجلانب  تهتم  ان  يجب  التي  لل�ضباب 
اخلطاب  اهمية  اىل  ا�ضافة  والعلمي،  العقلي  جانب  اىل 
جوانب  لكل  �ضاما  خطابا  يكون  ان  يتمنى  ال��ذي  الديني 
معه  التعاطي  وكيفية  املو�ضوع  هذا  اهمية  يبني  وان  احلياة 
والعمل  عليها  الق�ضاء  وكيفية  عليه  املرتتبة  االثار  وماهي 

�ضويا من اجل التقليل واحلد منها".

• د.عبد عون عبود المسعودي

• الشيخ حمزة الفتالوي
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عزلة المدينة وحصار السنين
علي حسين عبيد

مل يكن يهتم ب�سيء بقدر اهتمامه بالإبداع ، حني انربى بتحٍد ليكتب حمنة الف�سول عرب �سردية تاريخية ، مرة 
يف�سح فيها خبايا النظام الدكتاتوري ومعاناة �سعب اأ�سابته املاآ�سي والويالت طيلة اأكر من ثالثني �سنة ، ومرة يرجع 
اإىل حمنة ذاته ومعاناته مع الكلمة يف �سحرها وتاأثريها على املتلقي من خالل ق�سة يتحدث فيها ب�سفافية مفرطة 
وح�س عال يف اإدراكه ملعطيات انقالب الإن�سان على ذاته يف ثورته �سد التخلف والظلم وك�سر حواجز اخلوف للكثري 

من التابوات املقيدة لالإبداع وخا�سة يف فيما يتعلق بال�سرد،  وذلك هو القا�س والروائي املبدع )علي ح�سني عبيد(

 • عقيل اأبو غريب 

اعالم ومفكرون

الذي �صحرته لوعة البدايات حني قال عنها ب�صدق مفرط بان هنالك بدايات 
بدايات  وثمة  ادبية،  حا�صنة  يف  الكاتب  ن�صاأة  خــالل  من  لها  التمهيد  يتم 
فالوالدان  باأنف�صهم،  بداياتهم  �صنعوا  الذين  من  وهو  اأ�صحابها،  ي�صنعها 
)اأّميان( وهو البن الأكرب للعائلة، اأي لي�س هناك من �صبقه من افراد العائلة 
نحو الدب، وهذا بحد ذاته ف�صيلة ت�صاف اىل �صريته الذاتية ورحلته الطويلة 
مع الكتابة واأوىل قراءاته كانت لرواية فل�صطينية دفعته ال�صور الن�صالية فيها 
يبداأ وهو يف املرحلة  الباهر لقراءتها يف جل�صة واحدة، ومن بعده  واأ�صلوبها 
على  ت�صاعده  ب�صاطتها  وعلى  كانت  التي  اليومية  مذكراته  بكتابة  املتو�صطة 
املطاولة وحب التدوين ليح�س بعدها بوجوده الفعلي معّززا هذا الوجود بقفزة 
املتو�صط  )�صرق  رواية  يديه  بني  وقعت  حني  الأدب  لعامل  دخوله  يف  حقيقية 
لعبد الرحمن منيف( التي اأ�صعلت يف داخله بركانا من ال�صخط على النظام 
ثم  اخل�صو�س  وجه  على  الروائي  هذا  اأ�صلوب  تبنيه  عن  ف�صال  ال�صيا�صي، 
ود�صتوف�صكي، وغريها  ت�صيخوف،  ملوؤلفات  الرو�صي  الدب  قراءاته يف  وا�صل 
من القراءات املتنوعة يف امهات الدب العاملي من ق�صة ورواية والتي ا�صهمت 
بدورها يف �صقل موهبته واأ�صلوبه ال�صردي والتي غريت تلك القراءات الكثري 
من افكاره حمددة بذلك  م�صريته البداعية  يف تاأثريها ورمبا حلد الآن!. وقد 
الكادحني  الق�ص�صية �صور  كتاباته  فتجلت يف  امل�صحوقة  بال�صخ�صيات  تعلق 
الفقرية  البيئة  وطــاأة  حتت  بكتاباته  ينوء  وهو  احلياة  ملح  يعتربهم  الذين 
لذاكرته مغادرتهم حتى  الذي ل ميكن  بالفقراء  واحتكاكه  الأوىل  ن�صاأته  يف 

كانوا ميثلون معظم �صخ�صيات ق�ص�صه الذي يقول عنهم : هوؤلء - ويق�صد 
ُتبنى عليهم هياكل حياتنا  الذين  اأهل جلدته -  هم  الفقراء واملعدمني من 
العامل  لكن  وكواهلهم،  ظهورهم  على  ال�صخمة  اثقالها  ويحملون  املادية، 
)وهذا امر غريب( يتنّكر لكل ما يقدمه هوؤلء امل�صحوقون للعامل، مبعنى انني 
ا�صعر بالغنب الذي يتعر�صون له، واأح�س بالأمل الذي يعانون منه، خا�صة اأن 
ه حتى اللحظة لهم اإل يف حالت نادرة ل تداوي اجلرح،  عامل الغنياء مل يتنبَّ
مبليارات  ثــروة  وتــرتك  الغرب  يف  الــرِثّيــات  العجائز  احــدى  متــوت  فعندما 
وغريهم  الأفارقة  ماليني  ميوت  نف�صه  الوقت  يف  كلبها!،  يرثها  الــدولرات 
ب�صبب اجلوع. مثل هذه الفواجع تلزمني بالتقليل من دور اخليال او الأ�صاليب 
ال�صردية  كتاباتي  معظم  تت�صف  لذلك  منها،  الواقعية  عدا  لل�صرد  الأخــرى 

بواقعيتها اكرث من امليل اىل احللم واخليال امليتافيزيقي و�صواهما.
الآخرين،وهذا  جتارب  خال�صة  وهي  وحكمة  حنكة  اإىل  فتحتاج  الرواية  اأما 
ما يتفق عليه يف اكرث الكتابات ال�صردية ان مل تكن يف اغلبها ال ان الروائي 
والقا�س علي ح�صني عبيد يرى غري ذلك  فمن املفارقات الغريبة، اأنه مل يكتب 
رواية خارج التجربة الذاتية، فروايته )طقو�س الت�صامي( تناولْت ع�صر �صنوات 
من حياته، حم�صورة بني )1990- 2000(، وهي �صنني احل�صار على العراق 
، ورواية )رحلة غياب( تناولت جانبا من القمع ال�صيا�صي الذي تعّر�س له احد 
ب له(، فيما تناولت روايته )النزوح اىل اأوربا/ خديعة  الأدباء )�صديق مقرَّ
ب�صيغة  جاءت   التي  ا�صبانيا،  اىل  املغرب  عرب  التهريب  مع  جتربته  املــاء(، 
املذكرات ور�صد اليوميات املح�صورة بزمن حمدد، ويعول �صبب عدم خروج 
كتاباته عن جتربته الذاتية بقوله : لأننا مل نع�س حياتنا كما نريد او كما نحلم، 
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اإننا كما اعتقد نكتب او نر�صم عاملا اآخر يف الرواية من اجل تروي�س القبح 
الذي يداهمنا به الواقع. وعن التجربة الق�ص�صية يف العراق :يرى عبيداأن 
الرغم  فعلى  العراق،  يف  الق�ص�صي  الن�س  تواجه  �صخمة  حتديات  هنالك 
من ال�صواط الكبرية التي حققتها الق�صة الق�صرية على ايدي ) ا�صطوات 
من  وغريهما  خ�صري  وحممد  التكريل  فوؤاد  امثال  من   ) العراق  يف  الق�صة 
كتاب الق�صة الذين ابدعوا يف ذلك، ونقلوا الق�صة اىل م�صاف ال�صرد العربي 
وحتى العاملي، لكن هناك حتٍد جديد يواجه ال�صباب اليوم، واعني بهم كتاب 
الق�ص�س من الجيال الالحقة، نكاد يف حقيقة المر ل نعرث على ن�صغ جديد 
يف كتابة الن�س الق�ص�صي، فال زلت حتى اللحظة اتذكر حالت الفوران التي 
كانت تلتهب بها اجواء الق�صة وكتابها لدى اجليل الثمانيني واجليل الالحق، 
اإ�صكالية نعاين  وعن ح�صور املدينة يف كتاباته الإبداعية يعلق عبيد : هناك 
منها نحن كتاب ال�صرد بخ�صو�س التعامل مع مدينة مثل كربالء وقد�صيتها 
هذه الإ�صكالية لها جذورها العميقة، فقد كنا نعي�س يف و�صط �صيا�صي و اأدبي 
اأن  بالإمكان  كان  اأظن  ل  التعبري،  �صحَّ  اذا  وتاريخها(  املدينة  )لهذه  عازل 
�صرديا  ن�صا  قّلتها-  -على  العالم  و�صائل  اإحدى  او  ال�صحف  اإحدى  تن�صر 
عن مدينة ا�صمها كربالء، اإل اذا كان ن�صا لي�س عميقا، اأو انه يحتك بهام�س 
ا�صاليب  بعيد  من  واليحاء  والغمو�س  الرتميز  فكان   ، عمقها  ولي�س  املدينة 
املاء(  )خديعة  الق�صرية  ق�صتي  يف  ذلك  نالحظ  كما  اأنف�صنا،  بها  نحمي 
التي كتبتها عن كربالء، ولكن بطريقة البتعاد عن مق�س الرقيب، باأ�صلوب 
�صردي يوحي ول يعلن ما يريد اأو يعني.. لذلك اأظن ان قلة الكتابة عن هذه 
املدينة لها ا�صبابها وهي لي�صت تربيرات بطبيعة احلال، وقد يتبادر للذهن، 

ت�صكل  ان  ميكن  وهي  علينا  مّرت  الكتابة  حرية  من  �صنوات  ع�صر  هناك  ان 
هذا  يف  م�صاريع  هناك  �صحيح،  هذا  نعم  اقول  كربالء،  عن  للكتابة  حافزا 
الجتاه، ولكن علينا اأن ل نن�صى الظروف املحايثة للواقع املعي�صي، واعني ما 
حدث ويحدث للعراق بعد 2003م من حماولت م�صعورة للغاء وجودنا، وهذا 

التهديد الوجودي ي�صغلنا اأكرث ويبعدنا عن م�صاريعنا املهمة اي�صا. 
وعن التحول يف امل�صار الكتابي من ال�صرد اىل الفكر النقدي يف كتابه الأخري 
ثقافة اجلدران يقول : ان الدافع كان هو ما مل�صته من حالت مغايرة لثقافتنا 
ومثقفينا التي رافقت التغريات اجلديدة يف العراق فقد برزت ظواهر مثرية 
للجدل يف الو�صط الثقايف العراقي، وظهر اأنا�س يّدعون انهم ينتمون للثقافة 
ويعملون يف مفا�صل انتاجها،   واحلقيقة ان هناك مناذج ملثقفني )مّدعني( ل 
ميكن ال�صكوت على ما يقومون به من جتاوز وتدمري للبنية الثقافية، من هنا 
بداأت بكتابة �صل�صلة مقالت تناولت فيها املثقف النتهازي، واملثقف امل�صتن�َصخ 
واحلكومي املتملق وكل ا�صكال املثقفني الذين ل ميتون ب�صلة للثقافة ، كذلك 
دون  ومن  وو�صوح  بحدة  وانتقدت  العراقية  الثقافة  الوهن يف  نقاط  تناولت 
ادنى تردد هذه النقاط التي ت�صيء لثقافتنا، ورّكزت على املوؤ�ص�صة الر�صمية 
منها ف�صال عن احتاد الدباء وقيادته، يف احلقيقة �صعرت انني �صخ�صيا يف 
حالة مواجهة مع كل هذه الخطاء، ولي�س من ال�صجاعة او ال�صمري ال�صمت 
عليها، ولكن المر الذي فوجئت به ان وزارة الثقافة التي انتقدتها هي التي 
طبعت هذا الكتاب عرب احدى الدور التابعة لها )دار ال�صوؤون الثقافية( وهذا 
موؤ�صر جديد ومهم يوؤكد بزوغ قيمة جديدة يف حياتنا وهي )احرتام ال�صوت 

املعار�س( والتعامل معه بطريقة لئقة .



أبحاث

حممد علي  بهجة  • اأ.م.د. 
• ق�صم التاريخ/ كلية الرتبية للبنات

جامعة بغداد

كان للحالة الجتماعية التي �سادت يف تلك املدة الثر العظم يف نف�س الر�سول الكرمي 
�س فيما بعد اذ كان النا�س يعي�سون حياة ال�سقاء والبالء/ بكل ما لهذه الكلمة من معنى 
ويت�سح ذلك يف قول جعفر بن ابي طالب )ع( مللك احلب�سة حينما ذهب عمرو بن العا�س 

ليخدعه عنهم: " كنا قوما اهل جاهلية نعبد ال�سنام وناكل امليتة وناتي الفواح�س 
ونقطع الرحام ون�سيء اجلوار وياكل القوي منا ال�سعيف ".
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لذا فقد هيمنت حالة اجتماعية قا�صية على عموم 
والتي  انــذاك  �صاعت  التي  بالطباع  ممثلة  المــة 
املمثل  التغري  الوقت نف�صه على قبول  �صاعدت يف 

بال�صالم.
بهذا  كالمه  ال�صالم(  )عليه  جعفر  اكمل  وقــد 
اخل�صو�س مللك احلب�صة : ".. حتى بعث اهلل الينا 
وعفافه  وامانته  و�صدقه  ن�صبه  نعرف  منا  ر�صول 
كنا  ما  ونخلع  ونعبده،  لنوحده،  اهلل،  اىل  فدعانا 
نعبد من ال�صنام، وامرنا ب�صدق احلديث، واداء 
المانة، و�صلة الرحم، وح�صن اجلوار، والكف عن 
وقول  الفواح�س،  عن  ونهانا  والــدمــاء،  املحارم، 

.  " الزور، وامرنا بال�صالة وال�صيام ...
ا�صعد بن زرارة  ل�صان  املدينة على  اهل  وقد عرب 
واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى  يحل  ان  يف  املهم  عــن 
امل�صتع�صية، حيث  تلك م�صاكلهم  و�صلم( بدعوته 
كانوا  مــا  واخلـــزرج  الو�ـــس  ان  ــوؤرخــون،  امل يذكر 
الطبيعي اذن  ونهار فمن  ليل  ال�صالح يف  ي�صعون 
ان ي�صتاقوا اىل اخلرزج من و�صع كهذا اذ نعمتان 

جمهولتان : ال�صحة والمان . 

خ�شائ�ش ال�شخ�شية املحمدية :
ول بد من ان نعرج على �صخ�س الر�صول و�صمات 
خ�صائ�س  فمن  ال�صخ�صية  هــذه  وخ�صائ�س 

�صخ�صية الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( :
الدعوة حممد ))�صلى  1. لقد كان �صاحب هذه 
ـــه و�ــصــلــم(( مــن قــريــ�ــس، اعظم  اهلل وعــلــيــه وال
كان  والتي  ونفوذا،  وقــوة،  خطرا،  العرب  قبائل 
والكبار،  بعني الجالل  واحد-  –كل  اليها  ينظر 
وبالخ�س هو من بيت الها�صمي منها، الذي كان 
والزعامة،  ال�صيادة  وله  والطهر،  بالنزاهة  ميتاز 

ل  الــذي  الرفيع  ال�صرف  ولــه  مكة  يف  والــ�ــصــوؤدد 
يدانيه ول ينازعه فيه احد .

