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تطلعات مستقبلية وآفاق مشرقة 
مركز كربالء للدراسات والبحوث

بين االفراط والتفريط
 المجتمع ونوافذ التواصل الثقافي





ق��راءة  العاملي  ال��واق��ع  ق���راءة  م��ن  يتمكن  م��ن 
�سحيحة ويجهد نف�سه قليال يف حتليل الوقائع 
من  ي�ساحبها  وما  ت�سريحات  من  يتبعها  وما 
احداث هنا وهناك �سيكت�سف الكثري من احلقائق التي يعمد 

االعداء على تغييبها عن النا�س لتحقيق ماأربهم.
منذ  الب�سرية  تاريخ  يف  املفارقات  واغرب  اكرب  بني  من  وان 
ال�سرق  املنطقة  يف  ي��ج��ري  م��ا  ه��ذا  يومنا  اىل  انطالقتها 
او�سطية وبالتحديد ما يحدث مع ع�سابات داع�س من تنامي 
التي تدعي  ال��دول  ازدي��اد عدد  ازدي��اد  مع  قوته طرديا مع 
والتمحي�س  الدرا�سة  اىل  يدعو  حمري  ام��ر  وه��و  حماربته، 

والتدقيق.
وبالرجوع قليال اىل اخللف جند ان دوال باتت ت�سمي نف�سها 
ج��رارة  جيو�س  ودح��ر  امل��وازي��ن  قلب  م��ن  متكنت  بالعظمى 
مدججة بال�سالح والعتاد والرجال املدربة كما ح�سل عندما 
وال  املا�سي  القرن  يف  العامليتني  احلربني  يف  امريكا  دخلت 

داعي لل�سرح الن االمر من امل�سهورات لدى �سكان العامل.
ولكن االمر جرى على العك�س من ذلك متاما مع داع�س فان 
امريكا ذات القوة العظمى يف العامل �سعت اىل عمل حتالف 
التنظيم االجرامي،  الق�ساء على ذلك  �سبيل  دويل كبري يف 
يتمدد  وراح  اق��وى  ا�سبح  داع�����س  ان  ب��ل  ج��دوى  دون  ولكن 
وخ��رباء  ع�سكرية  جهات  م��ن  ر�سمية  اع��راف��ات  وبح�سب 

حربيني ال ميكن اهمال ما ي�سرحون به.
يف  وا�سحا  تعمدا  هناك  ب��ان  الظن  اىل  ي��وؤدي  قد  ذل��ك  كل 
ابقاء قوة داع�س وان هناك ايادي خفية حترك االمور كيفما 

ت�ستهي وتريد.
وذل��ك  االع��الم��ي��ة  املاكينة  تلك  للنظر  امللفت  م��ن  ان  كما 
على  املتعمد  والت�سليل  لل�سعوب  والراكمي  امل�ستمر  اخلداع 
اجلماهري يف اغلب ق�سايا املنطقة وت�سمية الكثري من االمور 
حتت  وقوعا  ال�سعوب  اك��ر  ان  والغريب  م�سمياتها،  بعك�س 
ذلك التظليل هي ال�سعوب الغربية، واالغرب من كل ذلك ان 
احلكومات هي التي تخدع �سعوبها وهي التي متار�س الت�سليل 

عليها.
واالمثلة كثرية ملن اراد متابعة االحداث وا�ستقراء ما وراءها، 

ولكن ال باأ�س باإيراد مثال وا�سح وقريب من الناحية التاريخية 
لالحداث، حيث جند ان التدخل الرو�سي االأخري وبقوة �سد 
القوى  ميزان  يف  جذريا  تغريا  اح��دث  قد  داع�س  ع�سابات 
ل�سالح القوى املناوئة فعال للتنظيم والتي ت�سعى اىل الق�ساء 
التي  الذي ازعج كثريا بع�س اجلهات  احلقيقي عليه، االمر 
�سمانا  عليه  هو  ما  على  احل��ال  بقاء  وتريد  ذل��ك  تريد  ال 
مل�ساحلها، فحركت املاكينة االعالمية للتاأثري يف الراأي العام 
موجهة  غري  الرو�سية  ال�سربات  بان  الت�سوير  عرب  العاملي 

لداع�س وامنا موجهة اىل جهات اخرى.
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  ت�سريحات  يف  جليا  ذلك  وجند 
تغيري  اىل  بوتني  الرو�سي  الرئي�س  ودعوته  كامريون  ديفيد 
يف  بريطانيا  ب��الده  بركب  واالل��ت��ح��اق  �سوريا  يف  �سيا�سته 

حماربة داع�س -على ما يدعي كامريون-.
"بلفا�ست  �سحيفة  اوردت��ه  الذي  التقرير  ذلك  يف  جاء  وقد 
مقاربة  بانتهاج  رو�سيا  اتهم  قد  "كامريون  ان  تيليكراف" 
عنيفة جدا �سد القوات املعار�سة للنظام ال�سوري ... والتي 
ت�سميها "املعار�سة املعتدلة" فيما تركت داع�س مع اقل جهد 
ع�سكري "، وقال  اأي�سا"ب�سكل ما�ساوؤي ، فان ما رايناه اىل 
ي�سيطر  ملناطق  موجهة  تكن  الرو�سية مل  ال�سربات  من  االن 
مناوئة  ق��وات  فيها  يتمركز  التي  تلك  امن��ا   ، داع�س  عليها 

للنظام ال�سوري احلايل" .
دخول  من  جدا  وجيزة  فرة  بعد  الت�سريحات  هذه  وتاأتي 
نهايته  وبداية  االجرامي  التنظيم  حماربة  خط  على  رو�سيا 
اأهل  تدعو  الت�سريحات  تلك  وان  يبدو،  ما  على  احلقيقية 
وكذلك  وراءه��ا،  اخلفية  اال�سباب  عن  الت�ساوؤل  اىل  ال��راأي 
الت�ساوؤل عن جدوى التحالف الدويل، وما الذي احدثه طيلة 

الفرة املا�سية غري تقوية داع�س وتو�سعة نفوذه؟
ويبدو ان االيام القادمة �ست�سهد ا�ستمرار وترية الت�سويهات 
الرو�سي،  التدخل  ورف�س  �سوريا  يف  ل��الأح��داث  االعالمية 
احل�سد  ب��ط��والت  ت�سويه  م�سل�سل  ع��رب  ال��ع��راق  يف  وك��ذل��ك 
املحارب  لالعالم  ينبغي  وهنا  �ساأنها،  من  والتقليل  ال�سعبي 
وك�سف  ف�سح  اجل  من  العمل  يف  واجلدية  االنتباه  لداع�س 

زيف الكثري من االدعاءات التي �سيتمخ�س عنها امل�ستقبل.
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جملة �سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدويل يف ق�سم االإعالم
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علي  الدين  • �سيف 

امل�ساركون يف هذا العدد
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)(جمعية كشافة اإلمام الحسين
جهود متواصلة وعطاء دائم

المخرج والكاتب المصري احمد السيوفي:
 العالم العربي يفتقر الى االنتاج الوثائقي على الرغم من 

امتالكه المخزون الديني والثقافي

الكوليرا 
اسباب وعالج

 خلية من الفتوة وال�سباب، تطوعت وتعا�سدت فيما بينها 
لتنتج �سهد الخدمة الح�سينية، اتخذت من اال�سالح الح�سيني 

نهجا لها لت�سير بخطى ثابتة باتجاه الهدف المن�سود...

  على هام�س مهرجان ربيع ال�سهادة الثقافي العالمي بدورته 
المخرج  الح�سينية( مع  التقت مجلة )الرو�سة  الحادية ع�سر، 

والكاتب التلفزيوني الم�سري احمد ال�سيوفي...

 مر�س معدي ي�سبب اال�سهال الحاد ، وهو ناتج عن تناول 
طعام اأو مياه ال�سرب الملوثة مع جرثومة تدعى ال�سمة الكوليرية.

هذا المر�س هو االأكثر �سيوعا في اأماكن �سوء ال�سرف...

24
العدالة االجتماعية هي واحدة من بين اأ�سكال متعددة للعدالة، وهي 
مطلب اأ�سا�سي الإقامة مجتمع ت�سود فيه ثقافة احترام االن�سان مهما 

كان عمره وجن�سه وفئته ودينه وعرقه...



ال�سيعي  الوقف  دي��وان  اأم��وال  وا�ستثمار  اإدارة  هيئة  عام  مدير  افتتح 
الديوانية  م��ول  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  الق�سام  ع��الء  املهند�س 
اال�ستثماري التجاري والذي تنفذه �سركة الطاهر العمانية على االأر�س 

التابعة لديوان الوقف ال�سيعي يف املحافظة .
 وقال م�سدر اإعالمي بالديوان ان املرحلة الثانية من االجناز ت�سمنت 
اإ�سافة اىل عدد من  ال�سريعة  للوجبات  العاب ومطاعم  افتتاح مدينة 

حمالت لالألب�سة والكماليات وغريها، مبينًا:
تو�سيع  يف  ال�سركة  وطموح  املحافظة  يف  نوعه  من  االأول  امل�سروع  يعد 
م�ساحات  من  ميتلك  ملا  ال�سيعي  الوقف  ديوان  مع  اال�ستثماري  عملها 
وا�سعة من االأرا�سي يف املحافظات وهي مهياأة ملثل هذه امل�ساريع التي 

تخدم املواطن .
الديوانية  حمافظ  ح�سور  �سهد  االفتتاح  حفل  ان  امل�سدر:  وا�ساف 
الدكتور عمار حبيب املدين ومدير الوقف ال�سيعي يف الديوانية اال�ستاذ 
ح�سن  الديوانية  ا�ستثمار  هيئة  رئي�س  وم��ع��اون  �ساحب  �سالح  بهاء 

اليا�سري وعدد من امل�سوؤولني وجمع من غفري من املواطنني .

ديوان الوقف الشيعي يفتتح المرحلة الثانية من مول 
الديوانية االستثماري

اخبار وتقارير

العتبة الحسينية تدعو الكتاب واالدباء الى المشاركة في 
تخليد بطوالت الحشد الشعبي وتضحياته 

والروائيني  الكتاب  جميع  االرب��ع��اء،  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  اإع��الم  دع��ا 
ي�ستهدف  اإعالمي  ثقايف  م�سروع  يف  امل�ساركة  اإىل  من  وال�سعراء  وامل�سرحيني 

تخليد فتوى املرجعية وبطوالت وت�سحيات احل�سد ال�سعبي والقوات االأمنية.
وقال رئي�س ق�سم االإعالم حيدر ال�سالمي: يتلخ�س امل�سروع بدعوة كتاب الق�سة 
ون�سو�س  ورواي��ات  ق�س�سية  جماميع  تاأليف  اإىل  وال�سعراء  وامل�سرح  والرواية 
املرجعية  ونداء  تتناول مو�سوع اجلهاد  ال�سعرية  املجاميع  م�سرحية ف�سال عن 
وا�ستجابة اجلماهري العراقية من كل ال�سرائح والطوائف والقوميات واالأديان 
ومقد�ساته حتت مظلة  واأر�سه  �سعبه  وحماية  العراق  الدفاع عن  فرق  وت�سكيل 

احل�سد ال�سعبي.
واأ�ساف ال�سالمي: وجهنا دعوات ر�سمية اإىل احتاد الكتاب واالأدباء يف بغداد 
وكربالء لتزويدنا باأ�سماء الكتاب واالأدباء الذين اهتموا بتوثيق وجت�سيد املواقف 
اأو  لكتاباتهم  )ثيمة(  واتخذوها  ال�سعبي  احل�سد  الأبناء  والت�سحوية  البطولية 
اأعمالهم لنتوىل  اإلينا  من يرغب منهم بالكتابة عن ذلك من االآن باأن ير�سلوا 
بدورنا عمليات التن�سيد والت�سحيح اللغوي واالإخراج وت�سميم الغالف ومن ثم 

الطباعة والن�سر على نفقة االأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.

للموؤلف مع منحه خم�سني  ت�سجيل كامل احلقوق  �سيتم  الق�سم:  رئي�س  واو�سح 
ن�سخة من كتابه، اأما الق�س�س والق�سائد املتفرقة اأو االأعمال امل�سركة ف�سيتوىل 
ما  �سوى  قيد  اأو  �سرط  اأي  دون  �سل�سة خا�سة ومن  اأي�سًا �سمن  ن�سرها  الق�سم 
ذكرناه من اأن يكون مو�سوع العمل عن انت�سارات وحتديات جماهدي و�سهداء 
احل�سد ال�سعبي والقوات االأمنية العراقية، وتكون فكرته االأ�سا�سية م�ستوحاة من 

االأحداث الواقعية التي جتري يف البالد منذ �سقوط املو�سل واإىل اليوم. 
اإن الغاية االأ�سا�سية من هذا امل�سروع هو التوثيق لهذه احلقبة  واأكد ال�سالمي: 
الزمنية واملنعطف التاريخي اخلطري وتاأكيد دور املرجعية العليا يف حفظ الوطن 
واإف�سالهم  االإرهابية  للزمر  الغيارى  اأبنائه  وت�سدي  ومقد�ساته  اأهله  وحماية 
املخططات الدولية التي تريد الق�ساء على جتربة العراق الدميقراطية احلديثة 

ونهب ثرواته ومتزيق وحدته عن طريق اللعب بالورقة الطائفية ونحو ذلك.
و�سدد ال�سالمي على اأهمية دور االإعالم والثقافة يف توعية اجلماهري وتعبئتهم 
وطنيا وحت�سينهم من التاأثر بالدعايات امل�سلة باالإ�سافة اإىل تعزيز معنوياتهم 
عرب  املقاتلني  عزمية  فّل  وبالتايل  منهم  النيل  يف  االأع��داء  حم��اوالت  واإحباط 

اأ�ساليب احلرب النف�سية.
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مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة االطفال تكرم 
المشاركين في دوراتها الصيفية

لواء علي االكبر القتالي يعيد عمل مشروع إسالة الماء 
الصالح للشرب في قضاء بيجي

احل�سينية  للعتبة  التابع  القتايل  ال�سالم(  االأكرب)عليه  علي  ل��واء  متكن 
املقد�سة من اإعادة احلياة مل�سروع اإ�سالة املاء ال�سالح لل�سرب يف ق�ساء بيجي 
للعمل من جديد وبالتعاون مع اأهايل منطقة املزرعة حيث اطلق عليه م�سروع 

ال�سهيد اللواء عبد الكرمي احل�سناوي امل�ست�سار الع�سكري للواء.
وقال اأمر لواء علي االأكرب قا�سم م�سلح : متكن لواء علي االأكرب بالتعاون مع 
بيجي  املزرعة يف  اإ�سالة ماء منطقة  تاأهيل م�سروع  اإعادة  بيجي من  اأهايل 

مبدة عمل ا�ستغرقت �سهر.
وبني: مت �سخ املاء باالإ�سالة ب�سكل جتريبي بعد اإي�سال التيار الكهربائي من 
حمطة توزيع الكهرباء يف منطقة املزرعة فيما مت اإي�سال املاء من خالل �سق 
نهر من �سط دجلة، مبينا ان االإعالن عن افتتاحها ب�سكل ر�سمي �سيكون بعد 

اأيام قليلة.
با�سم  امل�سروع  ت�سمية  على  اتفقوا  املزرعة  منطقة  اأهايل  ان  م�سلح:  وتابع 

ال�سهيد اللواء )عبد الكرمي احل�سناوي( م�ست�سار لواء علي االأكرب الذي لبى 
نداء املرجعية وا�ست�سهد يف قاطع عمليات حترير ق�ساء بيجي يف حمافظة 

�سالح الدين من دن�س االرهاب.

كرمت موؤ�س�سة احل�سيني ال�سغري لثقافة االطفال التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
يف  دورات  ت�سمنت  والتي  ال�سيفية  دوراتها  يف  امل�ساركني  طفل  خم�سني  من  اكر 
�سيد  قاعة  يف  التكرمي  حفل  واقيم  والت�سوير،  والزخرفة  واخلط  وامل�سرح  الر�سم 

االو�سياء يف العتبة املقد�سة.
الدين  �سعد  ال�سيد  االطفال  لثقافة  ال�سغري  احل�سيني  موؤ�س�سة  على  امل�سرف  وقال 
ها�سم: مت اليوم تكرمي عدد من املوهوبني واملوهوبات امل�ساركني يف دورات التي تقيمها 

املوؤ�س�سة اثناء العطلة ال�سيفية ، وتعد الدورات واحدة من ن�ساطات واهتمامات العتبة 
احل�سينية املقد�سة لرعاية مواهب واالطفال وتنميتها ب�سكل االمثل.

وبني ها�سم: اقيم الدورات يف العطلة ال�سيفية الن هناك و�سائل متنوعة وكثرية قد 
حيث  اال�سالمية  ال�سريعة  به  جاءت  عما  الدينية  مبادئه  عن  امل�سلم  االن�سان  حتيد 
هناك ف�سائيات مغر�سة وهناك من ي�سئ للدين واملذهب لذا نحت�سن لهذه ال�سرائح 
من خالل موؤ�س�سة احل�سيني ال�سغري لثقافة االطفال للتنمية مواهبهم وحمايتهم من 

الو�سائل املغر�سة.
واو�سح: هناك ا�سادة كبرية من اهايل امل�ساركني للمبادرات العتبة املقد�سة يف رعاية 
اطفالهم وتنمية مواهبهم وهم يحثون اطفالهم للم�ساركة يف الن�ساطات املختلفة التي 

تقيمها العتبة احل�سينية املقد�سة.
من جهته قال رئي�س موؤ�س�سة احل�سيني ال�سغري لثقافة االطفال حممد احل�سناوي: 
اقامت املوؤ�س�سة الدورات لرعاية املواهب يف فنون الر�سم واخلط والزخرفة وامل�سرح 
والت�سوير وكانت  مدة الدورة ثالثني يوما حيث ركزت على املواهب بحرفية كاملة 

من خالل اال�ساتذة خمت�سني يف هذه الدورات .
وا�ساف احل�سناوي يف حديثه ملرا�سل موقع االعالم الدويل:  �سارك يف الدورة اكر 
هذه  ل�سقل  مراحل  ثالثة  على  ال��دورة  كانت  اجلن�سني  كال  من  طفل  خم�سني  من 

املواهب، فاليوم هم خرجوا باأعمالهم املتميزة والتي عر�ست خالل حفل التكرمي.
وبني احل�سناوي: بان العتبة احل�سينية �ساعية يف هذا م�سروع تنمية املواهب ورعايتها 

وم�ستمرين يف اقامة دورات اخرى يف امل�ستقبل القريب .

اخبار وتقارير
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اخبار وتقارير

 قال م�سوؤول متحف االمام احل�سني عليه ال�سالم ال�سيد عالء �سياء الدين : متحف االمام احل�سني عليه ال�سالم 
ا�ستعادة قطعة اثرية تعود اىل حرم االمام احل�سني وهي عبارة عن كا�س كبري كان ميال بالع�سري ويوزع بعد انتهاء 

املجل�س احل�سيني على اجلال�سني للتربك بح�سورهم للمجل�س ،�سرقت يف عام 1991من قبل النظام البائد.
وا�ساف: يقدر عمر هذه القطعة )150( عامًا وقد اهداها احد ال�سالطني اىل حرم االمام احل�سني)عليه ال�سالم( 
لكنها �سرقت يف عام 1991 من قبل النظام البائد ،ولكن بركة االمام احل�سني عليه ال�سالم، اعادة اليوم اىل حرم 
احل�سيني من قبل جمموعة من �سيوخ الع�سائر وجتار املقتنيات )االأنتيكات( يف تركيا ، وان القطعة حتمل قرائن 
الع�سائر  لتقدمي  ال�سابق  ت�ستخدم يف  القطعة كانت  ان  املقد�سة،، م�سريًا اىل  العتبات  توؤكد عاديتها اىل  عديدة 

للزائرين يف املواكب احل�سينية يف زيارات عا�سوراء واالربعينية.
باملتحف  باملتحف و�سيتم عر�سها  املوجودة  ال�سيانة  القطعة االثرية بعد حت�سينها من قبل ور�سة  �ستعالج  وتابع: 
العتبة  من  وفقد  ما�سرق  جلمع  ت�سعى  واالمينة  الرفيعة  النفو�س  ا�سحاب  من  جمموعة  ان  اىل  وا�سار  م�سريًا: 
احل�سينية املقد�سة خا�سة يف عام 1991 وقد توجهت هذه املجموعة با�ست�سارة احد الفنيني املتخ�س�س بالراث 

واالثار يف العا�سمة بغداد لل�سعي لبحث مثل هكذا قطع.
واختتم �سيد عالء حديثه" لنا احلق ان نفخر يف مثل هكذا �سخ�سيات عراقية وكما و�سفهم �سماحة ال�سيخ عبد 

املهدي الكربالئي باالأمناء وامل�ساهمون يف حفظ ارث االمام احل�سني عليه ال�سالم .

اأقام مركز االإر�ساد االأ�سري يف العتبة احل�سينية املقد�سة ندوة حتت عنوان 
االمام  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة  ال�سالم(  عليه  الباقر  االم��ام  فكر  يف  )االأ�سرة 
الباقر عليه ال�سالم وذلك يف قاعة �سيد االو�سياء يف احلائر احل�سيني يوم 

االثنني امل�سادف 7 ذي احلجة 1436 .
وقال اخلطيب احل�سيني ال�سيخ جعفر االبراهيمي خالل خطبته التي القاها 
عن  تعاىل  اهلل  اىل  العبودية  مرتبة  اىل  للو�سول  ال�سبل  ان  الندوة:  خالل 
طريق القران الكرمي واالئمة االطهار عليهم ال�سالم وان اهلل -تعاىل- كان 
من باب اللطف والرحمة بعباده ان ين�سب لهم امناء على الدين والعبادة 

لنقتدي بهداهم كما يف قوله تعاىل )يوم ندعو كل انا�س بامامهم(.
 واكد االبراهيمي" ان مثل هذه الندوات يجب ان ت�ستمر وان تكون ا�سبوعية 
وفاعلة ال ان تكون تقليدية يف اطر كال�سيكية لزيادة الثقافة الدينية لال�سرة 
، موجها ن�سيحته للمجتمع بان حتتاج له حالة من االنقالب على الذات وان 

تنبعث النف�س من جديد وتعود اىل القران الكرمي واىل تعاليم ال�سماء ولي�س 
كل ما يعرف يقال فالتدين اليوم ا�سبح تر�سم له فكرة بعيدة عن اال�سالم، 
ال�سالم   عليه  احل�سني  االم��ام  عند  جمعة  كل  يح�سر  من  هناك  جتد  فقد 
لكنه ياأكل املال احلرام ويعمل بالربا فاملجتمع يحتاج ثقافة معرفة اال�سالم 
املثابرة على  ياأتي اال من  النه ا�سبح �سعائر وتقاليد ظاهرية فقط وهذا ال 
يح�سل  كي  للنا�س  والنا�سحني  املربني  خالل  من  واللقاءات  املحا�سرات 

تفاعل ونرتقي باالن�سان امل�سلم اىل ما ير�سي اهلل.
 " املو�سوي  امي��ان  الدكتورة  اال�سري  االر�ساد  مركز  م�ست�سارة  قالت  فيما 
لهذه الندوات اهمية كبرية لتو�سيح املفاهيم اخلاطئة من الناحية الفقهية 
كل  يف  �ستكرر  الندوات  هذه  مثل  وان  اخلاطئة  ال�سلوكيات  بع�س  وتعديل 
من  املنا�سبة  احللول  ايجاد  وحماولة  امل�ساكل  خاللها  من  وتطرح  منا�سبة 

خالل االأخ�سائيني املوجودين.
من جهتها قالت م�سوؤولة وحدة االعالم يف املركز املهند�سة ندى اجلليحاوي 
اال�سري حتت  االر�ساد  فعاليات مركز  الفكرية �سمن  الندوة  " اقيمت هذه 
االمام  ا�ست�سهاد  ذك��رى  الباقر(مبنا�سبة  االم��ام  فكر  يف  )اال�سرة  عنوان 
الباقر عليه ال�سالم وذلك لبيان �سرية االمام العطرة ودوره يف تقييم وتقومي 
اىل  منه  و�سعيا  اال�سرة  �سوؤون  يخ�س  فيما  البحث  وكذلك  وا�سرنا  انف�سنا 

ا�سالح ذات البني لكثري من احلاالت التي تعاين منها اال�سر.
الب�سرة،  )بغداد،  حمافظات  من  ن�سوة  احلا�سرات  بني  من  وا�سارت" ان 

دياىل، وا�سط(واي�سا من دول اخلليج البحرين، الكويت، ال�سعودية، لبنان.

متحف االمام الحسين عليه السالم يستعيد قطعة 
اثرية عمرها اكثر من )150(عام

اإلرشاد األسري يقيم دورة بعنوان )األسرة في فكر االمام 
الباقر عليه السالم(

• �سالم الطائي/
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العتبة العباسية تجهز مستشفى الكفيل التخصّصي 
بأجهزةٍ ومعدّاتٍ متطوّرة

اأكد الدكتور حيدر البهاديل ع�سو اللجنة الطبية يف العتبة العبا�سية املقد�سة امل�سرفة 
�سي الذي �سيتم افتتاحه من اأجل اال�ستالم االأويل  على تنفيذ م�ست�سفى الكفيل التخ�سّ
اأبي  اأنفا�س  وبركات  تعاىل  اهلل  وبحمد  "مّت  اأّنه:  املقبل،  ال�سهر  التجريبي  والت�سغيل 
الف�سل العبا�س)عليه ال�سالم( االنتهاء من تركيب االأجهزة الطبّية بكافة ملحقاتها 
ومفا�سلها وح�سب كّل ق�سٍم ومركز يف امل�ست�سفى، كذلك مّت االنتهاء من ن�سب اأثاث 
امل�ست�سفى �سواًء كان املكتبّي اأو يف �ساالت االنتظار وح�سب اخلّطة املو�سوعة للعمل 
ووفقًا للموا�سفات املّتفق عليها، وهي موا�سفات عاملية ذات منا�سئ ر�سينة لها باع 

طويل يف هذا املجال ولها ب�سمة يف اأغلب م�ست�سفيات العامل".
واأ�ساف: "م�ست�سفى الكفيل ي�سّكل اإ�سافًة نوعيًة ل�سل�سلة امل�ساريع التي تبّنتها العتبة 
اأف�سل  اإطار �سعيها اجلاد وطموحها الكبري واملتوا�سل لتقدمي  العبا�سية املقّد�سة يف 
اخلدمات الطبية والعالجية لالرتقاء بامل�ستوى ال�سّحي، ومبا يالئم �سكان حمافظة 
كربالء املقّد�سة وزائريها الكرام من املحافظات االأَُخر، وخدماته الطبية والعالجية 
وتعود  كبرية،  اأهمية  ذات  وهي  املواطنني  من  وا�سعًة  �سريحًة  مت�ّس  �سُتقّدم  التي 
بالفائدة لي�س ملحافظة كربالء املقّد�سة وح�سب بل تتعّدى لباقي املحافظات االأَُخر؛ 
ة بهذا املجال يف العراق قليلة وال تلّبي الطموح مّما يجعل  كون امل�ست�سفيات املخت�سّ

املر�سى يلجوؤون اىل خارج البالد من اأجل العالج".

"العتبة املقّد�سة و�سعت ن�سب عينها اأن يكون هذا امل�ست�سفى الذي  وبنّي البهاديل: 
تو�ّسم ب�"الكفيل" هذا اال�سم الكبري الذي يحمل بني طّياته الكثري اأن يكون مثالّيًا بكّل 
ما تعنيه هذه العبارة، مثالّيًا من ناحية البناء واالإن�ساءات و�سواًل للتجهيزات الطّبية 
املواطن  التقليل من كاهل  امل�ساهمة يف  اأجل  الكادر، وذلك من  اإ�سافًة اىل  واالأثاث 
فكانت  م�ستفي�سة،  ودرا�سات  اأفكار  بلورة  ثمرة  هي  االأجهزة  هذه  فكانت  العراقي 
وبحمد اهلل ب�سهادة كّل من زارنا �سواًء من وزارة ال�سحة العراقية اأو املعنّيني بهذا 
املجال اأّنها من اأرقى املوا�سفات من حيث انتهى العامل والتكنولوجيا الطبية، و�ستعمل 

هذه االأجهزة واملعّدات الطبية حتت اإ�سراف كادر ذي خربة وا�سعة".
ُيذكر اأّن امل�ست�سفى ُيقام على م�ساحة ُتقّدر ب�)5،000م2( وب�سّتة طوابق، حيث تتاأّلف 
ك�سور   – رق��ود   – )اإنعا�س  اخت�سا�س  كّل  حاجة  ح�سب  موّزعة  )200�سرير(  من 
عيادات  اإليها  م�سافًا  للعمليات،  )12�سالة(  حتتوي  على  كما  وغريها(،  طوارئ   -
طوارئ وا�ست�ساريات وعيادات خارجية، واإّن الهدف من اإقامة هذا امل�سروع هو دعم 
وا�ستكمااًل  املقّد�سة خ�سو�سًا  كربالء  عمومًا  وحمافظة  العراق  ال�سحي يف  القطاع 
مل�ساريعها ال�سحية ال�سابقة، ومل�ساعدة احلكومة املحلية  التي تنّفذ حاليًا العديد من 
�سّد جزٍء من  النق�س  املقّد�سة يف  ال�سحية، وم�ساهمًة من عتبات كربالء  امل�ساريع 

املذكور يف املجال ال�سحي.

اخبار وتقارير
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• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

الثانية ل�سالة اجلمعة يف 21/�سوال/1436ه�  ال�سايف خالل اخلطبة  ال�سيد احمد  ال�سي�ستاين  قال ممثل املرجع 
املوافق 2015/8/7م" ان بلدنا احلبيب مير باأوقات ع�سيبة، ويعاين من ازمات متنوعة اّثرت ب�سورة جدّية على 
حياة املواطنني وكانت لها تداعيات كبرية على معي�سة الكثريين منهم فمن جانب يواجه البلد االرهاب الداع�سي 
الذي ب�سط �سيطرته على اجزاء كبرية من عدة حمافظات وارتكب وال يزال يرتكب من اجلرائم ما يندى له جبني 
االن�سانية، وقد ت�سبب يف نزوح مئات االآالف من املواطنني عن م�ساكنهم ويعاين الكثري منهم من او�ساع ماأ�ساوية، 
الع�سائر  وابناء  االبطال  املتطوعون  وكذلك  املختلفة  بت�سكيالتها  امل�سلحة  القوات  يف  امليامني  العراق  ابناء  ولكن 

الغيارى هّبوا للدفاع عن االر�س والعر�س واملقد�سات، وقد حققوا انت�سارات مهمة خالل اال�سهر املا�سية...
ودعا ال�سيد احمد ال�سايف رئي�س الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان يكون اكر جراءة و�سجاعة يف خطواته اال�سالحية 
اهتمامه  ابدى  وقد  البلد  االول يف  التنفيذي  امل�سوؤول  هو  الذي  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  ال�سيد  من  املتوقع  ان  بقوله 
مبطالب ال�سعب وحر�سه على تنفيذها.. املطلوب ان يكون اكر جراأة و�سجاعة يف خطواته اال�سالحية وال يكتفي 
ببع�س اخلطوات الثانوية التي اعلن عنها موؤخرًا بل ي�سعى اىل ان تتخذ احلكومة قرارات مهمة واجراءات �سارمة يف 
جمال مكافحة الف�ساد وحتقيق العدالة االجتماعية في�سرب بيد من حديد من يعبث باأموال ال�سعب ويعمل على الغاء 

االمتيازات واملخ�س�سات غري املقبولة التي ُمنحت مل�سوؤولني حاليني و�سابقني يف الدولة وقد تكرر احلديث ب�ساأنها.
وطالب ال�سايف رئي�س الوزراء ان ي�سع القوى ال�سيا�سية اأمام م�سوؤوليتها وي�سري اىل من يعرقل م�سرية اال�سالح اأيًا 
كان ويف اأي موقع كان وعليه ان يتجاوز املحا�س�سات احلزبية والطائفية ونحوها يف �سبيل ا�سالح موؤ�س�سات الدولة 
في�سعى يف تعيني ال�سخ�س املنا�سب يف املكان املنا�سب واإن مل يكن منتميًا اىل اأي من احزاب ال�سلطة وبغ�س النظر 
عن انتمائه الطائفي او االإثني وال يردد من اإزاحة من ال يكون يف املكان املنا�سب وان كان مدعومًا من بع�س القوى 
ال�سيا�سية وال يخ�سى رف�سهم واعرا�سهم معتمدًا يف ذلك على اهلل -تعاىل- الذي اأمر باإقامة العدل وعلى ال�سعب 

الكرمي الذي يريد منه ذلك و�سيدعمه وي�سانده يف حتقيق ذلك.

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف خطيب واإمام اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته الثانية من 
�سالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف )5/ذي القعدة/1436ه�( املوافق )2015/8/21م( دعا اىل اأمرين 

وكما يلي:
واأبناء  االبطال  املتطوعني  من  معهم  ومن  امل�سلحة  القوات  يف  اأعزاوؤنا  يخو�سها  التي  ال�سارية  املعارك  تتوا�سل  االول:  االأمر 
الع�سائر الغيارى يف خمتلف اجلبهات مع عنا�سر تنظيم )داع�س( االإرهابي ان املعركة مع هوؤالء االرهابيني متّثل ا�سرف املعارك 
واأحقها الأنها جتري دفاعًا عن وجودنا وم�ستقبلنا ك�سعب وعن عزتنا وكرامتنا ومقد�ساتنا، ولقد تابع اجلميع ما جرى ويجري يف 
املناطق التي �سيطر عليها االرهابيون من اأعمال وح�سية، ونذكر هنا ان ما ننعم به من امن وا�ستقرار يف مدننا ومناطقنا امنا هو 
نتيجة جهود وت�سحيات هوؤالء االبطال ..فال ينبغي ان ُتن�سينا معركة اال�سالحات عن املعركة التي يخو�سها هوؤالء االعّزة بدمائهم 

واأرواحهم بل ينبغي ان يكون دعمهم ت�سليحًا وتدريبًا وتنظيمًا ومتويال من اأهم ما يدعو اليه املطالبون باالإ�سالح اينما كانوا ..
االأمر الثاين: ان معركة اال�سالحات التي نخو�سها يف هذه االأيام هي اي�سًا معركة م�سريية حتّدد م�ستقبلنا وم�ستقبل بلدنا وال 

خيار لنا �سعبًا وحكومة اال االنت�سار فيها، ولكنه يحتاج اىل �سرب واأناة وت�سافر جهود كل املخل�سني من اأبناء هذا ال�سعب.
فبعد �سنوات طويلة من تفاقم الف�ساد وجتّذره وت�سعبه وترهل اجلهاز االداري للدولة وغري ذلك من اوجه الف�ساد �سواء على م�ستوى 
اال�سخا�س او النظام العام للدولة ال ميكن الو�سول اىل اال�سالح املن�سود يف ايام قالئل ولكن يف الوقت نف�سه البد من عدم التواين 
يف القيام باإجراءات حقيقية و�سارمة بهذا االجتاه وهنا البد من التاأكيد مرة اخرى على �سرورة العمل الإ�سالح اجلهاز الق�سائي 
للقيام مبهامه على الوجه ال�سحيح وال نريد اال�ستغراق يف بيان اأوجه الف�ساد والتق�سري يف عمل هذا اجلهاز املهم خالل ال�سنوات 
العام وع�سابات اخلطف واالبتزاز و�سيوع ثقافة  املال  الفا�سدين من ل�سو�س  تكاثر  املا�سية ولكن ن�سري اىل ان ما يالحظ من 
الر�ساوى يف كافة مفا�سل الدولة واملجتمع هو من نتائج تخّلف الكثري من امل�سوؤولني يف هذا اجلهاز عن القيام باأداء واجباتهم 

القانونية.

املرجعية تدعو العبادي الأن ي�سرب بيد ِمن حديد َمْن يعبث 
باأموال ال�سعب

نوؤكد على �سرورة العمل الإ�سالح اجلهاز الق�سائي 
واإجها�س ثقافة الر�ساوى 
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:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:



الثانية يف 28/�سوال/1436ه� املوافق  العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة  دعا ممثل املرجعية الدينية 
لتكون  واال�ستخبارية  االمنية  املوؤ�س�سات  ا�سالح  يف  اال�سراع  �سرورة  اىل  امل�سوؤولة  احلكومية  2015/8/14م" اجلهات 

قادرة على اأداء دورها املن�سود يف توفري االمن واال�ستقرار والك�سف عن العمليات االرهابية قبل وقوعها.
يف  امل�ست�سري  الف�ساد  مكافحة  ان  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  من  خطبته  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  واأكد 
املوؤ�س�سات احلكومية كانت من اهم هواج�س املرجعية الدينية العليا منذ ال�سنوات االوىل من تغيري النظام، وقد اأكدت 
اال�سرف ويف خطب  النجف  ال�سادرة من مكتبها يف  البيانات  املا�سية يف  الع�سر  ال�سنوات  وتكرارًا يف  املرجعية مرارًا 
اجلمعة على اهمية القيام بخطوات جادة يف مكافحة الف�ساد املايل واالداري وانه ال اأمن وال تنمية وال تقدم من دون ذلك.
واعترب ممثل املرجع ال�سي�ستاين ان ا�سالح اجلهاز الق�سائي، ي�سكل ركنًا مهمًا يف ا�ستكمال ُحزم االإ�سالح، وال ميكن ان 
يتم اال�سالح احلقيقي من دونه بقوله" لقد اأُعلن يف االيام االخرية عن اتخاذ عدة قرارات يف �سبيل ا�سالح املوؤ�س�سات 
احلكومية ومكافحة الف�ساد فيها وحتقيق قدر من العدالة االجتماعية.ونحن اذ نقّدر ذلك وناأمل ان جتد تلك القرارات 

طريقها اىل التنفيذ يف وقت قريب ونود االإ�سارة اىل ان من اهم متطلبات العملية اال�سالحية:
اأواًل: ا�سالح اجلهاز الق�سائي، فانه ي�سكل ركنًا مهمًا يف ا�ستكمال ُحزم االإ�سالح، وال ميكن ان يتم اال�سالح احلقيقي 
من دونه.مو�سحا ان الف�ساد وان ا�ست�سرى حتى يف الق�ساء اال ان من املوؤكد وجود عدد غري قليل من الق�ساة ال�سرفاء 
اجلهاز  ا�سالح  يف  هوؤالء  على  االعتماد  من  فالبد  الئم،  لومة  احلق  يف  تاأخذهم  وال  بالر�سوة  اأيديهم  تلوث  مل  الذين 

الق�سائي ليكون املرتكز اال�سا�س الإ�سالح بقية موؤ�س�سات الدولة.
ملمار�سة  وا�سعة  افاقًا  فتحت  املا�سية مما  االأعوام  التي �سدرت يف  والقرارات  القوانني  من  العديد  هنالك  ان  ثانيًا: 
الف�ساد باأ�سكال متنوعة، فالبد للحكومة وجمل�س النواب ان يعيدا النظر يف تلك القوانني والقرارات ويعمال على تعديلها 

او اإلغائها ح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

قال ممثل املرجع ال�سي�ستاين ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي من خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة يف 14/�سوال/1436ه� 
املوافق 2015/7/31م " يعاين املواطنون يف معظم املناطق من نق�س كبري يف اخلدمات العامة وال �سيما الطاقة الكهربائية التي 
مت�س احلاجة اليها اىل حد ال�سرورة الق�سوى مع ارتفاع احلرارة اىل درجات قيا�سية يف هذا ال�سيف الالهب، وكان املتوقع 
من احلكومات املتعاقبة ان تويل اهتمامًا خا�سًا بحل هذه امل�سكلة وتقرر وتنفذ خططًا �سحيحة ل�سّد النق�س يف هذه اخلدمة 
اال�سا�سية، ولكن املوؤ�سف ان كل حكومة ت�سع اللوم على ما قبلها ثم ال تقوم هي مبا يلزمها لتخفيف معاناة املواطنني م�ستقبال..

