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زيارة األربعينفي اإلعالم الغربي
الحشد الشعبي تحديات التعليم
 والـــضرورة التاريخية ألبناء الجالية المسلمة في الغرب



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

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

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



الرمزية الثقافية اإحدى اأهم الو�سائل النف�سية  
التي ا�ستغلها الأعداء يف توجيه اأمناط ال�سلوك 
بع�ض  ا�ستخدام  الوا�سحة  ذل��ك  اأمثلة  وم��ن  واجل��م��اع��ات،  ل���أف��راد 
الأفراد واجلماعات، كما يف  تاأثريي كبري على  وقع  لها  التي  الت�سميات 
ت�سمية )الدولة الإ�س�مية( كونها من الت�سميات املحببة ملعتنقي الديانة 
باأفعال  القيام  اإىل  كلهم  اأو  بع�سهم  يدفع  قد  الذي  الأم��ر  الإ�س�مية، 
معينة يف �سبيل الو�سول اإىل مبتغاهم وهو اإقامة تلك الدولة، وهذا متاما 

ما ا�ستغلته اجلهات التي �سنعت داع�ض.
كما ان هناك الكثري من الرموز التي ا�ستغلتها تلك اجلهات يف ا�ستمالة 
الأفراد واجلماهري وح�سب كل جمتمع وتوجهاته، والأمثلة كثرية يف هذا 

ال�سدد ومنها.
اجلهادي جون

ال�سورة  ت�سويه  يف  الرمزية  ا�ستخدام  على  الأمثلة  اأو�سح  من  ويعد 
الإ�س�مية التي ي�سعى لها اأعداء الإ�س�م، واأن هذه الت�سمية اإمنا اأطلقت 
لإحداث اأنواع من التاأثري على اجلماهري الغربية بالدرجة الأ�سا�ض كونها 
لذكرها،  لأ�سباب ل جمال  لديهم  ا�ستخداما  الأكرث  الت�سميات  بني  من 
الت�سمية  هذه  اختيار  من  املتوخاة  لأه��داف  لبع�ض  التطرق  املهم  واإمنا 

لأ�سهر ذباح داع�سي وهي:
كل  ي��ح��ول  الإ���س���م  دخ���ول  ب���اأن  الغربية  للجماهري  الإي��ح��اء  اأول: 
الذي  املجرم  هذا  مثل  اإىل  اإن�ساين  مت�سامح  م�سامل  جون)م�سيحي( 

ويتلذذ بذبح اأي اإن�سان دون تفريق بني انتمائه ولونه ومعتقده.
ثانيا: لإقناع اجلماهري الغربية بان حماربة هذا النموذج )بعد تاأطره 
بال�س�م(هو الطريق الأمثل ل�إبقاء على قيم الإن�سانية التي يحملونها 

ويدعون اإليها.
�سخ�سية  على  بالتعمية  يتمثل  اآخر  مهما  هدفا  هناك  اأن  كما  ثالثا: 
بكل  ل�إن�سان  حقيقي  من��وذج  وه��و  الإ���س���م  يف  رائ��ع  موقف  لها  مهمة 
�سفاته اخلرية األ وهو )جون، موىل اأبي عبد اهلل احل�سني عليه( الذي 

�سحى بنف�سه يف �سبيل ن�سرة احلق واأهله.
عليه  اهلل  عبد  اأب��ي  موىل  جون  على  التعمية  اأ�سلوب  انتهاج  �سبب  واإن 
ال�س�م لي�ض جون -ر�سوان اهلل عليه- نف�سه اإمنا من �سحى من اجله 
جون وهو الإ�س�م املحمدي احلق ممث� بالإمام احل�سني عليه ال�س�م، 
اأن  ال�سعوب  وذلك لعلم اجلهات املتنفذة وامل�سيطرة على مقدرات تلك 
من  الب�ساط  �سحب  �ساأنه  من  الذي  النموذج احلي  هو  احل�سني  الإم��ام 
غاياتها  وف�سح  وجوهها  وتعرية  الظاملة  والأنظمة  احلكام  اأق��دام  حتت 
وطموحاتها  اخلا�سة  اأهدافها  لتحقيق  وت�سخريهم  الب�سر  ا�ستعباد  يف 

التو�سعية وك�سف اأ�ساليبها اخلبيثة يف �سبيل ذلك.  
وهناك جانب اآخر يف ت�سمية اجلهادي جون يتمثل بال�سفة التي اأطلقت 
لدى  عاما  تخوفا  ول��دت  والتي  )اجل��ه��ادي(  كلمة  وهي  األ  ال�سم  على 
ا�ستخدامها  بهدف  )اجلهاد(،  كلمة  من  اخل�سو�ض  وجه  على  الغرب 

كنقطة كراهية لدى كل من يعتنق غري الإ�س�م.
ملعنى  الغرب  �سعوب  ومعرفة  ثقافة  وتكري�ض  ح�سر  اآخ��ر  جانب  ومن   
الآخرين من  �سبيل قتل  التفجري يف  لنف�سه عرب  القاتل  اجلهاد ب�سورة 
جهة، وا�ستخدامها كجدار �سد لكل معنى اآخر خمالف لهذا املعنى رغم 
علم القائمني على معاداة الإ�س�م اأن معنى اجلهاد يختلف متاما لدى 
الأع��داء  على  حتى  النف�ض  تفجري  اأن  يرون  الذين  املعتدلني،  امل�سلمني 
يعترب انتحارا ول ينال القائم به اأجر ال�سهداء كما روج فكر داع�ض، بل 

�سينال عقابا �سديدا لقتله نف�سه اأول وقتله غريه ثانيا دون وجه حق.
اأبو بكر البغدادي

وجتلى ا�ستغ�ل عن�سر الرمز للتاأثري، با�ستعماله على املكون الرئي�سي 
يف تنظيم داع�ض عرب اإط�ق كنية اأبي بكر على اخلليفة املزعوم للدولة 
الوهابية  منهم  وبخا�سة  امل�سلمني  على  للتاأثري  م�سعى  يف  الإ�س�مية، 
لذلك  العاطفي  التاأثري  ا�ستغ�ل  خ�ل  من  داع�ض  ن�سرة  اإىل  ودفعهم 
خليفة  اأول  اأن  باعتبار  تاريخية  رم��زي��ة  اإ�سفاء  خ���ل  وم��ن  ال���س��م، 
للم�سلمني يف اأوائل ن�سوء الدولة الإ�س�مية يحمل ذات ال�سم لأول خليفة 
للدولة الإ�س�مية النا�سئة عرب داع�ض، واعتبار هذا فاأل ح�سنا وموؤ�سرا 
على اأن النجاح �سيكون حليف هذه الدولة، ويف حال قيامها فاإنها �ستعيد 
امل�ساهمة يف  بها ب�سرف  امللتحقون  امل�سلمون  الإ�س�م و�سيحظى  اأجماد 

ذلك.
الغربية  الإع�مية  املاكينة  ا�ستبعاد  انه ل ميكن  ال�سارة هنا  ولبد من 
واأذنابها من امل�ساهمة الكبرية والفعالة يف ن�سر تلك املفاهيم وان اأو�سح 
الأدلة على ذلك اإ�سرارها على اإط�ق الت�سميات التي من �ساأنها ت�سويه 
الإ�س�م، من قبيل ت�سمية داع�ض بالدولة الإ�س�مية ورف�ض كل الدعوات 
داع�ض  عن  الإ���س���م  وف�سل  الأ�سلوب  ه��ذا  انتهاج  بعدم  تنادي  التي 
و�سم  قبيل  من  اأخرى  ت�سميات  على  الإ�سرار  وكذلك  وتف�سي�،  جملة 
الكبري  الرتويج  بكلمة) اجلهاديني(، ف�س� عن  الداع�سيني  الإرهابيني 

لأخبارهم وتهويل اجنازاتهم املفتعلة واملفربكة يف اأحيان كثرية .
اإن هذه الأمور وغريها توؤكد مبا ل يقبل الطعن والت�سكيك بان الإع�م 
الغربي جلَّه اإن مل يكن كله يدعم ذلك التنظيم الإرهابي داع�ض وي�سعى 
اإىل تاأ�سيله يف نفو�ض اجله�ء من الأمة الإ�س�مية وليكون �سببا كافيا 

ووجيها يف حماربة الإ�س�م يف كل مكان.
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اخبار وتقارير

افتتح ديوان الوقف ال�سيعي وبالتعاون مع اجلامعة امل�ستن�سرية فعاليات ملتقى 
الطف الثقايف والعلمي الدويل ال�سابع مب�ساركة باحثني عرب واأجانب وعراقيني 
الم��ام احل�سني خارطة طريق من طف كربالء اىل ح�سد  ثورة   ( �سعار  حتت 

الولء( وبح�سور �سخ�سيات �سيا�سية ودينية واأكادميية مهمة  .
وقال م�سدر اعالمي بالديوان ان وكيل رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي الدكتور علي 
ال�سابعة على  ولل�سنة  نت�سرف  فيها:  قال  الفتتاح  كلمة يف حفل  األقى  اخلطيب 
التوايل ان نقف عند حمطة اجلهاد والت�سحية تلك الثورة اخلالدة التي قادها 

المام احل�سني )عليه ال�سالم( �سد الظلم وال�ستبداد.
 وبني: ان ثورة الطف تتميز بدميومة وحرارة يف جميع الوقات وعند خمتلف 
والباطل  النحراف  حماربة  يف  م�ساعف  واث��ر  كبري  واق��ع  من  لها  ملا  الجيال 
،م�سيفًا: ان احل�سد ال�سعبي يقاتل اليوم قوى الرهاب وهو ي�ستمد طاقته من 

الثورة احل�سينية اخلالدة 
 من جانبه ا�ساد ممثل رئي�س الوزراء ال�سيد علي العالق بجهود الوقف ال�سيعي 
واجلامعة امل�ستن�سرية الذين ا�سهموا بتنظيم مثل هذا امللتقى املميز م�سريا اىل 
اننا تعلمنا من مدر�سة المام احل�سني )عليه ال�سالم( كيفية ان نوثق العالقة 
لقادتنا  ال��ولء  نعقد  كيف  اي�سا  منه  وتعلمنا  واجلهاد  املحنة  زمن  يف  اهلل  مع 

واأئمتنا عليهم ال�سالم . 
فيما قال امني عام منظمة بدر والقيادي يف احل�سد ال�سعبي ال�سيد هادي العامري 
عن ثورة المام احل�سني )عليه ال�سالم( موؤكدا انه لول دمائه وت�سحيته الكبرية 
ملا بقى من ال�سالم �سيء، م�سريا اىل ان المام احل�سني )عليه ال�سالم( بقى 

ان  موؤكدا  والتحدي  وال�سمود  الت�سحية  منها  نتزود  الجيال  جلميع  مدر�سة 
ت�سحيات القوات المنية ماهي ال امتداد حقيقي لثورة الطف العظيمة .وطالب 
العامري ا�ساتذة اجلامعات دار�سة هذه الظاهرة املتمثلة بداع�س درا�سة علمية 
عليها  والنت�سار  ملحاربتها  داع�س  حقيقية  اإىل  للتو�سل  ا�ستقرائية  منطقية 
هذه  درا�سة  من  ولبد  فكريا  ننت�سر  ل  قد  ولكن  ع�سكريا  ننت�سر  اننا  موؤكدًا 
الظاهرة درا�سة علمية م�ستفي�سة للتو�سل اإىل نتائج ملعرفة ال�سباب احلقيقية 
لهذه الظاهرة ، وعن اجلانب القت�سادي قال العامري ان التحدي القت�سادي 
مازال قويا وملحًا ، واأملنا كبري ان تت�سافر اجلهود وجهود ال�سعب مع احلكومة 
الدعم  ي�ستمر  ان  واأملنا   ، العدوان  دفع  على  ق��ادرة  غري  وحدها  فاحلكومة   ،

ال�سعبي الذي هو حمل فخر واعتزاز من اجل حتقيق الن�سر النهائي.

ت�سم  ا�ست�سارية  لفتح عيادات  املقد�سة  للعتبة احل�سينية  العامة  الأمانة  �سرعت 
للعوائل  الطبية  اخلدمات  لتقدمي  املتخ�س�سة  الطبية  ال��ك��وادر  من  جمموعة 

املتعففة جمانا.

ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الطبية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  معاون  وقال 
�سبار الكربالئي " بتوجيه من المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد 
املهدي الكربالئي مت التن�سيق مع مدير عام دائرة �سحة كربالء ووزارة ال�سحة 
لفتح عيادات تخ�س�سية داخل العتبة احل�سينية يف املفرزة الطبية يف ال�سحن 
لتقدمي  املتخ�س�سة  الطبية  ال��ك��وادر  من  جمموعة  ت�سم  ال�سريف  احل�سيني 

اخلدمات الطبية للعوائل املتعففة جمانا .
اخ�سائي  طبيب  ح�سور  خالل  من  يومي  ب�سكل  العيادة  عمل  يكون  وا�ساف: 
الك�سوفات الطبية لهم جمانا ا�سافة اىل توفري بع�س  لفح�س املر�سى وتقدمي 

الدوية التي يحتاجها املري�س.
وتابع ان: العتبة املقد�سة متكنت من خالل التن�سيق توفري اغلب الخت�سا�سات 
من بينها عيادة )اجلملة الع�سبية ويديرها الدكتور حممد القرعاوي( وعيادة 
)الأمرا�س اجللدية يديرها الدكتور اأ�سامة( وعيادة )النف والذن واحلنجرة 
تديرها الدكتورة علياء( وعيادة خا�سة لالأطفال وعيادات اخرى �ستفتح قريبا 

لالخت�سا�سات الأخرى.
اأف�سل اخلدمات  تقدمي  الطبية  العيادات  فتح  من  الهدف  " ان  واختتم حديثه 
الطبية لزوار المام احل�سني عليه ال�سالم واملتعففني من اهايل كربالء املقد�سة.

�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة تعلن جناح خططها �ملُّعدة لـ "زيارة �لأربعني"

�لعتبة �حل�سينية تفتتح عياد�ت طبية تخ�س�سية ملعاجلة �ملر�سى جمانًا

ديو�ن �لوقف �ل�سيعي 
يفتتح ملتقى �لطف �لثقايف و�لعلمي �لدويل �ل�سابع مب�ساركة حملية ودولية و��سعة
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اخبار وتقارير

اأعلنت الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ، بعيد انتهاء مرا�سيم زيارة الأربعني 
لهذه العام عن جناح خططها التي و�سعتها لزيارة الأربعني هذا العام ، دون ت�سجيل اأي 

خروقات اأمنية اأو خدمية .
هذا العام وكما يف الأعوام ال�سابقة ، ا�ستنفرت العتبة احل�سينية املقد�سة كافة اأق�سامها 

اخلدمية والأمنية والإعالمية والثقافية لتقدمي ما يلزم للزائرين .
املتطوعون واإيثار العمل ...

وقال رئي�س ق�سم حفظ النظام "فا�سل عوز" يف حديث له مع مرا�سل املوقع الر�سمي 
للعتبة احل�سينية ، اإن : " اأكرث من )5000( متطوع �ساركوا اإخوتهم من منت�سبي العتبة 

احل�سينية املقد�سة تقدمي اخلدمات للزائرين " .
املدينة  داخل  الزائرين  ت�سهيل حركة  اأ�سهمت يف  املتطوعني  م�ساركة  " اأن   : واأ�ساف 

وال�سحن ال�سريف ، ف�سال عن قيامهم ببع�س الإعمال اخلدمية والطبية  " .
)230( موؤ�س�سة و)900( اإعالمي لنقل مرا�سيم الزيارة الأربعينية ...

اعالما ، فقد ك�سف رئي�س ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة حيدر ال�سالمي 
و)900(  العراق  خارج  من   )110( منها  اإعالمية  موؤ�س�سة   )230( " م�ساركة   : عن 

اإعالمي يف نقل مرا�سيم زيارة الأربعني للمو�سم احلايل " .
�ساركت   )SNG( مبا�سر   بث  منظومة   )26( من  " اكرث   : ان  ال�سالمي  بني  كما 
بنقل احلدث اإىل العامل عرب الأقمار ال�سناعية ، ف�سال عن منح اإتاحة ق�سم الإعالم 
لرتددين جمانيني نظيفني ) Clean Feed ( اأي بال �سعار ل�سالح الف�سائيات 
الأ�ستوديوهات  من  عد  تهيئة  عن  ناهيك   ، املرا�سيم  لهذه  املبا�سر  النقل  يف  الراغبة 
الربامج  ت�سجيل  اأو  تنفيذ  يف  منه  ال�ستفادة  لغر�س  ال�سريف  ال�سحن  على  املطلة 
التقاط  يف  امل�سورين  لإف��ادة  م   )30( بارتفاع  الربج  ون�سبنا   ، بالأربعينية  اخلا�سة 
اإعالميا مزودا بخدمة النرتنت  وان�ساأنا مركزا   ، زوايا مرتفعة وخمتلفة  ال�سور من 
اإىل  والتقارير  والأفالم  وال�سور  الإعالمية  رفع موادهم  الإعالميون يف  لي�ستفيد منه 

موؤ�س�ساتهم "  .
كامريات مراقبة لر�سد اأي خطر حمتمل ...

عن  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابعة  املركزية  املراقبة  �سعبة  ك�سفت   ، جهتها  من 
، لتغطية  اإلكرتونية ذات موا�سفات متطورة جدًا  ا�ستخدامها )800( كامريا مراقبة 
اغلب �سوارع املدينة القدمية ور�سد احلالت املثرية للقلق ، والتي من املمكن اأن ت�سكل 

خطرًا على الزائرين .
)600( عجلة لنقل الزائرين ...

وعلى مداخل مدينة كربالء الرئي�سية ن�سر ق�سم الأليات يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
اأكرث من )600( عجلة لنقل الزائرين ، ح�سب معاون رئي�س ق�سم الليات حيدر عبد 
اجلبار الذي بنينّ قائال : " بالتعاون مع العتبة العبا�سية املقد�سة ووزارة النقل وحكومة 
كربالء املحلية ، مت ن�سر )600( اآلية خمتلفة الأحجام وال�ستخدامات ، على مداخل 
مدينة كربالء املقد�سة من جهة ) كربالء املقد�سة � بابل ( و ) كربالء املقد�سة � النجف 
الفوري والطفاء  �سيارات ال�سعاف  ، عدا  بغداد (   � املقد�سة  و ) كربالء  الأ�سرف ( 
و�سيارات جمع النفايات وعجالت �سحب مياه ال�سرف ال�سحينّ ، اإ�سافًة اإىل �سيارات 
حو�سية لتوزيع املياه ال�ساحلة لل�سرب على املواكب احل�سينية ، ناهيك عن تهيئة مفرزة 

لة لتاليف اأينّ عطٍل ي�سيب هذه العجالت اأثناء تاأدية عملها ". ت�سليٍح متنقنّ
مفارز طبية حول احلائر احل�سيني ومدن الزائرين ...

