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رسالة
�سواء  النا�س  من  الكثري  كان  القريب  االم�س 
كانوا �سيا�سيني او اعالميني او كتابا ومفكرين 
املنظومة  ان  ي��ع��ت��ق��دون  ب�����س��ط��اء  ان��ا���س��ا  او 
االعالمية يف الغرب عموما وبع�س املوؤ�س�سات االعالمية ال�سهرية 
اىل  وامل��ع��ل��وم��ات  االخ��ب��ار  نقل  يف  امل�سداقية  تتوخى  خ�سو�سا 

جماهريها ومتابعيها.
اأنه ال ميكن الأحد مهما كان  الذهن كذلك  الرا�سخ يف  وكان من   
لغاياته  ي�سخرها  ان  وامكانيات مادية ومعنوية  امتلك من قدرات 
وم�ساحله واأن يجعلها تنقل ما يراه هو او ما ميليه هو عليها من 
افكار ومتبنيات خ�سو�سا بعد ال�سمعة الطيبة التي حت�سلت عليها 
تلك اجلهات االعالمية الر�سينة عرب م�سرياتها االعالمية والتي 
نقل  وامل�سرف يف  الطويل  التاريخ  ذلك  بكل  الت�سحية  متنعها من 
تثقيف  يف  والفعلية  اجل��ادة  وم�ساهمتها  االم��ور  وتف�سري  احلقائق 
ال�سعوب، ودورها املتميز والوا�سح يف بناء احل�سارة االن�سانية قيما 

واآثارا وعلما ومعرفة.
لكن نظرة عن كثب مع قليل من التدقيق والتحليل واإعمال الفكر  ملا 
تقوم به بع�س تلك املوؤ�س�سات االعالمية الر�سينة من ادوار ت�سليلة 
متعمدة تارات عدة وغري مق�سودة يف اأحيان قليلة يكت�سف غري ذلك 

املدعى عموما وتف�سيال.
ومن االمثلة على ذلك ا�سرار جهات اعالمية مرموقة وذات مكانة 
�سامية لدى جماهريها باإطالق ت�سميات وعناوين على جهات معينة 
بغري الت�سميات الواقعية او التي يدعو لها العامل ومن ذلك ا�سرارهم 
على ت�سمية داع�س بالدولة اال�سالمية يف حني ان الكثري من اجلهات 
واملنظمات وال���دول ق��د اك��دت م���رارا وت��ك��رار على ���س��رورة عدم 
ت�سميتهم بالدولة اوال وعدم ربطهم باالإ�سالم ثانيا واأنهم ال ميتون 
اىل اال�سالم ب�سلة ال من قريب او بعيد امنا هم تنظيم اجرامي 

خارج حتى من اطار االن�سانية.
يدافعون  الذين  البلد  ابناء  ت�سمية  على  ت�سر  اخ��رى  جهة  وم��ن 
ومقد�ساتهم  ودينهم  واأعرا�سهم  واأموالهم  واأر�سهم  انف�سهم  عن 
واإعطاء  ه��وؤالء  الدفاع عن  م�سروعية  لنزع  بامليلي�سيا، يف حماولة 
دعمها  توؤكد  امنا  العمل  بهذا  وهي  الأولئك،  االعتداء  م�سروعية 
لداع�س ورمبا ارتباطها به ب�سكل كبري، اأو اجنرارها بوعي او بغري 
املتابعني  من  العديد  لدى  ثبت  عربية  اعالمية  جهات  وراء  وعي 

�سعيها امل�ستميت لبث الفتنة بني امل�سلمني ودعمها داع�س بكل ا�سكاله 
عالنية.

وبناء على ذلك فان اجلمهور الغربي على وجه التحديد يعترب من 
الت�سليل  تاأثريات  اكرب اجلماهري واكرثها اجن��رارا ووقوعا حتت 
او اكرث من حلقات  تاثري حلقتني  تقع حتت  انها  االعالمي، حيث 
متنوعة  م�سادر  من  معلوماتها  ت�ستقي  ال  من جهة  فهي  الت�سليل 
بل من م�سادر حمددة فقط؛ وهذه امل�سادر ال تت�سف بالدقة يف 
مفا�سل كثرية من معلوماتها بل وحتى ال تت�سف باحليادية ، ومن 
جهة اخرى وقوع اعالم تلك اجلماهري هو االخر حتت هيمنة ذلك 

االعالم امل�سلل لي�سبح اداة ت�سليلة ثانية لتلك ال�سعوب.
الذين  القلة  ال�سرفاء  اولئك  على  تقع  باتت  الكربى  امل�سوؤولية  اإن 
ومبعتقداتها  بها  تتالعب  معينة  جهة  يرتكوا  ومل  عقولهم  اعملوا 
وافكارها ومعلوماتها، يف الوقوف وقفة �سجاعة و�سارمة يف انقاذ 
االفكار  هيمنة  م��ن  واعالمها  ه��ي  واخ��راج��ه��ا  الغربية  ال�سعوب 
الظالمية والت�سليلية من خالل نقل احلقائق كما هي على االر�س 
وت�سمية االمور مب�سمياتها احلقيقية وعدم جماملة جهة معينة مهما 
كان مقدار ما تقدمه من دعم مادي للجهة االعالمية التي يعملون 

فيها.
ان االعالميني الذين يعملون حتت امرة اجلهات الت�سليلية �سواء 
كان بارادتهم ومعرفتهم او ان كان بغري علمهم فان نهايتهم �ستكون 
موؤكدة وخ�سارتهم كبرية خا�سة عندما تكون اخل�سارة الدنيوية يف 
و�سمعة  جهة  من  نف�سه  االعالمي  ب�سمعة  املتعلق  املعنوي  اجلانب 
اجلهة االعالمية التي ينتمي اليها من جهة اأخرى ، واما اخرويا  فان 
ي�سع نف�سه امام خزي االخرة حني يدّعه اهلل القدير مع املجرمني 

واملزورين والكاذبني وخونة االن�سانية.
ر�سالة  بان االعالم  يوؤمن  ر�سالة ودعوة خمل�سة اىل كل اعالمي 
عظيمة ينبغي ان ت�سان بامل�سداقية والدقة اأن يناأى بنف�سه وقلمه 
عن دعم اجلهات التي تن�سر الظلم والعدوان  وتدعو اىل تف�سي القتل 
واالغت�ساب وغريها من االعمال التي تتنافى عن الطبائع االن�سانية 
خمل�سا  مطيعا  جنديا  وقلمه  نف�سه  م��ن  يجعل  واأن  الفطرية، 
يجد ويجتهد يف بث  اخلري ون�سر العدل وامل�ساواة واحلفاظ على 
احلريات العامة واخلا�سة وكل ما من �ساأنه بناء االن�سان واعمار 

االر�س باخلري واملحبة وال�سالم.  
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ادوات
الصحــفي الجيد

 �سريحة العمال، �سريحة مهمة �ساأنها �ساأن ال�سرائح 
االأخرى بل هي عماد الدولة وركن من اركانها، وذلك لما لها 

من دور في تفعيل عجلة التقدم االقت�سادي...

 هل ي�ستطيع الفنان ان يبتكر الوانا جديدة غير التي نعرفها 
وي�سكل  اللوحة  في  يغيرالخطوط  ان  اي�سا  بمقدوره  وهل  ؟! 

الفكرة ح�سب مزاجه دون معرفة م�سبقة بالزمن...

 يرغب الكثير من الهواة او ا�سحاب االخت�سا�س، مزاولة 
العمل ال�سحفي على الواقع، اال انهم يواجهون �سعوبات ومعوقات 

تحول دون تنفيذ رغبتهم...

25
�ساألُت عدة اأ�سخا�س من �سرائح مختلفة هذا ال�سوؤال: لَم انَت فقير؟
تبعثرت اإجاباتهم بين الحظ والتوفيق والوراثة و�سوء التخطيط، 

ولكن االإجابة االأكثر ورودا كانت )انها ارادة اهلل(. 



ال�سيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س  �سرح 
احل�سد  اأن  امل��و���س��وي  ع��الء  ال�سيد 
�سوكة  يك�سر  اأن  ا�ستطاع  ال�سعبي 
الداعمة  الدول  اآمال  ويخيب  داع�س 
ال�����س��ب��اب يف  ل��داع�����س الن ه�����وؤالء 
الأن�سار  حقيقية  ن��واة  هم  احلقيقة 
فرَجه(  اهلل  املهدي)عجل  االإم���ام 
لن�سر  ال��ع��راق  م��ن  �سينطلق  ال���ذي 
يتدربون  وعندما  ال��ع��امل  يف  ال��ع��دل 
نظرهم اإىل البعيد اإىل ن�سرة املنقذ 

الذي �سيخرج وين�سر العدل طوال وعدال يف االأر�س، جاء ذلك خالل ح�سوره 
تخرج فوج املرجعية الدينية يف مدينة الرارجنية يف حمافظة بابل .

ما  يحمل  واالأف���راد  املجتمعات  يف  ينزل  ال��ذي  البالء  اإن   : املو�سوي  وق��ال   
لتمحي�س  اأي�سا امتحانا واختبارا  انه يت�سمن  اأال  االآم وم�سائب  يحمل من 
املعادن وتدريب النفو�س والرقي باملعنويات الن ما يجري يف العراق ف�سول 
ال�سعداء  يتنف�س  اأن  املظلوم  ال�سعب  هذا  يكد  مل  الع�سرية  االمتحانات  من 
بانتهاء فرتة حكم ا�سود بعثي �سدامي اأال وبداأت مرحلة جديدة من املعاناة 
حتت ظل االحتالل وبداأت حركات االإرهاب املمولة من البالد املحيطة بنا 
تع�سف بهذا ال�سعب القتل واملفخخات ف�سل �سديد الق�سوة حتى و�سلنا اإىل 

داع�س  ف�سل  وه��و  االأخ���ري  الف�سل 
املدعومة من القوى العاملية والدولية 
لتمزيق العراق ومتزيق وحدة النا�س 
وانتهاك حرماته ا�سد حلقة من تلك 

احللقات هي هذه احللقة االأخرية .
البلد  ه���دد  داع�����س  اإن  واأ����س���اف: 
بالتمزق اإذ ا�ستطاعوا اأن ياأخذوا يف 
اقل من �سهر ثلث هذا البلد واأن هذا 
�سعبنا  ا�ستطاع  الع�سري  االمتحان 
بقيادته  املظلوم  املمتحن  العراقي 
الدينية املتمثلة باملرجعية العليا اأن يخرج منه بنجاح فقد حول هذا البالء 

اإىل فر�سة للتكامل وفر�سة لبناء �شبابه وبناء قواته وكان ينظر اإىل البعيد.
وا�سار اإىل اأن داع�س فقاعة من فقاعات الظالم والف�ساد يف االأر�س و�ستنتهي 
اأن ما يجري من امتحان �سديد يف  اأكد املو�سوي  -اإن �ساء اهلل- قريبا كما 
بطاعة  تعاىل  اهلل  اإىل  يتقرب  منكم  كل  فقط  داع�س  فيه  يق�سد  ال  الواقع 
املرجعية العليا واحل�سور يف هذه املع�سكرات والتدريب والتزود بفنون القتال 
ينفع  من  وانتم  العراق  على  للمحافظة  قدما  لل�سري  ذلك  وجه  اأح�سن  على 

النا�س بف�سل وقفتكم البطولية نعي�س باأمان يف هذه املناطق .

رئيس ديوان الوقف الشيعي: الحشد الشعبي استطاع أن يكسر 

شوكة داعش ويخيب آمال الدول الداعمة له

اخبار وتقارير

قدم  الذي  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  وفد  وجبور  وعبيد  �سمر  ع�سائر  ا�ستقبل   
الدعم اللوج�ستي اىل االهايل يف ناحية العلم التابعة اىل حمافظة �سالح الدين .

املقد�سة  احل�سينية  العتبة  وفد  م�سوؤول  املن�سوري  االمري  عبد  ال�سيخ  وقال 
املتوجه لتقدمي الدعم اللوج�ستي اىل اهايل ناحية العلم زار وفد من العتبة 
االه��ايل  اىل  اللوج�ستي  الدعم  لتقدمي  العلم  ناحية  املقد�سة  احل�سينية 
املتواجدة يف الناحية املذكورة حيث ا�ستقبل الوفد االهايل وم�سايخ ع�سائر 

�سمر وعبيد وجبور. 
احل�سينية  العتبة  وفد  قدمه  ال��ذي  اللوج�ستي  الدعم  ان  املن�سوري:  وبني 
املقد�سة يكفي ل� 700 عائلة و يتمثل مبواد غذائية من الرز وال�ساي ومعجون 

الطبخ واملواد االخرى.
الدعم  بتقدمي  م�ستمرة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة   : املن�سوري  وت��اب��ع 
اللوج�ستي واملعنوي اىل العوائل يف املناطق املحررة وقطعات احل�سد ال�سعبي 

والقوات االمنية.
ويذكر ان ناحية العلم التابعة اىل حمافظة �سالح الدين قد �سارك اهاليها 
يف �سد كيان داع�س االرهابي ودخلت معارك �سر�سة ل�سد االرهاب برفقة 

لواء علي االأكرب)عليه ال�سالم( التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة.

العتبة الحسينية المقدسة تقدم الدعم اللوجستي الى اهالي وعشائر ناحية العلم
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اخبار وتقارير

قسم الصيانة في العتبة الحسينية يقوم بتشغيل كافة اجهزة توفير 
المياه الباردة للزائرين

العتبة الحسينية المقدسة تتبنى انشاء معاهد للتوحد في 
محافظتي البصرة وذي قار

احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  اعلن 
امل���ق���د����س���ة ال�����س��ي��خ ع���ب���د امل���ه���دي 
املقد�سة  العتبة  تبني  عن  الكربالئي 
للتوحد يف حمافظتي  ان�ساء معهدين 
ال�ستيعاب  ق���ار(  ذي  و  )ال��ب�����س��رة 
االعداد املتزايدة من امل�سابني،وذلك 
ع��ددا  ���س��م  وف���دا  ا�ستقباله  خ���الل 
النف�س  علم  مبجال  املخت�سني  م��ن 
ا�سطراب  مر�س  مبجال  ومتدربني 

التوحد يف مكتبه بال�سحن احل�سيني ال�سريف.
تعانيها  التي  واملعاناة  امل�ساكل  الكربالئي  ال�سيخ  مع  حديثه  خالل  الوفد  واطلع 
املعاهد  يف  ح��اد  نق�س  من  يعانونه  وم��ا  التوحد  باأمرا�س  امل�سابني  �سريحة 

اال�ستاذ  ق��ال  جانبه  م��ن  املخت�سة. 
خ�س  حديثه  يف  ال�سالمي(  )حممد 
ال��ك��وادر  ان   : ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ع  ب��ه 
امل��خ��ت�����س��ة ا���س��رف��ت ع��ل��ى ت��خ��ري��ج 
املجال  ه��ذا  يف  متدربني  خمت�سني 
املقد�سة  ك��رب��الء  مدينة  اه��ايل  م��ن 
ال��دورة  ام��ا  �سابقة،م�سيفا  دورة  يف 
ملخت�سني  كربالء  يف  اقيمت  الثانية 
)الب�سرة  حمافظتي  من  ومتدربني 
وذي قار( حيث ا�ستهدفت خريجي علم النف�س وا�ساتذة جامعات وتربويني 
وم�سرفني اأخ�سائيني،م�سريا اىل ان اإدارة العتبة احل�سينية املقد�سة تكفلت 

با�ست�سافة املتدربني البالغ عددهم ) 27( متدربا طول فرتة اقامة الدورة.

توا�شل الكوادر العاملة يف وحدة الربادات واملحطات و�شعبة اال�شالة يف ق�شم 
جهودها  با�شتنفار  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة  للأمانة  التابع  ال�شيانة 
املحطات  وت�شغيل  تهيئة  خــلل  من  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لتوفري  الكاملة 
اللهب وذلك من خلل  ال�شيف  بدء مو�شم  الثلج منذ  املاء ومعمل  بــرادات 

ت�شافر جهودها خدمة لزائري االمام احل�شني )عليه ال�شلم(.
وقال اال�شتاذ ) لوؤي ق�شي عبد املهدي( م�شوؤول �شعبة اال�شالة: ان معمل الثلج 
التابع للعتبة احل�شينية املقد�شة م�شتمر يف انتاج قطع الثلج التي يتم توزيعها 
العتبة احل�شينية  املوؤدية اىل موقع  املنت�شرة يف الطرق واملداخل  على الرتامز 
املقد�شة داخل املدينة القدمية ومنطقة ما بني احلرمني ال�شريفني، مبينا ان 
قطعة   935 حوايل  انتاج  ومبعدل  يوميا  �شاعات   10 بواقع  ت�شغيله  يتم  املعمل 
)قالب( يتم توزيعها على جمموعة من املواقع التابعة للعتبة احل�شينية ا�شافة 
اىل مدن الزائرين ومنطقتي املخيم احل�شيني ال�شريف ومقام �شاحب الزمان، 
وم�شيف االمام احل�شني )عليه ال�شلم( وجممع ال�شفري اجلراحي وم�شت�شفى 

االمام زين العابدين)عليه ال�شلم( وغريها من املواقع االأخرى.
او�شح: ان عدد �شاعات الت�شغيل واالإنتاج قابله للزيادة ح�شب احلاجة ويف ايام 
انتاج  الزيارات واملنا�شبات نقوم بزيادة االنتاج اىل ال�شعف، م�شريًا اىل: ان 
املختربي  والفح�س  ال�شحية  الرقابة  الإجــراءات  يخ�شعان  ينتجه  وما  املعمل 
ب�شكل م�شتمر ودوري من قبل �شعبة الرقابة ال�شحية واملخترب التابعان للعتبة 
احل�شينية املقد�شة واملرتبطان بدائرة �شحة حمافظة كربلء املقد�شة، علما ان 

م�شدر املياه هو من حمطات تنقية وتعقيم املاء التابعة للعتبة املقد�شة.
فيما قال املهند�س ) موؤمن ابراهيم ( م�شوؤول املحطات والربادات: ان ق�شم 

ال�شيانة قام قبل �شنوات بن�شب جمموعة من حمطات تنقية املاء والربادات 
داخل  بالزائرين  اخلا�شة  ال�شرب  مــاء  مناهل  مبنظومة  اي�شالها  مت  التي 
تو�شع  كانت  التي  املاء  ترامز  اال�شتغناء عن  ومت  ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن 

يف ال�شابق داخل ال�شحن ال�شريف؛ وهي م�شتمرة العمل يف الوقت احلا�شر.
انتاجية  بطاقة  براد  بن�شب  قامت  الق�شم  الهند�شية يف  الكوادر  ان  وا�شاف: 
ال�شهداء  �شارع  مدخل  عند  الواقعة  املاء  وتعقيم  تنقية  ملحطة  جماورة  كبرية 
احلو�شية  ال�شيارات  لتزويد  موقع  عمل  ومت  واملواطنني  للزائرين  خم�ش�س 
التي تنقل وتوزع املاء على الرتامز املنت�شرة داخل منطقة العتبة املقد�شة ب�شكل 
الذين  الفنيني  من  الق�شم جمموعة  فيما خ�ش�س  ال�شاعة  مدار  على  م�شتمر 
بنظام  العمل  اىل  باالإ�شافة  يومي  ب�شكل  واإدامتها  الــربادات  بت�شغيل  يقومون 
اخلفر الليلي، وذلك لتلبية احتياجات الزائرين وتوفري اف�شل اخلدمات لهم 

على مدار اليوم .
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اخبار وتقارير

اأقــــام مــركــز احلــــوراء لــرعــايــة الــفــتــيــات التابع 
دعاء  حلفظ  م�شابقة  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة 
ال�شعبي  احل�شد  للبطال  دعما  جاء  الثغور  اهل 

والقوات االمنية.  
�شعد  ال�شيد  احلــوراء   مركز  على  امل�شرف  وقــال 
الدين ها�شم البناء"  اقام مركز احلوراء لرعاية 
للعتبة احل�شينية املقد�شة م�شابقة  التابع  الفتيات 
ال�شعبي  احل�شد  للأبطال  دعما  الثغور  اهل  دعاء 
اجلن�شني،  كل  امل�شابقة  وت�شمل  االمنية  والقوات 
اغلب  مــن  م�شاركون  امل�شابقة  يف  �ــشــارك  فقد 

حمافظات العراق.
من  اكــر  اىل  امل�شاركني  عــدد  و�ــشــل  واو�شح"  

اعــداد  وكانت  وم�شاركة،  م�شارك   )1546  (
امل�شاركني من كل حمافظة هي كاالتي: 

مــ�ــشــارك   )1109( هـــي  كـــربـــلء  حمــافــظــة 
هــي )216( الــبــ�ــشــرة  ومــ�ــشــاركــة،حمــافــظــة 
اال�شرف  النجف  وم�شاركة.حمافظة  م�شارك 

)61(م�شارك وم�شاركة.
حمــافــظــة بــغــداد )54(مـــ�ـــشـــارك ومــ�ــشــاركــة 
ــل )46(مـــ�ـــشـــارك ومــ�ــشــاركــة  ــاب .حمــافــظــة ب
.حمافظة ني�شان )40(م�شارك وم�شاركة .وبلد 
)20(م�شارك وم�شاركة، ا�شافة اىل حمافظتي 

الديوانية ووا�شط. 
�شيتم  اأنـــه:  احلـــوراء  مركز  على  امل�شرف  وبــني   

باملراكز  للفائزين  وجــوائــز  هــدايــا  تخ�شي�س 
من  توزيعها  ويتم  وقتها  يف  االعــلن  ويتم  االوىل 

خلل احتفال باملنا�شبة. 

ق�سي(  )ام  التكريتية  ال�سيدة  طالبت 
العلم  ناحية  يف  )ط��وع��ة(  ف��وج  بت�سكيل 
وذلك عند زيارتها االمام احل�سني )عليه 
عبد  ال�سيخ  ب�سماحة  والتقائها  ال�سالم( 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  الكربالئي  امل��ه��دي 
بال�سحن  مكتبه  يف  املقد�سة  احل�سينية 
 1 املوافق   ال�سبت  يوم  ال�سريف  احل�سيني 

.2015/ 8/
وكان يف ا�ستقبالها والوفد املرافق لها �سماحة ال�سيخ الكربالئي ومت تكرميها 
خ�س�ست  فيما  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  االم��ام  بركات  من  مالية  بهدية 
هياأة احلج والعمرة مقعدًا لها وذلك لدورها الوطني امل�سرف الإنقاذ) 25(
جنديا من جمزرة �سبايكر عرب حمايتهم يف منزلها وعدم خ�سيتها من كيان 
)داع�س( واملتعاونني معه من الذين كانوا ي�سيطرون على الناحية بعد وقوع 

املجزرة يف حزيران العام املا�سي.
وقال ال�سيخ الكربالئي بعد ترحيبه بالوفد ال�سيف: نحن نعتز بكم ومبواقفكم 
ال�سجاعة يف ناحية العلم وان ما ي�سطره ابناء الناحية من مواقف بطولية لهو 
البلد،م�سيفا  دليل على املواطنة ال�ساحلة والوعي والن�سوج لالنتماء لهذا 
الن�ساء  مبواقف  تذكرنا  والتي  ق�سي  ام  ال�سيدة  مواقف  مبثل  فخورون  اننا 
اخلالدات ومنهن ال�سيدة طوعة التي كان لها موقف م�سرف مع �سفري االمام 

احل�سني م�سلم بن عقيل )عليهما ال�سالم(.
العلم  ناحية  واأبناء  وابنائها  ق�سي  ام  موقف  ان  الكربالئي  ال�سيخ  واعترب 
زرعها  وطنية  تربية  خالل  من  جاء  امنا  معينة  حلظة  من  ي��اأت  مل  عموما 

اباوؤهم الأبنائهم فاأنتجت منوذجا ن�سائيا 
ورج��ال��ي��ا داف���ع���وا ع���ن ال���ع���راق ووح���دة 

ارا�سيه.
 : ق�سي  ام  ال�سيدة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
احل�سني  االم���ام  ب��زي��ارة  ت�سرفنا  ال��ي��وم 
ال�سيخ  �سماحة  والتقينا  ال�سالم(  )عليه 
�سكرنا  لنقدم  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
ال��ر���س��ي��دة يف  ال��دي��ن��ي��ة  اىل امل��رج��ع��ي��ة 
لتخلي�سنا من االرهاب وحترير  العظيم  املقد�سة واجلهاد  الفتوى  اطالقها 
كربالء  ار���س  ومن  للعامل  نبني  ان  ونريد  )داع�س(  ج��رذان  من  مناطقنا 
املقد�سة ،لي�س هناك اي تفرقة بني ال�سعب ونبقى متعاي�سني من ال�سمال اىل 
اجلنوب  يدا واحدة �سد االرهاب والتطرف..موؤكدة  على مطالبة  احلكومة 
مبحافظة  العلم  ناحية  اطياف  كل  ي�سم   ) )طوعة  فوج  العراقيةبت�سكيل 
�سالح الدين على ان يكون هذا الفوج حتت امرة املرجعية الوطنية املتمثلة 
بال�سيد ال�سي�ستاين)دام ظله الوارف(، ليكون رهن ا�سارتها وا�سفة املرجعية 

باملنقذة لل�سعب، وباملرجعية )العظيمة(.
ويذكر ان احلاجة ام ق�سي من �سكنة ناحية العلم التابعة ملحافظة �سالح 
من  وتخلي�سهم  �سبايكر  جنود  من  �ساب   25 بيتها  يف  اوات  وال��ذي  الدين 
اكرث  �سحيتها  راح  والذي  )داع�س(  بيد  املحافظة  �سقوط  اثناء  االرهابيني 
1700 جندي من ابناء الو�سط واجلنوب ا�سافة اىل تقدميها زوجها وابنها 
الوطن  �سبيل  يف  الت�سحية  يف  اال�ستمرار  على  م�سرة  وهي  للوطن  �سهداء 

واملقد�سات.

دعما ألبطال الحشد الشعبي والقوات االمنية 
العتبة الحسينية المقدسة تقيم مسابقة دعاء اهل الثغور

)ام قصي( التكريتية تطالب بتشكيل فوج )طوعة( في ناحية 
العلم والعتبة الحسينية تمنحها نفقات الحج
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العتبة العباسية المقدسة تعلن انتهاء أعمال الهيكل 
الكونكريتي لسرداب اإلمام الحسين)عليه السالم( 

اأعلن رئي�س ق�سم امل�ساريع الهند�سية التابع للعتبة العبا�سية املقّد�سة املهند�س 
اآخر جزء من  ت�سقيف  كاملة من  ب�سورة  االنتهاء  ال�سائغ عن  �سياء جميد 
اأجزاء �سرداب االإمام احل�سني)عليه ال�سالم( املح�سورة م�ساحته بني بوابتي 
�ساحب الزمان واالإمام احل�سن)عليهما ال�سالم( وحتت �سحن ابي الف�سل 
الذي  الثالث منه  ت�سقيفه هو اجلزء  مّت  الذي  ال�سالم واجلزء  العبا�س عليه 
بانتهائه يكون قد اأُجنز العمل بالهيكل الكونكريتي لل�سرداب وبكافة اأجزائه 

وفقًا للخّطة التي و�سعتها ال�سركة املنّفذة واملعّدة باإ�سراف ق�سم امل�ساريع.
رفُع  منها  الفقرات  من  بعدٍد  هذه  العمل  مراحل  "مّرت  ال�سائغ:  واأ�ساف 
مع  متداخلة  بطريقة  كونكريتية  اأعمدة  وتثبيت  الرتبة  من  االأّولية  الطبقة 
يحيط  �سورًا  لت�سّكل  االأر���س  حتت  )12م(  وبعمق  )10�سم(  بحدود  بع�سها 
بال�سرداب على عمق )12مرتًا( حتت االأر�س وت�سليح هذه الركائز ليتّم �سّبها 
)50�سم(  ارتفاع  على  اجللمود  ح�سى  مبادة  االأر�سية  واإك�ساء  باخلر�سانة، 
ثّم طبقة من )ال�س�سبي�س(، بعد ذلك مّت ن�سب وت�سليح اجلدار الكونكريتي 
الرئي�سّي لل�سرداب، وُغّطي هذا اجلداُر بطبقاٍت من القري واللّباد ملنع ت�سّرب 
هذه  وا�ستمّرت  اجلدران  و�سّب  االأر�سية  ت�سليح  بعملّية  بو�سر  ثّم  الرطوبة، 
اأخرى  اأعماٍل  اىل  باالإ�سافة  ال�سقف، هذا  �سّب  اىل  الو�سول  احللقات حتى 
اجتمعت فيما بينها بطرٍق هند�سيٍة وفنيٍة للخروج ب�سرداٍب ذي �سقٍف وجداٍر 
كونكريتّي يعمل على فّك زخم الزائرين وزحامهم من جهة، ومن جهٍة اأخرى 
تدعيم واإ�سناد جلدار العتبة املقّد�سة املحيطة به من جهتي احلرم واحلائر".
يف  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  قبل  من  مبا�سر  ميدايّن  باإ�سراٍف  "اأّنه  وتابع: 
العتبة العبا�سية املقّد�سة، ويف اإطار اجلهود احلثيثة التي يبذلها يف االإ�سراف 

زخمًا  ت�سهد  التي  املقّد�سة  العتبة  م�ساريع  مفا�سل  لكافة  امليدانية  واملتابعة 
ملحوظًا، فمنها ما مّت اإن�ساوؤه ومنها قيد االإن�ساء واالآخر يف مراحله التكميلية، 
اأُنهيت هذه املرحلة من هذا امل�سروع الكبري الذي ُي�ساف اىل ما مّت اإجنازه 
اآخر  ليتّم بعدها االنتقال اىل مرحلٍة جديدة منه واالنتقال اىل جزٍء  �سابقًا 
من ال�سحن ال�سريف، حيث مل تبَق منه اإاّل جهة باب القبلة واجلهة املح�سورة 
بني بّوابتي االإمام علي)عليه ال�سالم( امل�سّماة ب�)باب الكف( وباب الفرات 

)العلقمي(".
اأر�س  �سركة  تقوم  الذي  ال�سالم(  احل�سني)عليه  االإم��ام  �سرداب  اأّن  ُيذكر 
من  الغربية  اجلهة  يف  يقع  وتنفيذه  بت�سميمه  االإن�سائية  للمقاوالت  القد�س 
واالإمام  الزمان  �ساحب  بوابتي  بني  املح�سورة  املنطقة  ويف  املقّد�سة  العتبة 
بطول  تقريبًا،  )1000م2(  م�ساحته  وتبلغ  ال�����س��الم(،  احل�سن)عليهما 
للزائرين ف�ساًل  الراحة  بكافة و�سائل  )66م( وعر�س)14،2م(، وهو مزّوٌد 
حركة  مع  تقاطٍع  دون  وال�سعود  للنزول  و�سالمل  كهربائية  م�ساعد  عن 
اأهميًة  املقّد�سة  العبا�سية  العتبُة  لها  اأولت  التي  امل�ساريع  من  وهو  الزائرين، 
باكورًة مل�ساريعها  باعتباره  تنّفذها،  التي  امل�ساريع  كبريًة وجعلتها يف مقّدمة 
اال�سرتاتيجية التي مل تاألْفها وت�سهْدها العتبُة املقّد�سة ب�سورٍة خا�سة وباقي 
العتبات املقّد�سة يف العراق ب�سورٍة عامة كونه االأّول من نوعه، فهو نقلًة نوعيًة 
باأ�سلوٍب  مهمًة وانعطافًة عمرانية جمعت عراقة وقدا�سة املكان مع احلداثة 
وقامت  والتنفيذية،  الت�سميمية  الناحية  من  الروعة  يف  غاية  حديٍث  فنّي 
واإجناز  اإمتام  اأجل  من  اأجمع  االإمكانيات  بت�سخري  املقّد�سة  العبا�سية  العتبُة 

هذا امل�سروع احليوّي يف الوقت املحّدد له.

اخبار وتقارير
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

اعتربت املرجعية الدينية العليا اأخذ بع�س الن�شاء للتزويج عن طريق ما ي�شمى بـ)الف�شلية( من اجل حل بع�س 
النزاعات الع�شائرية اأمر م�شتنكر اأخلقًا و�شرعًا.

وقال ممثل املرجع ال�شي�شتاين ال�شيد احمد ال�شايف خلل اخلطبة الثانية ل�شلة اجلمعة يف 17/ �شعبان/ 1436هـ 
اأبناء الع�شائر ل�شبب او الآخر وقد  املوافق 2015/6/5م ما ن�شه" قد حتدث بع�س االحتكاكات وامل�شاجرات بني 
الع�شائر الكرمية  اأن تكون  اأمر ح�شن، وحر�شًا على  ي�شعى البع�س لف�س هذه النزاعات وا�شلح ذات البني وهو 

متقدمة دائمًا يف الف�شائل نود اأن نبني االأمور التالية:
من  اكرب  م�شاحة  االأمــور  تاأخذ  باأن  ال�شماح  وعدم  الع�شائر  وجهاء  قبل  من  اأزمة حتدث  اأية  بتطويق  1-اال�شراع 

م�شاحتها الواقعية..
2-ان ردود االأفعال الأية م�شكلة يجب ان ال تكون اكرب من الفعل نف�شه الأن يف ذلك خروج من احلق اىل الباطل ويف 
حاالت غري قليلة يقع ظلم على بع�س االأ�شخا�س ممن ال دور له يف امل�شكلة ومن ذلك ما يتعارف يف بع�س املناطق 
من حل بع�س النزاعات الع�شائرية باأخذ بع�س الن�شاء للتزويج وهو ما ي�شمى بالف�شلية وهو اأمر م�شتنكر اخلقًا 
و�شرعًا.. فاإنه ال يجوز يف حال من االحوال ان جترب املراأة على الزواج ممن ال تريد وال والية للأب وال لغريه يف ان 

يزوجها خلفًا مل�شلحتها فاتقوا اهلل يا كرام واجتنبوا هذه املمار�شات البعيدة عن ال�شرع واالخلق..
وطلب  واملعاهد  الكليات  يف  ابنائنا  على  ال�شايف"  ال�شيد  قال  ال�شيفية  العطلة  يف  الطلبة  اأو�شاع  وبخ�شو�س 
املدار�س االعدادية واملتو�شطة ان ي�شتفيدوا من اوقات التعطيل فاإن الوقت نعمة وعلينا ان ن�شتغله اال�شتغلل االمثل 
واالأ�شح فباالإ�شافة اىل التفّوق يف ايام التح�شيل والدرا�شة كذلك يجب ان يكون يف ايام التعطيل ولعل من جملة 
االمور التي ينبغي ان تتحقق يف العطلة هو ال�شعي احلثيث للدخول يف دورات تطويرية فكرية او ثقافية ويف جماالت 
علمية اخت�شا�شية واخلقية لغر�س اال�شتزادة من هذه املعارف النافعة وت�شجيل حلقات وعقد حما�شرات للتثقيف 
على املواطنة ال�شاحلة واالهتمام بالبلد واال�شهام يف احلفاظ عليه والتدريب على حمل ال�شلح واال�شتعداد لدرء 

املخاطر عنه لو تطلب االأمر ذلك، وكذلك القراءة اجليدة ملا يدور من امور من حولنا وزيادة الوعي واالدراك...

