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مصادرة أطفال الجاليات المسلمة في الغرب
ذرائع قانونية وخشــية من نهج تعسفي  

الســياحة الدينيةطلبة العلم في العراق
      رافد ال ينضب لدعم االقتصاد العراقييد للقلم وأخرى للسالح



 كل ما في عالمنا �ليوم من �إ�سالم وم�سلمين 
بالمعنى �ل�سحيح فاإنهما مدينان في �لبقاء لف�سل 

ثورة �لح�سين )عليه �ل�سالم( و�إن بقائهما �أهم 
ثمر�ت تلك �لثورة.

• ال�سيخ عبد الوهاب الكا�سي: من كتابه )ماأ�ساة الح�سين(



كبريا  حيزا  االي���ام  ه��ذه  الهجرة  مو�سوعة 
واملحللني  واملتابعني  ال��ق��راء  اهتمامات  م��ن 
وغريهم ملا متر به االمة من حاالت احرتاب 
ادت اىل انعدام حالة اال�ستقرار االأمني واملعا�سي يف بع�ض البلدان 

العربية ح�سرا ومنها العراق و�سوريا على وجه التحديد.
وتداعياتها  الهجرة  لتلك  التربيرات  ايجاد  البع�ض  نهج  وق��د 
غياب  من  الهجرة  ك�سفته  ما  منها  وامل�ستقبلية،  االآنية  واآثارها 
الروح االن�سانية لدى االمة العربية وتلب�ض الغرب بها، فيما ذهب 
البع�ض اىل ايجاد التربيرات الدينية لها من قبيل الت�سوير باأن 
اهلل  -تعاىل- حث على الهجرة من االر�ض التي ال يوؤمن فيها على 

النف�ض واملال او احلياة بحرية وكرامة.
تعاىل)اأمل  قوله  امل�ساألة  بها يف هذه  يحتج  التي  االيات  تلك  ومن 
يف  والتعمق  البحث  دون  فيها(  فتهاجروا  وا�سعة  اهلل  ار�ض  تكن 
م�سامني االآية ومدلوالتها واأ�سبابها، فالبع�ض ذهب اىل ان ا�سباب 
الرزق  وك�سب  اأوال،  االأم��ان  عن  البحث  هي  الهجرة  اىل  الدعوة 
الهجرة هدفها دعم  الدعوة اىل  بان  املف�سرون  يوؤكد  ثانيا، فيما 
اال�سلم وتقويته كما جاء ذلك يف )تف�سري امليزان(بتف�سريه للآية 
اأن)على امل�سلم اأن يقيم حيث يتمكن فيه من تعلم معامل الدين، 
وي�ستطيع اإقامة �سعائره والعمل باأحكامه، واأن يهجر االأر�ض التي 
ال علم فيها مبعارف الدين، وال �سبيل اإىل العمل باأحكامه من غري 
فرق بني اأن ت�سمى اليوم دار االإ�سلم اأو دار �سرك(، ومن املوؤكد 
هذه  عليهم  تنطبق  ال  اليوم  املهاجرين  من  العظمى  الغالبية  ان 

احلالة وبخا�سة يف هذين البلدين العراق و�سوريا.
ان التحليلت واالإ�سقاطات الدينية للمعنى احلايل للهجرة بعيدة 
واملتمثلة  اال�سلم  لها  يدعو  التي  الهجرة  ا�سباب  عن  البعد  كل 
ب�سرورة هجرة الفرد امل�سلم من االر�ض ال�سركية التي ال يتمكن 
اىل  بحرية  و�سعائره  بطقو�سه  والعمل  اإ�سلمه  اإع��لن  من  فيها 
ويوؤكده  اليه  ي�سري  ح�سبما  ذل��ك  من  فيها  يتمكن  التي  االر���ض 
�ساحب امليزان باأن االآية اإمنا حتمل) ترغيبا يف الهجرة اإىل دار 
واالحتاد  االإ�سلمي،  املجتمع  وتقوية  هناك،  واالجتماع  االإمي��ان 
والتعاون على الرب والتقوى واإعلء كلمة احلق ورفع راية التوحيد 

واإعلء الدين(.
حالة  ا�سباب  ببع�ض  والقبول  قليل  بالتنزل  باأ�ض  ال  قائل:  ولرب 

بعملية  والر�سا  التنزل  قبول  مت  فر�ض  وعلى  احلالية،  الهجرة 
الهجرة هذه االأيام فان اإعمال العقل والتدبر يف احلالة ودرا�ستها 
بعمق من حيث اال�سباب والظواهر والنتائج ، قد ينتج عنه العديد 

من الت�ساوؤالت الباحثة عن اجابات مقنعة.
وقد تاأتي على قمة تلك الت�ساوؤالت ا�سباب تلب�ض الغرب اليوم بهذه 
الروحية العالية من االن�سانية على هوؤالء املهاجرين وبكاء البع�ض 
على احلال التي و�سل اليها املهاجرون، او البكاء على بع�ض ال�سور 
التي راح يتناقلها االعلم من قبيل �سورة ذلك الطفل الذي ق�سى 
غرقا، اأوغريها من ال�سور املوؤملة لكل من يحمل الروح االن�سانية 

احلقيقية املجردة من كل النوايا واملطامح اخلفية.
اأين كانت هذه الروح االن�سانية الكبرية وهذه  وهنا ت�ساوؤل مهم: 
الدموع واملواقف الرائعة التي ا�سبح الكل ي�سيد بها، حينما كان 
اطفال العراق يذبحون ب�سكاكني احلقد الداع�سي وهم ال يزالون 
يف القماط او يف بطون امهاتهم ، وبخا�سة املواقف جتاه الداعمني 
للإرهاب من ممولني ماديني ومعنويني، ومن دول وحكومات يعلم 
الكل وعلى راأ�سهم البكاءون اليوم على الطفل الغريق، اأنهم ا�سباب 

كل احلاالت وال�سور الل ان�سانية التي يراها العامل اليوم؟.
واأين هي الروح االن�سانية والبكاء الآالف االطفال االأبرياء الذين 
اليمن  على  ال��دويل  الق�سف  عمليات  ج��راء  من  اليوم  ميوتون 
ال�سيا�سي  حاله  من  يغري  ان  العامل  بلدان  ككل  اراد  ال��ذي  البلد 

واالجتماعي بتغيري احلكومة التي حرمته من حقوقه.
اليوم،  االع��لم  يتداولها  التي  للغرب  االن�سانية  احلالة  ان  يبدو 
تتاأطر بنف�ض االطر يف النظرة اىل االمور مبنظارين، فهنا باالإطار 
الت�سكيكية، وهنا  الت�ساوؤالت  بهالة من  امل�سوب  العميق،  االن�ساين 
لتلك  احلقيقي  وامل�سبب  املعتدي  اجلانب  الن  اللمباالة،  باإطار 
مهما  بها  التفريط  متعددة ال ميكنه  معه م�سالح  تربطه  احلالة 

تكن اال�سباب.
اأبوابه  اأن يفتح  اليوم  اإن قراءة حتليلية للحالة التي دعت الغرب 
اأمام اللجئني العراقيني وال�سوريني ح�سرا تدعو اىل اإثارة الريبة 
الوراء وا�ستقراء  العودة قليل اىل  النفو�ض خا�سة مع  وال�سك يف 
اال�سلميني  وبخا�سة  اللجئني  ال�ستقبال  القوية  الرف�ض  حالة 

منهم، فما عدا مما بدا.
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ديوان الوقف ال�سيعي

مالحظة:
املجّلة غري ملزمة بن�سر املواد التي ت�سلها، وال 

باإعادتها الأ�سحابها... 
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدويل يف ق�سم االإعالم



بجية ح�سون  حميد  • د. 
اخلزاعي • نا�سر 

• د. حممد ح�سني اآل يا�سني
ال�سريح جا�سم  منهال  • د. 
الكرمي عبد  الرزاق  • عبد 

ح�سن  مهدي  • �سادق 
الطائي غامن  • خالد 

غريب ابو  • عقيل 
م�سافر اآل  • نعيم 

امل�ساركون يف هذا العدد
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طلبة العلم في العراق
يد للقلم وأخرى للسالح

مركز الحوراء زينب ) عليها السالم (
 عمل دؤوب لبناء جيل مؤمن

من أسرار كتابة
أفضل الرسائل في البريد األلكتروني

 ما ان �سدرت فتوى الجهاد الكفائي عن المرجعية 
الدينية العليا حتى تلقفها اأبناء البلد ملبين نداء الجهاد، 
وباذلين مهجهم واأرواحهم في �سبيل الوطن والمقد�سات...

ب�سرائح  اهتماماتها  المقد�سة  الح�سينية  العتبة  اأول��ت   
المجتمع كافة، وكان ل�سريحة الن�ساء جانب من هذا االهتمام، 

لما تمثله هذه ال�سريحة من اأهمية كبيرة للمجتمع ...

 لن يختفي البريد االإلكتروني من حياتنا، �سواء اأحببنا 
ن�سبة  العمل. فقد و�سلت  اأم كرهناه، وخا�سة في محيط  ذلك 

ر�سائل البريد االإلكتروني الخا�ض باأماكن العمل اإلى نحو ...

48
تخّيل انك تعي�ض وعائلتك مهاجرا في بلد اأجنبي، ولمجرد انك قد 
عّنفَت ابنَك او �سربتُه او قد يكون تعّر�َض ل�سقطة ما من ال�سّلم او 

اأ�سيب نتيجة اللعب او غيره....



اأكد  مدير عام هياأة اال�ستثمار يف ديوان الوقف ال�سيعي 
�سماحة  الديوان  رئي�ض  معايل  ان  الق�سام  املهند�ض علء 
ال�سيد علء املو�سوي وجه بفتح جماالت واأفاق جديدة يف 

جمال امل�ساريع اال�ستثمارية .
وقال الق�سام : ان املو�سوي وجه بفتح م�ساريع ا�ستثمارية 
التي  وتلك  والزراعية  احليوانية  ال��روة  بتنمية  خا�سة 
الهيئة  بواقع عمل  واالنتقال  وال�سناعة  بالتجارة  تخت�ض 
اأ�سوة  الرتيبة اىل م�ساريع متقدمة  النمطية  من امل�ساريع 
دولة  كتجربة  املجال  هذا  يف  والعاملية  الدولية  بالتجارب 

الكويت املعروفة باالأوقاف اجلعفرية .
واأ�سار اىل ان دائرته تبذل اجلهود اللزمة لتفعيل االأق�سام 
املهمة يف الهياأة وت�سعى  لتبني 80 م�سروعا يف العراق يف 
العراقي  االقت�ساد  بدعم  �ست�ساهم  امل��ج��االت  خمتلف 
ب�سكل عام عازيا اأ�سباب عرقلة  الكثري من امل�ساريع اىل 

تداعيات الو�سعني االأمني واالقت�سادي يف العراق.

رئيس ديوان الوقف الشيعي يوجه بفتح مشاريع استثمارية 
لدعم االقتصاد العراقي

اخبار وتقارير

كربلء  �سحة  دائ��رة  مع  وبتعاون  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  افتتحت 
م�ست�سفى  يف  االمنية  والقوات  ال�سعبي  احل�سد  جلرحى  خا�سا  جناحا 
اربعة  م��دار  على  الطبية  اخلدمات  اف�سل  لتقدمي  التعليمي  احل�سني 

وع�سرين �ساعة.
احل�سينية  العتبة  يف  الطبية  ال�سوؤون  لق�سم  االداري  املعاون  وحت��دث 
احل�سينية  العتبة  العام  االمني  من  " بتوجيه  الكربلئي  �سبار  ال�سيخ 

املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربلئي لتقدمي اف�سل اخلدمات 
للأخوة املجاهدين احل�سد ال�سعبي والقوات االمنية يف جبهات القتال 
بدائرة  متمثلة  ال�سحة  وزارة  مع  وبالتعاون  املقد�سة  العتبة  افتتحت 
االمنية،  والقوات  ال�سعبي  كربلء جناح خا�ض جلرحى احل�سد  �سحة 
الت�سهيلت للفتتاح اجلناح وكذلك  املقد�سة كافة  العتبة  حيث وفرت 

وفرت �سيارات خا�سة لنقل اجلرحى.
واو�سح" تقوم العتبة احل�سينية املقد�سة بر�سال جمموعة من اجلرحى 
اىل خارج العراق ملعاجلتهم هناك اذا تعذر علجهم يف داخل العراق 
حيث بلغت اعداد اجلرحى الذين مت ار�سالهم للخارج  كالهند وايران 

اكر من مئة وخم�سني جريحا وعلى دفعات متعددة .
�سكرهم  امل�ست�سفى  يف  الراقدين  اجلرحى  من  جمموعة  عرب  فيما 
للعتبة احل�سينية املقد�سة لهذه امل�ساهمة الكبرية والتي تهتم مبقاتلي 

احل�سد ال�سعبي والقوات االمنية.

 العتبة الحسينية وبالتعاون مع دائرة صحة كربالء تفتتح جناحا 
خاصا لجرحى الحشد الشعبي
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مؤسسة الحسيني الصغـير تعلن عن مسابقة النصوص 
المسرحية

الشيخ الكربالئي يستقبل وفد خريجي جامعات الدول الغربية
عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االم��ني  ا�ستقبل 
املهدي الكربلئي وفد خريجي اجلامعات املتواجدين يف عدد من الدول 

الغربية مبكتبه يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف.
الدينية  املوؤ�س�سات  دور  تفعيل  �سرورة  على  كلمته  يف  الكربلئي  واكد 
يف املجتمعات الغربية يف نقل ق�سايا امل�سلمني وخا�سة اتباع اهل البيت 
)عليهم ال�سلم( من خلل املوؤ�س�سات املتواجدة يف تلك الدول، منوها 
اإىل كيفية العمل على اي�سال الق�سايا باجلهد الفردي، م�سريا اىل ان 
هناك �سبا لي�سوا من�سوين يف اطار موؤ�س�سة، وحتى هوؤالء نحتاج منهم 

ان يفكروا يف م�سلحة اجلميع.
يجري  ما  حقيقة  على  الغرب  يطلع  ان  �سرورة  على  �سماحته  واو�سح 
على االر�ض يف بلد امل�سلمني وتطوير الية اي�سال ق�ساياهم اىل تلك 

املجتمعات واأهمية التعريف باالإ�سلم املحمدي اال�سيل.

الغاية  ان  الوفد:  اع�ساء  احد  احلكيم  ح�سن  اال�ستاذ  قال  جهته  من 
والهدف من زيارة الوفد هو مبادرة من موؤ�س�سة العروة الوثقى يف والية 
م�سيكن يف الواليات املتحدة االمريكية لزيارة املراجع العظام واأ�ساتذة 
ان  املقد�سة، مبينًا:  العتبات  لزيارة  ،ا�سافة اىل جولة  العلمية  احلوزة 
لقاء الوفد مع االمني العام للعتية احل�سينية املقد�سة كان مثمرا حيث 
ا�ستمع الوفد اىل توجيهات �سماحته على �سرورة بناء الفرد امل�سلم يف 
البيت  اهل  احاديث  تعليم  و�سرورة  الدينية  الناحية  من  الغرب  بلد 
التقوية  خ��لل  من  عليها  واالط���لع  االخ��ري��ن  اىل  ال�سلم(  )عليهم 
واملتابعة والقراءة والتخ�س�ض باملجاالت العلمية التي يهتم بها الغرب 

لكي ن�ستطيع اإي�سال الت�سيع ب�سورة اف�سل اىل املجتمعات الغربية.

احل�سينية  للعتبة  التابعة  االطفال  لثقافة  ال�سغري  احل�سيني  م�ؤ�س�سة  اعلنت 
اإقامة م�سابقتها االأوىل للن�س��س امل�سرحية اخلا�سة باالأطفال يف  املقد�سة عن 

داخل العراق وخارجه.
" ت�ستعد م�ؤ�س�سة  وقال م�س�ؤول �سعبة رعاية الطف�لة اال�ستاد حممد احل�سناوي 
الن�س��س  م�سابقة  اإقامة  عن  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  ال�سغري  احل�سيني 
وتعد  العراق وخارجه   للم�ساركة من داخل  باالأطفال ويحق  امل�سرحية اخلا�سة 
هذه  فائزة  ن�س��س  خم�سة  فيها  وتك�ن  االطفال  ن�س��س  يف  ن�عها  من  االوىل 

الن�س��س الفائزة �س�ف ت�سارك يف الدورة الثانية ملهرجان احل�سيني ال�سغري.
على  امل�سرحي  الن�س  اإر�سال  طريق  عن  اال�سرتاك  اآلية  ان  احل�سناوي:  وبني 
ت�سليم  اأو    alhussini.mgz@gmail.com االلــكــرتوين  الــريــد 
�سارع  يف  االأطفال  لثقافة  ال�سغري  احل�سيني  م�ؤ�س�سة  مقر  اإىل  مبا�سرة  الن�س 
خا�سة  الن�س��س  تك�ن  ان  يجب  امل�سابقة  �ــســروط   بــان  م��سحًا:   , ال�سدرة 
بالق�سية احل�سينية ويجب ان تكتب بالَلغة العربية الف�سحى مدققة لغ�يا ونح�يا 
والن�س��س غري م�سرتكة يف امل�سابقات وكذلك ت�ستهدف الفئة العمرية من عمر) 
9 ــ 15 (�سنة واآن تك�ن الن�س��س غري م�سرتكة يف م�سابقة اأخرى وغري منفذة 

م�سرحيا.
تخ�سع  ان  املـــــالحظات  بع�س  مت�سابق   لكل  يك�ن  ان  احل�سناوي" وعلى  مبينا 
املخالف  الن�س  وي�ستبعد  الن�س��س  فح�س  جلنة  قبل  من  للتدقيق  الن�س��س 
لل�سروط والن�س��س امل�سرحية الفائزة تك�ن من حق العتبة احل�سينية املقد�سة 
وال يج�ز العمل بها  واي�سا متنح العتبة احل�سينية املقد�سة خم�س ج�ائز نقدية 

للن�س��س اخلم�س الفائزة وت�سارك الن�س��س الـ 5 �سمن العرو�س التي تقدم يف 
مهرجان احل�سيني ال�سغري الثاين مل�سرح الطفل.

داخل  الكتاب من  االأخ�ة  باال�سرتاك من  الراغبني  فعلى  قائاًل:  واختتم حديثه 
وخارج العراق الت�سجيل وفق ال�سروط اعاله حيث �سيتم اختيار خم�سة ن�س��س 

فائزة ويك�ن اآخر م�عد لت�سليم الن�س��س ه� ي�م 1/ 10/ 2015 م.

•عماد بع�/

•ابراهيم العويني

اخبار وتقارير
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اخبار وتقارير

احل�سينية  العتبة  مع  بالتعاون  اخلريية  الك�ثر  م�ؤ�س�سة  يف  الطبية  الك�ادر  اجنزت 
املقد�سة ن�سبا متقدمة مبجال جتهيز وتركيبة االأجهزة الطبية مب�ست�سفى االمام زين 

العابدين -عليه ال�سالم- التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
وقال املهند�س )امني امل��س�ي( امل�سرف على جتهيز امل�ست�سفى ان ن�سب االجناز التي 

مت ال��س�ل لها يف جمال جتهيز ون�سب االأجهزة الطبية بلغت)%80(.
يف  ومتميزة  معروفة  عاملية  �سركات  من  الطبية  االجــهــزة  ا�سترياد  مت  واأ�ــســاف: 
اال�سالمية(,  ايران  وجمه�رية  اليابان,  امريكا,  )املانيا,  دول  من  ودقتها  ر�سانتها 
احللزوين,  املفرا�س  )ال�س�نار,  واختبارها  ن�سبها  مت  التي  الطبية  االجهزة  ومن 
جلميع  االجهزة  من  وغريها  واملخترات,  القلب,  تخطيط  جهاز  االيك�,  اال�سعة, 
االخت�سا�سات(, ناهيك عن جتهيز اثاث �ساالت العمليات االربعة وغرف الراقدين 
وغرف االطفال )اخلدج( مبعدات وادوات ت�اكب ع�سر احلداثة ومن الطراز املتميز 
يف العمل واال�ستعمال التي ترتك لدى الراقدين انطباعًا و�سع�رًا بالراحة والطماأنينة.

وبني امل��س�ي: ان امل�ست�سفى تقدم خدماتها الطبية للم�اطنني يف كربالء وخارجها, 
ف�ساًل عن الزائرين ال�افدين من خارج العراق, حيث اتفقت ادارة امل�ست�سفى املتمثلة 
بالدكت�ر )امري جل�خان( مع م�ؤ�س�سة لبنانية لتجهيزها بك�ادر طبية متميزة وذات 
الك�ثر اخلريية  م�ؤ�س�سة  ان  العراقية, مبينا  الك�ادر  اهمية عن  تقل  كفاءة عالية ال 
�ستتعهد بتدريب الك�ادر العراقية من ذوي االخت�سا�س يف جمال عملهم ملدة �سنة, 

م��سحًا: ان امل�ست�سفى ت�سم ) 120 ( �سريرًا باأربع غرف عمليات وخمتر واحد.

املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  افتتح 
الكربلئي معهد امل�سطفى لرعاية التوحد واالحتياجات اخلا�سة يف مدينة 

كربلء املقد�سة.
الفتتاح  اال�سا�سية  الفكرة  ان  اال�سدي  بتول  اال�ستاذة  املعهد  مديرة  وقالت 
املعهد تولدت بعد تزايد اعداد الذين يعانون من امرا�ض التوحد يف العراق 
يعنى  معهد  فتح  م�سروع  ان  مبينة  وترعاهم،  بهم  تهتم  جهة  وج��ود  دون 
عر�سه  مت  تثقيفية  دورات  اقامة  لغر�ض  مكان  وتوفري  التوحد  باأمرا�ض 
املهدي  عبد  )ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  على 
املعنية  واوعز اجلهات  االأوىل  الوهلة  منذ  موافقته  ابدى  الذي  الكربلئي( 
مكان  توفري  خلل  من  الفتتاحه  ال�سعاب  جميع  لتذليل  املقد�سة  العتبة  يف 
منا�سب وجتهيزه بجميع ما يحتاجه من الكوادر املخت�سة الذين مت اختيارهم 
البكالوريو�ض  �سهادتي  حملة  ا�ستقطاب  خلل  من  العلمي  التخ�س�ض  وفق 

واملاج�ستري يف علم النف�ض .

جلميع  الت�سجيل  طلبات  ت�ستقبل  املعهد  اإدارة  ان  املعهد:  مديرة  وبينت 
االأطفال امل�سابني للأعمار من )3-13( �سنة يف موقعه الكائن مبنطقة احلر 
ال�سغري )البوبيات(، وقد خ�س�ض ادارة املعهد االأرقام )07728735380- 

07825225460( للإجابة عن ا�ستف�سارات ذوي االأطفال امل�سابني.
فيمال قال االأ�ستاذ املحا�سر واالإداري يف املعهد )حممد ال�سلمي( برعاية 
كرمية من لدن االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة افتتح معهد امل�سطفى 
لرعاية التوحد واالحتياجات اخلا�سة يف املدينة املقد�سة  مبينا " ان املعهد 
�سيكون م�ستعد ال�ستقبال االطفال الذين يعانون من مر�ض التوحد من �سنة 
3 �سنوات اىل حد 17 �سنة و�سي�سهم بانت�سال االطفال ودجمهم يف املجتمع".
وا�ساف �سيكون عمل املعهد وفق ا�س�ض علمية دقيقة عن طريق و�سع خطة 
متكاملة يف كيفية اقامة الدورات لتوعية االهايل يف جلب اطفالهم للمعهد، 
فعلية  وب�سعة  احلجم  كبرية  قاعات   )7( من  مكونة  البناية  ان  مو�سحا  

ت�ستوعب )90( �سخ�سا.

العتبة الحسينية تجهز احدى مستشفياتها بأجهزة 
طبية من مناشئ عالمية 

افتتاح معهد المصطفى لرعاية التوحد واالحتياجات الخاصة
•ابراهيم العويني/

•اأحمد القا�سي 
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بأيدٍ عراقية خالصة.. العتبة العباسية تطبع نسختها االولى 
من المصحف القرآني الكريم 

الكرمي(  )القراآن  علوم  وتف�سري  متمثلة مبركز طبع  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  انهت 
طباعة الن�سخة االأوىل من م�سحف العتبة العبا�سية املقد�سة الذي يعد اأول م�سحف 
االأنفا�ض  وبربكة  العمل،  مراحل  وبجميع  عراقية  باأنامل  العراق  يف  طباعته  تتم 

الطاهرة للموىل اأبي الف�سل العبا�ض عليه ال�سلم.
وحول هذا املو�سوع التقت جملة )الرو�سة احل�سينية( مبدير مركز طبع وتف�سري علوم 
قائًل"  املو�سوع  حول  حدثنا  الذي  الزبيدي  الدين  �سياء  ال�سيخ  الكرمي(  )القراآن 
نحن يف معهد )القراآن الكرمي( التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة، لدينا عدة م�ساريع 
ال�سلم،  البيت عليهم  الكرمي( بروايات اهل  قراآنية؛ منها م�سروع تف�سري )القراآن 
لذلك  الكرمي(،  )القراآن  تخ�ض  اأخرى  وم�ساريع  بالتف�سري،  الناطق  القلم  وم�سروع 
وتكون  عراقية  وباأنامل  عراقي  بخط  ال�سريف  امل�سحف  طباعة  اىل  احلاجة  دعت 
احلقوق حمفوظة جلهة عراقية؛ هي العتبة العبا�سية املقد�سة، وهي املرة االوىل التي 
حتدث يف العراق، والأجل ذلك اأ�س�ض مركز �سمي مبركز طبع وتف�سري علوم )القراآن 
الكرمي(،  لي�سرع بعملية الطبع واالجناز للم�سحف ال�سريف وليكون بذرة لتاأ�سي�ض 
هداية  م�سدر  لكونهما  الطاهرة؛  والعرتة  الكرمي(  )القراآن  تعنى  اأخرى  موؤ�س�سات 
ورحمة وب�سرى للموؤمنني وهما النور الذي ينري طريقنا وعقولنا وير�سدنا اإىل احلق 

اللمتناهي". 
وتابع الزبيدي" ومن هذا املنطلق والفكرة متت املبا�سرة باخلطوات االوىل للم�سروع 
ال�سعدي  حميد  العراقي  باخلطاط  اال�ستعانة  متت  وقد  ال�سنتني،  يقارب  ما  منذ 
الذي ادخل خطه يف برامج حا�سوبية متت اال�ستفادة منه يف كتابة االحرف واالآيات 
ال�سلم(  )عليه  العبا�ض  الف�سل  ابي  املوىل  خدمة  باأ�سراف  العمل  وكان  القراآنية، 
العاملني يف املركز والقائمني على ادارته، كما مت اخ�ساع الن�ض القراآين لعدة مراحل 
وو�سع  القراآين  الر�سم  يف  االخت�سا�ض  ا�سحاب  قبل  من  واملراجعة  التدقيق  من 
الرموز واالإ�سارات والعلمات واالمور اجلمالية، وقد متت طباعته يف مطبعة الكفيل 

التابعة للعتبة العبا�سية املقد�سة". 
ال�سريف  امل�سحف  من  االأوىل  الن�سخة  طباعة  من  االنتهاء  مت  ان  وبعد  واو�سح" 
الذي خط باأنامل عراقية من خدمة اأبي الف�سل العبا�ض )عليه ال�سلم(، توج هذا 

املجهود باإخراج عدة ن�سخ منه، و�سلمت اأول هذه الن�سخ للراعي االأول لهذا امل�سروع 
والداعم له االأمني العام للعتبة العبا�سية املقد�سة ال�سيد اأحمد ال�سايف، الذي اأ�ساد 
بهذا االإجناز الكبري واحليوي، كما مت اهداء عدة ن�سخ اىل مراجع الدين العظام يف 
النجف اال�سرف الذين باركوا هذه اخلطوة، كذلك اهديت ن�سخ من امل�سحف اىل 
رئي�ض ديوان الوقف ال�سيعي واالمناء العامني للعتبات املقد�سة العلوية، واحل�سينية، 
والكاظمية، وقد ابدوا اعجابهم بهذا املجهود الكبري وثمنوا هذه اخلطوة التي عدوها 

رائدة يف جمال ن�سر القراآن الكرمي وعلومه".
وعن اهم مميزات هذا امل�سحف ال�سريف قال الزبيدي" اأن امل�سحف ذو مميزات 
عديدة فف�سًل عن اأنه مل ي�سبق جلهة اأن جمعت بني خط وطباعة امل�سحف ال�سريف 
هذا  ان  هي  مميزاته  اأهم  فاإن  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة  �سنعت  كما  العراق،  يف 
فنية  وبلم�سات  املعروف،  العراقي  اخلطاط  ال�سعدي  حميد  بحرف  خط  امل�سحف 
قراآنية  بنكهة  اأي  عراقية  ومبطبعة  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة  منت�سبي  من  خا�سة 
الكرمي  ال��ق��راآن  �سفحات  ع��دد  جعل  على  حافظنا  كما  خال�سة،  عراقية  عبا�سية 
امل�ساحف  الأ�سهر  موافق  انه  كما  امل�ساحف،  جميع  يف  به  معمول  ما  مع  مطابقة 
وقمنا  ال�سبط،  وم�سطلحات  الوقف  بعلمات  املجاورة  والبلدان  بلدنا  يف  املتداولة 
برتكيب �سورة الفاحتة بحيث تكون معانيها املرتابطة مكتملة، فكل �سطر منها يدل 
ت�سميم  وروعي يف  االأخرية،  باالآية  يتعلق  فيما  بنف�سه، وخ�سو�سًا  معنى معني  على 
الغلف اخلارجي للم�سحف اأمور جمالية، وقد و�سعت عليه زخرفة ال�سباك لل�سريح 
ال�سعار اخلا�ض  باالإ�سافة اىل وجود  ال�سلم(،  العبا�ض )عليه  الف�سل  املقد�ض الأبي 
الن�سخ( لطباعة االحرف والذي يتميز  العبا�سية املقد�سة، ومت اختيار)خط  بالعتبة 
باأنه وا�سح وت�سهل على القارئ قراءته وتلوته، كما مت اعتماد طريقة فنية جميلة يف 
تنظيم وترتيب ال�سور واالآيات ويف ت�سميم واإخراج ال�سفحات وت�سكيل زخارفها ويف 

و�سع الرموز واالإ�سارات والعلمات".
بعدة  طباعته  ف�ستتم  ال�سريف  امل�سحف  احجام  يخ�ض  قائًل" فيما  حديثه  وختم 
احجام، فباالإ�سافة اىل احلجم الرحلي الذي طبعت فيه الطبعة االوىل �سيكون هناك 

احلجم الوزيري والكفي واجليبي واملوؤمل طباعتها قريبًا". 

اخبار وتقارير

•حممد الي�ساري 
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• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

15/رم�سان  يف  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خالل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعا 
املبارك/1436هـ امل�افق 2015/7/3م, دعا احلك�مة العراقية وجمل�س الن�اب العراقي اىل تذليل كافة ال�سع�بات 
التي من �ساأنها اال�سراع يف ت�سليح الق�ات امل�سلحة وجتهيزها باملعدات الالزمة يف حربها مع االرهابيني حيث قال ما 
ن�سه "ان العراق يعي�س الي�م يف حالة حرب مع االرهابيني الذين �سيطروا على م�ساحات وا�سعة منه والبد ان ت�ستمر 

كل االمكانات وت�ّفر كل الت�سهيالت لالنت�سار يف هذه احلرب وال خيار للعراقيني غري ذلك.
ونقل ممثل املرجع ال�سي�ستاين خالل خطبته عن بع�س اأ�سحاب ال�ساأن ق�لهم )ان ت�سليح الق�ات امل�سلحة وجتهيزها 
باملعدات الالزمة يف حربها مع االرهابيني مير باإجراءات معّقدة وبطيئة وب�سع�بات كبرية وينبغي للحك�مة ان تعمل 
على تذليل هذه ال�سع�بات وعلى جمل�س الن�اب ان ي�سّهل مهمة احلك�مة يف هذا املجال اذا كان هناك حاجة لتغيري 
بع�س الق�انني(, ا�سافة اىل م��س�ع ت�سنيع بع�س املعدات الع�سكرية يف داخل العراق هناك بع�س التلك�ؤ اذ بالرغم 
من ت�فر االمكانات الالزمة لذلك يف عّدة جماالت كما يق�ل اأهل االخت�سا�س اال انه مل يتم حلد االآن ا�ستغالل تلك 

االمكانات بال�سكل املطل�ب. 
ازماته  من  يتعافى  ان  من  البلد  يتمكن  حتى  االقت�سادي  امللف  ادارة  يف  اكر  جهد  بذل  اىل  ال�سايف  ال�سيد  ودعا 
االقت�سادية بق�له "من املعل�م ان العراق مير باأزمة اقت�سادية ومالية ب�سبب انخفا�س ا�سعار النفط عما كانت عليه 
ومن  م�ستغلة  غري  االقت�سادية  املنافذ  بع�س  زالت  ال  اذ  متكاملة  غري  اقت�سادية  �سيا�سة  على  واعتماده  ال�سابق  يف 
الطبيعي ان ت�ؤثر هذه احلالة ال�سلبية على واقع البالد وعلى احلك�مة ان تبذل جهدًا اكر يف ادارة امللف االقت�سادي 

حتى يتمكن البلد من ان يتعافى مما ه� فيه ان �ساء اهلل تعاىل ."
واأ�ساف" ما نالحظه ان بع�س الطبقات تك�ن اكرث تاأثرًا من غريها من جّراء االو�ساع الراهنة ومنهم ا�سحاب العق�د 
امل�ؤقتة الذين يعان�ن من عدم تثبيت عق�دهم ويتم التل�يح لهم باال�ستغناء عن خدماتهم ب�سبب الظرف االقت�سادي 
داعيا احلك�مة اىل ايجاد حل�ل مل�ساكلهم. م��سحا" ان اغلب ال�زارات تعتمد على اأعداد كبرية من ه�ؤالء االخ�ة وهم 

ميّثل�ن �سريحة مهمة فينبغي ان تهتم اجلهات املعنية بحل م�سكلتهم مبا يدخل االطمئنان يف نف��سهم..."

املقد�سة يف  كربالء  واإمام اجلمعة يف  ال�سايف خطيب  اأحمد  ال�سيد  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  تناول ممثل 
خطبته الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف )29/رم�سان املبارك/1436هـ( 

امل�افق )2015/7/17م( ثالثة اأم�ر, جاءت كما يلي:
االأمر االول: مع قرب حل�ل العيد الفطر ال�سعيد نت�جه اىل اهلل العلي القدير ان يجعل هذا العيد مباركًا ل�سعبنا 
وجلميع االمة اال�سالمية ون�ساأله تعاىل ان يحفظ بلدنا من كل �س�ء ويدراأ عنه كل خطر وال �سيما خطر االرهاب 
وندع�ه عزوجل ان يبارك بجميع االأعزة الذين يدافع�ن عن البلد يف �ساحات القتال من عنا�سر اجلي�س وال�سرطة 
االحتادية واملتط�عني والبي�سمركة واأبناء الع�سائر الغيارى ون�ساأله تعاىل اأن يقّ�ي قل�بهم وعزائمهم وي�سدد رميتهم 

ويزلزل االر�س من حتت اأقدام اأعدائهم ..
االأمر الثاين :ان الظرف املايل واالقت�سادي ال�سعب الذي مير به البلد يحّتم على امل�س�ؤولني يف احلك�مة وجمل�س 
الن�اب ان يتخذوا االجراءات املنا�سبة لتجاوز هذه املرحلة �س�اء فيما بقي من هذه ال�سنة او يف اعداد امل�ازنة لل�سنة 
القادمة, وهنا ن�سري اىل ان االقرتا�س من اخلارج قد ال يك�ن ه� اخليار االن�سب ملعاجلة ال��سع املتاأزم احلايل 
قليلة  تبعات غري  لها  ملا  ال��سائل قبل االقدام على هذه اخلط�ة  يفّكروا مليًا وي�ستنفذوا كافة  ان  امل�س�ؤولني  فعلى 
على البلد وعليهم اعداد م�ازنة العام القادم وفق روؤية اقت�سادية وا�سحة يالحظ فيه حجم امل�ارد املالية املت�قعة 
خلزينة الدولة من بيع النفط مع تقلي�س النفقات غري ال�سرورية اىل احلد االدنى واالهتمام باالم�ر ال�سرورية ويف 

مقدمتها ما يرتبط باالمن وال�سحة والتعليم.
االأمر الثالث :لقد اكدنا اكرث من مرة على اهمية اتخاذ اجلهات املعنية يف احلك�مة وجمل�س الن�اب وهيئة النزاهة 
وغريها خط�ات فاعلة يف تقليل حجم الف�ساد املايل واالإداري امل�ست�سري يف البلد اذ ال تنمية وال ا�ستقرار وال تقدم 
وال اأمن ما مل تتم مكافحة الف�ساد ب�س�رة حقيقية وال زال اجلميع ينتظرون من امل�س�ؤولني تقدمًا حقيقيًا يف حّل هذه 

امل�سكلة امل�ستع�سية وعدم االكتفاء بخط�ات �سكلية ال تفي مبعاجلتها ..