لي�س  اذن  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى  فمحمد 
ادعاء  من  ليجعل  والزعامة  ال�صرف  اىل  بحاجة 
عليها،  واحل�صول  اليها،  للو�صول  و�صيلة  النبوة 
باملقايي�س  المـــور  قي�صت  وا�صحا-لو  كــان  وقــد 
الكثري  عليه  جتر  ل�صوف  تلك  دعواه  ان  العادية- 
فرط  قد  بذلك  ويكون  وامل�صائب،  املتاعب  من 
بكل ما لديه من ر�صيد اجتماعي يف هذا املجال، 
فا�صتمراره يف دعوته مع و�صوح اخطارها له يعترب 

امرا غري منطقي لو كان ما يدعيه ل واقعية له.
2.تلك اخل�صائ�س واملميزات يف الر�صول )�صلى 
اليها  ا�صار  والتي  نف�صه،  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل 

جعفر بن ابي  بقوله:
"بعث اهلل الينا ر�صول منا، نعرف ن�صبه و�صدقه، 
بـــ)الــ�ــصــادق  لــقــب  حــتــى  وعفافه"،  وامــانــتــه، 
اثـــرا كــبــريا يف ظهور  لــذلــك  ــان  المـــني( فقد ك
وانت�صار ر�صالته، وقد كان عليه  وانت�صار  دعوته، 
لن  �صروريا،  املوا�صفات  بهذه  وال�صالم  ال�صالة 
)اذا  تعاىل:  قــال  كما  لريبهم،  موجب  فقدانها 

لرتاب املبطلون( . 
عليه  اهلل  )�صلى  حممد  الكرمي  النبي  وا�صتند 
امل�صلم  ال�صل يف  هو يف  مهما  مبداأ  و�صلم(  واآلــه 
قال  املعاملة احل�صنة مع كل اخللق، فقد  وهو  ال 
بعثت لمتم  :" امنا  وال�صالم  ال�صالة  واآلــه  عليه 
مع اجلميع  الخــالق  ومكارم   ،" الخــالق  مكارم 

�صواء، امل�صلم وغري امل�صلم. 
نخ�س بالذكر ما يلي:

�صهادة  اىل  ا�صتنادَا  ي�صلم  البع�س  جند  1-اننا 
الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( نف�صه، فقد 

ورد ان رجال دخل على جمل، فاأناخه يف امل�صجد، 
)�صلى  والنبي  ايكم حممد؟  لهم:  قال  ثم  وعقله 

اهلل عليه واآله و�صلم( متكيء بني ظهرانيهم
فقلنا : هذا الرجل البي�س املتكيء

فقال له: ابن عبد املطلب
فقال له )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( : قد اجبتك
يف  عليك  فم�صدد  �صائلك  اين  الــرجــل:  فــقــال 

امل�صالة، فال جتد علي يف نف�صك
فقال )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: �صل عما بدا 

لك
فقال: ا�صالك بربك ورب من قبلك، اأاهلل ار�صلك 

اىل النا�س كلهم
فقال )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: اللهم نعم

ت�صلي  ان  امــــرك  اهلل  بــــاهلل،  انــ�ــصــدك  ــال:  ــق ف
ال�صلوات اخلم�س يف اليوم والليلة؟

فقال )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: اللهم نعم
فقال: ان�صدك اهلل 

اىل ان قال: فقال الرجل: اآمنت مبا جئت به، وانا 
ر�صول  من ورائي قومي، وانا �صمام بن ثعلبة الخ   

...
اهلل  )�صلى  متييزه  على  �صمام  قــدرة  عــدم  ان 
على  دليل  خلري  ا�صحابه  عن  و�صلم(  واآلــه  عليه 
ان ال�صالم ل يعرتف  النبي العظم، وعلى  خلق 
بتلك الفوارق امل�صطنعة بني احلاكم ورعيته، ول 
يعترب ان احلكم يعطي للحاكم امتيازا ، وامنا هو 

م�صوؤولية.
النبي  �صهادة  اىل  ا�صتنادًا  �صمام  ا�صالم  ان  كما 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( نف�صه يعترب الذروة 
وتاثري  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  به )�صلى  الثقة  يف 

هذه الثقة يف قبول دعوته وانت�صار ر�صالته.
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وقــواه: ان كل احد كان يعرف  3.وقــد عزز ذلك 
يتلق  وانه مل  واآله و�صلم(،  امته )�صلى اهلل عليه 
العلم واملعرفة من احد، وها هو ل ي�صتطيع احد 
على وجه الر�س ان يدعي املعرفة بجزء مما جاء 
به، ف�صال عن بيئته املتناهية يف اجلهل وال�صياع، 
و�صحة  �صدقه  يف  لالرتياب  جمال  ثمة  يكن  فلم 
دعوته، ال من مكابر، ل يرى ال نف�صه، ول يفكر 

ال فيها.
4.وحتى لو كان قارئا، فماذا ع�صاه يجد يف كتب 
به  يقا�س ذلك مبا جاء  ان  وهل ميكن  ال�صابقني 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( من املعارف العالية 
يعجز  الذي  القراآن  بل�صان  املوجزة  والت�صريعات 

اجلن والن�س عن ان ياتوا ب�صورة من مثله؟!
5.ثم هو مل ي�صجد ل�صنم قط، فال ي�صتطيع احد 
ت�صجد  بالم�س  كنت  انت  بانك  عليه  يعرت�س  ان 

ل�صنم.
على  املتطور  دعوته  ا�صلوب  ذلك  بعد  ياتي  6.ثم 
وفق احلكمة وعلى ح�صب مقت�صيات الحوال ويف 
التقيد  من  لبد  التي   الر�صالية  الهــداف  حدود 

بها ويف حدودها.
امل�صاق  لكل  و�صربه وحتمله  ا�صراره  هناك  7.ثم 
واللم ورف�صه لكل امل�صاومات حتى انهم لو �صفوا 
ال�صم�س يف ميينه والقمر يف �صماله على ان يرتك 
هذا المر ما تركه، بل هو ل يقبل فهم ان ي�صلموا 
�صرط ان يعطيهم فر�صة زمنية للتزود من عبادة 
اوثانهم مما او�صح لهم: ان امل�صالة تتجاوز حدود 
اختياره وان رب ال�صماء هو الذي يرعى هذا المر 

ويريده منهم .
و�صلم(  واآلـــه  عليه  اهلل  )�صلى  الر�صول  ومتيز 
يف  مثلها  ي�صاهد  مل  الــتــي  الر�صيدة  ب�صيا�صته 
املجتمع  ذلك  �صا�س  فقد  التاريخ،  فــرتات  جميع 
جفوتهم  واحتمل  اخالقه  و�صمو  بلطفه  اجلاهلي 
واعتدائهم عليه، و�صرب على ما عاناه من �صنوف 
لدعوته  ا�صتجابوا  حتى  منهم  والتنكيل  اخلطوب 
واآمنوا بقيمه واهدافه و�صكل منهم جي�صا مت�صلحًا 
عن  واخوانهم  اباءهم  يقاتلون  فجعلوا  بالميان 
ال�صالمية  الــدولــة  اقــامــوا  حتى  واميـــان  ر�ــصــى 

العظمى التي �صيطرت على معظم انحاء العامل، 
تقهر،  ل  التي  الر�س  الوحيدة يف  القوة  و�صارت 
كل ذلك بربكة �صيا�صته التي )�صلى اهلل عليه واآله 
واحلق  اخلال�س،  العدل  على  بنيت  التي  و�صلم( 

املح�س .
وقرر ال�صالم ب�صورة ايجابية امل�صاواة الطبيعية 
بني النا�س قال تعاىل: "يا ايها النا�س انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم �صعوبا وقبائل لتعارفوا 

ان اكرمكم عند اهلل اتاقكم" .
احد  ان  اليــة  هــذه  نــزول  �صبب  ابــن عبا�س  روى 
املوايل خطب امراة من بني بيا�صة فا�صار النبي 

على اهلها ان يزوجوها منه، فقالوا له:
موالينا؟" من  بناتنا  انزوج  اهلل،  ر�صول  "يا 

ونزلت الية املباركة يف حتطيم العادة اجلاهلية 
التي تقت�صي بتفاوت بع�س الطبقات  على بع�س، 
ال�صر  ببنات  ــزواج  ــل ل ـــواىل  امل �صالحية  وعـــدم 
اخلطة  هذه  على  �صار  وقد  املجتمع،  يف  البارزة 
املثالية ائمة اهل البيت: ، فقد اعتق المام زين 
العابدين بن علي جارية له، وبعد العتق تزوج بها، 
له  فكتب  مــروان  بن  امللك  عبد  عليه  عــاب  وقــد 

ر�صالة ندد فيها �صنعه هذا ن�صها:
وقد  مولتك،  تزويجك  بلغني  فقد  بعد،  "اما 
علمت انه كان يف اكفائك من قري�س من تتمجد 
به يف ال�صهر، وت�صتنجبه من الولد، فال لنف�صك 

نظرت ول على ولدك ابقيت وال�صالم".
ورد عليه المام بر�صالة بني فيها مبادئ ال�صالم 

هذا ن�صها: 
عليه   ( احل�صني  بن  علّي  اإىل  امللك  عبد  "كتب 
تزويجك  بلغني  فــقــد   ، بــعــد  ـــا  اأم  :  ) الــ�ــصــالم 
من  اكفائك  يف  كــان  اأنــه  علمت  وقــد   ، مــولتــك 
وت�صتنجبه   ، ال�صهر  يف  بــه  متجد  مــن  قري�س 
ولدك  على  ول   ، نظرت  لنف�صك  فال   ، الولد  يف 
احل�صني  بن  علّي  اإليه  فكتب   ، وال�صالم   ، اأبقيت 
كتابك  بلغني  فقد   ، بعد  اأما   :  ) ال�صالم  عليه   (
تعّنفني بتزويجي مولتي ، وتزعم اأنه قد كان يف 
ن�صاء قري�س من اأمتجد به يف ال�صهر ، وا�صتنجبه 
يف الولد ، واإّنه لي�س فوق ر�صول اهلل ) �صلى اهلل 

عليه واآله ( مرتقى يف جمد ول م�صتزاد يف كرم 
اأراد   ، مّني  خرجت  مييني  ملك  كانت  وامنــا   ،
باأمر التم�صت )2( ثوابه ،  اهلل -عّز وجّل- مّني 
، ومن كان زكيا يف دين  ثم ارجتعتها على �صنته 
اهلل فلي�س يخل به �صيء من اأمره ، وقد رفع اهلل 
بال�صالم اخل�صي�صة ، ومتم به النقي�صة ، واأذهب 
به اللوم ، فال لوم على امرئ م�صلم اإمنا اللوم لوم 

اجلاهلية ، وال�صالم ، ....(.
الغى  قد  وا�صح،  �صريح  ال�صالم  منطق  هو  هذا 
قال  امل�صلمني.  بني  احلواجز  وهــدم  المتيازات 
وكلكم  راع  "كلكم  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى 
بفتخرون  قــوم  ولينتهني  تـــراب،  مــن  وادم  لدم 
بابائهم او ليكونن  اهون على اهلل من اجلعالن".
"ان اهلل قد  واآله و�صلم(:  وقال )�صلى اهلل عليه 
باآبائها،  وتعاظمها  اجلاهلية  عيبة  عنكم  اذهب 
اهلل  على  كــرمي  تقي  بــّر  رجــل  رجـــالن:  فالنا�س 

تعاىل ، ورجل فاجر �صقي هني على اهلل تعاىل".
ا�صا�س  على  امل�صاواة  قواعد  و�صع  ال�ــصــالم  ان 
ال  قــوم  على  قوما  مييز  فلم   ، ال�صليمة  الفطرة 
اهلل  "ان   : العابدين  زين  المــام  يقول  بالتقوى. 
ــان عبدا  ــو ك تــعــاىل خلق اجلــنــة ملــن اطــاعــه، ول
�صيدا  كــان  ولــو  ع�صاه  ملن  النار  وخلق  حب�صيا، 

قر�صيا".
وخاطب النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ابناء 
ا�صرته فقال لهم: "يا بني ها�صم، ل ياتيني النا�س 
ذرية  نحن  تقولون  بان�صابكم  وتاتوين  باعمالهم 

حممد".
ناه�س  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  ان 
العرب،  عند  �صائدا  كان  الــذي  بالباء  التفاخر 
عبد  خا�صم  ا�ــصــود  عــبــدًا  ان  ــك  ذل امثلة  ومــن 
الرحمن بن عوف فغ�صب منه لنه خا�صمه، فقال 
له: يا بن ال�صوداء وملا �صمع النبي )�صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم( ذلك اندفع بغيظ قائال لبن عوف: 
"لي�س لبن البي�صاء على ابن ال�صوداء �صلطان ال 

باحلق".
بجميع  حالفة  ال�صالم  تبناها  التي  امل�صاواة  ان 
مقومات  مــن  وهــي  والنهو�س  ــقــاء  الرت عــوامــل 
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احلياة، توطد معامل ال�صلم، وتق�صي على ا�صباب 
التاأخر والنحطاط .

اخالقه مع الرعية:
كان يف معا�صرته مع النا�س عطوفا ه�صا ب�صا، وي�صبق 
يف ال�صالم  على اجلميع حتى على الرقاء والطفال 
ومل ميد رجله بح�صور اي �صخ�س ومل يتكيء بح�صور 
ال�صالة(  )كجل�صة  ركبتيه  على  يجل�س  وكان  احد 
يكون  لكيال  املجل�س كاحللف  يجل�س يف  وكان  غالبا 
للمجل�س �صدر ومدخل ويكون للجميع مو�صع مت�صاو. 
ويتفقد ا�صحابه، فان مل ير احدا منهم ثالثة ايام، 
كان  واذا  يعوده،  مري�صا  كان  فاذا  ابخاره،  يطلب 
حمتاجًا ي�صاعده، ومل ينظر يف املجل�س اىل �صخ�س 
معني قط، ومل يخاطب �صخ�صا واحدا، بل كان يوزع 
بينما  اجللو�س  يكره  كان  احلا�صرين،  بني  نظراته 
يخدمه الخرون، فكان يقوم وي�صارك يف العمال، 
العبد مييز نف�صه عن  ويقول: ان اهلل يكره ان يرى 

الخرين .
النبي )�صلى اهلل عليه  التي حث عليها  من الداب 

واآله و�صلم( تكرمي ال�صيخ، قال:
امل�صلم". ال�صيبة  ذي  اجالل  اهلل  اجالل  "من 

من الروابط الجتماعية التي اقامها ال�صالم تكرمي 
ال�صيخ الطاعن يف ال�صن، فان ذلك ينم عن الداب 

و�صمو الخالق التي يريدها ال�صالم للم�صلمني .
الر�صول  �صخ�س  يف  املاثلة  الرفيعة  ال�صفات  من 
فكان  للفقراء،  حبه  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى 
والخال�س،  الود  اعظم  نف�صه  دخائل  يف  لهم  يكن 
ومـــالذًا،  ومــلــجــاأً  وطهفا  لهم  وح�صنا  ابــا  وكـــان 
يدعو  كان  انه  لهم  وكان من حبه  لهم،   والح�صان 
ابو  روى  فقد  زمرتهم  يف  يح�صره  ان  تــعــاىل  اهلل 
عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول  �صمعت  قائال:  �صعيد 
واآله و�صلم( يقول : "اللهم اأحيني م�صكينا، وتوفني 
ا�صقى  وان  امل�صاكني،  زمرة  يف  واح�صرين  م�صكينا، 
وعــذاب  الدنيا  فقر  عليه  اجتمع  مــن  ال�ــصــقــيــاء، 

الخرة" .
وروى ان�س ان ر�صول اهلل 0�س( قال: " اللهم  اأحيني 
م�صكينا، واح�صرين يف زمرة امل�صاكني يوم القيامة"، 

يا ر�صول اهلل؟ فقال  قائلة: مل  اليه عائ�صة  فانربت 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: " انهم يدخلون اجلنة 
تردي  ل  عائ�صة  يا  خريفا،  باربعني  اغنيائهم  قبل 
امل�صاكني  احبي  عائ�صة  يا  مترة،  ب�صق  ولو  امل�صكني 

وقريبهم فان اهلل يقربك يوم القيامة" .
�صلمان  قال  ان  ال�صاأن  بهذا  ل�صحابه  و�صاياه  ومن 
اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول  خليلي  او�ــصــاين  الفار�صي 
ان  حــال:  كل  على  ادعهن  ب�صبع  و�صلم(  واآلــه  عليه 
انظر اىل من هو دوين ول انظر من هو فوقي، وان 
احب الفقراء وادنوا منهم، وان اقول احلق وان كان 
قرا، وان ا�صل رحمي وان كانت مدبرة، وان ل اأ�صاأل 
النا�س �صيئا، واو�صاين ان اكرث من قول : " لحول 

ول قوة ال باهلل" ، فانها كنز من كنوز اجلنة. 
املوؤاخاة:

من  اكــرث  او  اقــل  او  ا�صهر  ثمانية  او  خم�صة  وبعد 
املدينة  اىل  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى  مقدمه 

اآخى بني ا�صحابه من املهاجرين والن�صار.
وزاد ان �صعد: انه )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( اآخى 
يف نف�س الوقت بني املهاجرين والن�صار  اآخى بينهم 

على احلق واملوا�صاة )وقيل التوارث(
الــتــي جتــعــل الرث لويل  ــال  ــف �ــصــورة الن فــنــزلــت 
اول  املتاخني لن  من  احــد  ان ميــوت  قبل  الرحــام 
بن  يقولون هو عثمان  كما  املهاجرين  من مات من 

مظعون، مات بعد بدر .

