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النمـو الحضـري العشوائي في كربـالء..

ظاهرة متفاقمة ومشاكل جمة 





أين الفن واألدب؟
ال��ك��ث��ر م��ن اب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن 
يتذكرون الكثر من احداث هذا 
البلد التي تعاي�شوا معها وعا�شها 

ب�شكل مبا�شر. البع�ض احداثها 
فيها  ظهرت  اي��ران  اجل��ارة  �شد  الثمانينيات  وح��رب 
الكثر من ال�شور واملمار�شات  لفئات معينة من ابناء 
وامل�شاعر  احل���االت  بع�ض  تكري�ض  اىل  ادت  ال��وط��ن 
االدب���اء  ي��ك��ون  وي��ك��اد  حينها،  ال��ع��راق��ي��ن  نفو�ض  يف 
بلورة  املرحلة يف  تلك  املوؤثرين يف  ابرز  والفنانون من 
روؤى وانبثاق افكار معينة حركت م�شرة ال�شارع، رغم 

عدم توفر االمكانيات املتاحة يف الوقت احلا�شر.
اأهم  بن  واالعالميون من  والفنانون  االدباء  كان  لقد 
بعدها  وم��ا  املرحلة  تلك  اب��ان  الفكر  وموجهي  ق��ادة 
ب�شبب  ال��ع��راق  على  املفرو�ض  احل�شار  اي��ام  كذلك 
املنطقة  الأم��ن  وامل��ه��ددة  العدوانية  حاكمه  �شيا�شات 
اىل  يتعر�ض  ال��ع��راق��ي  ال�شعب  ك��ان  وق��د  و�شلمها، 
موجات فكرية مكثفة ومدرو�شة ب�شكل علمي دقيق، يف 

�شبيل دفعه اىل القيام مبا يراد منه دون تردد.
واملعقدة  ال�شعبة  املرحلة  هذه  يعي�ض  والعراق  واليوم 
اىل  بحاجة  �شك-  ادن��ى   -بال  اأ�شبح  قد  حياته  من 
يف  م�شاعدته  اج��ل  م��ن  اخل���رة  اجل��ه��ود  ك��ل  تظافر 
�شعبه   ووح��دة  وث��روات��ه  باأمنه  املحدقة  االخطار  درء 
وبخا�شة من  املجاالت  وتقدمه يف خمتلف  وا�شتقراره 
االدباء  راأ�شهم  وعلى  الفكر  تقود  التي  الطبقات  قبل 

والفنانون.
واملطلوب  املهمة  الفئات  ه��ذه  ان  ق��ائ��ل  ي��ق��ول  وق��د   
ال��دور  ي��وؤدون  املرحلة  ه��ذه  يف  الزم  ب�شكل  تواجدها 
ان  قولها  ينبغي  التي  احلقيقة  ولكن  منهم  املطلوب 
ذلك الدور ال يزال �شعيفا وال يوازي متطلبات املرحلة 
وخطورتها، فيما جند ان اغلب ما يظهر على واجهات 

االعالم املختلفة تلك االدوار التخريبية التي ينتهجها 
وهم  املاأجورين  واالعالمين  والفنانن  االدباء  بع�ض 
ي�شتقطبون الكثر من اجلماهر ويوؤثرون فيهم ب�شكل 

وباآخر.
�شعف  ذلك  اىل  اأّدت  التي  اال�شباب  اهم  احد  ولعّل 
وغياب  جهة،  من  والفنانن،  لالدباء  امل��ادي  الدعم 
ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��اأث��ر واجل����ذب ك��ذل��ك وذل���ك الع��ت��م��اد 
والفني  االدبي  اخلطاب  يف  والعتدال  ال�شدق  معاير 
اخلبيثة  ال��ط��رق  امل��ن��اوئ��ون  ينتهج  فيما  واالع��الم��ي، 
وامللتوية من اجل لفت انظار اجلماهر بداية والتاأثر 

يف متبنياتهم الفكرية فيما بعد.
اىل  يحتاجون  �شك-  -بال  والفناين  االدب��اء  ان  كما 
رافد فكري على ار�ض الواقع يحفزهم لالنتاج، ورمبا 
ولكنه  ال�شابقة  الفرتة  يف  �شعيفا  ال��راف��د  ه��ذا  ك��ان 
تكون  ان  لها  ميكن  اح��داث  من  حتمله  مبا  ث��رٌّ  اليوم 
تلك  راأ�شها  وعلى  والفني،  االدب��ي  لالنتاج  ثرة  مادة 
ي�شطرها  التي  نوعها  من  الفريدة  واملاآثر  البطورالت 
واملتطوعن  البطلة  امل�شلحة  القوات  من  الوطن  ابناء 
ال�شجعان، ولكنها بحاجة اىل اقالم االدباء والفنانن 
بناء  يف  ودوره���ا  �شاأنها  تاأخذ  اعمال  اىل  لتحويلها 

االن�شان وبلورة افكاره.
العناوين  ك��ل  اىل  بحاجة  ال��ي��وم  املرحلة  ان  ن��ع��م.. 
حقا  واملوؤمنة  ال�شريفة  واالعالمية  والفنية  االدبية 
ال�شعب،  ابناء  لدى  املواطنة  روح  زرع  اإع��ادة  بوجوب 
النيل  حتاول  التي  املري�شة  الفكرية  الهجمات  �شد  و 
العلم  ذلك  يف  الرئي�شي  �شالحها  جعلت  والتي  منه، 
احللول  ايجاد  اىل  يدعو  الذي  االمر  والفن،  واالدب 
القائمن  ط��ري��ق  تعرت�ض  ال��ت��ي  والناجعة  ال�شريعة 
وبدورهم  بهم  واالهتمام  املجاالت  هذه  يف  والعاملن 

البناء يف هذه املرحلة ويف امل�شتقبل.
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القطاع الخاص.. 
 الحلقة المفقودة في االقتــصاد العـــراقي

الباحثة في حوار االديان ليندا غدار:
الغرب اغترف من نبع نهج البالغة 

10 أسرار
للسعادة الحقيقيـة

 يدخل القطاع الخا�ض ك�شريك اأ�شا�شي في 
االقت�شادات العالمية، وال غنى عنه، بيد انه في العراق لم 

يوؤدي دوره في التنمية الحقيقية، والأ�شباب كثيرة...

البع�ض  ي�شميه  كما  او  االدي��ان؛  بين  الحوار  مو�شوع  يعد   
واال�شا�شية  المهمة  الموا�شيع  من  الديانات،  اهل  بين  الحوار 

التي طراأت في االآونة االخيرة...

 ال اأحد ي�شتطيع ان يجعلك �شعيدا، فال�شعادة قرار داخلى 
واإرادة مفعلة. ان كل ما باإ�شتطاعتنا ان نجعل النا�ض ت�شاهد ما 

هو مهم لهم ليروه...

27
ان االن�شان نف�شه َمن يوؤ�ش�ض للتطرف والت�شدد والغلو، لظروف 
ا�شتثنائية عا�شها ب�شبب ان�شان اآخر، وهذا االآخر �شحية ل�شلف 

ثالث! جدلية رافقتنا منذ فجر التاريخ...



دي��وان  رئي�ض  م��ع��ايل  م��ن  بتوجيه 
عالج  جلنة  قامت  ال�شيعي  الوقف 
ال�شعبي  احل�شد  جرحى  ومتابعة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دي��وان ب��اإر���ش��ال بع�ض 
االبطال  ال�شعبي  احل�شد  جرحى 
مل��ع��اجل��ت��ه��م  ال���ع���راق  خ�����ارج  اىل 
لهم  اجلراحية  العمليات  واإج��راء 

هناك.
وق����ال اح���د اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة  مت 

ال�شيعي  الوقف  دي��وان  رئي�ض  قبل  من  التوجيه 
بع�ض  ب��اإر���ش��ال  امل��و���ش��وي  ع��الء  ال�شيد  �شماحة 
عملية  اإىل  يحتاج  ومن  ال�شعبي  احل�شد  جرحى 

جراحية كربى خارج العراق وهذا االأمر هو جزء 
الذين ي�شحون  االإبطال  اإىل هوؤالء  نقدمه  ب�شيط 
مت  قد  انه  واأ�شاف   ، العراق  اجل  من  باأنف�شهم 
اإر�شال الوجبة االأوىل من اجلرحى اإىل اجلمهورية 

االإ���ش��الم��ي��ة االإي��ران��ي��ة واإدخ��ال��ه��م 
ومت  هناك  امل�شت�شفيات  اأف�شل  يف 
اأجراء العمليات لهم على يد اأف�شل 
تكللت  العمليات  واغ��ل��ب  االأط��ب��اء 

بالنجاح .
ومتابعة  ع��الج  جلنة  اأن  م��وؤك��دا   
امل�شكلة  ال�شعبي  احل�شد  جرحى 
ب��اأم��ر م��ن رئ��ي�����ض دي����وان ال��وق��ف 
ال�����ش��ي��ع��ي ���ش��م��اح��ة ال�����ش��ي��د ع��الء 
اجلرحى  اىل  خدماتها  تقدم  زال��ت  ما  املو�شوي 
لهوؤالء  اخلدمات  لتقدمي  عملها  يف  ما�شية  وهي 

االإبطال .

ديوان الوقف الشيعي يعالج جرحى الحشد الشعبي خارج 
العراق

اخبار وتقارير

علي  ل��ل��واء  الع�شكرية  الهند�شة  اب��ط��ال  مت��ك��ن 
لالأمانة  التابع  ال�شالم(القتايل  االك��رب)ع��ل��ي��ه 
العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة من ابطال مفعول 
البيوت  يف  املزروعة  النا�شفة  العبوات  من  الكثر 

والطرقات وال�شيارات يف مركز ق�شاء بيجي .
للواء  التابع  الدجيل  �شبع  ف��وج  ام��ر  ذل��ك  ذك��ر 
اللواء  جماهدي  ان  قائال:  موؤن�ض  عبا�ض  املقاتل 
عدد  على  ع��روا  وال���دور  ال��ط��رق  تطهرهم  بعد 
ومواد  والعبوات  لالنفجار  املعدة  ال�شواريخ  من 
اع��د  م�شنع  يف  االت�����ش��االت  واأج���ه���زة  التفجر 
ال��ل��واء  ت��ق��دم  اأن���ه : بعد ان  ل��ه��ذا ال��غ��ر���ض.واأك��د 
بيجي  لق�شاء  التابعة  اال���ش��ال��ة  منطقة  ب��اجت��اه 
وتفكيك  اب��ط��ال  يف  الع�شكرية  الهند�شة  وق��ي��ام 
ليوؤمنوا  والطرق  املنازل  يف  العبوات  من  الكثر 
نهائيا  املنطقة  وتطهر  ال��ل��واء  جم��اه��دي  جت��ول 
اثناء يف  النا�شفة عر  والعبوات  )الدواع�ض(  من 
املنطقة على حمطة ات�شاالت حتوي جمموعة من 
الهواتف النقالة لكيان )داع�ض( االرهابي ومركز 

لالنفجار  معدة  وعبوات  للت�شميد  ومواد  للطبابة 
ومواد للتفخيخ وبطاريات م�شنع كبر جهز لهذا 
الغر�ض.فيما قال املقاتل البطل )ح�شن العامل( 
الع�شكري  الهند�شي  اجلهد  �شرية  جماهدي  من 
للواء:ال يخفى على اجلميع �شعوبة ان تكون قريبا 

من العبوات النا�شفة وتفكك �شيارات مفخخة، كل 
يا  )لبيك  تنادي  حن  ومي�شرا  �شهال  يكون  ذلك 
ح�شن(، فاأيدينا انقذت عدد من البيوت و�شنبقى 
عهدنا  على  ونبقى  للمقاتلن  اىل  الطرق  ن�شهل 

بن�شرة العراق والدفاع عنه.

أبطال لواء علي االكبر ينقذون دور المواطنين من النسف
 في مركز قضاء بيجي
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اخبار وتقارير

بمباركة المرجعية الدينية العليا .. صناديق لدعم المجهود الحربي 
وجرحى المجاهدين وعوائل الشهداء في محافظات العراق

الشيخ الكربالئي يتباحث مع رئيس الهيأة الوطنية لالستثمار 
آلية إنشاء مطار االمام الحسين الدولي

تباحث �شماحة ال�شيخ )عبد املهدي الكربالئي( االمن العام للعتبة احل�شينية 
االعرجي(  �شامي  اال�شتاذ)  لال�شتثمار  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  مع  املقد�شة 
رم�شان   /11 االث��ن��ن)  ام�ض  ي��وم  ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن  يف  مبكتبه 
اآلية التفاو�ض مع ال�شركات العاملية  /1436ه� املوافق 2015/6/29م(،ح��ول 
الن�شاء مطار االمام احل�شن الدويل، حيث قدم االعرجي ايجازا عن العمل، 

موؤكدا ان االيام املقبلة �شت�شهد تقدما يف امل�شروع.

ال�شركات  عديد  مع  املفاو�شات  يف  كبرا  تقدما  هناك  ان  االعرجي:  وذكر 
ان  اىل  م�شرا  ال�شالم(  )عليه  احل�شن  االم���ام  مطار  ان�شاء  بخ�شو�ض 
و�شيكون  املطار  مل�شروع  و�شاندة  داعمة  املقد�شة  كربالء  يف  املحلية  احلكومة 

لها دور كبر فيه.
واأو�شح االعرجي: ان لقائي ب�شماحة ال�شيخ الكربالئي كان مثمرا وا�شتلهمنا 
هو  وما  االم��ور  تفا�شيل  ل�شماحته  واأوج��زت   ، امل�شروع  حول  التوجيهات  منه 
املطلوب من قدرات واإمكانات ال�شركات التي �شنتعامل معها م�شتقبال ، بعد 
ان احرزنا مراحل متقدمة من املفاو�شات مع العديد من ال�شركات، واأجرينا 
ال�شبطن، وذلك من ان  ال�شركات يف مقر �شركة خرات  لقاءات عديدة مع 

يوؤ�ش�ض ويبنى املطار على ا�ش�ض ر�شينة.
هذا، ومل يذكر رئي�ض هيئة اال�شتثمار الوطنية املدة الزمنية النهائية لتوقيع 
ال�شركات  مع  التفاو�ض  ا�شتمرار  اىل  ال�شبب  عازيًا  امل�شروع  وانطالق  العقد 

حول املدة الزمنية.

والعبا�شية  احل�شينية  املقّد�شتن  العتبتن  قبل  من  م�شرتكة  ورعاية  باإ�شراف 
وبتوجيه  االأ���ش��رف،  النجف  يف  الُعليا  الدينّية  املرجعية  مكتب  من  ومبباركة 
مبا�شر من ال�شيد االأمن العام للعتبة العبا�شية املقّد�شة �شماحة ال�شيد ) اأحمد 
ال�شايف(، وموافقُة �شماحة ال�شيخ )عبد املهدي الكربالئي( االأمن العام للعتبة 
احل�شينية املقّد�شة، تقرر فتح مراكز جلمع التربعات يف كربالء املقد�شة وباقي 
للم�شاهمة  العراقّين  جميع  اأمام  الفر�شة  الإتاحة  العراقية،وذلك  املحافظات 
االإره��اب��ي��ة،  )داع�����ض(  ع�شابات  ملقاتلة  الوطني  احل��رب��ي  املجهود  دع��م  يف 
والإعانة عوائل �شهداء اجلهاد املقّد�ض اأيتامًا واأرامل ومعاجلة جرحى اجلهاد 

والنازحن.
واأكد �شماحة ال�شيخ )�شالح اخلفاجي الكربالئي( رئي�ض ق�شم ال�شوؤون الدينية 
اأحمد  ال�شيد  �شماحة  من  بتوجيه   : امل�شروع  عن  املقّد�شة  العبا�شّية  العتبة  يف 
املجهود  بدعم  اخلا�شة  الترّبعات  جَلْمع  رئي�شية  مراكز  فتح  �شيتّم  ال�شايف 
عموم  يف  واجل��رح��ى  ال�شهداء  وع��وائ��ل  املقّد�ض  ال�شعبّي  واحل�شد  احل��رب��ّي 
حمافظات العراق مع اإمكانّية فتح مراكز فرعية اأخرى واإن�شاء �شناديق للدعم 

ون�شرها يف املناطق املهّمة من املحافظات.
وُيعطى  املبلغ  ت�شليم  يتّم  والنذور حيث  الهدايا  " معموٌل به يف ق�شم  "م�شيفا 
يتّم  اأن  على  معّينة  )قا�شة(  خزانٍة  يف  االأم��واُل  وحُتفظ  به،  اإي�شاٌل  للمترّبع 
اإيداُعها يف اأحد امل�شارف ليت�شّنى لّلجنة امل�شرفة على هذه املراكز بيان اأوجه 
�شرفها ح�شب اأ�شبقية موارد ال�شرف والت�شّرف، واإّن ما ُيجمع يف املحافظة 

�شوف يوّزع على احل�شد ال�شعبّي وعوائل ال�شهداء واالأيتام والنازحن يف نف�ض 
املحافظة وباإ�شراف العتبة العبا�شّية املقّد�شة، ويتّم اختياُر �شباٍب من الثقات 
املجال  يتوا�شلون يف هذا  الذين  والوجهاء  املعتمدين  االإخوة  بع�ض  عن طريق 
االأماكن  اختيار  يتّم  و�شوف  ر�شمّي  ب�شكٍل  العملية  تنّظم  �شوف  واالآن  �شابقًا، 

القريبة من مراكز املدن واملجّمعات التجارية.
جميع  يف  وفروعها  اال�شتالم  مراكز  حتديد  الحق  وقٍت  يف  �شيتّم  "اأّنه  "مبينا 
مكتب  اإب��الُغ  ومّت  الفتوى،  ودميومة  اجلهاد  حركة  من  جزٌء  وهي  املحافظات 
كّل  على  امل�شروع  هذا  ُيعّمم  و�شوف  ظّله-  ال�شي�شتايّن-دام  ال�شيد  �شماحة 

املعتمدين و�شتكون العملية مب�شاركة بع�ض اأق�شام العتبة املقّد�شة.
ال�شهداء  وعوائل  املجاهدين  لدعم  �شناديق  فتح  جتربة  ان  بالذكر  واجلدير 

داخل العتبتن املقد�شتن احل�شينية والعبا�شّية املحافظات 
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اخبار وتقارير

ابراهيم العويني
اعلن مركز رعاية ال�شباب يف ق�شم االعالم بالعتبة احل�شينية املقد�شة عن 
اطالق م�شروع انتاج افالم وثائقية عن �شرة وحياة �شهداء احل�شد ال�شعبي 

العراقية،�شرح  االعالمية  واملوؤ�ش�شات  الف�شائية  كربالء  قناة  مع  بالتن�شيق 
مدير  ال��رب��ي��ع��ي(  علي  )حم��م��د  اال���ش��ت��اذ  الر�شمي  امل��وق��ع  مل��را���ش��ل  ب��ذل��ك 
املركز،م�شيفا بعد ا�شتكمال املوفقات الر�شمية من قبل االمانة العامة للعتبة 
برنامج  �شمنها  من  كان  الربامج  من  جمموعة  الإقامة  املقد�شة  احل�شينية 
�شهر  يقارب  ما  قبل  االع��الم  ق�شم  �شرع  َرِفيقًا(..كذلك  اأُوَل�ِئَك  )َوَح�ُشَن 
باإطالق برنامج حتت عنوان )لوال الفتوى ( الذي �شكل ح�شورا متميزا لكونه 

يالم�ض الواقع احلايل الذي يعي�شه العراق برمته.
الذين  ال�شهداء  من  لعدد  الذاتية  ال�شرة  �شتتناول  االفالم  ان  "مبينا" 
اجل  م��ن  باأنف�شهم  و���ش��ح��وا  العليا  الدينية  املرجعية  ل��ن��داء  ا�شتجابوا 
حتاكي  وثائقية  اف��الم  اىل  �شرتهم  واملقد�شات،وحتويل  واالأر���ض  العر�ض 
اب��راز  يف  منا  امي��ان��ا  وذل��ك  ا�شت�شهاده،  حتى  والدت���ه  منذ  ال�شهيد  �شرة 
بطوالتهم،وحفظها لالجيال القادمة وللتاريخ بنف�ض الوقت،م�شرا الربيعي 
اىل ان االفالم �شتعر�ض م�شتقبال على �شا�شة قناة كربالء الف�شائية وبع�ض 

املوؤ�ش�شات االعالمية العراقية املتعاونة.

اأحمد القا�شي
اعلن مركز االر�شاد اال�شري التابع لالأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة 
عن اقامة م�شابقة احلجاب الثانية وذلك من اجل خلق جيل مثقف وواٍع... 
ي�شعى  املركز  ان   : املركز  م�شوؤولة   ) ر�شا  حممد  )�شحر  ال�شيدة  وقالت 
القومي  الطريق  لتعريفهم  ال�شباب  ت�شتهدف جيل  برامج مهمة  لتنفيذ عدة 
يف الدين ،وخلق روح التناف�ض وغرز القيم اال�شالمية واإعطاء حافز معنويٍّ 
خمتلفة  حماور  لها  وو�شع  امل�شابقة  عن  املركز  اعلن  لذا  واأخالقيا،م�شيفة 
وهي ثمان موا�شيع مهمة للمت�شابقن اهمها يف )ق�شة ق�شرة عن احلجاب( 

...A4ان ال تتعدى ثالث �شفحات
يزيد  وال  �شفحتن  عن  اليقل  ان  احلجاب(  )اثار  يتناول  املقالة  حمور  اما 
ق�شرة عن احلجاب  ادبية  اجلملة  تكون  A4...فيما  �شفحات  عن خم�ض 
) ال تتجاوز ع�شر كلمات(،فيما تكون م�شاركة ال�شعر عامودي عن احلجاب 
من ع�شرة اأبيات لغاية ثالثن بيتًا...وذكرياتي عن اأول يوم حجابي �شفحة 
A4(..ون�ض م�شرحي عن احلجاب ) على ان ال تتجاوز ع�شر �شفحات(..
 ، خمتلفة  باإحجام  احلجاب  عن  بو�شرت  )ت�شميم  م�شاركات  اىل  ا�شافة 

ون�شرة جدارية عن احلجاب )يدوية او كمبيوترية وباأي حجم(.
"مو�شحة" ان �شروط امل�شابقة ت�شمل عدة حقول لذا يحق م�شاركة طالبات 
اخت  ولكل  وخارجه  العراق  داخل  من  االخ��وات  وجلميع  واجلامعة  الثانوية 

احلق بامل�شاركة باأكر من جمال،ويرفق مع امل�شاركة ،اال�شم الثالثي واللقب 
...ا�شم املدينة والبلد...الهاتف النقال والثابت...الربيد االلكرتوين...

يف  عنها  �شيعلن  االعمال  الأف�شل  ثمينة  جوائز  ع�شر  هناك  ان  اىل  م�شرة 
، وجملة  امل�شلمة  العائلة  ، وجملة  املقد�شة  للعتبة احل�شينية  الر�شمي  املوقع 
الثامن  ال�شهر  نهاية  االعمال  لت�شليم  موعد  اأخ��ر  ان  اىل  االحرار،منوهة 
)العتبة احل�شينية  – كربالء  العراق  االعمال داخل  وت�شلم  من عام 2015 
املقد�شة ، مركز االر�شاد اال�شري( ومن خارج العراق بح�شب املراكز املعلنه 

يف كل بلد ، او تر�شل على الربيد االلكرتوين:
 Alou.alirshad@yahoo.com 

 ،  07800262413( ال��ت��ال��ي��ة  االرق�����ام  ع��ل��ى  االت�����ش��ال  ول��ال���ش��ت��ف�����ش��ار 
.)07700378803

إعالم العتبة الحسينية يعلن عن إنتاج افالم توّثق سيرة شهداء 
الحشد الشعبي

مركز اإلرشاد االسري في العتبة الحسينية المقدسة يعلن 
عن مسابقة الحجاب الثانية
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مهرجان اإلمام الحسن المجتبى يطلق فعالياته في بابل برعاية 
العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية

حممود امل�شعودي
املقد�ستني  للعتبتني  العامتني  االمانتني  برعاية 
امل�ؤمنني  )معز  �سعار  وحتت  والعبا�سية  احل�سينية 
االمام  مدينة  احللة  اقامت  املجاهدين(  ونربا�س 
الثقايف  املهرجان  ال�سالم  عليه  املجتبى  احل�سن 
البيت  اآل  كرمي  ل���الدة  الثامن  املركزي  ال�سن�ي 
-عليه ال�سالم- يف مقام رد ال�سم�س الأمري امل�ؤمنني 
للمدة املح�س�رة من ) 14 – 16/ رم�سان املبارك/ 
املقد�ستني  العتبتني  ممثلي  بح�س�ر   ) 1436ه���� 

واملزارات ال�سيعية وجمع غفري  من االهايل.
الذكر  م��ن  اآي���ات  ب��ق��راءة  االف��ت��ت��اح  حفل  ا�شتهل 
احل�شينية  املقد�شتن  العتبتن  كلمة  ثم  احلكيم 
والعبا�شية األقاها ال�شيخ علي الفتالوي وقال فيها: 
والتي هي  امليمونة  املنا�شبة  للموؤمنن بهذه  نبارك 
املجتبى  االم��ام احل�شن  االك��رب  النبي  والدة �شبط 
عليه ال�شالم، وبّن ان العتبتن املقد�شتن احل�شينية 
والعبا�شية يف العراق داأبت بدعم جميع الفعاليات 
تو�شل  التي  وال��ن��دوات  واملهرجانات  والن�شاطات 
�شيعة اهل البيت باأمتهم االطهار، من مدينة االإمام 
الفيحاء  مدينة  العلماء  مدينة  املجتبى  احل�شن 
يف  املجتبى  امامهم  مبيالد  اهلها  يحتفل  ال��ذي 
هذه الليلة املباركة ليلة الن�شف من �شهر رم�شان 
�شاكرا  املبارك،  باحلفل  الفتالوي  املبارك،واأ�شاد 
اجلهود الكبرة التي بذلت يف اقامة هذا املهرجان 

املبارك.
مدينة  احللة  مل�شروع  العليا  الهياأة  رئي�ض  األقى  ثم 

ح�شن  املهند�ض  ال�شالم(  احل�شن)عليه    االإم��ام 
علي احللي كلمة بالنيابة عن اأهايل مدينة احلّلة، 
جاء فيها: اأيها االإخوة الكرام اأحّييكم واأرّحب بكم 
اأهال ووط��اأمت �شهاًل يف هذه  اأمّيا ترحيب.. حللتم 
املدينة املباركة التي تت�شّرف بحمل ا�شم كرمي اآل 
اهلل)�شلى  ر�شول  ريحانة  ال�شالم(  البيت)عليهم 

اهلل عليه واآله( و�شبيهه يف َخْلقه وُخُلقه.
اعتباطًا وال  لي�ض  االإخ��وة احل�شور  اأّيها  وا�شاف:   
الدينية  املرجعية  توجه  اأن  امل�شادفة  ب��اب  م��ن 
اأن حتت�شن احللة  اأكر من خم�شن عامًا يف  قبل 
ة باالإمام احل�شن املجتبى)عليه  املنا�شبات اخلا�شّ
ال�شالم(، بل اإن هناك من ي�شهد ويوؤكد اأن احللة 
تكّنى مبدينة  كانت  املا�شي  القرن  يف خم�شينيات 
االإمام احل�شن املجتبى)عليه ال�شالم(، لهذا فنحن 
مل ناأِت بجديد عندما ت�شّدينا لهذا امل�شروع املبارك 
َعه  بل نف�شنا عنه الغبار الذي حاول الكثرون َو�شْ

اأّيام �شيا�شات الالنظام املقبور.
وتابع احللي حديثه: ولي�ض اأي�شًا من باب امل�شادفة 
االإمام  ب�شماحة  متمثلًة  العليا  املرجعيُة  تدعم  اأن 
ال�شيد ال�شي�شتاين)دام ظّله الوارف( هذا امل�شروع 
املدينة  هذه  الأبناء  اخلر  كّل  اخلر  يحمل  ال��ذي 
حتت  احل��ّل��ة  حتت�شنه  ال���ذي  فالعلم  امل��ب��ارك��ة، 
التاأّلق  رم��وز  واح��دًة من  يجعلها  ب��اأن  كفيٌل  ثراها 
اجلغرايّف  وموقعها  واحل�شارّي،  والعلمّي  الدينّي 
االإم���ام  ملدينة  ال��دخ��ول  ب���اَب  يجعلها  ب���اأن  كفيٌل 

ومدينة  االأ���ش��رف  النجف  ال�����ش��الم(  علي)عليه 
املقّد�شة،  كربالء  ال�شالم(  احل�شن)عليه  االإم��ام 
وهذا ما اجتهدنا كثرًا يف اإظهاره اأّن ا�شم االإمام 
من  املدينة  ن  �شُيح�شّ ال�����ش��الم(  احل�شن)عليه 
تداعيات متغّرات الع�شر التي حتاول جّر اأبنائها 
م�شّمياٍت  حت��ت  االإ���ش��الم  ع��ن  بعيدٍة  اأف��ك��اٍر  اىل 

م�شبوهة.
 "منوها" من هذا املكان الذي �شهد اأكرب معجزة 
كونية قبل )1400( �شنة وهي معجزة رّد ال�شم�ض 
بلفت  اأنا�شدكم  ال�شالم(  املوؤمنن)عليه  الأم��ر 
اأنظار امل�شوؤولن يف العتبات املقّد�شة لالهتمام بهذه 
البقعة العظيمة بتاأريخها، هنا �شجد اأمُر املوؤمنن 
الكوفة  يف  ي�شت�شهد  اأن  قبل  ال�شالم(  علي)عليه 
قبل  ال�شالم(  احل�شن)عليه  االإم���اُم  �شجد  وهنا 
اأن ي�شت�شهد يف كربالء واأترك لكم املعنى لفهمه، 

واإي�شاله وهو َدْيٌن يف رقابكم واأنتم ُكرماء.
 هذا و�شهد حفل االفتتاح م�شاركة فّعالة من فرقة 
يف  ال�شغر  احل�شيني  وفرقة  احل�شيني  االن�شاد 
ال�شعراء  القى  فيما  املقد�شة،  احل�شينية  العتبة 
ق�شائد هم الوالئية ابتهاجًا بوالدة امليمونة،و�شارك 

اجلميع يف افتتاح معر�شا للر�شم.
للمهرجان  التح�شرية  اللجنة  ع�شو  اأعلن  فيما 
ال�شيد عقيل اليا�شري ا�شماء الفائزين يف البحوث 

عن االمام احل�شن املجتبى.

اخبار وتقارير
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

دعت املرجعية الدينية العليا امل�شوؤولني اىل حتري الدقة يف اختيار القيادات الأمنية، حمذرة من تكرار ما حدث يف حمافظة 
نينوى، مطالبة ب�شرورة العتماد على النف�س يف توفري ما حتتاجه املعركة.

املوافق  الثانية يف 19/رجــب/1436هـــ  ال�شايف خالل خطة �شالة اجلمعة  اأحمد  ال�شيد  املرجعية يف كربالء  وقال ممثل 
2015/5/8م "ان القدرات التي تتوفر للدولة يف معركتها احلالية �شد الرهابيني لبد ان ت�شتثمر ب�شكل فّعال ويف جميع 

املجالت وعلى نحو اخل�شو�س المور التالية:
1- ان يتحرى امل�شوؤولون الدّقة يف اختيار العنا�شر القيادية لإ�شغال املواقع املهمة التي تتمتع باحل�س الوطني والكفاءة العالية 
وان يوؤمن بطبيعة املعركة وانها معركة للدفاع عن هذا البلد من �شرور الرهابيني، اذ ان امل�شوؤول ويف اأي موقع لبد ان يوؤمن 
اميانًا حقيقيًا باأحقية معركته حتى يقاتل ب�شجاعة وب�شالة بل يطور قابلياته وقابليات من معه لتحقيق الن�شر ان �شاء اهلل...
2- �شبق وذكرنا ونعيد الآن انه لبد من العتماد على العقول العراقية التي لها خربة يف �شناعة الأ�شلحة والعتدة وتن�شيط 
هذه اخلربات وتوفري الجواء لها وت�شخري المكانات املتاحة واتخاذ قرار وجريء و�شريع بذلك فالعتماد على انف�شنا يف 

توفري ما يتي�شر من الو�شائل ال�شرورية للدفاع عن بلدنا هو جزء من المن الع�شكري الذي لبد ان يتوفر.
3- التعامل مع املعلومة ال�شتخباراتية بجّدية ومتابعتها وترتيب الثر عليها فكم من معلومة كانت �شحيحة مل ُيعتنى بها 

كانت لها نتائج وخيمة، نعم، لبد من مالحظة اأمرين:
اأ - اختيار العنا�شر اجليدة واملهنية وال�شادقة للعمل ال�شتخباراتي.

ب - توحيد اجلهد ال�شتخباراتي وتوظيفه ب�شكل منهجي دقيق حتى ت�شتفيد منه اجلهات امل�شوؤولة.
ودعا ال�شيد احمد ال�شايف خالل خطبته من ال�شحن احل�شيني ال�شريف لالهتمام بعوائل ال�شهداء واجلرحى فقال" اننا 
ندعو املوؤ�ش�شات احلكومية للقيام بواجبها جتاه العوائل الكرمية كما ندعو الخوة املي�شورين واجلهات غري الر�شمية اىل 
الهتمام والرعاية لهم فان الغالب من هوؤلء ال�شعداء قد خّلفوا اولًد �شغارًا ول�شك ان هوؤلء ال�شغار �شيفخرون باآبائهم 
ال�شهداء كما نفخر بهم ويفخر بهم بلدهم، وعلى الخوة ان يوّفروا حياة كرمية لهوؤلء خ�شو�شًا فر�س التعليم والدرا�شة 

فاحلذار احلذار ان يرتك هوؤلء ال�شغار درا�شتهم ب�شبب العوز املادي ل �شمح اهلل...

دعت املرجعية الدينية العليا القوات المنية اىل ا�شتبدال خطط ادارة املعركة التي تعتمد على الدفاع فقط من دون املبادرة 
اىل الهجوم، فيما حّذرت من قادة امنيني ي�شاعدون على "انك�شار" من حتت امرتهم وان�شحابهم من املناطق واملدن التي 

ت�شهد قتال مع تنظيم داع�س الرهابي، داعية اجلهات املعنية اىل �شرورة تغيري هوؤلء القادة باآخرين كفوءين ومهنيني.
وقال ممثل املرجعية العليا ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة من ال�شحن احل�شيني ال�شريف يف 3/
�شعبان/1436هـ املوافق 2015/5/22م ما ن�شه "يف الوقت الذي ن�شدد على ان يكون جميع القادة ال�شيا�شيني والع�شكريني 

والمنيني اكرث انتباهًا ملا يجري من امور يف البلد نود ان نبني بع�س النقاط املهمة وهي امور ثالث:
الأمر الول: ان زمام املبادرة لبد ان يبقى دائمًا بيد القوات امل�شلحة والخوة املتطوعني والع�شائر الغيورة فان اليام املا�شية 
وما قبلها كان وا�شحًا يف بع�س املناطق ان البناء كان على الدفاع اكرث منه للهجوم وهذا ميّكن العدو من ان تكون املبادرة 
بيده وهو عامل �شلبي يف طريقة ادارة املعركة لذلك لبد من وجود خطة حكيمة ودقيقة ت�شع ا�شرتاتيجيتها �شخ�شيات 

مهنية ووطنية خمل�شة...
المر الثاين: ان ما حدث يف اليام القليلة يف بع�س مناطق العراق مل يكن قتال �شديدًا، فاإنه قد حدث ما هو اقوى منه 
وكانت الغلبة للجي�س والخوة املتطوعني لكن الذي حدث اخريًا هو التاأثر يف ال�شاعة بطريقة اّدت اىل ت�شوير الو�شع اكرث 
من حجمه الطبيعي وقد اّثر ذلك على نف�شية بع�س املقاتلني ان احلرب النف�شية �شالح من ا�شلحة املعركة ويجب التعامل 

معه مبهنية عالية ولبد من ان تتهياأ جميع انواع التعبئة الالزمة لها".
المر الثالث: ان الخوة املتطوعني الذين ل زالوا يف �شاحات القتال واعطوا دماءًا زكية هم يدافعوا عن العراق باأ�شره وهذا 
ل يعني ان اهل املنطقة هم املت�شررون فقط بل اخلطر على البالد جميعًا.. ومن هنا ندعو ال�شيا�شيني اىل توحيد مواقفهم 
ي�شاعدوهم بكل ما ميكن فالذي يبذل دمه يف �شبيل وطنه و�شعبه  ان  البلد بل يكون لزامًا عليهم  جتاه من يدافعون عن 

ومقد�شاته ي�شتحق ان ُيدعم معنويًا وماديًا لأن هذا تاريخ يطّرز باأحرف من نور على جباههم...

ندعو اىل حتري الدقة يف اختيار القيادات االأمنية 
واالهتمام بعوائل ال�سهداء

ندعو ال�ستبدال خطط املعركة من الدفاع اىل الهجوم 
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:ال�صيد ال�صايف  

شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف:



دعت املرجعية الدينية العليا جميع القوى ال�شيا�شية والدينية والجتماعية يف العراق ان يكون لها موقف من طبيعة ال�شراع 
الدائر مع ع�شابات داع�س ينبع من القناعة التامة باأن هذا ال�شراع �شراع وطني واخالقي وان�شاين ولي�س �شراعًا طائفيًا.