كما ا�ستنفرت العتبة احل�سينية املقد�سة جميع مفارزها وكوادرها الطبية حت�سبًا لأي 
الطبية  املفرزة  م�سوؤول  ك�سف  اإذ   ، الزائرين  ت�سيب  قد  وطبية طارئة  حالت �سحية 
" توزيع مفارز طبية   : يف العتبة احل�سينية املقد�سة احمد جليل �سمخي ال�سمري عن 
احتياجاتها  بكافة  جتهيزها  بعد  الزائرين  مدن  ويف  احل�سيني  احلائر  حول  م�سغرة 
، ف�سال عما  ال�سحة  ووزارة  دائرة �سحة كربالء،  التن�سيق مع  اللوج�ستية من خالل 
النذور  ق�سم  خالل  من   ، ذلك  اىل  وما  وعالجات  كاأدوية  عينية  تربعات  من  ي�سلنا 

وجمعيات ومنظمات خريية " .
واأ�ساف ال�سمري : " �سارك عدد كبري من املتطوعني ومن كافة املحافظات العراقية 
وبدون  اليوم  م��دار  على  اخلدمة  لتقدمي    ، كوادرنا  �سمن  للعمل  اجلن�سني  كال  ومن 
انقطاع ، ف�سال عن تقدميهم الإر�سادات الطبية ال�سرورية لتوعية الزائرين بخ�سو�س 
توعوية  وبو�سرتات  مل�سقات  من  هياأناه  عما  ناهيك   ، املاأمونة  وال�سربة  الطعمة 

وار�سادية �سحية وطبية ".
يذكر ان للعتبة احل�سينية املقد�سة ، جهود جبارة اخرى موزعة على اق�سامها املتنوعة 
، ف�سال م�ساريعها ومدن الزائرين التابعة لها ومراكزها وموؤ�س�ساتها الأخرى ، قدمت 
زيارة   اإجناح  وا�سح يف  ب�سكل  ا�سهمت  وبجهود متوا�سلة  من خاللها خدمات متنوعة 

الأربعني .

�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة تعلن جناح خططها �ملُّعدة لـ "زيارة �لأربعني"
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اخبار وتقارير

•حممد الي�ساري/ 
ال�س�م-  -عليه  احل�سني  الإم���ام  زائ���رو  اه���دى 
القادمون �سريًا على القدام خ�ل زيارة الربعني 
باجتاه  م�سريهم  م��ن  خ��ط��وة(  )مليار  امل��ب��ارك��ة 
العتبة  تبنت  ان  بعد  وذل���ك  امل��ق��د���س��ة،  ك��رب���ء 
احل�سينية املقد�سة متمثلة بق�سم الن�ساطات العامة 
حملة )اهداء خطوة( واهديت هذه اخلطوات اىل 
يف  امل��راب��ط��ني  ال�سعبي  احل�سد  واب��ط��ال  �سهداء 

�ساحات القتال. 
علي  احلاج  العامة  الن�ساطات  ق�سم  م�سوؤول  وقال 
كاظم �سلطان" تنفيذًا لتوجيهات املرجعية الدينية 
العليا لأبطال احل�سد ال�سعبي املرابطني يف �ساحات 
�ساحات  يف  واجباتهم  ترك  عدم  ب�سرورة  القتال 
القتال وذلك لرغبتهم يف ال�سرتاك بزيارة الإمام 
الربعني معتربًا  بذكرى  ال�س�م-  احل�سني -عليه 
ان الثبات امام العدو وم�سك الر�ض فيه اجٌر كبري 

ق�سم  قام  فقد  واملقد�سات،  للوطن  اكرب  وفائدة 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  العامة  الن�ساطات 
الإم���ام احل�سني  زي���ارة  بحملة )اه���داء خ��ط��وات 
عليه ال�س�م يف زيارة الربعني اىل القوات المنية 
نداء  لبوا  الذين  املقد�ض  ال�سعبي  واحل�سد  البطلة 
، م�سيفًا" اقيمت ث�ث  العليا(  الدينية  املرجعية 
خميمات على طريق الزائرين لت�سجيل الزائرين 
البطال  للمتطوعني  امل�سي  يهدون خطوات  الذين 
ملدينة  الث�ثة  املحاور  على  خميمات  ث�ثة  بواقع 
ا�سماء  ���س��ج���ت  اع����داد  ومت  امل��ق��د���س��ة  ك��رب���ء 
�سديد من  اق��ب��ال  وق��د لحظنا  اخل��ط��وات  وع��دد 
الزائرين على اهداء خطوات امل�سي ل�سهداء  قبل 

وابطال احل�سد ال�سعبي". 
ولكن  خطوة  اه���داء  ع��ن  ع��ب��ارة  امل�سروع  وتابع" 
فمنهم  ذلك  من  اكرث  اهدوا  الزائرين  ان  وجدنا 
من اهدى )كيلومرت( ومنهم من اهدى كل خطوات 

م�سريته وقد بلغت الح�سائية الولية اىل اكرث من 
امللبني  للمقاتلني  الزائرون  اهداها  خطوة  مليار 
مب�سك  بتوجيهاتها  واملتم�سكني  املرجعية  لنداء 
لن  الربعني  الزيارة  يف  ال�سرتاك  وعدم  الر�ض 

ذلك قد ي�سبب ثغرة قد ينفذ منها العدو". 
ونوه �سلطان" ح�سب توجيهات المني العام للعتبة 
اخلطوات  هذه  اه��داء  �سيتم  املقد�سة  احل�سينية 
اىل قيادة هيئة احل�سد ال�سعبي و�سيتم ت�سكيل وفد 
لأجل هذا الغر�ض وليتم ار�سال ر�سالة اىل ابطال 
بان  القتال  �ساحات  املرابطني يف  ال�سعبي  احل�سد 
يقدرون  ال�س�م-  -عليه  احل�سني  الإم��ام  زائ��ري 
باهدائهم  و�ساهموا  لهم  ال�سجاعة  الوقفة  ه��ذه 
خطوات ومل ين�سوهم من الدعاء عند مرقد الإمام 
يف  ي�سهم   وه��ذا  مبينًا"  ال�س�م،  عليه  احل�سني 
ورجال  العراقي  ال�سعب  ابناء  بني  الت�حم  زيادة 

احل�سد ال�سعبي البطال".

زّو�ر �لمام �حل�سني -عليه �ل�سالم- 
يهدون مليار خطوة لأبطال �حل�سد �ل�سعبي
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�ملركُز �لإ�سالمّي للّدر��سات �ل�سرت�تيجية يف �لعتبة �لعّبا�سية 
يتبّنى م�سروعًا جلمع �لرت�ث �لكالمّي �ل�سيعّي �ملطبوع

اخبار وتقارير

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  الإ�سالمينّ  املركُز  تبننّى 
التابع لق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
كبريًا  ًا  ثقافينّ ًا  فكرينّ م�سروعًا  �سة  املقدنّ العبا�سينّة 
مو�سوعينّ  وت�سنيف  وتبويب  جمع  اإىل  يهدف 
عنوان:  حتت  املطبوع  ال�سيعينّ  الكالمينّ  للرتاث 
وردنّ  الكالم  علم  يف  الإم��ام��ينّ  ال��رتاث  )مو�سوعة 
ما  بح�سب  هذا  اخلالفية(،  وامل�سائل  ال�سبهات 

. ث به مديُر املركز ال�سيد ها�سم املياليننّ حتدنّ
وا�ساف: "تهدف هذه املو�سوعة اإىل:

الإمامي  الكالمينّ  ال��رتاث  وت�سنيف  ترتيب   -1
بح�سب املو�سوع وحروف الهجاء.

2- ت�سهيل الو�سول اإىل املفردات الكالمينّة.
حول  علماوؤنا  كتبه  م��ا  جميع  على  ���الع  الطنّ  -3

املفردات الكالمينّة يف مكاٍن واحد.
4- رعاية الت�سل�سل الزمنينّ لنقل املفردات الأقدم 

فالأقدم.
الإم���ام���ينّ عرب  ال��ك��الم  ر  ت��ط��ونّ ال��وق��وف على   -5

القرون.
6- الوقوف على مناهج علمائنا الكالمينّة.

العمل،  هذا  اإع��داد  يف  ال�س�روع  بعد  "اأننّه  نًا:  مبينّ
د املرت�سى علم الهدى  �سادفتنا ذكرى األفية ال�سيِّ
436ه����(،   -  355( امل��و���س��وي  احل�سني  ب��ن  علي 
من  الكالمينّ  تراثه  يخ�سُّ  ما  اقتطاع  فارتاأينا 
اإحياًء لهذه  ؛  ب�سكٍل م�ستقلنّ املو�سوعة وطبعه  هذه 
الذكرى ووفاًء حلقِّ ال�سيِّد من جهة، وتقييم اأ�سل 
العمل وتقوميه من ِقَبل ذوي اخلربة من جهة ثانية 

وقد اأُ�سدر منها ثالثة اأجزاء".
"اأننّ منهجينّة العمل بهذا   : واأو�سح ال�سيد املياليننّ

ة منها: امل�سروع تعتمد على اأمور عدنّ
املو�سوع  بح�سب  وتبويبها  الن�سو�س  تقطيع   -1

وترتيب حروف الهجاء.
. 2- و�سع رقم ال�سفحة يف البداية ثمنّ ياأتي الن�سنّ

اإىل  الو�سول  لت�سهيل  الإح���الت  ا�ستخدام   -3
ميكن  امل���ف���ردات  بع�س  اأننّ  ل��ك��ون  اأو  امل��ع��ل��وم��ة، 

ة اأماكن. ت�سنيفها يف عدَّ
ة اأماكن  4- تكرار بع�س املباحث امل�سرتكة يف عدَّ

يًا للفائدة. توخنّ
5- حاولنا رعاية الت�سل�سل الزمنينّ للكتب واإن مل 

ق ب�سكٍل كامل. نوفَّ
اإىل  اإحالت  املفردات  بع�س  نهاية  و�سعنا يف   -6

مفردات اأخرى مرتبطة باأ�سل البحث".
رغم  العمل  "هذا   : اأننّ اىل  املياليننّ  ال�سينّد  ه  ون��ونّ
الكالم  �سياق  اختالل  من  ُيعاين  الكثرية  فوائده 
��ا  رمبَّ الأم���ر  ه��ذا  وملعاجلة   ، ال��ن�����سنّ تقطيع  بعد 
باأ�سل  يرتبط  مل  واإن  ��ف  امل��وؤلِّ ك��الم  بنقل  قمنا 

املو�سوع واأوردنا بع�س املباحث الأُ�سولية )الإجماع 
واخلرب الواحد و...(، واملباحث الفقهية )الأذان، 
اأو  الكالمينّة  لعلقتها  و...(،  ال�سالة،  الو�سوء، 
ومثارًا  الكالمينّة  امل�سائل  من  اأ�سبحت  لكونها 
بع�س  وحذفنا   ، الكالمينّ والعطاء  والأخذ  للجدل 
املرت�سى)ر�سي  د  ال�سيِّ اإىل  املن�سوبة  الر�سائل 
املطبوعة،  ر�سائله  يف  وج��وده��ا  رغ��م  عنه(  اهلل 
احلدود  والقدر،  اجلرب  من  الب�س�ر  اإنقاذ  وه��ي: 
الأنبياء)�سلوات  معجزات  يف  م�ساألة  واحلقائق، 

اهلل عليهم(. 
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• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

بنّيَ ممثل املرجعية العليا ال�سيد احمد ال�سايف يف 18/ذي احلجة/1436ه� املوافق 2015/10/2م خ�ل خطبة اجلمعة الثانية" ان 
املعركة التي يخو�سها العراق اليوم مع الرهابيني وت�ستب�سل فيها قواته امل�سلحة واأبناوؤه املتطوعون والع�سائر الغيارى معركة مف�سلية 
وم�سريية جلميع العراقيني ولكنها لي�ست هي معركتهم وحدهم بل معركة العامل كله لأن الإرهابيني ي�ستهدفون بفكرهم الظ�مي 

وممار�ساتهم الإجرامية الإن�سانية وح�سارتها وقيمها.
وجدد ال�سايف دعوة املرجعية الدينية العليا اىل م�حقة وحما�سبة الفا�سدين الذين �سيعوا اأموال ال�سعب او ا�ستحوذوا عليها وان 
ت�سرتجع منهم الموال وان ينالوا عقابهم على جرائمهم مبا ينا�سبها مبّينا" ل يوجد من ينكر احلاجة املا�سة اىل ال�س�ح من 
القيام بخطوات  امل�سوؤولني وغريهم ولكن املهم ان تو�سع خطة وا�سحة ومدرو�سة وعملية ل�إ�س�ح احلقيقي ويتعاون اجلميع يف 
املليارات من  املا�سية من �سياع مئات  ال�سنوات  امل�سوؤولني عما جرى خ�ل  واأهمها م�حقة وحما�سبة  اكرث اهمية مما مت �سابقا 
يبداأ مب�حقة  ال�س�ح احلقيقي  ان  والف�ساد، مو�سحا  املحابات  مبنية على  ومقاولت  وهمية  م�ساريع  العراقي يف  ال�سعب  اموال 
وحما�سبة من اف�سدوا و�سيعوا اموال ال�سعب او ا�ستحوذوا عليها فما مل يطبق القانون بحق هوؤلء وت�سرتجع منهم الموال ويعاقبوا 

على جرائمهم مبا ينا�سبها فانه �سي�ستمر الف�ساد ولن يرتدع الفا�سدون عن ممار�ساتهم ."
ودعا ال�سيد ال�سايف اجلهات الرتبوية اىل تعزيز ثقافة حب الوطن والهتمام به من خ�ل و�سع وا�ستحداث مناهج وا�سحة تعزز 

هذا اجلانب يف نفو�ض الطلبة مبينًا الأمور وامل�حظات التالية:
1-ان هناك م�سوؤولية وا�سحة تقع على عاتق ابنائنا الطلبة وهي ان يبذلوا ق�سارى جهدهم يف �سبيل حت�سيل العلوم وتطوير امللكات 

الخ�قية الفا�سلة مبا يحقق لهم ولبلدهم م�ستقب� زاهرًا..
2-على اجلهات املعنية ان توفر كل الو�سائل املتاحة التي من �ساأنها ان تنه�ض بامل�ستوى العلمي والخ�قي اىل المام �سواء يف البنى 

التحتية للمدار�ض واجلامعات او التاأكيد على كفاءة املدر�ض العلمية بل والهتمام باملوؤ�س�سة التعليمية..
3-التاأكيد على ثقافة حب الوطن والهتمام به ولبد من و�سع وا�ستحداث مناهج وا�سحة تعزز هذا اجلانب يف نفو�ض ابنائنا الطلبة 
بدءًا من ريا�ض الطفال وتثقيفهم على حرمة املال العام وان ال�سرقة من اموال احلكومة كال�سرقة من اموال النا�ض قبيح وحرام..

املوافق  احل��رام/1437ه���  2/حم��رم  يف  اجلمعة  ل�س�ة  الثانية  اخلطبة  خ�ل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأو�سح 
2015/10/16م بقوله "منذ عدة ايام يخو�ض اعزاوؤنا من اأبطال القوات امل�سلحة واملتطوعني وابناء الع�سائر الغيارى معارك �سر�سة يف عدة 
قواطع لتطهري املزيد من الرا�سي من رج�ض الرهابيني وتتواىل اأنباء انت�ساراتهم وتقدمهم يف مناطق مهمة فتم بحمد اهلل تعاىل حتريرها 
والر�سوان  باملغفرة  البرار  ول�سهدائهم  والثبات  ال�سرب  لهم مبزيد  وندعو  ايديهم  ون�سّد على  املهمة  النت�سارات  لهم هذه  نبارك  اذ  ونحن 

وجلرحاهم بال�سفاء والعافية جندد تاأكيد و�سايا املرجعية العليا يف اأمرين مهمني:
 اأ - على الدولة بكل موؤ�س�ساتها ان تدعم هذه املعركة امل�سريية وتوفر لها المكانات املتاحة من اجل ادامة هذا الن�سر م�ستذكرة يف نف�ض الوقت 
الرادة القوية التي متتع بها هوؤلء املقاتلون رغم الظروف ال�سعبة لتلك الرادة القوية التي اوقفت النهيار الذي مّرت بها املوؤ�س�سات يف وقتها...
ب - على الخوة الأعزاء الذين يقاتلون من اجل �سعب العراق واأر�سه ومقد�ساته ان يعلموا انهم يخو�سون ا�سرف املعارك واأقد�سها واأهمها يف 
تاريخنا املعا�سر وهم بذلك يكتبون تاريخًا م�سرقًا وم�سرفًا لبلدهم بدمائهم الزكية وعقولهم النرّية و�سواعدهم املفتولة وعليهم ان ل ي�سعفوا 
عن القتال ول ي�ستكينوا ول يهنوا ول تفرت همّتهم بل املاأمول منهم وهم اأهل لذلك ان يزدادوا �سراوة على العداء وب�سالة يف مواقع القتال 

و�سجاعة اذا تقابلت ال�سفوف. "
باإقرار تعديل رواتب املوظفني مبا يراعى فيه قدرا اكرب من العدالة  اآخر دعا ممثل املرجعية العليا جمل�ض النواب اىل ال�سراع  ومن جانب 
الجتماعية ليتم العمل به يف وقت قريب قائ� "تبحث اجلهات احلكومية املعنية يف هذه اليام امليزانية املالية للعام القادم ومن املتوقع ان 
يقّرها جمل�ض الوزراء قريبًا وت�سل اىل جمل�ض النواب ملناق�ستها واقرارها واملاأمول ان يراعى يف اعداد هذه امليزانية و�سع حلول واقعية لتجاوز 
الزمة املالية والقت�سادية التي مير بها البلد وان تتخطى الطريقة التقليدية يف توزيع املوارد املالية و�سرفها وان ت�حظ الولويات يف كافة 

موارد ال�سرف". 
م�سريا اىل" وجود خطوات ايجابية قامت بها اجلهات املعنية مبكافحة الف�ساد وم�حقة املتهمني به ناأمل ان تتبعها خطوات اخرى اكرث جدّية 

حتى تخلي�ض البلد من هذه الآفة )اآفة الف�ساد( التي هي ام امل�سائب التي حّلت به."