دور املوؤاخاة يف بناء املجتمع اجلديد
واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى  العظم  الر�صول  كــان  لقد 
العلى  املــثــل  يــكــون  جمتمع  بــنــاء  ب�صدد  و�ــصــلــم( 
الدعوة  باعباء  القيام  قادرا على  والفالح  لل�صالح 

اىل اهلل ون�صرة دينه يف اي من الظروف الحوال.
واملوؤاخاة اقيمت على ا�صا�صني اثنني:

الول: احلق: 
يبنون  عليه  اجلميع  بني  امل�صرتك  القا�صم  هو  فاحلق 
بع�صهم  مــع  تعامالتهم  يحكم  الــذي  وهــو  عالقاتهم 

البع�س يف خمتلف جمالت احلياة.
نعم، احلق هو ال�صا�س ولي�س ال�صعور ال�صخ�صي النف�صي، 

ول امل�صلحة ال�صخ�صية او القبلية او احلزبية!!

اذا جــاء عن طــرق الخــوة واحلنان  وبديهي ان احلــق 
وا�صتمراره  لبقائه  �صمانة  يكون  ذلــك  فــان  والعطف 

والتعلق به والدفاع عنه.
اما اذا فر�س هذا احلق فر�صا عن طريق القوة وال�صلطة 
غياب  نتوقع  ان  فلنا  والقوة  ال�صلطة  تغيب  ان  فبمجرد 
احلق لن �صمانة بقائه قد ذهبت فاي مربر يبقى لوجوده 

وبقائه؟!
بل رمبا يكون وجوده وبقائه مثارا لالحقاد والتي رمبا 
واخزاها  �صوره  اب�صع  يف  والطغيان  الظلم  عنها  يولد 

وا�صوا حالته واق�صاها .
الثاين: املوؤا�ساة:

او �صعور  فهذه الخــوة اذًا، لي�صت جمرد توهج عاطفة 
نف�صي، وامنا هي اخوة م�صوؤولة ومنتجة ترتتب عليها اثار 
عملية بالفعل، يح�س الن�صان فعال بجدواها وبفاعليتها 

متاما كالخوة التي يف قوله تعاىل:
)امنا املوؤمنون اخوة فا�صلحوا بني اخويكم( حيث جعل 
م�صوؤولية ال�صلح بني املوؤمنني متفرعة ونا�صئة عن الخوة 
الميانية. واذا كانت اخوة خرية ومنتجة فمن الطبيعي 
ي�صتمر  ان  اي�صا  الطبيعي  ومــن  ت�صتمر  وان  تبقى  ان 
الحتفاظ بها، واحلفاظ عليها اىل ابعد مدى ممكن. 
الن�صال  تاريخ  نتائج هامة يف  املوؤاخاة  وقد كانت لهذه 

واجلهاد.
نبيه يف بدر بقوله:)وان يريدوا ان  وقد امنت اهلل على 
بن�صره  ايـــدك  الـــذي  هــو  اهلل  ح�صبك  فــان  يخدعوك 
الر�ــس  يف  ما  انفقت  لو  قلوبهم  بني  والــف  وباملوؤمنني 
انه  بينهم  الف  اهلل  ولكن  قلوبهم  بني  الفت  ما  جميعا 

عزيز حكيم(.
ويظهر -اأخريا- من خالل البحث الدور القيادي الذي 
مار�صه الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يف املجتمع 
ال�صالمي من خالل ذلك التفاعل اليجابي والبناء مع 
الخرين، فر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( مل 
يقم دولته  العلى ا�صا�س منظومة معرفية متكاملة ومنها 
القدرة على التعامل يف التاأثري والتاأثر مع الآخرين، فكان 
لذلك الدور الجتماعي اثره العميق يف نفو�س امل�صلمني، 
فكانت اأفعاله احلميدة وخ�صاله الطيبة تاأثريا وا�صحا 
اهلل  به -�صلوات  يت�صم  عّما  ف�صال  القيادة  تلك  يف 

عليه- من �صمات القيادة والنبوة.
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 رائد عبيس الجميل 

املكل�س  الركام  هذا  روا�ضب  من  �ضيء  كل  حتمل  العنيفة 
اإرادة  ت�ضتدعي  ،التي  للعقانية  الب�ضري واحلاجب  للوعي 
العنفي  املحيط  �ضرنقة  من  للخروج  �ضارخ  و�ضوت  قوية 
، فالذات التي تريد اأن تتحرر من اأ�ضوار احل�ضرية املفرت�ضة واملتوح�ضة ، والتي 
ت�ضور له احلياة على اأنها مغالبة ومراوغة وخداع والتواء وتخف ،نحو مفاهيم 
�ضمولية حتمل يف طياتها �ضور اخلداع الب�ضري ، التي تعمي كل من يف�ضر األغازها 

ويكت�ضف ويفك اأ�ضرار ماحمها .
اإن مكا�ضب الذات من املجتمع ، تتبع املجتمع بالدرجة االأوىل ، فكلما كان املجتمع 
ُيخيل للذات النامية فيه �ضورة البطولة الزائفة ، والرجولة الطائ�ضة ، واالأفكار 
اأ�ضتعدادها الك�ضبي بالدرجة االأ�ضا�س ،  الزائفة ، كلما كانت هذه الذات حتمل 
لتلقي العنف الذي نفهمه نحن ،وال�ضجاعة التي تفهمها هي .عندها ال ن�ضتطيع 
اأن نفهم ما هو فطري ، عما هو ك�ضبي يف اأي ممار�ضة عنفية ، وبذلك نحتاج اإىل 
درا�ضة الذات ودرا�ضة املجتمع اإىل تخ�ض�س �ضايكولوجي ،لك�ضف االأ�ضول االأوىل 

للعنف .
فمفهوم الذات املعنفة ، يتطلب منا اأن نقف بني اال�ضتعداد الفطري واال�ضتعداد 
الك�ضبي ،يف حتليل اأي ممار�ضة عنفية .فالذات التي تتحمل الق�ضوة من املجتمع 
ما  نوعا  ،ومتطرف  ،ع�ضبي  ق�ضوي  �ضلوك  ذات حتمل  احلال  بطبيعة  ت�ضبح   ،
،ينعك�س على كافة املمار�ضات االجتماعية وال�ضيا�ضة واالقت�ضادية للفرد .والذات 
احد  عنف  ،ب�ضبب  العنفي  لل�ضلوك  اأ�ضرية  ذات  ،تبقى  اأ�ضريا  عنفًا  تتلقى  التي 
الوالدين اأو كاهما ،اأو اأي خلل يف احلياة االأ�ضرية ، والذي قد ُيلقي بظاله �ضلبًا 

على طبيعة حياة االإن�ضان ، و يجعل منه يف امل�ضتقبل ذاتا معنفة .
فالعنف ال�ضايكولوجي -بدوافعه ال�ضخ�ضية والنف�ضية واال�ضتعداد الفطري ملمار�ضة 
العنف بكل متظهراته- هو  وجه من وجوه العنف الذي ي�ضتغل بدوائر خمتلفة �ضواء 
كانت اأيديولوجية اأو �ضيا�ضية ، اأو حزبية اأو ع�ضكرية - ميل�ضاوية ، اأو ا�ضتخبارية . 

بحيث يكون واجهة لرهب االآخر واإخافة الغري . 
والعنف االإجتماعي الذي َي�ضنع ذوات معنفة بفعل املجتمع وممار�ضاته االإجتماعية 
اجلمعية   الذاكرة  خزين  يف  والباقي  املتوارث  املا�ضي  تراكمات  على  املنطوية 
 ، القا�ضية  والبيئة   ، القا�ضية  والتجارب   ، باملجتمعات  تع�ضف  التي  ف��االأزم��ات 
والظروف املعي�ضية ال�ضعبة ، وانعدام الرتبية ال�ضحيحة ، واإ�ضاعة ثقافة املغالبة 
تكوين  يف  وباآخر  ب�ضكل  تتدخل  عوامل  من  ذلك  اإىل  وما   ، الغلظة  و  وال�ضطوة 

الذات  فالذات املت�ضفة بكل هذه ال�ضفات هي ذات معنفة اأجتماعيًا، فاالنعطاف 
االإيجابي على كل هذه الدوائر ال�ضلبية ميثل حتديا ذاتيًا ، ولكن قد يفهم اجتماعيا 
على اأنه ميوعة اأو �ضعف اأو تراخي ، فالغلظة واخل�ضونة التي تت�ضف بها الذات 
املعنفة  ال تفهم كثريا معنى العقانية اأو العقلنة ، فكل راأي من هذا القبيل اأو 
كل اأجراء نحو املنا�ضفة  يعّد نوعا من امل�ضاحمة املتواطئة التي يوؤاخذ عليها كل 
من بادر اإىل ذلك ، فالذات املعنفة اجتماعيا  هي ذات متغلظة ذاتيًا  نتيجة ذلك 
العنف االإجتماعي املتوارث ب�ضكل ال �ضعوري ، ورغم كل حماولة للذات املتنورة 
لتجاوز االأخطاء الكربى واملوؤثرات الوا�ضحة لذلك املوروث تبقى الذات النا�ضئة يف 

تلك البيئة ، تظهر باإنعكا�ضاتها ال�ضلبية بني حني واآخر .
ي�ضكل خطرا  العنف االجتماعي  رابط مو�ضوعي  العنف وبني  �ضايكولوجية  بني 
واجهة  املعنفة  ال��ذات  اأ�ضبحت  اأو  �ضيا�ضي  عنف  اإىل  حتول  اإذا  كبريا  وخطرا 
�ضيا�ضية حتكم بتلك املواريث التي عنفتها، وهذا ما َيتمظهر غالبًا ب�ضلوك ال�ضيا�ضي 
الدكتاتوري اأو القائد الع�ضكري اأو كل �ضاحب قرار يف �ضلطة ، هنا يكمن ال�ضراع 
ويت�ضح ب�ضكل جلي يف اأول اإ�ضكالية على طريق املمار�ضة اإال وهي ال�ضرعية ، �ضرعية 
اأمناط احلكم وطبيعة االأنظمة و االأحزاب والتيارات االأيديولوجية ، وكل من يبحث 

عن �ضرعيته ليفر�س نف�ضه يف �ضاحة ال�ضراع حول امل�ضروعية .
عندنا ت�ضبح �ضرعية ماأزومة ، تظهر من وراءها ذوات معنفة ، وال�ضرعية املاأزومة 
وال�ضعيفة ، التي ك�ضبت �ضرعيتها من عوامل الغلبة تبقى يف مر�ضد الناقم والناقد 
والناق�ضة  املتناق�ضة  ب�ضرعيتها  الزائفة  احلكم  اأ�ضاليب  على  املتمرد  و  والثائر 
،فمك�ضب ال�ضرعية ،هي اإ�ضكالية كبرية ؛ و ال�ضيما يف بلداننا العربية واالإ�ضامية 
التي تزاحمت بها ال�ضرعيات املدنية مع ال�ضرعيات الدينية، وال�ضراع بني دولة 

الذات المعنفة و الشرعية المأزومة 

فالذات

أن الحديث عن العنف ,يعني الحديث عن تاريخ اإلنسان وحروبه وصراعاته ومشاكله األزلية 
والذوات  العنف  عن  والحديث   , والمعاصر  القديم  البشري  التاريخ  أمتداد  ,على  والراهنة 
فالعنف   , للعنف  متعددة  وأنماط  مظاهر  عن  المفصل  الحديث  منا  ,يتطلب  المعنفة 
, ومنه  , ومنه االقتصادي  , ومنه السياسي  , ومنه الديني  , ومنه الجماعي  منه الفردي 

العسكري , ومنه السايكولوجي المرضي , ومنه اإلجتماعي العرفي - القبلي .

مقاالت
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اأ�ضل ال�ضرعية ومظاهرها التي يرجعها  الدين ودولة العلمنة ،هو �ضراع على 
البع�س اإىل ال�ضعب والبع�س االآخر اإىل الدين ، وهنا تظهر لنا اأمناط خمتلفة 
من احلكم باختاف وجهات النظر هذه . وهذه تتمثل واقعيًا مع اأنواع احلكم 
الذي حدده الفا�ضفة منذ اأفاطون واإىل اليوم بني دولة دكتاتورية ودميقراطية 
و�ضيوعية وقومية وليربالية ودينية ،و�ضط فكر وفل�ضفة الدولة هذا ، ال�ضيما يف 
املجتمعات االإزدواجية يف تعاطيها مع الواقع وبني املثل ،ين�ضب �ضراع حول احتكار 
ال�ضرعية وال�ضطوة عليها واّدعاء متّثلها واحلديث با�ضمها ، واالأخطر من ذلك  
هو ظهور جماعات تّدعي اأنها ت�ضتمد �ضرعيتها من اهلل مبا�ضرة بدون وا�ضطة 
. وهذا ما وجد يف طروحات احلركات ال�ضلفية اجلهادية املعا�ضرة و�ضراعها 
نحو  احتكامها اإىل �ضرعية و�ضرعنة كل ما ي�ضدر منها من اإجرام وقتل وفظائع 
اأخاقية ،تك�ضف اأن ذواتهم هي ذوات معنفة ، وهي بالفعل كذلك ،الأن الغالبية 
العظمى منهم هم خريجو  �ضجون ،وتربية ق�ضوة �ضواء كانت اأ�ضرية اأو نتيجة 
تن�ضئتهم  يف بلدان دكتاتورية م�ضتبدة باأنظمتها ، اأو خ�ضوعهم اإىل برامج تعنيف 

و�ضناعة موت و اأرهاب .
جتد  ما  كثريا  ذوات  هي   ) اجتماعيًا  و  ذاتيًا   ( املعنفة  ال��ذوات  اأن  بالنتيجة 
نف�ضها ،بحاجة اإىل �ضرعية واعرتاف، وهذا ما نراه  عند االأفراد الذي يعانون 
من �ضذوذ جن�ضي ومطالبتهم ب�ضرعيتهم واالعرتاف بهم عن طريق رابطة اأو 
جمعية ولعل واقعية املجتمع االأوربي مليئة بهذه ال�ضواهد وحتى بع�س البلدان 
اخلليجية واملجاورة للعراق فيها هكذا نوع من اجلمعيات ، فالعنف الذي يتمظهر 
مبمار�ضة �ضاذة اأو اإرهاب ويفر�س نف�ضه على الواقع ، نتيجة وجود بيئة معرتفة 
ومرحبة ، �ضوف يكت�ضب �ضرعيته املوهومة واملمنوحة من اأنا�س ميتلكون نف�س 
الدوافع ال�ضايكلوجية التي دفعتهم لتلك املمار�ضات ، فمنحتهم تلك ال�ضرعية ، 
والتي تدخل يف اأطار الربامج اال�ضرتاتيجية لتخريب ال�ضعوب واملجتمعات ، مبنح 
ال�ضرعية ملن ال ي�ضتحق ال�ضرعية ، وت�ضدير ما هو ال �ضرعي على اأنه �ضرعي ، ولو 
كانت هذه ال�ضرعية متنح على وفق القوانني الو�ضعية لكانت الق�ضية اأقل وطاأة  ، 

ولكن اأ�ضبحت متنح بت�ضريع ديني و اأخاقي وبقول جمتمعي .
ويف اخلتام ندعو اإىل التاأكيد على تنمية الذات العراقية ويف كل الو�ضائل املتاحة 
يكبل  ما  ،لكل  والتجاوز  التخطي  اإرادة  ،متلك  و�ضوية  و�ضطية  ذوات  ،الأنتاج 
خطواتها نحو اأ�ضاح الذات عندها تك�ضب �ضرعيتها �ضفة العقانية املتفقة مع 
الدين والعقل واالأخاق . واملجتمع العراقي بحاجة كبرية وما�ضة اإىل التعريف 
بهويته الذاتية الهامية واملتناق�ضة واالزدواجية نتيجة اال�ضطرابات التاريخية 
والتي  املتعددة،  وو�ضائلها  املختلفة  ،باأمناطها  العراق  اأجيال  لكل  تتج�ضد  التي 
للتاأريخ ونحن خارج ذواتنا  اإع��ادة  التاأريخ يعيد نف�ضه، فا  باأن  جتعلنا نحكم 
ل لذواتنا كيفما �ضاء واتفق على وفق منطق امل�ضادرة  وداخل ذوات االآخر امل�ضكِّ
والتبني . لذلك فعاقتنا مع ذواتنا ومع االآخر يجب اأن تكون على اأ�ض�س �ضليمة 
و�ضوية ، وعلى اأ�ض�س �ضرعية وعقانية حتى ال ننتهي اإال العنف واإىل �ضراع حول 

ال�ضرعية .