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف خلل اخلطبة الثانية ل�شلة اجلمعة يف 1/رم�شان/1436هـ املوافق 
2015/6/19م" ان اندفاع االخوة املتطوعني و اجلي�س وابناء الع�شائر الغيورة للدفاع عن البلد امام الهجمة االرهابية، 
اقام الدليل القاطع على ان اعدادًا كبرية من ابناء هذا البلد �شيبًا و�شبانًا م�شتعدون للت�شحية باأنف�شهم وارواحهم يف �شبيل 
حماية ال�شعب ومقد�شاته،مو�شحا ان هوؤالء ي�شتحقون من اجلميع وخا�شة من ا�شحاب القرار من امل�شوؤولني يف الدولة كل 
العناية واالهتمام بالقيا�س اىل اآخرين يتنعمون بالكثري من املزايا من غري ان يقّدموا �شيئًا يذكر لبلدهم وهو ميّر بهذه 

املحنة القا�شية".
على  نف�شه  ووّطن  امكانياته  قّلة  مع  القتال  �شاحات  يف  ورابط  واالحّبة  االهل  ترك  �شاب  بني  قارنا  "لو  ال�شايف  واأ�شاف 
قدراته  وي�شتنزفون  البلد  تطور  الأجّلها  ويعطلون  اأنف�شهم  م�شالح  اال  هّم  لهم  لي�س  الذين  االنفار  بع�س  وبني  ال�شهادة.. 
وبيده  امل�شوؤولية  موقع  كان يف  فمن  الطرفني،  التي حتكم  واملبادئ  القيم  بني  كبريًا  اختلفًا  لوجدنا  ويتنعمون بخرياته.. 
القرار عليه ان ال ي�شاوي بينهما والبد ان يويل اهتمامًا اكرب وعناية اأزيد بتلك ال�شريحة امل�شحية باأعز ما متلك يف �شبيل 

عّز العراق و�شعبه".
ويف جانب مواِز دعا ال�شيد احمد ال�شايف اجلهات ذات العلقة اىل �شرورة ا�شراك العقول العراقية وا�شحاب االخت�شا�س 
يف اجلامعات يف حل امل�شاكل التي مير بها العراق ك�شّحة املياه التي تهدد البلد وكذلك بع�س امل�شاكل االقت�شادية والنقدية 
بقوله" لقد ذكرنا يف اكر من منا�شبة ان هناك عقوال عراقية مبدعة ويف جماالت �شّتى وخ�شو�شًا يف الو�شط العلمي يف 
اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث وان هذه االو�شاط تزخر بالكثري من العلماء الذين ميكن اال�شتفادة منهم يف حل جملة 

من امل�شاكل االقت�شادية واملالية والع�شكرية وغريها". 
موؤكدا على" �شرورة ا�شراك هوؤالء االأ�شاتذة يف حل هذه امل�شاكل كم�شكلة �شّحة املياه التي تهدد البلد وكذلك بع�س امل�شاكل 
االقت�شادية والنقدية، ان اال�شتفادة من خربة هوؤالء من اهل االخت�شا�س �شيوّفر على الدولة الكثري من اجلهد واملال ويف 

نف�س الوقت من املوؤمل ان توؤدي اىل و�شع حلول منا�شبة للعديد من امل�شاكل التي تعاين منها البلد..

املرجعية تعترب اأخذ "ف�سلية" الن�ساء اأمرا م�ستنكرا اأخالقًا 
و�سرعًا وتدعو الطلبة لال�ستفادة من اأوقات التعطيل 

املرجعية العليا تدعو لالهتمام باملدافعني عن العراق 
واإ�سراك العقول املتخ�س�سة يف حل امل�ساكل 
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:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:



قال ال�شيخ عبد املهدي الكربلئي خلل اخلطبة الثانية ل�شلة اجلمعة يف 8/رم�شان املبارك/1436هـ املوافق 2015/6/26م" 
يف الوقت الذي حتقق فيه قواتنا امل�شلحة واأفواج املتطوعني تقدمًا ملحوظًا يف خمتلف جبهات القتال �شد ع�شابات داع�س 
املتبقية من ق�شاء بيجي حرب  املناطق  ت�شهد  ا�شتعداداتها لتحرير مناطق اخرى من �شيطرة االرهابيني  وت�شّعد من وترية 
�شوارع �شر�شة ال�شتعادتها من �شيطرة هذه الع�شابات التي حتاول زج عنا�شرها االنتحارية وغريهم للتعوي�س عن خ�شائرهم 
امل�شلحة  القوات  ابطال  من  واجلرحى  ال�شهداء  قوافل  ت�شتمر  الوقت  نف�س  ويف  الق�شاء..  مناطق  اغلب  حترير  بعد  الكبرية 
القيادات  على  نوؤكد  ان  نود  هنا  ومقد�شاته..  و�شعبه  العراق  الت�شحية حلفظ  درب  على  قرابني  ي�شقطون  الذين  واملتطوعني 
الع�شكرية كافة �شرورة حتقيق اعلى درجات التن�شيق امليداين بني املجاميع امل�شاركة يف القتال ولزوم اتباع خطط ع�شكرية 
منا�شبة لطبيعة القتال داخل املدن وعدم اعتماد الطرق التقليدية... واالهتمام بتدريب املقاتلني على هذا النحو من املعارك 

وان ا�شتلزم بع�س الوقت، فان ذلك مما ي�شاهم يف حتقيق الن�شر وتقليل اخل�شائر الب�شرية واملادية..
واأ�شاف ال�شيخ الكربلئي" ان احلفاظ على اأرواح املقاتلني وتقليل االإ�شابات يف �شفوفهم مهما اأمكن يجب ان يكون يف �شّلم 
اأولويات القادة الع�شكريني، ولهذا الغر�س البد من اال�شتعانة بكل االمكانات واخلربات املتاحة لو�شع اخلطط والربامج املنا�شبة 

لكل معركة يريدون اخلو�س فيها..."
وعلى �شعيد ذي �شلة اأهاب ال�شيخ الكربلئي بالكوادر الطبية العليا والو�شطى ومديريات ال�شحة اىل بذل ق�شارى ما متلكه 
من موارد ب�شرية طبية يف عناية جرحى املعارك يف جبهات القتال معتربا اياها جزءًا مهمًا من امل�شوؤولية ال�شرعية والوطنية 
واالخلقية بقوله "ان من االمور املهمة يف حد ذاتها واملوؤثرة اي�شًا يف تعزيز معنويات املقاتلني واملواطنني ب�شورة عامة هو 
االهتمام باجلرحى االبطال الذين ي�شابون يف �شاحات القتال وهو ا�شعار بقيمة ايثار اجلريح وت�شحيته يف �شبيل الذود عن 
العراق و�شعبه واننا يف الوقت الذي ن�شيد فيه بجهود العديد من الكوادر الطبية املبا�شرة للعناية باجلرحى املقاتلني وما تقدمه 
وزارة ال�شحة ومديرياتها يف هذا املجال خ�شو�شًا االطباء الذين يتواجدون يف امل�شت�شفيات امليدانية يف جبهات القتال البد ان 

ن�شري اىل ما ت�شلنا من �شكاوى من عدم العناية املطلوبة باجلرحى يف بع�س امل�شت�شفيات واملراكز الطبية".

قال ممثل املرجعية الدينية العليا خلل اخلطبة الثانية ل�شلة اجلمعة يف 24/�شعبان/1436هـ املوافق 2015/6/12م مبا 
ن�شه "يف االيام املا�شية اأثمرت جهود االجهزة االمنية واال�شتخبارية عن اكت�شاف عدد من ال�شيارات املفخخة التي هياأتها 

ع�شابات داع�س االرهابية لتفجريها يف بغداد عند حلول �شهر رم�شان املبارك..
واأو�شح ال�شيخ الكربلئي" كان للجهد اال�شتخباري الدور االأكرب يف ذلك بهّمة وغرية واخل�س �شباط االجهزة اال�شتخبارية 
واالمنية الذين وا�شلوا الليل بالنهار لك�شف حترك هذه العجلت املفخخة قبل و�شولها اىل اهدافها – وتتاأكد من خلل 
اأرواح  حموا  الذين  االبطال  فلهوؤالء  االجرامية،  االعمال  هذه  من  احلد  يف  اال�شتخباري  للجهد  الق�شوى  االهمية  ذلك 

املواطنني وممتلكاتهم بعملهم هذا كل �شكر وتقدير وعرفان".
واأ�شاف خطيب جمعة كربلء من ال�شحن احل�شيني ال�شريف" يف االيام املا�شية حتققت اي�شًا انت�شارات مهمة لقواتنا 
الع�شائر  اأبناء  مب�شاندة  القوات  هذه  حققت  كما  بيجي،  منطقة  يف  واملتطوعني  االحتادية  وال�شرطة  اجلي�س  من  البطلة 
الغيارى تقدمًا ملحوظًا يف حميط مدينة الرمادي، فلجميع هوؤالء االعزة كل ال�شكر والتقدير م�شحوبًا بالدعاء اىل اهلل 
العلي القدير ان يحفظهم ويحميهم ويحقق املزيد من االنت�شارات على ايديهم.م�شريا اىل ان املرجو من االجهزة االمنية 
على  الفر�شة  لتفويت  املبارك-  رم�شان  �شهر  ابواب  على  – ونحن  والتنبه  واحلذر  اليقظة  من  املزيد  �شنوفها  مبختلف 
ع�شابات داع�س يف حماوالتهم تنفيذ عمليات ارهابية يف العا�شمة بغداد وغريها من املناطق لزعزعة االمن و�شفك املزيد 
من دماء املواطنني االبرياء او حماوالتهم مهاجمة بع�س املناطق الرخوة يف جبهات القتال من اجل التعوي�س عن هزائمهم 

وخ�شائرهم ملناطق اخرى كمدينة بيجي وغريها..
وفيما يخ�س عوائل املغدورين يف �شبايكر بينت املرجعية الدينية العليا من خلل ممثلها ال�شيخ عبد املهدي الكربلئي قولها 
مبا ن�شه "قد مرت �شهور طويلة على ماأ�شاة قاعدة �شبايكر، وما يزال اآباء وامهات واوالد وزوجات الكثري من املغدورين 
يجهلون م�شري ابنائهم – هل فيهم احياء ليجّدوا يف البحث عنهم ع�شى ان يحظوا بعودتهم... ام هم جميعًا اموات واأين 
هي جثثهم ليقوموا بتجهيزها ودفنها ويطووا بذلك رحلة البحث امل�شني، وامل�شاعر القلقة على م�شري احبتهم، والذي يزيد 

هوؤالء معاناة واأملًا هو ما يلم�شونه من عدم اهتمام وجدية بع�س امل�شوؤولني يف التجاوب والتعاطف مع مطالبهم.

املرجعية ت�سيد باجلهد اال�ستخباري وتدعو للك�سف عن 
م�سري املغدورين يف �سبايكر

املرجعية العليا تدعو القيادات الع�سكرية اىل التن�سيق 
مع املجاميع امل�ساركة يف قتال داع�س 
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ال�صيخ الكربالئي



اإلعالم والعالقات العامة 
في جامعة كربالء 

• تقرير: عماد ب�ع�و 

تقارير

ح��ل��ق��ة ال��ت��واص��ل 
العلمي والثقافي 
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يقوم ق�شم االإعلم والعلقات العامة يف جامعة 
التي  والــواجــبــات  املــهــام  مــن  بجملة  كــربــلء 
جتعل منه الواجهة االإعلمية للجامعة، وحلقة 
االكادميية  املوؤ�ش�شات  وبــني  بينها  التوا�شل 

واحلكومية واالإعلمية وغريها. 
دفع  ودوره احليوي يف  الق�شم  ن�شاطات  وحول 
ق�شم  رئي�س  حتــدث  العلمي،  الــتــقــدم  عجلة 
كربلء  جامعة  يف  العامة  والعلقات  االإعــلم 
يعد  قائل«  الكركو�شي  كاظم  عمران  الدكتور 
جامعة  يف  العامة  والعلقات  االإعـــلم  ق�شم 
كربلء من االق�شام املهمة، حيث يقوم بتوثيق 
والفنية  والثقافية  واالأدبية  العلمية  االن�شطة 
للجامعة، كما يقيم الق�شم عدد من الفعاليات 
اجلرائد  باإ�شدار  املتمثلة  والفكرية  الثقافية 
ــوؤمتــرات وغــريهــا من  واملــجــلت، و اإقــامــة امل

اأن�شطة«.
واأو�شح« ان للق�شم ن�شاط مميز منذ تاأ�شي�شه 
حــيــث �ــشــبــقــت جــامــعــة كـــربـــلء اجلــامــعــات 
العراقية يف ا�شدار جريدة توثق وتن�شر اخبار 
اجلامعة، وذلك بعد زوال النظام الديكتاتوري 
التي  والعراقيل  ال�شعوبات  رغم   2003 �شنة 
واجهتنا، كما يقوم الق�شم بنقل وتغطية ان�شطة 
اجلامعة وتوثيقها ون�شرها عرب و�شائل االإعلم 
واملوقع  اجلامعية،  القناة  وخا�شة  املختلفة 
يهتم  والــــذي  بالق�شم  اخلــا�ــس  االلـــكـــرتوين 
واأخبارها  وفعاليتها  اجلامعة  ن�شاطات  بن�شر 

وحتديثها ب�شكل يومي”.
وجود  عدم  على  ناأ�شف  اإننا  الكركو�شي:  ونّوه 
االإعــلم،  بتدري�س  يعنى  ق�شم  او  اإعــلم  كلية 
وذلك لعدم وجود ملك تدري�شي خمت�س يف 
درا�شية  اجــازات  وقد مت منح  االإعــلم  جمال 
يــكــون هناك  نــاأمــل ان  لــذا  يف هــذا املــجــال، 
يف  االإعــلم  مناهج  بتدري�س  يتخ�ش�س  ق�شم 

ال�شنوات القادمة”.
املوؤ�ش�شات  مع  دائم  توا�شل  على   نحن  وتابع« 

قدر  يحاول  فالق�شم  املحافظة  يف  االإعلمية 
لكي  للجامعة  العلمية  الروؤية  يقدم  ان  املكان 
كبرية  خــدمــة  وتــقــدم  حميطها  مــع  تن�شجم 
اجلامعة  تــكــون  ـــاأن  ب نــثــق  فنحن  للمجتمع، 
رائدة يف ادارة احلياة وتقدمي امل�شورة العلمية 
ما  وفــق  حاجاته  وا�شتيعاب  وفهم  للمجتمع، 
م�شتوى  على  امكانيات  من  اجلامعة  متتلك 

البحث العلمي وامل�شورة العلمية«.
فيما قال والء حممد )فني مونتري( يف القناة 
اجلامعية التابعة جلامعة كربلء« تقوم القناة 
والثقافية  العلمية  االن�شطة  بتغطية  اجلامعية 
اجلامعة،  داخـــل  املــقــامــة  واالأدبـــيـــة  والفنية 
تقيمها  التي  العلمية  املوؤمترات  تغطية  وكذلك 
االأخــرى،  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  يف  اجلامعة 

ر�شائل  مبناق�شة  اخلا�شة  التغطية  عن  ف�شل 
املاج�شتري والبحوث العلمية«. 

وبنّي: هنالك خطة لتو�شيع وتطوير عمل القناة 
اجلامعية وهي باالأ�شا�س تابعة للقناة اجلامعية 
التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
و�شنعمل اأي�شا على تاأ�شي�س ق�شم اإعلم يف 16 
بعد  لي�شمل  الرتبية  بكلية  العمل   وابتداأ  كلية، 
من  وذلــك  االأخـــرى،  واالأق�شام  الكليات  ذلــك 

اجل ان نرتقي بالواقع العلمي”.
اما املوظفة يف ق�شم االإعلم والعلقات العامة 
اهلل  �شيف  كميل  دعـــاء  كــربــلء،  جامعة  يف 
فتحدثت عن اآلية التعاون والتن�شيق مع و�شائل 
االإعلم قائلة« يعمل ق�شم االإعلم والعلقات 
قاعدة  اإن�شاء  على  كربلء  جامعة  يف  العامة 
يف  املتخ�ش�شني  لــلأ�ــشــاتــذة  نوعية  بــيــانــات 
لو�شائل  ليت�شنى  املختلفة  العلمية  املــجــاالت 
كــاإجــراء  منهم  اال�شتفادة  اإمكانية  االإعـــلم 

اللقاءات والتحقيقات ال�شحفية”. 
واأ�شافت« يقوم الق�شم بالتن�شيق مع االإعلميني 
وت�شهيل املهام اأمامهم  وتوجيهم اىل االأ�شاتذة 
املو�شوع  يخدم  الذي  املجال  يف  املتخ�ش�شني 

الذي ين�شده ال�شحفي”. 
الق�شم اىل تن�شيط  ونوهت �شيف اهلل« ي�شعى 
االأقلم الطلبية فقد اأخذت جريدة اجلامعة 
ــن الــقــ�ــشــم يف االآونــــة  ــتــي كــانــت تــ�ــشــدر ع ال
ا�شتلم  عــن  االمــتــنــاع  عاتقها  على  االخـــرية 
املواقع  يف  ومــتــداولــة  جــاهــزة  م�شاهمات  اي 
بــاأن  وحثتهم  الطلبة  و�شجعت  االلــكــرتونــيــة، 
واأن  يجروا اال�شتطلعات  العمل  يتفاعلوا مع 
الن�شاط  ـــادة  زي اىل  ادى  ممــا  والتحقيقات 
الثقايف للطلب ورغبتهم يف املطالعة هذا من 
االدارية  الناحية  من  اما  االإعلمية،  الناحية 
توثيق  على  العمل  عاتقه  على  ياأخذ  فالق�شم 
املجتمع  اىل  وت�شديرها  اجلامعة  ن�شاطات 

لكي يكون على اطلع دائم مبا يجري”. 

يــكــون  ان  ـــل  ـــاأم ن
هـــــنـــــاك قــ�ــســم 
يــــتــــخــــ�ــــســــ�ــــس 
مناهج  بــتــدريــ�ــس 
ــــــــــــــــــالم يف  االإع

ال�سنوات القادمة

• د. عمران كاظم الكركو�شي
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العمالة العراقية
•تحقيق: �شلم الطائي

بين مطرقة االهمال وسندان الوافدين
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شريحة العمال، شريحة مهمة شأنها شأن الشرائح األخرى بل هي 
عماد الدولة وركن من اركانها، وذلك لما لها من دور في تفعيل 
عجلة التقدم االقتصادي وانعكاس ذلك على القطاعات األخرى التي 

ستنمو وتتطور بتطور االقتصاد.
لذا ان االهتمام بهذه الشريحة وضمان حقوقها وحفظها من الغبن 
التشريعية  السلطتين  اولويات  من  يكون  ان  يفترض  والتهميش 
والتنفيذية، بيد ان ذلك لم يكن في العراق وألسباب عديدة تطرقت 

لها مجلة )الروضة الحسينية( من خالل التحقيق التالي.

العامل االجنبي مف�ضل على العامل الوطني وان 
مل ميتلك االأول اخلربة  

عميد كلية االإدارة واالقت�شاد يف جامعة كربلء، الدكتور 
يف  ال�شريحة  هــذه  واقــع  اىل  تطرق  حميد،  علي  حممد 
العراق قائل" ان �شبب جلوء القطاع العراقي اإىل العمالة 
يعتمد على ماهية املن�شاأة، فهناك ما هو كثيف ا�شتخدام 
وتت�شم  العمل،   ا�شتخدام  املال وهناك ما هو كثيف  راأ�س 
بع�س ال�شناعات باإمكانية االإحلل الفني اأي اإحلل راأ�س 
الكلفة هي  احلالة  العك�س، ويف هذه  اأو  العمل  مكان  املال 
التي حتدد بالدرجة االأ�شا�س ت�شغيل العمال اأو ت�شريحهم، 
العمال،  ا�شتخدام  بكثافة  النامية  البلدان  تت�شم  وعموما 
ن�شبة  تتجاوز  ال  املثال  �شبيل  فعلى  املتقدمة،  الدول  عك�س 
العاملني يف قطاع الزراعة 3 اأو 4 اأو 5 او6 %، يف الدمنارك 
اأو الواليات املتحدة االأمريكية اأو هولندا اأو فرن�شا، يف حني 
ن�شبة  االأفغاين  الزراعة  قطاع  يف  العاملني  ن�شبة  تتجاوز 
80%، ويجب اأن نتذكر اإن البلدان املتقدمة التي ورد ذكرها 
اأما  الغذائية،  للمواد  امل�شدرة  البلدان  قائمة  تت�شدر 
اإ�شباع  اأفغان�شتان على �شبيل املثال فلي�س بو�شعهم  فلحو 
ح�شرا،  الزراعة  قطاع  على  االأمــر  يقت�شر  وال  �شعبهم، 
اإذ يعي�س العامل اليوم ع�شر ما بعد ال�شناعة ولكن يبدو 
)الدول النامية( مل ت�شل اإىل ع�شر الزراعة بعد، بعبارة 
راأ�س  اإحــلل  املتقدمة  ال�شناعية  الــدول  بــداأت  لقد  ثانية 
املال حمل االأيدي العاملة ب�شكل تدريجي منذ بداية الثورة 

ال�شناعية".
لقوانني  تخ�شع  ال  العراق  يف  العمالة  حميد" ان  واأ�شاف 
وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية، فالبلد ي�شتقبل العمال 
دون  يعملون  وهــم  �ــشــوابــط  دون  الــبــلــدان  خمتلف  مــن 
العمالة  بني  التناف�س  عن  تكلمنا  ما  واإذا  عمل،  ت�شاريح 
مف�شل  االأجنبي  العامل  للأ�شف  والعراقية جند  االأجنبية 
على العامل العراقي حتى وان مل يكن االول ميتلك املهارة 
التي  االأوربــيــة  البلدان  يف   العك�س  نــرى  بينما  واخلــربة، 
تف�شل اأبناء جلدتها على االأجنبي، وتعتز معظم املجتمعات 
االأوربية مبنتجاتها الوطنية، فعلى �شبيل املثال الحظت يف 
اأملانيا اعتزاز امل�شتهلك باملنتوج الوطني كتف�شيله اخل�شار 
فللأ�شف  العراق  يف  نحن  اأمــا  امل�شتوردة،  على  االأملانية 

نعتمد على امل�شتورد ونف�شله على املنتجات العراقية".
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االأجنبية يف  العمالة  توظيف  االأخــرية  االآونــة  واأ�شار" كر يف 
الور�س  او  االأ�شواق،  مثل  العراقية  العمل  مراكز  من  الكثري 
وراء  االأ�ــشــا�ــس  ال�شبب  ولعل  ...الــــخ،  ال�شناعية،الفنادق 
مبا  قيا�شا  يتقا�شوه  ــذي  ال االأجـــر  تــدين  هــو  هـــوؤالء  توظيف 
م�شتويات  اخــتــلف  ب�شبب  العراقيون  نــظــراوؤهــم  ي�شتحق 
يف  املعي�شة  م�شتوى  )تدين  اي  والعراق  بلدانهم  بني  املعي�شة 
البلدان امل�شدرة للعمالة(، باالإ�شافة اإىل فارق العملة طبعا، 
واإن ما يلفت النظر هنا هو البطالة التي يعاين منها العراق 

وخ�شو�شا ما تعانيه �شريحة العمال".
على الدولة االهتمام باخلربات والكفاءات 

الوطنية 
العامري" �شاركنا  الكرمي  عبد  والكاتب  االجتماعي  الباحث 
املجتمعات  معظم  قائل"تعاين  العمال  �شريحة  عن  احلديث 
املوا�شيع  من  وهي  وت�شغيلها  البطالة  ظاهرة  من  االإن�شانية 
على  امل�شلم  املجتمع  و  بالغة،  اهمية  ت�شكل  التي  االإن�شانية 
والب�شرية وحث  االقت�شادية  باملوارد  اهتم  وجهه اخل�شو�س 
زينة  والــبــنــون  )املـــال  الــكــرمي  ــقــراآن  ال يف  ورد  حيث  عليها 
احلياة الدنيا(، واملال هو املوارد االقت�شادية والبنون ا�شارة 
رقي  ان  اىل  الكرمية  االآيــة  هذه  ت�شري  الب�شرية،  املــوارد  اىل 
املوارد االقت�شادية  توافر  املجتمعات ورفاهيتها متوقف على 
والب�شرية، ودعا �شبحانه وتعاىل  يف الكتاب الكرمي اىل العمل 
َفاْم�ُشوا يِف  َذُلــواًل  ااْلأَْر�ــسَ  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ُهَو  كما يف قوله ) 
ْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ�ُشوُر(، وهنا دعوة اىل  تعمري  َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ

االر�س وا�شتثمارها".
واأ�شاف العامري" يف جمتمعنا العراقي ا�شتمرت احلكومات 
ال�شيا�شة  هما:  مهمني  جانبني  على  والتاأكيد  االهتمام  يف 
االقت�شادي  العامل  من  اهمية  اأكر  لي�شا  لكنهما  والع�شكرة 
ال�شيا�شي  ال�شراع  ان  عن  ناهيك  الدولة،  عماد  يعترب  الذي 
واخللف بني االحزاب قد �شاهما  بهدم االقت�شاد العراقي، 
كما ان �شيوع الف�شاد وعدم مراعاة الكفاءة والنزاهة يف العمل 
كل ذلك قد ترك تاأثريا كبريا على بنية االقت�شاد العراقي".

حرجة  اأو�شاع  من  تخرج  او  متر  التي  " املجتمعات  واأو�شح 
تدعم  تخطيط  مــراكــز  او  وزارات  على  االعــتــمــاد  حتـــاول 
احلكومة باملعلومات االح�شائية التي تتعلق بعدد العاطلني عن 
العمل، واخلربات التي لديها او التي هاجرت وكذلك املن�شاآت 
التي ت�شررت اأو املراد اإقامتها، واأماكن ال�شوق واملوارد املادية 
واملوارد املائية لكي جتري عمليات جدولة باالأن�شطة الواجب 
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على وزارة 
العمل 
تفعيل 

دور اللجنة 
الوطنية 
للتدريب 

والتأهيل 

العلمي  ب�شكلها  توجد  ال  املراكز  هذه  غريها،  قبل  اجنازها 
ورقة  او  ندوات  وان وجدت فمن خلل  العراق  ال�شحيح يف 
تبداأ  اواخلــارج  الداخل  يف  الراقية  الفنادق  يف  تقام  اأعمال 

وتنتهي مباأدبة طعام كربى فقط ".
مع  العراق  يف  االأجنبية  العمالة  ت�شغيل  ان  العامري"  وتابع 
العمل غري جائز وغري �شحيح  العاطلني عن  وجود مليني  
لوجود هذا الكم الهائل وتوافر اخلربات يف كل االخت�شا�شات 
ول�شنا �شد ت�شغيل العمال االأجانب، ولكن ي�شتوجب ان يكون 
وان  ح�شرا  الدولة  مبوافقة  متر  ل�شروط  خا�شعة  ت�شغيلهم 
تكون االأيدي العاملة ماهرة او متخ�ش�شة يحتاجها املجتمع 
ولي�س كما يح�شل االآن من ت�شغيل لعمال الفنادق واملطاعم 

واملوالت واملعار�س، والذين افرغوا  البلد من العملة ال�شعبة 
لل�شتثمار  بالن�شبة  كذلك  االقت�شاد،  بنية  على  اثــر  مما 
قانونية  ب�شوابط  لكن  ت�شجيعه  ممكن  العراق  يف  االأجنبي 
�شمان  فتح  وكذلك  العراقية،  العاملة  االأيــدي  ت�شغيل  منها 
اجتماعي لكافة العاملني و�شمان احلقوق التقاعدية للعامل 
الوطني مع حتديد اأوليات االجناز مثل اإن�شاء او بناء معامل 
اليد  ت�شغيل  ل�شمان  جماعي  فيها  العمل  ويكون  اإنتاجية 
وت�شغيل  تاأهيل  ــادة  اإع وكذلك  املركونة،  واخلــربة  العاطلة 
املعامل وامل�شانع احلكومية املتوقفة واملت�شررة واإعادة العمل 
يف مزارع ودواجن الدولة و�شركات االآليات وغريها لت�شغيل 
العملية  هذه  و  ال�شعبة  العملة  على  املحافظة  و  العاطلني، 
املجاالت  كل  يف  والكفاءات  الوطنية  اخلــربات  على  حتافظ 

التي لديها اخلربة العملية او العلمية".
يخ�شعوا  ان  االأموال  وروؤو�س  ال�شركات  اأ�شحاب  وبني" على 
العمل  قانون  يلي:  ما  تن�س على  والتي  العمل  وزارة  لقوانني 
املادة 18 ال يجوز  يت�شمن مواد منها،  ل�شنة 1987  رقم 71 
ت�شغيل العامل االأجنبي وا�شتثناء العربي االإ ب�شروط وموافقة 
لكن  العمل  االأجنبي  للعامل  يجوز   23 املــادة  العمل،  وزارة 
العمالة  دخــول  كيفية  عــن  اأمــا  العمل،  وزارة  مــن  بــاإجــازة 
االأجنبية فيجب ان يكون عن طريق اال�شتثمار االجنبي ويكون 

بن�شبة 50% عمال اأجانب و50% عمال عراقيني".
انت�شار  ظاهرة  من  حتد  التي  احللول  ان  العامري"  وختم 
العمالة االجنبية هو وجوب تعاون جهات حكومية كثرية بهذا 

ال�شدد لديها قوانني خا�شة بها كال�شياحة و�شرطة ال�شياحة 
واالأمن ال�شياحي واالإقامة ووزارة العدل باالإ�شافة اىل تعاون 
العمال  عــن  بالك�شف  ــك  وذل املفت�شني  مــع  االأعــمــال  ــال  رج

االأجانب الذين يعملون ل�شاحلهم".
دخول العمالة االجنبية اىل البالد فو�ضوي وغري 

خا�ضع لل�ضروط والتعليمات 
حتدث  الر�شدي  حممد  كربلء  جتــارة  غرفة  رئي�س  نائب 
عــن الــفــو�ــشــويــة يف دخـــول الــعــمــالــة االجــنــبــيــة اىل الــبــلد 
م�شاألة  يف  انتظام  وعدم  تخبط  عملية  هناك  قائل"بالطبع 
تواجد العمالة االأجنبية يف العراق، وهذا االأمر يعود الأ�شباب 
هكذا  مثل  حتكم  واأنظمة  قوانني  وجود  عدم  اأهمها  عديدة 
تواجد، فالبلد حتكمه جمموعة من القوانني واالأنظمة الرتيبة 
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واملعطلة بينما نحن بحاجة اىل  قوانني تخدم الواقع اجلديد 
للعراق وتتما�شى معه فيجب اإلغاء وتعديل الكثري منها، الأنها 
اأ�شبحت ال تتنا�شب والو�شع الراهن، اأي باخت�شار نحن نوؤيد 
دخول العمالة االأجنبية اإىل البلد ولكن وفق �شوابط ومقايي�س 
ومعايري حمددة كاأن تكون هناك �شركات متخ�ش�شة جمازة 
ر�شميا تقوم با�شتقدام عمال يف تخ�ش�شات يحتاج لها البلد 
وغريها،  وال�شناعة  واالإ�شكان  والبناء  االعمار  جماالت  يف 
ودجمها مع العمالة العراقية لنكت�شب منها اخلربة واملهارة 

للنهو�س بالبلد اإىل امل�شتوى الذي نطمح اإليه" .
خطة  هناك  منظمة  اأو  موؤ�ش�شة  لكل  الر�شدي"اإن  واأ�شاف 
وت�شخي�س  عليها  ــراف  ــش واالإ� متابعتها  وتتم  تو�شع  عمل 
ودعمه،  النجاح  نقاط  وتقييم  ومعاجلتها،  ال�شعف  مواطن 
الزائرة  للوفود  ا�شتقبالها  خلل  ومن  كربلء  جتارة  غرفة 
البلدان واجلن�شيات جتد هناك رغبة حقيقية  ومن خمتلف 
على  والكربلئية  العراقية  ال�شوق  اإىل  الــولــوج  يف  وجــادة 
امتيازات  من  املحافظة  هذه  بها  تتمتع  ملا  اخل�شو�س  وجه 
وم�شمونة  ناجحة  اال�شتثمار  عملية  جتعل  وخ�شائ�س 
وعند  امل�شلمني  عامة  عند  ومكانة  بقد�شية  تتمتع  باعتبارها 
ال�شيعة على وجه اخل�شو�س الحت�شانها اطهر وا�شرف ج�شد 

اأال وهو ج�شد االإمام احل�شني وج�شد اأخيه العبا�س )عليهما 
عملية  وت�شهيل  الــطــريــق  فتح  مــن  ــد  الب لــذلــك  الــ�ــشــلم(، 
الفر�س  ال�شتغلل  واالأ�شخا�س  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  دخول 
املدينة  هــذه  مكانة  من  ترفع  والتي  املتميزة  اال�شتثمارية 

املقد�شة".
الوزارات مل تبد اال�ضتجابة املطلوبة للحد من 

ات�ضاع ظاهرة البطالة
)م.ح(  يعمل يف دائرة ال�شمان االجتماعي �شاركنا احلديث 
تن�شف  التي  احلــلــول  ايــجــاد  وكيفية  العمال  �شريحة  عــن 
دور  تفعيل  العمل  وزارة  عــلــى   اإن  قــائــل:  ال�شريحة  هــذه 
ع�شويتها  يف  ت�شم  التي  والتدريب  للت�شغيل  الوطنية  اللجنة 
معظم وزارات الدولة العراقية، وممثلي  موؤ�ش�شات املجتمع 
الغرف  واحتاد  العراقي،  ال�شناعات  باحتاد  املتمثلة  املدين 
الت�شغيل  �شيا�شة  ر�شم  ومهمتها  العمال،  ونقابات  التجارية، 
والتدريب يف العراق، والتن�شيق فيما بينها لت�شغيل العاطلني 
ان  واأود  والقطاع اخلا�س،  الدوائر احلكومية  العمل يف  عن 
او�شح ان  هناك �شعف يف ا�شتجابة الدوائر الر�شمية لعملية 
توفري فر�س عمل للعاطلني امل�شجلني �شمن قاعدة بياناتها، 
من  العديد  �شد  قانونية  اإجــــراءات  الـــوزارة  اتــخــذت  وقــد 

شيوع 
الفساد 
وعدم 

مراعاة 
الكفاءة 
والنزاهة 

في العمل 
عوامل اثرت 

سلبا على 
بنية االقتصاد 

العراقي
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امل�شتفيدين من برنامج القرو�س ال�شغرية الذين مل ي�شتثمروها 
املتدربني  بت�شجيل  ــوزارة  ال قامت  حيث  م�شروع،  اي  تنفيذ  يف 
يف  الت�شغيلية  املــراكــز  بيانات  قاعدة  يف  العمل  عن  العاطلني 
ت�شكيل  لهم، ومت  ايجاد فر�س عمل  لغر�س  واملحافظات  بغداد 
البحث  بهدف  ميدانية  بجوالت  تقوم  ا�شتق�شائية  عمل  فرق 
لكن  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  للعاطلني  عمل  فر�س  عن 
الوزارات مل تبد اال�شتجابة وامل�شاندة املطلوبة للحد من ات�شاع 
ظاهرة البطالة، وان جهودها يف االجتاه ال يوازي م�شتوى طموح 
الوزارة حيث انها غري قادرة على تغطية حاجة العاطلني واإيجاد 

فر�س العمل".
علي نعمة )عامل ب�شيط (، حتدث لنا عن جتربته ال�شعبة يف 
وظيفة  لدي  تكون  ان  اأحلم  قائل"  احلياة  متطلبات  مواجهة 
االو�ــشــاع  ولــكــن  حــاجــاتــي،  ل�شد  املـــال  منها  اك�شب  حمــرتمــة 
اىل حتمل  فا�شطررت  والدي  تويف  اقوى من طموحاتي،  كانت 
واأنــا  �شنة  الع�شرين  عمري  جتــاوز  االأ�ــشــرة،  واإعــالــة  امل�شوؤولية 
عامل ب�شيط، وما اتقا�شاه ال يكفي لتوفري احلاجات ال�شرورية 
كاحلاجة اىل املنزل والزواج وغري ذلك،  اطالب احلكومة بان 
تنظر اىل �شريحة العمال بعني العدل واالإن�شاف، وان جتد لهم  

فر�س عمل منا�شبة".