ال�سايف: املرجعية العليا تدعو لتذليل �سعوبات ت�سليح القوات 
العراقية 

ال�سايف: يجب اأن تكون موازنة العام القادم وفق روؤية 
اقت�سادية وا�سحة
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:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:



تناول ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب واإمام اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته الثانية 
اأم�ر  اإىل ثالثة  اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف )7/�س�ال/1436هـ( امل�افق )2015/7/24م(  من �سالة اجلمعة التي 

جاءت ملخ�ساتها كما يلي:
االأمر االول: اننا يف ال�قت الذي نعزي ون�ا�سي فيه ع�ائل ال�سهداء تغمدهم اهلل تعاىل برحمته ال�ا�سعة ونت�سامن مع اجلرحى منَّ 
اهلل عليهم بال�سفاء العاجل, نخاطب اجلهات االأمنية امل�س�ؤولة فنق�ل :انه لي�س من املنطقي واملعق�ل وال من املقب�ل اأبدًا ال �سرعًا وال 
اأخالقا ان جند ان املقاتلني االأبطال من الق�ات امل�سلحة واملتط�ع�ن يقدم�ن اأرواحهم قرابني فداًء للعراق يف �سبيل حترير اأرا�سيه 
وحفظ مقد�ساته من دن�س )داع�س(, وقد ترك�ا اأحبتهم واأهاليهم واأبناء مدنهم يف حماية ق�ات االمن ثم ي�سبح ه�ؤالء طعمًا �سهال 
لالإرهابيني تفرت�سهم �سيارات امل�ت والقتل واحلرق والدمار )الداع�سية( – )نتيجة خليانة او اإهمال او ت�سامح او قلة اإمكانات او 
نح� ذلك(... )ان احلك�مة مدع�ة بق�ة اىل اتباع �سيا�سة احلزم واملحا�سبة ال�سديدة للعنا�سر التي يثبت ت�رطها يف هذه االعمال 
االجرامية( او ك�نها قد متاهلت وت�ساهلت يف اأداء واجباتها فمّكنت الع�سابات االرهابية من هذه اخلروقات االأمنية وعليها عدم 
االكتفاء باإجراءات ال تردع املق�سرين بل طاملا ا�سعرتهم باالأمن من تبعات تق�سريهم مما جراأهم على املزيد من الت�ساهل باأرواح 

امل�اطنني.
االأمر الثاين :ان قرار جمل�س ال�زراء بتخفي�س خم�س�سات الرئا�سات الثالث وال�زراء والن�اب وم�ظفي الدرجات اخلا�سة يعدُّ 
خط�ة يف االجتاه ال�سحيح اذا اكت�سب ال�سيغة االإلزامية من خالل ت�سريعه وامل�افقة عليه يف جمل�س الن�اب حتى ال يك�ن جمرد حر 
على ورق... وينبغي ان يتكامل هذا القرار بقرارات اأخرى حتقق العدالة االجتماعية للم�اطنني ومن ذلك تقليل الفرق بني الرواتب...
االأمر الثالث :ان االزمة املالية التي مير بها العراق وما تتطلبه املعركة مع داع�س من �سرفيات مالية مت�ساعدة مع ما يالحظ من 
اعتماد البلد على م�ارد النفط كدخل اأ�سا�سي, يحتم اتخاذ اجراءات فاعلة تعالج االأ�سباب احلقيقية ال�ستنزاف امل�ارد املالية الهائلة 
للبلد مع عدم وج�د تط�ر اقت�سادي وتنم�ي يتنا�سب مع جمم�ع املدخ�الت املالية, ومن االجراءات املطل�بة التي تكرر احلديث ب�ساأنها 

ه� مكافحة الف�ساد املايل الذي ا�ست�سرى ب�س�رة مل ي�سبق لها مثيل  ويف اغلب م�ؤ�س�سات الدولة خ�س��سًا املهمة منها...

قال ممثل املرجع ال�سي�ستاين ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة يف 22/رم�سان املبارك/1436هـ 
امل�افق 2015/7/10م " ت�سري املعل�مات ال�اردة من ميادين القتال مع ع�سابات داع�س خ�س��سًا يف بع�س املدن املهمة كـ )بيجي( 
ومن خالل ما تك�سفه ال�ثائق التي يعرث عليها مع قتالها اىل وج�د عدد غري قليل من ا�سحاب اجلن�سيات االجنبية والعربية )غري 
العراقية( الذين يقاتل�ن �سمن ع�سابات داع�س مما يك�سف عن ا�ستمرار تهاون وعدم جدية بع�س االطراف االقليمية والدولية 
يف منع تدفق عنا�سر جديدة لهذا التنظيم اىل العراق الإمداد وتع�ي�س قتالُه يف املعارك التي �سطَر فيها ابطال الق�ات امل�سلحة 
واملتط�ع�ن انت�ساراتهم الرائعة االخرية". مبينا" ان ا�ستمرار �سيا�سة الالمباالة , بل غ�س النظر املق�س�د او غري املق�س�د عن تدفق 
ه�ؤالء املغرر بهم اىل العراق �سيفاقم من خط�رة هذه الع�سابات على هذا البلد وعلى املنطقة باأ�سرها, بل �سي�سكل تهديدا حقيقيًا 
للدول التي ينطلق�ن منها حيث ان من املمكن ان يع�دوا اليها م�ستقبال لي�سكل�ا خاليا ارهابية تن�سط يف االخالل باأمنها وا�ستقرارها".
التي ينطلق منها ه�ؤالء االرهابي�ن مدع�ة اىل  الدول  للعراق وكذلك  الكربالئي" ان دول املنطقة وباخل�س��س املجاورة  واأ�ساف 
اتخاذ اجراءات حا�سمة حتد من التحاق عنا�سر جديدة بهذا التنظيم االرهابي وال �سيما مبالحظة تزايد عدد الدول التي ينت�سر 
فيها الفكر التكفريي خاطفا عقل وروح العديد من م�اطني تلك الدول �سبابًا و�سيبًا, رجاال ون�ساًء, مما يفر�س تكاتفًا دوليًا للحد من 

هذه الظاهرة اخلطرية".
ومن جانب اآخر جدد ال�سيخ الكربالئي مطالبة املرجعية الدينية العليا ب�سرورة اأهمية العناية الطبية بجرحى املقاتلني يف الق�ات 
امل�سلحة واملتط�عني و�سرورة ت�فري اف�سل االمكانات لعالجهم قائال" لقد طالب عدد من املخت�سني ان ت�يل اجلهات املعنية يف 
وزارتي الدفاع والداخلية تط�ير �سنف الطبابة الع�سكرية اهتمامًا مماثال الهتمامها بتط�ير بقية ال�سن�ف الأنه ال يقل اهمية عنها 
يف ال�قت احلا�سر يف ادامة زخم االنت�سار يف املعارك اجلارية مع االرهابيني, كما طالب�ا بت�فري نظام للح�افز خلريجي الكليات 
الطبية لالن�سمام اىل ال�سنف املذك�ر يف ال�زارات االمنية لرفدها بعنا�سر وقيادات علمية تخ�س�سية على غرار ما يح�سل يف الكثري 

من الدول".
واأ�ساد ممثل املرجعية العليا بجه�د الك�ادر الطبية العاملة بجد واخال�س يف امل�ست�سفيات واملفارز الطبية امليدانية �ساكرا لهم على ما 

ي�ؤدونه من خدمات كبرية للمقاتلني االأبطال..."

الكربالئي: ندعو دول اجلوار اىل اتخاذ اجراءات جادة 
ملنع ت�سلل االرهابني 

الكربالئي: ندعو ال�سلطات الق�سائية والت�سريعية 
والتنفيذية ملعاجلة الف�ساد 
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ال�صيخ الكربالئي



تقارير
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وب�سدد تدريب الطلبة على حمل ال�سلح قال م�سوؤول �سعبة ك�سافة االإمام 
احل�سني )عليه ال�سلم( التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة، علء العامري" 
كربلء  حمافظة  يف  امل��دار���ض  لطلبة  ال�سيفي  التدريب  دورات  انطلقت 
املقد�سة بناًء على توجيهات االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ 
العليا،  الدينية  املرجعية  نداء  تلبية  اىل  الداعية  الكربلئي  املهدي  عبد 
والنواحي  املحافظة  مركز  الطلبة يف  ت�سجيل  مراكز  بفتح  ال�سروع  لذا مت 
واالق�سية بواقع ) 5 ( مراكز، باالإ�سافة اىل مقر جمعية الك�سافة، وبا�سرنا 
بعدها بن�سر اعلنات حول افتتاح مراكز الت�سجيل وا�ستلم الطلبات، بعد 
عليه  االإمام احل�سن  )�سبل  ا�سم  وحملت  تدريبية  دورة  اأول  انطلقت  ذلك 
حمافظة  يف  املدار�ض  طلبة  من  متدربًا   )450( ا�ستقطبت  وقد  ال�سلم( 

كربلء املقد�سة ال�ستثمار طاقاتهم وتن�سيط موؤهلتهم".
واأو�سح" ا�ستمرت الدورة ملدة 14 يوم، و�سملت التدريب على متارين اللياقة 
البدنية ومتارين رفع القدرة والتحمل و ال�سرب اىل جانب الدرو�ض العملية 
املتدربني  منح  اىل  اإ�سافة  معه،  والتعامل  ال�سلح  تفكيك  بطرق  اخلا�سة 
حما�سرات عقائدية تهدف اىل تر�سيخ الروح اجلهادية لدى ال�ساب للدفاع 

عن احلرمات وتعزيز حب الوطن يف قلبه".
فيما قال مدير �سباب وريا�سة حمافظة كربلء املقد�سة، علي �سم�ض الدين 
ال�سهر�ستاين" اإن مديرية ال�سباب والريا�سة يف حمافظة كربلء املقد�سة، 
ال�سباب  فراغ  اوقات  ا�ستثمار  العليا يف  الدينية  املرجعية  لنداء  ا�ستجابت 
واملقد�سات  العراق  عن  للدفاع  جاهزين  ليكونوا  ال�سلح،  على  وتدريبهم 

املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  ال�سباب  رعاية  مركز  مع  التعاون  وج��رى 
على  ال�سباب  وت�سجيع  التدريب  دورات  متابعة  يف  جادة  م�ساهمته  وكانت 

موا�سلة التدريب  وبث فيهم املعنويات الوطنية والدينية".
وا�ساف" �سارك يف الدورة )200 ( متدرب من خمتلف مدار�ض حمافظة 
وتاأهيل  التدريبات  الع�سكري يف  الطابع  الدورة  واتخذت  املقد�سة،  كربلء 
الدينية  املحا�سرات  وتخللتها  طارئ  الأي  جاهزين  يكونوا  لكي  املتدربني 
املعنوي  اجلانب  اما  النف�سي،  باجلانب  واالهتمام  لل�ستعداد  والعقائدية 
فتم تهيئة املتدربني ال�سباب على القتال بوا�سطة اال�سلحة اخلفيفة والعمل 

باخلطط اال�سرتاتيجية احلديثة ملقاتلة االرهابيني". 
فيما حتدث ممثل جتمع �سباب كربلء للأف�سل ال�سيد جعفر املو�سوي عن 
ال��دورات  اوىل  " ابتداأت  قائًل  ال�سلح  حمل  على  الطلبة  وتدريب  تاأهيل 
املبارك،  رم�سان  �سهر  يف  ال�سلح  حمل  على  الطلبة  لتدريب  الع�سكرية 
املدار�ض  طلبة  من  متدرب   )300( ومب�ساركة  اي��ام،   )10( وا�ستمرت 
املتو�سطة واالإعدادية واملعاهد واجلامعات، م�سريًا اىل ان الدورات �سملت 
الع�سكري،  التدريب  عن  ف�سًل  وثقافية،  وتوعوية  عقائدية  حما�سرات 
وكذلك حما�سرات يف الهند�سة الع�سكرية والرماية، وكان ذلك بالتن�سيق 
للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من  وا�سناد  وبتعاون  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  مع 
احل�سينية املقد�سة، والتي قدمت لنا الدعم اللوج�ستي واملعنوي، م�سيفًا" 
البدنية، واالإعلم  التدريب على خمتلف االأ�سلحة، واللياقة  �سملت الدورة 

احلربي، ودورات ثقافية تت�سمن احلرب الناعمة وفن القيادة".

ما �ن �سدرت فتوى �جلهاد �لكفائي عن �ملرجعية �لدينية �لعليا حتى 
تالقفها �أبناء �لبلد ملبني ند�ء �جلهاد، وباذلني مهجهم و�أرو�حهم يف 

�سبيل �لوطن و�ملقد�سات، ومل تقت�سر �لتلبية على �سريحة معينة �إذ هب 
�جلميع باندفاع وحما�سة، للذود عن �لوطن تدفعهم يف ذلك عقيدتهم 

وحبهم لبلدهم.
�سريحة �لطلبة مل تنكفئ على �لتح�سيل �لعلمي فح�سب بل �رتاأت �ن 

ت�سارك بقية �سر�ئح �ملجتمع هذ� �لفخر، و�ن يكون لها ح�سوٌر م�سرٌف يف 
�ساحات �لتدريب و�لتاأهيل حت�سبا لأي طارئ.   

طلبة العلم في العراق
يد للقلم وأخرى للسالح

•تقرير: حممد الي�ساري 
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وتابع" اما الدورة الثانية فتمثلت باإقامة مع�سكر تدريب على �سكل خميم 
)عليه  احل�سن  االإم���ام  مع�سكر  عليه  اطلق  ال����رزازة  بحرية  منطقة  يف 
كربلء  حمافظة  اب��ن��اء  م��ن  متدربا   )150( م��ن  اك��ر  �سم  ال�����س��لم(، 
املقد�سة واملحافظات املجاورة، و�سباب االأ�سر النازحة باختلف طوائفهم 
و�سعبًا  ار�سًا  العراق  التدريب الأجل �سون  اال�سمى هي  فالغاية  ومذاهبهم 

وتخلي�سه من دن�ض االرهابيني، وا�ستمر املخيم ملدة )10( ايام". 
على  الكبري  واالندفاع  العالية  والعزمية  احلما�ض  املو�سوي" مل�سنا  واأو�سح 
وا�سح  دليل  وهذا  التوجيهات،  وتنفيذ  للأوامر  واالن�سياع  املعلومة  تقبل 
ملدى فهم هوؤالء ال�سباب ووعيهم لتحمل امل�سوؤولية وااللتزام التام بتوجيهات 

املرجعية الدينية العليا".
تدريبنا .. طاعتنا ملرجعيتنا  

حممد �سهيد الفتلوي، طالب علوم دينية، حتدث عن تلبيته لنداء املرجعية 
لتوجيهات  العراقي  ال�سباب  بقية  كحال  ا�ستجبت  قائل"  العليا  الدينية 
العليا، واجتزت دورة التدريب على حمل ال�سلح، وهذه  املرجعية الدينية 
التوجيهات مكملة لفتوى املرجعية الدينية العليا بوجوب اجلهاد الكفائي، 
تفويت  وع��دم  التدريب  مراكز  يف  للت�سجيل  اال�سراع  يف  ال�سباب  واأن�سح 
الفر�سة خلل العطلة ال�سيفية واأدعو اىل الرتكيز على التدريب، فال�سباب 
باأم�ض احلاجة اإليه، وذلك لدرء اي خطر يتعر�ض له العراق ار�سًا و�سعبًا".

تدريبنا .. �سندا  لقواتنا  
عن  للدفاع  ا�ستعداده  عن  حتدث  جامعي،  طالب  �ساحب،  ج��واد  �سرمد 

البلد واملقد�سات" امتثااًل الأمر املرجعية الدينية العليا ب�سرورة اال�ستعداد 
التي  التدريب  ملراكز  زملئي  بقية  مع  توجهت  املدار�ض،  لطلبة  والتدريب 
باأن  ال�سباب  لكل  ر�سالتي  ال�سباب،  املتدربني  ال�ستقبال  ابوابها  فتحت 
واغتنام  واجل�سدي  النف�سي  واال�ستعداد  الع�سكري  التدريب  يف  ي�سارعوا 
اال�ستعداد  امت  على  ال�سخ�ض  يكون  ان  اجل  من  ال�سيفية  العطلة  فر�سة 
للقوات  �سندا  يكون  وان  ومقد�ساته،  العراق  ار�ض  عن  للدفاع  واجلهوزية 
البدنية  اللياقة  يف  درو�ض  عدة  م�سيفًا" تلقينا  ال�سعبي،  واحل�سد  االمنية 
وتفكيكه  ال�سلح  ا�ستخدام  وكذلك  ال�سوارع،  حرب  ومهارات  والنف�سية 
املتدربني  تاأهيل  االأولية، كذلك مت  واالإ�سعافات  و االقتحام  الرمي  ودرو�ض 
االإع��لم��ي��ة ملعرفة  اال���س��اع��ة واحل���رب  م��ن خ��لل حم��ا���س��رات يف  نف�سيًا 
اال�ساليب القذرة التي ي�ستخدمها داع�ض االرهابي، واأخذ احليطة واحلذر 

يف التعامل معها يف جبهات القتال".  
��ستعد�دنا  .. وفـاء لأر�سنا  ومقد�ساتنا   

الطالب �سلوان جواد، حتدث عن اأهمية التدريب ودوره يف رفع الروح املعنوية 
لل�سباب قائل" ال�ساب يجب ان يتدرب على حمل ال�سلح حتى تتولد لديه 
حالة من الثقة بالنف�ض من خلل ما يكت�سبه يف مراكز التدريب، كما تتولد 
لديه العزمية واال�سرار على القتال والدفاع عن ار�ض العراق ومقد�ساته اذا 
ما تعر�ست للخطر من قبل الع�سابات االرهابية، وعلى ال�سباب م�سوؤوليات 

اأخرى تتمثل يف اعمار البلد واحلفاظ عليه، كل من موقعه".
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طاولة  على  املو�سوع  طرح  يف  �سرعت  احل�سينية(  جملة)الرو�سة 
القارئ  يدي   بني  لت�سع  واالخت�سا�ض  ال�ساأن  باأهل  والتقت  النقا�ض 

هذا التحقيق. 
�خلطابي: ن�سعى لإجناح م�سروع كربالء عا�سمة �ل�سياحة 

�لدينية �لعاملية.
املهند�ض ن�سيف اخلطابي، حتدث  رئي�ض جمل�ض حمافظة كربلء، 
املعيار  قائًل" ان  القطاع  هذا  تطوير  يف  املحلية  احلكومة  دور  عن 
الذي على وفقه تخ�س�ض ميزانية كربلء من قبل احلكومة املركزية 
هو التعداد ال�سكاين فقط، وهو معيار غري واقعي وغري عادل ملحافظة 
اأكر  ت�ستقبل  املدينة  ان  االعتبار  بعني  يوؤخذ  اإذ مل  املقد�سة  كربلء 
من خم�سني مليون زائر �سنويا فهذا ي�سكل �سغط على البنى التحتية 
الطرق  اىل  كاحلاجة  املهمة  اال�ستخدامات  اإىل  احل��اج��ة  وي��زي��د 
�ساغطة   تكون  التي  االأخ��رى  واخلدمات  ال�سيارات  وقوف  و�ساحات 
من  ف��لب��د  امل��دي��ن��ة  على  كبري  ب�سكل 

وجود  تخ�سي�سات اإ�سافية".
وتابع" نطالب باأن تكون التخ�سي�سات 
تفر�سها  التي  ال�����س��رورة  معيار  وف��ق 
خ�سو�سية كربلء املقد�سة، كما ينبغي 
اال�ستفادة من اإعداد الزائرين، وعلينا 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اجن���اح م�����س��روع ك��رب��لء 
العاملية،  الدينية  ال�سياحة  عا�سمة 

نقاط  باأربع  تتلخ�ض  م�ستقبلية  اإ�سرتاتيجية  بتطبيق  �سرعنا  لذلك 
بال�سعي  وتتمثل  ال�سياحي  الواقع  تطوير  �ساأنها  من  مهمة  رئي�سية 
احلولية  والطرق  كربلء  وم�سفى  االأو�سط  الفرات  مطار  الجن��از 
الثلثة واملنظومة االلكرتونية، واالأخذ بعني االعتبار كل ما حتتاجه 
املدينة من خدمات اخرى كاالإنفاق واملج�سرات والطرق واملوا�سلت 

و�ساحات اإيواء الزائرين".
جلنة �ل�سياحة و�لثار: قلة �لتخ�سي�سات �ملالية ت�سببت 

يف تعطيل �مل�ساريع. 
جا�سم  كربلء،  حمافظة  جمل�ض  يف  واالث��ار  ال�سياحة  جلنة  رئي�ض 
املالكي، حتدث عن امل�ساكل التي تعرقل تقدم الواقع ال�سياحي قائًل: 
ينبغي ا�ستغلل موارد ال�سياحة الدينية بال�سكل االمثل كونها ت�سكل 
موردا اقت�ساديا مهما، ولكن ما يح�سل االآن هو اندثار يف املوؤ�س�سات 
�سيانة  اىل  بحاجة  وه��ي  وال�����س��وارع  واحل��دائ��ق  والفنادق  واالبنية 

�سيانة  من  االآن  جت��ري  وم��ا  وترميم، 
ب�سيطة هي من تخ�سي�سات احلكومة 
مقرتحا  ق��دم��ن��ا  وق���د  ف��ق��ط،  املحلية 
باأجور  الزائرين  لنقل  �سيارات  بتوفري 
م��دع��وم��ة وذل���ك ي��وف��ر م��ب��ال��غ كبرية 
من  ومتكنها  املحلية  احلكومة  ت�ساعد 

تقدمي اأف�سل اخلدمات للزائرين". 
املالية  التخ�سي�سات  قلة  واأو�سح" اإن 

الســياحة الدينية رافد ال ينضب
 لدعم االقتصاد العراقي

• حتقيق: حممود امل�سعودي

مر�قد  من  ميتلكه  مبا  و�لعر�ق  بلد،  �أي  لدى  �لنفط  مورد  عن  �أهمية  يقل  ل  �قت�ساديا  موردً�  �لدينية  �ل�سياحة  تعد 
مقد�سة ومز�ر�ت �سريفة جعلته مق�سد� للز�ئرين من خمتلف دول �لعامل ومدنه �لمر �لذي يحتم على �ملعنيني �لهتمام 

بجانب �خلدمات �ل�سياحية بغية تنمية هذ� �لقطاع �حليوي �لذي بقي مهمال طيلة عقود.
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الكبرية  الفنادق  بناء  ومنها   امل�ساريع  م��ن  الكثري  بتوقف  ت�سبب 
خا�سة  تخ�سي�سات  توجد  ال  ان��ه  كما  االأخ��رى  اخلدمية  وامل�ساريع 
بوعودها  تِف  املركزية وهي مل  قبل احلكومة  املليونية من  بالزيارات 

املتعلقة ب�سرف املبالغ اخلا�سة بالزيارات املليونية".
عميد كلية العلوم ال�سياحية: الدولة بنظامها احلايل غري قادرة على 

النهو�ض بالقطاع ال�سياحي. 
الدكتور  املقد�سة،  كربلء  جامعة  يف  ال�سياحية  العلوم  كلية  عميد 
على  وانعكا�سها  الدينية  ال�سياحة  اهمية  اليا�سري، حتدث عن  اأكرم 

ت�سكل  م��ع��روف  ه��و  كما  قائل"  البلد  ت��ق��دم 
االقت�ساد  اأرك��ان  من  اأ�سا�سي  رك��ن  ال�سياحة 
ال�سياحة يف  عن  احلديث  ال ميكن  و  العراقي، 
الدينية  ال�سياحة  عن  احلديث  ب��دون  العراق 
الدينية  ال�سياحة  اي�سا عن  وال ميكن احلديث 
بدون احلديث عن ال�سياحة الدينية يف كربلء 

مدينة  ي��زورون  العراق  يق�سدون  الذين  ال�سواح  معظم  الأن  املقد�سة 
بال�سياحة  للهتمام  مدعاة  وه��ذا  فيها،  ويقيمون  املقد�سة  كربلء 
الدينية ب�سكل عام باعتبارها موردا اقت�ساديا مهما اإ�سافة اىل دورها 
يف  حت�سني علقات العراق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية بالدول 

االأخرى". 
خارج  من  الوافدين  لل�سواح  ت�سهيلت  تقدمي  ال��دول��ة  على  وتابع" 

اأو املنافذ  ال�سياحية كاملطارات  التحتية  البنى  العراق، وكذلك توفري 
الربية وتوفري النقل والفنادق وهذه م�سوؤولية وزارة ال�سياحة واالآثار، 
املقدمة  اخلدمات  ام��ا  ال�سحيح،  بال�سكل  مبهامها  تقم  مل  ولكنها 
لل�سائح فتعتمد على اجلهود اخلا�سة وغري املنتظمة كخدمات الفنادق 
االقت�سادي  التخطيط  ع��دم  ب�سبب  ج��اء  االه��م��ال  ه��ذا  و  وغ��ريه��ا، 
واال�سرتاتيجي وغياب االإدارة �سوى كان على م�ستوى احلكومة املحلية 
الت�سكيلة  وا�ستبدال  املتبع  االنتخابي  النظام  ان   كما  املركزية،  او 
الوزارية على م�ستوى احلكومة املركزية او اع�ساء جمال�ض املحافظات 
و�سياعها  اخل���ربات  ت��راك��م  ع��دم  اىل  ي���وؤدي 
فالدولة  ال��وزارات،  والت�سليم يف  اال�ستلم  بني 
النهو�ض  على  ق���ادرة  غ��ري  احل���ايل  بنظامها 
ت�سريعات  ت�سهيل  من  والبد  ال�سياحي  بالقطاع 

اال�ستثمار ال�سياحي االأجنبي".
اأكر من 200  العراق ميتلك  اقت�سادي:  خبري 

األف موقع �سياحي ما بني ديني وح�ساري واأثري
اخلبري االقت�سادي الدكتور عبا�ض الدعمي، اأ�ستاذ يف جامعة كربلء، 
ان  على  اثنان  يختلف  قائل" ال  العراقي  االقت�ساد  بنية  عن  حتدث 
االي��رادات  على  يعتمد  اجلانب  اح��ادي  اقت�ساد  العراقي  االقت�ساد 
النفطية يف ت�سمني املوازنة العامة وحتريك الطلب الكلي او العر�ض 
واق��ع  ن�ستعر�ض  وعندما  االأخ����رى،   امل��ت��غ��ريات  م��ن  وغ��ريه��ا  الكلي 

موارد  استغالل  ينبغي   
السياحة الدينية بالشكل 
تشكل  كونها  االمثل 

موردا اقتصاديا مهما.
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ا�ستثمار املعرفة 

•  �سباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

تخّرج  اأ�سبحت  التعليمية  موؤ�س�ساتنا  ان  نقول  حينما  اأح��دًا  نفاِجئ  ال  قد 
احلياة  جماالت  يف  امل�سايرة  م�ستوى  اىل  منها  للأمية  اأق��رب  هي  اأجيااًل 

العملية وفق التخ�س�سات التي حتملها هذه االأجيال.
والزال��ت  مرت  التي  اال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف  طبيعيا  يبدو  قد  وه��ذا 
اأّثر الواقع ال�سيا�سي واالقت�سادي واالأمني واأخذ  على بلدنا العزيز، حيث 
ماأخذه املاأ�ساوي يف كافة جماالت احلياة، فرتاجَع امل�ستوى التعليمي �سواء 
الدرا�سية وخا�سة  املناهج  تخلف  للطلبة، ف�سل عن  او  التعليمية  للكوادر 

تلك املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وال�سحة وال�سناعة والزراعة... 
ولكن االأمر يبدو بني طريف نقي�ض، فمن جهة يلحظ املتاِبع تزايد اأعداد 
املعرفة  م�ستوى  هبوط  يقابلُه  امل�ستويات،  وبكافة  التعليمية  املوؤ�س�سات 
هذه  من  املتخرجني  اأغلبية  عند  والعملية  النظرية  واخل��ربة  واالدراك 
مدّر�سني  مع  ال�ساأن  هذا  يف  احلديث  اأط��راف  جت��اذب  وعند  املوؤ�س�سات! 
عدة  وزره��ا  يتحمل  ماأ�ساوية  اأ�سباب  اىل  و�سلت  وخمت�سني  ومثقفني 
اأطراف ابتداء من العائلة اىل االدارات والكوادر التعليمية واملناهج مرورًا 
بالظروف ال�سعبة واملعقدة وانتهاء بالطالب، الطالب الذي و�سع عليه جّل 
اآرائهم ملا يلَحظ عليه من عدم اهتمام بتطوير  َمْن ا�ستطلعنا  امل�سوؤولية 
النجاح بطرق  وان حتقق هذا  النجاح فقط حتى  بكيفية  والتفكري  نف�سه، 

ملتوية، حيث املهم هو قطف ال�سهادة واحل�سول على موؤهل للعمل.
ان مقدار ال�سغف باملعرفة ومدى �سعي الطالب بعد التخرج لتنمية مواهبه 
املهني  م�ستقبله  حتديد  يف  حا�سمة  نقطة  ميثل  العلمية  قابلياته  وتطوير 
ميكن  عديدة  عناوين  وللمعرفة  تخ�س�سه،  جمال  يف  جناحه  وامكانية 
ُتعد  ال  لكنها  ُم�سافة،  وقيمة  فكري  مال  راأ���ض  املو�سع  هذا  يف  اعتبارها 
كذلك اإىل اإذا اكُت�سفت وا�سُتثمرت ومت حتويلها اإىل قيمة منِتجة من خلل 

التطبيق.
وهذا االكت�ساف واال�ستثمار للمعرفة وتطوير القابليات ميكن الو�سول اليه 
مراكز  ومنها  ال�سوؤون،  بهذه  خا�سة  عديدة  جهات  مع  التعامل  خلل  من 
ومنظمات  املوؤ�س�سات  او  املقد�سة  العتبات  ترعاها  التي  املختلفة  التطوير 
هذه  ت�ساعد  اأن  املوؤمل  من  حيث  التنموي،  الطابع  ذات  امل��دين  املجتمع 
اجلهات االأجيال اجلديدة الأن تعي م�ستوى امل�سوؤولية امللقاة على عاتقها يف 
جوانب االرتقاء مب�ستوى املهنية والتطوير الذاتي و�سواًل اىل حتقيق االأداء 

الوظيفي الفعال، ومن ثم الو�سول اىل نقطة ال�سروع ملا يدعى االإبداع... 

جند  املا�سية  الثلثة  العقود  خ��لل  العراقي  االقت�ساد 
توجه  التي  بالطريقة  ت�ستثمر  مل  النفط  من  مبيعاتنا  ان 
وتطوير قطاعات  العراقي  للقت�ساد  بناء حقيقي  باجتاه 
ا�س�ض  ت�ستند على  ال  و  ال�سياحة،  او  الزراعة  او  ال�سناعة 
تعتمد  عري�سة  انتاجية  قاعدة  كتوفر  حقيقية  اقت�سادية 
االنتاجية  وال�سناعة يف متويل كل عملياتها  الزراعة  على 
وال��زراع��ة  ال�سناعة  مل��ق��وم��ات  امتلكنا  م��ع  خ�سو�سا 
وال�سياحة وبالتحديد ال�سياحة الدينية باعتبار ان العراق 

ميتلك مواقع �سياحية دينية كثرية".
�سياحي  األف موقع  واأو�سح" العراق ميتلك اكر من 200 
ا�ستغلت هذه  فاإذا  واثري وغريها  ديني وح�ساري  ما بني 
ولكن  �سخمة،  اي��رادات  لها  لكان  االمثل  بال�سكل  املواقع 
هذه املواقع م�سمورة، اإذ ال توجد هناك م�ساريع بنى حتتية 
م�ساندة لها، ففي حمافظة كربلء يوجد الكثري من املواقع 
واملن�ساآت  الدينية  واملراقد 
ال�����س��ي��اح��ي��ة واحل�����س��اري��ة 
توجد  ال  لكن  والطبيعية 
دالالت ت�سري لذلك ماعدا 
احل�سني  االإم����ام  م��رق��دي 
واخ�����ي�����ه اب������ي ال��ف�����س��ل 
ال�سلم(  العبا�ض)عليهما 

داخل مدينة كربلء"..
حترك  هناك  يكون  ان  االقت�سادي"  يجب  اخلبري  ون��وه 
يف  املحلية  و  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة   قبل  م��ن  وج���اد  �سريع 
ال�سياحية  قطاع  ايرادات  من  اال�ستفادة  اأجل  من  كربلء 
الزائر،  على  كمركية  ر�سوم  تفر�ض  ان  وعليها  الدينية 
وكذلك تفر�ض ال�سرائب على ا�سحاب املن�ساآت ال�سياحية 
من اجل تطوير اخلدمات التي تقدم للزائرين، وان تقوم 
ب�سيانة وتاأهيل الطرق واملباين والفنادق وتطوير اخلدمة 
ت�سمها  التي  املهمة  ال�سياحية  املواقع  تفعيل  وينبغي  فيها، 
اال�سا�سية  البنى  توفري  وذلك من خلل  كربلء  حمافظة 
والتحتية وتهيئة الظروف املنا�سبة، وان تكون هناك هيئة 
املليونية  الزيارات  الإدارة  وهيئة  ال�سياحة  الإدارة  خا�سة 

تاأخذ على عاتقها ر�سم وو�سع اخلطط اال�سرتاتيجية".



)الدراما( هو م�سطلح اإغريقي عرفته اللغة العربية 
منذ القدم ويطلق امل�سطلح على كّل تاأليف �سعري اأو 
االإ�سارة وامللب�ض و�سوى  والفعل مبعّية  امل�سرح قوامه احلوار  يوؤّدى على  نري 

ذلك.
بها  تزخر  لها  ح�سر  ال  فكثرية  الكرمي  القراآن  يف  املفهوم  هذا  جتّليات  اأّم��ا 
ال�سواهد واالأمثلة القراآنّية التي تناولت ق�س�ض االأنبياء والغابرين من الب�سر 
يف اأروع �سبك ويف اأبهى اخت�سار ي�ستطيع اأن يقف عليه القارئ املتاأيّن ويتلم�ض 

اأبعاده ويتح�س�ض جماليات هذه االأبعاد، ويدرك مراميها من بعد.
ومن تلك ال�سواهد واالأمثلة – على �سبيل املثال ال احل�سر – تاأتي ق�سة اآدم 
وحواء وكيفية خروجهما من اجلنة، وق�سة قابيل وهابيل التي ت�سور ا�ستبداد 
النزعة العدوانية عند الب�سر واملاآل ال�سيء لهذه النزعة، وق�سة اإبراهيم اخلليل 
املج�ّسدة لقيمة الت�سحية يف �سبيل اهلل باأنف�ض ما ميلك االإن�سان واأغله، وق�سة 
الب�سر  الإذع��ان  نتيجة  نوح  اهلل  نبي  زمن  باالأر�ض  حّل  الذي  العظيم  الطوفان 
لهوى اأنف�سهم و�سعيهم لل�سد عن �سبل اهلل رغم حتذيرات االأنبياء وتو�سياتهم، 
و�سوى ذلك من ق�س�ض اأخرى حكت �سفحات م�سرقة من �سرية ر�سولنا االأكرم 
بدراما  اأ�سا�سا  مرتبطة  درامية  بطريقة  اهلل  �سبيل  الكبري يف  و�سّورت جهاده 
باأ�سلوب  النفو�ض  يف  وجتذيرها  ال�سماوية  العقائد  تر�سيخ  اإىل  هادفة  دينية 

م�سوق وبطريقة حمببة اإىل النفو�ض.
غري اأن �سورة يو�سف التي حتكي بطريقة درامية موؤثرة وخمت�سرة جوانب من 
حياة النبي يو�سف ومواقفه االإن�سانية الفذة تعّد من اأبرز ال�سواهد التي جت�سد 
هذا النزوع نحو الت�سوير الدرامي بطريقة ال تقوى عليها كل �ساالت امل�سارح 

القدمية واحلديثة وال ترقى اإىل م�ستواها كّل كامريات ال�سينما الرقمّية!
يقول تعاىل يف مبتداأ هذه ال�سورة:)�إِْذ َقاَل ُيو�ُسُف ِلأَِبيِه َيا �أََبِت �إِنيِّ َر�أَْيُت 
ْم�َس َو�ْلَقَمَر َر�أَْيُتُهْم ِل �َساِجِديَن( والتعبري هنا  �أََحَد َع�َسَر َكْوَكًبا َو�ل�سَّ
منا�سب جدا للبداية الدرامية التي �ستاأخذها هذه الق�سة التي حتكي �سراعا 
طويل متاأزما بني طرفني هما: النبي يو�سف)عليه ال�سلم( واأخوته املتاآمرين 

عليه للإيقاع به.
تتفاعل  التي  ال�سخو�ض  بروز ملمح  القراآنية مبيزة  ال�سورة  وقد متيزت هذه 

درامي، ومما  ب�سكل  و�سعودها  االأحداث  تطور  الق�سة مما خدم  اطار  داخل 
اأحداثها،  متابعة  عملية  و�سّهل  املتلقي  ذهن  يف  احلكاية  متا�سك  على  حافظ 
واإذا كان عدد ال�سخ�سيات باأجمعها ي�سل اإىل ثماين ع�سرة �سخ�سية)يو�سف 
ال�ساقي،  امللك،  العزيز،  ام���راأة  يو�سف)بنيامني(،  واأخ��و  يعقوب  واأخ��وت��ه، 
فاإّن  الب�سري.....اإلخ(  ال�سيارة،  امللأ،  الذئب،  ال�ساهد،  املدينة  ن�سوة  العزيز، 
يو�سف)الفردية(  �سخ�سية  فقط،  �سخ�سيتان  هي  الرئي�سة  ال�سخ�سيات 

و�سخ�سية اأخوته ب�سكلها اجلماعي.
اأول م�ساهد هذه الق�سة تبداأ –اإذن- والنبي يو�سف غلم يحّدث اأباه عن روؤيا 
راآها يف اأحد مناماته، وقد ظّل تاأويل هذه الروؤية جمهوال حتى بداأت االأحداث 
لها  التي يعر�ض  الق�سة  االأحداث يف هذه  تتاأزم  تك�سف عنه رويدا رويدا، ثم 
ثوران  خلل  من  ذروتها  اإىل  ت�سل  اإذ  باالألباب  ياأخذ  م�سوق  باأ�سلوب  القراآن 
غرية اأخوة يو�سف على اأخيهم االأ�سغر لقربه من قلب اأبيه اأكر، وتف�سيله اإياه 

عليهم كما ظنوا!
ثم تبداأ عقدة اأخرى متّثلت من خلل موؤامرة االأخوة للإيقاع بيو�سف ورميه يف 
غياهب اجلب)البئر العميق(، وقد مّهد القراآن الكرمي لهذه املوؤامرة من خلل 
الكرب  ال�سدمة وحجم  لتلقي هول  لهم  وحّفز  لل�سامعني  تعبري جميل حمبب 
قوله  يف  التعبري  هذا  جت�ّسد  وقد  املوؤامرة،  ب�سبب  يو�سف  له  �سيتعر�ض  الذي 
تعاىل:)لقد كان يف يو�سف و�أخوته �آيات لل�سائلني(، ثم يلتفت القراآن 

 ناصر الخزاعي

مقاالت

القرآن الكريم هو دستور شامل لكل جوانب الحياة اإلنسانيّة الكريمة، وهو الكتاب الذي ما ترك صغيرة 
وال كبيرة إالاّ حواها أو أشار إليها، ولذلك واكب القرآن الكريم الحياة، ولم يتناقض مع العصرنة ومع 
التطور العلمي الذي عرفته البشرية في العصور الجديدة، فهو –أي القرآن- كما وصفه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب)ع(: )نور ال تطفأ مصابيحه، وسراج ال يخبو توقده، وبحر ال يدرك قعره، ومنهاج ال يضلاّ 
نهجه، وشعاع ال يظلم ضوؤه، وفرقان ال يخمد برهانه، وتبيان ال تهدم اركانه، وشفاء ال تخشى اسقامه، 