الإ�سالح احلقيقي يبداأ مبحا�سبة من �سّيع اأموال ال�سعب

نبارك النت�سارات ونعترُب اآفة الف�ساد اأم امل�سائب

:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:
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قال ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكرب�ئي خ�ل اخلطبة الثانية ل�س�ة اجلمعة يف 25/ذي احلجة/1436ه� 
الكرام  الع�سائر  وابناء  البطال  املتطوعني  ي�ساندهم من  ومن  البطلة  امل�سلحة  لقواتنا  كان  الخرية  اليام  املوافق 2015/10/9م" يف 
تقدم ملحوظ يف حمافظة النبار ومتكنوا من حترير مناطق املهمة "�سائ�" اهلل تعاىل ان مينحهم مزيدًا من القوة وال�سرب والثبات 
وين�سرهم على اعدائهم ويغفر ل�سهدائهم ومين على جرحاهم بال�سفاء والعافية"واأ�ساف" كما ل يزال الرهابيون الدواع�ض ميار�سون 
اب�سع اجلرائم وافظعها ويتبجحون بها ب� حياء وخجل ومن ذلك ا�ستهدافهم بال�سيارات املفخخة ال�سواق املكتظة باملواطنني كما ح�سل 
يف مدينتي اخلال�ض والزبري وذهب �سحيته الكثري من البرياء الذين اريقت دماوؤهم الزكية ظلمًا وعدوانًا، ندعو اهلل تعاىل لهم بالرحمة 

الوا�سعة وللم�سابني بال�سفاء العاجل.. وجندد مطالبة اجلهات المنية بتحمل م�سوؤوليتها يف حماية املواطنني من هوؤلء ال�سرار"
كما اأ�سار ال�سيخ الكرب�ئي اىل عدم وجود موؤ�سرات ملحوظة يف م�سار التطور يف النتاج ال�سناعي والزراعي بالعراق بقوله "يف ظل 
الو�ساع املالية ال�سعبة التي مير بها العراق وتوقعات اخلرباء بعدم حت�سن الواردات املالية للبلد يف امل�ستقبل القريب والذي ينذر مب�ساكل 
جدية للموازنة العامة لل�سنني القادمة مع احلاجة اىل �سرف موارد مالية مهمة يف تغطية تكاليف احلرب على داع�ض، وما ي�حظ من 
ا�ستنزاف كثري من الموال يف تغطية تكاليف احلرب على داع�ض ويف النفاق ال�سته�كي دون وجود موؤ�سرات ملحوظة يف م�سار التطور يف 
النتاج ال�سناعي والزراعي واحتمالية جلوء احلكومة اىل القرتا�ض الذي �سريهق ميزانية الدولة ب�سكل اكرب ب�سبب ما تتحمله من فوائد 
بالغة الرتفاع على هذه املديونية فاإن احلاجة اىل اجراءات اقت�سادية ومالية وتنموية حقيقة و�سمن افق زمني وا�سح ا�سبح اكرث �سرورة 
من اأي وقت م�سى"م�سددا" ان املاأمول من اجلهات املعنية ان ت�سارع اىل ال�ستعانة باأهل اخلربة والخت�سا�ض ول �سيما الكفاءات العراقية 

احلري�سة على م�ستقبل هذا البلد لو�سع خطط منا�سبة ملعاجلة حقيقية وجادة للم�ساكل القائمة قبل ان تتفاقم وتتعذر معاجلتها...
وطالب الكرب�ئي هيئة النزاهة ان ل تتاأخر طوي� يف الك�سف عن ملفات كبار املتهمني بالف�ساد واحالتها اىل الق�ساء، كما طالب من 

الق�ساء ان يكون قويًا ل يداهن ول يحابي احدًا ول يخ�سع لأي �سغط من اأي جهة مهما كانت...

11/ذي  يف  اجلمعة  ل�س�ة  الثانية  اخلطبة  خ���ل  الكرب�ئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ق��ال 
احلجة/1436ه� املوافق 2015/9/25م "اذا كان العراق يواجه اليوم حتديات وم�ساعب على �سعد �ستى – كالأزمة املالية 
واملعركة مع الف�ساد وتكالب ا�سحاب املحا�س�سة ال�سيا�سية على امتيازاتهم وغري ذلك- فاإن هذا كله ل يربر اأي تراجع يف 
الهتمام باجلهد القتايل يف املعركة مع الرهاب الداع�سي."واأ�ساف ال�سيخ الكرب�ئي" ان التن�سيق والتعاون امل�سرتك بني 
قيادات القوات املقاتلة مبختلف عناوينها هو من ال�س�ض املهمة للنجاح يف هذه املعركة ولبد ان ي�ست�سعر اجلميع – ويعملوا يف 
�سوء ذلك- ان هذه املعركة هي معركة وطنية وم�سريية وان النجاح فيها هو جناح للجميع وان اأي انك�سار ل �سمح اهلل تعاىل 
�سيلقي بتبعاته وتداعياته على اجلميع حا�سرًا وم�ستقب�.. مبينا ان ادامة الدعم وال�سناد للمقاتلني �سواء اأكان من حيث 
ال�س�ح والعتاد او الدعم اللوج�ستي او توفري رواتب املتطوعني وعوائل ال�سهداء او تكفل ع�ج اجلرحى ونحو ذلك امر يحظى 
ببالغ الهمية يف هذه الظروف..وتابع" ان املاأمول من املواطنني جميعًا ان يقوموا مبا ي�سعهم من دعم معنوي او مادي لهوؤلء 
العزة، كما دعا الذين انعم اهلل تعاىل عليهم بوفرة من املال ان يبادروا اىل رعاية املقاتلني وينفقوا مما اآتاهم اهلل تعاىل 
الكرب�ئي اىل  ال�سيخ  امللقى على عواتقهم..ودعا  للعبء  ويتعهدوا بع�ج اجلرحى تخفيفًا  ال�سهداء  على عوائلهم وعوائل 
جتديد النظر يف ال�سيا�سات املالية قائ�" لقد حتدثنا مبا فيه الكفاية عن احلاجة امللحة اىل ال�س�ح ومدى اهمية ال�سراع 
القيام  والق�سائية يف  والتنفيذية  الت�سريعية  الث�ث  ال�سلطات  الدولة، وم�سوؤولية  الف�ساد يف خمتلف موؤ�س�سات  يف مكافحة 
بذلك..م�سريا اىل ان احلاجة اىل ال�س�ح القت�سادي والداري قد ا�سبحت اكرث و�سوحًا واأ�سد احلاحًا يف �سوء النخفا�ض 
ال�سديد لأ�سعار النفط وتوقع العديد من اخلرباء عدم ارتفاعها ب�سكل ملحوظ خ�ل العوام القادمة مما يوؤدي اىل زيادة 
ال�سغوطات على القت�ساد العراقي وينذر بعواقب غري حممودة على البلد"وبني الكرب�ئي انه يف �سوء هذه التوقعات لبد 
من جتديد النظر يف ال�سيا�سات املالية للحكومة وان ي�سع اخلرباء القت�ساديون حلوًل منا�سبة تقي ال�سعب العراقي اأو�ساعًا 
اكرث �سعوبة من الو�سع الراهن.. ولكن من املوؤكد انه لن تنفع اأي حلول ان مل يتم ا�س�ح املوؤ�س�سات احلكومية ب�سكل ملحوظ 

ومل تتم مكافحة الف�ساد فيها ب�سورة جدية".

املرجعية تدعو للتعاون امل�سرتك بني القوات الأمنية 
واإعادة النظر بال�سيا�سة املالية احلكومية

ندعو النزاهة لال�سراع بك�سف ملفات الفا�سدين 
والق�ساء لعدم اخل�سوع لل�سغوط  

ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي
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تقارير

مدينة اإلمام الحسين الزراعية
مشروع استثماري رائد يدعم االقتصاد الوطني

• حتقيق: �سالم الطائي
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تعد مدينة الإمام 
احل�سني )عليه 

ال�سالم( الزراعية 
من امل�ساريع 

ال�ستثمارية الكربى 
التابعة للعتبة 

احل�سينية املقد�سة، 
اإذ قامت بتطويرها 

واإدخال ال�ساليب 
والتقنيات احلديثة 
للزراعة فيها، وذلك 

ل�سد حاجة ال�سوق 
الكربالئي من 

املحا�سيل الزراعية 
والعلفية، وهي 

حتتوي على حمطة 
لرتبية البقار 

والأغنام.

ال��رائ��د،  امل�����س��روع  ه��ذا  تفا�سيل  وح���ول 
ذكر امل�سرف على مدينة الإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم( الزراعية، احلاج عدنان 
 1000( م�ساحتها  تبلغ  املدينة  ان  عوز" 
املحمية  ب��ال��زراع��ة  متخ�س�سة   ) دومن 
اخل�سر  ملحا�سيل  البال�ستيكية  للبيوت 
)اخليار، الطماطم، الباذجنان، الفلفل، 
ي�سوق  وال��ت��ي  اخل�����س��راء(،  الفا�سوليا 
انتاجها اىل �سوق جملة كربالء، ومنافذ 
املقد�سة،  احل�سينية  للعتبة  التابعة  البيع 
للمجتمع  الغذائية  ال�سلة  ت��اأم��ني  لأج���ل 
الكربالئي ب�سكل خا�س واملجتمع العراقي 

ب�سكل عام". 
الناحية  من  املدينة  تطوير  واأ�ساف" مت 
بتقليل  والقت�سادية  والفنية  الزراعية 
م�سروع  لتكون  النتاجية  زي��ادة  تكاليف 
زراع�����ي من���وذج���ي، ف��ق��د ن�����س��ب��ت )6( 
لزراعة  )خريف(  نوع  حمورية  مر�سات 
املحا�سيل  وب��ع�����س  وال�����س��ع��ري  احل��ن��ط��ة 
امل�ستقبلية  وان اخلطة  والعلفية،  احلقلية 
لعام 2016  هي جتهيز املدينة ب� )350( 
متعددة  بيوت  وع�سرة  بال�ستيكي  بيت 
الرتبة  ا�ستبدال  مت  وكذلك   ، الف�ساءات 
بعمق )50( �سم داخل البيوت الزراعية".

زكي  احلاج  امل�سروع،  مدير  حتدث  فيما 
املنكو�سي عن امل�ساريع امل�ستقبلية قائال" 
الزراعية  بالتنمية  اهتمامنا  ينح�سر  مل 
ب���ل ن�����س��ع��ى اىل ت��ن��م��ي��ة ق��ط��ي��ع ال����رثوة 
النتاجية  رف��ع  على  ونعمل   احليوانية، 
اىل )3000( راأ�س غنم وزراعة )2000( 
خم�س  ان�ساء  مت  وقد  احلنطة،  من  دومن 
يقارب)6000(  ما  تخزن  �سناعية  برك 
ن�سب  اىل  ا�سافة  امل��اء،  من  مكعب  مرت 
�ست مر�سات حمورية،  ونحن جادون على 

جعل هذه املواقع الزراعية منوذجية". 
لإن�ساء  م�ستقبلية  م�ساريع  وا�سار" هناك 
ل��الأع��الف،  ومعمل  ك��ربى  اب��ق��ار  حمطة 
بحقول  امل��ائ��دة  بي�س  ان��ت��اج  وم�����س��اري��ع 
متعددة الطوابق، ون�سعى  لإكمال املخازن 
لنا  �ستتيح  ال��ت��ي  و  وامل��ج��م��دة،  امل����ربدة 
ذلك  وك��ل  منتجاتنا،  لبيع  مركز  ان�ساء 
املحلية  اخل��ربات  على   بالعتماد  اجن��ز 
العاملة  والأي���دي  املخت�سة  ال��ك��وادر  من 
لي�ست  ال��ع��راق��ي��ة  ف��اخل��ربة  امل��خ��ل�����س��ة، 
بالقليلة واإمنا ينق�سها الدعم والت�سميم 
على  العمل  ينبغي  لذا  القرار،  اتخاذ  يف 
واملتابعة  احل����وار  خ���الل  م��ن  ت��ط��وي��ره��ا 

امليدانية والجتماعات الدورية".

t

مت تطوير املدينة من الناحية 
الزراعية والفنية والقت�سادية 

بتقليل تكاليف زيادة النتاجية لتكون 
م�سروع زراعي منوذجي، فقد ن�سبت 
)6( مر�سات حمورية نوع )خريف( 

لزراعة احلنطة وال�سعري
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تحقيقات

t

احل�سينية الرو�سة  ملجلة  • حتقيق: ا�سماعيل خليل  • حترير: �سباح الطالقاين • خا�س 

اأن اجلاليات ال�سالمية يف الدول الأوربية وبحكم 
العادات والتقاليد الغربية هي باأم�س احلاجة 

اإىل تربية وتن�سئة الأطفال التن�سئة ال�سالمية 
ال�سحيحة، املبنية على التعاليم ال�سالمية يف ديننا 

احلنيف، ولأجل حتقيق ذلك لبد لأبناء اجلاليات من 
اأن يحافظوا على اللغة العربية وتعليمها لأطفالهم 

حتى يتلقوا التعاليم الإ�سالمية وين�سوؤوا عليها، حيث 
تختلط على اجليل اجلديد مفاهيم عامة حتددها 

اللغة الجنبية التي يعي�سون �سمن حيزها وتعامالتها 
اليومية، ولذا فان جّل امل�سوؤولية تقع على عاتق ال�سرة 

يف احلفاظ على اللغة العربية واأ�سا�سيات التدين، 
ومن ثم هناك م�سوؤولية اخرى على اجلالية عموما 

واحلكومات املعنية يف �سبيل توفري مدار�س تعلِّم اللغة 
العربية لأبناء اجلاليات املغرتبة.

التعليم
ألبناء الجالية المسلمة في الغرب

تحــــديات 
تحقيقات
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الرنويجية  العا�سمة  يف  اجل��واد  الإم��ام  مدر�سة  مدير 
الرو�سة  ملجلة  حت���دَث  ج��ل��ول  حم��م��ود  ال�سيخ  او�سلو 
احل�سينية عن كيفية حمافظة اأتباع اأهل البيت عليهم 
الديني  والتزامهم  الفكري  موروثهم  على  ال�س�م 
م�ساألة  قائ�" اإن  غريبة  فكرية  تيارات  وجود  ظل  يف 
احلفاظ على موروث العوائل امل�سلمة الفكري والديني 
يف  يعي�سون  الذين  للم�سلمني  الأك��رب  التحدي  تعترب 
ال�سغوط  من  للكثري  يتعر�سون  اأنهم  حيث  ال��غ��رب، 
الفكرية واملادية والنف�سية لأن املغريات كثرية والأجواء 
�ساغطة ب�سكل كبري واملحيط الذي نعي�ض فيه ل ي�ساعد 
على اللتزام الديني من حيث املبداأ، اإل اأن العمل اجلاد 
والفعال واملتوا�سل من قبل املت�سدين للعمل الإ�س�مي 
هنا يف الرنويج على �سبيل املثال �ساعد كثريًا يف م�ساألة 

احلفاظ على الهوية الإ�س�مية. 
واأ�ساف جلول" اأي�سًا هناك عامل مهم وهو اأن التحدي 
يخلق يف النف�ض �سعورًا قويًا باحلاجة اإىل العودة للجذور 
و�سورة  �سورته  ت�سويه  الغرب  يحاول  الذي  ول�إ�س�م 
التحدي  اإن هذا  واآل��ه(،  الأكرم )�سلى اهلل عليه  نبيه 
يخلق يف النف�ض حالة جتعل امل�سلم يتم�سك اأكرث بدينه 
الدين  اأعداء  اأن  اإذا لحظ  وفكره خ�سو�سًا  وعقيدته 
على  والف���رتاء  والتحريف  الكذب  اأ�ساليب  يعتمدون 
الإ�س�م وما �ساكل ذلك، ومن جهة اأخرى فاإن التيارات 
العلمانية واملادية اأظهرت ف�سلها يف حل م�ساكل املجتمع 
بحيث اأن الغربيني اليوم يبحثون عن بدائل ميكن لها 

تاأمني حياة اأف�سل لهم...
وعن كيفية اختيار مدر�سني اأْكفاء للمدار�ض ال�س�مية 
قال ال�سيخ جلول" يكاد اجلميع يوؤمن ان جناح اأي عمل 
يتم عن طريق ت�قح الأفكار والدرا�سة املو�سوعية لكل 
ويتم  والتدري�سي،  الرتبوي  العمل  وب�سمنها  مهم  اأمر 
واملدر�سات(  )املدر�سني  من  التدري�سي  الكادر  اختيار 
والجتماعي،  الرتبوي  العمل  يف  اخلربة  اأ�سحاب  من 
اجلالية  اجتاه  بامل�سوؤولية  ي�سعرون  الذين  النا�ض  ومن 
هدفنا  العمل...  يف  احلر�ض  من  عالية  درج��ة  وعلى 
اللغة  ويجيد  يتكلم  منهم  فالكثري  اأولدن��ا  نحتوي  اأن 
الرنويجية فقط، ونحن من خ�ل هذه املدر�سة نعلمهم 
درو���ض  وتدري�سهم  العربية  باللغة  والكتابة  ال��ق��راءة 
اخرى يف العقيدة والفقه، وكذلك يف العطلة ال�سيفية 
�سيفي  كمخيم  املدر�سة  خارج  اأخرى  ن�ساطات  هناك 
ودورات لكرة القدم بح�سب العمار، وهذه الن�ساطات 

وطاقاتهم  ال�سباب  اأوق��ات  ل�ستغ�ل  هي  باعتقادي 
اإتاحة الفر�سة ل�نحراف يف  بال�سورة الأمثل، وعدم 

اأجواء املجتمعات الغربية".

 حتديات كبرية و�ساّقة 
العبودي  ح�سن  الرنويج  يف  اجل��واد  مدر�سة  يف  املعّلم 
كثرية  وه��ي  و�ساقة  كبرية  باأنها"  التحديات  ي�سف 
للكبار ولل�سغار، فيما يخ�ض  ومتعددة على حد �سواء 
وجود  عدم  بحكم  اأكرب  التحديات  تكون  ال�سن  �سغار 
الثقافة اخللفية على العك�ض من الآباء لأنهم عا�سوا يف 
بلدانهم ال�س�مية ال�سلية، وهذا يجعل اأغلب اأبنائنا 
ممن كانت ولدته يف الغربة ل يجيد للقراءة والكتابة 
باللغة  بينهم  فيما  يتكلمون  تراهم  لذلك  الأم،  باللغة 
م�ساعرهم  نقل  يف  لهم  اأ�سهل  تعترب  وهي  الأجنبية، 

واأحا�سي�سهم بحكم ن�ساأتهم عليها يف املدار�ض".
واأ�ساف العبودي" ومن التحديات الأخرى عدم وجود 
الأم،  اللغة  والط�ب  النا�سئة  تدر�ض  عربية  مدار�ض 
اهتمام  عدم  وكذلك  ال�س�مية،  والتقاليد  والعادات 
حكومات الدول التي جاء منها املهاجرين بدعم اجلالية 
بفتح مدار�ض او حتى ا�ستئجار قاعات ملدة يوم اأو يومني 
يف العطلة الأ�سبوعية، واي�سا ال�سعف الثقايف للجالية 
واملهم،  بهذا اجلانب احليوي  امل�سلمة وعدم الهتمام 
احلياتية،  الأم���ور  يف  اجلاليات  ه��ذه  انغما�ض  نتيجة 
واأخريا و�سمن حيز التحديات اي�سا عدم تقدمي الدعم 
املادي واملعنوي ل�أ�سخا�ض الذين يقومون بهذه املهمة 

الن�سانية من قبل الآباء والأمهات... 
اح��دى  )اأ���س��ت��اذ يف  ال��ت���ل  ي��ق��ول جن��م ح�سني  فيما 
الرنويج( يف حديثه  املدار�ض ال�س�مية يف احد مدن 
اللغة  الإبقاء على  الرو�سة احل�سينية" م�سوؤولية  ملجلة 
الم تقع بالدرجة الوىل على عاتق الأم والأب، وهذه 
م�سوؤولية كبرية جدًا وثقيلة يف نف�ض الوقت، لن ثمارها 
وكتابة  ق��راءة  من  اأبناءهم  تعلمه  ما  خ�ل  من  تكون 
اللغة وفهمها دينيا وثقافيا، ثمارها الدينية يف التمكن 
عائلة  يولد  او  يخلق  مما  والأدعية  القراآن  ق��راءة  من 
عائلة  على  نح�سل  وبالنتيجة  ديني  ووعي  توجه  ذات 
واأما  �سيء،  كل  فيه  مباح  جمتمع  يف  وخلوقة  متدينة 
ثمارها الثقافية فتكمن من خ�ل معرفتهم بثقافاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ليعرفوا حقيقة وماهية جمتمعهم 
والتمييز بينه وبني املجتمع الغربي للو�سول اىل نتيجة 
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التفريق بني املجتمعات ب�سورة علمية.
واأما من جانب ثقل امل�سوؤولية على الوالدين فتكمن يف 
عوامل،  ع��دة  وهناك  ل�أبناء  الفكرة  تو�سيل  �سعوبة 
فالطالب  مث�(  )الرنويجية  ال�سا�سية  املدر�سة  ومنها 
ويكت�سب  يتعلم  وفيها  املدر�سة  يف  طويلة  اأوقات  يق�سي 

كل عادات وتقاليد وثقافات البلد )الرنويج(. 
التلفزيون والربامج هي الخرى تبعد الطالب وتعقد او 
اخرى  عوامل  وهناك  الم،  لغة  الطالب  تعليم  ت�سّعب 
كالن�ساطات الريا�سية، لذا ل يكون هناك الوقت الكايف 
اأ�سا�سي  جانب  وهناك  ابنائهم،  متابعة  يف  للوالدين 
واخ�قيا  )دينيا  الوالدين  ثقافة  وهو  ال  ج��دًا،  ومهم 
اخلربة  قليلي  من  والم  الأب  كان  ف��اإذا  واجتماعيا(!! 
او الثقافة او الدين ف�ستكون مهمة تعليم ابنائهم اللغة 
�سعبة جدًا، وهذا ما ن�حظه ول�أ�سف يف بع�ض العوائل 

)الغري مهتمة( والتي توؤدي اىل �سياع وت�ستت الأولد. 
واأما العوائل املتعلمة واملتابعة واملهتمة يف تعليم ابنائها 
لتعليم  الطرق  �سّتى  ا�ستخدام  يف  يجاهدون  فرتاهم 
ابنائهم اللغة والدين معا من خ�ل املدار�ض اخلا�سة او 
التجمعات او التعاون فيما بينهم ملعرفة طرق التعليم، 
وهو ما ن�حظه اي�سا هنا وب�سورة تبعث على ال�سرور، 
من  يبداأ  اأن  يجب  اللغة  تعليم  يف  اله��ل  دور  حني  يف 
ال�سغر من خ�ل قنوات الطفال )العربية( وق�س�ض 
تكون  ما  وع��ادة  البيت  يف  توفريها  خ�ل  من  الطفال 

�سهلة احل�سول على النرتنت وغريه".