وقال ممثل املرجع ال�شي�شتاين خالل اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة 10/�شعبان/1436هـ املوافق 2015/5/29م" ان ا�شتجالء 
طبيعة الحداث التي متر بها املنطقة والتمدد لع�شابات داع�س وامثالها يف مناطق معينة من العراق وما يجاورها من بع�س 
الدول الخرى مع توفر دلئل وا�شحة على تقدمي الت�شهيالت والإ�شناد ماليًا ولوج�شتيًا لهذه الع�شابات من جهات واأطراف 
اقليمية ورمبا دولية يعطي موؤ�شرات خطرية اىل ان دول املنطقة و�شعوبها كافة مهددة ب�شراع دموي ذي طابع طائفي وعرقي 
ميتد ل�شنني طويلة خملفا الكثري من القتل واخلراب ومت�شببًا يف ايقاف عجلة التنمية والتطور لهذه الدول لغر�س ا�شعافها 
ازيد من ذي قبل ومتهيدًا لتق�شيمها ومتزيقها اىل دويالت �شغرية تتناحر فيما بينها، ومن اجل درء املخاطر التي تهدد بلدنا 
العراق وال�شتعداد الواعي لتفويت الفر�شة على العداء لتحقيق خمططاتهم ال�شريرة لبد من ان يكون هنالك موقف وا�شح 
و�شريح من جميع القوى ال�شيا�شية والدينية والجتماعية يف البلد من طبيعة ال�شراع الدائر مع ع�شابات داع�س، موقٌف ينبع 
من القناعة التامة باأن هذا ال�شراع �شراع وطني واخالقي وان�شاين ولي�س �شراعًا طائفيًا، وان داع�س وباء قاتل ل�شعوب املنطقة 

ومدمر لدولها، ولبد من جت�شيد هذا املوقف من خالل الدعم الفعلي بكل المكانات املتاحة.."
ودعا ال�شيخ الكربالئي اىل" �شرورة وحدة ال�شف الوطني خ�شو�شًا بني اجلهات الفاعلة واملوؤثرة يف املحافظات التي احتلتها 
ع�شابات داع�س �شواء كانت هذه اجلهات ذات عناوين �شيا�شية او دينية او ع�شائرية او �شعبية، ولبد من تعاونها مع القوات 
ومكوناته  و�شعبهم  لوطنهم  واخال�شهم  ولءهم  اثبتوا  ممن  عناوينهم  مبختلف  واملتطوعني  وال�شرطة  اجلي�س  من  امل�شلحة 

املختلفة غري متحيزين لطائفة او قومية او دين، وقد رّووا تراب العراق بدمائهم الغالية حفاظًا له من دن�س الرهابيني".
وا�شتذكر ممثل املرجع ال�شي�شتاين باإكبار واإجالل اجلندي البطل ال�شهيد م�شطفى العذاري الذي عانى ما عانى من الذى 
والتعذيب قبل ان ي�شت�شهد على ايدي �شرار خلق اهلل بتلك ال�شورة الب�شعة التي ظهرت يف و�شائل العالم، مرتحما على هذا 

ال�شهيد العزيز وعلى �شائر �شهداء العراق، داعيا لهم بالدرجات العلى يف الآخرة مع النبياء وال�شديقني.

ادانت املرجعية الدينية العليا العتداءات التي ح�شلت يف منطقة العظمية ليلة الربعاء املا�شية وا�شادت بالجراءات ال�شريعة 
التي ت�شدت من خاللها القوات المنية لتطويق الحداث الخرية بالعظمية، كما دعت اىل و�شع خطة �شاملة لإعادة بناء 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية العراقية يف �شوء املعايري وال�شوابط املهنية للموؤ�ش�شات الع�شكرية يف �شائر الدول".
وقال ممثل املرجعية العليا ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة الثانية يف 26/رجب ال�شب/1436هـ املوافق 
2015/5/15م مبا ن�شه" يف الوقت الذي نعرب فيه عن ادانتنا ال�شديدة واأ�شفنا البالغ ملا ح�شل من اعتداءات يف منطقة 
العظمية ليلة الربعاء املا�شية، ن�شري اىل ان املاأمول من القادة ال�شيا�شيني ومن و�شائل العالم التعامل مع مثل هذه الحداث 
الداع�شي  الرهاب  يواجه  للبلد وهو  وال�شتثنائية  الظروف احل�شا�شة  تفر�شها  التي  والدينية  الوطنية  امل�شوؤولية  على م�شتوى 

الذي ي�شتهدف اجلميع بال ا�شتثناء".
وا�شاف "ان هناك العديد من العتداءات التي تقع با�شتمرار يف بغداد وغريها وت�شتهدف املواطنني البرياء وتخّلف الكثري من 
ال�شحايا بينهم، ويق�شد بها النتقام العمى او اثارة الفتنة الطائفية، فيفرت�س باجلميع ان يتعاملوا مع كل ما يحدث بوعي 
التهام  احيانًا يف مطاويه طابع  الذي يحمل  العواطف،والت�شنج يف اخلطاب  وراء  او الجنرار  الزدواجية  بعيدًا عن  وحكمة 

املت�شرع نحو عناوين طائفية وي�شتبطن الثارة ملكون على مكون اآخر.
وتابع "ان ح�شا�شية الو�شاع التي مير بها البلد ول �شيما يف املناطق املختلطة التي تعي�س فيها مكونات خمتلفة من ابناء ال�شعب 
العراقي حتتم علينا ان نعمل بكل ما ن�شتطيع للحفاظ على التعاي�س ال�شلمي املبني على التاآلف والن�شجام بني هذه املكونات".

ودعت املرجعية اىل" �شرورة درا�شة ال�شباب التي ادت اىل �شقوط املو�شل وبقية املدن بيد ع�شابات داع�س يف �شهر حزيران 
من العام املا�شي وما اعقبه من تقدمي ت�شحيات عظيمة من ابناء ال�شعب العراقي وا�شتنزاف الكثري من الموال واملوارد يف 
مواجهة هذه الع�شابات ودرء خطرها". مبينة" ان هذه الدرا�شة ت�شتدعي من اجلهات املخت�شة و�شع خطة �شاملة لإعادة بناء 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية العراقية يف �شوء املعايري وال�شوابط املهنية للموؤ�ش�شات الع�شكرية يف �شائر الدول، ومن ذلك اختيار القادة 

الكفوئني الوطنيني ملختلف املواقع بعيدًا عن اأي حم�شوبية او جماملة.."

املرجعية تدين اعتداءات االعظمية وتدعو الإعادة بناء 
املوؤ�س�سة الع�سكرية 

نحّذر من حرب "طويلة" مع داع�س 
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اكتا�ض(  ال�شيخ )فائق  املزار  يقول متويل 
كان  الناقة"  ح��ادث��ة  ع��ن  كالمه  مبتدئا 
دخل  ق��د  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  ال��ر���ش��ول 
وم�شتهال  هجرته،  رحلة  خمتتمًا  املدينة 
اأيامه املباركة يف دار الهجرة، ف�شار و�شط 
ممتطيا  ا�شتقبلته  التي  الغفرة  اجلموع 
حولها  النا�ض  ت��زاح��م  ال��ت��ي  ناقته  ظهر 
ر�شول  ي�شت�شيف  اأن  يريد  منهم  وك��ل   ،
اهلل، وبلغ املوكب دور بني �شامل بن عوف، 
فاعرت�شوا طريق الناقة قائلن: )يا ر�شول 
والعدة  ال��ع��دد  فلدينا  عندنا،  اأق��م  اهلل، 
)َخ��ّل��وا  ال��ر���ش��ول:  لهم  فيقول  وامل��ن��ع��ة(. 

َنّها َماأُمورة(. �َشبيَلها َفاإِ
 ومن اأجل هذا ترك الر�شول االعظم زمام 
ناقته وتوّجه اإىل اهلل بقلبه وابتهل بل�شانه 
قائال: )الَلُّهَمّ خر يِل، واخرَتْ يِل(. واأمام 
الناقة،  بركت  النجار  بن  مالك  بني  دار 
ثم نه�شت وطَوّفت باملكان، ثم عادت اإىل 

مربكها االأول، واألقت جرانها ، وا�شتقرت 
املوعود،  ال�شعيد  ه��ذا  وك��ان  مكانها،  يف 
و�شار  داره   اأم���ام  ال��ن��اق��ة  ب��رك��ت  ال���ذي 
الر�شول �شلى اهلل عليه واآله �شيفه، ووقف 
اأهل املدينة جميعا يغبطونه على حظوظه 
الوافية هو ال�شحابي اأبو اأيوب االأن�شاري، 
دار  اأول  داره  م��ن  االأق����دار  جعلت  ال���ذي 
ي�شكنها املهاجر العظيم والر�شول الكرمي.
واأب���و اأي���وب ه��و خ��ال��د ب��ن زي��د ب��ن ُكَليب 
بكنيته  امل�شهور  اخل��زرج��ي،  االأن�����ش��اري 
النبي  اأ�شلَم قبل هجرة  وقد  اأي��وب(  )اأب��و 
و�شهد  املدينة،  اإىل  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 
واخلندق،  واأُح���دًا،  ب��درًا،  و�شهد  العقبة، 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  مع  امل�شاهد  و�شائر 
ر�شول  اهلل من  وفاة  بعد  وكان  واآله،  عليه 
ال�شابقن اإىل الوالية، والثابتن يف حماية 
ي��رتاج��ع ع��ن موقفه  ح���ِقّ اخل��الف��ة، ومل 
ه��ذا ق��ط، وُع���َدّ م��ن االإث��ن��ي ع�شر الذين 

أبو أيوب األنصاري
• تقرير: �شباح الطالقاين


مزار الصحابي

 واحة خضراء تجّسد بركة الرسول األعظم

اإن �ساألَت عن ا�سم ال�سحابي  اأي�ب(، فلن يجيبك احد  يدع�ه االأتراك )�سلطان 
ر،  اأي�ب االن�ساري، يت��سط مزاره مدينة ا�سطنب�ل يف جزئها االأوربي الن�سِ اأب� 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه  مطاًل على اخلليج و�سط حديقة غّناء جت�ّسد بركة 
واآله لهذا ال�سحابي حينما نزل الر�س�ل االأعظم يف داره الذي اختارته الناقة 

يف احلادثة امل�سه�رة.

تقارير
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النبي  وفاة  بعد  النبوي  امل�شجد  يف  قاموا 
 )�ض(، ودافعوا عن حِقّ االإمام علي )ع( 

ب�شراحة.
اكتا�ض("  )فائق  امل��زار  متويل  وي�شيف 
اآالف  �شنويا  اأي���وب  �شلطان  مرقد  ي��زور 
ال�شائحن �شواء من املواطنن او االأجانب 
القادمن من دول عربية واأجنبية خمتلفة 
ودول  ال�شن  من  زائرين  هناك  ان  حتى 

اآ�شيا االأخرى".
امل��زار  ه��ذا  الدولة  ترعى  اكتا�ض"  وتابع 
اأحد  اىل  يعود  تاريخيا  رم��زا  ميثل  كونه 
روح��ي  منبع  وه���و  االأج�����الء،  ال�شحابة 
منا�شبات  فيه  تقام  االت��راك،  من  للعديد 
دي��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، وه����و ك��م��ا ت����رون يعم 
باحلركة والن�شاط طوال اليوم حيث يوؤدي 
النا�ض ال�شالة يف امل�شجد املقابل للمرقد 
ونحن  ال��دوام  على  مفتوح  وهو  ال�شريف، 

نرحب بكل الزائرين..."

اأعيننا  وب��ن  ال�شريف  امل��زار  ه��ذا  تركنا 
ترت�شم اأمنية لطاملا متنيناها، وهي �شيادة 
الزائرين يف  ينعم  واأن  ربوعنا  االأم��ان يف 
الهدوء  بنعمة  املقد�شة  ومدننا  اأماكننا 
و�شهولة  وال��راح��ة  وال�شكينة  والطماأنينة 

الو�شول الأداء الزيارة...
اأق�ال العلماء فيه

ال�شيعة:  اأع��ي��ان  يف  االأميني  ال�شيد  ذك��ر 
ال�شابقن  من  �شحابيا  اأي��وب  ابو  "كان 
خمل�شا  خزرجيا  اأن�شاريا  اال�شالم  اىل 
ابي طالب  بن  املوؤمنن علي  اأمر  والء  يف 
عليه ال�شالم خمت�شا به، �شهد معه جميع 
حروبه بعد ما �شهد مع النبي حممد �شلى 
اهلل عليه واله جميع حروبه، وق�شى عمره 
وفاة  بعد  وغزا  �شبيل اهلل،  يف اجلهاد يف 
مات  حتى  ال�شالم  عليه  امل��وؤم��ن��ن  اأم���ر 

غازيا يف بالد الروم".
وقال ن�شر بن مزاحم يف كتاب �شفن:" 

�شادات  من  معّظما  �شيدا  اأي��وب  اأب��و  كان 
االأن�شار وكان من �شيعة االمام علي عليه 
ال�شابقن  من  انه  الك�شي  وق��ال  ال�شالم. 
امل��وؤم��ن��ن عليه  اأم���ر  اإىل  ال��ذي��ن رج��ع��وا 

ال�شالم".
اأُيّوب من ال�شحابة املكرين يف  اأبو  وكان 
االإم��ام  ف�شائل  يف  ف��روى  احل��دي��ث،  نقل 
ة، وهو اأحد رواة  عليه ال�شالم اأحاديث َجَمّ
وكالم  الثقلن،  وحديث  الغدير،  حديث 
لالإمام  وال��ه  عليه  اهلل  �شلى  ر�شول  اهلل 
الناكثن  بقتال  اأم��ره  حن  ال�شالم  عليه 
وال��ق��ا���ش��ط��ن وامل���ارق���ن، ودع���وت���ِه �شلى 
اأمر  اأن يكون مع  اأيوب  اأبا  اهلل عليه واله 

املوؤمنن عليه ال�شالم.
عليه(  اهلل  )ر����ش���وان  اأي����وب  اأب����و  ُت����ويف 
عندما  ه���(   52( �شنة  بالق�شطنطينية، 
خ����رج يف ح���م���الت ف��ت��ح��ه��ا، وُدف������ن يف 

الق�شطنطينية )ا�شطنبول حاليًا(.
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القطاع الخاص..

الحلقة المفقودة في 
االقتــصاد العـــراقي

يدخل القطاع الخاص كشريك 
أساسي في االقتصادات العالمية، 

وال غنى عنه، بيد انه في العراق 
لم يؤدي دوره في التنمية 

الحقيقية، وألسباب كثيرة، تتعلق 
بعضها بسعيه الى الربح على 
حساب جودة العمل ونوعيته، 

وغياب القوانين المنظمة لعمله 
وهكذا. 

ويرى االقتصاديون أن المناص من 
تفعيل القطاع الخاص، وتنظيم 

عمله وفق قوانين خاصة، تتضمن 
الرقابة على العمل، وحقوق 
العاملين وغيرها، ويعتقدون 
بأنه الكفيل بحل العديد من 

المشاكل ومن بينها البطالة، 
باإلضافة دوره في النهوض 

باالقتصاد الوطني، مجلة )الروضة 
الحسينية( تابعت الموضوع مع 

المعنيين واألكاديميين وأفردت له 
الصفحات التالية. 

• حتقيق: عماد ب�ع�و
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رئيس قسم االقتصاد في جامعة كربالء: 

سن قوانين تنظم عمل 
القطاع الخاص

مهدي  اال�شتاذ  كربالء  جامعة  يف  االقت�شاد  ق�شم  رئي�ض 
القطاع  يواجها  التي  امل�شاكل  عن  حتدث  اجلبوري  �شهر 

قائال" يعاين  و�شبل حلها  اخلا�ض، 
ومنذ  ال��ع��راق،  يف  اخلا�ض  القطاع 
فرتة طويلة من تداعيات ال�شيا�شات 
حيث  للبلد،  املر�شومة  االقت�شادية 
التنمية  حتقيق  يف  �شعفه  نالحظ 
م�شاهمته  وت����دين  االق��ت�����ش��ادي��ة، 
يف ال��ن��اجت االج��م��ايل، ورمب��ا كانت 
عن  قا�شرة  والت�شريعات  القوانن 
فهم وا�شتيعاب اهمية هذا القطاع". 
العامل  بلدان  جميع  واأ�شاف" تقوم 
بو�شع ت�شريعات وقوانن تعطي دورا 
والت�شهيالت  احلرية  ومتنح  كبرا، 
اخلا�ض،  القطاع  حلركة  الكافية 

االنتاج  دعم  و  االقت�شادية،  التنمية  حتقيق  يف  لي�شاهم 
وتخفي�ض  ال��ف��رد،  دخ��ل  متو�شط  رف��ع  وبالتايل  املحلي، 

معدالت البطالة".
ال�شابقة،  ال�شنوات  خ��الل  نالحظ  اجلبوري"  واأو���ش��ح 
وبالتحديد بعد �شنة 2003 غياب االهتمام الكايف بالقطاع 
اخلا�ض، وهذا يتطلب ان تكون هناك �شيا�شة اقت�شادية 
العام  بالقطاع  القطاع اخلا�ض وم�شاوته  ترتكز حول دور 

يف القطاعات اخلدمية وال�شياحية والتجارية و ال�شناعية، 
باالإ�شافة  �شيادية،  تعترب  التي  ال�شناعات  بع�ض  ع��دا 
املتخ�ش�شة  اجلامعات  مع  والعمل  التن�شيق  �شرورة  اىل 
واملعنية، ويف  جميع القطاعات وال�شناعات وبذلك ن�شعى 

لالرتقاء باالإنتاج ونوعيته وكفاءته".
وتابع"ان ال�شناعات وان وجدت حمليا اال انها ال ت�شتطيع 
الرت��ف��اع  و  نوعيتها  ل����رداءة  االج��ن��ب��ي،  املنتج  مناف�شة 
حاجة  هناك  ان  لذا  اإنتاجها،  تكاليف 
على  تعتمد  انتاجية حملية  قاعدة  اىل  
باالإ�شافة  اخلا�ض،  القطاع  �شناعات 
يف  حكومي  دع��م  هناك  يكون  ان  اىل  
املراحل االوىل من خالل منح القرو�ض 
االن��ت��اج  م�شتلزمات  ودع���م  امل��ي�����ش��رة، 
ملدة  اخلا�ض  القطاع  يف  للم�شتثمرين 
القرو�ض  جتنب  م��ع  ق�����ش��رة،  زمنية 
طويلة املدى، لكي ال ينعك�ض ذلك �شلبا 
على التنمية االقت�شادية، اي ان الدولة 
او ع�شرية، وبدعم  تتبنى خطة خم�شية 
القطاع اخلا�ض ميكن مناف�شة الب�شائع 

و ال�شلع االأجنبية".
يف  اخلا�ض  القطاع  م�شاهمة  ت��زال  ما  اجلبوري"  واأ�شار 
االجمايل،  املحلي  الناجت  حجم  يف  ج��دا  متدنية  العراق 
االقت�شادي  احل�شار  منها،  ع��دي��دة  ذل��ك  ا�شباب  وان 
تهدمي  من   2003 �شنة  بعد  البلد  �شهدها  التي  واالأو�شاع 
�شلبا على  انعك�ض  وكل ذلك  االنتاجية،  للمن�شاأة  وتخريب 
بخ�شو�ض  ذك��رن��اه  ما  اىل  باالإ�شافة  اخل��ا���ض،  القطاع 
ي�شمن  قانون  وجود  عدم  ال�شيما  احلكومية  الت�شريعات 

هناك حاجة 
الى  قاعدة 

انتاجية 
محلية تعتمد 
على صناعات 

القطاع 
الخاص
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اخلا�ض،  القطاع  يف  العاملن  حقوق 
ب��ي��ن��م��ا ن����رى ال��ع��ك�����ض يف ال��ب��ل��دان 
وغرهما  لبنان  و  ك���االأردن  العربية 
ان  و  العاملن م�شونة،  فتجد حقوق 
غالبية خريجي اجلامعات يعملون يف 
القطاع اخلا�ض، والقليل منهم  يعمل 

يف املوؤ�ش�شات احلكومية". 
وجمل�ض  احلكومة  عاتق  على  تقع  امل�شوؤولية  ان  وتابع" 
النواب، وعليه �شن القوانن كقانون ال�شمان االجتماعي، 
ان  عن  ناهيك  اخل��ا���ض،  القطاع  عمل  تنظيم  قانون  و 
اإذ  امل�شوؤولية،  من  ج��زءا  يتحمل  ذات��ه  اخلا�ض  القطاع 
اىل  ي�شعون  االجانب  او  املحلين  امل�شتثمرين  اغلب  ان 
نلم�ض  ومل  االنتاجية،  العملية  ح�شاب  على  الربح  حتقيق 
منهم اقامة م�شاريع حقيقية وكذا  امل�شاريع التي دعمتها 
كامل�شاريع  ال�شابقة  ال�����ش��ن��وات  يف  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة 
هذه  انحرفت  حيث  الزراعية،  املبادرة  ومنها  الزراعية، 
والبيوت،  ال�شيارات  ل�شراء  ووجهت  هدفها،  عن  املبادرة 
ي�شتلزم  لذا  ال��زراع��ي،   االنتاج  يف  ا�شتثمارها  من  بدال 

مراقبة  امل�شتثمر و�شن وقوانن تنظم عمله." 

رئيس اللجنة االقتصادية في مجلس محافظة كربالء

 النهوض 
باالقتصاد يكمن 

في تفعيل 
القطاعات 
المعطلة 

جمل�ض  يف  االقت�شادية  اللجنة  رئي�ض 
نا�شر  اال���ش��ت��اذ  ك��رب��الء  حم��اف��ظ��ة 
ح�����ش��ن اخل��زع��ل��ي حت���دث ع���ن دور 
ب��ال��واق��ع  ل��الرت��ق��اء  و�شعيها  اللجنة 
من  الكثر  قائال" اأقمنا  االقت�شادي 
الكثر من  م��ع  وال��ل��ق��اءات  اجل���والت 
بعد  و  االقت�شادي،  بالو�شع  املعنين 
بر�شم  بادرنا  االقت�شادي،  واقع  بدعم  احلكومة  مبادرة 
يقع على  تنفيذها  و  عليها،  ال�شر  خطوط عري�شة يجب 

عاتق احلكومات املحلية و املركزية".
االي��راد  اىل  باالإ�شافة  كثرة  العراق  اي��رادات  ان  ونوه" 
وهي  مقطوعة،  غر  مم��دودة  اي��رادات  فهناك  النفطي، 
ايرادات الزراعة وال�شناعة، ولكن جزء منها غر مفعل 
لت�شتقطب  ت�شغيلها  اع��ادة  ميكن  حيث  املعطلة  كاملعامل 
االيدي العاملة، وت�شهم يف االنتاج املحلي، وحتقق االكتفاء 
الذاتي، ولدينا العديد من املعامل املعطلة ومنها املعامل 
والتمور  وال�شكر  االل��ب��ان  كمعامل  كربالء  يف  امل��وج��ودة 
وغرها، لذا قدمنا العديد من املقرتحات التي من �شاأنها 
اآذانا  اننا مل جند  اأال  للبلد  االقت�شادي  بالواقع  االرتقاء 

�شاغية من قبل احلكومة املحلية". 
مبينا" ميكن اال�شتثمار يف العراق خ�شو�شا يف املحافظات 
االمنة مثل كربالء وغرها، واملعطيات واملناخات مالئمة 
لعدم  �شئيل،  اال�شتثمار  على  االقبال  لكن  لال�شتثمار، 
باالإمكانية  معرفته  وعدم  االجنبي  امل�شتثمر  مع  التوا�شل 

اال�شتثمارية املوجودة يف البلد". 

قدمنا 
العديد من 
المقترحات 

التي من 
شأنها 

االرتقاء 
بالواقع 

االقتصادي 
للبلد أال اننا 

لم نجد آذانا 
صاغية 16
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مدير شركة االجيال لتشغيل االيدي العاملة والعاطلين عن العمل: 

تخصيص رواتب 
تقاعدية للعاملين 

في القطاع 
الخاص

وحت����دث م��دي��ر ���ش��رك��ة االج��ي��ال 
لت�شغيل االيدي العاملة والعاطلن عن العمل اال�شتاذ حيدر 
ال�شمري، بو�شف �شركته اأحدى موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض 
ال�شباب  ان نكون  �شركة م�شتقلة، تدعم  قائال" ا�شتطعنا 
وتنمي طاقاتهم، وقد الحظنا الكثر من ال�شباب الراغب 
يف التعامل مع القطاع اخلا�ض، لكونه  يوفر له فر�ض العمل 
له  عمل  كل  ان  اىل  ا�شر  وهنا  امل��ج��االت،  من  الكثر  يف 
ايجابيات و�شلبيات، واأي م�شروع تكون بدايته �شعبة ورمبا 
يكون  اجلهد،  وت�شاعف  الوقت  مبرور  لكن  مر�شية،  غر 

هناك انتاج جيد وعمل مربح".
واأ�شاف" اأننا  ك�شركة نطمح للعمل من اجل دعم ال�شباب، 
ولدينا فريق تطوعي من خالله مند يد العون للمحتاجن، 
له  نوفر  او  ال�شركة،  يف  للعمل  بع�شهم  ن�شتقطب  اأننا  كما 
فر�شة عمل ح�شب ال�شوابط، ويربطه عقد مع رب العمل 
يف  و  كربالء،  حمافظة  داخ��ل  ف��روع  لدينا  معينة،  ولفرتة 

عدة مناطق كاحلر والهندية واحل�شينية، ولدينا مكاتب يف 
وا�شط وبابل والنجف اال�شرف". 

وبن ال�شمري" نعتمد على كادر كفوء، مت اختياره بنزاهة 
حيث  �شواء،  اجلميع  مع  وتعاملنا  املح�شوبية،  عن  بعيدا 
وت�شل�شل  رق��م  على  حتتوي  ا�شتمارة  وف��ق  التقدمي  يكون 
روات���ب  بتخ�شي�ض  ت��وج��ي��ه  وه��ن��اك  امل��ت��ق��دم،  يخ�شان 
تقاعدية للعاملن يف القطاع اخلا�ض، يوؤمن لهم ال�شمان 
االجتماعي واالقت�شادي الالزم، وي�شجعهم على العمل يف 
هذا القطاع، الذي يراد له ان ي�شاهم  م�شاهمة فاعلة يف 

االقت�شاد الوطني."

موظفة في شركة األجيال: 

أفضل العمل 
في القطاع 

الحكومي، لما 
يضمنه من 

امتيازات وحقوق
 " اال���ش��دي  اآي��ات  االأج��ي��ال  �شركة  يف  املوظفة  قالت  فيما 
القطاع  يف  العمل  اأف�شل  اخلا�ض،  القطاع  يف  موظفة  انا 
اأهمها  ولعل  وحقوق،  امتيازات  من  ي�شمنه  ملا  احلكومي، 

الراتب التقاعدي باالإ�شافة اىل اال�شتحقاقات االأخرى".
اىل  يتجه  االآن  احلكومي  القطاع  ان  لالأ�شف  واأملحت" 
اأن��ه مل  اأو�شاع حرجة، حتى  البلد من  به  ملا مير  االأ���ش��واأ، 
يعد قادر على ا�شتيعاب اخلريجن وال�شباب العاطلن عن 
العمل، االمر الذي يجعل ال�شاب ي�شطر للعمل يف القطاع 

اخلا�ض".

ان اغلب 
المستثمرين 

المحليين 
او االجانب 

يسعون الى 
تحقيق الربح 
على حساب 

العملية 
االنتاجية، 

ولم نلمس 
منهم اقامة 

مشاريع 
حقيقية
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ال�شيد  العظمى  باآية اهلل  املتمثلة  مرجعيتنا احلكيمة 
ال�شبية  هتك  من  العراق  حمت  من  هي  ال�شي�شتاين 
بكل  ل��ذا  املجتمع  وجهلة  العمامة  بهم  التليق  ممن 
ال�شالم  ولغة  والتعاي�ض  والهدنة  التهدئة  بيانات  ترى  متفجر  موقف 
بن  انيابه  عن  مك�شرًا  يطل  الذي  الباطل  �شوت  لتقمع  ه��ادرة  تتدفق 
الفينة واالأخرى،لكن تظهراأ�شوات غر م�شوؤولة  بن حن واآخر يظهرمن 
ي�شكك اأو من يجهل بالعقائد واالأ�شوِل يحاول الت�شليل اأو االإدعاء بان 
بع�ض  او�شاط  يف  الرائجة  ال�شمجة  املقولة  بال�شيا�شة  للدين  الدخ��ل 
فقهاء  من  اأو  النج�ض،  البعث  حليب  ر�شع  من  ال�شدفة  �شيا�شيي  من 
نبينا  قام  ،كما  دين  و�شيا�شتنا  �شيا�شة  ،فديننا  الوهابي  البرتودوالر 
من  واآله-خر  عليه  اهلل  –�شلى  حممد  الكونن  �شيد  وملهما  وحبيبنا 
طبق �شيا�شة الراأفة والتعاي�ض بن اجلميع ون�شر قيم الت�شامح وال�شالم 
بن جميع العقائد واالأديان ،واإمامنا �شيد البالغة واحلكمة والفرو�شية 
والعدل والزهد موالنا اأمر املوؤمنن كان ياأمر الوالة بالعدل االإجتماعي 
،وخر دليل ر�شالته ملالك االأ�شرت حن واله م�شر )النا�ض �شنفان اما ا 

خ لك بالدين او نظر لك باخللق فال تكن عليهم �شبعًا �شاريا..(
وما منهج مرجعياتنا اإال على هدي نبينا واأئمتنا االأقدا�ض ،لذا جاء كتاب 
املفكر "حم�شن وهيب عبد" املرجعية واأزمات الع�شر الذي �شدر عن 
االمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة -2015 –الكتاب يف ))10(( 
ف�شول وابواب خمتلفة ، �شمن �شياق التذكر والتب�شر والتعريف بدور 
املرجعية الر�شيدة وفتوى اجلهاد الكفائي املقد�ض ،لدرء اخلطر املحدق 
بوطننا احلبيب ،وقد اإ�شرت�شل "الباحث " يف مواقف املرجعية احلكيمة 
الر�شيدة ذاكرًا مبقدمة الكتاب 1- ))يحلو ملن الحظوظ لهم من العلم 
مرة، او بدافع من الغل واحلقد من املغر�شن مرة اخرى؛ ان يتجاوزوا 

م�شوؤوليات  ويحملونهم  امل��راج��ع  �شد  جزافا  التهم  وي��رم��وا  قدرهم 
ال�شكوت عن م�شاكل العراق. 

،فهذه  امل�شكالت  تلك  يف  ي�شهم  من  هم  ال�شفقاء  ه��وؤالء  يكون  وق��د 
ويت�شاءل  دليل...((.  دون  التهم  اطالق  تعودا  قد  النا�ض  من  النماذج 
املوؤلف يف مقدمة الكتاب عن االإخفاق باخلدمات بعودة اغلب الفا�شلن 
ملجل�ض النواب والوزراء وال�شبب عدم طاعة املجتمع لالأمر املرجعي فلو 

ح�ُشن االإختيار ملا تكرر هوؤالء للوزارات وامل�شوؤوليات..
يبداأ الف�شل االأول ب�شوؤال، من اأين جاء النظام املرجعي يف االإ�شالم ؟

القراآن  ن�شو�ض  من  القّيمة  اآراءه  مدعمًا  اال�شرت�شال  يف  وي�شتطرد 
الكرمي وال�شنة املع�شومة، ومواقف املرجعية يف اأزمات االأمه، وح�شور 
الرجمعية املحت�شب عند اهلل، ومناذج تاريخية من القيادات املرجعية 
يف زمن الغيبة، واإ�شتيعاب النظام املرجعي لنظام امللة الكوين، وو�شوح 
للنظام  االن�شانية  القيادي،واملميزات  املرجعي  النظام  يف  احلكمة 
ال�شيا�شة  عن  ال�شيعة  مراجع  يتوقف  الثامن:مل  الف�شل  ،ويف  املرجعي 
الف�شل  ويف  ال��ع��راق،  م�شكالت  ت�شنيف  ثم  يوما،  االمامي  مبعناها 
عدة  ...ويتخللها  امل�شكالت  هذه  مع  املرجعية  تعاملت  كيف  العا�شر 

 صباح محسن كاظم

مقاالت

ثمة ضرورة قصوى لإلشادة بدور المرجعية العليا في عراق المقدسات ،فهي األب الروحي والخيمة التي 
يستظل بظاللها ،وُيقتبس وُيقتدى وُيتبع هدّيها وإرشاداتها وأوامرها ومنهجها الحكيم ،فهي الراعية 
لكل العراقيين بكل أثنياتهم..وطوائفهم ..وقومياتهم..ومعتقداتهم ،وعلى طول التاريخ ساهمت 
))المرجعية (( بحفظ الدين، والوطن بكل المحن، التي مرت بالعراق ماضايًا وحاضرًا ،وفي كل المواقف 

نرى تصدّيها بحكمتها المعهودة لقيادة المجتمع إلى بر السالم  بصفتنانهتم بشأننا العراقي

ضوء على كتاب
المرجعية وأزمات العراق

فإن
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ابواب لكل ف�شل يو�شح به "املوؤلف" كل جوانب احلياة العراقية 
به  اليتحزب  بحت  اإ�شالمي  منظور  من  عاجلها   . ومالب�شاتها 
والفكرّية ووعيه احلاذق يف كل  العلمّية  بل �شكب جتربته  لراأي 
تفا�شيل الكتاب بف�شوله واأبوابه الغنّية بالتحليل واالإ�شتدالل من 
الواقع مبعطّياته واإفرازاته.. لقد راجع املوؤلف مواقف املرجعية 
الدين  ن�شر  ال�شيخ  موقف  من  االأزمنة  بكل  اال�شرف  بالنجف 

الطو�شي قبل الغزو املغويل، وفتوى التنباك ال�شادرة ب�شامراء 
االنكليز  �شد  اجلهاد  وفتوى  ال�شرازي  ح�شن  حممد  -للمرجع 
رغم ق�شوة العثمانين مع �شعبنا لقرون خلت ،وهكذا اإىل جناح 
اخلميني  االإمام  بقيادة  عام 1979  اإيران  االإ�شالمية يف  الثورة 
–ر�شي اهلل عنه- واأخرًا فتوى اجلهاد الكفائي التي ا�شدرها 
املرجع االعلى اآية اهلل �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين 
)دام ظله الوارف( عندما �شيطر النوا�شب التكفرين االوغاد 
على املو�شل وتهديدهم بالزحف على كربالء املقد�شة والنجف 
الفتاوى  كباقي  الفتوى  تلك  ج��اءت  ولقد  لتخريبها.  اال�شرف 
االخرى ال�شادرة من املراجع الكرام؛ الإنقاذ االأمة ومقد�شاتها 

وكلها حم�شوبة ومقدرة بالوقت املنا�شب جدا.  
تو�شي  الذي  االأخر: ))فاجلهاد  الكتاب  بف�شل  املوؤلف  ويذكر 
الذي  قدرنا  ؛هو  فيه  بال�شمود  وتطالبنا  املباركة  املرجعية  به 
اجلهاد  .فتوى  نكون  ال  اأو  نكون  اأما  اليوم  عنه؛فهو  لنا  البديل 
يف  اهدافه  بلوغ  من  داع�ض  ملنع  جناعتها  اثبتت  اليوم  الكفائي 

هدم املقد�شات الدينية.
وامل�شتقبل  الزمن  اإ�شت�شراف  على  الفتوى  ق��درة  جتلت  وهنا 
ووقف زحف هوؤالء الهمج الرعاع الذين الدين لهم فقد اهلكوا 
احلرث والن�شل مبقا�شلهم فال ي�شلم من �شطوتهم اأي �شيخ كبر 
الرد  اأو �شبي ر�شيع، وال م�شجد وال�شريح نبي والأثر، لذا جاء 
اإرادة  توقفه  بل  جيو�ض  اليوقفه  الذي  التحدي  بحجم  املرجعي 
"احل�شد ال�شعبي" املنافح واملكافح عن حرية العراق وال�شعوب، 
وفتوى "اجلهاد الكفائي" �شاهمت بدحر داع�ض.. وبتقوي�شهم.. 
مدفوعة  كانت  التي  واإف�شال خمططاتهم..  وتفتيت ع�شدهم.. 
ومل  اخل��راب،  للعراق  اأرادت  وعربية،  عاملية  خارجية  باأجندة 
والبال�شنة  بامل�شيحين  وال  بااليزيدين  داع�ض  مبافعله  تهتم 
و�شبي  وتفجر  جماعي  قتل  من  والرتكمان  وال�شبك  وال�شيعة 

وتهجر...

د و�سائل االعالم.. ملاذا؟ تعدُّ

•  �شباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

يف جمال�ض عديدة يثار مو�شوع جدوى تعُدد و�شائل االعالم الذي تنتهجه 
العتبات املقد�شة نوعًا وكّمًا، وتثار اأي�شا حوله ت�شاوؤالت عن اأ�شباب ايالء 
االعالم ذي النهج املتعدد الو�شائل اأهمية كبرة من ناحية الكم، وكذلك 
النوع. وهل ان هذا التوجه ي�شنع راأي عام ويحقق اأهدافا تنموية ملمو�شة؟ 
اأعمال  وملاذا ال يتم توجيه املوارد الكبرة املخ�ش�شة لهذا الإعالم نحو 

ومهام خرية اأو رعوية او اجتماعية؟
اننا اليوم ن�شهد حربا �شرو�ض تتوازى خطوطها االعالمية والفكرية جنبًا 
اىل جنب، �شمن اأجندات اأجنبية واأخرى ي�شاهم االعالم والفكر العربي 
ر عوامل اللغة والقرب من  واالإ�شالمي بدعمها اىل حد كبر! بحيث يوفِّ
يف  نالحظه  ما  وهذا  الواحدة،  والقومية  الدين  �شلة  بحكم  جمتمعاتنا 
العديد من و�شائل االعالم ذات االمكانيات الكبرة التي يطغى بثها على 
املنطقة العربية، فرتى هذه الو�شائل ت�شخر امكانيات هائلة لدعم وتر�شيخ 
مفاهيم فكرية واجتماعية بعيدة كل البعد عن مفاهيم وفكر اال�شالم، 
وكل ذلك حتت عنوان احلداثة ومواكبة الع�شر! بل ان هذه الو�شائل تغلف 
التحديث يف االأفكار بغالف بّراق يخفي خلفه ايدلوجيات دينية واأكادميية 
والتطرف  للعنف  والرتويج  والتمّيع  باالبتذال  مليئة  واجتماعية  ور�شمية 

والت�شدد...
وبوجه اآخر فاإننا لو قارّنا االإمكانيات واملوارد التي نخ�ش�شها نحن لدعم 
االعالم مع تلك التي يخ�ش�شها االآخرون �شنجد اننا ُمقّلون رغم وفرة ما 
ننتج ون�شخ من مواد اعالمية، مع االأخذ بنظر االعتبار القوالب التي ندور 
يف فلكها وما تفر�شه علينا من حتديات اإقناع و�شناعة راأي عام، حيث 
ال جمال لالبتذال والطرح الهابط والتنوع املبالغ بالربامج والفنون التي 
ت�شتهلك العقل والعاطفة وجتذب االنتباه باالإثارة ال باالأهمية واملو�شوعية.