وحق ال تخذل اعوانه....(

-أنموذج سورة يوسف-

ومصطلح
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الكرمي �سوب البئر املوح�ض الذي يذوي فيه يو�سف وحيدا منك�سرا بل حول وال 
قوة لي�سور بارقة االأمل التي تلوح يف االأفق عرب جميء قافلة عابرة بتعبري ينّز 
َو�ِرَدُهْم  َفاأَْر�َسُلو�  اَرٌة  �َسيَّ تعاىل:)َوَجاَءْت  قوله  �ساعرية وجماال من خلل 
ا  ُ َعِليٌم مِبَ اَعًة َو�للَّ وُه ِب�سَ َفاأَْدَل َدْلَوُه َقاَل َيا ُب�ْسَرى َهَذ� ُغاَلٌم َو�أَ�َسرُّ

َيْعَمُلوَن(.
وتتواىل االحداث املوؤملة التي تتابعت على يو�سف ال�سبور فما ان تنطوي ملمة 
ياأتي كيد املراأة)التي هو يف بيتها( والتي  حتى تاتي اخرى، فبعد كيد االأخوة 
هو  �لتي  تعاىل:)ور�ودته  قال  ومروءته،  جلماله  نحوه  عارم  مبيل  اأح�ست 
�إنه ربي  يف بيتها وغّلقت �لأبو�ب وقالت هيت لك، قال: معاذ �لل 

�أح�سن مثو�ي �إنه ل يفلح �لظاملون(.
وكما كان)قمي�ض يو�سف( يف حادثة اإفك االأخوة نواة لل�ستدالل عند اأبيه)نبي 
اهلل يعقوب( على غدر االأخوة وفعلتهم القبيحة حني خاطبهم اأبوهم: ما لهذا 
عند)ملك  لل�ستدالل  ن��واة  نف�سه  القمي�ض  ك��ان  قمي�سه؟  مي��ّزق  مل  الذئب 
يقول  واأب��ى،  فا�ستع�سم  نف�سه  عن  يو�سف  راودت  التي  ال�سيدة  وزوج  م�سر( 
عّز �ساأنه:)و��ستبقا �لباب وقّدت قمي�سه من دبر و�ألفيا �سّيدها لدى 
�لباب، قالت ما جز�ء من �أر�د باأهلك �سوء� �إّل �أن ي�سجن �أو عذ�ب 

�أليم(.
واللمنّظم  ال�سيطاين  امل��راأة  اإغ��واء  لرف�سه  نتيجة  ال�سجن  يو�سف  يدخل  ثم 
بطريقة �سرعّية، فكان يف ال�سجن حمط اأنظار رفاقه املظلومني وامل�سطهدين 
اخلري  ن��ح��و)اهلل(  الطريق  قيمة  على  ليدّلهم  معه  وج��وده��م  ا�ستغل  الذين 
خرٌي  متفرقون  �أرباب  �ل�سجِن  �ساحبي  تعاىل:)يا  يقول  املطلق،  واحلق 
على  ال�سديق  يو�سف  قدرة  ال�سجناء خرب  احد  وينقل  �لقّهار(.  �لو�حد  �أم 
تاأويل الروؤيا بعد اأن اأعيت روؤيا راآها امللك جّل املف�سرين، يقول تعاىل: يو�سف 
اأيها ال�سديق افتنا يف �سبع بقرات �سمان ياأكلهن �سبٌع عجاف و�سبع �سنبلت 

خ�سر واأخر ياب�سات!
اأن يجد  وكانت روؤيا امللك منبئة بحدوث كوارث وم�سائب، وقد حاول يو�سف 
حل لهذه الكوارث القادمة ال اأن يوؤّول الروؤيا فح�سب:)تزرعون �سبع �سنني داأبا 
فما ح�سدمت فذروه يف �سنبله اإال قليل مما تاأكلون، ثم ياأتي من بعد ذلك �سبع 
�سداٌد ياأكلن ما قدمتم لهن اإال قليل مّما حت�سنون، ثم ياأتي من بعد ذلك عام 

فيه يغاُث النا�ض وفيه يع�سرون(.
وتثري دقة تاأويل الروؤيا ملك م�سر الذي يجعل يو�سف على خزائن م�سر بعد 
اعرتاف  بعد  اإليه  املوجهة  التهم  من  وتربئته  يو�سف  حماكمة  اإعادة  يقرر  اأن 
زوجة امللك بخطيئتها ومراودتها اإياه، يقول جّل �ساأنه:)قالت �مر�أة �لعزيز 
�لآن ح�سح�س �حلق �أنا ر�ودته عن نف�سه و�إنه ملن �ل�سادقني(، وكان 
الذين  باأخوته  لللتقاء  فر�سة  االأر���ض  خزائن  على  املبا�سر  يو�سف  اإ�سراف 
تاأخذ  وهنا  يعرفوه،  ومل  وعلماتهم  مبلحمهم  فعرفهم  م�سى  فيما  ك��ادوه 
واأ�سرارها،  خواتيمها  ملعرفة  املتطلع  القارئ  ت�سد  مده�سة  م�سارات  الق�سة 
وحني يطلب يو�سف من اأخوته اإح�سار اأخيهم من اأبيهم)بنيامني( وهو �سقيقه 

اأثار ا�ستغراب االأب)نبي اهلل يعقوب( ملا يحمل  من دونهم، وهو الطلب الذي 
من دالالت م�سّفرة، ف�سل عن الدالالت االأخرى كتجهيز االأخوة باملوؤونة الكافية 
�ذهبو�  بنّي  الأبنائه:)يا  للقول  دع��اه  ما  وه��و  عنها،  بعري(  وزي��ادة)ح��م��ل 

فتح�س�سو� من يو�سف و�أخيه ول تياأ�سو� من روح �لل(..
ويلتقي يو�سف باأخيه بنيامني ويظهر رغبته يف ا�ستبقائه عنده متهيدا الإح�سار 
ويحفظ  الرغبة،  لهذه  تنفيذا  ال�سرقة  تهمة  االأخري  ويقبل  م�سر،  اإىل  والديه 
جعل  بجهازهم  جهزهم  االآخرين:)فلما  يعلم  اأن  دون  ال�سر  ه��ذا  االأخ 
ل�سارقون،  �إنكم  �لعري  �أيتها  موؤذٌن  �أذن  ثم  �أخيه،  رحل  يف  �ل�سقاية 
به  وملن جاء  �مللك  قالو� �سو�ع  ماذ� تفقدون،  و�أقبلو� عليهم  قالو� 
حمل بعري( ثم �سار اأمر التفتي�ض اإىل يو�سف نف�سه:)فبد�أ باأوعيتهم قبل 
وعاء �أخيه، ثم ��ستخرجها من وعاء �أخيه( وقد اأراد اهلل ليو�سف من 
هذا املوقف اأن يف�سح كيد اأخوته وكذبهم عليه كما كذبوا على اأبيهم من قبل، 
وذلك حني تن�سلوا من اأخيهم بنيامني قائلني:)�إن ي�سرق فقد �سرق �أخ له 

من قبل، فاأ�سّرها يو�سف يف نف�سه ومل يبدها لهم( 
وملا يئ�ض االأخوة من اإقناع يو�سف با�ستبدال اأحدهم بدل بنيامني ليتلقى عقوبة 
ال�سجن اختلوا وت�ساوروا يف اأمرهم وقرروا مكا�سفة اأبيهم باحلقيقة كما دارت 
اأمامهم لكن االأب املفجوع بيو�سف من قبل �سّرح باتهامهم قائل:)بل �سولت 
لكم �أنف�سكم �أمر� ف�سرٌب جميل ع�سى �لل �أن ياأتيني بهم جميعا �إنه 
هو �لعليم �حلكيم( وكانت ثقة يعقوب باهلل كبرية رغم �سدة الفقد ووهن 
ال�سيخوخة لذلك خاطب ابناءه حينما توجهوا اإىل م�سر مرة اأخرى:)يا بنّي 
�ذهبو� فتح�س�سو� من يو�سف و�أخيه ول تياأ�سو� من روح �لل( وتبلغ 
يو�سف طالبني  على  االأخ��وة  يدخل  املتلقي حني  �سّد  وقمتها يف  اأوجها  الق�سة 
امل�ساعدة يف توفري الطعام اأيام القحط وال�سدة، يقول تعاىل:)قالو� يا �أيها 
�لكيل  لنا  �لعزيز م�ّسنا و�أهلنا �ل�سر وجئنا بب�ساعة مزجاة فاأوف 
انك�سار  يو�سف  راأى  وحني  �ملت�سدقني(  يجزي  �لل  �إن  علينا  وت�سدق 
فعلتم  ما  علمتم  بقوله:)هل  فباغتهم  احلقيقة  اإظهار  واأراد  لهم  رّق  اأخوته 
بيو�سف واأخيه اإذ اأنتم جاهلون( فبدا االأخوة واجمني م�سطربني من هول ما 
ي�سمعون ويرون اأمامهم فقالوا:)�أئنك لأنت يو�سف، قال �أنا يو�سف وهذ� 
�أخي قد مّن �لل علينا، �إنه من يتق وي�سرب فاإن �لل ل ي�سيع �أجر 
�ملح�سنني( ويقّر االأخوة بالذنب ويرجون العذر من يو�سف الذي يطلب بدوره 
املغفرة لهم من اهلل الواحد الغفار، مفكرا باأبيه الذي اأنهكته النكبات واأوجعته 
ياأتي  كي  اأبيه  وجه  على  واإلقائه  قمي�سه  باأخذ  اأخوته  واآم��را  الغياب،  �سنني 
مب�سرا، وقد ا�ست�سعر يعقوب بحد�سه النبوي قرب اجتماعه بحبيبه يو�سف من 
جديد حني اأخرب اأهله قبل قدوم قافلة اأوالده:)�إن لأجد ريح يو�سف لول 
�أن تفندون(.وجند اأن القمي�ض امللطخ بالدم الذي ت�سبب يف اإيلم يعقوب 
و�سقائه طويل هو القمي�ض ذاته الذي يعيد اإليه الب�سر واالن�سراح وال�سعادة 
وهو ما يجعل من هذا القمي�ض علمة )�سيميائّية( وق�س�سية مهمة لتو�سيع 

الدالالت التي من املمكن اأن توحي بها هذه الق�سة القراآنية الرائعة...
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وملعرفة تفا�سيل  عمل املركز، زارت جملة الرو�سة احل�سينية، املركز، 
�سعد  ال�سيد  للمركز،  العام  بامل�سرف  التقت  اإذ  فيه،  باملعنيني  والتقت 
ال�سلم(  احلوراء)عليها  مركز  اإن  قائًل"  ليحدثنا  ها�سم  الدين 
االإمام  ك�سافة  جمعية  يف  الوحدات  الإحدى  تابعا  كان  الفتيات  لرعاية 
مركزا  اأ�سبح   2014 ع��ام  بداية  يف  ولكن  ال�سلم(،  )عليه  احل�سني 
م�ستقل ميار�ض دوره منف�سل عن جمعية الك�سافة، وينح�سر اهتمامه 

بالعن�سر الن�سوي".
وبني" ان باكورة ن�ساط املركز هو اإقامة م�سابقة حلفظ خطبة ال�سيدة 
زينب )عليها ال�سلم( يف م�سجد يزيد )عليه اللعنة(، حيث كانت االأوىل 
من نوعها لكونها م�سابقة دولية، �ساركت فيها اأكر من 16 مدينة اأجنبية 
وعربية من داخل وخارج العراق، وكان عدد امل�سرتكات)13360( األف 
مت�سابقة، وقد خ�س�ست جوائز للفائزات الثلث االوائل وهذه اجلوائز 
للمت�سابقات من خارج  بالن�سبة  العراق  املقد�سة يف  العتبات  زيارة  هي 
العراق، باالإ�سافة اىل تكفل �سيافتهن و�سكنهن ملدة ا�سبوع، اما بالن�سبة 

للفائزات من داخل البلد فقد خ�س�ست لهن جوائز قيمة".
التي  ال��دورات  باإقامة  م�ستمر  للمركز"املركز  العام  امل�سرف  واأ�ساف 
اأقيمت دورة االإ�سعافات االولية  نراها �سرورية ل�سريحة الن�ساء، حيث 
ملوظفات دوائر كربلء بالتن�سيق مع املفرزة الطبية بالعتبة احل�سينية 
هذه  اىل  يحتجن  البيوت  رب��ات  ان  كما  ط��ارئ   الأي  حت�سبا  املقد�سة، 
الدورة  يف منازلهن من اأجل اجراء االإ�سعافات االأولية بنجاح، وكذلك 
يهتم املركز باإقامة  دورات اأخرى تخت�ض بتعلم الن�ساء  كيفية ا�ستخدام 
وت�سميد  االإب��ر  زرق  تعلمهن  وكذلك  وال�سكر  ال�سغط  قيا�ض  اأجهزة 

اجلروح وغريها من االأمور".
يهتم  املركز  ان  العبادي"  حممد  �سارة  املركز،  م�سوؤولة  ذك��رت  فيما 
ب�سريحة الفتيات وي�سعى لبنائها بناء �سليما وفق مبادئ وقيم اأهل البيت 
اإذ  للمجتمع،  كبرية  اأهمية  من  الفئة  هذه  ملا متثله  ال�سلم(،  )عليهم 
انها �ستكون االأم واملربية يف امل�ستقبل، ونظرًا للفرتة التي نعي�سها، والتي 
ت�سهد هجمة اإعلمية غربية وا�سعة متمثلة بانت�سار و�سائل التكنولوجيا 

عمل دؤوب لبناء جيل مؤمن
�أولت �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �هتماماتها ب�سر�ئح �ملجتمع كافة، وكان ل�سريحة �لن�ساء جانب من هذ� �لهتمام، ملا متثله هذه 

�ل�سريحة من �أهمية كبرية للمجتمع �إذ �أنها تعد جيال م�ساهما يف بناء �مل�ستقبل.
مركز �حلور�ء زينب )عليها �ل�سالم( لرعاية �لفتيات يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، �أبدى رعايته �لفائقة ب�سريحة �لفتيات 

بغية خلق جيل ن�سوي موؤمن.

•تقرير: حممود امل�سعودي

 مركز الحوراء زينب
تقارير
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احلديثة والتي تهدف اىل زراعة االأفكار وال�سفات البعيدة عن املنهج 
االإ�سلمي والنبوي القومي".

واأو�سحت" هناك اإقبال كبري من قبل الفتيات على الت�سجيل و االلتحاق 
الفراغ  اأوق��ات  من   اال�ستفادة  اجل  من  املركز  يقيمها  التي  بالدورات 
عند الن�ساء وذلك من خلل االهتمام باالأمور الدينية والثقافية، حيث 
واملهارات  الطبية،  واال�سعافات  احلا�سوب،  يف  تعليمية  دورات  اقيمت 
اىل  باالإ�سافة  واأخلقية  دينية  حما�سرات  اقيمت  وكذلك  اليدوية، 

امل�سابقات ال�سهرية".
الفتيات  لرعاية  املركز  ن�ساط  يقت�سر  مل  املركز"   م�سوؤولة  واأ�سارت 
منها  اأخ��رى  حمافظات  لي�سمل  ات�سع  بل  فقط،  كربلء  حمافظة  على 
) الب�سرة، بغداد، بابل، الديوانية، النجف اال�سرف( بناءًا على طلب 

منهم الفتقار هذه املحافظات اإىل مثل هذه الدورات وامل�سابقات".
واأ�سافت" ان من  ن�ساطات املركز يف الفرتة االأخرية هي اإقامة الدورة 
بلغ جمموع  وقد  الن�ساء،  الطبية ملجموعة من  االإ�سعافات  ال�ساد�سة يف 

عدد امل�ساركات يف الدورات ال�ست )200( م�ساركة، ومت تاأهيل البع�ض 
منهن للتطوع خلدمة الزائرات يف الزيارة االأربعينية وم�ساعدة االأخوات 
ال�سجاد  االإم��ام  حياة  عن  م�سابقة  اإقامة  وكذلك  الطبية،  املفرزة  يف 
حمافظة  امل�سابقة  و�سملت  ا�ست�سهاده  لذكرى  اأحياء  ال�سلم(  )عليه 
ال��  فيها  امل�ساركات  اال�سرف، وجتاوز جمموع  والنجف  وبغداد  كربلء 

) 250( م�ساركة".
وعن برامج املركز املخ�س�سة للعوائل النازحة، بينت م�سوؤولة املركز" 
بالن�سبة للعوائل النازحة وال�ساكنة يف مدينة الزهراء )عليها ال�سلم( 
الأربعة  ي�ستمر  واأخلقي  تربوي  برنامج  لهم   خ�س�ض  فقد  للزائرين، 
اأيام يف االأ�سبوع، يت�سمن تدري�ض االأطفال اجلزء الثلثون من القراآن 
الكرمي وحتفيظهم ال�سور الق�سرية، وتدري�ض الن�ساء االأحكام الفقهية 
اإقامة م�سابقات م�ستمرة حول  اإىل  باالإ�سافة  اأخرى،  اأخلقية  ودرو�ض 
االأئمة االأطهار، لتعرفهم اأكر على حياة اأهل البيت )عليهم ال�سلم(".
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حوارات

علي العقيلي, باحث إسالمي، •  حاوره:  سالم الطائي 
حاصل على الدكتوراه في 

الفلسفة من جامعة بغداد, 
وأستاذ في جامعة واسط, 

وطالب بحث خارج في الحوزة 
العلمية.

 مجلة)الروضة الحسينية(، 
حاورته وتداولت معه جملة من 

المحاور والقضايا العقائدية 
التي تهم المجتمع اإلسالمي 

وأتباع أهل البيت عليهم 
السالم على وجه الخصوص. 

الباحث اإلسالمي علي العقيلي : 

قبول اآلخر واحترامه 
أساس التقريب بين 

المذاهب
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‚‚
‚‚

اإلسالم 

وضع 

دستورا 

متكامال 

للمجتمع 

المتحضر 

وتطبيقه 

يستوجب 

الوعي 

الروضة الحسينية: ما رأيكم  بمساعي الدعوة 
الى الوحدة و التقريب بين المذاهب؟

الباحث العقيلي: على الرغم من قيام العديد من اجلهات 
�سواء كانت دولية او حملية، مب�ساألة التقريب بني املذاهب، اال انها 
مل ت�سل اىل امل�ستوى املن�سود ويت�سح ذلك من خلل ما جنده االآن 
من احداث تبني عدم التقارب والتفاهم بني املذاهب االإ�سلمية، 
خ�سو�سا ان هناك فكر خاطئ ي�سعى اىل الغاء االآخر، فاإذا اردنا  
التقريب بني املذاهب االإ�سلمية يجب ان يكون ذلك مبني على 
قبول الراأي االآخر واحرتامه، الن النا�ض ياأخذون مبذاهبهم كل 
التقريب  ان تكون ق�سية  ح�سب ما جاء مب�سادره، لذلك يجب 
مبنية على املقت�سيات اال�سا�سية للم�سلمني، وهي التوحيد والنبوة 
والقراآن الكرمي، ويجب ان نتوحد على هذه املرتكزات، اما بقية 
اخللفات فهي خلفات فقهية ترتك للعلماء يتحاورون فيها، وال 
ترتك �سدى بني العوام، وذلك ملنع �سيوع العنف واإق�ساء االآخر 

وتكفريه.
الحرب  من  المستفيد  من  الحسينية:  الروضة 

على اإلسالم والمسلمين؟
من  العقود  مر  وعلى  االأول  امل�ستفيد  اإن  العقيلي:  الباحث 
هذه االحداث وغريها، هو الكيان ال�سهيوين الغا�سب، وامريكا، 
وبع�ض دول اخلليج، والتي تكون ا�ستفادتها اقت�سادية و�سيا�سية 
وغري ذلك مما تقت�سيه امل�سلحة لذلك تقوم هذه اجلهات  بت�سويه 
االإ�سلم وافتعال الطائفية، لتكون املنطقة العربية منطقة حروب 

ت�سدر اليها اال�سلحة وتنفذ على ار�سها االجندات اخلارجية.
الروضة الحسينية:  يردد بعض المثقفون الغرب 
دين وعقيدة  اإلسالم  ان  العرب  ونظراهم من 

فقط وليس ثورة ومنهج فما رأيكم؟
ال��ر���س��ول  الن  ق��ا���س��رة،  ن��ظ��رة  ه���ذه  العقيلي:  الباحث 
حممد)�سلى اهلل عليه واآله( منذ دخوله للمدينة، ا�سدر وثيقة 
�سيا�سيا  د�ستورا  لوجدناها  الوثيقة  هذه  اىل  عدنا  ولو  املدينة، 
متكامل ينظم حياة االأمة، لذا ان العقيدة االإ�سلمية مبا فيها من 
منهجية االأعمال العبادية وغريها.. كلها اأمور جتعل من االإن�سان 
يف و�سع التثقيف املمنهج لغر�ض احرتام  د�ستور الدولة وقانونها، 
وبالتايل يكون املواطن واعي وناجح يف داخل هذه الدولة، فحينما 
نطبق تعاليم اال�سلم بوعي ن�سل اىل دولة ا�سلمية ت�ستطيع ان 

ت�سل اىل ما كانت عليه يف زمن النبي االكرم. 
الروضة الحسينية: كيف يمكن توجيه الشباب 
االنفتاح  ظل  في  معتقداتهم  على  للحفاظ 

الواسع والال محدود؟

الباحث العقيلي: البد من تثقيف ال�سباب وتوعيتهم وفهم 
تكون  ان  يجب  التثقيف  عملية  ان  كما  وحاجاتهم  متطلباتهم 
على  وحتافظ  تطلعاتهم  مع  تتناغم  �سليمة  ا�س�ض  على  مبنية 
هويتهم الدينية، وينبغي  توجيههم ال�ستخدام التقنيات احلديثة 
يف التوا�سل ال�سليم والهادف بحيث ينربوا للدفاع عن عقيدتهم 

االإ�سلمية ويت�سدوا للهجمات الثقافية واالأفكار الدخيلة.
في  الخوض  يمكن  الحسينية: كيف  الروضة   
المحاور العقائدية المهمة دون حدوث الفرقة 

والنزاع؟ 
لي�ست  العقائدي  االخ��ت��لف  ج��ذور  ان  العقيلي:  الباحث 
باجلديدة، واإمنا تعود اىل ع�سور اإ�سلمية قدمية، وقد خلفتها 
االجيال املتعاقبة لن�سل اىل ما نحن عليه اليوم، وان اخلو�ض يف 
املحاور العقائدية يحتاج اىل وقفة ت�سامنية موحدة للوقوف بوجه 
من يريد التفريق، ومن املمكن ان نعمل على ذلك اإذا اجتمعت 
اجلهات  حماربة  على  واتفقوا  املذاهب  بني  العقائدية  اال�س�ض 
التكفريية كي ال تتمكن من احداث اي ثغرة داخل االإ�سلم، والبد 
من تو�سيح ان اغلب الطوائف االإ�سلمية تتفق يف ا�سول دينها اإذا 
رجعت اىل الثوابت وهي القراآن الكرمي والنبي االكرم)�سلى اهلل 

عليه واآله(.  
إعالم  ايجاد  يمكن  كيف  الحسينية:  الروضة 
الى  البيت  أهل  منهج  ايصال  على  قادر  دولي 

العالم بمختلف طوائفه وتوجهاته؟ 
الباحث العقيلي: ان االإعلم الدويل املكلف بنقل منهج اأهل 
البيت)عليهم ال�سلم(  اىل االآخر البد ان يكون له �سعة افق وان 
ي�ستخدم الو�سائل احلديثة يف اخلطاب مع املقابل، وان يفهم ما 
يريده االآخر ويهتم مبا يرغب به، الن الكثري من الغربيني يودون 
االطلع على الدين االإ�سلمي احلقيقي، فلبد من ا�ستغلل ذلك 
من خلل الرتكيز على من لهم الدور الكبري يف اي�سال املعلومة 
االإعلميني  ا�ستقطاب  على  العمل  وينبغي  ومعرفتها،  وتلقيها 

الذين لهم �سدى اإعلمي موؤثر يف تلك الدول.
واملوؤمترات  املهرجانات  اقامة  على  الرتكيز  ي�ستوجب  وكذلك   
االإ�سلمي،  الدين  تعاليم  ن�سر  والتي من خللها ميكن  الدولية 
وكذلك  الهدف،  حتقيق  يف  كبري  دور  للتخ�س�ض  ان  نن�سى  وال 
منا�سبة  تكون  ان  يجب  اأي  التو�سيل  طريقة  مراعاة  من  الب��د 
فقد يكون ال�سخ�ض عاملا يف جماله ولكن لي�ست لديه طريقة يف 
اي�سال معلوماته للأخرين، فيجب ان تكون هناك طريقة منا�سبة 
الإي�سال املعلومة كتوظيف ال�سورة املعربة او االيحاء او الكلم 

الوا�سح ال�سل�ض واملوؤثر.



اجتماع

أنماط المعيشة

بالصحة النفسية والجسدية
وعالقتها

•�سباح الطالقاين

24

 ذي احلجة  1436 هـ



م�سافا اىل ذلك، هذه ال�سفات باأجمعها ت�سكل منطًا للمعي�سة، يحدد 
او  البحار  وراء  من  قادم  لكل  م�ستهلكًا  اإما  ويجعله  الثقايف  امل�ستوى 

منتجًا وم�سدرا وموؤثرا يف حميطه مليزات ايجابية يتمتع بها...
فمثل ت�سكو جمتمعات غربية من معدالت بدانة عالية يف حني تت�سور 
كما  واالأ�سباب  وعط�سًا،  جوعًا  وغريها  افريقيا  يف  اخرى  جمتمعات 
كافة  يت�سمن  اجل��ودة  عايل  غذائيا  نظاما  تتبع  االوىل  ان  معلوم  هو 
كل  فيه  تتوفر  �سهل  معي�سة  منط  مع  اجل�سم  يحتاجها  التي  العنا�سر 
البدانة،  معدل  ارتفاع  هي  النتيجة  فان  وبالتايل  الراحة  م�ستلزمات 
ال�سليم  الغذاء  موا�سفات  اأدنى  ال متتلك  الفقرية  املجتمعات  يف حني 
توفري  اأو  ال��رزق  حت�سيل  يف  وقا�سية  �سعبة  او  �سيئة  عي�ض  طبيعة  مع 
مقومات العي�ض واالحتياجات اليومية وبالنتيجة هي بروز جمتمع ه�ض 

تنخره االمرا�ض... 
معطيات  من  اأ�سلفنا  مبا  وارتباطها  النف�سية  بال�سحة  يتعلق  ما  اأما 
الغذاء  عن  واالبتعاد  �سيئة  غذائية  ع��ادات  واّتباع  املعي�سة  �سوء  ف��اإن 
الروحي من اأعمال التعّبد وغريها ومنط حترك اليومي غري ال�سحي 
مثل النوم طويل او اجللو�ض يف العمل بو�سعية غري منا�سبة او متابعة 
هذه  �سيئة.  جوية  ظروف  او  �سغوطات  حتت  طويل  العمل  او  التلفاز 
االحوال وغريها غالبا ما تنتج اأفرادًا منهكني جتتاحهم الكاآبة او امللل 
تاأثري ذلك اىل عطائهم  واآخر، وميتد  الع�سبية بني حني  او احلاالت 
وم�ستوى تفكريهم ليحد منه بل يجعله يف بع�ض االحيان عدمي التاأثري 

والفاعلية...
نحاول يف ملفنا لهذا العدد ا�سفاء بع�ض ال�سمات التحليلية لنمط املعي�سة 

واجل�سدية،  النف�سية  بال�سحة  وع��لق��ت��ه 
عموما  املجتمعات  اأح��وال  واأن  خا�سة 

ت�سري بجنون نحو التعقيد والتنوع، 
�سواء ما خ�ضَّ املجتمعات الغنية 

او الفقرية.

بناء الروح وال�سحة النف�سية
فهو  ال��روح  عامل  مبقدار  وا�سع  مفهوم  هو  ال��روح  بناء  مفهوم  "اإن 
مقارنتها  ميكن  ال  التي  املعنوية،  باللذة  مفعم  اآخ��ر  ن��وع  م��ن  ع��امل 
بيد  والتجول،  وال�سفر  والن�ساط  بالتحرك  مليء  الدنيا..عامل  لذة  مع 
اإن هذا ال�سفر والتجول ال ينتهي يف ار�ض اأو بلد بل هو يقود اإىل عامل 
الغيب الوا�سع، فهو عامل روحي حم�ض ال يعرف الليل والنهار وال يتقيد 
بزمان او مكان بل هو نور خال من الظلم واحلزن واملنغ�سات يزدهر 

بال�سفاء وال�سدق واالإخل�ض".
من  ال�سعيد  لي�سيف"  اخلاقاين،  �سباح  ال�سيخ  تقّدَم  التوطئة  بهذه 
يبايل  العبقة فل  ن�سائمه  روحه  وتداعب  العامل  اأقدامه يف هذا  ي�سع 
يف داخله ما ي�سيبه يف عامل املادة واجل�سم، فقد ورد عن ل�سان اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�سلم( انه قال: طوبى لنف�ض اأدت اإىل ربها فر�سها 
وعركت بجنبها بوؤ�سها وهجرت يف الليل غم�سها حتى اذا غلب الكرى 
عليها افرت�ست اأر�سها وتو�سدت كفها، يف مع�سر �سهرت عيونها خوف 
ربهم  بذكر  وهمهمت  جنوبهم،  م�ساجعهم  عن  وجتافت  معادهم، 
اإن  اأال  اهلل  حزب  اأولئك  ذنوبهم  ا�ستغفارهم  بطول  وتق�سعت  �سفاهم 

حزب اهلل هم املفلحون .
عامل  اىل  ويتكامل  نف�سه  االإن�سان  يبني  هكذا  اخلاقاين"  وي�سرت�سل 
الروح �سيء ف�سيء حتى يكون العبد ممن يحمل �سفات العبودية هلل، 
تكون  ان  احلقيقي  العبد  )�سفة  اهلل  ر�سول  احلديث عن  اأ�سار  ولهذا 
طاعة اهلل حلوته وحب اهلل لذته واىل اهلل حاجته ومع اهلل حكايته 
والقناعة  حرفته  وال�سخاوة  عادته  اخللق  وح�سن  اعتماده  اهلل  وعلى 
جلي�سه  اهلل  وذكر  حديثه  والقراآن  زاده  والتقوى  ك�سبه  والعبادة  ماله 
قمي�سه  واحلياء  �سرابه  والظماأ  طعامه  واجل��وع  لبا�سه  والفقر 
واملوت راحته  وال�سيطان عدوه واحلق حار�سه  والدنيا �سجنه 

والقيامة نزهته والفردو�ض م�سكنه(.
لنا  النبي �سلى اهلل عليه واله ير�سم   وبهذا احلديث فان 

تتحكم جمموعة من �ل�سلوكيات �لتي �عتدنا 
عليها يوميا، كالقيام بالعباد�ت ومو�عيد 
�لطعام ونوعيته وطبيعة �لعمل و�لتز�ور 

وو�سعية �جللو�س ومدة م�ساهدة �لتلفزيون 
م ونوعية �حلركات  وت�سفح �لنت و�لتحمُّ
�لتي نوؤديها خالل �ليوم، تتحكم كل هذه 
�ل�سلوكيات بو�سعيتنا �ل�سحية �لنف�سية 

و�جل�سدية.
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اهلل  عباد  من  املقربني  بها  يتحلى  التي  وال�سفات  الروحية  الرتبية 
ال�سلم(  )عليه  عي�سى  اهلل  نبي  بني  دار  ال��ذي  احل��وار  يف  ج��اء  كما 
ي��اروح  ال�سلم(  )عليه  لعي�سى  احل��واري��ون  ق��ال  عندما  واحل��واري��ني، 
اهلل من جنال�ض؟ قال من يذكركم اهلل روؤيته ويزيد يف علمكم منطقه 

ويرغبكم يف االآخرة عمله .
وعلى ما تقدم فاإن تربية الروح لها االأثر يف جلب النفو�ض اخلرّية، الن 
الروح ال�سافية لها دور كبري يف تربية املجتمع واملحيط وهذا اجلذب 

الروحي من علمات املقرين املربني .
الأهل  ق��ال:  ال�سلم(  )عليه  علي  االإم��ام  عن  ال�سريف  الكايف  يف  جاء 
والوفاء  االأم��ان��ة  واأداء  احلديث  �سدق  بها،  يعرفون  علمات  الدين 
اخللق  وح�سن  املعروف  وبذل  يقول  اأن  اإىل  االأرح���ام...  و�سلة  بالعهد 
و�سعة اخللق واتباع العلم وما يقرب اإىل اهلل -عز وجل- زلفى طوبى 

لهم وح�سن ماآب...
الروح  اأ�سحاب  يعرف  الكلم  بهذا  قائل"  اخلاقاين  ال�سيخ  ويختتم 
واقعها  وتعي�ض  تتكامل  اأن  الدنيا  هذه  يف  اهلل  اأراده��ا  التي  املتكاملة 
ال�سفات  حتمل  فاإنها  �سفاتها  يف  تتكامل  مادامت  فالروح  احلقيقي 
االإلهية الربانية وبتكاملها ت�سبح جاذبة للنفو�ض اخلرّية وموؤثرة باجتاه 

الراحة يف الدارين".
�أ�سر�ر �ل�سحة �لعامة

اأن����واع من  وي��ح��دد اخل���رباء ع��رب درا���س��ات ع��دي��دة ومتنوعة ث��لث��ة 
ونف�سيًا  ج�سديا  متوازنة  �سحية  حياة  توفر  اأن  ميكن  التي  ال�سلوكيات 
اأبرزها  �سواء على امل�ستوى ال�سخ�سي او االجتماعي العام، ن�ستخل�ض 

فيما يلي:
1-االأن�سطة البدنية، وهي الن�سيحة االوىل التي ال مفر منها لل�ستمرار 
يف حياة �سحية بعيدة عن امرا�ض املفا�سل والعظام وتكد�ض الدهون 
امل�سرة وامل�سببة للبدانة وخمول الدورة الدموية، وهذه االأن�سطة تتمثل 
او  احلديقة  رعاية  او  منزلية  اأعمال  ملمار�سة  معينة  اأوقات  حتديد  يف 
اجراء متارين ريا�سية و�سوال اىل التفكري باجلري ملدة ن�سف �ساعة 

يوميا او الت�سجيل يف قاعات اللياقة البدنية.
هذه االأن�سطة البدنية يجب اأن تتزامن بان�سيابية مع عملنا اليومي دون 
زحمة  ان  حيث  اال�سرار،  بع�ض  ت�ستوجب  مزاولتها  فان  ولذا  تزاُحم 
والتزامات  باأعمال  ال�سخ�سية  االأوقات  هذه  ت�ستبدل  ما  كثريا  احلياة 

ت�ستوجبها الظروف من حولنا.
اغلب  تتناولها  التي  االأغذية  من  عالية  ن�سبة  ان  ال�سحي،  2-الغذاء 
الدهون  من  عالية  جرع  على  حتتوي  ال�سرقية،  وخ�سو�سا  املجتمعات 
امل�سّرة والتوابل واملكونات التي ال فائدة منها للج�سم، ولذا من املهم 
جدا التفكري او تخ�سي�ض حيز من الوقت واالهتمام الختيار ما ناأكل، 

�سواء املاأكوالت اجلاهزة او التي نعدها، حيث تنت�سر اأمرا�ض اجلهاز 
اله�سمي وتكاد تكون م�سرتكة يف جمتمعات كثرية درجت على عادات 

غذائية �سيئة دون حماولة بحث وتق�سي لتح�سني هذا اجلانب...
3-الغذاء الروحي، هو الو�سفة العلجية ال�سحرية يف كل زمان ومكان، 
او  العمل  �سغوطات  ج��راء  الفرد  ي�سيب  قد  ال��ذي  التوتر  من  وللحد 
التي تعاين من عدم اال�ستقرار  اليومية وخا�سة يف املجتمعات  احلياة 
كاِف  حيز  توفري  جدا  �سروري  االقت�سادي،  او  االجتماعي  او  االأمني 
الأداء ال�سلة وقراءة الِذكر احلكيم ومراعاة �سائر العبادات مبا فيها 
الدعاء وزيارة امل�ساهد املقد�سة، ومزاولة االأعمال التي من �ساأنها رفع 
املعنويات وتر�سيخ معاين االن�سانية لدى االأفراد كالتزاور وق�ساء بع�ض 

الوقت مع االهل واالأقارب واال�سدقاء..
مدخل علمي لتغيري �ل�سلوكيات �خلاطئة 

الباحثة د. �سناء الداغ�ستاين يف كلية االآداب بجامعة بغداد، توؤكد باأن 
فكرة االرتقاء بال�سحة تنطلق  من فل�سفة عامة مفادها، اإن  ال��سحة  
الفردي  امل�ستوى  تراكمي، فهي على  نتاج اجناز �سخ�سي  اجليدة هي 
من  مبكرة  مرحلة  يف  �سحي  ع��ادات  نظ�ام  بتطوير  القيام  تت�سمن 
اأما على  عمر الفرد واملحافظة عليه يف مرحلتي الر�سد وال��سيخوخة، 
اإتباع  اإىل  الو�سول  كيفية  النا�ض  تعليم  تت�سمن  فهي  الطبي  امل�ستوى 
�سحية  ملخاطر  عر�سة  االأكر  الفئات  وم�ساعدة  �س�حي  حي�اة  ا�سلوب 
يتعر�سوا  اأن  مل�ا ميكن  االنتب�اه  ي�سلكوا بطريقة متكنهم من  معينة كي 

اإليه من خماطر.
ال�سحية  )املعتقدات  بعنوان  لها  بحث  يف  الداغ�ستاين  د.  وت�سيف 
بالن�سبة  مبّينة"  ل��ل��ذات(  ال�سحي  بالتنظيم  وعلقتها  التعوي�سية 
نظام  تطوير  تت�سمن  بال�سحة  االرتقاء  فكرة  فان  النف��سي  للمخ�ت�ض 
تدخل يهدف اىل م��ساعدة الن�ا�ض عل�ى القي�ام  بال�سلوكيات ال�سحية  
غي�ر  م�ن  للع�وام  بالن��سبة  ام��ا  بال�سحة،  ت�سر  التي  تلك  وتغيري 
املعلومات  توافر  يت�سمن  بال�سحة   االرتقاء  فان  النف�سيني  املخت�سني 
وتوافر  عليه  واملحافظة  �سحي  نظام  تطوير  على  النا�ض  ت�ساعد  التي 
ال�سيئة  الع�ادات  تغيي�ر  عل�ى  النا�ض  ت�ساعد  التي  والو�سائل  امل�سادر 
ال�سارة بال�سحة، يف حني ميكن لو�سائل االإعلم اأن ت�ساهم باالرتقاء 
بالو�سع ال�سحي م�ن خلل الربامج التثقيفية التي تبني للنا�ض املخاطر 