جنتهد لإدامة ارتباط اأبنائنا بفكر اأهل البيت 
المام  مدر�سة  ا�ساتذة  احد  ال�ساوي  عدنان  الأ�ستاذ 
اجلواد عليه ال�س�م يف او�سلو العا�سمة حتدث قائً�" 

ال�ساليب عديدة ونحن نتبع اقربها على قلوب البناء، 
فخ�ل العام الدرا�سي ن�سمن املادة الدرا�سية احلديث 
ال�سيق عن حياة الئمة الطهار وما زخرت به حياتهم 
يت�سفون  كانوا  التي  احلميدة  ال�سفات  من  الكرمية 
بها ونوؤكد على كنى الئمة الكرام ون�سبع بال�سرح ملاذا 
الت�سقت هذه الكنية بالإمام الف�ين. كذلك نحث الباء 
على جلب ابناءهم لكل املنا�سبات الدينية التي تقام يف 
اأئمتهم  بينهم وبني  الرتابط  ليزداد  املراكز ال�س�مية 
املفرحة  املنا�سبات  بع�ض  يف  والقيام  ال�س�م،  عليهم 
من الولدات بالقيام ببع�ض امل�سابقات ال�سيقة واح�سار 
وتخ�سي�ض  ال�سغار  قبل  من  عليها  ل�إجابة  ال�سئلة 
هدايا لكل من يجب اأول بالإجابات ال�سحيحة. وهناك 
�سيفية  ن�ساطات  ال�س�مية  امل��راك��ز  بع�ض  يف  اي�سا 
خ�ل العطلة ال�سيفية للقيام ب�سفرات ترفيهية ل�أولد 

اأ.عدنان ال�ساوي

ال�سيخ حممود جلول

اأ.ح�سن العبودي

اأ.جنم ح�سني التالل
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وعوائلهم وا�ستغ�ل تواجدهم يف ابداء الن�سح و�سرح 
المور الفقهية والدينية والخ�قية بجانب امل�سابقات 

امل�سلية والطريفة.
ال�سغرية  الكتب  توفري  �سرورة  اىل  بالإ�سافة  ه��ذا   
حياة  عن  حتكي  التي  وامللونة  الق�سرية  والق�س�ض 
النبياء والئمة الطهار، وتو�سيح معاين ا�سماء الولد 
التي �ُسموا باأ�سماء الئمة عليهم ال�س�م وماذا يحمل 
هذا ال�سم من معنى، وكما نعلم ان الكثري منها جاءت 
لها من  ملا  نن�سى  ان ل  ال�سماء. وعلينا  ت�سمياتهم من 
اأهمية �سفر البناء وعوائلهم امل�ستمرة اىل مراقد اأهل 
البيت عليهم ال�س�م يف كل من العراق وايران و�سوريا 

وغريها من البلدان الخرى".

 نتطلع اىل الأف�سل 
وي�سيف ال�ساوي ردًا على �سوؤالنا املت�سمن )هناك من 
وت�سوهت  الغربية،  بالثقافات  تاأثر  من  اجلالية  اأبناء 
هذا  ملعاجلة  تطلعاتكم  ه��ي  م��ا  الأف���ك���ار...  لديهم 
الأمر؟ وكيف تتعاملون مع هوؤلء لإرجاعهم اىل جادة 
ال�سطر الول فنحن  ال�سواب؟( فيقول" بالن�سبة اىل 
والح�سن يف عملنا، لن كل  الف�سل  نتطلع اىل  دائما 
ول  اهلل  �سبيل  يف  يعلمون  هم  هنا  العاملني  الخ���وان 
بالن�سبة  وباخل�سو�ض  الآخرة  ثواب  ح�سن  اإل  يرجون 
الغربية،  بالثقافات  يتاأثرون  ب��داأوا  الذين  البناء  اىل 
يف  م��ا  ك��ل  يبذلون  ال�س�مية  امل��راك��ز  يف  ف��الإخ��وان 

و�سعهم لحتواء هوؤلء. 
نلخ�ض  ان  فيمكن  ال�����س��وؤال  م��ن  ال��ث��اين  ال�سطر  ام��ا 
مبحاولة  اأوًل  وذلك  ل�إطالة  جتنبا  باخت�سار  الجابة 
البداية  يف  ب�سيطة  ا�س�مية  ثقافة  الوالدين  تثقيف 
حتى يوؤثروا على ابناءهم وحماولة التقرب اىل الولد 
من قبل الباء وذلك بتخ�سي�ض الوقت الكايف للعناية 
ال���س��دق��اء  اخ��ت��ي��ار  وحم��اول��ة  اليهم  وال��ت��ح��دث  بهم 
علينا  ال�سلبني..  الفراد  عن  وابعادهم  لهم  اجليدين 
العوائل باحل�سور اىل املراكز ال�س�مية  ت�سجيع هذه 
باإخوانهم  الدينية والحتكاك  املنا�سبات  وامل�ساركة يف 

من اجلاليات يف هذه املراكز. 
تعليم  تعطي  ال�سكندنافية  الدول  العربية يف  املدار�ض 
اأنها  درجة  اإىل  كبريًا  اهتماما  للمهاجرين  الأم  اللغة 
تدر�ض �سمن املناهج التدري�سية الأ�سا�سية، واملهاجرين 
من خمتلف البلدان الإ�س�مية يرون ان اللغة العربية 
اأهل اجلنة وعن طريقها  ولغة  الكرمي  القراآن  لغة  هي 

من املمكن خلق ج�سرًا توا�سليا بني ال�سرق والغرب. 
فاجلالية العراقية يف مدينة ماملو اعطت هذا املو�سوع 
املرجعية  ذلك  يف  �ساركتها  الهتمام  من  كبريًا  حيزًا 
العظمى  اهلل  اآي��ة  ب�سماحة  املتمثلة  الر�سيدة  الدينية 
هذا  توج  حتى  ظله(  )دام  ال�سي�س�ستاين  علي  ال�سيد 
الهتمام بفتح مدر�سة عربية منذ خم�ض �سنوات وهي 
مدر�سة الإمام املنتظرعجل اهلل تعاىل فرجه وجاء هذا 
لإقامة  ما�سة  حاجة  من  املرجعية  ت��راه  ما  خ�ل  من 

مسألة الحفاظ 
على موروث 

العوائل 
المسلمة 
الفكري 

والديني تعدّ 
التحدي األكبر 

للمسلمين 
الذين يعيشون 
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احلفاظ  يف  الأولد  ت�ساعد  واإ�س�مية  عربية  مدار�ض 
على معتقداتهم ودينهم ولغتهم.

م�ستوى  على  ايجابيًا  تنعك�س  التعاون  روح   
الأولد 

وتقول اأ�ستاذة اللغة العربية يف مدار�ض اأم البنني عليها 
ال�س�م يف او�سلو حوراء الربيعي" نحن نعتقد ان اليد 
الأم��ور  اأولياء  م�ساركة  دون  ومن  ت�سفق  ل  الواحدة 
بدرو�سهم  والهتمام  الأولد  حتفيز  يف  وم�ساعدتنا 
والتمارين  بالواجبات  للقيام  وم�ساركتهم  وت�سجيعهم 
حت�سني  اىل  �سن�سل  وب��ال��ت��ع��اون  ل��ه��م،  تعطها  ال��ت��ي 
اىل  بالإ�سافة  العلمي،  م�ستواهم  ورف��ع  الطلبة  واق��ع 
للحروف  الب�سيطة  التو�سيحية  املل�سقات  ا�ستخدام 
والكلمات يف غرف الطفال، او الألعاب التي �سممت 
الكرا�سات  على  والعتماد  وارقام،  �سكل حروف  على 
امللونة،  ب��الأق���م  الح���رف  ر���س��م  كيفية  تعلم  ال��ت��ي 
التي  املنوعة واجلميلة  التعليمية  بالربامج  وال�ستعانة 

جندها على مواقع النرتنيت. 
وادام��ة  املتوا�سل  العمل  هو  الأه��م  حوراء"  وت�سيف 
روح التعاون بني املدر�سة والبيت الذي ينعك�ض مردوده 
اليجابي على م�ستوى الأولد ب�سورة �سريعة وموؤثرة".

 اأهداف م�ستقبلية 
�سمرية  العلوية  او�سلو  يف  البنني  ام  مدر�سة  مديرة 
امل�ستقبلية  واأهدافنا  طموحنا  قائلة"  اأدل��ت  املو�سوي 

منوذجية  م��دار���ض  امل��دار���ض  ه��ذه  من  جنعل  ان  هي 
من  عال  م�ستوى  على  منها  يتخرج  من  كل  اإىل  ي�سار 
انه  الكرمي على  القران  العربية وعلوم  باللغة  املعرفة 

در�ض وتعلم يف هذه املدار�ض.
هذه  يف  لتحقيقها  �سعينا  التي  الأه��داف  �سمن  ومن 
من  ح��ال��ة  خلق  ه��ي  البنني(  ام  )م��در���س��ة  امل��در���س��ة 
التوازن يف �سخ�سية الطفل امل�سلم من خ�ل الرتكيز 
يف احلوار معه على اجلوانب امل�سرقة يف حياته وخلق 
من  لأن���ه  �سخ�سيته  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��رق��ي��ب  ح��ال��ة 
هذه  يف  الجتماعي  الرقيب  لغياب  ت�سخي�سنا  خ�ل 
النف�ت  من  حالة  هناك  تكون  الغربية  املجتمعات 
عند الأولد ومن هذه احلاجة املا�سة ارتاأينا اأن تكون 
والبنات على  الأولد  الأ�ساتذة مع  من خ�ل حوارات 
دور احلياة الجتماعية ومنظومة الأخ�ق الجتماعية 
على  وانعكا�سها  الإ�س�مية  جمتمعاتنا  يف  احلميدة 
الأمانة،  الإخ��ض،  ال�سدق،  مثل  الطفل  �سخ�سية 
اإىل  ميت  ما  وك��ل  الكبري  اح��رتام  العيب،  احل�سمة، 
تربية  الأولد  وتربية  �سلة  من  الإ�س�مية  الأخ����ق 
عليهم  البيت  اأه��ل  ومنهج  مفاهيم  على  اجتماعية 

ال�س�م".
ابناء  بع�ض  عند  العربية  اللغة  �سعف  اأ�سباب  وع��ن 
ن�سبية  امل�ساألة  ان  نعتقد  املو�سوي"  قالت  اجلالية 
وتختلف من عائلة اىل عائلة اأخرى فالعوائل امللت�سقة 
تكون  ال�س�مية  وامل��راك��ز  واحل�سينيات  بامل�ساجد 
اأف�سل حاليا من تلك التي تتغيب  نهائيا عن امل�ساجد 
واملوؤ�س�سات ال�س�مية بالتاأكيد، وكذلك من ال�سباب 
برتبية  والأم��ه��ات  الب���اء  اهتمام  ع��دم  ه��و  الخ���رى 
الأبناء بال�سورة ال�سحيحة وانقطاع �سلتهم ببلدانهم 
ال�س�مية  الم��اك��ن  اىل  ال��ذه��اب  وع���دم  ال�سلية 
ومراقد الئمة الطهار، وعدم ترغيب الطفال للتكلم 
بالعربية يف داخل ال�سرة، فرتاهم يتكلمون بلغة البلد 
الذي يعي�سون فيه وتدريجيا ت�سعف لغتهم الم ورمبا 

يفقدوها اذا ا�ستمر احلال على هذا".

 اأهمية املدار�س العربية لأبناء اجلالية  
ويقول ال�سيد ماجد احد اولياء الطلبة" من ال�سروري 
نعلمهم  ون��ح��ن  الأم  ل��غ��ة  لغتهم  اأع��ل��م��ه��م  اأن  ج���دًا 
من  ج��و  خللق  العربية  اللغة  تعليم  على  ون�سجعهم 
اإىل  اإ�سافة  العراق  يف  واأقاربنا  اأهلنا  مع  التوا�سل 
من  وغريها  وال�س�ة  الكرمي  ال��ق��ران  لغة  تعليمهم 
جميل  واج��ب  ت��وؤدي  املدر�سة  احلنيف.  ديننا  تعاليم 
اللغة  لغتهم  مع  م�ستمر  احتكاك  على  الأولد  وجتعل 

التلفزيون 
والبرامج هي 
االخرى تبعد 

الطالب وتعقد 
او تصعّب 

تعليم الطالب 
للغة االم
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اإل  متكامل  غ��ري  املدر�سة  عمل  يبقى  ولكن  العربية 
عندهم  الولد  بع�ض  جند  واأحيانًا  نحن،  مب�ساعدتنا 
توجد  ل  اأطفال  جند  واأحيانا  داف��ع  وعندهم  الرغبة 
رغبة حقيقية عندهم وهم بعمر الطفولة. وهنا يجب 
الو�سائل  كل  وا�ستخدام  واملتابعة  بال�سرب  نتحلى  اأن 
يف  حديثة  اأ�ساليب  ادخ��ال  يف  املدر�سة  مع  وبالتعاون 
املثال  �سبيل  على  الت�سويق  عن�سر  واإدخ��ال  الدرا�سة 
ل���أولد ق�سة عن  ن��روي  الإ�س�مية  الرتبية  در���ض  يف 
الن  متبع  ما جنده  وهذا  الئمة  احد  اأو  الأنبياء  احد 
يف مدار�سنا ال�س�مية فيقوم املدر�ض عن طريق �سرد 
ين�سدون لهذا  او عر�ض فيلم مما يجعل الولد  ق�سة 
فيه  وتنغر�ض  للمدر�سة  الطالب  يت�سوق  وهنا  الدر�ض 

الرغبة احلقيقية للمدر�سة".
على  كالنق�ض  ال�سغر  يف  )التعلم  ماجد"  واأ���س��اف 
على  تقع  التي  الكربى  امل�سوؤولية  تكمن  وهنا  احلجر( 
يف  انف�سام  حالة  يعي�ض  الطفل  لن  الأب��وي��ن  عاتق 
يف  يعي�سه  الذي  الرتبية  ا�سلوب  لخت�ف  �سخ�سيته، 
بالإ�سافة  ه��ذا  البيت،  يف  يعي�سه  ال��ذي  عن  املدر�سة 
عند  ت�سعف  التي  الأم  اللغة  على  م�ساألة احلفاظ  اىل 
ال�ساغل  ال�سغل  ا�سبحت  والتي  ف�سيئا،  �سيئا  الطفال 
من  واإعطاءه  اجلانب  هذا  مللء  ال�س�مية  للمدار�ض 
الأهمية لكي يحافظوا على اللغة العربية وتعلم قواعدها 
وبالتايل التوا�سل مع الثقافة ال�س�مية وتعلم ا�سلوب 
القراءة ال�سحيحة لآيات الذكر احلكيم، ويف ظل هذه 
الظروف تبقى بل تزداد م�سوؤوليات موؤ�س�سات املجتمع 
احلوزات  وباخل�سو�ض  اجلاليات  هذه  لبلدان  املدين 
هذا  رف��د  يف  ال�س�مية  للب�د  الدينية  واملوؤ�س�سات 
الكم الكبري والعداد املتزايدة للمهاجرين ب�سبب �سوء 
الو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية التي تتفاقم يوم بعد 
يوم بالدول ال�س�مية والعربية بالهتمام الكرب بهم 

ومتابعتهم وتقدمي يد العون لهم.

 اآراء طلبة اجلالية ال�سالمية 
العربية  املدر�سة  خ���ل  من  ابراهيم"  ح�سن  الطالب 
القران الكرمي والكثري  القراءة والكتابة وقراءة  تعلمت 
واجلمل  والأ�سماء  كالأفعال  العربية  اللغة  قواعد  من 
وال�سمائر واحلروف ال�سم�سية والقمرية واملد يف القران 
الكرمي والحكام الخرى، والكثري من العلوم ال�س�مية 
تتعلق  واحكام  وفروعه  الدين  ا�سول  مثل  والعقائدية 
وال�سكوك  والنجا�سات  والطهارات  وال�س�ة  بالو�سوء 
يف ركع ال�س�ة والجتهاد والتقليد وغريها من الحكام 
ال�سرعية التي نبتلى بها وخ�سو�سا ونحن نعي�ض مع انا�ض 

يدينون بغري الدين ال�س�مي فنتعلم كيف نن�سر تعاليم 
ال�س�م لغري امل�سلمني وذلك ب�سلوكنا قبل اقوالنا".