له فائدة ال�شتمالة تعدد  اأن��واع و�شائل االعالم  ويف جانب مواِز ان تعدد 
االأذواق، ف�شال عن تعدد ال�شرائح االجتماعية الذي يفر�ض تعدد م�شتوى 
دون  خال�شة  االعالمية  الر�شالة  و�شول  ن�شمن  لكي  اخلطاب،  ونوعية 

التبا�شات...
ان اال�شارة اىل خطوط ت�شدي حيوية النت�شار ظاهرة تقبُّل اأفكار االبتذال 
والتحلل االجتماعي والعنف والتطرف يف منطقتنا، تر�شدنا اىل �شرورة 
االهتمام باالإعالم وجعله الواجهة الرئي�شية لهذا الت�شدي، ونق�شد هنا 
االعالم بانواعه كافة؛االجتماعي والرتبوي واالر�شادي والتوجيهي والديني 
بذاتها  �شرائح  نحو  املوجه  واخل��ربي  واملعنوي  ال�شيا�شي  االع��الم  ولي�ض 

فقط.
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صفحة كتاب

نتائج الحرب في معركة أُحد

مستلة من كتاب
• جهاد الرسول المصطفى )ص( والسالم العالمي

• تأليف: ستار جبار الزهيري

ة نتائج تعتبر من  لقد افرزت حرب ُاُحد عدَّ
االهمية بمكان لذا من الضروري أن نتصفح 

ما يمكن تصفحه.

النتيجة االأوىل:
جي�ض  من  تامًا  هدفًا  تنْل  مل  اأت��ت  حيث  من  قري�ض  ع��ودة 
واأح���زان  احل���رب،  بكلوم  مليئة  وه��ي  ع��ادت  ب��ل  امل�شلمن، 
الراحلن من اأبطالها، اأمثال طلحة بن اأبي طلحة الذي �ُشّر 
الر�شول �شلى اهلل عليه واله و�شلم مبقتله: )فلما ُقتل طلحة 

�ُشّر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم واأظهر التكبر( .
وال ن�شك اأن الر�شول �شلى اهلل عليه واله و�شلم اأمنا �ُشر وفرح 
مبقتله؛ الأن مقتله يعني التقليل من �شفك الدماء، وا�شتمرار 
ال�شلمي لر�شول  املنهج  اأمام تطبيق  وجوده يعني وجود مانع 

اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم.
ومقتل عثمان بن اأبي طلحة الذي حمل اللواء بعد طلحة بن 
اأبي طلحة، ومقتل �شعد بن بي طلحة، ثم ُم�شافع بن طلحة بن 
اأبي طلحة، وِكالب بن اأبي طلحة، وبعده اجُلال�ض بن طلحة 

وؤاب. بن اأبي طلحة، و�شريح بن فارظ وغالمه �شُ
وهوؤالء من تناوبوا على حمل لواء امل�شركن، ومعلوم اأن اللواء 
ال يحمله اإاّل اأجراأ القوم واأ�شجعهم؛ الأن اللواء يعني كل �شيء 
يف الع�شكر، فاإذا �شقط انهزم واإذا ارتفع بقي اجلي�ض يخو�ض 

احلرب ويطارد ويجهز الفر�شان.

كانت االأهداف التي ر�شمتها قري�ض اأن تثاأر لقتالها يف بدر، 
للقتلى ال يعني  والثاأر  امل�شلمن،  لت�شتاأ�شل  اأن مل نقل جاءت 
قتل اأنفار من امل�شلمن � واإن كانوا من عظمائهم � بل يعني اأن 
تبيد قري�ض امل�شلمن طرًا، حتى ال يبقى م�شدر اخلطر قائمًا 
امل�شلمن  من  قتل جماعة  الثاأر يف  كان  ف��اإذا  كل حال،  على 
فقط، فقد قتل امل�شلمن جماعة من امل�شركن، وقد قال �شلى 
َكَما  َياأْمَلُوَن  ُهْم  َفاإنَّ َتاأْمَلُوَن  َتُكوُنوا  )اإْن  و�شلم:  واله  عليه  اهلل 

َتاأْمَلُوَن( .
فاجلرح نا�شب يف بدن الطرفن، ونازٌف يف كلتا اجلبهتن، 

فال فرق يف االأذى والقتل والنيل لكلٍّ من االآخر.
و�شوف ياأتي بع�ض الكالم يف ذلك اإن �شاء اهلل تعاىل.

النتيجة الثانية:
اإمن��ا هزمية  اأُح��د جمرد هزمية،  قري�ض يف  تكن هزمية  مل 
مت�شفة بالعار، اإذ مل يعهد يف حروب العرب اأن املراأة حتمل 
اأر���ض  على  الهزمية  ب��رتاب  واملعفر  املحكم  اجلي�ض  ل��واء 

النك�شة.
ال�شجعان يف ذلك  اإم��ا على ع��دم وج��ود  االأم��ر دالل��ة  ولهذا 
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فائدة  ياأ�شهم من  اأو  اأثناء احلرب،  فقدهم  اأو على  اجلي�ض 
املحتم  امل��وت  م�شره  �شيكون  حيث  ال��ل��واء  ال�شجاع  حمل 
ب�شربٍة علويٍة حيدريٍة ال حمالة، اأو ب�شيوف اأبطال املهاجرين 

واالأن�شار.
مل  اأنهم  اأُح��د  حرب  يف  قري�ض  عرب  على  مثلبة  بقيت  اإذن 
يتمكنوا من منع اللواء، بل من منع الن�شاء التي هي غاية ما 

جتب املحافظة عليها والدفع عنها عند العرب.
ولكن نالحظ اأنهم تركوا ن�شائهم يف حومة الوغى حائرات، 
اأ�شهل  اإح��داه��ن  الأخ���ذ  حتى  منهزمن  عنهن  وت��ط��اي��روا  
و�شواحبها  هند  اإىل  الأنظر  اإين  )واهلل  حجارة،  م�شك  من 

منهزمات، ما دون اأخذهن �شيء ملن اأراد ذلك( .
زعماء  اأح��د  اأمية  بن  �شفوان  موىل  وهو   � ِن�شطا�ض  قال  بل 
كانت  وقد  االأم��ر  ب��ادىء  اأ�شر يف  قد  وكان  امل�شركن،  جي�ض 
همته وباقي الغلمان حفظ رحال قري�ض حيث خلفوهم عليه 
� وهو يحدثنا عن  جمريات الهزمية النكراء التي حّلت بهم:

)وقد وىل اأ�شحابنا ويئ�شنا منهم، واأنحا�ض  الن�شاء، فهّن يف 
حجرهّن �َشْلٌم مِلَن اأرادهّن( .

بهذا املقدار من العار ذهب امل�شركون املنهزمون يف اأول وهلة، 
التاريخ ونحن يف القرن اخلام�ض ع�شر من الهجرة  وها هو 
ة منهم، ونعترب ذلك بفعل الن�شر االإ�شالمي  نقراأ تلك ال�ّشَبّ

العظيم عليهم يف اجلولة االأوىل من �شروع احلرب.
امل�شركن  اأن�شت  التي  امل�شلمن  من  الظافرة  الهجمة  تلك 
ن�شائهم واأعرا�شهم وهَنّ نهبًا بيد االأقدار، واأن�شتهم وجوب 
حفظ االأدبار وتاأمن الودائع، وخابت ظنون الن�شاء التي كّن 

قبل قليل يقلن:
�شربًا بني عبد الداْر

�شربًا ُحماة االأَْدباْر
�ش�ربًا ب�ك�ّل َبَت�اْر

�ض كُل �شارم بّتار، وفّر بنو عبد الدار، فال حاٍم  واحلال قد ُنكِّ
وال منجد لتلكم االأدبار، اإاّل خلق الر�شول اللطيف �شلى اهلل 

عليه واله و�شلم، ومنزعه ال�شريف.
و�شياأتي بع�ض الكالم يف مو�شوع اآخر -اإن �شاء اهلل- عن ما 

له عالقة بهذا املو�شوع.

النتيجة الثالثة:
التزام امل�شلمن بعدم خمالفة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله 
و�شلم وتطبيق اأوامره يف امل�شتقبل؛ مِلا عرفوا من اأن خمالفة 

الر�شول �شلى اهلل عليه واله و�شلم كانت �شببًا يف الرتاجع.
بهذا  ومهمًا  النوع،  هذا  من  قا�شيًا  در�شًا  اأّن  احلقيقة  ويف 
القدر تهبه اأُحد للم�شلمن يجب اأن ال ُين�شى ما دامت الدنيا 
من  و�شلم  وال��ه  عليه  اهلل  �شلى  خمالفته  حتمل  مِل��ا  باقية، 

خمّلفات خطرة جدًا يف الدنيا واالخرة.
ولو قلنا اإن كل الذي اأ�شاب امل�شلمن يف يوم اأحد كان ب�شبب 
تلك الثغرة، وذلك اخلطاأ، وتلك املخالفة، ملا جانبنا ال�شواب 

يف �شيء، ولنالحظ هذه الرواية املهمة يف املقام:
امل�شلمون،  وتبعهم  امل�شركون  انهزم  )فلما  ال��واق��دي:  عن 
عن  اأجه�شوهم   حتى  �شاءوا  حيث  فيهم  ال�شالح  ي�شعون 

الع�شكر، ووقفوا ينتهبون الع�شكر، قال بع�ض الرماة لبع�ض:
اأّمَل تعلموا اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم قال لكم: 
نقتل  راأيتمونا  واإن  مكانكم،  تربحوا  فال  ظهورنا  ))احموا 
اأحموا  ت�شاركونا،  فال  غنمنا  راأيتمونا  واإن  تن�شرونا،  فال 

ظهورنا((.
فقال االآخرون: مل ُيرد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله م�شلم 
الع�شكر  فادخلوا  وهزمهم،  امل�شركن  اهلل  اأذّل  وق��د  ه��ذا، 
فانتهبوا مع اإخوانكم. فلما اختلفوا خطبهم اأمرهم عبداهلل 
اهلل  فحمد   � بي�ض  بثياب  ُمْعِلمًا  يومئٍذ  كان  وقد   � ُجبر  بن 
اهلل  �شلى  ر�شوله  بطاعة  اأمر  ثم  اأهله،  هو  مبا  عليه  واأثنى 
عليه واله و�شلم، واأَاّل ُيخاَلف لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله 

و�شلم اأمٌر.
اأمرهم عبداهلل  مع  الرماة  يبَق من  فلم  وانطلقوا،  فع�شوا 
بن جبر اإاّل ُنَفٌر ما يبلغون  الع�شرة، فيهم احلارث بن اأن�ض 
واأطيعوا  اإليكم،  نبيكم  اأُذك��روا عهد  يا قوم  يقول:  رافع،  بن 

اأمركم.
قال: فاأَّبوا ذهبوا اإىل ع�شكر امل�شركن ينتهبون، وخّلوا اجلبل 
وا�شتدارت  امل�شركن  �شفوف  وانتق�شت  ينتهبون،  وجعلوا 

رجالهم( .
وهكذا كان هوؤالء الرماة �شببًا يف �شياع حدٍث تاريخٍي لو ُقّدر 
له اأن يتم بحجمه املطلوب َلغّر اأحداثًا واألغى اأخرى، و�شّكل 
التاريخ باأطر غر التي هي عليها االآن. ومَلَا �شار �شببًا يف تلك 
املقتلة املوؤملة يف �شفوف امل�شلمن بعد ن�شوة الغلبة حتت اأفياء 

االنت�شار.
�شارٍة  )وُرّب  نفعت  اأ�شرت  ما  بقدر  الثغرة  هذه  اأن  واحلق 
نافعة( حيث �شار االإلتزام باأمر الر�شول �شلى اهلل عليه واله 
عناوين  حتت  متييعه  ميكن  وال  مطلوبًا،  حتمًا  اأم��رًا  م�شلم 

لم تكن 
هزيمة 

قريش في 
ُأحد مجرد 

هزيمة، 
إنما هزيمة 

متصفة 
بالعار، إذ 
لم يعهد 

في حروب 
العرب أن 

المرأة تحمل 
لواء الجيش
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غر  التف�شرات  وطلب  املغاير،  والت�شور  اخلاطىء،  الفهم 
املطلوبة له، كما فعلوا ذلك يف اأُُحد.

وقد ح�شل هذا االإلتزام واملبادرة واالمتثال يف غزوة حمراء 
وهي  ت�شمد  ملا  وجروحهم  اجلهاد  لنداء  هّبوا  حيث  االأ�شد 
بعُد نازفة �شاخبة، وا�شتجابوا لداعي اهلل عز وجل رغم عمق 
االأ�شى يف النفو�ض، لفقد االأحبة الذين خلفوهم مو�شدين ما 

بن اأطباق الرى.
وامتدح القراآن تلك االإ�شتجابة، وكّرم تلك اال�شتفادة املبا�شرة 
من در�ض معركة اأُُحد القا�شي بقوله �شبحانه وتعاىل: )اَلِّذيَن 
اَبُهُم اْلَقْرُح( ، واأوفر  اأَ�شَ َبْعِد َما  �ُشول ِمْن  ا�ْشَتَجاُبوا هلل والَرّ

ٍل( . لهم العطاء حيث )َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍةِ مَن اهلل َوف�شْ
ويف بع�شهم ال يوجد ع�شو مل ُيدم من حد اجلراح، حتى نراه 
ياأ�شى على بع�شهم، ويتاأمل لهم،  �شلى اهلل عليه واله و�شلم 
ويدعو لهم )فلّما نظر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم 

اإليهم واجلراح فيهم فا�شيٌة قال: الّلهمَّ ارحم بني �َشِلَمة!( .

النتيجة الرابعة:
جذوة  ميثل  اأُُح��د  يف  ال�شهداء  من  مهمة  جمموعة  فقد  كان 
احل��روب  خلو�ض  نفو�شهم  هّياأت  املوؤمنن  لنفو�ض  حمرقة 

القادمة بعتاد اأكرب وت�شميم اأ�شد.
االأ�شد،  حمراء  ح��رب  اإىل  تعجيلهم  يف  ظاهر  اأي�شًا  وه��ذا 
يعتمل  ك��ان  ال�شهداء  الإخوانهم  الثاأر  وح��ب  احل��زن  فعامل 

بنفو�شهم ويدفعهم لطلب القوم.
اأبي �شفيان قال:  اإىل  َمْعَبد  عن �شاحب املغازي: )فلّما جاء 

هذا معبد وعنده اخلرب، ما وراَءك يا معبد؟
مبثل  عليكم  يتحرقون  خلفي  واأ�شحابه  حممدًا  تركت  قال: 
االأو�ض  باالأم�ض من  َمن تخّلف عنه  اأجمع معه  النران، وقد 
واخلزرج، وتعاهدوا اأّاّل يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاأروا منكم 
وغ�شبوا لقومهم غ�شبًا �شديدًا ومِلَن اأ�شبتم من اأ�شرافهم( .
�شحيح اأن معبد من خزاعة، وخزاعة عيبة ن�شح لر�شول اهلل 
امل�شلمن  مع  متعاطفًا  كان  واأنه  و�شلم،  واله  عليه  اهلل  �شلى 
وحمبًا لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم، مما يعني اأن 
كالمه �شياأتي حاماًل لنوع من التهويل الدعائي، والرغبة يف 
ترويع قري�ض، واإبعادهم عن التفكر يف الرجوع حلرب ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم.
لكن هذا ال مينع اأنه كان ي�شور حالة واقعية متثل يف نظره 
�شببًا يف خروج امل�شلمن لقتال عدوهم، وهو غ�شب امل�شلمن 

لفقد اإخوانهم ال�شهداء يف اأُحد.

اأحد الذي وقعت عليه املعركة • جبل 
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والئيات

الر�شد  مراكز  تبثها  كانت  التي  واالح�شائيات  التقارير  هي  كثرة 
والتحليل واملواقع االلكرتونية لتنذرنا من كارثة منو ظاهرة االنحالل 
و�شدة  الغربي  بالفكر  تاأثره  درجة  وارتفاع  العراقي  لل�شاب  االأخالقي 
اجنذابه واعتناقه لاليدلوجيات املنحلة، حتى باتت املوؤ�ش�شات الدينية 
والثقافية تكر�ض من ادواتها ون�شاطاتها لو�شع درا�شات وابحاث علمية 
وميدانية لتلبية حاجة ال�شباب ب�شكل مينعهم من االنخراط واالجنرار 
خلف تلك املغريات حتى ا�شبحنا يوميا ن�شمع ونرى على �شا�شات التلفاز 
ومواقع االنرتنت ظواهر ومظاهر دخيلة وغريبة على املجتمع �شرعان ما 
تنت�شر بن االأو�شاط ال�شبابية ب�شكل ا�شبح من ال�شعوبة احلد منها او 

ال�شيطرة عليها.
 وبطبيعة احلال ان اأي جمتمع ي�شاب مبثل هذه االفة ي�شبح عر�شة 
للتفكك واالنحالل والدمار التدريجي يف بنيته االجتماعية.. هذا املر�ض 
اخلبيث الذي بات ينخر يف ج�شد املجتمع العراقي كان بحاجة اىل وقفة 
حازمة ودرا�شات م�شتفي�شة وحلول ناجعة للتخل�ض منه خ�شو�شا ان 
البلد كان على اعتاب هجمة �شر�شة وقفت خلفها دول عظمى ومنظمات 
كبرة عملت جاهدة لنقل االإرهاب العاملي لقلب ال�شرق االأو�شط للتخل�ض 

منه من جهة وزعزعة الو�شع يف املنطقة من جهة اأخرى.
فلو و�شعنا االمر بن يدي ذوي االخت�شا�ض من علماء نف�ض واكادميين 
فان النتيجة احلتمية �شتكون بان املجتمع بحاجة اىل عدة مراحل لتغير 
االأفكار واملعتقدات لدى ال�شاب ومل يكن هنالك ادنى ت�شور بانه من 
ال�شحيح اطالق فتوى للجهاد يف ظل تلك املرحلة كونها �شتقابل مبواقف 
�شلبية، لكن على مايبدو ان املرجع الديني االأعلى ال�شيد علي احل�شيني 
ال�شي�شتاين )دام ظله(كانت له قراءة للمجتمع تختلف عن قراءات العامل 
ولعل اال�شتجابة ال�شريعة والكبرة التي مل تقف عن حدود الدفاع عن 
االأر�ض بل امتدت ملواجهة العدو يف عقر داره وقيام اأبناء اجلنوب للدفاع 
عن اعرا�ض اخوتهم يف �شمال وغرب البالد وحترير اأرا�شيهم �شورة 

نادرة مل يكن لها ادنى ت�شور يف خميلة الكثر.
عن  باعجاب  ويتحدث  ميجد  ك��ان  قريب  وق��ت  حتى  منا  الكثر  ولعل 
البطوالت التي نعي�شها اليوم يف عدد من الدول او التي نقراأ عنها يف 
�شفحات التاريخ، اال انها اأ�شبحت اليوم بف�شل حكمة املرجعية العليا 
الن  طبيعية  مواقف  عن  عبارة  ال�شعبي  احل�شد  يف  االبطال  ومواقف 
االبطال من �شباب العراق امللبن لنداء املرجعية العليا ر�شموا لنا �شورا 
اكر القا وابهى وقعا يف النفو�ض و�شجلوا مواقف اذهلت العقول على 

م�شتوى العامل واجربت املوؤرخن على ان يطرزوها بحروف من ذهب.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  ولء ال�شفار



املرجعية و�سباب العراق
والئيات هّموا  عندما  لقومه  اأمية  بن  �شفوان  قول  ذلك  اإمكانية  ويوؤيد 

بالرجوع حلرب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم حيث قال: 
يجمعوا  اأن  واأخ�شى  حزنوا  قد  القوم  ف��اإن  تفعلوا!  ال  ق��وم،  )يا 

عليكم َمن تخّلف من اخلزرج( .

النتيجة اخلام�سة:
بّينت معركة اأُحد اأهمية خطة الر�شول �شلى اهلل عليه واله و�شلم 
ب�شكلها  االأح��داث  وقيادة  االختيار،  دّقة  يف  وعظمته  احلربية، 
كانوا  اأنهم  بدليل  اآخر  ت�شور  اإليه  يرقى  ال  الذي  التام  املتقن 
اإاّل من  منت�شرين ما داموا ملتزمن باخلطة ومل ياأتهم الف�شل 
ثغرة املخالفة تلك، واإن احتفظوا مبوازين الن�شر حتى النهاية.
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حوارات

•  حاوره: فضل الشريفي

األديب العيساوي:
ينبغي دعم األديب 
و تحفيزه ليكتب عن 
 أهل البيت

فالح العيساوي، أديب عراقي 
معروف، له العديد من النتاجات 
األدبية والفكرية، شغل العديد 

من المواقع الريادية في 
المجال األدبي، برع في الكتابة 

القصصية، وشق طريقه 
األبداعي فيها معتمدا على 

رهافة حسه وخياله الرحب 
ليقدم للساحة االدبية نتاجا 

رائعا.
مجلة الروضة الحسينية، ألتقت 

األديب وأجرت معه هذا الحوار
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‚‚
‚‚
ال بد أن يكون 

األديب 
على

 ثقافة 
عالية وفكر 

مصتجدد 
وروح تحمل 

هموم 
المجتمع

القارئ  عرفتم  هال  الحسينية:  الروضة 
الكريم اوال بسيرتكم الكريمة؟

العي�شاوي،  احل�شن  عبد  ف��الح  العيساوي:  األديب   
من  العديد  ويل  وموؤلف  قا�ض   ،1974 �شنة  الكوفة  مواليد 
والق�شرة  الق�شرة  والق�ش�ض  املنوعة  واملقاالت  البحوث 
جدا وق�ش�ض الوم�شة، ريا�شي �شابق برفع االأثقال والقوة 
البدنية، حا�شل على بطوالت القطر املحلية، وحا�شل على 
برفع  حتكيمية  و�شهادة  البدنية،  القوة  يف  تدريبية  �شهادة 
والكتاب  االأدب���اء  احت��اد  يف  الق�شة  ن��ادي  االأثقال،ع�شو 
الق�شة  اأدب��اء  رابطة  موؤ�ش�ض  ع�شو  االأ���ش��رف،  النجف  يف 
رئي�ض حترير  نائب  العرب،  االأدباء  رابطة  العراقية، ع�شو 
وم�شات  جملة  حترير  رئي�ض  نائب  العرب،  االأدب��اء  جملة 
عربية، ع�شو نادي ذي قار للق�شة الوم�شة، ع�شو جمعية 
الريا�شين الرواد يف النجف االأ�شرف، حا�شل على جائزة 
مهرجان ال�شفر الثالث يف االأبداع الفكري للق�شة الق�شرة 

�شنة 2013.

مع  رحلتك  بدأت  متى  الحسينية:  الروضة 
كتابة القصة؟ وكيف؟

�شنة  يف  كانت  تقريبا  كتبتها  ق�شة  اأول  العي�شاوي:  االأدي��ب 
2007 و عنوانها احلياة بعد املوت، وقد ن�شرتها يف املنتديات 
الثقافية على �شفحات االنرتنت، و نالت ا�شتح�شان الكثر 
بالكتابة،  اال�شتمرار  على  �شجعني  االأمر  وهذا  النا�ض،  من 
فكتبت جمموعة من الق�ش�ض املنوعة كان اغلبها ال يعترب 
القراءة  مع  بالكتابة  اال�شتمرار  لكن  فنيا،  ق�ش�شيا  �شردا 
الق�شة  ومميزات  اأدوات  عن  حتكي  اأدبية  ملقاالت  احلثيثة 
االأدبية الفنية احلديثة مع العمل بن�شح اأ�شاتذة اأدباء كبار 

طور عندي املوهبة.

األدبي  نتاجك  هو  ما  الحسينية:  الروضة 
والثقافي؟.

ق�ش�ض  عن  عبارة  هو  االأدب��ي  اإنتاجي  العي�شاوي:  االأدي��ب 
ق�شرة وق�ش�ض ق�شرة جدا والق�شة الوم�شة احلديثة، 
االأدي��ب��ة  م��ع  م�شرتكة  واأخ����رى  واح���دة  م�شرحية  وكتبت 

ناعمة/  �شذرات  وه��ي،  موؤلفات  عدة  ويل  ال��غ��راوي،  هدى 
عن  ���ش��ادرة  ج���دًا/  الق�شرة  للق�شة  االأوىل  جمموعتي 
مركز الدعم للثقافة والفنون يف احتاد اأدباء دياىل، تقدمي 
القا�ض  واالأ�شتاذ  القي�شي،  خ�شر  يا�شن  االأ�شتاذ  القا�ض 
جمموعتي  ال��ذه��ب/  م��ن  اغلى  مطبوع،  التميمي،  كامل 
االأ�شتاذ  الناقد  ودرا�شة  تقدمي  الق�شرة/  للق�شة  الثانية 
ظ��اه��ر حبيب ال��ك��الب��ي، غ��ر م��ط��ب��وع، اأري����ج اأف��ك��اري/ 
مطبوع،  غر  ج��دًا/  الق�شرة  للق�شة  الثالثة  جمموعتي 
جدًا،  الق�شرة  للق�شة  الرابعة  جمموعتي  القمر/  �شوء 
تقدمي الناقد امل�شري اأ�شعد اأبو الوفا/ غر مطبوع، عودة 
�شهرزاد/ جمموعة حكايات تراثية/ غر مطبوع، حواريات 
امل�شرع/  اإىل  املطلع  من  اإبلي�ض  مطبوع،  غر  املنتظرين/ 
مطبوع،  غ��ر  وال�شنة/  ال��ق��راآن  يف  اإبلي�ض  مطبوع،  غ��ر 
�شاركت مبجموعة ق�ش�شية ق�شرة جدًا، يف كتاب م�شرتك 
عي�شى  علي  واالأدي���ب  م�شر،  من  ها�شم  �شامل  االأدي��ب  مع 
االأردن،  من  رمياوي  رميا  واالأديبة  ال�شعودية،  من  الوباري 
)اأ�شعد  اأ.  وتقدمي  درا�شة  والن�شاء(  )الزئبق  عنوان  حتت 
للطباعة  )ي�شطرون(  موؤ�ش�شة  من�شورات  من  الوفا(،  اأبو 
معر�ض  �شمن  وكان   .2014 �شنة  م�شر  والتوزيع/  والن�شر 
القاهرة الدويل للكتاب الدورة 45، ا�شرتك بق�ش�ض )ق ق 
ج( يف اأول كتاب عربي من نوعه )للق�شة الق�شرة جدًا( 
الروائي  االأدي��ب  جمعه  ال��ذي  عربي،  اأدي��ب   )111( �شمن 
م�شر  يف  ون�شره  طبعه  ومت  ال��دي��ن،  ن�شر  ف��وؤاد  امل�شري 
عربية  )ق�ش�ض  عنوان  حتت  ره��ف(  )موؤ�ش�شة  قبل  من 
القاهرة  معر�ض  �شمن  وك��ان   ،2013 �شنة  ج��دًا(  ق�شرة 
الدويل للكتاب الدورة 45، ن�شرت ق�شتي الق�شرة )رحلة 
الثالث يف مهرجان  املركز  التي ح�شلت على  اإىل اخللود( 
ال�شفر الثالث، يف كتاب )اأدبيات مهرجان ال�شفر الثقايف 

الثالث(.

الروضة الحسينية: هل ألهل البيت االطهار 
)عليهم السالم( حصة من نتاجك األدبي؟

جمموعة  كتبت  فقد  ح�شة  لهم  طبعا  العي�شاوي:  االأدي��ب 
وب��الء  ك��رب  فاجعة  ع��ن  ج��دا  ق�شرة  وق�ش�ض  وم�شات 
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وق�شة رحلة االحزان التي ح�شلت على املركز اخلام�ض �شنة 
2014 يف مهرجان ال�شفر الثقايف، وق�شة رحلة اإىل اخللود 
التي ح�شلت على جائزة املركز الثالث يف مهرجان ال�شفر 

�شنة 2013 .

مواصفات  هناك  هل  الحسينية:   الروضة 
معينة لألديب )القاص، الروائي(؟

ثقافة عالية  االأدي��ب على  يكون  اأن  بد  ال  العي�شاوي:  االأدي��ب 
وفكر متجدد وروح حتمل هموم املجتمع، ويكون عارفا باأدوات 
اأن  الق�ش�شية، كما يجب  واأ�شلوب احلكاية واحلبكة  ال�شرد 

يكون ملم مبعاين ومفردات اللغة العربية.

الروضة الحسينية:  كيف تجد الساحة األدبية 
كتابة  مجال  في  خصوصا  اآلن،  العراقية 

القصة والرواية؟
بالعمق  �شاربة  العراقية  االأدبية  ال�شاحة  العي�شاوي:  االأديب 
نظام  �شقوط  بعد  خ�شو�شا  بخر  هي  واالآن  التاأريخ،  عرب 
العراقي م�شاحة  االأديب  اأخذ  فقد  �شنة 2003  البعثي  هدام 
يكتب بحرية ويطبع بحرية، وقد  تامة من احلرية حيث هو 
احرز العراق جائزة البوكر الدولية برواية )فراكن�شتاين يف 
بغداد( لالأديب اأحمد �شعداوي العام املا�شي، واي�شا ح�شل 
الرحالت  اأدب  جائزة  على  البحار  ح�شن  االأدي��ب  ال�شديق 
العربية بروايته الرائعة )بحر اأزرق قمر اأبي�ض(، لكن تبقى 

ال�شاحة االأدبية العراقية بحاجة ما�شة اإىل الدعم.

الروضة الحسينية: ما هو الدعم المطلوب؟ 
وما هي المشاكل التي تواجه األديب وتكون 

عائقا أمام تقدمه؟
االأديب العي�شاوي:  امل�شاكل التي تواجه االأديب العراقي تكمن 
يف طباعة ون�شر اإنتاجه االأدبي من ق�شة ورواية، على امل�شتوى 
املحلي والعربي والعاملي، لذا هذا املو�شوع يحتاج اإىل درا�شات 
ك��وزارة  الدولة  موؤ�ش�شات  قبل  من  الناجعة  احللول  وو�شع 
العراق  حمافظات  يف  املنت�شرة  الثقافية  والبيوت  الثقافة 
التابعة لها واملوؤ�ش�شات غر احلكومية وعلى راأ�شهم االأحتاد 
العام لالأدباء والكتاب يف العراق واالحتادات الفرعية التابعة 
العراقين  االأدباء  نتاج  ون�شر  تبني طباعة  الواجب  له، فمن 

ب�شكل وا�شع وكبر، وهذا االأمر كفيل يف زيادة الوعي ون�شر 
االأدبية  والنه�شة  احلبيب  ال��ع��راق  رب��وع  عموم  يف  الثقافة 

العراقية على م�شتوى العرب والعامل.
أدبية  قامة  هناك  هل  الحسينية:  الروضة 

تأثرت بها؟
االأديب العي�شاوي: الواقع ال يوجد �شخ�ض واحد اأثر يف �شقل 
ثقافتي، لكن كل من قراأت اإبداعه اأثر بي و�شقل موهبتي، لذا 
اأنا اعترب كل مبدع رائع هو اأ�شتاذ يل واأنا تلميذ خمل�ض له. 

الروضة الحسينية:  يرى البعض ان الساحة 
أهل  سير  تناول  اتجاه  مقصرة  القصصية 

البيت عليهم السالم؟
االأديب العي�شاوي:  انا اعتقد ان التق�شر ال يكمن يف �شخ�ض 
املبدع فقط، واعتقد ان هذا التق�شر يف الفرتة املا�شية كان 
له ا�شباب معروفة اهمها الديكتاتورية يف العراق التي كانت 
ما  كل  و�شد  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  منهج  �شد  تقف 
لكن  املبدعن،  لبع�ض  نتاج  خرج  هذا  ورغ��م  عنهم،  يكتب 
لي�ض بالكم الذي يغطي ال�شاحة الثقافية واملعرفية، اما اليوم 
ان  ينبغي  اإذ  والدينية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  على  يقع  فالعتب 

تويل هذا املجال اهتماما اأكرب.

الساحة  تُرفد  كيف  الحسينية:   الروضة 
تاريخ  عن  تحكي  وقصص  بروايات  األدبية 

وسير أهل البيت)عليهم السالم(؟
االأديب العي�شاوي:  من املمكن رفد ال�شاحة االأدبية العراقية 
بروايات تاريخية اأدبية وق�ش�ض عن �شرة وحياة املع�شومن 
عليهم ال�شالم وعن ت�شحياتهم وت�شحيات خرة ا�شحابهم 
واال�شطهاد،  التعذيب  ان���واع  وحتملوا  عا�شروهم  ال��ذي��ن 
وال�شبيل هو قيام املوؤ�ش�شات الدينية والثقافية بطباعة ون�شر 
ما يقدمه االأدباء من نتاجهم يف هذا املجال، كما ميكن ت�شجيع 
االأدباء على الكتابة من خالل املهرجانات وامل�شابقات االأدبية 
والق�ش�ض  الروايات  لكتابة  جمزية  جوائز  بو�شع  والثقافية 
وهذا  املهرجانات،  لهذه  يقدم  ما  ون�شر  وطباعة  اال�شالمية 
من  كبر  بقدر  االأدبية  املكتبة  رفد  اىل  ال�شبيل  يكون  �شوف 
الروايات واملجموعات الق�ش�شية التي ترفد ال�شاحة االدبية. 

‚‚
يمكن 

تشجيع 
األدباء على 

الكتابة 
من خالل 

المهرجانات 
والمسابقات 

األدبية 
والثقافية 

بوضع جوائز 
مجزية 
لكتابة 

الروايات 
والقصص 
االسالمية 

وطباعة 
ونشر ما 

يقدم ‚‚



التطرف والتشدد
• اعداد: �شباح الطالقاين

اجتماع

اأ�سباب تكّ�نها.. 
اآثارها..

وكيفية احلد منها

ان االنسان نفسه مَن يؤسس للتطرف والتشدد والغلو، لظروف استثنائية عاشها بسبب انسان آخر، وهذا اآلخر ضحية لسلف ثالث! 
جدلية رافقتنا منذ فجر التاريخ ويبدو انها ال تنتهي. دائما هناك مَنْ يغذي وهناك أيضا من يستقبل هذه التغذية ويستسيغها فتصير 

دائرة تديم نفسها بنفسها، شبيهة بتلك المسماة في العلوم بالطاقة المتجددة ولكنها طاقة سيئة بالطبع.
ولعله من المسّلمات وجود التشدد والتطرف والغلو في مكنون بعض النفوس االنسانية منذ بدء الخليقة حيث طغت الكراهية والحقد 
في نفس ابن أبينا آدم قابيل فقتَل أخاه هابيل، ولكن الرساالت السماوية جميعها تصدت لهذا الصفات المهلِكة، حيث عملت هذه 
الرساالت على خلق مجتمعات مؤمنة تنتهج العدل والتسامح والمحبة واحترام اآلخر والعيش المشترك بثوابت انسانية عامة قبل ان 

تكون ثوابت دينية خاصة بكل رسالة.

عناوين لهالك االنسانية
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والت�شدد  التطرف  ظاهرة  اليوم  وت��ربز 
من  م��ت��خ��ذًة  ���ش��وره��ا  باأب�شع  والتكفر 
اال�شالم اأ�شمًا فيما هو بريء كل الرباءة 
منها، ولهذا فنحن نخو�ض ملفنا يف هذا 
العدد حتت يافطة اأ�شباب التكون واالآثار 
والكيفية التي ميكن ان نحد بها من هذه 

الظاهرة الفتاكة.