البعثات الدرا�سية وتطوير العلم 

• د.علي الفتالوي

بأقالمهم 

قررت  عندما  جدا  جريئة  مببادرة  العايل  التعليم  وزارة  قامت 
اإر�صال 1000 طالب عام 2005 وقد اعتربت خطوة �صحيحة نحو 
والبحثي  العلمي  الواقع  تطوير  اىل  توؤدي  �صوف  وجتربة  المام، 

يف العراق
 لقد جنحت التجربة حيث مت رجوع اغلب املبتعثني الذين اكملوا 
ار�صال جمموعة  العايل على  التعليم  وزارة  �صجع  درا�صتهم مما 

ثانية وبعدد اكرب، وخريا فعلت.
البحث  تطوير  يف  اهميتها  لها  املتقدمة  الــدول  يف  الدرا�صة  ان 
العلمي يف العراق وال�صبب يف ذلك ان تلك الدول متلك املعلومة 
الــدول  جتــارب  على  الطـــالع  ذلــك  اىل  ا�صف  نفتقدها،  التي 
اجنية  لغة  تعلم  على  ناهيك  العلمي،  واقعها  تطوير  املتقدمة يف 
الوىل،  العاملية  اللغة  ا�صبحت  التي  الجنليزية  اللغة  وخا�صة 

حتمت على كل ا�صتاذ جامعي اأن يكون ملّما بها.
بالعراق،  املفتوحة  العليا  الدرا�صات  برامج  اهمية  نبخ�س  ل  اننا 
توؤهله  التي  املعلومة  اىل  يحتاج  العراقي  الباحث  ان  جند  ولكن 
لإكمال بحث علمي ر�صني، فعلى �صبيل املثال ان طالب الدكتوراه 
يف جمال القانون يبقى حمبو�صا مبراجع اغلبها عربية وحتى ان 
ا�صتعان مبراجع اجنبية فهي قدمية لي�صت بقيمة املراجع املوجودة 

يف دول امل�صدر.
يف  ي�صاعد  و�صوف  �صاعد  املبتعثني  الطلبة  من  كوكبة  رجــوع  ان 
تطوير واقع البحث العلمي العراقي، ولكن يحتاج الطالب املتخرج 
التي تخرج منها حتى ل  ات�صال مع اجلامعة  يبقى على  ان  اىل 
يوؤدي اىل  قد  تلك اجلامعة مما  وبني  بينه  انقطاع  حتدث حالة 

انعكا�س اثار �صلبية على م�صتواه العلمي.
لطلبة  الدرا�صية  البعثات  اهمية  على  التاأكيد  اأوجــب  ذلــك  كــّل 
وامنا  العلمية  الدرا�صات  ولي�س فقط يف جمال  العليا  الدرا�صات 
جمال  يف  وخا�صة  والجتماعية،  الن�صانية  الدرا�صات  جمال  يف 
القانون نتيجة للتطور الهائل ملجالت القانون كافة، �صواء اأكانت 

يف جمال القانون العام اأو جمال القانون اخلا�س.
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يف  احل�ضارة  انامل  جمموعة  اقامت  املقد�ضة،  احل�ضينية  العتبة  برعاية 
الت�ضكيلية  للفنون  معر�ضا  بكرباء،  ال�ضريفني  احلرمني  بني  ما  منطقة 
ترجمة جزء من بطوالت  اجل  وذلك من  )ر�ضم، نحت، خط، زخرفة(، 
فنية  بطريقة  واملقد�ضات  الوطن  عن  الدفاع  �ضبيل  يف  ال�ضعبي  احل�ضد 

حتاكي خيال املتلقي وعقله.
بالفنان ح�ضني  التقت جملة )الرو�ضة احل�ضينية(  االن�ضطة  وملعرفة هذه 
ليتحدث قائا" برعاية  اأنامل احل�ضارة  موؤ�ض�ضي جمموعة  البو�ضي احد 
العتبة احل�ضينية املقد�ضة مت فتح ور�ضة فنية يف منطقة ما بني احلرمني 
وكان  والزخرفة(،  والر�ضم  واخل��ط  )النحت  فنون  تت�ضمن  ال�ضريفني، 
من ان�ضطتها جت�ضيد بطوالت احل�ضد ال�ضعبي وربطها بق�ضية االنتفا�ضة 
الور�ضة  تربز  حيث  ذاتها،  االأه��داف  يف  الق�ضيتني  ال�ضرتاك  ال�ضعبانية 
اندفاع املواطنني لتلبية نداء املرجعية الدينية العليا، وتفانيهم وا�ضتب�ضالهم 

يف الدفاع عن الوطن". 
للح�ضد  امل�ضرقة  ال�ضورة  عك�س  اىل  ي�ضعون  املجموعة  فناين  ان  وتابع" 
ال�ضعبي من خال لوحاتهم الفنية، وهي خطوة اأوىل مل�ضروع �ضنعمل على 
اقامته يف جميع حمافظات العراق، ونحن �ضاكرين االأمانة العامة للعتبة 

املقد�ضة على رعايتها للور�ضة و�ضعيها  لتطوير امكانيات الفنانني".
اما الفنان الت�ضكيلي ح�ضني قي�س فقال" اننا ن�ضعى اىل دعم احل�ضد ال�ضعبي 

والدفاع عن م�ضروعه املقد�س، لكونه يتعر�س اىل هجوم طائفي يريد ت�ضويه 
�ضورته، ومن خال لوحاتنا نود ان  نبني ان احل�ضد مكون من كل  ان�ضجة 
واأطياف ال�ضعب العراقي، ووظيفته هي حماية البلد وتلبية نداء املرجعية 

العليا".
 واأو�ضح" اأردت من خال لوحتي الفنية التي هي )خوذة جلندي من احل�ضد 
ال�ضعبي، وبجانبه العلم العراقي الذي ميتد من ال�ضمال اىل اجلنوب(، ان 
اأ�ضري اىل دور احل�ضد ال�ضعبي يف حماية البلد بكامله ب�ضرف النظر عن 

تعدد طوائفه وقومياته".
واأ�ضاف" ان العمل يف هذه الور�ضة الفنية، وب�ضورة مبا�ضرة امام اجلمهور 
اأخرى  نقطة  وه��ذه   للعمل،  يعطي طعما خا�ضا  ويف هكذا مكان مقد�س، 
حت�ضب للعتبة املقد�ضة وت�ضاف اىل العديد من االن�ضطة والفعاليات الثقافية 
والفكرية التي تقيمها من معار�س الكتب وال�ضور والر�ضم، واملتاحف، مما 

يجعلها ال�ضباقة اىل كل ما يخ�س الفن والثقافة واالأدب والعلم واملعرفة".
الفنان الت�ضكيلي اثري الكرعاوي حتدث عن م�ضاركته بفخر واعتزاز قائًا" 
م�ضاركتي يف هذه الور�ضة  تت�ضمن �ضناعة لوحه فنية من حجر الرم�ضتون 
ترمز اىل العراق والقيود املفرو�ضة عليه، وهو  يحاول ان يفكها،  ويقطع 

ال�ضا�ضل وينف�س غبار املحنة عنه، لريجع كما كان يف ال�ضابق حرا اأبيا".
خال  من  ال�ضعبي  واحل�ضد  العراق  عن  ندافع  ان  نحاول  واأو�ضح" نحن 

تقارير

أنامُل الحضارة
تجسّد بطوالت الحشد الشعبي في أعمال فنية
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اعمالنا الفنية، التي تهدف اىل ابراز قوة العراق و�ضموده، 
اىل  ترمي  ور�ضالتنا  العريقة،  احل�ضارية  مكانته  بيان  و 
امل�ضاهمة يف دفع اخلطر املحدق بالعراق عن طريق اظهار 
ال�ضفحات املتاألقة الجنازات احل�ضد ال�ضعبي بطريقة اأهل 

الفن واالأدب".
النحات احمد يحيى �ضارك بن�ضاط نحتي يتحدث اأي�ضا عن 
التحديات التي يواجهها البلد، وعن تفا�ضيل هذا الن�ضاط 
جمموعة  وعليها  العراق  خارطة  نحت  على  عملت  قال" 
ق�ضبان حديدية حتا�ضر العراق وت�ضل تقدمه، وهي توحي 
ان  يحاول  جندي  وهناك  واملعتدون،  الطامعون  يفعله  مبا 
يك�ضر هذه الق�ضبان ويخرج العراق اىل الواجهة من جديد، 
وهذا اجلندي يعك�س حقيقة احل�ضد ال�ضعبي وما يقوم به يف 

�ضاحات القتال".
ومبادئ  قيما  ان  القري�ضي"  حممد  اخلطاط  ق��ال  فيما 
االر�س  �ضبيل  يف  واملقاومة  وال�ضهادة  كاجلهاد  ومفاهيم 
بعظمتها  ال��ت��ذك��ري  اىل  بحاجة  ام���ور  كلها  وامل��ق��د���ض��ات 
واأهميتها، لذا نحن هنا اليوم نتجمع يف هذا املكان املقد�س 

للم�ضاركة يف اي�ضاح اهمية هذه املفاهيم القد�ضية".
التي  القراآنية  االآي��ات  واأ�ضاف" ان م�ضاهمتي متثلت يف خط 
تتناول اجلهاد واملقاومة، وتبني منزلة ال�ضهيد وما اأدخر له من 
منزلة عظيمة، جزاًء على ما قدمه من اأجل العقيدة والوطن".

اما الفنان الت�ضكيلي حممد ال�ضجريي فتحدث عن ما قدمه 
للح�ضد ال�ضعبي قائا" ان ن�ضاطي الفني الذي قدمته دعما 
للح�ضد ال�ضعبي، هو  لوحه فنية من الزجاج مقدمة بتقنية 
مبتكرة ت�ضم جمموعه من قطع الزجاج على كل قطعة هناك 
ترمز  فنية  لوحه  لتعطي  القطع  كل  وتتجمع  خا�س،  عمل 
اىل اكر من مو�ضوع، فعندما ينظر اليها املتلقي ب�ضورة 
املرجع  فتوى  اأمامه  تربز  اال�ضفل  اىل  االعلى  من  طبيعة 
ال�ضي�ضتاين )دام ظله( تنري طريق اجلميع وتنهي باحل�ضد 
ال�ضعبي يحملون راياتهم وي�ضتعدون للجهاد، وعندما ينظر 
اليها بطريقة مقلوبة  ي�ضاهد راية احل�ضد ال�ضعبي وارواح 

مت�ضاعدة تنتهي ب�ضمعة تنري طريق اجلميع". 
الفنان يو�ضف ها�ضم �ضّور �ضجاعة اجلندي العراقي بلوحته 
لوحة  نحت  على  عملت  قائا"  عنها  لنا  وحت��دث  الفنية 
اللوحة  حتوي  اإذ  العراقي،  اجلي�س  بطوالت  جت�ضد  فنية، 
جنديا مي�ضي على اجلمر، وهو يحمل علم العراق، واأردت 
العراقي،  اجلندي  �ضجاعة  للعامل  اأو�ضح  اأن  اللوحة  بهذه 
والعر�س  النف�س  عن  والدفاع  الوطن  اجل  من  وت�ضحيته 

واملقد�ضات تلبية لنداء املرجعية العليا".
 وبني" اعتمدت يف عملي على النحت املبا�ضر، وا�ضتخدمت 
فيه مادة )البورك( حيث مت  تثبيت التمثال الذي يرمز اىل 

اجلندي، ومن ثم �ضقلته باملادة املذكورة". 
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دكتوراه في مجال عمارة المدن الدينية من المملكة المتحدة، كفاءة عراقية، ورمز من رموز البلد، أتحف 
الواقع العمراني بالعديد من التصاميم واالنجازات المعمارية االسالمية الرائعة، وله كتب ومؤلفات في 
مجال العمارة االسالمية، شارك في العديد من المؤتمرات التي تخص العمارة االسالمية والحِرف اليدوية 

والسياحة في العالم االسالمي.
 مجلة )الروضة الحسينية( سعُدت بلقائه وطرحت آراءه ورؤاه عبر  الحوار التالي.

المتخصص في الهندسة المعماريةرؤوف محمد علي االنصاري :

يجب وقف االنتهاكات الصارخة 
على التراث المعماري

• حاوره: عماد بـعـو

حوارات
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‚‚ ‚‚
الروضة الحسينية: حدثنا عن مشوارك في التخصص 

المعماري؟
الدكتور االنصاري: بداأ ن�صاطي املعماري مع العتبتني احل�صينية 
العلوية  العتبة  يف  العمل  اىل  انتقلت  بعد  وفيما  املقد�صتني،  والعبا�صية 
املدن  اعمار  يف  مرتاكمة  خــربات  من  املك  ما  وظفت  وقد  املقد�صة، 
املدن  قدا�صة  مراعيا  املعماري،  الــرتاث  على  واحلــفــاظ  ال�صالمية 
البناء  يف  ال�صالمية  املعمارية  العنا�صر  على  حافظت  حيث  الدينية، 
اهلل  )�صلى  الكــرم  الر�صول  و�صعها  العنا�صر  هذه  ان  كون  املعماري، 
عليه واآله( ومنها املنرب، واحلرم ، وامل�صلى، وال�صحن، واملحراب".    

على  الحفاظ  أهمية  تقرأ  كيف  الحسينية:  الروضة 
التراث المعماري في المدن المقدسة؟

الدكتور االنصاري: من املهم جدا احلفاظ على الرتاث املعماري 
فهو جزء من ح�صارتنا �صيما احلفاظ على تراث املدن املقد�صة كمدينتي 
كربالء املقد�صة والنجف ال�صرف، ملا لهما من مكانة مميزة يف العامل 
الإ�صالمي، لذلك يجب ان يكون ملباين هذه املدن طابعا معماريا خا�صا 
الخرية  ال�صنوات  يف  لالأ�صف  لكن  لها،  احل�صاري  والــرتاث  يتنا�صب 
�صيدت يف كربالء املقد�صة مباين ل عالقة لها بالرتاث ال�صالمي، وكان 
من املفرت�س تخ�صي�س جلنة متنح رخ�س البناء، وتراعي تراث املدينة 
واأ�صالتها واأ�صواقها التاريخية امل�صيدة وفق الطراز املعماري الإ�صالمي، 

ناهيك عما فعله النظام املباد من تخريب وت�صويه ملعامل املدينة".     
التراث  اهمية  من  البعض  يقلل  الحسينية:  الروضة 

المعماري فما تعليقك؟
كالنجف  املقد�صة   مبدنه  الــعــراق  متيز  االنصاري:   الدكتور 
برتاثها  كربالء  ومتيزت  املقد�صتني،  والكاظمية  وكربالء  ال�ــصــرف  
العريق ومكانتها الدينية الكبرية لحت�صانها  مرقدي المامني احل�صني 

ت�صكل  الدينية  واملعامل  ال�صواهد  هذه  وكل  ال�صالم،  عليهما  والعبا�س 
كاأ�صفهان  ال�صالمية  املــدن  بع�س  مييز  ما  ولعل  مهما،  معماريا  اإرثــا 
الهتمام  اىل  اأدعــو  لذا  ال�صالمي،  املعماري  تراثها  هو  وا�صطنبول، 
مبدينة كربالء، فاأنا ل اأرى فيها اعمارا با�صتثناء ما تقوم به العتبات 

املقد�صة من اجناز وا�صح املعامل".      
هذا   على  للحفاظ  السبل  ما  الحسينية:  الروضة 

التراث القيم؟
وجدت  البلد  لواقع  معاي�صتي  خــالل  من  االنصاري:  الدكتور 
املعماري  الرتاث  على  واحلفاظ  العمار  ق�صايا  بعيدة عن  الدولة  بان 
ووعيها  املقد�صة  العتبات  اهتمام  هو  ي�صعدين  ما  ولكن  ال�صالمي، 
ودرايتها باأهمية الرتاث املعماري، لذا اأرى من ال�صروري ت�صكيل جلنة 
ت�صعى  املقد�صة  العتبات  قبل  من  ال�صالمي  املعمار  جمال  يف  خــرباء 
بغية  ومتابعتها،  الدولة  بحث  وذلــك  املقد�صة،  املــدن  بواقع  لالرتقاء 
ال�صارخة  النتهاكات  اإيقاف  وكذلك  ال�صالمي،  املعمار  احلفاظ على 

على الرتاث املعماري ملدينة كربالء املقد�صة وغريها". 
الروضة الحسينية: كيف عكست تجربتك في الواقع 

التراثي المعماري خصوصا في المدن المقدسة؟ 
املطبوعة  والكتب  البحوث  من  العديد  يل  االنصاري:  الدكتور 
تتحدث عن العمارة ال�صالمية ومنها، عمارة كربالء، وعمارة امل�صاجد،  
وقد  والعمار،  التنمية  يف  ودورهــا  العراق  يف  ال�صياحة  عن  كتاب  ويل 
�صاركت يف العديد من ال�صحف واملجالت العربية مبقالت تتحدث عن 
العمارة والرتاث،  كما اأين تخ�ص�صت بدرا�صة املاج�صتري والدكتوراه يف 
العمارة ال�صالمية، وخا�صة عمارة املدن الدينية املقد�صة، و كان لذلك 

انعكا�صا كبريا يف حياتي املهنية".