عجبًا اأال تتعظون؟

•  �شباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

دعت املرجعية الدينية العليا احلكومة املركزية واحلكومات املحلية الأن 
تعرّب عن احرتام  التي  املنا�سبة  باالأ�ساليب  املواطنني  تتعامل مع طلبات 
الدولة ملواطنيها ورعايتها حلقوقهم، كجزء من مهام هذه اجلهات التي 

انتخبها ال�سعب لرتعى �سوؤونه.
واإذا ما اأمعنا النظر يف هذه الدعوات املتكررة من قبل املرجعية العليا دون 
ا�ستجابة لها من قبل هذه احلكومات، بل �سعي هذه احلكومات للت�سييق 
على املواطن اأكرث فاأكرث من خالل تقنني الف�ساد تارة ومن خالل تقلي�س 
م�ستحقات املوظفني ورفع ال�سرائب تارة اأخرى ف�سيجد النا�س اأنف�سهم 
اأهل  "عندما �سكَت  اأمام رواية عن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم مفادها: 

احلق توّهَم اأهل الباطل اأنهم على حق". 
وبالطبع فان املق�سود هنا هو املجتمع واالأف��راد الذين يتكون منهم هذا 
الزخم الهائل والكتل الب�سرية التي تتكون منها مدننا، فقد اأ�سرت املرجعية 
العليا مكامن اخللل وو�سعت يدها على اجلرح باالإر�ساد والتنبيه، ومل يبق 
للمواطن اإال اأن ي�ستعمل حقه امل�سروع يف اإعالء �سوته بكلمة احلق واملطالبة، 
بعدما طغت املعاناة يف معظم املناطق من نق�س كبري يف اخلدمات العامة 
و�سح املياه وازدياد البطالة، والنق�س غري املعقول بالطاقة الكهربائية التي 
احلكومات  من  املتوقع  كان  عاما، حيث  مع�سلة عمرها 13  اإىل  حتولت 
املتعاقبة اأن تويل اهتمامًا خا�سًا بحل هذه امل�ساكل ولكن واقع احلال يفيد 

انه كلما دخَلْت اأمة لعَنْت اأختها...
لقد اأ�سرت املرجعية- مرة اأخرى- �سرورة مكافحة الف�ساد الذي اأ�سبح )اأم 
الباليا( ومل ي�ستفحل لوال وجود الت�سامح وغ�س النظر عن حاالت التجاوز 
وامل�سوؤولني  ال�سيا�سية  الطبقات  قبل  الدولة من  وم��وارد  العام  املال  على 
مبعظم عناوينهم و�سفاتهم واأ�سكالهم، بحيث اأ�سبح الف�ساد مقّننًا، على 
�ساكلة املاليني التي يتقا�سمها اأع�ساء جمال�س املحافظات �سهريًا لي�سكل 
ذلك خمالفة �سريحة لدور هذه املجال�س الرقابي والت�سريعي فيتحول اىل 
دور تنفيذي من خالل �سرف االأموال املبا�سر وب�سفات �سخ�سية دون وجه 

حق وال رقابة...
ان  بل  زال��ت �سابرة حمت�سبة  النا�س ال  ف��اإن معظم  البالء  ومع كل هذا 
اغلبهم ينظر اىل الوطن كاأمانة برقبته فرتاه يقدم نف�سه او فلذة كبده يف 

حماربة االرهاب الداع�سي فداًء للعراق وكرامته وعزته.
ولكن ال�سعب وعلى ل�سان املرجعية التي هي القلب الناب�س للعراق اأعلن ان 
"لل�سرب حدود وال ميكن اأن يطول االنتظار اىل ما ال نهاية.. وحذار من 
اال�ستخفاف مبطالب النا�س والتقليل من �ساأنها وعدم االكرتاث بتبعاتها".
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التكفريي  التنظيم  تقدم  رافقت  التي  االإعالمية  الهالة 
مع  اأتبعها  التي  الوح�سية  واالأ�ساليب  داع�����س،  امل�سمى 
التي مت احتاللها من  املناطق  املتواجدين يف  النا�س  العزل ومع  �سبايكر  جنود 
عنه  ع��ربت  ال��ذي  داع�س  تنظيم  لقوة  الكبري  الت�سخيم  اىل  اإ�سافة  قبلهم، 
االإدارة االمريكية ورئا�سة االأركان املركزية وعدد من دول الغرب التي �ساركت 
يف احتالل العراق حني �سرحوا ان قتال تنظيم داع�س واالإنت�سار عليه يتطلب 

ع�سرات ال�سنني ويحتاج اىل ت�سحيات كبرية جدًا. 
وبطبيعة احلال فان ن�سف املعركة هو اإعالمي َقْبلي ومن ثم يتحول اىل َبْعدي، 
اأعانني على نف�سه  اأمري املوؤمنني ما م�سمونه ان كل من نازلني  وكما ورد عن 
باعتبار اأّن من ينازل )علّي بن اأبي طالب( يعلم انه مقتول ال حمالة وال يتوقع 
فان معنويات  تقا�س  وال  ت�سرب  واالأمثال  الكبري  الفارق  ومع   ، اإطالقًا  الن�سر 
اجلي�س الكبري املقاتل الذي دخل احلروب العديدة مل ت�سعفه يف مقاومة تنظيم 
داع�س االإرهابي بفعل الدعايات االإعالمية واالإ�ساعات املهولة والدعم ال�سيا�سي 

واملادي داخليا وخارجيا.
اأنواع اخلوف وتخالف كل التوقعات  جاءت ف�سائل احل�سد ال�سعبي لتك�سر كل 
وت�سرب عر�س احلائط اأنواع التحليالت ال�سيا�سية التي كانت تراهن على عدم 
حتملها �سدة املعارك وعدم قدرتها على امل�سي اىل نهاية الطريق، وا�ستطاعت 
الدائم  حليفها  االنت�سار  جتعل  ان  م�سمياتها  بكافة  اجلهادية  الف�سائل  تلك 
فهي التي تدّرعت بحب الوطن واملقد�سات واالعرا�س، وقامت بفتوى املرجعية 

الدينية، وت�سلحت بدعاء االأمهات العراقيات ال�سابرات املجاهدات.
     لقد �سّكل اإنطالق الف�سائل لقتال التنظيم الداع�سي اإنعطافة كبرية يف م�سار 

العمليات الع�سكرية واالأمنية بعد النك�سة التي �سببت اغت�ساب حمافظات كاملة 
من قبل ع�سابات ارهابية، وانتفا�سة �سعبية يف حلظة تاريخية حرجة وم�سريية 
فاأما ان نكون اأو ال نكون، ومتت اال�ستجابة لنداء املرجعية الدينية التي علمت 
بحنكتها واأبوتها اأن ال خال�س من االرهاب اال مب�ساركة اأبناء ال�سعب العراقي 
الغيور يف القتال عرب التطوع لدعم القوات االمنية ، فكانت فتوى اجلهاد الكفائي 
الدواع�س  والنهار من  الليل  االأ�سرار والفجار وطوارق  الطاولة على  التي قلبت 
والغرب الكافر الذي اأ�س�سهم ودربهم واأعطاهم ال�سوء االخ�سر للقيام بهجومهم 

الكبري �سد حمافظات غرب العراق و�سماله.
   لقد �سّخت ف�سائل احل�سد دماء جديدة كانت حمور االإنعطافة القوية التي 
انعك�ست على التغريات التي �سهدتها اأحداث احلرب على االإرهاب اإبتداًء من 
اآخ��رًا  ولي�س  واأخ���ريًا  وتكريت  وبيجي  اآم��ريل   )ال�سخر(  اإىل  الن�سر  جرف 

 غفار عفراوي

مقاالت

إّن ما فعله ويفعله أبطال الحشد الشعبي العراقي فاق كل التوقعات والتصورات التي 
كانت مرسومة له في بداية تشكيله، وكان أكثر المتفائلين لم يتوقع أن يصل الحشد 
الى ذروة عطاءه وانتصاراته خالل المدة القليلة التي عمل فيها فحقق ما لم يكن يخطر 
في العقول،ألن الخسارات الكبرى التي ُمنَي به الجيش العراقي المدجج بجميع األسلحة 

والمؤلف من مئات اآلالف من المقاتلين المدربين ممن دخلوا معارك كثيرة وكبيرة،

ملحمة اسطورية ستحكيها األجيال

وكذلك

الحشد الشعبي ..
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والئيات

حينما يرد اىل اال�سماع ا�سم زينب بنت علي )عليهما ال�سالم( يتبادر اىل الذهن 
�سور عدة، تاأتي يف مقدمتها �سور التقوى والعفة واحلجاب التي تكمن فيها مكانة 

املراأة امل�سلمة ولوالها ت�سبح ا�سبة بال�سلعة الرخي�سة الفاقدة لقيمتها.
تلك الثالثية املتالزمة التي فر�سها اهلل على الن�ساء من عباده ج�سدتها ال�سيدة 
زينب )عليها ال�سالم( رغم االدوار التي مرت بها خالل م�سريتها اجلهادية بدءا 
من ترعرعها يف كنف ابيها الذي كان يطفئ ال�سراج ليال كي ال يرى لها ظال، وحتى 
م�سريها يف طريق ال�سبي ووقوفها يف جمال�س الظاملني، ولعل الدور الريادي الذي 
مار�سته ال�سيدة زينب )عليها ال�سالم( بعد واقعة الطف كان من اهم عوامل جناح 
وانت�سار ودميومة مبادئ تلك الثورة العظيمة التي ر�سمها االمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( بدمه الطاهر االمر الذي اثار حفيظة احلاقدين واحلا�سدين واملتاآمرين 
�ساأنه  من  والتقليل  البطويل  املوقف  ذلك  ال�ستهداف  االعمى  حقدهم  فدفعهم 
من خالل ت�سخري االقالم املاأجورة والنفو�س ال�سعيفة التي جتراأت على مقامها 
واعتربتها خمالفة حلدود اهلل وو�سية امها الزهراء )عليها ال�سالم( الذي قالت ) 
خري للمراأة ان ال ترى رجاًل وال يراها رجل ( واعتربوها اول من خالف تلك الو�سية 
حينما وقفت يف جمل�س يزيد )عليه لعنة اهلل( لتخطب يف حم�سر الرجال رغم 

وجود االمام ال�سجاد )عليه ال�سالم(.
تلك االتهامات وغريها التي تعاطفت معها العقول ذات التفكري ال�سيق والب�سرية 
العمياء ادح�ستها االقالم ال�سريفة وك�سفوا للعامل ان ذلك املوقف البطويل لل�سيدة 
زينب )عليها ال�سالم( يعد منقبة ت�ساف اىل مناقبها ود�ستورا اتاح للمراأة ممار�سة 
دور قيادي يف احلياة العامة اىل جانب اعتبارها عامل مكمل لثورة االمام احل�سني 
)عليه ال�سالم(، كونها ايق�ست بخطبتها م�ساعر املحبني الذين غلب عليهم الندم 
وحتركت لديهم دوافع االنتقام من يزيد الذي مل يحفظ و�سية ر�سول اهلل يف اهل 
بيته �سلوات اهلل عليهم اجمعني ا�سافة اىل ك�سفها زيف االع��الم االم��وي الذي 
�سلل احلقائق واوهم الراأي العام عن طبيعة املعركة التي ح�سلت يف كربالء اىل 
جانب ا�ستعرا�سها ملظلومية االمام احل�سني بقتله اب�سع قتلة على رم�ساء كربالء 

ومظلوميته بعد ا�ست�سهاده من خالل �سبي عياله واأطفاله اىل ال�سام.
وي�سري عدد كبري من املوؤرخني والباحثني ان خطبة ال�سيدة زينب ادخلت الرعب يف 
قلوب بني امية قاطبة وهياأت االجواء حلفظ حياة االمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( 
واأتاحت الفر�سة له لريتقي املنرب يف ال�سام الذي هز بعباراته عر�س يزيد وف�سح 

بكلماته احلكم االموي.
لذا على كل من تدعي التزامها مبنهج ال�سيدة زينب وانتماوؤها لها ان تلتزم بالتقوى 
حمل  ثقايف  بغزو  اليوم  منر  اننا  خ�سو�سا  الظروف  جميع  يف  واحلجاب  والعفة 
�سعارات براقة وزائفة اوهمت من خدعتهن الدنيا بان احلجاب ا�سبح مظهر من 

مظاهر التخلف وعائق امام تطورهن ومواكبتهن للتح�سر.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�شفار



بحجابها قتلت  يزيد
والئيات

الفلوجة معقل االإرهاب واالإرهابيني .
  لقد كان لف�سائل احل�سد ال�سعبي الف�سل الكبري يف عودة القوات االأمنية 
مرة اأخرى، وبروح معنوية عالية فتغريت  القتال  – اىل  االنتكا�سة  – بعد 
موازين القوى ل�ساحلها، فكان دخول احل�سد اأر�س املعركة فا�سلة تاريخية 
واحل�سد  قواتنا  معها  حققت  القوية  واال�ستجابة  النكو�س  من  حالتني  بني 

ال�سعبي انت�سارات باهرة وكبرية ميكن ان ن�سميها ا�سطورية .
 كما �ساد الفرح والطماأنينة اأفراد ال�سعب العراقي جميعًا باأن جياًل عراقيًا 
خال�سًا وخمل�سًا للدين والوطن يعمل بتفاٍن عال، وروح ت�سحوية، واإرادات 
�سلبة، واإميان متما�سك، ال مثيل لها يف العامل اأجمع، وعلى الرغم من �سقوط 
�سباب بعمر الزهور، و�سيوخ كبار كاأنهم اأ�سحاب االمام احل�سني يف البذل 
والعطاء وال�سجاعة واالإباء، اإال اّن ما يعزينا ويوا�سينا انهم �سهداء كرام على 
طريق التحرر واخلال�س من الفكر املتطرف واالإرهاب االأعمى الذي يريد 

بناء خالفة اجرامية دموية بعيدة عن اال�سالم احلق روحا ومظهرا.
والبطولة  ال�سجاعة  يف  الف�سائل  �سطرتها  التي  املالحم  اىل      واإ�سافة 
وال�سرب واالإميان باهلل تعاىل وق�سائه وقدره، فاأنها �سطرت مالحم اأخرى 
تندرج �سمن اأ�ساطري الفر�سان االوائل وهي االأخالق والتعامل بالروح االأبوية 
واالأخوية مع �سكان املناطق املحررة، اإذ �ساهدنا عند حترير بع�س املناطق 
وخ�سو�سًا جرف الن�سر واآمريل اأفعاال واأعماال تنمُّ عن مدى تخّلق �سباب 
اال�سرى،  مع  التعامل  يف  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  باأخالق  احل�سد 
على الرغم من وح�سية اأفعالهم جتاه مقاتلينا - وكل اإناء بالذي فيه ين�سُح 
اأمري  تعلموا يف مدر�سة  ال�سعبي  اأخالق معاوية واحل�سد  – فهم ين�سحون 

املوؤمنني عليه ال�سالم.
اأحد  ي�سقي  الفر�سان، فهذا مقاتل  اأخالق  رائعة من   وقد �ساهدنا مناذج 
وال�سقالوية  �سبايكر  يف  باأبنائنا  هم  فعلوا  ما  متنا�سيًا  بيده  الدواع�س 
وغريها، وذاك يتوجه اىل ال�سالة اثناء القتال غري اآبه بال�سواريخ والنار 
واالأ�سخا�س  العوائل  مع  للمقاتلني  الطيب  التعامل  اىل  اإ�سافة  وامل���وت، 
الذين كانوا حما�سرين باملنطقة ب�سبب �سيطرة عنا�سر »داع�س«، فراأينا 
ال�سعبي بف�سائلهم املتنوعة وهم يحملون رجاًل م�سنًا  اأف��رادًا من احل�سد 
اأو مي�سحون عن وجه طفلة �سغرية مرعوبة دموعها احلارة اخلائفة، مثلما 

�ساهدنا تقدميهم الطعام واملاء لهوؤالء املحا�سرين.
   ان التاريخ �سيكتب يف �سفحات من ذهب ولوؤلوؤ ومرجان بطوالت ا�سطورية 
 ( العام  اأّن  القادمة  االأجيال  و�ستقراأ  ح�سينية،  علوية  حممدية  واأخ��الق 

1436ه�- 2015م ( كان عام احل�سد ال�سعبي املقد�س.
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حوارات

•  حاوره: محمد اليساري

األمين العام للمجمع 
الثقافي العربي:
تراث أهل البيت

يدعو الى االنفتاح على 
البشرية ونشر السالم.

األمين العام للمجمع الثقافي العربي، 
البروفيسور فكتور الكك، أستاذ 

جامعي لبناني من مواليد 1936م، 
لديه ثالث شهادات دكتوراه في آداب 
اللغة العربية وآداب اللغة الفارسية 

والفلسفة باللغة الفرنسية، يتقن 
اللغات العربية، الفارسية، االنكليزية، 

الفرنسية، ودرَّس هذه اللغات في 
جامعات فرنسا وأمريكا وكندا وإيران 

ولبنان، نتاجه الفكري والعلمي واالدبي 
يربو على عشرين مؤلفًا مطوالً وأكثر 

من مائة بحث في مواضيع متنوعة 
منها األدب واللغة والفلسفة والعرفان. 

مجلة )الروضة الحسينية( استثمرت 
تواجده ضيفًا في مدينة كربالء 

المقدسة لتحاوره في مجال االدب 
والثقافة فخرجت بهذا الحوار. 
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‚‚
‚‚

 اتخذت 

من قضية 

اإلمام 

الحسين 

)عليه 

السالم( 

انموذجًا 

للحوار 

المسيحي 

االسالمي.

ماهية  عن  حدثنا  بداية  الحسينية:  الروضة 
االنشطة والمهام التي يقوم بها المجمع؟

عمره  العربي  الثقايف  املجمع  فكتور:  البروفيسور 
يف  واالأدب  الثقافة  اأع��الم  وي�سم  لبنان،  ومركزه  �سنة   25
العربية  الثقافة  تنمية  يف  اهدافه  تتمحور  عربية  دولة   15
البلدان  كل  يف  وادبية  ثقافية  نه�سة  اج��ل  من  وتطويرها 
العربية  والثقافة  االدب  رونق  اع��ادة  على   والعمل  العربية 
اىل �سابق عهدها حيث االزدهار والتطور يف كافة املجاالت 
�سنويًا  م��وؤمت��رًا  املجمع  يعقد  لذلك  ثقافتنا  تطوير  وبغية 
خا�سًا على م�ستوى دول العامل العربي نبحث خالله امورًا 
والتكامل  الت�سامن  ب�سكل عام مثل  العربية  الثقافة  تخ�س 
املوؤمتر  وه��ذا  واالقت�سادي،  والثقايف  ال�سيا�سي  العربي 
اقامة  على  نعمل  كما  معينة  عربية  بعا�سمة  عام  كل  يقام 
ندوات يف مقر املجمع يف لبنان تعنى بن�سر الثقافة العربية 
ب�سورة عامة واظهارها باأبهى حلة، كما ت�سدر عن املجمع 
جملة علمية بحثية حمكمة وا�سطلٌع مبهمة اال�سراف العام 
العربية  لغات هي  باأربعة  �سنة  عليها، وهي ت�سدر منذ 57 
بالدرا�سات  تعنى  وهي  والفرن�سية  واالنكليزية  والفار�سية 

املقارنة العربية االيرانية.
الروضة الحسينية: كيف تناولت فكر وتراث 
نتاجاتك  في  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

الفكرية واألدبية؟ 
)عليهم  البيت  اأه��ل  ت��راث  فكتور:  البروفيسور 
ال�سالم( بحد ذاته تراث منفتح على االن�سان بغ�س النظر 
عن عرقه او دينه او مذهبه فهو يدعو اىل ن�سر ثقافة ال�سالم 
مقابل التطرف والقتل، ففي ايامنا هذه هناك حاجة ملحة 
للتعريف برتاث وفكر اهل البيت االطهار )عليهم ال�سالم(، 
وقد نقلت ق�سية االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( اىل العامل 
�سرية  تناولت  وكذلك  ال�سعر  وق�سائد  البحوث  خالل  من 
االآن  واأن���ا  الغدير،  وح��ادث��ة  ال�سالم(  )عليه  علي  االم���ام 
االئمة  الأن  اال�سالمي  امل�سيحي  للحوار  امنوذجا  اتخذها 
االطهار )عليهم ال�سالم( اقاموا حوارات �سهرية ومعروفة 
مع الن�سارى يف الع�سر العبا�سي وجرى احلوار بكل احرتام 
ومودة وحمبة، وهم يدعوننا اىل االنفتاح على بقية االديان 
وه��ذه  االآخ���ر  اح���رتام  و���س��رورة  بنهجهم  االق��ت��داء  فيجب 

احلوارات تعلمنا الت�سامح واملحبة لالإن�سانية جمعاء، وهذا 
كله نهلوه من النبع اي من اأمري املوؤمنني االإمام علي بن ابي 
)عليه  امل�سيح  ال�سيد  يف  قال  الذي  ال�سالم(  )عليه  طالب 
ال�سالم( ما مل يقله احد وهذا مذكور باإيجاز يف كتاب نهج 
عدة  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  يف  كتبت  كما  البالغة، 
وغريه،  الغدير  كعيد  منا�سبات  عدة  ويف  واأ�سعار  ق�سائد 
وقد قدمت بحث تخ�س�سي يف املوؤمتر البحثي املقام �سمن 
احلادي  العاملي  الثقايف  ال�سهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات 
يتناول  �سواء(  مهده وحلده  احل�سني  )االإمام  بعنوان  ع�سر 
هيتها  ما  و�سرحت  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإم��ام  ث��ورة 

وابعادها وكيف ا�سبحت ثورة ان�سانية. 
لحركة  تقييمكم  ما  الحسينية:  الروضة 

األدب العربي في الوقت الحالي؟ 
وخا�سة  االآن  العربي  االأدب  فكتور:  البروفيسور 
ال�سعر العربي يف ترٍد وا�سح وخطري فقد ا�سبح كل من هب 
ودّب يدعي بانه �ساعر وهو مل ينظم اال ق�سيدة او ق�سيدتني، 
ال�سعراء  ال�سعر فقد ا�ساع  النرث منها اىل  وهي اقرب اىل 
بحور ال�سعر واهملوا القوايف وتنا�سوا النغم واملو�سيقى، واأنا 
ولكني  واحدة،  بقافية  الق�سيدة  تكون  ان  اىل  ادعو  ال  هنا 
املو�سيقى  فقدت  فاإذا  املو�سيقى  هو  ال�سعر  جوهر  ان  اجد 
الن  ال�سعر  عليها  يبنى  التي  اال�س�س  من  مهما  ا�سا�سا  فقد 
املو�سيقى هي و�سيلة للتعبري عن نف�سية ال�ساعر التي تختلج 
بني ثناياه ويريد اي�سالها للمتلقي فاإلقاء ال�ساعر للق�سيدة 
ال�سعرية يتوجب ان تكون م�سحوبة مبو�سيقى فمن خاللها 
ي�ستطيع ان يوؤثر باملتلقي حتى وان مل يكن يفهم لغة الق�سيدة 
الأن ال�ساعر قد اأو�سل جزء من االحا�سي�س من خالل ايقاع 
ونغم الق�سيدة ال�سعرية، وهذا ال�سيء قد اهمله املت�سدون 
لل�سعر احلديث فتجده بال معنى وال ذائقة ادبية وامنا ح�سو 

لكلمات بقالب اقرب اىل النرث.
تقع مسؤولية  من  على  الحسينية:  الروضة 

هذا التراجع في المجال االدبي والثقافي؟
عليها  تقع  االإعالم  و�سائل  ان  فكتور:  البروفيسور 
وهم  �سعراء  وت�سميهم  للبع�س  تروج  فهي  كبرية  م�سوؤولية 
لي�سوا ب�سعراء وال يتقنون اللغة وقد قال القدماء باأن ال�سخ�س 
ال ي�سبح �ساعرًا حتى يقراأ كل ال�سعر العربي ويحفظه منذ 
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؟  احلفظ  مل��اذا  هنا  ال�سوؤال  وياأتي  ع�سره،  حتى  اجلاهلية 
واجلواب: هو ان نظم الق�سائد عمل ابداعي تراكمي واذا ما 
اطلع ال�سخ�س على ق�سائد ال�سعراء ال�سابقني تولدت لديه 
الناجح  ال�ساعر  مقومات  بكل  مت�سلح  وا�سبح  خا�سة  ملكة 
بالبنان،  له  ي�سار  �ساعرا  يكون  ان  ا�ستحق  قد  يكون  وبذلك 
وهذا االمر ينطبق على بقية الفنون االدبية وكذلك يالم�س 
املفارقات  ومن  واالدب��اء،  والكتاب  املفكرين  ق�سايا  جوهر 
ال�سعراء  بع�س  ودواوي���ن  كتب  مراجعة  اىل  عمدت  قد  اين 
وقد  ال�سليمة  اللغة  اىل  يفتقرون  انهم  فوجدت  املعا�سرين 
واملفردات فوجدت من خالل قراءتي  الكلمات  غابت عنهم 
واال�ستطالع الذي اجريته ان عدد الكلمات التي ي�ستخدمونها 
يف كتبهم ودواوينهم ال تتجاوز 150 مفردة فهذا يوؤ�سر اىل 
خطورة كبرية وفقر فاح�س لدى هوؤالء فهم غري مطلعني على 
وال�سعر  واالدب  وال��رتاث  النبوي  واحلديث  الكرمي  القراآن 
هو  ال�سليمة  اللغة  االإن�سان  يكت�سب  فكيف  ال�سالف  العربي 
االحاديث  على  مطلع  وغري  الكرمي  القراآن  ق��راءة  يجيد  ال 

النبوية ال�سريفة وال�سعر العربي.
االرهابية  الجماعات  الحسينية:  الروضة 
برأيك  الحقيقية،  االسللالم  صورة  شوهت 
تبيان  والمفكرون  لللأدبللاء  يمكن  كيف 

الحقيقة وإيضاح الصورة؟
�سوهت  ع�سر  يف  نعي�س  نحن  فكتور:  البروفيسور 
ال�سورة  نقل  اىل  حاجة  هناك  لذلك  اال�سالم  �سورة  فيه 
نعلم  ونحن  واالنفتاح  الت�سامح  �سورة  لالإ�سالم،  احلقيقية 
اتباع  يحاورون  كانوا  ال�سالم(  )عليهم  االطهار  االئمة  ان 
الديانات االأخرى وال�سيما امل�سيحيني منهم حماورة الند للند 
كاحلوارات املحرتمة واملنفتحة التي جتري بني بع�س االئمة 
وهناك   ،) امل�سيحي  الدين  رجال  كبري  اي   ( والكاثوليكو�س 
مثال اآخر على �سمو اتباع اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، وهو  
الع�سر  يف  الطالبيني  نقيب  املو�سوي  الر�سي  ال�سريف  ان 
الفذ  وال�ساعر  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اآل  و�سليل  العبا�سي 
الرجل  تويف هذا  فعندما  ال�سابئي  ا�سحاق  ابي  كان �سديق 
جهز جنازنه ورثاه بق�سيدة ع�سماء رغم ان ابا ا�سحاق كان 
امل�سلمني  كافة  ادعو  لذا   النجوم،  من �سابئة حران -عبدة 
البيت  اه��ل  ت��راث  على  لالطالع  امل�سلمني  غري  عن  ف�سال 
واتخاذه  ال�سايف  نبعه  من  واالغ���رتاف  ال�سالم(  )عليهم 
منطلقًا لن�سر فكر ونهج االإ�سالم املحمدي اال�سيل من خالل 

نتاجاتهم الفكرية واالأدبية والثقافية.    

العتبات  وجللدت  كيف  الحسينية:  الروضة 
المقدسة في العراق؟

البروفيسور فكتور: ما كنت اتوقع ان اأرى يف النجف 
)عليهم  االطهار  االئمة  مراقد  يف  الفن  من  اآي��ات  وكربالء 
الزخرف  فن  وناف�سه  ذروت��ه  املعمار  فن  بلغ  فقد  ال�سالم( 
الرا�سخ  االمي��ان  نتاج  فكالهما  عجب  وال  املتجدد  العريق 
مبحبة  املفعم  االميان  ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  الإتباع 
اآل البيت )عليهم ال�سالم( الذين غدوا مثاًل اأعلى يف االإميان 
والتقوى والعلم وال�سهادة متجاوزين ديار االإ�سالم اىل العامل 
واملعتقدات  االديان  كل  على  انفتاحهم  ويف  مناقبهم  يف  كله 
وهذه ميزة امتازوا بها وعلى راأ�سهم اإمام االئمة علي بن ابي 
طالب )عليه ال�سالم(، الذي ا�سبح منوذجًا لالإن�سان الكامل 
اال�ساءة  رد  النا�س  علم  ال��ذي  فهو  والعرفان،  الفكر  الأه��ل 
فاحللم  الطيبة،  بالكلمة  القاتل  املجرم  ودف��ع  باالإح�سان 
بطولته  كله  ذل��ك  وف��وق  والبالغة  والف�ساحة  وال�سجاعة 

املنقطعة النظري يف �سبيل االإ�سالم وتر�سيخه. 
الروضة الحسينية: ما رأيكم بالمهرجان؟

من  املهرجان  ه��ذا  اإق��ام��ة  ان  فكتور:  البروفيسور 
)عليهم  البيت  اأهل  وتراث  فكر  الن  ال�سرورية  امل�ستلزمات 
امل�سلمني  غري  عن  ف�ساًل  امل�سلمني  عن  حمجوب  ال�سالم( 
املناقب  على  يقوم  تراث  الأنه  الب�سرية  لعامة  ال��رتاث  فهذا 
والف�ساحة  البالغة  �سيد  وا�س�سها  بها  ب��داأ  التي  اخللقية 
حتى  ال�سالم(  )عليه  طالب  اب��ي  بن  علي  االإم���ام  العربية 
كالم  ف��وق  ك��الم  باأنه  البالغة  نهج  كتاب  يف  كالمه  و�سف 
املخلوق ودون كالم اخلالق، وهنا جند ان تراثهم يقوم على 
ان هذا  وبالتايل  االآخ��ر واحل��وار،  وتقبل  واالنفتاح  االخ��الق 
الرتاث يجب ان يكون امنوذجا لكل الب�سرية للتحاور وطرح 
االفكار وقبول االآخر املختلف، وما هذا التجمع لهذه النخبة 
والطوائف  الديانات  من  وغريهم  وم�سيحيني  م�سلمني  من 
ال�سهداء  �سيد  قبة  حت��ت  االأر����س  ا�سقاع  ك��ل  م��ن  االأخ���رى 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( اإال لالإطالع واالإ�سهام بن�سر 
فيه  جند  الذي  الع�سر  هذا  يف  خ�سو�سًا  واملحبة  الت�سامح 
منهم  وه��و  االإ���س��الم  يدعون  ممن  واالإره��اب��ي��ني  املتطرفني 
الكرمي  والقراآن  اال�سالم  تعاليم  بال�سد من  فاأعمالهم  براء 
انه طرح  اإن ف�سل هذا املهرجان  االإن�سانية، لذلك  واملبادئ 
واأو�سل  ال�سالم( من جديد  التعريف ب�سرية االئمة )عليهم 

�سوتهم اىل مندوبي اربعني دولة.

‚‚
اإلمام 

علي )عليه 

السالم( 

نموذجًا 

لإلنسان 

الكامل 

وقدوة 

لإلنسانية. ‚‚



• اعداد: �سباح الطالقاين

اجتماع

�ضاألُت عدة اأ�ضخا�ص من �ضرائح خمتلفة هذا ال�ضوؤال: مَل انَت فقري؟
تبعرثت اإجاباتهم بني احلظ والتوفيق والوراثة و�ضوء التخطيط، ولكن االإجابة 

االأكرث ورودا كانت )انها ارادة اهلل(. 
وال احد يعرت�ص على مبداأ ان يف كل ع�ضر ويف كل مكان هناك فقراء واأغنياء، 
ارادة اهلل -عّز وجّل- يف  ُمذ ُخلقت، وانها  الب�ضرية  وان هذه طبيعة املجتمعات 

تباين اخللق حظًا وتوفيقًا ومكانًة وعلمًا وحكمًة وغنًا...

أسباب ونتاجات
الفقر والتفاوت الطبقي

•ال�ضورة بعد�ضة: م�ضطفى احمد
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واجبات  ع��ن  بالتغافل  االأم���ر  يتعلق  عندما  ولكن 
االأغنياء جتاه الفقراء فان امل�سالة تتحول اىل جحود 
تعاىل  اهلل  اأم��ر  ع�سيان  اىل  و�سواًل  نعمة  وُن��ك��ران 
وال�سائل  لليتيم  حق  االأغنياء  اأم��وال  يف  يكون  ب��اأن 

واملحروم والعاجز واملغرم...
وعندما يتعلق االأمر بتق�سري احلكومات )املنتخبة( 
يف مكافحة الفقر واأ�سبابه فاإن الق�سية تتحول اىل 
باليمني  احِلنث  اىل  و�سوال  امل�سوؤولية  عن  التخلي 
الذي عادة ما توؤديه احلكومات املنتخبة مبفا�سلها 

كلها �سواء التنفيذية والق�سائية والت�سريعية...
اىل  لي�سل  للف�ساد  العنان  الدولة  تطلق  عندما  بل 
ذروته وي�سنع طبقتني من املجتمع احداهما تكونت 
واالخ���رى  ال�ُسحت  ب��اأم��وال  ُاتخمت  حتى  طفيليًا 
هي  ه��ذه  ف��ان  يوؤويها،  �سقفا  جتد  ال  حتى  ُمعدمة 
موؤ�س�سات  ب��وزره��ا  ي�سرتك  التي  الكبرية  الطامة 

الدولة واملجتمع معًا على ال�سواء.
مكامن  على  نوؤ�سر  اأن  اآثرنا  العدد  لهذا  ملفنا  يف 
باملجتمع  ي��وؤدي  ال��ذي  واالجتماعي  االداري  اخللل 
اىل  ي��وؤدي  طبقيا  تفاوتا  وي�سنع  الفقر  مهالك  اىل 
من  وتفرغها  الدولة  تنخر  اجتماعية  م�ساكل  خلق 

ركائزها االن�سانية...