التي ترتتب على القيام ب�سلوكيات معينة.    
وت�سري االأدبيات البحثية باأن الفرد عندما يقوم ب�سلوك غري �سحي فاأنه 
ي�سعر بوجود  م�سكلة  �سحية معينة  لديه توؤدي اىل تغيري �سلوكه والقيام  
ببع�ض ال�سلوكيات والفعاليات كتعوي�ض عن  ال�سلوك غري ال�سحي وذلك 

لرفع قدرته الذاتية  يف التغلب على هذه امل�سكلة  ال�سحية.
مثل يعرف الفرد اإن التدخني  ي�سر ب�سحته لكنه مع هذا  يقوم بالتدخني 
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والئيات

مل تقف احلرب االإعلمية التي يتعر�ض لها االإ�سلم ب�سكلها الع�سكري 
بل تعدى االمر لي�سمل الغزو الثقايف املمنهج اىل جانب ت�سخري التطور 
االلكرتوين لت�سويه ال�سورة النا�سعة لذلك الدين ال�سمح، ولعل ال�سورة 
باتت وا�سحة من خلل احلملة التي ت�سهدها �سفحات االنرتنت ومواقع 
التوا�سل االجتماعي برفع راية )ال اله اال اهلل( واتخاذها غطاء �سرعي 
الأعمال القتل والذبح والتهجري والتمثيل بالقتلى وغريها من االأمور التي 

نهى عن االإ�سلم جملة وتف�سيل.
غربية  دول  تبنتها  التي  ال�سعواء  احلملت  ظاهرة  ب��روز  عن  ف�سًل 
باملجتمع  بل  العربي  باملجتمع  وتل�سقه جزافا  تغ�سل عارها  ان  ارادت 
االإ�سلمي على وجه التحديد تتمثل بق�سية العنف �سد املراأة من خلل 
ن�سر تقارير اأعدتها منظمات متعددة من ابرزها منظمة االأمم املتحدة 
ومنظمات املجتمع املدين و�سرعت اىل فتح مراكز متعددة يف عدد من 
الدول العربية الإقامة الدورات التثقيفية حول تثقيف الفرد العربي بطرق 
التعامل ال�سحيحة مع العائلة واالأوالد، ولعل العراق بات من اكر الدول 
الذي توجه له تلك االتهامات معللني �سبب ذلك للأو�ساع ال�سعبة التي 
بتزايد  ورئي�سي  مهم  عامل  ت�سكل  باتت  والتي  العراقي  الفرد  يعي�سها 

حاالت العنف �سد املراأة يف العراق.
تقف خلفها منظمات  اياد خفية  تر�سمها  التي  امل�سوهة  ال�سورة  هذه 
غربية تنا�ست بان املجتمع العراقي يعد اول جمتمع بل املجتمع الفريد 
الذي مينح احلياة الزوجية اهتمام كبري ت�سل اىل حد القدا�سة، ولعل 
جمال�ض العزاء التي باتت تقام ب�سكل يومي يف معظم حمافظات العراق 
ال تخلو من ذكر ق�سية �سبايا الطف لتندب وت�سجب تعر�ض ال�سيدة زينب 
با�سره  الت�سيع  ليعلن  ال�سيطان  لل�سرب من قبل احفاد  ال�سلم  عليها 
انتظاره املرتقب الإمام زمانه لغر�ض الق�سا�ض من مرتكبي هذه اجلرمية 

واالأخذ بثاأر احلوراء.
ومن هنا ندعو تلك املنظمات ان جتد لنا مثال واحد الأمة تدافع عن حق 
امراأة مت �سربها بعد ان قتل حماها، اىل جانب �سعي احفادها وحمبيها 
لتوثيق تلك احلادثة يف املنظمات االن�سانية ومنظمات حقوق االن�سان 

والزالت املطالبات قائمة رغم مرور )1400( عاما.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�سفار



العنف �سد املراأة وواقعة الطف 
والئيات

حيث ي�سعر هنا  بنوع من عدم االتزان النف�سي )تنا�سز معريف( وحتى 
يتم  التعوي�ض عن هذا التنا�سز فاأنه يقوم ب�سلوك تعوي�سي يخفف من 
التدخني املوؤذي له، وهذا التغيري الذي يحدث لدى االأفراد )التغيري يف 
ال�سلوك  كتعوي�ض عن ال�سلوك غري ال�سحي( يبداأ عندما  يحّدث املرء 
نف�سه عن احتماالت االإ�سابة باأمرا�ض واعتلالت �سحية ويت�ساءل ماذا 

ميكن اأن يفعل؟ وكيف ميكن تغيري �سلوكياته؟
الإجراء  ملئمة  االأكر  هو  الوقت  هذا  اإن  النف�سيون  املعاجلون  وي�سري 
تغيري يف �سلوك الفرد واحل�سول على امل�ساعدة  للنتقال  اإىل مرحلة  

الفعل والتعوي�ض، وبالتايل يحتاج  اىل الدعم         
املعنوي يف التخل�ض من ال�سعور بالتاأرجح  والتنا�سز  واإدراكه  خلطورة 

االمرا�ض املمكن ا�سابته بها...
وتزيد د. الداغ�ستاين" يف اأطار اآخر اأ�سارت نظرية  التعلم االجتماعي 
يعد  بنجاح  التعوي�سي  للتغيري  �س�لوك  اإجراء  على  الفرد  مقدرة  اإن  يف 
عامل مهما يف اتخاذه القرارات ال�سحية، حيث اأكد  الباحث باندورا 
يف كتابه )نظرية التعلم االجتماعي( ان توقعات الفرد املتعلقة مبهاراته 
التعامل  توؤدي اىل  ال�سحي  ل�سلوكه  تغيريه   تتبلور يف   والتي  ال�سلوكية 
بنجاح مع ظروف الفرد  ال��سحية، وهذه العوامل توؤدي اىل �سعور الفرد 
باالتزان والتوافق والتخل�ض من م�ساألة التاأرجح عند مواجهة امل�سكلت 
ال�سحية، ويف الوقت نف�سه تعد ه�ذه �س�بل ناجع�ة  ملعاجل�ة  امل��سكلت                       

االنفعالية  وال�سلوكية.. 
ويف جانب مواِز تعد املعتقدات ال�سحية التعوي�سية اأ�سبه بعملية  تثقيف 
فهي  كربنامج  لتغيي�ر ال�سلوك وتعديله عن طريق تدخل خارجي مثل 
اال�ستماع اإىل حما�سرة �سحية اأو اخل�سوع  اإىل برنامج �سحي توعوي 
وغريه، وقد اأثبتت الدرا�سات عن اثر التثقيف  ال�سحي ف�ي زي�ادة  وعي 
املجتمع بامل�سكلت ال�سحية  والذي ي�ساعد على الوقاية  منه�ا، م�ثل 
توعي�ة وتثقي�ف  �سخ�ض م�ساب بال�سكر وعائلته بكيفية التحكم باملر�ض 

واأنه قد ي�سمن  ان يع�ي�ض  حي�اة اط�ول وتكون  حياة  طبيعية.  
ال�سحية  املعتقدات  ان  احلديثة  وال��درا���س��ات  البحوث  اأثبتت  وق��د 
تف�سر ممار�سات النا�ض للعادات ال�سحية ب�سكل جيد، كما بينت هذه 
الدرا�سات اي�سا باأن املعتقدات ال�سحية التعوي�سية ه�ي اق�ل املحددات 
تاأثريا يف تقرير قيام االأفراد مبراعاة هذه ال�سلوكيات ال�سحية، لكن 
املهم يف االمر هو ادراك الفرد للمعوقات التي متنع ممار�سته ال�سلوك 
اقوى  من  هي  لديه  ذاتية  قابلية  بوجود  املتعلقة  ومدركاته  ال�سحي 
املوؤثرات التي حتدد فيما اذا كان االفراد �سيقومون بتغيري مبمار�س�ات  

�سلوكية ام ال...
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في رحاب الطاهرين

• حم�سن وهيب عبد

• �حللقة �لثالثة

تناولنا باحللقة �لثانية خ�سائ�س �لكمال �لت�سعة عند �لئمة 
�لطهار من �هل بيت �لنبي -�سلو�ت �لل عليهم- وقلنا �ن �لول من 
تلك �خل�سائ�س هي قدرتهم على �لخبار بالغيب مبا ل ميكن لأحد 

غريهم من �لب�سر فعل هذ� لن �لغيب علم �خت�س به �لل تعال 
فقط  و�إخبارهم عليهم �ل�سالم بالغيب يعني �نهم �ملر�سيو ن عند �لل، 

�لقائمني باأمره �ملكلفني من قبله.
فان منحهم ذلك �لعلم دليل كونهم حجج �لل تعال على عباده مكلفني 

وخمتارين من قبله جل وعال. وعلى هذ� �سنتول �سرد �لرو�يات 
�ل�سحيحة �ملوثقة �ملخربة عن �لغيب �لو�ردة عنهم �بتد�ًء بالإمام علي 

عليه �ل�سالم.

خصائص  الكمال  لالئمة
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الزلنا نكمل احلديث عن مغيبات اخرب بها االمام علي عليه ال�سلم 
عن ا�ست�سهاد االمام احل�سني عليه ال�سلم يف كربلء.

يف كتاب الطبقات الكربى البن �سعد: عن اأبي عبيد ال�سّبي وامراأته 
جرداء: 

قال: رجعنا من �سّفني فنزلنا كربلء، ف�سّلى بنا علّي �سلة الفجر 
بني �سجرات وَدوحات َحْرَمل، ثّم اأخذ كّفًا من بعر الغزالن ف�سّمه، 
بغري  اجلّنة  يدخلون  قوم  الغائط)1(  بهذا  يقتل  اأْوِه،  اأْوِه،  قال:  ثّم 

ح�ساب.
قال منك،  اأعلم مبا  هو  ه��ذا؟!  تنكر من  وما  ج��رداء:  قالت  ق��ال: 

نادت بذلك وهي يف جوف البيت)2(.
بع�ض  �سلمى: خرجنا مع علّي يف  بن  تاريخ دم�سق عن هرثمة  ويف 
غزوه، ف�سار حتى انتهى اإىل كربلء، فنزل اإىل �سجرٍة ف�سّلى اإليها، 
فاأخذ تربة من االأر�ض ف�سّمها، ثّم قال: واهًا لك تربة! ليقتلّن بك 

قوم يدخلون اجلّنة بغري ح�ساب.
قال: فقفلنا من غزواتنا، وقتل علّي، ون�سيت احلديث.

انتهيت  فلّما  احل�سني،  اإىل  �ساروا  الذين  اجلي�ض  يف  وكنت  ق��ال: 
اإليه نظرت اإىل ال�سجرة فذكرت احلديث، فتقّدمت على فر�ض يل 
و�سلم(،  واآله  عليه  اهلّل  )�سلى  اهللَّ ر�سول  بنت  ابن  ُاب�ّسرك  فقلت: 

وحّدثته احلديث. قال: معنا اأو علينا؟
قلت: ال معك وال عليك، تركت عيااًل، وتركت...

ي�سهد  ال  بيده  ح�سني  نف�ض  فَوالذي  االأر���ض،  يف  فولِّ  ال..  اأّما  قال: 
يف  موّليًا  هاربًا  فانطلقت  قال:  جهّنم.  دخل  اإاّل  رجل  اليوم  قتلنا 

االأر�ض حتى خفي عليَّ مقتله)3(.
حول  �سّيدت  قد  بالق�سور  كاأيّن  ال�سلم(:  علّي)عليه  االإمام  وعن 
قرب احل�سني، وكاأيّن باملحامل تخرج من الكوفة اإىل قرب احل�سني، 
االآف��اق، وذلك عند  اإليه من  ي�سار  واالأّي��ام حتى  الليايل  وال تذهب 

انقطاع ملك بني مروان)4(.
الر�سا  ا�ست�سهاد  ال�سلم:  عليه  عنها  اخرب  التي  املغيبات  ومن   •

عليه ال�سلم يف خرا�سان.
االإمام علّي)عليه ال�سلم(: �سُيقتل رجل من ولدي باأر�ض خرا�سان 
بال�سّم ظلمًا، ا�سمه ا�سمي، وا�سم اأبيه ا�سم ابن عمران مو�سى)عليه 
ما  ذنوبه  له  وجّل  عّز  اهللَّ  غفر  غربته  زاره يف  فمن  اأال  ال�سلم(، 
االأمطار  وقطر  النجوم  عدد  مثل  كانت  ولو  تاأّخر،  وما  منها  تقّدم 

وورق االأ�سجار)5(.
م�سري  ال�سلم؛  عليه  االم��ام  عنها  حتدث  التي  املغيبات  ومن   •

احلرب يف وقعة اجلمل:
جاء يف املعجم الكبري عن االأجلح بن عبد اهللَّ عن زيد بن علّي عن 

اأبيه عن ابن عّبا�ض: ملّا بلغ اأ�سحاب علّي حني �ساروا اإىل الب�سرة 
يف  ووقع  عليهم  �سّق  والزبري  لطلحة  اجتمعوا  قد  الب�سرة  اأهل  اأّن 

قلوبهم، فقال علّي:
طلحة  وليقتلّن  الب�سرة،  اأه��ل  على  ليظهرّن  غ��ريه،  اإل��ه  ال  وال��ذي 
وخم�سمائة  اآالف  �سّتة  الكوفة  م��ن  اإليكم  وليخرجّن  وال��زب��ري، 
وخم�سون رجًل، اأو خم�سة اآالف وخم�سمائة وخم�سون رجًل - �سّك 

االأجلح -.
قال ابن عّبا�ض: فوقع ذلك يف نف�سي، فلّما اأتى اأهل الكوفة خرجت، 
فقلت: الأنظرّن، فاإن كان كما تقول فهو اأمر �سمعه، واإاّل فهي خديعة 
احلرب، فلقيت رجًل من اجلي�ض ف�ساألته، فواهللَّ ما عّتم اأن قال ما 
)�سلى اهلّل عليه  قال علّي. قال ابن عّبا�ض: وهو مّما كان ر�سول اهللَّ

واآله �سلم( و يخربه)6(.
ويف االأمايل للطو�سي عن املنهال بن عمرو: اأخربين رجل من متيم 
قال: كّنا مع علّي بن اأبي طالب)عليه ال�سلم( بذي قار ونحن نرى 

اأّنا �سُنختطف يف يومنا، ف�سمعته يقول:
يعني   - الرجلني  هذين  ولنقتلّن  الفرقة،  هذه  على  لنظهرّن  واهللَّ 

طلحة والزبري - ولن�ستبيحّن ع�سكرهما.
قال التميمي: فاأتيت اإىل عبد اهللَّ بن عّبا�ض فقلت: اأما ترى اإىل ابن 

عّمك وما يقول؟
فقال: ال تعجل حتى تنظر ما يكون.

فلّما كان من اأمر الب�سرة ما كان اأتيته فقلت: ال اأرى ابن عّمك اإاّل 
قد �سدق.

اأّن النبّي)�سلى اهلّل  اأ�سحاب حمّمد  اإّنا كّنا نتحّدث  فقال: ويحك! 
اإىل  منها  �سيئًا  يعهد  مل  عهدًا  ثمانني  اإليه  عهد  و�سلم(  واآله  عليه 

اأحد غريه، فلعّل هذا مّما عهد اإليه)7(.

1( الغائط: املّت�سع من االأر�ض مع طماأنينة)ل�سان العرب: 364/7(.
2( الطبقات الكربى)الطبقة اخلام�سة(: 420/432/1، تاريخ دم�سق: 198/14 عن اأبي عبد اهللَّ 
ال�سّبي؛ �سرح االأخبار: 136/3/ 1077، املناقب للكويف: 514/26/2 كلهما نحوه وراجع تهذيب 

التهذيب: 1577/590/1 ومقتل احل�سني للخوارزمي: 165/1. 
3( تاريخ دم�سق: 222/14؛ امللحم والفنت: 488/335 نحوه. ومثله يف  وقعة �سّفني: 140، االأمايل 
لل�سدوق: 213/199 عن هرثمة بن اأبي م�سلم، �سرح االأخبار: 1083/141/3 عن هزمية بن �سلمة 

وكلهما نحوه.
4( عيون اأخبار الر�سا: 190/48/2 عن اأحمد بن عامر واأحمد بن عبد اهللَّ الهروي وداود بن 
�سليمان عن االإمام الر�سا عن اآبائه)عليهم ال�سلم(، �سحيفة االإمام الر�سا)عليه ال�سلم(: 

161/248 عن االإمام زين العابدين)عليه ال�سلم(، بحار االأنوار: 287/41 /9.
5( من ال يح�سره الفقيه: 3188/584/2، عيون اأخبار الر�سا: 259/2/ 17، االأمايل لل�سدوق: 

185/181 كّلها عن النعمان بن �سعد، رو�سة الواعظني: 258.
6( املعجم الكبري: 10738/305/10.

7( االأمايل للطو�سي: 173/113، االأمايل للمفيد: 5/335، ب�سارة امل�سطفى: 247.
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احل�ســـني الـخـالــدالـخـالــد
د. حممد ح�سني اآل يا�سني

قصيدة
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يـــ�ـــســـوُع طــــيــــف  روؤاك  مــــــن  يــــــــزل  مل 
ــــايل ــــي ــــل ــــــــــُه ال ــــــــــدْت ـــــــــاب واع ــــا غ ــــم ــــل ك
ـــــــوٌم فــــــــــــــاإذا اظــــــلــــــمــــــْت وغــــــــــــــــارْت جن
ابــــتــــكــــاٌر ـــيـــد  ـــس ـــ� ـــن ال يف  مــــنــــك  يـــــــزل  مل 
ــــــــن ومــــــقــــــيــــــٌم ــــــــاع فــــــــــــــــاذا انـــــــــــــت ظ
حــــــّرى الــــفــــجــــيــــعــــة  دمـــــعـــــة  ــــــــزل  ت مل 
ــــام مـــــــن كـــــــل عـــــنٍي ــــق ــــت ــــس ــــا� كـــــــرمـــــــْت ف
حــــــزٍن دمــــــعــــــُة  ـــــني  ـــــاك ـــــب ال يــــعــــيــــب  ال 
فـــجـــٌر اجلـــــفـــــن  يف  يـــ�ـــســـتـــظـــل  ان  فـــــــرق 
ربِّ نــــــيــــــابــــــة  �ــــــســــــائــــــل  درى  هــــــــل 

الـــطـــف  يف  ـــــح  ـــــذب ال ـــــن  ع يــــتــــب  مل  انـــــــه 
ـــوع يــــ�ــــســــاألــــهــــا اجلـــــــوَد  ـــل ـــس ـــ� ـــل ـــد ل ـــع ـــي ـــل ف
مـــ�ـــســـتـــعـــاٌد حـــــــــــادث  مـــــنـــــك  يـــــــــزل  مل 
الــــفــــيــــايف  يف  ــــا  ــــم ــــظ ال الـــــــــــــزراع  ـــــا  ـــــه اي
ــــايل ــــي ــــل ومــــــــذيــــــــاًل �ــــــســــــنــــــاُه فــــــــــوق ال
ـــــى الـــــــــرمـــــــــاح دمــــــــــاُه ـــــاًل عـــــل ـــــي ـــــس ـــــ� وم
ــــــرٌد ف ــــــــت  ان اذ  بــــالــــبــــغــــي  ـــــــًا  ـــــــوط وحم
ـــة الــــعــــطــــاِء وقـــــد طـــابـــْت ـــون ـــت ـــَن زي غـــ�ـــس
الــنــا�ــس ـــادة يف  ـــه ـــس ـــ� ال ــــّرع  �ــــس �ــســبــط مــــن 
ـــــم الــــــــنــــــــوازل عــــــداًل ـــــــــن مــــــن قـــــ�ـــــسَّ واب
وابــــــــن مـــــن رّوعـــــــــــْت بـــلـــيـــٍل فـــاأقـــ�ـــســـمـــَت
ــــتــــكــــي خـــــديـــــعـــــة قـــــــوٍم واأخـــــــــــــا املــــ�ــــس
دّرْت و  اجنـــــبـــــتـــــك  املــــــــــــوت  حلـــــظـــــة 
املـــــنـــــايـــــا ان  الـــــــــــدارعـــــــــــون  جـــــــهـــــــَل 
ـــــــــــذي يـــــّدعـــــيـــــِه ــــر ال ــــس ــــ� ــــن وبـــــــــــــاأن ال

ـــــتـــــني مــــــنــــــه خـــــ�ـــــســـــوُع يـــــغـــــمـــــر املـــــقـــــل
ـــــــــوُع ــــا رب ــــاب ــــح ــــس مــــثــــلــــمــــا واعـــــــــــــــدْت �
ــــنــــاك هــــزيــــُع ـــح مــــــن �ــــس ـــب ـــس ـــ� ـــال جـــــــاء ب
ـــــُع ـــــدي ـــــى ب ـــــن ـــــع و�ــــــــســــــــدى خـــــــالـــــــد وم
ــــــــــــوُع ــــــني رج ــــــل ــــــراح ــــــل ــــــــــــر ل ـــــــــل ذك ك
الـــــــدمـــــــوُع تـــــلـــــيـــــُق  ال  قـــــــــال  مـــــــن  ذل 
ـــُع ـــي ـــف ـــس ـــــــــــــدود � ـــا عـــــلـــــى اخل ـــه ـــت ـــب ـــك ـــس �
ـــــــوٌع ـــــــن ـــــــة وخ ـــــــع ــــــعــــــيــــــب دم امنـــــــــــا ال
ـــــــل قــــــنــــــوُع ـــــــي ــــــــى ول ــــــــرجت واثـــــــــــــب امل
ـــــــــــــــــــــٌة وخــــــ�ــــــســــــوُع وبــــــكــــــفــــــّيــــــه ذَلّ
ـــُع ـــمـــي ـــ�ـــس ــــرُي ال ــــ�ــــس ــــب وحـــــــيـــــــدًا وهــــــــو ال
ويــــــــرنــــــــو مـــــــــــــاذا جتــــــــــود الـــــ�ـــــســـــلـــــوُع
ـــــــــم مـــــ�ـــــســـــمـــــوُع ــــــى ف ــــــل ـــــــــث ع ـــــــــدي وح
ــــــــزروُع ال هــــــذي  ـــفـــر  ـــق ال ــــــــْت يف  رّف ـــف  ـــي ك
ــــوُع ــــل ــــه ط ــــن ـــمـــ�ـــس م ـــس ـــ� ـــل ــــــــان فــــيــــهــــا ل ك
ربــــــيــــــُع �ـــــســـــنـــــانـــــهـــــنَّ  يف  مــــــــــورقــــــــــًا 
ـــــــــو جـــمـــيـــُع ــــي وه ــــغ ــــب ــــال وحمــــــيــــــطــــــًا ب
ــــا فــــــطــــــابــــــْت فــــــــــروُع ــــه ــــن ا�ـــــــــســـــــــواًل م
ــــــروُع ــــــ�ــــــس ـــــا بـــــــذلـــــــَت كــــــــــان ال ـــــم ـــــي وف
يــــجــــوُع ـــــًا  ـــــوع ك و  ـــــًا  ـــــره ك ـــا  ـــظـــم ت انـــــــت 
يـــــــــــروُع ثـــــــــــــــــــاأرًا  تـــــــكـــــــون  ان  لــــــهــــــا 
ــــــــن بــــنــــيــــهــــم خـــــــــــدوُع يــــــتــــــلــــــّقــــــاك م
ـــــروُع ـــــس ـــــ� ــــد ال ــــي ــــول ــــل بـــــــالـــــــدم احلـــــــــر ل
ـــــــرمـــــــاح هــــــــنَّ الــــــــــــدروُع رغــــــــم انــــــــف ال
ـــــــــف �ـــســـيـــف قــــــد يـــجـــتـــنـــيـــه �ـــســـريـــُع األ
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يف اأحكام العبادات

الوجيز اأ�سئلة وكالة ال�سحافة الفرن�سية واأجوبة مكتب �سماحة 
ال�سيد ال�سي�ستاين ) دام ظّله ( عليها   

   ج1

�ل / مكتب �سماحة �ملرجع �لديني �لأعلى �ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستان
 تهديكم وكالة �ل�سحافة �لفرن�سية �أطيب حتياتها ، وتنقل �إليكم رغبتها بطرح �لأ�سئلة 
�أدناه على مكتب �سماحته �أو من ينتدبه م�سكورً� ، يف �إطار تقرير ُتعّده عن �ل�سالحات �لتي 
�أقّرتها �حلكومة �لعر�قية ، ودور �ملرجعية �لعليا يف �لت�سديد على �سرورة مكافحة �لف�ساد 

وتطوير موؤ�س�سات �لدولة و�خلدمات �لعاّمة .
1-     ما هي �لأ�سباب �لتي دفعت �سماحة �ل�سيد �إل �لدعوة حاليًا ب�سكل �سريح و�سارم �إل 

�ل�سالح ؟
2-    هل يوجد تو��سل مبا�سر بني �سماحة �ل�سيد و�ل�سيد رئي�س �لوزر�ء حول هذه �لق�سايا 

؟ وهل طلب �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء من �سماحته تاأييد خطو�ته ومباركتها ؟ 
 

                                                                                                             وليام دنلوب
                                                                                                                 نائب مدير �ملكتب

وكالة �ل�سحافة �لفرن�سية – بغد�د

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
1 ـ اإّن املرجعية الدينية العليا طاملا دعت اإىل مكافحة الف�ساد واإ�سالح املوؤ�س�سات 
احلكومية وحت�سني اخلدمات العاّمة ، وحّذرت اأكرث من مّرة من عواقب الت�سويف 

يف ذلك، ومنها يف بيان �سدر من مكتبها يف �سباط عام 2011م ورد فيه ) اإّن 
املرجعية الدينية التي طاملا اأّكدت على امل�سوؤولني �سرورة العمل على حتقيق 

مطالب ال�سعب امل�سروعة حتّذر من مغّبة اال�ستمرار على النهج احلايل يف اإدارة 
الدولة ومما ميكن اأن ينجم عن عدم اال�سراع يف و�سع حلول جذرية مل�ساكل 

املواطنني التي �سربوا عليها طوياًل (.
ويف االأ�سابيع االأخرية ملا نفذ �سرب كثري من العراقيني واحتّجوا على �سوء او�ساع 
البالد وطالبوا باإ�سالحها، وجدت املرجعية الدينية اّن الوقت موؤاٍت للدفع قوّيًا 

بهذا االجتاه عرب التاأكيد على امل�سوؤولني ـ ويف مقدمتهم ال�سيد رئي�س جمل�س 
الوزراء ب�سفته امل�سوؤول التنفيذي االأول يف البلد ـ باأن يتخذوا خطوات جاّدة 

ومدرو�سة يف �سبيل مكافحة الف�ساد وحتقيق العدالة االجتماعية .

2 ـ منهج املرجعية الدينية العليا هو عدم الدخول يف تفا�سيل العملية 
اال�سالحية واالكتفاء ببيان اخلطوط العامة لها على �سبيل الن�سح واالر�ساد، 
كما ورد على ل�سان ممثليها يف خطب اجلمعة يف كربالء املقد�سة ، وهي تاأمل ان 
يوّفق امل�سوؤولون يف القيام بهذه املهّمة ال�سعبة ويّتخذوا قرارات جريئة تكون 

مقنعة لل�سعب العراقي، و�ستوؤيدها املرجعية عندئٍذ بكل تاأكيد.

موقع مكتب �ملرجع �لديني �لأعلى 
�سماحة �ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستان)د�م ظله �لو�رف(

�ل�ستفتاء�ت  �ل�سرعية

» امل�ساألة 155« : راأ�س مال التجارة و�سائر م�ستلزماتها 
الذي  فالتاجر  اخلم�س  من  امل�ستثناة  امل�ؤنة  من  لي�س 
يكّ�ن راأ�س ماله من اأرباحه وف�ائده ال�سن�ية , وي�فر 
م�ستلزماتها منها يلزمه يف نهاية ال�سنة تخمي�س كل ما 
لديه من النق�د والب�سائع املعدة للبيع و�سائر االأعيان 
وم�ستلزمات  املال  راأ�س  حكم  ويف  بتجارته,  املتعلقة 
ال�سناعة  اآالت  من  ال�سانع  اإليه  يحتاج  ما  التجارة 

والزارع من اآالت الزراعة وهكذا .
» امل�ساألة 156« : اإذا اأ�سرتى �سيئًا من اأرباح �سنته ومل 
اجلديدة  �سنته  راأ�س  حّل  حتى  م�ؤنته  يف  ي�ستخدمه 
لزمه تخمي�سه بقيمته حني التخمي�س, واأما ل� اأ�سرتى 
ــ  به اخلم�س  يتعلق  اأو مما مل  �سيئًا من مال خمم�س 
ـ ثم زادت قيمته فه� على ثالثة اأق�سام: كاملال امل�روثـ 
 , واأن مل يبعه  الزيادة فقط  1- ما يجب اخلم�س يف 
وه� ما اأعده للتجارة » اأي املعرو�س للبيع عند ارتفاع 

قيمته ال�س�قية « .
باعه  وان  الزيادة  يف  اخلم�س  فيه  يجب  ال  ما   -2
بالزيادة وه� ما ملكه باالإرث ونح�ه ومل يعده للتجارة 

.
وه�  باعه,  اإذا  اإال  الزيادة  ماال يجب اخلم�س يف  ـ   3
االقتناء  بق�سد  ونح�ه  كال�سراء  باملعاو�سة  ملكه  ما 
اإذا باعه باأزيد مما ا�سرتاه دخلت  ال التجارة , فانه 
الزيادة يف اأرباح �سنة البيع فيخم�س الزائد منها على 

م�ؤنته يف تلك ال�سنة .
ما  اأداء  يف  املكلفني  بع�س  يتهاون   :  »157 م�ساألة   «
عليه من اخلم�س وال يحا�سب نف�سه عدة من ال�سنني 
, ثم يث�ب اإىل ر�سده ويريد اأن ي�سحح م�قفه , فعليه 
احلاكم  ويراجع  ممتلكاته  يجرد  اأن  هذه  واحلال 
يف  وم�ساحلته  ح�سابه  لت�سفية  وكيله  اأو  ال�سرعي 
دفعه  له  يتي�سر  ماال  وتق�سيط  فيه  امل�سك�ك  املقدار 

مرة واحدة .

اأحكام اخلم�س
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مسائل شرعية



◄ 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(

لو ت�سرف الغا�سب يف العني املغ�سوبة 

مبا تزيد به قيمتها عما قبل وطلب 

املالك ارجاعها اإىل حالتها ال�سابقة 

االأولية  قيمتها  نق�ست  ولو  وجب، 

بذلك �سمن ار�س النق�سان، فالذهب 

املالك  طلب  اإذا  قرطًا  �ساغه  الذي 

�سابقًا  عليه  كان  ما  اإىل  اعادته 

عليه  كان  ما  على  الغا�سب  فاعاده 

فنق�ست قيمته �سمن النق�س.

املغ�سوبة  العني  يف  الغا�سب  ت�سّرف  لو 

وطلب  قبل  عما  قيمتها  به  تزيد  مبا 

ال�سابقة  حالتها  اإىل  اإرجاعها  املالك 

وجب وال ي�سمن الغا�سب حينئذ قيمة 

ال�سفة ، ولكن لو نق�ست القيمة االأولية 

 ، النق�سان  اأر�س  �سمن  بذلك  للعني 

طلب  اإذا  بتجليده  قام  الذي  فالكتاب 

�سابقًا  كان عليه  ما  اإىل  اإعادته  املالك 

عليه  كان  ما  على  الغا�سب  فاأعاده 

قبل  عليه  كانت  عما  قيمته  فنق�ست 

التجليد �سمن النق�س.

بني اآية اهلل العظمى املرح�م ال�سيد اأبي القا�سم اخل�ئي)قّد�س �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظّله ال�ارف(

اآراء فقهّية

الت�سرف يف العني املغ�سوبة
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مع التابعين

عن  روى  ال�سالم,  عليهم  البيت  اأهل  اإىل  املنقطعني  من  جابر  وكان 
اأ�سماء  حمل  الذي  اللَّ�ح  حديث  ال�سالم  عليها  الزهراء  ال�سّديقة 
جرئيل  به  نزل  وتعاىل  تبارك  اهلل  من  تعيينًا  ال�سالم  عليهم  االأئّمة 
عليه ال�سالم على النبّي �سّلى اهلل عليه واآله, وروى له البخاري وم�سلم 

وغريهما)1540( حديثًا �سريفًا.
ُت�يّف  اأبا عبداهلل احل�سني عليه ال�سالم بعد �سهادته.  اأّول َمن زار  وه� 
جابر �سنة 78 هجرية عن عمٍر بلغ)94( �سنة, وكان اآخر من ُت�يّف من 

ال�سحابة يف املدينة.
خ�سائ�س رفيعة

اأنه عا�سر �سبعة  االأن�ساري رحمه اهلل,  • من �سرف ال�سحابّي جابر 
وال�سّديقة  و�سّلم,  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  االأكرم  النبيَّ  مع�س�مني: 
بن  وعليَّ  واحل�سني,  واحل�سن  علّيًا,  امل�ؤمنني  واأمري  فاطمة,  الكرى 
وكان  جميعًا.  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سل�ات  الباقر  وحمّمَد  احل�سني, 

تلميذًا ُم�سلِّمًا لهم, حمّبًا ذاكرًا لهم, مالزمًا اإّياهم.
واآله ي�مًا خلفه, فجعلُت  اأرَدَفني ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه  ي�مًا:  قال 
تلك  ِم�سكًا. وقد حفظُت منه  ينفح عَليَّ  النبّ�ة, فجعل  فمي على خامت 
دم�سق  تاريخ  منه.)تهذيب  اأحد  معي  �َسِمعها  ما  حديثًا  �سبعني  الليلة 

.)392:3
اأكر تالميذه, وِمن بعده  ال�سالم, فكان من  امل�ؤمنني عليه  اأمري  والزَم 

احل�سني  االإمام  ثّم  املجتبى,  احل�سن  االإمام  اأ�سحاب  عداد  يف  كان 
عليهما ال�سالم, ثّم بعدهما االإمام علّي بن احل�سني حّتى اأدرك الباقر 
له  كانت  حّتى  العلم,  عنهم  نهل  وقد  ال�سالم.  عليهما  علّي  بن  حمّمَد 
حلقٌة يف امل�سجد النب�ّي ُي�َخذ عنه العلم.)االإ�سابة يف متييز ال�سحابة 

البن حجر الع�سقالين 213:1(.
لل�سنن. احلّفاظ  املكرثين  من  كان  اأّنه:  عبدالر  ابن  و�سفه  وقد 

)اال�ستيعاب 222:1(.
حديثًا. وغريهما)1540(  وم�سلم  البخاري  له  روى  الزركلي:  وكتب 

)االأعالم 104:2(.
وجلابر ر�س�ان اهلل عليه �سحيفة علمّية لها �ساأنها, فقد كتب ابن حجر 
يف ترجمة �سلمان بن قي�س الي�سكري الب�سري: جاَل�َس جابرًا وكتب عنه 

�سحيفته.)تهذيب التهذيب 215:2(.
وال�سعبي,  �سفيان,  واأب�  اأب�الزبري,  ال�سحيفة:  هذه  جابر  عن  وروى 
و�سعيد بن اأبي عروبة.)تهذيب التهذيب 215:2, الطبقات الكرى البن 

�سعد 229:7(.
وكتب الدكت�ر حمّمد عجاج اخلطيب: وكان كثري من التابعني يذهب�ن 
من�سك  له  كان  كما  احلديث.  عنه  يكتب�ن  عنه,  اهلل  ر�سي  جابر  اإىل 
قبل  النب�ّية  �سحيحه.)ال�سّنة  يف  م�سلم  اأخرجه  احلّج.  يف  �سغري 

التدوين:353(.

جابر بن عبداهلل الأن�ساري
َلمي، اأّمه:  اأبوه: عبداهلل بن عمرو االأن�ساري ال�سَّ

ن�سيبة بنت عقبة. وجابر واأبوه من ال�سبعني الذين 
�سهدوا العقبة الثانية، وقد ا�سُت�سهد اأبوه يوم اأُحد. 