 املدار�س الإ�سالمية يف املهَجر 
الرنويج  يف  ال�س�مي  التوحيد  مركز  ان�ساء  وب�سدد   
مدر�سة ا�س�مية لتعليم الطفال القراآن الكرمي واللغة 

العربية.  
�سنة  املدر�سة  تاأ�س�ست  العبودي"  ح�سن  الأ�ستاذ  قال 
اجلالية  اب��ن��اء  بع�ض  قبل  م��ن  ذات��ي��ة  بجهود   1994
وتقع  التوحيد ال�س�مي،  تابعة ملركز  ال�س�مية وهي 
بتعليم  نقوم  ونحن  او�سلو،  الرنويجية  العا�سمة  يف 
يف  تعي�ض  التي  ال�س�مية  اجلاليات  اطفال  وتدري�ض 
ال�س�م(  )عليهم  البيت  اآل  ومنهاج  فكر  ال��رنوي��ج 

وكذلك تدري�سهم اللغة العربية".
وتابع "املدر�سة تتكون من خم�سة �سفوف تقوم بتدري�ض 
وفقه  الكرمي  ال��ق��راآن  وعلوم  العربية  اللغة  الت�ميذ 
اكرب  من  وه��ي  ال�س�م(  )عليهم  البيت  اه��ل  وعلوم 
هذه  يف  وال�ساتذة  املعلمني  وان  الرنويج  يف  املدار�ض 
املدر�سة يقومون بتعليم وتدري�ض الطفال بدون مقابل 
مادي فهم يعملون باملجان، ولدينا اأكرث من 120 طالب 
وطالبة يتلقون الدرو�ض يف هذه املدر�سة يف يوم واحد 
يعترب عطلة  اليوم  هذا  الحد، لن  يوم  وهو  بالأ�سبوع 
ر�سمية يف املدار�ض الرنويجية، ونحن ن�ستغل هذا اليوم 
فنقوم با�ستئجار مدر�سة حكومية ن�ستخدمها كمركز او 
مدر�سة ا�س�مية مقابل دفع مبلغ من املال يتم جمعه 

من ابناء اجلالية العراقية ب�سكل رمزي".
وبني "لدينا ن�ساطات عديدة يف منا�سبات ولدة الئمة 
على  فنعمل  وفياتهم  او  ال�س�م(  )عليهم  الط��ه��ار 
حفل  بعمل  ونقوم  الدينية  باملنا�سبات  الطلبة  تذكري 
خا�ض باملنا�سبة ويتم خ�ل احلفل عر�ض جمموعة من 
الن�سطة والفعاليات التي يقوم بها الطفال وكذلك يتم 
توزيع بع�ض الهدايا عليهم لت�سجيعهم وتر�سيخ العقائد 

ال�س�مية يف نفو�سهم".
ال��دول  اإح���دى  يف  نعي�ض  ون��ح��ن  العبودي"  واأو���س��ح 
بني  الفجوة  نقلل  ان  امل�ستطاع  قدر  نحاول  الوروب��ي��ة 
الطفل والعامل الذي يعي�ض فيه، فهو يق�سي اكرث وقته 
يف املدر�سة فيكون لديه ازدواج يف ال�سخ�سية وبالتايل 
فانه يتعلم ثقافة وعادات وتقاليد البلد الوروبي الذي 
نربي  ان  نحاول  ا�س�مية  كمدر�سة  ونحن  فيه،  يعي�ض 
ونعلم الطفل على التعاليم ال�س�مية والعقائد والفقه 
)�سلى  حممد  ال��ك��رمي  نبينا  مدر�سة  م��ن  امل�ستوحى 
العقائد  اي�سال هذه  نتمكن من  واله( حتى  اهلل عليه 

ح�سن الربيعيالإ�س�مية ال�سحيحة اإىل الطفل".

�سيد ماجد

اأ.العلوية �سمرية املو�سوي

اأ.حوراء الربيعي
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 نا�سر �خلز�عي 
�أديب وكاتب 

درو�س عبقة من �سرية �لر�سول �لأكرم
ملاذ� �ختار �هلل –جّلت قدرته- ر�سولنا �لكرمي حممد� )( ليكون خامتا 

لالأنبياء، وملاذ� �ختار ديننا �لإ�سالمي �حلنيف ليكون خامتا لالأديان �ل�سماوية؟ 
هل لأن ذلك �لأمر منوط ب�سخ�سّية �لر�سول ذ�تها من حيث ��ستعد�د�تها �لفطرية 

و�لنف�سّية، ومن حيث قدرتها على قر�ءة �لو�قع �ملحيط و��ستثماره يف �مليد�نني 
�لتعبوي و�لع�سكري لتحقيق �لأهد�ف و�لغايات �لتي ُوّكلت بها هذه �ل�سخ�سية، �أم 

�أن هذ� �لختيار �ساأن �إلهي يق�سر بنو �آدم عن �إدر�ك كنهه و�أبعاده؟

ومما ل �سك فيه فاإن اأية اإجابة عن هذه الت�ساوؤلت العديدة ل ميكن اأن تغفل 
باأي حال من الأحوال البعد القيادي يف �سخ�سية الر�سول الأكرم التي كانت 
من اأبرز ال�سمات الوا�سحة يف عموم �سريته العطرة التي متينّزت بامل�سداقية، 
قبل  الأع���داء  ذل��ك  اإىل  يذهب  كما  مر�سل  لنبي  مكتوبة  �سرية  اأ�سح  فهي 

الأ�سدقاء، وهي بالتايل مراآة ل�سدق ر�سالته ونبوته كما �سيتنّ�سح لنا .
واخلا�سة  العامة  واأخ��ب��اره  الأك��رم  الر�سول  �سرية  وقائع  اإن  املعروف  ومن 
ُنقلت من خالل الرواة املوثوقني من �سحابته الكرام الذين عا�سروه وراأوا 
اأفعاله باأعينهم و�سمعوا اأقواله باآذانهم، وقد نقل هوؤلء الرواة هذه الأخبار 
والوقائع اإىل جيل لحق، هو جيل )التابعني( الذين قاموا بتدوين هذه الأخبار 
والوقائع من خالل �سحائف معروفة عندهم ، ثم انتقل تدوين ال�سرية اإىل 
مرحلة متطورة غلب عليها الت�سنيف والتبويب والفهر�سة العلمية، وكان اأ�سهر 
هوؤلء امل�سنفني جمموعة من املوؤرخني، منهم:  )حممد بن اإ�سحاق املتوفى 
152هجري( و)ابن ه�سام املتوفى 218هجري( وابن �سعد �ساحب الطبقات 

والطربي املوؤرخ امل�سهور و�سواهم.
ي�سري اأ�سحاب ال�سري هوؤلء اإىل ولدة الر�سول الأكرم )حممد بن عبداهلل( يف 
)بنو ها�سم( اأ�سرف بيوتات قري�س، واإنه ن�ساأ يتيما كفله عمه اأبو طالب، واإىل 
يتمه ي�سري القراآن )اأمل يجدك يتيما فاآوى(، وقد اأم�سى جزءا من طفولته 
يف البادية عند بني �سعد يتعلم الف�ساحة والبيان وركوب اخليل، وقد ُعرفت 
فيه النجابة واملروءة مذ كان �سبيا، وكانت تلوح على حمياه مالمح الذكاء 
والفطنة، وحني �سبنّ كان اأمينا �سادقا، وقد ا�ستوثقته قري�س على اأغنامها 
فرعاها لهم بقراريط قليلة مبتعدا عن جو ال�سباب امل�سحون اآنذاك باللهو 
اأك��ل مما  الأوث���ان ول  ي�سارك جمتمعه وقومه عبادة  اأن��ه مل  وامل��ج��ون، كما 
ُذبح لها، كما �سهد له برجحان العقل يف ق�سة )و�سع احلجر الأ�سود( بعد 
اقرتاحه باأن حتمل كل القبائل مع بع�سها هذا احلجر دفعا للنزاع والتخا�سم.
ت��زونّج ر�سولنا الأك��رم زواج��ه الأول من ال�سيدة اجلليلة )خديجة بنت  وقد 
خويلد( التي عرفت منه الأمانة وال�سدق بعد اأن اآمنته على اأموالها يتاجر 
اء( الذي  قته بعد اأن جاءها من )غار حرنّ بها بني مكة وال�سام، و�سدنّ
اعتاد اخللوة فيه يتعبنّد ويفكر يف �سوؤون هذا الكون الف�سيح، وهو 

يقول مرتعدا بعد نزول الوحي زملوين زملوين: فرتدنّ عليه: ل واهلل ل يخزيك 
اهلل اأبدا، اإنك لت�سل الرحم، وحتمل الكل )اأي ال�سعيف( وُتقري ال�سيف 

وتعني على نوائب الدهر...
ومن املمكن اأن ن�ستجلي ب�سكل �سديد الإيجاز بع�س العرب والعظات من حياة 
الر�سول الأكرم و�سريته ابتداء من طفولته الأوىل وحتى النعطافة التاريخية 
والكونية الكربى يف حياته ويف حياة كل الأمم الإن�سانية بعد نزول الوحي، 

وكالآتي: 
�أ -اإن اليتم املبكر عند اأي اإن�سان �سيقوي عنده الإح�سا�س بامل�سوؤولية والعتماد 
الإن�ساين  بالنبل  ال��ذات  امتالء  يف  الطاغي  اأث��ره  ي��رتك  مما  ال��ذات  على 
واملهم�سني  والفقراء  واملحرومني  امل�سطهدين  من  الغري  اآلم  وبتح�س�س 
لوا بالنتيجة الدعامة الرئي�سة للدعوة املحمدينّة املطالبة باإحقاق  الذين �سكنّ
احلق وباإحالل امل�ساواة بني كل اأ�سناف الب�سر، وهو ما اأثار حفيظة الأغنياء 

واملت�سلطني واأ�سحاب النفوذ فحاربوا هذه الدعوة ب�ستى الو�سائل.
ت�سافر جمموعة  نتيجة  الأك��رم  للر�سول  تاأتت  التي  الفاعلة  القيادة  ب -اإن 
اد والروح الفذ الذي متينّز  عوامل )فطرية ومكت�سبة( قد تونّجها الذكاء الوقنّ
بهما الر�سول الأكرم، فاأو�سال الدعوة الإ�سالمية خالل �سنني قليلة اإىل اأن 

تكون قوة جبارة حت�سب لها القوى الكربى القائمة –اآنذاك- األف ح�ساب.
به  عرف  ما  –وهو  ال�سر  ونبذ  اخلري  وحب  وامل�سداقية  ال�ستقامة  ت -اإن 
ر�سول اهلل اأيام �سباه و�سبابه الأوىل- هي عوامل اأدت اإىل جناحه يف الدعوة، 
فمحمد ال�ساب ال�سادق الأمني مل يرتك للنا�س مثلبة اأو مغمزا ينالوا به منه 
بعد الدعوة، بل اإن كلنّ من اأقبل على الدعوة يف اأيامها الأوىل كان يقول عن 

هذا ال�ساب ما قالته زوجه خديجة حني جاءها فزعا مرتعدا!
ث -اإن جتارب الر�سول ال�سخ�سية اخلا�سة و مفاهيمه عن النا�س واملجتمع 
اأغنتها جت��ارب حقيقية  مفاهيم  بل هي  مفاهيم جم��ردة،  تكن  والكون مل 
وواقعية، اإذ اأن الر�سول كما مرنّ بنا كان كثري الرحلة والختالط مع الآخرين، 
التجارب  �سيعمق هذه  اأم��ٌر  والفينة  الفينة  بني  النف�س  مع  اأن اخللوة  مثلما 
و�ست�سد �ساحبها بالتايل اإىل التفكري فيما وراء هذا الكون الف�سيح، ويف اهلل 

وملكوته وخلقه..

مقاالت
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وبعد نزول الوحي حدثت انعطافة كربى يف �سرية الر�سول الأعظم ويف حياته، 
وحينما عر�س هذا الأمر اجللل على خا�سته واأهل بيته كانت زوجه خديجة 
وابن عمه علي بن اأبي طالب اأول من �سدقه واآمن به واآزره، ثم تبعهما فقراء 
قري�س وعبيدها من امل�سطهدين واملحرومني كبالل احلب�سي وعمار بن يا�سر 
وعبد اهلل بن م�سعود وغريهم حني ابتداأ دعوة �سرينّة امتدت اأعواما ثالثة، 
ثم تبعتها دعوة علنية تلقت فيها الثلة الأوىل من املوؤمنني �سنوف العذاب ملا 
هون اأحالمهم وُيعيبون اآلهتهم املنحوتة  راأت قري�س اأن حممدا واأ�سحابه ي�سفِّ

وي�ساوونهم بالعامة من النا�س.
كان اأبو طالب عم الر�سول الأكرم اأحد حماة الدعوة الأقوياء واأحد املوؤمنني 
بها، وكان مما يبعث القوة ويجدد الدماء يف هذه الدعوة الفتية كلمة اأبي 
طالب امل�سهورة حني اأحلت قري�س يف طلب الر�سول لإيذائه: )واهلل لو و�سعوا 
ال�سم�س يف مييني، والقمر يف ي�ساري على اأن اأترك هذا الأمر حتى يظهره 
اهلل اأو اأهلك دونه ما تركته!( وحني راأت قري�س �سالبة موقف الر�سول الأكرم 
رت فتح الباب للتفاو�س  و�سحابته الذين مات البع�س منهم حتت التعذيب قرنّ
واإغراء الر�سول باملال اأو اجلاه مقابل الإعرا�س عن هذا الأمر، لكن التفاو�س 
على  يقرتح  الذي  الر�سول  باأ�سحاب  التنكيل  ف��ازداد  م�سدود  باب  اإىل  قاد 
املوؤمنني الهجرة اإىل احلب�سة )البالد التي ل يظلم ملُكها اأحدا(، وعلى اإثر 
ذلك تبداأ مقاطعة قري�س لبني ها�سم )بيت الر�سول الأكرم( مقاطعة �سديدة 

ا�ستمرت ثالثة اأعوام حتت اأمل اجلوع واحل�سار والنفي.
فتجراأ  البعثة  من  العا�سرة  ال�سنة  يف  والوقار  الهيبة  ذو  طالب  اأب��و  ومي��وت 
قري�س على ت�سديد الأذى على الر�سول الأكرم، ثم متوت )يف نف�س العام عام 
احلزن( زوجه خديجة التي كانت مبثابة الأم الروؤوم، فيتوجه �سوب الطائف 
اأدراج��ه  فيعود  والتنكيل،  العذاب  من  مكة  يف  ناله  ما  اأ�سد  منها  نال  التي 
م�ستغال موا�سم احلج للرتويج لدعوته رغم اأعني قري�س و�سيوفها وجالوزتها، 
ر قري�س والقبائل  ثم ياأتي الأمر بالهجرة اإىل املدينة املنورة خفية، يف حني تقرنّ
املتحالفة معها ت�سفية الر�سول ج�سديا، لكنه يرتك ابن عمه عليا )فدائي 
الإ�سالم( يف فرا�سه ليوهم قري�س ويت�سلل �سوب املدينة بعد اأن �ساق ذرعا 

يف مكة و�سعابها .
ويطلُّ البدر املُ�سرق من ثنيات الوداع على املدينة التي تخرج عن بكرة ابيها 
مهللة ومرحبة، فيبني اأول م�سجد هلل فيها ثم يوؤاخي بني املهاجرين والأن�سار 
اأوىل للدولة يف  وينظم د�ستورا يدمي عالقات املدينة التي ت�سكلت بها نواة 
عالقتها مع القوى الأخرى كاليهود والن�سارى والقبائل العربية غري الداخلة 
بالإ�سالم، ثم تاأخذ املواجهات العلنية مع قري�س وحلفائها �سبيال للظهور، 
وكانت غزوة بدر فاحتة اخلري يف هذا ال�سبيل اجلهادي لإعالء راية احلق 
واخلري، ثم تاأتي موقعة اأحد التي اأرادها امل�سركون اأن تكون انتقامية وكاد 
ع الرماة وك�سفهم ظهر اجلبل الذي  الن�سر اأن يكون حليف امل�سلمني لول ت�سرنّ
كان مبثابة اجلدار الذي يحمي ظهور امل�سلمني، وي�ست�سهد حمزة )اأ�سد اهلل 
اأعراف  الغالب( وعم الر�سول الأكرم بطعنة م�سمومة غادرة وخارجة عن 
املعارك واملنازلت التي كانت حتدث اآن��ذاك، ثم تتبعها غزوة بني الن�سري 
الذين نق�سوا عهدا اأقاموه مع امل�سلمني وتق�سدوا قتل الر�سول الكرم مما 

دفعا  امل�سلمني  ومنعهم من جماورة  ديارهم  اإجالءهم عن  للم�سلمني  اأباح 
مع  املنافقة  القبائل  فيها  تكالبت  التي  اخلندق  غ��زوة  وتتبعها  ل�سررهم، 
عليه- حفر  املحمدي-ر�سوان اهلل  �سلمان  يقرتح  ولكرثة اجليو�س  قري�س، 
ت�سطر  التي  املهاجمة  اجليو�س  تقدم  ويعرقل  باملدينة  يحيط  كبري  خندق 
اإىل املواجهات الفردية اخلا�سرة ب�سبب وجود فر�سان مبنزلة علي ابن اأبي 
قريظة(  )بني  غ��زوات  يف  الم��ر  وكذلك  و�سواهم،  وعمار  واملقداد  طالب 
و)احلديبينّة( و )خيرب( و)موؤتة( التي قوت من عزمية امل�سلمني لأنها وقعت 
خارج حدود بالدهم )يف بالد ال�سام( ثم ياأتي الفتح العظيم بدخول مكة 
وبك�سر �سوكة امل�سركني وحتطيم ا�سنامهم واإقامة الإ�سالم دينا ر�سميا يف 
�سبه جزيرة العرب، وانتهاء بحجة الوداع التي ا�ستملت على خطبة م�سهورة 
وعلى الإي�ساء بولية الإمام علي فيما اإذا انتقل الر�سول اإىل بارئه، ومبحاولة 
ن�سر الإ�سالم خارج نطاق اجلزيرة من خالل حثنّه على بعث )اأ�سامة بن زيد ( 
يف جي�س عرمرم لتطهري ال�سام من الروم، وتنتهي هذه ال�سرية العبقة برحيل 
اأن و�سع عالمات  اأر�سى دعائم دولة متكاملة وبعد  اأن  الر�سول الأكرم بعد 
وا�سحة كي ترتقي هذه الأمة وت�سمو منزلتها بني الأمم، ولعل اأهم الدرو�س 

والعرب التي من املمكن الو�سول اإيها مما مرنّ بنا تتمثنّل بالتايل: 
الأذى  �سدة  رغم  �سابرا  باحل�سنى،  واعظا  دعوته  الأك��رم  الر�سول  �أ -ب��داأ 
الذي لقيه من قومه ومن النا�س ومل يثنه ذلك ومل يحط من عزميته وقدرته 
على القناع التي ا�ستقطبت املئات من امل�ست�سعفني واملهم�سني والفقراء، ثم 
ل قوة ل ميكن ال�سكوت والتغا�سي عنها،  اأ�سحاب ال�ساأن فيما بعد مما �سكنّ

مما دعا قري�س للمقاومة ب�ستى ال�سبل واأب�سعها.
لأم��وال  اأخ��ذه��ا  قري�س يف  على جت���اوزات  ا  ردنّ ج��اءت  التي  ب��در  ب -واقعة 
املوؤمنني من املهاجرين كانت البداية احلقيقية لتبلور القوة املعنوية للم�سلمني 
ة مما اأثار احرتام واإعجاب القبائل العربية التي و�سل اإىل  ول�سعورهم بالعزنّ
م�سامعها انت�سار امل�سلمني الذين كانوا قلنّة قيا�سا بامل�سركني، كما هو در�س 
اإن�ساين باأن الغلبة لي�ست للكرثة وللقوة دائما، واإمنا تتدخل يف ذلك عوامل 

كثرية منها الإميان والعزمية وبال�سعور ب�سرورة النت�ساف من الظاملني.
ت -يف كل املعارك التي خا�سها الر�سول كان مبداأ الرحمة الإن�سانية طابعا 
املعاملة  بح�سن  الر�سول  و�سايا  وكانت  امل�سلم،  اجلي�س  �سلوك  على  غالبا 
روه فقال  للقادة واجلنود العاديني ل تتوقف �سواء مع قري�س الذين اآذوه وهجنّ
لهم حني متكن منهم: اذهبوا فاأنتم الطلقاء، اأو حتى مع من كانوا يبينّتون 

الد�سائ�س لالإيقاع بامل�سلمني وبقائدهم الأول �سلوات اهلل عليه واآله.
لهوؤلء  بد  العرب كان ل  الك��رم يف جزيرة  الر�سول  انت�سار دعوة  ث -بعد 
العرب اأن يكونوا اأهال حلمل راية هذه الر�سالة والتوجه بها �سرقا وغربا ل 
ا يف ن�سر دين اهلل كي تكون كلمة اهلل هي  طمعا يف مال اأو �سوؤدد، واإمنا حبنّ

العليا وكلمة اجلبت والطاغوت وال�سيطان هي ال�سفلى.
ر الر�سول الأكرم اأمة العرب من تخلف فكري دام قرون  ج -وبذلك فقد حرنّ
عت اجلزيرة عبادة الأوثان واإىل الأبد واأ�سبح القراآن واأحاديث  طويلة، اإذ ودنّ
الر�سول وو�ساياه م�سعل هداية لن ي�سلنّ من اتخذها �سبيال اإىل ربه فردا كان 

اأم جمتمعا........