اال�ضالم دين متكامل ال ي�ضمح بوجود الفقر
وا�سط  جامعة  يف  التدري�سي  العقيلي،  علي  ال�سيخ 
مثايل  اقت�ساد  دين  هو  اال�سالمي  الدين  ان  يفيد 
دّلت  القراآنية  االآي��ات  من  الكثري  ان  اىل"  وي�سري 
على معاجلة ق�سية الغنى والفقر بالن�سبة لالإن�سان، 
فاالإ�سالم ال يريد ان يكون الغني فقريا، اذ جاء احد 
امل�سلمني اإىل الر�سول حممد -�سلى اهلل عليه واآله- 
)زدَت  النبي  له  فقال  م��ايل.  بكل  ت�سدقُت  وق��ال 

وحينما  ه��ذا  يريد  ال  فاالإ�سالم  فقريا(.  الفقراء 
بالفقراء  لريتفع  امنا  اخلم�س  و�سرع  الزكاة  �سرع 
يكون  اأن  يوجب  فاالإ�سالم  ولهذا  اأغنياء،  ليكونوا 
وم�سدر  يركبها  دابة  له  يكون  وان  �سكن  لالإن�سان 

رزق واإال يعترب فقريا.
للفقر  االإ�سالمي  الدين  ي��راه  ال��ذي  املنظار  اإن  اإذ 
لي�س املنظار الذي يراه املجتمع يف هذا الوقت، بل 
هو منظار �سامي يعتمد على قاعدة ان االإن�سان يجب 
اأن تكون لديه مقومات احلياة كاملة، ولذلك ان اهلل 
الزكاة  االأغنياء  اأم��وال  من  جعل  وتعاىل  �سبحانه 

للفقراء وكذلك ق�سية اخلم�س، ولو طبقت ال�سريعة 
االإ�سالمية تطبيقا تاما بهذا اخل�سو�س على االقل 

فلن جتد هنالك فقريا يعاين من الفقر اأبدًا.
بالفقر  تذكري  هناك  ال�سيام  يف  ان  جن��د  فمثال 
الواجبات  واداء  م�ساعدتهم  على  حث  و  والفقراء 
ازائهم، وكذلك ال جتد �سالة اإال ومعها كلمة زكاة، 
واإمنا دين متكامل  لي�س دين عبادي فقط  فاإذًا هو 
املجتمع و�سوال اىل  وينظر برعاية اىل حالة  االأطر 
اأطعمهم من جوع  الفرد يف قوله تعاىل: )هو الذي 
البيت...(  ه��ذا  رب  فليعبدوا  خ��وف  من  واآمنهم 

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يعبد  ان  ي�ستطيع  ال  فاجلائع 
واأرزاق���ه  خزائنه  من  وان��زل  اأواله  اهلل  اإن  ولذلك 
اإىل عباده، ولكن العباد هم من منعوا على بع�سهم 
فكل  طبقات  بينهم  فيما  واأ�سبحوا  الِنعم،  البع�س 
اأن يجهد،  العلمي  وتنا�سبه  على مقدار عمله وقوته 
الدين  يف  الفقر  م�ستوى  يف  فقري  يوجد  ال  ولكن 
ومن  االإ�سالمية،   ال�سريعة  ُطبقت  لو  االإ�سالمي 
ال�سهل تطبيقها يف وقتنا هذا الن امل�سلمون يقيمون 
ان  مع  العبادية  واأفعالهم  الزكاة  وي��وؤدون  ال�سالة 
فلي�س  و�سخ�سية  ن�سبية  ق�سية  تبقى  االأم��ور  ه��ذه 
االأمر  ال�سالة..  ي��وؤدون  كما  يوؤدونها  امل�سلمني  كل 
يحتاج اإىل قوة واإرادة واإميان حقيقي فقد روي عن 
االإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم انه كان يف جيبه 
دينار فقابله �سائل فقري فاخرج االإمام ذلك الدينار 
قائال.. خذ واأنا اأبو احل�سن، كاأمنا اخذ يكبت على 
ان  يريد  االإم���ام  اإن  الدينار.  اإعطائه  عند  نف�سه 
يفهمنا بان ال�سيء مهما كان عزيزا البد اأن جنعل 
منه ح�سة لالآخر، حتى ت�ستقيم احلياة الن االإن�سان 
املقابل حينما يحرم وال يعطى قد يت�سع جماله الأن 

يكون جمرم.
الفقر  معاجلة  اهمية  ببيان  العقيلي  ال�سيخ  ويختم 
بقول  فُيذّكر  واملجتمع  الفرد  تداعياته على  وعظمة 
االإمام علي عليه ال�سالم: )عجبُت ملن ال يجد قوت 
يومه مل ال يخرج على النا�س �ساهرا �سيفه(. لذلك 
هذا  ك��ان  اإذا  لل�سارق  عقوباته  يف  االإ���س��الم  حتى 
دعته  التي  االأ�سباب  ولديه  وحمتاج  فقري  ال�سخ�س 
طعام  على  كاحل�سول  ال�سخ�سية  حاجته  لق�ساء 
عليه  تخف�س  بل  مبا�سرة،  باحلد  يعاقب  ال  متاع  او 
غري  ال�سارق  من  اق��ل  ح��دود  عليه  وتقام  العقوبة 

املحتاج فعاًل.
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التنمية والفقر نتاجات ادارية..
يبنى  التي  والركائز  االداري��ة  االأ�س�س  اىل  وبالعودة 
جند  فاننا  اقت�ساديا  املتوازن  امل��دين  املجتمع  بها 
احلديث،  باملعنى  للدولة  االقت�سادي  النظام  ان 
هو امل�سوؤول االول عن خلق هذا التوازن ومنع تكون 
يجد  ال  معدمة  واالخ��رى  متخمة  احداهما  طبقتني 

فيها الفرد �سقفا يوؤويه. 
فيما  يعني  االقت�سادي  النظام  هذا  فان  وبالطبع 
الطبقات  بها  تتمتع  ال��ت��ي  احل��ق��وق  حت��دي��د  يعنيه 
وعدم جعلها  الدولة،  موؤ�س�سات  الوظيفية يف عموم 
ذات فروقات �سا�سعة حتى وان كانت طبقات وظيفية 
�سيغ  ايجاد  يف  الدولة  م�سوؤولية  عن  ف�سال  عليا، 
الدخل،  حمدودة  للطبقات  االأوجه  املختلف  الدعم 
وم�ساعفة جهود الدعم وتنويعه ملن هم حتت خط 

الفقر، �سمن برامج رعاية اجتماعية متكاملة.
ان هذه ال�سَيغ اآنفة الذكر تعتمد اعتمادا كبريا على 
اأ�س�س بناء اأّولها مكافحة االأمية واالهتمام مب�ستوى 
البطالة وفق برامج تنمية ب�سرية  التعليم ومكافحة 
متكاملة، حيث ان الواقع بالن�سبة للمجتمع العراقي 
يواجه �سل�سلة من االخفاقات وفق �سواهد كثرية منها 
تزايد معدالت الفقر يف بلد غني! وازدياد معدالت 
واملوؤقتة  وال�سافرة  املقّنعة  �سورها  بكافة  البطالة 
اأعداد  العمل، وتزايد  اإنتاجية  والدائمة، وانخفا�س 
العاملني يف القطاع غري املنظم والذي ال ي�ستند اإىل 
اأية قواعد يف توفري �سروط العمل وظروفه وعوائده 

من اأجور وتاأمينات و�سمانات وحقوق.. 
ان الفقر يف العراق يت�سف بجملة من اخل�سائ�س 
كاظم  لطيف  ح�سن  )الدكتور  الباحث  اأهمها  يبني 

الزبيدي( وفق املعطيات التالية:
اإن  اإذ  الغالب،  يف  اأ�سرية  ظاهرة  هو  الفقر  -اإن 

واقت�سادية هي  العراقية كوحدة اجتماعية  االأ�سرة 
املجتمع  تركيبة  مع  ات�ساقًا يف ذلك  بالفقر،  املعنية 

وبنيته ومنظومة القيم والتقاليد ال�سائدة فيه...
-ان حجم االأ�سرة يلعب دورا يف زيادة حدة الفقر، 
عدد  زاد  كلما  االأ�سرة  اأف��راد  عدد  ازداد  كلما  الأنه 

االأفراد املعالني، 
على  ال�سغط  وتزايد  املعي�سة  تكاليف  ارتفعت  كلما 

ميزانية االأ�سرة، وبالتايل تتكون فجوة الفقر..
اجل��وان��ب  على  يقت�سر  ال  ال��ع��راق  يف  الفقر  -اإن 
يت�سمن  ب��ل  الفقر،  خطوط  تقي�سها  التي  امل��ادي��ة 

مكونات اأخرى ينبغي اأخذها بعني االعتبار وبخا�سة 
اجلوانب الثقافية وتلك املتعلقة بامل�ساركة والتمكني 
اىل  ا�سافة  ادخالها  يفر�س  ما  وه��و  االجتماعي، 

موؤ�سرات الدخل يف تو�سيف الفقراء..

- اإن الفقر يف العراق ال يعود اإىل عوامل ذاتية تتعلق 
باالأفراد فقط، كما اأنه لي�س جمتمعيا فقط، ذلك اأن 
هناك عوامل خارجية دفعت باجتاه اإفقار العراقيني 
وبخا�سة يف ظروف احلروب املتعددة واحل�سار وما 
اأفرزته هذه الظروف القاهرة من نتائج وتداعيات 

واالجتماعية،  واالأ���س��ري��ة  الفردية  االو���س��اع  قلبت 
فالفقر هنا نتاج الظروف اال�ستثنائية..

-ارتباط الفقر بالبطالة خا�سة وان الفقراء هم من 
ذوي الدخول املتدنية، وممن ال ميلكون م�سادر دخل 
تخلفت  الن�ساء  ان  م�سافًالذلك  العمل،  اخرى غري 
بحكم الظروف اال�ستثناية عن اللحاق بفر�س العمل 
ومع انخفا�س معدالت م�ساركة املراأة يف قوة العمل 

تظهر �سورة اخرى للعالقة بني الفقر والبطالة...
- يرتبط الفقر بالتعليم بعالقة عك�سية، فكلما زادت 
احتمالية  انخف�ست  كلما  االأف��راد  يف  التعليم  درجة 
لرب  امل��ت��دين  التعليم  م�ستوى  ينعك�س  اإذ  الفقر، 
االأ�سرة �سلبيًا على احلالة االقت�سادية واالجتماعية، 
وهو ما يوؤدي اإىل مزيد من البطالة، وانخفا�س يف 

االأجور وبالتايل زيادة يف فقر االأ�سرة..

واجتماعية  �سيا�سية  ون��ت��ائ��ج  اث����ارًا  للفقر  -ان 
االفقار  ح��دة  فزيادة  خطرية،  وبيئية  واقت�سادية 
لالرهاب،  بوؤرا  وتخلق  اجلرمية  معدالت  من  تو�سع 
واالجتماعي،  ال�سيا�سي  االحتقان  حدة  من  وتزيد 

مثلما ت�ساهم يف تدهور البيئة وتدمريها..
-بالن�سبة للعراق، فهو مل ي�سهد حتى االن حماوالت 
ما  ك��ل  ان  ب��ل  الفقر،  مل�سكلة  حلول  الإي��ج��اد  جدية 
يجري هو حماوالت للتعامل مع اأعرا�س امل�سكلة من 
والرعاية االجتماعية دون  امل�ساعدات  خالل تقدمي 

التوجه الأ�سباب امل�سكلة وو�سع خطط ملعاجلتها...
-اإن تطبيق ال�سيا�سات الكفيلة بالق�ساء على الفقر، 
وتوفري  البطالة،  معاجلة  بغية  ال�سيا�سات  وو�سع 
واعتماد  االإنتاجية،  امل��وارد  اىل  والو�سول  التدريب 
اإجراءات كفيلة بزيادة الدخل، تعترب اولويات للعمل 

امل�ستقبلي يف �سبيل الق�ساء على الفقر يف العراق.
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في رحاب الطاهرين

• حم�ضن وهيب عبد

• احللقة الثانية

تناولنا باحللقة االوىل خ�ضائ�ص الكمال الت�ضعة عند االئمة 
االطهار من اهل بيت النبي -�ضلوات اهلل عليهم- وقلنا ان االوىل من 
تلك اخل�ضائ�ص هي قدرتهم على االخبار بالغيب مبا ال ميكن الأحد 

غريهم من الب�ضر فعل هذا الن الغيب علم اخت�ص به اهلل تعاىل فقط  
واإخبارهم عليهم ال�ضالم بالغيب يعني انهم املر�ضيو ن عند اهلل ، 

القائمني باأمره املكلفني من قبله.
فان منحهم ذلك العلم دليل كونهم حجج اهلل تعاىل على عباده مكلفني 

وخمتارين من قبله جل وعال. وعلى هذا �ضنتوىل �ضرد الروايات 
ال�ضحيحة املوثقة املخربة عن الغيب الواردة عنهم ابتداًء باالإمام علي 

عليه ال�ضالم.

خصائص  الكمال  لالئمة
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تاريخ  امتداد  على  ال�سالم  عليهم  والر�سل  االنبياء  �سمة  ؛  باملغيبات  االإخبار 
الب�سرية الن ذلك جزء من اثبات حجيتهم على النا�س ، وهو الدور الذي يقوم 
به االئمة املع�سومني من اهل البيت عليهم ال�سالم. فتكون لهم مبقت�سى تلك 

احلجية نف�س م�سوؤوليات و �سالحيات الر�سل عليهم ال�سالم.
فقال تعاىل: )َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه اأََحًدا )26( اإِالاَّ َمِن 
ًدا )27(  ى ِمْن َر�ُضوٍل َفاإِناَُّه َي�ْضُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َر�ضَ اْرَت�ضَ
ى ُكلاَّ  ْح�ضَ ا َلَدْيِهْم َواأَ َحاَط مِبَ ِهْم َواأَ ِلَيْعَلَم اأَْن َقْد اأَْبَلُغوا ِر�َضااَلِت َربِّ

�َضْيٍء َعَدًدا()1(.
كجزء من مهام تكليفهم ان يعرفوا النا�س على انهم مكلفون منه تعاىل وعلمهم 

منه تعاىل.
ففي روايات كثرية جدا موثوقة الداللة وال�سند جند لكل امام من اهل البيت 
عليهم ال�سالم جمموعة اخبار تتميز بالدقة والبيان حتكي ما �سيحدث على 
املديني البعيد والقريب ، وقد تناولنا يف حلقتنا هذه جمموعة من اخبار االمام 

علي عليه ال�سالم باملغيبات وهي م�سهورة عنه عليه ال�سالم:
اوال- اخبار باملغيبات با�ست�سهاد احل�سني يف كربالء:

بالء احل�سني بالء راتب اول من حتدث عنه جده الر�سول االكرم �سلى اهلل عليه 
واله ، وعن تفا�سيل هذا البالء الراتب ؛ حتدث االمام علي عليه ال�سالم ؛ فقد 
دخلت على اأمري  اأبي عبد اهللهَّ اجلديل :  ورد يف كتاب كامل الزيارات عن 
املوؤمنني واحل�ضني )عليهما ال�ضالم( اإىل جنبه ، ف�ضرب بيده على 
كتف احل�ضني)عليه ال�ضالم( ، ثّم قال : اإّن هذا يقتل وال ين�ضره 
اإّن تلك حلياة �ضوء.  ، واهللاَّ  اأمري املوؤمنني  اأحد. قال : قلت : يا 

قال : اإّن ذلك لكائن )2(.
ويف كتاب االإر�ساد للمفيد ؛ عن اإ�سماعيل بن زياد : اإّن علّيًا )عليه ال�سالم( قال 

للرباء بن عازب يومًا : يا براء ، ُيقتل ابني احل�سني واأنت حّي ال تن�سره.
فلّما ُقتل احل�سني بن علّي )عليهما ال�سالم( كان الرباء بن عازب يقول : �سدق 
- واهللهَّ - علّي بن اأبي طالب ، ُقتل احل�سني ومل اأن�سره. ثّم ُيظهر احل�سرة على 

ذلك والندم )3(.
واأي�سا يف  االإر�ساد للمفيد عن جويرية بن م�سهر العبدي : ملّا توّجهنا مع اأمري 
املوؤمنني علّي بن اأبي طالب)عليه ال�سالم( اإىل �سّفني ، فبلغنا طفوف كربالء ، 
وقف)عليه ال�سالم( ناحيًة من الع�سكر ، ثّم نظر ميينًا و�سمااًل وا�ستعرب ثّم قال 

: هذا - واهللهَّ - مناخ ركابهم ومو�سع منّيتهم.
فقيل له : يا اأمري املوؤمنني ، ما هذا املو�سع؟

قال : هذا كربالء ، يقتل فيه قوٌم يدخلون اجلّنة بغري ح�ساب. ثّم �سار)4(.
ويف  املعجم الكبري عن اأبي حربة : �سحبت علّيًا )ر�سى اهلّل عنه( حتى اأتى 
الكوفة ، ف�سعد املنرب فحمد اهللهَّ واأثنى عليه ، ثّم قال : كيف اأنتم اإذا نزل بذّرّية 

نبّيكم بني ظهرانيكم؟
قالوا : اإذًا ُنْبلى اهللهَّ فيهم بالًء ح�سنًا.

فقال : والذي نف�سي بيده ، لينزلّن بني ظهرانيكم ولتخرجّن اإليهم فلتقتلّنهم 
، ثّم اأقبل يقول:

دوا )5( هم اأوردوهم بالَغرور وعرهَّ

اأحّبوا جناًة ال جناَة وال ُعذَر)6(
ّي عن اأبيه : اإّنه �سار مع علّي)ر�سى  ويف م�سند ابن حنبل عن عبد اهللهَّ بن جُنَ
اهلّل عنه( وكان �ساحب مطهرته )7(، فلّما حاذى نينوى وهو منطلق اإىل �سّفني 
فنادى علّي)ر�سى اهلّل عنه( : ا�سرب اأبا عبد اهللهَّ ، ا�سرب اأبا عبد اهللهَّ ب�سّط 

الفرات.
قلت : وماذا؟

قال : دخلت على النبّي)�سلى اهلّل عليه واآله و�سلم( ذات يوم وعيناه تفي�سان ، 
قلت : يا نبّي اهللهَّ ، اأغ�سبَك اأحٌد ، ما �ساأن عينيك تفي�سان؟

قال: بل قام من عندي جربيل قبل فحّدثني اأّن احل�سني يقتل ب�سّط الفرات.
قال : فقال : هل لك اإىل اأن اأ�سّمك من تربته؟

قال : قلت : نعم.
فمّد يده فقب�س قب�سًة من تراٍب فاأعطانيها ، فلم اأملك عينّي اأن فا�ستا)8(.

اأم��ري  اإّن   : اجل�سمي  احل��اك��م  ع��ن  ل��ل��خ��وارزم��ي  احل�سني  مقتل  ك��ت��اب  ويف 
 : عّبا�س  وقال البن  بكربالء  نزل  اإىل �سّفني  �سار  ملّا  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه 

اأتدري ما هذه البقعة؟
قال : ال.

قال: لو عرفتها لبكيت بكائي . ثّم بكى بكاًء �سديدًا ، ثّم قال : ما يل والآل اأبي 
�سفيان ؟!

ثّم التفت اإىل احل�سني وقال : �سربًا يا بنّي فقد لقي اأبوك منهم مثل الذي تلقى 
بعده )9(.

ويف ُا�سد الغابة عن غرفة االأزدي : دخلني �سّك من �ساأن علّي ، فخرجت معه 
على �ساطئ الفرات ، فعدل عن الطريق ووقف ووقفنا حوله ، فقال بيده : هذا 
مو�سع رواحلهم وُمناخ ركابهم وُمهراق دمائهم ، باأبي من ال نا�سر له يف االأر�س 

. وال يف ال�سماء اإاّل اهللهَّ
فلّما ُقِتَل احل�سني خرجت حتى اتيت املكان الذي قتلوه فيه ، فاإذا هو كما قال 
، ما اأخطاأ �سيئًا. قال : فا�ستغفرت اهللهَّ مّما كان مّني من ال�سّك ، وعلمت اأّن 

علّيًا)ر�سى اهلّل عنه( مل يقدم اإاّل مبا ُعِهَد اإليه فيه )10(.

1( اجلن – 26- 27- 28.
2( كامل الزيارات: 176/149 وراجع رجال الك�ّسي: 147/307/1.

3( االإر�ساد: 331/1، املناقب البن �سهراآ�سوب: 270/2 نحوه.
4( االإر�ساد: 332/1 وراجع خ�سائ�س االأئّمة)عليهم ال�سالم(: 47 وقرب االإ�سناد: 87/26 ووقعة 

�سّفني: 142 وكامل الزيارات: 685/453 وذخائر العقبى: 174.
دوا: اأي فّروا واأعر�سوا )النهاية: 204/3(. 5( عرهَّ

6( املعجم الكبري: 2823/110/3؛ املناقب البن �سهراآ�سوب: 270/2 عن عمر بن حمّمد الزّيات 
نحوه.

ر به )ل�سان العرب: 506/4(. اأُ به وُيتَطههَّ 7( امِلْطَهرة: االإناُء الذي ُيَتَو�سّ
8( م�سند ابن حنبل: 648/184/1، م�سند اأبي يعلى: 358/206/1، تهذيب التهذيب: 

1577/589/1، الطبقات الكربى )الطبقة اخلام�سة(: 417/429/1 عن عامر ال�سعبي، تاريخ 
دم�سق: 3517/187/14، املعجم الكبري: 2811/105/3 نحوه؛ املالحم والفنت: 344/237 و�س 

.484/333
9( مقتل احل�سني للخوارزمي: 162/1.

10( ُا�سد الغابة: 4173/322/4 وراجع تاريخ دم�سق: 198/14.
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قصيدة
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ال�سحيح  • جا�سم  بحرية ورد
حكاية الدم الذي اأزهر حبًا وكرامة �سبيحة �سال من 

�سرايني
)احل�سيـــــــــن( عليه ال�ســالم فاأوغل يف �سرايني 

اخللـــود:
اإىل اهلل فوَق براِق املواجِع يف ذكرياتَك

ي�سُمو بنا ال�سعُر اأطياَر حزٍن ترفرُف بنَي احلروْف
فينك�سُف اجلرُح عن ماأمٍت للجماِل

ي�سائُل :
ماذا تخبُئ خلفَك من اأغنياٍت !!
يلحّنها احلُبّ للعاطلنَي عن احلِبّ

يف كِلّ عاٍم يبيعوَن با�سِم العزاِء جراحَك
حنَي احتوتَك ال�سيوْف
فُخذنا عري�َس ال�سهادِة

ها نحُن نطبُع فوَق جبنِي )طفوفَك(
مقطَع اأحالِمَنا فانتهيَنا اإليَك

اأتيناَك ظماأًى كيومَك ُيلهبنا ال�سوُق �سوطًا
جنرجُر قيَد العذاِب االأليِم ..

نلُمّ خطاَك التي اأزهرْت بالفدى فوَق اأر�ِس)الطفوْف(
فتع�سُب فينا �سالًة �سماويًة

وحقواًل من املجِد تزهو ، وبيدَر عٍزّ
وقافيًة مْن حتوْف

حتّلُق فيها طيوُر الكرامِة  �سوقًا
وركُب االأماين عليها يطوْف

وجرُحَك يروي عروَق الفداِء برغم الف�ساِء اليباِب
وعطُر ال�سهادِة يف )كربالئَك( يزكو

يعيُدَك منَك اإليَنا
ن�سارَة �سبٍح لهذي احلياِة برغم الدخاِن ورغم اخل�سوف

و )عا�سوُر( اأيقونٌة للوجوِد

نطّل عليَك ..
نراَك بكِلّ الوجوِه الثكاىل

قَت �سنبلًة من جراٍح َتَفَتّ
اإىل اأن تدَلّْت علينا القطوْف

قراأناَك يف اأعنِي البوؤ�ساْء
اأمانًا كبريًا

ي�سّيج تلَك القلوَب التي اأفَزَعتها الفجيعُة يف )كربالْء(
وُحلمًا جمياًل يداعُب جفَن العيوِن التي اأ�سهبْت يف 

العذاِب
يغِلُّفها احلزُن وال�سوُق والذكرياُت الأجلَك يا جنَة 

ال�سهداْء
تهاوى بها ال�سهُد جمروحًة يف الظالِم
على �سفرِة احلزِن مغمو�سًة يف البكاْء

�سقطَت ف�سالْت دماَك
ُف فيها االإباْء  بحريَة ورٍد يجِدّ

 وكاَن )الفراُت( حزينًا
 يلملُم �سوَء ال�سمو�ِس
 ويرحُل نحو اخلفاْء

 متوُت الطيوُر على �ساطئيِه
 وت�سقُط ظماأى

 وتهوي االأزاهرُي من )ها�سٍم( ..
ويخُرّ ال�سحاُب ..

جتُفّ على الطنِي اآثاُرهْم مثخننَي ..
و اأ�سالوؤهْم م�سكٌن للرياِح

 وطاّلِب حٍقّ
 قد ابتكُروا املوَت نهجًا

 على اأن يهاُنوا
 فمّدْت عليهْم نخيُل )العراِق( ظالَل امل�ساْء
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يف اأحكام العبادات

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

ُحبُّ املال واحلر�س على الّدنيا
ال�ضوؤال: اذكروا لنا بع�ص ما ورد عن حب املال ؟

اجلواب: قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )يا اأيها الذين 
اآمنوا ال تلهكم اأموالكم وال اأوالدكم عن ذكر اهلل ومن يفعل ذلك فُاولئك 

هم اخلا�سرون( .
وقال تعاىل: )واعلموا اّنا اأموالكم واأوالُدكم فتنة(.

وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: »من اأ�سبح والّدنيا اأكرب هّمه فلي�س 
من اهلل يف �سيء« .

وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »لتاأتيّنكم بعدي دنيًا تاأكل اميانكم كما تاأكل 
الّنار احلطب« .

وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دعوا الّدنيا اَلهلها، من اأخذ من الّدنيا فوق 
ما يكفيه فقد اخذ حتفه وهو ال ي�سعر«.

وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان الدينار والّدرهم اأهلكا من كان قبلكم، 
وهما مهلكاكم«.

وقال �سلى اهلل عليه واآله: »من اأحب دنياه اأ�سرَّ بَاخرته«.
وعن ااِلمام زين العابدين عليه ال�سالم: »راأيت اخلري كّله قد اجتمع يف 

قطع الطمع عّما يف اأيدي الّنا�س«.
وعن ااِلمام اأبي جعفر الباقر عليه ال�سالم: »بئ�س العبد عبد يكون له 

طمع يقوده، وبئ�س العبد عبد له رغبة تذّله«.
وعن ااِلمام اأبي عبداهلل ال�سادق عليه ال�سالم: »حّب الّدنيا را�س كلِّ 

خطيئة«. 

موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
�ضماحة ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظله الوارف(

اال�ضتفتاءات  ال�ضرعية

» امل�شاألة 153« : يجب اخلم�س يف االأرباح والفوائد 
بعد ا�شتثناء ما يلي :

من  حت�شيلها  �شبيل  يف  ال�شخ�س  �شرفه  ما  اأ- 
والنقل  والهاتف  والكهرباء  واملخزن  املحل  اأجور 

وال�شرائب ونحوها وي�شمى بـ » موؤنة التجارة « .
 ، العام  خلل  وعائلته  نف�شه  على  �شرفه  ما  ب- 
اأي ما �شرفه يف املاأكل وامل�شرب وامللب�س وامل�شكن 
مبا  االأخرى  والنريات  والعلج  واالأثاث  والنقل 
اأداء الديون والهدايا وتكاليف ال�شفرات  يف ذلك 
هو  مما  وغريها  واملنا�شبات  وال�شياحية  الدينية 
 « بـ  وي�شمى  وتبذيرًا  �شرفًا  يعد  وال  ملثله  طبيعي 

موؤنة ال�شنة « .
ـ اأمواله من نقد وب�شاعة  ـ مثًلـ  فاإذا ح�شب التاجرـ 
غري  دينار  األف  مائة  تبلغ  اأرباحًا  لديه  اأن  فوجد 
ما �شرفه يف �شبيل جتارته وما �شرفه على نف�شه 
اأن  احلالة  هذه  يف  يلزمه   . العام  خلل  وعائلته 
األف  ع�شرين  فيوؤدي  الباقية  االأرباح  هذه  يخم�س 

دينار من جهة اخلم�س .
» امل�شاألة 154« : راأ�س �شنة املوؤنة بالن�شبة اإىل الذي 
لي�س له مهنة يتعاطاها يف معا�شه بل يعي�س على 
زمان ح�شولها  اأول  هو  ونحوها  والعطايا  الهبات 
يف  �شرفها  له  جاز  فائدة  له  ح�شلت  فمتى   ،
موؤنته اللحقة اإىل �شنة كاملة ، واأما من له مهنة 
يتعاطاها يف معا�شه كالتجار واملوظفني واحلرفيني 
فراأ�س �شنته من حني ال�شروع يف االكت�شاب ونتيجة 
ذلك اأنه يجوز له خ�شم املوؤن امل�شروفة بعده من 
الربح اللحق وال يحق له �شرف �شيء من االأرباح 
احلا�شلة قبل نهاية ال�شنة يف موؤنة ال�شنة التالية 
اإال بعد تخمي�شها .اأرباح �شنة البيع فيخم�س الزائد 

منها على موؤنته يف تلك ال�شنة .

اأحكام اخلم�س
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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(

يف  بكونها  جاهاًل  بامراأة  تزوج  لو 

العدة بطل العقد، واإن كان قد دخل 

كانت  واإن  موؤبدًا،  عليه  حترم  بها 

ولدت منه فالولد يلحق بهما �سرعًا. 

اإذا  اإذا كانت املراأة جاهلة واأما  هذا 

كانت عاملة بكونها يف العدة وبحرمة 

يلحق  فالولد  العدة  يف  التزويج 

بالرجل وال يلحق باأمه �سرعًا فاإنها 

زانية حينئذ.

لو تزوج بامراأة جاهاًل بكونها يف العدة 
يف  بها  دخل  قد  كان  وان   ، العقد  بطل 
عدتها حترم عليه موؤبدًا كما مر ، وان 
الولد  امكن حلوق  فان  بعد ذلك  ولدت 
وكذلك  به  اأُحِلق  االول  الزوج  دون  به 
ـ  العك�س ، وان امكن حلوقه بكلٍّ منهما 
�ستة  منهما  كل  وطء  من  م�سى  لو  كما 
مدة  اق�سى  يتجاوز  ومل  فاكرث  ا�سهر 
رفع  ميكن  مل  ان  بينهما  اقرع  ـ  احلمل 
بالرجوع اىل طريقة علمية  اال�ستباه 
بينة ال تتخللها االجتهادات ال�سخ�سية 
كما يدعى ذلك ب�سان بع�س الفحو�سات 

احلديثة

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

الزواج يف العدة
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مع التابعين

 مكانته العلمية 
احلديث  يف  ملع  وقد  زمانه.  يف  ال�شيعة  علماء  اأبرز  الثمايل  يعترب 
والفقه وعلوم اللغة وغريها. ونقل عنه ابن ماجة يف كتاب الطهارة. 
البيت  اأهل  اأئمة  فقه  من  لتمكنه  الكوفة  يف  لل�شيعة  مرجعًا  وكان 

)عليهم ال�شلم(.

 قيل عنه 
يف  الثمايل  َحْمزة  اأبو  ال�شلم(  )عليه  الر�شا  االإمام  عنه  قال 
زمانه، ك�شلمان الفار�شي يف زمانه، وذلك اأنه خدم اأربعة منا: علي 
بن احل�شني، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد، وبرهة من ع�شر 

مو�شى بن جعفر )عليهم ال�شلم(.
وقال ال�شيخ عبا�س القمي يف )الكنى واالألقاب 2 / 118( : )الثقة 
اجلليل، اأبو حمزة الثمايل ثابت بن دينار، �شاحب الدعاء املعروف 
وم�شايخها،  الكوفة  اأهل  اد  ُزَهّ من  كان  رم�شان،  �شهر  اأ�شحار  يف 

وكان عربيًا اأزدّيًا.(

 روايته للحديث 
من  كثري  روى  وقد  االأحاديث.  رواة  من  الثمايل  حمزة  اأبو  كان 
روى عن  ال�شلم(، حيث  البيت )عليهم  اأهل  اأئمة  االأحاديث عن 
االإمام زين العابدين )عليه ال�شلم(، االإمام مو�شى الكاظم )عليه 
اهلل  عبد  بن  وجابر  االأ�شدي  رزين  اأبي  عن  روى  كما  ال�شلم(. 
االأن�شاري. وروى عنه اأبو اأيوب واأبو �شعيد املكاري وابن رئاب وابن 

حمبوب وابن م�شكان واأبان بن عثمان وغريهم.

 اقوال االئمة عليهم ال�ضالم باأبي حمزة الثمايل 
دعاء اأبي حمزة الثمايل - من اأ�شهر االأدعية التي يقراأها ال�شيعة 

يف اأعمالهم العبادية يف �شهر رم�شان.
كان له مقاٌم عظيم ومكرم لدى االأئمة عليهم ال�شلم، وقالوا فيه 
اأقواال جليلة منها ما روي عن االإمام علي بن مو�شى الر�شا)عليه 
وذلك  زمانه،  يف  كلقمان  زمانه  يف  الثمايل  حمزة  ”اأبو  ال�شلم: 
اأنه قدم اأربعة منا، علي بن احل�شني، وحممد بن علي، وجعفر بن 

اأبو حمزة الثمايل
ولد الثمايل ون�ساأ يف مدينة الكوفة يف العراق. 

وكانت تلك املدينة اآنذاك اأحد مراكز الفكر 
الداعي للت�سيع والوالء الأهل بيت حممد )�سلى اهلل 

عليه واله (. اأخذ علومه عن علماء الكوفة، ثم 
اأ�سبح الحقًا اأحد اأعالم الفقه والعلم والفكر فيها. 
وله من االأوالد )حمزة ونوح ومن�سور( قتلوا جميعا 

مع زيد بن علي.
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اأبو حمزة الثمايل
حممد، وبرهة من ع�شر مو�شى بن جعفر عليه ال�شلم.

اأبو حمزة يف زمانه  فيه:  ال�شلم(  ال�شادق)عليه  االإمام  وقال 
مثل �شلمان يف زمانه

وقال اأبو ب�شري: دخلت على اأبي عبد اهلل)عليه ال�شلم( فقال: 
ما فعل اأبو حمزة الُثمايل؟ قلت: خّلفته عليًل، قال: اإذا رجعت 
اإليه فاقراأه مّني ال�شلم، واأعلمه اأّنه ميوت يف �شهر كذا يف يوم 
كذا.وقد رويت هذه الرواية باألفاظ اأخرى فقد رواها القمي: اأبو 
حمزة الثمايل يف زمانه ك�شلمان الفار�شي وذلك اأنه خدم اأربعة 
منا علي بن احل�شني وحممد ابن علي وجعفر بن حممد وبرهة 
من ع�شر مو�شى بن جعفر. وقد ن�ّس م�شايخ ال�شيعة على وثاقة 

الثمايل وعدالته.

 اراء امل�ضلمني به 
عن الراوندي يف اخلرائج عن داود الرقي يف حديث وافد اأهل 
الكوفة فراأى يف ناحية [ امل�شجد [ رجل  انه ورد   ، خرا�شان 
فقال  ي�شمعون  فقهاء  �شيعة  فوجدهم  فق�شدهم  جماعة  حوله 
من ال�شيخ ؟ قال - اأي داود الرقي - هو اأبو حمزة الثمايل ، قال 
اقبل اعرابي وقال جئت من املدينة وقد  اإذ  فبينا نحن جلو�س 
اأبو حمزة ثم �شرب بيده االأر�س  مات جعفر بن حممد ف�شهق 
، ثم �شاأل االأعرابي هل �شمعت له بو�شية ؟ قال اأو�شى اإىل ابنه 
حمزة  اأبو  فقال  املن�شور،  واإىل   ، مو�شى  ابنه  واىل  اهلل  عبد 
احلمد هلل الذي مل ي�شلنا دل على ال�شغري، وبني حال الكبري 
ف�شلى  املوؤمنني    اأمري  قرب  اإىل  ووثب   ، العظيم  االأمر  و�شرت 
و�شلينا ثم اأقبلت عليه وقلت له : والكلم ال يزال لداود الرقي ، 
ف�شر يل ما قلت ؟ قال بني ان الكبري " اأي عبد اهلل " ذو عاهة ، 
ودل على ال�شغري ان ادخل يده مع الكبري ، و�شرت االأمر العظيم 

باملن�شور ، حتى اإذا �شاأل املن�شور عن و�شيه قيل له اأنت
ويعتمد العلماء على مرويات اأبي حمزة، ومن مروياته امل�شهورة 
ر�شالة احلقوق التي يرويها عن علي بن احل�شني ال�شجاد )االإمام 
الرابع عند ال�شيعة(، ويروي كذلك دعاء م�شهور معروٌف با�شمه 
ُتعُدّ  الدعاء  هذا  وقراءة  الثمايل،  حمزة  اأبي  دعاء  له  فُيقال 
حيث  رم�شان  �شهر  يف  امل�شتحبة  العبادية  االأعمال  من  ُجزءًا 

يقراأ يف اأ�شحار �شهر رم�شان.

 من اأقوال العلماء فيه 
بن  علي  لقي  »ثقة...  �شره(:  النجا�شي)قد�س  ال�شيخ  قال  1ـ 
احل�شن)عليهم  واأبا  اهلل،  عبد  واأبا  جعفر،  واأبا  احل�شني، 
وثقاتهم،  اأ�شحابنا  خيار  من  وكان  عنهم،  وروى  ال�شلم(، 

ومعتمدهم يف الرواية واحلديث(.
2ـ قال ال�شيخ ال�شدوق)قد�س �شره(: وهو ثقة عدل.

3ـ قال ال�شيخ عبا�س القّمي)قد�س �شره(: الثقة اجلليل، �شاحب 
اأهل  زّهاد  من  كان  رم�شان،  �شهر  اأ�شحار  يف  املعروف  الدعاء 

الكوفة وم�شايخها.
حمزة  اأبا  اأّن  �شره(:  املامقاين)قد�س  اهلل  عبد  ال�شيخ  قال  4ـ 

الُثمايل يف غاية اجلللة والوثاقة.
5- وترجم له االمام ال�شيد �شرف الدين يف مراجعاته مراجعة 
�شتة ع�شر قال : " ثابت بن دينار " املعروف باأبي حمزة الثمايل 
حاله يف الت�شيع كال�شم�س ، [ يف رابعة النهار [ وقد ذكره [ 
الذهبي [ يف امليزان ان عثمان ذكر مرة يف جمل�س اأبي حمزة 
فقال : من عثمان ا�شتخفافا به ، ثم نقل ان ال�شليماين عد اأبا 
الرتمذي  رمز  الذهبي  و�شع  وقد  الراف�شة  من  قوم  يف  حمزة 
على ا�شم اأبي حمزة اإ�شارة اإىل انه من رجال �شنده - واأخذ عنه 

وكيع ، واأبو نعيم ، واحتجابه.

 موؤلفاته 
1 - كتاب ) النوادر ( . 
2 - كتاب ) الزهد ( . 

اأبي  تف�شري  با�شمه  معروف  تف�شرٌي  القراآن.  تف�شري  كتاب   -  3
حمزة الثمايل . 

العابدين)عليه  زين  للإمام  احلقوق  لر�شالة  روايته   -  4
ال�شلم(. 

5 - روايته لدعاء ال�شحر املعروف بدعاء اأبي حمزة ، عن االإمام 
زين العابدين ) عليه ال�شلم (.

 وفاته 
كانت وفاة اأبو حمزة الثمايل �شنة 150 هـ
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تو�سيح  ب��اأن  دنيا  �سليمان  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ي��وؤم��ن           
يف  مباركة  )خطوة  االإ�سالمية  املذاهب  الأ�سحاب  العقائد 
عقائد  در�سوا  لو  امل��ذاه��ب،  اأ�سحاب  الأن  التقريب،  �سبيل 
علماء  عند  وامل��ع��ت��ربة  االأ�سلية  امل�����س��ادر  وم��ن  االآخ��ري��ن، 
و�ستنجلي  ال�سبهات  من  كثريا  �سريفع  االإ�سالمية،  املذاهب 
التقريب(.  �سبيل  يف  الهامة  اخلطوة  هي  احلقائق...وهذه 
الدكتور  قدمها  التي  واملوؤلفات  التحقيقات  ي�سبغ  ما  وهذا 

دنيا يف هذا املجال. 
الدين  جمال  ال�سيد  فكر  عن  ن��اجت  االأ�سل  يف  والكتاب       
احل�سني االأفغاين يف بحوثه التي كان يلقيها يف جامع االأزهر، 

واأخذها عنه ال�سيخ حممد عبده، اأحد اأبرز تالمذته. 