يف  مرف��سان  والت�سدد  التطرف 
منطق اال�سالم

يف  الدينية  ال�����ش��وؤون  ق�شم  رئي�ض  نائب 
عبد  ال�شيخ  املقد�شة  احل�شينية  العتبة 
املو�شع"  يوؤكد يف هذا  املن�شوري  االمر 
ان ال��ت��ط��رف وال��ت�����ش��دد م��رف��و���ش��ان يف 
التعاي�ض.. قال  منطق اال�شالم الأنه دين 
خلقناكم  اإنا  النا�ض  اأيها  )يا  تعاىل  اهلل 
وقبائل  �شعوبا  وجعلناكم  واأنثى  ذكر  من 
اتقاكم(  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن  لتعارفوا 
االآي���ة نفهم  احل��ج��رات 13. وم��ن ه��ذه 
ال��دي��ن اال���ش��الم��ي احلنيف  ي��ري��ده  م��ا 
فقد  املجتمع  ت�����ش��ود  اأن  الب���د  ق��ي��م  م��ن 
االميان  وعدم  املن�شاأ  وحدة  اىل  اأ�شارت 
البع�ض  ي�شعها  التي  املزيفة،  بالعناوين 
املجتمع  تنوع  وك��ذل��ك  الب�شر،  بني  م��ن 
)�شعوبا وقبائل( وهذه طبيعة املجتمعات 
االن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى اخ���ت���الف اأدي���ان���ه���ا 
ومذاهبها يقرها القراآن الكرمي وت�شتمد 
حقيقتها من اخلالق تبارك وتعاىل، فال 
او  طائفة  تلغي  اأن  ام��ة  او  لطائفة  يحق 
اأمة اأخرى، والبد ان يكون هناك تعاي�ض 
وهذا  االن�شانية،  اجلماعات  بن  متبادل 
حق  من  ولي�ض  تكويني  جعل  هو  التنوع 
وان  االإل��ه��ي،  االأم���ر  ه��ذا  يلغي  ان  اح��د 
هذا التنوع مهم يف االإبداع والتدافع بن 
يف  التبادل  ي�شودها  حياة  لن�شوء  النا�ض 

اخلربات".
ويف جانب مواِز اأكدت االآية على التعارف 
العنف  دور  يلغي  فالتعارف  )لتعارفوا(، 

االخ��ت��الف  م�شاكل  وي��ن��ه��ي  وال��ت��ط��رف 
التعاي�ض  اأ�شا�ض  هو  وه��ذا  الب�شر،  بن 
التعددية  يلغي  ال  والتعارف  االن�شاين، 
ن�شيجا  الب�شر  بني  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د  ب��ل 
واحدا ف�شال عن ارتباطات اأبناء الدين 

الواحد. 
لكل  م�شرتك  عامل  االن�شانية  وحدة  واأن 
املوؤمنن  اأمر  موالنا  ي�شر  ولهذا  النا�ض 
كتابه  يف  ذل��ك  اىل  ال�شالم  عليه  علي 
بقوله:  عليه  اهلل  ر�شوان  اال�شرت  ملالك 
واملحبة  للرعية  الرحمة  قلبك  )وا�شعر 
لهم والعطف بهم وال تكونن عليهم �شبعًا 
�شاريًا تغتنم اأكلهم فاأنهم �شنفان اإما اخ 

لك يف الدين او ن�شر لك يف اخللق(. 
املوؤمنن  اأم��ر  يكّفر  اآخ��ر مل  مو�شع  ويف 
االأم���ة  خليفة  وه���و  ال�����ش��الم  عليه  ع��ل��ي 
عندما  اخل���وارج  باأجمعها  االإ���ش��الم��ي��ة 
احلق  طلبوا  ال��ق��وم  )ان  وق���ال  ح��ارب��وه 

فاأخطئوه(.
ال�شالم  عليه  املوؤمنن  اأم��ر  تعامل  وقد 
تامة  ب�شماحة  واليهودية  الن�شرانية  مع 
واح�����رتام ���ش��دي��د، ف��ق��د ذك����رت بع�ض 
به  مرَّ  ال�شالم  عليه  انه  التاريخ  م�شادر 
النا�ض  ي�شاأل  الب�شر  كفيف  كبر  �شيخ 
مَلن  ال�����ش��الم(  )عليه  فقال  يعطوه،  ان 
كان معه ما هذا؟ فقالوا يا اأمر املوؤمنن 
هذا رجل ن�شراين فقال -عليه ال�شالم- 
ا�شتعملتموه حتى اإذا كرَب وعجَز منعتموه! 

انِفقوا عليه من بيت مال امل�شلمن.
يت�شح  الكثر  الدالالت وغرها  من هذه 
بجالء ان اال�شالم دين التعاي�ض واملحبة 
ال دين العنف والتكفر والتهمي�ض والقتل 
بل هو دين الدعوة اىل التعاي�ض مع بقية 

االأديان.
ي�شتهويها  ال��ت��ي  للنا�ض  بالن�شبة  اأم���ا 
ال��ت��ط��رف وال��ت�����ش��دد ف��ه��و ع���ادة منطق 
الفئات غر الواعية، والتي تفهم اال�شالم 
هذا  �شطحي،  تف�شر  عرب  خاطئا  فهما 

مبوؤ�ش�شات  ارت��ب��اط  ل��ه��وؤالء  يكن  مل  اذا 
خارجة عن اال�شالم تريد اأن تزرع الفتنة 
االأمم  وبقية  وبينهم  امل�شلمن  بن  فيما 
م�شوهة  �شورة  وتعك�ض  اال�شالمية  غر 
العنف  ب�شورة  واإظ��ه��اره  اال���ش��الم  ع��ن 
التكفريون  اليوم  يفعل  كما  واالره��اب، 
وعمدوا  ف�شادا،  االأر�ض  يف  عاثوا  الذين 
اىل �شق �شفوف امل�شلمن يف داخل الدين 
بقية  اىل  اال���ش��اءة  ع��ن  ف�شال  ال��واح��د 
عن  �شيئة  ن�شرة  يعك�شوا  لكي  االدي��ان، 
اال�شالم، كما هدموا امل�شاجد والكنائ�ض 
كفار  اأن��ه��م  على  امل�شلمن  م��ع  وتعاملوا 
وهذه  االأطفال،  وذبحوا  ن�شائهم  و�شبوا 
واأهداف  مفاهيم  عن  خارجة  االأ�شاليب 
ابو  روى  وقد  اال�شالمي احلنيف،  الدين 
االأك��رم )�شلى  النبي  وغ��ره عن  هريرة 
امل�شلم  )ك��ل  ق��ال:  ان��ه  واآل���ه(  عليه  اهلل 
على امل�شلم حرام دمه وماله وعر�شه(. 
وانتحلوا  اال���ش��الم  ع��ن  بعيدون  ف��ه��وؤالء 
بقطعانهم  وزّج��وا  وزورا  كذبا  اال�شالم 
من اجلهلة واأ�شحاب ال�شوابق واالإجرام 
العنف  اأ�شبح زي  الذي  الزي  واألب�شوهم 
عن  بعيدون  وه��م  واجل��رمي��ة،  والتخلف 
اال����ش���الم ك��ل ال��ب��ع��د الأن����ه دي���ن املحبة 

والتعاي�ض والتعاون والتكافل واالأخوة.

بيان مظاهر التطرف
يف  واجتماعي  مو�شوعي  حتليل  ويفيد 
ن�شره  ال��دي��ن��ي  ال��ت��ط��رف  مظاهر  ب��ي��ان 
املر�شد العربي للتطرف واالرهاب، عرب 

النقاط التالية:
التطرف  مظاهر  من  مظهر  اأول  اإن   -1
يعرتف  ال  تع�شبًا  ل��ل��راأي  التع�شب  ه��و 
جمود  اإىل  ُي�شر  وهذا  ب��راأي،  لالآخرين 
املتع�شب مما ال ي�شمح له بروؤية مقا�شد 
ي�شمح  وال  الع�شر،  ظ��روف  وال  ال�شرع 
فاملتطرف  االآخرين.  مع  باحلوار  لنف�شه 
يرى اأنه وحده على احلق، وما عداه على 

أول 
مظهر من 

مظاهر 
التطرف 

هو 
التعصب 

للرأي 
تعصبًا ال 

يعترف 
لآلخرين 

برأي
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ال�شالل، كذلك ي�شمح لنف�شه باالجتهاد يف 
اأدق الق�شايا الفقهية، ولكنه ال يجيز ذلك 
منفردين  املتخ�ش�شن  الع�شر  لعلماء 
ما  اإىل  �شي�شلون  دام��وا  ما  جمتمعن،  اأو 

يخالف ما ذهب هو اإليه.
وحما�شبة  ال���راأي،  يف  والغلو  الت�شدد   -2
والنوافل،  والفروع  اجلزئيات  على  النا�ض 
كاأنها فرائ�ض، واالهتمام بها حلد احلكم 

على اإهمالها بالكفر واالإحلاد.
ال��ت��ع��ام��ل واخل�����ش��ون��ة يف  ال��ع��ن��ف يف   -3
واحلوار  باحل�شنى  التعامل  دون  االأ�شلوب 

واالعرتاف بالراأي االآخر.
اإليهم  والنظر  باالآخرين  الظن  �شوء   -4
احل�شنة،  اأعمالهم  ترى  ال  ت�شاوؤمية  نظرة 
وت�شخم من �شيئاتهم، فاالأ�شل هو االتهام 
الثقة  واالإدان��ة. قد يكون م�شدر ذلك هو 
توؤدي يف مرحلة  التي قد  بالنف�ض  الزائدة 

الحقة باملتطرف اإىل ازدراء الغر.
ي�شقط  حن  م��داه  التطرف  هذا  يبلغ   -5
دمائهم  وي�شتبيح  االآخ��ري��ن  ع�شمة  يف 
متهمون  ل��ه  بالن�شبة  وه���م  واأم���وال���ه���م، 
باخلروج عن الدين. وت�شل دائرة التطرف 
م��داه��ا يف ح��ك��م االأق��ل��ي��ة ع��ل��ى االأك��ري��ة 
بالكفر واالإحلاد. اإن هذه الظاهرة متكررة 
ولي�شت وليدة الع�شر، بل وقعت يف خمتلف 

الع�شور ويف كل الديانات ال�شماوية.
ت��وؤدي  والعزلة  املجتمع،  ع��ن  العزلة   -6
امل��ت��ط��رف��ون  جت��ن��ب  االأوىل  وظ��ي��ف��ت��ن؛ 
املجتمع  ج��وان��ب  مت��الأ  التي  )امل��ن��ك��رات( 
وحمايتهم من اأن ي�شاركوا يف نهج اجلالية؛ 
خا�ض  جمتمع  تكوين  االأخ���رى  والوظيفة 
ومعتقداتهم،  اأف��ك��اره��م  فيه  ُتطبق  بهم 
وتت�شع دائرة هذا املجتمع �شيئًا ف�شيئًا حتى 
ت�شتطيع غزو املجتمع من خارجه. وكما هو 
دينية،  فكرية  االأوىل  الوظيفة  فاإن  وا�شح 

بينما الوظيفة االأخرى �شيا�شية حركية.
يكن  مل  )اإن  اأغ��ل��ب  ر�شد  جليًا  ن�شتطيع 
ج��م��ي��ع( م��ظ��اه��ر ال��ت��ط��رف اأع����اله ل��دى 

حتاول  التي  املتطرفة  الدينية  اجلماعات 
فر�ض معتقداتها على باقي اأفراد املجتمع 
الدين  بحرا�شة  تقوم  اأن��ه��ا  منها  اأدع���اًء 
اأ�شد  م��ن  يعد  وه���ذا  ���ش��رائ��ع��ه،  وتطبيق 
هذه  جُتيز  حيث  خطورة  التطرف  اأن���واع 
)اأو  اأخ��رى  فئة  تكفر  لنف�شها  اجلماعات 
اأبنائها  حق  وم�شادرة  طائفة(  اأو  مذهب 
يف احلياة من خالل اأطالق فتاوي التكفر 

واهدار الدماء والقتل عليها. 
يف  بكرة  اجلماعات  ه��ذه  اأنت�شرت  وق��د 
الدول العربية، خا�شة يف اجلزائر وم�شر 
(الربيع  وبعد  و�شوريا،  واليمن  وال�شعودية 
تون�ض  من  كل  يف  بالظهور  بداأت  العربي( 

وليبيا.
وعلى اأ�شا�ض اأن التطرف حالة من اجلمود 
واالإن����غ����الق ال��ع��ق��ل��ي وت��ع��ط��ي��ل ال���ق���درات 
الذهنية عن االإبداع واالإبتكار، وعن اإيجاد 
احللول يف عامل �شريع التغر، فاإن انت�شار 
لتطور  لي�ض  م��ه��ددًا،  ي��ك��ون  احل��ال��ة  ه��ذه 
وا�شتمراره.  لوجوده  بل  فح�شب،  املجتمع 
واجلدير بالذكر هنا اأنه ال بد اأن ندرك اأن 
التطرف �شبب ونتيجة يف اآن واحد للتخلف 

والركود.

اآثار التطرف
ما  يف  اخلطرة  التطرف  اآث��ار  وتتلخ�ض 

يلي:
اأه��م  اأن  حيث  االإن��ت��اج،  يف  ال��ت��ده��ور   -1
عن�شر يف قوى االإنتاج هو االإن�شان العامل 
الذي ال بد – لكي يطور اإنتاجه – من اأن 
قادرًا  يكون  بحيث  العقلية،  قدراته  تتطور 
ما  فاإذا  والتجديد.  واالإبتكار  االإبداع  على 
ك��ان اأ���ش��رًا الأف��ك��ار ج��ام��دة وع��اج��زًا عن 
يجعله  ذلك  ف��اإن  العقل،  واإعمال  التفكر 
يف  العتيقة  البالية  باالأ�شاليب  متم�شكًا 
االإنتاجية  العمليات  بتنظيم  بل  االإن��ت��اج، 

ذاتها كذلك.
2- ميثل التطرف دائمًا حنينًا اإىل املا�شي 

دائمًا  يكون  اأن��ه  اأي  ال���وراء،  اإىل  وال��ع��ودة 
اأح�شن  على  حمافظ  اأو  رجعي  منحى  ذا 
العالقات  يجر  ف��اإن��ه  وبالتايل  االأح����وال، 
تالئم  ال  بالية  اأو���ش��اع  اإىل  االجتماعية 

تقدم الع�شر.
االأعمى  بالتع�شب  التطرف  يرتبط   -3
والعنف، االأمر الذي يوؤدي يف النهاية اإىل 

�شراعات مدمرة داخل املجتمع.
الثقايف  بالتدهور  ال��ت��ط��رف  يرتبط   -4
والفكري والعلمي والفني، اإنه قتل لالإن�شان 

باعتباره كائنًا مبدعًا وخالقًا.
5- يعطل التطرف الطاقات االإن�شانية كافة 
وال��ع��داءات،  ال�شراعات  يف  وي�شتخدمها 

ويحول دون تكامل املجتمع.
املتطرفون  ي��ح��اول  ح��ن  اأن��ه  هنا  ن�شيف 
م�شروعهم  على  الدينية  القدا�شة  اإ�شفاء 
على  يرتتب  وما  واالأيديولوجي،  ال�شيا�شي 
نطاق  ف��اإن  اإرهابية،  ممار�شات  من  ذلك 
االإن�����ش��ان  لي�شمل  يت�شع  االإره����اب  خطر 

والدين والعقل واحلياة.
حيوية  ت�شدي  خطوط  اىل  اال���ش��ارة  ان 
النت�شار ظاهرة تقبُّل اأفكار العنف والت�شدد 
اىل  ت��ر���ش��دن��ا  منطقتنا،  يف  وال��ت��ط��رف 
�شرورة االهتمام باالإعالم وجعله الواجهة 
هنا  ونق�شد  الت�شدي،  لهذا  الرئي�شية 
االعالم بكافة نواحيه الرتبوي واالر�شادي 
والتوجيهي والديني املعتدل ولي�ض االعالم 
�شرائح  نحو  املوجه  واخل��ربي  االجتماعي 
بامل�شتوى  االه��ت��م��ام  ع��ن  ف�شال  ب��ذات��ه��ا، 
حيث  وال�شحة  التعليم  واأنظمة  املعي�شي 
هي االأ�شا�ض يف خلق نف�شيات متوازنة لدى 

افراد املجتمعات ايًا كانت ت�شمياتها. 
وم��ن دون االأخ���ذ ب��ه��ذه االع��ت��ب��ارات ف��اإن 
ال�����ش��ب��ل وم��ه��م��ا ك��ان��ت ف��اع��ل��ة ل���ن ت��ك��ون 
جمزية ولن ت�شكل عالجا جذريا للتطرف 
الع�شر  مع�شلة  ا�شبح  ال��ذي  والت�شدد، 
من  ب�شيطة  عقود  خالل  ف��اأودى  احلديث 

الزمان بحياة املالين من بني الب�شر.

أغلب )إن لم 
يكن جميع( 

مظاهر 
التطرف 

أعاله لدى 
الجماعات 

الدينية 
المتطرفة 

التي تحاول 
فرض 

معتقداتها 
على باقي 

أفراد 
المجتمع 

أدعاًء منها 
أنها تقوم 

بحراسة 
الدين 

وتطبيق 
شرائعه
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• بلقي�س العزاوي

قصيدة

فخارنا 
يا لواءهللدرك
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التي اال�ساطري  األــق  يــا  اأح�سني 
معزة  كــاأ�ــس  الــدهــر  رويــت  يامن 
جتمعت  الرجال  �سوالت  كل  بك 
ــازه ــج اع بـــل  الـــتـــاأريـــخ  درة  يـــا 
م�سطرا الــزمــان  يغازلنا  قد  بك 
اأجنما منا  الليل  ي�سيء  قد  بك 
اأح�سني يا نب�س القلوب تالحمت
خلجانها  يف  الــ�ــســطــّان  فـــورة  يــا 
يا منجب االبطال مذ �ساد االأُىل 
ينثني  ال  �ــســائــر  حــفــيــدك  كـــٌل 
اأحــ�ــســني حــامــي ار�ــســهــا وكــنــوزه
بنانه ــني  ب بــحــر اجلـــود  يــنــثــال 
بك يا �سليل الطهر والن�سب الرفـ
عليائه يف  اهلل  ــاك  ــب ح فــلــقــد 
هوى  يا  الرجولة  رمز  يا  اأح�سني 
ربواتنا  وازهــــرت  عــاد  ـــراك  ذك
باأر�سنا احلــيــاة  نـــور  نــا�ــســرا  يــا 
ا�سمها الف�سيلة  كــرم  واهــبــا  يــا 
فــخــارنــا ــــــواء  ل يــــا  درك  هلل 
للخنا درب  كــل  لنقطع  ــدا  عــه
بدمائنا رمــلــهــا  �سنخلط  كــدنــا 

ــرددا م الــوجــود  ام�سى  ببهائها 
وجراحك احلمراء �سارت فرقدا
وت�سرذمت يف الريح موجات العدا
تتوحدا اأن  فيك  البطولة  قــدر 
ــدا ــف ــروءة وال ــم ــل ّايـــــات فــخــر ل
ــر املـــنـــري مــــوردا ــم ــق ويــعــانــق ال
جتــددا النفو�س  فيك  وتــاألــقــت 
موردا  دوما  تظل  العطا�س  تروي 
اال�سعدا واملقام  احل�سارة  �سرح 
عن دربه بال�سيف ي�ستجلي العدا
و�سيدا الـــزمـــان  جـــاد  ــه  ب بــطــل 
والهدى  ال�سماحة  حمياه  وعلى 
ـيع ن�سارع الطاغني ن�ستحلي الردا
ثوب ال�سجاعة وال�سنى وال�سوؤددا
الــيــدا مينحنا  يــنــثــال  بقلوبنا 
غردا اخلمائل  على  والعندليب 
املبعدا ال�سعيف  امــل  مانحا  يــا 
ــردا االج احلــيــاة  ع�سب  ومعلما 
املنجدا اخلال�س  درب  را�سما  يا 
ال�سَيدا الــرجــال  للمجد  ــزف  ون
ـــدا ونــحــيــل مـــن �ـــســـزر  راآنـــــا ارم
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طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

///

م�قع مكتب املرجع الديني االأعلى 
�سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

اال�ستفتاءات  ال�سرعية

////
///
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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(

اجلبرية: )هي ما يو�شع على الع�شو من الألواح اأو 
اخلرق ونحوها اإذا حدث فيه ك�شر اأو جرح اأو قرح( ويف 

ذلك �شورتان:
)1( اأن يكون �شيء من ذلك يف موا�شع الغ�شل كالوجه 

واليدين.
)2( اأن يكون يف موا�شع امل�شح كالراأ�س والرجلني. وعلى 

التقديرين فاإن مل يكن يف غ�شل املو�شع اأو م�شحه �شرر اأو 
حرج وجب غ�شل ما يجب غ�شله وم�شح ما يجب م�شحه، 

واأما اإذا ا�شتلزم �شيئًا من ذلك ففيه �شور:
االأوىل: اأن يكون الك�شر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد 
موا�شع الغ�شل، ومل تكن يف املو�شع جبرية، ففي هذه 

ال�شورة يجب غ�شل ما حول اجلرح والقرح، والأوىل مع 
ذلك اأن ي�شع خرقة على املو�شع ومي�شح عليها واأن مي�شح 

على نف�س املو�شع اأي�شًا اإذا متكن من ذلك، واأما الك�شر 
فاملتعني فيه التيمم.

الثانية: اأن يكون الك�شر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد 
موا�شع الغ�شل، وكان عليه جبرية ففي هذه ال�شورة يغ�شل 

ما حوله ومي�شح على اجلبرية.
الثالثة: اأن يكون �شيء من ذلك يف اأحد موا�شع امل�شح 
وكانت عليه جبرية ففي هذه ال�شورة يجزئ امل�شح على 

اجلبرية.
الرابعة: اأن يكون �شيء من ذلك يف اأحد موا�شع امل�شح 
ومل تكن عليه جبرية، فالأحوط يف هذه ال�شورة ان ي�شع 

خرقة عليه ومي�شح عليها، ثم يتيمم.

اجلبرية هي: )ما يو�شع على الع�شو من الألواح اأو 
اخلرق ونحوها اإذا حدث فيه ك�شر ، اأو جرح ، اأو قرح( ويف 

ذلك �شورتان:
 )1( اأن يكون �شيء من ذلك يف موا�شع الَغ�شل كالوجه 

واليدين.
 )2( اأن يكون يف موا�شع امل�شح كالراأ�س والرجلني ، وعلى 
التقديرين فاإن مل يكن يف َغ�شل املو�شع اأو م�شحه �شرر اأو 
حرج وجب غ�شل ما يجب غ�شله وم�شح ما يجب م�شحه ، و 

اأما اإذا ا�شتلزم �شيئًا من ذلك ففيه �شور:
 )االأوىل( : اأن يكون الك�شر اأو اجلرح اأو القرح يف 

اأحد موا�شع الغ�شل ، ومل تكن يف املو�شع جبرية باأن كان 
مك�شوفًا ، ففي هذه ال�شورة يجب غ�شل ما حول اجلرح 
والقرح ــ و الأحوط الأوىل ــ مع ذلك اأن ي�شع خرقة على 
املو�شع ومي�شح عليها واأن مي�شح على نف�س املو�شع اأي�شًا 

اإذا متّكن من ذلك ، واأما الك�شر املك�شوف من غري اأن 
تكون فيه جراحة فاملتعنّي فيه التيّمم.

 )الثانية( : اأن يكون الك�شر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد 
موا�شع الغ�شل ، وكانت عليه جبرية ، ففي هذه ال�شورة 

يغ�شل ما حوله ــ و الأحوط وجوبًا ــ اأن مي�شح على اجلبرية 
ول يجزي غ�شل اجلبرية عن م�شحها.

 )الثالثة( : اأن يكون �شيء من ذلك يف اأحد موا�شع 
امل�شح وكانت عليه جبرية ، ففي هذه ال�شورة يتعنّي امل�شح 

على اجلبرية.
 )الرابعة( : اأن يكون �شيء من ذلك يف اأحد موا�شع 

امل�شح ومل تكن عليه جبرية ، ويف هذه ال�شورة يتعنّي 
التيّمم.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

و�سوء اجلبرية
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فقهاء النور

اأوراق من حياته
ال�شيخ املريزا ح�شني بن املريزا حمّمد تقي النورّي الطرب�شي، اأحد اأعالم 
العلماء يف احلديث والرجال يف الع�شور املتاأّخرة. ُوِلد عام 1254 هجري 
والده  ُتويّف  يتيمًا حيث  ن�شاأ  ُقرى طرب�شتان، وقد  اإحدى   » يالو   « يف قرية 
وهو ما يزال ابَن ثماين �شنوات، فاّت�شل بالفقيه حمّمد علي املحاّلتي، ثّم 
هاجر اإىل طهران فاّت�شل بال�شيخ عبدالرحيم الربوُجردي وا�شتفاد منه، 
�شنة 1273هـ،  العراق  اإىل  بعدها هاجر  اأ�شتاذه هذا،  ابنِة  ِمن  تزّوج  ثّم 
عاد بعد ذلك اإىل اإيران، ثّم رجع اإىل العراق فالزم ال�شيخ عبداحل�شني 
الطهرايّن املعروف بـ » �شيخ العراَقني « وبقي معه مّدًة يف كربالء املقّد�شة، 
ا�شتقّر يف مدينة  ثّم  ال�ّشالم،  الكاظمني عليهما  اإىل م�شهد  بعدها  ذهب 
النجف الأ�شرف ليح�شر بحَث ال�شيخ مرت�شى الأن�شارّي الذي ُتويّف �شنة 
العراق  بني  ما  يرتّدد  وظّل  اإيران،  اإىل  النورّي  املريزا  فعاد  هـ..   1281

واإيران.
الوافرة  بالعلوم  فتزّود  عديدة،  مّراٍت  احلرام  اهلل  بيت  حلج  ق  ُوفِّ وقد 
واحلالت الروحّية ال�شّفافة؛ اإذ زار مّكَة املكّرمة واملدينة املنّورة، اإ�شافًة 
وكربالء،  الأ�شرف،  النجف  يف:  املقّد�شة  العتبات  بزيارة  ت�شّرفه  اإىل 

والكاظمية، وم�شهد الر�شا عليه ال�ّشالم يف خرا�شان.
واإذا كان ُرِزق هذا العامُل التقي حبَّ النبّي واآله �شلوات اهلل عليه وعليهم، 
َمعيِنهم، ورَفَل يف  َنَهل ِمن علومهم، وَغَرف ِمن  اإذ  ُرِزق اخلرَي كلَّه،  فقد 

روحانّيٍة متاأّلقة، وعواطَف كرمية، وم�شاعَر ُمرَهفٍة طّيبة.
حاالت.. وِهبات

كان ال�شيخ مريزا ح�شني النوري اأحَد مناذج ال�شلف ال�شالح؛ فقد امتاز 
بب�شريٍة واعية، وحتّلى مبواهب عالية، وَمَلكاٍت �شامية.. مّكنته اأن يكون 
يف الطليعة ِمن علماء ع�شره الذين كّر�شوا حياتهم خلدمة الإ�شالم، وتلك 

�شفحاته َت�ُشّع يف �شجّل املجد بالأعمال ال�شاحلة.

بغزارة علمه وجالل ف�شله حيث نذر هذا  واملوؤّرخون  املوؤّلفون  اأ�شاد  وقد 
والتَّتّبع  والتنقيب  البحث  اإّل  بهّمه  يكن  ومل  العلم،  خلدمة  نف�َشه  العامل 
متفّرقات  ونّظم  الأحاديث،  و�شذرات  الأخبار  �َشتات  فجمع  والتحقيق، 
رَي. وكان راَفَقه التوفيق، واأعانته العناية الإلهّية،  الآثار، واأّلف �شوارَد ال�شِّ
الإ�شالم  تراث  ِمن  الباقية  البقّية  فَحِفظ  هّمته،  وعلوِّ  اإخال�شه  بربكة 
املاأثوِر عن النبّي واآله �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعليهم، واأودعها كتابه 

القّيم » م�شتدرك و�شائل ال�شيعة «.
اإحياء �ُسّنة ح�سنة

مّما �شّنه املريزا النورّي طاب ثراه يف تلك الأعوام: زيارُة �شّيد ال�شهداء 
هذه  كانت  فقد  الأقدام،  على  م�شيًا  ال�ّشالم  عليه  احل�شني  عبداهلل  اأبي 
ه، وهي من  ّنة معروفًة يف ع�شر ال�شيخ مرت�شى الأن�شارّي قد�س �شرُّ ال�شُّ
�ُشنن الأخبار واأعظِم ال�شعائر، لكّنها ُتِركت فيما بعد وُعّدت عند البع�س 
له  اهتّم  الأمر  هذا  عَف  �شَ النورّي  املريزا  راأى  فلّما  العواّم،  عادات  من 
الدواّب  بع�َس  يكرتي  الأ�شحى  عيد  زيارة  خ�شو�س  يف  فكان  والتزمه، 
ال�شنة  ويف  الأقدام..  على  و�شحبه  هو  ومي�شي  والأمتعة،  الأثقال  حلمل 
�شار عدُد  الأمر، حّتى  وال�شلحاء يف  النا�س  رغبة  زادت  والثالثة  الثانية 
قرابة  واحدٍة  كلُّ  ت�شّم  خيمة،  ثالثني  من  اأكرَث  ال�شنني  بع�س  يف  اخليم 
األف ما�ًس  املعاّلة من  الوافدين على كربالء  نفرًا.. فيقرب عدد  ثالثني 

على الأقدام.
اآثار كرمية

اآثارًا  ترك  حّتى  الفانية  الدنيا  هذه  عن  النورّي  املريزا  ال�شيخ  يرحل  مل 
اأو ُعِدم ذلك يف البع�س منها، من حيث ُح�شن النظم  مهّمة قّل نظرُيها 
مبياه  متوج  رائقة  وموؤلَّفاٍت  جليلة،  اأ�شفارًا  فيها  نًا  مدوِّ التاأليف،  وجودة 
التحقيق، ُت�شري جميُعها اإىل توفيٍق خا�ّس ناله هذا ال�شيخ، كما ُت�شري اإىل 

جّدّيته ومنهجّية حياته، وروحانّيته التي امتزجت بعلمه ومعرفته.

املريزا ح�سني النورّي
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وقد انق�شمت تاأليفات ال�شيخ املريزا اإىل �شنفني:
الأّول ـ الآثار املطبوعة واملنت�شرة يف الآفاق، ومنها: ـ

ـ َنُف�س الرحمان يف ف�شائل �شّيدنا �شلمان ـ ُطبع �شنة 1285 هـ.
يف  هـ   1305 �شنة  طبع  ـ  واملنام  بالروؤيا  يتعّلق  فيما  ال�شالم  دار  ـ 

طهران.
ـ معامل الِعرب يف ا�شتدراك البحار ال�شابع ع�شر.

ـ جّنة املاأوى فيَمن فاز بلقاء احلّجة عليه ال�ّشالم يف الَغيبة الكربى، 
اأورد فيه 59 حكاية، فرغ من تاأليفه يف �شنة 1302 هـ وُطبع يف املجّلد 

53 من البحار.
ـ الفي�س الُقد�شي يف اأحوال العاّلمة املجل�شّي، ُطبع يف اأّول البحار.

ـ ال�شحيفة العلوّية الثانية.
ـ ال�شحيفة ال�شّجادّية الرابعة.

ـ النجم الثاقب يف اأحوال الإمام الغائب عّجل اهلل َفرَجه ال�شريف.
ـ الكلمة الطّيبة.

ـ ميزان ال�شماء يف تعيني مولد خاَت الأنبياء، اأّلفه �شنة 1299 هـ.
ـ البدر امل�شع�شع يف زيارة مو�شى املربقع، ُطبع يف مببي.

ـ ك�شف الأ�شتار عن وجه الغائب عن الأب�شار، يف الرّد على الق�شيدة 
عليه  املهدي  لالإمام  ال�شريف  الوجود  اإنكاَر  املت�شّمنة  البغدادّية 

ال�ّشالم.
ـ �شالمة املر�شاد، يف زيارة عا�شوراء واأعمال مقامات م�شجد الكوفة.
الإخال�س  للخطيب..  والثانية  الأوىل  الدرجة  يف  ومرجان،  لوؤلوؤ  ـ 

دق. وال�شِّ
لل�شيخ املجل�شي،  ـ حتّية الزائر، ا�شتدرك به على ) حتفة الزائر ( 
وقد ُتويّف املريزا قبل اإمتامه، فاأمّته له املحّدث ال�شيخ عّبا�س القّمي 

ـ وهو تلميذه ـ.
ملواليد  املباركة  الأّيام  يف  نظمها  التي  ق�شائده  جمموع  املولودّية،  ـ 

الأئّمة عليهم ال�ّشالم.
احلر  ال�شيخ  كتاب  على  فيه  ا�شتدرك  الذي  الو�شائل،  م�شتدرك  ـ 
فيه  اأورد  تقريبًا،  الو�شائل  (، جاء بحجم  ال�شيعة  )و�شائل  العاملي 
األَف حديث جَمَعها ِمن موا�شع متفّرقة وكتٍب  زهاَء ثالثٍة وع�شريَن 
ُمعتَمدٍة ُم�شّتتة، رّتبها على نهج الو�شائل، وذّيلها بخامتٍة ذات فوائد 
جليلٍة ل توجد يف كتب الأ�شحاب. ويكفي يف ف�شل هذا الكتاب قوُل 
ال�شيخ حمّمد كاظم اخلرا�شاين �شاحب ) الكفاية ( باأّن الجتهاد 

ل يتحّقق للعامل حّتى يرجع اإىل ) امل�شتدرك ( ويّطلع على ما فيه.
غري  الآثار  فهو  ـ  النورّي  املريزا  تاآليف  من  الثاين  ال�شّنف  اأّما 

املطبوعة، ومنها: ـ
ـ مواقع النجوم وُمر�َشلة الدّر املنظوم.

ـ ُظُلمات الهاوية يف مثالب معاوية.
ـ غ�شن طوبى، يف اخلتوم واأعمال �شهر ربيع الأّول وبع�س املُطايبات.

ـ ال�شجرة املونقة العجيبة.
ـ تقريرات بحث اأُ�شتاذه الطهرايّن.

ـ تقريرات بحث ا�شتاذه املجّدد ال�شريازّي.
وغريها من كتٍب عديدٍة باللغة الفار�شية، وحوا�ٍس متعّددة ور�شائل 

علمّية مفيدٍة ومهّمة.
اإىل جانب املجّدد ال�سريازي

�شامراء،  مدينة  يف  كانت  النورّي  املريزا  ال�شيخ  تاأليفات  معظم  اإّن 
وِمن  ال�شريازي،  املجّدد  ال�شّيد  اأ�شحاب  اأفا�شل  ِمن  يومذاك  وهو 
اأموره  مهاّم  يف  املجّدد  عليه  اعتمد  فقد  املعروفني،  تالمذته  عيون 
ومرا�شالته واأجوبة الر�شائل وق�شاء حوائج املهاجرين، وكان املريزا 
�شفرَي املجّدد ونائبه يف الت�شّدي ل�شائر الأعمال واملهّمات، كزيارة 
العلماء الوارِدين على �شامّراء وا�شتقباِلهم، وتنظيِم اأمور الطاّلب، 
وعيادة املر�شى وتهيئة لوازمهم، وجتهيز املوتى وت�شييعهم، وترتيب 
و�شائر  النا�س،  واإطعام  ال�ّشالم،  ال�شهداء عليه  �شّيد  جمال�س عزاء 

اأمور مرجعية ال�شّيد املجّد ال�شريازّي رحمه اهلل.
واإجالل  �شامية  مكانة  املجّدد  ال�شّيد  عند  النوري  للمريزا  وكانت 
واإعانة  النا�س  خدمة  يف  �شعَيه  باذًل  راآه  حيث  خا�ّس،  واحرتام 
وكتابة  الإ�شالمّية  املعارف  تدوين  ويف  جهة،  ِمن  امل�شت�شعفني 

الت�شانيف الباهرة ِمن جهة اأخرى.
الرحيل

ه مر�ٌس �شديد، وذلك  واأخريًا عر�َس لل�شيخ املريزا النورّي ُقد�س �شرُّ
بعد عودته من كربالء يف اإحدى �شفراته وزياراته، وكان قد بلغ من 
اهلل  توّفاه  حّتى  املر�ُس  ذلك  يبارحه  فلم  �شنة،  و�شتنّي  �شّتًا  العمر 
ـ  فُدِفن  هجرّية،   1320 �شنة  الآخرة  ُجمادى  �شهر  من  َبِقني  لثالٍث 
بو�شّيٍة منه ـ على ميني الداخل اإىل ال�شحن ال�شريف لأمري املوؤمنني 
عليه ال�ّشالم بالنجف الأ�شرف من جهة باب الِقبلة.. وكان يوُم وفاته 
يومًا م�شهودًا، َحَزن فيه النا�س ل �شّيما العلماء، ورثاه جمٌع كبرٌي من 

ال�شعراء.
الطهرايّن  بزرك  اآقا  ال�شيخ  ذكرها  كرامة،  الطاهر  جلثمانه  وكان 
اأبي  بن  حمّمد  ال�شّيد  الورع،  الثقة  العادل  العامل  حّدثني  قائاًل: 

القا�شم الكا�شايّن النجفي، قال:
ْت اأن ُتدَفن اإىل جنب  َرْت زوجَة املريزا النورّي الوفاُة، اأو�شَ ملّا ح�شَ
املريزا  وفاة  بعد  ذلك  وكان  دفَنها،  ح�شرُت  وقد  قال:  زوجها، 
ها على الرتاب،  النورّي ب�شبع �شنني، فنزلُت يف ال�شرداب لأ�شع خدَّ
اأو  القرب   ( نزلُت  فلّما  الأ�شباب،  لبع�س  حمارمي  من  كانت  حيث 
ال�شرداب(، حانت مّني التفاتٌة اإىل جثمان ال�شيخ النورّي.. فراأيُته 
ْل لوُنه  طرّيًا كيوِم ُدِفن، حّتى اأّن طول املّدة مل ُيوؤّثر على كفنه، ومل مَيِ

فرة! ِمن البيا�س اإىل ال�شُّ
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في رحاب الطاهرين

تتالزم  والف�شائل  الراقية  االن�شانية  امليزات  الن 
ذات���ي���ا م���ع ���ش��ف��ات وخ�����ش��ائ�����ض ال��ك��م��ال ، تلك 
اليها الوجود بكل مكوناته  التي ي�شعى  اخل�شائ�ض 
هم  ال�شالم  عليهم  الر�شل  واإمن��ا   ، كوين  كنامو�ض 
مثال الكمال ومو�شعه يف النا�ض .. وذلك الأننا ومن 
مالحظة فاح�شة لكتاب الكون والكائنات وتطورها 
جن��د ت��درج��ا ل��رف��ع ال��ق�����ش��ورات ال��ذات��ي��ة اخللقية 

بتطورها نحو الكمال وكما يلي:
الق�شور  ان  جند  ؛  الفيزياء  مباديء  من  اوال-  
الذاتي املادي يف املادة ؛( اجل�شم املادي عاجز عن 
التاأثر يف ذاته ما مل توؤثر عليه قوة خارجية تخرجه 
من �شكونه اذا كان �شاكنا او توقفه عن احلركة اذا 

كان متحركا(.
يرتفع   ، ال��ذات��ي  امل���ادي  الق�شور  ه��ذا  ث��ان��ي��ا-  
على احلركة  قادرا  الكائن احلي  في�شر  باحلياة؛ 
االأخرى  احلياة  واملوت...وميزات  والتكاثر  والنمو 
الق�شور احليوي  ذاتها ت�شر اىل  ولكن احلياة    ،
يف  التاأثر  ع��ن  عاجز  احل��ي  ف�)الكائن  ؛  ال��ذات��ي 

ذاته احلية ما مل توؤثر عليه قوة خارجية توقف تلك 
امليزات الراقية  او ترفع ذلك الق�شور(.