يجب وقف االنتهاكات الصارخة 
على التراث المعماري

يسعدني اهتمام العتبات المقدسة ووعيها 
ودرايتها بأهمية التراث المعماري
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 ناصر الخزاعي

الت�ضورات  من  هو  للموت  االإ�ضامي  الت�ضور  كان 
الدرا�ضة  يف  املطلوب  حّقها  تاأخذ  مل  التي  الفكرية 
والتحليل ويف ا�ضتنباط ما يتعلق بهذه الت�ضورات من 
اأفرزتها.  التي  واالجتماعّية  الذهنّية  بالبيئة  مرتبطة  وتعليات  اأحكام 
اأن املفهوم االإ�ضامي للحياة واملوت هو مفهوم ي�ضتند اإىل  ومن اجللي 
الذي  التعادلّية  اأو  )الو�ضطية(  مفهوم  وهو  �ضموال  اأك��ر  اآخ��ر  مفهوم 
القراآنّية مثل قوله تعاىل: )َوَكَذِلَك  الن�ضو�س  العديد من  اإليه  اأ�ضارت 
نوع من  اأي  ال�ضامل  املفهوم  اإذ �ضريف�س هذا   ، َو�َضًطا (  ًة  اأَُمّ َجَعْلَناُكْم 
اأنواع التطرف اجلانح اإىل التاأكيد على بعد معني واحد لاإن�ضان يف�ضي 

الإلغاء البعد االأخر واإق�ضائه من طريف املعادلة.
امل��ادي  االإن�����ض��ان  بعدا  فيه  ي��ت��وازن  م��ب��داأ  اإىل  املفهوم  ه��ذا  ويرتكز    
النظرة  ذات  والفل�ضفات  االع��ت��ق��ادات  يرف�س  فاالإ�ضام  وال��روح��ي، 
بعده  النظرة  تلك  تلغي  حيث  لاإن�ضان،  املادية  روؤيتها  يف  املتطرفة 
اهتمامها، ومتجاهلة  الدنيا )الواقعّية( وحدها  الروحي مولية احلياة 
اإذ يقول- جّل  اأخرى موعودة (  يليه )من حياة  اأن  املوت وما يفرت�س 
�ضاأنه- على ل�ضان من هم على �ضاكلة اأ�ضحاب هذه النظرة: )َوَقاُلوا َما 
ْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك  اإِاَلّ الَدّ وُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا  ْنَيا مَنُ اإِاَلّ َحَياُتَنا الُدّ ِهَي 

وَن(.  ِمْن ِعْلٍم اإِْن ُهْم اإِاَلّ َيُظُنّ
ترّكز  التي  والفل�ضفات  االعتقادات  االإ�ضامي  الت�ضّور  يرف�س  كما 
بعده  النظرة  تلك  تلغي  حيث  لاإن�ضان  ال��روح��ي  البعد  على  نظرتها 
الدنيوي )املادي(، فت�ضّب اهتمامها وتركيزها على املوت وحده اأو على 
وقد عرّب  الواقعّية،  الدنيا  يليه )من حياة غيبّية( متجاهلة احلياة  ما 
القراآن يف موا�ضع كثرية عن و�ضعية اأ�ضحاب هذه النظرة كما يف قوله 
 .) ِ َواِن اهلَلّ ًة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم اإِاَلّ اْبِتَغاء ِر�ضْ تعاىل: )َوَرْهَباِنَيّ
اإلغاء  دون  لاإن�ضان  وامل��ادي  الروحي  البعدين  على  االإ�ضام  تاأكيد  اإن 

تاأكيد  هو  االآخ��ر؛  الطرف  على ح�ضاب  لطرف  ترجيح  ودون  الأحدهما 
وامل��ادة،  ال��روح  اأ�ضا�ضها  خا�ضة  نوعية  وحدة  االإن�ضان  اعتبار  من  نابع 
فالروح واملادة يف االإن�ضان ركنان مت�ضان ال منف�ضان، وهو ما حّتم 
)َواْبَتِغ  العّزة:  رّب  يقول  واملعتدل،  املتوازن  االإ�ضامي   املنظور  انبثاق 
ْنَيا(  ويقول تعاىل  يَبَك ِمَن الُدّ اَر االآِخَرَة َواَل َتْن�َس َن�ضِ ِفيَما اآَتاَك اهلُل الَدّ
ْنَيا َح�َضَنًة َويِف االآِخَرِة َح�َضَنًة  َنا اآِتَنا يِف الُدّ ن َيُقوُل َرَبّ اأي�ضا: ) ِوِمْنُهم َمّ

اِر(. َوِقَنا َعَذاَب الَنّ
نقول:  وامل��وت  للحياة  اخلا�ضة  االإ���ض��ام  فل�ضفة  يف  نخو�س  اأن  ودون 
ب�)التوحيد  تتمثل  قراآنّية  م�ضامني  ثاثة  على  قائمة  الفل�ضفة  هذه  اإن 
اإفراد  والت�ضخري واال�ضتخاف( حيث ين�س امل�ضمون االول على مبداأ 
املطلق  الفاعل  بكونه  وانفراده  وحده،  -تعاىل-  وااللوهية هلل  الربوبية 
وامل�ضوؤول عن م�ضاألتي االإحياء واالإماتة، وين�س م�ضمونها الثاين على اأن 
املوجودات ب�ضقيها )احلّية واجلامدة ( ُتظهر اأو تعلن اإقرارها بالطاعة 
واإذعانها بالربوبّية مّما يوؤكد كون اجلامد من املوجودات له بعد غيبي 

ف�ضا عن بعده احلا�ضر )ال�ضهادي( قال تعاىل: 
اّل ُي�َضّبُح  ن ّمن �َضْيٍء اإِ ) ُت�َضّبُح َلُه ال�ّضَماَواُت ال�ّضْبُع َواالأْر�ُس َوَمن ِفيِهّن َواإِ

وربما

مقاالت

فكرة تدجين الموت 
"قراءة في التصور اإلسالمي"

هناك حقل معرفي يختص بقضايا ومسائل ما يعرف بـ) اإلسالمّيات التطبيقّية ( 
ودراستها انطالقا من واقع الحياة اليومّية لألفراد والجماعات واإلحاطة بالمشاكل الحّية 

المطروحة في المجتمعات اإلسالمّية لغرض الوقوف على ما يتعلق بها من تعاليم 
دينّية وإبداعات ثقافّية وأغراض سياسّية وتصورات فكرّية وأيديولوجّية مختلفة ميّزت 

العقيدة اإلسالمّية.
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واأخريًا اّتفق احلّكام العرب

• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

وموؤمتراتهم  وجمال�صهم  قممهم  فكّل  اأبــدًا،  �صيء  على  يومًا  العرب  احلكام  يتفق  مل 
اأن  اّتفقوا على  ف حالتهم هذه:  للتنّدر يف و�صْ قيل  بالتعار�س واخلالف، حتى  تنتهي 
ولختالف  البع�س،  لبع�صهم  النوايا  خبث  من  ُي�صمرون  ما  ب�صبب  وذلك  يّتفقوا،  ل 

عمالتهم وتبعّيتهم لهذا املع�صكر اأو ذاك.
اتفقوا،  ـ  ـ وعلى غري عادتهم  ال�صيخ  التي ُعقدت يف �صرم  ولكنهم يف قّمتهم الأخرية 
بل واأ�ّص�صوا حتالفًا فيما بينهم! ولأهمّية الأمر الذي حتالفوا لأجله نراهم قد و�صعوا 
خالفاتهم ال�صديدة جانبًا واّتفقوا، فلقد ت�صالح حاكم دولة قطر مع اآل �صعود، وتنا�صى 
م�صاكله مع امل�صريني وح�صر القّمة، والغريب يف الأمر اأّن اتفاقهم وحتالفهم هذا لي�س 
من اأجل ح�صم الق�صايا اجلوهرّية لالأّمة العربية والإ�صالمّية، ولي�س من اأجل ا�صرتداد 
الأرا�صي الفل�صطينّية وال�صورّي املغت�صبة من قبل ال�صهاينة الإ�صرائيليني، اأو من اأجل 

منا�صرة ال�صعوب العربّية امل�صطهدة يف العراق و�صوريا وليبيا وغريها..
الذين حتالفوا  ل�صراء ذمم  الــدولرات  املاليني من  ال�صعوب اخلليجّية  كّلف  بل حلفًا 
ي�صتن�صق  ومل  جراحه  اندملت  ما  الذي  امل�صت�صعف  اليمني  ال�صعب  �صرب  على  معهم 
عبق احلرّية بعد، اإثر انتفا�صته على طاغيته والطاحة به، لتاأتي الطائرات احلربية 
من  لديه  ما  لتحيل  الفقري،  اليمني  ال�صعب  على  والدمار  املوت  اآلة  وتلقي  ال�صعودّية 
لدولة  التحتّية  الُبنى  وخراب  والنهيار،  والت�صريد  القتل  اىل  وا�صتقرار  عي�س  بحبوبة 
اليمن، ل ل�صيء �صوى اأّنهم اأرادوا التحّرر من عبودّية اآل �صعود واخلروج من تبعيتهم 

لهم.  
ولكننا نوؤمن باأّن ال�صعوب هي التي متثل الأوطان، وهي التي �صتتغّلب يف النهاية على 
الدوام،  لها  ُيكتب  ل  التحالفات  مثل هذه  اأّن  ونوؤمن  عليهم،  املت�صّلطني  الذمم  بائعي 
على  يّتفقون  ل  العرب  احلكام  اأّن  نعتقد  لأّننا  عقدها،  وينفلت  �صتنف�ّس  ما  و�صرعان 
اأبدًا، وهو ما نراه من ان�صحاب الباك�صتان من عا�صفة احل�صم واإعالن موقفها  �صيٍء 
املحايد يف هذا ال�صراع، وهوما �صّدع القاعدة التي ُبني عليها التحالف امل�صني، وجعل 

اآل �صعود وحدهم متوّرطني يف هذا العدوان.
م�صتهيات  ال�صيا�صّية ح�صب  الأحوال  وترّدد  املواقف  التذبذب يف  فّن  ن�صاهد  بتنا  لقد 
الالعبني احلقيقيني من الدول ال�صتكبارّية العظمى يف �صاحاتنا العربّية، فاآل �صعود 
الدميوقراطّية  ال�صرعية  على  ال�صي�صي  عبدالفتاح  قاده  الذي  النقالب  اأّيــدوا  الذين 
املتمثلة مبحمد مر�صي يف م�صر كما هو معلن، ترف�س احلال نف�صه يف اليمن حينما 
ثار احلوثيون لأجل تكملة الإ�صالحات التي وعدت احلكومة املفرو�صة عليهم ـ باتفاق 
اليمني،  الرئي�س  نّيتهم النقالب على  ت�صري عليها، ومل تكن يف  اأن  ـ  املعروف  اخلليج 
ويحاربون  امل�صطهد  البحريني  ال�صعب  على  املت�صّلطني  يدعمون  �صعود  اآل  ونــرى 

املت�صّلطني على ال�صعب ال�صوري يف نف�س الوقت.
هوؤلء  ل  تن�صّ جلّي  بو�صوح  والإ�صالمية  العربية  لل�صعوب  احللف  هذا  يك�صفه  ومّمــا 
عنها،  ظهورهم  واإدارة  الفل�صطينّية  الق�صّية  وهي  الأ�صا�صّية  ق�صّيتهم  عن  احلكام 

ومنا�صرة الأهداف التي ت�صّب يف ال�صالح الإ�صرائيلي. 
 

حني  يف   ) َغُفورًا  َحِليمًا  َكاَن  اإِّن��ُه  َت�ْضِبيَحُهْم  َتْفَقُهوَن  اّل  َوَل�َِكن  ِبَحْمَدِه 
ين�س امل�ضمون االأخري على �ضرورة اإظهار االإن�ضان لربوبية اهلل تعاىل 
اخلال�ضة  والعبادة  بالعبودية  �ضيتمّثل  ما  وهو  االأر���س،  يف  واألوهيته 
ح��ّدده  موعود  اأخ��روي  للقاء  ف�ضلى  لطريقة  توقا  الدنيا  يف  والكدح 
كْدحا  ربِّك  اإىل  كادٌح  اإّنَك  االإن�ضاُن  اأَيُّها  يا   ( بقوله:  القراآين  التعبري 
فُماقيِه(. وعليه، فاإن املوت مبا هو م�ضري مرعب يواجه االإن�ضان من 
خال التفكري امل�ضتمر باملاآل الذي �ضتوؤول اإليه حياته املنعمة املرتفة؛ 
فاإن درجة رعب االإن�ضان من هذا امل�ضري املفزع �ضتزداد كلما افتقدت 
قناعات النا�س اإىل الغائية التي ينطوي عليها وجودهم، فهذا املفكر 
الفرن�ضي الوجودي )�ضارتر( يرى يف املوت تدمريا لقدرة الفرد على 
للموت  احلّقة  ال�ضخافة  واإّن  احلرّية،  على  ق�ضاء  فاملوت  القيم،  خلق 
ت�ضعه مع ذلك اإىل جانب املوقف احلقيقي لاإن�ضان؛ وذلك الأن تقبل 
يذهب  كما  احلقيقّية  واالأ�ضالة  احلرية  الفرد  على  ي�ضفي  ال�ضخيف 

)�ضارتر( يف اأحد كتبه.
واقعة وحدثا عاديا يف  ليكون حقيقة  وتطويعه  املوت  اإّن فكرة تدجني 
التي  االأفكار  اإح��دى  هي  الكادحة  الطويلة  م�ضريته  ويف  الفرد  حياة 
ا�ضتلهمتها العقيدة االإ�ضامية لتحقيق ماآرب عدة منها: ربط احلياة 
الدنيا باالآخرة وجعل االأوىل معربا للثانّية وج�ضرا للو�ضول فالنا�س – 
انتبهوا، واالأمر االآخر  اإذا ما ماتوا  كما يقول ر�ضولنا الكرمي-  نيام، 
الب�ضري  ال�ضعور  اإىل   امل��وت  تدجني  فكرة  خال  من  بالتوّجه  يتمّثل 
بغائية هذا الوجود وجدواه، فالوجود الب�ضري من خال هذه الفكرة 
ال يزول بزوال كتلة االإن�ضان املادّية اأو ج�ضده، واإمنا هو وجود م�ضتمر 
وحتمي ومف�سٍّ اإىل غاية تعنّي طبيعة عمل االإن�ضان وحتّثه م�ضبقا على 
مكارم االأخاق وف�ضائل االأمور يف تعامله مع رّبه اأوال ومع بني جن�ضه 
ومع عموم املوجودات من دواب و�ضجر ثانيا، ف�ضا عن اأن هذه الفكرة 
التي اأحاطها االإ�ضام برعايته واأوالها اهتمامه من خال الن�ضو�س 
املوؤمنني بها،  العديدة �ضُت�ضهم يف بعث روح االأمل والتفاوؤل يف نفو�س 
وال�ضعور  واحل��رية  القلق  غ�ضاوة  قلوبهم  وعن  اأعينهم  عن  و�ضتزيح 
بعبثية الوجود وفو�ضاه وال جدواه، وهي النتيجة املحزنة التي اآلت اإليها 
الفل�ضفات املادّية البحتة واالأفكار الوجودّية والعبثّية ال�ضاكة والتائهة 
يف بحر من الظلمات واخلواء االإن�ضاين ومن اإح�ضا�س مدّمر بالامعنى.
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وابصرت النور

إنَّ معتقدات اإلنسان ليست خاضعًة إلرادته حّتى يعتقد بشيء 
ما  اإلنسان  ينتقي  كاللباس  ليست  فالعقيدة  به،  يعتقد  ال  أو 
يعجبه، ومتى ما شاء يبّدله، وإّنما ينقاد اإلنسان الى مستنتجات 

عقله فيّتبعها. 
المعتقد  إاّل  بالقهر واإلجبار،  الكثير من األمور وتحدث  وقد تجري 
فهو ال يخضع لهذا القانون، وإليه أشار اهلل )تبارك وتعالى( بقوله 

في اآلية التي تلي آية الكرسي الشريفة: )ال إكراَه في الّدين..(
رأى  إذا  يعتقده  ما  ببطالن  العقل  يقتنع  أن  الممكن  من  ولكن 
الى  فَيْعِدل  عليها،  قائمًا  اعتقاده  كان  التي  األدّلة  هشاشة 
)هود  لألخ  حصل  ما  وهذا  حّجة،  واألنصع  برهانًا  األقوى  العقيدة 
اسحاق( الذي يرى أّن العقل هو الذي ينبغي أن يتحّكم في اختيار 
لذا  المنحرفة،  العقيدة  اختيار  يجّنبه  َمن  وهو  لمعتقده،  اإلنسان 

اختار هود، مذهبًا سماوّيًا يتفق مع العقل والفطرة السليمة.
لمجلة  خاص  حوار  في  يتحّدث  إسحاق(  )هود  السيد  المستبصر 
أهل  يختار مذهب  التي جعلته  الدوافع  الحسينية( عن  )الروضة 

البيت األطهار )عليهم الّسالم( معتقدًا له.