امل�سائل  بنف�سه عن اخلو�س يف  االأفغاين  ال�سيد  ناأى  وقد     
اخلالفية مثل اخلالفة واالإمامة الأنه كان ممن يتبنى الدعوة 

اإىل الوحدة والتقريب.
فكرة  عن  القمي  تقي  حممد  ال�سيخ  الكتاب  مقدم  ويقول    
بداية  بقوة يف  الظهور  اأ�سباب  تكن متتلك  اأنها مل  التقريب 
اهلل  لوجه  جاءت  الأنها  وئيدة  بخطوات  م�ست  لكنها  االأم��ر. 
تعاىل، لتقارب بني اإخوة يف اهلل كتابهم واحد ونبيهم واحد 
لكنهم  واح��د.  وحجهم  واح��دة  و�سلواتهم  واح��دة  وقبلتهم 
اخلالف  ذل��ك  بقي  ول��و  واخل��الف��ة.  ال��والي��ة  ب�ساأن  اختلفوا 
احلكام  اأه���واء  لكن  االأم���ر،  لهان  املعقولة،  دائ��رت��ه  �سمن 
وت�سويه  ال�سموم  ب��ث  يف  عملها  عملت  املغر�سة  واالأق���الم 

أ. د. حميد حسون بجية

• قراءة: 

بني ال�ضيعة 
واأهل ال�ضنة

هوية الكتاب
بين الشيعة وأهل السنة

تأليف: الدكتور سليمان دنيا| مدرس الفلسفة 
وعلم العقيدة بكلية أصول الدين وعضو 
الجمعية الفلسفية المصرية وعضو بعثة 

الجامعة األزهرية إلى انكلترا
تقديم: محمد تقي القمي| السكرتير العام 

لجماعة التقريب بين المذاهب اإلسالمية
إعداد وتعليق: سيد هادي خسروشاهي| 

رئيس مركز البحوث اإلسالمية

قراءة في كتاب
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الظن  واأ�سيء  االتهامات  وتبودلت  االأوا�سر،  احلقائق، فقطعت 
مطبقا،  جهال  االآخ��ر  عند  مبا  فريق  كل  )فجهل  الفرقاء،  بني 
اأهل  وجعل  والنوا�سب،  ال�سنة  اأهل  بني  يخلطون  ال�سيعة  جعل 
جاءت  ذلك،  اأجل  ومن  والغالة(.  ال�سيعة  بني  يخلطون  ال�سنة 

حماوالت التقريب.
بني  اخل��الف  لعالج  طريقني  ثمة  اأن  دنيا  الدكتور  ويقول      
ال�سيعة واأهل ال�سنة: االأول عر�س امل�ساكل عر�سا علميا، والثاين 
يف�سل  وه��و  ال��دي��ن.  رج��ال  لي�سلكه  ال�سليم  باملنهج  التعريف 
القبيل  هذا  من  منهج  على  االتفاق  اأن  وعنده  الثاين.  الطريق 
من �ساأنه اأن يقرب وجهات النظر من ناحية، ويتخذ من احرتام 
االآراء مبداأ �سائدا من ناحية اأخرى. وعنده اأن املنهج مبني على 
على  والتو�سعة  االجتهاد  واإباحة  الكلمة  جمع  عنا�سر:  خم�سة 
االأمة وم�سايرة التطور واأخريا تفويت الفر�سة على اأعداء االأمة.
باأقوال من كتاب )اأ�سل ال�سيعة واأ�سولها(      ي�ست�سهد املوؤلف 
ما  اأن  على  ويوؤكد  الغطاء.  كا�سف  اآل  احل�سني  حممد  لل�سيخ 
يتبناه  واحد  راأي  اتفاق على  ثمة  يكون  اأن  االأ�سياء  تاأباه طبائع 
كل الباحثني على مر الع�سور. لكن التعويل يكون على ما تتبناه 
اجلماعات االإ�سالمية من اأمور م�سرتكة تتمثل يف اأ�سول الدين 
)�س(  الر�سول  ونبوة  تعاىل  اهلل  بوحدانية  كاالعتقاد  ومبادئه 
اإىل  واملعاد. ي�ساف  وال�سوم واحلج  والزكاة  ال�سالة  وفر�سية 
هذه  مع  اجلميع.  من  مقد�سا  القراآن  وكون  واحدة  القبلة  كون 
)بل  التفا�سيل،  بع�س  يف  االختالف  ي�سري  ال  الرئي�سة،  االأمور 
اأن هذا االختالف يف الراأي مظهر من مظاهر الن�سج واحليوية 

واكتمال ال�سخ�سية واالعتداد بالراأي والوثوق بالنف�س(. 
    وي�سوق ال�سيخ كا�سف الغطاء ما يدل على اأن باب االجتهاد كان 
مفتوحا يف زمن النبي)�س( وما تاله، وهو ال زال مفتوحا لدى 
االإمامية لكونه �سرورة من �سروريات الدين واحلياة. ثم ي�سوق 
اأدلة على اختالف فقهاء ال�سنة يف اأمور كثرية، لكن ال �سرر يف 
االإ�سالمية،  العقيدة  اأ�سول  بعيدا عن  اجتهادهم  دام  ذلك)ما 
ومنح�سرا يف دائرة الفروع(. وال�سيعة تت�سع �سدورهم ملا بينهم 
اأهل  �سدر  يت�سع  ال  كذلك)فلماذا  االأمر  كان  فاإذا  من خالف. 

ال�سنة لل�سيعة، ويت�سع �سدر ال�سيعة الأهل ال�سنة(؟ 
بها  يوؤمن  التي  الرجعة  م�ساألة  لالأمور اخلالفية  وي�سوق مثال    
الدكتور- يقول  فهي-كما  ال�سنة.  اأه��ل  بها  يوؤمن  وال  ال�سيعة 
طائل  فال  ال�سيعة(.  عقائد  بني  ملحوظ  مكان  ذات  )لي�ست 
وملنكري  اخل��الف.  �سقة  زي��ادة  غري  عليها  الت�سنيع  وراء  من 
اأمر الرجعة اأن يقراأوا االآية الكرمية)اأمل تر اإىل الذين خرجوا 
ثم  موتوا،  لهم اهلل:  فقال  املوت،  األوف حذر  وهم  ديارهم  من 
اأحياهم()البقرة| 243(. ثم اأن ال�سيعة يقولون)ولي�س التدين 

بالرجعة يف مذهب الت�سيع بالزم...(، فلماذا هذه اجللبة؟

كا�سف  ال�سيخ  يقوله  مبا  ي�ست�سهد  الكاتب-وهو  يفرق  ثم      
املنقر�سة،  الهالكة  ال��ف��رق  م��ن  ال�سيعة  غ��الة  ب��ني  ال��غ��ط��اء- 
وال�سيعة االإمامية واأئمتهم الذين )يرباأون من تلك الفرق براءة 
علينا  تقبلوا  ال   : اأتباعهم  يو�سون  ال�سيعة  فاأئمة  التحرمي(. 
علينا  تقبلوا  وال  اهلل  اتقوا  وال�سنة؛  القراآن  وافق  ما  اإال  حديثا، 
ما خالف قول ربنا و�سنة نبينا)�س(؛ وقول االإمام الر�سا)ع(: 
)ال تقبلوا علينا خالف القراآن، فاإننا اإن حتدثنا، حدثنا مبوافقة 
وال  نحدث،  ر�سوله  وعن  اهلل  عن  اإنا  ال�سنة،  وموافقة  القراآن، 

نقول: قال فالن وقال فالن..(.
    ويف م�ساألة زواج املتعة، يذكر الدكتور ما يقوله ال�سيخ حممد 
تقي القمي يف مقدمة كتاب )املخت�سر النافع( ب�سدده: )لي�س 
اأ�سا�س اخلالف فيه الرتدد يف اأن الر�سول)�س( �سرعه، وال اأن 
من االأ�سحاب من عمل به على عهده، وال اأن بع�سهم ا�ستمر يرى 
بقاء هذه امل�سروعية بعد وفاة الر�سول، اإمنا اخلالف يف اأن هذا 
احلكم ن�سخ اأم مل ين�سخ. وثبت الن�سخ عند فريق، ومل يثبت عند 

الفريق االآخر(. 
يعتقد  من  اأن  دنيا  الدكتور  فيقول  االإمامة،  م�سالة  اأم��ا عن      
االأخ�س(،  باملعنى  موؤمن  االأئمة،)فهو  بع�سمة  ال�سيعة  ب��راأي 
اأما اإذا اكتفي باالأركان االأربعة: التوحيد والنبوة واملعاد والعمل 

بالفرائ�س، )فهو م�سلم وموؤمن باملعنى االأعم(.
     اإن واجب امل�سلم اأن مييز بني ال�سيعة الذين ال يختلفون عن 
اأهل ال�سنة اإال يف بع�س الفروع مثل نكاح املتعة والرجعة وع�سمة 
االأئمة، وبني ال�سيعة القائلني باحللول الذين ُيخرجون االأئمة عن 

كونهم ب�سرا، وبني املالحدة والكفار.
     وي��رى اأن من واج��ب اأه��ل ال�سنة االط��الع على كتب ال�سيعة 
مببادئهم.  يعرفوا  اأن  ال�سيعة  وعلى  بال�سائعات.  االأخ��ذ  ب��دل 
وبذلك يقرتب الفريقان من بع�سهما. فعقائد الغلو موجودة لدى 
الفريقني. وينقل الدكتور دنيا عن العالمة االأميني يف مو�سوعة 
)الغدير( اأنه ينقل مائة ق�سة من ق�س�س الغلو عن اأهل ال�سنة 
املتعة  نكاح  م�ساألة  اأن  كما  معاوية.  مثل  اأ�سخا�س  حول  ن�سجت 
اختلفت حولها مذاهب اأهل ال�سنة فيما بينها)فال معنى الأن يثري 

اخلالف فيها بني ال�سيعة واأهل ال�سنة خ�سومة وحقدا(. 
االإ�سالم  خ�سوم  به  يقوم  ملا  امل�سلمني  انتباه  املوؤلف  ويلفت     
الطائفة  تقريب  انكلرتا من  يجري يف  كما   ، ن�ساط عدائي  من 
)اإثارة  لغر�س  واجلاه  باملال  تزَود  التي  )القاديانية(  االأحمدية 
الفرقة وال�سقاق بني امل�سلمني، وت�سكيكهم يف اأ�سول معتقداتهم(. 
الأنه  بالقراءة،  جدير  حجمه،  �سغر  رغم  فالكتاب،  ختاما،      
حقا خطوة على طريق التقريب بني املذاهب. وما اأحوجنا لذلك 
يف زمن اأ�سبحت فيه دماء امل�سلمني رخي�سة، بعد اأن دق بينهم 

اأعداوؤهم عطر من�سم!

من واجب 
أهل السنة 

االطالع 
على كتب 

الشيعة 
بدل األخذ 

بالشائعات. 
وعلى 

الشيعة 
أن يعرفوا 
بمبادئهم. 

وبذلك 
يقترب 

الفريقان 
من 

بعضهما
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• ح�شني عبد االمري

وي�سحي  ويجتهد  فيها  يجد  عدة  �سنوات  ليدر�س  الطالب  اإن 
املتعة رمبا يف  اأوقات  الكثري من  وتفوته  الوقت  بكثري من  فيها 
�سبيل ان بقطف يف النهاية ثمرة طال انتظارها اأال وهي  حلظة 

ا�ستالم النتيجة واحل�سول على النجاح.
اأ�سكال  الواقع يف ثالثة  �سوؤال يجيب عليه  النجاح؟  بعد  وماذا 
االكتفاء  والثاين   � منه  اال�ستفادة  وعدم  النجاح  اإهمال  االأول 
بذلك النجاح واملحافظة عليه  فقط، والثالث ا�ستمرارية العمل 

من اأجل توظيف النجاح يف التطور والتقدم ملا هو ابعد منه.
والقارئ الكرمي اأدرى بالتمييز بني االف�سلية بني تلك اال�سكال،

يكون  ان  ينبغي  ملا  ي�سرب  مثال  والنجاح  والدرا�سة  والطالب 
عليه حال كل ان�سان، فاأي ان�سان عادي عندما ي�سل اىل مكانة 
ينبغي  فاإنه  والتقدير  واالح��رتام  باملقبولية  ويحظى  باملجتمع 

عليه املحافظة على تلك املكانة وتعزيزها وتقويتها.
 وبالولوج من خالل هذه النافذة اىل ما يبحث عنه كل ان�سان 
اأدنى  وبال  واحد   فاإن كل  اأو ما ي�سطلح عليه باخلامتة  موؤمن 
لي�ست  احل�سنة  اخلامتة  ولكّن  بخري،  له  ُيخَتم  اأن  يتمّنى  �سك 
اخلري،  زرع  حم�سول  هي  بل  االأمنيات!.  حُتّققها  حٍظّ  رَبة  �سَ
وال�سرب  امللذات  وترك  واالجتهاد  والَكّد  ال��ّدوؤوب  العمل  وِنَتاج 

على الطاعات.
وُم�ستقبل  املا�سي  ِفعل  َن��اجِت  هي  اخلامتة  ب��اأّن  القول  ومُيكننا 
اأّما االأيام املا�سية فقد م�ست مبا فيها ولي�ست  ِفْعل احلا�سر، 
اغتنامه  علينا  فَحٌقّ  فينا  حا�سٌر  فهو  احلا�سر  واأّم��ا  بعائدة، 

باخلري لُي�سرق به م�ستقبلنا ولتكون خامتتنا َح�َسنة وُم�سرقة.
باالم�س القريب كنا نعي�س يف اوج االحلة االميانية حينما كان 
الكثري  ولكن  االميانية،  بعباءته  يلفنا  املبارك  رم�سان  �سهر 
ذلك  ي�ستثمر  ومل  ال�سالفة،  حياته  عليه  كانت  ما  اىل  عاد  منا 
النجاح ويطوره او على اقل تقدير يحافظ عليه، وهذه ظاهرة 
حتتاج اإىل جهد من اأجل عالجها، فاإن العقل واملنطق يحكمان 
العمل  متابعة  ينبغي  عليها   احلفاظ  اجل  من  املكا�سب  ب��اأن  
منا  الكثريين  حال  هو  كما  واهماله  تركه  ال  عليه  والدميومة 
الذين تركوا مداومة بع�س االعمال االميانية التي مار�سوها يف 
ذلك ال�سهر الف�سيل وعلى راأ�سها قراءة القراآن واملواظبة على 
ربه،  اىل  العبد  تقرب  التي  اخلري  اعمال  من  وغريها  الدعاء 

ومتنحه �سهادة النجاح الدنيوية واالخروية. 

االالالل

حفل التخرج
تاأمالت

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

   يف الن�س القراآين - 
قـــراءة مبنهج التحليل 

الداليل-
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بحوث

اإذ عبد  بعثته  قبل  كافرًا  وكان  لل�ساللة  قابل  الكرمي  الر�سول  كان  اإذا 
هذه-  – واحلال  القول  فاإنهَّ  بع�سهم،  يرى  كما  عامًا  اأربعني  االأ�سنام 
اأمرًا �سائغًا الأنهَّ  الفتنة من قبل امل�سركني يعد  باإمكان وقوعه يف دائرة 
املطاوعة ملثل هذه الدعوات موجودة يف نف�س الر�سول باعتبار ما�سيه 
بها؛  ويعتقد  ميار�سها  كان  الذي  العبادة  منط  يخ�سُّ  فيما  االعتقادي 
مييَل  اأْن  اأراد  اإذ  بامل�سركني  ُيْفَتنَتَ  اأْن  كاد  باأنهَّه  الر�سول  اتهموا  لذا 
بال�سرورة  يوؤول  وهذا  اهلل؛  دون  من  يعبدون  ما  اإىل  وين�سرف  اإليهم 
اإىل ان�سرافه عن عبادة اهلل تعاىل، ومن ثمة فاإنهَّه �سيخرج من نطاق 
هذه  األ�سق  من  ا�ستند  ولقد  باملح�سلة،  ال�سرك  نطاق  اإىل  االإ�سالم 
َلَيْفِتُنوَنَك  َكاُدوْا  ))َواإِن  تعاىل  قوله  اإىل  بها  وقاَل  بالر�سول  التهمة 
َخُذوَك  الاَّتاَّ َواإِذًا  ُه  َغرْيَ َعَلْيَنا  َي  ِلتْفرَتِ اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  الاَِّذي  َعِن 
ْتَناَك َلَقْد ِكدتاَّ َتْرَكُن اإَِلْيِهْم �َضْيئًا َقِلياًل((؛  َخِلياًل  َوَلْواَل اأَن َثباَّ
اإذ الن�س يعرتف �سراحًة باأنهَّ الر�سول اأراد الفتنة واأنهَّ امل�سركني اأو�سلوه 
ْتَناَك  اإليها، لوال اأنهَّ اهلل تعاىل قد اأنقذه منها بدليل قوله )َوَلْواَل اأَن َثباَّ
َلَقْد ِكدتاَّ َتْرَكُن اإَِلْيِهْم �َضْيئًا َقِلياًل(، فلوال اإنقاذ اهلل تعاىل له لَدَخَل 

الر�سوُل يف عباءة ال�سرك ولوافق املعاندين على ما يردون.
يف  النف�س  واأطلنا  النظر  اأنعمنا  اإذا  نا  اإنهَّ نقول  التهمة  هذه  على  وللردِّ 

َد اخلرب )االفتتان( ب� )كاد(  ا �سنلحظ اأنهَّه �سبحانه قيهَّ �سياغة الن�س فاإنهَّ
ليدل على اأنهَّهم ))قاربوا اأْن يفتنوك اأي يخدعوك فاتنني(( والظاهر 
اأنهَّ ))معنى الفتنة - ههنا - ال�سالل، والتقدير: واإْن كادوا ليفتنونك 
ُه}  َي َعَلْيَنا َغرْيَ اإليك ... وقوله: {ِلتْفرَتِ لي�سلوك عن الذي اأوحينا 
علينا  �ستخرتع  فاإنهَّك  وبهذا  اإليك((  اأوحينا  ما  غري  علينا  لتكذب  اأي 
ال  اإنهَّك  تخرب  الأنهَّك  املفرتي  ف� ))حتلهَّ حمل  القراآن،  هذا  بكذبك غري 
تنطق اإال عن وحي، فاإذا اتبعت اأهواءهم اأو هممت اأنهَّك تفعله باأمِر اهلِل 
َخُذوَك َخِليالً} معناه و اإنهَّك لو اأجبتهم  فُكنَت كاملفرتي؛ {َواإِذًا الاَّتاَّ
ملوافقتك  �سداقتك  اأي  خلهََّتَك  اأظهروا  و  لتوّلوك  منك  طلبوا  ما  اإىل 
معهم((، وذهب الرازي اإىل اأنهَّ معنى االفتتان يف االآية هو ))يزيلونك 
واملعنى عن حكمه،  القراآن،  يعني  اإليك  اأوحينا  الذي  وي�سرفونك عن 
)َعِن  فمعنى  القراآن((  حلكم  خمالفة  �ساألوا  ما  اإعطائهم  يف  وذلك 
اهلل  اأنزلها  التي  واالأحكام  والنواهي  االأوامر  هي  اإَِلْيَك(  اأَْوَحْيَنا  الهَِّذي 
�سبحانه يف القراآن الكرمي؛ اإذ حاول اأهُل مكَة اأْن ي�سللوا الر�سول )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( بتغيريه الإحكام الن�س املقد�س، ويف كلتا احلالني 
اأنهَّ فتنتهم كانت   اأو  القراآن  اأْن يكذب يف  اأجل  الر�سول من  �سواء فتنوا 
بطلبهم منه اأْن ُيغريِّ اأحكام القراآن؛ فاإنهَّ مناط االأمر ال يخرج من نطاق 

تطرق البحث يف العدد ال�سابق اىل ا�ستقراء وحتليل املبحث الثالث املو�سوم 
:قراءة داللية في إشكال عبادة األصنام من الرسول

و�سوف ن�ستقرئ يف هذا العدد املبحث الرابع واملو�سوم: قراءة داللية يف 
اأ�سكال ن�سبة افتتان امل�سركني للر�سول)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(

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

قراءة داللية في إشكال نسبة 
افتتان المشركين للرسول:
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)ال�ساللة( البتة، وذهب اآخر اإىل اأنهَّ الفتنة هي اإبعاد الر�سول الأ�سحابه 
الفقراء وقبول روؤ�ساء مكة بداًل عنهم ليكون لهم احلظوة واملكانة،  ويف 
واحل��ال   - االإ���س��الم  من  �سيخرجون  املبعدين  الأنهَّ  اأي�سًا  �ساللة  ه��ذا 
للر�سول  عدالة  ثمة فال  ومن  الر�سول  قبل  من  الأنهَّهم مطرودون  هذه- 
وباملح�سلة ال عدالة يف االإ�سالم؛ الأنهَّ الر�سول هو من ميثل االإ�سالم من 
وجهة نظرهم؛ ويف هذا العمل �ساللة واإ�سالل من الر�سول اأي�سًا؛ حيث 
نقل ال�سوكاين ب� ))اأنهَّ قري�سًا اأتوا النبي {�سلى اهلل عليه واآله و�سلم} 
ْنَت اأُْر�ِسْلَت اإلينا فاطرد الذين اتبعوك من �سقاط النا�س  فقالوا له: اإْن ُكُ
{َواإِْن  اإليه  اهلل  فاأوحى  اإليهم  فركن  اأ�سحابك  نحن  لنكون  ومواليهم 
َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك}((؛ ومهما يكن من اأمر فاإنهَّ كل ما قاله املف�سرون 
ال يخرج عن نطاق ا�ستمالة الر�سول اإىل نطاق )ال�ساللة(؛ ومن اأجل 
اأنهَّهم  يف  ال�سوكاين  مع  نتفق  ُك�ّنا  واإْن  نا  اإنهَّ نقول  التهمة  هذا  على  الرد 

اإال  هذا  بطلبهم  الر�سول  يخدعوا  اأْن  اأرادوا 
اإليهم  ركن  الر�سول  اأنهَّ  يف  معه  نتفق  ال  اإنهَّنا 
ال�ساللة  هو  االفتتان  معنى  اأنهَّ  على  تاأ�سي�سًا 
الأنهَّ  ال��زل��ل؛  او  ال��ق��راآن  ع��ن  االن�����س��راف  اأو 
اأهل  من  امل�سركني  على  م�سلٌط  القيد)كاد( 
كال  يف  ))ال�سمري  ف�  الر�سول؛   على  ال  مكة 
اإىل  يرجع  َلَيْفِتُنوَنَك(  )َك���اُدوا  الفعلني 
بيد  يفعلوا  اأْن  ك��ادوا  اإنهَّهم  اأي  امل�سركني((؛ 
اأنهََّك مل تزل ومل تركن البتة، فهم الذين كادوا 
تزل؛  اأن  ك��دت  ال��ذي  اأن��ت  ولي�س  يزلوك  اأْن 
الن�س ))يخرب عن دنو  فالفعل )ك��ادوا( يف 
امل�سركني من اإزالله و�سرفه عّما اأُوحي اإليه، 
ال عن دنو النبي وقربه من الزلل واالن�سراف 

عّما اأُوحي اإليه((، والفارق ما بني االأمرين فارق كما هو وا�سح وجلي؛ 
ذلك باأنهَّ )الزلل( ال يجري على الر�سول حلكمته الفائقة ولتثبيت اهلل 
ْتَناَك َلَقْد ِكدتاَّ َتْرَكُن اإَِلْيِهْم  له؛ اإذ يقول �سبحانه ))َوَلْواَل اأَن َثباَّ
�َضْيئًا َقِلياًل(( ف� )لوال( اأداة امتناع لوجود فاملعنى اأنهَّك مل تكد تركن 
مقاربة  حّتى  )ك��دت(  القيد  بفعل  الن�سُّ  فنفى  ثبتناك،  الأّن��ا  اإليهم 
الركون اإليهم؛ فالر�سول مل يقارب حّتى الركون اإليهم ف�ساًل عن عدم 
ركونه اإليهم اأ�سالًة، زيادًة على اأنهَّ اهلل تعاىل قد نفى قلة املقاربة ف�ساًل 
م�ستوى  على  حّتى  الر�سول  اإنهَّ  اأي  )قلياًل(  بلفظة  نف�سها  املقاربة  عن 
قلة املقاربة مل ي�سدر منه ذلك، فوقع النفي – واحلال هذه- على قلة 
املقاربة دون املقاربة نف�سها؛ وهذا يوحي باأنهَّ الركون كان بعيدًا جدًا بل 
هو فوق املحال؛  و�سند ذلك اأنهَّ �سابط الفعل )كاد( يف اخلطاب العربي 

هو الذي يربيء الر�سول الكرمي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من تهمة 
ال�ساللة؛ ذلك باأنهَّ )كاد( اإذا �ُسِبَقْت بنفي دلهَّ ذلك على عدم �سدور 
الفعل البتة، واإْن �سيقت على �سبيل االإثبات فاإنهَّ املراد منها و�سوك وقوع 
حدث الفعل ال حمالة؛ ذلك ب� ))اأن {كاد} اإثباتها نفي ونفيها اإثبات، 
فاإذا قيل: كاد يفعل؛ فمعناه اأنه مل يفعل، واإذا قيل: مل يكد يفعل؛ فمعناه 

اأنهَّه فعله((.
من هنا ال نوافق ال�سوكاين - ومن جاراه يف هذا من املف�سرين - فيما 
اأنهَّ  اإليهم فهذا ما ال يكون البتة؛ بل نح�سب  قاله باأنهَّ الر�سول قد ركن 
ه اإىل الر�سول اإمنا �سيق على �سبيل التوعية واالإر�ساد  هذا اخلطاب املوجهَّ
واأخذ احليطة من امل�سركني، فهو تنبيه للر�سول والذين معه من اأْن يزلوا 
ا جند  اأو يركنوا اإىل خدع امل�سركني كي ي�سقطوهم يف مكائدهم، ثم انِّ
اأنهَّ الن�س القراآين لي�س من  اإثباتًا جليًا يدل على  اأنهَّ يف هذا اخلطاب 
اإذ  و�سلم(؛  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
واإْن  دها،  يتوعهَّ اأو  الر�سول نف�سه  كيف يهدد 
اأه��ُل  زع��م  -كما  ُملكًا  يبتغي  الر�سول  ك��ان 
�سيدخل  الأّنهَّه  لوافق على طلبهم  اإذن  مكَة- 
ال�سيادة  له  فتكن  مكة  اأه��ِل  اأكابُر  دينه  يف 
حا�سا  لكن  ي�ساء،  ما  بهم  فيفعل  عليهم، 
لدينا  يثبت  هنا  لر�سول اهلل من ذلك؛ من 
اأنهَّ هذا القيد )كاد( قد اأثبت اأنهَّ حممدًا هو 
ر�سول من اهلل فعاًل وانه مع�سوم من الوقوع 
ويقف  ويحميه  ين�سره  اهلل  واأنهَّ  الزلل،  يف 
الدين  اإمت���ام  اأج���ل  م��ن  دائ��م��ًا  جانبه  اإىل 
واإكمال مهمة ال�سماء التي اأوكله اهلل تعاىل 
قد  )كاد(  اإنهَّ  القول  عليه ميكن  وبناًء  لها، 

اأفادت جملة دالالت منها:
واآله  اإغراء الر�سول )�سلى اهلل عليه  1-اإنهَّ امل�سركني يبتغون جاهدين 
دائمًا،  ذلك  دون  يحول  تعاىل  اهلل  اأنهَّ  بيد  دينه،  عن  وافتتانه  و�سلم( 
فاهلل هو حاميه وحار�سه من قب�سة الكفر وال�سرك االأعمى؛ مبا منحه 
اأو امليل  ُن بها نف�سه من الزلل  من دواعي ي�ستمد منها احلكمة وُيح�سِّ

ة.  اإىل ما ال يوافق عقيدته احلقهَّ
2- حققت )كاد( يف الن�س الكرمي داللة تنبيه الر�سول )�سلى اهلل عليه 
اأنهَّ  على  ين�سُّ  وهذا  منهم،  وحتذيره  امل�سركني  اأمر  على  و�سلم(  واآله 
اأر�سله اهلل تعاىل اإىل النا�س واأنهَّ هذا الكتاب املعجز  الر�سول هو ب�سٌر 
به  ليهدي  ال�سماء  من  اهلل  اأنزله  كتاب  هو  بل  البتة؛  عنده  من  لي�س 
الب�سرية وينقذهم من �سباتهم االأبدي القابعني فيه يف عامل ال�ساللة، 
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حجب مواقع الرذيلة
• عبدالّرحمن الّلمي

كلمة البد منها 

ما،  اأمٍر  يف  املطلقة  احلرّية  الو�شعّية  الد�شاتري  اأو  االإلهّية  ال�شرائع  كّل  يف  جتد  لن 
فلبّد من قيد اأو اأكر لكي ال تتعار�س حرّيتك مع الغري، اأو تكون حرّيتك على ح�شاب 
وعدم  للمجتمع،  االأ�شيل  الطابع  على  باحلفاظ  مقّيدة  العامة  فاحلرّيات  االآخرين، 

الت�شادم مع االأعراف التقليدّية، والقيم الدينّية ال�شائدة يف هذا البلد اأو ذاك.
ومن اأ�شّد االأمور انتهاكًا للقيم والتقاليد ال�شائدة يف جمتمعاتنا اإطلق مواقع العهر 
املواقع  بحجب  اأخبارًا  واالآخــر  احلني  بني  ن�شمع  لذا  االأنرتنيت،  عامل  يف  والدعارة 
فال�شلطات  اأو ذاك،  البلد  واالنحطاط اخللقي يف هذا  الرذيلة  تن�شر  التي  االإباحية 
الهندية حجبت 857 موقعًا اإباحّيًا، وكذلك ق�شت حمكمة الق�شاء االإداري يف م�شر 
مبنع كّل املواقع االإباحّية، وجرى مثله يف املغرب واالأردن وغريها من الدول العربّية 

واالإ�شلمية.
�شاحته  يف  املواقع  هذه  انت�شار  يرف�س  املتحّفظ  و�شعبه  العريق  بتاريخه  والعراق 
بالدول  اأ�شوة  باملّرة،  ومنعها  حجبها  االخت�شا�س  اأ�شحاب  على  وي�شّر  االأنرتنيتّية، 
من  البع�س  يت�شّبث  وقد  ذلــك،  يف  �شبقتنا  ـ  االأ�شف  مع  ـ  التي  واالإ�شلمية  العربّية 
ني يف اإدارة املواقع وبّث احُلَزم االأنرتنيتّية بذرائع واهية من اأّن احلجب �شيوؤّثر  املخت�شّ
�شلبًا على اأداء �شرعة النت، اأو �شيوع برامج الك�شر وفّك احلجب فل داعي للحجب 
ة �شيلتجئ اإليها املولعون  اأ�شًل، اأو اأّن هناك �شريفرات خارج �شيطرة اجلهات املخت�شّ
مبتابعة املواقع االإباحّية ب�شكل وباآخر، كّل هذه الذرائع لها اأجوبتها وما ينفع بدفعها، 

ثّم اأّنها ال ترّبر اإطلق هذه املواقع الهّدامة وامل�شرطنة جل�شم املجتمع االإن�شاين.
وتقول التقارير الطبّية املتعّددة اأّن االدمان على املواقع االإباحّية ي�شّبب اأ�شرارًا بالغة 
اإ�شافة  النف�شي،  والقلق  الع�شبي  والتوّتر  والعزلة  كاالكتئاب  النف�شّية  ال�شّحة  على 
اأّنه يتلف اأجزاء كبرية من الدماغ، ويكر من ظهور االأمرا�س يف اجلهاز الع�شبي، 
وي�شّبب ال�شعف يف عملّية االإب�شار، وكذلك ال�شعف يف االأداء اجلن�شي، وتزداد كّل 
ال�شمري  تاأنيب  يعي�شون  تقّدم  ملا  م�شافًا  الأّنهم  دينّيًا  امللتزمني  لدى  احلــاالت  هذه 
وال�شعور باالإثم اأثناء متابعتهم هذه املواقع ل�شعورهم باملع�شّية وهو ما �شريّتب اآثارًا 
�شلبية بالغة على النف�س الإح�شا�شهم باالزدواجّية والنفاق ال�شخ�شي، وا�شت�شاغتهم 
اىل  االنــزالق  اىل  يــوؤّدي  ما  وهــو  االأخـــرى،  باملعا�شي  ـ   االإدمـــان  بعد  ـ  وا�شتهانتهم 

احل�شي�س تدريجّيًا. 
الرقابة  غياب  مع  خ�شو�شًا  االأمـــور،  اأولــيــاء  عاتق  على  االأبـــرز  ــدور  ال يبقى  ولكن 
احلكومّية يف الوقت احلايل، فاإّن اأكر من ا�شتطلع جرى يف الدول العربية يبنّي اأّن 
حوايل ن�شف املعتادين على الولوج للمواقع االإباحية ال يتلقون التعليمات من اآبائهم 
يف كيفية ا�شتخدام االإنرتنت، اأو تقدمي االإي�شاحات لهم اأّن للأنرتنت جانبًا �شيئًا يف 
اأو  ا�شتخداماته، وبيان خطورة هذا اجلانب واآثاره املدّمرة على نفو�س م�شتخدميه، 
تطبيق بع�س االإعدادات على االأجهزة امل�شتقبلة الإ�شارة االأنرتنت )الراوتر( للحّد من 

ت�شغيل هذه املواقع امل�شيئة. 
عليه  وُيحا�شبون  اأبنائهما،  حّق  يف  واالأّمــهــات  االآبــاء  قبل  من  وا�شح  تق�شري  وهــذا 
ويتاأّثمون ب�شببه، خ�شو�شًا اإذا كانا هما ال�شبب يف توّفر االأنرتنت بني اأيديهم، وقد 
اأباح االإ�شلم للوالدين مراقبة اأبنائهما والتج�ّش�س عليهم، ففي �شوؤال ورد اىل مكتب 
املرجع االأعلى ال�شيد ال�شي�شتاين: هل يجوز للأب مراقبة الولد اأو البنت يف فح�س 
موقعه اأو جواله لريى مع من يتحدث �شونًا له؟ فكان اجلواب: يجوز مبقدار ال�شرورة 

فيما يتوقف عليه �شيانته من املحّرمات. 