حواراتحوارات

  • ترجمة: علي التكمجي

الشرق  بشؤون  وخبير  مخضرم،  كاتب 
األوسط.عمل في مكاتب صحيفة الغارديان 
في واشنطن وموسكو، درس في جامعتي 
العراق  ع��ن  كتب  ل��ه  وي��ي��ل.  كامبريدج 

وأفغانستان وجنوب أفريقيا وروسيا.
أيام  العراق وشهد  "جوناثان ستيل"زار  إنه 
المقدسة  كربالء  في  األربعينية  الزيارة 
والتقى ممثل المرجعية الدنية العليا سماحة 
بين  وتجول  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ 
واألنبار  الموصل  من  النازحين  مساكن 
وصالح الدين وغيرها لالطالع على أحوالهم 
والظروف التي يعيشونها. كما زار قطعات 
من لواء علي األكبر عليه السالم واستطلع 
أوضاع الحشد الشعبي وتحدث مع الضباط 
الجرحى  زار  ثم  والمتطوعين  والجنود 
التعليمي  الحسين  مستشفى  في  الراقدين 
وكتب عن جوالته تلك في عدد من الصحف 
أحد  في  التقته  الحسينية  الروضة  الغربية. 
لها  وكان  الشريف  الحسيني  الحائر  أروقة 

معه الحوار اآلتي: 

جوناثان ستيل:
كيف لكربالء أن تستوعب الماليين؟! إنها معجزة!

• حاوره: حيدر السالمي 
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‚‚
السيد 

السيستاني 
شخصية 

قيادية 
حكيمة 
ويعمل 

على 
توجيه 

المواطنين 
نحو البناء 

والتقدم

تشهدون  اليوم  لكنكم  قباًل،  كربالء  زرتم 
أربعينها، فبأي عين ترونها اليوم؟

�� اأرى اأنها �سيء مده�ض، مذهل..تتوجه هذه اجلموع املليونية 
�سيدها،  اأربعني  يف  كهذه  �سغرية  مدينة  اإىل  الزائرين  من 
على  القادرين  وغري  املعاقني  وحتى  وال�سغار  الكبار  فتجد 
امل�سي زحفوا فرادى وجماعات ومل يبالوا بالظروف الع�سيبة 
الإم��ام  اىل  الو�سول  هو  عندهم  املهم  بهم..  حتيط  التي 
فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن  وهذا  ال�س�م((،  ))عليه  احل�سني 

يدل على حبهم وولئهم لإمامهم.
ما هي الرسالة التي تستقرؤونها في حركة 

هذه الحشود؟
�� نعم هناك ر�سالة وا�سحة ميكن لأي �سخ�ض اأن ي�ست�سعرها. 
تلك الر�سالة عنوانها الوحدة الوطنية بني خمتلف القوميات 
))عليه  احل�سني  الإم��ام  ق�سية  باأن  توؤكد  وهي  واجلن�سيات 
الزمان واملكان وجعلت  للظلم جتاوزت  الراف�سة  ال�س�م(( 
يعربون عن  الطريقة  وبهذه  نحو كرب�ء  تتجه  هذه اجلموع 

ولئهم ملبادئ اإمامهم.
لو فرضنا أنك تعيش في كربالء، ماذا كنت 

ستكتب عن هؤالء الزائرين؟ 
الزائرين  اأحاديث متعددة من  �ساأقوم بجمع  بالطبع كنت   ���
رحلة  ع��ن  اخل��ربي��ة  الق�س�ض  خمتلف  كتابة  على  واأع��م��ل 
�سوؤالهم عن  اإىل  بالإ�سافة  وتفا�سيلها  اإىل كرب�ء  قدومهم 
ال�سعوبات التي يواجهونها بالرغم من علمهم بوجود اخلطر 

املتمثل داع�ض. 
كيف  رأيكم  في  صغيرة،  مدينة  كربالء 

يمكن لها أن تستوعب هذه الماليين؟
مثل  مدينة  معجزة!  اإنها  ده�ستي..  اأخفي  اأن  اأ�ستطيع  ل   ���
وراأي��ت  اطلعت  ما  بح�سب  الب�سر.  م�يني  ت�ستقبل  كرب�ء 
معدودة  اأي��ام  يف  مليونًا   20 جت��اوزت  الزائرين  اأع���داد  اأن 
امل�ستلزمات  وكل  واملتنوع  الوفري  الطعام  تقدمي  خ�لها  يتم 
واحلاجات ال�سرورية الأخرى مثل ال�سكن والنقل وغريها.. 
ك��ل ه���ذا ي��ح��ت��اج اإىل اأم����وال ك��ث��رية وال���ع���راق مي���ّر ب��اأزم��ة 

اقت�سادية.. اإنها معجزة بحق. 
زرتم جرحى الحشد الشعبي في المستشفى، 

ما الذي أثر فيكم أثناء ذلك؟
البالغ  واأده�سني فعً� ذلك الرجل  انتباهي  ��� ب�سراحة �سد 
من العمر 52 عاما.. فاإين مل اأَريف حياتي مقات� اأو متطوعا 
يرغب يف القتال وهو بهذا العمر.. اإنه تعبري عن مدى حبه 

لوطنه واإ�سراره على الدفاع عنه.

الصحافة  في  العاملين  أح��د  باعتباركم 
على  اطالع  لكم  أن  المؤكد  ومن  الغربية، 
الغربية  الصحافة  تنظر  فكيف  خطاباتها، 

إلى السيد السيستاني)دام ظله الوارف(؟ 
ال�سيد  ترى  الغربية  الإع���م  وو�سائل  ال�سحف  اأغلب  اإن   ���
ال�سي�ستاين باأنه �سخ�سية دينية اإيجابية ومرموقة.. �سخ�سية 
جاهداعلى  يعمل  وه��و  ديكتاتورية  ولي�ست  حكيمة  قيادية 

توجيه املواطنني نحو البناء والتقدم وحماية ب�دهم.
هناك من يتحدث عن مؤامرة تقودها أمريكا 
أخرى  ودول  العراق  إسرائيل ضد  وحليفتها 

في الشرق األوسط، ما قولكم في ذلك؟
من  الكثري  اإن  واحلقيقة  ال�سحف  بع�ض  له  تروج  ما  ��� هذا 
ال�سحف ل تتعامل مع الواقع ال�سيا�سي ب�سورة �سحيحة وهي 
تاآمر من هذا  اأو  اأي حتالف  اأ�سمع عن  بالأخطاء.فلم  مليئة 
نتيجة  الأو�سط  ال�سرق  يف  ولد  قد  داع�ض  اأن  واأعتقد  النوع. 

م�سك�ت بني بلدان عربية.
وبع�ض  وقطر  ال�سعودية  قبل  من  دعما  هنالك  اأن  �سحيح 
دول اخلليج الأخرى، اأما بالن�سبة مل�سروع اأو اأطروحة تق�سيم 
اإىل  بالفعل  مق�سم  العراق  اإن  يقول  العملي  فالواقع  العراق 
ب��اأن  اأق���ّر هنا  ب��ل��دان وم��ن دون تدخل خ��ارج��ي. نعم  ث���ث 

التدخل الأمريكي كان �سببا من اأ�سباب هذا التق�سيم.
األمريكية؟  السياسة  في  تناقضا  تجد  أال 
أخرى  داعش ومن جهة  تحارب  فمن جهة 

تدعم الدول الممولة لإلرهاب؟
���� هذه هي �سيا�سة اأمريكا ونحن لدينا م�حظات وموؤاخذات 

على طبيعة تعامل الإدارة الأمريكية مع جمريات الأحداث. 
الهجرة  على  العراقيين  شجعت  دوال  وجدنا 
أخرى  ودواًل  أمامهم  األبواب  وفتحت  إليها 
رفضت حتى مرورهم عبر أراضيها.. كيف 

تعلق على ذلك؟
�سعبها  الأوروبية  الدول  بع�ض  فهناك  الدولة  بح�سب  هذا   ���
يحب اأن يرى من نف�ض �سنفه من نف�ض اللون من نف�ض الدين 
بينما  املهاجرين،  ت�ستقبل  ل  فهي  املجتمع  يف  معه  يعي�ض 
هناك دول اأخرى كاأملانيا مث� اأو ال�سويد لي�ض لدى �سعوبها 

اأي اإ�سكال بالتنوع الدميغرايف والإثني والعرقي واأمثالها.
توصياًل  واألس��رع  تأثيرًا  األبلغ  الوسيلة  ما 

لرسالتنا إلى الغرب- حسب رؤيتكم-؟
���� يجب اأن يكون لكم موقع بلغات عدة وخ�سو�سًا الإنكليزية 
ب�سفتها اللغة العاملية ي�سم اأبوابًا متعددة ومبختلف املجالت 

ويعمل على ن�سر تقارير من �ساأنها نقل احلقيقة. 

‚‚
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اهدار للكرامة وتشويه لصورة االنسان
• �سباح �لطالقاين

التســوّل.. 



25

ربيع الأول 1437 ه�

ما  العمل  على  ال��ق��درة  وج��ود  مع  النا�ض  و���س��وؤال 
وت�سويه ل�سورة  الن�سانية،  للكرامة  اهدار  اإل  هو 
الن�سان الذي يجب اأن يكدح ويكد يف �سبيل عي�ض 
كرمي واإن كان ب�سورة الكفاف ولي�ض الِغنى، مع ان 
عوامل مثل رعاية الدولة للفقراء واملعوزين وكبار 
تطويق  �سبيل  يف  جدا  مهمة  تعد  واملعوقني  ال�سن 
هذه الظاهرة ومكافحتها، لكي لت�ستمر بالت�ساع 
التخلف  �سمات  اىل  ي�ساف  اكرب  طابعًا  وت�سفي 

الكثرية يف البلدان �سعيفة النمو. 

�ل�سالم يحّذر وينّفر من �لت�سّول
فالذي  مهمة،  م��زاي��ا  للعامل  اإن  ب���نّيَ  الإ���س���م 
ويعطيه  له  تعاىل  اهلل  يغفر  بيده  رزق��ه  يح�سل 
الأجر العظيم، ويجب التوجه اإىل اهلل تعاىل وحده 
يف ال�سوؤال والطلب والتو�سل والدعاء ، وهو القائل 
�سبحانه ادعوين ا�ستجب لكم ، لن ال�سوؤال –كما 
يفيد ال�سيخ منج الكعبي- لغري اهلل معناه �سعف 
الإميان وعدم املعرفة ولو يعرف الإن�سان ما عند 
اهلل من كرم وخزائن ملا �ساأل غريه وهكذا وردت 
ن�سو�ض الدعية )يامن يعطي من �ساأله ومن مل 
ي�ساأله حتننا منه ورحمة.. يامن لتنق�ض خزائنه 
ول تزيده كرثة العطاء ال جودا وكرما(. فرحمته 
امل�سكني يرتك  العبد  ولكن  وعطاوؤه جزيل  وا�سعة 
ويذله  ينتق�سه  م��ن  اىل  ويلتجئ  ال��ع��ط��اء  ه��ذا 

بال�سوؤال والطلب. 
ومثل هكذا مفاهيم يجب تعريف النا�ض بها للحد 
من ظاهرة الت�سول والعتماد على العمل يف ك�سب 
الرزق ، �سيما ونحن منتلك هكذا ارث ثقايف من 
املفرت�ض ان يجعل كل عراقي ان ميتلك عزة نف�ض 
وكرامة ، ناهيك عن كونها ظاهرة خطرية يجب 
املواظبة على مكافحتها قبل اأن ت�ستفحل وت�سبح 
وامل�ستوردة  املحلية  الن�سطة  للع�سابات  امتدادا 
وعزة  الن�سانية  الكرامة  ا�سعاف  تهدف  التي   ،

النف�ض التي يتحلى بها اإن�ساننا الغايل.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  ان  الكعبي  ال�سيخ  ويو�سح 

واآله قد حّذر من هذه املهنة -الت�سّول- ونّفر منها؛ 
اإىل  وي�سيء  الدنيا  كرامته يف  يفقد  �ساحبها  لأن 
اآخرته، مبينًا ذلك يف قوله �سلى اهلل عليه واآله: 
ا�َس، َحتَّى َياأِْتَي  ُجُل َي�ْساأَُل النَّ )َما َيَزاُل الرَّ

م(. َيْوَم الِقَياَمِة َلْي�َس يِف َوْجِهِه ُمْزَعُة حَلْ
الإن�����س��ان،  ك��رام��ة  الإ���س���م على حفظ  وح��ر���ض 
ل�إهانة  والتعر�ض  الب��ت��ذال  ع��ن  نف�سه  و���س��ون 
وال��وق��وف مب��واق��ف ال���ذل وال���ه���وان، ف��ح��ّذر من 
ال��ك��رام��ة  م��ع  يتنافى  ال���ذي  للت�سول  ال��ت��ع��ر���ض 
فقد  ل�إن�سان  تعاىل  اهلل  خ�سها  التي  الإن�سانية 
ل�إن�سان  واأعطى  باخلريات  مليئة  الر���ض  جعل 
حمكم  يف  تعاىل  قال  العمل  على  واملقدرة  القوة 
احييناها  امليتة  الر���ض  لهم  )واآي��ة  الكرمي  كتابه 
فيها  وجعلنا  ياأكلون،  فمنه  حبا  منها  واأخرجنا 
جنات من نخيل واأعناب وفجرنا فيها من العيون 
ليكلوا من ثمره وما عملته اأيديهم اأف� ي�سكرون(.
يف  النا�ض  م��ن  كثرٍي  عند  ال�ستباه  يقع  اأح��ي��ان��ا 

التي  الدائرة  هذه  وامل�سكنة،  الفقر  بني  التمييز 
لت لهم نفو�سهم  حتوي الكثرٌي من املحرتفني، �سوَّ
م�سروعية  متخذين  بال�سوؤال،  البطالة،اأيديهم 
طريق  عن  للجمع  �سبيً�  الإ���س���م  يف  ال�سدقة 
األتم�سكن، م�ستغلني مباِء وجوههم عاطفَة النا�ض 

للظهور مبظهر الفقراء امل�ستحقني. 
هوؤلء لي�سوا يف واقعهم اإل اأرباب نهٍب و�سلٍب، عن 
َت�سرف  التي  واخلديعة  الغ�ض  ا�ستخدام  طريق 
عنا�سر  اإل  ولي�سوا  اأم��ره��م،  حقيقة  عن  النا�ض 
بطالة وهْدٍم لكرامة اجلماعة التي يجب اأن تعي�ض 

فع. َوحداتها على اأ�سا�ض من العزة والتعفُّف والرِّ

�خللط بني �لفقر و�لت�سّول
تاأثريها  يف  خا�ض  منط  الجتماعية  وللموؤثرات 

على ظاهرة الت�سول وقد تبعدنا بع�ض ال�سيء 
اعتماد  اأهمها  وم��ن  وم��ع��روف،  �سائع  هو  ما  عن 
وال��ت�����س��ول، ويف كيفية  ال��ف��ق��ر  ب��ني  م��ا  ال��ف�����س��ل 

ي�ستمرئ البع�س ممن ا�سمحلت كرامتهم لظروف ا�ستثنائية �سوؤال النا�س، من غري اأن يكونوا يف حاجة ما�سة لهذا 
ال�سوؤال بوجود البديل الذي هو طلب الرزق باأعمال ب�سيطة او تقدمي خدمات، كحال بقية الفقراء الذين يعج بهم 

املجتمع لكنهم يعي�سون بتعفف و�سرب، فاأ�سبح الت�ّسول عامٌل �سّري له  قوانينه التي حتّتم على كل فرد من هوؤلء 
اللتزام مبجموعات معينة، واأمكنة ل ي�سمحون لغريهم التواجد فيها بغية ال�ستغالل املادي الأمثل... 
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حتديد  يف  اإتباعها  ميكن  التي  الأ�ساليب 
كل منهما كظاهرة خا�سة، كما ي�سري اىل 
عبود  قا�سم  اأبحاث(  )رئي�ض  الأمر  هذا 
الدّباغ يف بحث له عن الت�سّول والنحراف 

عند الطفال يف العراق.
على  ال��ت��ع��ّرف  ك��ذل��ك  الباحث"  وي��ف��ي��د 
كيفية اإتباع الطرق امل�ئمة ملعاجلة الفقر 
والت�سّول، ومع علمنا اأن الت�سول خارج من 
يف  وي�سرتك  م�سبباته  وم��ن  الفقر  رح��م 
الكثري من موا�سفاته، اإل اأن الفرق يكون وا�سحا بني الفقر كحالة يتعر�ض 
ب�سبب  معاجلتها  و�سعوبة  املعي�سي  امل�ستوى  يف  انخفا�ض  ب�سبب  الفرد  لها 
العجز املادي وبني الت�سّول يف ا�ستفادته من ا�ستغ�ل الفقر كمهنة تدر عليه 
اإيرادا منظما وم�ستمرا، وحتويله اإىل عامل خا�ض مرغوب له من ال�سوابط 
ف�سل  يوؤكد ذلك  وما  التخل�ض منها،  يفكر يف  ل  الفرد بحيث  والتاأثري على 

اأكرث الإجراءات احلكومية وغري احلكومية يف احلد من هذه الظاهرة.. 
تتبناه  �سلوك  اأو  اأي ظاهرة  الجتماعية قرارات عامة جتاه  املوؤثرات  ومتّثل 

جمموعة من الأفراد 
يحمل يف طياته منطا مغايرا ملا هو متعارف عليه، وتكون هذه القرارات ذات 
انطباع ايجابي اأو �سلبي وفقا  مل�ئمة هذه الظاهرة اأو ال�سلوك لبيئة املجتمع 
وم�ستوى الوعي اجلماهريي ومدى التجان�ض بني اأفراده، وكثريا ما تتعر�ض 

الواحد  املجتمع  اأف��راد  قبل  من  م�ساد  موقف  اإىل  الطارئة  الظواهر  اأغلب 
وخ�سو�سا يف املجتمعات املحافظة، وقد حتتاج اإىل فرتات زمنية طويلة حتى 

يتم اعتيادها من قبل الآخرين. 
ومبا اأن الت�سول حالة معا�سة بني املجتمع من زمن بعيد، واأ�سبحت جزءا من 
مكوناته ومقبولة من قبلهم، بل حت�سى بتعاطف وم�ساعدة كبرية من قبل كل 
املنظمات الإن�سانية واحلكومية والأفراد باعتبارهم ميثلون �سكل من اأ�سكال 
الفقر، فاإن اأدى اإىل اإ�سكالية يف اخللط بني مفهومي الفقر والت�سول والقتناع 
بان معاجلة الفقر تعني الق�ساء على الت�سول، وقد اأنعك�ض ذلك على املفهوم 
الدويل يف اعرتافها بوجود الفقر واإنكارها لظاهرة الت�سول وعدم اللتفات اأو 
الهتمام ملعاجلتها باعتبارها جزءا من معاجلة الت�سول وهو اأمر غري واقعي، 
فما يعي�سه املت�سول �سمن اأجواء خا�سة وعامل غريب ل ميت ب�سلة اإىل الواقع 
الذي يعي�سه الفقري،  كما اأن الأخ�قيات وال�سوابط التي ينتمي اإليها املت�سول 
بعيدة عن ما هي عليه عند الفقري، وهو اأمر مهم يجب النتباه اإليه يف حتديد 

و�سع كل منهما..
 