واأ�ساف ال�سيخ الكربالئي ان املواطن العراقي يعاين الكثري من جوانب مهمة اخرى اي�سًا ومنها عدم توفر فر�س العمل املنا�سب 
للجميع،  معلوم  هو  كما  البلد  يف  البطالة  من  عالية  ن�سبة  هناك  ان  حيث  الكرمي،  العي�س  من  االدن��ى  احلد  لهم  يحقق  الذي 
واحلكومات املتعاقبة اغفلت و�سع خطط ا�سراتيجية لعالج هذه امل�سكلة بالرغم من االمكانات الكبرية التي يحظى بها العراق 
مما لو ا�ستغلت ب�سورة �سحيحة ملا بقي مواطن فيه ال يتوفر له العمل املنا�سب.وبالرغم من كل هذه امل�ساكل، باال�سافة اىل 
معظم  فان  خمتلفة،  مناطق  منهما  تعاين  اللذين  االمني  واالنفالت  واالره��اب  الباليا،  ام  هو  الذي  واالداري  املايل  الف�ساد 
واأرواح فلذات اكبادهم يف  باأرواحهم  املواطنني ال زالوا �سابرين متح�سبني بل نراهم ال يبخلون عن تقدمي ت�سحيات ج�سيمة 

حماربة االرهاب الداع�سي فداًء للعراق وكرامته وعزته ولكن لل�سرب حدود وال ميكن ان يطول االنتظار اىل ما ال نهاية له."
وطالب ممثل املرجع ال�سي�ستاين من احلكومة املركزية واحلكومات املحلية ان تتعامل مع طلبات املواطنني باالأ�ساليب املنا�سبة 
مطالبهم  مع  التعاطي  يف  اخل�سنة  اال�ساليب  اىل  اللجوء  وعدم  حلقوقهم  ورعايتها  ملواطنيها  الدولة  اح��رام  عن  تعرب  التي 
امل�سروعة..كما ان عليها ان تبذل ق�سارى جهدها يف �سبيل حتقيق تلك املطالب، ويف احلد االدنى التخفيف من معاناة املواطنني 

ولو مرحليًا...
وتابع ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبته ان املاأمول من امل�سوؤولني ان يعملوا بجد واخال�س يف متابعة تظلمات املواطنني 
ويحاولوا بكل ما لديهم من امكانات العمل لتحقيق مطالبهم و�سد احتياجاتهم،وليت�سوروا بع�س الوقت انهم يعي�سون يف نف�س 

الظروف ال�سعبة التي ميّر بها عامة ال�سعب ع�سى ان يتح�س�سوا عمق وحجم معاناتهم".

املرجعية العليا حتّذر من اال�ستخفاف مبطالب املواطنني 

املرجعّية تعّد ا�سالح اجلهاز الق�سائي من اأهم متطلبات 
العملية اال�سالحية 
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ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي



تقارير

امل��رك��ز،  عمل  تفا�سيل  على  واالإط����الع  للتعرف 
املركز  مدير  احل�سينية(  )الرو�سة  ملجلة  حتدث 
البحوث  مراكز  ان  قائال"  القري�سي  االم��ري  عبد 
امل�سورة،  وتقدمي  القرار  �سناع  م�ساعدة  مهمتها  
وطرح احللول املنا�سبة للم�سكالت التي تعاين منها 
مركز  اأ�س�س  املنطلق  ه��ذا  من  م��ا،  اخت�سا�سات 
واإيجاد  وت�سخي�س  متابعة  مهامه  واأوىل  والبحوث،  للدرا�سات  كربالء 
كونها  املقد�سة،  كربالء  مدينة  منها  تعاين  التي  للم�سكالت  احللول 
اىل  بحاجة  وهي  الزائرين،  ماليني  حتت�سن  عاملية  ا�سالمية  حا�سرة 

اهتمام بالغ خل�سو�سيتها وقد�سيتها".
واأ�ساف" املركز عقد الكثري من الندوات واملوؤمترات التي تخ�س واقع 
املدينة  النقل يف  لدرا�سة م�سكالت  دولية  ندوة  واآخرها  مدينة كربالء 
بالتعاون مع كلية الهند�سة يف جامعة كربالء، وباال�سراك مع جامعات 
نلم�س  مل  لالأ�سف  ولكن  احل��ل��ول،  من  الكثري  و�سع  مت  حيث  ايرانية 

ا�ستجابة من  اجلهات املعنية ".
وتابع القري�سي" ان من �سمن اهتمامات املركز هو االهتمام  باجلانب 
الواقع،  على  مبا�سر  تاأثري  من  له  ملا  واالجتماعي  واالقت�سادي  العلمي 
وبالرغم من حداثة تاأ�سي�س املركز اأال انه ا�سدر ما يقارب 50 ا�سدار 
مبختلف املجاالت، وهو االآن ي�سبو اىل اكمال  كتابة مو�سوعة تاريخية 

ملدينة كربالء املقد�سة وقد قطع ا�سواطا متقدمة بهذا ال�سدد".
وبني" اجنزنا الكثري من امل�ساريع اولها م�سروع ادارة االزمة الذي تبناه 
املركز بداية احتالل حمافظة املو�سل، وا�ستمر ملدة �سهر، وم�سروع عقد 

العاملية  امل�سطفى  جامعة  مع  الدولية  االتفاقيات 
واجلامعة اللبنانية، ومكتبة مركز ال�سورى، واملكتبة 
الوطنية، ومنظمة الذاكرة العاملية، ف�سال عن عقد  
منها  العراقية  اجلامعات  مع  االخ��رى  االتفاقيات 
يف  التقني  واملعهد  وامل�ستن�سرية،  وبابل،  كربالء، 
كربالء، وكل هذه االتفاقيات هي  خلدمة اجلانب 

العلمي وامل�سرية العلمية يف البلد".
امل�ساريع  م��ن  الكثري  اجن��از  اىل  يرمي  امل��رك��ز  ان  القري�سي"  واأك���د 
اال�سراتيجية كم�سروع تتبع م�سري االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وقد 
اأجنز منه مرحلتني: مرحلة ا�ستطالعية، واملرحلة الثانية مت من خاللها  
تثبيت اربع منازل من منازل الطريق، و�ستعقد ندوة قريبا الإعالن نتائج 
اىل   املركز  وي�سعى  اخل�سو�س،  هذا  يف  العلمية  البعثة  له  تو�سلت  ما 
تتوفر  تقل عن )5( دومن  و مكتبة عامة على م�ساحة ال  ان�ساء جامعة 
فيها التقنيات العاملية، واإن�ساء  )4 اىل 5(  مراكز درا�سات و بحوث، 
تدوين  يف  خمت�سة  كجهة  اليون�سكو  منظمة  من  اعتمد  املركز  ان  كما 
تاريخ مدينة كربالء املقد�سة واملعني بال�سوؤون الثقافية والعلمية ملدينة 
كربالء، ونحن جادون يف احل�سول على اعتمادات من منظمات دولية 

اأخرى".
م�سوؤول العالقات العامة للمركز عدنان ابو احلب، حتدث عن الهيكل 
الوحدة  منها:  وح��دات  من  يتكون  املركز  ان  قائال"  للمركز  االداري 
االدارية، والعالقات العامة، والتاأليف، والت�سميم، والن�سر واال�سدار، 
والطباعة، ا�سافة اىل ذلك قام املركز باإ�سدار عدد من الكتب املهمة 

واإميانا  املختلفة،  العلوم  يف  املت�سارعة  للتطورات  نتيجة 
باأهمية مواكبة التقدم احلا�سل يف خمتلف املجاالت، تاأ�س�س 
احل�سينية  العتبة  يف  والبحوث  للدرا�سات  كربالء  مركز 
امل�سورة  تقدمي  على  ليعمل  2013م،  عام  اواخر  يف  املقد�سة 
املناخ  وتوفري  البدائل  واإيجاد  امل�سكالت  وحل  القرار  ل�سناع 

املنا�سب.

مركز كربالء للدراسات والبحوث

تطلعات مستقبلية وآفاق مشرقة 

•تقرير:عماد بعو
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تعترب  االن�سطة  وه���ذه  واملتخ�س�سة، 
م�ساهمات ثقافية جادة توؤثر يف ال�سارع 

العراقي".
ات�ساالت عديدة  للمركز  " ان  واأ�ساف 
من  وذل��ك  االخ��رى  البحوث  مراكز  مع 
والعلمي،  واملعريف  الثقايف  التبادل  اأجل 
وقد اثمر هذه التوا�سل عن نتائج طيبة متخ�ست عنها الكثري 

من االجنازات على اأر�س الواقع".
وعن ن�ساط وحدة التاأليف والتحقيق، حتدث منت�سب الوحدة، 
على  ال��وح��دة  ه��ذه  تعمل  قائال"  عامر  ال�ستار  عبد  ال�سيخ 
حتقيق ومراجعة خطب اجلمعة ل�سماحة االمني العام للعتبة 
احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي، حيث نعمل 
على تن�سيدها واإخراجها، ومن ثم ت�سميمها وطباعتها على 
التي  الكتب  بع�س  لدينا  واأي�سا  �سنويا،  ي�سدر  كرا�س  �سكل 

اعدنا طباعتها من جديد بعد التحقق منها".
العتبة احل�سينية  واأ�سار" ان املركز يعمل على تطوير كوادر 
املقد�سة يف خمتلف املجاالت، اإذ انه ي�سعى اىل تطوير احلركة 
ملدينة  املعريف  االنتاج  تنمية  اىل  ويهدف  والثقافية،  العلمية 
املجاالت،  كل  يف  االبحاث  ودعم  تنمية  و  املقد�سة،  كربالء 
من  ينق�سه  مبا  يرفده  و  االإن�ساين  الثقايف  الر�سيد  ليواكب 

جوانب اأخرى".
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تحقيقات

التــربية 
الشخص 

وانعكاسها  على طبائع

تعترب الرتبية املعيار اال�سا�س 
ناهيك  ال�سخ�س،  كاريزما  حتديد  يف 

التي  كالبيئة  االخـــرى  ــوؤثــرة  امل الــعــوامــل  عــن 
الوراثة  وعــوامــل  بــه،  املحيط  واملجتمع  فيها  يعي�سها 

وهكذا .. وكلما كانت الرتبية مبنية على اال�س�س ال�سليمة 
كان ال�سخ�س عن�سرا �ساحلا يف جمتمعه والعك�س �سحيح.

ئي
طا

م ال
سال

� :
يق

حتق
• 
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وتاأثريه  الرتبية  مو�سوع  اختارت  احل�سينية(،  )الرو�سة  جملة 
على �سخ�سية الفرد وخ�س�ست له التحقيق التايل.

دور  باأنف�سهم  االبناء  ثقة  وزيــادة  بامل�سوؤولية  ال�سعور  تنمية 
مناط بالوالدين  

امل�ست�سارة يف مركز االر�ساد اال�سري يف العتبة احل�سينية املقد�سة )�س.م(، 
حتدثت عن توجيهات واإر�سادات املركز قائلة" هناك عدة عوامل توؤثر على 
من  وذلك  الوراثة  عامل  العوامل:  هذه  ومن  عامة،  ب�سورة  االأبناء  تربية 
خالل نقل ال�سفات الوراثية من االآباء اإىل االأبناء، وعامل البيئة �سواء من 
كان الناحية الطبيعية او االجتماعية و العامل االقت�سادي و العامل االأ�سري 
الذي يعترب عامل مهم يف خلق بيئة منا�سبة للطفل، اذ ان التفاهم والتعاون 
ال�سليمة،وكذلك  للربية  �سحية  واج��واء  بيئة  يخلق  الوالدين  بني  واملحبة 
ابتداء من الرو�سة واملدر�سة ومن ثم  التي يعي�سها الطفل  التعليمية  للبيئة 

املجتمع املحيط  تاأثريها الفعال".
اأولها: يبداأ  اإتباعها الإن�ساء جيل �سالح،  اأ�ساليب يجب  وتابعت"هناك عدة 
بتعليم الطفل معرفة اهلل -�سبحانه وتعاىل- من  خالل الركيز على حب 
النبي واأهل بيته )�سلوات اهلل عليهم(، والركيز على قراءة القراآن الكرمي 
الوالدين يف  دور  وكذلك  الوالدين،  الطفل على طاعة  وتربية  ال�سغر  منذ 
االإح�سان اإىل اأبنائهم واملوازنة يف التعامل بني اللني وال�سدة، وكذلك حتقيق 
والبنت،  الولد  بني  وخ�سو�سا  عامة  ب�سورة  االأوالد  بني  وامل�ساواة  العدل 
كما ان هناك امر مهم ينبغي االلتفات اليه،  وهو تنمية ال�سعور بامل�سوؤولية 
وزيادة ثقتهم االبناء باأنف�سهم، وهذا الدور مناط بالوالدين اأوال واملجتمع 

ثانيا، ومراقبتهم من قبل الوالدين واملدر�سة".
اأبنائهما  اىل  الوالدان  ينقل  ان  املهم  من  املركز"  م�ست�سارة  واأو�سحت 
املجتمع  وتقاليد �ساحلة يف  وع��ادات  دينية  تربية  توارثاه من  ما 
وجتارب وخربات مرا فيها، كونها  ت�ساعد االأبناء على 
ينقالن  ال  وان  ومواجهتها،  امل�ساكل  تخطي 
مرا  التي  ال�سلبية  والق�سايا  االم��ور 
ب��ه��ا  ل��الأب��ن��اء ول��الأج��ي��ال 
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على  ال�سري  يف  اال�ستمرار  اىل  ي���وؤدي  ذل��ك  الن  ال��ق��ادم��ة، 
الطريق اخلاطئ". 

ونوهت اىل تاأثري التكنولوجيا احلديثة يف الربية" من املهم 
ان نعلم ان امل�سكلة ال تكمن يف التكنولوجيا احلديثة واإمنا يف 
طريقة ا�ستخدامها، لذلك علينا ان نعّلم املراهقني الطريقة 
من  وذل��ك  احلديثة،  التكنولوجيا  ال�ستخدام  ال�سحيحة 
التي  املواقع  تعيني  و  خالل حتديد وقت معني لال�ستخدام، 
من  عليها  نح�سل  التي  النتائج  ومعرفة  فيها،  البحث  يتم 

ا�ستخدام التكنولوجيا".
 وختمت م�ست�سارة املركز" ان ا�ستخدام املراهقون لو�سائل 
امل�سكالت  من  ا�سبح  �سلبيا  ا�ستخداما  احلديثة  االت�سال 
اخلطرية التي يواجهها املجتمع يف االآونة االخرية، وبالتايل 
فانه يعك�س انطباعا �سيئا وخا�سة يف �سن املراهقة، اإذ انه 
�سار بديال للتفاعل احلقيقي بني االهل واالأ�سدقاء واالأقارب 
بل انه تخطى احلدود، وغدا هم ال�سخ�س الوحيد اجللو�س 
اىل  ي�سل  حتى  طويلة  ل�ساعات  التلفاز  او  االنرنيت  امام 
هذه  من  التخل�س  يف  �سعوبة  يجد  وه��و  االدم���ان،  مرحلة 
وو�سائل  الذكية  االجهزة  ا�ستخدام  ولكن  ال�سلبية،  العادة 
حيث  ا�ستخدامها  اح�سن  ان  اي�سا  ايجابياته  له  االت�سال 
ي�ساعد املراهق يف تلبية بع�س حاجاته �سواء كانت درا�سية 

ام ا�سرية". 

التغذية  على  الــرتكــيــز  الــوالــديــن  على  يتحتم 
القراآنية  االآيات  بتحفيظه  وذلك  للطفل  الفكرية 

واالأحاديث النبوية 
التن�سئة  يف  حموري  دور  للربية  اجلوراين"  حممد  ال�سيخ 
املغاالة  عدم  على  تقوم  والتي  للطفل،  احل�سنة  االجتماعية 
باملعروف  واالأمر  والتدين،  وال�سجاعة،  واالأمانة،  وال�سدق، 
االآب��اء  وعلى  الدميمة،  االأعمال  وت��ْرك  املنكر،  عن  والنهي 
كل  من  روهم  ينفِّ واأن  خري،  هو  ما  كل  اإىل  اأبنائهم  ت�سويق 
ما هو �سر، فالطفل يتاأثر باأبيه وهو يحاول تقليده، وبالتايل 
مي�سي االبن على نهج ابيه، ومن هنا كان البد من اهتمام 
احل�سنة  االجتماعية  التن�سئة  وتن�سئته  الطفل  بربية  االب 

با�ستخدام املنهج الربوي االإ�سالمي".
 واأو�سح" ان لالأوالد يف ال�سريعة حقوق على االآباء اولها هو 
ان يح�سن ت�سميته، الأن لال�سم االثر البليغ على االبن، ا�سافة 
اىل ان يح�سن تربيته ويحثه على نهج االخالق ال�سليمة، وان 
عر�سة  الطفل  جتعل  التي  اال�ساليب  من  فالعنف  يعنفه،  ال 
دائمة  خوف  حالة  يكت�سب  ان  اما  �سربه  فعند  لالجنراف 
او يكون مدمن على ال�سرب فيمتنع من اخلوف نهائيا، مما 
يوؤدي اىل مترده و�سلوكه الطريق اخلاطئ، اما االفراط يف 
التدليل رمبا يجعل االبن يعق والديه، لذلك ان دور اال�سرة 
يف الربية دورا ا�سا�سيا وكذلك البد من تغذية الطفل فكريا 

من خالل حتفيظه االأحاديث واالآيات القراآنية".

على اآلباء 
االحسان الى 

ابنائهم وينبغي 
مراعاة االعتدال 

في  التعامل 
معهم 
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جتنب الدالل املفرط �سيجعل �سخ�سية الطفل مقبولة 
تتحلى بال�سلوكيات االيجابية 

احليدري،  عامر  الدكتور  بغداد،  جامعة  يف  النف�س  علم  ا�ستاذ   
قائال"  و�سخ�سيته  الطفل  �سلوك  على  الربية  تاأثري  عن  حتدث 
على االآباء واالأمهات اتباع ا�ساليب معتدلة يف تعاملهم مع اأبنائهم 
تن�س على جتنب االإفراط يف التدليل واإرغام الطفل منذ ال�سغر 
البيت، حتى  داخل حميط  ت�سرفاته  والتوازن يف  االعتدال  على 
يولد  فالتدليل  االيجابية،  بال�سلوكيات  يتحلى  من�سبطا  يكون 
يف  يحتاج   فالطفل  االم��ان   وع��دم  والقلق  باال�سطراب  ال�سعور 
الطماأنينة  روح  فيه  يبث  من  واىل  االن�سباط  اإىل  عمره  بداية 
ومينحه الثقة بالذات ليكون عن�سرا فعاال يف حميط ا�سرته ويف 
واالأمهات  االب��اء  يلجاأ  ان  ال�سروري  ومن  ع��ام،  ب�سكل  جمتمعه 
خارج  وخا�سة  ب��اأول،  اوال  اأبنائهم  �سلوكيات  مراقبة  اىل  اي�سا 
وت�سرفاتهم  ل�سخ�سياتهم  عاك�س  غري  املنزل  يكون  فقد  املنزل 
الدالل املفرط  �سيكون  ابعاد االبناء عن  احلقيقية، ومتى ما مت 
لكل طفل �سخ�سيته املعقولة واملنطقية والتي ت�ساعده على التحلي 

ب�سلوكيات حممودة".
وبني" هناك فئة قليلة جدا عرفت كيف توازن بني اللني وال�سدة، 
اأنتجوا  الذين  وهم  اأبنائهم،  تربية  يف  و�سط  منهج  اإىل  ووفقت 
وينتجون قادة املجتمع يف كل جمال ويف كل جيل، ونظرية الو�سط 
يف تربية االأبناء قائمة على رف�س مبداأ ال�سرب كاأ�سلوب يف تربية 
يخزنها  نف�سية  �سدمات  ن�سوء  من  ذلك  على  يرتب  ملا  االأبناء، 
وتوقع  اخلوف  عقدة  عنده  ب�سبها  وتن�ساأ  للطفل،  الباطن  العقل 
اأمام  نف�سه  عن  التعبري  اأو  الكالم  يف  االنطالق  وع��دم  اخل��وف، 
جمموعة من النا�س، واخلوف الدائم من الف�سل والردد يف اتخاذ 
القرارات، كما تن�ساأ عنده �سفة الغ�سب، وغالبا ما ينحرف مثل 
هوؤالء انتقاما ملا اأ�سابهم من �سرب مربح من اآبائهم واأمهاتهم 

دون اأن يفهموا اخلطاأ الذي وقعوا فيه". 

اأي�سا  ترف�س  النظرية  ه��ذه  اإن  احليدري"   الدكتور  واأ���س��اف 
اأخالقية  �سوابط  اأي  غ��ري  م��ن  الكاملة  احل��ري��ة  اإع��ط��اء  م��ب��داأ 
واجتماعية، واإعطاء االأطفال كل ما يريدون، اأو ما ي�سمى عندنا 
كثريا  ي�سبب  التدليع  اأو  التدليل  الأن هذا  ذلك  الكامل«  »الدلع  ب� 
الكاملة  كاالتكالية  الطفل،  على  توؤثر  التي  ال�سيئة  ال�سفات  من 
على الغري، والتمرد عندما ال تلبى حاجاته، وحب ال�سيطرة على 
ملك الغري، والظلم يف �سبيل حتقيق ما يريد، واحتقار االآخرين، 

والغرور، والتكرب... اىل اآخر هذه اخل�سال ال�سيئة". 

�سخ�سية  منه  �سيجعل  الطفل  رغــبــات  كــل  تلبية  اإن 
اتكالية وغري طموحة 

االوالد  تربية  راأي يف  له  اأوالد، كان  لثالثة  اأب  ابو علي،  املواطن 
توؤدي به اىل  تلبية كل رغبات الطفل  اأن  فاأفاد قائال" اإننا جند 
له  تكون  لن  وبالتايل  رغباته،  اإىل  الو�سول  فى  اجتهاده  ع��دم  
�سخ�سية طموحه ومثابرة، مما يخلق منه بالتايل �سخ�سا فا�سال 
الأنه  فا�سال فى عمله،  �سيكون  امل�ستقبل  العلمية، ويف  درا�سته  يف 
تعود احل�سول على كل �سيء بدون اأي متاعب، لذلك عندما يكرب 
ومل يح�سل على متطلباته التي ال ي�ستطيع االآباء تلبيتها الأ�سباب 
متعددة، جتده يلجاأ اإىل اتباع �سلوكيات غري حميدة فى الو�سول 
اإىل رغباته، كاأن يلجاأ اإىل اختالق م�ساكل كبرية من اأجل الو�سول 
اإىل رغباته، اأو قد يلجاأ بع�س االأطفال اإىل ال�سرقة للح�سول على 

متطباتهم، وهي اأمور ال حتمد عقباها ولها نتائج وخيمة."
باحلب  م��دف��وع��ا  ك��ان  واإن  فيه  امل��ب��ال��غ  التدليل  اأن  واأ�ساف" 
والعواطف الطيبة، اإال اأنه يف الكثري من االأحيان يوؤدي اىل نتائج 
�سيئة، ذلك الأن اأ�سا�س الربية ال�سليمة هي التوازن يف التعامل مع 
الطفل، ويف حالة عدم خروج اأطفالنا من دائرة التدليل الزائد 
عن احلد �سيكون امل�ستقبل مزعجا لهم ولالأ�سرة وللمجتمع على 

حد �سواء".
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 صادق مهدي حسن

مقاالت

اإّن اإحياء واإقامة ال�سعائر احل�سينية ُتَعدُّ من اأعظم القربات اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل الأن احل�سني )عليه ال�سالم( عطاء 
مرتبط باهلل )الذي ال تنق�س خزائنه وال تزيده كرثة العطاء اإال جودًا وكرمًا( فهي من م�ساديق �سعائر اهلل التي 

ِ َفاإِنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب( )احلج:32( ، ففاجعة  ْم �َسَعاِئَر اهللَّ ينادي بها القراآن الكرمي يف اآياته املباركة )َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّ
كربالء ذات اأبعاد وا�سعة، وهي اأ�سبه ما تكون ببحر زاخر بالعواطف ال�سادقة وامل�ساعر اجليا�سة ولهذه ال�سعائر اأثر 

عظيم يف تهذيب ال�سلوك وتقوميه نحو التم�سك باأهل البيت )عليهم ال�سالة وال�سالم( كما اإن جمال�س العزاء التي تقام 
بهذه املنا�سبة االأليمة، هي من اأعظم النعم االإلهية على امل�سلمني، الأنها ر�ّسخت وعّمقت معاين االإميان والت�سحية يف 

النفو�س لذا فاإن من املتعني �سرعًا على كل من ي�سرتك يف هذه ال�سعائر اأن يحافظ على قد�سيتها ويتجنب كل ما قد ي�سيء 
لها من قريب اأو بعيد ..

اتَُّقوا اهلَل في َشعاِئر اهلل
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البع�س  من  ال�سادرة  الت�سرفات  بع�س  اأحيانًا  نرى   
جهاًل اأو غفلًة وهي مما ال يتنا�سب والهدف الذي تقام 
باب  من  بع�سها  على  منر  وهنا  املباركة..  ال�سعائر  هذه  اأجله  من 
ْكَرى  ْر َفاإِنَّ الذِّ التذكري كي ال نقع فيها ونتورط يف ارتكابها )َوَذكِّ

َتْنَفُع امْلُوؤِْمِننَي( )الذاريات:55(
ال�سالة وقت  مع  ال�سعائر  اإقامة  • تزاحم 

ال�سالة عمود الدين، من اأقامها فقد اأقام الدين ومن هدمها فقد 
ال�سهداء  �سيد  وقفه  الذي  العظيم  املوقف  يخفى  وال  الدين..  هدم 
اأدى ال�سالة يف وقتها حتت مطر النبال يف  )عليه ال�سالم(عندما 
ثمامة  الأب��ي  العظيم  الدعاء  منه  و�سدر  بل  امل�سهود..  اليوم  ذلك 
ال�سائدي )ذكرت ال�سالة .. جعلك اهلل من امل�سلني الذاكرين(. 
من هذا املنطلق ناأمل من جميع املعزين واأ�سحاب املواكب – جزاهم 
اهلل كل خري – اأن ال يتعار�س اإقامة ال�سعائر مع وقت ال�سالة..الأن 
اأداة ال�سالة يف وقتها اأعظم ن�سرة لدماء اأبي عبد اهلل )عليه  يف 

ال�سالم( الذي ا�ست�سهد من اأجل اأن تبقى ال�سالة.
امل�سيبة   ينا�سب  ال  مبا  ال�سعائر  • ا�ستغالل 

يقوم البع�س بح�سور ال�سعائر احل�سينية لغر�س ق�ساء الوقت لي�س 
اإال دون التفاعل مع اخلطيب وما يطرحه من فكر ومواعظ اأو قارئ 
يتبادلون  ورمب��ا  بل  ماأ�ساة  من  يقدمه  وم��ا  )ال���رادود(  الق�سيدة 
االأليمة، كما  املنا�سبة  البعد عن جو  البعيدة كل  الفارغة  االأحاديث 
تخالف  الئقة  غ��ري  مبالب�س  ال�سباب  وخ�سو�سًا  البع�س  يح�سر 
اأحيانًا  ويالحظ  العام،  وال��ذوق  تتالءم  ال  �سعر  وق�سات  احل�سمة 
االختالط بني الرجال والن�ساء عند اإقامة مواكب العزاء يف ال�سوارع 
العامة ومما يوؤ�سف له ح�سور بع�س الن�ساء ال�سيما ال�سابات مل�ساهدة 
املواكب متربجات ومتزينات باحللي !!، فباالإ�سافة اإىل حرمة هذا 
العمل �سرعًا فهو خمالف ملوا�ساة الزهراء عليها ال�سالم يف م�سيبة 
بها عقيلة  قامت  التي  العظيمة  للت�سحية  وزنًا  وال يجعل  بل  اأبنائها 
بكامل ح�سمتها وعفافها  اأمية وهي  بني  بني ها�سم يف �سد طغيان 
الذي  ال�سالم(..  )عليه  الذكرى  ل�ساحب  كبرية  اإ�ساءة  ذلك  ويف 
اأمامها  راأ�سه  التاأريخ  يحني  التي  الت�سحية  تلك  و�سحى  خرج  ما 
املنكر.. والنهي عن  باملعروف  واالأمر  االإ�سالح  اأجل  اإال من  اإجالاًل 
ومن اجلميل اأن تكون هناك حملة توعية يف كل املواكب للتذكري دومًا 
من  على  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإم��ام  اأخ��الق  انعكا�س  باأهمية 

ي�سارك يف هذه الفعاليات املباركة..        
ومما يجدر احلديث عنه هو بذل الطعام يف �سهري حمرم و�سفر 

تقدير  اأق��ل  وعلى  كبري  و�سرف  عظيم  ف�سل  العمل  لهذا  ورد  وقد 
..ويت�سابق  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اأمر  اإحياء  م�ساديق  من  هو 
هذين  يف  احل�سينية،  املواكب  اأ�سحاب  ،ال�سيما  املوالون  املوؤمنون 
يف  املعزين  وكذلك  الكرام  الزائرين  بخدمة  الكرميني  ال�سهرين 
خمتلف املجال�س احل�سينية املقامة يف هذا امل�ساب اجللل من خالل 
تقدمي االأطعمة املتنوعة بثواب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( عمومَا 
ولكن هناك  االأخ�س..  الوجه  ال�سالم( على  ال�سهداء )عليه  و�سيد 
ال�سورة  هذه  ت�سوه  التي  ال�سلبية  االأم��ور  بع�س  ال�سديد  االأ�سف  مع 

النا�سعة للخدمة احل�سينية املباركة ونذكر منها:
والتبذير • االإ�سراف 

لعل من املحبب اأن يكون الطعام وافرًا ومنوعًا فالبذل يف �سبيل اأهل 
اأغلب االأحيان ي�سل احلد  االأكيدة، ولكن يف  البيت من امل�ستحبات 
اإىل اأن يف�سل من الطعام كميات كبرية مما يوؤدي اإىل تلفها وعدم 
اال�ستفادة منها بينما ميكن توفري كميات اأكرب من الطعام خ�سو�سًا 
اأثناء الزيارة االأربعينة زادها اهلل �سرفًا..لذا نهيب باالأخوة القائمني 
على توزيع الطعام اأن يكون بكمية معقولة بحيث ينفذ كله اأو يتبقى 
منه القليل كاأ�سواأ احتمال كي ال يقعوا يف حرمة االإ�سراف والتبذير 
ُيِحبُّ  اَل  ــُه  اإِنَّ ُت�ْسِرُفوا  )َواَل  الكرمي:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 

امْلُ�ْسِرِفنَي( )االأنعام:141(.. 
التوزيع يف  التنظيم  • عدم 

كثريًا..فبع�س  ن�ساهدها  التي  احل�سارية  غري  الظواهر  من  وهذه 
هذه  يف  الطعام  توزيع  على  القائمني  البيوت  اأ�سحاب  اأو  املواكب 
املنا�سبات يوزعون الطعام ب�سورة ع�سوائية ودون تنظيم.. والكثري 
ح�سة  على  للح�سول  يت�سابقون  االأعمار  خمتلف  ومن  النا�س  من 
الطعام مما يوؤدي يف كثري من االأحيان اإىل بع�س الق�سايا املوؤ�سفة 
على  الطعام  و�سقوط  االإ�سابات  بع�س  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  كالتدافع 
االأر�س و�سحقه باالأقدام و�سط الزحام ال�سديد.. ويف بع�س االأحيان 
اأكر من موكب  اأكر من احل�سة املقررة للفرد ومن  البع�س  ياأخذ 
خدمي يف الوقت الذي من املمكن اأن ي�ستفيد منه اآخرون. فما اأجمل 
اأن يكون التوزيع منظمًا كي نتجنب وقوع مثل هذه االأمور غري املحببة.
حمبي  خدمة  على  القائمني  جميع  يوفق  اأن  -ت��ع��اىل-  اهلل  ن�ساأل 
احل�سني )عليه ال�سالم( يف عملهم املبارك )َوِنْعَم اأَْجُر اْلَعاِمِلنَي( 
ل�سعائرنا  االإ���س��اءة  ي��ح��اول  م��ن  لكل  ون���داٌء  ع���م���ران:136(،  )اآل 

احل�سينية املقد�سة اأن )اتقوا اهلل يف �سعائر اهلل(

وقد
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تقارير

م�سوؤول  التقت  احل�سينية،  الرو�سة  جملة   
)عليه  احل�����س��ني  االإم�����ام  ك�����س��اف��ة  جمعية 
لنا  ليتحدث  ال��ع��ام��ري،  ع��الء  ال�����س��الم(، 
تاأ�سي�س  وتاأريخ  الك�سفي،  العمل  ماهية  عن 
اأ�سا�س العمل  اجلمعية ور�سالتها قائال" اإن 
كيفية  عام  ب�سكل  الفرد  تعليم  هو  الك�سفي 
�سواء  عليه،   تطراأ  التي  امل�ساعب  حتمل 
بالطريقة  نف�سية  او  بيئية  او  كانت خارجية 
الك�سفية، وهي ان تخلق من خالل االو�ساع 
املتاحة اأو�ساع تتنا�سب معك كي تعي�س احلالة او احلدث املوجود، وهذه الفكرة 
باول(، وهو �سابط  الفكرية اجلرنال )بادن  الك�سفية  موؤ�س�س احلركة  ابتكرها 
ع�سكري حتا�سرت لديه ثكنة ع�سكرية لفرة طويلة، مما ا�سطره اىل اكت�ساف 
الو�سع  للتخل�س من هذا  انف�سهم  املوجودون على  يعتمد  طريقة جديدة بحيث 
احلرج، وبعد اجتياز املحنة وانتهاء احلرب اقرح ان يعمل جتمعات ك�سفية يكون 

لديهم القدرة على حتمل اي و�سع طارئ يح�سل".
واأو�سح" تاأ�س�ست اجلمعية بتاريخ 3/�سعبان /1434 بتوجيه من �سماحة االأمني 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة، م�ستلهمة من ال�سعار الذي رفعه االإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم( يف ثورته اخلالدة )ما خرجت اأ�سرا وال بطرا وال ظاملا وال مف�سدا 
واإمنا خرجت لطلب االإ�سالح يف اأمة جدي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله  كي 
اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر... (، منهجها واأهدافها ليكون هذا ال�سعار هو 

املحور الذي تدور فيه وحتقق غاياتها واأهدافها احل�سينية ال�سامية".
واأردف م�سوؤول اجلمعية" ان جمعية ك�سافة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، هي 
جمعية ك�سفية اإ�سالمية ثقافية تربوية، تهدف اىل بناء جيل موؤمن �سالح وم�سلح 

يرتبط بالقران الكرمي واأهل البيت )عليهم ال�سالم(، وتعمل اجلمعية على تنمية 
ال�سعور بامل�سوؤولية واالعتماد على الذات، وروحية العمل التعاوين وحب االآخرين 
وتقدي�س  البيئة،  وحماية  املجتمع،  و�سحة  بالنظافة  واالهتمام  النا�س،  وخدمة 
طلب العلم واملعرفة، كما تعمل على اكت�ساف وتنمية مواهب وقدرات الك�سفيني 
الك�سفية  وتتبنى اهداف ومبادئ وطريقة احلركة  والريا�سية،  والفنية  الفكرية 
التي تتفق مع القيم االإ�سالمية، وتركز على االن�سطة الربوية والريا�سية والفنية 

الهادفة، والتي تتنا�سب مع خ�سائ�س الفئات العمرية امل�ستهدفة".
كالزيارة  احل�سينية،  ال�سعائر  باإحياء  خا�سا  اهتماما  اجلمعية  تويل  واأ�ساف" 
وتربية  املجتمع  يف  تكري�سها  على  والعمل  احل�سيني،  العزاء  ومرا�سم  والدعاء 
العتبات  لزائري  اخلدمات  خمتلف  لتقدمي  وت�سعى  ذل��ك،  على  املوؤمن  اجليل 
ومع  االه��ايل  مع  وامل�سركة  امل�سوؤولة  العالقة  اقامة  على  وحتر�س  املقد�سة، 
اجلمعيات الك�سفية وموؤ�س�سات املجتمع املدين التي تتفق يف ر�سالتها مع ر�سالة 
جمعيتنا، لتكون م�ساهمة يف حتمل واجب الربية والتوجيه واملتابعة، وتعتربهم 
بالثقافة  اجلمعية  وتهتم  لر�سيخها،  ت�سعى  التي  الربوية  العملية  من  ج��زء 
الثقايف  والتبادل  التعاون  اىل  وترمي  خ�سو�سا،  احل�سينية  والثقافة  االإ�سالمية 
والربوي مع اجلمعيات الك�سفية وال�سبابية املحلية واالإقليمية والعاملية وخا�سة 

االإ�سالمية منها".
وتابع م�سوؤول اجلمعية" اإن العمل الك�سفي هو باالأ�سا�س عمل تطوعي يهدف اىل 
بناء �سخ�سية الفرد، حيث يكون قادر على حتمل اي و�سع حرج مير به، والعملية 
الك�سفية جتد فيها الطابع الع�سكري، ولكنها لي�ست بالع�سكرية، واإمنا هي عمل 
ان�ساين وتطوعي ينبع من الذات، وال ميكن اجبار الفرد يف العمل الك�سفي الأنه 
عمل تطوعي بحت، وجمعية ك�سافة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، ارتاأت ان 
امليداين يف عمل  الك�سفي  العمل  عليها  ي�ستند  التي  واالأ�س�س  االأطر  توظف هذه 

بينها  فيما  وتعا�سدت  تطوعت  وال�سباب،  الفتوة  من  خلية 
لتنتج �سهد اخلدمة احل�سينية، اتخذت من اال�سالح احل�سيني 
نهجا لها لت�سري بخطى ثابتة باجتاه الهدف املن�سود، اقامت 
الكثري  وقدمت  الك�سفية،   والفعاليات  االن�سطة  من  العديد 
اإنها  عموما،  وللمجتمع  ال�سهداء  �سيد  لزائري  اخلدمات  من 
جمعية ك�سافة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( التابعة للعتبة 

احل�سينية املقد�سة.