المستبصر هود اسحاق:
اأجرى احلوار واأعّده:  ف�ضل ال�ضريفي/ عبدالرحمن الامي

الروضة الحسينية: نرجو أن تبيّن لنا سيرتك بإيجاز؟
 السيد هود اسحاق: اأنا هود ا�ضحاق، من بوركينا فا�ضو، در�ضت 
وتاأّثرت بها ملا فيها من توافق كبري  ال�ضام،  البيت عليهم  اأهل  علوم 
مع القراآن الكرمي وال�ضّنة النبوية املطّهرة، لذا اقتنعت ب�ضرورة اتباع 

اأنا واأ�ضرتي. املذهب ال�ضيعي، فت�ضّيعت 
وكيف  السابقة؟  عقيدتك  هي  ما  الحسينية:  الروضة   

عَدِْلتَ عنها؟ ولماذا؟ 
التيجانية،  بالديانة  اأدين  ال�ضابق  يف  كنت  اسحاق:  هود  السيد 
اأهل  مذهب  در�ضُت  اأن  اىل  امل�ضهورة،  ال�ضوفية  الطرق  اإحدى  وهي 
البيت )عليهم ال�ضام( على يد ال�ضيخ املرحوم )عبد ال�ضام بن�ضي( 
ال�ضامية،  واأهدافها  احل�ضينّية  النه�ضة  حلقيقة  فهمي  وبعد  غانا،  يف 
والدور الكبري الذي حتّتم على االإمام احل�ضني )عليه ال�ّضام( اأداوؤه، 
بن�ضي(  ال�ضام  )عبد  املرحوم  ال�ضيخ  لف�ضيلة  متعّددة  حلقات  عرب 

تر�ّضخت جذور الت�ضّيع يف نف�ضي.

والقيام  الت�ضّدي  عليه  وجب  ال�ّضام(  )عليه  احل�ضني  االإم��ام  ف��اإّن 
بوجه احلكم االأموّي الذي ا�ضتحّل حرمات اهلل، ونكث عهوده وخالف 
االجتماعي  مركزه  وبحكم  واآل��ه(،  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  �ضّنة 
ُمنيت  عّما  االأمة  اأمام  م�ضوؤواًل  ال�ّضام(  )عليه  احل�ضني  االإمام  كان 
بحمايتها  اأوىل  وَمن هو  االأموّيني،  قبل  واال�ضطهاد من  الظلم  به من 
هذه  باأعباء  ال�ضام(  )عليه  فنه�س  غريه،  من  عنها  االعتداء  ورّد 
بنف�ضه  و�ضّحى  واإخا�س،  باأمانة  ر�ضالته  واأّدى  الكربى،  امل�ضوؤولية 

واأهل بيته واأ�ضحابه ليعيد عدالة االإ�ضام وحكم القراآن.
هويته  االنسان  يختار  كيف  برأيك  الحسينية:  الروضة 

الدينية؟
ما  وف��ق  دي��ن��ه  ي��خ��ت��ار  اأن  االن�����ض��ان  ع��ل��ى  اسحاق:  هود  السيد 
يف  يوفق  مل   � لاأ�ضف   � فالبع�س  واملنطق،  العقل  مع  متوافقًا  ي��راه 
واأجداده،  اآبائه  مّلة  اّتبع  اأو  هواه،  واتبع  العقل  جاَنَب  لكونه  اختياره 
يف  حمّقني  واالأج��داد  االآباء  يكون  ال  فقد  كافيًا،  لي�س  االأ�ضلوب  وهذا 

رأيت أصناف البشر في ساحة الحسين
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المراجع الدينية هم االمتداد لخّط اإلمامة المرتبط باهلل )عّز وجّل( 
وبرسوله الكريم

‚‚ ‚‚

اختيارهم، واهلل )تبارك وتعاىل( و�ضف حال هوؤالء يف القراآن الكرمي 
ِبُع َما اأَْلَفْيَنا َعَلْيِه  ُ َقاُلوا َبْل َنتَّ ِبُعوا َما اأَْنَزَل اهللَّ فقال: )َواإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ

اآَباَءَنا اأََوَلْو كاَن اآَباوؤُه�ْم اَل َيْعِقُلوَن �َضْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن( 171/البقرة.
الروضة الحسينية: لماذا باعتقادك يؤمن الجميع بالقضية 

الحسينية رغم اختالف عقائدهم؟ 
السيد هود اسحاق: الأّن االإمام احل�ضني )عليه ال�ّضام( ا�ضت�ضهد 
هي  التي  احلميدة،  واخل�ضال  والنبيلة  والقيم  االإ���ض��ام  �ضبيل  يف 
حمّط اهتمام االإن�ضانّية جمعاء، فاالأمة االإ�ضامية اأ�ضبحت اآنذاك يف 
ويخلع  الظلمة،  ويك�ضف زيف حّكامها  يوقظها  َمن  �ُضبات، حتتاج اىل 
عنهم ثوب الرياء والتظاهر باالإ�ضام، فكان هذا دور االإمام احل�ضني 

ال�ضام(. )عليه 
من  املطّهرة  وامل�ضاهد  ال�ضريفة  ال�ضاحات  ه��ذه  يف  جند  هنا  وم��ن 
ومن  واأع��راق��ه،  األ��وان��ه  وك��ّل  االإن�ضان  اأ�ضناف  ك��ّل  املقّد�ضة  كرباء 
امل�ضرية  يف  الثبات  على  العهد  ليجّددوا  هنا  يتجّمعون  القارات  جميع 

احل�ضينّية. 
الروضة الحسينية: بماذا تختلف المدرسة اإلمامية عن غيرها؟
ال��ف��رق  م��ن  غ��ريه��م  م��ع  االإم��ام��ي��ة  يتفق  اسحاق:  هود  السيد 
واأحد  اأخ��رى،  يف  ويختلفون  العقائدية،  االأم��ور  بع�س  يف  االإ�ضامية 
االإمامية  با�ضتثناء  االإ�ضامية  الِفَرق  اأّن  هو  املهّمة  االختاف  موا�ضع 
ب��اأّن  االإمامية  يعتقد  فيما  اخل��اف��ة،  م�ضاألة  يف  بال�ضورى  يعتقدون 
علّي  االإمام  فخافة  وجّل(،  )عّز  اهلل  من  عليها  من�ضو�س  اخلافة 
من  �ضادرة  واآله(  عليه  اهلل  )�ضلى  الكرمي  للر�ضول  ال�ضام(  )عليه 
ال�ضماء، وال ميكن الأحد اأن يجتهد قبالة الن�ّس االلهي، واالآيات الدالة 

على تاأييد خّط اأهل البيت عليهم ال�ضام وا�ضحة و�ضريحة. 
أتباع  يميّز  الــذي  الشيء  هو  ما  الحسينية:  الروضة 

اإلمامية عن غيرهم؟ 
السيد هود اسحاق: لعّل ما ميّيز اأتباع اأهل البيت عليهم ال�ضام 
االفذاذ  والعلماء  الدينية  باملراجع  الوثيق  ارتباطهم  هو  غريهم  عن 
الذين هم االمتداد خلط االإمامة املرتبط باهلل )عّز وجّل( وبر�ضوله 

الكرمي )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(.  

الروضة الحسينية: هل تحاورون المذاهب األخرى حوارًا 
فكريًّا عقائديًا؟ 

السيد هود اسحاق: املحاورات وامل�ضاجات كثرية جدًا بيننا وبني 
االإ�ضام  يخ�ّس  عّما  ي�ضاألنا  فالبع�س  االأخ��رى،  املدار�س  من  غرينا 
واالإمامة وعدد االئمة املع�ضومني وعن االإمام الغائب املنتظر )عّجل 

اهلل فرجه(.
اهلل  كتاب  من  جنيبهم  وكّنا  الكثرية،  الفقهّية  االأ�ضئلة  تردنا  وكذلك 
)عليهم  الطاهرة  وال��ع��رتة  ال��ك��رمي  الر�ضول  اأح��ادي��ث  وم��ن  ال��ك��رمي 
من  واملعتربة  ال�ضحيحة  ال��رواي��ات  يف  ي��رد  م��ا  بح�ضب  ��ام(،  ال�����ضّ
م�ضادرنا الكثرية، واإذا كان ال�ضائل من املذاهب االأخرى بّينا له راأي 
وامل�ضادر  الكتب  من  اأئمته  وراأي  ال�ّضام(  )عليهم  االأطهار  االأئمة 
كثريًا  اأننا  كما  حنبل،  بن  واأحمد  داود  اأبي  ك�ضنن  بها،  يوؤمنون  التي 
الكثريين  اأّن  اإاّل  وهدايتهم،  اإ�ضاحهم  ال�ضلفيني طمعًا يف  ما حاورنا 

كانوا يرف�ضون احلوار اأ�ضًا.  
الروضة الحسينية: ما حجم أتباع أهل البيت في بوركينا 

فاسو؟
السيد هود اسحاق: ال�ضيعة يف بوركينا فا�ضو اأقلية امام التيارات 
واملذاهب االأخرى، اال ان ذلك ال مينعنا من التعريف والتبليغ ل�ضالح 
مذهب اأهل البيت، وتبيان حقيقة هذا املذهب، واإن واجهنا العراقيل 
وما  به  حّل  ملا  وا�ضتذكارا  ال�ضام  عليه  علّي  املوؤمنني  باأمري  تاأ�ّضيًا 
حمت�ضب  �ضابر  �ضامد  وهو  االإ�ضام،  �ضبيل  يف  وجور  ظلم  من  عاناه 
هلل تعاىل، وهذا املوقف العظيم يعطينا در�ضًا بليغًا، لذا تهون اأمامنا 

كّل ال�ضعاب وامل�ضاكل. 
أهل  أتباع  الى  إيصالها  تودّ  رسالة  الحسينية:  الروضة 

البيت )عليهم السّالم( في العالم؟ 
اأّي مكان هو  اأّي �ضيعّي يف  اأّن م�ضوؤولية  اأرى  السيد هود اسحاق: 
وال�ضيعة  ال�ضام(،  )عليهم  البيت  اأهل  مذهب  ن�ضر  بكيفّية  يهتّم  اأن 
تناط  وفكرّية  موؤ�ّض�ضات عقائدّية  ما�ّضة اىل  بحاجة  فا�ضو  بوركينا  يف 

الديني.  التبليغ  بها م�ضوؤولّية 
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اإعداد: عبدالّرحمن الّامي

صار موضوع النيل من عِرض الرسول األكرم )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم( في هذه األيّام مالزمًا لذكر الشيعة أو التشيّع، فكلما ُذكر التشيّع أو 
الشيعة قالوا بهتانًا أّن الشيعة يلوّثون عِرض الرسول األكرم )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم(.والحقيقة أّن الشيعة في عقائدهم أّن أعراض األنبياء 

)عليهم السّالم( بعيدة عن كّل ما يدنّسها ويلوّثها، ويظهر األمر جليًّا في خاتم الرسل وسيّدهم )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم(، وهذا أمرٌ مّطردٌ 
ومسّلم فيه مع جميع األنبياء، وما ُذكر من امرأة نوح وامرأة لوط اللتين قال فيهما القرآن )فخانتاهما( فأهل البيت )عليهم السّالم( يروْن أن الخيانة 

كانت بالدين والعقيدة ال بهذا الظاهر.ولكي يتبيّن األمر أكثر نعرضه على ثالثة من كبار علماء المدرسة اإلماميّة:

القول امل�سوؤول يف نزاهة ِعْر�س الر�سول 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(



العالمة  يــقــول  اإذ 
ال�سيد عبد احل�سني 
ــــن  ــــدي ـــــرف ال ـــــس �
املو�سوي يف اأجوبته 
عــلــى مــ�ــســائــل جــار 

اهلل:
مـــن الــ�ــصــبــهــات الــتــي 
اأنهم  الإمــامــيــة  ال�صيعة  تكفري  يف  النوا�صب  يثريها 
يف  ويتكلمون  عائ�صة،  ال�صيدة  على  األ�صنتهم  يطولون 
حقها من اأمر الإفك ـ والعياذ باهلل ـ ما ل يليق ب�صاأنها.. 

اإىل اآخر اإفكهم وبهتانهم. 
والواقع  الأمر  نف�س  ويف  الإمامية  عند  اأنها  واجلــواب: 
اأنقى جيبًا واأطهر ثوبًا واأعلى نف�صًا واأغلى عر�صًا واأمنع 
اأن  واأ�صمى مقامًا من  واأعــّز خدرًا  واأرفــع جنابًا  �صوتًا 
اإّل العّفة  اأو ميكن يف حقها  يجوز عليها غري النزاهة، 
�صاهد  وحديثها  قدميها  الإمامية  وكتب  وال�صيانة، 
الأنبياء  ع�صمة  يف  اأ�صولهم  اأّن  على  اأقــول،  مبا  عدٍل 
متنع  وقواعدهم  بتاتًا،  الإفــك  اأهل  به  بهتها  ما  حتيل 
اأ�صتاذنا  وقوعه عقاًل ولذا �صّرح فقيه الطائفة وثقتها 
املقد�س ال�صيخ )حممد طه النجفي( اأعلى اهلل مقامه 
مبا ي�صتقل بحكمه العقل من وجوب نزاهة الأنبياء عن 
اأقّل عائبة، ولزوم طهارة اأعرا�صهم عن اأدنى و�صمة، 
ول جنّوز  دليل،  اىل  براءتها  نحتاج يف  ل  واهلل  فنحن 
عليها ول على غريها من اأزواج الأنبياء والأو�صياء كّل 

ما كان من هذا القبيل. 
يف  الهدى  علم  املرت�صى  ال�صريف  الإمــام  �صيدنا  قال 
اأماليه رّدًا على َمن  الثاين من  املجل�س 38 من اجلزء 
الأنبياء  اإّن  لفظه:  ما هذا  نوح  امراأة  اىل  ن�صب اخلنا 
عن  ينـزّهوا  اأن  عقاًل  يجب  وال�صالم  ال�صالة  عليهم 

مثل هذه احلال لأّنها تعّر وت�صني وتغ�ّس من القدر، وقد 
جّنب اهلل تعاىل اأنبياءه عليهم ال�صالة وال�صالم ما هو 
دون ذلك تعظيمًا لهم وتوقريًا لكّل ما ينّفر عن القبول 
منهم... اىل اآخر كالمه الدال على وجوب نزاهة امراأة 
نوح وامراأة لوط من اخلنا، وعلى ذلك اإجماع مف�ّصري 

ال�صيعة ومتكلميهم و�صائر علمائهم. 
بيتها  من  خروجها  املوؤمنني  اأّم  اأفعال  من  ننتقد  نعم 
اجلمل  وركوبها  بيوتكن«  يف  »وقــرن  تعاىل  قوله  بعد 
تقود  الب�صرة  اىل  وجميئها  ذلك،  من  حتذيرها  بعد 
وهي  عثمان،  بدم  زعمها  على  تطلب  عرمرمًا  جي�صًا 
قالت،  ما  فيه  وقالت  عليه  واأّلبت  حربه  اأمالت  التي 
ونلومها على اأفعالها يف الب�صرة يوم اجلمل الأ�صغر مع 
اأعمالها  ون�صتنكر  جبلة،  بن  وحكيم  حنيف  بن  عثمان 
يوم اجلمل الأكرب مع اأمري املوؤمنني، ويوم البغل حيث 
ظّنت اأّن بني ها�صم يريدون دفن احل�صن املجتبى عند 
جّده �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، فكان ما كان منها ومن 
مروان، بل نعتب عليها يف �صائر �صريتها مع �صائر اأهل 