و�سهد جابر)19( غزوًة مع ر�سول اهلل �سّلى اهلل 
عليه واآله.
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ثّم  احِللم,  تعّلم�ا  ثّم  العلم,  تعّلم�ا  التعليم:  اآداب  ورد عنه يف  وقد 
دم�سق  تاريخ  اأب�ِسروا.)تهذيب  ثّم  العمل,  تعّلم�ا  ثّم  العلم,  تعّلم�ا 

.)393:3
عنه  روى  فقد  واملكرثين,  ال�سادقني  الرواة  من  جابر  ويعتر   •
رَي والرتاجم  ع�سرات التابعني, واأخرج حديَثه رجاُل ال�سحاح وال�سِّ
ابن  وعّد  يف)املغازي(,  اأحاديثه  من  املئات  ف�ردت  الفريقني,  من 
وروى  بعدهم:  قال  فبلغ�ا)32(  رواته  التهذيب(  يف)تهذيب  حجر 
اأّن جلابر ُم�سندًا مّما  عنه َخلٌق كثري. وذكر الزركلي يف)االأعالم( 
رواه اأحمد بن حنبل, والن�سخة قدمية ونفي�سة يف خزانة الرباط / 

الرقم 221 كتاين.
• ومن خ�سائ�س جابر االأن�ساري اأّنه اأّوُل خارٍج اإىل زيارة االإمام 
جابر  مع  خرجت  عطّية:  قال  املدينة..  من  ال�سالم  عليه  احل�سني 
من  جابر  دنا  كربالَء  َوَردنا  فلما  علّي,  بن  احل�سني  قر  زائَريِن 
ّرة  �ساطئ الفرات فاغت�سل, ثّم اّتزر باإزار وارتدى باآَخر, ثّم فتح �سُ
فيها �ُسْعد فنرثها على بدنه, ثّم مل َيْخُط ُخط�ًة اإاّل ذكر اهلَل تعاىل, 
فاأمَل�ْسُته,  اأمْلِ�ْسِنيه)حيث كان ب�سريًا(,  اإذا دنا من القر قال:  حّتى 
فخّر على القر مغ�سّيًا عليه, فَر�َس�ْسُت عليه �سيئًا من املاء, فلّما اأفاق 
قال: يا ح�سني, يا ح�سني, يا ح�سني. ثّم قال: حبيٌب ال ُيجيب حبيَبه؟! 
بني  ق  وُفرِّ اأثباجك,  على  اأوداُجك  �ُسحطت  وقد  باجل�اب  لك  واأّنى 
بدنك وراأ�سك؟! فاأ�سهُد اأّنك ابُن خامت النبّيني, وابن �سّيد ال��سّيني, 
وابن حليف التق�ى, و�سليل الهدى, وخام�س اأ�سحاب الك�ساء, وابن 
�سّيد النقباء, وابن فاطمة �سّيدِة الن�ساء, وما لك ال تك�ن هكذا وقد 
يَت يف ِحْجر املّتقني, ور�سعَت ِمن ثدي  غّذتك كفُّ �سّيد املر�سلني, وُربِّ
اأّن قل�ب  االإميان, وُفطمَت باالإ�سالم, فِطبَت حّيًا وطبَت مّيتًا, غري 
امل�ؤمنني غرُي طّيبٍة لفراقك, وال �ساّكٌة يف اخِلرية لك, فعليك �سالم 
اهلل وِر�س�انه, وا�سهُد اأّنك م�سيَت على ما م�سى عليه اأخ�ك يحيى 

بُن زكرّيا.
ثّم جال بب�سره ح�ل القر وقال: ال�سالم عليكم اأّيُتها االأرواُح التي 
ال�سالة  اأقمُتُم  اأّنكم  اأ�سهُد  ِبَرْحلِه,  واأناَخْت  احل�سنِي  ِبِفناِء  َحلَّْت 
وجاهدمُتُ  املنكر,  عن  ونهيُتم  باملعروف  واأمرمُت  الزكاة,  واآتيُتُم 
امللحدين, وعبدمُتُ اهلَل حّتى اأتاكُم اليقني. والذي بعث حمّمدًا باحلّق 

نبّيًا, لقد �ساركناكم فيما دخلُتم فيه.
َنْعُل جباًل  قال عطّية: فقلت له: يا جابر, كيف ومل َنهِبْط واديًا ومل 
ق بني روؤو�سهم واأبدانهم, واأُومتت  ومل ن�سرب ب�سيف, والق�ُم قد ُفرِّ
اأوالدهم, واأُرملت اأزواجهم؟! فقال: يا عطّية, �سمعُت حبيبي ر�س�ل 
ُح�ِسر معهم, وَمن  اأحّب ق�مًا  َمن   « واآله يق�ل:  اهلل �سّلى اهلل عليه 
اأحّب عمَل ق�ٍم اأُ�سِرك يف عملهم «, والذي بعث حمّمدًا باحلّق نبّيًا, 

اإّن نّيتي ونّية اأ�سحابي على ما م�سى عليه احل�سنُي واأ�سحابه. ُخْذين 
اإىل اأبيات ك�فان.

قال عطّية: فلّما �سرنا يف بع�س الطريق قال: يا عطّية, هل اأُو�سيك؟ 
بَّ اآِل حمّمٍد ما  وما اأظّن اأّنني بعد هذه ال�سفرة مالقيك! اأحِبْب حُمِ
اأحبَّهم, واأبِغ�ْس ُمبِغ�َس اآل حمّمٍد ما اأبغ�سهم واإن كان �سّ�امًا قّ�امًا, 
ذن�به  بكرثة  َقدٌم  له  َتِزلَّ  اإن  فاإّنه  واآل حمّمٍد  مُبحّب حمّمٍد  وارفْق 
اإىل اجلّنة, ومبغ�سهم  يع�د  فاإّن حُمبَّهم  اأخرى مبحّبتهم,  له  َتثُبْت 
يع�د اإىل النار!)ب�سارة امل�سطفى ل�سيعة املرت�سى الأبي جعفر حمّمد 

بن اأبي القا�سم حمّمد بن علّي 
قالو� يف جابر

كثريًا. عليه  واأثنى   ,» يعلم  جابر   « ال�سالم:  عليه  الباقر  • االإمام 
)رجال الك�ّسي:44(.

البيت  اأهَل  اإلينا  منقطعًا  كان   « ال�سالم:  عليه  ال�سادق  • االإمام 
«.)رجال اأبي داود:79(.

من  جابر  كان  يف)رجاله:4(:  عبداهلل  اأبي  بن  اأحمد  الرقي   •
ذّر  واأبي  واملقداد  �سلمان  مع  امل�ؤمنني  اأمري  اأ�سحاب  من  االأ�سفياء 

وعّمار...
اأمري  اإىل  رجع�ا  الذين  ال�سابقني  من  اإّنه  �ساذان:  بن  الف�سل   •

امل�ؤمنني عليه ال�سالم.)رجال العاّلمة احلّلي:35(.
كان   :)308:1 ال�سحابة  معرفة  يف  الغابة  يف)اأُ�سد  االأثري  ابن   •
جابر من املكرثين يف احلديث, احلافظني له, حَمَله ِديُنه على ق�ل 

احلّق واالإنكار على َمن كتمه.
ال�ساأن. عظيم  عبداهلل...  بن  جابر  يف)رجاله:79(:  دواد  • ابن 

مات  َمن  اآخر   :)84:1 الذهب  يف)�سذرات  احلنبلي  العماد  • ابن 
واأهل  الر�س�ان  بيعة  اأهل  وه� من  �سنة,  العقبة عن)94(  اأهل  من 

بق يف االإ�سالم, وكان كثري العلم. ال�س�ابق وال�سَّ
عبداهلل  بن  جابر   :)104:2 يف)االأعالم  الزركلي  الدين  خري   •
النبّي  عن  الرواية  يف  املكرثين  من  �سحابّي,  َلمّي,  ال�سَّ االأن�سارّي 
له  ال�سحابة.  من  جماعٌة  عنه  روى  و�سّلم,  واآله  عليه  اهلل  �سّلى 
حبة, غزا ت�سع ع�سرة غزوة, وكانت له يف اأواخر اأّيامه حلقة  والأبيه �سُ

يف امل�سجد النب�ّي ُي�ؤَخذ فيها عنه العلم.
التدوين:478(:  قبل  النب�ّية  يف)ال�سرية  اخلطيب  عجاج  • حمّمد 
اأب� عبداهلل جابر بن عبداهلل, الفقيه, كان مع َمن �سهد العقبة يف 

ال�سبعني من االأن�سار.
عليه  �سّلى اهلل  لر�س�ل اهلل  تابعًا  عليه �سحابّيًا  تعاىل  ر�س�ان اهلل 
وباّثًا لف�سائل  له والآله,  واآله يف جهاده, وراويًا �سادقًا عنه, وحمّبًا 

اأهل بيته, ونا�سحًا الأّمته.
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فقد  اهلل.  اأمرهم  وكما  موا�سعها،  يف  كثريا  التقية  االأنبياء  ا�ستعمل  ولقد 
قال ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )اإنا-معا�سر االأنبياء-اأمرنا اأن 
نكلم النا�ض على قدر عقولهم(. ومن اأمثلة ذلك حترمي اخلمر والتدرج يف 
حترميه، والتورية يف احلرب. وقد تكون التقية بني م�سلم وكافر، وبني م�سلم 
كل  الأ�سحاب  ينبغي  فل  درج��ات،  فاالإميان  وموؤمن.  موؤمن  وبني  وم�سلم، 
درجة اأن يطلعوا اأ�سحاب الدرجة االأدنى على ما ال يعرفون، لئل يحملوهم 

ما ال طاقة لهم به.
ويعود تاريخ التقية اىل اللحظة التي �سعر االإن�سان فيها باخلطر على نف�سه 
حتمد  ال  اأمر  اىل  �ستنتهي  املواجهة  اأن  عرف  وعندما  معتقده،  من  ب�سبب 
ا�ستثنائية  حالة  التقية  اأ�سبحت  االجتماعية،  احلالة  تطور  ومع  عقباه. 
موؤقتة، تقت�سي اإظهار املوافقة وا�ستبطان املخالفة، تهيئة وانتظارا للفر�سة 
املنا�سبة لتقبل احلقائق. وقدم الدين التقية للأنبياء واالأولياء لتطبيقها يف 
�سننهم. وقد اأكدها القراآن الكرمي يف ن�سو�سه ال�سريفة. فهي موجودة قبل 

اآدم عليه  التي �سرعها اهلل منذ خلق  الت�سريعية  االإ�سلم، وهي من ال�سنن 
ال�سلم.

وكان اأول من ا�ستعمل التقية النبي �سيث-هبة اهلل-)عليه ال�سلم( خ�سية 
على  هابيل  اأخيه  قتل  بعد  اأبيه  و�سية  له  انتقلت  حينما  قابيل  بط�ض  من 
مهددا،  قابيل  ج��اءه  وقد  بالعلم-  اآدم  خ�سه  حني  منه  قابيل-ح�سدا  يد 
ويقول  قابيل(.  دول��ة  لتنق�سي  العلم  من  عنده  مبا  اهلل  هبة  )فا�ستخفى  
التقية؛ الأن لنا  االإمام ال�سادق )عليه ال�سلم(: )ولذلك ي�سعنا يف قومنا 

يف ابن اآدم اأ�سوة(.
يقول  مواقع-كما  ثلثة  يف  بالتقية  ال�سلم(  )عليه  اإبراهيم  النبي  وعمل 
خليل()الن�ساء|125(  اإبراهيم  اهلل  تعاىل)واتخذ  قوله  يف  البخاري-: 
ك��ب��ريه��م( ف��ع��ل��ه  وق���ول���ه)ب���ل  �سقيم()ال�سافات|89(  وق����ول����ه)اإين 
هي  قال  �سارة،  زوجته  عن  فرعون  �ساأله  عندما  وكذلك  )االأنبياء|63(. 
فاإنها  بالتقية  )عليك  ال�سلم(:  )عليه  ال�سادق  االإمام  قال  لذلك  اأختي. 

أ. د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

نظر�ت يف �لّتقّية
التقية في أصلها الفطري أن يتقي الكائن 

البشري ما يحذر، وقد أصبح ذلك من وفرته 
وشيوعه)أشبه بالبديهيات التي ال نقاش 
في جوهرها(. ولو تأملنا حياة الكائنات 

البرية والبحرية وغيرها لوجدنا ما يدهش 
من ممارسات لهذه الكائنات ألهمها اهلل 

إياها دفاعا وهجوما: لتتقي وتحذر أو توهم 
وتوقع فريسة في فخ .

قراءة في كتاب

•��سم �ملوؤلف: جعفر �لبياتي
•�لطبعة �لأول 1431
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�سنة اإبراهيم اخلليل )عليه ال�سلم(...وان ر�سول اهلل اإذا اأراد �سفرا ورى 
بغريه(.

ل�سارقون( اإنكم  العري  )اأيتها  قوله:  ال�سلم( يف  يو�سف )عليه  وا�ستعملها 
)يو�سف|70(.  وا�ستعملها مو�سى )عليه ال�سلم(. فهو مل يكن خائفا على 
اآل  موؤمن  الكرمي  القراآن  وذكر  احلق.  على  الباطل  غلبة  من  واإمن��ا  نف�سه 
فرعون الذي كان يكتم اإميانه، وهو حزقيل، وكان جنارا، وهو الذي �سنع 
الأم مو�سى التابوت حني ولدت مو�سى. وقد اأظهر اأمره بعد اأن انت�سر مو�سى 
على ال�سحرة. كما عملت بالتقية امراأة موؤمن اآل فرعون التي كانت تخدم 
بنات فرعون. وعملت بها اآ�سية بنت مزاحم زوجة فرعون حتى قتل فرعون 

امراأة موؤمن اآل فرعون.
�سمعون  ا�ستعملها  كما  مواطن.  يف  ال�سلم(  )عليه  عي�سى  التقية  ومار�ض 
ُكذب  عندما  ال�سلم(  )عليه  عي�سى  اأر�سله  ال��ذي  حوارييه  اأح��د  ال�سفا 
الر�سوالن و�سربا: )...اإذ اأر�سلنا اإليهم اثنني فكذبوهما فعززنا بثالث...(

)ي�ض| 14(. فدخل �سمعون البلد متنكرا، وعا�سر حا�سية امللك، فاأن�سوا به. 
وعا�سر امللك فاأن�ض به، حتى اأنه عندما كان يدخل امللك لعبادة ال�سنم كان 

يدخل معه. ثم كلمه بق�سية الر�سولني ال�سجينني. 
وعن االإمام الع�سكري )عليه ال�سلم( نقل عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
مداراتهم  ب�سدة  اأجمعني  خلقه  على  اهلل  ف�سلهم  اإمن��ا  االأنبياء  واآل���ه)اإن 

الأعداء دين اهلل، وح�سن تقيتهم الأجل اإخوانهم يف اهلل(.
وكان اأبو طالب )عليه ال�سلم( كموؤمن اآل فرعون يكتم اإميانه. قال االإمام 
ال�سادق )عليه ال�سلم(: )اإن مثل اأبي طالب مثل اأ�سحاب الكهف، اأ�سروا 

االإميان واأظهروا ال�سرك، فاآتاهم اهلل اأجرهم مرتني(. 
اهلل  الر�سول)�سلى  زمن  يف  االأوىل  مبرحلتني:  التقية  مرت  االإ�سلم،  ويف 
اأبي  املرحلة موقف  تلك  به  اأ�سهر ما عرفت  اإذ كان من  و�سلم(  واآله  عليه 
طالب وح�سار ال�سعب وتعليق �سحيفة املقاطعة وق�سية عمار بن يا�سر الذي 
نزلت بحقه اآية التقية: )...اإال من اأكره وقلبه مطمئن باالإميان...()النحل| 
ال�سلم(  )عليهم  البيت  باأهل  اقرتنت  وقد  وفاته،  بعد  والثانية    .)106
و�سيعتهم الذين جرت عليهم الكوارث والنكبات واالآالم. فكني علي ابن اأبي 

طالب باأبي زينب اإيهاما الأعدائه، واإرواء الأوليائه.  
وي�ستدل العلماء باأربعة اأدلة على التقية: االأول اآيات القراآن الكرمي، والثاين 
احلديث ال�سريف)وي�سمل حديث الر�سول واأحاديث اأهل البيت( واالإجماع 

والعقل. 
هنالك  النبوي،  واحلديث  الكرمي  القراآن  اىل  اإ�سافة  ال�سنة،  اأهل  ولدى 
م�ساحات  التقية  فقد)افرت�ست  الفقهية،  واحلقيقة  الواقعية  احلقيقة 
العبادات  يف  متوغلة  العديدة،  واأبوابها  الفقهية  امل�سائل  حقل  يف  وا�سعة 

واملعاملت...(. 
وثمة ت�ساوؤل: هل اأن التقية �سند لل�سيعة اأم عليهم؟ تعترب التقية �سندا لل�سيعة 
ال�سيعة  النبي اىل يومنا هذا. وقد هياأ خ�سوم  ملا القوه من مظلومية بعد 

القول الأهل ال�سنة: ال ت�سدقوا ال�سيعة فهم يعتقدون بالتقية،)والتقية هي 
الكذب واخلداع، وعلماء ال�سيعة يكذبون وال يعتقدون بالقراآن، بل عندهم 

قراآن اآخر(. 
بيد اأن التقية �سرية العقلء مع املت�سلط واحلاكم، عند م�سادرة احلريات. 
فهم يدارون الظامل للتخل�ض من �سره. وهي عند ال�سيعة حكم �سرعي من 
عرتة النبي )عليه ال�سلم( ل�سيعتهم. وهي جزء من تعاليم االإ�سلم كما يف 

االآية 106 من �سورة النحل واالآية 28 من �سورة اآل عمران.
قتل  عليه  ترتب  اإذا  بحال،  يجوز  وال  عندنا  يحرم  ما  التقية  من  اأن  على 
�سخ�ض اآخر مثل. )فعلى ال�سيعي اأن يتحمل هو القتل وال ي�سببه لغريه، فل 
–من فقهاء غري مذهبنا- ملن يقلدهم  تقية يف الدماء( بينما يفتي كثري 

بالتقية لنجاة النف�ض حتى لو �سبب ذلك قتل الغري.  
من  وغريهم  وال�سرخ�سي  والنووي  وال�سيوطي  والبيهقي  البخاري  ول��دى 
علماء ال�سنة، -نقل عن احل�سن الب�سري- التقية )جائزة للموؤمن اإىل يوم 
اأكر ب�سبب ما يعانونه من ظلم.  اأن ال�سيعة يحتاجونها  القيامة(. والفرق 
الكفار  مع  جائزة  اأنها  يظنون  الوهابية  علماء  من  املتع�سبني  بع�ض  لكن 

ولي�ض مع امل�سلمني. 
فالتقية  الباطن،  يف  اختلف  من  كثرية:  والنفاق  التقية  بني  وال��ف��وارق 
ا�ستبطان للإميان والتقوى بينما النفاق ا�ستبطان للكفر والف�سوق والف�ساد؛ 
واختلف يف الظاهر، فالتقية هي حالة حذر وترقي وحيطة بينما النفاق 
التقية  والهدف، ف�ساحب  والنية  ال�سبب  واختلف يف  اأي حذر؛  فيه  لي�ض 
اأجلاأته ال�سرورة واخلوف ليحافظ على نف�سه بينما املنافق يتظاهر ليوهم.  
ويف احلكم ال�سرعي، التقية على اأق�سام خم�سة من حيث حكمها التكليفي: 
حمرم  كله  النفاق  بينما  واملباحة  واملكروهة  وامل�ستحبة  واملحرمة  الواجبة 
الدين  يف  وال�سلمة  باخلري  تاأتي  التقية  الدنيوي  امل�سري  ويف  ومذموم؛ 

والنف�ض بينما النفاق ذلة وازدواجية و�سيطنة وف�ساد للإميان. 
فلماذا يخلط بني التقية والنفاق؟ االأ�سباب هي اإما جهل ملعنى التقية واإما 

تع�سبا واإما ق�سورا عن فهم اأق�سامها واإما ت�سنيعا على ال�سيعة. 
  اأما اأق�سام التقية، فتق�سم اإما باعتبار احلكم: وهي اأما واجبة اأو م�ستحبة 
الدماء  يف  التقية  اىل  تق�سم  واملحرمة  حمرمة،  اأو  مكروهة  اأو  مباحة  اأو 
والتقية يف االإفتاء والتقية يف الق�ساء والتقية املف�سدة والتقية بل �سرورة 

والتقية يف �سرب اخلمر وبع�ض املوارد االأخرى. 
         اأو باعتبار االأركان)وهي املتقي واملتقى منه وما يتقى عليه وما يتقى 

به(، فهي ق�سمان: تقية الفاعل وهو املتقي، وتقية القابل وهو املتقى منه. 
التقية  اىل:  تق�سيمها  ويكون  واالأ�سباب،  والغايات  االأه��داف  باعتبار  اأو     

اخلوفية والتقية الكتمانية والتقية املداراتية والتقية االإكراهية.
الكناين-اأحد  عمرو  الأب��ي  ال�سلم  عليه  ال�سادق  االإم��ام  يقول  وختاما،   
اأ�سحابه- )يا اأبا عمرو، اأبى اهلل اإال اأن ُيعبد �سرا....اأبى اهلل عز وجل لنا 

ولكم يف دينه اإال التقية(.

37

 ذي احلجة   1436 هـ



38

 ذي احلجة  1436 هـ



مسرح

خلل  من  الع�سرين  القرن  اأوائ��ل  منذ  م�سرحية  ممار�سات  ظهرت     
جماميع واأ�سخا�ض وفرق �سعبية وبتنظيم متوا�سع قدمت خللها اأعمال 
تقليد  اإىل  اإ�سافة   � تاريخية   � تراجيدية    � كوميدية   � ومتنوعة  كثرية 
ممار�سات واأ�سوات ال�سخ�سيات املعروفة يف املدينة وكانت تتم بطريقة 
عفوية اأي بدون ن�ض مكتوب واإمنا ن�ض �سفاهي ميليه االأكر خربة يف 
املجموعة كما تكون له عملية التمثيل الرئي�سية واالإخراج ح�سبما متبع 
اليوم ، علما باأن االأعمال التي كانت تقدم حتتوي على فكرة اجتماعية 

اأو تاريخية ولكن ب�سكل ب�سيط.  

   ظّلت االأعمال متوا�سلة وب�سكل م�ستمر خلل نهايات وبدايات القرن 
حدث  واخلم�سينات  االأربعينات  مراحل  اأم��ا  والثلثينات  الع�سرين 
فيه  تتوفر  م�سرح  على  تقدم  االأع��م��ال  اأخ��ذت  حيث  كبري  تطور  فيها 
الواقعي)الكل�سيكي( وبع�ض  الفنية كاالإنارة والديكور  ال�سروط  بع�ض 
االإك�س�سوارات بعد اأن كانت االأعمال ال�سابقة تقدم داخل البيوت وخلل 

املنا�سبات االجتماعية والدينية...
كي  خ�سبة  تربة  اإىل  حتتاج  املثمرة  والنبتة  نبتة  امل�سرح  اإن  ال�سك     
تنمو  ومدينة كربلء تعرف بخ�سوبتها والتي نبتت فيها عموم املعارف 

امل�سرح يف كربالء
• �لباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي • �حللقة �لأول

كربالء من �ملدن �لعر�قية �لعريقة.. �سهدت خالل تاأريخها حركة ثقافية متعددة �جلو�نب كان منها �حلركة �مل�سرحية..
  متيز �مل�سرح يف كربالء... �ساأنه �ساأن �مل�سرح يف �لعامل... بالتاأثر بالبيئة... ومل ين�سا من فر�غ... و�إمنا له جذور فطرية 
�ملهمة و�لأ�سا�سية  �لعو�مل  �لعامل �لديني من  �لتمثيل لو�قعة �لطف �خلالدة ويعترب  كانت يف م�ساهد و�أعمال ج�سدها 
لن�ساأة �مل�سرح يف �لعامل... وقد تركت �لحتفالت �ل�سنوية }لو�قعة �لطف{ متثيال... ب�سماته �لو��سحة على �سخ�سية 

�ملثقف و�لفنان يف مدينة كربالء.
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وخلل   ، الفنية  املمار�سات  اأن��واع  وجميع  والثقافية  الدينية  و  العلمية 
بحثنا �ستتبني الت�سميات واملعاين التي �ستو�سح ماهية املدينة و بجميع 
مفرداتها احلياتية والروحية من خلل مادة تف�سيلية تعر�ض لنا تنامي 

هذه احلركة امل�سرحية يف كربلء. 
ال�سعر  مثل  اجلوانب  متعددة  ثقافية  حركة  �سهدت  كربلء   مدينة    
العلوم االأخرى ، ومل ين�ساأ امل�سرح فيها  الدينية وباقي  الق�سة والعلوم 
كانت  حيث  الفطرية  جذوره  له  تكون  اإن  الطبيعي  من  واإمنا  فراغ  من 
هناك م�ساهد واإعمال جت�سد  واقعة األطف كواقعة متجذرة يف الوجدان 
ن�ساأة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  الدينية  واالحتفاالت  بلئي...  الكر 
ثقافة املدينة وقد تركت ب�سمات وا�سحة  على �سخ�سية الفنان العراقي 
كاملنرب   } احل�سينية   { االأدائ��ي��ة  االأن���واع  ومبختلف   ] بلئي  الكر   {
كانت   التي  والت�سابية  )الروزخونية(  التعزية  وحما�سرات   ، االإن�سادي 
ثقافة مدركة  اإىل  باالإ�سافة  امل�سرحية   االأدوات  الكثري من  اإىل  حتتاج 
 ، )الت�سابيه  مثل  الطق�سية  املمار�سات  من  العديد  عرب  التاريخ  تقدم 
املنربي }  لناأخذ مثل اخلطيب  وامل�ساة(  والتطيري  والزجنبيل  اللطم 
العراقية  واملحافظات  املدن  من  الكثري  يف  بالق�سخون  ا�ستبدل  الذي 
ال�سعوري  واالل��ت��زام  واالإف���ادة  املتعة  حيث  من  جاذبية  اأك��ر  ن��راه   }
ال�سرعي اجتاه ق�سية احل�سني)ع(  فهو اجلاذب اإىل عوامل �سجية مليئة 
بالعواطف وال�سك انه ميتلك الكثري من القوة امل�سرحية كموهبة كبرية 
ومواعظ  وق�س�ض  واأح��داث  وقائع  اإىل  اجلال�ض  بخيال  يطوف  بحيث 

تنتهي بق�سة ا�ست�سهاد االإمام احل�سني)ع( ، اأما االآن فقد تطور كثريا 
باأحاديث  م�سفوعة  الكرمي  القراآن  �سور  اإحدى  من  مبقدمة  يبداأ  حيث 
االأئمة)ع( مع اأدلة من احلوادث التاريخية وربطها بالواقع اليومي الذي 

يعي�سه املواطن...  
   واقعة الطف لها دور كبري يف الن�ساأة  الفنية جلميع مفردات احلياة 
الكربلئيني  العراقيني  الفنانني  اأح��ادي��ث  على  نطلع  ول��و  الكربلئية 
وغريهم  وعامليا  وعربيا  عراقيا  عالية   م�ستويات  على  هم  وال��ذي��ن 
فرتى اأحاديثهم بان املوؤثر االأ�سا�سي يف حياتهم الثقافية والفنية كانت 
يف  الكبري  ال��دور  لعبت  التي  هي  و  ئية  الكربل  العا�سورائية  الطقو�ض 

�سقل قابلياتهم و مواهبهم و فنيتهم اأي البدايات... 
  البدايات :�  

ويني  القز  الدين   �سم�ض  ال�سيد  اإبراهيم   ال�سيد  عن  معلومة  هناك   
مفادها انه قبل �سنة  1917م من القرن املا�سي حتدث عن  م�سرح كبري 
كان يقيمه احلاج  نور اآل عويد..كانت له فرقة م�سرحية تقدم عرو�ض 
م�سرحية دينية وح�سينية خا�سة اأيام عا�سوراء )�سهري حمرم احلرام 
احل�سني)ع(  االإم��ام  اخلالدة)ا�ست�سهاد  الطف  واقعة  ذكرى  و�سفر( 
ال�سنة  اأي��ام  خ��لل  م�سرحية  اأعمال  اإىل  باالإ�سافة  ال��ربرة(  و�سحبه 
العاملية  و  والعربية  املحلية  وال�سيا�سية  االجتماعية  باالأجواء  مت�اأثرة 
وكانت امل�سرحيات عبارة عن �سعارات حتررية �سد احلكم العثماين اثر 
الثورات التحررية يف تلك احلقبة ومنها الثورة الرو�سية يف عام 1917 ، 
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اهلل.. اهلل.. يف اليتامى
• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

ورُحُت  االأ�سماء,  واأخرجُت  هاتفي  واأم�سكُت  ال�سعيد,  بالعيد  تهنئتي  كلمات  كتبُت 
اأ�سع عالمة )ال�سح( اأمام االأ�سماء التي اأختارها لتهنئتي.. فرزت اأ�سماء عزيزة 
على نف�سي, غالية علّي يف دنياي, ولكّني ال اأ�ستطيع اأن اأبعث لها بتهنئتي؛ الأّنها غابت 
من �ساحة احلياة الدنيا, ورحلت اىل باريها من ميدان ال�سهادة, فهذا عبداملجيد 
القيادي يف احل�سد ال�سعبّي قد ا�ست�سهد يف بيجي, وهذا ال�سيد اأحمد الزيني راح 

�سهيدًا يف معارك تكريت, وذاك ال�سيخ با�سم اجلب�ري ا�ست�سهد يف االأنبار..
اغرورقت عيني وترقرقت دم�عي على خّدي حزنًا على فراقهم, واعت�سرْت نف�سي 
اأملًا على اأهلهم واأبنائهم الذين ترك�هم من ورائهم, وتكالبت على نف�سي جمم�عة 
اليتامى؟  االأوالد  هــ�ؤالء  نف��س  يف  العيد  طعم  �سيك�ن  كيف  املفجعة:  االأ�سئلة  من 
عليه  �سيمّر  وبع�سهم  اأبيهم,  مع  احتفل�ا  قد  كان�ا  �سّ�ال  عيد  يف  القريب  باالأم�س 

العيد الثاين وه� من غري اأبيه!
غياب االأب من عامل االأبناء ُيعّد كارثة مه�لة على ال�سعيد النف�سي والرتب�ي, واالأب 
الطريق,  منت�سف  ُترك يف  كم�سروِع عمٍل  زال�ا �سغارًا  ما  وهم  اأبناءه  فارق  الذي 
فاالأب ه� املظّلة التي ي�ستظّل حتتها االأبناء ليغدق�ا من في��ساته االأمان واالإميان 
العي�س  م�ستلزمات  لهم  ت�فريه  اىل  اإ�سافة  واللعب,  والــدالل  وال�سحكة  واحلنان, 

الكرمي.
اأوالد جرياننا ال�سهيد  اأوالدي يف هذا العيد ل�حدهم بل �ساآخذ معي  اأ�سطحب  لن 
ال�سيخ با�سم, نذهُب لن�سّلي �س�ّيًة �سالة العيد يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف, ولن 
اأعّ��س  ال  كنُت  واإن  ال�سهيد,  اأوالد  ومعهم  اإاّل  مكان,  اأّي  اأو  نزهة  اىل  اأوالدي  اآخذ 
اهلل  اأراد  مبا  والتزامًا  بيننا,  التي  لل�سحبة  وفــاًء  ولكن  اأبيهم,  اأبــّ�ة  من  مع�سارًا 
)تبارك وتعاىل( واأو�سى به اأهُل البيت االأطهار )عليهم ال�ّسالم( من رعاية اليتيم 

وحفظ كرامته.
ال اأعرف كيف اأ�سف نظرات ه�ؤالء ال�سبية االأيتام وهم يَرْون باقي االأوالد يعي�س�ن 
وال�سعي  واالأراجــيــح,  االألعاب  بني  والتنّقل  اجلديد,  امللب�س  وفرحة  العيد,  ن�س�ة 
وتناول  واالألــعــاب  احلل�ى  و�سراء  العيدّيات,  على  للح�س�ل  واالأقـــارب  االأهــل  بني 

امل�سروبات..
اأن  اأجل  الذين �سّح�ا من  ال�سهداء  باأطفال  اليتامى, اهلل.. اهلل..  اهلل.. اهلل.. يف 
ينُعَم الباق�ن بنعمة االأمن واحلياة, وهنيئًا ملن يحن� على اليتيم الذي ذكره اهلل )عّز 
وجّل( يف ع�سرات امل�ا�سع من كتابه املجيد, وت�الت مئات االأحاديث ال�سريفة الأهل 
البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( يف احلّث والتاأكيد على رعايته, فقد قال الر�س�ل 
مًا  �ِس َيِتيٍم َتَرحُّ �َسُح َيَدُه َعَلى َراأْ االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: »َما ِمْن َعْبٍد مَيْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِّ �َسْعَرٍة ُن�رًا َيْ�َم اْلِقَياَمِة« وقال )�سلى اهلل عليه واآله  َلُه اإاّل اأَْعَطاُه اهللَّ
َة« ويق�ل االإمام اأب� جعفر  نَّ ُ َلُه اجْلَ و�سّلم(: »َمْن َعاَل َيِتيمًا َحتَّى َي�ْسَتْغِنَي اأَْوَجَب اهللَّ
تبارك  الربُّ  فيق�ُل  العر�ُس,  لُه  اهتزَّ  بكى  اإذا  اليتيَم  »اإّن  ال�سالم(:  الباقر )عليه 
وتعاىل: َمن هذا الذي اأبكى عبدي الذي �سلْبُتُه اأب�ْيِه يف �سغِرِه؟!.. ف�عّزتي وجاليل 

ال ُي�سكُتُه اأحٌد اإاّل اأوجْبُت له اجلّنة«..

وهناك ما يوؤكد ذلك مما روى الفنان امل�سرحي املرحوم احلاج غدير 
والنقارة جتوب  الطبول  على  تعزف  ك�سفية  فرقة  باأن هناك   ، كبابي 
�سوارع مدينة كربلء حتفز املواطنني على الثورة �سد احلكم العثماين 
ب�ستان  تقام يف  التي  امل�سرحية  العرو�ض  م�ساهدة  على  النا�ض  وحتث 
احلاج نور اآل عويد الكائنة خلف املخيم احل�سيني احلايل وكان ي�ساهد 

هذه املظاهر وهو �سغري بعمر الع�سرة �سنوات تقريبا.
 يف هذه احلقبة كانت البدايات يف ظهور امل�سرح ال�سعبي والذي كان 
البدايات  ي�سكل  هذا  كان  البقال(  اأي)لعبة  ب��ازي(  )البقال  ي�سمى 
االأوىل مل�سرح �سعبي كربلئي وهو عبارة عن ت�سكيلت اأو جماميع  تقاد 
وكوميديا  تراجيديا  متنوعة  م�سرحيات  وتقدم  متوا�سعة  بتنظيمات 
التاريخية  وتعتمد ب�سكل كلي على الكوميديا و تقدم  وبع�ض االأعمال 
اأعمالها ب�سكل عفوي و ارجتايل كما كانت هناك تاأثريات م�ستمدة من 
الطقو�ض العا�سورائية فنلحظ اإن معظم امل�سرحيني يف تلك الفرتة هم 
الت�سابيه احل�سينية يف عا�سوراء وحتى  بعمليات  يقومون  اأنف�سهم من 
اأ�سمائهم عرفت بعناوين عا�سورائية ،  ومن هذا ن�سل اإىل ا�ستدالل 
مهم هو اإن ممثل الت�سابيه كان ي�سعر  بقيمته الوالئية لق�سيته }واقعة 
اأي  يقدم  اأن  ي�ستطيع  اأي�سا كفنان م�سرحي  الفنية  بقيمته  و  الطف{ 

لون من األوان  امل�سرح االأخرى...
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من  لها  مبا  والطغيان  الباطل  ق��وى  �سنعتها  اأوغ���اد 
وتهلك  ف�سادًا  االأر���ض  يف  لتعيث  و�سلطان  ومال  نفوذ 
االأئمة  ع��راق  نحو  فزحفوا  والعباد،  البلد  وتدمر  والن�سل  احل��رث 
املقد�سات  لتدني�ض  التكفري  بفتاوى  النتنة  ال�سمائر  تدعمهم  االأطهار 
علي  ال�سيد  ل�سماحة  امللهمة  للمرجعية  كانت  وهنا  االأعرا�ض..  وهتك 
ال�سي�ستاين ذلك املوقف امل�سهود املوؤيد بعناية اهلل والكلمة الف�سل التي 

دكت اأوكار البغاة ،فكانت الفتوى وما اأدراك ما الفتوى؟!! 
الزهراء  ابن  و�سعه  األق  و�سام  بفخر عظيم هي  التاريخ عنها  �سيكتب 
بعراق  املكر  غياهب  لتهدم  اأ�سرقت  ه��دى  �سم�ض  هي  جبيني،  على 
ال�سابرين هي ع�سا مو�سى التي تلقف ما ياأفكون، هي �سيف علي وهو 
يفلق هامات البغي االأموي ومن لف لفهم ويفري جموع البغاة وامل�سركني 
اإىل  اخلالد  احل�سني  نداء  تلبي  �سرخة  هي  �سللتهم،  على  �سار  ومن 
يوم الن�سور)هل من نا�سر ين�سرنا(، هي راية من رايات القائم املوؤمل 
ُهْم  َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  َجاَهُدو�  ــِذيــَن  اهلل.))َو�لَّ ب��اإذن  املنتظر  والعدل 

َ مَلََع �مْلُْح�ِسِننَي(( العنكبوت/69      نَّ �للَّ �ُسُبَلَنا َو�إِ
 و�سيكتب التاأريخ مزهوًا على �سحائف النور اأن فتيًة و�سيبًا ذابوا بالهدى 
القلوب  لب�سوا  احل�سني،  بحب  جون  ُج��نَّ  كما  بال�سهادة  وُجّنوا  ع�سقًا 
اأعمارهم  �سبيله  يف  فارخ�سوا  تعاىل  هلل  اإال  الركوع  ،اأبوا  الدروع  على 
بفي�سها  ليزلزلوا  الزاكية  دمائهم  بذل  على  يت�سابقون  ملكوا..  وما 
اأركان الكفر واالإحلاد..فكانت معركة طف جديد))... َفا�ْسَتْب�ِسُرو� 
ِبَبْيِعُكُم �لَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم(( التوبة /111 
حيث  ال�سلم-  –عليه  املوؤمنني  اأمري  املجاهدين  �سيد  على  وال�سلم 
ِة  ا�سَّ خِلَ  ُ َ�للَّ َفَتَحُه  ِة  نَّ َ�جْلَ �أَْبــَو�ِب  ِمْن  َباٌب  َهاَد  َ�جْلِ يقول:)�إِنَّ 
ُتُه  َوُجنَّ يَنُة  �سِ َ�حْلَ  ِ َ�للَّ َوِدْرُع  ْقَوى  َ�لتَّ ِلَبا�ُس  َوُهــَو  �أَْوِلَياِئِه 

َ�ْلَوِثيَقُة(
والداين،  القا�سي  �سهادة  اأب��وا-  اأم  املرجفون  -�ساء  التاأريخ  و�سيكتب 

مبا  اأج��م��ع  ال��ع��امل  اأب��ه��رت  ق��د  الفتوى  اأن  وال��ع��دو،  ال�سديق  �سهادة 
قبل  ال  �ساربة  قوة  فكانوا  خمل�سة  عقيدة  من  ندائها  لبى  من  حمله 
للدواع�ض االأجنا�ض مبا حققته وحتققه من انت�سارات تلو انت�سارات.
َذ�  َفَمْن  َيْخُذْلُكْم  َو�إِْن  َلُكْم  َغاِلَب  َفاَل   ُ �للَّ ْرُكُم  َيْن�سُ ))�إِْن 
�مْلُوؤِْمُنوَن((اآل  ِل  َفْلَيَتَوكَّ  ِ �للَّ َوَعَلى  َبْعِدِه  ِمْن  ُرُكْم  َيْن�سُ �لَِّذي 

عمران/160       
حني  ال�سرفاء  العراقيني  وحدت  املباركة  الفتوى  اأن  التاأريخ  و�سيكتب 
مزيجًا  املبارك  ال�سعبي  احل�سد  فكان  متزيقه،  املكر  ثعابني  اأرادت 
وامل�سيح  مذاهبهم  اخ��ت��لف  على  امل�سلمون  لبى  اإذ  االأط��ي��اف،  لكل 
ن��داء  ال�سعب  ه��ذا  م��ك��ون��ات  م��ن  وغ��ريه��م  طوائفهم  اخ��ت��لف  على 
َكاأَنَُّهْم  ا  فًّ َ ُيِحبُّ �لَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِلِه �سَ املرجعية))�إِنَّ �للَّ
و�ٌس((ال�سف/4 فبورك من �سمع النداء ولبى وب�سراكم  ُبْنَياٌن َمْر�سُ
يِف  َوَجــاَهــُدو�  َوَهــاَجــُرو�  �آََمُنو�  العظيم))�لَِّذيَن  اهلل  كتاب  من 
ِ َو�أُوَلِئَك  ِ ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَْنُف�ِسِهْم �أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد �للَّ �َسِبيِل �للَّ
اٍت  َو�ٍن َوَجنَّ ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِر�سْ ُرُهْم َربُّ ُهُم �ْلَفاِئُزوَن ُيَب�سيِّ
�أَْجٌر  ِعْنَدُه   َ �إِنَّ �للَّ �أََبًد�  ِفيَها  َخاِلِديَن   ُمِقيٌم َنِعيٌم  ِفيَها  َلُهْم 

َعِظيٌم(()التوبة:20 / 22(

 صادق مهدي حسن

مقاالت

المشردين  أبناَئه  ينزف  دمًا ودمعًا..  ينزف  التضحيات  أكثر وعراق  أو  أربعة عقود مرت 
في شتى األصقاع.. ينزف ثرواتِه للسارقين، فالوحوش الكواسر على - مر العهود - ما 
ادخرت وسعًا في نهشه بمخالبها وأنيابها.. كل آنٍ وحش بلباس جديد، حتى تمخض 

الشر بكل بؤسه عن )داعش( !! .. 