)(جمعية كشافة اإلمام الحسين
جهود متواصلة وعطاء دائم

•تقرير: �سالم الطائي
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ك�سفي اإ�سالمي مثلما تبنته الكثري من اجلمعيات الك�سفية االإ�سالمية يف الدول 
االأخرى، والتي ا�سبح فيها العمل الك�سفي متطورا بحيث ا�سبحوا يطلقون عليه 
ا�سم �سيانة املجتمع، الأنه يهتم بالفرد منذ مرحلة الرباعم )6 �سنوات( اىل فئة 
اجلوالة )18 �سنة( فما فوق، وي�سمل ذلك الفتية والفتيات، ولكن  جمعيتنا االآن 

ت�سم  الفتية فقط". 
وبني" ان اجلمعية  مقرها  يف كربالء، ولديها فروع يف حمافظتي بابل والديوانية 
ان يكون  وناأمل  النا�سرية،  لها يف مدينة  ا�ستح�سال موافقة على فتح فرع  ومت 
لها فروع يف كل حمافظات العراق، وان يكون لها ح�سورا عربيا وعامليا، وتتكون 
اجلمعية من �سبع مفو�سيات، وهي مفو�سية االإدارة، ومفو�سية الثقافة والفنون، 
ومفو�سية التدريب واإعداد الربامج، ومفو�سية الدفاع املدين، ومفو�سية الدعم 
املفو�سيات  هذه  وتقدم  املحافظات،  ومفو�سية  االإع��الم،  ومفو�سية  والتجهيز، 
اخلدمات الك�سفية كل ح�سب اخت�سا�سها فمثال مفو�سية الدفاع املدين تخت�س 
العتبة  االأولية، والتي تقدم من خالله دورات لكل منت�سبي  بربنامج االإ�سعافات 
مفو�سية  ام��ا  االأخ���رى،  املوؤ�س�سات  اىل  انطالقا  ثم  وم��ن  املقد�سة  احل�سينية 
املفو�سيات  التقارير، وكذلك  واإعداد  ن�ساطات اجلمعية  بتغطية  االإعالم فتهتم 

االأخرى تعمل جاهدة لتحقيق املهام املكلفة بها".
مثل  االأخ��رى  واجلمعيات  جمعيتنا  بني  تعاون  هناك  اجلمعية"  م�سوؤول  وختم 
ن�ساط  لتطوير  وذل��ك  لبنان،  يف  االإ�سالمية  الر�سالة  وك�سافة  املهدي  ك�سافة 
اجلمعية، اإذ ان العمل الك�سفي يف العراق حمظور ب�سبب احلروب ال�سابقة التي 
مر بها، و�سنعمل على فتح هذا احل�سر عن اجلمعيات الك�سفية العراقية بالتعاون 

مع املجل�س الك�سفي العراقي".
 فيما حتدث م�سوؤول مفو�سية الثقافة والفنون، علي مهدي عن الفئات العمرية 
اجلمعية  ان  قائال"  اجلمعية  قبل  من  املعتمد  ال��رب��وي  واملنهاج  امل�ستهدفة، 

الفتيان من عمر )6  بن�ساطاتها  ت�ستهدف  
��� 18( �سنة ويتم تق�سيم الفئات العمرية اىل 
اأربع فئات متثل الفئة االأوىل فئة الرباعم من 
)6-8(�سنة، والفئة الثانية هي فئة االأ�سبال 
فئة  هي  الثالثة  والفئة  )9-11(�سنة،  من 
الك�سافة من )12-15(�سنة، والفئة الرابعة 
هي فئة اجلوالة من )16- 18(�سنة،  وقد 
يف  م�ستهدفة  بن�ساطاتها  اجلمعية  با�سرت 
اأن  اأم��ل  على  الك�سافة  فئة  االأوىل  املرحلة 

ت�سمل ن�ساطاتها كل الفئات االأخرى بعد اكتمال البنى التحتية للجمعية".
اأ�سا�سية وهي  �ستة م�سادر  الربوي على  واأو�سح" تعتمد اجلمعية يف منهاجها 
الطاهرين،  بيته  واآل��ه(واأه��ل  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  و�سنة  ال��ك��رمي،  ال��ق��ران 
التي  الربوية  واملبادئ  والنظريات  الر�سيدة،  للمرجعية  احلاكمة  وال�سيا�سات 
ومبادئ  االإ�سالمي،  للمجتمع  واالأ���س��ول  والقيم  االإ�سالمية  ال�سريعة  مع  تتفق 
االإ�سالمية  العقيدة  مع  وتتفق  تتما�سى  التي  العاملية  الك�سفية  احلركة  وقوانني 
اال�سيلة، حيث يتم االعتماد على هذه امل�سادر يف و�سع املناهج والربامج اخلا�سة 
مبا  امل�ستهدفة  للعنا�سر  جاذبة  وطريقة  وب�سكل  الك�سفية  والفعاليات  باالأن�سطة 

يتفق وحاجاتها االجتماعية والثقافية واملعرفية".
الثقافة والفنون على  الثقافة والفنون" تقت�سر مفو�سية  وبني م�سوؤول مفو�سية 
الفئات  مواهب  تنمية  ويتم  واخلط،  والر�سم  التمثيل  كمواهب  املواهب،   تنمية 
هذه  وت�سمل  التعليمية،  املحا�سرات  واإلقاء  العمل  ور�سات  طريق  عن  الك�سفية 
الدورات جميع الفئات الك�سفية املوجودة يف اجلمعية ويتم اعطاء �سهادة م�ساركة 

يف نهاية الدورة ا�سافة اىل العديد من اجلوائز".
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حوارات

هاجر الى كندا في تسعينيات القرن •  حاوره:  سالم الطائي 
الماضي، واستقر هناك، استطاع من 

خالل تأسيسه موقعا اليكترونيا 
ومجلة تعنى بتراث أهل البيت 

)عليهم السالم( ان يوصل صوت 
اإلسالم وأهل البيت )عليهم السالم( 

الى الجاليات اإلسالمية في المهجر 
مستعينا بثلة من المؤمنين.

إنه رئيس تحرير مجلة الساحة، 
اإلعالمي سعد الصفار، مجلة )الروضة 

الحسينية( تناولت معه جملة من 
المحاور التي تهم العمل اإلعالمي 
وتجربته في هذا المجال من خالل 

الحوار التالي.

سعد الصفار:
حققنا نجاحا كبيرًا 

في نقل الصورة 
الجميلة لنشاط 

الجالية الشيعية في 
كندا
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‚‚
‚‚

 اإلعالم 

الدولي 

الصادر 

عن العتبة 

الحسينية 

المقدسة 

يلبي 

الحاجات 

الفكرية 

والثقافية 

للجاليات 

اإلسالمية

شخصكم  على  القارئ  تعرفوا  ان  نود  البدء  في 
الكريم؟ 

��� اأنا من مواليد بغداد عام 1961، انتقلت للعي�س يف كندا عام 1995 
مار�ست  مواقع،  عدة  يف  موظفا  وعملت  حرة،  اعمال  عدة  مار�ست 
العمل ال�سحفي معتمدا على ما تتوفر لدي من مهارة وخربة يف هذا 

املجال، واأنا االآن رئي�س جملة ال�ساحة ال�سادرة يف كندا".

المهجر؟  في  الصحفي  العمل  باشرتم  متى 
وكيف؟

��� كما ذكرت �سابقا اين عملت يف الكثري من املوؤ�س�سات، وهذا االمر 
جعلني انتبه اىل  ان هناك تق�سري يف اي�سال املعلومة للجالية العربية 
االإ�سالمية، فعملت على ا�ستغالل التقدم التكنولوجي لتاأ�سي�س موقع 
جملة  تاأ�سي�س  يف  �ساركني  الذي  �سقيقي  بخربة  م�ستعينا  اليكروين 
اجلالية  اخبار  بتغطية  تهتم  والتي   ،2005 ع��ام  نهاية  يف  ال�ساحة 
االإ�سالمية واملنا�سبات الدينية، و كانت يف بدايتها جملة الكرونية، 
وبعد عام 2009 مت ا�سدار مطبوع على �سكل جملة متكونة من )24( 

ورقة توزع منها )2000(ن�سخة �سهريا.
وبالرغم من ال�سعوبات التي واجهناها يف بداية العمل اأال ان املجلة  
بداأت تتطور نتيجة املوا�سيع القيمة التي تتناولها،  اإذ مت زيادة عدد 
�سفحاتها حتى و�سلت اىل 64  �سفحة، ويتم حاليا طبع 5000 ن�سخة 
تغطية  على  وتركز  كندا،  دولة  اخبار  موا�سيعها،  تت�سمن  و  �سهريا، 
دينية،  ومنا�سبات  ون��دوات  اجتماعات  من  كندا  يف  اجلالية  اخبار 
كذلك تت�سمن املعلومات والربامج الرفيهية لالأطفال وموا�سيع تهم 

ال�سحة واملجتمع وغريها. 

هل تركت مجلة الساحة بصمة اإلسالم في كندا؟
��� حققت املجلة جناحا كبريا يف نقل ال�سورة اجلميلة لن�ساط اجلالية 
والدينية  الثقافية  الن�ساطات  بتغطية  تقوم  مت  اإذ  كندا،  يف  ال�سيعية 
التي تقام يف مراكز اهل البيت )عليهم ال�سالم(، وقد وجدنا التعاون 
ال�سالم(ويف  )عليهم  البيت  اأهل  ملذهب  واملوالني  االأتباع  جميع  من 
املنا�سبات  جميع  �ساركناهم  ب��دورن��ا  ونحن  الكندية،  امل��دن  جميع 
ال��والدات  واأي��ام  عا�سوراء  اي��ام  وخ�سو�سا  يقيموها،  التي  الدينية 
املجلة،  يف  تن�سر  كي  واالأخبار  التقارير  لنا  يبعثون  وب��داأوا  واالأعياد 
وهذا يعترب جناح بحد ذاته، ودليل على ان املجلة بداأ �سداها ي�سل 

اىل مناطق خمتلفة.

البيت  أهل  أتباع  يواجهها  مضايقات  هناك  هل 
)عليهم السالم( وهل لها تأثير عليهم؟ 

��� هناك من يعادي منهج اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، وهناك بع�س 
امل�سايقات وحماوالت ت�سويه �سمعة االإ�سالم،  ولكن لي�س لها تاأثري 

الن اجلالية هناك واعية ومتم�سكة باالإ�سالم ومذهب اهل البيت 
)عليهم ال�سالم(، وبع�س املغر�سني يحاولون التاأثري باجلاليات 
املتواجدة  واجلاليات  والهندية  الباك�ستانية  كاجلاليات  االخرى 
اأفكارهم  وتغيري  ال�ستقطابهم  حماولة  فهناك  اأمريكا،  جنوب 

باجتاه بعيد عن مذهبهم اال�سيل.

األح��داث  مع  الكندي  اإلع��الم  يتعاطى  كيف 
الجارية في العراق؟

��� االإعالم الكندي متعاطف مع العراق، وخا�سة ما يتعلق يف حربه 
مع داع�س، وهو يطالب مبزيد من امل�ساعدات للحكومة العراقية 
وال�سعب العراقي �سواء كان من الناحية الع�سكرية اأو اللوج�ستية 

واملعنوية، وكذلك تقدمي امل�ساعدات للنازحني.

اإلعالم  لشعبة  توجهها  التي  النصيحة  ما 
الدولي في العتبة الحسينية المقدسة؟

��� من خالل زيارتي ل�سعب ووحدات ق�سم اأعالم العتبة احل�سينية 
له، وجدت  التابعة  واملواقع  االإ�سدارات  واإطالعي على  املقد�سة، 
الق�سم هو عمل كبري ومهم جدا، ويجب ان  ان ما يقوم به هذا 
يت�ساعف هذا املجهود، وان يكون االهتمام والركيز على االعالم 
الدويل اأكر من الركيز على و�سائل االإعالم املحلية، الن ر�سالة 
االإعالم الدويل موجهة اإىل جمتمع يحتاج  اىل ان ت�سلط  عليه 
ت�سله  ما  مبا   يتاأثر  ال  لكي  التوعية  اىل   بحاجة  وهو  االأ�سواء، 
من اأفكار و�سبهات و حماوالت ت�سويه احلقائق، فاإن دول الغرب 
اإىل  والو�سول  رغباتها  حتقيق  يف  االإعالمي  �سالحها  ت�ستخدم 
من  االإع��الم  لهذا  يت�سدى  من  هناك  يكون  ان  فيجب  اأهدافها 

اخلارج، وهذا هو دور االإعالم الدويل.
هل سيكون هناك تعاون مع مؤسسات العتبة 

الحسينية المقدسة؟ 
العتبة  يف  املعنيني  م��ع  املو�سوع  ه��ذا  ح��ول  مناق�سات  هناك   ���
املطبوعات  من  عدد  توزيع  امكانية  وندر�س  املقد�سة،  احل�سينية 
يف  والفرن�سية  االنكليزية  باللغة  املقد�سة   العتبة  عن  ال�سادرة 
كندا،  يف  اللغتني  هاتني  لوجود  وذل��ك  للم�سروع،  كبداية  كندا 
ونحن نعمل على احلفاظ على الهوية الدينية للجيل اجلديد الن 
البع�س من افراد هذا اجليل تاأثر بالثقافة الغربية، وهذا يحتم  
ثقافتهم،  واىل  اليهم  اقرب  لنكون  بلغتهم  معهم  احلديث  علينا 
ق�سم  عن  ت�سدر  االجنبية  باللغات  ا�سدارات  من  وجدناه  وما 
االإعالم يف العتبة املقد�سة يرتقي اىل م�ستوى ثقافة هذه ال�سعوب 

ومعرفة اي�سال الر�سالة وحتقيق االهداف.



اجتماع

العدالة االجتماعية هي واحدة من بين أشكال متعددة للعدالة، وهي مطلب أساسي إلقامة مجتمع 
تسود فيه ثقافة احترام االنسان مهما كان عمره وجنسه وفئته ودينه وعرقه...

واذا ما مررنا مرور الكرام بأشكال العدالة، يمكننا االشارة الى أهمها فنبدأ بالعدالة المساواتية، 
والتي تعني تَساوي الناس من خالل التخلي عن التمييز بين المجموعات البشرية على أساس الجنس أو 

العرق أو الدين. ثم العدالة السياسية التي تتلخص بضمان ممارسة العمل السياسي. 
وتحقيق  واألقليات  المعاقين  كحماية  االجتماعية  الحماية  وعدالة  القضائية،  العدالة  ايضًا  وهناك 

القدرة على العيش والتعايش، وعدالة األجيال التي يُقصد بها التوازن بين حقوق األجيال...
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العدالة االجتماعية
أسسها، كيفيتها والطريق الى تحقيقها

• �سباح الطالقاين
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يف ملفنا لهذا العدد نتناول م�ساألة العدالة االجتماعية، التي تعني 
وفر�سه،  العمل  واأماكن  للروات  العادل  التوزيع  تعنيه  ما  �سمن 
عن  ف�سال  وغ��ريه،  والتعليم  ال�سحية  اخلدمات  توفري  وفر�س 
مرتكزات اجتماعية ت�ساعد يف تقوية دعائم العدالة االجتماعية 
لالأفراد  ال��دول��ة  رعاية  يف  الغربية  للمجتمعات  بالن�سبة  تتمثل 
وبالن�سبة  اخلا�س،  القطاع  �سمن  العاملة  ال�سمان  وموؤ�س�سات 
القبيلة  رعاية  لها  ت�ساف  ما  غالبا  فهي  ال�سرقية  للمجتمعات 
)الع�سرية( التي قد  ت�سارك اأفرادها او اأ�سرها مبا يلم بهم من 
م�ساكل او م�ستلزمات ملّحة، وبذلك فهي - القبيلة – تعد رافدًا 

اأ�سافيًا ي�سب يف خدمة العدالة االجتماعية...
 العدالة مطلب ا�سالمي 

من  النا�س  الإخ���راج  ج��اءت  ال�سماوية  االدي���ان  جميع  ان  �سك  ال 
بيد  لتاأخذ  وج��اءت  واملعرفة،  والعلم  العدالة  ن��ور  اىل  الظلمات 
االن�سانية  طور  اىل  املخلوقات  باقي  طور  من  وتخرجه  االن�سان 
الراقية طور اخلليفة احلق على قوله تعاىل "اين جاعل يف االر�س 

خليفة".
من هذا املنطلق يو�سح ال�سيخ )حمزة الفتالوي( ان املنعطفات 
الت�سويهية واالنحرافات التي التي اأملّت مبفهوم العدالة عرب التاريخ 
الطاغوت  وعبدوا  ال�سهوات  ابتغوا  حيث  الب�سر،  �سنع  من  هي 
ان  ميكننا  وال  ال�سحيح،  امل�سار  عن  �سرفهم  ما  وه��ذا  والهوى، 
نحدد اهداف النظام اال�سالمي التي ارادها اهلل تعاىل للب�سرية 
جمعاء اإال بعد معرفة االأ�س�س العقائدية واالخالقية واالقت�سادية 
واالجتماعية، وال ميكن درا�سة م�ساكل النظام االجتماعي وحتديد 
اهدافه اإال بعد التعرف على امل�ساكل الواقعية التي يراد لها تطبيق 
تلك املنظومة االجتماعية، وعلى كل حال فاإننا يف املجال اال�سالمي 
جند التالحم الكامل والركيبة املتنا�سقة بني العقيدة والعواطف 
والنظام االجتماعي، االمر الذي يعرب عن واقعية اال�سالم من جهة 

وعن تاثري العقيدة يف بناء املجتمع من جهة ثانية...
االإلهية  ال�سرعية والقوانني  اإىل االحكام  ولو نظرنا نظرة �سريعة 
)كتابًا و�سّنة( لوجدنا جملة كبرية من الن�سو�س ال�سريفة تهتم 
كثريا بالعدالة، وتدعو بل�سان �سريح اإىل تفعيل العدالة االجتماعية 
وعلى كل اال�سعدة، �سواًء على �سعيد اال�سرة او العمل اأو املجتمع 
والقبيلة واملجتمع الدويل عمومًا، وكذلك نرى وب�سكل وا�سح جملة 

فيها  �سك  ال  ال��ت��ي  الت�سريعات  م��ن 
ملعاجلة كل اال�سكاالت املطروحة والتي 
النظرية  �سعيد  على  الحقًا  �ستطرح 
نعم  احلياة،  مراحل  ولكل  والتطبيق 
ان االأ�سا�س يف ذلك هو االميان املطلق 
يظلم  ال  ع��اداًل  وكونه  اخلالق  بوجود 
كل  واالمي���ان  لعباده  الظلم  يريد  وال 
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االميان بالر�سل واالأنبياء وما جاءت به ال�سراع واالميان باملع�سوم 
ودوره يف تزكية النفو�س وتطهريها من درن اجلاهلية واالأنا...

ان العالقات التي ر�سمتها ال�سريعة بني افراد الب�سر جندها وان 
بع�س االحيان عن فهمها حتاول ر�سم عالقات  كّنا قا�سرين يف 
طيبة مبنية على الت�سامح ون�سر روح الوئام وال�سالم �سواًء يف جو 
والت�سريعات  باالأبناء،  االآباء  وعالقة  الزوجية  والعالقات  اال�سرة 
العالقات  يف  ���س��واء  ك��ث��رية  واالآداب  والن�سائح  وا���س��ح��ة  هنا 
الروحية واملادية، فم�ساألة املهر وم�ساألة الهدية واملواريث والو�سية 
والديات كلها ُر�سمت وبدقة حلماية االأ�سرة واملجتمع من الت�سدع 
واالنفالت، مع جملة كبرية من الت�سريعات والقوانني التي حتفظ 

حقوق الفرد واملجتمع...
 اذن فالدين اال�سالمي وكت�سريع �سماوي اأمت كل ال�سرائع ال�سابقة 
وجاء لتبيان كل �سيء، فقد و�سع جملة كبرية من القوانني حلفظ 
الدولة  باإقامة  تتكفل  القوانني  وه��ذه  الب�سر  اأف��راد  بني  العدالة 
الوجهة  من  اال�سالمية  العدالة  مفهوم  على  وحتافظ  العادلة 
االمام علي  ر�سالة  به على ذلك  ي�ستدل  االجتماعية، وخري ن�س 
الذي  عليه  ر�سوان اهلل  اال�سر  مالك  واليه  اإىل  ال�سالم(  )عليه 
اأر�سله اىل م�سر حني اأو�ساه )النا�س �سنفان اإما اأخ لك يف الدين 
اأو نظري لك يف اخللق( وجملة من الو�سايا التي متنع من اال�ستهتار 
يف ن�سر الظلم اأو الف�ساد يف االر�س والتجاوز على حقوق االآخرين.
لي�س  ف��رة  احتاجت  الت�سريعات  ه��ذه  ان  ج��دًا  الطبيعي  وم��ن   
بالق�سرية لبناء اأمة واعية ر�سالية حتمل مفهوم العدالة االجتماعية 
وال تفرق بني االبي�س واال�سود، واحتاجت لذلك كثري من االأدوات 
االكرب  الدور  عليهم  اهلل  �سالم  البيت  اأهل  الأئمة  فكان  والفتوى، 
ن�سر  اتباعهم يف  مع  تعاملوا  وكيف  والتقنيات،  االحكام  بيان  يف 
هذه الف�سيلة اال�سالمية واخللق الرفيع، ومن بعد ذلك كيف كان 
لعلماء اال�سالم الدور الوا�سح يف تو�سيح هذه االأحكام وتدري�سها 
وا�سباعها بحثًا وحتقيقًا وت�سنيفًا ولذلك جند املكتبة اال�سالمية 

تزخر وتفتخر بهذه امل�سنفات العمالقة..
النجف  يف  العليا  الدينية  للمرجعية  ما  اذكر  ان  هنا  يفوتني  وال 
وحفظ  امل�سلمني  وح��دة  حفظ  يف  وموؤثر  فعال  دور  من  اال�سرف 
حقوق النا�س و�سعيها الدوؤوب لتحقيق العدالة، خ�سو�سًا وبلدان 
والف�ساد  والدمار  والطائفية  الفنت  اليوم  تعي�س  اال�سالمي  العامل 
بع�س  قبل  من  واالره���اب  والت�سدد  التطرف  بفعل  واالن��ح��راف 
ان  املثال  �سبيل  وعلى  زورًا،  اال���س��الم  على  املح�سوبة  اجلهات 
تو�سيات املرجعية الر�سيدة بحفظ املعابد والكنائ�س ودور العبادة 
وتقدمي  اأرواح��ه��م  على  للحفاظ  ودعوتها  امل�سلمني  لغري  التابعة 
اإال م�ساديق وا�سحة لتطبيق  املالية واملعنوية ما هي  امل�ساعدات 

فعلي تام ملفهوم العدالة االجتماعية.
ومن هذا ن�ستخل�س:

اأ�سا�سي يف بناء االمة على اختالف  ان العدالة االجتماعية ركن 

عنه  احلياد  ميكن  وال  وامل�سارب،  واملذاهب  واالأل�سن  القوميات 
اإذا ارادت اأية اأمة ان تعي�س ب�سالم، وهذا ما دعت اإليه ال�سريعة 
اال�سالمية � وان جنحوا لل�سلم فاجنح لها � والبد من تاأ�سيل القوانني 
على كل االأ�سعدة حلفظ احلقوق والواجبات �سواء الفردية منها اأو 

االجتماعية. 
املواطنة  روح  تعزيز  �سبيل  يف  تقويتها  يجب  دعائم  هناك  واأن 
وباالأخ�س  االجتماعية،  للعدالة  امتدادا  االآخرين  حقوق  وحفظ 
البيت )عليهم  اأهل  الكرمي ومفاهيم ومبادئ  القراآن  ن�سر ثقافة 
ال�سالم( �سواء يف املدار�س واملعاهد واجلامعات واملحافل العلمية 
من  ال�سماوية  واالط��روح��ة  املنظومة  ه��ذه  اخ��ذ  للجميع  ليت�سنى 

معينها ال�سايف اخلايل من كل عيب.
احليوية  املعامل  ابراز  يف  الفكر  رجال  لوجود  االأهمية  تاأتي  وهنا 
املحاورات  اأو  الكتابة  خالل  من  �سواء  لل�سريعة  امل�سرقة  والوجوه 
الهادفة اخلالية من التجريح والطعن واق�ساء الطرف االآخر اأو 

من خالل و�سائل االعالم وما اأكرها يف وقتنا احلا�سر.
الت�سلط  عذابات  تعي�س  التي  لالن�سانية  ميكن  ال  اأخ��رية،  وبكلمة 
وتعي�س  اجلائرة،  ال�سلطات  اأو  احلكام  بع�س  قبل  من  الطاغوتي 
التهمي�س والذل وفقدان الكرامة � اأن تنجوا بنف�سها وتعي�س الكرامة 
اإال اأن توؤمن اميانا مطلقا مبفهوم العدالة االجتماعية، وان الكل 
واعطاء  امل��ت��ب��ادل،  واالح����رام  وال��واج��ب��ات  باحلقوق  مت�ساوون 
وان   ، والتعليم  والربية  واالدارة  احلكم  يف  حقوقهم  االقليات 
املعذبة  االن�سانية  ترى  ال�سعوب.. حتى  بحقوق  تتكفل احلكومات 

نور احلرية والكرامة.

 العدالة االجتماعية مرادف للعدالة املدنية 
القول  يبتدئ  العامري  الكرمي  عبد  والكاتب  االجتماعي  الباحث 
االجتماعي  العدل  حتقيق  اأراد  الكون  خلق  منذ  تعاىل  باأن" اهلل 
االإلهي عرب حكمة عمومية تذّكر باأ�سل االن�سان "كلكم الآدم واآدم 
من تراب وان اأباكم اآدم اخرج من اجلّنة بذنب واحد". اأخرجه 
لِعربة والإعمار االأر�س والإقامة العدل وامل�ساواة، وملا اختل التوازن 
ال�سالم( ومعهم  واالأنبياء )عليهم  الر�سل  يف كل �سيء بعث اهلل 

ر�سائل اهلل �سبحانه وتعاىل، الإعادة التوازن الطبيعي املختل. 
فت�سبب ذلك يف ح�سول حالة  االآن  تتحقق حتى  العدالة مل  لكن 
غليان ال�سعوب وظهور نظريات وثورات وانتفا�سات واىل الع�سر 
ال�سلطة  خ���ارج  موؤ�س�سات  ال��وج��ود  اىل  ب���رزت  حيث  احل��دي��ث، 
تديرها نخب من اجل حتقيق العدل االجتماعي، بعد ان راأت هذه 
بتنفيذ  تفي  ال  وال�سلطات  بواجباته  يقوم  املواطن  ان  املنظمات 
حقوقه مع اإ�سافة عراقيل ومتايزات يف اللون والعن�سر واجلن�س 

والقدرة االقت�سادية. 
اأو  �سيا�سية  اأو  قانونية  اأو  فنية  اأو  اأدبية  تكون  املنظمات قد  وهذه 
طبية، واالأكر هي ن�سيج من هوؤالء ومواطنني اآخرين، لكن ال�سوؤال 

هناك 
دعائم يجب 

تقويتها 
في سبيل 

تعزيز روح 
المواطنة 

وحفظ 
حقوق 

اآلخرين 
امتدادا 
للعدالة 

االجتماعية



والئيات

واجه الر�سول االعظم حممد �سلى اهلل عليه واآله �ستى انواع النفاق والتمرد وال�سقاق من 
قبل الكثري، �سواء يف حياته او بعد ا�ست�سهاده حتى انه قال  )ما اأوذي نبي مبثل ما اأوذيت(.
 وكذلك احلال بالن�سبة لالإمام علي عليه ال�سالم الذي ورد عنه يف احدى خطبه ))َيا 
َومَلْ  اأََرُكْم  مَلْ  اأيَنِّ  َلَوِدْدُت  َجاِل  اِت احْلِ َربَّ َوُعُقوُل  ااْلأَْطَفاِل  ُحُلوُم  ِرَجاَل  َواَل  َجاِل  اأَ�ْسَباَه الرِّ
ُ َلَقْد َماَلأمُْتْ َقْلِبي َقْيحًا َو�َسَحْنُتْم  ْت َنَدمًا َواأَْعَقَبْت �َسَدمًا َقاَتَلُكُم اهللَّ ِ َجرَّ اأَْعِرْفُكْم َمْعِرَفًة َواهللَّ

ْدِري َغْيظًا((. �سَ
وكانت االدوار التي مرت باالمام احل�سن عليه ال�سالم ال تختلف كثريا عن جده وابيه 
�سلوات اهلل عليهم حيث انه ا�سطر ب�سبب قلة النا�سر وخ��ذالن املعني لعقد �سلح مع 
معاوية )عليه لعائن اهلل( ووقف خماطبا قومه )فيا عجبا � واهلل � مييت القلب ويجلب 
الهم اجتماع هوؤالء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فقبحا لكم وترحا، .... فاذا 
امرتكم بال�سري اإليهم يف ايام ال�سيف قلتم هذه حمارة القيظ، امهلنا ي�سلخ عنا احلر، 
واذا امرتكم بال�سري اإليهم فى ال�ستاء قلتم: هذه �سبارة القر امهلنا ين�سلخ عنا الربد، 

كل هذا فرارا من احلر والقر، فاأنتم واهلل من ال�سيف افر، يا اأ�سباه الرجال وال رجال(.
اال اننا حينما منر باالإمام احل�سني عليه ال�سالم جنده ي�سف ان�ساره بو�سف مل يرد على 
ل�سان نبي او و�سي او امام مع�سوم حيث قال  )اللهمَّ انك تعلم اأين ال اأعلم اأ�سحابًا خريًا 
من اأ�سحابي وال اأهل بيت خريًا من اأهل بيتي( اذ انه عليه ال�سالم اخرب اأ�سحابه يف 
مكة بانه متوجه للموت فا�سروا على امل�سري معه ودعاهم ليلة عا�سوراء ان يتخذوا من 
الليل �سرا للخروج من كربالء اال انهم رف�سوا واأبلغوه بان املوت معه اأطعم من ال�سهد 
حتى امتدح مواقفهم العدو قبل ال�سديق اذ قيل لرجل �سهد يوم الطف مع عمر بن �سعد 
)ويحك اأقتلتم ذرية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله؟ فقال: ع�س�ست باجلندل؛ اإنك لو 
�سهدت ما �سهدنا لفعلت ما فعلنا. ثارت علينا ع�سابة، اأيديها يف مقاب�س �سيوفها كاالأ�سود 
ال�ساربة حتطم الفر�سان ميينا و�سمااًل، وتلقي اأنف�سها على املوت؛ ال تقبل االأمان وال ترغب 
يف املال وال يحول حائل بينها وبني الورود على حيا�س املنية، اأو اال�ستيالء على امللك، فلو 

كففنا عنها رويدًا الأتت على نفو�س الع�سكر بحذافريها فما كنا فاعلني ال اأُم لك(.
فاملواقف البطولية الأن�سار االمام احل�سني عليه ال�سالم مل تتوقف عند واقعة الطف بل 
ان التاريخ حافل مبواقف وبطوالت االأن�سار من ع�ساق االمام احل�سني عليه ال�سالم على 
مر الدهور، فلو ا�ستوقفنا عند حديث الر�سول االعظم مع ابنته الزهراء عليها ال�سالم 
حينما اخربها بان لولدها احل�سني �سيعة يبكون عليه ويقيمون له العزاء بل باالأحرى انهم 

�سي�سريون على نهجه ويلتزمون مببادئه ال�سامية حتى قيام ال�ساعة.
ولعلنا لو �سلطنا ال�سوء على ابطال احل�سد ال�سعبي الذي لبوا نداء املرجعية العليا الذي 
انطلق من مرقده املبارك جندهم انا�س ات�سفوا ب�سفات تذكرنا باأن�ساره يف واقعة الطف 
اذ نراهم يت�سابقون لنيل ال�سهادة ومل تفارق ال�سنتهم عبارة )لبيك ياح�سني )ومل تزل 
عن �سواعدهم رايته املباركة حتى اأ�سبحت جل امانيهم بعد اال�ست�سهاد ان يطاف بهم 
حول قربه ال�سريف لتعلن ارواحهم عند مرقده املبارك بانها زهقت من اجل ان تبقى راية 

احل�سني تناطح �سحاب ال�سماء. 

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�سفار
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هو اإذا كان املجتمع غري مدين، كيف ن�سمي منظماته مدنية؟ هذا اإرباك يف 
املفهوم والتطبيق الأن اغلب احلكومات ع�سكرية اأو متحزبة وتقمعها اأو تند�س 
بينها. هنا تلجاأ ال�سعوب اىل منظمات من خارج جمتمعاتها، وبالعك�س اأي�سا: 
املنظمات العاملية تلجاأ اىل التدخل مل�ساعدة ال�سعوب الأنها عابرة للهويات، 
او  للخارج  املحلية  املنظمات  �سلبيات عديدة حني جلوء  مع مالحظة وجود 

العك�س...
املدنية  للعدالة  م��رادف  اأ�سبحت  هنا  االجتماعية  العدالة  ان  اي�سا  ون��رى 
الطرق  بكل  والعمل  واجلماعات  االأف���راد  بني  ال��ت��وازن  حتقيق  تريد  التي 
ال�سلمية الإنهاء كل �سور الرق والعبودية واالإذالل والتمايز الطبقي والعرقي 

واالقت�سادي وردم الفراغ القائم بني هوؤالء وبني ال�سعب بطريق الال عنف. 
لذلك، هذه املنظمات لها التاأثري الفعال على ال�سلطة الإقرار قوانني امل�ساواة 
وباإمكان هذه املنظمات حث احلكومة والربملان والد�ستور عن طريق املطالبة 
ال�سلمية �سعيا لل�سغط من اجل تنفيذ العدالة االجتماعية، من خالل ت�سكيل 
جلان تنبثق من املنظمات لتتبنى مطالب اجلماهري ورفعها اىل احلكومة، ثم 
تتدرج اىل املظاهرات واالحتجاجات والع�سيان املدين واالإ�سراب عن العمل 
وحتى ال�سكل الفردي كاالإ�سراب عن الطعام. بهدف ال�سغط على احلكومات 

والإ�سعار املجتمع الدويل بالظلم الواقع.
هذا االجراء له نتيجة فعالة لكون املنظمات فيها �سخ�سيات بارزة تتبنى هذه 
اجلماهري وعملها تطوعي وثبت له ر�سميا اليوم العاملي للعدالة االجتماعية 

الذي ي�سادف يف 20 �سباط من كل عام للتقليل من الفوارق.
اأمام  حرج  يف  احلكومات  ت�سع  حيث  م�ساعيها  يف  املنظمات  هذه  وتنجح 
بل  االأ���س��خ��ا���س  ي�ستهدف  وال  اإن�����س��اين  تطوعي  عملها  ول��ك��ون  اجلماهري 

االإ�سالحات االجتماعية العامة...
 حتديات متنوعة 

ال�سيخ علي الكنعان التميمي، حتدَث عن معاناة بع�س املجتمعات من التفاوت 
التفاوت يف حتقيق العدالة االجتماعية،  االقت�سادي والتنموي وعالقة هذا 
الفقر  تركيز  �سيا�سات  احلكومات  من  العديد  تطبيق  اىل"  ذل��ك  معزيًا 
والتهمي�س واالإق�ساء وعدم امل�ساواة اأذ يكاد ال يخلو اأي بلد عربي على �سبيل 

املثال من االإجحاف والتمييز. 
مبينًا" ان حتقيق العدالة تعر�سه العديد من التحديات التي يرتبط بع�سها 
بالبعد الدويل وبراكمات تاريخية وتعقيدات �سيا�سية وجغرافية وتنموية، من 
دون اأن يعفي ذلك الدول او احلكومات من واجباتها والتزاماتها ال�سيا�سية 
واالجتماعية والقانونية، فقد اأ�سبحت �سرعية اأي نظام يف الع�سر احلديث 

ترتكز على اأ�سا�س قدرته يف حتقيق العدالة االجتماعية للمواطنني.
ويخ�سع حتديد ما تعنيه العدالة االجتماعية يف كثري من االحيان اىل جدل 
كبري، كما تخ�سع حدود مفهوم العدالة االجتماعية لتغري م�ستمر الأن الفكرة 
يف حد ذاتها عبارة عن نظام قيمي ثقايف قابل للتطور عرب املراحل الزمنية، 
من دون اغفال دور املجتمعات نف�سها وما عليها من م�سوؤولية م�ساندة القانون 
ون�سر الوعي احلقوقي املتعلق بالعدالة االجتماعية، واحلث على مراعاة هذه 
عوامل  ت�سببه  قد  ال��ذي  االنهيار  من  عليها  واملحافظة  واحرامها  العدالة 

الف�سل ال�سيا�سي او االقت�سادي للدولة عمومًا...



في رحاب الطاهرين

• حم�سن وهيب عبد

• احللقة الرابعة

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال الت�سعة عند االئمة 
االطهار من اهل بيت النبي -�سلوات اهلل عليهم- وقلنا ان االوىل من 
تلك اخل�سائ�س هي قدرتهم على االخبار بالغيب مبا ال ميكن الأحد 

غريهم من الب�سر فعل هذا الن الغيب علم اخت�س به اهلل تعاىل 
فقط  واإخبارهم عليهم ال�سالم بالغيب يعني انهم املر�سيو ن عند اهلل، 

القائمون باأمره املكلفون من قبله.
وان منحهم ذلك العلم دليل كونهم حجج اهلل -تعاىل- على عباده 

مكلفني وخمتارين من قبله جل وعال. 
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد الروايات ال�سحيحة املوثقة املخربة عن 

الغيب الواردة عنهم عليهم ال�سالم.

خصائص  الكمال  لالئمة
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اخباره علي عليه ال�سالم عما �سيقع بعده من الفنت:
ال  دقيق  بتف�سيل  اخل��وارج  م�سري  عن  اي�سا  ال�سالم  عليه  اخرب 
ل عليه ال�سالم ، حيث  ميكن الأحد غريه االتيان به وقد وقع كما ف�سّ

قال:
فعن االإمام علّي)عليه ال�سالم( - ملّا عزم على حرب اخلوارج -: 
َيهلك  وال   ، ع�سرة  منهم  ُيفِلت  ال  واهللَّ  النطفة.  دون  م�سارعهم 

منكم ع�سرة !)1(.
وكان كما قال عليه ال�سالم.