البيت عليهم ال�صالم.
والنوا�صب الكاذبون بلغوا يف عداوة ال�صيعة اىل حدٍّ ل 
ي�صلكه  ل  م�صلكًا  بغ�صائهم  يف  وجت�ّصموا  م�صلم،  يبلغه 
هذا  يف  افــرتوه  مبا  واأهله  الإ�صالم  و�صموا  اذ  موّحد، 
الوجه على ال�صيعة وهم ن�صف امل�صلمني، و�صمة اأقّروا 
بها عيون الكافرين وَفَروا بها مرائر املوحدين وظلموا 
اأّم املوؤمنني وجميع امل�صلمني، ول حول ول قّوة اإّل باهلل 

العلّي العظيم.
ح�سني  ــد  ــم حم ــيــد  ــس ــ� ال الـــعـــالمـــة  ـــول  ـــق وي
الطباطبايي يف تف�سري امليزان ج15، من تف�سري 

�سورة النور:
طهارة ن�صاء النبّي ثابتة بالدليل العقلي، والقول ب�صّك 

ـــّي �ـــصـــلـــى اهلل  ـــب ـــن ال
غري  باأهله  واآلــه  عليه 

�صحيح.
اأقول: والرواية مروّية 
ـــطـــرق اأخـــــــرى عــن  ب
ــًا وعــن  عــائــ�ــصــة اأيــ�ــص
عمر وابن عبا�س واأبي 

عائ�صة  اأم  رومــان  واأم  الأن�صاري  الي�صر  واأبــي  هريرة 
الذين  اإّن  وفيها  الخــتــالف:  بع�س  وفيها  وغــريهــم 
اأبّي بن �صلول وم�صطح بن  بالإفك عبد اهلل بن  جاءوا 
اأثاثة وكان بدرّيًا من ال�صابقني الأولني من املهاجرين، 
وح�ّصان بن ثابت، وحمنة اأخت زينب زوج النبّي �صلى 
عليه  اهلل  �صلى  النبّي  اأّن  وفيها  و�صلم.  واآله  عليه  اهلل 
الإفك فحّدهم  اآيات  نزلت  ما  بعد  و�صلم دعاهم  واآله 
جميعًا غري اأّنه حّد عبد اهلل بن اأبّي حّدْين، واإمّنا حّده 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  النبّي  زوج  قذف  َمن  لأّنه  حّدْين 

و�صلم كان عليه حّدان.
ة اإ�صكال من  ويف الروايات على تقاربها يف �صرد الق�صّ
�صلى  النبّي  اأّن  �صياقها  من  امل�َصلَّم  اأّن  اأحدها:  وجوه: 
اأمر عائ�صة بعد  واآله و�صلم كان يف ريب من  اهلل عليه 
اإليها  بالن�صبة  تغرّي حاله  يدّل عليه  الإفك، كما  حتّقق 
اأيام ا�صتكائها وبعدها حتى نزلت  يف املعاملة باللطف 
الآيات، ويدل عليه قولها له حني نزلت الآيات وب�ّصرها 
اأّنها  الــروايــات  بع�س  ويف  بحمدك،  ل  اهلل  بحمد  به: 
قالت لأبيها وقد اأر�صله النبّي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
�صاحبك  بحمد  ل  اهلل  بحمد  العذر:  بنزول  ليب�ّصرها 
الذي اأر�صلك، تريد به النبّي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، 
ويف الرواية الأخرى عنها: اأّن النبّي �صلى اهلل عليه واآله 
اإن كان منها �صيء  اإىل اهلل  تتوب  اأن  و�صلم ملا وعظها 
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ت�صتحي  اأما  له عائ�صة:  الباب امراأة جال�صة قالت  ويف 
من هذه املراأة اأن تذكر �صيئًا.

على  املبنّي  اخلطاب  من  النوع  هــذا  اأّن  املعلوم  ومــن 
اأّنــهــا  ل  لــو  عنها  ي�صدر  ــان  ك مــا  والإزراء،  ــة  الإهــان
وجدت النبّي يف ريٍب من اأمرها. كّل ذلك م�صافًا اإىل 
الت�صريح به يف رواية عمر ففيها: "فكان يف قلب النبّي 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم مّما قالوا".
�صلى  النبّي  كون  على  الروايات  عامة  دللة  وباجلملة 
اهلل عليه واآله و�صلم يف ريب من اأمرها اإىل نزول العذر 
مّما ل ريب فيه، وهذا مّما ُيجّل عنه مقامه �صلى اهلل 
اإذ  ل  "لو  يقول:  �صبحانه  وهو  و�صلم. كيف؟  واآله  عليه 
خــريًا  باأنف�صهم  واملــوؤمــنــات  املــوؤمــنــون  ظــّن  �صمعتموه 
اإفٌك مبني" فيوّبخ املوؤمنني واملوؤمنات على  وقالوا هذا 

اإ�صاءتهم الظّن وعدم رّدهم ما �صمعوه من الإفك.
فمن لوازم الإميان ح�صن الظّن باملوؤمنني، والنبّي �صلى 
ويتحّرز  بذلك  يّت�صف  َمن  اأحــّق  و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل 
النبّوة  مقام  ولــه  الإثــم  من  هو  الــذي  الظّن  �صوء  من 

والع�صمة الإلهية.
اأنه -تعاىل- ين�ّس يف كالمه على اّت�صافه �صلى  على 
الذين  "ومنهم  يقول:  اإذ  بذلك  و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل 
اأذُن خرٍي لكم يوؤمن  اأذٌن قل  يوؤذون النبّي ويقولون هو 
منكم،  اآمــنــوا  للذين  ورحــمــة  للموؤمنني  ويــوؤمــن  بــاهلل 
التوبة:  األيم":  عــذاب  لهم  اهلل  ر�صول  يــوؤذون  والذين 
61. على اأّنا نقول: اإّن ت�صّرب الفح�صاء اإىل اأهل النبّي 
ينّفر القلوب عنه، فمن الواجب اأن يطّهر اهلل �صبحانه 
واإل  والفح�صاء  الّزنا  لوث  عن  الأنبياء  اأزواج  �صاحة 
لغت الدعوة، وتثبت بهذه احلّجة العقلية عّفتهن واقعًا 
و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  والنبّي  فح�صب،  ظاهرًا  ل 
اأعرف بهذه احلّجة مّنا فكيف جاز له اأن يرتاب يف اأمر 

اأهله برمٍي من راٍم اأو �صيوِع من اإفٍك...
ويقول ال�سيخ حممد ح�ّسون يف معر�س رّده على 

هذه ال�سبهة:
ـ  اجلميع  متناول  يف  كتبهم  وهذه   - تعتقد  ال�صيعة  اإّن 
ن�صاء  واآله و�صلم( بل  النبّي )�صلى اهلل عليه  ن�صاء  اأّن 
مت�ّس  التي  الفواح�س  عــن  منّزهات  قاطبة  الأنــبــيــاء 
النبّوة،  مبقام  يخد�س  ذلــك  فــاإّن  والعر�س،  ال�صرف 
ولكن ل يعني ذلك اأّن ن�صاء النبّي مع�صومات عن �صائر 
امراأتني  اأّن  يدّل على  ما  القراآن  بل جاء يف  الأخطاء، 
من ن�صاء بع�س الأنبياء م�صريهما النار، وهما امراأة 
اهلل  تعاىل: ))�صرب  اهلل  قال  كما  لوط،  وامــراأة  نوح 

مثاًل للذين كفروا امــراأة نوح وامــراأة لوط كانتا حتت 
يغنيا  فلم  فخانتاهما  �صاحلني  عبادنا  مــن  عبدين 
عنهما من اهلل �صيئًا وقيل ادخال النار مع الداخلني(( 

)التحرمي:10(.
واأّما ن�صاء النبّي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( فهّن واإن 
كّن ل�صن ك�صائر الن�صاء كما حتّدث القراآن عنهن، لكن 
ل يعني ذلك الع�صمة لهّن، واإمنا اختالفهن عن �صائر 
اإذا  الثواب  لهّن  في�صاعف  والعقاب  الثواب  الن�صاء يف 
جئن  اإذا  العقاب  لهّن  ي�صاعف  كما  باحل�صنة،  جئن 
منكّن  ياأت  َمن  النبي  ن�صاء  ))يا  تعاىل:  قال  بال�صّيئة 
بفاح�صة مبّينة ي�صاعف لها العذاب �صعفني وكان ذلك 
على اهلل ي�صريًا * وَمن يقنت منكّن هلل ور�صوله وتعمل 
�صاحلًا نوؤتها اأجرها مّرتني واعتدنا لها رزقًا كرميًا(( 
)الحــزاب:30 و 31(، وذلك ملكان قربهن من ر�صول 
اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( وج�صامة م�صوؤليتهّن 

عند اهلل وعند الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(.
ولعّل اّتهام ال�صيعة بهذه امل�صاألة ي�صري اإىل ق�صية الإفك 
التي حتّدث عنها القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: ))اإن 
الذين جاءوا بالإفك ع�صبة منكم ل حت�صبوه �صرًا لكم 
بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما اكت�صب من الإثم 
والذي توىّل كربه منهم له عذاب عظيم(( )النور:11( 
البخاري(  )�صحيح  يف  مف�صلة  ة  الق�صّ ذكــرت  وقــد 
البهتان  اأو  العظيم  الكذب  هو  بالإفك  واملــراد  وغريه، 
على عائ�صة اأو غريها من اأزواج النبي )�صلى اهلل عليه 

واآله و�صلم( كما �صياأتي بيان ذلك. وجوابنا عن ذلك:
اأوًل: اأّن هذه الق�صّية وقعت يف زمان النبّي )�صلى اهلل 
واإذا  الكرمي،  القراآن  عنها  وحتّدث  و�صلم(  واآله  عليه 
كان ال�صيعة مل يوجدوا بعد ـ كما يّدعي اأهل ال�صّنة ـ فاأّي 

عالقة بني هذه الق�صية وبني ال�صيعة.
الق�صّية  هذه  يف  تــوّرط  قد  ال�صحابة  بع�س  اأّن  ثانيًا: 
)اأنظر  البخاري  ذلــك  ذكــر  ثابت  بن  ح�ّصان  ومنهم 
�صحيح البخاري 3 / 39( وابن داود وغريهما، وكان 
املتهم  املعّطل  بابن  فيه  يعر�س  �صعر  ذلك  يف  حل�ّصان 
يف هذه الق�صية ومَبن اأ�صلم من م�صر، فاإذا كان المر 
كانوا  ال�صحابة  جميع  اأّن  على  نحكم  فكيف  كذلك، 
اأّن  ويوؤّكد  يثبت  الذي  الأمــر  وال�صتقامة  العدالة  على 

ال�صحابة حالهم كحال �صائر النا�س.
املــوؤّرخــني،  بني  خــالف  حمــّل  الق�صّية  هــذه  اّن  ثالثًا: 
فذهب بع�س ال�صّنة اإىل اأّن عائ�صة هي املّتهَمة، كما ذكر 
ذلك البخاري يف �صحيحه والرتمذي والبيهقي واأحمد 

ال�صيعة وجمع  بن حنبل وغريهم، وذهب بع�س علماء 
اأن املّتهم يف هذه الق�صّية هي مارية  من علماء ال�صنة 
القبطّية جارية ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
اأّم ابراهيم، وي�صتدّل ال�صيعة بروايات وردت عن اأئّمتهم 
القمي  ابراهيم  بن  علي  ذكر  وقد  ال�صالم(،  )عليهم 
تلك الروايات يف تف�صريه لالآية ال�صريفة )انظر تف�صري 

القمي: 2 / 99، موؤ�ص�صة دار الكتاب، ـ قم ـ ايران(.
واأّما َمن قال بهذه املقالة من علماء ال�صنة كم�صلم يف 
يف  واحلاكم  امل�صكولة،  الن�صخة   119  /  8 )�صحيحه: 
الأثري يف كامله: 2 / 313،  وابن  م�صتدركه: 4 / 39، 
وابن �صعد يف طبقاته: 8 / 154، والطرباين يف او�صطه 

 /  9 الزوائد:  ـ جممع 
161 عن الطرباين يف 
وال�صيوطي  ـ،  الو�صط 
 /  6 املــنــثــور:  دره  يف 
140، وغريهم(، فقد 
اأي�صًا  روايــات  ذكــروا 
مــاريــة  اأّن  عــلــى  تـــدل 

القبطية هي املّتهمة يف ق�صية الفك.
اأن جند يف  للنظر  اأّن من العجيب حقًا وامللفت  رابعًا: 
الروايات ال�صّنية اأّن مّمن اّتهم مارية القبطّية عائ�صة 
اأّن  حتى  ال�صديدة!!  الغرية  اأ�صابتها  قد  واّنها  نف�صها، 
))ما  قولها:  عائ�صة  عن  يــروي  طبقاته  يف  �صعد  ابن 
 ))… اّل دون ما غرت على مارية  غرت على امــراأة 
اأي�صًا  راجع   212  /  8 �صعد:  لبن  الكربى  الطبقات   (
ال�صبه  نفت  التي  1 / 449 (، وهي  الأ�صراف:  اأن�صاب 
بني ابراهيم وبني الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
ويقول  املنثور(،  ــدر  )ال يف  ال�صيوطي  ذلــك  ذكــر  كما 
ابن اأبي احلديد املعتزيل عن موقف عائ�صة حني مات 
ابراهيم: ))… ثم مات ابراهيم فاأبطنُت �صماتًة واإن 
اأظهرُت كاآبة …(( ) �صرح نهج البالغة: 9 / 195 (. 
واأّن  الق�صّية  حول  ال�صنة  علماء  بع�س  يذكره  ما  هذا 
كما  مارّية،  �صّد  التهمة  اإثــارة  يف  كبريًا  دورًا  لعائ�صة 
ي�صوغ  هل  بربك  فقل  ال�صنية،  امل�صادر  ذلــك  ذكــرت 
ال�صالم؟!  ر�صول  ن�صاء  يقذفون  باأّنهم  ال�صيعة  اّتهام 
األ يقت�صي التثّبت والرتّوي اأن يبحث الإن�صان يف كتب 
الأمر ليقف على احلقيقة  والتاريخ عن هذا  الروايات 
التي ل طائل  املغر�صة  الدعايات  بّث  بنف�صه، بدًل من 

من ورائها غري اإيقاع الفتنة بني النا�س.
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كان هذا الأمر وما يزال يعّد اإ�صكالية عند املت�صّدين لل�صاأن الأدبي والثقايف، وهو 
كذلك واإن مل يعد الآن مثل هذا اجلدل قائم ب�صكل جّلي كما قبل ثالثة عقود اأو 
اأكرث.. اإذ اإن الآراء ووجهات النظر تفاوتت واختلفت وت�صاربت، فكان للبع�س اآراء 
ووجهات نظر متعددة يف هذا املو�صوع .. اأحيانا ت�صل حّد التقاطع، والتعاك�س، 
وبالتحديد حول �صكل الق�صة الق�صرية وم�صمونها، واأيهما اأهم فيها .. اأهو يف 
احلقيقة امل�صمون؟ اأم هو ال�صكل بالتحديد؟ حيث اإن البع�س يرّجح كفة ال�صكل 
وي�صتغل عليه اإبداعيا كال�صكالنيني وغريهم.. بينما الآخر يقول بعك�س هذا فتكون 

لدية الأرجحية للم�صمون وهكذا.
بيد اإننا نفهم الأمر هكذا ب�صورة عامة، وهذا الفهم بالنتيجة يتجاوز الق�صة 
الق�صرية يف تناوله اىل الن�س الأدبــي يف عمومه، فاأقول .. هناك دائما �صكل 

للعمل؛ اأي مظهره اخلارجي كلغة و�صور وتكنيك..... الخ.
العمل  مو�صوع  بذلك  واأعني  الداخلي..  مظهره  اأي  التجربة؛  م�صمون  وهناك 
املتناول يف الن�س الأدبي .. مبعنى اأو�صح اإن هناك �صكال يتجلى ذلك بلغة يوؤدى 
بها الن�س، وهناك ثيمة ي�صتك�صفها ويزيح ال�صتار عن دقائقها، وي�صرب غورها 
امل�صمون .. ونح�صب باأن ال�صكل وامل�صمون يف الن�س الأدبي كالهما متالزم .. 
ول انفكاك للم�صمون عن ال�صكل، كما ل انفكاك لل�صكل عن امل�صمون، حيث اإن 
.. حتايثية.وعند احلديث  بعالقة طردية  تاأثريه احلا�صم  الآخر  على  لأحدهما 
عنهما اأحيانا حينما يتم تناول كل منهما مبفرده.. ومبعزل عن الآخر، كمو�صوع 
بينهما، كمو�صوعني  الف�صل  ي�صبه  ما  يحيلنا اىل  ما  وهو  العك�س،  اأو  ك�صكل  اأو 
اأحدهما مكمل  اإن  .. حيث  الإبــداعــي  الواقع  له يف  وجــود  مــال  وهــو  م�صتقلني، 
لالآخر.. ورمبا لوجود اأ�صا�صا لالأول من دون الثاين، واإمنا يطرق الأمر بهذه الآلية 

لل�صرورة يف التو�صيح لي�س اإل.
يعني، على �صبيل املثال.. اإذا كانت اللغة هابطة.. كيف ي�صلني اأو تو�صل ايّل مثل 
هذه اللغة الهابطة م�صمون عايل؟ واإذا كان امل�صمون هابط.. كيف تكون لغته 
عالية؟ مبعنى اأدق من اأو�صل يل ماهية امل�صمون؟ األي�صت هي اللغة ذاتها .. فاإذا 
كانت هابطة كيف عرفت باأن امل�صمون عايل؟اإن اأغلب املت�صدين واملت�صدرين 
اأنا�س لديهم قدرة فائقة يف املخاتلة خلف مفاهيم عائمة وغائمة،  امل�صهد هم 
واألفوا قواعد التخفي وراء م�صطلحات رنانة .. طنانة، وعّلتهم باحلقيقة اإنهم 
يفهمون من الق�صة الق�صرية القليل، ويجهلون الكثري.. وم�صيبتهم التوهان يف 

البحث يف الق�صور.. وجتنب التوغل يف اللباب ق�صورا او تق�صريا.
ماهية الق�صة باخت�صار �صديد.. عامل من الأ�صرار.. ل اأحد ميكنه الدعاء باأنه 
ميتلك معرفة نهائية .. وما يفعل مثل ذلك اإل مدع. ف�صكل الق�صة وم�صمونها 
اأ�صتطيع اأن اأو�صفه بالزئبقي ما اأن مي�صك من طرف؛ اإل وينزلق من طرف اآخر.
وهذه الإ�صكالية الإبداعية ما بني ال�صكل وامل�صمون �صتظل قائمة واإن مل تكن ب�صكل 
بارز الآن .. بب�صاطة لأنها م�صاألة ذوقية .. والذوق كما هو معروف، خا�صع للمزاج 
بالن�صبة للمت�صدين .. كما اإنها خا�صعة للخلفية .. للمواريث.. للمعرفة .. للتجربة 
..الخ. لذلك ل ميكن الو�صول واحلال هذا اىل قناعات نهائية. وخال�صة القول اإن 

مفهوم الق�صة كما احلقيقة هي واحدة، لكن زوايا النظر اليها �صتظل متعددة.