العقل  الذاتي بقوة  الق�شور احليوي  ثالثا- يرتفع 
التي ت�شتطيل على الغرائز وتتحكم بها وتهذبها يف 
خارجية  كقوة  وتوجهها  االن�شان  من  احلي  الكائن 

على احلياة.
وعال  جل  الرحمن  لدن  من  الوحي  وياأتي  رابعا- 
اىل االنبياء والر�شل عليهم ال�شالم ، باعتباره قوة 
روح من امر اهلل ترتفع به عن النبي او الر�شول كل 
اهلل  ق��ال  ؛  للكمال  مو�شعا  هو  فيكون  الق�شورات 

تعاىل يف ذلك:
ْمِرَنا َما ُكْنَت  )َوَكَذِلَك اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُروًحا ِمْن اأَ
َجَعْلَناُه  َوَلِكْن  ااْلإِمَي��اُن  َواَل  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري 
َواإِنَّ��َك  ِعَباِدَنا  ِمْن  َن�َساُء  َمْن  ِبِه  َنْهِدي  ُن���ًرا 

َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم()52-ال�شورى( َلَتْهِدي اإِىَل �سِ
فالر�شل ؛ وبروح من امر اهلل تعاىل كقوة خارجية 
ترفع كل انواع الق�شور عن نف�ض املع�شوم نبيا كان 

او ر�شوال او اماما فيكون حمل هداية ونور.

• حم�سن وهيب عبد

)1(
الميزات االنسانية

يذهب جل 
علماء االجتماع 

واالنتروبولوجيا 
الى ان كل ما عند 

االنسانية من ميزات 
راقية  انما زرعها 

االنبياء والرسل 
عليهم السالم ، 
على طول تاريخ 

البشرية على هذه 
االرض ، وان كل ما 

نراه من فضائل 
شائعة اساسها 

المعصومون .. 
انبياء ورسل وأئمة ...  

لماذا؟

خصائص الكمال  لالئمة 
عليهم السالم 
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كقوة  تعاىل  ب��اإرادة اهلل  فقد طهروا  ال�شالم  عليهم  البيت  اهل  ائمة  اما 
ا  َ الهية ورحمة خارجية ارتفع معها كل الق�شورات يف �شخ�ض االمام:)اإِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا( ْج�َس اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُيِريُد اهللَّ
)33 - االحزاب(، فال ياأتي منهم الظلم ؛ باعتبار ان الظلم هو؛ العنوان 
اجلامع لكل �شفات القبح وال�شوء فهم مو�شع الكمال واجلمال من اخللقة 
لالقتداء  االف�شل  عباده  على  البالغة  وحججه  اهلل  اي��ات  فهم  الب�شرية 

والتاأ�شي بهم من قبل الب�شر.
 ومن عنا�شر كمالهم املرئية وامللمو�شة واملدركة جلميع النا�ض :

1- علمهم لدين : فال نعلم لهم معلما تتلمذوا على يديه او معهدا در�شوا 
فيه... وكل ما لديهم  امنا هو علم من جدهم امل�شطفى �شلى اهلل عليه 
واله عن اهلل ، وحن يعلمون النا�ض فاإمنا يعلمونهم بال�شل�شلة الذهبية :(

قال ابي عن جدي عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله(.
2- حاجة النا�ض اليهم وعدم حاجتهم اىل النا�ض ، فلم يحدثنا التاريخ 
مطلقا عن حاجة امام لغره من بني الب�شر  ، بل وبوقائع تاريخية م�شهودة 
جلا اخللفاء كلهم الأخذ امل�شورة عن االئمة يف م�شائل تاهوا فيها .. وقول 
)لوال علي  وم�شهور:  متواتر  بن اخلطاب يف ذلك  ؛ عمر  الثاين  اخلليفة 

لهلك عمر(.
3- وحدة نظام امللة عندهم املتمثل بعدم اختالفهم يف الفتوى يف املوا�شيع 
وامل�شائل الواحدة. فعلى مدى اكر من)250( عاما ابتداء من النبي �شلى 
واح��دة تبن اختالف  ؛ مل جند عرة  الغائب  االم��ام  واله اىل  اهلل عليه 
يتعدد وال  الت�شريع، الن احلق واحد ال  بينهم يف  املع�شومن فيما  االئمة 
يتبدد ، بينما الباطل يتعدد ويتبدد يف �شراعات وخالفات ال ح�شر لها 
، وال�شواهد قائمة يف املذاهب التي تفرقت عن ال حممد عليهم ال�شالم 
فقد ا�شارت ال�شيدة فاطمة الزهراء عليها ال�شالم اىل ذلك يف خطبتها 

امل�شهورة: )... وجعل طاعتنا نظاما للملة واإمامتنا امانا من الفرقة(.

4- نبوغهم جميعا على الزمن وعلى اخل�شو�ض نبوغ االمام اجلواد عليه 
ال�شالم وهو ابن �شبع �شنن. فلم تعرف الب�شرية على تاريخها نبوغا كامال 

مبكرا يف غر املع�شومن.
 5- التزامهم �شبيل الر�شل عليهم ال�شالم وعلى امتدادهم من حيث العلة 
واالأهداف ، فعلة خيار الفعل عندهم الرحمة وغايته عداوة الظلم وبغ�ض 
الظاملن وفق منوذج مع�شوم. وبف�شلهم اليوم يقوم واقع ر�شايل ال يوجد 

عند غر اتباعهم.
6- مثاليتهم يف التعبر عن ا�شتحاالت ال�شنن الكونية كاملة دون غرهم 
من بيني الب�شر. فهم للطاعة مثال وللرحمة كمال وللحق فاروق وللتوحيد 
�شهود  وللقيامة  ح�شور  وللموت  معنى  ولالإمامة  مو�شع  وللبالء  �شبيل 

وللزمان واملكان فعل باجتاه اهلل تعاىل ا�شل الكمال.
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ق��ال  ؛  والباطل  احل��ق  بن  فاروقا  كانوا   -7
واله:)يا اأباذّر ، ل�ال علّي ما بان احلّق من الباطل وال م�ؤمن من 

الكافر، وال عبد اهلل(.
 وقال �شلى اهلل عليه واله :)ل�ال علي مل يعرف حزبي ، وال اأوليائي 

، وال اأولياء ر�سلي(.
فقد   ، االمامة  مدعي  من  غرهم  دون  واملعاجز  باملناقب  متيزهم   -8
فا�شت وتوتر االخبار يف كتب ال�شر والتاريخ عن معاجزهم وكراماتهم 

وف�شائلهم عليهم ال�شالم.
 َ اهللَّ :)اإِنَّ  ابراهيم  �شالاللة  هي  امل�شطفاة  ال�شالاللة  من  كلهم   -9
َطَفى اآَدَم َوُن�ًحا َواآَل اإِْبَراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعامَلنَِي)33( ا�سْ

ُ �َسِميٌع َعِليٌم()ال عمران - 34(. َها ِمْن َبْع�ٍس َواهللَّ ًة َبْع�سُ يَّ ُذرِّ
وبحول اهلل تعاىل هذا هو املو�شوع الذي �شنف�شل فيه ، وعلى هذا االجتاه 

ن�شر ون�شال اهلل تعاىل ال�شداد فهو الغاية ومنه التوفيق.
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• ح�شني عبد المري

مع مطلع ال�شهر الف�شيل )�شهر رم�شان املبارك املا�شي( 
ت�شابقت القنوات الف�شائية لعر�ض انتاجها الغث وال�شمن 
وكل  الف�شيل  وال�شهر  امل�شاهدين  م�شاعر  م��راع��اة  دون 
املنرب  عن  النا�ض  وابتعاد  الديني  الفراغ  ب�شبب  ياأتي  هذا 
والدين، وكون االن�شان متلقيا فا�شتغلت تلك الطبيعة بع�ض 
الفكر  ت�شوق  وب��داأت  �شي  بي  ام  مثل  االإعالمية  املوؤ�ش�شات 
اجلهات  ت��ربئ  الوقت  وبنف�ض  كوميدي  ب�شكل  التكفري 
تخرج  ان  وهي  وفكاهية  درامية  الداعمة من خالل حنكة 
�شانع امل�شكلة وت�شنع منه حالال للم�شكلة، فما اجملها من 

لعبة وما اذكاها!!!.
نا�شر  ال��ف��ن��ان  م�شعى  يف  مت��ام��ا  االم���ر  ه��ذا  جت�شد  وق��د 
يحمل  الفكر  ذلك  وبان  داع�ض  فكر  لوثة  حل  يف  الق�شبي 
االيحاء  مع  االأوىل   اجلاهلية  حتمله  ال  ما  اجلاهلية  من 
وتعار�ض  تقبل  ال  )�ض(  دولة  باأن  اخرى  تارة  والعلن  تارة 
الذين  امل�شايخ  املتطرفن  من  فيها  يوجد  لكن  الفكر  هذا 
دائ��رة  من  ال��دول��ة  ف��اأخ��رج  تفكر،  هكذا  على  يحر�شون 

االتهام.
ورمبا يرد ت�شاوؤل مهم يف ال�شبب من وراء انتاج هذا العمل؟ 

وهل هناك ا�شباب غر ابعاد )�ض( عن دائرة االتهام؟
واعتقد ان وراء هكذا اعمال ا�شبابا عديدة ومدرو�شة وان 
واحدا من تلك اال�شباب  هو اعطاء امل�شروعية الأي حترك 
واقعي  مربر  هناك  فيكون  عمل،  اي  جتاه  الدولة  تتحركه 
والتجنيد  التمويل  دائ��رة  خ��ارج  كونها  لتحركها  و�شرعي 

والت�شليح وهي راف�شة لكل انواع التحرك العدواين.
 ورمبا احدث عمل درامي مدرو�ض درا�شة �شحيحة اثرا يف 
�شا�شات  اليوم على  ن�شاهده  ما  وهذا  اللعبة  تغير خارطة 
واملعاجلات من  لذا يجب علينا ان جند احللول  االع��الم، 
النا�ض وان تكون هناك حمالت توعية يكون  خالل تثقيف 

وراءها دافع حقيقي وبرجمة �شحيحة.
يجب ان نفكر وننتج برامج وندوات لتو�شيح وف�شح هكذا 
ب�شكل  توؤثر  وبالتايل  ال�شذج  على  تنطوي  ال  بحيث  اعمال 

واآخر على املجتمع.

لعبة خبيثةاالالالل
تاأمالت

االإ�سكاالت املثارة 
علــــى ع�سمة 
الر�سول حممد

   يف الن�س القراآين - 
قـــراءة مبنهج التحليل 

الدليل-
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بحوث

ااّلً           اإذا كانت داللة لفظة )ال�شاللة( يف قوله تعاىل ))َوَوَجَدَك �سَ
اإدانته باعتبار  اأْن حُتال على نطاق تربئة الر�شول دون  َفَهَدى(( ميكن 
وقفوا �شد ع�شمته )�شلوات اهلل  الذين  ف��اإنَّ من  النا�ض عنه؛  �شاللة 
عليه( قد مت�شكوا باآية اأخرى تعد امثل من �شابقتها -من وجهة نظرهم- 
اأنَّ الر�شول كان -فيما �شبق من الزمن-  الأنَّها تدل داللة وا�شحة على 
عاكفًا على عبادة االأوثان واأنَّ اهلل تعاىل قد نهاه عن ذلك بعد بعثته ر�شواًل 
اإىل النا�ض، ذلك باأنَّ النهي عن عبادة غر اهلل تعاىل تدل بال�شرورة اإىل 
انه )�شلوات اهلل عليه( كان ُمتَّجهًا اإىل عبادة غره؛ وذلك جلي يف قوله 
ِ مَلَّا َجاءيِنَ  تعاىل ))ُقْل اإيِنِّ ُنِهيُت اأَْن اأَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُع�َن ِمن ُدوِن اهللَّ

ي َواأُِمْرُت اأَْن اأُ�ْسِلَم ِلَربِّ اْلَعامَلنَِي((. َناُت ِمن رَّبِّ اْلَبيِّ
   وللردِّ على هذا نقول اإنَّ جميء الفعل )نهيت( يف هذا املو�شع ال يدل 
حدث النهي فيه باللزوم على اأنَّ الر�شول كان يعبد االأ�شنام قط؛ ذلك 
باأنَّ من النهي ما يرد يف اخلطاب العربي دون وقوع ال�شيء املنهي عنه 
بال�شرورة، فلي�ض كلُّ نهي يرد على فعل قد وقع ويراد الكفُّ عنه، ومن 
ذلك مثال قوله تعاىل على ل�شان يعقوب وهو ير�شد ولده يو�شف اإذ يقول 
َياَك َعَلى اإِْخَ�ِتَك َفَيِكيُدوْا َلَك  �ْس ُروؤْ �شبحانه ))َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل َتْق�سُ
ِبنٌي(( فالنهي قد �شدر من يعقوب  ْيَطاَن ِلالإِن�َساِن َعُدوٌّ مُّ َكْيدًا اإِنَّ ال�سَّ
ب�شيغته ال�شريحة اإذ ا�شتعمل )ال( الناهية والفعل امل�شارع، فقال )اَل 
�ْس ُروؤَْياَك َعَلى اإِْخَ�ِتَك( غر اأنَّ هذا النهي عن ق�ضِّ الروؤيا مل  َتْق�سُ

يقع بعد فيو�شف ) عليه ال�شالم( مل يق�ش�ض روؤياه على اإخوته ابتداًء 
؛ بل ورد النهي مبا�شرًة قبل حدوث احلدث  حّتى ينهاه اأبوه عن هذا الق�ضِّ
واحلدث مل يحدث بعد؛ بل مل يحدث قط؛ من هنا جند اأنَّ النهي عن 
عبادة االأ�شنام للر�شول ال توحي وجوبًا اإىل اأنَّ الر�شول كان يفعل ذلك؛ بل 
ورد النهي – ههنا- عن اأمر مل يقع بعد؛ وذلك من اجل توجيه االأذهان 
– حتى  الر�شول  من  ابتداًء  مطلقًا؛  عنها  منٍه  االأ�شنام  عبادة  اأنَّ  اإىل 
واإْن مل يفعل ذلك- وانتهاء بالنا�ض جميعًا – الذين فعلوا ذلك والذين 
مل يفعلوه- وملا كان احلديث يف االآية واردًا يف �شياق اإثبات وحدانية اهلل 
تعاىل َوَجَب اأْن يرد النهي ههنا اتفاقًا مع الداللة االنفتاحية للن�ض التي 
تقوم على  منطق اإثبات احلجة على امل�شركن؛  ف� ))االآي��ات من تتمة 
االحتجاجات على امل�شركن يف التوحيد وما يرتبط به من املعارف يف 
د يف تر�شيخ عقيدة  ل ُمتَّ�ِشق(( ُموحَّ النبوة واملعاد، وهي ذات �شياق ُمتَّ�شِ

االإلوهية والوحدانية له �شبحانه.
لذا اقت�شى حتقيق هذه الداللة جميء النهي على ل�شان الر�شول يف هذا 
املو�شع؛ ذلك باأنَّ النهي للر�شول عن عبادة غر اهلل -تعاىل- �شتنتج لنا 

داللتن هما:
اأواًل: حتقيق داللة الوجوب يف االنتهاء عن عبادة غر اهلل -�شبحانه- 
هًا اإىل الر�شول فاإنَّه �شيكون واجب االأداء  ذلك باأنَّ النهي اإذا كان موجَّ
على النا�ض الأنَّه خطاب خا�ض خرج اإىل نطاق العموم، واإذا كان الر�شول 

تطرق البحث يف العدد ال�شابق اىل ا�شتقراء وحتليل املبحث الثاين املو�شوم 
:قراءة داللية في إشكال نسبة الضاللة إلى الرسول

و�شوف ن�شتقرئ يف هذا العدد املبحث الثالث واملو�شوم: قراءة داللية يف 
اأ�شكال ن�شبة عبادة اال�شنام من الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(

اجلنابي الزهرة  عبد  �شرون  • اأ.م.د. 
الكوفة جامعة  الفقه/  • كلية 

قراءة داللية في إشكال عبادة 
:)(األصنام من الرسول

إذا كان 
الرسول 

منهيًا عن 
عبادة غير 
اهلل وهو 

لم يعبدها 
قط؛ فإنَّ 

من عبدها 
سيكون 

النهي عليه 
أوجب واتباعه 

إياه أحرى 
وألزم
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منهيًا عن عبادة غر اهلل وهو مل يعبدها قط؛ فاإنَّ من عبدها �شيكون 
اإياه اأحرى واألزم؛ ف� ))املق�شود من اإ�شناد  النهي عليه اأوجب واتباعه 
املنهية اإىل الر�شول }�شلى اهلل عليه و�شلم{ التعري�ُض بنهي امل�شركن، 
واإال فال فائدة  التبليغ لهم؛  اإال  باأْن يقول ذلك ال ق�شد منه  فاإنَّ االأمر 
لهم يف االإِخبار باأنَّ الر�شول }عليه ال�شالة وال�شالم{ منهيٌّ عن اأْن يعبد 
الذين يدعون من دون اهلل، يعني: فاإذا كنُت اأنا منهيًا عن ذلك فتاأملوا 
يف �شاأنكم وا�شتعملوا اأنظاركم فيه، لي�شوقهم اإىل النظر يف االأدلة(( التي 

توجب عليهم التوحيد بال تردد اأو مواربة.
 ونلحظ اأنَّ الن�ض قد اآثر ا�شتعمال لفظة )رب( بعد اجلار )من( دون 
غرها؛ فقال: )من ربي( ومل يقل: )من اهلل( وذلك اإيحاء اإىل اأنَّ الذي 
انزل البينات هو اهلل تعاىل الذي من �شفته الربوبية واأّنّه االأحق من غره 
بالعبادة على وجه االإطالق الأنَّه �شاحب البينات وال�شواهد املوثقة على 
وحدانيته وربوبيته معًا، فلما كان ال�شياق �شياق حتدٍّ مع امل�شركن واإثبات 
اللفظة  ُتْنَتقى هذه  اأْن  َوَج��َبَ  واالإتباع؛  بالعبادة  وفردانيته  الإلوهية اهلل 
لتو�شع يف هذا املو�شع الأنَّها االأوفى يف اإبالغ املراد؛ ففيها اعرتاف �شريح 
باأنَّ اهلل هو ربُّ الر�شول وهو ربُّ النا�ض جميعًا؛ ف�شاًل عن  اأنَّ فيها اإ�شارًة 
لفظة  الأنَّ  قط،  تعاىل  اهلل  غر  يعبد  مل  الر�شول  اأنَّ  على  تن�ضُّ  دالليًة 
)رب( تنطوي على معنى الرعاية واالهتمام والرتبية والتوجيه للر�شول ، 
وهذا ما وقع له فعاًل من اهلل تعاىل فقد رعاه �شبحانه واأن�شاأه على حفظة  
ووقاه من ال�شوء حّتى بعثه اإىل النا�ض فكان حفظ اهلل تعاىل له دلياًل على 
اأنَّه الرب الذي تعهده منذ ال�شغر حّتى دعوته للبعثة؛ فاإذا كانت لفظة 
ُه منذ �شغره ولهذا فهو مل  )الرب( تعني املتعهد فاإنَّ اهلل تعاىل قد تعهدَّ
يعبد غره البتة؛  و�شند ذلك اأنَّه عرب عن الربوبية باإ�شافته )ياء( املتكلم 
فكاأنَّه كان م�شت�شعرًا باأنَّ اهلل تعاىل هو ربُّه ولهذا مل يعبد غره؛ فاإذا كان 
مقيا�ض الربوبية هو الرعاية والتن�شئة تاأ�شي�شًا على املعطى املعجمي لهذه 
املفردة، واأنَّ الر�شول اعرتف بالربوبية اإىل اهلل باإ�شافته لفظة )رّب( 
اإىل نف�شه  َوَجَب - واحلال هذه- اأْن يتبعه النا�ض فيقرون بربوبية اهلل 
تعاىل الأنَّه رب اجلميع )ُمن�ِشوؤُهم وُمَتَعِهُدُهم(، يقول ابُن عا�شور: ))جعل 
املجرور ب� }من{ و�شف }رّب{ م�شافًا اإىل �شمر املتكلم دون اأْن يجعل 
جمرورها �شمرًا يعود على ا�شم اجلاللة اإظهارًا يف مقام االإِ�شمار على 
�ض بهم ليعلموا اأنَّ  خالف مقت�شى الظاهر؛ لرتبية املهابة يف نفو�ض املعرَّ
ِدِه و�شيِدهم فما ي�شعهم اإال  هذا النهي وجميء البينات هو من جانب �شيِّ
زه باإ�شافة الربِّ اإىل اجلميع يف قوله: }َواأُِم��رُت  اأْن يطيعوه ولذلك عزَّ
ُمن�شرف لكم عن  رّبكم ورّب غركم فال  اأي  العاملن{  ِلَرب  اأُ�ْشِلَم  اأْن 

طاعته((البتة.
ثانيًا: حتقيق داللة العدالة هلل و�شدق النبوة للر�شول؛ الأنَّ نهي الر�شول 
فيه داللة وا�شحة على اأنَّ اهلل تعاىل عادل ال تاأخذه يف اإثبات وحدانيته 
�شفقة اأو رحمة فيمن اعر�َض عنها ولو كان الر�شول نف�شه -حتى لو مل يكن 
عابدًا لغره فيما �شبق-؛ فلو َبَدَر من الر�شول بادٌر ُيلَم�ض منه اأنَّه مييل 
اإىل غر اهلل؛ فاإنَّ اهلل تعاىل �شُيجازيه كما ُيجازي غره ودليل هذا قوله 
َل َعَلْيَنا َبْع�َس ااْلأقاويل • اَلأََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي •  تعاىل ))َوَلْ� َتَق�َّ

ْن اأََحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن• َواإِنَُّه  ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَ�ِتنَي • َفَما ِمنُكم مِّ
نا  ِقنَي((؛ ف� )لو( يف الن�ض اأداة امتناع المتناع مبعنى اأنَّ ْلُمتَّ َلَتْذِكَرٌة لِّ
مل ناأخذه منه باليمن ومل يجِر عقابه الأنَّه مل يَتقوَّل علينا بعد ولو فعل 
لفعلنا؛ وثمة ملحٌظ  خطابي يف االآي��ة ُيظهر يف  الن�ض داللة تهديدية 
عالية الرعب �شديدة الق�شوة وهو قوله تعاىل )بع�ض االأقاويل(؛ فهو مل 
ويف هذا  االأقاويل(؛  )بع�ض  قال:  بل  االأقاويل(؛  علينا  تقول  )فلو  يقل: 
تفعل  االأقاويل  بع�شًا من  باأنَّ  توج�ض وحت�شب؛ ذلك  و�شدة  زيادة رهبة 
بالر�شول هذا الفعل العظيم من العقوبة فمال باُلَك لو َتقوَّل علينا االأقاويل 
ر واأوجب يف اأخذ  باال�شتغناء عن لفظة )بع�ض(؛ فكان هذا اأدعى للتحذُّ
احليطة وا�شتيعاب درجة العقوبة و�شدة العذاب الذي �شيلحق به لو فعل 
ذلك؛ ففي االأداة )لو( داللة على توقُّف للعقوبة ب�شبب عدم وقوع احلدث 
فكاأنَّ احلدث العقابي ُمَعدٌّ ومبجرد وقوع الفعل يحلُّ بالر�شول؛ ويف لفظة 
)بع�ض( تهديٌد ا�شتعداديٌّ الإنزال العقوبة فبمجرد اأن يحدث �شيٌء قليٌل 
من الر�شول ينزُل بِه الَق�شا�ض االإلهي؛ زيادة على وجود الم الق�شم يف 
قوله )الأخذنا( التي تدل على اأنَّ االأمر حم�شوم والعقوبة ُمنجزة مع حلظة 
وقوع حدث التَّقّول؛ الأنَّ الق�شم يوحي بوثاقة العقوبة يف حال وقوع الذنب 
)التَّقّول(؛ وتاأ�شي�شًا على هذه ال�شمات املرعبة يف �شياغة الن�ض فاإنَّه من 
اأْن ال ي�شكوا يف عدالة اهلل تعاىل طرفة عن؛ الأنَّ  الواجب  على النا�ض 
الر�شول نف�شه اإذا كان  ُيخاَطب بهذه احليثية االأ�شلوبية املريعة فيما لو 

َتقّوّل بع�ض االأقاويل فكيف �شيكون حال من يفعل ذلك من عامة النا�ض.
         اأما داللة �شدق النبوة فتكمن يف اأنَّ الذي جاء به الر�شول الكرمي 
اأمره �شيء ولو كان االأمر من  اإمّنا هو حق من اهلل تعاىل ولي�ض له من 
لدنه ملا نهى نف�شه عن �شيء مل يفعله، بيد اأنَّ هذا النهي قد �شيق يف االآية 
الإثبات نبوته من اأنَّ حّتى نف�شه الزكية منهية عن عبادة غر اهلل تعاىل 
واإْن مل يفعل ذلك، وهذا ي�شتدل به على اأنَّ اهلل تعاىل يبتغي توحيده من 
النا�ض من دون ا�شتثناء فاإذا كان الر�شول منهيًا عن ذلك فكيف بالنا�ض؛ 
بهذا جند اأنَّ اهلل تعاىل ال يت�شامح اأو يتاأنى البتة مع من ال يعبده على 
اأ�شا�ض مبداأ التوحيد حّتى واإْن كان االأمر مع ر�شوله الكرمي فما بال النا�ض 
اإذن؛ فبالنهي وقعت –واحلال هذه – داللة الوعيد وعدم التواين باالأخذ 
بالعقوبة لكل من ال يتبع �شبيل التوحيد هلل �شبحانه وهذا يدل على اأهمية 

هذا امل�شمون عنده �شبحانه.  
واإذا ما عاودنا النظر اإىل الفعل )نهيت( لوجدنا باأنَّه ُمتعٍد بال حرف 
ى بحرف املعنى  جر وكان من الواجب على وفق املقررات النحوية اأْن يتعدَّ
)عن( فيقال )نهيُت عن االأمر( وال يقال )نهيُت االأمَر( الأنَّ النهي هنا 
�شيكون لالأمر نف�شه ولي�ض ملن فعل االأمر للكفِّ عن هذا االأمر، ونح�شب 
اأنَّ هذا التعدي يخرج الفعل من الداللة على الكفِّ عن الفعل اإىل الداللة 
على االمتناع اأ�شالًة من اأداء الفعل؛ فلي�ض هناك وجود للفعل اأ�شا�شًا حّتى 
يرد الجناز معنى )الكّف عن فعل  الفعل مل  الأنَّ هذا  ؛  الكفِّ يرد عليه 
ال�شيء( بل ورد للداللة على )ترك ال�شيء ابتداًء(، والدليل هو التعدي 
للفعل، يقول اخلليل: ))الّنهي: خالُف االأْمر، تقول: َنَهْيُتُه عنه، ويف لغٍة: 
َنَهْوُتُه عنه(( بهذا نلحظ اأنَّ الفعل )نهى( اإذا ما ورد للداللة على الكفِّ 

إذا كانت 
لفظة 

)الرب( تعني 
المتعهد فإنَّ 

اهلل تعالى 
قد تعهدَّهُ 
منذ صغره 

ولهذا فهو 
لم يعبد غيره 
البتة؛  وسند 
ذلك أنَّه عبر 
عن الربوبية 

بإضافته 
)ياء( 

المتكلم 
فكأنَّه كان 

مستشعرًا 
بأنَّ اهلل 

تعالى هو 
ربُّه ولهذا 

لم يعبد 
غيره
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عن ال�شيء َوَجَب تعديته ب� )عن( يقول ابن منظور: ))َنْف�ٌض َنهاٌة منتهية 
عن ال�شيء، وَتناَهْوا عن االأَمر وعن املنكر َنهى بع�شهم بع�شًا(( ويف هذا 
نَكٍر َفَعُل�ُه َلِبْئ�َس َما  املعنى ورد قوله تعاىل ))َكاُن�ْا اَل َيَتَناَهْ�َن َعن مُّ

َكاُن�ْا َيْفَعُل�َن(( .
ي بنف�شه كما يف االآية الكرمية )اإيِنِّ ُنِهيُت اأَْن اأَْعُبَد الَِّذيَن  اأما اإذا ُعدِّ
( حيث تعدى الفعل اإىل اأْن ياأخذ مفعواًل به وهو  َتْدُع�َن ِمن ُدوِن اهلّلِ
امل�شدر املوؤول )اأَْن اأَْعُبَد(  فان املراد منه – فيما اح�شب- معنى االمتناع 
غ هذا القول هو حذف احلرف )عن( الذي  ال الكّف عن ال�شيء، والذي �شوَّ
وبهذا  بال�شرورة؛  ال�شيء  الكفِّ عن  داللة  اإىل  )نهيت(  الفعل  ي�شرف 
تكون داللة الفعل )نهيت( يف االآية هو اأين ممتنع من اأْن اعبد غر اهلل 
ب�شبب ما جاءين من البينات، واأنَّ هذا االمتناع ذاتي ال اإلزامي من اهلل 
بِّي( ذلك  َناُت ِمن رَّ تعاىل، والدليل وجود الالم يف قوله )مَلَّا َجاءيِنَ اْلَبيِّ
باأنَّ هذه الالم حتمل معنى العلية؛ والعلية هي التي توجب امتناع الر�شول 
من اأْن يعبد غر اهلل الأنَّ الذي دعاه اإىل هذا االإق�شاء عن م�شاألة ال�شرك 
اأْن ترد لفظة )البينات(  هو ما راآه من ربه من البينات، ومن اللطيف 
جمعًا ات�شلت به )ال�( التعريف؛ وذلك للداللة على عموم البينات؛ وهذا 
يوحي باأنَّ اهلل تعاىل مل ينزل على يد الر�شول حممد )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( بينة واحدة؛ بل اأنزل عليه جملة من البينات وكلها مكتنزة يف 
التعبر القراآين املقد�ض؛ ف�شاًل عن اأنَّ داللة العموم يف لفظة )البينات( 
ميكن اأْن تنفتح لت�شمل غر ما انزله اهلل تعاىل على الر�شول يف الن�ض 
املعجز، فقد يراد بها االأدلة والرباهن التي راأها الر�شول قبل بعثته مما 
ُتْثِبُت لديه وجود خالق واحد هو ُمن�شيء كل �شيء؛ ولهذا مل ينحِن ل�شنم 
قط ومل يعبد غر اهلل البتة قبل بعثته، ومل يفعل ذلك بعدها ولن يفعل 
مطلقًا، فلفظة )البينات( الواردة يف الن�ض بحكم داللتها اال�شتغراقية 
ميكن اأْن ت�شتمل على االأمرين معًا )القرائن العقلية( قبل بعثة الر�شول، 

َدُة بالن�ض القراآين بعد بعثته. و)االأدلة االعجازية( ال�ُمَتَج�شِّ
ُمعلاًل لهم داعي امتناعه  اأنَّ الر�شول يخاطب امل�شركن  من هنا نفهم 
من ال�شرك ليلزمهم باحلجة حّتى ي�شلوا اإىل مرحلة االمتناع من هذا 
الفعل املقيت، وال يريد الر�شول باأنَّه كان كافرًا اأو م�شركًا واأنَّ اهلل تعاىل 
قد نهاه عن هذا ال�شرك؛ بل يريد اأنَّه مل ي�شرك باهلل طرفة عن وداعي 
ذلك اأنَّه ممنوع من ال�شرك ملا جاءته من البينات التي اأو�شلته اإىل درجة 
احلكمة واليقن االأمثل باهلل تعاىل فامتنع من ال�شرك ذاتًا وال جربًا منه 
َم  قدَّ نف�شه )�شلوات اهلل عليه(  كان مناط احلديث عن  وملا  �شبحانه، 
ر الفاعل )البينات( واالأ�شل  املفعول به )الياء( يف قوله )جاءين( واأخَّ
تقدمي الفاعل )البينات( على املفعول به )الياء(؛ اإنَّ هذا التخلخل يف 
تبي للوظائف النحوية يدل داللة وا�شحة على اأنَّ احلديث ههنا  املوقع الرُّ
من�شب على تربئة الر�شول من ال�شرك وال�شاللة واأنَّ داعي هذه الرباءة 
هي )البينات( التي جعلت منه اإن�شانًا موقنًا بوحدانية اهلل تعاىل، كما اأنَّ 
يف الن�ضِّ دعوًة وا�شحًة اإىل امل�شركن لنبذ االأ�شنام واللجوء اإىل عبادة 
واالأحقية  واملنطق  العلّية  اأ�شا�ض  تقوم على  اإمنا  العبادة  الأنَّ هذه  احلق 

لة اإىل رتبة اليقن، وال يقن فيما يعتنقونه من اآلهة البتٍة. املو�شِ
ويبدو اأنَّ البغوي كان مدركًا للحقيقة الداللية للفظة )نهيت( يف االآية – 
وهي وداللتها على االمتناع- ودليل ذلك قوله يف بيان داعي نزول هذه 
االآية اإذ قال: ))وذلك حن ُدعي اإىل الكفر(( اأي اإنَّ داعي هبوط الن�ض 
مرتبط بدعوة الر�شول اإىل الكفر؛ لذا اأجابهم باأنَّه ممنوع من الكفر؛ 
ه عن هذا الكفر ولهذا  فلي�ض املراد اأنَّه كان كافرًا واأنَّ اهلل تعاىل قد كفَّ
هو االآن  يف �شدد االعتذار منهم باأنَّه ال ي�شتطيع اأْن يكفر الأنَّه قد فعل 
هذا فيما م�شى من زمن واأنَّ اهلل تعاىل نهاه عنه؛ لذا هو ال ي�شتطيع اأْن 
يكفر مرة ثانية تلبية لدعوتهم؛ لي�ض هذا هو املق�شود من الن�ض البتة؛ 
بل املبتغى منه هو اأنَّه ينهر الكفرة عن دعوته اإياه اإىل الكفر؛ ليقول لهم 
باأنَّه ال ميكن له اأْن يكفر البتة الأنَّه ممنوع من ذلك اأ�شالًة ببينات اهلل 
وما ميتلكه من يقن باهلل �شبحانه، ولقد اآمن الزخم�شري بتربئة الر�شول 
االمتناع  معنى  على  النهي  بداللة  �شمنًا  باعرتافه  وذلك  اأي�شًا  الكرمي 
حيث يقول يف )الك�شاف(: ))فاإْن قلَت: اأما ُنهي ر�شول اهلل )�شلى اهلل 
عليه و�شلم( عن عبادة االأوثان باأدلة العقل حتى جاءته البينات من ربه؟ 
قلُت: بلى؛ ولكن البينات ملا كانت مقوية الأدلة العقل وموؤكدة لها وم�شمنة 
ُ َخَلَقُكْم  ذكرها نحو قوله تعاىل {َقاَل اأََتْعُبُدوَن َما َتْنِحُت�َن * َواهللَّ
َوَما َتْعَمُل�َن} واأ�شباه ذلك من التنبيه على اأدلة العقل كان ذكر البينات 
اأدلة العقل وال�شمع جميعا واإمنا ذكر ما يدل على االأمرين  ذكرًا الأدلة 
جميعًا؛ الأن ذكر تنا�شر اأدلة العقل واأدلة ال�شمع اأقوى يف اإبطال مذهبهم 
واإن كانت اأدلة العقل وحدها كافية(( فالزخم�شري يف هذا الن�ض يثبت 
براءة الر�شول معربًا عن يقينه باأنَّ املراد من فعل )نهيت( لي�ض الكفَّ عن 
الكفر بعد اإذ كان الر�شول كافرًا؛ بل املعنى املق�شود هو اأنَّه ممنوع من 
الكفر بثوابته العقلية املبنية على قوة احلكمة ورجاحة العقل له )�شلوات 
اهلل عليه(؛ غر اأنَّ ان�شمام االأدلة احل�شية اإىل الداللة العقلية املنطقية 
يزيد االإميان ر�شانة ويفر�ض على املتلقي حجًة ثابتة لئال ينزوي يف نطاق 
االعرتا�ض بعدم معرفته باالأدلة العقلية )اال�شتنتاجية(؛ لذا وردت لفظة 
)البينات( ليثبت لهم الر�شول باأنَّ هذه البينات هي ال�شبيل اإىل توحيد 
اهلل ملن ينكر توحيده على اأ�شا�ض حجة العقل وانتزاع الدليل من املنطق؛ 
ف� ))�شريح العقل ي�شهد باأنَّ العبادة ال تليق اإال به، واأن جعل االأحجار 
بديهة  يف  م�شتنكر  املعبودية  يف  له  �شركاء  امل�شورة  واخل�شب  املنحوتة 
العقل(( ولكن ملا كان النا�ض لي�شوا جميعًا على حال واحدة من االإدراك 
و�شرعة االإميان َوَجَب – واحلال هذه- اأْن ينزل اهلل البينات ليلزم النا�ض 
باحلجة على اأ�شا�ض املكا�شفة وجالء الربهان وعدم ترك جمال ملن يدعي 
غمو�ض الدليل اأو خفاء املراد واال�شتدالل عليه؛ من هنا َوَجَب اجلمع بن 
العقل والبينة لدى الر�شول من اجل اإي�شاح االأمر للنا�ض وبيان احلجة 
على اأهل الكفر؛ فكاأنَّ يف االآية دعوة �شريحة لدعوتهم باالإميان باهلل عن 
طريق البينات؛ وب�شبب هذه البينات اأنا ممتنع من ال�شرك ف�شاًل عن 

كوين ممتنع منه اأ�شالًة بحكم بينة العقل )حكمته( �شلوات اهلل عليه.  