اخلرب  )هذا  اخلرب:  هذا  �سرح  يف  املعتزيل  احلديد  اأبي  ابن  قال 
من االأخبار التي تكاد تكون متواترة ال�ستهاره ونقل النا�س كاّفة له، 
لة عن الغيوب يف  وهو من معجزاته)عليه ال�سالم( واأخباره املف�سّ
يف  املعنّي  بالعدد  لتقييده  التلبي�س  يحتمل  ال  فاإّنه  اخلرب،  هذا  مثل 
بعد احلرب مبوجبه من غري  االأمر  ووقوع  اخل��وارج،  اأ�سحابه ويف 
)�سلى  زيادة وال نق�سان، وذلك اأمٌر اإلهي عرفه من جهة ر�سول اهللَّ
واآل��ه  عليه  اهلّل  )�سلى  اهللَّ ر�سول  وعرفه  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلّل 
اإدراك  ر عن  تق�سُ الب�سرّية  والقّوة  �سبحانه،  اهللَّ  و�سلم( من جهة 

مثل هذا، ولقد كان له من هذا الباب ما مل يكن لغريه()2(.
ــورًا  ُام بعدي  من  لراأيتم  فقدمتوين  لو  ال�����س��الم(:  فعنه)عليه 
من  والعدوان  اجلحود  اأهــل  من  يرى  مّما  املــوت  اأحدكم  يتمّنى 
اأهل االأثرة، واال�ستخفاف بحّق اهللَّ تعاىل ذكره، واخلوف على 
نف�سه! فاإذا كان ذلك فاعت�سموا بحبل اهللَّ جميعًا وال تفّرقوا، 

وعليكم بال�سرب وال�سالة والتقّية)3(.
اإّن  االأزدي:  اهللَّ  عبد  بن  جندب  عن  االأ�سراف؛  اأن�ساب  كتاب  ويف 
علّيًا خطبهم حني ا�ستنفرهم اإىل ال�سام بعد النهروان فلم ينفروا 
فقال:... اأما اإّنكم �ستلقون بعدي ذاّلً �ساماًل، و�سيفًا قاطعًا، واأثرة 
يّتخذها الظاملون فيكم �سّنة، فيفّرق جماعتكم، ويبكي عيونكم، 
راأيتموين  اأّنــكــم  قليل  عن  وتتمّنون  بيوتكم،  الفقر  ويدخل 
فن�سرمتوين، ف�ستعلمون حّق ما اأقول وال يبعد اهللَّ اإاّل من ظلم 

واأثم)4(.
ويف �سرح نهج البالغة عن زياد بن فالن: كّنا يف بيٍت مع علّي)عليه 
ه، فالتفت فلم ينكر مّنا اأحدًا، فقال: ال�سالم( نحن �سيعته وخوا�سّ
اإّن هوؤالء القوم �سيظهرون عليكم، فيقطعون اأيديكم، وي�سملون 

اأعينكم.
فقال رجٌل مّنا: واأنت حّي يا اأمري املوؤمنني؟ قال: اأعاذين اهللَّ من 

ذلك.
فالتفّت فاإذا واحٌد يبكي، فقال له: يابن احلمقاء، اأتريد اللّذات 

يف الدنيا والدرجات يف االآخرة؟! اإّنا وعد اهللَّ ال�سابرين)5(.
الكوفة-:  الأه��ل  خطبته  من   - ال�سالم(  علّي)عليه  االإم��ام  وع��ن 
وال  كبريكم،  يوّقر  ال  �سعب،  �سلطان  بعدي  من  عليكم  �سُي�سّلط 

بال�سوّية  ء  الفي  يق�سم  وال  عاملكم،  يكرم  وال  �سغريكم،  يرحم 
بينكم، ولي�سربّنكم ويذّلّنكم ويجّمرّنكم)6( يف املغازي ويقطعّن 
�سبيلكم، وليحجبّنكم على بابه، حتى ياأكل قوّيكم �سعيفكم، ثّم 
ال يبعد اهللَّ اإاّل من ظلم منكم، ولقّلما اأدبر �سي ء ثّم اأقبل، واإيّن 

الأظّنكم يف فرتة)7(.
و عنه)عليه ال�سالم(: اأّيها النا�س، اإيّن دعوتكم اإىل احلّق فتلّويتم 
بعدي  �سيليكم من  اإّنه  اأما  فاأعييتموين،  بالدّرة  ، و�سربتكم  عليَّ
والة ال ير�سون منكم بهذا حتى يعّذبوكم بال�سياط وباحلديد، 
اإّنه من عّذب النا�س يف الدنيا عّذبه اهللَّ يف االآخرة. واآية ذلك 
اأن ياأتيكم �ساحب اليمن حتى يحّل بني اأظهركم، فياأخذ العّمال 

وعّمال العّمال رجل يقال له: يو�سف بن عمر)8()9(.
وعنه)عليه ال�سالم(: ياأتي من بعدكم زمان ُينكر فيه احلّق ت�سعة 

اأع�ِسرائهم، ال ينجو فيه اإاّل كّل ُنَوَمة)10()11(.
ويف  معاين االأخبار عن اأبي الطفيل عن االإمام علّي)عليه ال�سالم(: 

َومة. اإّن بعدي فتنًا مظلمة، عمياء م�سّككة، ال يبقى فيها اإاّل النُّ
قيل: وما النَُّومة يا اأمري املوؤمنني؟

قال: الذي ال يدري النا�س ما يف نف�سه)12(.
بعدي  مــن  عليكم  �سياأتي  ال�����س��الم(:  علّي)عليه  االإم����ام  وع��ن 
اأظهر من  اأخفى من احلّق، وال  زمان لي�س يف ذلك الزمان �سي ء 
)�سلى  ور�سوله  تعاىل  اهللَّ  على  الكذب  من  اأكــرث  وال  الباطل، 
اهلّل عليه واآله و�سلم(، ولي�س عند اأهل ذلك الزمان �سلعة اأبور 
اأغلى  وال  بيعًا  اأنفق  �سلعة  وال  تالوته،  حّق  تلي  اإذا  الكتاب  من 
اإذا ُحّرف عن موا�سعه، ولي�س يف العباد وال يف  ثمنًا من الكتاب 
البالد �سي ء هو اأنكر من املعروف وال اأعرف من املنكر، ولي�س فيها 
ال�سالل يف ذلك  الهدى عند  اأنكى من  اأنكر، وال عقوبة  فاح�سة 
متالت  حتى  حفظته  وتنا�ساه  حملته،  الكتاب  نبذ  فقد  الزمان، 
بهم االأهواء، وتوارثوا ذلك من االآباء، وعملوا بتحريف الكتاب 

كذبًا وتكذيبًا، فباعوه بالبخ�س وكانوا فيه من الزاهدين)13(.

1( نهج البالغة : اخلطبة 59 ؛ ينابيع املوّدة : 4/206/1.
2( �سرح نهج البالغة : 3/5 ؛ بحار االأنوار : 318/41.

3( اخل�سال : 10/626 عن اأبي ب�سري وحمّمد بن م�سلم عن االإمام ال�سادق عن اآبائه)عليهم ال�سالم(، حتف 
العقول : 115، تف�سري فرات : 499/367.

4( اأن�ساب االأ�سراف: 154/3، االإمامة وال�سيا�سة: 171/1، املعيار واملوازنة: 186؛ تاريخ اليعقوبي: 193/2، 
الغارات: 482/2 عن اإ�سماعيل بن رجاء الزبيدي، �سرح االأخبار: 441/73/2، دعائم االإ�سالم: 391/1، 

املناقب البن �سهراآ�سوب: 272/2 كّلها نحوه.
5( �سرح نهج البالغة: 109/4.

6( جتمري اجلند: اأن يحب�سهم يف اأر�س العدّو )ل�سان العرب: 146/4(.
7( االإر�ساد: 281/1، االحتجاج: 89/414/1.

8( ابن حمّمد بن احلكم بن اأبي عقيل الثقفي، اأمري العراقني وخرا�سان له�سام، ثّم اأّمره الوليد بن يزيد، وكان 
مهيبًا، جّبارًا، وكان من اأقارب احلّجاج بن يو�سف )�سري اأعالم النبالء: 197/442/5(.

9( االإر�ساد: 322/1، الغارات: 458/2 عن زيد بن علّي بن اأبي طالب، اخلرائج واجلرائح: 45/203/1 نحوه؛ 
�سرح نهج البالغة: 306/2 عن زيد بن علّي.

كر الذي ال ُيوؤَبه له )النهاية: 131/5(. 10( النَُّوَمة: اخلامل الذِّ
11( عيون االأخبار البن قتيبة: 352/2 عن اأوفى بن دلهم.

12( معاين االأخبار: 1/166.
13( الكايف: 586/387/8 عن حمّمد بن احل�سني عن اأبيه عن جّده عن اأبيه، بحاراالأنوار: 34/366/77.
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ــــــال، وبـــــــــــــدوُر ــــــرب ــــــك �ـــــســـــهـــــٌب تـــــ�ـــــســـــج ب
فــــتــــ�ــــســــمــــه ــــــــربه  ــــــــق ل ــــــــوق  ــــــــت ت اأمٌم 
ـــم مــ�ــســحــفــًا ـــت ـــخ ـــبـــيـــح ي ـــــن الـــتـــ�ـــس ثـــــغـــــٌر م
�ـــســـخـــيـــة الـــــ�ـــــســـــمـــــاح  ـــــــــــر  ُذك اذا  روح 
فــــــــكــــــــاأنــــــــه واملـــــــــــــــــــاء طـــــــــــــوع بـــــنـــــانـــــه
ــه ــن ــع ط يـــــوجـــــع  الــــهــــيــــجــــاء  اإىل  مــــــا�ــــــسٍ 
يـــنـــ�ـــســـاب مــــــن فــــمــــه الــــ�ــــســــبــــاح ويــــرمتــــي
ــــع قــــــد اأتــــــى ــــط ــــق ــــد امل ــــس ــــ� ــــــا اجل يــــــا اأيــــــه
فـــــــــــــــاإذا قـــــتـــــلـــــت فـــــــــــــاإن ذلــــــــــك ديــــــــدن
ـــــــــال قـــــبـــــل نـــــزولـــــه ـــــــــف قـــــــد قـــــبـــــل االأط
ــــــــن �ــــســــربه حــــــتــــــى كــــــــــــــاأن غــــــمــــــامــــــة م
واأذاقــــــــــهــــــــــم طـــــعـــــم الــــــــهــــــــوان بـــ�ـــســـيـــفـــه
ـــــوده ـــــج ـــــــــــــــــــم جــــــــــود الـــــــــكـــــــــرام ب واأراه
تـــكـــلـــف ـــــــواه  ـــــــس � يف  الــــ�ــــســــجــــاعــــة  اّن 
تـــقـــاطـــعـــت ــــوف  ــــي ــــس ــــ� ال ــــظــــر  ن اإذا  قــــــــدر 
ــــه ــــدوم ق ــــل  ــــث م الـــــفـــــر�ـــــســـــان  ـــــرف  ـــــع ي مل 
ــــورة ــــــــفــــــــرات لـــــهـــــامـــــٍة مــــطــــب ــــجــــد ال ــــس �
كــلــهــم الــــــفــــــوار�ــــــس  ــــــــدح  م يف  ـــــُت  ـــــي غـــــال
ــن ــك ت مل  رثــــــائــــــك  يف  ــــرا  ــــع ــــس � ــــت  ــــل ق ــــــو  ل
ــــــدٌر  ــــــق ـــــظـــــمـــــا و�ــــــســــــمــــــائــــــٌر وم لــــــــــوال ال
ـــــقـــــٌة بــــجــــ�ــــســــم نــــــاحــــــٍل راأ�ــــــــــــــــس مـــــعـــــل
ـــٍف ـــائ ـــخ ـــس ب ـــ� ـــي ـــى �ـــــســـــالة اخلـــــــــوف ل ـــل ـــس �
ــــــا ــــــه ــــــراآن ق ـــــــــورة  ـــــــــس � يف  اآيـــــــــــــــة  هـــــــــو 
ـــــرتة ـــــم ع ـــــس ـــــر� فــــــكــــــاأنــــــا الـــــــتـــــــاريـــــــخ ي
ـــــــــــوٌت واالأ�ـــــــــســـــــــود �ـــســـريـــعـــة ــــسٌ وم عــــطــــ�
ـــــــول مـــقـــبـــال ـــــــر�ـــــــس ــــــــــان ال يــــــــا طـــــــاملـــــــا ك
هــــبــــنــــي ادخــــــــرتــــــــك النـــــقـــــ�ـــــســـــاء مـــلـــمـــة
ــــــني مــــ�ــــســــرج ــــــس واملـــــــــــــــاء يــــبــــعــــد واحلــــــ�
ـــــــراب الــــــ�ــــــســــــالة تــــعــــبــــدا ـــــــح ــــي مب ــــك ــــب ي
ــــا الــــر�ــــس اإن  جــــــدكــــــم  ابــــــلــــــغ  جــــــربيــــــل 
كـــفـــة يف  وحــــــــــــده  جــــــــــــودك  كــــــــــان  قـــــــد 
ــــــــن حتــــــت الـــــقـــــبـــــاب روائــــــــــٌح وتـــــــفـــــــوُح ِم

ــــــــدوُر ــــــــول الـــــ�ـــــســـــريـــــِح ت ـــــــابـــــــٌع ح واأ�ـــــــس
وبـــــــخـــــــوُر جــــــنــــــة  يف  �ــــــســــــو�ــــــســــــٌن  ــــــــي  ه
ــــــــــــذور ومـــــــــــــواكـــــــــــــٌب، وكــــــــــــواكــــــــــــٌب ون
ـــبـــري ــــ ــــ ــــ ـــــى، وكــــ ـــــت ـــــف فـــــمـــــكـــــابـــــٌر هـــــــــذا ال
ــــور ــــث ت الــــــلــــــقــــــاء  يـــــــــــوم  دنـــــــــــا  واإذا 
ــــــــــــــردى حمــــفــــور ـــــــف ال ـــــى ك اأ�ــــــــســــــــٌد عـــــل
ـــــــو مــــــــــّر مـــــــن فــــــــــوق الــــــــرقــــــــاب تـــطـــري ل
الـــــنـــــور ــــب  ــــي ــــث ــــك ال يف  يــــخــــطــــه  فـــــــجـــــــرًا 
ــــور ــــظ يــــــــــوم اخلـــــــال�ـــــــس ويـــــــومـــــــك املــــح
املــــنــــ�ــــســــور ـــــــك  ـــــــان ف ُقــــــتــــــلــــــت  واإذا 
ــــور ــــف ــــــــــي ت ــــــان، وه ــــــب ــــــكــــــث ـــــــــــــــاوز ال وجت
ــــــعــــــات نــــحــــور ــــــان ــــــي ـــــــــرت، وال ـــــــــم ـــــــد اأث ق
ــــــــــــري واأم ــــــه،  ــــــن ــــــع ط يف  ــــــٌد  ــــــي ــــــس � ـــــــــو  ه
ــــور ــــف ــــغ ـــــــــــــــــورى م وبـــــــعـــــــفـــــــوه ذنــــــــــــب ال
ـــري ـــس ـــ� ي عــــــــــــــداه  يف  اإاّل  والـــــــ�ـــــــســـــــرب 
اأ�ــــــــــــســــــــــــٌد لـــــــهـــــــا والـــــــــعـــــــــاملـــــــــني نـــــــور
ـــــــــــــــــا وغـــــــــــرور ـــــه زهـــــــــــو االأن ـــــس ـــــ� مـــــــــا م
ــــــــْد اأجـــــهـــــ�ـــــســـــْت، وطــــيــــور وحــــــمــــــائــــــٌم ق
ـــري تـــقـــ�ـــس بـــــو�ـــــســـــفـــــكـــــم  الــــــغــــــلــــــو  اإّن 
وبـــــحـــــور الـــــــرثـــــــا  يف  الــــــــقــــــــوايف  تــــكــــفــــي 
ـــــــــدور ــــَت تــــــ�ــــــســــــرُب هـــــامـــــهـــــم وت ــــي ــــق ــــب ل
ـــــــــــٌل يــــــــــــــداُر عـــــلـــــى الــــــــــــــورى وثـــــبـــــور وي
ـــــــه الـــــتـــــهـــــلـــــيـــــل والـــــتـــــكـــــبـــــري ـــــــات مـــــــــا ف
ــــور ـــــا عــــا�ــــس ـــــه ـــــوم ـــــوف وي ـــــف ـــــط ار�ـــــــــــس ال
ــــــا حــــــولــــــهــــــم وتـــــــــــدور ــــــاي ــــــن متـــــ�ـــــســـــي امل
ـــــــــــــدى تـــــّنـــــور والـــــ�ـــــســـــمـــــ�ـــــس  حتـــــــــرق وامل
ــــــخــــــور ـــــو ثـــــــغـــــــره وب ـــــل ـــــع فـــــاملـــــ�ـــــســـــك ي
ويـــ�ـــســـري الــــ�ــــســــحــــى  اإىل  يـــــجـــــوز  ذا  مــــــن 
ــــــــف مـــــــذعـــــــور واملـــــــــــــــــــوت مـــــــنـــــــه خــــــــائ
لـــــكـــــنـــــه عــــــنــــــد الـــــــــوغـــــــــى مـــــ�ـــــســـــرور
عــــــنــــــد االإلــــــــــــــــه وعــــــنــــــدكــــــم د�ـــــســـــتـــــور
ـــري تـــقـــ�ـــس الـــــــــــــــورى  كــــــــل  يف  واجلـــــــــــــــود 
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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   

   ج2

موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
�سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظله الوارف(

اال�ستفتاءات  ال�سرعية

اإخراج  بني  املكلف  يتخري   :  »  158 م�ساألة   «
من  واإخراجه  به  تعلق  ما  عني  من  اخلم�س 

النقود بقيمته .
» م�ساألة 159 « : ال يجوز للمالك اأن يت�سرف 
وقبل  ال�سنة  انتهاء  بعد  اخلم�س  به  تعلق  فيما 
احلاكم  مبراجعة  ذلك  له  ويجوز   ، اأدائه 
اخلم�س  لنقل  املداورة  يجري  حيث  ال�سرعي 

اإىل الذمة .
من  بعزله  اخلم�س  يتعني  ال   :  »160 م�سالة   «
احلاكم  مراجعة  على  يتوقف  بل  املالك  قبل 

ال�سرعي .
اخلم�س  ثبوت  يف  ي�سرط  ال   :  »161 م�ساألة   «
يف  اخلم�س  فيثبت  عاقاًل  بالغًا  املالك  كون 
الويل  على  ويجب  واملجنون  ال�سبي  اأموال 
وجب  الويل  يخرجه  مل  وان   ، منها  اإخراجه 

عليهما اإخراجه بعد البلوغ واالإفاقة .
» م�ساألة 162« : اخلم�س ن�سفان : ن�سف لالإمام 
املنتظر)عليه ال�سالم( ي�سرف يف االأمور التي 
ب�سرفه  ال�سالم(  )عليه  االإمام  ر�سا  ي�سمن 
املطلع  االأعلم  املرجع  من  باإجازة  اأما   ، فيها 

واملحيط باجلهات العامة اأو بدفع ذلك اإليه .
ون�سف للفقراء واأبناء ال�سبيل من الها�سميني 
وكذلك   ، دينهم  بفرائ�س  العاملني  املوؤمنني 

لالأيتام الفقراء املوؤمنني منهم .
ملن  اخلم�س  اإعطاء  يجوز  ال   :  »  163 »م�ساألة 
جتب نفقته على املالك كاالأب والزوجة والولد 
 ، دفعه ملن ي�سرفه يف احلرام  يجوز  كما ال   ،
ال�سالة  لتارك  ُيدفع  ال  اأن  لزومًا  واالحوط 

و�سارب اخلمر واملتجاهر بالف�سق .

اأحكام اخلم�س اىل / مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
 تهديكم وكالة ال�سحافة الفرن�سية اأطيب حتياتها ، وتنقل اإليكم رغبتها بطرح االأ�سئلة 
اأدناه على مكتب �سماحته اأو من ينتدبه م�سكورًا ، يف اإطار تقرير ُتعّده عن اال�سالحات التي 
اأقّرتها احلكومة العراقية ، ودور املرجعية العليا يف الت�سديد على �سرورة مكافحة الف�ساد 

وتطوير موؤ�س�سات الدولة واخلدمات العاّمة .
�س1و2 يف العدد ال�سابق

3-   ما هي الر�سالة التي يرغب �سماحة ال�سيد يف اإي�سالها عرب الدعوة لال�سالح ، وانتقاد 
عدم جتاوب ال�سيا�سيني يف مراحل �سابقة مع دعواته املتكّررة لذلك ؟

 
                                                                                                             وليام دنلوب

                                                                                                                 نائب مدير املكتب
وكالة ال�سحافة الفرن�سية – بغداد

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جواب ال�سوؤالني االول والثاين يف العدد ال�سابق

النظام  �سقوط  بعد  مبكرًا  دعت  قد  العليا  الدينية  املرجعية  اأّن  املعروف  من  ـ   3
ال�سابق اإىل اإجراء االنتخابات العاّمة لتمكني ال�سعب العراقي من اختيار ممّثليه 
يف جمل�س النواب، ومن ثّم ت�سكيل حكومة وطنية تقوم بواجباتها يف توفري االأمن 
تقوم  اأن  تاأمل  املرجعية  وكانت   . والتقّدم  الرقي  نحو  بالبالد  وت�سري  واخلدمات 
الطبقة ال�سيا�سية التي و�سلت اىل ال�سلطة عرب �سناديق االنتخاب باإدارة البلد 
التدخل  اىل  املرجعية  ت�سطر  بحيث  كبرية  م�ساكل  حتدث  وال  �سحيحة  ب�سورة 
ــ جرت االأمور بغري ذلك،  ال�سديد  ـ لالأ�سف  للتخفيف من تبعاتها، ولكن  اأو  حلّلها 
يف  ـ  اأخرى  وخارجية  داخلية  عوامل  اإىل  باالإ�سافة  ـ  االإدارة  �سوء  ت�سّبب  وقد 

الو�سول بالبلد اىل هذه االو�ساع املزرية التي تنذر بخطٍر ج�سيم .

و�سبق اأن اأّكدت املرجعية يف بيان �سدر من مكتبها يف ني�سان عام 2006م على اأّنها 
لن تداهن اأحدًا فيما مي�س امل�سالح العاّمة لل�سعب العراقي و�ست�سري اىل مكامن 

اخللل يف االأداء احلكومي كّلما اقت�ست ال�سرورة ذلك، و�سيبقى �سوتها مع اأ�سوات 
املظلومني واملحرومني من اأبناء هذا ال�سعب اأينما كانوا بال فرق بني انتماءاتهم 

وطوائفهم واأعراقهم.
ومن هذا املنطلق جاء تاأكيد املرجعية الدينية ـ يف هذه االيام ـ على �سرورة 

اال�سراع يف اخلطوات اال�سالحية وحتقيق العدالة االجتماعية .
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو 
القا�سم اخلوئي)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد علي 
ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف(

لي�س للر�ساع اأثر يف التحرمي ما مل تتوفر فيه �سروط ثمانية وهي:
)1( حياة املر�سعة، فلو كانت املراأة ميتة حال ارت�ساع الطفل منها الر�سعات كلها، اأو 

بع�سها مل يكن لهذا الر�ساع اأثر.
)2( ح�سول اللنب للمر�سعة يف والدة ناجتة من وطء  م�سروع، فلو ولدت املراأة من الزنا 

فاأر�سعت بلبنها منه طفاًل مل يكن الإر�ساعها اأثر.
)3( االرت�ساع من الثدي، فال اأثر للحليب اإذا األقي يف فم الطفل اأو حقن به ونحو ذلك.

)4( خلو�س اللنب فاملمزوج ب�سيء اآخر مائع اأو جامد كاللنب وال�سكر ال اأثر له.
)5( كون اللنب الذي يرت�سعه الطفل منت�سبًا بتمامه اإىل �سخ�س واحد فلو طلق الرجل 
زوجته وهي حامل، اأو بعد والدتها منه فتزوجت �سخ�سًا اآخر وحملت منه وقبل اأن ت�سع 
 - مثاًل   - ر�سعات  ثمان  االأول  زوجها  من  ال�سابقة  والدتها  بلنب  طفاًل  اأر�سعت  حملها 
واأكملت بعد و�سعها حلملها بلنب والدتها الثانية من زوجها االأخري ب�سبع ر�سعات مل يكن 
هذا الر�ساع موؤثرًا، ويعترب اأي�سًا وحدة املر�سعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه 
فارت�سع الطفل من اإحداهما �سبع ر�سعات ومن االأخرى ثمان ر�سعات - مثاًل - مل يكن 

لر�ساعه اأثر.
)6( عدم قذف الطفل للحليب بالتقيوؤ ملر�س ونحوه، فلو قاءه وجب عليه االإحتياط بعدم 
ترتيب االأثر على الر�ساع من جهة النظر اىل ما ال يحل لغري املحارم، وترتيب االأثر عليه 

من جهة ترك االإزدواج.
)7( بلوغ الر�ساع درجة معينة حتدد من حيث االأثر مبا اأنبت اللحم و�سد العظم، ومن 
حيث العدد مبا بلغ خم�س ع�سرة ر�سعة بل تكفي على االأحوط - وجوبًا - ع�سر ر�سعات 
اأي�سًا يف التحرمي اإذا مل يف�سل بني الر�سعات �سيء اآخر حتى الطعام، وحتدد من حيث 

الزمان مبا ا�ستمر اإرت�ساع الطفل من املراأة يومًا وليلة.
و يالحظ يف التقدير الزماين اأن يكون ما يرت�سعه الطفل من املر�سعة هو غذاوؤه الوحيد 
اأو لبنًا من مر�سعة اأخرى، وال باأ�س بتناول  طيلة املدة املقررة، فال يتناول طعامًا اآخر 

املاء اأو الدواء اأو ال�سيء الي�سري من االأكل بدرجة ال ي�سدق عليه الغذاء عرفًا.
كما يالحظ يف التقدير الكمي، توايل الر�سعات اخلم�س ع�سرة - مثاًل - باأن ال يف�سل 
ال�سبي،  تروي  كاملة  ر�سعة  منها  واحدة  كل  تكون  واأن  اأخرى،  امراأة  ر�ساع من  بينها 
املتعددة مبثابة  الناق�سة  الر�سعات  تعترب  وال  العدد،  الناق�سة يف  الر�سعة  تندرج  فال 
ر�سعة كاملة نعم اإذا التقم  ال�سبي الثدي ثم رف�سه ال بق�سد االإعرا�س عنه، بل لغر�س 
التنف�س ونحوه ثم عاد اإليه اعترب عوده ا�ستمرارًا للر�سعة وكان الكل ر�سعة واحد كاملة.

)8( عدم جتاوز الر�سيع للحولني، فلو ر�سع اأو اأكمل - بعد ذلك - مل يوؤثر �سيئًا. واأما 
املر�سعة فال يلزم يف تاأثري اإر�ساعها اأن يكون دون احلولني من والدتها.

اأو  كلها  الر�سعات  منها  الطفل  ارت�ساع  حال  ميتة  املراأة  كانت  فلو   ، املر�سعة  حياة   )1(
بع�سها مل يكن لهذا الر�ساع اأثر.

)2( ح�سول اللنب للمر�سعة من والدة �سرعية وان كانت بوطء �سبهة ، فلو دّر اللنب من 
املراأة من دون والدة اأو ولدت من الزنا فاأر�سعت بلبنها منه طفاًل مل يكن الر�ساعها اأثر.

اللنب  �سرب  اأو  الطفل  فم  يف  اللنب  القي  فاذا   ، الثدي  من  باالمت�سا�س  االرت�ساع   )3(
املحلوب من املراأة ونحو ذلك مل يكن له اأثر.

وال�سكر ال  كاللنب  اأو جامد  مائع  اآخر  ب�سيء  الطفل  فاملمزوج يف فم   ، اللنب  )4( خلو�س 
اأثر له.

الرجل  طلق  فلو   ، واحد  رجل  اىل  بتمامه  منت�سبًا  الطفل  يرت�سعه  الذي  اللنب  كون   )5(
ت�سٍع  ان  وقبل  منه  وحملت  اآخر  �سخ�سًا  فتزوجت  منه  والدتها  بعد  اأو  وهي حامل  زوجته 
حملها ار�سعت طفاًل بلنب والدتها ال�سابقة من زوجها االول ثمان ر�سعات مثاًل واكملت بعد 
و�سعها حلملها بلنب والدتها الثانية من زوجها االأخري ب�سبع ر�سعات مل يكن هذا الر�ساع 
موؤثرًا ، ويعترب اأي�سًا وحدة املر�سعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارت�سع الطفل 

من احداهما �سبع ر�سعات ومن االخرى ثمان ر�سعات � مثاًل � مل يكن لر�ساعه اأثر.
اأو نحوه مل يرتب اثر على  )6( تعذي الطفل باحلليب فلو ارت�سع ثم قاء احلليب ملر�س 

تلك الر�سعة.
)7( بلوغ الر�ساع حّد انبات اللحم و�سّد العظم ، ويكتفي مع ال�سك يف ح�سوله بر�ساع يوم 
وليلة )24 �ساعة( اأو مبا بلغ خم�س ع�سرة ر�سعه ، واما مع القطع بعدم ح�سوله وحتقق احد 

التقديرين � الزماين والكمي � فال يرك مراعاة مقت�سى االأحتياط.
ويالحظ يف التقدير الزماين � اأي اليوم والليلة � ان يكون ما يرت�سعه الطفل من املر�سعة هو 
غذاوؤه الوحيد طيلة تلك املدة بحيث يرت�سع منها متى احتاج اليه اأو رغب فيه ، فلو منع منه 
يف بع�س املدة اأو تناول طعامًا اآخر اأو لبنًا من مر�سعة اخرى مل يوؤثر ، نعم ال باأ�س بتناول 
اأو ال�سيء الي�سري من االكل بدرجة ال ي�سدق عليه الغذاء عرفًا ، واالأحوط  املاء اأو الدواء 

وجوبًا اعتبار ان يكون الطفل يف اول املدة جائعًا � لريت�سع كاماًل � ويف اآخرها رّويًا.
� اأي اخلم�س ع�سرة ر�سعة � توايل الر�سعات بان ال يف�سل  كما يالحظ يف التقدير الكمي 
بينها ر�ساع من امراأة اخرى وال ي�سر تخلل غري الر�ساع وان تغذى به ب�سرط ان يرت�سع 
اأي�سًا ان تكون كل واحدة منها ر�سعة  ، ويالحظ فيه  اللنب فقط  بعده جائعًا فريتوي من 
كاملة بان يكون ال�سبي جائعًا فريت�سع حتى يرتوي ، فال تندرج الر�سعة الناق�سة يف العدد 
وال تعترب الر�سعات الناق�سة املتعددة مبثابة ر�سعة كاملة ، نعم اإذا التقم ال�سبي الثدي ثم 
رف�سه ال بق�سد االعرا�س عنه ، بل لغر�س التنف�س اأو االنتقال من ثدي اىل اآخر ونحوهما 

ثم عاد اليه اعترب عوده ا�ستمرارًا للر�سعة وكان الكل ر�سعة واحدة كاملة.
)8( عدم جتاوز الر�سيع للحولني ، فلو ر�سع اأو اأكمل الر�ساع بعد ذلك مل يوؤثر �سيئًا ، واما 

املر�سعة فال يلزم يف تاأثري ار�ساعها ان يكون دون احلولني من والدتها.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي)قّد�س �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

الر�ساع والتحرمي
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مع التابعين

ال�ساب  عمري،  بن  م�سعب  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  انتدب  لقد 
املدينة  يف  ليمثله  وزينتها،  الدنيا  زخرف  عن  �سدف  الذي  املدلل  املرف 
للقاء االأن�سار، ع�سية هجرته املباركة، وكان اأ�سامة بن زيد قائدًا يف غزوة، 
وحتت اإمرته كبار ال�سحابة، وَمْن هم اأقدم منه هجرة واإ�سالمًا، وهو ابن 

الثامنة ع�سرة.
اأعظم  فهي  م�سر!  ما  اأدراك  وما  م�سر،  والية  بكر  اأبي  بن  حممد  وتوىل 
والية يف حوا�سر االإ�سالم، يف امتداد االأر�س و�سعتها وكرة �سكانها، واأهمية 
موقعها، حيث حتتاج اإىل قائٍد حمّنك وواٍل ذي �سيا�سة قوية، كل ذلك توفر 

يف حممد بن اأبي بكر حيث كان واعيًا ملهمته التي كان بها جديرًا.
هو ابن اأبي بكر، عبداهلل بن عثمان بن عامر التيمي القر�سي.

ُوِلد يف حجة الوداع، بذي احلليفة، وهي مو�سع بني مكة واملدينة، يف �سهر 
ذي القعدة �سنة 10ه�.

ن�ساأ يف املدينة املنورة، يف حجر االإمام علي عليه ال�ّسالم، و�سهد معه اجلمل 
و�سفني، وواله م�سر.

اأبي  بن  جعفر  زوجَة  اأ�سماء  وكانت  اخلثعمية،  ُعَمي�س  بنت  اأ�سماء  والدته 

طالب ر�سي اهلل عنه، وهي تعد من الن�ساء االأوائل يف االإ�سالم، ومن �سيعة 
علي عليه ال�ّسالم، وكانت تكر من ال�سوؤال لر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله 
لتتعلم معامل دينها منه. هاجرت مع زوجها جعفر اإىل احلب�سة يف اأوائل َمْن 
هاجر، فولدت له هناك عبداهلل اجلواد. ثم ا�ست�سهد جعفر يف يوم موؤتة، 
االإمام  فتزوجها  بكر،  اأبو  تويف  ثم  حممدًا،  له  فولدت  بكر،  اأبو  فتزوجها 
وجاريًا  وخريجه،  ربيبه  حممد  فاأ�سبح  ال�ّسالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  علي 
من  وا�ستقاه  ال�سبا،  زمن  من  والت�سيع  الوالء  ر�سع  اأوالده،  جمرى  عنده 
اأمه ومربيه، فلم يكن يعرف اأبًا له غري علي عليه ال�ّسالم، وال يعتقد الأحد 
ف�سيلة غريه، حّتى قال علي عليه ال�ّسالم: » حممد ابني من �سلب اأبي بكر 
يثنى  وكان  ون�ّساكهم،  امل�سلمني  ُعّباد  وكان من  القا�سم،  اأبا  يكّنى  وكان   ،»

عليه لف�سله وعبادته واجتهاده.
قرابته من اآل علي عليه ال�ّسالم

مل يكن حممد بن اأبي بكر ربيبًا لعلي عليه ال�ّسالم فح�سب، واإن كان َح�ْسبه 
�سرفًا وفخرًا اأن يحظى بتلك الكفالة التي حظي مبثلها اإمامه عند ر�سول اهلل 
�سّلى اهلل عليه واآله، كما حظي كافلو النبّي �سّلى اهلل عليه واآله والقائمون 

حممد بن اأبي بكر 
)10 هـ ـ 38 هـ (

)ربيب اأمري املوؤمنني علي عليه ال�ّسالم وواليه 
على م�سر(

متيز التاريخ االإ�سالمي بنفر من القادة، توىّل 
بع�سهم م�سرًا من االأم�سار، اأو قاد جي�سًا، اأو ُعهد 

اإليه ب�سفارة اأو متثيل حلاكم اأعلى. هوؤالء الرجال 
بالرغم من اأهمية امل�سوؤولية املوكلة اإليهم، كانوا فتيًة يف 

ريعان ال�سبا و�سرخ ال�سباب؛ مل يتجاوز �سنهم العقد الثالث من العمر، بل دون 
ذلك اأحيانًا، وهذا اإن دل على �سيء، فاإنا يدل على دور ال�سباب يف حركة 

الدين واالإ�سالح االجتماعي، فهم ال�سعلة املتوقدة والطاقة املتوثبة.
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على تن�سئته واإر�ساعه مثل عبداملطلب واأبي طالب وحليمة ال�سعدية، الأن 
اإىل  كمااًل  االأكر  من  ت�سري  االإن�سانية  والكماالت  الروحية،  الفيو�سات 

نية. َمْن له القابلية لتلقي تلك الفيو�سات الروحانية واملزايا ال�سَّ
الزمن  ردحًا من  وعا�س  الأمه،  بن جعفر  لعبداهلل  اأخًا  كان حممد  لقد 
ثم  بهما،  ويتاأثر  نوريهما  يقتب�س من  ال�ّسالم  يف كنف احل�سنني عليهم 
جاء فتح فار�س يف معركة القاد�سّية، فاأُ�ِسر ليزدجرد اأربع بنات، كانت 
االإمام  له  فاأجنبت  ال�ّسالم،  االإمام احل�سني عليه  اإحداهن من ن�سيب 
�سهربانويه،  والثانية  �ساهزنان،  وهي  ال�ّسالم،  عليه  العابدين  زين 
اأم  �ساهزنان  وتوفيت  القا�سم،  له  فولدت  بكر  اأبي  بن  حممد  تزوجها 
العابدين، فقامت بربيته خالته �سهربانويه زوجة حممد،  االإمام زين 
البنتان  اأّما  اأمه.  مبنزلة  ال�ّسالم  عليه  العابدين  زين  االإمام  فاأنزلها 
االأخريان فتزوج اإحداهما االإمام احل�سن عليه ال�ّسالم والثانية عبداهلل 
بن عمر. فعلى هذا يكون القا�سم بن حممد واالإمام زين العابدين عليه 
ال�ّسالم اأبناء خالة. وكان للقا�سم ابنة ا�سمها » اأم فروة « تزوجها اإمامنا 
فيكون  ال�ّسالم،  عليه  ال�سادق  االإمام  له  فولدت  ال�ّسالم،  عليه  الباقر 
حممد بن اأبي بكر جد االإمام ال�سادق عليه ال�ّسالم الأمه، مع العلم اأن 
اأّمها هي ابنة عبدالرحمان بن اأبي بكر �سقيق حممد. ومن األطاف اهلل 
اأن جعل ذريته مو�سولة الرحم بذرية الر�سول  اأبي بكر  على حمّمد بن 

�سّلى اهلل عليه واآله.
يقول االأ�سمعي: » كان اأكر اأهل املدينة ال يرغبون يف االإماء، حّتى ن�ساأ 
بن  و�سامل  حممد  بن  والقا�سم  ال�ّسالم  عليه  احل�سني  ابن  علي  فيهم 
عبداهلل بن عمر، ففاقوا اأهل املدينة علمًا وفقهًا وورعًا، فرغب النا�س 

يف االإماء.
جهاده

ا�سرك حممد بن اأبي بكر يف معركة ال�سواري البحرية �سنة 31ه�، 
امل�سلمني  بني  جرت  بحرية  معركة  وهي  عفان،  بن  عثمان  عهد  يف 
بالكوفة  االأ�سعري  اأبي مو�سى  اإىل  واأُْر�ِسل حممد يف �سفارة  والروم، 
قائد  كان  اجلمل  معركة  ويف  ال�ّسالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  عهد  يف 
الرّجالة. وهو الذي حمل الهودج من بني القتلى، فاأمر االإمام علي 
عليه ال�ّسالم اأن ي�سرب عليه قبة، ثم قال ملحمد: » اأنظر هل و�سل 
اأدخلها  الليل  اأقبل  وعندما   .» جروح  من  �سيء  عائ�سة  اختك  اإىل 
الب�سرة واأنزلها دار عبداهلل بن خلف اخلزاعي، �سيفة عند �سفيًة 
اإىل  ال�ّسالم  علي  االإمام  اأعادها  ثم  طلحة،  اأبي  بن  احلرث  بنت 
اأربعني امراأة متنكرات بزّي  اأخيها حممد مع  املدينة املنورة برفقة 

ثياب الرجال حر�سًا لها.