سيكتبُ التأريخُ عنها..

شرذمة
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43 الفنان التشكيلي الدكتور شوقي الموسوي

مدينتي تشبهني وانا اشبهها

فنون

• عقيل ابو غريب 

تشكيلي اكاديمي، خبر الفن عبر دراسته الساليبه وافكاره ورؤاه المتعددة، فكان خير معين له في بحثه 
عن ماهية اللوحة ومدياتها المتعددة من فضاء اللوحة حتى متنها المتداخل مع اللون والفرشاة، فهو 
يراعي كل حركة ونقطة وخط قبل ان يدخل في تشكيل مضمار اللوحة الماراثوني في تعدد اساليبه 

واشكاله ومفرداته التي تنطوي على سر االبداع الذي يقول عنه الموسوي: بأنه يبدأ حينما ينتهي التقليد، 
عندما ينقب الفنان الحقيقي في المرجعيات)الجذور الحضارية( عن األثر بحثًا عن المعاني الجوهرية، 

من أجل منحها لآلخر )المتلقي( وبالتالي يكمن سر اإلبداع فيما يبثه العمل الفني من أسئلة نبيلة 
الى)الجمهور( المشارك في إنتاج العمل بدال من ان يكون العمل مجرد مطابقة النموذج الذي يجعل من 

المتلقي مجرد مشاهد فقط ..
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وثقايف  معريف  تراكم  خــالل  من  يتاأتى  وا�سح  ح�س�ر  من  للفنان  والبــد 
بالثقافة  تهتم  مفاهيمية  اأعمال  لينتج  واملهارة  اخلرة  بجانب  وح�ساري 

وحتمل �سمة االإبداع بعيدًا عن م�ساألة التقليد.
وتعد الثقافة مبفهم�ها احل�ساري املتجدد واحدة من اأول�يات اهتماماته, 

بالعمل  االرتقاء  اىل  يدفعه  حافزا  لديه  لت�سكل 
الــفــنــي مــهــمــا تــنــ�عــت مــنــابــعــه وروافــــــده, فه� 
باال�سافة اىل اخت�سا�سه الت�سكيلي كان له الدور 
خالل  من  العراقية  ال�سحافة  يف  واملهم  الرائد 
للبح�ث  ون�سره  فيها  واملتن�عة  املتعددة  كتاباته 
ــات  ــدوري ال يف  الر�سينية  الفنية  ــات  ــس ــدرا� وال
العراقية  للمكتبة  ـــده  ورف والــعــربــيــة  الــعــراقــيــة 
املهمة  الفنية  الكتب  مــن  مبجم�عة  والــعــربــيــة 
وفل�سفته)جغرافية  الفن  يف  املتن�عة  بعناوينها 
دم�سق/  والفل�سفة/   والــفــن  الفكر  يف  اجلــدل 
اال�سالمي/  الفن  يف  والالمرئي  املرئي   +2012

اجل�سد/  وذاكــرة  �سليم  نزيهة   +  2012 دم�سق/  
 +  2013 الثقافة/  وزارة  ال�سعيد/  ح�سن  �ساكر   +  2013 الثقافة/  وزارة 
ادارة  ت�سنمه  يف  الفعال  الــدور  له  الــرمــز...(.وكــان  وذاكــرة  �ساكر  �سعد 
االن�سانية  والــبــحــ�ث  الــدرا�ــســات  يف  املتخ�س�سة  العميد  جملة  حترير 
وقد�سيتها يف  املدينة  �سدى  وعن  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  وال�سادرة عن 

ل�حاته اأكد امل��س�ي:
املدينة والل�حة وجهان جل�سد معريف واحد ميثل ال�طن وال اعتقد ب�ج�د 
اختلفت  مهما  اجلــغــرايف  حميطه  من  وجــ�ده  الي�ستمد  اأ�سيل  فني  عمل 
املقد�سة)كربالء( ح�س�ر يف  الفكرية, وقد كانت ملدينتي  الفنان  ت�جهات 
ف�ساًل  روحانية,  وف�ساءات  طق��س  من  املدينة  حت�يه  ملا  اأعمايل,  اأغلب 
جتد  فمثاًل   , النب�ة  بيت  الأهــل  املطهرة  لالج�ساد  تربتها  احت�سان  عن 
مفردات عديدة يف ل�حاتي مثل)الكف املقط�ع– املئذنة– القبة– اجل�سد 

النخلة–  املقط�ع–  الــراأ�ــس  الرواق–  احلروف–  امليم�ن–  امل�سجى– 
الهالل...( ف�سال عن العن�انات)ال�سهيد– ال�سهادة– مدينتي– الطف– 
عا�س�راء– وطن– مرد الروؤو�س– احزان كربالء...( مبعنى ان مدينتي 
ت�سبهني واأنا اأ�سبهها. وعن �س�ؤال ال�اقعة يف الت�سكيل يجيب امل��س�ي: اأجُد 
لالن�سانية  امل�سرقة  ال�س�رة  ميثل  الت�سكيل  ان 
احلــ�ــســاري  ــرمــ�ز  امل عــن  التعبري  حتـــاول  الــتــي 
معينة  م��س�عة  وبحدود  املرئيات  ح�ساب  على 
واقعة  ومــا  متعددة...  وتك�ينات  اأ�سكاال  تاأخذ 
الطغاة  ب�جه  اإ�سالحية  ث�رة  اإ�سراقة  اإال  الطف 
منها  ي�ستلهم  البالد,  على  املتكررة  واالحتالالت 
الفنان املعا�سر يف العراق على وجه اخل�س��س, 
وال�سهادة,  والت�سحية  والفداء  االإباء  معاين  كل 
اأجدها مبثابة الطريق اىل اجلنة, من  ب�سراحة 
مبادئ  من  احل�سينية  ال�اقعة  ماحت�يه  خــالل 
فكان  ودينية  وروحانية  واأخالقية  اإن�سانية  وقيم 
املعا�سر  العراقي  الت�سكيل  يف  مهم  ح�س�ر  لها 
ح�سن  �ساكر  الفنان  باأعمال  ومـــرورًا  �سليم  جــ�اد  نتاجات  مــن  ابــتــداًء 
الت�سعينيات  فناين  واأعمال  حيدر  كاظم  الكبري  الفنان  نتاجات  و  ال�سعيد 
نعي�س  التي  احلا�سرة  اللحظة  واىل  االحتالل)2003(  مابعد  نتاجات  اىل 

الك�ل�نيايل..  تداعيات اخلطاب 
كربالء  الكبري يف  مر�سمي  تزور  عندما  الفنية جتد  يخ�س جتربتي  وفيما 
فيه,  حا�سرة  الطف  وواقعة  وكربالء  اإال  عمال  جتد  ال  االأغلب  على  بانه 
وب�سر  واأمكنة  و�سعائر  طق��س  من  املقد�سة  واملدينة  ال�اقعة  حتملها  ملا 
قدمية  واأزقة  اآثارية  ومناطق  تراثية  وبي�تات  معمارية  وم�ساهد  واأ�سجار 
احل�سني.  كربالء  انها  الــعــامل...  بــالد  كل  من  وزائــريــن  واأزيـــاء  واأ�ــســ�اء 
من  عن�ان)روؤ�س..  يحمل  الــذي  القادم  ال�سخ�سي  معر�سي  يف  و�ستجد 
التكفريي  الفكر  تناه�س  ح�سينية  ر�سالة  فيه  اأقــدم  الغبار(  اىل  النذور 
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املقد�س:  ال�سعبي  احل�سد  ر�سالة  مع  ت�سامنا  جرائمه  وت�ثق  الداع�سي 
وعن ع�سرنة الل�حة يف عدم جتان�سها وغرائبيتها يف�سر لنا ذلك الدكت�ر 

�س�قي امل��س�ي بحرفية الفنان وروؤية الباحث اذ يق�ل: 
له  عــام,  نظام  فالتجان�س  التجان�س..  عــدم  تعتمد  الع�سرنة  اعتقد  ال 
م�سطلح  حتديد  يف  ه�  املختلف  ولكن  واحلياة  والفن  الفكر  يف  ح�س�ر 
رمبا  الكال�سيكي  الفن  ففي  اآخر..  اىل  ع�سر  من  يختلف  الذي  التجان�س 
جنده ميثل بامل�سابهة والتطابق مع االأ�س�ل يف حني جند الفن الرومان�سي 
الت�ساد  اأ�سبح  ومابعدها  احلداثة  يف  بينما  واالنفعال,  الل�ين  الت�افق  مع 
مبثابة التجان�س نف�سه! الن الطروحات املعا�سرة قد تغريت فيها املفاهيم 
التاأويل  مبمار�سة  للمتلقي  ي�سمح  الــذي  املفت�ح  الن�س  باإنتاج  واهتمت 
التغريب  تعتمد  ــايل  احل ع�سرنا  يف  املنتجة  الل�حة  ان  ــد  اأج وبــالــتــايل 
االمنــ�ذج  عن  مامييزها  وكــل  والتعبري  والتجريد  والرتميز  والت�سطيح 
عملية  لتاأتي  البكر(..  املخيلة)ذاكرة  يف  حا�سر  جديد  وج�د  لها  لي�سبح 
حماولة  اأي  املتكرر  املــاألــ�ف  عن  خارجة  تك�ينات  اإنتاج  مبثابة  االإبـــداع 
املعا�سر  الفني  العمل  االآخر)املتلقي(... فالذي يثرينا يف  ت�قع  اأفق  لك�سر 
املنتجة  االفكار  واأ�سالة  جدة  يف  ه�  احلداثة  مابعد  طروحات  حدود  يف 
التي  املعنى  التعددية يف  ذات  والتدويل  للتاأويل  القابلة  اجلديدة  لالأ�سكال 
جتعل من املتلقي م�ساركًا يف عملية االبداع, الين اعتقد بان النتاج الفني 

الذي الي�ؤثر يف االآخر اأجده لي�س فنًا بل جمرد حرفة!!

من يكتب التاريخ؟

• حيدر املنك��سي

بأقالمهم 

يف كتب التاريخ التي يتم تدري�سها ملختلف الفئات العمرية وال�سادرة 
من وزارة الرتبية العراقية ام�ر قد ترت�سخ يف اذهان البع�س الذين 
اليطلع�ن مليا على التاريخ اال�سالمي من جهة وتاريخ ن�سال العراقيني 
من جهة اخرى, االمر الذي ادى اىل �سياع الكثري من احلقائق على 

ال�سعب العراقي. 
العراقيني  نف��س  يف  اخلالدة  الث�رات  من  تعد  التي  الع�سرين  وثــ�رة 
والتي �سطرت اروع املالحم �سد اال�ستعمار الريطاين انذاك مل جتد 
وعند  با�ستحياء,  اليها  ي�سري  التي  التاريخ  كتب  يف  كافيا  حيزا  لها 
التي  وال�سخ�سيات  والــدوافــع  الع�امل  عن  املثقفني  لبع�س  �س�ؤالك 
الث�رة يك�ن اجل�اب ه� �سعالن اب� اجل�ن متنا�سيا  وقفت وراء هذه 
املريزا  املرجع  قبل  التي �سدرت من  وفت�اها  املرجعية  و  العلماء  دور 
ال�سريازي يف 1919/1/23 والتي حرم فيها على امل�سلم اأن يختار غري 
امل�سلم حلكم البالد وهي ن�سًا: )لي�س الأحد من امل�سلمني اأن ينتخب 
امل�سلمني( وقد اطلع على  وال�سلطنة على  امل�سلم لالإمارة  ويختارغري 
هذه الفت�ى علماء ووجهاء كثريٌة كان لها الدور الفاعَل يف التح�سيِد 
مهدي  وال�سيد  احلب�بي,  �سعيد  حممد  كال�سيد  الفعلية,  وامل�ساركة 
اال�سفهاين  ال�سريعة  و�سيخ  اخلال�سي,  مهدي  وال�سيخ  احلــيــدري, 
للث�رة  مهدًا  والكاظمية  والنجف  كربالء  اأ�سبحت  وبذلك  واآخرين, 

وحا�سنة لهاوحمط اأنظارالث�ار.
لذا ان ماتق�م به بع�س اجلهات ال�سيا�سية كانت ام االعالمية بت�س�يه 
م�سار  لتغيري  اوىل  خط�ة  اال  ماهي  ال�سعبي  احل�سد  مقاتلي  �س�رة 
لل��س�ل  اال�سرف  النجف  العظام يف  مراجعنا  التي خطها  اخلريطة 
املدرو�سة  املخططات  على  دليل  وخري  االمــان,  بر  اىل  ال�سعب  بهذا 
لتجيري هذه احلرب املقد�سة التي يحارب فيها العراق نيابة عن الدين 

والعامل الطراف ت�سكن يف منتجعات تركيا ولبنان واالردن.
بتدوين  يق�م�ن  املجال  بهذا  خمت�س�ن  هنالك  يك�ن  ان  البــد  لــذا 
حيثيات  وكتابة   2003 عام  بعد  وخ�س��سا  العراق  يف  مايحدث  كل 
م�قف املرجعية يف النجف اال�سرف من االحداث التي مر بها العراق 
اهلل  ال�سي�ستاين حفظه  ال�سيد  ل�سماحة  التاريخية  الفت�ى  وخ�س��سا 
يف  اليها  ا�سري  التي  الغرب  �سيناري�هات  اف�سال  يف  دور  من  لها  وما 

بع�س من م�اقعهم جتاوزت الـ 70 �سيناري� لتق�سيم املنطقة. 
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تقارير

تقوم �لهيئة �لعليا للحج 
و�لعمرة يف كربالء بجملة 

من �ملهام و�لو�جبات �لتي 
تي�سر للحاج �أد�ء فري�سة 
�حلج، وت�سطلع بهذ� �ملهام 
جمموعة من �ل�سعب �لتي 
تاأخذ على عاتقها �جناز 

معامالت �حلجاج وفق �ملعايري 
و�ل�سو�بط �ملو�سوعة.

جملة �لرو�سة �حل�سينية، 
�طلعت على عمل هذه �ل�سعب 

و�أعدت �لتقرير �لتال.

•تقرير: �سلم الطائي

مهام وضوابط لتيسير اداء فريضة الحج 
الهيئة العليا للحج والعمرة في كربالء 
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حتدث  �سريح،  احل�سني  عبد  احل��اج  والعمرة،  للحج  كربلء  مكتب  مدير 
ملء  خلل  من  للحج  الت�سجيل  اآلية  قائل" تكون  احلجاج  ت�سجيل  اآلية  عن 
اال�ستمارة االلكرتونية، والتي يراعى فيها حمل ا�سدار هوية االحوال املدنية، 
وفرتة الت�سجيل، ثم ت�سلم اال�ستمارة االلكرتونية بعد ملء املعلومات اخلا�سة 
مكتب  اىل  االوىل  الدفعة  مببلغ  م�سدق  �سك  مع  ال�سخ�سية  بامل�ستم�سكات 
الهيئة، وبعد اجراء القرعة يتم ت�سديد الق�سط الثاين للفائزين، وهذه القرعة 
ت�سحب بن�سب ح�سب الفئات العمرية حيث خ�س�ض للأعمار)60( �سنة فما 
فوق ن�سبة )60%(من احل�سة املقررة ، ومن عمر )59-35(ن�سبة )%30(، 

ومن عمر )34-15( ن�سبة )10%(، على ان يعاد املبلغ لغري الفائزين".
وتابع" اإن ت�سجيل اأ�سماء احلجاج يتم على �سوء االح�ساء ال�سكاين املعتمد 
من قبل وزارة التخطيط، وقد كان العدد املخ�س�ض ملحافظة كربلء املقد�سة 
715 حاجا  لغاية عام 2013، ولكن ال�سلطات ال�سعودية قامت بتقلي�ض عدد 
يف  احل�س�ض  تنظيم  اع��ادة  وبعد   ،675 كربلء  ح�سة  فاأ�سبحت  احلجاج 
ي�سد  ال  العدد  وهذا  حاجا،   710 كربلء  ح�سة  بلغت  العراقية،  املحافظات 
 17،604 املا�سي  العام  يف  عددهم  بلغ  حيث  للمتقدمني  الكبرية  احلاجة 
متقدم فيما يتم ت�سجيل املهجرين يف املحافظات التي هجروا اليها، وت�سلم 
معاملتهم يف املحافظة التي ي�سكنون فيها على ان يتم احت�ساب مقاعدهم 

�سمن حمافظاتهم اال�سلية".
لت�سجيل املواطنني  واأو�سح مدير مكتب كربلء" هناك عدة �سروط و�سعت 
للحج لعامي 2014-2015،  وملخ�ض هذه ال�سروط، ان ال يقل عمر املتقدم 
ال�سن  كبار  للحجاج  يكون هناك مرافقني  ان  ي�سرتط  و  �سنة،  للحج عن 15 
الذين بلغوا �سن  70  فما فوق، اما الن�ساء في�سرتط ان ال حتج املراأة منفردة 
بل مع حمرم اإذا كان عمرها اأقل من 45 �سنة، بعد ذلك يدفع املتقدم ق�سط 
اأويل للت�سجيل، ويكون على �سكل �سك م�سدق مببلغ)3،500،000(،  وال يحق 
جميع  يخ�سع  وبعدها  مبلغه،  )2014-2015(�سحب  لعامي  بالقرعة  للفائز 
الفائزين بالقرعة للفح�ض الطبي، ويوجد مقرتح مت تقدميه باأن جترى قرعة 
مفتوحة من دون اأخذ اي مبلغ ماعدا مبلغ ب�سيط وهو )15000(دينار فقط، 
كر�سوم خدمة غري قابلة للرد، ويكون فيها االأولوية لكبار ال�سن، وفيما   يخ�ض 
العوائل املت�سررة وعوائل ال�سهداء فل يتم التمييز بينهم وبني االآخرين الن 
بهم  خا�سة  موؤ�س�سة  توجد  ولكن  الفئات،   لكل  عام  هو  احلج  على  التقدمي 

ترعى امورهم ويتم التعاون معهم لت�سهيل امورهم".
وبني" تواجهنا بع�ض امل�ساكل يف عملنا، ولكن يتم جتاوزها بتعاون اجلهات 
امل�سوؤولة معنا، منها ما يخ�ض اجلوازات املنتهية ال�سلحية واجلوازات الغري 
مقروءة، و يتم اعادتها اىل مديرية اجلوازات الإجراء اللزم، كذلك يحتاج 
متثل  ال  امل�ساكل  هذه  ولكن  م�ساعفة،  وجهود  خا�سة  عناية  اىل  ال�سن  كبار 
عقبات امام الكوادر امل�سوؤولة عن احلجاج، نتمنى من اهلل القبول لنا وجلميع 
احلجاج، واأود اأن اأ�سري اىل ان هناك دور كبري للعتبتني املقد�ستني يف التعاون 

معنا وخدمة احلجاج وتقدمي ال�سكن والطعام لهم".
فيما حتدث م�سوؤول �سعبة �سوؤون احلجاج، ح�سني عبيد هادي امل�سعودي عن 
ار�سيف  لدينا  يوجد  قائل"  احلجاج  اأ�سماء  ت�سجيل  يف  املتبعة  االج��راءات 
يت�سمن معلومات عن احلجاج خلل ال�سنوات املا�سية ومازالت عملية االر�سفة 
م�ستمرة، حيث يتم يف بداية كل عام االعلن عن املراجعة للمتقدمني �سابقا، 
الثاين، ومتلء  كانون  �سهر  بداية  املراجعة يف  وتتتم  التقدمي  يريدون  وممن 

اال�ستمارة املطلوبة ويتم التاأكد من البيانات واملعلومات لل�سخ�ض املعني، و يف 
بداية املو�سم يجري حتديث بيانات املواطنني املتقدمني للحج بعد الت�سجيل 
عن طريق ا�ستمارة حتديث البيانات، وا�ستلم الق�سط االأول،  ومن ثم تتخذ 
االجراءات اخلا�سة  باملتوفني او ممن يتطلب نقلهم اىل حمافظة اخرى او 

لديهم حالة اال�ستبدال". 
الورثة اىل ممن  قبل  التنازل من  يتم  للحج  املتقدم  وفاة  واأو�سح" يف حالة 
هو اأقرب �سلة اأي الدرجة االوىل، ويف هذا العام مت ا�سافة قرار التنازل اىل 
االج��راءات  هذه  اكمال  وبعد  قرابة،  �سلة  بدون  والتنازل  الرابعة،  الدرجة 
يجري ا�ستلم الق�سط الثاين، ويف هذه الفرتة يخ�سع  املر�سدين واملتعهدين 
اىل االختبار، وهناك اآلية جديدة لتق�سيم احلجاج على املتعهدين، فيكون لكل 
ال�سن لكل متعهد،  يتم ا�سافة عدد من كبار  ان  ثلثني حاجا، متعهد، على 
يعملون على  وهم   لهيئة احلج،  التابعني  املوظفني  يرافقهم عدد من  كذلك 

خدمة احلجاج ومتابعتهم وتلبية احتياجاتهم حلني رجوعهم اىل ديارهم".
معاون م�سوؤول �سعبة �سوؤون املتعهدين، عبا�ض اليا�سري، حتدث عن �سوابط 
عمل املتعهدين قائل" ان الهيئة العليا للحج والعمرة تعلن يف بداية كل عام 
املقابلة  منها،  معينة  اآليات  على  تعتمد  للمتعهدين،  جديدة   �سوابط  عن 
واالختبار، والعمر، وعدد مرات ذهابه اىل احلج ملعرفة مدى خربته، فيتم 
اختيار عدد منهم ليكونوا قادرين على قيادة احلملة، والعدد الذي نحتاجه 
يتم   �سابقا  اختيارهم   وك��ان  متعهدا،   )18-17( اىل  ي�سل  املتعهدين  من 
باإجراء القرعة، ولكن  يف هذا العام اعتمدت اآلية جديدة يف االختيار تقوم 
على ا�سا�ض التقييم واالختبار، وعدد �سنوات ذهاب املتعهد اىل احلج، وكذلك 
م�ستوى �سهادة التخرج، اما فيما يخ�ض املتقدمني اجلدد فتكون ح�ستهم %5، 
ويزجون مع املتعهدين القدامى، وذلك لتحقيق �سوابط وموازين املناف�سة مع 
الدول االأخرى، وتر�سل اال�سماء اىل مقر الهيئة يف بغداد، وبعدها تعلن ا�سماء 

املتعهدين، وُيبلغ احلجاج وتكون لهم حرية اختيار املتعهد". 
واأ�ساف" ان املحا�سرات التي يتلقاها احلجاج ت�سمل جانبني، اجلانب الفني، 
واجلانب ال�سرعي، وتلقى  يف اماكن خم�س�سة وفق جدول، وتعطى ن�سخة منه 
اىل مديرية �سرطة حمافظة كربلء، لتوفري احلماية اللزمة لهم مع ار�سال 
وهناك  للحجاج،  املطلوبة  اخلدمات  توفري  من  للتاأكد  قاعة،  لكل  م�سرف 
عملية ا�سراف تتم اثناء املو�سم، ملتابعة احتياجاتهم وتوفري اخلدمة اللزمة 
املتقدم من  ار�سيف كامل عن  وال�سكن والطعام، وبذلك يكون لدينا  كالنقل 

انطلقه الأداء احلج ولغاية عودته اىل دياره".
ترويج  يف  ال�سعبة  دور  عن  حتدث  عبا�ض،  اأحمد  احلا�سبات،  �سعبة  م�سوؤول 
من  بالتقدمي  اخلا�سة  اال�ستمارة  ا�ستقبال  يتم  قائل"  احلجاج  معاملت 
كان  اذا  ما  ومعرفة  ومطابقتها،  البيانات  ومتابعة  احلجاج  �سوؤون  �سعبة 
املتقدم قد دفع الق�سط االأول، ومن ثم ادخالها اىل احلا�سبة واإعطائه كتاب 
الإكمال االجراءات االأخرى، وبعد الفوز بالقرعة يتم دفع الق�سط الثاين، ومن 
ثم تخزن كافة البيانات يف احلا�سبة وحتفظ يف اقرا�ض، وتو�سع يف ار�سيف 

احلا�سبة".
وا�ستطرد" يكون عملنا مرتبط ارتباطا مبا�سرا بالهيئة العليا للحج والعمرة 
يف بغداد، ولت�سهيل العقبات وجتاوز االجراءات الروتينية يف التقدمي، اعتمد 
التقدمي عن طريق االنرتنت، وملء اال�ستمارة الكرتونيا يف بادئ االمر، ومن 

بعدها يتم اكمال االجراءات اللزمة".



تحقيقات

واأمريكية  واأفريقية  اآ�سيوية  اأ�سول  من  املتحدرة  الثقافات  ذات  اجلاليات  بع�ض 
ق�ساوتها،  ف�سل عن  بحتة  ان�سانية  لي�ست  االأن�سطة  اأن هذه  من  تخ�سى  جنوبية 
ترغب  عوائل  اىل  وت�سليميهم  االأطفال  خلطف  قانوين  غطاء  عن  عبارة  وانها 

بالتبني اأغلبها اأوربية اأ�سلية..

ن�ساط  متواترة عن  وتقارير  اأخبار  هناك  امنا  فراغ  من  تن�ساأ  املخاوف مل  هذه 
هذه  وتدخل  الفقرية،  ال��دول  يف  االأط��ف��ال  ل�سراء  اجلن�سيات  متعددة  �سبكات 
التذرع  وبني  االطفال  �سراء  بني  فيه  التمييز  يتم  ال  �سبابي  حيز  �سمن  امل�سالة 
بحجج قانونية الأخذهم من عوائلهم ق�سريًا، ف�)�سراء( االطفال ممكن يف الدول 
الفقرية لكنه يف دول ال�سمال غري ممكن ورمبا تتحول ذريعة حماية االأطفال اىل 
ن�سخة معدلة من عملية ال�سراء التي تتم يف الدول الفقرية، الأن النتيجة واحدة 
اأكر من  او  واحد  ب�سبب فقدان  االنهيار  التفكك ورمبا  العوائل اىل  �ض  تعرُّ هي 

اأبنائها.

 �أدلة و�قعية..
هذه املخاوف تدعمها عدة ق�س�ض واقعية جرت على عوائل م�سلمة، مل تعرف 
ثقافة التدخل يف امل�ساكل العائلية اىل حد اأن تاأخذ ال�سلطات اأوالدها وت�سلمهم 

لعوائل اأخرى تربيهم ل�سنوات ورمبا حتى بلوغهم �سن الر�سد.
اأ�سول عراقية" هناك ق�س�ض عديدة  نرويجي من  يقول)اأبو حوراء(، مواطن 
�سهدتها  ق�سة  املثال  �سبيل  على  اذك��ر  مطول،  حديث  اىل  يحتاج  بع�سها  لكن 
عن طفلة يف ال�سويد يف احدى رو�سات االطفال كانت ت�سِرب  طفلة اخرى على 
موؤخرتها، ف�ساألتها املعلمة من عّلمِك هذا؟ قالت ان اأبي ي�سربني يف البيت هكذا. 
فات�سلت االدارة باالأب وجرى معه حتقيق واتهموه بال�سذوذ اجلن�سي وممار�سة 
اأعمال م�سينة مع ابنته، وقاموا باملراقبة والتحقيق الأكر من �سنة فا�سطر ذاك 
بامل�سايقات  للعائلة  ت�سببوا  ان  بعد  الرو�سة  اىل  ابنته  ار�سال  عدم  اىل  االأب 

وال�سغط النف�سي، بح�سب راأي االأب طبعًا. 
وي�سيف ابو حوراء مبينا عن ق�سة اأخرى" طفلة �سقطت من على ال�سّلم وب�سبب 

ذرائع قانونية وخشــية من نهج تعسفي  
مصادرة أطفال الجاليات المسلمة في الغرب

تخّيل �نك تعي�س وعائلتك مهاجر� يف بلد �أجنبي، وملجرد �نك قد عّنفَت �بنَك �و �سربتُه �و قد يكون تعّر�َس ل�سقطة ما 
من �ل�سّلم �و �أ�سيب نتيجة �للعب �و غريه، لأي �سبب من هذه �لأ�سباب تخّيل �نه قد تاأتي �سلطات ذلك �لبلد وت�سادر �بنك 

منك! وتعطيه لعائلة �أخرى ل تعرفها وقد تكون من �أ�سول غربية �و حتى دين �آخر!.
وهذه �لعقوبة قد ت�ستمر ل�سنو�ت و�سوًل �ل بلوغ �بنك �و �بنتك �سن �لثامنة ع�سر، ليقرر ما يريد بنف�سه و�ل من 

ينتمي!
و�ل�سبب، هناك موؤ�س�سة تدعى)حماية �لأطفال( تن�سط يف بع�س �لدول �لأوروبية، وهي حتمي �لأطفال من �لعنف 

�لأ�سري، حتميهم من �آبائهم و�أمهاتهم وقد حترم بع�س �لأُ�سر من هوؤلء �لأبناء ل�سنو�ت، رمبا تبدو �لعبارة غريبة لكن 
هذ� هو �لو�قع.

تحقيقات
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االآثار التي كانت عليها بعد �سقوطها، اعتربت)موؤ�س�سة حماية االطفال( ان ما 
العائلة وفق  الطفلة من  االأ�سري،  وبذلك اخذت  العنف  حدث يقع حتت طائلة 
�سنة  والداها  وينتظر  �سنة  ع�سر  �سبعة  عمرها  االآن  والبنت  القانون،  مقررات 
العام  اليهم بعد فراق �سنوات كانوا يرونها ثلث مرات فقط يف  اأخرى لرتجع 
الواحد! ف�سل عن احلكم على االأبوين بغرامة ثلثة اآالف دوالر واحتجاز ملدة 

�سهر...

 معطيات عن منظمة حماية �لأطفال �ملثرية للجدل 
تعتقد منظمة)حماية االأطفال( انها متنع �سلب حرية االطفال او الت�سييق عليهم 
او �سربهم او ممار�سة اي عنف �سدهم من قبل عوائلهم، ولكن يبدو ان بع�ض 
موظفي هذه املوؤ�س�سة رمبا ال يفهم كيفية تطبيق القانون، ورمبا يكون اجتهادا من 

البع�ض االآخر والأغرا�ض خمتلفة.
او  االأوالد حقيقة  ب�سبب قول احد  اأوالده��ا جميعًا!  اأخذ  يتم  العوائل رمبا  بع�ض 

جتنيًا ب�سلب احد االأبوين حلريته، او يدعي انه يتعر�ض لل�سرب، وبذلك يكون قد 
يجني على نف�سه وعلى اأخوته وعلى اأبويه، فتقوم هذه املنظمة بتوزيع االأوالد على 

عوائل اخرى غريبة! ترغب بالتبني او التكفل برتبية هوؤالء االأبناء! 
اأ�سد ما يرافق هذه االجراءات التي قد تكون تع�سفية، هو منع روؤية البع�ض  ان 
للبع�ض االآخر من هذه العائلة، وملدد خمتلفة بع�سها طويل والبع�ض االآخر ق�سري 

وذلك ح�سب املو�سوع.
بع�ض االآباء واالأمهات يخ�سعون اىل جدول لروؤية اأوالدهم مثًل ثلث مرات يف 
الدعوات  وقيام  والتحري  والتحقيق  واجلهد  العناء  وبعد  وهكذا  فقط،  ال�سنة 
واملحاكم رمبا يعود االأوالد اىل اأح�سان االأبوين، ورمبا ال يح�سل هذا اإال بعد ان 

يكون اأعمارهم ثمانية ع�سر �سنة.
اجلاليات  بداأت  االأمور  مثل هذه  تكرار  وكرة  اجلاليات  وتنوع  تطور  وبعد  االآن 
اال�سلمية بالقيام بتنظيم موؤ�س�سات ت�ساعد مثل هذه العوائل او االطفال لتبنيهم 
من  العنف  ملو�سوعة  تتعر�ض  التي  العائلة  كانت  اذا  اأي  باملثل،  عوائل  قبل  من 

ذرائع قانونية وخشــية من نهج تعسفي  
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من  واالأوالد  �سومالية،  عوائل  اىل  اأطفالها  يعطى  مثًل  ال�سومال 
عوائل  اىل  يعَطون  االأمر  لهذا  يتعر�سون  كانوا  ان  باك�ستانية  عوائل 

من باك�ستان وهكذا...

 �نتقاد�ت و��سعة يف �ل�سارع �لرنويجي...
تقريره  يف  الرنويجية،  اجلن�سية  يحمل  ال��ذي  ح��وراء(  ويقول)اأبو 
ل�)الرو�سة احل�سينية(" �سهد ال�سارع الرنويجي ردود اأفعال وا�سعة، 
وق�ساة  وحمامني  اأ�ساتذة  بني  ما  �سخ�سية   100 يقارب  ما  �سّمت 
وغريهم.. تطالب هذه ال�سخ�سيات الدولة باإجراء تعديلت تخ�ض 
ت�سكل  باتت  التي  الطفولة،  تنظم عمل منظمة رعاية  التي  القوانني 
تعمل  التي  القوانني  تن�ض  اإذ  الرنويجية،  االأ�سرة  كيان  يهدد  خطرا 
املنظمة مبوجبها على �سحب الطفل من ذويه يف حالة وجود اي م�سكلة 
حتى لو كانت ب�سيطة ال ت�ستوجب تدخل املنظمة، كَزجر االأب ابنه عن 
فعل ما او توبيخه، ويف بع�ض االحيان تقوم املنظمة مبعاقبة االأبوين 
الأتفه االأ�سباب كمعاقبتهما على الطريقة التي يتناول بها الطفل وجبة 
طعامه اأو منامه وهكذا، هذه القوانني ال�سارمة واملجحفة كانت مثار 

جدل يف االو�ساط الثقافية والفكرية واالكادميية".
 Einar C. Salvesen، �سلف�سن  اي��ن��ار  النف�ض  ع��امل 
psykolog " يذكر ان اخلرباء النف�سانيني لهم علقة �سعيفة 
مع روؤ�ساء املنظمة مما يعر�ض االأ�سرة لل�سرر وخلطر عدم احلماية 
مع  يتنا�سب  ال  ونفوذها  ال�سلطة  �سلحيات  ان  كما  لهم،  القانونية 
تبيح  او حرية  �سلطة  لديهم  لي�ض  الذين  النف�سانيني  حجم اخلرباء 
فر�سة  هناك  لي�ض  بالتايل  واأحوالهم  االطفال  نف�سية  درا�سة  لهم 
لل�سرة للدفاع عن افرادها يف حال مت �سحب الطفل من ذويه ب�سكل 

نهائي".
 Thea Totland، ت��وت��لن��د  ت��ي��ا  امل��ح��ام��ي  ق���ال  ف��ي��م��ا 
" عملت مع املنظمة كثريا وانا م�ستعد للدخول يف   advokat

حوار مع موظفي املنظمة الذين يغيب عنهم التوا�سع".
وتابع" اأنا اعتقد ان الكثري من االطفال يكونون اح�سن حاال فيما لو 

كانوا مع اآبائهم على العك�ض لو كانوا مع غري اأ�سرهم اال�سلية".
ثون  هيل�ستاد  ك��روو  االن�سان  حقوق  ق�سايا  يف  واخل��ب��ري  املحامي 
 " يقول   Gro Hillestad Thune، advokat
رعاية  منظمة  داخل  املتطور  اال�ستبداد  على  كثرية  اأمثلة  نرى  نحن 
الطفولة ون�سمع اي�سا االطفال الذين اخذوا من ا�سرهم يعانون من 

م�ساكل �سحية ب�سبب ابتعادهم عن رعاية ا�سرهم".
نينا  او�سلو،  بجامعة  والبيئة  التنمية  مركز  يف  والباحثة  الكاتبة 
Nina " توؤكد ان الكثري من اخلدمات التي تقدمها املنظمة لي�ست 

بامل�ستوى الذي يتنا�سب مع ال�سلحيات املمنوحة لها".
 Brynjar Meling، م��ي��ل��ن��غ  ب���ري���ن���ي���ار  امل���ح���ام���ي 
الق�سايا  يف  دائم  ب�سكل  ي�سارك  اىل" انه  ي�سري   ،advokat

انتزاع األطفال من عائالتهم يعد 
مسألة قانونية الى حد ما في السويد، 
تلجأ إليها السلطات االجتماعية، عندما 

تقرر أن الوالدين غير قادرين على 
رعاية وتربية األطفال.
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التي تهم عمل املنظمة خلل ال�سنة، وقد عرب عن "قلقه من �سلوك 
امل�ساعدة  من  واملجردة  ال�سعيفة  اال�سر  اجت��اه  وت�سرفها  املنظمة 

والعون، وو�سف النظام املعتمد من قبل املنظمة "بالفا�سل".
 Venil امل��ح��ام��ي��ة ف��ن��ي��ي��ل ك��ات��ري��ن��ا م���ن م��دي��ن��ة ت���رون���ده���امي
تقول   Katharina advokat، Trondheim
" اأنا عملت يف ق�سايا املنظمة الأكر من 20 عام، ووجدت ان القوانني 
عمل  ت�سحيح  من  فلبد  با�ستمرار  ت�سوء  املنظمة  التي حتكم عمل 

املنظمة من خلل تعديل القوانني".
�سلبا  انعك�ض  وم�ساعفة  كبرية  �سلطات  املنظمة  منح  واأ�سافت" ان 
والتجاوزات  للخروقات  نهائي  حل  و�سع  من  فلبد  ادائ��ه��ا،  على 

التي ت�سدر منها طيلة الفرتة املا�سية، كما انه يجب ان يكون �سنع 
يتم بطريقة دميوقراطية اي بح�سور املخت�سني  القوانني واالنظمة 
�سن  م��ن  االآن  يح�سل  كما  ال  واالج��ت��م��اع  النف�ض  علماء  وا���س��راك 

للقوانني وممار�سة ال�سلطة بعيدا عن االجواء الدميوقراطية".