�أ�سباب وتو�سيات
مركز كرب�ء للدرا�سات والبحوث التابع للعتبة احل�سينية عقد ندوة ملعاجلة 
القري�سي  الأم��ري  عبد  الأ�ستاذ  املركز  مدير  فيها  حتدث  الت�سول،  ظاهرة 
قائ�" اإن ظاهرة الت�سول هي ظاهرة عاملية ل تقت�سر على بلد معني ولكن يف 
العراق بداأت تتنامى ب�سبب الو�سع امل�سطرب نتيجة احلروب املتعددة التي 



ماذا لو؟

•  �سباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

وا يف �سبيل الدفاع عن حالت ان�سانية  عديٌد من النا�س اأ�سحوا قدوة لأنهم �سحنّ
وقيم دنيوية �سامية، وعديٌد اآَخرين �ساروا قدوة لأنهم نا�سلوا من اأجل مفاهيم 
روحية واميانية وف�سائل متثل ر�سالة الن�سان التي من اجلها ُخلق ولأجلها جعله 

اهلل -تعاىل- خليفة يف الأر�س وكلنّفه باإعمارها.
�سبيل  يف  الت�سحية  مابني  جتمع  التي  املحطة  عند  طويال  يتوقف  التاريخ  لكن 
الن�سانية والعدل واحلرية وما بني الت�سحية يف �سبيل دين اهلل روحًا وقلبًا وقالبًا، 

رغم ان الثنني يت�سالن بر�سالت اهلل التي بثنّها اىل اخَللق.
وهذه املحطة هي كربالء، التي منها اأطلق �سيد ال�سهداء احل�سني -عليه ال�سالم- 
ر�سالته اجلامعة مابني تر�سيخ اأ�س�س احل�سارة الن�سانية وما بني ال�سعي لتثبيت 

فتها اأهواء بني اأمية...  اأ�س�س اآخر الر�سالت ال�سماوية بعد ان حرنّ
والتكافل  ال�سافية  الن�سانية  عالمات  ت��رى  العراق  يف  طريق  كل  وعلى  اليوم 
�سبيل  يف  والت�سابق  التطوعية  واخلدمة  واليثار  املتبادل  والح��رتام  الجتماعي 

اعالء كلمة اهلل وراية احل�سني -عليه ال�سالم- ليل نهار وبال كلل او ملل.
ولكننا نتمنى بل ناأمل ونعمل على اأن ل تنتهي هذه ال�سور البهينّة من تاألق الن�سان 
بت�سحياته وايثاره وت�سابقه خلدمة الآخرين والت�ساقه مبعتقداته واأئمته، ونرجو:
اأن يبقى �سدى ال�سعائر احل�سينية ميالأ الطرقات واملُدن بعبقه املالئكي الطاهر، 

ول يرحل عن الأذهان برحيل اأيام الأربعني..
اأن تبقى رائحة الكرم الزكينّة واجلود واليثار الذي يت�سابق النا�س على بذله يف 

ة �سريًا على الأقدام اىل كربالء..  كرنفال املاليني املُحبنّ
اأن تظل الف�سائل التي متالأ �سدور اخَللق يف اأجواء الأربعني طاغية على النفو�س.. 

كي ل ي�سكو احد ما ظلمًا او عدوانًا او تعديًا على حقوقه..
يف  �سورها  باأ�سمى  تتجلى  التي  الجتماعي  التكافل  روح  على  النا�س  ي�ستمر  اأن 

الطريق اىل كربالء وتتميز عن مدن العامل كلها..
اأحوال  اأن يظل كل م�سوؤول ي�سول ويجول ليال نهارا مثل هذه الأيام ليطلع على 

بوه راعيًا حلقوقهم وم�ساحلهم.. النا�س الذين ن�سنّ
فنارات  والَعربة،  واحل�سرة  والأمل  اجل��زع  ومظاهر  احل��زن  ماآثر  من  جنعل  اأن 
ع عن  والرتفنّ الرذيلة  النف�س عن  وعلو  واحلرية  العدالة  لنا طريق  تنري  متوهجة 

الإ�ساءة.. 
والأدب  اللتزام  ومظاهر  احل�سينية  ال�ِسمات  تبقى  اأن  وذاك..  هذا  من  والهم 
نزعات  حني  بعد  تخفيها  اأن  دون  ال�سنة..  مدار  على  قائمًة  والتوادد  والرتاحم 

ارة ودهاليز اجلهل والفتنة والطمع يف حطام الدنيا.. النف�س الأمنّ
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واجهها العراق وموجة الإرهاب التي ت�سرب الب�د منذ اكرث 
العديد  خلفت  ال�سعبة  الظروف  هذه  ان  �سنوات..  ع�سر  من 
من الأيتام والعوائل الفقرية واأن�ساأت هذه احلالة �سبكة كبرية 
حقيقي  بعوز  منهم  ق�سم  الت�سول،  اإىل  التجئوا  املعوزين  من 
و�سما�سرة  مقاولني  وجود  مع  له،  مهنة  جعلها  الآخر  والق�سم 

لهذه الظاهرة".
باأي  تقم  ال�سديد مل  الأ�سف  الدولة مع  القري�سي" اإن  واأو�سح 
امل�سوؤولية  من  كبري  جزء  يقع  وعليها  الظاهرة  لهذه  معاجلة 
تقدمها  التي  اخلدمات  �سعف  ب�سبب  الظاهرة  هذه  لتنامي 
للمواطنني وعدم وجود مراكز لرعاية الأطفال وامل�سنني توفر 
لهوؤلء  تكفل حياة حرة كرمية  التي  ال�سرورية  املتطلبات  لهم 
وبالتايل فاإن عدم وجود هذه الو�سائل دفع النا�ض اإىل ظاهرة 
كرب�ء  حمافظة  ان  موؤكدا  وتناميها،  وال�ستجداء  الت�سول 
باعتبارها  املت�سولني  ه��وؤلء  احت�سان  يف  الأك��رب  الن�سيب  لها 
مدينة �سياحية ويفد اإليها امل�يني من الزائرين �سنويًا فكانت 
دافعا اىل اتخاذ املت�سولني من هذه املدينة م�ذا لهم لتحقيق 

ماآربهم .."
الباحث الدكتور عبد عون امل�سعودي حتدث عن و�سع تو�سيات 
تو�سيات  ن�سع  ان  ميكننا  فقال"  الت�سول  مبكافحة  خا�سة 
خا�سة مبعاجلة ظاهرة الت�سول منها )تكوين جلنة متابعة من 
العتبة احل�سينية املقد�سة مع موؤ�س�سات الدولة احلكومية وغري 
اإيواء للم�سردين الذي ل يوجد لديهم  احلكومية، وبناء مكان 
الت�سول داخل  الذي ميتهنون  ال�ساكنني  عوائل، وترحيل بع�ض 
كرب�ء القادمني من حمافظات اأخرى، اإ�سافة اىل تفعيل دور 
الإع�م يف توعية النا�ض للتعامل مع هكذا ظاهرة وخ�سو�سًا 

اإذا حتولت اإىل مهنة ُمهينة لدى مئات من النا�ض املعوزين...
يف  احل�سينية  العتبة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  ع��وز  فا�سل  احل��اج 
ان  اىل"  باملو�سوع  خا�ض  حديث  خ���ل  م��ن  يوؤ�سر  ك��رب���ء 
ظاهرة الت�سول ظاهرة �سلبية معقدة ميكن من خ�لها اخرتاق 
اجلانب الأمني والخ�ل ب�س�مة املجتمع، ف�س� عن �سلبياتها 
يف اجلانب الأخ�قي اي�سا، واأ�سبحت مدينة كرب�ء يف هذه 
الفرتة ماأوى وحا�سنة ملجموعات كبرية من املت�سولني، ونحن 
من خ�ل عملنا ومتابعتنا لهذا الأمر اكت�سفنا ان اأكرث من %80 
من هوؤلء املت�سولني يعتربون الت�سول مهنة ذات مردود عايل، 
من خ�ل ا�ستغفال الزائرين با�سطحاب الأطفال او املعوقني 
الزائرين لإعطائهم مبالغ تكون مبجموعها كبرية  وا�سرتحام 
جدا، ونتمنى من اجلهات املعنية وبالأخ�ض اجلهات الق�سائية 
واجتماعات  لقاءات  اج��راء  عملها  �سمن  يكون  ان  والمنية 

دورية وم�ستمرة ملعاجلة هذه الظاهرة الآخذة بالزدياد...



في رحاب الطاهرين

• حم�سن وهيب عبد

• �حللقة �ل�ساد�سة

تناولنا باحللقات �ل�سابقة خ�سائ�س �لكمال �لت�سعة عند �لئمة 
�لأطهار من �أهل بيت �لنبي -�سلو�ت �هلل عليهم- وقلنا �ن �لوىل من 
تلك �خل�سائ�س هي قدرتهم على �لخبار بالغيب مبا ل ميكن لأحد 

غريهم من �لب�سر فعل هذ� لن �لغيب علم �خت�س به �هلل تعاىل فقط  
و�إخبارهم عليهم �ل�سالم بالغيب يتم من قبله.

و�ن منحهم ذلك �لعلم دليل كونهم حجج �هلل -تعاىل- على عباده 
مكلفني وخمتارين من قبله جل وعال. 

وعلى هذ� �سن�ستكمل �سرد �لرو�يات �ل�سحيحة �ملوثقة �ملخربة عن 
�لغيب �لو�ردة عنهم عليهم �ل�سالم.

خصائص  الكمال  لالئمة

اسهاب الوصف 
والتفصيل  لفتنة بين امية
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�لفنت عندي  �أخوف  و�إّن  �أل  قال:  ال�سالم(  المام علي)عليه  عن 
عّمت  مظلمة:  عمياء  فتنة  فاإّنها  ُ�مــّيــة،  بني  فتنة  عليكم 
ت بلّيتها، و�أ�ساب �لبالء من �أب�سر فيها، و�أخطاأ  خّطتها، وَخ�سّ
، لتجدّن بني ُ�مّية لكم �أرباَب  �لبالء من عمي عنها. و�مي �هللهَّ
اب �ل�سرو�س؛ َتعذم)1( بفيها، وَتخبط بيدها،  �سوء بعدي، كالنهَّ
يرتكو�  ل  حتى  بكم  يز�لون  ل  دّرهــا،  ومتنع  برجلها،  وَتزبن 

منكم �إّل نافعًا لهم، �أو غري �سائر بهم.
ول يز�ل بالوؤهم عنكم حتى ل يكون �نت�سار �أحدكم منهم �إّل 
كانت�سار �لعبد من رّبه، و�ل�ساحب من م�ست�سحبه، َتِرُد عليكم 
فتنتهم �سوهاء خم�سّية، وقطعًا جاهلّية، لي�س فيها منار هدًى، 

ول علم يرى.
نحن �أهل �لبيت منها مبنجاة، ول�سنا فيها بُدعاٍة، ثّم ُيفّرجها 
وي�سوقهم  َخ�سفًا)2(،  َي�سومهم  مبن  �لأدمي،  كتفريج  عنكم  �هللهَّ 
ول  �ل�سيف،  �إّل  يعطيهم  ل  ُم�سرّبة)3(  بكاأ�س  وي�سقيهم  ُعنفًا، 
وما  بالدنيا   - قري�س  توّد  ذلك  فعند  �خلوف،  �إّل  ُيحل�سهم)4( 
ِلأقبل  جزور،  جزر  قدر  ولو  و�حــدً�،  َمقامًا  َيرونني  لو   - فيها 

منهم ما �أطلب �ليوم بع�سه فال يعطونيه!)5(
عنه)عليه ال�سالم(: يظّن �لظاّن �أّن �لدنيا معقولة على بني ُ�مّية؛ 
�ُلّمــة  هذه  عن  يرفع  ول  �سفوها،  وتوردهم  ــا،  دّره متنحهم 
�سوطها ول �سيفها، وكذب �لظاّن لذلك، بل هي جّمة)6( من لذيذ 

�لعي�س؛ يتطّعمونها برهة، ثّم يلفظونها جملة!)7(
على  باطلها  �أهل  يظهر   :- ُامينّة  بني  ذكر  يف   - ال�سالم(  عنه)عليه 
�أن  �إىل  وبدعًا،  وظلمًا  عدو�نًا  �لأر�ــس  متالأ  حتى  حّقها  �أهل 
�أوتادها،  وينزع  ويك�سر عمدها،  ي�سع �هللهَّ عّزوجّل جربوتها، 
بدر  ر�يات  �أ�سحاب  كانو�  قومًا  فان�سرو�  مدركوها،  و�إّنكم  �أل 
وحنني توؤجرو�، ول مُتاِلئو� عليهم عدّوهم فت�سرعكم �لبلّية 

وحُتّل بكم �لنقمة)8(.
، يا بني ُ�مّية عّما قليل لتعرُفّنها  عنه)عليه ال�سالم(: فُاق�سم باهللهَّ

يف �أيدي غريكم ويف د�ر عدّوكم )9(.
عنه)عليه ال�سالم(: فُاق�سم باهللهَّ �لذي فلق �حلّبة وبر�أ �لن�سمة، 
�أيدي غريكم ود�ر  ُ�مّية، ولتعرفّنها يف  لتنتحرّن عليها يا بني 

عدّوكم عّما قليل، وليعلمّن نباأه بعد حني )10(.
�حللقة �ل�ساد�سة

خ�سائ�س �لكمال يف �لئمة عليهم �ل�سالم:
))وما كنا معذبني حتى نبعث ر�سول((

منذرين  ال�سالم  عليهم  الر�سل  مبهمام  انهم  الئ��م��ة  خ�سائ�س  م��ن 
امية كثريا، وقد خ�س�سنا هذه  بني  انذروا وحذروا من  ومب�سرين فقد 

احللقة لتفا�سيل ما حذر منه المام علي عليه ال�سالم:
عنه)عليه ال�سالم( - يف بني ُامينّة -: ل يز�ل هوؤلء �لقوم �آخذين 
بَثَبج )11( هذ� �لأمر ما مل يختلفو� بينهم، فاإذ� �ختلفو� بينهم 
بني  يعني:  �لقيامة.  يوم  �إىل  �إليهم  تعد  فلم  منهم،  خرجت 

ُ�مّية)12(.
عنه)عليه ال�سالم( : �إّن لبني ُ�مّية ِمْرَودً�)13( يجرون فيه، ولو قد 

�ختلفو� فيما بينهم ثّم كادتهم �ل�سباع لغلبتهم )14(.
عنه)عليه ال�سالم( : فُاق�سم ثّم ُ�ق�سم، لَتنَخَمّنها ُ�مّية من بعدي 
�أبدً� ما  كما ُتلفظ �لنُّخامة، ثّم ل تذوقها ول تطعم بطعمها 

َكرهَّ �جلديد�ن )15(.
عنه)عليه ال�سالم( : ل يز�ل بالء بني ُ�مّية �سديدً� حتى يبعث 
، ول ي�ستاأمرون  ب مثل قزع �خلريف، ياأتون من كلٍّ �هللهَّ �لُع�سَ

�أمريً� ول ماأمورً�، فاإذ� كان ذلك �أذهب �هللهَّ ُملك بني ُ�مّية)16(.
و  ال�سنة  و  الكتاب  ال�سالم يف  عليه  اأبي طالب  بن  علي  الإم��ام  مو�سوعة 

التاريخ )13/  49(
�إّن بني ُ�مّية ل يز�لون يطعنون يف ِم�ْسَحل   : عنه)عليه ال�سالم( 
�لدم  ُيهريقو�  حتى  ونهاية،  �أجــل  �لأر�ــس  يف  ولهم  �ساللة، 
�حلر�م يف �ل�سهر �حلر�م، و�هللهَّ لكاأيّن �أنظر �إىل ُغْرنوق )17( من 
قري�س يت�سّحط يف دمه، فاإذ� فعلو� ذلك مل يبَق لهم يف �لأر�س 
�لأر�س بعد خم�س ع�سرة  لهم ملك على وجه  يبَق  عاِذر، ومل 

ليلة)18(.
ا  املناقب لبن �سهراآ�سوب عن الأعم�س بروايته عن رجل من همدان: كننّ
ني، فهزم اأهُل ال�سام ميمنة العراق، فهتف  )عليه ال�سالم( ب�سفنّ مع علينّ
لأهل  يقول  ال�سالم(  اأمرياملوؤمنني)عليه  فجعل  ليرتاجعوا،  الأ�سرت  بهم 

ال�سام: يا �أبام�سلم خذهم - ثالث مرات -.
فقال الأ�سرت: اأَولي�س اأبوم�سلم معهم؟

ــا ُ�ريــد رجــاًل يخرج يف �آخر  ــولين، و�إّن ل�ست ُ�ريــد �خل ق��ال: 
�ل�سام، وي�سلب عن بني  �أهل  �مل�سرق، يهلك �هللهَّ به  �لزمان من 

ُ�مّية ملكهم)19(.
1( الَعذم: الَع�سنّ )النهاية: 200/3(.

2( اخَل�ْسُف: النُّْق�سان والَهوان )النهاية: 31/2(.
رب )جممع البحرين:  ُة: التي ُيجعل فيها ال�سَّ ، والكاأ�س املُ�سربَّ رِبُ بك�سر الباء يف امل�سهور: الدواُء املُرنّ 3( ال�سَّ

.)1005/2
4( الأحال�س: جمع ِحْل�س، وهو الِك�َساء الذي يلي البعري حتت الَقَتب )النهاية: 423/1(ا�ستحل�سنا اخلوَف: 

لزمناه )اأ�سا�س البالغة: 92(.
5( نهج البالغة: اخلطبة 93.

جنّ )انظر ل�سان العرب: 361/2(. ة: اأي َقْدر ما مُيَ : الرمي، وما بقي يف الإناء اإلنّ جَمَّ 6( امَلجنّ
7( نهج البالغة: اخلطبة 87.
8( �سرح نهج البالغة: 58/7.

9( نهج البالغة: اخلطبة 105.
10( الإر�ساد: 276/1.

َبُج: الو�سط )النهاية: 206/1(. 11( الثَّ
12( الفنت: 522/193/1؛ املالحم والفنت: 31/84 كالهما عن عبيدة.