والية م�سر وما جرى له فيها
وبعد اأن ُعزل قي�س بن �سعد عن والية م�سر، عنّي اأمري املوؤمنني علّي 
عليه ال�ّسالم حممد بن اأبي بكر واليًا عليها. ثّم اإن االإمام عهد اإليه 

واأو�ساه نا�سحًا له بقوله:
اأمري  علي  عبداهلل  به  عهد  ما  هذا  الرحيم،  الرحمان  اهلل  ب�سم   «
ال�سر  والطاعة يف  بالتقوى  واأمره  بكر،  اأبي  بن  اإىل حممد  املوؤمنني 
على  واللِّني  وامل�سهد،  الغيب  يف  عّزوجّل  اهلل  وخوف  والعالنية، 
امل�سلمني، والغلظة على الفاجر، وبالعدل على اأهل الذمة، وباإن�ساف 
ما  واالإح�سان  النا�س،  عن  والعفو  الظامل،  على  وال�سدة  املظلوم، 

ا�ستطاع، واهلل يجزي املح�سنني ويعذب املجرمني « .
وعندما نزل حممد م�سر تال على النا�س عهد اأمري املوؤمنني اإليه، 
ثّم عقب على كتاب الوالية فقال: » احلمد هلل الذي هدانا واإياكم ملا 
اخّتِلف فيه من احلق، وب�سّرنا واإياكم كثريًا مما كان ُعِمَي علمه. اأال 
اإن اأمري املوؤمنني والين اأمركم، وعهد اإيّل ما �سمعتم، وما توفيقي اإاّل 
باهلل، عليه توكلت واإليه اأنيب، فاإن يكن ما ترون من اإمارتي واأعمايل 
له،  الهادي  فاإنه هو  فاأحمد اهلل على ما كان من ذلك،  طاعًة هلل، 
فيه،  وعاتبوين  اإيّل  فارفعوه  بغري احلق،  راأيتم عاماًل يل عمل  واإن 
اأ�سعد واأنتم بذلك جديرون، وفقنا اهلل واإياكم ل�سالح  فاإين بذلك 

االأعمال برحمته « .
ولبث �سهرًا كاماًل مدّبرًا اأمور الوالية، حتى بعث اإىل قوم من اأهايل » 
خِرْبتا « البلدة العثمانية املعار�سة خلالفة االإمام علي عليه ال�ّسالم، 
فقال لهم حممد بن اأبي بكر: » اإما اأن تدخلوا يف طاعتنا، واإّما اأن 
تخرجوا من بالدنا، فاأجابوه:اإنا ال نفعل، فدعنا حّتى ننظر اإىل ما 
فامتنعوا منه،  فاأبى عليهم،  اأمرنا، فال تعجل حلربنا.  اإليه  ي�سري 
واأخذوا حذرهم. وكانت وقعة �سفني وهم ملحمد هائبون، فلما رجع 
طمعوا  التحكيم،  اإىل  االأمر  و�سار  معاوية،  عن  ال�ّسالم  عليه  علّي 
به واأظهروا له املبارزة، فاأر�سل لهم حممَد ابن احلرث بن جهمان 
اجلعفي ليوؤدبهم، فو�سل اإىل » خِرْبتا « وكان فيها يزيد بن احلرث 
اأخرى خمتلفة، فقاتلهم احلرث  مع بني كنانة ومن معه من قبائل 
فقتلوه، فاأر�سل حممد اإليهم ابَن م�ساهم الكلبي فقتلوه كذلك. وكان 
حممد قد اأ�ساب منهم غليًة من قبل حني اأر�سل اإليهم عمرو بن بديل 
معاوية  اإر�سال  هو  املوازين  قلب  الذي  ولكن  اخلزاعي.  الورقاء  بن 
علّي  االإمام  توجه  بعد  اإىل م�سر  كثيف  العا�س يف جي�س  بن  عمَرو 

عليه ال�ّسالم اإىل العراق.
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حازم محمد
• بقلم: 

نواقي�س عا�سوراء
لما كانت قصة استشهاد اإلمام الحسين وأهل بيته 

األطهار في واقعة الطف األليمة قبل أربعة عشر 
قرنا حدثا كونيا زلزلت مسامعه الشرق والغرب لكون 
الحسين حفيدا آلخر أنبياء السماء، وما على األرض من 

هو أكرم منه وأكثر مروءة، لذا كان هذا الحدث مدارا 
للجدل والنقاش ال في العالم اإلسالمي الذي ينتمي 

إليه الحسين بن علي بن أبي طالب، وإنما في كل أمصار 
األرض وأقطارها ودياناتها وال سيما منها تلك التي 

احتكت بالعالم اإلسالمي، وكانت قريبة منه قربا جغرافيا 
أو روحيا أو فكريا.

قراءة في كتاب

قراءة يف كتاب ) احل�سني يف الفكر امل�سيحي النطوان بارا(
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اأفرادها وهو  ومن هذه الديانات الديانة امل�سيحية التي ينربي اأحد 
طاملا  �سوؤال  عن  لالإجابة   ) بارا  اإنطوان   ( امل�سهور  اللبناين  املفكر 
اأق�س م�سجعه ودفعه للتفكري الدائم، وهو : هل �سجل التاريخ الب�سري 
املحوري  ال�سوؤال  هذا  ومن  كربالء؟  فاجعة  من  اإيالما  اأكر  فاجعة 
يبني هذا املفكر كتابه املو�سوم )احل�سني يف الفكر امل�سيحي( الذي 
االأول  الف�سل  كما جاء يف  نف�سه  اإىل  كتِبه  اأحبُّ  باأنه  �ساحبه  ينعته 
منه الذي كان عبارة عن مدخل وتقدمي للكتاب حتدث فيه اأكر من 

�سخ�س.
اأكر من  املطبوع  كتابه  بارا يف مقدمة  يراها  كما  ثورة احل�سني  اإن 
ق�سم  ت��واله��ا  التي  االأوىل  الطبعة  منها  اأيدينا  حت��ت  وقعت  طبعة 
تناوبت  وقد  2012م،  عام  املقد�سة  احل�سينّية  للعتبة  التابع  االإعالم 
على الكتاب �سبعة ف�سول خمتلفة حجما وم�ساحة ومباحثا مبا ي�سل 
ب�سكني  امل��ووؤدة  احلرية  حكاية   (  : عن  عبارة  هي  �سفحة   462 اإىل 
الظلم يف كل زمان ومكان ُوجد بها حاكم ظامل غ�سوم، ال يقيم وزنا 
حلرية اإن�سان، وال ي�سون عهدا لق�سّية ب�سرّية( كما ي�سفها الكاتب 

امل�سيحي املن�سف.
ق�سة  يف  فح�سب  وحدها  املظلومية  بتحليل  يكتفي  ال  ب��ارا  اأن  غري 
ا�ست�سهاد االإمام واإمنا ينطلق من منطلق اآخر مفاده: اإن ثورة احل�سني 
هي  ال�سخ�سّية  هذه  واإن  الفذة،  االإن�سانّية  �سخ�سيته  من  جزء  هي 
واجهة تلك الثورة ال العك�س كما هو حا�سل يف اأغلب الدرا�سات التي 
عاجلت الق�سية احل�سينّية من منطلق كون ثورة االإمام هي الواجهة 

احلقيقية لثورته العمالقة �سد الظلم والطغيان.
حماولة  هذا  لكتابه  ب��ارا  يتخذه  ال��ذي  العنوان  �سيكون  ذاك  وعند 
وجهة  من  وان�سانيتها  الثورة  هذه  عمق  لك�سف 
من  لي�س  فالكاتب  )حمايدة(،  م�سيحية  نظر 
ا�ستمال  اأنه  ُيقال عنه  االإ�سالم حتى  اأهل 
هو  وال  اجل��ري��ح��ة  لعاطفته 
الذين  امل�ست�سرقني  من 
اإىل  ي���ن���ظ���رون 

التاريخ االإ�سالمي كاأية نظرة اإىل اأي مرحلة اأخرى من مراحل هذا 
التاريخ املمتد الأكر من اأربعة ع�سر قرنا.

وي�سجل انطوان بارا يف مقدمة كتابه )�س26( مالحظته عن تق�سري 
االمام  ل�سخ�سية  التعر�س  يف  خ�سو�سا  وامل�سلمني  العرب  الباحثني 
احل�سني وعزوفهم عن درا�ستها درا�سة علمية وافية متيط اللثام عنها 
وتقدمها نا�سعة نقية يف هذا التاريخ الطويل. وذلك لكون �سخ�سية 
االمام هي ) حميط وا�سع من املثل االدبية واالخالق النبوية وثورته 

ف�ساء وا�سع من املعطيات االخالقية والعقائدية(
وينطلق بارا ذو االعتقاد الرا�سخ بالتقاليد امل�سيحية من م�سّلمة توؤكد 
فاالإ�سالم  االأخرى،  الديانات  عن  االإ�سالمية  للت�سورات  فهمه  عمق 
كدين ) يوؤمن بجميع الر�سل واالأنبياء الذين �سبقوا الر�سالة املحمدّية 
والر�سل.... �س  الر�ساالت  تعدد  مع  الدين  وحدة  مبداأ  انطالقا من 

)45
وكذلك احلال بالن�سبة للم�سيحية التي ب�سرت مبحمد الكرمي ر�سوال، 
املكتمل  وهو  ال�سالم-  –عليه  امل�سيح  ال�سّيد  بتعبري  )امل��وؤّي��د(  فهو 
االإن�سانية واخللق، وكان مثله حفيده وابن بنته الزهراء : )ح�سني مني 
واأنا من ح�سني( الذي وجد بعد ا�ستبداد االمويني مغت�سبي ال�سلطة 
وتهتف  اأوه��ام��ه  من  النائم  توقظ  ه��زة  اح��داث  من  مندوحة  ال  اأن 
بامل�سلم : ) قم، ال تر�س بالزيف، ال ت�ست�سلم، ال توافق على تدجني 
املطامع....  ل�سيطان  باالإميان  عّمرت  التي  نف�سك  تبع  ال  عقيدتك، 

�س72(.
ب���ارا- فقد  ان��ط��وان  – بح�سب  ف��ث��ورة ك��رب��الء ح��ني قامت  وه��ك��ذا 
اإع��ادة  اإىل  تهدف  وكانت  ال�سريعة،  روحّية  من  عزميتها  ا�ستمّدت 
بّث هذه الروحّية يف نف�س كّل م�سلم من جديد، ال كما يظن البع�س 
من املوؤرخني التقليدين من ق�سريي النظر باأن الثورة جمرد �سراع 

م�سالح تاريخي على ال�سلطة بني اآل اأمية واآل ها�سم. 
مل  فاحل�سني  الباطلة،  ودعواهم  املوؤرخني  اأولئك  حجج  بارا  ويدفع 
اأو �سلطة، الأن منطلقاته مل تكن فردية  اأو جاه  اأجل كر�سي  يقم من 
واالأجيال  االأعقاب  اإىل  تتعداه   ( اأهدافها  كانت  ما  بقدر  زمنية  اأو 
القادمة التي �ستعرف كيف كان �سكل الفداء دفاعا عن عقيدة �سلمت 

لها متالألئة.... �س77(.
ويوا�سل بارا يف املبحث املعنون ) فداء احل�سني يف الفكر امل�سيحي( 
ا�ست�سهاد  نح�سر  هل  هذا:  بحثه  م�ستهّل  يف  مت�سائال  اآرائ��ه  عر�س 
نخ�س  وهل  الدامية،  االأح��داث  جرت  حيث  كربالء  باأر�س  احل�سني 
بالتاأ�سي�س  كاتبنا  ويجيب  االأخرى؟  االأمم  دون  االإ�سالم من  اأمة  بها 
على حديث نبوي �سحيح مفاده: ) اإن لقتل احل�سني حرارة يف قلوب 
كل  �سمول  على  لتدل  املوؤمنني جاءت  فلفظة  اأب��دا(  تربد  ال  املوؤمنني 
املوؤمنني حتت اأية راية ان�سووا ويف كل بقعة وجدوا، ال لتدل على ملة 

اأو طائفة بعينها دون غريها.
ويعقد بارا �سلة يراها وثيقة بني فكرة الفداء امل�سيحية االأ�سل وفكرة 
�سبه  وجه  من  اأكر  هناك  اأن  حيث  احل�سينّية،  واال�ست�سهاد  الفداء 
بني ال�سيد امل�سيح وبني االإمام احل�سني الذي ج�ّسد هذه الفكرة اأروع 

جت�سيد )ينظر �س 83(.
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وا�سباه  املغر�سني  مزاعم  ب��ارا  يفّند  االلهي  الوحي  ث��ورة  املعنون  املبحث  ويف 
االمور  و�سوى ذلك من  وباالرجتال  بالق�سور  ثورة احل�سني  رموا  املتعلمني ممن 
االخرى فخروج احل�سني مل يكن اال عزمة قلب كبري يبلغ به الن�سر االآجل بعد 
موته ويحيي به ق�سية خمذولة لي�س لها بغري ذلك حياة.. ينظر �س96، وعليه، 
امنا  ال�سهادة  على  واقدامه  به،  �سيحيق  مبا  وواعيا  مبقتله  عاملا  كان  فاحل�سني 
كان من باب الطاعة وامتثاال للتكليف املوجه اليه من القدرة االلهية ومن امل�سيئة 
االلهية التي ا�ستملت على هذه الثورة فجعلت االمام امتدادا للنبي ابراهيم حني 
حطم ا�سنام قومه غري عابئ بالنمرود وبناره املوقدة، كما هو امتداد ملو�سى اأي�سا 

حني وقف امام فرعون �سارخا بوجهه : انت �سال م�سل ... ينظر �س 100 .
ويف املبحث ذي العنوان ) معجزات ال�سهادة االجتماعّية( ياأخذ بارا على عاتقه 
مناق�سة االأبعاد االجتماعية للثورة املباركة التي اأحدثت هزة مزلزلة يف ال�سمري 
اجلمعي لالأمة و�سار ال�سعار ) موت يف عّز خري من حياة يف ذّل( وهو ال�سعار 
بني  اأيام حكم  اأظلمت  التي  والدهاليز  الدروب  ي�سيء  منارا  االإمام  رفعه  الذي 

اأمّية التي انطفاأت فيها م�ساعل االإ�سالم وم�سابيحه النرية.
 وهكذا فاإن م�سلم ما بعد الثورة كما يقول بارا : ) غدا �سفحة بي�ساء مفتوحة 
اتخذ من احل�سني  م�سلم  وهو  ���س149(.  �سطرا جديدا  عليها  يخّط  تنتظر من 
قدوة ومنوذجا يف �سرورة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر وبذلك حققت الثورة 

اأهدافها الغيبّية املرجوة يف االإ�سالح ويف ترميم العقيدة التي انتهكها الطغاة.
ما  فكثريا  للطغيان  وكرهه  للظلم  رف�سه  عنه  عرف  فقد  احل�سني  االإم��ام  اأم��ا 
مل  ي�ساأل:  قد  �سائل  كل  بارا  يجيب  وهنا  واأالعيبه،  معاوية  اأ�ساليب  يف�سح  كان 
مْل يخرج احل�سني على معاوية بالقول: اإن احل�سني مع كونه كان يهيء للثورة اإال 
اأنكرها  التي  املواثيق  واأخيه احل�سن وحفظ  املربم بني معاوية  العقد  اأنه احرم 
ق�سمت  التي  الق�سة  مبثابة  يزيد  بيعة  وكانت  احلائط،  عر�س  و�سربها  معاوية 

ظهر البعري... ينظر �س200 وما بعدها.
الوقائع  بارا  يعالج  بعدها  �س222وما  واملقتل(  اخلروج   ( املعنون  الف�سل  ويف   
واالأحداث التاريخية معاجلة علمية هادئة منتهيا اإىل اأن جواب االإمام احل�سني 
اإيل  كتب  قد   ( بحقيقته:  الذي خاطبه جاهال  زياد  الغا�سريات البن  نزل  حني 
باللطيف  اأحلقك  اأو  من اخلمري  اأ�سبع  وال  الوثري  اأتو�سد  اأال  يزيد  املوؤمنني  اأمري 

اخلبري اأو تنزل على حكمي وحكم يزيد، وال�سالم( يختزل كل اأبعاد ال�سراع حني 
األقى كتاب ابن مرجانة لالأر�س وهو يقول: ال اأفلح قوم ا�سروا مر�ساة املخلوق 

ب�سخط اخلالق!
ويف الف�سل املو�سوم ) اجلريرة وال�سقوط( يتناول بارا اأثر ثورة الطف يف التعجيل 
ب�سقوط الدولة االأموية االآثمة ف� ) م�سرع احل�سني هو الداء القاتل الذي �سكن 
جثمان الدولة االأموية حتى ق�سى عليها �س275( كما يقول العقاد ويوؤيده بذلك 
كّل  االأمويني  زوال  اأ�سباب  اإىل  التي ذهبت  العديدة  االأخرى  املزاعم  بارا مفندا 
مذهب مت�سائال: اإذل مل تكن جريرة قتل احل�سني هي ال�سبب الذي قو�س الدولة 
االإ�سالمية  املجتمعات  يف  وتوؤثر  تتفاعل  اأن  ميكن  اأخ��رى  جريرة  ف��اأي  االأموية 

فُتحدث كل هذه الثورات التي تلت تلك الثورة املباركة.
ويف )خفق الوجدان( وهو الف�سل اخلام�س يناق�س الكاتب �سمو �سهادة االإمام يف 
�سوء علم اجلمال فريى اأن �سهيدا كاحل�سني )قمني باأن ت�ستوحيه العقول واالأفئدة 
اأنوار قد�سيته اأجياال واأعقابا وما زالت متتد اإىل ما وراء  اإلهاما دواما ، امتدت 
االأزل متممة حكمة االإله يف �سر اختياره واإبداعه ) وياأبى اهلل اإال اأن يتم نوره( �س 
318(.ولذا كانت ثورة االإمام حمط اأنظار ال�سعراء والكتاب واملبدعني من زمن 

احلادثة وحتى يومنا هذا.
التي دعت من  االأ�سباب  القول يف  بارا فيب�سط  يعود  الف�سل ما قبل االأخري  ويف 
من  الكثري  ب��اآراء  م�ستنريا  لالإ�سالم  �سهيد  هو  كما  للم�سيحية  �سهيدا  احل�سني 
الكتاب العرب من امل�سلمني وامل�سيحيني الذين و�سل احلد ببع�سهم اإىل نعت هذا 
الكتاب باأنه من اأهم الكتب التي التفتت اإىل مبدا احلوار بني اأ�سحاب الديانات 

ال�سماوية يف الع�سر احلديث ، ينظر �س351 وما بعدها.
يعر�س  الذي   ) ال�سرائر  )حماكمة  الكتاب  من  االأخري  الف�سل  يف  يفعل  وهكذا 
فيه لالآراء واحلجج التي �ساقها بع�س الُكّتاب ممن ناووؤا املوؤلف ورموه باأ�سناف 
التهم التي دح�سها الق�ساء واأ�سقطها، وهو ما يوؤكد اأن جتربة بارا مع احل�سني 
هي جتربة وجدانية فكرية قبل اأن تكون جتربة من نوع اآخر، لذلك ي�سفها يف اآخر 
�سفحات كتابه باأنها )معاناة متوالية مم�سة، ال يعرف مقدارها اإال من عا�سها 
فعال، لكنها عذبة املذاق خالل حلظات معاي�ساتها �سفيفة االأثر بعد هجوعها يف 

الذاكرة والوجدان..... �س 462 (
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مسرح

امل�سرح يف كربالء
• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي • احللقة الثانية

 لي�ست الكوميديا هي اإثارة ال�سحك والفكاهة واملرح ب�سكله ال�ساذج اأو البدائي املرتف واإنا هي موقف واع يتخذه 
االإن�سان من توتراته ال�سايكولوجية والع�سابية وتناق�ساته البالغة حد ال�سراع والتقاطع بال�سكل الذي حتول �سعوريا 

وال �سعوريا اإىل نقي�سه ومردوده املغاير اإذ يجوز وكما اأثبت علم النف�س احلديث، اأن تكون جذور ال�سحك والفكاهة عند 
بع�س النا�س متاأتية من جمموعة مكابدات وهموم كانت قد تر�سبت يف اأعماق الذات االإن�سانية ثم ظهرت على �سكل هذا 

الطفح ال�ساخر والذي يدين ب�سورة غري مبا�سرة تيارات الع�سر واأمرا�سه وانعطافاته اأو يتهم جمتمعه الراهن يف كل 
�سلوكياته كاأن ير�سم له عن طريق هذه الكوميديا �سخ�سية مهزوزة ليربر عم التعاطف معه اأو هي بتعبري اآخر ت�سادم 

جدي غري ملحوظ بني الداخل واخلارج بني الذات واملو�سوع، بني الفرد واملجتمع، بني اخلا�س والعام.

الكوميديا ال�سعبية يف م�سارح كربالء
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هي  وم�ساهدها  الكوميديا  مواقف  جميع  اأن  اأب��دا  يعني  ال  ذلك  لكن   
ال�سحك من اجل  واإث��ارة  وال�سقوط  ال�سذاجة  النوع تخلو من  من هذا 
ال�سحك والرفيه اأمثال ق�سم كبري من امل�سرحيات ال�سعبية وق�سم كبري 
من �سعر ال�سعراء كبع�س �سعر ال�ساعر ال�سعبي ح�سني ق�سام النجفي يف 
دواوينه )قيطان الكالم، �سنجاف الكالم، حمراث الكالم( وقد اأجيز 
لنف�سي اأن اأطلق هذا النوع من الكوميديا التجارية والتي ت�سلل الكثري 
اأن  اإىل امل�سرح ت�سورا منهم مرة  من املبتدئني حني تغريهم بالدخول 
هذا النوع من الكوميديا هو بابها العري�س، بينما على العك�س من ذلك 
فنحن جند من يقول الكوميديا وكتابة الن�سو�س الكوميدية املمنهجة 
اإن  حتى   ، الراجيدية  الن�سو�س  من  بكثري  اأ�سعب  هي  لها  واملخطط 
هناك من ين�سح قائال )مثل ن�سو�سا تراجيدية اإىل اأن متثل ن�سو�سا 
كوميدية( فاملاأ�ساة موجودة بني النا�س وال حتتاج اإىل �سيء �سوى اإعادة 
ويعطيها  ب�سرعة  معها  يتوا�سل  حيث  اجلمهور  اأمام  املاأ�ساوي  مناخها 
�سعبة  مهمة  الكوميديا  مهمة  لكن  املعاي�سة،  لدرجة  ورمبا  نوازعه  كل 
ب�سلوكياتها  النظارة  �سكونية  وحتريك  اإث��ارة  على  تعتمد  ما  اأول  فهي 
املختلفة واأعمارها املختلفة وطموحها واأهدافها وطرق اإ�ساءتها جميعا 
هذه  كل  بني  يوحد  كوميدي  مبوقف  اال�ستجابات  �ستى  وا�ستقطاب 

االختالفات ويحركها وميزج بينها.
مرة  الأول  اجلمهور  يواجه  ال��ذي  الكوميدي  الوجه  على  يتحتم  كما   
اأو تهيوؤ نف�سي م�سبق عنه  اأية ا�ستعدادات  اأن يكون لهذا اجلمهور  دون 
يتحتم لهذا الوجه اأن يكون مهياأ للكوميديا واأن يك�سب عمله الكوميدي 
م�ساعيف اأخرى حمركة جتعله اإ�سعاعا ثاقبا يخرق بوؤرة كل واحد من 
يقام  ديني  كطق�س  االإغريق  عند  الدراما  ن�ساأة  ومنذ   . اجلمهور  هذا 
ن�ساأت  )الكرم(  فكرة  من  انطالقا  )ديوني�سيو�س(  االإله  احتفاالت  يف 
وفرع  وال�ساتوريا(  والديرامبيا  )الراجيدا  اأربعة  فروع  الدراما  لهذه 
رابع هو )الكوميديا( ثم انقر�ست الديرامبيا وال�ساتوريا ومل يحتفظ 
التاأريخ لنا بنماذج منها اإاّل نادرا وهذا النادر مبت�سر بينما ظل الفرعان 

االآخران قائمان اإىل يومنا هذا.
ويوربيد�س  اأ�سخيلو�س  و  �سوفوكلي�س  عند  الراجيديا  كانت  وبينما   
ب�سورة  واالإن�سان  خا�سة  ب�سورة  االإغريقي  االإن�سان  ماأ�ساة  حتمل 
عامة وحماوالته اليائ�سة اأمام القدر، كانت الكوميديا عند �سو�ساريون 
واأر�ستوفاني�س ومينادر تعر�س الوجه االآخر للحياة الذي تر�سمه مالمح 
الإخطبوط  معاك�س  ب�سكل  والوقوف  واملجون  وال�سخرية  الهازل  العبث 
امل�سع  االن�سراح  و  االإ���س��راق  تعتمد  اأنها  اأو  اجل��ربي،  والت�سلط  القدر 
بالفرح يف بع�س املرات، لكن يف كل اأحوال الكوميديا تلك كان ال�سحك 
اأن تتوا�سل  اأو الو�سولية التي حتاول امل�سرحية  اأحد االأهداف النهائية 

معه دون اإنقطاع واأثناء كل املراحل.
اأما االأو�ساط ال�سعبية والتي هي مدار بحثنا االآن فقد اإحتفت بالكوميديا 

كاحتفائها باملاأ�ساة والتعازي و اإقامة ال�سعائر احلزينة يف منا�سباتها، 
وقد وجدت هذه االأو�ساط يف الكوميديا تلك الربكة التي تلقي فيها بكل 
وجوه  من  وجه  هو  الذي  ال�سحك  وراأت يف  بارتياح  واأحزانها  همومها 
ال�سعبية  ال��ذات  يف  وملحة  كثرية  حلاجات  ج��ادة  تلبية  اأن��ه  الكوميديا 
من حيث  الديني  بالعامل  يتعلق  ما  فمنها  املعتمة،  ل�سوداويتها  وك�سف 
يتعلق  ما  ومنها  والعقاب  والثواب  وال�سر  واخل��ري  والنار  اجلنة  فكرة 
ومنها  والقلق  واالطمئنان  والقناعة  واخلوف  كاحلذر  النف�سي  بالعامل 

ما يتعلق بالعامل الوجداين كالعالقات العاطفية.
كان  �سنة  ع�سرة  اخلم�س  مدة  يتجاوز  ال  ولعله  جدا  قريب  عهد  واإىل 
جيدة  وا�سطة  وبدائيته،  و�سذاجته  عفويته  على  قائم  ال�سعبي  امل�سرح 

لنقل طموحات الفرد ال�سعبي وم�ساكله وتاأريخه وتراثه.
البقال بازي( يف حفالت االأعرا�س  اأو  ولقد �ساع م�سرح )املق�ّال بازي 
واملواليد واخلتان وجمال�س الفرح ال�سعبية، حيث تقوم فرقة من الزبانية 
ترتدي اأقنعة ووجوهها م�سوهة ومالب�س ملوثة ومرقعة و طرابي�س طويلة 
ب�سكل مثري لل�سحك على م�سارح �سغرية يف البيوت كالغرف اأو �ساحات 
االأحيان يف  اأكر  ت�سقط يف  كانت مرجتلة،  تقدم متثيليات رمبا  الدور 

ال�سراخ والعربدة الإثارة بدائيات العواطف واإ�سحاك احل�سور.
 تبداأ الفرقة بتمثيلها الذي غالبا ما يجتهد كل ممثل فيه براأيه �ساعة 
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ملاذا اختار االإمام احل�سني)( العراق

• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

اأواخر �سهر رجب من  خرج االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( من املدينة املنّورة يف 
اأمور  زم��ام  الفاجر  الفا�سق  يزيد  ت��ويّل  على  واعرا�سه  رف�سه  ُمبديًا  60ه���  �سنة 
امل�سلمني، ومعلنًا ثورته وانتفا�سته على الواقع املزري الذي حّل باالإ�سالم وامل�سلمني، 
فيها  ليبقى  املو�سمّي،  اجتماعهم  وحمّطة  امل�سلمني  قبلة  املكّرمة  مّكة  اىل  متوّجهًا 
اأربعة اأ�سهر ثّم يقّرر التوّجه اىل العراق فيق�سد الكوفة بالذات لتكون حمّل نه�سته 

ومنطلق ثورته، وذلك يف يوم الروية اأي الثامن من ذي احلّجة.
مّكة  برجاالت  اأ�سهر  االأرب��ع��ة  خ��الل  ال�ّسالم(  )عليه  احل�سني  االإم��ام  التقى  لقد 
املكّرمة، وب�سناديد اليمن االأفذاذ، وكذلك التقى برجاالت م�سر االأبطال، والتقى 
برجال العراق االأ�ساو�س، وتدار�س معهم الو�سع الراهن لالأّمة االإ�سالمّية، واأو�سح 
يريد  كان  هوؤالء  من  وكلٌّ  بامل�سلمني،  متّر  التي  الع�سيبة  احلالة  ت�ستوجبه  ما  لهم 

االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( اأن يق�سد موطنهم، ويت�سّرفوا باإقامته لديهم.
ال�ّسالم(  االإمام احل�سني )عليه  اختار  ملاذا  �سوؤال مهّم هو:  لالأذهان  يتبادر  وهنا 

العراق وتوّجه اىل الكوفة بالذات، دون باقي البالد االإ�سالمّية؟
وبنظرة تاأّمل جند اأّن العراق يتمّيز بعّدة خ�سائ�س، وينفرد عن غريه من البلدان 

باملوا�سفات التالية:
الأّنهم  ال�ّسالم(،  )عليه  احل�سني  االإم��ام  يعرف  َمن  خري  هم  العراقيني  اإّن  اأواًل: 
�ساهدوا عن قرب ال�سرية املثالّية الأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( 
ولالإمام احل�سن )عليه ال�ّسالم(  ولالإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم(، ومل�سوا منهم 
)تبارك  اهلل  ذات  يف  وفناءهم  بالدنيا  زهدهم  باأعينهم  وراأوا  واالإح�سان،  العدل 
وتعاىل(، كّل ذلك يف اأّيام خالفة اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( 
التي  ال�ّسالم(  )عليه  احل�سن  االإم��ام  وخالفة  �سنوات،  اأربعة  من  اأكر  دامت  التي 
بهم  النا�س  األ�سق  وهم  االأطهار،  البيت  باأهل  النا�س  اأعرف  فهم  طوياًل.  تدم  مل 
واأطوعهم لهم، ولهذا ال�سبب فهم اأكر ال�سعوب االإ�سالمية اإحلاحًا ومكاتبة لالإمام 

احل�سني )عليه ال�ّسالم( اأن ينه�س بثورته املباركة.
ثانيًا: اإّن الهدف الرئي�سي لثورة االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( هو انت�سال االإ�سالم 
واأماتت  اأ�سوله  وحّرفت  م�ساراته  غرّيت  التي  االأموّية  الطغمة  حكم  من  وتخلي�سه 
اأكر  فاإّنهم  العراقّي،  كاملجتمع  االأمويني  �سّد  معّباأٌ  جمتمع  هنالك  ولي�س  فروعه، 
عنها،  تفّرعت  التي  النهروان  وحرب  �سّفني  مبعركة  االأمويني  حرب  يف  امل�سّحني 
والتقتيل  واملطاردة  القمع  اأ�ساليب  ودامت  �سّدهم،  م�ستمّرًا  االأموّي  التهديد  وبقي 

لرموزهم طيلة �سنوات حكم معاوية التي زادت على الع�سرين.
العراقيني موقفًا عدائّيًا  ال�سام �سّد  اأهل  قبل  امل�ستمّر من  التنكيل  فقد خّلف هذا 
)عليهم  االأطهار  البيت  اأه��ل  اأح�سان  اىل  طبيعّيًا  ين�ساقون  وجعلهم  اجّتاههم، 
تاأّزمت  اإذا  النا�س  اإليه  ي��اأوي  الذي  وامللجاأ  احل�سني  الكهف  هم  الذين  ال�ّسالم( 

االأمور.
ولهذين ال�سببني قّرر االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( اأن تكون وجهته العراق دون 
االإ�سالمية،  االأّم��ة  يف  ي��دور  مبا  ال�سيا�سي  لوعيهم  االإ�سالمية،  البلدان  من  غريه 

والإدراكهم التف�سيلي بخطر االأمويني على االإ�سالم.

ترتبط  وق��د  ال�ساعة،  والدة  من  كالما  اأو  حركة  ي��وؤدي  ك��اأن  العر�س 
تكون  اأن  االأ�سا�س  �سرطها  لكن  عام  هيكل  اأو  بروابط  تلك  التمثيلية 

م�سحونة بالعقد املب�سطة وال�سحك اأو التي يحلها ال�سحك. 
الع�سائرية  للبيئة  متاما  معدوم  فهو  الفرق  ه��ذه  يف  امل��راأة  دور  اأم��ا    
ال�سائدة اآنذاك اإذ يعطى هذا الدور لرجل يحاول اإرتداء مالب�س اإمراأة 
ح�سب العمر اأو ح�سب الو�سعية ، فحني يراد منه متثيل دور امراأة حامل 
يعمد اإىل و�سع �سرة من املالب�س ولكن ب�سكل مبالغ فيه اأي�سا اإنطالقا 

من اإن ذلك بهذه ال�سورة ي�سحك النا�س ويفرحهم .
  تقابل هذه الفرقة التمثيلية اخلالية من املراأة واخلا�سة من الرجال 
الن�ساء  من  وخال�سة  الرجل  من  خالية  اأخ��رى  فرقة  بالت�ساد  تقابلها 
لكنها تتخذ احلركة واالإن�ساد حرفة لها بدل التمثيل وباأكر �سذاجة لقلة 
دراية املراأة ال�سعبية بذلك ، والأن احلركة واالإن�ساد ل�سيق باملراأة اأكر 
علي  القنرب  وفكرة  علي(  )القنرب  فرقة  هي  الفرقة  هذه  الرجل،  من 
له خادم خمل�س  اأبي طالب )ع( كان  االإمام علي بن  اأن  ماأخوذة من 

اأ�سود اللون يدعى )قنربا(.
لذلك حتاول هوؤالء الن�سوة الالئي يغلب على وجوههن ال�سواد فيدعون 
)عبيدا( يحاولن تقدمي االبتهاالت وال�سعائر باإن�ساد وحركات �سوفيني 
اإىل )قنرب و�سيده علي( اإنتماء منهن له من حيث اأنه اأ�سود اللون ومن 
تربر  اخل�سو�سية  وهذه  )ع(  علي  لالإمام  خادم  والأن��ه  عبد  اأنه  حيث 

التربك به و االرتباط بكراماته.
بداية هذه احلركات:  

تاأخذ الن�سوة حملهن يف �ساحة الدار اأو الغرفة على �سكل ن�سف دائرة 
و�سيفة  وهي   ) خلفتها   ( جانبها  واإىل  باالإن�ساد  كبريتهن  تبداأ  بينما 
تقف  )اخللفة(  هذه  اجلال�سات،  من  واأرق��ى  مرتبة  منها  اأق��ل  اأخ��رى 
لت�سرب على طبل ثم يلتحم اجلميع يف االإن�ساد مبا يف ذلك احل�سور 
وبني كل فرة وفرة ي�سمع ترديد كلمة )قنرب علي ويّوه (، واملكان مزين 
وير�سق  واخل�سروات  واخلبز  اللنب  وي��وزع  والبخور  واحلناء  بال�سموع 
فال  �سوابط  احلركات  ولهذه  الهالهل،  مع  الآخ��ر  حني  من  )امللب�س( 
يجوز الإحدى احلا�سرات اأن ت�سحك �ساعة ذكر )قنرب علي( الأن قنرب 

علي )ي�سّور( بها...
ترابطا  يرابط  علي(  )القنرب  و  ب��ازي(  )البقال  م�سرح  من  مر  ما    
جديا مع العامل االجتماعي والعامل الديني من حيث اأن م�سرح البقال 
واخلتان  االأعرا�س  ترافق حفالت  معروفة  كان ظاهرة جمتمعية  بازي 

واملواليد.
 و )القنرب علي( مع انه يرافق هذه املنا�سبات لكن ي�سيف لها بعدها 
اإثارة ال�سحك والرفيه  الديني الذي يفتقده البقال بازي القائم على 
وافتعال املواقف الهزلية، اإاّل اإن القنرب علي ال يقام اإاّل على طلب )نذر( 
وفيه اأي�سا تطلب النذور مما ي�سفي عليه هيبة دينية يف نفو�س العامة.
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 الأهمية املاء فقد جتاوز ح�سوره يف احلياة حدود ا�ستعماالته 
اليومية وارتباطاته بتفا�سيلها املعتادة من �سرب وغ�سل وو�سوء 
عديدة  رمزية  مداليل  حتمل  وغيبيات  وكرامات  خ��وارق  يف  ليدخل  ذلك  و�سوى 
بحاجة اإىل اإعادة قراءة واإىل اإعادة فح�س وحتليل، باعتبارها ظواهر و�سلوكيات 
اجتماعية وثقافية جديرة بالعناية ومبحاولة التاأويل. ولعّل املتتبع لواقعة ا�ست�سهاد 
�سيد ال�سهداء يلحظ جمموعة اأمور تتعلق بح�سور املاء داخل اأحداث هذه الواقعة 
ب�سكل يدعو اإىل الده�سة واال�ستغراب واإىل �سرورة الوقوف على اأبعاد هذا احل�سور 
الذي ياأخذ �سمتا رمزيا يرتبط اأ�سال بقيمة املاء يف احلياة االجتماعية والثقافّية 

التي ينتمي اإليها احل�سني – عليه ال�سالم – 
احلر  جي�س  اعرا�س  واأثناء  كربالء  نزوله  قبل  االإم��ام  ا�ست�سهاد  ق�سة  تتحدث 
الفيايف بغية  ا�ستبّد بهذا اجلي�س وهو يطوي  الرياحي لرهطه املبارك عن عط�س 
الظفر باالإمام و�سحبه ومنعهم من دخول الكوفة بح�سب اأوامر عبيد اهلل بن زياد 
ممثل االأمويني وخادمهم، فما كان من االإمام اإال اأن اأمر اأ�سحابه وغلمانه بتقدمي 

)املاء( و�سقي عطا�سى القوم وتر�سيف خيلهم تر�سيفا. 
ويف هذا ال�سلوك االإن�ساين الرائع الذي �سلكه االإمام دالالت رمزية عديدة يتوجب 
علينا العودة اإىل الوراء قليال كي نقف على اأبعادها، فمن املعروف اأن جي�س معاوية 
يف حرب )�سفني( منع ماء الفرات عن جي�س االإمام علي م�ستغال املاء -وهو من 
االأمور التي جعلها اهلل م�ساعة كالهواء- و�سيلة لل�سغط على اخل�سوم لك�سر اإرادتهم 
واإخ�ساعها يف حالة احلرب، وهو ما مل ترت�سه اأخالق اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( 
الأغرا�سهم  منه  واالنتفاع  اإليه  الو�سول  خل�سومه  واأب��اح  الفرات  من  متّكن  حني 

االإن�سانية املختلفة، ومل يتبع �سيا�سة الرد باملثل مع امتالكه احلق يف ذلك.
وملا كان �سلوك االإمام احل�سني هو االمتداد احلقيقي ل�سلوك اأبيه الذي بدوره ميثل 
امتدادا لفل�سفة الر�سالة املحمدية اخلالدة و�سلوكها االإن�ساين النبيل، لذا فاإن ذلك 
ال�سلوك هو هذا ال�سلوك نف�سه، فاحل�سني هو واهب احلياة )املاء( حتى خل�سومه 
واأعدائه الذين لو تركهم لظمئهم لهلكوا عط�سا، وال �سك اأن هذا ال�سلوك االأخالقي 
النبيل كان مبثابة البداية احلقيقّية ملنعطف التحول الكبري يف موقف احلر الرياحي 
من املعركة برمتها حيث اختار يف نهاية املطاف ال�سمو الروحي والرفعة االأخالقية 

واالرتقاء ال�سماوي على ح�ساب امل�سالح الدنيوية الفانية واحلقرية.
ع�سكره  قائد  زياد  ابن  ياأمر  عندما  عا�سوراء  واقعة  يف  اأخ��رى  مّرة  املاء  ويح�سر 
عمر بن �سعد اأن ينزل على م�سرعة الغا�سرية ومينع احل�سني واأ�سحابه من �سرب 
املاء، وكذلك حني يظماأ مع�سكر االإمام ويطلب الغلمان وال�سبايا والن�سوة املاء فال 

يجدونه! فياأمر االإمام احل�سني اأخاه العبا�س بحفر بئر فحفروا ومل يجدوا فيه املاء، 
ثم ياأمره مرة اأخرى بامل�سي اإىل الفرات واملجيء باملاء، وعندما ي�سل العبا�س اإىل 
�ساطئ الفرات ويهّم ب�سربة منه يتذكر عط�س احل�سني والن�سوة فيمتنع عن ال�سرب 
وميالأ قربته ومي�سي... لكن مبغ�سي احلياة واأعداء اهلل �ساءهم اأن ي�سل املاء اإىل 
)حتى  بالنبل  وحاملها  القربة  ير�سقون  فاأخذوا  احل�سني(  )االإم��ام  احلياة  واهب 

�سارت درعه كالقنفذ( كما ت�سفها بع�س كتب التاريخ وكتب املقاتل املعروفة.
وملا كان املاء ع�سب احلياة ورمزها احلي الدال على الغوث والنجاة؛ فاإن الداللة 
الرمزية ملنع احل�سني واأ�سحابه من �سرب املاء هنا هي داللة ال ميكن ا�ستيفاوؤها 
كاملة ما مل تتم العودة اإىل الوراء قليال، فالتاريخ يعيد نف�سه والفرات هو الفرات، 
ويزيد ما هو اإال معاوية، واحل�سني هو علي اأبوه الذي ال ميكر وال يفجر، ف�سال عن 
باأ�سباب  ومدها  احلياة  الإدام��ة  ال�سعي  �سرورة  يف  احلادثة  حتمله  الذي  الرميز 
البقاء ) عرب �سبب احلياة املهم – املاء ( ولو كان االإن�سان يف اأحلك الظروف، وقد 
متّثل ذلك من خالل اإ�سارة االإمام احل�سني الأخيه العبا�س بحفر البئر طلبا للماء 
اأو قنوط، وهم حما�سرون باالآالف من االأعداء الذين يريدون  ياأ�س  ومل ياأخذهم 

هالكهم. 
الكرام  واأ�سحابه  احل�سني  االإم��ام  عليها  ا�ست�سهد  التي  الطريقة  يف  فاإن  وهكذا، 
�سّدة  وعلى  واجههم  ال��ذي  العدو  �سرا�سة  على  بالغة  رمزية  دالل��ة  ظماأً(  )امل��وت 
يف  املدرو�سة  االأموية  ال�سيا�سة  اأ�سهمت  التي  االإن�سانّية  والنوازع  القيم  من  جتّرده 
اإع��ادة ترميم هذا  اأ�سهمت ثورة االإم��ام يف  �سلبها من �سمري الفرد امل�سلم، مثلما 
ال�سمري امل�ستلب واإعادة توجيهه نحو اخلري واحلق وطلب االإ�سالح يف اأمة حممد 
جّد احل�سني وروحه التواق اإىل احلرّية والكمال املطلق يف عامل الذل والعبودّية....  