الزمخشري 
يثبت براءة 

الرسول 
معربًا عن 
يقينه بأنَّ 

المراد من 
فعل )نهيت( 
ليس الكفَّ 

عن الكفر 
بعد إذ كان 

الرسول 
كافرًا؛ بل 

المعنى 
المقصود 

هو أنَّه 
ممنوع 

من الكفر 
بثوابته 

العقلية 
المبنية على 

قوة الحكمة 
ورجاحة 

العقل له 
)صلوات اهلل 

عليه(
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وعن  االإ���ش��الم  يف  العيد  �شّر  ع��ن  نت�شاءل  هنا   
غاياته ومقا�شده التي ا�شتمل عليها لتعود باملنفعة 
االإ���ش��الم  اأن  املعلوم  وم��ن  ك��ام��ال.  املجتمع  على 
االأ�شحى  وعيد  الفطر  عيد  هما  رئي�شن  بعيدين  يحتفلون  وامل�شلمن 
وجّل- هذين  – عّز  املوىل  ربط  بذلك حيث  اأمر اهلل  وكما  املباركن، 
لهذه  طبيعية  نتيجة  جاءا  العيدين  وك��اأن  كبرتن،  بطاعتن  العيدين 
باحلج  ارتبط  االأ�شحى  وعيد  بال�شيام،  ارتبط  الفطر  فعيد  الطاعة، 
ال  والفالح  وال�شرب  وال�شعادة  الفرح  اأن  املوؤمنون  ليتعلم  واالأ�شحية، 
اإاّل باإمتام االأعمال ال�شاحلة وبتلبية الطاعات التي فر�شها اهلل  يكون 

على عباده امل�شلمن اأجمعن.
املباركة  امل�شلمن  اأعياد  عليه  ت�شتمل  الذي  العظيم  اجلوهر  هذا  لكن 
له اأبعاد اجتماعية )اأر�شية( عديدة ال بد من الوقوف عندها ومعرفة 
مراميها اأي�شا، فاأعياد امل�شلمن ربانية – ب�شرية، حيث تبداأ بالتكبر 
وال�شالة، فرًحا باالنت�شار على ال�شيطان وعلى هَوى النف�ض وجربوتها، 
وحمًدا هلل املتعال على توفيقه وف�شله واإعانته على ذكره و�شكره وح�شن 
كل حدب  من  العيد  نداء �شالة  �شماع  بعد  املوؤمنون  يقبل  ثم  عبادته، 
و�شوب ليجتمعوا على الرّب والتقوى كما اجتمعوا باالأم�ض على تلبية نداء 
اهلل، ولذلك يقول اأمر املوؤمنن )عليه ال�شالم (:  )ان العيد هو عيد ملن 

قبل اهلل �شيامه، و�شكر قيامه، وكل يوم ال يع�شى اهلل فيه فهو عيد(.
املجتمع  اأف��راد  بن  اخلالفات  باإذابة  كفيل  املبارك  االجتماع  هذا  اإن 
ومهما  النا�ض  بن  ا�شت�شرت  مهما  والعداوة  الغّل  بنزع  وكفيل  الواحد 

متكنت من قلوبهم، ما داموا قادمن ملح�شر خر واجتماع على بركة 
تر�شي اهلل �شبحانه وتعاىل، وهذا بعد من االأبعاد االجتماعية الكبرة 

التي ي�شتمل عليها كّل عيد من اأعياد امل�شلمن.
كما اأن اأيام العيد التي هي اأيام فرح و�شرور ون�شمات خر على اجلميع، 
غ�شل  اأجل  من  العيد  ملعنى  �شامية  معاين  لتاأكيد  رائعة  منا�شبة  وهذه 
جديدة  دم��اء  فيها  تبعث  لكي  وتهيئتها  وجماعات،  اأف���رادا  النفو�ض 
مع  والتوا�شل  واحلنان  والعطف  باحلب  مليئة  قادمة  ال�شتقبال مرحلة 
كّل لينعم اجلميع بفرحة العيد ولينعموا بفي�ض اأبعاده االجتماعية التي 
املوؤمنن  نفو�ض  فيها  تغ�شل  دوري��ة  �شنوية  منا�شبة  لتكون  اهلل  اأراده��ا 
وتتهياأ ال�شتقبال القادم من االأيام بخاطر طيب وبقلب ي�شعر اأن جميع 
رائعة  غاية  وهذه  ل�شقائه،  وي�شقون  ل�شعادته  وي�شعدون  يحبونه  النا�ض 

من الغايات التي حتققها اأعياد امل�شلمن الدورية...

 حازم محمد

مقاالت

لما كان االسالم دينا لفطرة الخلق، وأن كتابه الكريم لم يترك كبيرة أو صغيرة إال 
أحصاها، وأن هذا الكتاب هو الحق الذي ال يمكن أن يأتيه الباطل ال من أمامه وال من 
خلفه، لذا فهو دين يقنن كل شيء وينظم كل أمر وكل سلوك حياتي أو عبادي، 

صغيرا كان هذا األمر أو كبيرا.

البعد االجتماعي في أعياد المسلمين 

 ومن
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فاضل طعمة
سحر الواقع وبساطة المضمون في رسومات

غالبا ما نقف - ونحن نتأمل براعة الرسام وقدرته على محاكاة الواقع - إزاء لوحة أغرقت في الواقعية 
من حيث شعبية الموضوع وبساطة المضمون في عمق إبداعي يصور لنا مثال : عربة تجرها الخيول في 
منطقة ريفية ، أو مجموعة من الفالحين في موسم الحصاد ، أو رجال في مقهى ، أو نساء يفترشن 

األرض لبيع الخضار في احد األسواق الشعبية ،
 وكذلك تبرهن لنا مهارة وإبداع الرسام في  لوحة لمنظر طبيعي لبيئة  خضراء او مدينة موغلة في 

القدم  بشناشيلها وازقتها الملتوية الضيقة وبيوتها القديمة مثل بغداد في الثالثينات من القرن 
المنصرم وكذلك كربالء في معالمها المميزة ومزاراتها المقدسة حيث تشكل القبة والمئذنة عالمة 

دالة على هوية المدينة وعمق انتمائها وجذورها الممتدة من صدى التاريخ .

فنون

غريب  ابو  • عقيل 
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 وان �شحر الواقع وعمقه ل يدركه �شوى الفنان �شاحب الذوق الرفيع 
واملهارة العالية واحلرفة الأ�شيلة واملوهبة املتقدة ، الذي يعمل دائما 
على ا�شتلهام الواقع بفر�شاته واألوانه واأفكاره ليعزف على وتر الواقع 
عامله  يف  املتلقي  مع  ليعي�س  �شحري  بانورامي  تناغم  يف  الجتماعي 
 ، املعمل  يف  العامل   ، البطل  هو  فيه  يكون  ما  دائما  الــذي  الب�شيط 
الفالح يف احلقل ، الراعي يف ال�شهول اخل�شراء ، الباعة يف الأ�شواق 
فنان  اإل  يجيدها  ل  اإبداعية  ت�شويرية  مبالمح  وغريهم   ، ال�شعبية 
فنان  الجتماعية،  ال�شحرية  الواقعية  باب  من  علينا  يطل  موهوب 
جلذوره  انتمائه  يف  الت�شكيلي  الفن  رواد  من  رائــدا  يعترب  كربالئي 
وهي  اخلــريات  قرية   ، كربالء  مدينة  ريــف  يف  راأ�ــشــه  م�شقط  حيث 
وهو   ) مال  �شط   ( – طويريج   - الهندية  من  القريبة  القرى  اإحدى 
ال�شم القدمي لها ، وقد عززت - هجرة العائلة اإىل مدينة النا�شرية 
ب�شبب عمل الأب هناك – من روحه املتاألقة يف ا�شتلهام حياة الفالح 
وال�شجاع   ، بعطائه  والكرمي    ، بطبعه  الب�شيط  اجلنوب  ابن  العراقي 
بعزميته وا�شراره وقوته وكذلك توقه حلب العمل والتاأقلم مع الطبيعة 
ال�شاحرة ذات احل�شور املده�س الذي ل ميت اإىل املدينة ب�شلة والتي 
جعلت منه اإن�شانا فنانا بروح �شفافة وم�شاملة ، فمن النا�شرية ورائحة 
الأر�س البكر التي تنع�س الأرواح كانت اللثغة الوىل حيث احتوت على 

انذاك جمالت لالطفال كمجلة  تبيع  كانت  التي  املكتبات  العديد من 
كانت  التي  ور�شوماتها  وغريها  واملغامر  الريح  وب�شاط  �شوبرمان 
والتي  معروفني  عامليني  ر�شامني  قبل  ومن  عالية  باإمكانيات  منفذة 
تقليديها  اإىل  بدوره  اخذ  والذي  طعمة  فا�شل  امللتزم  فناننا  ا�شتهوت 
يف  الفنانني  بقية  مثل  جذبت  خ�شبية  وباقالم  ب�شيطة  باإمكانيات  
باحرتامها  بدوره  قام  الذي  الفنية  الرتبية  معلم  عيون  امل�شوار  اأول 
معار�س  يف  امل�شاركة  خالل  من  للنا�س  واأطلقها  وحفزها  وت�شجيعها 

املدار�س  لتح�شد اجلائزة  تلو الأخرى . 
الب�شيط  الريفي  والإن�شان  اخلالبة  والطبيعة  بالأر�س  عالقته  ولن 
اندرجت  فقد  اأ�شلوبه،  على  وموؤثر  كبري  ب�شكل  فانعك�شت  متينة  كانت 
لوحاته ور�شوماته املختلفة واملتعددة �شمن اإطار الواقعية الجتماعية 
-- باعتبار الطبيعة امل�شدر الأول والأكرب لالإلهام ، هكذا دون رتو�س 
اأو اخلو�س يف جتارب تخرج عن املاألوف يف توثيق احلدث ، فهي لي�شت 
كالواقعية ال�شرتاكية التي �شار على نهجها  الفنانون ال�شوفييت مثال 
يف بداية القرن الع�شرين  وحتى ال�شبعينات  منه انها ا�شبه ما تكون 
بواقعية الفنان الفرن�شي ال�شهري - غو�شتاف كوربيه - منت�شف القرن 
التا�شع ع�شر ح�شب ما ادىل به لنا طعمة واأ�شاف وكان لتجارب الرواد  
الأكرث تاأثريا فينا نحن اجليل الذي بداأ يف ال�شبعينات ، جتارب مهمة 
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واآخرين من  الدروبي وفرج عبو  جلواد �شليم وفائق ح�شن وحافظ 
رواد الفن العراقي احلديث . وعن املدينة يقول طعمة :كربالء هي 
تعلمنا  فيها   ، نتنف�شه  الذي  الأنقى  الهواء  �شبانا  هي  ومهد  حبنا 
ذكريات  من  نحمل  ما  كل  وفيها  حياتنا  ايام  اجمل  ق�شينا  وفيها 
نف�س  على  نعي�س  اننا  فخرا  ويكفينا  والفداء  ال�شهادة  مدينة  انها 
الرتاب الذي �شارت عليه اقدام �شيد �شباب اهل اجلنة - ابي عبد 

اهلل احل�شني ) عليه ال�شالم (
من  تــراه  ومــا  ثانية   اإعــمــايل  ويف  اأول  قلبي  يف  حا�شرة  كــربــالء 
 - النا�س   - الأ�شواق   - املدينة   هذه  يف  للحياة  توثيق  هي  لوحات 
ب�شاتينها اجلميلة - معاملها املقد�شة - موروثها ال�شعبي الزيارات 
اجلميل  ونهرها  والأزقة  ال�شعبية  احلرف  اإىل  اإ�شافة  والأ�شرحة  
لت�شوير  بالن�شبة  اأمــا  عليه،  امل�شيدة  والقناطر   ) احل�شينية   (
الذين  النا�س  لتوثيق بع�س  املدينة -- فهي حماولة  الأ�شخا�س يف 
هو  �شورهم  لر�شم  دفعني  وما  كربالء  يف  الثقايف  امل�شهد  ميثلون 
ملدينتنا  الثقايف  للم�شهد  قدموه  وملا  لهم  الوفاء  من  ب�شيط  جزء 

املقد�شة .
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خالفات  على  وينبني  جّمة،  اإ�شكالت  على  احلداثة  م�شطلح  ينطوي   
-كمفهوم-  احلداثة   لكن  والفكر،  الثقافة  ب�شوؤون  املهتمني  بني  عديدة 
تظل يف النهاية اختيارا فكريا وثقافيا وموقفا ي�شري اإىل النت�شار للحياة 

وال�شعي للتقّدم والتوجه �شوب امل�شتقبل.
– دللة  – بو�شفها م�شطلحا   وللحداثة ا�شرتاطات فنّية اأكرث مما لها 
على املعنى الزماين، فهي م�شطلح فّني ل زمني، ومن هنا اأمكن لن�شو�س 
اأن تنتمي للحداثة بوجود  لي�شت من ن�شو�س ع�شرنا الذي نحيا �شمنه 
من  ال�شفة  تلك  ُت�شلب  اأن  ممكنا  ُي�شبح  كما  معّينة،  فنّية  ا�شرتاطات 
ل  ن�شو�شا  فتغدو  ذاتها،  لال�شرتاطات  بافتقادها  لنا  معا�شرة  ن�شو�س 
اأخرى  با�شرتاطات ع�شور  ُكتبت  لأنها  الذي نحيا حلظته  للع�شر  تنتمي 

�شابقة.
والروؤيا  اللغة  يف  اجلديد  عن  تبحث  متوا�شلة  حركة  فاحلداثة  وهكذا، 
والأ�شلوب ويف النفتاح على ثقافة الإن�شان الآخر اأينما وجد، ولعل اأف�شل 
جت�شيد ثقايف لها يكمن يف التعبري ال�شعري الذي برز بعد احلرب العاملّية 
البياتي،  )ال�شياب،  الرّواد  العراقيني  ال�شعراء  م�شروع  الثانية من خالل 

نازك املالئكة(.
اخل�شيب  لأبــي  التابعة  جيكور  قرية  يف  املولود  ال�شياب  �شاكر  بدر  كان 

الثالثة  واأ�شبق  امل�شروع  هذا  ركائز  اأهم   1925 العام  بحدود  الب�شرية 
ياألفها  وم�شالك جديدة مل  دروب  اإىل  العربي  بال�شعر  وانعطافا  جمازفة 
كامنة  حداثات  اىل  ومنّبه  طرق  فاحت  ال�شاعر  فال�شّياب  قبل،  ذي  من 
ي،  موجودة بالقوة، اأخرجها الالحقون من بعده اىل الفعل والتحّقق الن�شّ
ال�شعري  التحديث  ال�شياب حلركة  ريادة  موؤثرات كثرية يف  اأ�شهمت  وقد 
ومتّرده على الأعراف والتقاليد ال�شعرية والأدبّية العربّية ال�شائدة لقرون 
واطالعه  الوا�شعة،  بدر  ثقافة  خالل  من  املوؤثرات  هذه  وجتّلت  طويلة، 
ف�شال  خ�شو�شا،  الأم  بلغتها  والإجنليزية  عموما،  العاملية  الآداب  على 
عن طبيعة حياته ال�شخ�شّية ودراماتيكيتها الغريبة املتوزعة بني ال�شعور 
ناكده، ومن مر�س ع�شال  دائم  املعاناة من عوز  والإخفاق وبني  بالأ�شى 

لزمه طويال.
املبتكرة  التقنيات  من  جمموعة  على  ال�شعرية  ال�شياب  روؤيــة  ا�شتندت 
الذائقة  مل�شاك�شة  النفاذ  ا�شتطاع من خاللها  التي  الأ�شلوبّية  واملعاجلات 
والقافية  ال�شطرين  )نــظــام  واحـــدا  �شعريا  ن�شقا  األــفــت  التي  العربّية 
حماولة  عرب  وذلك  طويلة،  لقرون  ال�شعراء  عليه  يتناوب  ظّل  املوحدة( 
)نظام  على  باخلروج  املعتادة  منطّيته  وزحزحة  الن�شق  هذا  على  القفز 
ال�شطرين( و�شول اإىل تلبية نداء الدللة ال�شعرية عن طريق احلرية يف 

 • علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

بدر شاكر السّياب
ريادة التحديث الشعري

1964-1925
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التعبري ال�شعري، وذلك باختيار اجلملة املفتوحة وزنا وقافية! 
ولقد وجدت مغامرة ال�شياب هذه األوانا من الرف�س واملجابهة حينها، ول 
�شّيما من بع�س الأكادمييني ال�شلفيني، ومن بع�س املح�شوبني على الثقافة 
اإىل حّد اّتهام الرجل بالعمالة للمحتلني والغزاة، واإىل درجة نعته مبخّرب 
باأجمادها  والعابث  الأ�شالف،  لغة  �شروح  وبهادم  العام،  الأدبــي  الــذوق 

وقد�شّيتها!
غري اأن روح ال�شّياب التواقة للجديد والالماألوف والغريب جعلته ل يتوقف 
اخلا�شة  ال�شياب  فتجربة  الــفــّذة،  مغامرته  من  ال�شكلي  اجلانب  عند 
وريادته للتحديث ال�شعري اكت�شبت قيمتها ودميومتها من جوانب اأخرى 
م�شمونّية اأّكدت كون ال�شّياب �شاعر روؤيا بالدرجة الأ�شا�س، و�شاعرا كونيا 

بالفطرة.
متّثلت هذه اجلوانب من خالل حماولت ال�شّياب الدوؤوبة لتطعيم منجزه 

اأو  املحلي  البعد  ذات  الإن�شانّية  والأ�شاطري  الرموز  من  بعديد  ال�شعري 
الرتاث  على  اطالعه  عرب  م�شٍن  وجهد  ذاتي  بكدٍّ  متّثلها  والتي  العاملي، 
الغربي، وعرب معرفته بدقائق امليثولوجيا العربّية الإ�شالمّية، ومن خالل 
املتلقي  وعي  اإيقاظ  مهّمة  للمبدع  ُيوكل  اجتماعي  ببعد  ق�شائده  �شحذ 

واإثارة ح�ّشه لأخذ دوره املناط به.
يف  والنقدية  الأدبية  الدرا�شات  وكــرثة  الــرثي،  ال�شعري  ال�شّياب  منجز 
اللغة العربّية ويف اللغات الإن�شانية الأخرى حول هذا املنجز دليل على اأن 
ال�شياب الذي اأم�شى حياة ق�شرية اإىل حّد ما ) 1925-1964( مل يكن 
من  اإن�شانّيا  �شاعرا  كان  واإمنا  فح�شب،  العربّية  ال�شعرية  للحداثة  رائدا 
اأن يتجاوز حملّيته ال�شّيقة واأن يكون �شاعرا كونّيا  طراز خا�س ا�شتطاع 

�شيظّل يحيا بكينونته ال�شعرية اخلا�شة خارج حدود الزمان واملكان. 
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تحقيقات

رئيس قسم الجغرافية التطبيقية في كلية 
التربية بجامعة كربالء:

ال بد من 
ادراك ان 

هناك نموا 
حضريا 

منتظما قائم 
على المخطط األساس 

والأهمية املو�شوع تناولته جملة )الرو�شة احل�شينية( مع اأهل 
ال�شاأن واالخت�شا�ض فالتقت بداية رئي�ض ق�شم اجلغرافية 
التطبيقية يف كلية الرتبية بجامعة كربالء، االأ�شتاذ الدكتور 
ريا�ض حممد علي امل�شعودي ليتحدث عن املراحل التي مر 
بها  النمو احل�شري والعوامل التي اأثرت فيه قائال" هناك 
واأول  للمدينة،  احل�شري  النمو  يف  تدخل  اأ�شا�شية  عوامل 
هذه العوامل واأهمها هو وجود عامل اجلذب يف املدينة ومن 
هذه العوامل، العامل الديني فاأن مدينة مثل مدينة كربالء 
املقد�شة حتت�شن يف مركزها مرقدي االإمام احل�شن واأخيه 
جلذب  ن��واة  �شكل  ال�شالم(  )عليهما  العبا�ض  الف�شل  ابي 

اإن�شاء  ا�شتوجب  مما  والريف  القريبة  املحافظات  �شكان 
ا�شتعماالت  من  الكثر  غر  االأم��ر  وه��ذا  �شكنية،  وح��دات 

االأر�ض من كونها اأر�ض زراعية اىل مدينة دينية وجتارية".
العامل  وب�شبب  فاأنه  اجل��ذب  عوامل  بقية  ام��ا  واأ�شاف" 
تلبي  التي   اخلدمات  من  مزيد  االم��ر  تطلب  فقد  الديني 
ال�شكن  اخل��دم��ات  ه��ذه  وم��ن  املدينة  �شاكني  احتياجات 
املدعوم باخلدمات اال�شا�شية ورواج التجارة وتوفر االأمن، 
ف�شال عن بروز حركة اقت�شادية ن�شطة كلها �شكلت عوامل 
جذب مهمة وفتحت املجال للهجرة واال�شتيطان يف املدينة 
من قبل �شكان املناطق القريبة للمدينة وحتى خارج العراق 
كبع�ض جاليات الدول االإ�شالمية التي ا�شتوطنت هذه املدينة 

خالل �شنوات �شالفة". 
التي  احل�شري  النمو  مراحل  اه��م  اىل  امل�شعودي  واأ���ش��ار 
�شهدتها كربالء قائال" اإن مدينة كربالء مرت بعدة مراحل 
النمو  مرحلة  االأوىل،  املرحلة  فكانت  احل�شري  النمو  من 
والتطور وتبداأ منذ ا�شت�شهاد االإمام احل�شن )عليه ال�شالم( 
اىل بداية حكم الدولة العثمانية اي اىل حدود القرن اخلام�ض 
ع�شر، وكانت كربالء خالل تلك الفرتة تتكون من 7 حمالت، 
و قد �شكلت �شورا  للمدينة القدمية، وكربالء كبقية املدن 
العربية االإ�شالمية فقد كانت مدينة دائرية ال�شكل، ومركز 
االأرا�شي  ا�شتعماالت  وبقية  املدينة  و�شط  هو  فيها  النمو 

النمـو الحضـري العشوائي في كربـالء..

ظاهرة متفاقمة 
ومشاكل جمة 

أصبحت ظاهرة النمو 
الحضري العشوائي في 

العراق تمثل تحديًا كبيرًا أمام 
التقدم والرقي في النظام 

الحضري نتيجة غياب التوازن 
السكاني وتركز غالبية 

السكان داخل المدن مما 
جعل من النظام الحضري في 

اغلب المحافظات العراقية 
يعاني خلاًل وظيفيًا وتخطيطيًا 

وسكانيًا واضحًا، وكربالء 
بعمقها الديني والسياحي 

ولما تمثله من محطة جذب 
مهمة للسكان كانت هذه 

الظاهرة بارزة ومؤثرة بشدة 
على واقعها العام لما تحدثه 

من مشاكل جمة. 

• حتقيق: حممد الي�شاري
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الهجرة 
الى كربالء 

احدثت 
مشاكل 
حضرية 

واجتماعية 
وبيئية 

تكون �شكنية ومن ثم خارج املدينة تكون اال�شتعماالت الزراعية، اما 
العراق  على  العثمانية  الدولة  �شيطرة  بعد  كانت  فقد  الثانية  املرحلة 
وانتهت بدخول القوات الربيطانية للعراق ابان احلرب العاملية الثانية، 
املتزايدة  للهجرة  ال�شكاين م�شافًا  بالنمو  تتعلق  لعدة عوامل  ونتيجة 
كبر  تغر  اىل  ذلك  كل  اأدى  العمل  فر�ض  توفر  وكذلك  واال�شتيطان 
بالتايل دعت احلاجة اىل  للمدينة،  العام  والنمط  ال�شكل  ووا�شح يف 
�شكنية  اإحياء  باإن�شاء  وذل��ك  للمدينة،  القدمي  ال�شور  خ��ارج  التو�شع 
جديدة على ح�شاب االأرا�شي الزراعية التي كانت منت�شرة حول مركز 
املدينة وعليه فقد ت�شاعف حجم املدينة بحدود 6 ا�شعاف ما كانت 
عليه، اما املرحلة الثالثة فكانت ب�شبب هجرة �شكان املناطق اجلنوبية 
يف العراق اىل املدينة ب�شبب حرب عام 1980 وتداعياتها من تدمر 
وجتفيف لالأهوار، واملرحلة الرابعة متثلت  بالنزوح والتهجر الق�شري 
النزوح من  العراق، ف�شاًل عن  لل�شكان من حمافظات �شمال وغرب 
بع�ض مناطق بغداد الذى بدء منذ عام  2003، وبالتايل باتت كربالء 

قطب منو  جلذب املهجرين والنازحن".
ان هناك منوا ح�شريا منتظما  ادراك  بد من  امل�شعودي" ال  واأو�شح 
قائم على املخطط االأ�شا�ض اأي كيف اأرى املدينة بعد 30 �شنة، وكيف 
يخطط للقطاعات اخلدمية والزراعية التجارية وال�شياحية وخمتلف 
القطاعات العامة وهي التي تكون ن�شيجا للمدينة مبظهرها ال�شامل، 
ي�شعب  ال��ن��وع  وه���ذا  غ��ر خم��ط��ط،  ع�شوائي  وه��ن��اك من��و ح�شري 
ال�شيطرة عليه ويولد م�شاكل كبرة ومتفاقمة عرب ال�شنن، وهو ي�شبب 

�شغطا هائال على اخلدمات العامة ب�شورة عامة، ويولد عدة م�شاكل 
كم�شكلة جمالية املدينة كون اال�شتثمار غر خمطط ومدرو�ض، واجلانب 
الثاين هو انت�شار اجلرمية واأثبتت اآخر اح�شائية ان 97 % من اجلرائم 
املدينة  خ�شارة  هو  االخر  واجلانب  الع�شوائية،  االحياء  يف  وقعت  قد 
مل�شاحات مهمة من االرا�شي، وكذلك امل�شاكل االجتماعية فالبد من 
وجود تراتبية يف الن�شيج احل�شري لكي ال تفتقر املدينة لن�شيج ح�شري 
اجتماعي فنجد اختالف يف العادات والتقاليد واللهجة وطبيعة اجلانب 
االجتماعي والعالقات، وبالتايل يجب ان يكون هناك اندماج ح�شاري 

يف املجتمع ".
وبن" ميكن تق�شيم كربالء اىل ثالثة اأقاليم االأول ح�شري ونعني به 
متمثل  الريفي  هو  الثاين  واالقليم  املدينة،  ومركز  احل�شرية  املراكز 
بنواحيه  الهندية  وق�شاء  احل�شينية  وناحية  التمر  عن  ق�شاء  مبركز 

املتعددة، والثالث هو االقليم ال�شحراوي".
ونوه" اإن الهجرة من الريف اىل املدينة لها انعكا�شات �شلبية على جوانب 
متعددة اأولها تغير النمط الزراعي من ارا�شي خ�شبة �شاحلة للزراعة 
اىل ارا�شي جرداء ال ت�شلح للزراعة، وكذلك التمدد احلا�شل لالأرا�شي 
ال�شحراوية وهيمنتها على االرا�شي ذات اال�شتعماالت الزراعية لذلك 
نلحظ الت�شحر والعوا�شف الرتابية وارتفاع درجات احلرارة واختالل 
اجلو املناخي، وهذه الهجرة ا�شبحت م�شدر لعدة م�شاكل كامل�شاكل 
احل�شرية ومنها، الرتكيز احل�شري فنالحظ ان م�شاحة �شغرة ت�شم 
اعداد كبرة من ال�شكان، وم�شاكل اجتماعية نتيجة اختالط الثقافات 
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والتعار�ض بينها، وم�شاكل اقت�شادية تتمثل ب�شحة فر�ض العمل، وم�شاكل 
بيئية ملا حتدثه من تغرات مناخية نتيجة اال�شتعماالت اخلاطئة جلن�ض 

االأرا�شي وغرها من امل�شاكل واملعوقات". 

مديرية التخطيط العمراني: 

نحن بحاجة الى 
قرار حكومي 

يوقف الهجرة 
الى كربالء. 

العمراين  التخطيط  مدير  اأطلعنا  فيما 
الن�شاط  طبيعة  على  علي  عبا�ض  با�شم  املهند�ض  املقد�شة،  كربالء  يف 
درا�شات يف هذا  " لدينا عدة  قائاًل  املديرية  به  تقوم  ال��ذي  العمراين 
الطبيعي  ال�شكاين  النمو  ان  مفادها  نتائج،  اىل عدة  وتو�شلنا  املو�شوع 
ملدينة كربالء ي�شل اىل 3 % �شنويًا م�شافا اىل الهجرة الطبيعية بواقع 
1% وتكون املح�شلة للنمو ال�شكاين 4% �شنويًا، وعلى �شوء هذه الن�شب مت 
اعداد الت�شميم اال�شا�شي ملحافظة كربالء يف ا�شتيعاب الزيادة ال�شكانية 
لغاية 2030 وعند ذلك  من املوؤمل ان ي�شل نفو�ض كربالء اىل مليونن 
مليون  االآن  كربالء  نفو�ض  عدد  ان  علمنا  ما  اإذا  ن�شمة  املليون  ون�شف 
و�شتمائة األف ن�شمة، وقد اعتمد هذا الت�شميم �شمن اخلطة التو�شعية 

للمحافظة لل�شنوات القادمة".
وحث مدير التخطيط العمراين على �شرورة ا�شدار قرارات للحد من 

تنامي هذه الظاهرة قائاًل " اإننا نحتاج اىل قرارات من قبل احلكومة 
الوفود  ن�شبة  للحد من  او  لتقليل  املحلية  قبل احلكومة  او من  املركزية 
واال�شتيطان يف كربالء، كونه يتعار�ض مع حجم ونوع اخلدمات، وي�شبب 
م�شاكل جمة وهو جتاوز على حقوق الفرد الكربالئي، مع العلم ان هناك 
الهجرة  اجلوانب من هذه  بع�ض  تعالج  قد  التي  املفعلة  القوانن  بع�ض 

باجتاه املدينة". 
واأ�شاف" امل�شكلة االآن لي�شت يف النمو الطبيعي الإعداد ال�شكان الأنه م�شيطر 
عليه وب�شكل خمطط ومدرو�ض وماأخوذ به �شمن الدرا�شات التخطيطية 
واحل�شرية، ولكن امل�شكلة تكمن يف ا�شتقبال املدينة للهجرة القادمة من 
املعرقل  اما  ق�شرًا،  واملهجرين  والنازحن  البقية  العراقية  املحافظات 
الكبر لعملنا هو عدم ايجاد اإح�شاء �شكاين عام ملعرفة االأعداد احلقيقية 
والن�شب ال�شحيحة لل�شكان يف كربالء فكل الدرا�شات واملخططات قائمة 

على ا�شا�ض عدة ا�شقاطات �شكانية ولي�ض اإح�شاء عام دقيق".
رئيس لجنة األعمار والتخطيط االستراتيجي في مجلس 

محافظة كربالء 

التخصيصات 
المالية لمحافظة 
كربالء ال تتناسب 

وتعدادها 
السكاني.  

المشكلة 
تكمن في 

استقبال 
المدينة 

للهجرة 
القادمة من 
المحافظات 

العراقية 
البقية 

والنازحين 
والمهجرين 

قسرًا 
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املحافظة  نفقات  ب�شيط من  ل�شد جزء  ا�شال  كافية  املليونية وهي غر 
خالل زيارة االأربعن".

وك�شف رئي�ض اللجنة عن خطط م�شتقبلية مو�شوعة بهذه ال�شدد قائاًل" 
نحن نحاول قدر االمكان ال�شيطرة على النمو احل�شري الع�شوائي من 
�شمن  عمالقة  خطط  فهي  كربالء،  الأعمار  املو�شوعة  اخلطط  خالل 
اجلديدة،  االحياء  و  ال�شكنية  املجمعات  بان�شاء  تتمثل  تو�شعية  برامج 
وتوفر اخلدمة لالإحياء املوجودة يف املحافظة وا�شتكمال تطوير مركز 
املحافظة وقد مت مراعاة الزيادة ال�شكانية غر الطبيعية، وكذلك الزيادة 
ال�شنوية يف اعداد الزائرين وال�شياح االجانب، وهذا يحتاج اىل متويل 
�شخم حتى نخرج بالنتائج املر�شية، ونحن نبحث عن ان�شاف كربالء 

من املظلومية التي تطالها نتيجة �شحة وقلة التخ�شي�شات املالية".

قائم مقام قضاء مركز 
محافظة كربالء المقدسة

 النزوح صوب 
مركز المدينة 

تسبب في تجريف 
األراضي القريبة

  
قائم مقام ق�شاء مركز حمافظة كربالء املقد�شة الدكتور ح�شن جواد 
احمد املنكو�شي حتدث عن  م�شكلة اأخرى من م�شاكل النمو احل�شري 
املحافظات  بقية  كحال  حالها  املقد�شة  كربالء  حمافظة  اإن  فقال" 
العراقية تعاين من اأزمة �شكن، وكان من تداعياتها اأن يلجاأ املواطنون 
للبحث عن حلول واقعية تنا�شب امكانياتهم املادية حيث ا�شبحت اأ�شعار 
االأرا�شي ال�شكنية مرتفعة جدا ال تتنا�شب واإمكانيات اأ�شحاب الدخول 
ال�شعيفة والذين يهاجرون اىل كربالء، ومن هنا قام ا�شحاب الب�شاتن 
يف كربالء بتجريف م�شاحات وا�شعة من ممتلكاتهم وعر�شها للبيع على 
اأ�شا�ض انها قطع �شكنية، مبوجب �شند جماعي وهو ما اأُطِلق عليه باأرا�شي 
)الب�شتنة( وبداأ هوؤالء اال�شخا�ض يهرعون اليها لرخ�ض اأثمانها، وكذلك 
لتمحورها يف مركز كربالء وقد بلغ عدد احياء الب�شتنة 27 حيا �شكنيا". 