ولو َرَكَن الر�سوُل نف�ُسُه اإىل اأولئك الكافرين؛ الأذاقه اهلل تعاىل 
َياِة  ْعَف احْلَ أََذْقَناَك �ضِ �سعف العذاب كما يف قوله ))اإِذًا الاَّ
ريًا(( وهذا يدل  ُد َلَك َعَلْيَنا َن�ضِ ْعَف امْلََماِت ُثماَّ اَل َتِ َو�ضِ
ه اإن�ساٌن ُمكلهٌَّف كحال  على اأنهَّ الر�سول اإْن اخطاأ ُيعاَقب اأي�سًا الأنهَّ
�سائر النا�س، بيد اأنهَّه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حا�سا له من 
عنه  العقاب  �سقوط  واإنهَّ  العالية؛  على حكمته  تاأ�سي�سًا  اخلطاأ 
الأنزل  واإال  اأب��دًا،  اإليهم  يركن  فهو ))مل  لدليل على ع�سمته، 
اإنهَّ ر�سول  اهلل به من العقوبة ما ذكره يف هذه االآيات، وحيث 
اهلل مل يقع له �سيء من ذلك، فلم يعذبه �سعف عذاب احلياة، 
و�سعف عذاب املمات، ومل يتخَل عنه طرفة عني((، من هنا 
املوؤ�س�سة  القول بع�سمته )�سلواته اهلل عليه(  فال منا�س من 

اأ�سالًة على حكمته.  
لل�سيد  الداللية  التوجيهات  اإح��دى  اأنهَّ  جند  اأْن  املفارقة  ومن   
الركون  ))اأنهَّ  يف  يكمن  الن�س  يف  الفتنة  مل�سمون  ال�سدر 
القليل قد تكون فيه م�سلحة ثانوية يكون فيها �سحيحًا، كما لو 
جاملهم الأجل هدايتهم ونحو ذلك(( اإذ يبدو اأنهَّ ال�سيد ال�سدر 
قد اآمن مببداأ ال�سيا�سية الك�سبية يف اإدخال امل�سركني يف الدين 
اكرب  ك�سب  اجل  من  املبداأ  هذا  الر�سول  امتهن  اإذ  االإ�سالم؛ 
عدد ممكن من امل�سركني وذلك مبوافقتهم على بع�س املطالب 
مقابل دخولهم يف االإ�سالم، اإنهَّ هذا التوجيه اإمّنا جاء حر�سًا 
على تربئة الر�سول من ال�ساللة باعتبار اأنهَّ الر�سول اإذا ما َرَكَن 
اإليهم قلياًل بلحاظ غايته النزيهة فاإنهَّ هذا ال يعد �ساللة له ما 
اإنهَّ هذا التوجيه واإْن كان  دام ال يوؤمن مبا وافقهم عليه، نقول 
مبينًا على اإق�ساء تهمة الزيغ اأو االفتتان من الر�سول باتباعه 
املنهج ال�سيا�سي للتعامل مع امل�سركني بيد اأنهَّه ال ميكن اأْن يدخل 
يف نطاق مقبولية �سلوكيات الر�سول االأعظم؛ ذلك باأنهَّ الر�سول 
ا�ستح�سال  كان  مهما  والعقيدة  احلق  اأ�سا�س  على  الُيجامل 
يقول فيه  اإذ  الأنهَّه على خلق عظيم؛  املجاملة  العقيدة من هذه 
خلُقُه  ك��ان  وم��ن  َعِظيٍم((  ُخُلٍق  َلَعلى  ناَّ���َك  ))َواإِ �سبحانه 
ُي�ساي�س على ح�ساب احلقيقة  وال  فوق احلق  ُيجامل  ال  عظيمًا 
واليقني مهما كانت فائدة احلقيقة من هذه املجاملة، ويبدو اأنهَّ 
التي  امل�سوغات  احد  هذا  توجيهه  يف  يرى  كان  ال�سدر  ال�سيد 
ميكن اإْن ُتقال يف االآية؛ بيد اأنهَّه اأدىل بدلوه بروعة وهو يف �سدد 
))اإنهَّ  قوله:  يف  وذل��ك  االفتتان  م�ساألة  يف  نف�سه  الن�س  بيان 
يح�سل  ومل  كاد  بقرينة  الركون  ح�سول  بعدم  �سريحة  االآي��ة 

حقيقة((، وهذا هو االأرجح واالأْوىل باالإتباع من غريه. 
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بالعاطفة  ال�سعور  عدم  وهو  الق�سوة  معنى  بيان  من  البد 
ذلك  لهم  يجب  ملن  والرحمة  وال�سفقة  واحُلب  واالهتمام 
وقد ورد عن االإمام حممد الباقر )عليه ال�سالم( قوله )..وما �سرب عبد 
ال�سالم  عليه  ال�سادق  جعفر  االإمام  وعن  القلب(  ق�سوة  من  اأعظم  بعقوبة 
قوله )قلب الكافر اق�سى من احلجر(، اما كلمة القلب فُتطلق تارًة على ذلك 
حركاته  وبوا�سطة  االإن�سان  �سدر  ي�سار  اإىل  الواقع  ال�سكل  الكمرثي  الع�سو 
و�سرباته يتدفق الدم منه الذي يولدُه الكبد وي�سفيه جهاز التنف�س ويت�ساعد 
منه بخار لطيف فيجري اإىل الدماغ وجميع اع�ساء اجل�سم وبوا�سطته يتم 
احل�س واحلركة يف البدن وُي�سميه احلكماء بالروح احليوانية.. والثاين عبارة 
عن ذلك املخلوق االبداعي والنفخة الربانية التي لي�ست من �سنخ املوجودات 
لهذا العامل بل عامل االمر املُجرد عن املادة واملتعلق بهذا البدن وهو مرادنا 

من الكالم.
وقيل ان القلب �ُسمي بهذا اال�سم الأنه يتقَلّب.

الظاملني  م�سادقة  وهي  قلبه  ق�سوة  اإىل  باملرء  ت�سل  كثرية  ام��ور  وهنالك 
�سبيل  يف  ينفعه  ال  مَل��ْن  خ�سو�سًا  امل��ال  وك��رثة  اخُللق،  و�سييئي  والفا�سدين 
وترك  اهلل  ُير�سي  ال  مبا  الكالم  وكرثة  واالغ��اين  اللهو  اإىل  واال�ستماع  اهلل 
الدنيا )وقد  وزينتها وحب  بالدنيا  والتعلق  الكرمي وذكر اهلل  القراآن  قراءة 
يا مو�سى ال تطَوّل يف  ال�سالم(:  به مو�سى عليه  تعاىل  جاء فيما ناجى اهلل 
�س329  ج2  الكايف  بعيد(  مني  القلب  والقا�سي  قلبك  فيق�سو  املك  الدنيا 
القلب اال�سرار على الذنب فعن االإمام علي  ح1/ وكذلك مما يورث ق�سوة 
وجمود  الذنوب(  لكثرة  اإال  القلوب  ق�ضت  )وما  قاله:  ال�سالم  عليه 
اإال  الدموع  جفت  )ما  قوله  ال�ضالم  عليه  علي  االإمام  فعن  العين 
ال�ضحك  الو�ضائل ج16 �ص45 ح20938.. وكثرة  القلب(  لق�ضوة 
وال�ضراب فعن  الطعام  التخمة من  واأي�ضًا  باالآخرين  واال�ضتهزاء 
االإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم قوله )ولي�ص �ضيء ا�ضر لقلب الموؤمن 
من كثرة االأكل وهي مورثة ل�ضيئين ق�ضوة القلب وهيجان ال�ضهوة 
ا�ضافًة اإلى اطالق العنان لل�ضان وعن ر�ضول اهلل االكرم االعظم 
االنور )�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم( قوله )ال ي�ضتقيم ايمان عبٍد 

حتى ي�ضتقيم قلبه وال ي�ضتقيم قلبه حتى ي�ضتقيم ل�ضانه( ومما 
ي القلب اأي�ضًا العناد والجدال والرياء وطول االمل ومواقعة  ُيق�َضّ
الذنوب قال � تبارك ا�ضمه � )..كال بل ران على قلوبهم ما كانوا 
عليه  الموؤمنين  اأمير  وعن   14 االآية  المطففين  �ضورة  يك�ضبون( 
ومجال�ضة  الذنوب  لكثرة  اإال  القلوب  ق�ضت  )..وما  قوله  ال�ضالم 
ا�ضحاب ال�ضوء والفجار واالنذال وعبيد الدنيا( وعن ر�ضول اهلل 
و�ضلم( )ثالثة  واله  عليه  اهلل  االقد�ص )�ضلى  اال�ضرف  االكمل 
مجال�ضتهم تميت القلب الجلو�ص مع االنذال والحديث مع الن�ضاء 
املوؤدية  واال�سباب  للعوامل  العر�س  هذا  وبعد  االغنياء(.  مع  والجلو�ص 
الكرمي  للقراآن  اال�ستماع  بيان طرق عالجه وهي  القلب البد من  ق�سوة  اإىل 
وقراءته والتدبر يف اآياته وقراءة الكتب الدينية واالكثار من الدعاء والتو�سل 
اأيها  تعاىل )يا  للموعظة، قال  واال�ستماع   � � جلهَّ وعالهَّ  وال�سالة بخ�سوع هلل 
يون�س  �سورة  ال�سدور(  يف  ملا  و�سفاء  ربكم  من  موعظة  جاءتكم  قد  النا�س 
االآية 57 وتعَلّم االآداب اال�سالمية وتطبيقها يف كافة جوانب احلياة وم�سادقة 
ا�سحاب اخُللق احل�سن والعلماء وح�سور جمال�س الوعظ واالر�ساد وامل�ساركة 
يف �سالة اجلماعة يف امل�ساجد وق�ساء حوائج النا�س واطعام امل�ساكني وامل�سح 
ر اخبار  ر م�سائب الدنيا وتذَكّ على راأ�س اليتيم واالكثار من ذكر املوت وتذَكّ

املا�سني. اأعاذنا اهلل من الق�سوة وجعل يف قلوبنا الرحمة.

 خالد غانم الطائي

مقاالت

ذلك  بعد  قلوبكم من  ))..ثم قست  المجيد  قرآنه  اسرائيل في  بني  تعالى  لقد خاطب اهلل 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة...( سورة البقرة اآلية 74 وقد توعد اهلل عزّ وجلَّ ل قساة 

القلوب بقوله المبارك )..فويل للقاسية قلوبهم...( سورة الزمر اآلية 22.

قسوة القلب

ابتداءًا
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حازم االشهب43
لوحاته تتحدث عنه واعماله الفنية تشير الى موهبته

فنون

• عقيل ابو غريب 

هل يستطيع الفنان ان يبتكر الوانا جديدة غير التي نعرفها ؟! وهل بمقدوره ايضا ان يغيرالخطوط 
في اللوحة ويشكل الفكرة حسب مزاجه دون معرفة مسبقة بالزمن ومتغيراته ؟! والضرب بعرض 

الحائط تطلعات الناس وآمالها وهمومها في مجتمع بدت على مالمحه آثار الشيخوخة والقدم ، وهل 
من الممكن لعين الفنان ان ترينا مانحن نريد ان نراه ؟ وان براعته ستدخلنا في عالم من السحر والخيال 

تجعلنا نتقبل الواقع بكل منغصاته ؟ وهل يستطيع ان يخرجنا من حزننا الى مساحات من اللون والضياء  
تساؤالت ربما سيجيب عليها واحد من ابرز فناني كربالء التشكليين اال وهو الفنان التشكيلي حازم 

االشهب .
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اأن  دون  بــيــ�ــشــاء  ورقــــة  يــــرتك  مل 
بخياله  وي�شكلها  بــاألــوانــه  يلطخها 
من  م�شاحات  اإىل  بيا�شها  ويحيل 
ــون والــ�ــشــيــاء املــعــرب عــن فكرة  ــل ال
اأو ارجتــلــهــا  قــد راودتـــــه مــن زمـــن 
الطبيعة  جتــذبــه  اللحظة  ذات  يف 
قو�س  األــوان  وتبهره  جمالها   ب�شحر 
قزح وروؤية االأوالد وهم يذهبون اإىل 
راعي  اأو  �شتوي  �شباح  يف  املــدار�ــس 
غنم يه�س بع�شاه قافلة من االأغنام 
الغبار  من  عا�شفة  خلفها  تثري  وهي 
جتربته  عــن  الــكــلم  قليل  انــه  مــع   .
واأعماله  عنه  تتحدث  لوحاته  اإن  اإال 
اختيار  يف  موهبته  اإىل  ت�شري  الفنية 
مبحاكاة  ير�شمها  الــتــي  املــوا�ــشــيــع 
ليمزج  اجلــمــيــلــة  للطبيعة  رائـــعـــة 
عن  بالتعبري  املفرط  اإح�شا�شه  معها 
حلم  اإىل  ليحولها  التقليدية  االأ�شياء 
 . �شديدين  وبتاأمل  بعناية  مر�شوم 
وبحكم والدته يف مدينة مقد�شه مثل 
اكت�شبت  اأعماله  فان  كربلء  مدينة 
ال�شعب  مــن  و�ــشــار  املــكــان  طبيعة 
�شكلت  التي  منطقته  مــغــادرة  عليه 
فبالفطرة   . الفن  يف  االأوىل  جتربته 
ليدر�شه  بالر�شم   مولعًا  نف�شه  وجد 
اجلميلة   الــفــنــون  وكــلــيــة  مــعــهــد  يف 
التي  املــعــار�ــس  اغــلــب  يف  .�ـــشـــارك 
مثل  وخارجه  البلد  داخل  يف  اقيمت 
معر�س مركز بغداد للفنون ومعر�س 
جماعة االأربعة والوا�شطي ومهرجان 
ومــهــرجــان  ال�شعبانية  االنــتــفــا�ــشــة 
جمعية  ومعار�س  ال�شهيد  ويوم  بابل 
وجمعية  الت�شكيليني  الفنانني  واحتاد 
اأي�شا  ولــه  الت�شكيلي  للفن  كــربــلء 
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اأقيمت  معار�س  يف  ا�شرتكت  لوحات 
دول  يف  فنية  ومقتنيات  اأمريكا  يف 
ــددا  ــزع عــربــيــة واأجــنــبــيــة  كــمــا اأجن
الــذي  الن�شب  اهمها  الن�شب  مــن 
ال�شعبانية  االنتفا�شة  �شهداء  يخلد 
فنية  اأعــمــال  اأجنــز  كما  كــربــلء  يف 
الطف  واقعة  متثل  لوحة  منها  كبرية 
حامت  حممد  الفنان  زميله  مب�شاركة 
لها  اللوحة  هذه   : عنها  يقول  والذي 
تاأثري كبري يف نف�شي واعتز بها كثريا  
باملو�شوع  خ�شو�شية  حتمل  الأنــهــا 
تنفيذها  مراحل  مع  ح�شل  وما  اأوال 
وجه  �شورة   على  و�شعنا  فقد  ثانيا 
هالة  ال�شلم  عليه  احل�شني  ــام  االإم
باللون االأبي�س  وكبرية جدا اأي اكرب 
ولكن  اللوحة  الوجه احلقيقي يف  من 
هناك  اأن  العمل  اجنــاز  بعد  فوجئنا 
ــة �ــشــفــراء حــــول  وجـــه االإمــــام  هــال
قــد حــددت  الــ�ــشــلم  عليه  احلــ�ــشــني 
مكان الوجه االأ�شلي وباللون االأ�شفر 
بالت�شوير  لدينا  موثقة  احلالة  وهذه 
كما قمت بر�شم جدارية كبرية حول 
ال�شلم   عليه  علي  االإمــام  ا�شت�شهاد 
االأ�شهب  ي�شيف  االأوىل  جتربته  وعن 
: منذ ال�شغر واأنا اع�شق الر�شم فقد 
وورقــة  قلم  اأجــد  اأينما  ار�ــشــم  كنت 
وكتبي   ، املدر�شية  دفاتري  يف  حتى 
اأحب  وكنت  بالر�شومات  مليئة  كانت 
وكثريا  ب�شوق  وانتظره  الر�شم  در�س 
االأر�ــس  على  الــوجــوه  احفر  كنت  ما 
هكذا  عليه  ار�شم  ما  الاجــد  عندما 
احد  اأن  واأتذكر  بالر�شم  تعلقي  كان 
كتابا  اأهــداين  الر�شم   يف  اأ�شاتذتي 
عن الفن يف ح�شارة وادي الرافدين 

وقال يل باحلرف الواحد :  اإنني اأجد 
فنان كبري مما زرع يف  فيك م�شروع 
بالدخول  واالندفاع  الطموح  داخلي 
اإىل عامل الفن الت�شكيلي  وعن جممل 
اللوحة  ان  اال�ــشــهــب  يــوؤكــد  جتربته 
عندي هي عبارة عن فكرة او مو�شوع 
معني اختاره الو�شله اىل املتلقي عن 
تختلف  التي  اخلا�شة  ادواتــي  طريق 
يف  لت�شكل  الر�شامني  بقية  عن  حتما 
اخلا�شة  ب�شمتي  اوتلك  اللوحة  هذه 
والتي  اقراين  بقية  عن  متيزين  التي 
باخلامات  والتنتهي  اللون  من  تبداأ 
االطار  حتى  بل  اللوحة  يف  امل�شتعملة 
وتاأثري خا�س  وداللة  مفهوم  له  يكون 
يقف  ان  منه  اريد  الذي  املتلقي  على 
متاأمل ومت�شاءال يف الوقت ذاته عن 
وافكارها  ومعانيها  اللوحة  ايحاءات 
بقية  مع  باللون  امل�شهورة  املتداخلة 
للوحة  املــكــمــلــة  االخــــرى  الــعــنــا�ــشــر 
اال�شهب  فيزيد  اال�شلوب  عــن  وامــا 
حا�شره  تكون  ان  يجب  احلداثة  ان 
يف  فنحن  روحه  ويف  الفنان  ذات  يف 
جمــاراة  لنا  بــد  وال  ال�شرعة  ع�شر 
وتقبل  اخلارج  يف  الفن  اليه  ماو�شل 
الفن  ر�ــشــالــة  ــان  ف هنا  يخدمنا  مــا 
واحدة والتختلف اال باختلف املكان 
مل  ال�شبب  ولــهــذا  والبيئة  والــزمــان 
با�شلوب معني  مع  اقت�شر يف ر�شمي 
فقد  كثريا  الواقعيه  اىل  اميل  انني 
جــربــت اكــر مــذاهــب الــفــن وارغــب 
ــالــيــب جــديــدة  يف الــبــحــث عـــن ا�ــش
والنحت  الــر�ــشــم  بــني  تنقلي  بحكم 
املعادن  على  والطرق  وال�شرياميك 

وغريها من الفنون االخرى .   

45

 ذي القعدة   1436 هـ



الكربالئي يف  املهدي  ال�سيخ عبد  املقد�سة  للعتبة احل�سينية  العام  وقال االمني 
هذا  عقد  ال�سريف"  احل�سيني  ال�سحن  يف  اقيم  ال��ذي  االفتتاح  بحفل  كلمته 
العلمية  اث��اره  واحياء  اجلليل  العامل  هذا  ذك��رى  تخليد  الجل  العاملي  املوؤمتر 
دائمة  اطار حركة  املوؤمتر �سمن  وياأتي هذا  وعلمه وخلقه،  نهجه  وال�سري على 
احل�سني  االإم��ام  لكربالء  والع�سق  احلمية  تدفعهم  ممن  ثلة  حر�س  من  نابعة 
املقد�سة  كربالء  والدينية يف  العلمية  احياء احلركة  على  والعمل  ال�سالم  عليه 

ور�سم مالمح الطريق مل�سار يجدد لهذه املدينة املقد�سة 
م�ساهمتها يف االطراء العلمي والديني واالدبي للمنهج 

املحمدي العلوي اال�سيل".
وا�ساف االمني العام" نبداأ اليوم �سفحات موؤمترنا هذا 
الذي �سرفنا و�سمانا وحفظ لنا ا�سالة علومنا جمددها 
البهبهاين  وحيدنا  العلماء  علم  فقهها  ا�سول  وحافظ 
رحمه اهلل فكان اخليار ان يكون هو اولها �سمن �سل�سلة 
من موؤمترات احياء وادامة �سرية هوؤالء اال�ساطني من 

اهل العلم والفكر واال�سول والفقه واخللق الكرمي، مبينًا" كما ارتبطت مدينة 
كربالء قدا�ستًا و�سرافتًا وعزًا ومنارًا ب�سيد ال�سهداء عليه ال�سالم فقد �سارت 
وحماًل  والتعليم  للتعلم  ومنزل  العارفني  لعقول  وحمطة  العلماء  لقلوب  مهوًا 
ار�س  يف  والنفو�س  والعقول  القلوب  تلك  فحطت  العلمي  والتح�سيل  للدرا�سة 
بوئ  ذلك  وكل  والعرفان  واالجتهاد  اجلد  وكان  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام 
لكربالء مبوء �سدق فنالت زعامتها العلمية بقرون خلت فظهر وبرز وت�سدى 
زعامة  وق��ادوا  االمامي  الفكر  وافكارهم  باآرائهم  اغنوا  الفقهاء  من  ثلة  فيها 

الفكر اال�سويل".    

ونوه ال�سيخ الكربالئي" على هام�س فعاليات املوؤمتر نعلن اطالق م�سروع بناء 
مدر�سة دينية حوزوية يف مدينة كربالء املقد�سة با�سم مدر�سة الوحيد البهبهاين 
كجزء من تخليد ذكرى هذا العامل العظيم لت�سم اىل جمموعة املدار�س الدينية 

احلوزوية العلمية يف كربالء املقد�سة".
بالقائمني  التقت جملة )الرو�سة احل�سينية(  املوؤمتر فقد  ولتفا�سيل اكرث عن 
التي  وااله��داف  فعالياته  التقرير عن  واعدت هذا  املوؤمتر  وامل�ساركني يف هذا 

عقد الأجله.
للدرا�سات  كربالء  مركز  مدير  مع  كان  االول  لقاوؤنا   
هذا  ياأتي  قال"  الذي  القري�سي  االمري  عبد  والبحوث 
ان  اذ  علمائها  لتكرمي  االم��ة  وف��اء  من  كجزء  املوؤمتر 
الفقه  جتديد  يف  الكبري  الف�سل  له  اجلليل  العامل  هذا 
وا�سع  وه��و  الهجري  ع�سر  الثاين  القرن  يف  االم��ام��ي 
علم ا�سول الفقه االمامي يف رد ال�سبهات والكثري مما 
اولويات  من  فهي  املا�سية  الفرتة  يف  واالنحراف  �سابه 
مركز كربالء يف احياء االرث احل�ساري والثقايف ملدينة كربالء املقد�سة ومبا 
املن�سرمة  الفرتة  يف  املقد�سة  كربالء  علماء  ابرز  احد  البهبهاين  العالمة  انه 
وقد عملنا وعقدنا وعزمنا على احياء ذكراه واقتفاء اثره ملا تركه من ب�سمات 
العلوم  طلبة  زال  وال  ال�سحيح  العلمي  والفكر  االمامي  الفقه  اث��رت  وا�سحة 

الدينية يف احلوزات الدينية ينهلون من علمه و�سريته".
اهلل"  ن�سر  مهدي  الدكتور  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�س  قال  جانبه  من 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  برعاية 
الرتاث  دار  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون  والبحوث  للدرا�سات  كربالء  مركز  يقيم 

ا�ضتذكار العالمة الوحيد البهبهاين
يف موؤمتر عاملي تقيمه العتبة احل�ضينية املقد�ضة 

متمثلة  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العامة  االم��ان��ة  اقامت 
موؤ�ض�ضة  مع  وبالتعاون  والبحوث  للدرا�ضات  كربالء  مبركز 
املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العام  االمني  وبرعاية  الرتاث  دار 
املجدد  للعالمة  العاملي  املوؤمتر  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ 
الوحيد البهبهاين للفرتة من 2-2015/8/3، و�ضهدت فعاليات 
العلمية  ال�ضخ�ضيات  املوؤمتر ح�ضور وم�ضاركة فاعلة حل�ضد من 
والعلمائية واالكادميية ومفكرين وباحثني من 20 دولة عربية 

واجنبية.  

 • تقرير : حمم�د الي�س�اري
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علمية  �سخ�سيات  مب�ساركة  البهبهاين  الوحيد  املجدد  للعالمة  العاملي  املوؤمتر 
وعلمائية واكادميية من داخل العراق وخارج العراق فكان امل�ساركني من خارج 
العراق قدموا من 20 دولة  عربية واجنبية، م�سيفًا،  " ياأتي هذا املوؤمتر احتفاًء 
بهذا العامل اجلليل الذي يعترب احد اعمدة الفقه، وكذلك لت�سليط ال�سوء على 
دوره الكبري يف الت�سدي لالخباريني، وقد �سارك يف املوؤمتر اكرث من 120 بحث 
تتحدث عن حياته و�سريته يف 6 حماور مبختلف االجتاهات، وكما مت على هام�س 
العامل  تعنى بحياة و�سرية هذا  ال�ستار عن 20 كتاب  ازاحة  املهرجان  فعاليات 
اجلليل والفقيه العامل واملجدد الكبري، وت�ستمر فعاليات املوؤمتر على مدى يومني 

وعلى قاعات مدينة الزائرين". 
كموؤ�س�سة  الربوجردي"  املو�سوي  ح�سن  ال��رتاث  دار  موؤ�س�سة  رئي�س  اأكد  فيما 
كربالء  مركز  مع  التعاون  مت  فقد  ون�سره  وتوثيقه  اال�سالمي  بالرتاث  تعنى 
للدرا�سات والبحوث على اقامة هذا املوؤمتر و�سمن اهدافه اعادة احياء تراث 
العلماء الذين يعتربون قلب املجتمع الناب�س و�سريانه احلي ف�سال عن التعريف 
املجدد  العالمة  اال�سولية يف ع�سرها، وهو  املدر�سة  ب�سخ�سية علمية تزعمت 
الوحيد البهبهاين، الذي كانت افكاره وطروحاته منارًا لطلبة العلوم الدينية يف 

احلوزة العلمية ال�سريفة".  
�سكل بحوث علمية  رئي�سية قدمت على  اربعة حماور  املوؤمتر  وا�ساف" ت�سمن 
التي تبناها العالمة باالإ�سافة  واآثاره واالآراء الفقهية واالأ�سولية  تناق�س حياته 
الكالمية، وذلك �سمن ع�سرات  اآثاره  واأخبار  الرجالية واحلديثية  االأفكار  اىل 
مت  التي  العلمية  والبحوث  واملقاالت  امل�ستقلة  والدرا�سات  الكتب  من  العناوين 
الكبري  الكرنفال  �ساركوا يف هذا  الذين  واملحققني  الباحثني  قبل  تزويدها من 
اإ�سدار  على  العمل  يتم   " مبينًا  املجدد،  للعالمة  اخلالد  ال�سفر  هذا  الإحياء 

جملة خا�سة باملوؤمتر تكون نافذة اإعالمية وخمت�سة باأخبار املوؤمتر ت�سمل كافة 
االعمال، باالإ�سافة اىل اإدراج الن�سو�س الكاملة للقاءات التي اجريت مع كبار 

ال�سخ�سيات العلمية حول العالمة البهبهاين". 
بحثية  جل�سات  ثالث  بواقع  املوؤمتر  يومي  خالل  البحثية  اجلل�سات  وانعقدت 
�سهدته  ما  وحول  للزائرين  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  مدينة  قاعات  وعلى 
رئي�س  لنا  حتدث  ومناق�سات  بحوث  من  ت�سمنت  وما  البحثية  اجلل�سات  هذه 
اللجنة العلمية للموؤمتر الدكتور ريا�س اجلميلي قائاًل" تت�سمن فعاليات املوؤمتر 
انعقاد اجلل�سات البحثية مبختلف املحاور وعلى قاعات مدينة االإمام احل�سني 
مناق�سة  و�سهد  بابل(،  )كربالء-  طريق  على  الواقعة  للزائرين  ال�سالم  عليه 
عدد من البحوث املقدمة من املفكرين والباحثني الذين قدموا اكرث من 200 
بحث وكذلك 21 كتاب مطبوع �سدر عن العتبة احل�سينية املقد�سة وازيح ال�ستار 
الدرا�سات اال�سولية  املوا�سيع حول  املوؤمتر ومتحورت  افتتاح  عنها خالل حفل 
تنوع  كما  والببلوغرافيا  وامل��راج��ع  وال��رج��ال  واحلديث  والفقهية  والعقائدية 
 20 من  واجنبية  عربية  دول  عدة  ومن  للبحوث  املقدمون  واملفكرون  الباحثون 

دولة". 
وكذلك  ال�سخم  واملعريف  العلمي  النتاج  بحجم  املوؤمتر  متيز  اجلميلي"  وبني 
احل�سول على املوافقة الر�سمية من قبل منظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة 
والعلوم )اليون�سكو( على اإدراج اأعمال وفعاليات املوؤمتر العاملي للعالمة املجدد 
الوحيد البهبهاين �سمن برنامج ذاكرة العامل الذي اأطلقته عام 1992م للوقاية 
االأر�سيف  حمفوظات  على  املحافظة  خالل  من  اجلماعي  الذاكرة  فقدان  من 
القيمة وجمموعات املكتبات يف خمتلف اأنحاء العامل و�سمان ن�سرها على نطاق 

وا�سع".
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 نوافذ االعالم الدولي للعتبة الحسينية

يف العامل
منابر توعوية بلغات عالمية نحو ثقافة اسالمية انسانية متكاملة

• تقرير: �سباح الطالقاني - حيدر المنكو�سي

الذي  ال�ضوت  و�ضول  اليوم  العاملي  االعالمي  ال�ضراع  حلبة  اىل  الدخول  ي�ضمن 
والطاقة  واالإدراك  وامل��ب��ادئ  والقناعات  االأذواق  خمتلفِة  اأ�ضماع  اىل  تريد 
املعرفية، لكنه ال ي�ضمن لك م�ضتوى التاثري املن�ضود ما مل تكن م�ضلحًا باأدوات هذا 
ر نف�ضه كل يوم بل كل  التاثري يف هذه ال�ضاحة التي ا�ضبحت وكاأنها كائن حي يطوِّ

�ضاعة...
والواقعي  العملي  ال�ضوء  بع�ص  عليها  القينا  ما  اذا  االعالمي  التاأثري  اأدوات  ان 
اعالمية  اأ�ض�ص  على  ترتكز  انها  ف�ضنجد  املعا�ضر،  االإع��الم  نظريات  عن  مبعزل 
عن  اخلطني  هذين  احد  تخلَف  ف��اإذا  متوازية،  بخطوط  ت�ضري  فكرية،  واأ�ض�ص 

االآخر فان خلال ما �ضي�ضيب ر�ضالتنا االعالمية.
يف العراق وبعد التغيري عام 2003 الذي �ضهد انفتاح االإعالم مب�ضاحات واآفاق غري 
م�ضبوقة يف تاريخ بلدنا، كان للعتبة احل�ضينية املقد�ضة اخلطوة االأوىل وق�ضب 
ال�َضبق يف انتهاج �ضيا�ضة اعالمية متوازنة حمليا ودوليا، واأثمرت هذه الروؤية عن 
انبثاق )اإعالم دويل( بلغات اأجنبية �ضمن و�ضائل متعددة، الغر�ص منه تر�ضيخ 
اال�ضالمي  لديننا  ال�ضمحاء  املبادئ  وفق  العامة  االن�ضانية  وامل�ضرتكات  الثوابت 
ومفاهيم اأهل البيت عليهم ال�ضالم الرامية اىل ال�ضلم والعدل والتعاي�ص واحرتام 

االآخر مهما كان دينه وعرقه وقوميته ولونه...

تحقيقات
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يف امللف التايل ن�ضتعر�ص بع�ص اأن�ضطة نوافذ االعالم الدويل ال�ضادر من العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة، ب�ضت لغات اأجنبية م�ضافة اىل ا�ضدارات لغتنا ال�ضامية العربية، 
هذا االعالم الذي متّر ال�ضنة اخلام�ضة على تاأ�ضي�ضه يف ظل ظروف ع�ضيبة حتيط بنا 
واملنطقة، وحتتم علينا ان نكون مب�ضتوى املواجهة مع ما يدور على ال�ضاحة من حرب 

تتعدد جبهاتها بني نف�ضية وبني تقليدية واعالمية.
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تحقيقات

ان ا�سدارات االعالم الدويل املنطلقة من 
العتبة احل�سينية املقد�سة باللغات االجنبية 
ميكن ان توفر لنا تاأثريات ايجابية جيدة 

وحتقق لنا اهدافا عديدة منها:
يف  ال�سيعية  اجل��ال��ي��ة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل   •
الرتابط  الإبقاء  اأوروب��ا  وعموم  بريطانيا 
مع مبادئ ائمة اهل البيت عليهم ال�سالم 

واالمام احل�سني ب�سورة خا�سة.
لتظافر  ال�سيعية  املراكز  مع  التن�سيق   •
للنه�سة  الرئي�سية  االأهداف  اجلهود حول 
من  ل��ن��ا  ت��وف��ر  ان  مي��ك��ن  وم���ا  احل�سينية 
يف  راقية  ان�سانية  اأ�س�س  تثبيت  منطلقات 

املجتمعات االجنبية.
العقل  اىل  ال�سيعة  مظلومية  اإي�سال   •
الغربي على انهم �سحايا للتطرف، واأنهم 
واحل��وار  والتعاي�س  لل�سالم  املحبة  الفئة 
عن  البعيد  االن�����س��اين  امل��ت��م��دن  وال��ف��ك��ر 

التطرف والت�سدد واالرهاب...
يف  االإن�سانية  املظاهر  على  الرتكيز   •

الن�ساء،  )الطفولة،  احل�سينية  النه�سة 
التعددية يف االأعراق واالأديان...(.

امل�ستقبلية  تطلعاتنا  يخ�س  فيما  اأم���ا 
ل��ل��ن��ه��و���س ب��ال��واق��ع االع���الم���ي ال��ع��امل��ي، 
اىل  بها  ن�سل  اأن  ميكن  ال��ت��ي  وال��ط��رق 
الغربي  املجتمع  �سرائح  م��ن  ع��دد  اأك���رب 

واالإ�سالمي، فهناك عدة عوامل منها:
املن�سورة  االإ���س��دارات  نوعية  حت�سني   •

باللغة االنكليزية.
مقاالت  بن�سر  الغربي  القارئ  اإ�سراك   •

لهم.
• حم��اول��ة ال��و���س��ول اىل اأك���رث ع��دد من 
القراء االأجانب من خالل �سبابنا املتفاعل 

معهم.
للعتبات  وزي�����ارات  ���س��ف��رات  تنظيم   •
املقد�سة لهوؤالء القراء عن طريق اجلوائز 

واملكافاآت.
للتعريف  ون�����دوات  م��ع��ار���س  تنظيم   •

بالنه�سة احل�سينية.

واملعنوي  املادي  الدعم  تو�سيع  عن  ف�سال 
احل�سينية،  العتبة  يف  ال���دويل  ل��الإع��الم 
منتخبة  بلدان  يف  مكاتب  فتح  خالل  من 
لتو�سيع اأن�سطة التواجد الثقايف واالعالمي 

والديني...
تكنولوجيا  تطور  من  اال�ستفادة  �سرورة 

االت�ساالت
�سعد ال�سفار مدير حترير جملة ال�ساحة 
واالجنليزية،  العربية  باللغتني  الناطقة 
وال�سادرة مبدينة تورنتو يف كندا، حتدث 
عن دور االعالم فقال" االعالم يلعب دورا 
كبريا يف التاأثري على عملية توجيه املتلقي 
الفكري  االإط��ار  مع  وين�سجم  يتما�سى  مبا 
ل�سانعي ومنتجي و�سائل االعالم، وتطور 
اأنعك�س  احلديثة  االت�ساالت  تكنولوجيا 
وت�سكيل  االح����داث  تغطية  طريقة  على 

ابعادها يف خميلة امل�ساهد اأو القارئ.
تتم  ان  بالن�سبة لالإعالم اال�سالمي يجب 
اال�ستفادة من تطور تكنولوجيا االت�ساالت 

النافذة االنجليزية..
ماهر علي �ضلطان، امل�ضرف واملن�ضق ملجلة النه�ضة احل�ضينية 

باللغة االجنليزية يف لندن،  
حتدث عّما ما يخ�ص دور الهيئات اال�ضت�ضارية لال�ضدارات 

االأجنبية اخلارجة من �ضعبة االعالم الدويل يف العتبة 
احل�ضينية يف اي�ضال ال�ضوت االعالمي احل�ضيني وماهي 

ا�ضداء مطبوعات العتبة احل�ضينية باللغات االجنبية وما 
هو الدور الذي ميكن ان تلعبه يف املجتمعات الغربية فقال" 

50

 ذي القعدة  1436 هـ



عوملة  على  وانعكا�ساتها  املعلومات  وث��ورة 
الو�سائط من دور كبري  االإع��الم، ملا لهذه 

يف التاأثري على الراأي العام العاملي .
وم���ن اأه����م اآل���ي���ات ال��ن��ه��و���س ب���االإع���الم 
اال�سالمي يف العامل هو تفعيل دور االإعالم 
اال�سالمي يف هذه الدول فينبغي اأن يركز 
وحتليل  مناق�سة  على  االإعالمي  اخلطاب 
التحديات والق�سايا الرئي�سية التي تواجه 
والبطالة  االره����اب  ق�سايا  مثل  ال��ع��امل 
من  ال��دول  تلك  يف  االجتماعي  والتفكك 
ميكن  ال��ذي  ال���دور  طبيعة  حتديد  خ��الل 
هذه  ملعاجلة  اال�سالمية  الثقافة  تلعبه  اأن 

الق�سايا. 
يكون  اأن  جدا  املهم  من  بل  اي�سا  وينبغي 
ه��ن��اك ت��ع��اون اإع��الم��ي ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات 
االعالمية االإ�سالمية يف العامل اال�سالمي و 
املوؤ�س�سات اال�سالمية يف انحاء العامل اأكرث 
مما هو عليه يف وقتنا الراهن، وذلك نظرًا 
ال�سيا�سي  النظام  يف  الدولية  للمتغريات 
لظاهرة  م�ساحبة  ب��رزت  والتي  العاملي، 

من  العوملة  ت�سكله  وما  االإعالمية،  العوملة 
تاأثريات وتهديدات على الفكر اال�سالمي.