 كيف تاأخذ �لدولة �لأطفال من عائالتهم)بالقانون(؟! 
ال��ت��ج��اوز على ح��ق ال��وال��دي��ن ب��رع��اي��ة االأط���ف���ال، وان��ت��زاع��ه��م من 
ال�سويد،  يف  ما  حد  اىل  وم��وج��ودة  قانونية  م�سالة  يعد  عائلتهم، 
الوالدين،  اأن  تقرر  عندما  االجتماعية،  ال�سلطات  اإليه  تلجاأ  حيث 
اأو اأحدهما، غري قادرين على رعاية وتربية االأطفال، فتقوم الدولة 
بتدبري اأمور تربية االأطفال والبحث عن عائلت اخرى غريبة عنهم.
هذه  ت�سبح  �سرقية،  عائلت  اإىل  ينتمون  االأطفال  يكون  وعندما 

املجتمع  قيم  بني  الكبري  االختلف  ويظهر  تعقيدا،  اأكر  الظاهرة 
والعائلة القدمية واجلديدة، وتزداد تداعيات عدم الفهم ال�سحيح 
وينتج  عديدة،  اأخرى  عوامل  اإىل  اإ�سافة  االأطفال،  وحقوق  لقوانني 

عنها ق�س�سًا ماأ�ساوية تفككت من ورائها عدة عوائل. 
ال�سويدية، نقتطف ت�سريح  الكومب�ض(  اأجرته)�سحيفة  ويف حتقيق 
للق�سايا  االإ�سرتاتيجية  ال��وح��دة  م��ن  غ��اردي�����س��رتوم  اآن  املوظفة 
االإجتماعية يف العا�سمة �ستوكهومل حيث تفيد" ان قرار اأخذ االأطفال 
من رعاية الوالدين، يتم بعد حتقيقات ونقا�سات طويلة، واإن التفكري 
باأخذ طفل من رعاية والديه اآخر �سيء ميكن ان ُتقدم عليه اخلدمات 
عدم  عند  فقط  يحدث  االأم��ر،  هذا  وان  االجتماعية)ال�سو�سيال(، 
ب�سكل  �سيئة  االأو�ساع  تكون  وعندما  العائلة،  مع  اتفاق  اىل  التو�سل 

حقيقي على االأطفال".
وهناك اختلف وا�سح يف اأ�ساليب تربية االأطفال يف ال�سويد ب�سكل 
جذري عن مثيلتها يف البلدان االخرى، وباالأخ�ض ال�سرقية وال�سرق 
االأ�سول،  تلك  املنحدرين من  اللجئني  فاإن كثري من  لذا  اأو�سطية، 
والتما�سي  االأ�س�ض  تلك  مع  التكيف  يف  حقيقية  �سعوبات  يواجهون 
معها، اذ يبقون متم�سكني باالأعراف املوروثة من اأجدادهم والتي من 
ال�سعب ان جتد قبواًل يف جمتمع كاملجتمع ال�سويدي، يواكب اأحدث 
الطرق الرتبوية يف تن�سئة االأطفال وال يكتفي باملوروث، رغم الكثري 

الذي ميلكه من ذلك. 

 هل ميكن عودة �لأطفال؟
جتيب املوؤ�س�سة - وفق ما جاء يف حتقيق �سحيفة الكومب�ض- عن هذا 
اإعادة  اىل  يهدف  القانوين  قائلة" الت�سريع  وتو�سح  نعم.  ب�  ال�سوؤال 
ممكن،  وقت  وباأ�سرع  ممكنًا  ذلك  كان  اذا  منازلهم  اىل  االأطفال 
حيث اإن اخلدمات االجتماعية م�سوؤولة عن تقدمي امل�ساعدة للأطفال 
واأولياء االأمور، خللق اأف�سل و�سعية منا�سبة للأطفال يف املنزل وعلى 
الوالدين واالأبناء اأن يعربوا عن ما يرونه منا�سبًا لهم، لكن ما يح�سل 

اأحيانًا ان االأطفال ال ميلكون رغبة العودة اىل منازلهم من جديد".
وتعتقد بع�ض العائلت اأن �سحب االأطفال من ح�سانة الوالدين هو 
اأولياء  على  وان  وال�سخ�سية،  العائلية  الفرد  حياة  يف  �سافر  تدخل 

االأمور ان يربوا اأبناءهم بالطريقة التي يجدونها منا�سبة.
وتعتقد املوؤ�س�سة ان االأمر لي�ض �سهًل، حيث من املهم اإحرتام حقيقة 
ما يف حميطهم  احد  تدخل  ما  اذا  باالإهانة  ي�سعرون  قد  النا�ض  ان 
العوائل  تلك  ت�سعر  كيف  اىل  بتوا�سع  اال�ستماع  يجب  لذا  اخلا�ض، 

واإعطاءهم الفر�سة للتو�سيح و�سرح نظرتهم حول تن�سئة الطفل.
ال  عائلته  من  طفل  اخذ  فيه  كان  اذا  االأم��ر  اأن  توؤكد  ذل��ك،  مقابل 
القرار، لكن من  اإ�ستنئاف  ال�سهولة، وهناك دائما حق  يجري بهذه 
ال�سروري ان نتذكر دائمًا ان للأطفال حقوقًا وعلى املجتمع اإلتزامًا 

بحمايتهم. 
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حوارات

•  حاوره:  عماد بـعـو

مدير الطرق والجسور في كربالء:
ارتفاع اسعار االراضي وقلة السيولة حالت دون تنفيذ المشاريع

تعد مديرية الطرق والجسور 
في كربالء احدى تشكيالت 

الهيئة العامة للطرق 
والجسور التابعة لوزارة 
االعمار واالسكان حيث 

تتولى المديرية االشراف 
وصيانة الطرق الخارجية 
والداخلية الواقعة ضمن 

الحدود االدارية للمحافظة.
 وللمزيد من المعلومات 
حول ماهية عمل الدائرة 

كان لمجلة )الروضة 
الحسينية( حوارا مع مدير 

دائرة الطرق والجسور في 
كربالء )سامر مرتضى 

مجيد(.

الذي  األعمال  ماهي  الحسينية:  الروضة 
تقوم به دائرتكم؟

مجيد: نعم هناك جملة من االعمال التي تق�م بها دائرتنا 
وتتفرع اىل عدة جماالت؛ منها ماه� تنفيذي واالخر ا�سرايف, 
حيث يك�ن ال�سق االول ه� �سيانة الطرق اجلديدة والقدمية 
واملحافظة عليها وتنفيذ الطرق اخلارجية والداخلية, ا�سافة 
اىل ال�سق الثاين فيك�ن عمل املديرية ه� جانب ا�سرايف على 

امل�ساريع املختلفة, حيث تك�ن عملية التنفيذ من خالل تنظيم 
مناق�سات  خالل  من  عنها  االعالن  يتم  تخمينية  ك�س�فات 

ومن ثم احالتها اىل �سركات او مقاولني يت�ل�ن تنفيذها.
واالليات  الخطط  الحسينية: ما هي  الروضة 

المعتمدة في انجاز المشاريع؟
التي تك�ن على  مجيد: االليات خمتلفة باختالف االعمال 
احالة  يتم  للعمل  املنفذة  اجلهة  مع  االتفاق  فبعد  عاتقنا, 
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‚‚
‚‚ اإ�سرافيه  جلان  ت�سكيل  يتم  ثم  ومن  معها,   وت�قيعه  العقد 

�سري  ومتابعة  العقد  فــقــرات  تنفيذ  متابعة  مهمتها  تك�ن 
املقاول  التزام  ومــدى  اجنــزت,  التي  االجنــاز  ون�سب  العمل 
معهم  امل�قع  العقد  الــ�اردة يف  الفقرات  بتطبيق  ال�سركة  او 
م�ا�سفات  ومعرفة  للم�سروع  التخميني  الك�سف  ومطابقة 
امل�اد امل�ستخدمة؛من خالل الفح��سات املخترية املطل�بة, 

لعمل �سهادة اجناز للجهة املنفذة. 
االنسجام  مــدى  ما  الحسينية:  الــروضــة 

والتعاون بينكم وبين المديريات االخرى؟ 
�سري  اجل  من  املعنية  اجلهات  مع  م�ستمر  مجيد:التعاون 
للمدينة؛  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  �سل�سة,و  ب�س�رة  العمل 
يتم  باي م�سروع  البدء  ات�سال, فقبل  قن�ات  يتم عر  وهذا 
احل�سينية  املقد�ستني  والعتبتني  احلك�مية  الدوائر  خماطبة 
والعبا�سية من اجل معرفة املالحظات التي يبدونها والتن�سيق 
معهم ملنع تعار�س اي عمل مع امل�ساريع التي تنفذ وبعد التاأكد 
كله ي�سب يف م�سلحة  امل�سروع, وهذا  تنفيذ  يتم   من ذلك 

املدينة واملحافظة عليها.
الروضة الحسينية: ابرز المعوقات والمشاكل 
التي تحول دون تقدم واقع الطرق والجسور؟
مجيد:ابرز امل�ساكل التي ت�اجهنا وتك�ن عائقا رئي�سيا امام 
االرا�سي  ا�سعار  ارتفاع  م�سكلة  هي  بها  نق�م  التي  االعمال 
ت�سديد  امل�ساريع,الن  تنفيذ  دون  حالت  والتي  ال�سي�لة  وقلة 
قيمة العقار يحتاج اىل ام�ال طائلة؛ ا�سافة اىل وج�ب رفع 
عملية  امل��س�ع؛ك�ن  هذا  ح�ل  العراقية  املحاكم  يف  ق�سية 
اال�ستمالك  تقت�سي اجراء رفع دعاوي امام الق�ساء, واي�سا 
حتتاج اىل �سن�ات من اجل البت واالقــرار بها, واالكرث من 
ذلك ه� عدم وج�د �سي�له مالية كافية للمبا�سرة يف ان�ساء 

طرق جديدة يف املحافظة.
الروضة الحسينية: هل الموازنة المخصصة 

للمديرية كافية للتنفيذ المشاريع؟
قيمة  ت�سد  ال  لــلــ�زارة  املخ�س�سة  املــ�ازنــة  مجيد:حقيقة 
وهذا  املطل�ب,  بامل�ست�ى  ولي�ست  عليها  نعمل  التي  امل�ساريع 
ي�سبب لنا الكثري من املع�قات االدارية يف ت�سديد م�ستحقات 
للم�ساريع  االلتزامات  قيمة  ت�سديد  واي�سا  املنفذة,  امل�ساريع 

قيد التنفيذ.

مشاريع  هناك  هل  الحسينية:  الروضة 
معطلة بسبب االزمة المالية؟ 

مجيد:نعم ت�جد م�ساريع معطلة وبع�سها حتتاج اىل تاأثيث 
ب�سيط وتكتمل اال ان ال�سي�لة املالية حالت دون ذلك, وهذا 
ي�سبب ارباك للم�اطن ولنا ب�سبب عدم انهاء امل�ساريع بال�قت 
املحدد والذي ي�سفه امل�اطن بانه تق�سري منا اال ان امل��س�ع 
وهي  املت�قفة  االعمال  ومن  له,  وادارتنا  ارادتنا  عن  خارج 
حاليا,وطريق  مت�قف  جنف   - كربالء  طريق  االجناز,  قيد 

كربالء–الرزازة. 
الروضة الحسينية: هل لديكم خريطة عمل 

لمتابعة االعمال ومحاسبةالمتجاوزين؟
ن�سب  ملعرفة  م�ستمرة  ي�مية  متابعة  هناك  مجيد:نعم 
�سالحياتنا,  �سمن  مــن  تــكــ�ن  الــتــي  االعــمــال  يف  االجنـــاز 
جلان  ت�سكيل  يف  املديرية  تتبناها  عمل  الية  وفق  يتم  وهذا 

متخ�س�سة يف ن�عية العمل املقام.
اما بالن�سبة للمتجاوزين وكيفية التعامل معهم قال اال�ستاذ 
الي�مية  املتابعة  فرق  امــام  التجاوز  يك�ن  ال  غالبا  �سامر" 
وامنا يتم التجاوز بعد مغادرة الفرق املكلفة بهذا االمر, اال 

ان املحا�سبة تك�ن وفق االجراءات القان�نية املتبعة اداريا".
وعن ان�اع التجاوزات التي حت�سل وتك�ن �سمن عمل املديرية 
التجاوزات  تختلف  �سامر"  اال�ستاذ  بينها  كما  كالتايل  هي 
باختالف االعمال التي يق�م بها املتجاوز, منها حفر �سارع 
حت�سل  ما  وغالبا  مرورية  ا�سارة  رفع  او  ماء  انب�ب  مد  او 
هذه التجاوزات خفية, ولهذا نحتاج اىل ت�عية اعالمية تبني 
احل�ساري  املظهر  على  والتجاوزات  االعمال  هذه  اثر  مدى 

للمدينة".
الروضة الحسينية: ماهي رسالتكم للجهات 

المعنية بعملكم؟
مجيد: نحن بدورنا ومن منطلق م�س�ؤوليتنا على اظهار مدينة االمام 
امل�س�ؤولينبتخ�سي�س  ال�سادة  كافة  ننا�سد  �س�رة,  باأبهى  احل�سني 
الأعمال  خ�س��سا  واجل�س�ر,  الطرق  لقطاع  كافية  مالية  مبالغ 
ال�سيانة, ك�ن ان �سبكة الطرق يف حمافظة كربالء املقد�سة كبرية 
جدا, واملحافظة ت�سهد ماليني من الزائرين يف الزيارات امللي�نية؛ 
مثل االربعينية,وال�سعبانية,ف�سال عن الزيارات املت�ا�سلة على مدار 
العام, مما يحتاج اىل تخ�سي�س مبالغ لغر�س دمي�مة هذه الطرق.

نحن 
بحاجة 

الى توعية 
اعالمية 
تثقيفية 

بخصوص 
التجاوزات 

على 
الطرق 

والجسور
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حامت ال�سكر  امل�ل�د مبدينة الك�ت عام 1945م  والناقد االأكادميي 
االأول  الرعيل  اإىل  ينتمي  فه�  واملــحــرتف,  ال�اعي  للقارئ  مثال  خري 
بالتحّ�الت  الغنّية  العراقّية  النقدّية  احلركة  يف  اجُلـــُدد  النّقاد  من 
جه�ده  برزت  وقد  الغربي,  االآخر  مع  الثقافّية  باالحتكاكات  واملكتنزة 
وحممد  ثامر,  اأمثال)فا�سل  له,  املجايلني  زمالئه  جه�د  مع  النقدّية 
اجلزائري, وطّراد الكبي�سي, ويا�سني الن�سري, ود. �سجاع العاين, ود. 
يف  وغريهم(  الغامني  و�سعيد  املطلبي,  مالك  ود.  اإبراهيم,  اهلل  عبد 
اإيجاد ن�ع  اإىل  الثمانيني والت�سعيني من القرن املن�سرم هادفًة  العقد 
الزاحفة  والل�سانّية  البني�ّية  للمناهج  املتحّم�س  التاأّثر  بني  التهدئة  من 
لل�ساحة االأدبّية العربّية والعراقّية بفعل الهّبة التي �سهدها الفكر العربي 
الدرا�سّية  والبعثات  الرتجمات  وبفعل  وال�سبعينّيات,  ال�ستينّيات  منذ 
وغريها, وبني تقليدّية املناهج االنطباعّية والفنّية اخلال�سة التي كانت 

�سائدة. 
اأّما متا�ّسه املبا�سر مع الن�س��س واحتكاكه النقدي بها فقد اأّهاله ليك�ن 
نتها  الت التي د�َسّ ناقدا حتليلّيا ن�سّيا حّرا قادرا على اال�ستعانة بالت��سّ
مناهج ما بعد البني�ية كالتاأويل والقراءة والتلّقي والتفكيك و�س�ى ذلك.
والع�اطف  االأهــ�اء  لت�سذيب خطابه من  ي�سعى جاهدا  ناقٌد  وال�سكر   

العربّي  النقد  جه�د  تثمري  اإىل  ويهدف  اجلاهزة,  النقد  ومنهجّيات 
من خالل ت�سهيل مهّمة تقّبل الن�س��س االأدبّية وال�سعرّية لدى املتلقي 
امل�ستندات  وت�فري  وحرثها  االأر�ــس  متهيد  عر  املتخ�س�س  اأو  العادي 
االأمزجة  وتغرّيات  احلداثة  م�ستجّدات  لت�س�يغ  واجلمالّية  النظرّية 
الفنّية اجلديدة. وقد تنامى اهتمامه الفكري متجاوزا الن�س العراقي 
ومالم�سا الن�س العربي باآفاقه املتنّ�عة, اإذ تناول جتارب عربّية كثرية 
ذات ح�س�ر واأهّمّية يف ال�سعر وال�سرد معا, وكانت اهتماماته النقدّية 
ال�سعر  نقد  �سّكل  واإن  ن�ع حمدد,  تت�قف عند  اأي�سا, ال  حّرة ومفت�حة 
ي ويف  الن�سّ التحليل  ن�ساطات متمّيزة يف  االأغلب منها, فه� ذو  االأعّم 
ونقد  الن�س�ي  واالأدب  والرواية  الق�سة  نقد  ويف  الذاتّية  ال�سرية  قراءة 
بجانب  ذلك,  و�س�ى  لالأطفال  والكتابة  الت�سكيلّية  الفن�ن  ونقد  النقد 
حر�سه  عن  ف�سال  واملتنّ�عة,  الكثرية  والعلمّية  االأكادميّية  م�ساهماته 
والــنــدوات  املــ�ؤمتــرات  يف   - وم�ساركة  ن�سرا   - العربي  احل�س�ر  على 
واحللقات الدرا�سّية. وقد واكب ال�سكر الأكرث من ثالثة عق�د الدع�ات 
�سياغة  يف  امل�سهمني  من  وكــان  العربي,  النقد  حتديث  اإىل  الرامية 
الغربي,  االآخــر  على  منفتحة  جديدة  واإجـــراءات  وت�سّ�رات  مفاهيم 

ر للما�سي وامل�روث.  وواعية بحا�سرها من غري تنكُّ

 • علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

)1945-....(حاتم الصكر

ظّلت عالقة النّقاد وقّراء االأدب بالن�سو�س االإبداعية عالقة عجيبة ومثرية عرب م�سرية الثقافة العربّية، اإذ توّزعت هذه العالقة 
اأو القبول والرف�س، وهو ما انعك�س على قيمة �سلطة مبدع الن�س و�سلطة قارئه، ف�سال عن  بني مبداأي اال�ستح�سان واال�ستهجان، 

�سلطة الن�س نف�سه داخل حدود هذه الثقافة.
النّقاد  النقدي عند  التعامل  و�سائل  معها  الفنّية وتغريت  تغرّيت احل�سا�سّية  العربية ع�سر احلداثة  الثقافة  ومع حماولة دخول 
)القّراء( مع هذه الن�سو�س التي ان�سحبت على نتائج هذا التعامل، فاأ�سبح الرتكيز يف الع�سر امل�سار اإليه - اأي ع�سر احلداثة- من�سّبا 

على القارئ بو�سفه مكّمال للعمل االإبداعي من خالل رحلته املعرفية يف اأقا�سي الن�س واأبعاده وتنا�ساته املختلفة.

مرّوض النصوص والقارئ المختلف
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النزعة  من  العربي  ال�سعر  لغة  تخلي�س  اإىل  ال�سكر  دعــا  ما  وكثريا 
اخلطابّية املتج�ّسدة يف االإن�ساد, وحاول تنقية هذه اللغة من كّل ما علق 
من  انطالقا  الع�سر  جتاوزها  جاهزة  وا�ستخدامات  مظاهر  من  بها 
واأهمّيتها يف  ولدورها  احلديث,  ال�سعر  مغامرة  الكلمة يف  لقيمة  وعيه 
�سياقها ال�سعري الذي ت�ّظف فيه. ودافع عن التجديد يف ال�سعر م�ؤمنا 
بحتمّيته, ب��سفه جتاوزا للقدمي الذي ا�ستهلكت طاقته يف ق�الب م�روثة 
ال ت�ست�عب روؤيا ال�ساعر احلديث ومغامرته اجلديدة القائمة على تغرّي 
الروؤيا؛ مرّكزا بذلك على مناذج واأ�سكال �سعرّية غرّيت طريقة ال�عي 
الــرواد,  �سعر  فهي  النماذج  هذه  اأّمــا  اأي�سا,  بتلّقيه  وال�عي  بال�سعر, 
الأّن  كّتابها  االأوىل, ويف اجليل احلايل من  النرث يف مرحلتها  وق�سيدة 
الق�سيدة  يف  والفنّية  اجلمالّية  التحّ�الت  على  حّي  �ساهد  اجليل  هذا 
ال�سكر  عند  مرتبط  احلداثة  مفه�م  اأّن  هذا  يعني  اأن  دون  العربّية, 
بالزمنّية, الأن حداثة ال�سكر هي حداثة لها ا�سرتاطات فنّية اأكرث مّما 

لها داللة زمانّية.
للن�س��س  مقاربته  يف  منهج  على  منهجا  ال�سكر  حــامت  يغّلب  ومل 
التي  الن�س  طبيعة  اإىل  ذلك  يف  الف�سل  الكلمة  ترك  واإمّنــا  االإبداعّية 
تتحكم يف االختيار جانحا بذلك اإىل تركيب منهجي متعدد االأبعاد كان 

ه� االقرب اىل م�قفه النقدي, واإىل هاج�سه ال�سخ�سي,  وقد �سّب هذا 
كلُّه يف �سالح روؤيته احلداثّية واعتمادها مقيا�سا يف حياة الن�س ونقده 
معا, وهي روؤية منطلقة من م�قف نقدي ي�ستبعد وج�د خط�ة منهجّية 
وحتّجم  الروؤية  �سُتقْ�لب  فاإّنها  ُوجــدت  اإن  اخلط�ة  هذه  الأن  اأخــرية, 

الن�ساط وتقتل الفاعلية النقدّية. 
-قراءات ال�سكر مّثلت يف تطبيقاتها واإجراءاتها مثاال للقراءة ال�اعية 
املدركة للكثري من االإ�سكاالت املعا�سرة, وو�سعت تاأ�سي�ساته النقدّية يف 
خالل  من  ال�سعري  للن�س  واعية  حّية  قراءة  اىل  يعمد  اإجرائي  منهج 
ه النقدي جّدة ومغايرة  ت�ظيف اآلّيات الك�سف والتحليل التي متنح ن�سّ

يف اآن واحد.  
ت�سكاّلت  انطباعيا يبحث عن  املبكرة من �سغله  الفرتة  بداأ يف  واإن  -وه�, 
اأدواتـــه  ت�ا�سع  ينا�سب  مبــا  االأدبـــي  الن�س  يف  والفكر  ــ�اقــع  وال احلــيــاة 
وحمدوديتها اآنذاك,  فقد عّزز روؤيته الن�سّية ونزعته التحليلّية مبا اأتاحه 
اطالعه على املنهج البني�ي اأوال, ثم بانتقاله اإىل ما تبّنته نظرية التلقي من 
دور القارئ يف ت�سكيل وج�د الن�س بالفعل بعد اأن اأوجده كاتبه بالق�ة, وه� 
ما دعاه للذهاب يف اأقا�سي الن�س واأبعاده وتنا�ساته من خالل ذاكرة قارئ 

ة واملختلفة. حمرتف ي�سّلط على الن�س وعيه وذخريته النقدّية اخلا�سّ



ومنها  اال�سلمية  الدول  يف  اجلامعات  من  كثري  البالغ  ويالل�سف 
العربية واملحلية يف بلدنا �ساعت فيها ظاهرة �سيئة تاأخذ باالت�ساع 
والتنامي وهي ظاهرة التربج التي تعني اإظهار املراأة ملفاتن بدنها 
والق�سرية  ت���ارًة  ال�سيقة  امللب�ض  لب�ض  ب���  وم��لحم��ه  وتقاطيعه 
ارت��داء  خ��لل  وم��ن  اأخ��رى  ت��ارًة  حتتها  ما  تبدي  التي  وال�سفافة 
ُي�ساف  ثالثة  تارًة  االأحمر  كاللون  للنظر  ُملفتة  الوان  ملب�ض ذات 
لذلك ا�ستعمال م�ساحيق التجميل وادوات الزينة والعطور وك�سف 
لعر�ض  دورًا  لي�ست  اجلامعات  ان  ملحظة  مع  ل�سعرها،  امل��راأة 
نلحظ  وهنا  اجلن�سني  بني  االختلط  ظل  يف  خ�سو�سًا  االزي��اء 
يف  االن��اث  عن  الذكور  ف�سل  على  احلر�ض  وهي  وا�سحة  مفارقة 
مرحلة الدرا�سة االبتدائية وهم يعي�سون يف رحاب الرباءة والق�ساء 

على ذلك الف�سل بينهم يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية.
وازداد االمر �سوءًا يف ظل حرب العوملة والغزو الثقايف الذي يهدف 
العظيمة، ومن خلل  اال�سلمية  الهوية  وم�سخ  وتذويب  اإىل متييع 
فقد  االميان  ُيقتل  قتله  ويف  احلياء  فيها  ُيقتل  امل��راأة  وتربج  �سفور 
ورد عن ر�سول اهلل االأكرم االأعظم االأنور االأ�سرف )�سلى اهلل عليه 
الراأ�ض من اجل�سد فْمن  االإمي��ان مبنزلة  واآل��ه( قوله )احلياء من 
ال حياء له ال اإميان له( وامل��راأة كما هو معلوم هي ن�سف املجتمع 
وهذا  املجتمع..  ن�سف  الأمي��ان  قتُل  هو  فيها  احلياء  قتل  وحماولة 
ما  اإال  زينتهن  يبدين  )...وال  تعاىل  قال  اخلطورة  منتهى  يف  اأمر 

زينتهن  يبدين  وال  جيوبهن  على  بخمرهن  ولي�سربن  منها  ظهر 
�سورة  ابنائهن.....(  اأو  بعولتهن  اأب��اء  اأو  اأبائهن  اأو  لبعولتهن  اإال 
اإىل  النور االآية 31، واال�سلم احلنيف ي�سد ويغلق الطريق املوؤدي 
بعد  نفعًا  يجدي  علج  )واي  العلج  من  خري  والوقاية  املعا�سي 
تقريب عود الثقاب امل�ستعل من البنزين( وقوة الغريزة واالجنذاب 
ه وذروته يف مرحلة ال�سباب وهذا اأمر ال  بني اجلن�سني يكون يف اوَجّ
�سبيل النكاره، وحال الن�ساء يف هذا املورد كا�سيات عاريات للقلوب 

مثريات وبالفتنة داخلت، ولغ�سب اهلل متعر�سات.
ولعل بع�ض املتربجات يقنعن اأنف�سهن ويحاولن اقناع غريهن باأن 
ان اهلل  التربج وهو م�ساألة �سخ�سية ومبا  املُطلقة يف  لهَنّ احلرية 
جميل يحب اجلمال فلها احلق يف ابداء مفاتنها وجمالها )ح�سب 
( من اجل الو�سول اإىل جذب انظار غريها وبالذات الرجال  قولهَنّ
للتميز والتباهي والفات النظر ورمبا احل�سول على فر�سة للزواج.

 خالد غانم الطائي

مقاالت

نظرًا لما يحظى به العلم من القداسة واالحترام والتبجيل وعلو الشأن لذلك أطلق على 
مبنى الجامعة بـ )الحرم الجامعي( والحرم مأخوذ من االحترام فالعلم هو منصة االنطالق 

نحو الفضيلة والرقي والسمو والسؤدد

الحرم الجامعي والتبرج
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• ح�سني عبد االمري

رفع  ال���ذي  ال�سعار  ه��ذا  احل��رام��ي��ة(  باكونه  ال��دي��ن  )با�سم 
�سعار  على  اتفقوا  فالكل  وال�سوؤال  للتاأمل  يدعو  باملظاهرات 
واحد ا�سمه الوطن فتمت �سرقة الوطن  با�سم الوطن والوطنية، 
فهذا  يتدين  او  اأي�سا  ي�سلي  امل�سوؤول  يقول:  اأن  لقائل  وميكن 

�ساأنه وهو رمبا لي�ض له بالدين �سلة.
اأن من  ينبغي يوما من االيام جتاهلها  التي ال   ولكن احلقيقة 
انقذ العراق هو الدين، ولو راجعنا ف�سل الدين على العراق منذ 
تاريخية مهمة،  مفا�سل  االن جند هناك  ال�سنم حلد  �سقوط 
فلوال تدخل الدين)متمثل باملرجعية الدينية العليا( لكنا االن 

عبيدا، وهناك اأمور يجب تو�سيحها منها: 
اوال : كتابة الد�ستور  اأمر دعت له املرجعية ولوالها لكان هناك 
د�ستور جاهز ميرر على ال�سعب العراقي لكن الوقفة ال�سديدة 

للمرجعية اجربت املحتل ان يكتب الد�ستور بايدي عراقية. 
وكذلك  االنتخابات  الجراء  الدعوة  املهمة  املفا�سل  من  ثانيا: 
احداث النجف فلوال املرجعية لتهدم قرب امري املوؤمنني وحلدثت 

فنت �سديدة بني النا�ض. 
اإذ  اجلمعة  خطبة  خلل  من  ل�سنوات  الدين  ي�سكت  مل  ثالثا: 
واالهتمام  املف�سدين  وحماربة  لل�سلح  فيها  املرجعية  تدعو 
بالعقل العراقي واالعتماد واالكتفاء الذاتي ولكن مل تكن هناك 
اذن واعية و�ساغية حتى ح�سلت الطامة الكربى ب�سقوط اهم 
حمافظة يف العراق خلل ليلة و�سحاها اال وهي مدينة املو�سل 

وماتبعها من �سقوط لبع�ض املحافظات القريبة منها 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  با�سدار  للدين  وقفة  اهم  كانت  رابعا: 

التي ح�سنت بلد امل�سلمني وحمت الديار واالعرا�ض 
كل  دع��م  من  املرجعية  له  دع��ت  ما  عرب  لدين  وقفة  خام�سا:  
العراقية  ال�سلطة  يف  الهرم  را���ض  بها  يقوم  التي  اال�سلحات 
وبذلك انقذت العراق من م�سري جمهول ومظلم ال يعلم عاقبته 

اال اهلل ور�سوله.
باكونه  ال��دي��ن  )ب��ا���س��م  �سعار  رف��ع  ي�سح  ه��ل  ه��ذا  ك��ل  بعد   

احلرامية(؟ للمن�سفني اجلواب.

�سعارات
تاأمالت )..وال تربجَنّ تربج   � ا�سمه  تبارك   � قوله  لنتاأمل  وللرد على ذلك 

اجلاهلية االأوىل..( �سورة االحزاب االآية 33، فقد ورد يف البدء نهي 
م واحلرية تكون يف  اآلهي ب� )ال( وال حرية �سخ�سية عند االمر املحَرّ
احلكم ال�سرعي املباح وقد جاء يف و�سف التربج ب� )اجلاهلية( وهو 
للداللة على وجود جاهلية  و�سف مقيت ثم جاءت كلمة )االوىل( 
ثانية وهي اجلاهلية احلديثة، املُعا�سرة.. هذا مع اال�سارة اإىل ان 
مثًل  واخلال  كاالأخ  م  املحَرّ الرجل  وامام  عند  املراأة  مفاتن  ابداء 
)جن�سية(  نوعية  فتنة  وقوع  وراءه  من  خيف  اذا  ولكن  ُمباح  امر 
م فما بال بالرجل االجنبي )وهو َمْن  ل عندها اإىل اأمر حمَرّ فيتحَوّ
يحل للمراأة زوجًا( واذا ارادت املراأة من خلل تربجها احل�سول 
اهلل  مع�سية  باب  من  ياأتي  زواج  يف  خري  فل  للزواج  فر�سة  على 
اكر منها  كانت غريها  اإذا  لغريها  ينظر  اأو  الرجل  ورمبا يرتكها 
الن�ساء  من  وكم  زواج  غري  من  بقني   املتربجات  من  فكم  جمااًل 
تغليب  لديها  يح�سل  تربجها  يف  وامل��راأة   .. ت��زوج��َنّ قد  املحجبات 
اجلانب احليواين الغريزي على اجلانب اخُللقي الروحاين فالتميز 
احلق املحمود يكون باخللق ال�سامي الراقي والعلم النافع واالميان 
باهلل والعمل ال�سالح قال عَزّ من قائل )ملثل هذا فليعمل العاملون( 
�سورة ال�سافات االآية 61 اذن عليِك يا متربجة باحلجاب ال�سرقي 
وا�سرتي بدنك وحتجبي قبل ان يدركِك املوت املختبئ خلف ا�ستار 
الغيب وقد يخطفك يف اأي حلظة وبعد ذلك يتم �سرتك ولفك بكفن 
زهيد الثمن و�سوف يطاأ خُدك الناعم الرتاب رغم انفك وي�سمك 

القرب ويحجبِك عن انظار اخللئق.
وختامًا اخلطاب لكم يا اآباء.. يا امهات.. يا اأولياء االأمور )..فاأتقوا 
�سورة  للكافرين..(  اأُع��دت  واحلجارة  النا�ض  وقودها  التي  النار 
نارًا  واأهليكم  انف�سكم  قوا  اآمنوا  الذين  اأيها  )يا   24 االآية  البقرة 
وقودها النا�ض واحلجارة عليها ملئكة غلظ �سداد ال يع�سون اهلل 

ما اأمرهم ويفعلون ما يوؤمرون( �سورة التحرمي االآية 6.
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•اإعداد: عبدالّرحمن الّلمي

هل اللقاء باإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه( ممكن في العصر الحاضر؟ وهل موضوع رؤيته أمرٌ ثابت وال مانع منه؟ وهل تفتقر 
مشاهدته الى االستعداد المسبق وتهيئة المقدّمات؟ أم أنها تحصل اتّفاقًا؟

هذا الموضوع الذي كُثر الحديث عنه في اآلونة األخيرة بين إمكانية الرؤية لدة كثير من العلماء، وبين استحالتها عند البعض 
اآلخر منهم. وما هي أدّلة كّل فريق منهم؟ وكيف يردّ هذا الفريق على ذاك؟

كّل هذا نضعه بين أيدي علمائنا ومفّكرينا ليفصّلوا فيه األمر ويوضّحوه:

هل روؤية الغائب املنتظر ممكنة؟

�سماحة  يــقــول  اإذ 
ــني  ــس ــا� الـــ�ـــســـيـــد ي
بحثه  يف  املو�سوي 

عن الروؤية:
بــاأّن  م�سكل  اأ�سكل  اإن 
املنتظر  االإمــــام  اآبــــاء 
فــرجــه(  اهلل  )عــّجــل 
يت�سل  ظاهرين  كان�ا 
بهم النا�س وي�ساأل�نهم 
ال�سالم  عليهم  اإلــيــهــم  ي�سل�ا  اأن  الأتــبــاعــهــم  وميــكــن 
بخالف  واحلـــرام  احلــالل  منهم  ويعرف�ا  وي�ساأل�هم 
االأب�سار  عن  غائب  فاإنه  ال�سالم  عليه  املنتظر  احلجة 
بل هناك ن�س مروي عنه عليه  اإليه,  ال��س�ل  ال ميكن 

ال�سالم بلزوم تكذيب مدعي الروؤية.
فيجاب عليه بعدة اأج�بة منها: اإن وظيفة االأئمة عليهم 
ال�سالم مل تنح�سر يف الت�سدي العلمي وتعريف النا�س 
اإنهم  خ�س��سًا  االأحــكــام,  وتف�سيل  واحلــرام  احلــالل 
كان�ا يعر�س�ن اأحيانًا عن االج�بة ال�اقعية وي�ستخدم�ن 
التقية يف ذلك, ويف هذه احلالة يك�ن عدم الظه�ر اأوىل 
من االأج�بة التق�ية خ�س��سًا يف مثل هذه الظروف التي 
عا�سها االإمام املهدي عليه ال�سالم من بداية والدته اإىل 

وقت قريب..
اأخــرى  وظائف  ال�سالم  عليه  املع�س�م  لــالإمــام  اإن  بل 

ي�ستفيد منها اخللق. 
عليهم  املع�س�مني  االأئــمــة  بع�س  اإن  اأيــ�ــســًا:  ويــجــاب 
ال�سالم مل يظهروا اال نادرًا للنا�س ول�سيعتهم يف االأوقات 
املهدي  ــام  االم والدة  �سبقت  التي  التاريخية  االأخـــرية 
عليه ال�سالم وو�سحت بدايات الغيبة وهذا يف�سر ندرة 
عليهما  والع�سكري  الهادي  لالإمامني  املبا�سر  الظه�ر 
ال�سالم ولذلك قّل الرواة عنهما عليهما ال�سالم وندرت 
الع�سكري  االمام  الدار�س حلياة  اإن  بل  عنهما؛  الرواية 
عليه ال�سالم يجد اأنه قد غرّي طريقة ارتباطه مع �سيعته 
وا�ستمرت  وال�كالة,  املكاتبة  اإىل  امل�ساهدة  من  وح�لها 

االمــامــان  وكـــان  ال�سغرى,  الغيبة  يف  الطريقة  هــذه 
اأ�سحابهم  يرجع�ن  ال�سالم  عليهما  والع�سكري  الهادي 
اإىل وكالئهم ويجيب�ن على االأ�سئلة من خالل املكاتبة, 
لقاءات  تنح�سر  تكان  حتى  تتحدد  اأن  طبيعيًا  و�سار 

النا�س باالإمام املع�س�م عليه ال�سالم مب�قع ال�سرورة.
الغيبة  زمـــان  يف  ا�ستمرت  الطريقة  نف�س  اأن  وجنــد 
لبع�س  املجال  ف�سح  ال�سالم  عليه  اأنــه  فمع  ال�سغرى 
به  واالتــ�ــســال  بــه  اللقاء  مــن  ومقربيه  �سيعته  خــ�ا�ــس 
الذين  وكالئه  اإىل  غالبًا  يرجع  كــان  ولكنه  مبا�سرة, 
ال�سيعة  بــني  االتــ�ــســال  ليك�ن  ال�ظيفة  لــهــذه  عينهم 

واإمامهم عليه ال�سالم من خالل ن�ابه ووكالئه.
وُيجاب اأي�سًا اأن مهمة اآبائه املع�س�مني عليهم ال�سالم 
تختلف عن مهمته ه� ولذلك انح�سرت مدة حياة اآبائه 
ب�سنني معدودة مل تزد على 74 �سنة طبق اأكرث الروايات 
عليه  ال�سادق  االإمام  بحياة  الرقم  هذا  �سخ�ست  التي 
اأقل من ذلك  باأعمار  االأئمة  باقي  بينما عا�س  ال�سالم, 
حتى و�سلت بع�س اأعمارهم عليهم ال�سالم اإىل 25 �سنة 
كما يف حياة االمام اجل�اد عليه ال�سالم واالمام الهادي 

عليه ال�سالم.
يخ�سع  مل  ال�سالم  عليهم  االأئمة  اأعمار  اختالف  وان 
اأعمارهم  واإمنــا  وال�سحة  كاملر�س  الطبيعية  للق�انني 
مقدرة طبق التقدير االإلهي الذي خ�سع ملالك امل�سلحة 
وال�سرورة التي حتتاجها اخلليقة من ذلك االإمام عليه 
ال�سالم, ولذلك جندها تط�ل يف اإمام وتق�سر يف اإمام 

اآخر.
ال�سالم  عليه  املهدي  االإمــام  عمر  ط�ل  كان  هذا  وعلى 
ميكن  وال  اخلليقة,  حتتاجها  مهمة  الأكـــر  اأعـــد  الأنـــه 
حتققها اال على يديه ال�سريفتني, ولذلك جاءت الب�سارة 
وظه�ره  املتميز  عمره  وط�ل  ب�الدته  االأديــان  جميع  يف 
املعجز, وبتتبع الروايات ال�اردة عن النبي االأكرم �سلى 
من  ال�سالم  عليهم  االأئمة  وجميع  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
التاأكيد  جند  امل�سلمني  جميع  عند  الرواية  طرق  خالل 
الكبري الذي ورد عن النبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم يف والدته وغيبته وط�ل عمره _ حتى يف الن�س 
ال�سبب يف  واأُرجــع  ال�سنة يف م�سادرهم_  رواه  الذي 
ذلك: الأنه الذي ميالأ االأر�س ق�سطًا وعداًل بعدما ملئت 

ظلمًا وج�رًا.
باالإمامة,  ال�سيعة  عقيدة  اإىل  ترجع  االأج�بة  تلك  واإن 
وعليه فمن الطبيعي اأن جند االختالف يف هذه الق�سية 
كما يف الق�سايا العقائدية االأخرى بينهم وبني غريهم, 
فيك�ن احلكم حينئٍذ االأ�س�س العقلية والن�س ال�سحيح, 
وقد ا�ستخدمهما ال�سيعة بق�ة الإثبات عقائدهم الدينية 
ومتيزوا عن غريهم بق�ة احلجة والرهان العتمادهم 
الدليل اإىل جنب ن�س املع�س�م ال�سحيح الذي ال ياأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه.