القرارات  تنجح  ومل  منذ 2003  م�شتمرة  التجريف  عمليات  وتابع" اإن 
بع�ض  واأن  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  منع  الر�شمية يف  اجل��ه��ات  ع��ن  ال�����ش��ادرة 
املزارعن يتحايلون على هذه القرارات فيقومون بحرق ب�شاتينهم �شرًا 
وت�شجيل احلادثة �شد جمهول لت�شهل عليهم عملية بيع االأرا�شي الزراعية 
ظاهرة  ات�شاع  الواقع  اأر���ض  على  ون�شهد  ج���رداء،  اأرا���ش��ي  باعتبارها 
التجريف وامتدادها مل�شاحات اأخرى فباالإ�شافة اىل امل�شاحات املجرفة 
التي تقع يف و�شط املدينة نالحظ هناك جتريفا يف حميط املدينة وال�شيما 
عند منطقة باب بغداد باجتاه حي العبا�ض وحتى منطقة االإمام عون على 

طريق كربالء �� بغداد"

رئي�ض جلنة االأعمار والتخطيط اال�شرتاتيجي يف جمل�ض حمافظة كربالء 
من  وح�شتها  املحافظة  مظلومية  عن  حت��دث  احلبوبي  يو�شف  ال�شيد 
املوازنة العامة قائال" نالحظ ان قرابة خم�شمائة األف اىل �شبعمائة األف 
ن�شمة ت�شكن كربالء ولكنهم غر م�شجلن �شمن �شكان املحافظة، وهم 
ميار�شون التجارة والعمل، وهم بذلك م�شتفيدين من خدمات عدة مقدمة 
من الدوائر اخلدمية يف كربالء اىل �شكان كربالء الفعلين وامل�شجلن 
لدى دوائرها االإداري��ة بينما ي�شتفيد هوؤالء من خدمات الكهرباء واملاء 
وهم  اال�شلي،  امل��واط��ن  ���ش��اأن  �شاأنهم  والبلدية  ال�شحية  واخل��دم��ات 
املالية  املخ�ش�شات  حت�شب  وعندما  املحافظة  ح�شة  من  ي�شتهلكون 
�شوء  على  حت�شب  التخ�شي�شات  ف��اإن  للعراق  العامة  امل��وازن��ة  �شمن 
عدد ال�شكان اال�شلين للمحافظة، وهذا فيه ظلم وحيف على املواطن 
الكربالئي، ناهيك عن احل�شود املليونية التي تفد اىل كربالء من زائري 
العتبات املقد�شة وي�شتقرون يف كربالء لعدة اأيام، وقد ت�شل اأيام الزيارة 
االأربعينية اىل 15 يومًا، وهوؤالء ي�شتفيدون من خدمات املحافظة وي�شكلون 

�شغطًا اإ�شافيًا على اخلدمات العامة".
وعن االج��راءات التي اتخذها جمل�ض املحافظة متمثاًل بلجنة االعمار 
اتخذها  التي  االج���راءات  ان  احلبوبي"  قال  اال�شرتاتيجي  والتخطيط 
اال�شرتاتيجي  والتخطيط  االعمار  جلنة  خ��الل  من  املحافظة  جمل�ض 
متثلت بقيام اللجنة مبطالبة احلكومة املركزية باإ�شافة ن�شبة ا�شافية 
من ايرادات الزائر دوالر باعتباره ابرز االيرادات العامة التي ممكن ان 
ت�شتفيد منها املحافظة ولكنه معطل وغر فعال والن�شبة املخ�ش�شة من 
ايرادات الزائر دوالر وهي ن�شبة قليلة ت�شرف لتغطية نفقات الزيارات 

إن عمليات 
التجريف 
مستمرة 

منذ 2003 
ولم تنجح 
القرارات 
الصادرة 

عن 
الجهات 
الرسمية 
في منع 

هذه 
الظاهرة
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يطرقا  ان  وقبل  االنف�شال،  بقرار  ال�شجار  وانتهى  فت�شاجرا،  اختلفا، 
ذات  الإ�شالح  اخلر  اأه��ل  تدخل  ال�شرعية،  واجلهات  املحاكم  اب��واب 
الو�شاطات  بفعل  ووئ��ام  �شلح  اىل  املتخا�شمان  اهتدى  وك��م  البن، 

احل�شنة.
اهلل  حباه  املقد�شة(  احل�شينية  للعتبة  التابع  اال�شري  االر�شاد  )مركز 
تعاىل، ان يت�شرف باإ�شالح ما تهراأ وت�شدع من البناء اال�شري، وكثرة 
هي اخلالفات الزوجية واالأ�شرية التي انتهت اىل خر وعادت املياه اىل 

جماريها بفعل م�شاعيه الطيبة.
 � اال�شري  االر�شاد  مركز  م�شوؤولة  التقت  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة 
ون�شاطه  املركز  تاأ�شي�ض  عن  لتتحدث  ر�شا،  �شحر حممد  كربالء   فرع 
قائلة" نظرا الأهمية ايجاد مركز يعنى باالأ�شرة ويحافظ على كيانها من 
لالإر�شاد  تاأ�شي�ض مركز  املقد�شة فكرة  العتبة احل�شينية  تبنت  التفكك، 
 22 يف  املركز  وافتتح  الواقع،  اأر�ض  على  الفكرة  نفذت  لذلك  اال�شري، 
فرعن  بعد  فيما  له  واأ�شبح  2011/11/6م،  امل�شادف  1432ه���  رجب 
املراكز  ه��ذه  من  والغر�ض  القاد�شية،  يف  واالآخ���ر  بابل،  يف  اأحدهما 
امل�شاكل  والتوجيه ب�شورة جمانية يف �شبيل حل  الثالثة تقدمي االر�شاد 
التي تتعر�ض لها بع�ض االأ�شر، ومنها امل�شاكل الزوجية وتربية املراهقن 

واالبناء واأ�ش�ض التعامل بن الزوجن، وكيفية التعامل مع املجتمع".
واأ�شافت" ان املركز ي�شتعن مبجموعة من اال�شت�شارين مل�شاعدة االزواج 
اجلانب  اأهمية  عن  يغفل  وهو مل  والنف�شية،  الزوجية  م�شاكلهم  حل  يف 
االقت�شادي لالأ�شرة، لذا ت�شمن م�شروعا لالأيتام، واأحتوى على مكتبة 
اأ�شرية متخ�ش�شة حتاكي واقع اال�شرة وتلم بتفا�شيل احلياة اال�شرية".
املركز"  م�شوؤولة  قالت  تطبيقها  واآلية  االر�شادية  الربامج  ماهية  وعن 
قمنا بعقد الكثر من املحا�شرات االر�شادية والتوعوية ملدة عامن يف 
الب�شرية  والتنمية  الطالق  م�شاكل  ومنها  النف�شية،  املجاالت  خمتلف 
الزوجن  وحقوق  القانونية  املوا�شيع  طرح  اىل  باالإ�شافة  والتخطيط، 
كادر  ولدينا  االخ��رى،  واحلقوق  االطفال  ح�شانة  كحق  وقانونًا  �شرعًا 
متخ�ش�ض ومدرب ياأخذ على عاتقه م�شوؤولية القاء املحا�شرات وتقدمي 

االر�شادات للحاالت التي يتم ا�شتقبالها يف املركز".
من  العديد  اإع��ط��اء  يف  تتمثل  االن�شطة  من  الكثر  للمركز  وتابعت" 
الدورات املكثفة ويف جماالت خمتلفة منها: الدورات الدينية كدورة فقه 
ودورات  نف�شية،  ودورات  واأ�شرية،  اجتماعية  ودورات  وغرها،  اال�شرة 
تتعلق بتطوير املهارات والتنمية ب�شرية، ودورات للمقبلن على الزواج، 
ودورة  حا�شوب  ودورات  واإذاعية،  اإعالمية  ودورات  خطابة،  ودورات 

مركز اإلرشاد األسري
مساٍع  طيبة لبناء األسرة المتماسكة

• تقرير: حممد الي�شاري

تقارير
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توعوية واإر�شادية للفتيات املراهقات، وكذلك برامج اذاعية �شارك فيها 
الفريق االذاعي التابع للمركز، ولنا العديد من التحقيقات ال�شحفية 
املوا�شيع التي تهم اال�شرة وقد ن�شرت يف جملة العائلة امل�شلمة، ودورات 
وم�شاريع ت�شعى اىل خلق اأ�شر منتجة كدورة اخلياطة واالأعمال الفنية، 

باالإ�شافة اىل اقامة العديد من االن�شطة والربامج املهمة".
وفيما يتعلق بدور املركز يف حل امل�شاكل الزوجية بينت م�شوؤولة املركز" 
بعد التن�شيق مع ق�شم ال�شوؤون الدينية يف العتبة العبا�شية املقد�شة، كونه 
املعني بق�شايا الطالق، وهو اجلهة ال�شرعية املخولة بهذا اجلانب، جرى 
االتفاق على ان ال تتم اأي حالة طالق اىل بعد عر�شها على املر�شدات 
يف املركز، امال يف ان ي�شل الطرفان املتخا�شمان اىل حلول مر�شية، 
ويف حال ح�شول الطالق فاأن للمركز تعاونا كبرا مع حمكمة كربالء 
لالأبوين  ال�شماح  اأي  امل�شاهدة  بحاالت  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  املقد�شة 

املنف�شلن اللقاء باأطفالهم وتتم هذه احلاالت داخل املركز".  
 واأو�شحت م�شوؤولة املركز" ان املركز ا�شتقبل خالل مدة عامن ون�شف 
)85(حالة طالق، لكن بف�شل قيام املخت�شن بال�شاأن االر�شادي متكنوا 
من ارجاع )47(حالة اىل بيت الزوجية، واأت�شح ان اال�شباب التي اأدت 
اىل ح�شول حاالت الطالق هي: تدين امل�شتوى االقت�شادي وقلة املردود 

اال�ش�ض  اتباع  وعدم  لبع�شهما،  الزوجن  اختيار  و�شوء  لالأفراد،  املايل 
ال�شحيحة لالختيار".

اأملحت" نتيجة للنجاحات التي حققها املركز فقد  وحول �شدى املركز 
مت فتح فروٍع له يف حمافظتي بابل والقاد�شية، فيما يتم درا�شة مقرتح 
لفتح مركزًا اآخرا يف حمافظة الب�شرة، وقد ا�شتطعنا من خالل م�شرة 
قلوب  مكانًا يف  لنا  ان جند  الثالثة،  اال�شري  االر�شاد  ملراكز  اعوام   3
املجتمع العراقي رغم اننا نخو�ض جتربنا االوىل يف هذا املجال وبهذا 
التنظيم واالأهداف وعلى م�شتوى العراق، حيث مل ي�شبقنا امنوذج ميهد 

لنا ال�شعوبات".
وعن دور املركز يف رعاية االأ�شر النازحة قالت م�شوؤولة املركز" ان لنا 
وحماولة  بزيارتها  ذلك  ومتثل  النازحة،  االأ�شر  رعاية  يف  فاعاًل  دورًا 
توزيع  مت  حيث  به،  مرت  الذي  النف�شي  ال�شغط  حاالت  من  التخفيف 
مبالغ نقدية وم�شاعدات عينية على تلك االأ�شر من ماأكل وملب�ض ومواد 
النازحة يف  واأ�شركنا فتيات اال�شر  اأخرى،  منزلية وم�شتلزمات حياتية 
وتوعيتهن  االخ��وات  توجيه  �شبيل  يف  والرتبوية  الدينية  املركز  دورات 
على  املحافظة  و  والعفة  االحت�شام  اهمية  اىل  انتباههن  ولفت  دينيا، 

احلجاب".
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حوارات

•  حاورها:  محمد اليساري

الباحثة في حوار االديان ليندا غدار:
الغرب اغترف من نبع نهج البالغة

او  االديــان؛  بين  الحوار  موضوع  يعد 
اهل  بين  الحوار  البعض  يسميه  كما 
المهمة  المواضيع  من  الديانات, 
اآلونة  في  طــرأت  التي  واالساسية 
االخيرة, والحوار هو اساسه التفاعل 
الديانات,  مختلف  بين  والبناء  االيجابي 
وتختص بالتقاليد والمعتقدات الدينية, 
الــفــردي  المستوى  على  وتــكــون 
ان  شانه  من  وهــذا  المؤسسي,  او 
الروحية  منها  جديدة  مواضيع  يفتح 
تعزيز  على  ويعمد  والفلسفية 
التفاهم من اجل قبول االخر؛ ووضع 
السلمي,  للتعايش  عامة  قــواعــد 
االنسان  كرامة  حفظ  على  والعمل 
في  االختالف  واحترام  العنف  ونبذ 

الخطاب.
مجلة  التقت  الموضوع  وألهمية 
في  الباحثة  الحسينية(  )الــروضــة 
مجال حوار االديان والمتخصصة في 
ليندا  المسيحية  االسالمية  العالقات 

غدار من لبنان ألجراء الحوار التالي:ـ

في  دعوتكم  هي  ما  الحسينية:  الروضة 
المؤتمرات التي شاركتم بها؟ 

واملوؤمترات  املهرجانات  يف  امل�شاركة  خالل  غدار:  ليندا 
العربية نقدم ابحاث تعنى مبفاهيم ا�شالمية ا�شيلة ونحاول 
يف  كــان  امل�شاركات  هــذه  واخــر  املختلف  لــالأخــر  اي�شالها 
بعنوان  قبلي  من  املقدم  البحث  وكان  قم  يف  الغدير  موؤمتر 
الإمام علي عليه ال�شالم والعدالة الن�شانية حيث حاولت ان 

ا�شيء جوانب من فكر وعلم امري املوؤمنني والئمة الطهار 
املختلف  لالأخر  لإفهامها  واملحاولت اجلادة  ال�شالم  عليهم 
النفتاح  نو�شل  ان  يف  علينا  املفرو�س  الواجب  مبثابة  فهو 
وهذا  ال�شالم  عليهم  الطهار  الئمة  لدى  والروحي  الفكري 
جنده جليًا يف �شرية الإمام علي عليه ال�شالم يف التعامل مع 
الخر املختلف ان كان م�شيحيًا او يهوديًا او �شابئيًا او من اي 
عرق او طائفة وكذلك عرجت يف بحوثي على افعال �شيدنا 
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‚‚
‚‚ ي�شاعدين  من  هو  اخــي  )ان  قــول  يــردد  كــان  وكيف  امل�شيح 

ومفهومه  امل�شيح  بني  التقاء  نقاط  فهنا جند  الن�شانية(  يف 
على  ال�شاءة  فان  لذلك  ال�شالم  عليهم  الئمة  وبني  لالأخر 
هذه القيم وال�شخ�شيات التي تنطلق منها هذه القيم يكون 
�شروريًا يف وقتنا احلا�شر وخا�شة امل�شاكل التي ال�شقت اىل 

ال�شالم ومنها التع�شب الديني وعدم قبول الخر .

التي  الكفيلة  السبل  ما  الحسينية:  الروضة 
نتواصل بها مع االخر؟

ليندا غدار: ادعو علماء العامل ال�شالمي ان يربزوا حقيقة 
ال�شالم ويبذلوا ق�شارى جهدهم يف اي�شال الفكر ال�شحيح 
عن  ميلوا  ل  وان  وامل�شلمني؛  لالإ�شالم  امل�شرقة  وال�شورة 
الدرا�شات  ومراكز  واملعاهد  اجلامعات  اىل  املبلغني  ار�شال 
لينقلوا �شورة ال�شالم ويبينوا ثقافته، فقد ت�شوهت �شورته 
من  وغريها  الخر  قبول  وعدم  العمى  والتع�شب  بالتكفري 
مفاهيم  حمــل  حتــل  ان  لها  اريــد  التي  اخلاطئة  املفاهيم 
ال�شالم ال�شمحاء، فال بد من زيادة التوا�شل مع الخر حتى 
ال�شالمي  املنهج  وفق  ر�شالتي  له  او�شل  حتى  انا  من  يفهم 
ال�شحيح الذي ل ت�شوبه �شائبة والذي هو متمثل بفكر وعلم 
ومنهج الئمة الطهار عليهم ال�شالم الذي ينبع من فكر ونهج 
النبي حممد �شّل اهلل عليه واآله و�شلم، وان يكون هناك كتب 
و�شخ�شياته  ال�شالم  ومناقب  ف�شائل  وتربز  ت�شيئ  بحثية 
ازالة  وهو  البحاث  لهذه  وا�شح  هدف  يو�شع  وان  العظيمة 
نوع  لديهم  ا�شبح  فقد  ال�شالم،  الخر حول  لدى  ال�شبابية 
من عدم قبول امل�شلم خ�شو�شًا بعد املوجة التكفريية املتمثلة 
يتوجب  كما  بالإ�شالم،  ال�شقت  التي  الرهابية  بالع�شابات 
علينا ال�شاءة على فكر ونهج الئمة الطهار عليهم ال�شالم 
ومناهج  فكرية  مو�شوعات  خــالل  من  الجنبية  اللغات  يف 
درا�شية كما هو احلال يف الديانات امل�شيحية واليهودية وكيف 
انهم و�شعوا نظريات عظمائهم يف مناهجنا فا�شبحنا نتعلم 
ال�شالمية  و�شخ�شياتنا  عظمائنا  ونــرتك  عظمائهم  من 
يتفوق  عظيم  ان�شاين  وتــراث  فكر  من  حتمله  ما  بكل  الفذة 

مبراحل عدة على ما جاء به فال�شفة الديانات الخرى.

اهل  تراث  نقلتم  كيف  الحسينية:  الروضة 
البيت الى االخر؟

ليندا غدار: حاولت ان انقل ان�شانية الئمة الطهار عليهم 
فهذا  املختلف،  الخــر  يتقبلها  حتى  عليها  وا�شيء  ال�شالم 
عن  وابتعدت  املختلف  الخر  لدى  وقبوًل  تاأثريًا  اكرث  المر 
امل�شلمون  الكتاب  ي�شتخدمها  التي  اجلامدة  اخل�شبية  اللغة 
اقــرب اىل  هــم  كتاباتهم  الخـــر، فنجد يف  يــحــاورون  وهــم 
فان  وبالتايل  النفتاح،  اىل  منه  والثقايف  الفكري  التع�شب 
كاأ�شحاب  اننا  اعتقد  فانا  اكــرث،  المـــور  يعرقلون  هـــوؤلء 
ويتقبل  يفهم  الخر حتى  مع  منفتح  اىل حتاور  بحاجة  فكر 
نحن  وكذلك  عليها  ن�شيئ  التي  وال�شخ�شيات  والقيم  املبداأ 
بحاجة اىل كل جهد وم�شعى يعزز التعاي�س بني الأديان، وان 
جمتمعاتنا بحاجة اىل نه�شة نعيد فيها تاأهيل قيمنا الدينية 
يف  وقيمها  وعدالتها  ال�شماوية  ــان  الدي تر�شيخ  يف  فنجهد 
النا�س، وجند ان احلوار الإ�شالمي امل�شيحي  ي�شهد  اأذهان 
ن�شاطًا وا�شعًا يف العقود الأخرية وقد تعددت وتنوعت املواقف 
فهناك  واأبعاده،  احلوار  هذا  دللت  بخ�شو�س  والتحليالت 
ال�شراعات  لتجنب  عقالنية  و�شيلة  هو  احلوار  اأن  يرى  من 
الدينية وبناء حالة من التعاي�س ال�شلمي بني اأتباع الديانات 
هذا  انتهاج  على  عمدت  لذا  املعمورة،  ا�شقاع  يف  ال�شماوية 

المر بغية التعريف بالفكر والنهج الذي احمله. 

باهل  التعريف  هل  الحسينية:  الروضة 
باإلسالم  التعرف  هو  السالم  عليهم  البيت 

الحقيقي؟
ال�شالم ن�شئ من ر�شول اهلل �شّل اهلل عليه  ليندا غدار: 
ال�شالم،  عليهم  البيت  اهل  وفكر  بنهج  وا�شتمر  و�شلم  واآله 
وهذه هي احلقيقة التي ل غبار عليها وهذا جنده جليًا يف ان 
الإمام جعفر ال�شادق عليه ال�شالم هو ا�شتاذ علماء املذاهب 
ال�شالمية الخرى؛ وبالتايل فان ال�شالم احلقيقي نابع من 
علينا  يتوجب  لذا  ال�شالم  عليهم  النبي  بيت  اهل  وفكر  نهج 
وتفعيلها  واأ�شاليبه  ومقوماته  واآدابــه  احلوار  مفهوم  تاأ�شيل 
والدفاع عن  واآلــه  عليه  اهلل  �شّل  بالنبي حممد  التعريف  يف 
�شخ�شيته العظيمة، وتقدمي تلك الكتابات والآراء وال�شهادات 

ادعو علماء 
العالم 

االسالمي 
ان يبرزوا 

حقيقة 
االسالم 
ويبذلوا 

قصارى 
جهدهم 

في ايصال 
الفكر 

الصحيح 
والصورة 
المشرقة 

لإلسالم 
والمسلمين
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والبحثي  العلمي  طرحها  يف  والإن�شاف  بالعدل  تت�شم  التي 
حول نبي الرحمة �شّل اهلل عليه واآله وكذلك مع بقية الئمة 
الطهار عليهم ال�شالم فنهجهم النري وطريقهم القومي خري 
نربا�س ن�شتطيع ان نلتم�س منه نور التعاي�س ال�شلمي واحلوار 
مع الخر بغية التقارب معه، فهي دعوة لتوجيه اخلطاب اىل 
منفتحة  بعقول  ال�شالم  لقراءة  لدعوتها  الغربية  ال�شعوب 
لتحديد  ت�شعى  التي  الإعالمية  الجندات  ح�شار  عن  بعيدًا 
ثم  ومن  ال�شالم،  على  اطالعهم  وو�شائل  تفكريهم  طريقة 
دعوة ال�شعوب الغربية اىل التعرف على ال�شالم من خالل 
مدر�شة اأهل البيت عليهم ال�شالم، ليميزوا بني ما ي�شوقه لهم 
الرهابيون والتكفرييون من �شورة عن ال�شالم وبني ما هو 

اهلل  لدين  وواقعي  حقيقي 
واأخالقه  قيمه  العظيم يف 
فاإننا  ــي  ــراأي وب ومــبــادئــه، 
ان  اىل  احلـــاجـــة  ــد  ــش ــاأ� ب
لل�شعوب  بخطابنا  نتوجه 
مب�شروع  لننطلق  الغربية 
حوار الأديان واحل�شارات 

من اأو�شع ابوابه.  

الحسينية:  الروضة 
الــــجــــمــــاعــــات 
التي  ــة  ــي ــاب االره
ــت صـــورة  ــوه ش
نبين  كيف  االسالم 
بانهم ال يمثلونه؟  

كيف  هو  ال�شحيح  ال�شالم  على  ال�ــشــاءة  غدار:  ليندا 
تتعامل مع الخر وكيف تقبله مهما كان معتقده، وكيف ن�شلط 
واجب  فهو  لــذا  ال�شمحاء،  ال�ــشــالم  مفاهيم  على  ال�شوء 
يف  الكادمييني  ورمبــا  موقعه،  ح�شب  وكــال  م�شلم  كل  على 
ال�شعب فهم  بقية  اما،  الغرب هم فقط من يعرف ال�شالم 
اعمال  من  ي�شاهدونه  ما  خالل  من  ال�شالم  على  يحكمون 
ارهابية تقوم بها اجلماعات التكفريية حتت م�شمى ال�شالم 

الدين  هذا  وان  ال�شالم  �شيئة عن  فكرة  فتتولد  وامل�شلمني، 
وبالتايل  الخــر،  تقبل  وعــدم  وقتل  وتع�شب  تكفري  دين  هو 
يكون منبوذ وحمارب من قبلهم، وهنا ت�شبح الق�شية ا�شعب 
يف اقناع هوؤلء بان هذه اجلماعات ل متثل ال�شالم، وهذا 
وا�شحة  ب�شورة  لهم  ال�شالم  ينقل  من  وجــود  عدم  نتيجة 
بعيدة عن امل�شاهد الدموية والحداث الجرامية والرهابية 
ال�شحيح  ال�ــشــالم   هــو  مــا  الخــر  ُنفهم  ان  ا�شتطعنا  فلو 
بالتاأكيد �شوف ي�شتنكر اعمال هذه اجلماعات وتتغري فكرته 

عن ال�شالم وامل�شلمني. 

الروضة الحسينية: هل هناك رسالة تريدين 
توجهينها  ان 
للعاملين في مجال 

حوار االديان؟
اإن الدعوة  ليندا غدار: 
اأ�ــشــبــحــت  ــــــوار  احل اإىل 
تفر�شها  ملحة  ــرورة  �ــش
احل�شارية  الــ�ــشــراعــات 
القائمة وتفت�شيها امل�شاكل 
والأزمات الدولية العديدة، 
النا�س  بني  �شاعت  ولهذا 
عــبــارات كــثــرية مــن قبيل 
ـــــان، واحلـــوار  حـــوار الأدي
الإ�ـــشـــالمـــي املــ�ــشــيــحــي، 
وحوار احل�شارات، وحوار 
متثل  ــا  ــه ــل وك الــثــقــافــات 
املعاملة؛  دين  وديننا هو  معه  والتعامل  املختلف  الخر  قبول 
بالتايل يتوجب على اجلميع التعامل مع الخر املختلف وفق 
ما او�شانا به ال�شالم ووفق ما مبني يف القراآن الكرمي، واود 
ان ا�شري اىل ان من يت�شدى ملجال حوار الديان يتوجب عليه 
يوجد  ان  يجب  الخــر  اىل  فكره  ينقل  ان  يريد  من  ان  فهم 
فعند  قبوله؛  عليه  تفر�س  ان  ولي�س  الخر؛  لدى  مقبولية  له 
فكر  او  ال�شالم  عليهم  الطهار  الئمة  فكر  على  ال�ــشــاءة 

‚‚
‚‚

 دعوة 
الشعوب 

الغربية 
الى 

التعرف 
على 

االسالم 
من خالل 
مدرسة 

أهل 
البيت 

عليهم 
السالم
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هل �سنفرح بعيد الفطر؟!
• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

اأو  كركوك  �شجن  اأّن  التلفاز  �شا�شات  على  من  ونرى  ن�شمع  والآخــر  احلني  بني 
قد  ال�شجون  من  وغريها  التاجي  �شجن  اأو  ابوغريب  �شجن  اأو  تكريت  �شجن 
�شجني   600 تهريب  وّت  داع�س،  اأو  القاعدة  ع�شابات  قبل  من  لهجوم  تعّر�س 
فون  من هذا ال�شجن و150 من ذلك ال�شجن 68 من ال�شجن الآخر، وكّلهم يو�شَ
بالذّباحني اخلطرين من الإرهابينّي، وهم ينتظرون تنفيذ حكم العدام الذي 

ا�شتحّقوه ق�شائّيًا.
وقد اأم�شى اأغلب هوؤلء ال�شجناء اأكرث من �شنتني اأو خم�س �شنوات يف �شجونهم 
لتوّقف تنفيذ اأحكام العدام، وذلك ب�شبب عدم امل�شادقة عليها من قبل رئا�شة 
التدقيق من  بعّدة مراحل من  مّرت  العدام هذه  اأحكام  اأّن  علمًا  اجلمهورّية، 
تورط  ثبت  بعدما  التنفيذ  �شفة  واكت�شبت  عليها،  التمييز  اىل  التحقيق  قا�شي 

هوؤلء باجلرائم املن�شوبة اإليهم.
املتعّمدة  العــدام  اأحكام  م�شادقة  وعدم  املتكّررة  ال�شجناء  هروب  وم�شاهد 
يك�شف عن تق�شري كبري تتوّرط فيه احلكومة العراقّية ووزارة العدل والأجهزة 
الأمنّية، التي ت�شرف اأكرث من 25 دولر يومّيًا على كّل �شجني، ما بني م�شتلزمات 
بقائه على قيد احلياة باأف�شل حال وحمايته من الهرب وغري ذلك، وما بالك 
بتكاليفهم اإذا كان عدد ال�شجناء ع�شرات الآلف وعلى مدى �شنوات، ف�شتكون 
النتيجة مئات املاليني من الدولرات املهدورة بال مرّبر، مع اأننا باأم�ّس احلاجة 

ل�شرفها يف توفري الأمن وردع املجرمني.
املجتمعّية  منّظماته  عرب  املتعّددة  بطوائفه  العراقّي  ال�شعب  �شوت  يــزال  وما 
يجاهر عاليًا برف�شه احلالة هذه، مطالبًا احلكومة بت�شريع قانون ُيلزم اجلهات 
الدرجة  اكت�شابها  بعد  اأيام   10 اأق�شاها  مبّدة  العدام  اأحكام  بتنفيذ  الأمنّية 
الت�شديقّية، واإخراج الأمر من �شاحة رئا�شة اجلمهورّية، لقطع طريق املماطلة 

والت�شويف واملزاجيات واخليانات والف�شاد الداري التي تغّلف ق�شايا التنفيذ.
اأحكام  تنفيذ  تنتظر  وهي  دامعة  ترمق  املاليني  من  اليتامى  عيون  زالــت  وما 
تلطم  الأمــهــات  زالــت  ومــا  وتنغي�شها،  بتكديرها  ظلمًا  ت�شّبب  مَبــن  الإعـــدام 
�شدورها وتع�ّس على نواجذها وهي ترقب روؤية الظامل معّلقًا بحبل املوت، وما 
تاأخذ  اأن  نار �شدرها تريد  املنبثقة من  ُتْطلق ح�شراتها احلارقة  الأرامل  زالت 

بحيفها، وما زال اآباء ال�شحايا واإخوانهم ينادون الثار الثار..
الهّمة  اأ�شحاب  من  حكومته  يف  ال�شرفاء  من  ينتظر  العراقّي  ال�شعب  زال  وما 
الوطنّية والإخال�س مَلن كّلفه و�شّرفه بالعمل الوطنّي بال�شغط على مراكز القرار 
عليه  مقبلون  نحن  الذي  الفطر  عيد  فرحة  لتكون  املطلب  تنفيذ هذا  اأجل  من 

فرحة حقيقّية، ولكي يتنف�س املْكلومون ال�شعداء وتن�شرح ال�شدور قلياًل.
وهو  الإلهّية،  للعدالة  اإر�شاء  هو  القتلة  باملجرمني  الإعــدام  اأحكام  تنفيذ  اإّن 
تطبيق للقوانني الو�شعّية، وعامل ردٍع لكّل َمن ت�شّول له نف�شه العبث باأمن الوطن 
امل�شائب  عليها  توالت  التي  العراقّية  للجماهري  امللّحة  الرغبة  وهو  واملواطن، 

والنكبات، فهي ت�شتحّق الكثري الكثري وتطمع يف غٍد زاهر وفري.. 

ملذهب  كقائد  ن�شعه  ان  يجب  ل  ال�شالم؛  عليه  علي  الإمــام 
او  معني  مبذهب  يخت�س  ومل  جمعاء  لالإن�شانية  فهو  معني؛ 
طائفة دون اخرى، فاإن�شانيته للعامل اجمع وهذا جنده جليًا 
بقية  مع  الن�شانية  ومواقفه  �شريته  تتبعنا  ما  اذا  ووا�شحًا 
الإمام  فهموا  قد  الغرب  ان  ويبدوا  الخــرى،  املذاهب  اتباع 
يف  املناهج  ان  بدليل  لالإن�شانية  كقائد  ال�شالم  عليه  علي 
جامعة هارفورد واك�شفورد ويف �شرعة حقوق الن�شان تدر�س 
كل ما دعا اليه الإمام علي عليه ال�شالم يف جمال الن�شانية 

فقد اغرتفوا من نبع وفكر نهج البالغة.  

في  مشاركتكم  خالل  الحسينية:  الروضة 
مهرجان ربيع الشهادة كيف وجدتم اسهام 

عتبات كربالء في دعوتها لنبذ التفرقة؟
ليندا غدار: ا�شتطاعت العتبات املقد�شة يف كربالء؛ ومن 
للعامل  وا�شحة  �شورة  تنقل  ان  العاملي،  مهرجانها  خــالل 
انطالقة  ونقطة  مركز  هي  كربالء  ان  طوائفه  ومبختلف 
حقيقة للتعاي�س ال�شلمي واحلوار الديني القائم على احرتام 
الخر وقبوله وعدم امل�شا�س مبعتقداته او التقليل منه، وهذا 
عليه  القائمني  و�شيجني  الخــر،  قبول  على  املبني  التوا�شل 
ثماره يف النطالق بفكر الإمام احل�شني عليه ال�شالم والئمة 
فهوؤلء  املعمورة،   ارجــاء  لتغطي  ال�شالم،  عليهم  الطهار 
وتــراث  فكر  تنقل  وحمبة  �شالم  ر�شل  �شيكونون  ال�شيوف 
هو  من  الخر  �شيفهم  وبالتايل  ال�شالم،  عليهم  البيت  اهل 
�شيفهم  احل�شني  يفهم  ومن  ال�شالم؛  عليه  احل�شني  الإمــام 
احلق باأبهى �شورة، وهي ر�شالة وا�شحة بان ال�شالم ل ينبذ 
الخر؛ بل يتقبله ويتعاي�س معه، وهذا املهرجان مبثابة خطة 
التقارب  وزيادة  التعريف  اأُكلها يف  �شتوؤتي  ا�شرتاتيجية  عمل 
مبني على  املهرجان  �شعار  ان  الديانات؛ خ�شو�شًا  بقية  مع 
ودعــوة  ربانية  رحمة  احل�شني  الإمـــام  بــان  ان�شاين  ا�شا�س 

ان�شانية.
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اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

)إذا حََكمَ الحاكمُ فاجتَهَدَ فَأصابَ فلهُ أجرانِ وإذا حََكمَ فاجتهَدَ فأخطأ فلهُ أجر( أورد هذا القول أحمد بن حنبل في مسنده 
198/4 عن النبيّ )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهم بذلك فتحوا باب إباحة الخطأ والتطرّق الى نقض الشريعة لكل مَن هبّ ودبّ من 

حكامهم وملوكهم وحتى صعاليكهم، والمالحظ أن هذا الحديث لم يرد في كتبنا المعتبرة وإن اشتهر على األلسن.
والجدير بالذكر أّن المجتهد الذي له األهلية الكاملة لإلفتاء هو الذي يثاب على ذلك، أما الذي يفتي بغير علم وليس أهاًل له فقد ورد عن 

اإلمام الباقر )عليه السالم(: )مَنْ أفتى الناسَ بغيِر علٍم وال هدى من اهلل لعنتْهُ مالئكُة الرحمةِ ومالئكُة العذاِب وََلحَِقهُ ِوزْرُ مَنْ عَمَِل 
ِبُفتْياهُ(.

وألجل استيضاح األمر مفصاًل نعرضه على علمائنا ومفّكرينا األجالء ليبيّنوا لنا محّل الشبهة فيه وجوابها:

َمن هو املجتهد امل�سيب؟

اإذ يقول ال�سيد جعفر 
يف  العاملي  مرت�سى 
معر�س رّده على هذه 

ال�سبهة:
اجتهد  َمن  مقولة  اإّن 
فــاأخــطــاأ فــلــه اأجـــر، 
ــــاب فــلــه  ــــس ومـــــن اأ�
ــة  اأجــــران، هــي رواي
رواها لنا اأتباع مدر�سة اخللفاء، واأخذناها عنهم، 
و�سرنا نرددها من دون تثّبت، ثم اإنهم بنف�س هذه 
لعلّي  ومعاوية  عائ�سة  قتال  لنا  بــّرروا  القاعدة 
بقتاله،  الواحد  االأجر  لهما  وثبت  ال�سالم،  عليه 

وبقتل ع�سرات االألوف من املوؤمنني وامل�سلمني.
بل قد اّدعوا: اأّن عبد الرحمن بن ملجم قد اجتهد 
فاأخطاأ يف قتل علّي، فهو ماأجور اأجرًا واحدًا على 
جرميته)املحلى: ج 10 �س 484/ اجلوهر النقي 
يا�سر  بن  عمار  قاتل  الغادية  واأبــو   )58 �س   8 ج 
اأي�سًا قد اجتهد فاأخطاأ، فهو ماأجور اأجرًا واحدًا 

على قتل عمار)الف�سل: ج 4 �س 161(.
متى بداأت: اجتهد فاأخطاأ؟!:

يف  واخلــطــاأ  االجتهاد،  مقولة  طــرح  َمــن  اأول  اإّن 
ـ  هو  االآخــرون  ارتكبها  جرائم  لتربير  االجتهاد، 
فيما نعلم ـ اخلليفة االأول، حينما طالبه اخلليفة 
لقتله  الوليد  بن  خالد  مبعاقبة  باإ�سرار  الثاين 
امتنع  حينما  نويرة،  بن  مالك  املعروف  ال�سحابّي 
واأ�سّر  اجلديد،  احلكم  ب�سرعية  ــرتاف  االع عن 
عن  اأق�سي  الذي  للخليفة  بالوفاء  االلتزام  على 
الليلة  يف  القتيل  ذلك  امراأة  على  نزا  ثم  موقعه، 
التي قتله فيها بالذات، فاإّن اأبا بكر اأطلق يف هذه 
فاأخطاأ«  »تاأول  املعروفة:  بالذات كلمته  املنا�سبة 
اأو »اجتهد فاأخطاأ«)وفيات االأعيان: ج 6 �س 15/

الب�سر: ج 1 �س 158 /رو�سة  اأخبار  املخت�سر يف 
املناظر: ج 7 �س 167/الكامل يف التاريخ: ج 3 �س 
49/�سرح نهج البالغة للمعتزيل: ج 1 �س 179/

تاريخ الطربي: ج 4 �س 1410(.
ثم جاء َمن روى حديثًا يجعل ملن اأ�ساب يف اجتهاده 
عمرو  رواه  كما  واحدًا،  اأجرًا  وللمخطئ  اأجرين، 
بن العا�س، واأبو هريرة، وعمر بن اخلطاب)م�سند 
اأحــمــد ج 4�ـــــس198و204و205وج2�ـــــس187/ 
البخاري ج 4 �س171/�سحيح م�سلم: ج3  �سحيح 
�س 1342/�سنن اأبي داود: ج 3 �س 299/اجلامع 
ال�سحيح للرتمذي: ج 3 �س 615/املحلى: ج 1 �س 

69 و70(.
وكانت هذه املقولة مبثابة »االأك�سري« الذي يحّول 
اأعــظــم مــن االأك�سري،  بــل هــي  ــب،  اإىل ذه الـــرتاب 
اأفظع اجلرائم واأب�سعها، حتى جرمية  فقد بّررت 
بن  علي  وقتل  و�سفني،  اجلمل،  يف  االأبرياء  قتل 
اأبي طالب، وعمار بن يا�سر كما قدمنا، ثم بّررت 
جرمية لعن علّي )عليه ال�سالم( على األوف املنابر 
األف �سهر، ثم جرمية قتل احل�سني )عليه ال�سالم( 
وذبح اأطفاله، و�سبي عقائل بيت الوحي و�سوقهن 
جمال  ال  ممــا  ذلــك  غــري  اإىل  بــلــد..  اإىل  بلد  مــن 

لتتبعه وا�ستق�سائه..
ُمنح  فقد  وتعميمها،  الفائدة  تتميم  اأجــل  ومــن 
جيٌل من النا�س باأكمله و�سام االجتهاد)الرتاتيب 
كل  له  ُيــرّبر   ،)366 و   364 �س   2 ج  االإداريــــة: 
و�سارب  الــزنــى،  مرتكب  فيهم  اأّن  مــع  اأخــطــائــه، 
عن  ف�ساًل  ذلك  وغري  وال�سارق،  والقاتل،  اخلمر، 
العامل  فيهم  ثــم  زمــانــهــم،  اإمـــام  على  اخلــارجــني 
واجلاهل اإىل درجة اأنه ال يح�سن اأن يتو�ساأ، اأو اأن 

يطّلق امراأته.
بل لقد قالوا: اإّن ما فعلوه كان باالجتهاد والعمل 

الرحموت  بواجب)فواحت  تف�سيق  وال  واجب،  به 
/156 و   158 �س   2 ج  الثبوت:  م�سّلم  �سرح  يف 
قبل  177/ال�سنة  و   176 �س   3 ج  الو�سول:  �سلم 
بل  و405(  و404  ـــس396  � هام�س  الــتــدويــن: 
يف  بالراأي  العمل  لل�سحابة  يجوز  البع�س:  قال 
دون  بهم  اخلا�سة  االأمور  من  وهذا  الن�ّس،  مو�سع 
غريهم)اأ�سول ال�سرخ�سي: ج 2 �س 134 و 135(.
اأمور ومقوالت كثرية حتدثنا عنها يف كتابنا  اإىل 
»ال�سحيح من �سرية النبي �سلى اهلل عليه واآله« يف 

اجلزء االأول منه، فراجع..
املثوبة.. على ال�سواب واخلطاأ:

واأخريًا.. نقول:
اأجرين،  للم�سيب  فر�ست  قد  املقولة،  هــذه  اإن 
وللمخطئ اأجرًا واحدًا، مع اأّن الن�سو�س قد دلت 
ي�سرف  وقــد  اأحمزها،  االأعــمــال  اأف�سل  اأّن  على 
تتبع  والوقت يف  الكثري من اجلهد  الكثري  املجتهد 
النتيجة  تكون  ثم  امل�سائل،  ومتحي�س  الن�سو�س، 

خاطئة..
ي�سيب  م�ساألة  يف  اجلهد  ذلك  ع�سر  يبذل  ال  وقد 
ملجرد  االأول  جهده  كل  له  اهلل  ع  ي�سيِّ فهل  فيها، 
دون  الواقعي  احلكم  اأخطاأ  قد  اأنــه  هي  �سدفة، 
اأن يعلم!! ثم تك�سبه �سدفة اأخرى مثوبة واأجرًا 
اإ�سابته  وهي  له،  ح�سلت  �سدفة  ملجرد  م�ساعفًا 
يف  له  ولي�س  ذلــك،  عن  اأي�سًا  غافل  وهــو  للواقع 
وال  اختيار،  اأي  ذاك  خطئه  ويف  هــذه،  اإ�سابته 

م�سوؤولية؟!
الذي  الزائد  اجلهد  ذلك  كل  له  اهلل  اأ�ساع  وملاذا 
ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  }َفَمْن  يقول:  اهلل  اأن  مع  بذله؟! 
َيَرُه{ ٍة �َسّرًا  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن  َيَرُه *  ٍة َخرْيًا  َذرَّ
اأي�سًا:  اآية7 و8( ويقول تعاىل  ) �سورة الزلزلة، 
يُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر اأَْو اأْنَثى{)  }اأَينِّ اَل اأ�سِ

شبهة واكثر من ّرد
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�سورة اآل عمران، اآية 195(؟!