 جالل عبد الحسن

مقاالت

للماء ح�سوٌر فاعٌل يف تاريخ الفكر الب�سري عموما ويف تاريخ الفكر االإ�سالمي خ�سو�سا، حيث تقوم النظرية االإ�سالمية على اأن املاء 
هو اأ�سل املوجودات جميعا، ولذلك اتخذ مكانة �سامية و�سامقة يف هذا الفكر، وتبدو مكانته هذه وا�سحة من خالل اهتمام كتاب 
امل�سلمني االأول )القراآن الكرمي(  ومن خالل عناية ال�سنة النبوية ال�سريفة بهذا ال�سائل املبارك باعتباره اأ�سل احلياة كلها و�سبب 
َفاْل ُيوؤِْمُنْوَن((،  دميومتها، يقول عّز �ساأنه:  ))وكاَن عر�ُسه َعلى املاِء(( ويقول اأي�سا يف مو�سع اآخر: ))َوَجَعْلَنْا ِمَن املَْاِء ُكلَّ �َسْيٍء َحيٍّ اأَ
وتكفينا هذه االآية الكرمية للداللة على اأهمية املاء يف حياتنا، حتى ال نبالغ اإذا قلنا اإن اهلل -عّز وجّل- جعل من املاء مبثابة ال�سر 

الدفني لكل ما هو حيٌّ على كوكبنا االأر�سي، وباختفاء املاء تختفي احلياة وتزول اأ�سبابها.

رمزّية الماء في واقعة الطف

ويالنظر
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الفنان عبد الكريم الياسري
حلم الطف  هو دهشتي في الفن ..

فنون

• عقيل ابو غريب 

بدهشته االولى لتعرفه على االشياء ولحمله ثقل احزان الطف سمعيا مرة وبصريا مرة اخرى تشكلت 
لديه عالمات االبداع االولى من نهر الحسينية وصورة المدينة بخضرتها ونخيلها وصوال الى قبابها 

ومآذنها المقدسة عبر صورة كونية يختلط فيها الدم بالدمع لتكون هي االم والحلم عنوانا للشهادة 
هكذا يراها من يحلم بها وهكذا يجدها من يقوم بزيارتها, فهي المالذ اآلمن وسر االبداع .. هي 

كربالء بكل مالمحها من طين تضمخ بالدم في يوم عاشوراء الى جنة يأوي اليها الضال والحائر والتائب 
والمنكوب, هي امنا وارضنا هي كربالء وعنها يقول مبدعنا الفنان عبد الكريم الياسري  :-        

حمرم احلرام 1437 ه�



كانت مدينة كربالء ومازالت مبا حتمل من ارث ثقايف وان�ساين هي العالمة االوىل 
من  ال�ساد�سة  يف  كنت  حني  ده�ستي  اتذكر   .. الكونية  الب�سرية  ثقافتي  ت�سكل  يف 
يف  تعلق  كانت  التي  الكبرية  اجلداريات  تلك  ام��ام  اقف  وان��ا  قبلها  ورمب��ا  عمري 
كانت  حيث  العا�سورائية  الطقو�س  وخمتلف  امل�ساعل  و�سورة  الطف  ثورة  جت�سيد 

هذه بالن�سبة يل مهرجانا ب�سريا مذهال مازال طريا 
يف ذاكرتي احن اليه النه انفجار الده�سة االوىل التي 

خبت االن لال�سف . .
يل ق�سة طويلة مع كربالء التاريخ واملعنى ... واحببت 
واال�سواق  والبيوت  والنهر  النا�س   . الذاكرة  كربالء 

ومل اعد بعد من املا�سي ..
تلك  ت�سكل  بال�سك  فهي  ار�سمها  التي  اللوحة  ام��ا 
وقد  والثقافية  الب�سرية  التاأثريات  من  الراكمات 
الاعرف اين بال�سبط ذلك اجلزء الذي ميكن اال�سارة 
اليه بانه يل ..حملته من كربالء معي حتى اكون بعيدا 
مبا  نتثقف  اي�سا  فنحن  معقدة  م�ساألة  فهي   .. رمبا  
رمبا   ، االخرين  جتارب  ومن  عاملية  فنون  من  موجود 
نقولب  ان  مبكان  ال�سعوبة  من  الت�سكيلية  الفنون  يف 
عامل  ه��و  ال��ي��وم  عاملنا  ان  وذل���ك  معني  مب��ك��ان  ال��ف��ن 
كبرية  ب�سرعة  تتداول  التي  ا�سكالها  مبختلف  ال�سورة 
الخ  واالنرنت  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل  من 
العنا�سر  ا�ستلهم  ان  عديدة  م��رات  حاولت  ولقد   ..
م�سكلة  هناك  ولكن  اعمايل  مدينتي يف  وروح  الراثية 
دائ��م��ا يف ع��دم ال��ت��وا���س��ل ف��ع��دم وج���ود ق��اع��ات فنية 
متحركة اوثابتة واهتمام اعالمي جتعل تلك املحاوالت 

بعيدة ومتقطعة .
البعد  احل��رك��ة، يف  ال��ل��ون يف  االب����داع يف  ���س��ر  وع���ن 

االجمايل للوحة  ي�سيف اليا�سري :-
لي�س هناك حدود لالبداع وخ�سو�سا يف الفن املعا�سر 

�سابقا  �سائدة  كانت  التي  التقليدية  فالنظرة   ، حمدد  عن�سر  على  اليقت�سر  وقد 
– كااللوان الزيتية اواملائية  هي ان العمل الفني هو قما�سة مر�سومة بدهان معني 
وهكذا .. االن الو�سائل الب�سرية الحدود لها والميكن ح�سرها يف طريقة او قالب، 
واال�سود  باالبي�س  املر�سومة  الكرافتية  اواالعمال  الكاريكاتري  او  التخطيط   حتى 
ب�سكل  ..وموؤثرا  مبدعا  يكون  ان  ميكن  والفوتوغراف 

هائل .
الاعتقد ان هناك عمال فنيا ميكن ان يكون جامدا  اال 
يف حالة جتاهله من قبلنا لكنه متحرك اي�سا بتفاعل 
كل  اعتقد   .. واالجن��از  الفعل  حلظة  يف  معه  الر�سام 
فعل تعبريي يحتوي على احلركة والميكن احلكم على 
امل�ستوى  على  حتققها  التي  االزاحة  االمبقدار  اهميته 
مرتبطة  احلركة  هذه  تكون  وقد  واملفاهيمي  الفل�سفي 
بطريقة  ما بابعاد العمل الفني كلية ومدى تعبريه عن 

الواقع )الزمكاين( . 
لفنان  مت��ث��ل  وم����اذا  اخل���ال���دة  ال��ط��ف  ملحمة  وع���ن 

حمرف مثل عبد الكرمي اليا�سري اجاب : - 
الطف  واقعة  من  ا�ستلهم  العراقيني   الفنانني  اغلب 
وقد   ، املعنى  او  باملو�سوع  �سواء  معا�سر  فني  ب�سكل 
يكون كاظم حيدر هو االبرز بينهم يف تناوله ملو�سوعة 
و�سياء  ال��ن��ا���س��ري  ل��راف��ع  اع��م��ال  وه��ن��اك   ، ال��ط��ف 
و�سعدي  يا�سر  ال��رزاق  وعبد  لعيبي  وفي�سل  العزاوي 
املو�سوع  ت��ن��اول��وا  واخ��ري��ن  امل��و���س��وي  و���س��وق��ي  داوود 
با�ساليب فنية معا�سرة ، فهي اجلذوة التي ننهل منها 
انها   ، اخل��رية  والوطنية  االن�سانية  وال��رم��وز  املعاين 

ملحمة العراق العاملية اخلالدة .
جتان�سها  ع��دم  يف  ورمزيتها  اللوحة  غرائبية  وح��ول 

وع�سرنتها يقول اليا�سري :- 
الت�سكيليون  الفنانون  حاول  احلديث  الفن  ن�ساأة  منذ 
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كربالء هي 
العالمة االولى 

في تشكل 
ثقافتي البصرية 

والكونية



تذكرة اىل اجلّنة

•  �سباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

يف كل ذكرى ح�سينية توله القلوب وتتوهج امل�ساعر وتتيه العقول بحب 
ابن الر�سول، ويحتار املداد مباذا يبداأ وكيف ينتهي.

اربعة ع�سر قرنا مّرت ونّيْف، وال تزال جذوة الع�سق االإلهي متقدة تنري 
الدرب اىل كربالء قلعة احلرية...

يلقي عليها  لي�ست بحاجة ملن  اأزيد يف االط��راء، فال�سم�س  اأن  اريد  ال 
�سوءا او يهديها خلجات الدفء وقدرة العطاء وادامة احلياة، ا�سمحوا 
�سذرات  واأهديكم  احل�سيني،  احلب  بحر  يف  بدلوي  اأدلو  اأن  فقط  يل 
ووجوب  كربالء  منزلة  الكبار، حول  الكتب  اأمهات  بطون  واأ�سرار من 
قربه  على  واالأنبياء  املالئكة  واختالف  تربته  وف�سل  احل�سني  زي��ارة 

ال�سريف ومنزلة الفرات ومائه..
لي�س تناف�سًا معكم يف حب �سيد ال�سهداء امنا م�سداقًا لالآية الكرمية 

ر فاإنَّ الذكرى تنفُع املوؤمنني(: ) وذكِّ
"عن ام �سعيد االحم�سية قالت: قال يل ابو عبداهلل عليه ال�سالم:   -
يا  ق��ال:  نعم.  قلُت  ال�سالم؟  عليه  احل�سني  قرب  تزورين  �سعيد  اأم  يا 
الرجال  ال�سالم واجبة على  فاإن زيارة احل�سني عليه  �سعيد زوريه  اأم 

والن�ساء". و�سائل ال�سيعة/ باب39/ �س437
-عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم" يف طني قرب احل�سني عليه ال�سالم 
�سفاٌء من كل داء وهو الدواء االأكرب". من اليح�سره الفقيه/ج2 �س599
 -"عن احل�سني ابن عثمان، عّمن ذكرُه عن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم 
قال: تقطر يف الفرات كل يوم قطرات من اجلّنة". كامل الزيارات/ 

باب 13/ �س48
قرب  بني  "ما  ال�سالم:  عليه  ال�سادق  قال  عمار:  بن  ا�سحاق  -"عن 
احل�سني اىل ال�سماء ال�سابعة خمتلف املالئكة". من اليح�سره الفقيه/

ج2/ �س579
اأبي �سهاب قال: قال احل�سني عليه ال�سالم لر�سول اهلل  -"عن املعّلى 
بني  يا  ر�سول اهلل:  زارَك؟ فقال  مِلَن  ما  اأبتاه  يا  واله:  �سلى اهلل عليه 
َمن زارين حّيًا او ميتًا او زار اأباك او زار اأخاك او زارك كان حقًا عليَّ 

اأن ازوره يوم القيامة واأخل�سه من ذنوبه". فروع الكايف/ ج4 �س548
اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: ان فاطمة  -" عن داود بن كثري عن 
بنت حممد �سلى اهلل عليه واله حت�سر لزوار قرب ابنها احل�سني عليه 
ال�سالم فت�ستغفر لهم ذنوبهم". كامل الزيارات/ الباب 40/ �س118.

اخلروج من القالب التقليدي لل�سكل الفني وذلك بادخال عنا�سر من اجنا�س 
بيكا�سو  يد  على  التكعيبية  املدر�سة  جتارب  كانت  ورمبا  التكوين  يف  خمتلفة 
الفن  ملهمة  التكعيبية هي  املدر�سة  ان  واعتقد   . ال�سباقة يف هذا  وبراك هي 
املعا�سر حينما جعلت الفنان �سانعا للطبيعة ومفكرا ولي�س نا�سخا لها . ومع 
واالجنا�س  العنا�سر  بني  وااليقاع  التجان�س  ا�سفاء  اىل  ي�سعى  فالفنان  ذلك 
وال�سكل  اللون  حركة  يف  العني  م�سدرها  مو�سيقية  عالقة  فهناك   . املختلفة 
واي�سا  اباليته  وال  العامل  فو�سى  مقابل  النظام  اىل  ي�سعى  فالفنان   .. والكتل 

من اجل احلرية 
اما االعمال التي تثريين فهي االعمال التي ت�ستطيع ان تعي�س يف ذاكرتي ابدا 
معلقة  تكون  ان  بدون  االعمال  من  كبرية  جمموعة  ارى  ان  اليوم  ا�ستطيع   ..
على جدار اويف جهاز حا�سبتي او كتاب هكذا وانا ام�سي يف ال�سارع ميكن يل 
وا�سيف  احذف  �سوف  عام  وب�سكل  تقريبا  ال�سعر  من  بيتا  اقراأ  كما  قراءتها 
�سيئا مني ولكنها تبقى جتربة م�سّلية ، فلي�س هناك تابوهات يف الفن  عندي، 
اكر،  ال  حظ  جمرد  ولكنه  معروفني  غري  لفنانني  تكون  قد  االعمال  فبع�س 

ف�سوق الفن غريعادل احيانا ويخ�سع ملزاج امل�سوقني ب�سكل كبري .
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تحقيقاتتحقيقات

 بين االفراط والتفريط
 المجتمع ونوافذ التواصل الثقافي

ان للتواصل الثقافي بمختلف عناوينه وألوانه 
الدور الواضح في ترسيخ القيم الثقافية في اي 

مجتمع مهما اختلفت مقوماته وخصائصه، 
والمجتمع العراقي تأثر كحال بقية المجتمعات 

باالنفتاح الواسع على مواقع االنترنت بصورة 
عامة ومواقع التواصل االجتماعي بصورة خاصة، 

ولكن افراده  تباينوا في تعاطيهم مع هذا 
االنفتاح بسبب  اختالف مستوياتهم الثقافية 
ومدى وعيهم، حتى ان التفاعل السريع مع 

مواقع االنترنت وبقية مواقع التواصل االجتماعي 
قد أثر كثيرا على  التفاعل مع نوافذ ثقافية 

أخرى كالكتاب وغيره حسب 
ما يرى بعض المثقفين 

واألكاديميين.

•حتقيق: حممد الي�ساري 

تحقيقات
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 جملة الرو�سة احل�سينية، تابعت املو�سوع باهتمام مع 
املخت�سني فخرجت بالتحقيق التايل.   

توظيف مواقع التوا�سل يف عملية بناء الذات 
الفقار  ذو  ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اهل  جامعة  يف  اال�ستاذ 
املو�سوي، حتدث عن التوا�سل الثقايف وتاأثريه قائال" ان للتوا�سل 
الكتب  ومعار�س  واالم�سيات  ال��ن��دوات  بعقد  املتمثل  الثقايف 
واملنتديات واالحتادات الثقافية الدور الكبري يف تر�سيخ القيم 
املجتمع  مثال  خ�سائ�سه  له  جمتمع  وكل  املجتمع،  يف  الثقافية 
العراقي مل يهمل الكتاب املطبوع لذلك ترى الن�ساطات الثقافية 

فمعار�س  كبري  اقبال  ت�سهد  العراق  يف  تقام  التي 
�سرائح  م��ن  ووا���س��ع  لطيف  ت��واف��د  ت�سهد  الكتب 
املجتمع، ونلم�س اقتناء للكتاب من قبل زائري تلك 
الكتاب  معار�س  اروق��ة  يف  املتجول  وان  املعار�س، 
ودور الن�سر ي�ساهد ان اقتناء الكتب ب�سورة جيدة 
واالقبال وا�سع، فعالقة الفرد العراقي مع الكتاب 

الت�سويق  تعتمد  التي  الدول  بينما جند  اكر من غريه  املطبوع 
واملعرفة  الثقافة  لك�سب  كو�سيلة  التوا�سل  وو�سائل  االلكروين 

تعاين من  �سحة يف االقبال على الكتاب واقتنائه".
ما  ولكن  للقراءة  حمب  بطبيعته  العراقي  املجتمع  ان  وا�ساف" 
نحتاج اليه هو وجود حاجة ملحة للرويج للكتاب وثقافة الكتاب 
وما يحويه من معرفة وثقافة فمعار�س الكتب والندوات واالأم�سيات 
الثقافية التي تقام بحاجة اىل اإعالم او�سع واإعالنات وبو�سرات 
تعريفية، واإذا عملنا على ذلك �سنجد حجم التوافد ي�سبح اكرب 

واالقبال او�سع واالقتناء اأكر".
وبني املو�سوي" ان مواقع التوا�سل االجتماعي ونتيجة ملا تتمتع به 

من �سرعة انت�سار وتنوع املعلومات، ميكن اال�ستفادة منها كو�سيلة 
ونحن  االمثل،  اال�ستخدام  ا�ستخدمت  ما  اذا  ومعرفية  تثقيفية 
ا�ستغالل  مبعنى  املربمج  التوا�سل  ثقافة  انت�سار  ان  اىل  نحتاج 
�سريطة  معني  نهج  او  ثقافة  ن�سر  االجتماعي يف  التوا�سل  مواقع 
واالع��راف  للدين  خمالفة  غري  الفكرة  او  الثقافة  هذه  تكون  ان 
ح�سابه  �سفحة  ال�سخ�س  ي�ستخدم  كاأن  ثوابتنا  مع  متطابقة  بل 
لفكرة  الرويج  يف  اجتماعي  توا�سل  موقع  اي  على  ال�سخ�سي 
التدخني  ل��رك  او  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  حفظ  يف  معينة  طريقة  او 
تنت�سر  رمبا  ولكن  �سخ�سية  فكرة  وهذه  �ساكل،  مما  ذلك  وغري 
من  وتفاعل  بقبول  الفكرة  حظت  ما  اذا  جماعية  فكرة  وت�سبح 
قبل ا�سدقائه يف موقع التوا�سل االجتماعي، بالتايل 
وا�سلوب  منهج  اىل  ال�سخ�س  ذل��ك  فكرة  تتحول 
طرق  من  ح�سابه  على  ال�سخ�س  يعر�سه  مبا  حياة 
الفكرة واالميان بها  وا�ساليب مما ي�ساعد يف تقبل 
يتبادل  بالتايل  ال�سديق  وه��و  االخ��ر  الطرف  من 
وحتقق  تلهمهم  قد  مما  اجليدة  االفكار  اال�سدقاء 
ا�سبحت  املجتمعات  بع�س  ن��رى  فاليوم  لهم  ا�ستفادة  اق�سى 
العالج  حلقات  خالل  من  ال��ذات  بناء  يف  املواقع  هذه  ت�ستخدم 

اجلماعي مثاًل".  
وختم" ان املجتمعات العربية واالإ�سالمية لديها م�سكلة كبرية 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  وامل��ع��ريف  ال��ث��ق��ايف  التوا�سل  كيفية  يف 
التوا�سل  مواقع  ان  املجتمعات  ه��ذه  يف  فنلحظ  االجتماعي، 
االفكار في�سبح  وبعرة  ت�سويه احلقائق  تعمل على  االجتماعي 
بالتايل  املتناق�سة،  واملعلومات  االخبار  نتيجة  دوامة  يف  الفرد 
من  هائل  كم  بني  ال�سحيحة  املعلومة  وتختفي  الفكرة  تت�ستت 

املعلومات واالفكار ال�سلبية".

الكتاب المطبوع 
يخلق المتعة في 
القراءة ويساعد 

على الفهم 
واالستيعاب
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مواقع  التوا�سل تزاحم الكتاب وحتد من زمن القراءة 
عبد املعني حممد �سادق الهر، موظف، يف ديوان حمافظة كربالء 
املقد�سة حتدث عن التوا�سل الفكري والثقايف ومميزات و�سائل 
التوا�سل والتباين بينها قائال" مما ال �سك فيه ان االنت�سار الوا�سع 
للقنوات الف�سائية يف �سماء االإعالم و�سبكات التوا�سل االجتماعي 
مبختلف ا�سنافها، اثرت ب�سكل جزئي على ارتياد املكتبات ودور 
الن�سر ومعار�س الكتب والقراءة ب�سورة عامة، وجند ان مواقع 
التوا�سل االجتماعي ا�سبحت تزاحم الكتاب على الوقت وحتدد 
من زمن القراءة، نظرا ملا تتمتع به تلك املواقع من مميزات يف 
من  وبالرغم  عليها،  احل�سول  و�سهولة  املعلومة  انت�سار  �سرعة 
املعار�س ويقتنون  الكثريين يرددون على هذه  ان  كل هذا جند 
منها ما طاب لهم من كتب املعرفة والثقافة خ�سو�سا يف املجتمع 

العراقي املولع واملعروف بحبه للقراءة واملطالعة".
مزايا  بعدة  املطبوع  للكتاب  ال�سخ�س  ق��راءة  تتمحور  واأو�سح" 
فحينما يطالع ال�سخ�س الكتاب ويقراأ ما مكتوب فيه وينهل من 
ثقافته وعلمه فاإن نف�سه تخاجله باملتعة واالرتياح والفهم للمو�سوع 
الذي يقرئه، وهذا ال يلم�سه ال�سخ�س الذي يقراأ من خالل مواقع 

االنرنت او ما ي�ساهده من خالل القنوات الف�سائية". 

الكتاب هو االأ�سا�س يف التغذية الفكرية واملعرفية  
املو�سوي" اإن املثقف يبحث  فيما قال اخلطيب احل�سيني حممد 
دائمًا عن التنوع يف جمال املعرفة والثقافة، وان معار�س الكتب 
واالما�سي والندوات الثقافية وغريها من حلقات التوا�سل الثقايف 
توفر هذه امليزة من التنوع يف العناوين والكتب والتنوع يف جماالت 
واملعريف  الفكري  للغذاء  واالإن�سان بطبيعته يحتاج  كافة،  املعرفة 
املعلومة  يوفر  فهو  الكتاب  خ��الل  من  اال  ذل��ك  ينال  وال  املتنوع 
يف  اال�سا�س  هو  الكتاب  ان  وارى  ال��ق��ارئ،  ذه��ن  يف  وير�سخها 
املعرفة والثقافة والتغذية الفكرية واملعرفية، وان مواقع التوا�سل 

به  تتمتع  ما  نتيجة  الكتاب  لدور  ا�سبح دورها مكمل  االجتماعي 
من �سرعة انت�سار وتنوع املعلومات، ولكن يعاب عليها ان املتلقي 
املطبوع  الكتاب  عك�س  ب�سرعة  ويفقدها  ب�سرعة  املعلومة  يك�سب 
للمعلومة  ال�سخ�س ثقافة وفكر متني وحفظ  فالقراءة فيه متنح 

التي اكت�سبها".
عرب  التكنولوجيا  اوجدته  ملا  اإن  احل�سيني"  اخلطيب  واأ�ساف   
مواقع التوا�سل االجتماعي  كمواقع الفي�سبوك واليوتيوب وتوير 
و�سهولة يف  للزمن  اخت�سار  توفره من  البالغ مبا  االثر  وغريها، 
املثقف  يكن  ومل  االنت�سار،  و�سرعة  امل�ساحة  و�سعة  اال�ستخدام 
وثقافة  وعيا  يحمل  ال��ذي  وه��و  كله،  ذل��ك  عن  مبناأى  العراقي 
ا�ستثمر  حيث  والثقافية،  االن�سانية  م�سوؤوليته  لتحمل  يوؤهالنه 
الثقافية،  ا�سداراته  عن  للرويج  االلكرونية  املواقع  هذه  وجود 
الثقايف  التوا�سل  يف  وم�ساهمة  مكملة  املواقع  هذه  باتت  بالتايل 

انطالقًا من التوا�سل االجتماعي".

قــراءة  يف  اإهمال  رافقه  التوا�سل  مواقع  على  االنفتاح 
الكتب املطبوعة 

االإع���الم���ي واالأدي�����ب ه��ا���س��م ال��ط��ريف، حت���دث ع��ن اأه��م��ي��ة م��واق��ع 
التوا�سل االجتماعي واأثرها الثقايف قائال" ا�سبحت مواقع التوا�سل 
االجتماعي اليوم منربًا من املنابر الثقافية املاأخوذة بنظر االعتبار، 
وان رف�س بع�س املثقفني املعروفني لها ثم قبولهم بها بعد ذلك، هو 
التي توفرها  الوا�سعة واملتاحة  االإمكانية  الوا�سحة على  من الدالئل 

هذه املواقع لال�ستخدام الثقايف توا�ساًل ون�سرًا ومتابعة".
التوا�سل  مواقع  اغلب  على  منفتح  العراقي  املجتمع  الطريف"  ون��وه 
االنفتاح  ذلك  �ساحب  وقد  االأخ���رى،  االنرنت  ومواقع  االجتماعي 
اهمال وتق�سري وا�سح يف املطالعة والقراءة، فنحن بحاجة اىل زيادة 
واالما�سي  والندوات  الكتب  معار�س  باإقامة  الثقايف  التوا�سل  وترية 
الثقافية، و ايجاد روابط كتاب واحتاد مثقفني ومنتديات حوارية، من 
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اجل تر�سيخ الثقافة واملعرفة والفكر لدى املثقف العراقي فهو عا�سق 
للقراءة ومولع باملطالعة، وهو ال ي�ستغني عن الكتاب وهذا وا�سح من 
خالل امتالك  الكثريين ملكتبات �سخ�سية، وهو ما يوؤ�سر بو�سوح عن 
اختلفت جماالتها  مهما  والكتب  العراقي  الفرد  بني  الكبري  الرابط 

�سواء كانت دينية او �سيا�سية او اجتماعية او ادبية وغريها". 

 مزايا وعيوب التوا�سل االجتماعي 
اىل  ا�سحاق  ابراهيم  للن�سر،  احلكمة  موؤ�س�سة  م�سوؤول  تطرق،  فيما 
مزايا التوا�سل االجتماعي وحذر من عيوبه قائاًل" ان مميزات مواقع 
التوا�سل االجتماعي تكمن يف �سهولة التوا�سل الثقايف والفكري ولكن 
يبقى التهديد االكرب يكمن يف ان االنفتاح غري املدرو�س والغري منظم 
يكون حمفوف مبخاطر جمة وعلى راأ�سها اخلوف من انت�سار ثقافة 
منقو�سة قائمة على املقتطفات واملخت�سرات، حتى اأن املادة الر�سينة 

املف�سلة تهمل وت�سبح غري مقروءة رغم اأهمية ما مطروح فيها". 
ك��رار  العاملية  امل�سطفى  جامعة  يف  املكتبات  م�سوؤول  ي��رى  بينما 
�سهولة  يف  تكمن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اهمية   اخلفاجي" ان 
الو�سول اىل املعلومة باالإ�سافة اىل التنوع الكبري يف امل�سادر والعناوين 

التوا�سل  ملواقع  ي�سبح  ان  يف  �ساعد  ذل��ك  كل  و  الزمن،  واخ��ت��زال 
الذي  للباحث،  والداعم  واملكمل  والوا�سح  املميز  ال��دور  االجتماعي 
الكتب والعناوين حتى ينجز  رمبا ي�ستغرق وقت كبري من اجل جمع 
بحثه لذلك نراه ي�ستعني مبواقع االنرنت ومواقع التوا�سل االجتماعي 
بغية اجناز البحث بال�سورة ال�سحيحة معتمدًا على التنوع الكبري يف 
امل�سادر واملوؤلفات دون ان يجرب على اقتناء الكتب وما ي�ساحبها من 
نفقات �سراء واأثمان باهظة، ولكن هذه املواقع ال تغني عن الكتاب وال 

حتل مكانه لدى القارئ واملثقف". 
يكونون  قد  واجلامعات  واملعاهد  املدار�س  طلبة  اخلفاجي" ان  وبني 
ب�سورة  االجتماعي  التوا�سل  مبواقع  ا�ستعانة  املجتمع  اف��راد  اكر 
باإعداد  يتعلق  خا�سة ومواقع االنرنت ب�سورة عامة خ�سو�سا فيما 
الأن  االكادميية،  واملناهج  الكتب  عن  والبحث  والدرا�سات  البحوث 
وتنوعها  وامل�سادر  الكتب  اىل  الو�سول  �سهولة  لهم  يوفر  االنرنت 
دور  ان��دث��ار  يف  �ساهمت  العوامل  وه��ذه  عليها،  احل�سول  وجمانية 
املكتبات العلمية يف املدار�س واملعاهد واجلامعات واأ�سبحت مهملة، 
واقت�سرت القراءة على املنهاج الدرا�سي دون ان يكون هناك وازع يف 

قراءة ومطالعة الكتب يف داخل املكتبات". 

 مواقع التواصل 
مكملة ومساهمة 

في التواصل 
الثقافي والمعرفي 
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حوارات

•  حاوره:  م�ح�م�د الي�س�اري 

المخرج والكاتب المصري احمد السيوفي:
العالم العربي يفتقر الى االنتاج الوثائقي على الرغم من امتالكه

المخزون الديني والثقافي

على هامش مهرجان ربيع 
الشهادة الثقافي العالمي 

بدورته الحادية عشرة, 
التقت مجلة )الروضة 
الحسينية( مع المخرج 

والكاتب التلفزيوني 
المصري احمد السيوفي, 

ليتحدث لنا عن دور 
االعمال واالفالم الوثائقية 

واهميتها في توظيف 
القضايا التاريخية؛ ومنها 

قضية االمام الحسين عليه 
السالم, ومدى اهميتها 

في تجسيد الواقعة بعمل 
تلفزيوني.

ايصال  في  الوثائقية  االف��الم  دور  هو  ما 
رسالة اإلمام الحسين )عليه السالم(؟

�� االفالم الوثائقية جزء من العملية االعالمية ولكن لالأ�سف  
اننا  الرغم  اال�سالمي، على  العامل  انتاجي يف  هناك �سعف 
النبيلة  بقيمه  اال�سالم  ب�ساعة  وهي  ب�ساعة؛  اعظم  منلك 
ال�سامية وتعاليمه ال�سمحاء، ورغم هذا كله نحن غري قادرين 
غري  زال  فما  االخ��ري��ن،  اىل  الب�ساعة  ه��ذه  اي�سال  على 
امل�سلمني هم امل�سيطرين على االعالم العاملي و ي�سريوننا وفق 
ما يريدون هم؛ من خالل ما ميلونه علينا من افكار ومناذج 

الأ�سخا�س يجعلونهم يقودون العامل ويطبقون فر�سياتهم.
 ولالأ�سف نحن نوؤمن بها ونطبقها يف عاملنا العربي، فا�سبحوا 
متحكمني بكل م�سارات العامل والقرارات، واالفالم الوثائقية 
اذا  املتلقي؛  يف  واملوؤثر  الكبري  دوره��ا  وتلعب  موفقة  �ستكون 
اىل  وت�سري  ناجحة  اعمال  اىل  االع��م��ال  ه��ذه  حتويل  مت  ما 
اي�ساله  ونحاول  كم�سلمني  به  ونوؤمن  نريده  نحن  ونهج  فكر 
اىل االن�سانية جمعاء، وحتمل ر�سالة اىل االخرين تبني لهم 

بو�سوح ما نوؤمن به ونريده.
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‚‚
‚‚ )عليه  الحسين  اإلم��ام  قضية  تناول  هل 

السالم( في االفالم الوثائقية تعطي اهمية 
لهذه االفالم؟

�� اي �سيء يتعلق باالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( موؤكد انه 
�سيكون �سيء ناجح؛ الأنه منوذج فذ لكل امل�سلمني، فهو ميثل 
احلرية واالباء والرف�س للظلم والقوة يف قول احلق والتم�سك 
اىل  بحاجة  واجلميع  القيم  من  كبرية  حزمة  ميثل  فهو  به، 
االإمام  ق�سية  تتناول  التي  االفالم  فجميع  القيم،  هذه  تعلم 
الق�سية  بالتاأكيد �سوف تكون هذه  ال�سالم(  احل�سني )عليه 
من  جمموعة  وت�سيف  االعمال  لهذه  قوة  �ست�سفي  من  هي 

القيم.
فكر  لتصدير  ض��رورة  هناك  ان  ترى  هل 
هذه  خالل  من  السالم(  البيت)عليهم  اهل 

االعمال الوثائقية؟ 
االف��الم  خ��الل  م��ن  فقط  لي�س  البيت  ال  فكر  ت�سدير   ����
الوثائقية؛ وامنا من خالل كل و�سائل االعالم، ولكي ت�سبح 
اهل  ونهج  فكر  اي�سال  على  ق��ادرة  الوثائقية  االعمال  هذه 
البيت االطهار )عليهم ال�سالم( حتتاج ان تكون عمال علميًا 
يخ�سع لكل االليات العلمية واملعايري العملية، ولو حققنا هذا  
الق�سد يف االعمال الوثائقية بالتاأكيد �سوف يكون لها الدور 
البيت  الآل  النري  والفكر  القيم  هذه  نقل  يف  واملوؤثر  الفاعل 
)عليه  احل�سني  ولالإمام  عمومًا  ال�سالم(  )عليهم  االطهار 

ال�سالم( خ�سو�سًا.
الشخصيات  م��ع  الكاتب  يتعامل  كيف 

العظيمة وكيف يجسدها؟
�� يجب االلتزام بكافة ال�سوابط الدينية والقيمية واالخالقية 
ال�����س��ورة  ن��ق��ل  يف  ال�سحيحة  ال���رواي���ات  اىل  واال���س��ت��ن��اد 
الوثائقيات  كتابة  مرحلة  اىل  ي�سل  ال��ذي  الن  ال�سحيحة، 
الفكر  وفهم  اال���س��الم��ي  ال��وع��ي  م��ن  لديه  يكون  ان  ينبغي 
يخالف  وال  بن�س وعمل ر�سني  للخروج  يوؤهله  ما  اال�سالمي 
كافة  بنقل  ملتزم  يكون  وبالتايل  والدينية،  االخالقية  القيم 
اوجه ال�سخ�سية بعد ان يكون ملم بكافة اجلوانب التاريخية 

التي تتعلق بها وتدور حول ال�سخ�سية.

في  شاركت  التي  الوثائقية  باألفالم  رأيك 
في  الحسيني  الوثائقي  الفيلم  مسابقة 
العالمي  الثقافي  الشهادة  ربيع  مهرجان 

الحادي عشر؟
 )30( منها  اختري  وثائقيًا  فيلمًا   )50( من  اأك��ر  �سارك   ��
فيلمًا فقط وجرت امل�سابقة بني هذه االفالم حيث اأّن االأفالم 
التي ا�ستبعدت كان ا�ستبعادها من خالل معايري مو�سوعية 
ومعايري فنية وعلمية وا�سحة، واللجنة حر�ست على املعايري 

العلمية الفنية وعلى االرتقاء مب�ستوى االأفالم الوثائقية.
التجربة كانت مفيدة لنا جميعًا الأننا جئنا ونحن نت�سور اأننا 
�سنعلم ولكننا تعلمنا الكثري من خالل م�ساهدة هذه االأفالم، 
فكانت هناك افالم ا�ستعر�ست الرحلة العظيمة على االأقدام 
ال�سالم(،  )عليهما  الف�سل  اأبي  واأخيه  احل�سني  االإم��ام  اإىل 
وتاأثرنا بها كثريًا واخرى ا�ستعر�ست الرحلة على مدار 550 
كيلو مر قام بها احد املوالني م�سيًا حبًا يف اآل البيت االطهار 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  يف  وحبًا  ال�سالم(  )عليهم 
تلك  يف  تعي�سنا  ان  ا�ستطاعت  ومثرية  مثمرة  جتربة  وكانت 
االجواء وكذلك افالم متنوعة تتحدث عن ق�سايا متعلقة باآل 

البيت االطهار )عليه ال�سالم(.
االإمام  راأ���س  عن  حتدث  م�سري  فيلم  من  م�ساركة  وهناك 
احل�سني )عليه ال�سالم( وامل�سري املختلف عليه وحكى كيف 
و�سل الراأ�س ال�سريف اىل م�سر وكيف ا�ستقبله امل�سريون، 
اأن نرى يف امل�ستقبل حت�سن مب�ستوى االأداء لالأفالم  ونتمنى 
مبا يخدم االأمة االإ�سالمية ب�سكل عام وق�سية االإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم( ب�سكل خا�س. 
في  الوثائقية  االفالم  لمستقبل  تنظر  كيف 

العراق؟
�� م�ستقبل االفالم الوثائقية يف العراق باعتباره احد الفنون 
ذات التاأثري الوا�سح ويعتمد على عدة ا�سياء منها احلا�سر؛ 
والذي يحتاج اىل ال�سيء الكثري حتى يتطور، واملا�سي الذي 
هو مادة د�سمة و اأرث عظيم، وامل�ستقبل واملتمثل با�ستخدام 

التكنلوجيا املتطورة يف انتاج الوثائقيات.
ا�سا�سية؛  ا�سياء  اىل  الفن  ه��ذا  يحتاج  نظري  وجهة  وم��ن 

االفالم 
التي 

تتناول 
قضية 
االمام 

الحسين 
عليه 

السالم 
تكتسب 

قيمة 
معنوية 

عالية
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اهمها التعليم فيجب ان تكون هناك موؤ�س�سات اكادميية من 
معاهد وجامعات خمت�سة يف هذا املجال، وان تكون االفالم 
الوثائقية قريبة على االن�سان العراقي وتالم�س حياته، فتبداأ 
خلق  على  �سيعود  باملقابل  وهذا  بالواقع  وتنتهي  الواقع  من 
ملواهب  امثل  وا�ستغالل  كبرية  قيمة  ذات  وثائقية  نتاجات 
اعتقد ان العراق غني بها، ولكي نعيد بناء وتطوير هذا الفن 
علينا اواًل ان ندعم وبقوة الثقافة والفن فبهم نرتقي بالفكر 
تت�سمن فكر ونهج  التي  الر�سالة  الر�سالة وما احلى  ونو�سل 

وتعاليم اآل البيت االطهار )عليهم ال�سالم(.
تتناول  التي  الوثائقية  االفالم  ينقص  ماذا 

القضية الحسينية لتكون اكثر تأثيرًا؟
�� من املالحظ يف جمتمعنا العربي واالإ�سالمي غياب الروؤية 
االف��الم  فن  عرب  املا�سي  التاريخ  لتج�سيد  اال�سراتيجية 
التكنولوجيا  و�سائل  فيها  تقدمت  الذي  الوقت  الوثائقية، يف 
وتقنيًا،  فنيًا  وال�سورة  ال�سوت  ل�سناعة  متقدمة  كمرحلة 
حول  نت�ساءل  عربي  ا�سالمي  كمجتمع  يجعلنا  ال��ذي  االأم��ر 
�سبب اإخفاقنا يف اإبراز ال�سورة احل�سارية لديننا االإ�سالمي 
بكل  العظيمة  و�سخ�سياته  التاريخ  مراحل  اأهم  وا�ستعرا�س 
ما يفخر ب�سخ�سيات كالنبي )�سّل اهلل عليه واآله و�سلم( واآل 
البيت االطهار )عليهم ال�سالم( و�سخ�سيات ا�سالمية فذة.