اأما ما يخ�س ب�سرورة خماطبة املجتمعات 
العاملية بلغاتها ففي هذا املجال ينبغي ان 
اب��ن��اء  م��ن  اال���س��الم��ي  االع����الم  ي�ستفيد 
اجلاليات امل�سلمة الذين ن�ساأوا يف اخلارج 

اىل  امل�سرقة  اال���س��الم  ر���س��ال��ة  الإي�����س��ال 
العامل الأنهم اقدر على خماطبة اأقرانهم. 
يف  كبريا  دورا  يلعب  االع��الم  ان  نن�سى  وال 
ت�ستطيع  خالله  وم��ن  الغربية،  املجتمعات 

التاأثري  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 
ينعك�س  ال��ذي  العام  ال���راأي  اإجت��اه��ات  على 
�سن  امل�سرع من خالل  توجهات  على  ب��دوره 

القوانني.
ال�سادر  االعالم  ان  اأ�سري اىل  ان  وب��وّدي 
من العتبة احل�سينية، وخ�سو�سا من خالل 
املطبوعات التي ت�سدر بلغات متعددة مثل 
وغريها،  واالملانية  واالنكليزية  الفرن�سية 
ر�سالة  من  مهم  جزء  يو�سل  ان  ا�ستطاع 
البيت  اأه��ل  مذهب  وخ�سو�سا  اال���س��الم 
اجلاليات  اأب��ن��اء  اىل  ال�����س��الم(  )عليهم 
اال���س��الم��ي��ة ال��ذي��ن ول�����ودوا ون�����س��اأوا يف 

اخلارج، وتعميق الفكر ال�سيعي لديهم. 
اأرى ان  ن��اح��ي��ة اخ���رى  ن��اح��ي��ة وم���ن  وم���ن 
يو�سل  ان  ي�ستطيع  متعددة  بلغات  االع��الم 
حقيقة الفكر اال�سالمي ال�سحيح وفكر اهل 
البيت )عليهم ال�سالم( املبني على الت�سامح 
واحرتام �سعوب العامل اىل املجتمع الغربي 
الت�سويه الذي تقوم به املوؤ�س�سات  وحماربة 

التكفريية او املناوئة لهذا املذهب.

التواصل مع الجالية الشيعية في بريطانيا وعموم 

أوروبا إلبقاء الترابط مع مبادئ ائمة اهل البيت عليهم 

السالم واالمام الحسين  عليه السالم بصورة خاصة.
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يف  الدويل  االعالم  جهود  ان  اليخفى  ومما 
العتبة احل�سينية يف كربالء ينتهج اال�سلوب 
املعتدل ثقافيا وتوعويا وار�ساديا وا�سالميا، 
االع����الم اىل خطاب  ه���ذا  ي��وؤ���س�����س  ح��ي��ث 
تنويري يربط االمم بج�سر املحبة وال�سالم 

واالحرتام املتبادل.
كما اننا نرجو ان يتم االهتمام اأكرث باالعالم 
الدويل ال�سادر من كربالء املقد�سة، وجعله 
يتم  خاللها  م��ن  التي  االأ�سا�سية  الواجهة 
االآخرين  النا�س  وقلوب  عقول  اىل  الو�سول 
وذل��ك  خمتلفة،  ح�����س��ارات  اىل  املنتمني 
الطرح  و�سائل  يف  التنوع  زي��ادة  خ��الل  من 
االع��الم��ي واق��ام��ة امل���وؤمت���رات وال��ن��دوات 
املختلفة،  الثقافية  والن�ساطات  واملعار�س 
حيث ان خطوات التوزيع بالن�سبة الإ�سدارات 
وندعو  الدويل حاليا حمدودة جدا  االعالم 
احل�سول  لغر�س  وكّمًا،  نوعا  زيادتها  اىل 
خطابنا  ا�ستقطاب  نحو  اكرب  قناعات  على 
من  واال�سرار  العزم  ي�ستمد  الذي  وتوجهنا 
الداعني  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  اأئ��م��ة 

ال�سفات  وك��ل  والت�سامح  وال��ع��دل  للخري 
ال�سامية لدى الب�سرية...

اأهمية التواجد االعالمي والثقايف يف اوربا
واملن�سق  امل�سرف  �سطنان،  ع��الء  الدكتور 
ال��ع��ام ال���س��دارات االع���الم ال���دويل للعتبة 
احل�سينية باللغة الفرن�سية حتدَث عن اأهمية 
التواجد الثقايف يف اوربا لدعم جهود تثبيت 
هذه  يف  فقال"  املعتدلة  اال�سالمية  الثقافة 
واعالمية  فكرية  حربا  ت�سهد  التي  االأي���ام 
ومذهب  اال���س��الم  �سد  �سرو�س  وع�سكرية 
���س��رورة  ن��رى  خا�سة  ب�سورة  البيت  اه��ل 
التوا�سل مع االو�ساط االجتماعية والثقافية 
فرن�سا، لرت�سيخ  واالعالمية يف  واالكادميية 
بهذا  العامل  اأمم  وتعريف  البيت  اهل  ثقافة 
العريق  واملعريف  والفكري  احل�ساري  االإرث 
وتركيز هذه املفاهيم ، و لكي يدرك الغرب 
حقوق  تنتهك  التي  القليلة  القلة  ان  عموما 
هي  امن��ا  االب��ري��اء  دم��اء  وت�ستحل  الب�سرية 
كل  وبعيدة  اال���س��الم  متثل  ال  تكفريية  ثلة 
البعد عن ر�سالة اال�سالم وتعاليم اأهل بيت 

وال�سالم  ال�سالة  واله  عليه  االعظم  النبي 
وح�سارتهم االن�سانية العريقة.

ف�سال عن ذلك، و نتيجة للحرب االعالمية 
الثقافة  ف��ان  للحقائق،  وامل�سوهه  ال�ساملة 
بات  ال��ع��راق  ان  اليوم  الغرب  يف  ال�سائدة 
ال  و  للثقافة  ف��ي��ه  جم���ال  ال  �سعيفة  دول���ة 
للفكر احلر، لذا فاننا و بعد ان �ساهمنا -و 
احلمد هلل- باجناح مهرجان ربيع ال�سهادة 
فرن�سا  من  وفد  ا�ستقدام  االخري من خالل 
من  وفودا  ا�ستقدموا  الذين  باخواننا  ا�سوة 
كافة بقاع االر�س ، نرتاأي ان يكون للتواجد 
تبديد  يف  دورا  اخل��ارج  يف  العراقي  الثقايف 
عن  فيها  امل��ب��ال��غ  النمطية  ال�����س��ورة  ه��ذه 

االأو�ساع يف العراق. 
التعاون  ���س��رورة  ن��رى  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
وتوعية  وتعريف  ترويج  برامج  تا�سي�س  يف 
وديننا  ح�سارتنا  بثقافة  ممنهجة  �سنوية 
وتعاليم اأئمتنا املع�سومني عليهم ال�سالم يف 
وماترونه  التالية  االأعمال  خالل  من  فرن�سا 

ح�سراتكم من مالحظات او ا�سافات

النافذة الفرنسية..
مدام �ضيلفي جريارد فونتني، النا�ضطة اال�ضالمية 

واملرتجمة والكاتبة وموؤ�ِض�ضة م�ضروع دار العروة الوثقى 
يف فرن�ضا حتدثت بتفاوؤل عن االعالم االن�ضاين الهادف 

فقالت" االعالم الدويل ذو الطابع اال�ضالمي الثقايف 
املعتدل الذي يدعو للتعاي�ص والت�ضامح يخطو خطوات 
واثقة، وان كانت بطيئة وق�ضرية االأمد، ولكننا نرجو 
ان يتطور هذا االعالم نحو خطاب قوي ور�ضني فكريا 

ومب�ضتوى عايل ميهد للفهم املتبادل للح�ضارات االن�ضانية.

ان جهود االعالم الدولي في العتبة الحسينية في كربالء ينتهج االسلوب 

المعتدل ثقافيا وتوعويا وارشاديا واسالميا، حيث يؤسس هذا االعالم الى 

خطاب تنويري يربط االمم بجسر المحبة والسالم واالحترام المتبادل
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النافذة التركية..

الدكتور عالء �ضطنان، 
امل�ضرف واملن�ضق العام 

ال�ضدارات االعالم الدويل 
للعتبة احل�ضينية باللغة 

الفرن�ضية

االعالمي االأ�ضتاذ حممود غوك، 
املن�ضق وامل�ضرف على طباعة 

وتوزيع ا�ضدارات االعالم 
الدويل للعتبة احل�ضينية باللغة 

الرتكية يف تركيا

اال�سالمية  الثقافة  توجهات  نحو  العام  ال��راأي  �سناعة  يف  عموما  االع��الم  دور  عن  حتدث   
ال�سمحاء والوقوف بوجه التطرف والت�سدد فقال" يجب ان تكون لدينا ن�ساطات اقوى بكثري 
مما هي عليه االن، من ناحية التنوع يف الطرح واخلطاب االعالمي  وكذلك من ناحية التنويع 
املثال اىل قنوات اعالم ف�سائية  �سبيل  اليوم على  االع��الم، فنحن بحاجة ما�سة  و�سائل  يف 
واعالم الكرتوين يتوجه نحو طرح الق�سايا التي تهم االأمة اال�سالمية على طاولة النقا�س من 
اجل حلها او امل�ساهمة يف حلها عرب احلوار وتبادل وجهات النظر وجمابهة الفكر املتطرف 

واملت�سدد بطرح ثقايف معتدل يو�سح حقيقة اال�سالم املحمدي اال�سيل".
واأ�ساف غوك" يجب ان تكون لدينا اأذرع اعالمية ومبوازاتها ان�سطة ثقافية وتوعوية تو�سح حقيقة 
الذي  املتطرف  الفكر  ب�سبب موجات  واملنطقة عموما من خماطر  اال�سالمية  االأمة  تواجهه  ما 
يوؤ�س�س لالرهاب والتكفري وبالتايل يجعل العامل يعي�س خطرا كبريا قد يتو�سع لي�سمل دول عديدة 
اخرى، ومما ال�سك فيه ان الرتبية اال�سالمية وفق مفاهيم ائمة اهل البيت عليهم ال�سالم تثبت 

لدينا قيم اخالقية �سامية جتعل افئدة النا�س تهوي اىل هذا املنبع الفكري امل�ستامح اال�سيل".
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 حتدَث عن �سرورة تكثيف التواجد االعالمي 
االأ�سيلة  الهوية  الإثبات  الغرب  يف  والثقايف 
الغرب  يف  هنالك  فقال"  احلنيف،  لديننا 
املعلومة  و���س��ول  يف  نق�س  ع��ام��ة  ب�����س��ورة 
املت�سامح  اال�سيل  اال���س��الم  عن  التعريفية 
م��ن ج��ه��ة، وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ه��ن��ال��ك من 
املعتدل،  اال�سالمي  اخلطاب  لت�سويه  ي�سعى 
وامل��ج��ل��ة االأمل��ان��ي��ة ال�����س��ادرة م��ن االع���الم 
الدويل يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف هذا 
املقام حتاول تاأدية الدور االعالمي املنا�سب 
وان�سار  احل�سينية  النه�سة  مبادئ  الإي�سال 
مدر�سة اهل البيت اىل العامل الغربي ب�سكل 
امل�سلمني فقط بل  عام، النها التقت�سر على 
للمجتمع  اال�سالمي  الفكر  لتو�سيح  ت�سعى 
عن  يبحثون  الذين  اأولئك  خ�سو�سا  الغربي 

حقيقة الدين اال�سالمي.
 فكما نعرف ان االمام احل�سني عليه ال�سالم 
احل�سينية  والنه�سة  االن�سان  اج��ل  من  ث��ار 
هي نه�سة ان�سانية لي�ست حكرا على دين او 
جده  لر�سالة  امتداد  وهي  قومية،  او  طائفة 
و�سالمه  عليه  اهلل  �سلوات  االعظم  الر�سول 
ك��اف��ة. ه��ذا م��ن جهة  للنا�س  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
دورا مهما يف  تلعب  فاملجلة  ثانية  ومن جهة 
عملية اال�ستقطاب كمركز توا�سل مع العتبة 
وه��ذا  ع��ام��ة،  ب�سورة  وك��رب��الء  احل�سينية 
املو�سوع مهم جدا بالن�سبة لنا ملا يف التوا�سل 

اأهمية يف هذا  م��ن  وك��رب��الء  امل��وؤم��ن��ني  ب��ني 
احل�سني  االم��ام  ا�سم  ويعد  املتعومل،  العامل 
عليه ال�سالم من العوامل اجلاذبة خا�سة اذا 
قلوب  اىل  الو�سول  يف  ا�ستثمارها  ا�ستطعنا 
املوؤمنني وانا على يقني بان ما من �سيء يوحد 
العنوان  لهذا  انتمائنا  مثل  اأوربا  خطابنا يف 
العظيم، والذي يعد القا�سم امل�سرتك االكرب 
ول��ذل��ك جن��د ان اقبال  امل��وؤم��ن��ني  ق��ل��وب  يف 
القارئ جيد بداللة ا�ستف�سارهم عن االإ�سدار 

اجلديد بني حني واآخر". 
لطموحاتنا  بالن�سبة  البدري"  واأ����س���اف 
تقف عند هذا  االأملانية ال  للمجلة  كم�ست�سار 
التوزيع  رقعة  بتو�سيع  نطمح  اننا  بل  احل��د 
اىل  لي�سل  اال�سيل  احل�سني  الفكر  واي�سال 
واملوؤكد  االملانية  باللغة  الناطقة  ال�سعوب  كل 
ال�سالم  عليه  احل�سني  االم��ام  �سوت  و�سول 
اىل العامل، لذا ن�سعى الن تكون املجلة �سهرية 
وتغطية  الإدارة  ب��رل��ني  يف  مقر  لنا  وي��ك��ون 
داخل  من  واالخبارية  اال�سالمية  الن�ساطات 
وخارج املانيا، وكذلك نحن يف توا�سل دائم 
مع العتبات املقد�سة من اجل حتقيق م�سروع 
التعريفية وكذلك  لرتجمة للكتب اال�سالمية 

ترجمة الكتب العبادية والفكرية، وبالتاأكيد 
ومرا�سلني  ث��اب��ت  مقر  م��ن  لنا  الب��د 

اأوروب��ا وهذا  اأكرث داخل  وم�سورين 
هو م�سروعنا يف امل�ستقبل".

النافذة األلمانية..
االعالمي علي البدري، 

م�ضت�ضار اال�ضدارات 
االأملانية وم�ضرف الطباعة 

والتوزيع والرتجمة 
للمجلة االأملانية

غيور زيدي، م�ضت�ضار 
ومرتجم املجلة ال�ضادرة 

من االعالم الدويل 
باللغة )االأوردو( يف 

ا�ضالم اآباد – باك�ضتان
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النافذة اآلسيوية..
غيور زيدي، م�ست�سار ومرتجم املجلة ال�سادرة من االعالم الدويل باللغة 
)االأوردو( يف ا�سالم اآباد – باك�ستان حتدث قائال" ان االنتماء والعقيدة 
التي يحملها امل�سلمون وخ�سو�سا اأتباع اهل البيت ع يف �سبه القارة الهندية 
ولو مرة  ع  زيارة احل�سني  يتمنى  وكل �سخ�س منهم  ال�سنني  ملئات  متتد 
واحدة يف حياته، وحالتهم تدل على قدر حبهم حيث ترى يف بيوت اخوتنا 
ابناء العامة ناهيك عن اتباع اهل البيت �سورا جدارية للعتبة احل�سينية 
املقد�سة تزين بيوتهم.  كنا جنهل عن او�ساع العتبات املقد�سة يف العراق 
ومعرفة  العظام  املراجع  وفتاوى  واآراء  اجلماعة  و�سالة  اجلمع  وخطب 
م�ساريع التو�سعة العمرانية يف العتبتني املقد�ستني ، ولكن بعد جميء ون�سر 
جملة الرو�سة احل�سينية بن�سختها االأردو فقد ت�سَنى لنا يف باك�ستان اأن 
نكون اأقرب من ذي قبل من مدينة احل�سني عليه ال�سالم ورو�سته ور�سالته 

املقد�سة ومن مراجعنا العظام .
جمالها  حيث  من  منفردة  االأوردو  بلغة  احل�سينية  الرو�سة  جمّلة  وتعّد 
اأهل  اأتباع  بيوت  من  بيت  فاأميا  واملنتخبة،  املحررة  وموا�سيعها  النفي�س 
البيت يتكّلم فيه االأوردو تعّرف اأ�سحابها على املجّلة ال ي�ستطيعوا جتاوزها 
ِاال بت�سجيل اأ�سمائهم كم�سرتكني فيها وت�سجيعهم لالآخرين للتعرف عليها 

.
وبالن�ضبة مل�ضائل التطوير فنحن بحاجة اىل االأمور التالية:

احل�ضينية  الرو�ضة  مبيعات  داخ��ل  يف  كافية  ن�ضخ  1-تهيئة 
املقد�ضة يف كربالء للزّوار الذين ياأتون من كل مكان .

2- اجراء م�ضابقات حتفيزية لقراء املجلة.
3- ت�ضويقها عرب و�ضائل االعالم االإلكرتونية.

بو�ضرتات  �ضكل  على  كربالئية  بترّبكات  القّراء  4-ت�ضويق 
وتقاومي وما �ضابه، مع كل عدد. 

العتبة  اإعالم  ق�ضم  يف  الدويل  االعالم  �ضعبة  تاأ�ض�ضت 
االعالمية  لل�ضرورة  2011م  عام  املقد�ضة  احل�ضينية 
العاملية  االع��الم  و�ضائل  يف  التطورات  حتمتها  التي 
ال�ضالم يف ارجاء  البيت عليهم  اأهل  ن�ضر فكر  والأهمية 
يف  امل�ضتجدات  اآخ��ر  ولنقل  املهمة،  باللغات  االر����ص 
�ضاحة بلدنا من النواحي الدينية والرتبوية والثقافية 

واالجتماعية وال�ضيا�ضية.
لغات  ب�ضت  دورية  ا�ضدارات  ال�ضعبة  هذه  اأنتجت  وقد 
الرو�ضة  جملة  هو  الذي  الرئي�ضي  اال�ضدار  عن  ف�ضال 
لي�ضمل  العمل  تطوَر  ثم  العربية،  باللغة  احل�ضينية 
ا�ضدار الكتب والفولدرات والكرا�ضات التي تهم القارئ 
االأجنبي �ضواء كان م�ضلما او غريه، حيث يتميز خطاب 
االإعالم الدويل بال�ضمولية االن�ضانية دون �ضيق اأفق او 

متييز او تطرف او ت�ضدد او انغالق.
ويتميز �ضوت االعالم الدويل يف العتبة احل�ضينية اي�ضا 
واالجنليزية،  العربية  باللغتني  االلكرتوين  باملوقع 
الذي يتم حتديثه يوميا بكل ما هو جديد ومميز ومهم.
ان املهمة القادمة التي تقع على عاتق االعالم الدويل 
لعالقات  اال�ضت�ضارية  الهيئات  عرب  التح�ضري  �ضتكون 
االأن�ضطة  خمتلف  يتخللها  م�ضتدامة  دولية  اعالمية 

وفق برنامج �ضنوي ر�ضني ومنِتج.

نبذة عن االعالم الدولي في العتبة الحسينية المقدسة:
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تقارير

•تقرير: حممود امل�سعودي 
•ت�ضوير: �سالح ال�سباح

 ن�ضبه ال�ضريف 
هو ال�شيد عبداهلل الع�شكري، بن خليفة بن ابو عبداهلل احل�شني الكويف، بن 
مو�شى الثاين ابو �شبحة، بن ابراهيم املرت�شى بن مو�شى بن جعفر)عليهم 
وت�شري  بابل،  مبحافظة  ال�شوملي  ناحية  يف  ال�شريف  قربه  يقع  ال�شلم(، 
قبة  ال�شريف  قربه  ويعلو  هجرية،   315 عام  يف  وفاته  �شنة  باأن  امل�شادر 
ومنارتني وحتيطه ب�شاتني النخيل من كل جانب، وقد كان من املعا�شرين 

للإمام املهدي )عجل اهلل فرجه ال�شريف(.
 اكت�ضاف القرب ال�ضريف

اهلل  ــوان  )ر�ــش الع�شكري  اهلل  عبد  مــرقــد  ادارة  مــ�ــشــوؤول 
احل�شينية(  )للرو�شة  حتدث  �شرب  جا�شم  االأ�شتاذ  عليه( 
ال�شيد  تاريخ اكت�شاف القرب وبنائه قائًل" اكت�شف قرب  عن 
احد  قبل  مــن  عــام   200 مــن  اكــر  قبل  الع�شكري  عــبــداهلل 
اجدادنا ويدعى احلاج داود الذي كان ي�شكن يف هذه املنطقة 
الليايل  احــد  يف  انــه  اجــدادنــا  ذكــره  ما  الزراعية،وبح�شب 

راأىاحلاج داود نورا يخرج من املكان وهو مكان مرتفع،ويف الليلة الثانية 

راأى نف�س النور يخرج من نف�س املكان فقرر ان يحفر املكان، وبعد احلفر 
وجد �شخرة منقو�س عليها اال�شم املبارك للإمام عبداهلل الع�شكري، وبعد 
التحري والذهاب للمرجعية الدينية العليا يف فرتةاخلم�شينات او ال�شتينات 
من القرن املن�شرم مت ثبوت الن�شب ال�شريف، وتبني انه  من احفاد االإمام 

مو�شى الكاظم )عليه ال�شلم(، فبني القرب ال�شريف".
 مراحل البناء

وعن مراحل بناء املزار ذكر م�شوؤول ادارة املزار" ان املزار 
يف  االوىلكانت  للبناء،املرحلة  مراحل  ثلث  �شهد  الطاهر 
الطاهر  القرب  فوق  ال�شريفة  القبة  عام 1930م، فقد�شيّدت 
يف  فكانت  الثانية  املرحلة  امــا  املــوؤرخــني،  يذكره  ما  ح�شب 
ال�شتيعاب  ال�شريف  ال�شحن  تو�شعة  فيها  مت  1967م،و  عام 
االخــرية  املرحلة  كانت  للزائرين،فيما  املتزايدة  االعـــداد 
واعادة  ال�شحن  تو�شعة  ت�شمنت  2012مفقد  عام  يف  للبناء 
تاأهيل القبة ال�شريفة، وبناء منارتني �شمن ت�شميم معد من 
قبل ديوان الوقف ال�شيعي، حيث مت تخ�شي�س ما يقارب مليارين و 130 

مرقد عبداهلل العسكري

ن�سبه  يعود  جليل  �سيد  ج�سد  بابل،  حمافظة  يف  ال�سوملي  ناحية  حتت�سن 
ال�سيد عبد اهلل الع�سكري حفيد االإمام  اإنه  اىل �سجرة االإمامة الطيبة، 

الكاظم )عليه ال�سالم(، واأحد املعا�سرين لالإمام احلجة )عج(. 

مزار شريف لسيد كريم
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مليون دينار من تخ�شي�شات ديوان الوقف ال�شيعي،ويكون التنفيذ من قبل 
االمانة العامة للمزارات ال�شيعية ال�شريفة، وا�شتمر العمل �شنتني، وتقدر 
م�شاحة املزار امل�شجلةر�شميا 400 مرت، وفيما بعد تربع ا�شحاب الب�شاتني 

القريبة من املزار باأجزاء من ارا�شيهم لت�شاف اىل املزار ال�شريف".
 اإحياء املنا�ضبات 

ذكرى  احياء  ي�شهد  ال�شريف  املرقد  اىل" ان  املزار  ادارة  م�شوؤول  واأ�شار 
 25 يف  الــ�ــشــلم(  )عليه  الكاظم  مو�شى  االمـــام  ا�شت�شهاد 
رجب،اإذ يق�شده االالف من الزائرين لتقدمي التعازي لل�شيد 
واي�شا  ال�شلم(  )عليه  جــده  الع�شكريبا�شت�شهاد  اهلل  عبد 
احياء جميع والدات ووفيات االئمة االطهار )عليهم ال�شلم(، 
البيت  اهل  كبرية من حمبي  اعداد  املزار ح�شور  ي�شهد  كما 
لبدء  الراية  االأول من حمرم ال�شتبدال  ال�شلم( يف  )عليهم 

مو�شم االأحزان".
 اإدارة املزار 

قائل" مت  ظاهر  علي  حامد  متوليه  حتدث  ال�شريف  املــزار  اإدارة  وحــول 

ت�شجيل املزار ال�شريف من قبل االمانة العامة للمزارات ال�شيعية يف �شهر 
حزيران للعام احلايل، وو�شعت هيكلية للعمل حتت ا�شراف ديوان الوقف 

ال�شيعي".
على  االآن  االدارة  وتعتمد  للموظفني  تعيينات  اي  املــزار  ي�شهد  مل  وبني" 
اجلليلني  ال�شيدين  مــزار  منت�شبي  وبع�س  املنطقة  اأهــايل  من  املتطوعني 
املزار  ان  الع�شكري،لذا  اهلل  عبد  ملزارال�شيد  املجاور  واملظهر(  )الظاهر 
ب�شكل  الزائرين  خدمة  على  يعملون  منت�شبني  اىل  بحاجة 
دائم،وذلك يفر�س علينا مطالبة االمانة العامة للمزارات 

ال�شريفة للإ�شراع بحل هذه امل�شكلة".
املزارين  بني  م�شرتك  تعاون  املزار" هناك  متويل  واأو�شح 
الــعــراق،  يف  املقد�شة  العتبات  مــع  الــتــعــاون  اىل  ا�ــشــافــة 
وي�شهد املزار يوميا توافد الكثري من الزائرين من خمتلف 
ويقوم  اجلمع،  ليايل  يف  خ�شو�شا  العراقية  املحافظات 
ميكن  مــا  بتقدمي  املنطقة  ــايل  اه مــع  بالتعاون  العاملون 

تقدميه للزائرين الكرام".
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•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

تقول كتب التاريخ المعتمدة أّن صالح الدين األيوبيّ سلَّم فلسطين كلها للصليبيين ما عدا القدس، وأعاد إليهم ما كان قد أخذه 
ين، ولم يبقَ في يده إالَّ بعض ما يُعرف اليوم بالجمهورية اللبنانية، ما عدا "صور" التي ظل الصليبيُّون  منهم بعد معركة حطِّ

متمسِّكين بها، ثمّ جاء ورثته من بعده فتنازلوا للصليبيِّين حتى عن هذا الذي بقي ِبيَد صالح الدين من لبنان والسواحل السورية.
ولكننا نجد البعض اليوم يجعل من صالح الدين بطاًل قوميًّا انطالقًا من دوافع وخلفيات وغايات، وينتفض لطمس الحقائق 

التاريخية الواضحة التي تلتصق بهذه الشخصيّة، وهو ما سنعرضه على ثالثة من مفّكرينا األجاّلء ليميطوا اللثام عن الحقيقة:

بطل حّطني بني الوهم واحلقيقة

الــ�ــســيــد  يـــقـــول  اإذ 
ــن االأمـــــــني يف  ــس ــ� ح
)م�ستدركات  كتابه 

اأعيان ال�سيعة(:
تقام يف بع�س العوا�شم 
احتفاالت مرور  العربية 
وقــعــة  عــلــى  �ــشــنــة   800
ــني، الــتــي كــانــت يف  حــطِّ
 15  /  1187 متــــوز    4
ال�شليبيِّني  بهزمية  انتهت  والتي  هـ،   583 �شنة  االآخر  ربيع 
وا�شرتداد امل�شلمني للقد�س، والتي قاد فيها امل�شلمني �شلح 
االحتفاالت،  بكل هذه  الوقعة جديرة  االأيوبي. وهذه  الدين 
ولكن املغاالة والزعم اأنَّها كانت املعركة الفا�شلة يف احلرب 

مع ال�شليبيِّني، هما ما يتنافى مع حقائق التاريخ. 
بها  ه  ينوِّ التي  النتائج  هذه  ني  حطِّ ملعركة  كان  اأنَّه  اأ�شحيح 
ه؟ وهل �شحيح اأنَّها كانت املعركة احلا�شمة يف تاريخ  َمن ينوِّ
هذه  القارئ  اأمــام  هنا  �شنب�شط  نا  اإنَّ ال�شليبية؟  احلــروب 

احلقائق التاريخية، ونرتك له اأن يحكم:
رًا، وال �شك  ني" كان ن�شرًا موؤزَّ ال �شك اأنَّ الن�شر يف "حطِّ
اأنَّ ما اأ�شفرت عنه املعركة من ا�شرتداد القد�س كان اإجنازًا 
الن�شر،  هذا  ا�شتغلل  اأمكن  مدى  اأي  اإىل  ولكن  عظيمًا. 
ما  اإىل  ـ م�شتندين  نقول  اإنَّنا  ل؟  َو�شَ نتيجة عملية  اأي  واإىل 
خو تلك االأحداث، ومعتمدين على الوقائع امل�شلَّم  له موؤرِّ �شجَّ

بها:
ني" ما كان  فات التي تلت معركة "حطِّ لقد اأ�شاعت الت�شرُّ
ميكن ا�شتغلله من هذا الن�شر، واأ�شاعت اأية نتيجة عملية 
وال  للمعركة،  �س  التحمُّ ي�شرفنا  ال  اأن  ويجب  له!  حقيقية 
ت اإليه  ر فيما اأدَّ الت�شفيق املتوا�شل مَلن قادوها، عن التب�شُّ
فات من عواقب وخيمة لكل ثمرات الن�شر. وال  تلك الت�شرُّ
تبعدنا  �شطحية،  وتفكريات  تهوميات خيالية،  ننزلق يف  اأن 
عن النظر البعيد يف تقليب �شفحات تاريخنا. فماذا جرى 

ني؟ بعد معركة حطِّ
عن  ال�شليبيِّني  الإجــلء  الكفاح  موا�شلة  املفرو�س  كــان   

قت  حتقَّ غالية  اأُمنية  القد�س  ا�شرتداد  كان  فــاإذا  البلد، 
تها من  واأهميَّ الوطن،  القد�س هي كل  الن�شر، فلي�شت  بعد 
من  ت�شرتد  مدينة  اأيــة  اأهمية  عن  تختلف  ال  الــواقــع  حيث 
من  حتتوي  مبا  الواقع  هذا  تفوق  تها  اأهميَّ ولكن  االأعــداء، 
القبلتني،  اأوىل  اأنَّها  اإليه  ترمز  ومبا  اإ�شلمية،  مقد�شات 
ال�شدى  ذاك  ال�شرتدادها  كــان  لذلك  ؛  احلرمني  وثالث 
تفكري  ر  خــدَّ قد  ال�شدى  ذلك  اأنَّ  ويبدو  البعيد،  العاطفي 
ر تفكري النا�س  ر يف العواقب! خدَّ النا�س فاألهاهم عن التب�شُّ

ر تفكري معظم النا�س حتى اليوم. يومذاك، وما زال يخدِّ
املنت�شر  وهو  ـ  االأيوبي  الدين  اأنَّ �شلح  ني:  بعد حطِّ جرى 
ني ـ املعقودة عليه االآمال يف موا�شلة الزحف الإنهاء  يف حطِّ
�شلح  اأنَّ  فيها.  جــذوره  اآخــر  واقتلع  االأجنبي،  االحتلل 
ني، مل يكد يطمئن اإىل الن�شر الرائع  الدين هذا، بطل حطِّ
يف تلك املعركة، حتى اأ�شرع اإىل القيام بعمل ال يكاد االإن�شان 
له  ي�شدقه، لوال اأنَّه يقراأ بعينيه تفا�شيله الوا�شحة فيما �شجَّ
رت عقولهم روائع  خون الذين خدَّ خو تلك احلقبة! املوؤرِّ موؤرِّ
اأقلمهم  تتخّدر  مل  بعده،  ا  عمَّ فذهلوا  القد�س  ا�ــشــرتداد 
متوا�شًل  العقول  تخدير  وظل  هي.  كما  احلقائق  لوا  ف�شجَّ
ا هو كال�شم�س الطالعة!  من جيل اإىل جيل، تتعامى حتى عمَّ
ني اأنَّ �شلح الدين االأيوبي اآثر الراحة بعد  ح�شل بعد حطِّ
الفرجن  اإىل  يطلب  فاأ�شرع  التمرد،  بعد  والت�شليم  العناء، 
من  ذلــك  وراء  ومــا  ال�شلم،  واإحــلل  احلــرب  حالة  اإنهاء 
ى  و�شمَّ ودولتهم،  الحتللهم  واإقـــرار  بوجودهم  اعــرتاف 

ذلك: "هدنة".
اأح�شن  الطلب  هذا  ا�شتغلوا  قد  ال�شليبيِّني  اأنَّ  جليًا  ويبدو 
اإليهم  ُيــعــاد  اأن  بالهدنة  للقبول  فا�شرتطوا  اال�شتغلل، 
الن�شر  بعد  منهم  الدين  اأخذه �شلح  قد  كان  ا  الكثري ممَّ
ني، ومل تكن القد�س بني ما طالبوا به، وال كان من  يف حطِّ
املمكن اأن يجيبهم �شلح الدين اإىل ذلك لو فعلوا ؛ الأنَّه لو 

ر وتنبَّهت العقول. اأجاب لبطل مفعول املخدِّ
ووافق ال�شليبيُّون على اإنهاء حالة احلرب واإحلل ال�شلم، 
وقب�س  هـــ،   588 �شنة  �شعبان،   21 يف  "الهدنة"  وعقدت 
ال�شليبيُّون الثمن الباهظ الذي دفعه �شلح الدين لهم لقاء 

قبولهم باملهادنة، فاأعاد اإليهم حيفا ويافا وقي�شارية ون�شف 
اللد ون�شف الرملة وغري ذلك، حتى لقد �شار لهم من يافا 
اإىل قي�شارية اإىل عكا اإىل �شور، بل �شارت لهم فل�شطني اإالَّ 

اأقل القليل، ومل يكن لهم ذلك من قبل.
اد يف كتابه "االأعلق اخلطرية يف اأُمراء ال�شام  يقول ابن �شدَّ
ـ 178(: مل   177 ث عن حيفا )�س  يتحدَّ وهو  واجلزيرة"، 
�شلح  النا�شر  امللك  فتحها  اأن  اإىل  الفرجن  اأيــدي  يف  تزل 
الدين يو�شف بن اأيوب �شنة ثلثة وثمانني، فلم تزل يف يده 
اإىل اأن نزل عنها للفرجن فيما نزل عنه لهم يف املهادنة التي 
وقعت بينه وبينهم، وذلك �شنة ثمان وثمانني وخم�شمئة، ثّم 

مل تزل بعد يف اأيديهم.
ث عن الرملة واللد )�س 173 ـ 184(: مل  وقال، وهو يتحدَّ
تزل يف اأيديهم اإىل اأن ملكها وملك معها "لد" امللك النا�شر 
�شنة ثلث  �شهر رم�شان  ثالث  االأربعاء  يوم  الدين،  �شلح 
الهدنة  وقعت  اأن  اإىل  يده  يف  تزل  ومل  وخم�شمئة.  وثمانني 
بينه وبني الفرجن �شنة ثمان وثمانني، فنزل لهم عن البلد 

وجعل لد والرملة بينه وبينهم منا�شفة.
ث عن يافا )�س 259(: ومل تزل يف اأيديهم  وقال، وهو يتحدَّ
)الفرجن(  اإىل اأن فتحها عنوة امللك النا�شر �شلح الدين 
بها  �شنة ثمان وثمانني وخم�شمئة على يد اأخيه العادل، وخرَّ
رت الهدنة بني امللك النا�شر �شلح  وبقيت خرابًا اإىل اأن تقرَّ

الدين وبني الفرجن، و�شرطوا عليه اإبقاءها يف اأيديهم.
التي  املوؤملة  وداللتها  عليه"،  "�شرطوا  كلمة:  هنا  ولنلحظ 
واأنَّ  الهدنة،  ل لطلب  املتو�شِّ الدين هو  اأنَّ �شلح  لنا  تو�شح 

الفرجن هم وا�شعو ال�شروط.
ومل  احلقائق،  لهذه  الن�شو�س  كل  هنا  ذكــرنــاه  ما  لي�س   
عليه  وقــع  كتاب  اأول  اإىل  عمدنا  ـــا  واإمنَّ اخــتــيــارًا،  نخرتها 
"االأعلق  كتاب  فكان  فتناولناه،  الكتب  خزانة  يف  نظرنا 
كل  اأنهى  فعٌل  لل�شليبيني  الت�شليم  هــذا  وتــل  اخلطرية". 
امل�شتقبل،  يف  البلد  عن  واإجلئهم  مقاومتهم  يف  تفكري 
رقعة  تو�شيع  اإىل  اأدى  ذلــك:  من  �شر  هو  ما  اإىل  ى  اأدَّ بل 
نهم  مكَّ التي  غري  اأخــرى  مناطق  يف  ومتكينهم  احتللهم، 

منها �شلح الدين نف�شه.