ويرّد �سماحة ال�سيد منري اخلّباز على ال�سوؤال:
كيف يرى االإن�سان االإمام؟ 

طبعًا نحن عندنا رواية تنفي روؤية االإمام عليه ال�سالم.
االإمام كتب اإىل علي بن حممد ال�سمري )اآخر ال�سفراء( 
يا علي بن حممد ال�سمري عظم اهلل اأج�ر اإخ�انك فيك, 
فاإنك ميت ما بينك وبني �ستة اأيام, وال تعهد الأحد من 
بعدك فقد وقع البالء والغيبة التامة, وال ظه�ر اإال باإذن 
اهلل, وذلك بعد ق�س�ة القل�ب وط�ل االأمد, و�سياأتي ق�م 
من �سيعتنا يّدع�ن م�ساهدتنا فمن ادعى امل�ساهدة قبل 
وال  مفرت,  كــاذب  فه�  ال�سيحة  وقبل  ال�سفياين  خــروج 

ح�ل وال ق�ة اإال باهلل العلي العظيم.

من  ُعلم  ما  وبني  الرواية  هذه  بني  نوفق  كيف 
روؤية كثري من العلماء وروؤية كثري من ال�سلحاء 
وروؤية كثري من االأبرار لالإمام املنتظر عجل اهلل 

تعاىل فرجه؟
العالمة احللي اأحد اأقطاب ال�سيعة االإمامية كان يدر�س 
كتابًا  كتب  الــعــامل  هــذا  ال�سنة,  علماء  مــن  عــامل  عند 
هذا  احللي  العالمة  فطلب  والت�سيع,  ال�سيعة  على  للرّد 
العالمة  اأّن  يعرف  الأنه  ي�افق,  ومل  اأ�ستاذه  من  الكتاب 
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معه  حــاول  الكتاب,  يعطه  فلم  ــرّد,  ال على  وقــادر  ذكي 
العالمة اأن يعطيه الكتاب, قال: اإذا كان كذلك اأعطيك 
اإياه ليلة واحدة فقط, اأخذ العالمة الكتاب من اأ�ستاذه 
و�سّمم على اأن ي�سهر تلك الليلة على الكتاب وي�ستن�سخه 
التعب ملا  �سّدة  الكتاب من  ي�ستن�سخ  بالكامل. ونام وه� 
قال  الكتاب  منه  اأخذ  اأمامه  ماثاًل  رجاًل  كاأّن  راأى  نام 
له: اأ�ساعدك على ن�سخه, ومل ي�ستيقظ العالمة اإال قريب 
االإمام  اأنه  العالمة  فعلم  من�س�خ,  والكتاب  اإاّل  الفجر, 

احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه.
االإمــام  له:  قيل  �سئل  عندما  العل�م  بحر  ال�سيد  اأي�سًا 
كما  واأنت  كاذب مفرت,  فه�  امل�ساهدة  ادعى  يق�ل: من 
يق�ل�ن عنك راأيت االإمام, كيف ن�فق بني روؤيتك وكالم 

االإمام؟ قال: ماذا اأق�ل وقد �سّمني اإىل �سدره؟!
وكثري من الق�س�س التي ُتذكر لالإمام عجل اهلل تعاىل فرجه.

نحن نق�ل: املق�س�د بهذا احلديث )من ادعى امل�ساهدة 
والنيابة,  ال�سفارة  ادعــى  من  يعني  مفرت(  كــاذب  فه� 
االإمام يق�ل: بعد علي 
ال�سمري  حمــمــد  بــن 
اأما  �سفارة,  ت�جد  ال 
روؤية االإمام والت�سرف 
ال�سريف  مبــحــ�ــســره 
واال�ستفادة من اأن�اره 
تاأييده  ومن  ال�سريفة 
ومن ت�سديده فه� اأمر 
لكثري  م�سه�ر  �سائع 
من العلماء وال�سلحاء واالأبرار, حتى ال�سخ�س العادي, 
فاالإمام ورد عنه اأنه قال: )ل�ال ذن�ب �سيعتنا لراأونا راأي 
ومعا�سينا وجتاوزنا  ذن�بنا  اإال  عنه  يحجبنا  وال  العني( 

ورذائلنا.
ويف بع�س الروايات من قراأ دعاء العهد اأربعني �سباحًا 
ُوّفق لروؤية االإمام, اإما يقظة واإما يف املنام, ودعاء العهد 
وبينه  بيني  حال  اإن  )اللهم  االإمــام؛  لروؤية  ت�س�يق  فيه 
من  فاأخرجني  حتمًا  عبادك  على  جعلته  الــذي  املــ�ت 
ملبيًا  قناتي  جمردًا  �سيفي  �ساهرًا  كفني  م�ؤتزرًا  قري 
الطلعة  اأرين  اللهم  والبادي,  الداعي يف احلا�سر  دع�ة 
مني  بنظرة  ناظري  واكحل  احلميدة  والغرة  الر�سيدة 

اإليه وعجل فرجه واأو�سع منهجه(.
وردت  اأدعية  فهي  الفرج,  ودعاء  الندبة,  دعاء  وكذلك 
لنظل  املنتظر,  باالإمام  عالقتنا  لتق�ية  البيت  اأهل  عن 
على عالقة نف�سية باالإمام, لنظل على �س�ق وعلى انتظار 
وعلى لهفة وعلى ت�ّجه نف�سي لالإمام عليه ال�سالم, هذه 
واالنتظار  وال�س�ق  اللهفة  تزداد  مار�سناها  اإذا  االأدعية 
له عجل اهلل تعاىل فرجه, وهذا ال�س�ق النف�سي له اآثار 
اآثار  وله  الــرزق  اآثــار طيبة على  وله  ال�سل�ك  طيبة على 
طيبة على العمر وله اآثار طيبة على الت�فيق وعلى التعلق 

النف�سي باالإمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه.
والروؤيا  الروؤيا اجلميلة  عنه  يذكرون  ال�سلحاء  وكثري من 
ال�سيد  اأبيات  يكّرر  كان  النجف  العلماء يف  فاأحد  املفيدة, 
حامي  ــا  ي )اهلل  املــ�ــســهــ�رة  ق�سيدته  يف  احلــلــي  حــيــدر 

لل�سيد  العتاب  اأبيات  يقراأ  العامل  فهذا  الخ(  ال�سريعة... 
احللي يف الليل ويبكي...

ماذا يهيجك اإن �سرت.. ل�قعة الطف الفظيعة.. 
اأترى جتيء فجيعة.. باأم�ّس من تلك الفجيعة.. 

حيث احل�سني على الرثى.. خيل العدى طحنت �سل�عه.. 
ذبحته اآل اأمية ظاٍم.. اإىل جنب ال�سريعة.. 

ور�سيعه بدم ال�ريد.. خم�سب فاطلب ر�سيعه..
جال�سًا  املنتظر  االإمــام  املنام  وراأى يف  العامل  هذا  ونام 
هذا  عنده  وقــف  العني  باكي  الــراأ�ــس  مطاأطئ  حزينًا 
قال:  حزينًا؟  اأراك  مايل  �سيدي  قال:  يديه  قّبل  العامل 
يا هذا اأبلغ �سيد حيدر ال�سالم وقل له: ال يعاتبني فلي�س 
االأمر بيدي كلما عاتبني مّزق قلبي اأنا ال اأقدر على ذكر 

م�سيبة جدي احل�سني.

)املنتظر  كتابها  يف  مهدي  اأم  ال�سيدة  وتقول 
واملنتظرون(:

روؤية االمام املهدي

املهدي  لروؤية  توفقوا  مّمن  نبذة  ذكرنا  اأن  بعد 
عليه ال�سالم يتبادر اىل الذهن هذا ال�سوؤال هل 

ميكن روؤية االمام يف ع�سر الغيبة؟
ال�سالم  عليه  املهدي  االمام  بلقاء  الت�سرف  م��س�ع  اإّن 

اأ�سبح غريبا حتى يف عقر داره..
ال�سالم,  روؤيته عليه  باإمكانية  الت�سكيك  ت�سمع  كثريا ما 
او اجلزم بعدم ذلك, او التعاطي مع ق�س�س الت�سرف, 

مبنتهي اال�ستخفاف.
عليه  املهدي  بــاالمــام  عالقتنا  يف  كبريا  خلال  ثمة  ان 
ال�سالم ارواحنا فداه يرقى اىل م�ست�ى �سعف العقيدة, 

ويتج�سد هذا اخللل يف جمالني:
االول: عدم االح�سان باالنتماء اليه.

الثاين: انكار امكانيه الت�سرف بلقائه عليه ال�سالم.
ا�سرنا,  اىل  االنتماء  نعي�س  اننا  االول  على  دليل  وخري 
�ساحب  لالمام  االنتماء  نعي�س  مما  اأكــرث  وع�سائرنا, 

الزمان عليه ال�سالم.
اليه  باالنتماء  واح�سا�سنا  االمام  ذكر  يك�ن  ان  البّد  بل 
ي�ؤتى )ولكل ق�م  الــذي منه  باب اهلل  الأنــه  بكثري,  اأكــرث 

هاد(.
واما انكار امكانيه الروؤية, والت�سرف بلقائه, وخا�سه مع 

وج�د ال�سبهة التي اثارها فيهم ت�قيع ال�سمري..
الــدوائــر  �سمن  احلــظ  حل�سن  يبقى  االنــكــار  هــذا  وان 
التي تزعم ان املنهج العقلي يتنافى مع املنهج, الغيبي؛ 

ولذلك ترف�س املغيبات بتعال وازدراء.
عليه  املهدي  االمام  بلقاء  الت�سرف  ان ق�س�س  وبديهي 
ال�سالم تلحق باملغيبات, ولذلك ياأتي امل�قف منها �سلبيا 

عند ه�ؤالء.
فيه  يقع  الذي  املركب  باجلهل  ابتل�ا  هــ�ؤالء  ان  وال�اقع 
من يدع�ن انهم ينت�سرون للعقل, فيف�سل�ن بينه وبني 
الغيب.. يف حني ان القراآن الكرمي يحدثنا ب��س�ح عن 
االميان بالغيب باعتباره احلقيقة التي يق�د اليها العقل.

ه�  الذي  املطلق..  باهلل  االعتقاد  اىل  يق�دنا  العقل  ان 
وق�ع  باإمكان  نريد احلكم  وعندما  قدير  �سيء  كل  على 
ياأخذ  ــذي  ال هــ�  العقل  فــان  للعادة  ــارق  خ غريب  امــر 

باأيدينا اىل الت�سليم بذلك.
للعادة  اخلارق  االمر  وهذا  قدير(  �سيء  كل  علي  )اهلل 
�سيء فاهلل تعاىل علي هذا ال�سيء قدير, اذن من املمكن 
ان يقع باإذن اهلل, اما انه هل وقع ام ال, فان العقل يف�سح 
االإجابة  لنا  ويقدم  طريقه,  لياأخذ  للتثبت,  هنا  املجال 
بالنفي او االثبات, اال انها اجابة ح�ل وق�ع امر ال �سك 

يف امكانيه وق�عه.
للعادة؛  الغريبة اخلارقة  االم�ر  ينكر  الذي  ان  �سك  وال 
ملجرد ا�ستغرابه لها, وا�ستبعاد وق�عها, ال يحرتم عقله 
الغريبة,  االمــ�ر  مع  يتعامل  الــذي  امــا  االطـــالق,  على 
التثبت  بطرق  وق�عها  من  ويتثبت  االمكان  قاعدة  على 
ثبت.  مــا  ويتبنى  يثبت,  مــامل  كــل  لريف�س  املتعارفة؛ 
بني  االن�سجام  �سخ�سيته  يف  ويحقق  عقله,  يحرتم  فه� 
املنهج العقلي, واملنهج الغيبي؛ باعتبارهما منهجا فكريا 

واحدا, ويرف�س االجتزاء.

واما توقيع ال�سمري:
ال�سفراء  اآخر  ال�سمري  ان  وغريه  ال�سدوق  ال�سيخ  روي 
االأربعة عليهم الرحمة اخرج اىل النا�س ت�قيعا - ر�سالة 

- من �ساحب الزمان عليه ال�سالم هذا ن�سه:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

يا علي بن حممد ال�سمري اعظم اهلل اجر اخ�انك فيك 
ايام, فاجمع امرك, وال  فانك ميت ما بينك وبني �ستة 

ت��ِس
الغيبة  وقعت  فقد  وفاتك  بعد  مقامك  يق�م  احد  اىل   
وذلك  وجــل,  عز  اهلل  اذن  بعد  اال  ظه�ر  فال  الثانية, 
بعد ط�ل االمد, وق�س�ة القل�ب, وامتالء االر�س ج�را, 
ادعى  فمن  اال  امل�ساهدة,  يدعي  من  �سيعتي  و�سياتي 
كاذب  فه�  وال�سيحة  ال�سفياين  خــروج  قبل  امل�ساهدة 

مفرت, وال ح�ل وال ق�ة اال باهلل العلي العظيم.

ال�سالم  املنتظر عليه  االمام  نرى  ان  هل ميكننا 
يف ع�سر الغيبة الكربى؟ ام ذلك ممتنع نظرا ملا 

جاء يف هذا التوقيع؟
ان  النيابة اخلا�سة, مبعني  ان  �سك يف  ال  واجلــواب: 
ال�سالم,  عليه  بــه  م�ستمرة  �سلة  على  �سخ�س  يك�ن 
على  بــدوره  ويعر�سها  عليه,  م�ساكلهم  النا�س  يعر�س 
االمام عليه ال�سالم, كما كان االمر يف الغيبة ال�سغرى, 

امر انتهي بانتهاء تلك الغيبة.
وكل رواية تنفي امكان الروؤية وامل�ساهدة يف ع�سر الغيبة 
الكرى ينبغي حملها علي نفي هذا الن�ع من امل�ساهدة 
كبار  من  جمع  بهذا  �سرح  وقد  خا�سة,  بنيابة  املقرتنة 
بكل  ن�س��سهم  وتــدل   - عليهم  اهلل  ر�س�ان   - العلماء 
و�س�ح على ان الت�سرف بلقائه ممكن, بل �سّرح اأكرثهم 

ب�ق�عه.

59

 ذي احلجة   1436 هـ



األدبية

مرة اأن�سد اإيل�ار: )االأمُل ال يرتك رمادًا(.
بني النهار الذي ميطر على فراغ كل �سيء, فيحيله �سيئًا ملم��سًا, وبني )وحدة( املت�حد 
الذي جتاوزته احلياة, يبقى االأمل �ساهدًا... والذين يعي�س�ن ع�سر )ربيع ال�سع�ب(, 
اجلميع  الأن  منفردًا؛  يعي�س  الــذي  املت�ّحد  حياة  منطني:  ذات  حياة  على  �سه�د  هم 
قد جتاوزه, يق�ل مالرو: وبني )وحدة اأخرى مل ترز اإىل ال�ج�د اإال الأن االآخرين مل 
– تكمن عالقة االأمل بال�سه�د,  – وه� هنا املتجاوز  يتمكن�ا من اللحاق باملت�حد( 
فالذين يعا�سرون نب�س ال�طن هم �سه�د حياة, يت�حدون بها وفيها؛ الأنهم, اأواًل وقبل 
اأي اعتبار, ينتم�ن اإىل ال�الء االأوحد لل�طن. اأما الذين يت�حدون مع )العزلة( الذين 
يتباك�ن على االأ�سياء, وال ي�سهم�ن يف مّد خي�ط الن�ر اإىل االأفق االأرحب, فهم يختنق�ن 

بعرات ليلهم اخلا�س...اأوالء لي�س�ا مّنا اأهل التقدم, واأهل احلب, واأهل احلياة...
اإنهم يتنكرون لالإبداع الذي يتجلى يف املمار�سة, يتنكرون ملفا�سل احلياة, وي�سدون 
اآذانهم اإزاء �سجيج البناء املنظم اجلميل...ذلك اأنهم )ابتكروا( التخريب لذاتهم, 
وحاول�ا اأن ي�سحب�ه على كل االأ�سياء... اأولئك الذين ي�سع�ن تقييماتهم لتجربة بع�س 
الدول وما حققته من تقدم يف هذا اجلانب اأو ذاك على مّر ال�سنني, وهم خمتنق�ن 
بليل )دكاكينهم( ال�سيا�سية يف هذه العا�سمة اأو تلك, والتي تبعد اآالف االأميال عن تلك  

البلدان, وال يرتك�ا الأهلها اأن يقّيم�ا جتربتهم.
الذين  اإنها جتارة  والالحب...  الياأ�س, اجلدب,  وهي جتارة  لهم جتارة,  ه�ؤالء  مثل 
ميطرون الكلمات ال�س�داء على كل اأرا�سي اخلري؛ الأنهم بب�ساطة خرج�ا على اخلري 

وعلى االأر�س وعلى ال�طن...
اأهل هذا ال�طن, واأهل البيت, واأهل املعركة؛  وخ�ارج )الع�سر اجلديد( لي�س�ا مّنا 
الأنهم بب�ساطة فقدوا يقينهم, وبالتايل فقدوا اإميانهم بال�طن, وجتاوزتهم احلياة, 
اإنهم ير�س�ن الرماد على االأمل, بذلك فقدوا خ�س��سية اأن يك�ن�ا �سه�د ع�سر, وفقدوا 
تكن  مهما  وطنه,  �سد  يقف  من  الأن  وطن؛  واأبناء  �سعب,  م�اطني  يك�ن�ا  اأن  �سرف 

تريراته, يك�ن خائنًا لرتبته ومائه, وخائنًا لزاد االأر�س وملحها...

د. منهال جا�سم ال�سريح

خوارج الع�سر اجلديد

مردالروؤو�س
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م�سافر اآل  • نعيم 

ما كنت انوي امل�ساركة يف م�سرية ) مرد الروؤو�س ( الأن كّنتي يف 
اأيامها االأخرية للو�سع وقد انتبذت بها مكانا ً �سرقيا ، واتخذت 

ُ من دون قتلة ح�سون حجابا 
ولكن عندما راأيت تفجري البارحة �سددت حيازمي ثكلي وبرزت 
االأ�سالء قد بعثت من  املمزقة  اأن جثة ح�سون  اإيل  ، فقد خيل 
 ، البطحاء  اأر�ــس  متالأ  التي  الــزاور  جثث  بني  وطرحت  جديد 
زيارة  يف  قتلوه  اأن  بعد  االأربعني  يف  ثانية  مرة  يقتلونه  راأيتهم 

�سامراء  
عند  املخا�س  اأجاءها  المــراأة  م�سدود  ونظرها  تكلمني  وبينا 
�سمعت   .. بعباءاتهن  �سرتا  لها  ي�سنعن  ون�سوة   ،  313 العمود 
�سراخ ح�سون الثاين يجيب ال�سوت املنبعث من مكربات ال�سوت 

املقابل  للموكب 
_ هال بيكم يزواري هال بيكم

فاأي َ اأنا�س حتاربون يا قتلة ح�سون واأمثاله من غابات النخيل ؟ 
واأي َ نور تريدون اأن تطفئوه ؟ هاهو يولد من جديد ، واحلتمية 
التاريخية تقت�سي اأن تكون نهايتكم على يديه وباقي اليتامى  
لتقتلوه جنينا   ، اأن تر�سده حمال ً  ال�سرية مل ت�ستطع  عيونكم 
وال   ، الع�سق  طريق  قارعة  على  ت�سعه  هاهي   .. اأمه  بطن  يف   ً

ت�سطر لو�سعه يف تابوت وترميه يف اليم ليلتقطه فراعنتكم
احل�سني  زوار  غبار  وعليه  املوكب  داخــل  قليل  بعد  �ستنقله 
�سهم  من  �ستتخذ   .. ال�سالم  عليهما  العبا�س  براية  وتقمطه 
عبد اهلل الر�سيع خرطو�سة ت�سكته بها وهي تكمل امل�سري نحو 
ي�سل  عندما  عمالقا  لي�سبح  الطريق  يف  كثريا  �سيكرب   ، كربالء 

العمود 1499 ، واأنى لكم اأن تنالوه  
لقد ولد ح�سون يف غفلة منكم وانتم من�سغلون عنه ب�سراعاتكم 
عنوانا  يوم  كل  يف  وتبتكرون   ، احل�سا�سنة  وطن  غنائم  على 
بينكم  باأ�سكم  دماءه   ) حوبة   ( األقت  لقد   .. للخراب  جديدا 
لتفرعنه  عنوانا ً  الك�سيفة  واملقاومة  االإرهاب  اتخذ  منكم   ..
عنوانا  والعرقية  الطائفية  املحا�س�سة  اتخذ  من  ومنكم   ،
اجلثث  طــاولــة  على  اجللو�س  تــريــدون  وعندما   .. لت�سلطه 

والدماء لتقا�سم الغنائم ترفعون �سعار امل�ساحلة الالوطنية
ماذا �ستفعلون ؟ هل �ستبحثون عنه بني اأطفال العراق لتقتلوه ؟ 
فت�سبحون كمن يبحث عن اإبرة يف كومة ق�س .. اأم �ستقتلون كل 
االأيتام ؟ واأن فعلتم ، فمن اأين �ستاأتون بوقود جديد ملحارقكم 
ال�سالم  عليه  احل�سني  خيام  اإحــراق  منذ  عليها  تتدفئون  التي 

حتى االآن ؟
اأقدام الزائرين ت�سحق طغيانكم ، وجيو�س االأيتام احل�سا�سنة 

�ستجتثكم من جذوركم طال الزمن اأو ق�سر .

الروؤو�س
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تنمية
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من أسرار كتابة
أفضل الرسائل في البريد األلكتروني

لن يختفي �لربيد �لإلكرتون من حياتنا، 
�سو�ء �أحببنا ذلك �أم كرهناه، وخا�سة يف 
ر�سائل  ن�سبة  و�سلت  فقد  �لعمل.  حميط 
�لربيد �لإلكرتون �خلا�س باأماكن �لعمل 
عدد  �إجــمــال  مــن  �ملئة  يف   55 نحو  �إل 
يف  �ملر�سلة  ــرتون  ــك �لإل �لــربيــد  ر�سائل 
�أنــحــاء �لــعــامل يف �لــيــوم �لــو�حــد يف عام 

.2014
وهو ما ي�سل يف �ملتو�سط �إل 121 ر�سالة 
كل  وير�سلها  ي�ستقبلها  �إلكرتونية  بريد 

و�حد منا يف �ليوم �لو�حد.

ومع كل هذه االإمييلت املر�سلة وامل�ستلمة، ال عجب يف اأننا نقع اأحيانا 
يف بع�ض االأخطاء عند التعامل معها، بداية من كتابة عناوين مبهمة يف 
خانة املو�سوع، اإىل اال�ستخدام غري ال�سليم للأ�سكال وال�سور التعبريية 

املعروفة با�سم)اميوجي(.
فمعظم النا�ض ال يزال اأمامهم �سوط طويل يجب عليهم اأن يقطعوه قبل 

اأن يتقنوا فنون كتابة االإمييلت املهنية ال�سليمة.

 ركز على لب �ملو�سوع 
مو�سوع  يكون  اأن  يجب  اأن��ه  ريفيو"  بيزن�ض  "هارفارد  جملة  ذك��رت 
الر�سالة االإلكرتونية خمت�سرًا، وو�سفيًا، واأن يكون يف اخلانة املحددة 

لذلك، واأن يربز االإجراء املطلوب بالتحديد.
اخلط  فنوع  ال��ق��اريء؛  نظر  للفت  مهمة  املو�سوع  خانة  كانت  واإذا 

امل�ستخدم)اأو البنط( ي�سبح بالتايل مهمًا واأ�سا�سيًا اأي�سا.
اأي  ي�سهل على  نوعا من اخلطوط  ت�ستخدم  اأن  وبناء على ذلك، يجب 

عدم  اأو  الغمو�ض  تتعلق  م�سكلة  اأي  فيه  تكون  واأال  يقراأه،  اأن  �سخ�ض 
الو�سوح.

ومن اأمثلة اأنواع اخلطوط الب�سيطة والوا�سحة نوع اخلط املعروف با�سم 
"ايريال" يف برامج الكتابة، وكذلك خطوط "هيلفيتيكا"، و"فريدانا". 

كما يف�سل ا�ستخدام هذه اخلطوط بلون قامت.
وتن�سح جملة "هارفارد بيزن�ض ريفيو" بعدم ا�ستخدام اأكر من ثلثة 

اأنواع من اخلطوط يف الر�سالة الواحدة.

 كن ذكيا 
با�سم)اميوجي(  املعروفة  التعبريية  االأ�سكال  ت�ستخدم  اأن  املقبول  من 
كذلك  ي�ستخدمها  عندما  ولكن  فقط،  املهنية  االإلكرتونية  الر�سالة  يف 

ال�سخ�ض املقابل الذي تر�سل اإليه هذه الر�سالة عرب االإمييل.
اأما فيما يتعلق باالأخطاء املطبعية، فهذه لي�ست نهاية العامل. وهنا تقول 
للمديرين  بالن�سبة  يكون  قد  اال�سرتاتيجي  املطبعي  اخلطاأ  اإن  املجلة 

علي الها�سمي • اعداد: 
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رفيعي امل�ستوى فكرة ذكية الإ�سفاء امل�سداقية على الر�سائل االإلكرتونية 
ر�سائلك  ت�سوغ  دائما  اأنك  على  االأم��ر  يبدو  ال  وحتى  ير�سلونها،  التي 

ب�سكل دقيق وحمكم للغاية.
لكن عليك اأن حتذر اأي�سا، فاخلط الفا�سل بني امل�سداقية وعدم املهنية 
هو خط رفيع جدا، ومن هنا فكر مرتني قبل اأن ترتكب خطاأ مطبعي عن 

ق�سد.

 فكر مرتني وثالث مر�ت 
اأخرى  اإر�سال ر�سالتك االإلكرتونية، راجع مرة  اأن ت�سغط على زر  قبل 
ذلك  اإليهم  تر�سل  اأن  تريد  الذين  االأ�سخا�ض  اأ�سماء  وجود  من  للتاأكد 
االإمييل، وكذلك اأ�سماء االأ�سخا�ض الذين تريد اأن تر�سل لهم ن�سخا من 

تلك الر�سالة.
وال تلجاأ الإخفاء اأ�سماء بع�ض املر�سل اإليهم اإال عند ال�سرورة، واإال تكونت عنك 
�سمعة �سيئة ك�سخ�ض غري حكيم، كما جاء يف جملة "هارفارد بيزن�ض ريفيو".

التوا�سل  و�سيلة  هو  الغالب  يف  االإمي��ي��ل  فيه  يعترب  ال��ذي  الوقت  ويف 
رفع  اأو  اأحيانا،  لوجه  وجها  ال�سخ�سي  احلديث  اأن  تذكر  الرئي�سية، 

�سماعة الهاتف الإجراء مكاملة �سريعة هما االأف�سل بالطبع.
اأو اأنباء �سيئة، فيمكن تف�سري الر�سائل املكتوبة  فاإذا كان هناك �سراع 
احلالة  على  ذل��ك  ويتوقف  تق�سده،  كنت  عما  متاما  خمتلف  ب�سكل 

العاطفية للقارئ.

�أو  �سخ�سيًا  �لجتماع  ي�ساعد  ما  غالبًا  ــالت،  �حل هذه  ويف 
�لتحدث عرب �لهاتف �أو عرب �سكايب يف تبديد مثل ذلك �لنوع 

من �لقلق �أو �لتوتر.
وعلى �أي حال، مييل �لنا�س �إل �أن يكونو� �أكرث حت�سرً� وثقة 
عندما يتعاملون مبا�سرة مع �إن�سان حقيقي، بدل من �لأحرف 

�ملكتوبة على �سا�سة �لكمبيوتر.
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يجعل  قد  )راوت��ر(  للنرتنت  ال�سلكي  بث  غوغل جهاز  �سركة  �سممت 
امل�ستخدم ي�ستغني عن اأجهزة الراوتر �سعبة اال�ستخدام. ولكن اجلهاز 
الذي ا�سمته غوغل "اون هاب" لي�ض �سريع التثبيت فقط، واإمنا �سكله 

اخلارجي، على غري عادة هذه االأجهزة، اأنيق اأي�سا.
راوتر،  جهاز  �سراء  عند  اجلماليات  اإىل  ينظرون  ال  النا�ض  معظم  اإن 
دت ت�سميمه اأنيقا ل�سبب مقنع وهو عدم اال�سطرار  ولكن غوغل تق�سّ
الإخفائه. فقد �سرح مدير انتاج غوغل، تروند فولرن، عن ال�سبب قائل: 
االأنظار  بعيدا عن  اأو  االأر�ض  االنرتنت على  ي�سع جهاز بث  منا  "كثري 
مما يعوق اإ�سارته. لقد ا�ستبدلنا االأ�سلك واالأ�سواء الكثرية بهوائيات 
م�سكلة،  يكون  لن  مك�سوف  مبكان  و�سعه  ف��اإن  لذلك  خفية،  ار���س��ال 

و�سيجعله ير�سل اإ�سعارات اأف�سل واأقوى."
القوية،  واإ�سارته  االأنيق  �سكله  غري  اأخرى  ميزات  اجلهاز  يت�سمن  كما 

منها:
تطبيق  عليه من خلل  وال�سيطرة  اجلهاز  اإعداد  امل�ستخدم  باإمكان   -

جديد ا�سمه "غوغل اأون" يعمل على هواتف اآندرويد واآي فون.
اأو  لت�سخي�ض  خم�س�ض  كمبيوتر  ال�ستخدام  امل�ستخدم  ي�سطر  لن   -

اإ�سلح امل�ساكل.
- بدال من وجود اأ�سواء كثرية، �سيكون هناك �سوء واحد يعر�ض لونان، 
االأخ�سر ويعني اأن كل �سيء يعمل ب�سكل �سحيح، والربتقايل الذي يعني 

اأن هناك م�سكلة ما.
- "اون هاب" قادر على االت�سال باأجهزة اأخرى من خلل البلوتوث.

تقول غوغل اإن التطبيق املت�سل باجلهاز قادر على اأن يعر�ض كلمة ال�سر 
�سيحّدث  اأنه  كما  ال�سر،  كلمة  عملية حفظ  م�سهل  واح��دة،  زر  بكب�سة 

ميزاته اجلديدة وحت�سيناته االأمنية بنف�سه تلقائيا.

غوغل
ذكي وأنيق ويمكن عرضه في الصالون

تطرح أول"راوتر لألنترنت"..

علمية

علي الها�سمي • اعداد: 
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ك�سفت درا�سة بريطانية، اأن ال�سجائر االألكرتونية اأقل �سرًرا من التبغ 
بن�سبة 95 %، وهو ما يتناق�ض مع درا�سات وتقارير �سابقة اأ�سارت اإىل 

�سرورة تقنني ا�ستخدام هذا النوع من ال�سجائر.
ووفق ما ذكرت وكالة "رويرتز"، ت�سهد �سعبية ال�سجائر االإلكرتونية يف 
ما  ال�سحة  منظمات  لكن  ملحوًظا،  ارتفاًعا  املتحدة  والواليات  اأوروبا 
من  حكومات  وحاولت  التبغ،  عن  اآمن  كبديل  تاأييدها  يف  حذرة  زالت 

كاليفورنيا اإىل الهند تقدمي م�ساريع قوانني لتنظيم ا�ستخدامها.
التي  الربيطانية،  العامة  ال�سحة  بوكالة  اأ�ستاذ  فنتون،  كيفن  وق��ال   
املخاطر  من  خالية  لي�ست  االإلكرتونية  "ال�سجائر  اإن  الدرا�سة  اأجرت 
�سررها  اأن  تو�سح  الدالئل  فاإن  بالتدخني  مقارنتها  عند  لكن  متاًما، 

�سئيل".
االأمرا�ض  ت�سبب  التي  الكيماوية  امل��واد  معظم  اإن  الدرا�سة،  وذك��رت   
اأف�سل  واإن  االإلكرتونية،  ال�سجائر  موجودة يف  بالتدخني غري  املرتبطة 
التقديرات احلالية ت�سري اإىل اأن �سرر ا�ستخدام ال�سجائر االإلكرتونية 

على ال�سحة اأقل من التدخني بن�سبة 95 باملائة.

اأ�سدرته  تقرير  مع  تتناق�ض  الدرا�سة  هذه  اأن  روي��رتز،  وكالة  وقالت   
لل�سجائر  �سارم  بتنظيم  يطالب   ،2014 يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
االإلكرتونية، وفر�ض حظر على ا�ستخدامها داخل االأماكن املغلقة وحظر 

على بيعها للق�سر.
 وتتعار�ض مع نتائج درا�سة اأخرى اأجراها باحثون من جامعة �ساذرن 
كاليفورنيا، م�سرية اإىل اأن هذا االأ�سبوع اإن ن�سبة املراهقني االأمريكيني 
الذين جربوا ال�سجائر االإلكرتونية، والذين من املحتمل اأن يتحولوا اإىل 
اأولئك الذين مل يجربوا قط  اأكر من �سعفي  التدخني التقليدي كانت 

ال�سجائر االإلكرتونية.
 

االأكر  امل�ساعدة  االأداة  بالفعل  -وهي  االألكرتونية  ال�سجائر  اأن  وتوؤكد 
�سعبية للإقلع عن التدخني يف بريطانيا والواليات املتحدة- قد تكون 
ن�سبة  تبقى  الفقرية، حيث  املناطق  التدخني يف  لتقليل  و�سيلة رخي�سة 

املدخنني مرتفعة.

دراسة بريطانية: السجائر األلكترونية أقل ضررا 
من نظيرتها التبغية بنسبة 95%

طبية



 من كنت مواله فهذا علي مواله 

• عقيل اب� غريب 

اآه تتبعها اآهات ..كاالفعى يتلوى خمذوال وهو يجر باذيال اخليبة واحل�سرة�سرخة حق دوت فانداح الباطلهي اطاللة عيد ال ياأفلهي ب�سرى الن�سر االكربمالأ الكون  بفرح قزحينزيف من نور قد�سيفان�سابت من خلل النبع غديرا  ي�سقي احلكمة لالجيالدوت حتى ارتد �سداها يف ارجاء الكون االو�سع�سرخة ن�سر اعلنها للنا�س جميعا يف زمن الريبة واحلرباأعلنها ارثا اليورث غري احلباأعلنها ن�سرا للحق و�سونا  للعدل وعونا للفقراء
وعلي ال�سرب 
علي الزهد 

علي احلكمة 
علي النبل 

تومي للحريةكف امري  يرفعها للنا�س نبي الرحمة كف يعرفها الداين والقا�سي  كانت قد دقت من قبل الالت وعزى وخيرب كف هي عدل امليزان كف بي�ساء ت�سع ب�سماء العدل علي الفقراء 

في الختام
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