اأهم  ال�سالم( من  االإمام احل�سني )عليه  فلقد كانت ق�سية 
املوا�سيع التي مت طرحها على اأكر من �سعيد، فهناك بع�س 
التجارب العربية املتمثلة عند بع�س املخرجني امل�سريني مل 
االإمام  ق�سية  يف  االإيرانية  التجربة  واأما  النجاح،  لها  يكتب 
"موتورة" مبعنى  ك��ان��ت  ف��ق��د  ال�����س��الم(  )ع��ل��ي��ه  احل�����س��ني 
"الواقعة" ب�سورة مبا�سرة، وفيلم  وقوفها عند جتربة فيلم 
عامة  وب�سورة  مبا�سرة،  غري  ب�سورة  االأن�ساري  عبداهلل 

فاإن االإمكانيات االإيرانية التي قطعت يف هذا املجال عمومًا 
ويف االأفالم الدينية خ�سو�سًا م�سافة مميزة على امل�ستويني 
االإقليمي والعاملي، وبالتايل توفر امكانية قوية الإخراج فيلم 

عن االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(.
ظهور  تمنع  التي  المعوقات  ابرز  هي  ما 

فيلم حسيني متكامل؟
��  اأبرز املعوقات التي متنع ظهور الفيلم احل�سيني �سواء كان 
وثائقي او �سينمائي، تتمثل يف عدم تركيز اجلهود على الروؤية 
امل�سل�سل  اأو  الفيلم  باإخراج  الكفيلة  واالإخراجية  التاريخية 
ب�سورة تو�سل الر�سالة بطريقة اإبداعية وموؤثرة، فاإذا كانت 
ع�ساك  فما  قراءتها  عند  ال�سجن  تثري  الطف  واقعة  ق�سة 
تتخيل عند م�ساهدتها، باالإ�سافة اإىل نق�س الدعم املايل، اإذ 
اأن عقلية الدعم لالأفالم الوثائقية مل تر�سخ بعد من جهة، 
ومن جهة اأخرى مل يتم تقدمي درا�سات اجتماعية واقت�سادية 
متخ�س�سة ، ف�سال عن عدم وجود اتفاق حول ن�س تاريخي 

متفق عليه من كل االطراف. 
ربيع  مهرجان  في  المشاركين  احد  كونك 

الشهادة العالمي )11( ماهو رأيك به؟
كافة  من  قدموا  الذين  �سيوفه  وبكل  املهرجان  بان  ال�سك   ��
ا�سقاع املعمورة،  وباختالف اديانهم ومذاهبهم، يعترب فر�سة 
لتوحدهم نحو نهج واحد ينري للجميع االفاق وي�سهم يف توحيد 
كلمة امل�سلمني وروؤاهم وتكون فر�سة ملواجهة التحديات، فهكذا 
مهرجانات تلعب دور مهم يف اي�سال ر�سالة اال�سالم ال�سمحاء 
الن  امل�سلمني  ق�سايا  على  وال��وق��وف  امل�سلمني  �سوكة  وتقوية 
االعداء يرب�سون بنا ويحاولون النيل منا بتفريقنا وما داع�س 
وبالتايل  وا�سعافهم،  امل�سلمني  فرقة  ا�سباب  من  �سبب  اىل 

تكون هناك حاجة ما�سة للمهرجانات لتعالج هذا النق�س.

‚‚
‚‚

 يجب على 
جميع 

وسائل 
االعالم 

ان تعمل 
على 

تصدير 
فكر اهل 

البيت 
)عليهم 
السالم(
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الفرات  يد  و�سافحتها  ال�سماء  عني  رعتها  التي  ك��رب��الء 
وانبثقت من ظلمات ب�ساتينها املكتحلة باحلزن واالأ�سى اأقمار 
الوجع، يف هذه املدينة الفريدة اأب�سر ال�ساعر )ر�سا كاظم 
مكانا  عينيه  ن�سب  فوجد  1948م  عام  النور  اخلفاجي( 
مب�ساهد  يحتفي  وحمال  يوم،  كل  الناب�سة  بالفجيعة  ميور 
اندغمت  هوية  اأ�سالة  ليعك�س  حني  كّل  �ساخبة  بانورامية 
ع�سقها  التي  اخلا�سة  وجزئّياته  املكان  ه��ذا  مكّونات  يف 
وق�سية  �سليبا  كتفه  على  وحملها  يحبو  �سغريا  اخلفاجي 
الكرنفال  فاحتة   ( ال�سعرّية  دواوينه  اأول  اأ�سدر  اأن  منذ 
1988م( حتى وخط ال�سيب �سعره وتعددت اأعماله ال�سعرية 
وامل�سرحية التي ا�ستلهمت مو�سوعة )كربالء( كمنجز ماثل 
للقراءة وقابل للتاأثري يف املتلقي بح�سب طريقة التناول التي 
اأجاد ر�سا اخلفاجي ال�ساعر يف التعبري عنها مثلما اأجاد يف 

التنويع على األوان هذا التعبري.
جمرة  اخلفاجي  اأع��م��اق  يف  تاأججت  البكر  دي��وان��ه  ومنذ 
العربية  الق�سيدة  اأع��راف  على  يخرج  اأن  فحاول  الغواية 
املتوارث  املو�سيقي  ال�سكل  حتطيم  خالل  من  الكال�سيكية 

واخلروج على منطيته املعتادة
 ولكن ذلك اخلروج كان يقاربه �ساعرنا اخلفاجي با�ستحياء 
بنّي كما ي�سي بذلك ديوانه الالحق )بي�ساء يدي 2001( الأن 
الذهب يف حياته  �سياغة  واملتك�ّسب من  امل�ستغل  اخلفاجي 
اليومية اأ�سال ظل م�سغوال ب�سياغة منط �سهل للتلقي يركز 
على �سروط املعنى اأوال من دون ال�سقوط يف اإ�سفافات ال�سكل 
ومتاهات التجريب التي ُتبعد ن�سو�سه عن القارئ العادي 

الذي يراهن عليه كثريا. 
ي�سري اخلفاجي الكربالئي الهوى واملولد يف اأغلب حواراته 
روؤاه  وي�سطاد  معينها  من  ينهل  مدينة،  �ساعر  اأن��ه  اإىل 
الباكرة ومن وهج ظهريتها  ال�سعرية من غب�س �سباحاتها 
الدائبني  حلجيجها  امل�ستمر  وال��ط��واف  باحلركة  املفعمة 

ملر�ساة الرب وغفرانه.
 فكربائيلو -كما ي�سّجل يف ديوانه الذي يحمل العنوان ذاته- 
البابليني  عند  االإل��ه  حرم  هي  اأو  املقد�س،  ال��رب  باب  هي 
اأن تت�سرف باحت�سان �سريح  القدماء الذين قد�سوها قبل 

�سيد ال�سهداء.

اعالم ومفكرون

رضا الخفاجي
)...-1948(

ما اأغزر �سواخ�س كربالء! وما اأغنى حكاياتها التي تتنا�سل كّل يوم تنا�سل 
دروبها امللتوية مثل �سالمل متداخلة تت�سعب لتلتقي عند مكان واحد ف�سيح 

كجنات اهلل هو من االأمكنة قلب هذه املدينة ومركزها وبركتها وعنوانها 
على مّر الدهور!

سرُّ البوِح كربالئيٌّ

 • علي يا�سني 
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ولذا يوظُف اخلفاجي كثريا مما اختزنته ذاكرته الن�سطة 
الديني  العراقي  الفولكلور  وم�سامني  اإيقاعات  من  �سعريا 
القدمي، والنزوع االأ�سطوري يف العديد من جملِه املو�سيقّية 
حينا  الهدوء  وبني  حينا  ال�سخب  بني  املتنوع  االإيقاع  ذات 
اآخر، وح�سب ما يتطلبه املوقف ال�سعري او املوقف الدرامي 

الذي ينوي التعبري عنه.
 كما يوظف لغة القراآن الكرمي وينهل من معينها العذب من 
خالل تنا�ساته الوا�سحة مع هذه اللغة، وهي توظيفات لها 
ينتمي  الذي  االأول  اجلغرايف  املكان  بطبيعة  وطيدة  عالقة 

اإليه املبدع انتماًء فطرّيا حميمّيا.
ومل ينح�سر اإبداع االأ�ستاذ ر�سا اخلفاجي يف جمال ال�سعر، 
ال���)26(  على  يربو  ما  اإىل  مبجملها  موؤلفاته  و�سلت  حيث 
امل�سرح  وب��ني  االأث��ري  عامله   - ال�سعر  بني  توزعت  مطبوعا 
بذلك من  يتعلق  وما  احل�سيني  الفكر  والكتابة يف  ال�سعري 

قريب اأو بعيد.
اأما امل�سرح ال�سعري وهو املجال الذي اأواله اخلفاجي عنايته 
فقد  املهمة،  امل�سرحية  الن�سو�س  من  جمموعة  خالل  من 

ظلت كربالء هي م�سّغل الوعي وملهمة االإبداع عنده، وذلك 
من خالل بع�س الن�سو�س التي كتبها باقتدار يوؤّكد امتالكه 

اإمكانية التعبري عن الواقع مب�ستويات متعددة. 
ومن اأهم هذه امل�سرحيات ال�سعرية التي كتبها هي م�سرحية: 
)�سفري النور/ م�سلم بن عقيل( و)�سوت احل�سني( و)قمر 
بني ها�سم( و)�سفر احلوراء( و)�سفر التوبة( و)الثائر زيد 
بن علي( و)اآيات اليقني يف �سفر اأم البنني( و)�سوت احلر 
املوقف  حت��والت  العالية  بدراميتها  حتكي  التي  الرياحي( 
االإن�ساين يف حلظة وخزة �سمري �سديدة التاأثري وفا�سلة بني 
احلر  ب�سخ�سية  ممثلة  والباطل  احلق  وبني  وال�سر،  اخلري 
اأبدية  حياة  �سوب  وامل�سري  ال�سمو  اختارت  التي  الرياحي 

هانئة  نابذة حياة الذل والركون اإىل الظاملني والطغاة.
يردد  اأيقونة  اخلفاجي  ن�سو�س  يف  كربالء  ظلت  وهكذا 
بكيفّيات  واالإب��داع��ي  ال�سعري  خطابه  جممل  يف  �سداها 
متنوعة، وهي كيفّيات تختزل روؤية اخلفاجي ال�سعرية للكون 
باالأم�س  كانت  كما  املدينة  هذه  لتبقى  واالإن�سان  والوجود 
�ساهدا حقيقّيا على حتوالت االإن�سان والزمان عرب الع�سور.



اأبو عبد اهلل ر�سيد بن عقبة الهجري لقب بالهجري ن�سبة اإىل مدينة 
هجر التي ينت�سب اإليها وهي بلدة تقع يف اأق�سى اليمن وهو من اأ�سحاب 
االإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم واحد تالمذته الذين تخرجوا 
علوم  االإم��ام  علمه  وقد  اجلمة،  العلوم  عنه  واخ��ذوا  الكوفة  يف  عليه 
كثرية وخا�سة مبا يجري على االأمة من ظلم وف�ساد يف عهد االأمويني 
حيث كان ر�سي اهلل عنه ممن علمهم االإمام اأمري املوؤمنني علم املنايا 
والباليا، وكان يقول له عليه ال�سالم: ) اأنت ر�سيد الباليا(، فاإذا لقي 
ر�سيد رجل قال له: يا فالن )اأنت متوت مبيتة كذا واأنت تقتل يا فالن 

بقتله كذا(...
)قد�س  اخلون�ساري  باقر  حمّمد  ال�سّيد  قال  فيه،  العلماء  اأق��وال  من 
�سره(: )الذي هو يف درجة ميثم التّمار، ومن جملة حاملي اأ�سرار اأمري 

املوؤمنني عليه ال�سالم.
 ا�ست�سهد ر�سي اهلل عنه يف الكوفة ودفن فيها اأما كيفية �سهادته فقد 
اأمري  من  ال��رباءة  اإىل  فدعاه  زي��اد،  بن  اهلل  عبيد  الدعي  اإليه  اأر�سل 
املوؤمنني )عليه ال�سالم( فاأبى اأن يترّباأ منه، فقال له الدعي: فباأّي ميتة 
قال لك متوت؟ قال: اأخربين خليلي اأّنك تدعوين اإىل الرباءة منه فال 
اأترباأ منه، فتقّدمني فتقطع يدّي ورجلّي ول�ساين، فقال: واهلل الأكذبّن 
فحملت  ل�سانه،  واتركوا  ورجليه  يديه  فاقطعوا  قّدموه  فيك..  قوله 
اأكتب  ودواة  ب�سحيفة  ائتوين  فقال:  ورجاله،  يداه  قطعت  ملّا  طوائفه 
ياأخذوها مّني بعد، فاأتوه ب�سحيفة  لكم ما يكون، فاإّن للقوم بقية مل 
اأّنه يكتب  ابن زياد  الدعي عبيد اهلل  لعينًا ذهب فاأخرب  فكتب، ولكن 

اإليه احلّجام حّتى قطع  للنا�س ما يكون اإىل اأن تقوم ال�ساعة، فاأر�سل 
حمافظة  �سمن  الكفل  ناحية  يف  ال�سريف  مرقده  ويقع  فمات.  ل�سانه 

بابل والذي يبعد بحدود 2 كم عن مركز مدينة الكفل. 
املرقد ال�سريف 

نائب االأمني العام ملرقد ر�سيد الهجري ال�سيخ ح�سام ال�سمري حتدث 
حجرة  عن  عبارة  قدميا  امل��زار  ك��ان  قائال:  املرقد  تاريخ  عن  اإلينا 
�سغرية عليها قبة بي�ساء عتيقة مبنية باجل�س واحلجارة، بناها عبود 
العلوان العبا�سي وكان مرقده حماطا مبياه الفي�سانات واالأعراب كانوا 
يجهلون قدره وي�سمونه را�سد، ويف املرحلة الثانية من البناء حيث مت 
تطويره من قبل احد املتطوعني من �سكنة الكوفة املقد�سة وهو احلاج 
مر(   400( م�ساحتها  ح�سرة  بناء  على  عمل  حيث  ال�سعد،  مقداد 
و�سحن )2500 مر( على الراب مبا�سرة وقام باإ�ستمالك اأربعة دوامن 

. لتكون ملحقة باملرقد ال�سريف.
وبنّي نائب اأمني املزار يف و�سف املرقد قائاًل" تعلوا املرقد قبة خ�سراء 
مك�سوة بالكا�سي الكربالئي وجدرانه جف قيم مع الكا�سي الكربالئي 
خ�سبي  �سندوق  عن  عبارة  القرب  اأما  عراقي،  كا�سي  املرقد  واأر�سية 
احلرم  ويق�سم  ون�سف  مرين  بارتفاع  الف�سة  من  �سبابيك  تتخلله 

املطهر اإىل ق�سمني ق�سم للرجال وق�سم للن�ساء".
متقدمة  مراحل  هنالك  بالقول"  جبار  علي  ح�سني  املهند�س  واأ�ساف 
م�ستقبال لبناء املرقد الطاهر ملا له اأهمية حيث يق�سده الزائرون من 
مناطق عدة من داخل العراق وكذلك من دول اإيران وباك�ستان وغريها، 

واحة من بركات اإلمامة
)(مرقد الصحابي الجليل رشيد الهجري

•تقرير : زيد علي كرمي الكفلي
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مزارات



• ح�سني عبد االمري

ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله القول : من جهز غازيا 
ب�سلك او ابرة غفر اهلّل له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر وكذلك 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله : )) من جهز غازيا فقد 

غزا (( .
الكثري  يف  م��ذك��ورة  اخل�سو�س  بهذا  كثرية  اأح��ادي��ث  وهناك 
الفرق  عند  ومتواترة  الفقه  وكتب  وال�سرية  احلديث  كتب  من 

االإ�سالمية.
اعالمية كربى  نعمل حملة  ان  ال�سروري  ان من  نرى  هنا  من 
يوجد  االن  القتال  الكفائي الن جبهات  اجلهاد  فتوى  لدميومة 
ت�ستمر  ان  ولهذا يجب  الدروع،  القلوب على  لب�سوا  فيها رجال 

حملتهم وذلك من خالل دعمهم اعالميا على اقل تقدير.
ويف �سوؤال وجه ملكتب اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين )دام 

ظله الوارف( مفاده: 
هل ان فتوى �سماحة ال�سيد دام ظله بالوجوب الكفائي للدفاع 
ت�سمل  ام  فقط  باالنف�س  اجلهاد  على  ت�ستمل  املقد�سات  عن 

اجلهاد باالأموال؟
وقد كان جواب املكتب:

للذهاب  هو  الكفائي  بالوجوب  دام ظله  ال�سيد  �سماحة  )حكم 
الوجوب  بنحو  واملقد�سات  املحرمات  عن  للدفاع  اجلهاد  اىل 
ح�سب  البذل  وجب  امل��ال  بذل  على  توقفه  فر�س  فلو  الكفائي 

املقدرة(
اجلهاد  ي�ستطيع  ال  م��ن  الأن  -ت��ع��اىل-  اهلل  م��ن  رحمة  وه��ذه 
اأو ال�سعفاء او ال�سيوخ او املر�سى،فاإنهم  بال�سالح مثل الن�ساء 
من  يقاتل  من  اأج��ر  مثل  ولهم  باأموالهم  اجلهاد  ي�ستطيعون 
هذه  من  حمرومني  غري  اجلميع  يجعل  ما  وه��ذا   . املجاهدين 

النعمة الكبرية وهذا الواجب العظيم . 
وبعد ا�سدار فتوى اجلهاد الكفائي من �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين 
للجهاد ومالأوا  املوؤمنني  الكثري من  ال�سريف( خرج  )دام ظله 
،فعليهم  كثرية،  الأ�سباب  يخرجوا  مل  من  وهناك  الثغور،  كافة 
اأن التفوتهم الفر�سة يف اجلهاد وميكنهم بالتعوي�س عن ذلك 

باجلهاد يف االأموال .

اغتنموا الفر�سة
تاأمالت

تقدر  لالأرا�سي  حيث  وا�ستمالك  للمزار  ت�سميم جديد  وان هنالك 
بحدود  وال�سحن  مربع(  مر   1150( ال�سريفة  احل�سرة  م�ساحة 

)10000 مر مربع(  تعلوه قبة ذهبية ومنارتني و�سباك ذهبي.
اإحياء املنا�سبات 

واأ�سار نائب االأمني العام للمزار انه يف ال�سابع من �سفر يف كل عام 
يق�سد هذا املرقد ال�سريف اأعداد كبرية من الزائرين تقدر بحدود 
ثالثة ماليني زائر، وخا�سة يف ال�سنني االأخرية حيث بداأ العراقيون 
ر�سيد  اأم��ث��ال  والعلويني  وال�ساحلني  االأول��ي��اء  يق�سدون  وغ��ريه��م 
الهجري وزيد ال�سهيد وغريهم لتقدمي التعازي، وال بد من اال�سارة 
هنا اىل دور االإدارة واالإعالم اخلا�س باملزار وان العاملني يف املزار 
يقدمون اأح�سن اخلدمات من اجل راحة الزائرين، و�سهد املزار اأي�سا 
اإحياء منا�سبات كثرية من والدات ووفيات اأهل البيت عليهم ال�سالم 
با�ستدعاء خطباء وقراء على م�ستوى عايل وكذلك ا�ستبدال الراية يف 

االأول من حمرم ايذانا ببدء مرا�سيم عا�سوراء ...
الهجري  ر�سيد  م��زار  ك��رام��ات  اأم��ا 
ك��ث��رية  ف��ه��ي  ع��ل��ي��ه  ر�����س����وان اهلل 
فقد  ال�سريف  امل��زار  يف  وحمفوظة 
الذين  امل��وؤم��ن��ني  م��ن  لكثري  اأع��ط��ى 
مرادهم،  منه  ويطلبون  يق�سدونه 
وال�سالم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد 

ويوم يبعث حيا.
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•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

يثير البعض شبهة لبس المالبس السوداء التي دأب الشيعة ارتداؤها في شهري محرّم الحرام وصفر الخير إعالنًا منهم بالحزن 
والفجيعة في هذين الشهرين. وقد اتّفق عامة المسلمين على كراهة لبس األسود، بل ذهب البعض منهم الى تحريمه، ولم 

يتخّلف علماء الشيعة عن هذا األمر، وقد روى الكليني في الكافي روايات متعدّدة تنهى ذلك. ونحن نضع القضيّة بين يدي ثالثة 
من علمائنا األجاّلء لكي يحسموا األمر في الموضوع:

التو�ّسح بال�سواد
بني احلرمة والكراهة واال�ستحباب

الــ�ــســيــد  يـــقـــول  اإذ 
الـــ�ـــســـهـــيـــد حــ�ــســن 
ال�سريازي يف ر�سالته 
على  ال�سواد  )لب�س 

اأبي الثوار
اأبي  االحرار  و�سيد 
احل�سني  عــبــداهلل 

عليه ال�سالم(:
من  االأوىل  الع�سرة  يف 
لل�سواد  ال�سيعي وحده الب�سًا  �سهر حمّرم احلرام مل يكن 
بل كانت هذه �سّنة يف اأغلب البالد االإ�سالمّية، وخ�سو�سًا 
التي انت�سرت فيها امل�ساجد واحل�سينّيات، وهو �سعار يوحي 
اإىل جوٍّ حزين ليدخل اإىل نفو�س النا�س احلزن لتظهر من 
وتظاهرات  مواكب  احلزينة  االجتماعية  االأج��واء  خالل 
اجتماعية حتمل �سعار احلزن قلبًا وعاطفًة ليكون ال�سعور 
طريق  وموا�سلة  والثاأر  واجلهاد  للحركة  عاماًل  احلزين 
احل�سني  االإم��ام  انتهجه  الذي  والفداء  واالإ�سالح  الثورة 
البكاء  الدمعة وال يكون  ال�سالم( وعندما ال تكون  )عليه 
وحتديد  الثاأر  واعالن  التظاهرة  اإعالن  يف  نافعًا  جمديًا 
معامل الوالء لالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( تبداأ مرحلة 
ويف  جماعية  وب�سورة  ال�سواد  لب�س  مرحلة  وهي  اأخ��رى 
ثوريًا وتظاهرة دينية  اإعالنًا  لتكون  العبادة  اأماكن  جميع 
تعرّب عن قيم ثورية وا�ستعدادات روحية للقيام والنهو�س 
واإع��الن  والثاأر  احلمّية  م�ساعر  وا�ستثارة  واال�ستنها�س 
الوالء للثورة احل�سينية وكونها ثورة ذات اأبعاد اجتماعية 
واحلياة  االأمل  فيها  وتبعث  وتوعيها  ااُلّمة  لتحّرك  جاءت 

واال�ستعداد للت�سحية والفداء.
اأمرًا مكروهًا،  ال�سواد  لب�س  روايات جتعل من  لقد وردت 
بل حت��ّدده يف  ال�سواد  لب�س  تطلق  ال  ال��رواي��ات  ه��ذه  لكن 
اأّن لب�س ال�سواد مباح  ة ن�ست�سف من خاللها  حاالت خا�سّ
يف احلاالت احلزينة ومباح يف ال�سرورات التي ت�ستدعي 
لب�س ال�سواد،  اإذ اأّن هذا التخ�سي�س يف الروايات يحّدد 
ة معّينة، وتكون كراهية  الكراهية يف مواطن وحاالت خا�سّ

بالطغاة  يرتبط  و�سعارًا  مظهرًا  تكون  حني  ال�سواد  لب�س 
وي�سبح فعاًل تقليديًا لهم كما يفعل الفراعنة وكما يفعل 
الرهبان اأو كما فعل بنو العّبا�س على ما ي�سهد له ما روي 
يف الو�سائل عن اأمرياملوؤمنني )عليه ال�سالم( من اأّنه قال: 

)ال تلب�سوا ال�سواد فاإّنه لبا�س فرعون(.
فرعون  لفعل  وحماكاة  تقليدًا  االأ���س��ود  اللبا�س  فاّتخاذ 
اللون  اأّن  راأينا  االأخبار  على  وقوفنا  خالل  ومن  مكروه. 
وعندما  طاغوتية  بظاهرة  يتعّلق  عندما  مكروه  االأ�سود 
ال�سواد  لب�س  ولكن  اأعداء اهلل،  �سعائر  �سعارًا من  ي�سبح 
احلاالت  يف  اأي�سًا  وي�ستثنى  امل�سيبة  ح��االت  يف  ي�ستثنى 
املع�سومون  االأئّمة  فعل  كما  مكروهًا  لي�س  فهو  االأخ��رى 
لب�سوا  املع�سومني  اأّن  ن��رى  حيث  ال�����س��الم(  )عليهم 
اللبا�س االأ�سود يف امل�سائب ويف غري امل�سائب ويكون فعل 
املع�سوم )عليه ال�سالم( وقوله وتقريره حّجة علينا ويكون 

فعله منوذجًا يحتذى به وقدوة نقتديها يف حياتنا.
ترفع  االأخبار  وه��ذه  ال�سواد  لب�س  عن  اأخبار  وردت  وقد 
هذه  وردت  فقد  ال�سواد،  لب�س  على  وردت  التي  الكراهية 
االأخبار عن ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله( وعن اأئّمة 

اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
االأم��ايل  يف  ال�سدوق  روى  الو�سائل  م�ستدرك  يف  ويذكر 
عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأّن ر�سول اهلل )�سّلى 
اهلل عليه واآله( قد لب�س ال�سواد: خرج ر�سول اهلل )�سّلى 
اهلل عليه واآله( وعليه خمي�سة قد ا�ستمل بها، فقيل له: يا 

ر�سول اهلل من ك�ساك هذا؟ فقال: ك�ساين حبيبي.
ويف م�سباح الفقيه عن معاوية بن عّمار عن اأبي عبداهلل 
اهلل  ر���س��ول  )دخ��ل  ي��ق��ول:  �سمعته  ق��ال  ال�سالم(  )عليه 
احلرم � يوم دخل مّكة � وعليه عمامة �سوداء وعليه �سالح.

كان لر�سول )�سّلى اهلل عليه واآله( عمامة �سوداء يعتّم بها 
وي�سّلي فيها.

علي  علينا  قال: خرج  اللئايل:  غوايل  امل�ستدرك عن  ويف 
)عليه ال�سالم( يف اإزار اأ�سفر وخمي�سة �سوداء.

ويف امل�ستدرك عن اأبي ظبيان: اأّن االإمام احل�سن املجتبى 
عليه ال�سالم قد لب�س ال�سواد حدادًا على اأبيه اأمرياملوؤمنني 

عليه ال�سالم.
االإم���ام  بحياة  اخل��ا���سّ  املجّلد  يف  ال��ت��واري��خ  نا�سخ  ويف 
احل�سن )عليه ال�سالم( قال: ملّا ُدفن اأمرياملوؤمنني )عليه 
النا�س  اإىل  عّبا�س  ابن  خرج  ملجم  ابن  وُقتل  ال�سالم( 
فقال: اأمرياملوؤمنني تويف وقد ترك لكم خلفًا فاإن اأحببتم 
خرج اإليكم واإن كرهتم.... فبكى النا�س وقالوا: بل يخرج 
امل�سجد  اإىل  ال�سالم(  )عليه  احل�سن  االإمام  فخرج  اإلينا 

بثوب اأ�سود فعال املنرب وقال...
قال:  اأّن��ه  ال�سالم  عليه  جعفر  اأب��ي  عن  الكايف:  يف  وروي 
وهو  دكناء(  خّز  جّبة  وعليه  ال�سالم  عليه  احل�سني  )قتل 

االأ�سود.
ويف امل�ستدرك عن مكارم االأخالق للطرب�سي عن عبداهلل 
وعليه  امل�سجد  دخ��ل  احل�سني  ب��ن  علي  )اأّن  �سلمان  ب��ن 

عمامة �سوداء وقد اأر�سل طرفيها بني منكبيه(.
وهناك الكثري من االأحاديث والروايات التي تخ�ّس اللبا�س 
االأ�سود ولكنا نكتفي بهذا القدر. و�ستبقى هذه ال�سعائر اإن 
اأن يخرج اهلل من ولد حممد )�سّلى  �ساء اهلل تعاىل اإىل 
واأب��ع��اد  م��ن مفاهيم  االأر����س  م��ن مي��الأ  واآل���ه(  اهلل عليه 

وعقائد االإمام احل�سني.
فهذا االإمام الر�سا )عليه ال�سالم( عندما ا�ستقبل دعباًل 
)ر�س( يقول: اأن�سدين يف احل�سني يا دعبل. وين�سد دعبل، 
ويبكي هو واالإمام الر�سا واملجل�س، ويتو�ّسل باحل�سني هو 
واالإم��ام. ويجعل هذا �سّنة ملن كان بعده. لذلك تبقى كّل 
�سعرية الأجل االإمام احل�سني هي �سعرية دائمية باقية ما 

بقي الدهر.

ر�سالته  يف  ال�سند  حممد  ال�سيخ  �سماحة  ويقول 
املوجزة )لب�ُس ال�سواد ُحزنًا على احُل�سني )عليه 

ال�سالم(:
بدايًة وردت روايات يف باب لبا�س امل�سّلي، م�سمونها: اأّن 
لب�س ال�سواد هو لبا�س االأعداء، و لبا�س اأهل النار، و لبا�س 
بني العّبا�س، و فتوى اأكر الفقهاء على كراهة لب�س ال�سواد 

خ�سو�سًا يف ال�سالة.

شبهة واكثر من ّرد
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و ذهَب بع�س املحّدثني االإخباريني اإىل احلرمة.
باملعنى  احلّلّية  فيها  يكفي  �سعرية  اأّي  اّتخاذ  اإّن  اأّواًل: 
االأعم، فعلى افرا�س كونه مكروهًا ؛ فاإّن ذلك ال مينع من 

اّتخاذه �سعرية للحزن.
حيث اإّن ال�سعرية الواردة يف االأدّلة لي�ست حقيقة �سرعّية، 
بل هي حقيقة ُعرفّية، فيمكن ا�ستحداث واّتخاذ ممار�سة 

م�ساديق و ر�سوم جديدة.
و ثانيًا: اأّن هذا ال�سواد اإمّنا يكون م�سمواًل للكراهة اإذا 
اتُّخذ لبا�سًا، اأّما اإذا اتُّخذ �سعارًا الإظهار احلزن فهو غري 
الفقهاء  الكراهة، فمن هنا ذهب عّدة من  لتلك  م�سمول 
كان  اإذا  ال�سالة  يف  حّتى  ال�سواد  لب�س  كراهة  عدم  اإىل 

الأجل اإظهار ال�سعائر.
متعّر�سة  لي�ست  ال�سواد  لب�س  ع��ن  الناهية  ف��ال��رواي��ات 
الت��خ��اذه ك�سعار، والأج��ل اإظ��ه��ار االأ���س��ى واحل���زن، نظري 
وال��دوائ��ر،  املوؤ�ّس�سات  اأو  وامِل��ه��ن،  احِل��رف  بع�س  األِب�سة 
امل��وّح��دة  الهيئة  ف���اإّن 
ل��دي��ه��م  ال��ل��ب��ا���س  يف 
يف  لبا�سّيًا  زّي��ًا  لي�ست 
احل��ي��اة امل��ع��ت��ادة، بل 
ال��ه��ي��ئ��ة امل���وّح���دة من 
هي  ال�سكل،  اأو  اللون 
�سعار يرمز اإىل العمل 
امل���وّح���د واالن��ت�����س��اب 
اأفتى  َثّم  من  و  املعنّي، 
الذين  االأ�سخا�س  لب�س  بجواز  الع�سر  اأع��الم  جمهرة 
زّي اجلن�س  الطف(  بال�سبيه )امل�سرحّية حلادثة  يقومون 
االآخر، و اإّن ذلك  ال يندرج يف عموم حرمة ت�سّبه الرجال 
الرجال  لب�س  حرمة  يف  يندرج  وال  العك�س،  اأو  بالن�ساء 
للبا�س الن�ساء ؛ وذلك لظهور املتعّلق يف حكم احلرمة مَلا 

ُيّتخذ لب�سًا يف احلياة العادّية املعي�سّية.
وثالثًا: املتتّبع لل�سرية يقراأ اأّن االأئّمة )عليهم ال�سالم( 
و اأتباعهم، ارَتَدوا ولب�سوا ال�سواد من اأجل اإظهار احلزن 

والتفّجع، و ذلك يف موارد:
احل�سنني  اأّن  احل��دي��د:  اأب��ي  اب��ن  �سرح  يف  م��ا  منها   -1
)عليهما ال�سالم( َلب�سا ال�سواد على اأبيهما يف الكوفة بعد 

�سهادته.
الفاطمّيات  اأّن  2- و منها ما يف كتاب املحا�سن للربقي: 
لب�سَن   � املدينة  اإىل  كربالء  من  رجوعهّن  بعد   � والعقائل 
ال�سالم(  )عليه  العابدين  زي��ن  وك��ان  وامَل�سوح،  ال�سواد 

يطبخ لهم.
؛  الن�ساء  ُيطعم  و  العابدين كان يطبخ  اأّن زين  فَذكر فيه 
الأّنهّن �ُسغلَن باإقامة املاأمت على احل�سني )عليه ال�سالم(، 
ففيه نوع من تقرير املع�سوم )عليه ال�سالم( للب�س ال�سواد 

وامل�سوح.
3- و منها ما يف كتاب اإقبال االأعمال لل�سّيد ابن طاوو�س، 
تنفي�س  يوم  هو  و  فيه:  ورد  حيث  الغدير،  يوم  ف�سيلة  يف 

الكرب، و يوم لب�س الثياب، و نزع ال�سواد.
4- و منها ما يف م�ستدرك الو�سائل ب�سنده عن اأبي ظبيان 
اأ�سفر  اإزار  يف  ال�سالم(،  )عليه  علّي  علينا  )خ��رَج  قال: 

وخمي�سة �سوداء(.
و �سنذكر بعد قليل املزيد من االأدّلة املنقولة على ذلك.

لهم  �سعارًا  ال�سواد  اّت��خ��ذوا  العّبا�س  بني  اأّن  رابعًا:  و 
بادئ االأمر ؛ من اأجل اإظهار حزنهم على احل�سني )عليه 
اأمّية،  بني  على  لالنق�سا�س  ذريعة  جعلوه  و  ال�سالم(، 
مّما يدّل على اأّن لب�س ال�سواد كان مّتخذًا الإظهار احلزن 
زم��ان  ه��و  و  اآن���ذاك،  االجتماعي  ال��ع��رف  عند  والتفّجع 
ميكن  الظاهرة  هذه  و  ال�سالم(،  )عليهم  االأئّمة  ح�سور 

التحّقق منها تاريخّيًا.
و  الكراهة،  الريبة يف  تدفع  و  الوجوه،  تتعا�سد هذه  اإذًا، 
توؤّيد رجحان لب�س ال�سواد ُحزنًا الأجل م�ساب اأهل البيت 

)عليهم ال�سالم(.