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

�سكٌل وم�سمون
ــــاأكــــتــــب حــــتــــى يــــجــــف الـــقـــلـــم �ــــس

ــــح عـــــن نــــائــــبــــات الــــزمــــان ــــس ــــ� واأف

ــــــــــرب عــــمــــا طـــــوتـــــه الـــــدهـــــور واأخ

الـــ�ـــســـنـــني زوايـــــــــــا  يف  ـــــــــا  اأن وهـــــــا 

ــرحــيــل ـــى ال ـــوين اأتـــر�ـــس ـــاأل ـــس ــــد � وق

ــود ــع وقـــــالـــــوا اأتــــر�ــــســــى �ـــســـبـــابـــا ي

ــبــاب ــ�ــس ــبــا وال ــي الــ�ــس ــن ــد غــــاب ع ــق ل

ـــــن اجلـــــمـــــال وزهــــــــو الــ�ــســبــا ـــــاأي ف

ــور  ــس ــ� ــق ـــاء واأيــــــــن ال واأيــــــــن الـــنـــ�ـــس

ــج اخلـــيـــال ــس ــ� ــن ــا ك ــع ــي ــم ـــارت ج فـــ�ـــس

بـــعـــلـــي ــــــوى  ــــــس � ـــــع  ـــــف ن يل  ومــــــــــا 

ـــاب ــــوم احلـــ�ـــس ــــي عـــلـــي �ـــســـفـــيـــعـــي ب

والأمل ال�ــــســــى  كــ�ــســاهــا  ـــطـــورا  ـــس �

ودم  وجــــــــــرح  ــــــــدر  غ وطـــــعـــــنـــــات 

ـــــم ـــــم..وك ـــــك كــــــثــــــريا عــــظــــيــــمــــا ب

ـــعـــيـــف هـــــزيـــــل كــــثــــري الـــ�ـــســـقـــم  �ـــس

نــعــم اأين..  ــــفــــور  ال عـــلـــى  اأجــــبــــت 

فـــــقـــــلـــــت حمــــــــــال وهـــــــــــــذا وهـــــم 

وقـــــــد كــــنــــت عـــــــال كــــطــــود اأ�ــــســــم 

واأيـــــــــــن الـــــــــــراء واأيـــــــــــن اخلــــــدم

ــــــن اأخــــــي واأبــــــــن عــم  ـــي اأي ـــس ـــال� وج

ــــا تــــبــــقــــى عــــمــــيــــق الـــكـــلـــم ــــه ــــن وم

ـــــالمم ل هــــــــــدى  ل  ـــــي  ـــــل ع ـــــري  ـــــغ ب

ــــــي نــــــدم ولــــــيــــــ�ــــــس بــــــحــــــب عــــــل

• ال�ساعر : عبد احل�سني عنرب العي�ساوي

حــبُّ  عـليٍّ
األدبية
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تزورونی

• فاطمه عابدينى پور

)تزورونى اعاهدكم...تعرفوىل �سفيع الكم...ا�ساميكم ا�سجلهه ا�ساميكم...هله بيكم يازواري هله بيكم...(
احدق بعيّنى اىل �سفحة التلفاز...تروي الدموع خدي العط�سان...ا�سمع وجيب قلبى من �سدى اقدام الذين 

مي�سون نحو حبيبهم احل�سني
اتابع اقدامهم واأطري اىل ما لنهاية...مي�سون واملدامع تتالألأ فى عيونهم...اتذكر هذا البيت: )يا من قا�سد 

اىل والدمعة جتريها...اعرف حاجتك مو داعى حتجيها(
يدخلون اىل كربالء وي�ستقبل احل�سني  جمعهم واحد واحد...ينامون ويراقبهم ويظل قاعد

ياأوون اىل ح�سن العبا�س وي�سمهم بال كفني... وهذه هى تلبية نداء "هل من نا�سر ين�سرين"للح�سني  فى يوم 
عا�سوراء وخلود نه�سته.

وفجاأة ارجع اىل نف�سى وانا فى البيت نائية عن كربالء وقلبى م�ستاق اىل كربالء...
ل�ست ادرى؟! متى تـوؤّول احالمى ومتى ت�ستوي �سفينة قلبى على �سفة احل�سني  فى كربالء...واهلل لن ان�ساك يا 

كربالء ... ولو قطعونى اإربًا اإربا.
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تنمية 

 بري �ساركر، مدير مركز "�سري�سكرافت" للتوظيف 
يقول �صاركر يف تدوينة عنوانها "خم�صة اأ�صياء ل يذكرها �صوى املدير ال�صيء" 
اإن تطوير مهارات الإداراة العالية "يتطلب التدريب والتوجيه الوا�صح. وبدون 

هذه الأ�صياء، ل يدرك بع�س املديرين اأنهم ل يوؤدون مهمتهم بجدارة."
اأثر  لها  يكون  و"رمبا  ال�صيء  املدير  على  اأن هناك خم�س عالمات  واأ�صاف 

مدمر"، كاأن يقول "لن ي�صتمر هذا املكان بدوين".
"قد يعتقد املديرون ال�صيئون ب�صورة خاطئة اأن انهيار مكان  وقال �صاركر: 

العمل مبجرد ح�صولهم على اإجازة هو موؤ�صر على موهبتهم، 
لكن يف حقيقة الأمر يعترب عدم متكن الفرد من ق�صاء وقت 

بعيدًا عن العمل موؤ�صًرا �صعيفًا جًدا على مهاراته الإدارية."
واأ�صار اإىل اأن املدير اجليد هو من يخول من ينوب عنه ويتاأكد من اأنه قادر 

على ال�صطالع بامل�صوؤولية "بدًل من الرتكيز على الإدارة اجلزئية."
القيام  التي نتبعها يف  "هذه هي الطريقة الدائمة  الثانية فهي:  اأما اجلملة 

بذلك."

خمسة أشياء

ينبغي أن يتجنبها المديرون

املديرين؟  عن  ماذا  لكن  القدمي،  املثل  يقول  كما  فوائد  قوم  عند  قوم  م�سائب 

وهل يرى اأحد املوظفني �سيا�سة املدير وكاأنها �سم يتجرعه، يف حني يراها اآخر 

جمرد �سرامة؟

 يرى خرباء اأن هناك فرقا بني مدير حا�سم يف اإدارته ولديه تطلعات كبرية، 

وبني مدير �سيئ يف قيادة فريق العمل، وكان هذا من بني املو�سوعات التي تناولها 

العديد من ال�سخ�سيات املوؤثرة هذا الأ�سبوع على موقع "لنكد اإن".
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تغيري  بعدم  قــرار  لتخاذ  قويًا  مــربرًا  ال�صابقة  التجارب  تكون  ما  فــنــادرًا 
اأن  العبارة  هذه  وتظهر  التغيري،  ال�صيئ  املدير  يخ�صى  ما  دائما  الأ�صياء. 

ال�صخ�س يربر ما يقوم به من اأعمال دون التفكري يف فر�س جديدة.
املدمرة  العبارات  من  العبارة  هذه  وظيفة،"  لديك  لأن  حمظوظ  "اأنت 
وي�صيف:  �ــصــارك.  نظر  وجــهــة  مــن  للموظفني،  مــديــر  بها  يتفوه  عندما 
على  النا�س  حلث  �صلبية  بطريقة  �صلطاتهم  الأكفاء  غري  املديرون  "ي�صتغل 
املديرون  اأما  وحتفيزهم،  تدريبهم  كيفية  يعرفون  ل  لأنهم  باجتهاد  العمل 
اجليدون فيعرفون اأن الفريق الذي لديه احلافز يعمل بجد واجتهاد ويحقق 

نتائج جيدة دون اأي حماولة لل�صغط عليه."

اإلكرتيك" واملدير  "جرنال   جاك ولت�س، مدير تنفيذي �سابق يف 
التنفيذي احلايل ملعهد "جاك ولت�س" لعلوم الإدارة 

يقول ولت�س: "باإمكان اأنواع عديدة من املديرين احل�صول على نتائج جيدة 
من موظفيهم، ولكن هل ت�صتطيع اأن تفرق بني املدير القا�صي واملدير الكفء 

واملدير اللطيف للغاية؟"
كتب )ولت�س( يف تدوينة بعنوان: "مدير قا�س اأم مدير �صيء؟" يقول: "بال 
وا�صتنزاف  البلطجة  �صوى  ب�صيء  يهتمون  ل  ق�صاة  مديرون  هناك  �صك، 

الطاقات.
اإنهم يدفعون موظفيهم للعمل بالقوة ويح�صلون على كل مدح واإ�صادة عندما 
الأمور،  ت�صوء  عندما  التهام  باأ�صابع  وي�صريون  يرام  ما  على  الأمــور  ت�صري 
ويت�صمون بالبخل ال�صديد يف ت�صجيح العاملني بكلمات الثناء ومنح املكافاآت.

اأو �صريحا بع�س  اأو كتوما  اأو مراوغا  وقد يكون املدير ال�صيء متقلب املزاج 
ال�صيء اأو قد يت�صم بكل ما �صبق من �صفات."

نتائج  على  الأحيان  بع�س  يف  املديرون  هــوؤلء  يح�صل  "قد  )ولت�س(:  وقال 
جيدة من املوظفني، ولكنها ل تدوم لفرتات طويلة."

ما  دائما  الذين  اللطفاء  املديرون  هناك  الآخــر،  اجلانب  "على  واأ�صاف: 
ي�صرون  املديرين  من  النوع  وهذا  ل.  اأم  �صعداء  كانوا  اإن  العاملني  ي�صاألون 
بالعمل بنف�س قدر املديرين ال�صيئني. قد يكون العمل مع هوؤلء املديرين �صيئا 

لطيفا، لكن عادة ما يرتجم �صعف �صخ�صيتهم اإىل نتائج �صعيفة".
ويرجع ال�صبب جزئًيا اإىل "اأنهم ل يو�صحون الأخطاء ويعاقبون على التبعات، 
ف�صال عن اأنهم مييلون اإىل تغيري �صيا�صتهم وفًقا لحتياجات ورغبات اآخر 

�صخ�س كان يف مكتبهم،" كما يقول ولت�س.
ثم ياأتي مدير بني هذين النقي�صني، وهو املدير الذي يت�صم بال�صرامة ومييل 
فكرة  يعرف  الــذي  املدير  اإنــه  ال�صهلة.  ولي�صت  ال�صعبة  الغاية  حتقيق  اإىل 
ال�صرامة بالطريقة ال�صحيحة، وب�صبب ذلك يتمكن من احل�صول على نتائج 

قوية على املدى الطويل من موظفيه.
ل ميكن القول، اإىل حد كبري، اإن هوؤلء هم اأف�صل املديرين، وباأنهم لي�صوا 

اأ�صراًرا"، بح�صب ما كتبه ولت�س.
بالدفء  ي�صعرون  املوظفني  جميع  املديرون  هــوؤلء  يجعل  ل  "قد  وي�صيف: 
على  تعمل  وعادلة  �صحية  عمل  بيئة  تخلق  اجليدة  نتائجهم  لكن  والراحة، 
الذين  للموظفني  وظيفي  �صمان  يوجد  حيث  معًا،  والنا�س  ال�صركة  ازدهــار 

يوؤدون عملهم جيًدا، وقيمة للم�صاهمني."
فما ال�صيء املختلف لدى هوؤلء املديرين؟ كتب ولت�س يقول: "اإنهم يحددون 
اأهدافا وا�صحة و�صعبة ويربطون هذه الأهداف بتوقعات حمددة، كما يجرون 
املحققة  النتائج  على  ويكافوؤون  الأداء،  حول  و�صارمة  متكررة  مراجعات 
ويت�صمون بال�صراحة التامة، ويطلعون اجلميع على الو�صع، وعلى طريقة اأداء 
العمل، ويف كل يوم يحم�صون النا�س ويطمحون يف الكثري ويتوقعون حتقيقه."
يقول ولت�س اإن هذا قد يجعل من ال�صعب العمل مع هذه الفئة من املديرين، 
م�صيفا: "اإن كنت قادرا على التحدي، فاإن العمل ل�صالح مدير �صارم �صيزودك 

بالطاقة ب�صكل ل ي�صدق، لأنك �صتحقق الهدف على نحو مل تتخيله."
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تهنئة من العماق

• �صالح اخلاقاين

وقامات النخيل ون�سوا اأن بلدا زاخرا باأ�سرحة الأولياء يف �سوق ال�ساقطني �سلعة تباع وت�سرتىاأ�سباه رجال علقوا الوطن وال�سرف  وال�سمريالتي اأتاح لها فر�سة الت�سلل عرب حدودناعلى فلول املوت وال�سر واجلرمية يف عر�س انت�ساراته لكل ما هو عراقي .. اأر�سا و�سماء تهنئة من العماق 
حرا�سا الذين ترا�سفوا حول عيون العراقيني من اأبناء اجلي�س واحل�سد �سّناع ذلك الن�سر املوؤزر لقرة عني الوطن واملرجعية تهنئة من الأعماقاأعظم من اأن تنال منه طعنة غادرة وطعم الفراتني 

 واأمانات يف عنق الوطن فكانت دماوؤهم الزكية معابر للن�سر الذين �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليهتهنئة من العماق لل�سهداء لأحالمها الآمنة 
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وقامات النخيل ون�سوا اأن بلدا زاخرا باأ�سرحة الأولياء يف �سوق ال�ساقطني �سلعة تباع وت�سرتىاأ�سباه رجال علقوا الوطن وال�سرف  وال�سمريالتي اأتاح لها فر�سة الت�سلل عرب حدودناعلى فلول املوت وال�سر واجلرمية يف عر�س انت�ساراته لكل ما هو عراقي .. اأر�سا و�سماء تهنئة من العماق 
حرا�سا الذين ترا�سفوا حول عيون العراقيني من اأبناء اجلي�س واحل�سد �سّناع ذلك الن�سر املوؤزر لقرة عني الوطن واملرجعية تهنئة من الأعماقاأعظم من اأن تنال منه طعنة غادرة وطعم الفراتني 

 واأمانات يف عنق الوطن فكانت دماوؤهم الزكية معابر للن�سر الذين �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليهتهنئة من العماق لل�سهداء لأحالمها الآمنة 