شبهة واكثر من ّرد
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اأن  فــراأى  كثريين،  واأوالد  اأخ  من  الدين  �شلح  ورثــة  كان   
من  جزءًا  منهم  واحد  كل  يقطع  واأن  بينهم،  البلد  م  يق�شِّ
�شلح  ميوت  يكد  فلم  وهكذا  غريه.  عن  به  ي�شتقل  الوطن 
الدين حتى انفرد كل واحد من اإخوته واأوالده بالرقعة التي 
هو،  ون�شي  الــَوَرَثــة،  بني  ِمَزقًا  الوطن  فعاد  له،  �شت  ُخ�شِّ
ون�شي ورثته اأنَّ االحتلل ال�شليبي ال يزال جاثمًا على �شدر 
وت�شتيت �شمل  الوطن  ي�شتدعي متزيق  واأنَّ ذلك ال  الوطن، 

امه، بل ي�شتدعي متا�شك وحدته وت�شافر اأُمرائه. حكَّ
ــده من  ومل يقنع كــل واحـــد مــن هـــوؤالء الــورثــة مبــا حتــت ي
ويتقاتلون،  يتنازعون  ــوا  راح بل  الــديــن،  �شلح  خملَّفات 
وي�شتن�شرون يف هذا التنازع والتقاتل بال�شليبيِّني، ُمْغِرين 

اإيَّاهم باإعطائهم ما ي�شاوؤون من بلد وعباد!

معر�س  يف  االإيــرواين  باقر  ال�سيخ  �سماحة  ويقول 
رّده على هذا ال�سوؤال:

هناك  وهل  حق؟  رجل  هو  االأيوبي  الدين  �شلح  اإّن  هل   -
ماآخذ على �شخ�شيته؟

اجلواب: 
ــلح  طـــــار �ــشــيــت �ــش
الدين يف معركة حطني 
الرابع  يف  انتهت  التي 
مــن متـــوز عـــام 1187 
من  القد�س  بتحرير  م 
اأعداء  ال�شليبني  اأيدي 

االإ�شلم، ولكنه: 
يف  الفاطميني  على  بالق�شاء  قــام  ال�شديد  االأ�ــشــف  مع  1ـ 
هذا  وكان  ذريــع،  ب�شكل  وقتلهم  مبطاردتهم  واأخــذ  م�شر، 
يف  وا�شحة  �ــشــوداء  نقطة  املــجــال  هــذا  يف  منه  التطرف 
التي  العظيمة  للمكتبات  اإبادته  ذلك  اإىل  ُي�شاف  تاريخه، 
اأن�شاأها الفاطميون، واإتلفه للكتب التي �شهروا طويًل على 

جمعها وترتيبها.
من  الــقــد�ــس  وحتــريــر  ال�شلبيني  عــلــى  انــتــ�ــشــاره  بــعــد  2ـ 
وجودهم اأخذ بالتنازل لهم عن الكثري من املدن، التي كان 
قد ا�شرتّدها منهم باحلرب، حتى عادت فل�شطني من جديد 

لهم اإال القليل.
اإىل  اليهود  فيه  دعــا  مر�شومًا  اأ�شدر  م   1190 عــام  يف  بل 
اال�شتيطان يف القد�س، يف الوقت الذي نرى فيها ال�شلبيني 
اأثناء احتللهم للمدينة كانوا قد حظروا على اليهود االإقامة 

فيها. 
ويّل  زنكي  الدين  نــور  اأّن  اإىل  يعود  ذلــك  يف  ال�شبب  وكــان 
اأن يزحف من م�شر وهو  نعمة �شلح الدين قد طلب منه 
يزحف من ال�شام، ويقوما اآنذاك مبحا�شرة ال�شليبني بني 
�شلح  ذلــك  فاأبى  عليهم،  الق�شاء  ي�شّهل  مّمــا  اجلي�شني 
الدين؛ الأّنه اعتقد اأّنه اإذا زال ال�شليبيون اأ�شبح تابعًا لنور 
بنف�شه  القدوم  على  عازم  الدين  نور  اأّن  اأدرك  وملّا  الدين، 
اإىل م�شر ليوؤدبه احتمى منه بال�شليبني؛ الأجل هذا تنازل 
يوؤكد  اأخــذ  بل  بهذا  يكتف  ومل  معهم،  وحتالف  لل�شليبني 
العبا�شي  النا�شر  اخلليفة  له  اأر�شل  حينما  معهم؛  حتالفه 
ر�شالة يو�شح له فيها اأّنه يف �شدد اإر�شال جي�س قوي لطرد 

ال�شليبني، فرف�س �شلح الدين قدوم جي�س اخللفة لقتال 
واليًا  �شي�شبح  اأّنه  اعتقد  الأّنه  عليهم؛  والق�شاء  ال�شليبني 

من والة اخلليفة وتابعًا له. 
وكـــل هـــذا ُيــنــبــئ عــن كـــون الــرجــل مّمـــن يــوؤثــر م�شلحته 

ال�شخ�شية على كّل �شيء.
التي  البلد  بتق�شيم  قــام  الدين  �شلح  ميــوت  اأن  قبل  ـ   3
»العزيز  لولده  دفع م�شر طعمًة  فمثًل  ورثته،  بني  يحكمها 
عماد الدين اأبي الفتح«، ودم�شق لولده »االأف�شل نور الدين 
علي«، وحلب وما حولها لولده »الظاهر غازي غياث الدين«، 
وهكذا اأخذ يفعل بالن�شبة اإىل بقية املدن، االأمر الذي �شار 
�شببًا لنزاع ورثته من بعده على م�شاحلهم، و�شعفت ب�شبب 

ذلك الدولة االإ�شلمية.
اأمرًا  للقد�س  حتريره  كان  اإذا  الدين  �شلح  اإّن  والنتيجة: 
ومطامعه  الرعناء،  ت�شرفاته  ولكن  به،  ُيفتخر  اأن  ي�شتحق 
ال�شخ�شية اأّدْت اإىل عودة ال�شليبني من جديد اإىل القد�س، 

واإىل �شعف الدولة االإ�شلمية.

معر�س  يف  ح�سون  حممد  ال�سيخ  �سماحة  ويقول 
اإجابته على هذا ال�سوؤال: ما الذي فعله �شلح الدين؟ 
لو ا�شتنطقنا التاريخ عن تفا�شيل تلك احلقبة من الزمن، 

فنجده يقول بكّل �شراحة:
م�شر،  يف  الفاطمية  الدولة  على  الدين  �شلح  ق�شى   -1
و�شّتت  اآنــذاك،  م�شر  يف  املنت�شرة  العظيمة  املكتبات  واأباد 
الكتب التي �شهروا طويًل على جمعها وترتيبها، وو�شعوها 
ونّكل  الفيا�س،  معينها  مــن  لينهلوا  العلماء،  اأيـــدي  بــني 

باأتباعهم واأ�شياعهم بكّل ق�شوة ووح�شية.
هذه الدولة العظيمة، التي كانت طوال فرتة حكمها، ال�شّد 
القّوي  واحلــار�ــس  البيزنطيني،  ــروم  ال اأطماع  اأمــام  املنيع 
بامل�شرق،  ال�شام  يف  �شواء  االإ�شلم،  دولة  ثغور  على  اليقظ 
اأو يف اإفريقيا باملغرب، متابعة يف ذلك الدور العظيم، الذي 
كانت تقوم به قبلها الدولة احلمدانية يف حلب، بقيادة �شيف 
اأ�شياد  االأُخــرى  هي  عليها  ق�شى  والتي  احلمداين،  الدولة 

�شلح الدين واآباوؤه.
لقد كانت الدولة الفاطمية يف �شراع دائم وثابت مع الروم 
البيزنطيني، ورغم كّل احل�شود ال�شخمة، واجلهود احلثيثة، 
فاإّن  القد�س،  اإىل  للو�شول  البيزنطيني  قبل  من  واالإ�شرار 
هوؤالء  �شّد  و�شجاعتهم  ب�شمودهم  ا�شتطاعوا  الفاطميني 
عن القد�س، بل عن كّل البلد االإ�شلمية يف امل�شرق واملغرب 
حّتى  تلحقهم  الفاطمية  ال�شربات  وظلت  ال�شواء،  على 
باالإمرباطور  الذريع  الف�شل  حاق  وملّا  اأنطاكية،  اإىل  ردتهم 
فيها  مات  حيث  الق�شطنطينية،  اإىل  اآيبًا  عاد  البيزنطي، 
هذه  تفا�شيل  على  971م)للوقوف  �شنة  اأوائــل  يف  مقهورًا 
العودة  ميكن  البيزنطيني،  بهزمية  انتهت  التي  احلــروب 
ح�شن  الدكتور  للأُ�شتاذين:  اهلل(  لدين  )املعّز  كتاب  اإىل 
اإبراهيم ح�شن والدكتور طه اأحمد �شرف، وكتاب )املجال�س 
ال�شام(  )خطط  وكتاب  حمّمد،  بن  للنعمان  وامل�شايرات( 

للمقريزي، وكتاب ابن القلن�شي يف ذيل تاريخ دم�شق(.
معركة  يف  حّققه  الــذي  بالن�شر  الدين  �شلح  اكتفى   -2
حطني، والتي انتهت بانتزاع القد�س من اأيدي ال�شليبيني، 

وبداًل من متابعة احلرب، وا�شعًا يده يف يد اخلليفة النا�شر 
واملدن  االأرجــاء  كافة  من  ال�شليبيني  طــْرد  حّتى  العّبا�شي 
على  نفوذه  ب�شط  يف  ال�شخ�شية  م�شلحته  اآثر  االإ�شلمية، 
بلد ال�شام، ومتكني ملكه فيها، بعيدًا عن نفوذ اخلليفة، اأو 

تدّخله يف �شوؤون ت�شريفه الأُمور مملكته هذه.
ولتحقيق هذه الغاية بادر اإىل م�شاملة ال�شليبيني وموادعتهم، 
اإىل  جاء  لو  اخللفة  جي�س  لقتال  معهم  التحالف  اإىل  بل 
اأجل  مـن  الدين  �شلح  تنازل  التي  امل�شاملة  هذه  فل�شطني، 
الو�شول اإليها، عن معظم مدن فل�شطني ولبنان لل�شليبيني، 
واعرتف لهم ب�شرعية وجودهم فيها خلفًا لتعاليم االإ�شلم 

ورغبة امل�شلمني، مبا فيهم اخلليفة النا�شر العّبا�شي.
فيه  دعا  الدين مر�شومًا  اأ�شدر �شلح  3- يف عام 1190م 
اأثناء  ال�شليبيون  وكان  القد�س،  يف  اال�شتيطان  اإىل  اليهود 
فرتة احتللهم للمدينة قد حظروا على اليهود االإقامة فيها، 
وحني زار احلاخام اليهودي )يهوذا بن �شليمان احلريزي( 
معتربة،  يهودية  جماعة  فيها  وجد  1216م،  عام  القد�س 

مكّونة من مهاجرين من 
و�شكان  واملغرب  فرن�شا 
ــقــلن الــ�ــشــابــقــني  ــش عــ�
ـــوعـــة  ـــش ـــو� ـــــظـــــر امل )ان
التي   669  :14 اليهودية 
افــتــتــحــت هـــذا الــكــلم 
موقف  )كــــان  بــقــولــهــا: 
�شلح الدين من اليهود 
واملــ�ــشــيــحــيــني �ــشــديــد 

الت�شامح(.
دولة  لقيام  اليوم  ذلــك  منذ  الطريق  انفتح  املر�شوم  وبهذا 
طغيان  من  احلا�شر  ع�شرنا  يف  اإليه  و�شلت  وما  اإ�شرائيل، 

وف�شاد يف االأر�س.
4- قبل اأن ميوت �شلح الدين، قام بتق�شيم البلد التي كان 
يحكمها بني ورثته على ال�شكل الذي يحّدده ابن كثري، كما يلي:

- م�شر: لولده )العزيز عماد الدين اأبي الفتح(.
- )دم�شق وما حولها( لولده )االأف�شل نور الدين علي(.

- )حلب وما اإليها( لولده )الظاهر غازي غياث الدين(.
قاطع  على  كثرية  وبلدان  جعرب  وبــلد  وال�شوبك  )الكرك   -

الفرات( الأخيه )العادل(.
املن�شور  )امللك  اأخيه  البن  معها(  اأُخــرى  ومعاملة  )حماه   -

حمّمد بن تقي الدين عمر(.
بن  الدين  )اأ�ــشــد  عّمه  البــن  وغــريهــا(  والرحبة  )حم�س   -

�شريكوه(.
الدين  )ظهري  الأخيه  وخماليفه  مبعاقله  جميعه  )اليمن(   -

�شيف االإ�شلم طفتكني بن اأيوب(.
- )بعلبك واأعمالها( البن اأخيه )االأجمد بهرام �شاه بن فروخ 

�شاه(.
- )ب�شرى واأعمالها( لـ )الظافر بن النا�شر(.

وي�شيف ابن كثري بعد هذا الن�س قائًل: )ثّم �شرعت االأُمور 
املمالك(  جميع  يف  وتختلف  ت�شطرب  الــديــن  �ــشــلح  بعد 
)�شلح الدين االأّيوبي بني العّبا�شيني والفاطميني وال�شليبيني 

لل�شّيد ح�شـن االأمني: 130(.

59

 ذي القعدة   1436 هـ



ال�شك  للآخر  املتميزة  االإبداعية  الن�شو�س  تلقي  يف  املو�شوعية  الروؤية  اإن 
حتتاج الكثري من التجرد واالنفتاح من القراء عموما والنقاد خ�شو�شا .. من 
خلل عزل املتبنيات الذاتية عند عملية القراءة واال�شتقراء ملثل تلك االأعمال 
 .. معها  والتفاعل  التقييم  ثم  ومن  املختلفة،  االأدبية  اأجنا�شها  يف  االإبداعية 
بتجريد الذائقة القرائية عن االأنوية، وتربئتها من تبعات اإ�شقاطات اخللفية 
اجلاهزة يف ذائقتنا، لكي يتم التفاعل مع مثل تلك الن�شو�س االإبداعية على 

اأ�شا�س اإنها نتاج اإن�شاين جدير باالحرتام.
ال على اأ�شا�س املعرفة باأ�شخا�س املبدعني لها اأو �شمن اأطر العلقات ال�شخ�شية، 
وتبادل امل�شالح ال�شيقة كما هو �شائد  وغالب  على الكثري من احلاالت عندنا، 

بل ومتف�شي ب�شكل يدعو اىل اال�شتغراب ما بني اأو�شاطنا االأدبية.
وقلما جند من يتناول نتاج �شواه باالإعجاب والفخر واالإ�شادة دون �شابق معرفة 
�شخ�شية به اأو جمرد من غاية فئوية اأو بريء من م�شلحة ذاتية اأو ..اأو.. وهو 
ما يوؤدي اىل ترتب على مثل هذا الت�شور اإن وجد م�شوؤولية الرتويج له واالإحالة 
عليه، للتنبيه له اأوال كنموذج متقدم يجب ان يحتذى به واال�شتفادة منه، وهو 

ماال جنده �شاريا بيننا اإال يف حاالت نادرة. 
اأما بالن�شبة ملثل تلك االإبداعات االأدبية املتميزة وطبيعة تلقيها من قبل  عموم 
القراء.. فعليهم االرتفاع اأواًل مل�شتوى اطروحات املبدع فيها من اأجل الفائدة 
واملتعة معًا.. ولي�س ركنها مبجرد عدم ا�شتجابتنا ال�شريعة معه، يف بحثنا فقط 

عن اال�شتمتاع بالقراءة دومنا الفائدة كما هو �شائد يف عموم القراءات.
واأحيانا جند اإن الغالبية من املتخ�ش�شني - مع االأ�شف ال�شديد - يحاول يف 
عموم  ويف  �شواه  ن�شو�س  على  ال�شخ�شية  جتربته  فر�س  وا�شتقرائه  قراءته 
ممار�شته النقدية عرب تلقيه لنتاج االآخر..  نا�شيا اأو متنا�شيا اإن جتربته لي�س 
باأي حال من  الكمال  تكت�شب درجة  ولن  تكت�شب  اإنها مل  اإذ  للإبداع..  �شقفًا 

االأحوال.
وذات امل�شكلة تربز حينما يواجه املبدع جمهورا من القراء ال يحاولون االرتفاع 
مع م�شتوى ما يطرحه من روؤى عالية ومكامن فريدة وفتح جديد، ويف كثري من 
االأحيان يتاأثر عموم القراء بالهاالت االإعلمية التي حتيط ببع�س االأ�شماء من 
االأدباء، وبالتايل الظهور املتكرر لذات الوجوه يف املحافل االأدبية والثقافية كاأن 

ال�شهرة وحدها دليل كاف على اجلودة.
لذلك تولد قطيعة مر�شية وخطرية بني عموم املتلقني واملبدعني احلقيقيني من 

املوهوبني اإال فيما ندر.
وعزوف  القراء  عند  القرائية  الذائقة  يف  خطر  مكمن  يخلق  الوقت  وبــذات 
والثقايف  االأدبــي  الو�شط  بل وجتاهل  هــوؤالء..  مثل  مع  التفاعل  اجلمهور عن 
لنتاج املوهوبني من االأدبــاء، وتلقيهم مبثل هذا الربود وعدم االهتمام  مما 
يوؤدي بالتايل اىل عدم تقبل النماذج احلديثة يف الكتابة االإبداعية .. بل رمبا 
حماربتها على اأ�شا�س اإنها مل ت�شتجيب ملتطلبات الفن واالإبداع �شمن مقا�شات 

البع�س مما اأ�شرنا اليهم .. ال على اأ�شا�س املو�شوعية واملنطق.
االأديــب  هـــوؤالء.. فيكون  �شلبي على همة مثل  ب�شكل  اأخــريا  ين�شحب  وهــو ما 

املوهوب اأخريا هو �شحية لهذا العوق الذهني الفا�شح للمجتمع كنخب وقراء.

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

االأنوية يف تلقي نتاج االآخر

األدبية

اخللود يف رحـاب
• والء ال�سفار
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اأب�سَرْت عيناي لتحدَق يف حياٍة ملوؤُها الظالُم ... 
و�ساقت النف�ُس حينما عرفت اأنها ال تعدو كوَنها 

رحلَة اأوهاٍم ... قد اأ�سابني الياأ�ُس ومالأين االإحباُط 
... لكن �سرعان ما طربْت كاآبتي ب�سماِع حلٍن �سجًي 
اخرتَق م�سامعي ... ف�ساهدُت نزفا دمويا من عيوِن 

اأحبتي ... عندها داعَب �سمعي هم�سًا ح�سينيًا فكاَن 
حلنا عا�سورائيا .. فنادَم وحدتي ومالأ م�ساعري ... 
فاأ�سبح اأملي ... بل م�ستقبلي ... فاأح�س�ست حياتي 
من دونه كال�سحراء... ووجدتها حتت قبابه واحة 
خ�سراء ... ورفعت راأ�سي حينما �ساهدت منائره قد 
�سقت وجه ال�سماء ... انه اأبو االأحرار... انه �سهيد 

كربالء ... قد امتلك ب�سحره اأفئدة العا�سقني... 
مل تفارق احلكمة حكمه ... ومل تنف�سل العفة عن 
�سخ�سه ... ومل تبتعد املروءة عن حلمه ... عرفته 
معجزة اإن�سانية... ومل�ستُه �ِسرًا ملكوتيًا... قد قلب 

موازين احلياة ... وو�سع د�ستورا للنجاة ... فوقفت 
هنا الكلماُت .. وعجزت عن و�سفِه احلروُف ... 

واق�سَعر مداُد القلِم ... واهتزت �سعرياُت الورِق ... 
فاختفت فجاأًة ال�سطوُر ... لتعلَن رحيَلها االأبدي 

الذي ال ي�ستطيُع املكوَث ... اأماَم �سم�ِس ال�سمو�ِس... 
فلجاأُت حيَنها لو�سِف نف�ٍس قد ع�سَقْت ذلَك املالُك ... 
وعا�سْت متيمًة لتكوَن ترابًا ُت�ْسَحُق عنَد اأعتابِه ... 

اأو �سمعًة حترتُق لتوهَج طريَق زائريِه ... مل تكرتْث 
لظلِم العابثنَي ... ومل ي�ستوقْفها ق�سباُن املطامري 

... يحدوها اأمٌل متوا�سٌل م�سى منُه ثالثة وع�سروَن 
عاما... واإذا بواقٍع قد غريتُه اأدعيُة املحرومنَي 
حتَت قبتِه .... ليفرَز نتائَج حقبٍة قد حتطمْت 

�سيوُفها بدماِء املظلومنَي ... وكتَب للثائرين االنت�سار 
كونهم �سلكوا درب احل�سني ... فحينها �سنحت 

الفر�سة ليكون فوؤادي جماورا ل�سريحه ... ال احد 
مينع طاقتي بان ت�سخر خلدمته ... فهجرت حينها 

اأهلي ونف�سي و�سكنته ... وتركت من كان معي واآن�سُت 
مزاَرُه ... متلهفًا باأن اأروي عط�سي من عذوبة نفحات 

قربه ال�سريف ... واأتذلل بعبوديتي هلِل يف بقعٍة 
هي حمُط اأنظار الرحمن ... واأزيد �سريف بتوفيٍق 
مل يحظ به اأجدادي ...لتتحوَل �سجالُت حياتي 

فحاٍت بي�ٍس  ... اأعلم انه يغبطني  ال�سوداَء اىل �سَ
على ذلك حتى مالئكُة اهلل ... فق�سيُت عندُه �سبعَة 
اأعواٍم وعدَة �سهوٍر ... يحدوين اأمٌل باْن ال يبعدين 
عنُه حتى املنون ... الأعلَن عن �سعادتي بخدمتي 

لريحانِة الر�سوِل ...واأرى ا�سمي ُمْدَرجا يف �سجالِت 
�سيدِة الن�ساِء ...  مما يجعلني فخورًا حنَي اأقُف بني 
يدي الرحمِن ... الأعلَن اإن حياتي اأفنيُتها يف رحاِب 

اخللوِد ...
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• اإعداد: علي الها�شمي

ادوات
الصحللفي
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يرغب الكثري من الهواة او ا�سحاب االخت�سا�س، مزاولة العمل ال�سحفي 
تنفيذ  دون  حت��ول  ومعوقات  �سعوبات  يواجهون  انهم  اال  ال��واق��ع،  على 
فهم  عدم  او  للعمل،  التنفيذية  االدوات  اىل  افتقارهم  ب�سبب  رغبتهم، 

طبيعة الو�سيلة التي يعملون فيها.
وهذا كله كفيل بان يحطم رغبتهم يف موا�سلة العمل يف ح�سرة �ساحبة 

اجلاللة.
ان  متاما  يدرك  ان  االعالمي؛  املجال  اىل  الدخول  يريد  من  على  يجب 
الثقافة العامة وقدرته على التعبري اللغوي هي حاجة �سرورية يف العمل، 
ولغويا  نف�سيا  مهياأ  يكون  ان  يجب  وهنا  املعا�س،  الواقع  عن  تعبري  الأنها 

وح�سب الو�سيلة االعالمية وتفرعاتها.
ا�سا�سية يف  تعد  التي  ال�سرورية  بع�س اخلطوات  �سندرج  املقال  يف هذا 

العمل ال�سحفي وهي
جمال  يف  وخ��ا���س��ة  و���س��روري  ا�سا�سي  ���س��يء  اليومية:  ال��ق��راءة   
اليومية  االح��داث  ومتابعة  الق�سايا  بكافة  االمل��ام  اجل  من  تخ�س�سك 

واالطالع امل�ستجدات.
يف  طويل  باع  لها  �سخ�سيات  ولقاء  العمل  مبجال  الوا�ضع:  االطالع   

جمال تخ�س�سك للح�سول على الفائدة وجتديد االفكار لديك.
 الكتابة امل�ضتمرة: لتقوية امللكة اللغوية لديك حتى ت�ستطيع ان تكتب 

باي مو�سوع دون احلاجة اىل طلب امل�ساعدة.
االعمال  لتدوين  اليك  بالن�سبة  �سيء مهمة جدا  اليومية:   االجندة 
التي �ستقوم بها او املنا�سبات املهمة والتي تهم القارئ والعمل على تدوين 

كل �سيء يهمك يف العمل ال�سحفي.
اجل  من  اليومية  جوالتك  خالل  جدا  مهمة  ال�ضخ�ضية:  الكامريا   
تعد  واي�سا  اليومي  م�سوارك  يف  ت�سادفك  والتي  املهمة  االم��ور  ت�سوير 

وثقيه مهمة ملو�سوعك الذي تعمل عليه.
 القلم: �سيء مهم بالن�سبة لل�سحفي وهو �سالح حتمله معك حيث يغفل 
الكثري من ال�سحفيني عن و�سع قلم يف اجندتهم اليومية لتدوين ا�سياء 

وافكار تطراأ اثناء جتوالهم.
جتريها  التي  اللقاءات  لت�سجيل  معك  حتمله  �سغري  �ضوت:  م�ضجل   

ملو�سوعك وتوثيق اقوالهم لديك.
الكلمات  اختيار  كيفية  تعرف  ان  عليك  يجب  اليه  التطرق  مت  ما  وبعد 
تدرك  وال  معناه  تعرف  ال  ك��الم  ق��ول  وع��دم  جيدة  ب�سورة  وامل��ف��ردات 
او  قامو�س  ا�ستخدم  الكلمات  فخ  ولتجنب  تقول من مفردات  ما  خطورة 

معجم لغوي لتعرف معاين الكلمات التي ت�ستخدمها.
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علمية

• اإعداد: علي الها�شمي

1- مباذا �ُضمي هذا الكوكب؟ واأين يقع؟!
“كبلر-452b”، وهو اأ�سغر كوكب  اأطلقت نا�سا على هذا الكوكب ا�سم 
االأر�س  لكوكبنا  �سبًها  واأكرثهم  لل�سكن،  القابلة  املنطقة  اكت�سافه يف  مت 
حتى االآن، حيث يدور حول جنم �سبيه ب�سم�سنا يف حجمه ودرجة حرارته. 
وبتاأكيد وجود كوكب“كبلر-452b”يرتفع اإجمايل الكواكب التي مت تاأكيد 

وجودها اإىل 1030 كوكًبا.
مقر  يف  العلمية،  املُهمات  الإدارة  امل�ساعد  جوجنرون�سفيلد،املدير  وقال 
الوكالة ب��� “وا�سنطن“:  “يف الذكرى ال�سنوية الع�سرين لالكت�ساف الذي 
اأكد على وجود كواكب تدور حول �سمو�س اأخرى، اكَت�سف التل�سكوب كبلر 
�سديد  وجنًما  كوكًبا  ال�سم�سية  املجموعة  خارج  الكواكب(،  )ُم�ستك�سف 
ال�سبه اإىل االأر�س وال�سم�س. وهذه نتيجة ُمثرية جتعلنا نقرتب ُخطوة نحو 

اكت�ساف اأر�ٍس ثانية.”
2- ما هي املنطقة القابلة لل�ضكن؟!

ومَتتلك  م��ا،  جنم  ح��ول  امل��وج��ودة  املنطقة  هي  لل�سكن  القابلة  املنطقة 
املاء،  بتواجد  ت�سمح  التي  املُعتدلة  احل��رارة  ودرج��ة  املنا�سبة،  الظروف 
اأ�سا�س احلياة الذي نبحث عنه  واحتفاظه بحالته ال�سائلة، الأن املاء هو 
يف الف�ساء.  يف املنطقة القابلة للحياة ال بد من عدم حتول املاء اإىل اأي 
اإىل حمام  املاء  يتحول  ُمرتفعة  فاإن كانت درجة احلرارة  اأخرى.  �سورة 
مع  يتحد  ال��ذي  االأك�سجني  من  كبرية  كميات  فينتج  الُبخار،  من  دائ��م 

kebler-452b
ماذا تعرف عن اكتشاف الكوكب الشبيه باألرض؟ 

اليوم، واآالف االكت�ضافات بعد ذلك، ُعلماء الفلك على اأعتاب العثور على �ضيء قد َحلم به النا�ص منذ اآالف ال�ضنني-اإنها اأر�ٌص اأُخرى.  – وكالة نا�ضا
اأَعلنت وكالة الف�ضاء االأمريكية “نا�ضا” م�ضاء اأم�ص عن اكت�ضافها لكوكب جديد، ُي�ضبه كوكب االأر�ص اإىل حد كبري. حيث يدور حول جنم من النوع 

نظريا. لل�ضكن  القابلة  املعتدلة  املنطقة  بداخل  بال�ضم�ص،  ال�ضبيه   G2
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اإىل  وحيًدا  الهيدروجني  ويت�سرب  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  مكوًنا  الكربون 
درجة احلرارة  كانت  اإن  اأو  الزهرة.   كوكب  كما يف  الف�ساء اخلارجي، 
ُمنخف�سة فيتحول املاء اإىل األواٍح من اجلليد غري ُمنا�سبة للحياة كما يف 

كوكبي املريخ وُزحل.
3- ما هي خ�ضائ�ص كبلر-b452؟

ُمقارنٌة بني كوكب االأر�س اإىل الي�سار، وكوكب “كبلر-452b” اإىل اليمني.
“كبلر-452b” اأكرب حجًما من االأر�س، فُقطره يزداد عن ُقطر  ُيعترب 
االأر�س ب� 60%. بينما ُكتلته وتكوينه مل يتم اكت�سافهما بعد، ولكن االأبحاث 
ال�سابقة ُت�سري اإىل وجود فر�سة جيدة اأن يكون كوكبا �سخريا مثل االأر�س. 
الكوكب اجلديد “كبلر-452b” اأكرب من االأر�س، ويبلغ مداره 385 يوًما، 
وهو اأطول بن�سبة 5% فقط من مدار كوكب االأر�س. ويبعد اأي�سا عن جنمه 
بن�سبة 5% من ُبعد االأر�س عن جنمها ال�سم�س. كما اأن النجم الذي يدور 
اأنه  اأي  “كبلر-452b”اأكرب من �سم�سنا مبقدار 1.5 مليار �سنة،  حوله 

يبلغ من العمر حوايل 6 مليارات �سنة.
ووفًقا لقائد حمللي بيانات كبلر”جون جنكيز”، فاإن هذا الكوكب ُيعترب 
لفهم طبيعة  الفر�سة  ُيقدم  االأكرب حجًما وعمًرا، حيث  االأر�س  ابن عم 
البيئة التي تطورت االأر�س خاللها، واالأمر املُذهل اأن هذا الكوكب عا�س 
حول جنمه يف املنطقة القابلة لل�سكن ما ُيقارب 6 مليارات �سنة. وهذه 

الفرتة ُتعترب اأكرب من الفرتة التي ق�ساها كوكب االأر�س حول ال�سم�س.

4- كم يبعد كبلر عن جمموعتنا ال�ضم�ضية؟ وما عدد الكواكب 
التي تقع خارج هذه املجموعة؟

 ،”452b-كبلر“ طبيعة  لتحديد  االأر�سية،  املُ�ساهدات  من  العديد  بعد 
اأن  ُتثبت  التي  البحثية  الورقة  َن�سر  مت  جنمه،  و�سطوع  حجمه  وحتديد 
“كبلر-452b” يبُعد عن نظامنا ال�سم�سي مبقدار 1400 �سنة �سوئية اأي 

ما يزيد عن 27.7 مليون �سنة.
حتليل  عمليات  خ��الل  وم��ن  االأر����س،  �سبيه  الكوكب  وج��ود  تاأكيد  وم��ع 
املُ�ساهدات، اأكد فريق اكت�ساف كبلر زيادة عدد الكواكب التي تقع خارج 
لهذه  الكلي  العدد  لي�سبح  كوكًبا،   521 بحوايل  ال�سم�سية  جمموعتنا 
تقع  التي  الكواكب  تلك  كوكًبا من  يوجد 12  كما  كوكًبا.  الكواكب 4696 
وتدور  االأر�س،  ُقطر  تزداد عن  اأقطاًرا  ال�سم�سية مَتلك  خارج املجموعة 
حول جنومها باملنطقة القابلة لل�سكن. ومن هذه ال�12ع�سر كوكبا، يوجد 

9 كواكب فقط هي التي تدور حول جنم ُي�سبه جنمنا ال�سم�س.
اأحدث  الإن�ساء  التحليل  عملية  قاد  الذي  كافلني”  “جيف  للعامِل  ووفًقا 
فهر�س مبنّي على البيانات االأ�سلية للكواكب التي تقع خارج جمموعتنا 
ال�سم�سية، يف ُمهمة كبلر، فاإن علماء الف�ساء اأ�سبحوا قادرين على ر�سد 
اأي  كامل،  ب�سكل  ال�سم�سية  تقع خارج جمموعتنا  التي  الكواكب  وحتديد 
ال�سخرية  الكواكب  عدد  عن  دقيقة  اإح�سائيات  ميتلكون  العلماء  اأن 

ال�سغرية التي ُت�سبه االأر�س يف جمرتنا درب التبانة.
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اجلهة امل�سيئة

• �شلح اخلاقاين

من عمر دين اال�سالمهل ميكن بعد كل هذه القرون 
اأن ن�ساأل 

هو دولة تبني �سيا�ستها بعني اهلل قوانني تنّظم االن�سان واحلياة   و �سريعة حتمل يف طياتهااأنزله الوحي اىل النا�س كافة  قالوا اإنه دين �سماويعما هي حقيقة اال�سالم ؟!
وقالوا ..

ولو تاأملناه بعني العابد 
العارف باهلل 

�سرنى اأنه يف حقيقته 
لتعلموا معنى اال�سالم الذي يخلق احلياةب�سلوكهم ووعيهم واخالقهم وناذجهم االجتماعية يتحرك فيها املع�سومون فقط وينظرون اىل جهة م�سيئة  يطفئون ا�سواء العامل  بكل اديانهم واعراقهم وطوائفهم  لو ان الب�سر كافةاحلالة املثال يف الوعي وال�سلوك واحلياة االن�سان الكامل 

في الختام

66

 ذي القعدة  1436 هـ



من عمر دين اال�سالمهل ميكن بعد كل هذه القرون 
اأن ن�ساأل 

هو دولة تبني �سيا�ستها بعني اهلل قوانني تنّظم االن�سان واحلياة   و �سريعة حتمل يف طياتهااأنزله الوحي اىل النا�س كافة  قالوا اإنه دين �سماويعما هي حقيقة اال�سالم ؟!
وقالوا ..

ولو تاأملناه بعني العابد 
العارف باهلل 

�سرنى اأنه يف حقيقته 
لتعلموا معنى اال�سالم الذي يخلق احلياةب�سلوكهم ووعيهم واخالقهم وناذجهم االجتماعية يتحرك فيها املع�سومون فقط وينظرون اىل جهة م�سيئة  يطفئون ا�سواء العامل  بكل اديانهم واعراقهم وطوائفهم  لو ان الب�سر كافةاحلالة املثال يف الوعي وال�سلوك واحلياة االن�سان الكامل 

ـهِالرَّْحَمـنِالرَِّحيمِ ال�شلم عليكبِ�ْسمِاللَّ
 يا علي بن مو�سى الر�سا
 11 ذوالقعدة والدة االمام الر�شا

عن ر�شول اهلل : "�شُتدفن ب�شعة مّني باأر�س خرا�شان ال يزورها موؤمن اإاّل اأوجب اهلل عّز وجّل له 
الجّنة وحّرم ج�شده على النار" )1(.

عن االإمام علّي ÷: "�شُيقتل رجل من ِولدي باأر�س خرا�شان بال�شّم ظلمًا، ا�شمه ا�شمي، وا�شم اأبيه 
ا�شم ابن عمران مو�شى ÷، اأال فَمن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه")2(.

1- البحار: 102 / 1 / 3 و�س 2 / 4 و�س 31 / 1
2- عيون اأخبار الر�شا ÷: 2 / 259 / 17

في التاأكيد على ا�ستحباب زيارته