ال�سيخ حممد ح�سون جوابًا على  �سماحة  ويقول 
َمن اأثار هذه ال�سبهة:

اإال  ال�سواد،  لب�س  م�سروعية  اأ�سل  يف  الفقهاء  ناق�س  لقد 
ا�ستحبابه يف  بل  االتفاق على جوازه،  ي�سبه  ما  اأّن هناك 
حمرم وعا�سوراء حزنًا على م�ساب االإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم(، واإليك ما اأورده بع�سهم:
للمحقق   )56  /  1 االإ���س��الم  )�سرائع  هام�س  يف  اأواًل: 
)عليه  للح�سني  لب�سه  م��ا  بع�سهم  )وا�ستثنى  احل��ل��ي: 
تعظيم  جانب  لغلبة  يرّجح  بل  يكره،  ال  فاإنه  ال�سالم( 
يف  متظافرة  رواي��ات  اإىل  م�سافًا  ذلك،  على  اهلل  �سعائر 

موارد خمتلفة ي�ستفاد منها ذلك(.
ثانيًا: يف )احلدائق النا�سرة 7 / 118( للمحدث ال�سيخ 
يو�سف البحراين: )ال يبعد ا�ستثناء لب�س ال�سواد يف ماأمت 
احل�سني )عليه ال�سالم( من هذه االأخبار، ملا ا�ستفا�ست 

به االأخبار من االأمر باإظهار �سعائر االأحزان(. 
هذه  �سمول  ع��دم  يف  الوجه  البحراين  املحقق  يبنّي  ومل 
اإن يف  ال�سمول ه��و:  وال��وج��ه يف ع��دم  ل��ذل��ك،  ال��رواي��ات 
)عليهم  االأئمة  وفيات  يف  ال�سوداء  الثياب  املوؤمنني  لب�س 
ال�سالم( وباخل�سو�س يف اأيام حمرم احلرام و�سهر �سفر 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  الأهل  وحبهم  ملودتهم،  اإظهارًا 
اإحياء  املوؤمنني  من  العمل  هذا  واإن  حلزنهم،  فيحزنون 

الأمر اأهل البيت )عليهم ال�سالم(. 
اأحيا  من  اهلل  )رحم  ال�سالم(:  )عليهم  عنهم  روي  وقد 
وال�سباب  الرجال  من  النا�س  عامة  ارتدى  فاإذا  اأمرنا(، 
اجتماعية  ظاهرة  ذل��ك  ك��ان  ال�سود،  الثياب  واالأط��ف��ال 
كان  باالأم�س  ح��دث؟  م��اذا  في�ساأل:  الغريب  نظر  تلفت 
واأما  خمتلفة،  النا�س  ثياب  األ��وان  وكانت  طبيعيًا،  االأم��ر 
باأّن  له  ح  ُيو�سّ فعندما  ال�سواد؟!  كلهم  لب�سوا  فقد  اليوم 
)�سلى  الر�سول  ريحانة  على  وم�سيبة  ح��زن  ي��وم  اليوم 
اهلل عليه واآله( االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، كان هذا 
ولهذا  ال�سالم(،  )عليه  الأمره  اإحياء  نف�سه  حّد  يف  االأمر 
ا�ستهر اأن بقاء االإ�سالم ب�سهري حمرم و�سفر، وذلك الأّن 
اأحييا بواقعة كربالء، وهذا  حقيقة االإ�سالم واالإميان قد 
دليل البّد من املحافظة عليه لراه االأجيال القادمة ماثاًل 
احل�سني  االإم��ام  ف��اإّن  به،  اليقني  لهم  فيح�سل  اأمامهم، 
واأبطل  الت�سّيع،  اأحقية  اأثبت  قد  نف�سه  ال�سالم(  )عليه 

�سائر ما عداه.
ال�سواد على  لب�س  ا�ستحباب  الواردة يف  الروايات  ثم من 

االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(:
اأواًل: ما رواه ابن قولويه يف كتابه )كامل الزيارات 143 
على  نزل  االأعلى  الفردو�س  مالئكة  من  ملكًا  اإن   :)3 ح 
البحر ون�سر اأجنحته عليها، ثم �ساح �سيحة وقال: يا اأهل 
فاإن فرخ ر�سول اهلل )�سلى  اأثواب احلزن  األب�سوا  البحار 

اهلل عليه واآله( مذبوح. 
وفهم املريزا النوري من هذه الرواية � كما يف )م�ستدرك 
الو�سائل 3 / 328( � عدم كراهة لب�س ال�سواد، اأو رجحانه 
حزنًا على اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم(، كما عليه �سرية 

كثري يف اأيام حزنه وماأمته.
 ،)420  /  2 )املحا�سن  كتاب  الربقي يف  رواه  ما  ثانيًا: 
جدي  قتل  ملا  قال:  احل�سني  بن  علي  بن  عمر  عن  ب�سنده 
بني  ن�ساء  لب�سن  ال�سالم(،  )عليهما  علي  بن  احل�سني 

ها�سم ال�سواد وامل�سوح، 
وكن ال ي�ستكني من حر 
علي  وك����ان  ب����رد،  وال 
)عليهما  احل�سني  ب��ن 
لهن  يعمل  ال�����س��الم( 

الطعام للماأمت.
اإ�سافة  ال��رواي��ة  وه��ذه 
ع��ل��ى  دالل����ت����ه����ا  اإىل 
م�سروعية لب�س ال�سواد 

منها  اأخ��رى  اأم��ور  على  تدل  عا�سوراء،  يف  ا�ستحبابه  بل 
والقيام بخدمة مقيمي  واالإطعام  املاأمت،  اإقامة  ا�ستحباب 
كان  حيث  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  االإم��ام  ع��زاء  م��اأمت 
بهذه  يقوم  �سخ�سيًا  ال�سالم(  )عليه  ال�سجاد  االإم���ام 

اخلدمة، وكفى بذلك مقامًا ملقيمي املاآمت. 
ويف الفتاوى نرى ما يلي: اأن من الثابت ا�ستحباب موؤا�ساة 
وفرحهم،  بحزنهم  ال�سالم( مطلقًا،  البيت )عليهم  اأهل 
فقد  بهم،  التاأ�ّسي  وال�ستحباب  ذلك،  على  دل  ما  لعموم 
جاء يف الروايات ما دل باخل�سو�س على ذلك يف حمرم. 
اأيام  كانت  ال�سالم(  )عليهم  االأئمة  بع�س  اأن  ورد  فقد 
م��اأم��ورون  ونحن  وم�سابه،  وع��زائ��ه  حزنه  اأي���ام  حم��رم 

باتخاذهم اأ�سوة مطلقًا.
الكايف،  يف  ُذكرت  التي  املانعة  الرواية  اإىل  بالن�سبة  واأما 
اإن �سّحت �سندًا فاإّنها تدّل على املنع على نحو االإطالق، 
كالرواية  املجّوزة،  بالروايات  االط��الق  ذلك  �س  فيخ�سّ
التي يرويها ال�سيخ الطو�سي يف كتابه )التهذيب 2 / 283( 
يف اآخر الكّفارات، عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأّنه 
قال: )ولقد �سققن الفاطميات اجليوب، ولطمن اخلدود 
وت�سّق  اخل��دود  تلطم  مثله  وعلى  علي،  بن  احل�سني  على 

اجليوب(. 
وما روي عن اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من اأّن كّل جزع 
فلب�س  ال�سالم(.  )عليه  احل�سني  على  اإال  مكروه  وف��زع 
كان  واأن  وغريها  الوجوه  وخم�س  اخل��دود  ولطم  ال�سواد 
)عليه  للح�سني  كان  اإذا  كراهته  ترتفع  اأّن��ه  اإال  مكروهًا، 

ال�سالم(.
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األدبية

 �سار من الغريب يف هذا الزمان ان اليحمل �سخ�س معه قدرا من الهموم فنحن نحمل اعباء هذه الدنيا بكل مرارتها 
وا�سبحت االيام ت�ستد بنا ق�ساوة فما بني هذا وذاك كلٌّ له همه واأخبار املوت والظلم مل تعد غريبة على م�سامعنا فتارة 

ت�سعل فينا ثورة داخلية وتارة تفقدنا احليلة لتلم بنا احل�سرة فنعجز اأمامها.
ويف ظل كل ما ن�سعر به وكل ما يدور حولنا وفينا من معاناة هنالك نافذة تطل بنا على عامل مليء بالقدا�سة والطهر 

واالن�سانية عامل ن�ست�سعر يف رحابه بطاقة روحانية. فنحن وما ان نقف على عتبة بوابة الدخول ل�سريح �سيد ال�سهداء -عليه 
ال�سالم- جتلى الهموم بكل ما حتمل العبارة من معنى فواقعة كربالء تالم�س وجدان الزائرين لتذكرهم بان الم�سيبة 
اعظم من م�سيبة احل�سني -عليه ال�سالم- فاإذا كان الزائر ي�ستكي مر�سا فليتذكر عليل كربالء وكيف حتمل امل املر�س 
مع �سدة امل�سيبة وهو يحت�سب هلل اأمره فيعك�س لنا ال�سجاد عليه ال�سالم بذلك اروع �سور ال�سرب الذي ت�ساركه فيها عمته 
العقيلة زينب عليها ال�سالم حتى لقبت بام امل�سائب وجبل ال�سرب واأي�سًا الدرو�س التي علمنا اياها العبا�س عليه ال�سالم 
ذلك الفار�س ال�سجاع قطيع الكفني يف املروؤة والب�سالة والت�سحية بالنف�س . فا�سبحت بذلك واقعة كربالء اعمق واقعة يف 

التاريخ حتمل درو�سا وعربا الح�سر لها  واأ�سبح احل�سني عليه ال�سالم نربا�سا م�سيئا ي�سيء لالإن�سانية جمعاء فهو ال�سهيد 
املنت�سر على الظلم . اما اليوم ح�سرته فتمثل مالذًا للوالهني ورايته متثل بريقا للثائرين ومرقده كعبة للزائرين فبوركت 

تلك االقدام التي ت�سارع اخلطى لتقف بنا امام جنة اهلل يف ار�سه مرقد احل�سني حيث على اعتابه جتلى الهموم .

•اإميان كاظم احلجيمي

ــــوم      ــــم ــــه ــــى ال ــــق ــــل ـــــى اعــــــتــــــابــــــه ت عـــــل
ـــــواه     ـــــس ـــــا لــــــــلــــــــروح مــــــــن احــــــــــد � ـــــم ف

اجلــــنــــان رو�ــــــــس  يف  الــــــــــروح  فـــتـــحـــيـــى 
الـــــــزمـــــــان. االم  داوى  ــــب  ــــي ــــب ط

على اعتابه
جتلـى الهمـوم 60
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عا�سوراء  ذك��رى  اجل��ارف،الإح��ي��اء  كال�سيل  كربالء  نحو  تزحف  الزائرين  ح�سود 
اخللود،تعبريًا  عا�سوراء  وال�سهادة،  وال�سمود  االإباء  عا�سوراء  والفداء،  الت�سحية 
بنب�س  واآله،ملبيًة  بالنبي  وارتباطها  حبها  االإلهي،ووثيق  ع�سقها  عمق  عن  عفويًا 
يا ح�سني..لبيك  يا ح�سني..لبيك  االأفئدة:)لبيك  ولهف  القلوب،  ووجيب  ال�سرايني، 

يا ح�سني(.
ماليني العا�سقني تكاد تذوب �سوقًا لتجديد اللقاء به،وحنينًا لتوقيع العهد معه،اأماًل 
الو�ساء..درب اخللود،امل�سمخ بدماء ودموع  بالدم على دربه  ال�سهادة  وثيقة  بختم 
�سار  واأ�سحابه،ومن  واأهله  احل�سني  النازفة..جراحات  اجلراحات  االأحزان،واأ�سى 

على نهجه اإىل يوم الدين.
ملبية  املبارك،و�سمائرها  ال�سريح  باجتاه  خطاها  حتثُّ  الهادرة  امل�سائني  قوافل 
قبل األ�سنتها، وت�سهق حناياها قبل حناجرها، متوحدًة مع ذاتها..بلحظة �سفاء قل 
الع�سق احل�سيني،وتذوب ميولها  انتماءاتها يف بودقة  نظريه بهذي احلياة،فتن�سهر 
الوجود  خارطة  على  واألوانها،وتوزعها  وقومياتها  األ�سنتها  اختالف  نهجه،رغم  يف 
بدمه  حروفها  �سطر  التي  الكونية،  احل�سني  كلمة  اأق�ساه..فعظمة  اإىل  اأدن��اه  من 
املقد�س، والدماء الزاكية الآل بيته واأ�سحابه بذات ظهرية عط�س الهبة على رم�ساء 
ناب�سة  االأر�س..حية  اأدمي  على  االأزمان،وين�سرها  �سدى  يرجعها  راح  كربالء،قد 
عا�سوراء  ودم��اء  دم��وع  االإثمار،فتنبتها  التربعم،وحيوية  التوهج،ون�سرة  بدفق 
حزينة  تراتيل  الكون،ورجع  اأرجاء  على  ذكاء  يفوح  اجلدباء،زهرًا  احلقيقة  باأر�س 
االأحرار  اأ�سماع  االإلهي  نغمها  يطرب  فداء  جيل؛كن�سيد  بعد  جياًل  االأجيال  ترددها 
اإن�سان، فيتناغم جر�سها  االإن�سان فيهم، من حيث كونه  اإن�سانية  العامل،ويدغدغ  يف 
اأو  دينه  اأو  لونه  عن  النظر  فيه،بغ�س  ال�سليمة  الفطرة  يف  البطولة  وقع  اأريحية  مع 

قوميته،ومن ثم مكانه وزمانه.
 – حلظتئذ   – يلقيا  مل  اخلالد،اللذين  وا�ستن�ساره  اخلالد  احل�سني  دع��وة  ف��اإن 
�سعور  �سمائرهم  �سبخاء  يف  ي�ستنبتا  اأم��ي��ة،ومل  جي�س  اآذان  وق��ر  يف  رج��ع  م��ن 
الب�سر عرب  يتفاعل معه املاليني املاليني من  وبكم وعمي؛ ما فتيء  ،الأنهم �سم  حيٌّ
واأربعة  األف  من  اأكر  قبل  الواقعة  غربة  اجنالء  منذ  االأل�سنة،  االأزمان،وبع�سرات 
عا�سوراء..ب�سوت  يف  ا�ست�سراخه  لنداء  ي�ستجيبوا  راح��وا  ال�سنني،بل  من  مائة 
ا�ستجابة مدٍو واحد، بداأ ميزق لقوته ال�سمم يف االآذان،ويحلل عقدة االأل�سنة،ويزيل 

الرين عن القلوب، باإزاحته حجب العمى عن الب�سائر. 
بحركات  مه  حتكًّ قبل  واملهج  وال�سمائر  االأرواح  يف  ع��راه  ا�ستحكمت  مقد�س  ول��ٌه 
بهذي  لوجودنا  وعينا  منذ  الزمن..بل  وغابر  االأيام  قدمي  من  واالأج�سام،  االأج�ساد 
احلياة الدنيا، ومذ لثغت �سفاهنا الربيئة لثغتها الوالئية االأوىل مرددًة:)اآيا ح�سني 
وم�سابه..(،فتلب�س االأج�سام رداء االأرواح لتجديد الوالء والبيعة ، واإعالن التم�سك 
االأر�س  على  ال�سماء  حكومة  قيام  حلظة  اخلال�س،وحتني  اأوان  ي��اأزف  بهما،حتى 
ب�سيف منتظرها املوعود..�ساعة ت�سيق االأر�س مبا رحبت بالظاملني فيقولون ياليتنا 
كنا ترابا.م�سرية حتٍد  مليونية خالدة،اأبت اإال اأن ت�سم ريحانة الر�سول بني احلدقات 
لت�ست�ساء  خال�س،  االأفئدة..كحلم  �سغاف  اإلهي،وت�سكنه  حزن  واجلفون..كدمعة 
بيته  واآل  للح�سني  املحبة  احلية،  ال�سمائر  اأفعااًل  احلّرة،وتعك�سه  العقول  بنهجه 
وت�ست�سرخ  الرج�س وطهرهم تطهريا،وهي ت�سرخ  اأذهب اهلل عنهم  االأطهار،ممن 
وبكل حرقة احلرمان عن  بل  الت�سحية،  االإميان،وا�ستعداد  لب،بكل حرارة  كل ذي 
املقدور،وحجبنا  ن�سرتك حكم  �سيدي عن  منعنا  ما  نادبة:اإذا  ن�سرته يف كربالء 

عن تلبية نداءك يا موالي بعد الدهور؛ فلنبكيك بدل الدمع دما.

درب كربالء
•�سيف الدين علي

كل الطرق توؤدي اإىل روما..
وطريق وحيد يو�سل اإىل اخللود
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أشياء تم اختراعها
ألغراض مختلفة تماًما عما ُتستخَدم فيه حالًيا

حُتاط حياتنا بالكثري من االأ�سياء املختلفة التي نراها كل يوم ولكنها ال تعري 
اهتمامنا وال تثري ف�سولنا على الرغم من اأننا لو تعمقنا يف تاريخها والغر�س 

احلقيقي من �سنعها الأ�سابنا االندها�س واال�ستغراب، وفيما يلي عر�س لبع�س من 
هذه االأ�سياء التي عر�سها موقع “لي�ست فري�س” يف تقريره.

  الكوكا كوال
مت اخراع الكوكا كوال بوا�سطة “جون �ستيث مبربتون” والذي كان �سيدليًّا وعمل طبيًبا يف احلرب االأهلية 
االأمريكية. اأ�سيب مبربتون يف معركة كولومبو�س، وكغريه من اجلنود بداأ بتناول املورفني لتخفيف االأمل 
الناجت عن جروحه، ومتاًما مثل اأي جندي م�ساب يف ذلك الوقت اأ�سبح مبربتون مدمًنا للمورفني. 
“مر�س  عليه  اأطلق  بحيث  للغاية  خطرًيا  االأمريكية  االأهلية  احل��رب  بعد  املورفني  اإدم��ان  وك��ان 

اجلي�س”.
ويف حني كان مبربتون يبحث عن عالج الإدمانه اخرع م�سروب “نبيذ الكوكا الفرن�سي” الذي 
كان عبارة عن نبيذ كحويل م�ساف اإليه جوز الكوال ونبته الكوكا التي كانت ت�ستق من الكوكايني.
توقف مبربتون عن ا�ستخدام الكحول يف امل�سروب منذ عام 1886 عند اإ�سدار ت�سريع يف مقاطعته 
يقيد بيع امل�سروبات الكحولية. وبعد ذلك قام ببيع امل�سروب اجلديد غري الكحويل امل�سنوع من 
ذلك  بعد  قام  ثم  املورفني،  اإدمان  لعالج  كم�سروب طبي  الكوال  ونبته  الكوكا  واأوراق  ال�سكر  ق�سب 
بتاأ�سي�س �سركة الإنتاج ال�سراب ولكنه باع اأ�سهمه يف وقت الحق. قام املالك اجلدد بتغيري ا�سم امل�سروب 

عده مرات وكان من بني تلك االأ�سماء “كوكي” و “مي مي” حتى ا�ستقروا على ا�سم كوكا كوال.

رقائق الذرة )كورن فليك�س(
عن  ينهى  قا�ٍس  ديني  باأ�سلوب  يدينان  االأخ��وان  كان  حيث  كلوجز،  االإخ��وة  ال��ذرة  رقائق  اخ��رع 
ا�ستخدام اللحوم والكحول والقهوة وال�ساي والتبغ وي�سمح فقط باللنب والبي�س ب�سرط اأن توؤخذ 
بكميات قليلة. اأخذ اأحد االأخوين يتدرج يف الدرجات العلمية حتى ح�سل على درجة املاج�ستري يف 
الطب واأ�سبح رئي�ًسا الأحد املراكز العالجية ما مكنه من تطبيق نظامه الغذائي الذي يعتمد على 

االأغذية الغنية باحلبوب والذي طوره لي�سبح “رقائق الذرة”.

•اعداد: علي الها�سمي

تنمية
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ربطة العنق )الكرافته(
فالبع�س  العنق.  رابطة  االأول من �سنع  الغر�س  والنزاعات حول  االآراء  الكثري من  الواقع هناك  يف 

اأو  الربد  الرقبة حلماية مرتديها من  لفها حول  بالية مت  اأنها مل تكن �سوى قطعة قما�س  يرجح 
عاًما  ال�30  االأوىل يف حرب  للمرة  ا�ستخدامها  اأنه مت  يرى  االآخر  والبع�س  مندياًل.  اعتبارها 

)�سل�سلة �سراعات دامية مزقت اأوروبا بني عامي 1618-1648( حيث ارتداها جنود اجلي�س 
الكرواتي حول اأعناقهم ليتعرفوا على بع�سهم البع�س يف �ساحة املعركة. وبعد انتهاء احلرب 
قام اجلنود الفرن�سيون بتعريف �سعبهم على رابطة العنق التي مت ارتداوؤها بعد ذلك من قبل 

الطبقة العليا. وكانت رابطة العنق ينظر لها على اأنها جزء من مالب�س الرجال حتى الفرة ما 
ا. وقد اتخذت رابطة العنق  بني 1920-1930 حيث قامت بع�س املمثالت االإناث بارتدائها اأي�سً

�سكلها احلايل منذ عام 1924 عندما اأخذ جي�سي الجنزتوف براءة اخراع الطريقة التي تربط بها 
معظم ربطات العنق اليوم.

الو�سائد
مت اخراع الو�سائد ملنع البق )ح�سرة تعي�س على امت�سا�س دم االإن�سان واحليوان( من الزحف والو�سول اىل 
اأثناء نومهم. وقد مت ا�ستخدام الو�سادة الأول مرة يف العراق منذ اأكر من  اأنوف واأذان واأفواه النا�س 

9000 عام. ويف ذلك الوقت كانت الو�سائد تنحت من ال�سخر.
كذلك  روؤو�سهم.  حماية  يريدون  كانوا  الأنهم  الو�سائد  ا  اأي�سً القدماء  امل�سريون  ا�ستخدم 
الرغم من قدرتهم على �سناعة  ال�سلبة )على  الو�سائد  ا�ستخدموا  القدماء فقد  ال�سينيون 
وتكون غري  ت�ستنزف طاقة اجل�سم  الناعمة  الو�سائد  اأن  يعتقدون  كانوا  الأنهم  لينة(  و�سائد 

فعالة يف �سد ال�سياطني.
كما  اآبائهم  مع  توا�سل  يف  جتعلهم  اأنها  منهم  ظًنا  نومهم  اأثناء  الو�سائد  االأفارقة  ا�ستخدم 
اأما فتيات اجلي�س الياباين فقد ا�ستخدموا الو�سائد  اأثناء نومهم.  ت�سمح الأرواحهم بزيارتهم 
رمًزا  متثل  الو�سائد  كانت  اأوروب��ا  يف  نومهم.  اأثناء  �سعرهم  ت�سريحات  على  للحفاظ  ال�سغرية 
لل�سعف لذلك كان من النادر اأن ي�ستخدمها الرجال وقد و�سل بهم االأمر اإىل اأن اأ�سبحت الو�سائد 
حمظورة اال�ستخدام اإال للمراأة احلامل. ومل ت�سبح الو�سائد اأكر ليونة وانت�ساًرا اإال خالل الثورة ال�سناعية 

حيث اأ�سبحت ال�سناعات الن�سيجية ذات اإنتاج �سخم.

التي- �سريت
اأول تي-�سريت مت ت�سنيعه كان من قبل اأفراد البحرية االأمريكية خالل احلرب االإ�سبانية االأمريكية 
وكان املق�سود من �سنعه هو ارتداوؤه حتت الزي الر�سمي، ولكن طواقم الغوا�سات ا�ستخدموه 
كزي ر�سمي للعمل حيث اأنه كان اأكر مالءمة لعملهم فكان ال يقيد حركتهم كما اأنه كان اأقل 
حكة من ال�سوف. اعتمد بعد ذلك هذا الت�سميم من قبل اجلي�س االأمريكي الأن التي-�سريت 
اأرخ�س واأ�سهل يف الغ�سل. وبعد ذلك قامت االأمهات ب�سرائه الأطفالهم ال�ستخدامه يف  كان 

اللعب والقيام باالأ�سياء الروتينية.
لبا�س  اإىل  الر�سمي  الزي  اأ�سفل  وُيرتدى  للعب  ي�ستخدم  ملب�ًسا  كونه  من  التي-�سريت  وحتول 

خارجي وعالمة للمو�سة.
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ما هي الكولريا :
تناول  عن  ناجت  وهو   ، احلاد  اال�سهال  ي�سبب  معدي  مر�س 
ال�سمة  تدعى  جرثومة  مع  امللوثة  ال�سرب  مياه  اأو  طعام 

الكولريية.
هذا املر�س هو االأكرث �سيوعا يف اأماكن �سوء ال�سرف ال�سحي 

واالزدحام، واحلرب، واملجاعة. 

ا�سباب الكولريا :
الكولريا. ببكريا  امللوث  الطعام  تناول  اأو  املاء  • �سرب 

املوبوءة. املناطق  يف  الرباز  طريق  • عن 
�سبكات  فيها  تعالج  مل  التي  االأماكن  يف  ب�سرعة  املر�س  ينت�سر   •

ال�سرف ال�سحي  اأو ماء ال�سرب ب�سكل كايف اأو لقدمها
• اخل�سروات التي تغ�سل باملاء امللوث مبياه ال�سرف ال�سحي.

اعرا�س الكولريا :
اأيام.  )7( اإىل  �ساعة   )12( من  املر�س  ح�سانة  مدة  • تراوح 

اأوال  ال��رباز  ول��ون  مبغ�س  م�سحوب  غري  �سديد  اإ�سهال  ح��دوث   •
تربز  م��رة  ك��ل  يف  ال���رباز  وكمية  االأرز  م��اء  كلون  اأبي�س  ث��م  اأ�سفر 

كبرية .
م�سحوب  غري  القيء  ويكون  االإ�سهال  بعد  �سديد  قيء  ح��دوث   •
وكمية  الرز  ماء  كلون  ثم  اأخ�سر  ثم  اأ�سفر  اأوال  القيء  ولون  بغثيان 

القيء يف كل مرة كبرية .
. ال�سديدين  والقيء  االإ�سهال  نتيجة  �سديد  • عط�س 

• حدوث جفاف نتيجة االإ�سهال والقيء ال�سديدين موؤديا اإىل هبوط 
يف الدورة الدموية

اأو  البطن  اأو  االأطراف  يف  موؤملة  تقل�سات  من  املري�س  ي�سكو  • قد 
ال�سدر ب�سبب نق�س اأمالح الكلوريدات والكال�سيوم .

منطقة  يف  �سديد  �سيق  من  ال�سن  كبار  املر�سى  بع�س  ي�سكو  • قد 
حدوث  اإىل  موؤدية  الدم  لزوجة  لزيادة  نتيجة  ذلك  ويحدث  ال�سدر 
التاجية  ال��دورة  يف  ق�سور  عنها  ينتج  الدموية  ال�سفائح  الت�ساق 

للقلب.
• قد يحدث نق�س يف البول نتيجة للجفاف موؤديا يف بع�س احلاالت 

اإىل توقف اإدرار البول .
اىل  يوؤدي  الذي  اال�سهال  ب�سبب  حتدث  التي  اجلفاف  عالمات   •
املقلتني  داخ��ل  غائرتني  العينان  تكون  حيث  اجل�سم  �سوائل  فقدان 
الطبيعي  مكانه  اإىل  يعود  ال  فاإنه  البطن  اأو  اليدين  جلد  �سد  وعند 

كالذي يحدث يف ال�سخ�س الطبيعي ويكون الل�سان جافا.
الوفاة اإىل  توؤدي  قد  املر�س  �سدة  فاإن  املري�س  يعالج  مل  • اإذا 

م�ساعفات الكولريا :
. توقفه  ثم  البول  اإدرار  بقلة  ويبداأ  الكلى  وظائف  • ف�سل 

. االأطفال  يف  خ�سو�سا  باالأمعاء  • �سلل 
. ال�سن  كبار  يف  خ�سو�سا  التاجي  ال�سريان  يف  • ان�سداد 

الوقاية من الكولريا :
• االمتناع عن تناول ال�سوائل واالأ�سربة من املحالت العامة واالأ�سواق.
ال�سعبية  املطاعم  من  االأطعمة  تناول  عن  امل�ستطاع  قدر  • االمتناع 

واالأماكن التي ال تتوفر فيها ظروف �سحية مقبولة.
اأو  لر  لكل )20(  واحدة  التعقيم حبة  باإ�سافة حبوب  املاء  • تعقيم 
بغليها اإذا رغبت بذلك علما اأن اأغلب املياه املعباأة هي ملوثة وهناك 
بع�س احلاالت التي ال تتوفر فيها حبوب التعقيم اأو الغلي فباإمكانك 

ا�ستخدام مادة الكلور وبن�سبة ملعقة �ساي لكل )20( لر ماء.
تعقيما جيدا  تعقيمها  ال�سوق فيجب  للخ�سروات من  �سرائك  • عند 
لب�سع دقائق  التايت اىل ماء وغ�سلها  باإ�سافة قليل من م�سحوق  اإما 
ولدى  ال�سيدليات  يف  موجودة  البوتا�سيوم  برمنكنات  با�ستخدام  اأو 

العطارين وتخفيفها مبلعقة �ساي لكل لر ماء وكذلك لب�سع دقائق.
• من املفيد جدا االعتناء بالنظافة ال�سخ�سية ب�سورة م�ساعفة عما 

هي عليه باالأيام االعتيادية.
ال�سكن املختلفة كاملجمعات  واأماكن  البيوت  • ا�ستعملوا املعقمات يف 
كاحلنفيات  واأدواتها  بالذات  ال�سحية  املرافق  يف  وغريها  والفنادق 

واأدوات ال�سطف وغري ذلك.

عالج الكولريا :
املاء  بتعوي�س  مبا�سرة  وجن��اح  �سهولة  بكل  ممكن  الكولريا  ع��الج 
واالأمالح امل�ستنزفة من اجل�سم واملوؤدية اإىل حدوث اجلفاف وق�سور 

الدورة الدموية ويكون العالج على الوجه االآتي:
الفموي(  االإرواء  )حملول  اجلفاف  معاجلة  حملول  طريق  عن   •
املعروف عامليًا وال�سائع ا�ستخدامه -حملول من املاء وامللح وال�سكر، 

يتم تناوله بكميات كبرية.
اخلطورة. �سديدة  احلاالت  يف  الوريد  حماليل  طريق  • عن 

• اإعطاء امل�سادات احليوية وملدة ق�سرية قد يوؤدي اإىل اإخفاء �سدة 
املر�س، لكنه ال يكون مب�ستوى االإحالل املائي.
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هي .. �ساهدة الفجيعة

• عقيل ابو غريب 

 ربوة .. تطل من عليائها ،عينان �ساهدتان على نزيف ال�سهادة والكربياء 
.. هي ربوة االأحزان التي مابرحت اآالم هذه الروح ، من حلظة العط�س 

حتى اندالع جذوة االأمل..   هي ربوة ، بل هي �سرخة �سقت عباب املوت 
 �ساهدة العط�س و�ساهدة نزوح الروح و�ساهدة البكاء و�سهيدة الدمع  الظليمة .. الظليمة ..فراح ن�سيجها ميالأ االآفاق بالدمع والدم املقد�س.  

املقد�س . خرجت من خمبئها �ساعة احت�سان كربالء لدم اأخيها  احل�سني 
عليه ال�سالم وهو ي�سقط من علياء جواده بعد ان اثخنته جراح احلقد 
وال�سغينة طعنا يف اجل�سد املقد�س خرجت وهي بكامل حجابها حتى 

و�سلت اإىل تل اأحزانها و�ساهد حمنتها، وقفت بكامل كربيائها وهيبتها 
الها�سمية وخدرها النبوي تخاطب �سيدها واأخاها احل�سني عليه ال�سالم  
تنادي ب�سوت خافت يتلوى يف عط�س ال�سحراء املا وحرية وعتبا  ت�سرخ 
ب�سمت ..باأمل الوح�سة ونزيف ال�سرب .. وا جداه .. ويرد ال�سدى .. وا 

حممداه ..... ، ثم انعطفت بوجهها نحو الغري وقلبها ينز دما وعيونها 
ت�سرب من روحها دمع احلنني اإىل اأبيها ومعلمها وعظيم هذه االأمة االإمام 

هي .. �ساهدة الفجيعة  ب�سهادتك ومرة ب�سهادة احل�سني عليه ال�سالم . علي عليه ال�سالم  وهي تنادي يا اأبتاه يتمنا من بعدك مرتني مرة، 

في الختام
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ح�سني يا نورا اأ�سرق يف الطف به ان�سودة حلن اخللود راعيا 
وابت االنف�س اال ان ترى نور اهلل جت�سد يف ح�سني 

هذا الذي ا�ستنارت �سفاته بدمع النجيع باكيا
  وظل نوره يف القلوب ممايزا يف ادمع العا�سقني مناديا 

لبيك ياح�سني
 فلت�سمع ال�سموات ندائيا 



من إصدرات العتبة الحسينية المقدسة 

)الروضة الحسينية ـ األحرار ـ الوارث ـ القوارير ـ الحفيظ ـ صدى الخطباء ـ المصباح ـ 
الحسيني الصغير ـ البراعم ـ فتية الخير ـ فتاة الخير ـ صدى القرآن ـ االصالح الحسيني(....

اإ�صدرات دينية وفكرية وثقافية

البصرة
المثنى

ذي قار

ميسان

واسط

القادسية

النجف

كربالءبابل

بغداد

ديالى

صالح الدين

األنبار

كركوك السليمانية

اربيل

دهوك

نينوى

بابل
مكتبة االمام احل�شني)ع( / �شارع 60/ 

هـ07807266577
مكتبة الذكيات/ �شارع 40/ هـ 07802640465

مكتبة القا�شم)ع(/ ق�شاء القا�شم/ 
هـ07801260626

النجف االشرف
موؤ�ش�شة املرت�شى/ نهاية �شارع الر�شول)�ص(

هـ 07709743431/07808763100
مكتبة دار الهالل/ �شارع الر�شول)�ص(

هـ07804207384

ميسان
مركز خريالربية الثقايف/ هـ 07801026221

القادسية
مركز االر�شاد اال�شري التابع للعتبة احل�شينية 

املقد�شة 
هـ 07808992880/07801235472

مكتبة الطلبة/ �شوق التجار/ �شارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية/ �شوق التجار مقابل 
�شربت اجلبوري

هـ 07807518381/07703019616

ذي قار
مكتبة الباقر/ النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي

هـ 07801554368
مكتبة نور الزهراء/النا�شرية/ قرب �شاحة 

احلبوبي
هـ 07808201784

مكتبة امليالد/ مركز املحافظة/ مقابل متثال 
احلبوبي

هـ 077801156016

بغداد
معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب/ العتبة 

الكاظمية املقد�شة
هـ 07715160267/07817132283
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي/ 

هـ07901419375
مكتبة ب�شاتني املعرفة/�شارع املتنبي/عمارة طه 

ابو الكا�شي/الطابق االول
هـ07902278551

مكتبة بغداد/�شارع املتنبي 
هـ 07903514108

دار اجلواهري/ �شارع املتنبي
هـ 07702910090

البصرة
دار الزهراء للن�شر والتوزيع/ الع�شار �شاحة 

ام الربوم
هـ 07700776440/07801046213

مكتبة ابو عقيل م�شلم 
�شارع ام الربوم �شوق الع�شار 

هـ 07709076591/07803128810

المثنى
مكتبة الباقر/ �شوق ال�شماوة/ 

هـ07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي/ �شارع العيادة 

ال�شعبية هـ 07817305566
مكتبة ا�شحاب الك�شاء/ هـ 07807239493

سارع للحصول على نسختك
من إصدرات العتبة الحسينية المقدسة 

)الروضة الحسينية ـ األحرار ـ الوارث ـ القوارير ـ الحفيظ ـ صدى الخطباء ـ المصباح ـ 
الحسيني الصغير ـ البراعم ـ فتية الخير ـ فتاة الخير ـ صدى القرآن ـ االصالح الحسيني(....

اإ�صدرات دينية وفكرية وثقافية

البصرة
المثنى

ذي قار

ميسان

واسط

القادسية

النجف

كربالءبابل

بغداد

ديالى

صالح الدين

األنبار

كركوك السليمانية

اربيل

دهوك

نينوى

بابل
مكتبة االمام احل�شني)ع( / �شارع 60/ 

هـ07807266577
مكتبة الذكيات/ �شارع 40/ هـ 07802640465

مكتبة القا�شم)ع(/ ق�شاء القا�شم/ 
هـ07801260626

النجف االشرف
موؤ�ش�شة املرت�شى/ نهاية �شارع الر�شول)�ص(

هـ 07709743431/07808763100
مكتبة دار الهالل/ �شارع الر�شول)�ص(

هـ07804207384

ميسان
مركز خريالربية الثقايف/ هـ 07801026221

القادسية
مركز االر�شاد اال�شري التابع للعتبة احل�شينية 

املقد�شة 
هـ 07808992880/07801235472

مكتبة الطلبة/ �شوق التجار/ �شارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية/ �شوق التجار مقابل 
�شربت اجلبوري

هـ 07807518381/07703019616

ذي قار
مكتبة الباقر/ النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي

هـ 07801554368
مكتبة نور الزهراء/النا�شرية/ قرب �شاحة 

احلبوبي
هـ 07808201784

مكتبة امليالد/ مركز املحافظة/ مقابل متثال 
احلبوبي

هـ 077801156016

بغداد
معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب/ العتبة 

الكاظمية املقد�شة
هـ 07715160267/07817132283
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي/ 

هـ07901419375
مكتبة ب�شاتني املعرفة/�شارع املتنبي/عمارة طه 

ابو الكا�شي/الطابق االول
هـ07902278551

مكتبة بغداد/�شارع املتنبي 
هـ 07903514108

دار اجلواهري/ �شارع املتنبي
هـ 07702910090

البصرة
دار الزهراء للن�شر والتوزيع/ الع�شار �شاحة 

ام الربوم
هـ 07700776440/07801046213

مكتبة ابو عقيل م�شلم 
�شارع ام الربوم �شوق الع�شار 

هـ 07709076591/07803128810

المثنى
مكتبة الباقر/ �شوق ال�شماوة/ 

هـ07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي/ �شارع العيادة 

ال�شعبية هـ 07817305566
مكتبة ا�شحاب الك�شاء/ هـ 07807239493

سارع للحصول على نسختك
من إصدرات العتبة الحسينية المقدسة 

)الروضة الحسينية ـ األحرار ـ الوارث ـ القوارير ـ الحفيظ ـ صدى الخطباء ـ المصباح ـ 
الحسيني الصغير ـ البراعم ـ فتية الخير ـ فتاة الخير ـ صدى القرآن ـ االصالح الحسيني(....

اإ�صدرات دينية وفكرية وثقافية

البصرة
المثنى

ذي قار

ميسان

واسط

القادسية

النجف

كربالءبابل

بغداد

ديالى

صالح الدين

األنبار

كركوك السليمانية

اربيل

دهوك

نينوى

بابل
مكتبة االمام احل�شني)ع( / �شارع 60/ 

هـ07807266577
مكتبة الذكيات/ �شارع 40/ هـ 07802640465

مكتبة القا�شم)ع(/ ق�شاء القا�شم/ 
هـ07801260626

النجف االشرف
موؤ�ش�شة املرت�شى/ نهاية �شارع الر�شول)�ص(

هـ 07709743431/07808763100
مكتبة دار الهالل/ �شارع الر�شول)�ص(

هـ07804207384

ميسان
مركز خريالربية الثقايف/ هـ 07801026221

القادسية
مركز االر�شاد اال�شري التابع للعتبة احل�شينية 

املقد�شة 
هـ 07808992880/07801235472

مكتبة الطلبة/ �شوق التجار/ �شارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية/ �شوق التجار مقابل 
�شربت اجلبوري

هـ 07807518381/07703019616

ذي قار
مكتبة الباقر/ النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي

هـ 07801554368
مكتبة نور الزهراء/النا�شرية/ قرب �شاحة 

احلبوبي
هـ 07808201784

مكتبة امليالد/ مركز املحافظة/ مقابل متثال 
احلبوبي

هـ 077801156016

بغداد
معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب/ العتبة 

الكاظمية املقد�شة
هـ 07715160267/07817132283
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي/ 

هـ07901419375
مكتبة ب�شاتني املعرفة/�شارع املتنبي/عمارة طه 

ابو الكا�شي/الطابق االول
هـ07902278551

مكتبة بغداد/�شارع املتنبي 
هـ 07903514108

دار اجلواهري/ �شارع املتنبي
هـ 07702910090

البصرة
دار الزهراء للن�شر والتوزيع/ الع�شار �شاحة 

ام الربوم
هـ 07700776440/07801046213

مكتبة ابو عقيل م�شلم 
�شارع ام الربوم �شوق الع�شار 

هـ 07709076591/07803128810

المثنى
مكتبة الباقر/ �شوق ال�شماوة/ 

هـ07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي/ �شارع العيادة 

ال�شعبية هـ 07817305566
مكتبة ا�شحاب الك�شاء/ هـ 07807239493

سارع للحصول على نسختك
من اصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

) دينية ، فكرية ، ثقافية (