كتابه  يف  العاملي  مرت�سى  جعفر  ال�سيد  ويقول 
ال�سحيح من �سرية النبّي االأعظم )�سّلى اهلل عليه 

واآله و�سّلم(:
بع�س  فيها  وقــع  اأخــطــاء  تربير  مــن  البــد  وكــان 
فتاواهم،  يف  اأو  مواقفهم،  يف  �سواء  ال�سحابة، 
كثرية،  اأرواح  واأزهقت  بع�سا،  بع�سهم  حارب  حتى 
اإمام  على  بع�سهم  وخــرج  غزيرة،  دمــاء  و�سفكت 
و�سفني،  اجلمل،  يف  جــرى  كما  وقاتلوه.  زمانه، 

والنهروان.
فكلهم  االجتهاد،  م�ساألة  لل�سحابة  فاخرتعوا 
 -  364 �س   2 ج  االداريـــة  )الرتاتيب  جمتهدون 
366(، وال اعرتا�س على املجتهد، بل هو اإن اأ�ساب 

فله اأجران، واإن اأخطا كان له اأجر واحد.
الزبري اجلنة،  وبهذا ادخلوا معاوية، وطلحة بن 
وما  فعلوه  ما  على  الثواب  من  املزيد  ومنحوهم 

ارتكبوه من جرائم يف حق االمام واالمة.
واأ�سبح من حلل منهم الربا، و�سرب اخلمر ماأجورا 
مالك  قتل  الذي  الوليد،  بن  خالد  اإن  بل  ومثابا، 
بن نويرة بدون جرم، ثم نزا على زوجته يف نف�س 

الليلة مثاب وماأجور على ذلك اأي�سا.
 " كعلي  اأجــران،  له  منهم  امل�سيب  اأن  واخلال�سة: 

عليه ال�سالم " واأ�سحابه.
اأجر واحد. بل  لهم  واملخطئ كمعاوية، ومن معه 
وال  واجــب،  به  والعمل  باالجتهاد،  فعلوه  ما  كان 
م�سلم  �سرح  يف  الرحموت  )فواحت  بواجب  تف�سيق 

الثبوت ج 2 �س 158 و 156(.
الفتنة  يف  ا�سرتك  من  جميع  " اإن  اآخر:  وبتعبري 
 " ذلــك  يف  اجتهدوا  النهم  عــدول،  ال�سحابة  من 
احلثيث  404/الباعث  �س  التدوين  قبل  )ال�سنة 
وقع  ما  " واأمــا  الطربي:  الكيا  وقــال   .)182 �س 
بينهم من احلروب والفنت، فتلك اأمور مبنية على 
واحد،  وامل�سيب  م�سيب،  جمتهد  وكل  االجتهاد، 
واملخطئ معذور، بل ماأجور " )اإر�ساد الفحول �س 

.)69
البع�س ال تطاوعه  اأننا جند  للنظر هنا:  وامللفت 
اإمــام  على  الباغية  الفئة  تخطئة  على  نف�سه 
زمانها، فيقول: اإن عليا " عليه ال�سالم " واأ�سحابه 
كانوا اأقرب اإىل احلق )الباعث احلثيث �س 182(.

قريب  معاوية  باأن  للقارئ  يوحي  اأن  يريد  وكاأنه 
اأنه بتعبريه هذا يكون  اأقرب، كما  اأي�سا لكن علي 
قد جتنب الت�سريح بكون علي " عليه ال�سالم " مع 
مثل  هوؤالء  على  ن�ستغرب  وال  معه.  واحلق  احلق، 
من  اأعرفها  �سن�سنة  هي  فاإمنا  والظلم،  البغي  هذا 

اأخزم.

لهم  مت  اأن  بعد   " ــال:  ق مــا  ونعم  املقبلي،  ــال  وق
تعريف ال�سحبة ذيلوها باطراح ما وقع من م�سمى 
االجتهاد،  بدعوى  يت�سرت  من  فمنهم  ال�سحابي، 
من   ) كــذا   ( كثرية  يف  الــ�ــســرورة  تكذبها  ــوى  دع
قلة  من  عجباه  ويا   - يطلق  من  ومنهم  املوا�سع، 
اأرطــاأة،  بن  لب�سر  االجتهاد  ادعائهم  يف   - احلياء 
املجتهد  مــاأمــور  النــه  ال�سر،  بــاأنــواع  انفرد  الــذي 
معاوية، نا�سح اال�سالم يف �سب علي بن اأبي طالب 

وحزبه. وكذلك مروان، والوليد الفا�سق. 
وللعالمة اأبي رية تعليقات هامة على كالم املقبلي 
هذا، يذكر فيها اأفاعيل بع�س ال�سحابة مع ر�سول 
ــرى  اأخ واأمــــورا   ،" ـــه  واآل عليه  اهلل  �سلى   " اهلل 

)اأ�سواء على ال�سنة املحمدية �س 352(.
اجتهاد  دعـــوى  انتقد  قــد  خــلــدون  ــن  اب اأن  كما 
ال�سحابة  اإن   " فــقــال:  ــذه،  ه ال�سحابة  جميع 
يوؤخذ  الدين  كان  وال  فتيا،  اأهل  يكونوا  مل  كلهم 
باحلاملني  خمت�سا  ذلك  كان  واإمنــا  جميعهم،  عن 
 " اإلــخ...  ومن�سوخه  بنا�سخه  العارفني  للقراآن، 

)املقدمة البن خلدون �س 389(.

بيان  يف  ح�سون  حممد  ال�سيخ  �سماحة  ويــقــول 
اأ�سول هذا احلديث:

اأجــران  له  اأ�ساب  اإذا  املجتهد  )اإّن  حديث:  اإّن 
العاّمة،  كتب  يف  ورد  واحــد(،  اأجر  له  اأخطاأ  واإن 
ا�ستنباط  يف  نف�سه  اأتعب  اإذا  املجتهد  اأّن  ومعناه: 
الواقعية  ال�سحيحة  النتيجة  اإىل  وو�سل  احلكم 
اأجــر  اأجــريــن:  ويعطيه  يثيبه  �سوف  اهلل  فـــاإّن 
�سلك  اإذا  اأّما  على االجتهاد، واأجر على االإ�سابة، 
خاطئة  نتيجة  اإىل  وو�سل  ا�ستنباطيًا  طريقًا 
فاهلل يعطيه اأجرًا واحدًا وال يعاقبه على خطاأه.
وقد نقل هذا احلديث اأحمد بن حنبل يف م�سنده 
عن النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: »اإذا حكم 
حكم  واإذا  اأجــران  فله  فاأ�ساب،  فاجتهد  احلاكم 
فاجتهد فاأخطاأ فله اأجر«) م�سند اأحمد 4: 198 

حديث عمرو بن العا�س(.
كتبنا  يف  يــرد  مل  احلــديــث  هــذا  اأّن  ــظ  ــالح وامل
بع�س  وذكــره  االأل�سن  على  ا�ستهر  واإن  املعتربة، 
االأُ�سوليني املتاأّخرين يف بيان حال املخّطئة مقابل 
م�سمونه  تلّقوا  االأ�سحاب  اأّن  ويظهر  امل�سّوبة، 

بالقبول.
االأهلية  له  الــذي  املجتهد  اأّن  بالذكر  واجلدير 
اأّما  ذلــك،  على  يثاب  الــذي  هو  لالإفتاء،  الكاملة 
الذي يفتي بغري علم ولي�س اأهاًل له، فقد ورد عن 
النا�س  اأفتى  »من  ال�سالم(:  )عليه  الباقر  االإمام 
بغري علم وال هدى من اهلل لعنته مالئكة الرحمة 
بفتياه«)  عمل  من  وزر  وحلقه  العذاب  ومالئكة 

و�سائل ال�سيعة/ كتاب الق�ساء(.
اأّن معاوية ويزيد وغريهم مل يكونوا  املعلوم  ومن 
من  بع�سهم  ي�سّوره  كما  واالجتهاد  للعلم  اأهــاًل 
)عليه  احل�سني  قتله  يف  فاأخطاأ  اجتهد  يزيد  اأّن 

ال�سالم(.
اإّن ابتداع مثل هذه االأحاديث ُيعّد  نوعًا من اأنواع 
اأجل عّدة  من  االأمويون  اأوجدها  التي  التربيرات 

اأمور:
1ـ اإ�سفاء ال�سرعية حلكم )حكام( بني اأمية ومن 

قبلهم ممن غ�سب اخلالفة.
2ـ تربير ما حلق من اأفعال م�سينة يندى لها جبني 

التاريخ وما ارتكب من موبقات حتت هذا اال�سم.
اإظهار اأن حكمهم هو حكم اهلل الذي من خرج  3ـ 
اأو  والنفي  القتل  لي�ستحق  خــارجــي  فهو  عليه 

الت�سريد.
احلكم  متلكهم  4ـ 
اأ�سحاب  ــاء  واإقــ�ــس
ال�سرعية  اخلالفة 
عــــن حمــلــهــم كــمــا 
ال حــظــنــا ذلـــك يف 
ــخ  ــاري ــت حــــــوادث ال

الكثرية.
الــديــن  تــ�ــســويــه  5ـ 

االإ�سالمي احلنيف واإدخال التحريف حتت الفتة 
االإجتهاد الذي يزعمونه.

فيظهر من هذه النقاط اأن التذرع بهذه امل�ساألة ال 
ي�سمد اأمام الكثري من احلقائق التي توؤكد بطالن 
كيف  واإال  لها  روجوا  واإن  ال�سحابة  اأتباع  مذهب 
قتله  كان  ال�سالم  عليه  احل�سني  ان  اأحــٌد  ي�سدق 
على يد يزيد كان باجتهاد منه الأن يزيد اجتهد 
واملجتهد اإذا اأ�ساب فله اأجران وان اأخطاأ فله اأجر 
�سيد  قتله  يف  اأجــر  له  فيزيد  هــذا  وعلى  واحــد، 

�سباب اأهل اجلنة.
فقهاء  ذكرها  �سروطًا  واملجتهد  لالجتهاد  اأن  اإذ 
الن�س،  مقابل  االجتهاد  بطالن  واأولها  االإ�سالم، 
التي  املـــوارد  على  مقبول  �ساهد  التاريخ  اأن  ثم 
ادعي اأنها من االجتهاد، هل كانت اجتهادًا حقا اأو 
خمالفة �سريحة ومع�سية لب�ست ثوب االجتهاد؟!
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القراءة ممار�شة قدمية جدا .. ِقدم التاريخ، ابتداأت مع الإن�شان منذ �شكن 
الكهوف واجلبال ، وهي بال �شك فعل خالق، وظاهرة تعّد من اأوائل الأفعال 
احل�شارية التي اكت�شفها الإن�شان ومار�شها، وقد رافقت م�شريته منذ فجر 
التاريخ وحلد يومنا هذا، وقد اأدت باحلياة اىل  التقدم على هذه الأر�س 
حتى و�شلت ملا و�شلت اليه من الرقي والتح�شر.. مبا ن�شهده يف احلا�شر من 

تطور كبري يف و�شائل املعرفة والتالقح والت�شال والتكنلوجيا.
�شواء يف حياة  القراءة..  اأعني  اأهميتها،  ي�شاأل هنا حول  �شائل  ولكن رب 
الإفراد اأو ال�شعوب اأو الأمم، قائال: ملاذا نقراأ؟ وما اأهميتها وفائدتها على 

وجه الدقة لوجود الإن�شان، وا�شتمراره بهذه احلياة ؟
اإن   : نقول  اأي�شا  الكثري  غريه  وهنالك  ت�شاوؤل،  هكذا  مثل  على  وللجواب 
الب�شرية على هذه  بن�شاأة احل�شارة  اأ�شا�شا  ن�شاط فكري مرتبط  القراءة 
الأر�س، وانطالقها نحو الآفاق الرحبة .. منذ هبوط اأبينا اآدم اإليها وبدء 
املعريف،  اخلزين  ونقل  تدوين  عرب  الب�شرية..  امل�شرية  يف  التقدم  عجلة 
وتراكم التجارب احلياتية من جيل اىل جيل .. وكتابتها وحفظها يف الرقم 
اإن القراءة املحرك  واملدونات وال�شحائف وغريها .. بل ون�شتطيع القول 
الأهم يف عجلة احل�شارة. ولول القراءة لتجمدت احلياة، وتوقفت عجلة 

التقدم احل�شاري على الأر�س.
والفنون، والزدهــار  والآداب  العلوم  اليوم من تقدم هائل يف  نراه  واإن ما 
الكبري يف �شوؤون احلياة ب�شورة عامة.. بجميع مفا�شلها ومظاهرها املادية 
واملعنوية؛ ما هو باحلقيقة اإل نتاج القراءة التي هي بالأ�شا�س اللبنة الأوىل 

يف قيام الثقافة، والثقافة بالتايل لي�شت �شوى مادة احل�شارة ونتاجها.
فلو مل يكن للقراءة املنزلة ال�شامية، والأهمية البالغة، واملقام الرفيع يف حياة 
الإن�شان، كونها �شبيل رقّيه وتقدمه �شوب التكامل، اأقول لول ذلك؛ ملا افتتح 
اهلل تعاىل بها التنزيل يف كتابه العظيم، وتكراراها يف اأول �شورة نزل قراآنا، 
وهي �شورة العلق .. بل ويف اأول كلمة .. حينما قال عز من قائل: )اْقَراأْ ِبا�ْشِم 

َك الَِّذي َخَلَق ()العلق : 1(. َربِّ
ونحن كعرب وم�شلمني يحق لنا اأن نو�شف باأمة " اقراأ" ، على اإن القراءة 
قــراءة  اإنها  اأي  عميق..  تدبري  اآخــر  ونــوع  �شطحي،  ترفيهي  نــوع  نوعني؛ 
وا�شتقراء، والنوع الثاين منها هو املطلوب من فعل القراءة ؛ اأي بالعناية 
بها، واأخذها ماأخذ اجلد من اأجل اكت�شاب اخلربة.. بالطالع على جتارب 

ومنجزات الآخرين، واأ�شافتها اىل اخلزين املعريف لالإن�شان.
اإذ اإن القراءة مبظهرها اخلالق؛ ما هي اإل ا�شتقراء للتجربة ونقال للمعرفة 

ولعلوم الآخرين واإ�شافتها اإىل املخزون الذاتي.
ويروى عن رائد الأدب العربي عبا�س حممود العقاد اأنه قال: )) القراءة 

ت�شيف اإىل عمر الإن�شان اأعمارًا اأخرى ((.
نعم، فالقراءة ما هي اإل خال�شة اأفكار املبدعني، وزبدة جتاربهم يف ميادين 
اأخريًا معرفة،  واآداب وغريها، والقراءة  احلياة املختلفة من علوم وفنون 

واملعرفة ِعلم، واأعلم النا�س من جمع علوم النا�س اإىل عمله.

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

اأمة اقراأ

األدبية
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• �سالح ابراهيم الرفيعي وال�سهداء

زحُف املاليني...
ن�سٌر

لل�سهادة

طوبى لل�ُسعاة وامل�ساة من اجل حتقيق اهداف الدنيا واالآخرة النه لي�َس لالإن�سان اال ما �سعى وال�سعي هنا 
لتحقيق ما اراده الباري جل وعال وتزودوا فان خري الزاد التقوى فال�سعي هنا �سنفان ، االول لتطبيق زيادة 

التقوى لينال جزاء املوىل والثاين ت�سعى ومت�سي االقدام لزيارة ابي عبد اهلل احل�سني)ع( ابو ال�سهداء 
واالحرار. ليوفو جزًء من ت�سحياته اجل�سام للوفاء بالعهد ولتجديد املبايعة ملبادئه االن�سانية اخلالقة 

ملنا�سبة اربعينيتِه . الن ذكراه تتلهب كلما تنطفئ ال�سنني وتغرب ، فال ي�ستطيع الظلم مهما عال ان ان يطفئ 
�سرامها املتنامي وال احقاد ال�سمائر اخلوؤونة حتجُب جزًء من ذلك ال�سرام . وان ذكرى ا�ست�سهاد احل�سني 

)ع( مدر�سة تنهل من ت�سحيات الذين تعر�سوا للذبح وال�سرب بال�سياط والرعب ليبقى نور اخلالدين متنورًا 
بالذكريات العبقة ت�سع الكون لتعطي عربًا للتاريخ و�سعاته.

بنى ابو االحرار مكرمات للخلود امل�ستمر وهو االُب الفريد لها وخللودها ليدوي يف الزمان هديرُه ال�سايف 
لت�سيء من �سناُه ازمنة الدهر وُحقبه . وها هي قوافل االحرار ت�سعى مدى الدهر م�ستنرية بهداه وملعانيه 

تن�سد وتق�سد . كانت جثث �سحايا بنيه وا�سحابه املنتجبني ت�سهد للحقوق امل�سلوبة بانها ال تتحقق اال عن 
طريق ال�سهادة والت�سحيات وبها تطلب وحتقق ت�سحياتك �سيدي جعلت لكل جيل �ساعد �سوت �سمري حي 
اأ�سداءه تردد با�سمك وتلهج. الزال فينا نهج يزيد ال�سر، فمنهم َمن يرجم بالظنون ويعي�س وهم اخليال 
خمربا من �سعاة النار كيزيدهم املذنب لكن ال�سعاة امل�ساة �سباب وكهول و�سيوخ اهتدوا بانوارك امل�سُعات 

واتخذوك رائدهم الذي ال يكذب . كلنا نهوى احل�سني النه للفقراء وامل�ساكني طريق خري وامل جناة يف الدنيا 
واالخرة فهو �سفيع حتى للمق�سرين كاأبيه الذي يق�سم بني اجلنة والنار يوم الورود ويوم من الي�ستطيع 

العبور اال بجوازه املختوم بختمه.
يومك يا ح�سني فيه دٌم اريق ليغذي جوع ال�سمائر التي تهوى اجلفاف فيجذبها ليعيدها �سريتها اال�سح لُتنقْذ 

. النك حققت ن�سرا م�ستدميا ال يعرتف به باطل املنكرين فاحقادهم تتلهب وهم ابناء من خذلوك �ساعة 
الع�سرة وانقلبوا عليك بعد ان عاهدوا وكتبوا .

وابناوؤهم اليوم تبارك ما جنى االجداد لتفرتي وترمي ال�سعاة وامل�ساة ب�سر حقدها وتفجر وتدمر حقدا على 
نهجك املعطاء الذي مهما �سعوا لتحريفه فلن يجدوا �سبيال فهو �سامخ يعلو ويرتفع .

ان �سيعتك اليوم �سيدي توارثوك ر�سالة �سماء جتري على حقب ال�سنني يخ�سب عطاوؤها ويتجدد ، فثوراتهم 
ا�ستمرت وت�ستمر بي�ساء نا�سعة وهاجة لكل �سعوب االر�س . احرارها وعبيدها تطرد ال�سر والطغاة بعقيدٍة 

�سمحاء هيهات منا الذلة وال يفرت نبعها او ين�سب مقتفني معاين ال�سهادة فانك اٌب لهم ومر�سُد.
لبيك ابا االحرار م�ساة حفاة لن�سل �سريحك املقد�س نرى انه حامٌل م�سعَل الثوار، وم�سباُح هدى و�سفينة 

جناة من النار. 
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علمية
• اإعداد: علي الها�شمي

ي��ب��داأ  ال����وزن(  )تخفيف  الج�شم  ده���ون  اإن��ق��ا���ض  اأن  البع�ض  يعتقد 
الريا�شي.  التمرين  ممار�شة  ب��دء  م��ن  �شاعة  ن�شف  نحو  م���رور  بعد 
ذوب��ان  عندها  يبداأ  ثابتة  نقطة  توجد  ال  الأن��ه  �شحيح،  غير  ه��ذا  لكن 
الحرارية؟ ال�شعرات  لحرق  المثلى  الطريقة  ما  ولكن  الج�شم.   ده��ون 
م��رور  ب��ع��د  ي��ب��داأ  ال  ال����وزن  تخفيف  وب��ال��ت��ال��ي  الج�شم  ده���ون  اإن��ق��ا���ض 
الج�شماني. الريا�شي  التمرين  ممار�شة  ب��دء  م��ن  دقيقة   30 اأو   20 
يبداأ  ال��ري��ا���ش��ة  ممار�شة  اأث��ن��اء  ثابتة  معينة  نقطة  ت��وج��د  ال  اأن���ه  كما 
الطبية  االخت�شا�شية  ترى  ما  وفق  الج�شم”،  ده��ون  “ذوبان  عندها 
جامعة  ف��ي  الريا�شي  ال��ط��ب  م��رك��ز  م��دي��رة  ماي�شتر  ف��ي��رك  كارولينه 
االألمانية. االأنباء  وكالة  تنقل  ما  بح�شب  االألمانية،   هامبورغ-اإيبندورف 
ف��ال��ج�����ش��م ي�����ش��ت��م��د ط��اق��ت��ه ب�����ش��ك��ل اأ���ش��ا���ش��ي م���ن ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
في  والمركز،  الق�شير  الج�شماني  االإج��ه��اد  حالة  في  الكربوهيدراتية 
وغير  الطويلة  الريا�شية  الن�شاطات  حالة  في  طاقته  ي�شتمد  اأن��ه  حين 
تو�شيح  وفق  الج�شم،  في  والبروتين  الدهون  احتياطيات  من  ال�شديدة 
الج�شم  في  الطاقة  توليد  “عمليات  وتقول:  ماي�شتر،  فيرك  كارولينه 
يعتمد  للطاقة  الج�شم  اكت�شاب  ن��وع  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع  متوازية”،  تكون 
الج�شماني. لالإجهاد  التعر�ض  وم��دة  �شدة  اأ�شا�شيين:  عاملين   على 
من  الكثير  اإح��راق  يريد  �شخ�ض  اأي  اإن  االألمانية  المتخ�ش�شة  وت��رى 

عليه  ينبغي  ما  فاأف�شل  وزنه  من  الكيلوغرامات  بع�ض  واإنقا�ض  الدهون 
منخف�شة. الجهد  �شدة  تكون  بحيث  طويلة،  فترة  يتحرك  اأن  هو   عمله 
من  الجهد  زي���ادة  ه��ي  ال���وزن  لتخفيف  المثلى  الطريقة  اأن  وت�شيف 
وق����ت اإل�����ى اآخ�����ر خ����الل م��رح��ل��ة ال��ت��م��ري��ن ال��م��ن��خ��ف�����ض ال�����ش��دة، 
متكرر،  ب�شكل  ول��ك��ن  فقط  ق�شير  ل��وق��ت  الجهد  زي���ادة  ت��ك��ون  بحيث 
 وي�����ش��م��ى ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��م��اري��ن )ب��ت��م��اري��ن ال��ف��وا���ش��ل ال��زم��ن��ي��ة(
ب�شكل  الطاقة  تخزين  البداية  في  يتم  طاقته  الج�شم  يكت�شب  وحين 
“اأدينوزين  ب���  ي�شمى  الج�شم  خ��الي��ا  ف��ي  م��وج��ود  م��رك��ب  ف��ي  مبا�شر 
ج�شماني  اإج��ه��اد  اإل���ى  الج�شم  ت��ع��ر���ض  وع��ن��د  الفو�شفات”،  ث��الث��ي 
وفي  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  م��ن  طاقته  معظم  ي�شتمد  ف��اإن��ه  وم��رك��ز  ق�شير 
�شغيرة. بكميات  ول��ك��ن  ال��ده��ون  ح��رق  يتم  اأن���ه  �شحيح  ال��ح��ال��ة   ه��ذه 
فاإن  �شدة  واأق��ل  طوال  اأكثر  ريا�شية  ن�شاطات  الج�شم  يمار�ض  حين  لكن 
الج�شم في هذه الحالة ي�شتمد طاقته من احتياطيات الدهون والبروتين 

في الج�شم.
اإلى  وكيفية حرقها تختلف من �شخ�ض  الدهون  اأن زمن حرق  اإلى  ي�شار 
اآخر، بح�شب كتلة ع�شالته والنظام الغذائي الذي يتبعه وم�شتوى االإجهاد 

النف�شي الذي يتعر�ض له يوميا.

لحرق دهون الجسم ؟
ما هي الطريقة المثلى
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المكسرات يوميًا
االإ�شابة  خطر  يخفف  قد  يوميًا  المك�شرات  من  �شغيرة  كمية  تناول  اإّن 
ذلك  اأّن  اإاّل  ال�شّكري.  اأو  ال�شرطان  ج��ّراء  ال��وف��اة  اأو  القلبية،  بالنوبة 
.peanut butter ال�  اأو  ال�شوداني  الفول  زبدة  لمحّبي  �شّيئًا   خبرًا 
الذين  لدى  تتجّلى  المك�شرات  فوائد  اأّن  اإل��ى  هولندا  من  باحثون  اأ�شار 
يتناولون يوميًا 10 غرامات منها اأو الف�شتق ال�شوداني، اإاّل اأّن كمّية الملح 
ال�شحية. فوائدها  على  تق�شي  الف�شتق  في  المتواجد  النباتي   والزيت 
االأل��ي��اف  الفيتامينات،  على  ال�شوداني  وال��ف��ول  ال��ج��وز  �شجرة  تحتوي 
معدالت  انخفا�ض  ف��ي  ت�شاهم  ق��د  التي  لالأك�شدة  الم�شادة  وال��م��واد 
كالربو،  التنف�شية  االأمرا�ض  يعانون  الذين  اأولئك  لدى  خ�شو�شًا  الوفاة، 
.dementia كال�  الع�شبية  االأم��را���ض  ال�شكري،  ال��رئ��ة،   انتفاخ 

ك����م����ا ق������د ت���خ���ف�������ض م������ن خ����ط����ر االإ�������ش������اب������ة ب����ال���������ش����رط����ان 
 واأم���������������را����������������ض ال�������ق�������ل�������ب واالأوع���������������ي���������������ة ال��������دم��������وي��������ة.

 Maastricht ال���  م��ن  ب��اح��ث��ون  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  اإّن 
 International العلمية  المجّلة  في  ون�شرت   University
ب��ي��ان��ات ا���ش��ت��خ��دم��ت   ،Journal of Epidemiology
النتائج  اأظهرت  وقد   .Netherlands Cohort Study ال� 
تعلمًا،  اأكثر  �شبابًا،  اأكثر  كان  بانتظام  المك�شرات  يتناول  من  اأّن  اأي�شًا 
يتناولون  وكانوا  �شحيًا  طعامًا  ياأكلون  الكحول،  من  اأكثر  كمية  ي�شربون 

المكمالت الغذائية بن�شبة اكبر.

؟فائدة تناولما
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منوعة
• اإعداد: علي الها�شمي

1- منظ�ر الروؤية
ان  ما  بقدر  الآخ��ر،  نجاح  من  ينتقلون  اأنا�ض  لي�شوا  ال�شعداء  االأ�شخا�ض 
كال  ان  ه��ى  الحقيقة  الآخ���ر.  ف�شل  اأو  خ�شارة  ع��ن  يتحولون  ال  التع�شاء 
محزنة/ ومواقف  �شعيدة/مفرحة  مواقف  حياته  فى  يواجه  ال�شخ�شين 
األيمة، لكن بينهما فارق جوهرى. فال�شخ�ض التعي�ض منهم يركز كل تفكيره 
ال�شعيد  ال�شخ�ض  بينما  والتح�شر عليها،  الموؤلمة  لتذكر لحظاته  وحا�شره 
يختار ان يدع الحياة تم�ض مركزا وم�شتعيدا لحظاته الحلوة ومتطلعا الى 
الخا�ض  منظورك  على  يعتمد  باأكمله  االأم��ر  حياته.  تثرى  جديدة  تجارب 

للروؤية..
2- ت�افق االأهداف

تتناغم  ان  فالبد  االإتجاه،  نف�ض  فى  االأرب��ع  ال�شيارة  اإط��ارات  تترا�ض  كما 
قد  المثالى  االأ�شرة  رب  تكون  ان  تريد  ف��اأن  بالمثل.  الحياة  فى  اأهدافك 

ال أحد يستطيع ان 
يجعلك سعيدا، 

فالسعادة قرار داخلى 
وإرادة مفعلة. ان كل 

ما بإستطاعتنا ان نجعل 
الناس تشاهد ما هو مهم 

لهم ليروه، ان نشير الى 
األشياء ونأمل ان يروا ما 
أشرنا إليه. وها انا أشير 

الى بعض أسرار السعادة، 
لعلك ترى ما آراه..

الحقيقيـة
10أسرار

للسعادة
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بكل  �شيمنعك  العميم  فالثراء  الفاح�ض،  الثراء  تريد  كونك  مع  يتعار�ض 
فى  فعليا  كله  وقتك  تنفق  الأن��ك  المثالى”  “الزوج  دور  لعب  من  تاأكيد 
رغبتك  مع  �شيتعار�ض  الدكتوراة  لنيل  االأكاديمى  فالعمل  كذلك  العمل. 
فى ال�شفر حول العالم، اأو الم�شاركة فى فعاليات الحرب وال�شالم. حدد 

اأهدافك ووازن بينها لتحقيق اأكبر اإ�شتفادة..
3-  70% من ال�سعادة

عنا�شر  من   %70 ان  تبين  فقد  واالأبحاث  الدرا�شات  من  للعديد  نتيجة 
ال�شعادة تكمن فى التالى، الدفء االأ�شرى وتعاطف االأ�شدقاء، والعالقات 
الطيبة مع زمالء العمل والجيران. وكلها كما ترى عنا�شر ال دخل للمادة 

فيها، وكلها ت�شتطيع ان تنالها بقليل من االإهتمام وال�شوؤال..
4- كن واقعيًا

اأنا�ض، ي�شعون الأنف�شهم  التع�شاء على وجه االأر�ض هم  االأ�شخا�ض  اأغلب 
والغ�شب،  االأحباط  لديهم  يولد  بالمرة مما  واقعية  وغير  اأهدافا خيالية 
لعدم تحقق هذه االأحالم. فال ت�شع فى عقلك �شور من قبيل اأغنى رجل 
فى العالم، اأو العائلة النموذجية، اأو مدر�شة كلهم ناجحون، فعدم تحقق 
هذا �شيتركك فري�شة للقلق. االأوفق واالأجدى واالأكثر مالئمة هو ان تقبل 
حقيقة الو�شع الحال كما هو، وتعمل جاهدا لتح�شين االأمور فلو لم تبلغ 

منتهاك فقد حاولت..
5- اأفتح عقلك

الحظت  ان��ك  من  فالبد  وال��ذك��اء،  الفهم  من  ي�شير  ق��در  على  كنت  اذا 
تدعم  التى  االآلية  عالمنا.  تحكم  التى  والمتوا�شل  الم�شتمر  التغيير  اآلية 
كما  المحال  من  الحال  فدوام  االأر���ض،  هذه  على  اإن�شانى  كعرق  تطورنا 
يقال. فاأجعل من نف�شك �شخ�ض منفتح على كل جديد، فى الفكر والعمل 
والحياة، ال تكن ممن يعادون الجديد الأنه جديد، ال تم�ض مع القطيع الذى 
وواكب  العالم  مع  والتكيف  والتعامل  التعلم  وا�شل  يجهل.  ما  كل  يعادى 

تطوره، حتى ال تده�شك الحياة..
6- ليكن تفكيرك اإيجابى

للمرة المليون نحث على التفكير قدر الم�شتطاع باإيجابية، حتى ال يظهر 
لك “العفريت” الذى تخ�شاه. اذا كنت فى �شبيل التقدم لعمل اأو وظيفة 
ان  اآى  يرف�شوك،  اأو  يقبلوك  ان   %50 – االإحتمالية هى %50  ففر�شتك 

االإحتماالت مت�شاوية ففكر دوما على اأنهم �شيقبلوك. التفكير بهذا ال�شكل 
ربما لن يفيدك، لكن التفكير فى النتائج واالأ�شباب ال�شلبية �شي�شرك بكل 

تاأكيد وهذه ن�شيحة �شخ�ض مجرب..
7- ج�هرك الروحى

الدين  وتاأمل.  وخ�شوع  بيقين  فا�شتخدمه  الدينى،  معتقدك  كان  ما  اآى 
مكون اأ�شا�ض من مكونات الحياة واإهماله يتركك خواء من الداخل، فارغ. 
خا�شة اذا ماكنت ت�شتعمله ب�شيغة �شكلية اأو كالم يردده ل�شانك، دون ان 
اأظهر  ومظهرك،  بج�شدك  تعتنى  ما  فبقدر  باطنك.  الى  معناه  يت�شرب 
بع�ض االأهتمام بالجانب االإيمانى والروحانى منك، بجوهرك الفرد. هذا 

�شيح�شن كثيرا من �شعادتك، داخليا وخارجيا..
8- اأن�سم الى كيان اأكبر

هل تذكر �شعورك واأنت جال�ض فى المدرجات، و�شط م�شجعى فريقك، هل 
تذكر هذا ال�شعور الجارف بالبهجة واالإنت�شار؟. جميعنا نحب ان نكون 
جزء من �شئ اأكبر، نادى ريا�شى، موؤ�ش�شة، جامعة، بل ان البع�ض يتباهى 
لكيان  تن�شم  ان  الجلو�ض عليه!. فحاول دوما  اأعتاد  الذى  المقهى  باأ�شم 
اأكبر فى ذات مجاالت اإهتمامك، ف�شتتعرف موؤكدا باأ�شخا�ض ي�شبهونك 
فى التفكير الى حد بعيد، و�شتق�ض بينهم اأوقاتا ممتعه و�شعيدة بال �شك، 

و�شترتفع معنوياتك الى القمة..
9- ال تخلط بين المادة والعاطفة

والممتلكات  المالية  الموارد  وجود  ان  ثبت  ميدانى  وبحث  ا�شتبيان  فى 
الموارد  وفرة  من  مرات   9 االأهمية  فى  اأقل  االإن�شان،  حياة  فى  الخا�شة 
االإن�شانية كاالأ�شرة واالأ�شدقاء. فموديل �شيارتك الحالى، وحجم المنزل 
كما  ال�شعادة  لك  يجلبا  لن  البنك  فى  اأموالك  ومقدار  فيه  تعي�ض  الذى 
االإن�شانية.  الحميمية  العالقات  من  الوفا�ض  خاوي  كنت  ما  اذا  تتخيل، 
طالما اأخبرتنا االأفالم والم�شل�شالت الرديئة بان المال ال يجلب ال�شعادة 

المن�شودة، اأت�شح ان هذا -لالأ�شف- حقيقة.
10- تمّرن

ع�شالت  وتقوية  مرونة  فى  ت�شاعد  ال  البدنية  الريا�شة  تمارين  ان  يبدو 
زيادة  فى  فعال  اأث��ر  لها  فالريا�شة  كذلك.  ال��روح  ولكن  فقط،  الج�شم 
االإ�شتقرار  وبالتالى ح�شوله على مزيد من  وبقدراته،  بنف�شه  المرء  ثقة 
النف�شى وال�شعادة المحتملة. كما ان ممار�شة الريا�شة باإنتظام تغير من 
نمط حياتك فعال، اأو هذا ما ناأمل فيه بالمواظبة عليها فهل اأنت جاهز 

لالإحماء؟!…

لم تنته اأ�شرار ال�شعادة بعد، فهذا نزر ي�شير منها  ربما نكمله فيما بعد. 
اأنا اأريدكم ان ت�شاركونا راأيكم فى هذه االأ�شرار واذا ما كنتم تنبهتوا لها 
من قبل اأم ال؟ وماذا بجعبتكم اأنتم للح�شول على ال�شعادة فى الحياة؟..
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الغد ال�سعيد

• �شالح اخلاقاين

مازال الظفر احل�سيني مرايا ..
 يتج�سد

يف رف�س احل�سني عليه ال�سالم 
وكيف ي�سنعون ل�سعوبهم الغد ال�سعيد  فعلموا انهم اأدركوا ماميكنهم من بناء اأوطانهم يف القادة واملنا�سلني الذين اطلعوا على ق�سة كربالءيف كل خطاب يحمل معاين اخلري وال�سالحيف كل ربيع ميد ظالله الوارفة على �ساحة احلياة االن�سانية على ع�ساق كربالء يف اأحقادهم ال�سوداء التي مابرحوا ي�سبونها حمما يف قلق الطواغيت ورعبهم من  حديث كربالءيف كل ب�سي�س �سوء يالم�س وجه االر�س  وهم يهرولون اىل �سم�س ر�سمها احل�سني عليه ال�سالم   يف ع�ساق نهجه اخلالد يف خطى االجيال ال�سائرة على دربه امل�سيء يف اأ�سداء ن�سيده الثوري املقد�س يف دمائه الزكية التي �سالت يف اأر�س كربالء يف اإبائه 
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مازال الظفر احل�سيني مرايا ..
 يتج�سد

يف رف�س احل�سني عليه ال�سالم 
وكيف ي�سنعون ل�سعوبهم الغد ال�سعيد  فعلموا انهم اأدركوا ماميكنهم من بناء اأوطانهم يف القادة واملنا�سلني الذين اطلعوا على ق�سة كربالءيف كل خطاب يحمل معاين اخلري وال�سالحيف كل ربيع ميد ظالله الوارفة على �ساحة احلياة االن�سانية على ع�ساق كربالء يف اأحقادهم ال�سوداء التي مابرحوا ي�سبونها حمما يف قلق الطواغيت ورعبهم من  حديث كربالءيف كل ب�سي�س �سوء يالم�س وجه االر�س  وهم يهرولون اىل �سم�س ر�سمها احل�سني عليه ال�سالم   يف ع�ساق نهجه اخلالد يف خطى االجيال ال�سائرة على دربه امل�سيء يف اأ�سداء ن�سيده الثوري املقد�س يف دمائه الزكية التي �سالت يف اأر�س كربالء يف اإبائه 


       
  


  