13( قال ال�سريف الر�سي: وامِلْرَود هنا: ِمْفَعل من الإرواد؛ وهو الإمهال والإظهار، وهذا من اأف�سح الكالم 
ه املهلة التي هم فيها بامل�سمار الذي يجرون فيه اإىل الغاية، فاإذا بلغوا  واأغربه، فكاأننّه)عليه ال�سالم( �سبنّ

منقطعها انتق�س نظامهم بعدها )امل�سدر(.
.311/1 : 14( نهج البالغة: احلكمة 464، نرث الدرنّ

15( نهج البالغة: اخلطبة 158.
ال بن �سربة. 16( الفنت: 539/197/1 عن النزنّ

17( الُغْرُنوق: ال�سابنّ الناعم الأبي�س )النهاية: 364/3(.
18( الفائق يف غريب احلديث: 161/2، �سرح نهج البالغة: 131/19 وفيه »َم�سَجل« بدل »ِم�ْسَحل«، وقال يف 
ذيله: الِغْرنوق: الُقر�سي الذي قتلوه ثمنّ انق�سى اأمُرهم عقيب قتله: اإبراهيم الإمام، وقد اختلفت الرواية يف 
كيفينّة قتله؛ فقيل: قتل بال�سيف، وقيل: ُخنق يف جراب فيه ُنورة، وحديث اأمرياملوؤمنني)عليه ال�سالم( ُي�سند 

الرواية اُلوىل.
19( املناقب لبن �سهراآ�سوب: 262/2، بحارالأنوار: 39/310/41.
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قصيدة

يف ح�رضة  احل�ســـــــــني
عبداهلل • عقيل 
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ِلّي الأحرُف ِمْن خلِف ُجْرِحَك ل ُت�سَ
َئها مبا ُهَو ينزُف ى ُيَو�سِّ حَتّ

اجلرُح لي�َس �سوى اإماِم قيامٍة
ِعفوا واملوؤمنوُن بِه الذين ا�ْسُت�سْ

اجلرُح م�سرانا اإليَك، دليُلنا
عرب الدروِب، حنيُننا املَُتَلِهُّف
اجلرُح منظاٌر بـَقْلِبَك ُموِغٌل

اأََبدًا ُيِطُلّ على اخللوِد، وُي�ْسِرُف
اجلرُح ب�ستاُن ال�سهيِد، وَوْرُدُه

فوا ُمْلٌك لـَمْن َعَرُفوا �سذاُه، وَعَرّ
ُهْم ما باُل َمْن َعَرُفوا �سذاَك، و�َسَفّ

ُد.. َفاَتُهْم اأْن يقطفوا ؟! َوُرّ منَك الَتّ
َنَتُفوَك من ب�ستاِن ُجْرِحَك وردًة
ا ل ُيْنَتُف! والورُد ُيْقَطُف..اإَنّ
يا قارَئ الأجياِل اأَ�سدَق روؤيًة

ا ِبها َقَراأَ ال�سنابَل، )يو�سُف( مِمَّ
املجُد للراأ�ِس القطيِع فلم يزْل
ُف ُيعلي الروؤو�َس مبجِدِه، وُي�َسِرّ
َرْت عنَك احلياُة �سجاَلها ما اأََخّ

واُة واأََلُّفوا يف كِلّ ما َن�َسَج الُرّ
يت�ساءلوَن عن انتفا�سِة َوْجِدَنا:

ما �ِسُرّ هذا الوجِد؟! كيَف ُيَكْفَكُف؟!
ى َلَك التاريُخ اأ�سرَف دمعٍة َرَبّ

يف الأر�ِس.. ل زيفًا، ولَت َتَزُلُّف
َرْت َلَك بالأننِي بحريٌة وَتَفَجّ

ُف ِدّ نني ُتَ يف جمِرها ُمَهُج ال�ِسّ
ًيا كيَل الفداِء بـروِحِه.. اأَُمَوِفّ
ُف! ها نحُن يف كيِل الوفاِء ُنَطِفّ

نحن ال�سدى العايل وما نفُع ال�سدى
ما دام �سوُتَك يف مدانا يهتُف
نزهو بـ�سورِتـنا لأَنَّك اأ�سُلها
ُف فاإذا اأ�ساأَت فـِظُلّنا َيَتَق�سَّ

يف ح�رضة  احل�ســـــــــني
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مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله
النجف الأ�سرف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مكتب �سماحة �ملرجع �لديني �لأعلى �ل�سيد علي �ل�سي�ستانيد�م ظله

�ل�سالم عليم ورحمة �هلل وبركاته
�إنكم على علم باأهمية لب�س خوذة �لر�أ�س و�ل�سرتة �لو�قية يف حماية 

روؤو�س و�سدور �ملقاتلني يف �ساحات �لقتال من �لر�سا�س و�ل�سظايا 
و�مثالهما، ولكن �ملالحظ �ن �لكثري من �خوتنا �ملتو�جدين يف جبهات 
�لنز�ل مع �لرهابيني ل يهتمون بلب�سها يف كثري من �لوقات ��ستهانة 

باملخاطر �أو ل�سدة حر�رة �جلو  ونحو ذلك، فما هو توجيه �سيدنا �ملرجع 
د�م ظله لهم؟بينو� ذلك ماأجورين.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
يتعني على الخوة املقاتلني - حفظهم اهلل تعاىل ون�سرهم على 

اعدائهم- اّتباع التعليمات الع�سكرية يف هذا املجال وعدم التهاون يف 
ا�ستخدام الُعدد املذكورة ونحوها مما يحميهم من ال�سابات اخلطرية، 
وما ذكر من �سدة احلر ونحوها ل يربر التخلف عن ذلك واهلل املوفق.

مسائل شرعية

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

32

ربيع الأول 1437 ه�

يف اأحكام العبادات

الوجيز

عن  والنهي  باملعروف  الأمر  يجب   :  »165 م�ساألة   «
املنكر مع توفر ال�سروط التالية :

عن  والناهي  باملعروف  الآمر  ال�سخ�ض  يكون  اأن   -1
املنكر عارفًا باملعروف واملنكر .

باأمره   » باملعروف  املاأمور   « ائتمار  يحتمل  اأن   -2
ل  اأنه  علم  ولو   ، بنهيه   » املنكر  املنهي عن   « وانتهاء 
يبايل ول يكرتث باأمره ونهيه مل جتب املرتبتان الثانية 
على  الأوىل  املرتبة  على  الوجوب  ويقت�سر   ، والثالثة 
يرتكبه  مما  والتذمر  النزعاج  اإبداء  وهو  الأحوط 
تاأثريه  عدم  علم  وان  املعروف  اأوتارك  املنكر  فاعل 
الإمام  لنا  النبي 7 كما حكاه  فيه وذلك امتثال لأمر 
اأمري املوؤمنني قائً� » اأمرنا ر�سول اأهلل 7 اأن نلقي اأهل 

املعا�سي بوجوه مكفّهرة « .
ب�سدد  املنكر  فاعل  اأو  املعروف  تارك  يكون  اأن   -3
ولو   ، املنكر  وفعل  املعروف  ترك  على  ال�ستمرار 
ُعرف من ال�سخ�ض اأنه ب�سدد ارتكاب املنكر اأو ترك 
اأن  قبل  نهيه  اأو  اأمره  وجب  واحدة  ملرة  ولو  املعروف 

يفعل ذلك .
4- اأن ل يكون فاعل املنكر اأو تارك املعروف معذورًا 

يف فعله للمنكر اأو تركه للمعروف .
املنكر  والناهي عن  باملعروف  الآمر  يخاف  اأن ل   -5
ترتب �سرر عليه يف نف�سه اأو عر�سه اأو ماله باملقدار 
املعتد به ، اأو باأحٍد من امل�سلمني جراء اأمره باملعروف 

ونهيه عن املنكر .
واآله  حممد  على  اهلل  و�سلى  واآخرًا  اأوًل  هلل  واحلمد 

الطاهرين.

اأحكام الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر
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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(

الدهن املخلوط بال�سحم اإذا بيع �سخ�سيًا، كاأن يقول: 

ال�سحم  مبقدار  فاملعاملة  الدهن،  من  املّن  هذا  بعتك 

عنه  عو�سًا  البائع  قب�سه  وما  باطلة،  فيه  املوجود 

بالن�سبة  البيع  يف�سخ  اأن  وللم�سرتي  اإليه،  ينتقل  ل 

الدهن  من  مّنًا  باع  لو  واأما  فيه.  املوجود  الدهن  اإىل 

يرده  اأن  فللم�سرتي  املخلوط  من  فاأعطاه  الذمة  يف 

ويطالب البائع بالدهن اخلال�س.

الـدهـن الـمـخلوط بال�سحم اذا بيع �سخ�سيا كان يقول 

ال�سحم  ، فان كانت ن�سبه  : بعتك هذا املن من الدهن 

الدهن عرفا بطلت  فيه كبريه بحيث ل ي�سدق عليه 

دهنا  يعد  بحيث  قليله  ن�سبته  كانت  ان  و   ، املعامله 

خيار  للم�سرتى  لكن  و  �سحيحه  فاملعامله  مغ�سو�سا 

اما  و   ، الثمن  و ي�سرتجع  البيع  ان يف�سخ  فله   ، العيب 

�سخ�سيا  بيع  و  ال�سحم  عن  مـتـمايزا  الـدهـن  كان  لو 

ما  و   ، باطله  فيه  املوجود  ال�سحم  مبقدار  فاملعامله 

، و للم�سرتى  اليه  البائع عو�سا عنه ل ينتقل  قب�سه 

و   ، فيه  املوجود  الدهن  اىل  بالن�سبه  البيع  يف�سخ  ان 

املخلوط  الذمه فاعطاه من  الدهن فى  منا من  باع  لو 

فللم�سرتى ان يرده و يطالب البائع بالدهن اخلال�س

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

اآراء فقهّية

التجارة يف الدهن املخلوط

لنتفقه



مع التابعين

 ولدته: 
مل حُتّدد لنا امل�سادر تاريخ ولدته ومكانها، اإّل اأّنه كان من اأع�م 
باعتباره  الكوفة  يف  ولد  اأّنه  املحتمل  ومن  الهجري،  الأّول  القرن 

كويف.
علي  الإمامني  اأ�سحاب  من  عنه(  اهلل  �سحبته:كان)ر�سي 

واحل�سن)عليهما ال�س�م(.
ة الإمام اأمري املوؤمنني علي عليه ال�س�م، ومن الوجوه  وكان من خا�سّ
وا�ستقامته  بثباته  ثقاته، وهو م�سهور  واأحد  اأ�سحابه،  البارزة بني 
على حّبه عليه ال�س�م. فا�سبغ بن ُنباته ر�سوان اهلل عليه موا�سل 
ملقام اخلوا�ض من اأ�سحاب اأمري املوؤمنني عليه ال�س�م عبثا واإمنا 
اإن  موؤه�  جعلته  �سامية  اأخ�قية  ومكارم  عالية  بكمالت  ات�سف 

يكون لأمري املوؤمنني عليه ال�س�م خوا�سا.
 جو�نب من حياته: 

الكوفة. يف  اأمرائهم  ومن  اخلمي�ض،  �سرطة  من  • كان 
والفداء  الت�سحية  على  ال�س�م(  علي)عليه  الإمام  عاهد   •

وال�ست�سهاد.

اجلمل  حربي  يف  ال�س�م(  علي)عليه  الإمام  مع  ا�سرتك   •
و�سّفني.

علي)عليه  الإمام  اإليه  عهده  الذي  الأ�سرت،  مالك  عهد  روى   •
ال�س�م(  علي)عليه  الإمام  و�سية  وروى  م�سر،  وّله  ملّا  ال�س�م( 

اإىل ابنه حمّمد ابن احلنفية.
• اأعان الإمام علي)عليه ال�س�م( على تغ�سيل �سلمان الفار�سي، 

ومّمن حمل ال�سرير ل�سلمان ملّا اأراد اأن يكّلم املوتى.
ال�س�م(  الإمام علي)عليه  اأمر  الذين  الع�سرة  الثقات  • كان من 
له:  قال  حيث  عليه،  بدخولهم  رافع  اأبي  بن  اهلل  عبيد  كاتبه 
»اأدخل عليَّ ع�سرة من ثقاتي. فقال: �سّمهم يل يا اأمري املوؤمنني؟ 
املحّجة  ك�سف  نباتة...«.  بن  اأ�سبغ  اأدخل  ال�س�م(:  فقال)عليه 

ال�سيد ابن طاوو�ض:174.
 من �أقو�ل �لعلماء فيه: 

1ـ قال ن�سر بن مزاحم املنقري: »كان �سيخًا نا�سكًا عابدًا، وكان 
علي  ذخائر  من  وكان  �سيفه،  يغمد  بع�سًا  بع�سهم  القوم  لقى  اإذا 
وقعة  العراق«.  اأهل  فر�سان  من  وكان  املوت،  على  بايعه  قد  مّمن 

اأ�سبغ بن ُنباتة التميمي 
احلنظلي امُلجا�ِسعي
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�سّفني املنقري:�ض443.
2ـ قال ال�سيخ املفيد)قد�ض �سره(: »وكان من �سرطة اخلمي�ض، 

وكان فا�سً�«. الخت�سا�ض لل�سيخ املفيد:�ض65.
اأوثق  3ـ قال ال�سيخ حميي الدين املامقاين)قد�ض �سره(: »من 
الثقات، وكفى فخرًا وج�لة له عّد اأمري املوؤمنني)عليه ال�س�م( 
له من ثقاته، فالرجل ثقة ثقة ثقة، ب� ريب عندي«. تنقيح املقال 

املمقاين :ج11،�ض 136 
 من رو�ياته: 

1ـ عن �سعد بن طريف، عن الأ�سبغ بن نباتة قال : اأتيت اأمري 
فخرج  اأنتظره  فجل�ست  عليه  لأ�سلم  عليه  اهلل  �سلوات  املوؤمنني 
اإيل فقمت اإليه ف�سلمت عليه ف�سرب على كفي ثم �سبك اأ�سابعه 
يف اأ�سابعي، ثم قال عليه ال�س�م يااأ�سبغ بن نباتة قلت : لبيك 
ويل  ولينا  اإن   : ال�س�م  عليه  فقال  املوؤمنني،  اأمري  يا  و�سعديك 
اهلل فاإذا مات ويل اهلل كان من اهلل بالرفيق الأعلى و�سقاه من 
النهر اأبرد من الثلج واأحلى من ال�سهد واألني من الزبد، فقلت : 
باأبي اأنت واأمي واإن كان مذنبا " ؟ فقال : نعم واإن كان مذنبا "، 
اأما تقراأ القراآن) اأولئك يبدل اهلل �سيئاتهم ح�سنات وكان اهلل 
غفورا رحيما ( يا اأ�سبغ اإن ولينا لو لقى اهلل وعليه من الذنوب 
اهلل  �ساء  اإن  له  اهلل  لغفرها  الرمل  عدد  ومثل  البحر  زبد  مثل 

تعاىل(.الخت�سا�ض لل�سيخ املفيد:�ض66.
2ـ »عن الأ�سبغ بن نباتة عن علي عليه ال�س�م قال: قال ر�سول 
يا  بابها  واأنت  اجلنة  مدينة  اأنا   :) واآله  عليه  اهلل  اهلل)�سلى 
علي، كذب من زعم اأنه يدخلها من غري بابها(. الأمايل لل�سيخ 

الطو�سي:�ض309.
3ـ »عن الأ�سبغ قال: ن�سد علي عليه ال�س�م النا�ض يف الرحبة: 
َمن �سمع النبي)�سلى اهلل عليه واآله( يوم غدير ُخم ما قال اإّل 

قام ول يقوم اإّل َمن �سمع ر�سول اهلل يقول.
فقالوا:  الأن�ساري...  اأيوب  اأبو  فيهم  رجً�  ع�سر  ب�سعة  فقام 
ن�سهد اأّنا �سمعنا ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله( يقول: األ اأّن 
اهلل عّز وجل وليي واأنا ويّل املوؤمنني، األ فَمن كنت موله فعلي 
اأحّبه،  َمن  واأحّب  عاداه،  َمن  وعاد  واله،  َمن  وال  الّلهم  موله، 
الأثري  الغابة لبن  اأُ�سد  اأعانه«.  َمن  واأعن  اأبغ�سه،  َمن  واأبغ�ض 

:ج3،�ض316.
4ـ »عن الأ�سبغ قال: اأتينا مع علي فمررنا مبو�سع قرب احل�سني، 
فقال علي: هاهنا مناخ ركابهم، وهاهنا مو�سع رحالهم، وهاهنا 
مهراق دمائهم، فتية من اآل حمّمد ُيقتلون بهذه العر�سة، تبكي 

عليهم ال�سماء والأر�ض«. ذخائر العقبى للطربي: �ض97.
انه  اأمام معاوية روي  ال�سجاعة  : وِمن مواقفه  مواقف �سجاعة 

�ساأل ال�سبغ بن ُنباتة اأبا هريرة يف حم�سر معاوية فقال : 
يا �ساحب ر�سول اهلل اإين اأحلفك باهلل الذي ل اإله اإل هو عامل 
الغيب وال�سهادة وبحق حبيبه حممد امل�سطفى - �سلى اهلل عليه 
واآله - اإل اأخربتني ، اأ�سهدت غدير خم ؟ - قال : بلى �سهدته ، 
قلت : فما �سمعته يقول يف علي ؟ - قال : �سمعته يقول : من كنت 
موله فعلي موله ، اللهم وال من واله وعاد من عاداه وان�سر 
اإذا واليت عدوه  من ن�سره واخذل من خذله ، قلت له : فاأنت 
وعاديت وليه ، فتنف�ض اأبو هريرة �سعداء وقال : اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون. الإي�ساح الف�سل بن �ساذان الأزدي:�ض537.
يف وقعة �سّفني : حّر�ض الإمام علي ) عليه ال�س�م ( اأ�سحابه ، 
مني يف  فقام اإليه الأ�سبع بن نباتة فقال : يا اأمري املوؤمنني ! قدِّ
البقّية من النا�ض ، فاإّنك ل تفقد يل اليوم �سربًا ول ن�سرًا ، اأّما 
اأ�سبنا منهم ، واأّما نحن ففينا بع�ض البقّية ،  اأهل ال�سام فقد 
اأيذن يل فاأتقّدم ؟ فقال علي : تقّدم با�سم اهلل والربكة ، فتقّدم 

واأخذ رايته ، فم�سى وهو يقول :
ي�����ُدَم  بال���قنوط  الرج���اء  • اإّن  اأ�سب  البقايا  ترجو  حّتى متى 
ُيدَب  والأدمُي  هواك،  فادُبْغ   • تنب  دهر  اأح���داث  ترى  اأما 
. تفر  ل  وغدًا  �سغل  اليوم   • اأب�����ل  تريد  قد  فيما  والرفق 
َب �سيفه ورحمه دما ، وكان �سيخًا نا�سكًا  فرجع الأ�سبغ وقد خ�سَ
عابدًا ، وكان اإذا لقي القوم بع�سهم بع�سًا يغمد �سيفه ، وكان 
من ذخائر علي مّمن قد بايعه على املوت ، وكان من فر�سان اأهل 

العراق. وقعة �سفني لبن مزاحم املنقري:�ض442.
 وفاته: 

من  كان  اأّنه  اإّل  ومكانها،  وفاته  تاريخ  امل�سادر  لنا  حُتّدد  مل   
اأع�م القرن الأّول الهجري.
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قراءة في كتاب

• ح�سني عبد المري

ان العالم يف كل بلدان العامل له معايري وثوابت خا�سة ي�ستند اليها 
التقدم  الريادة يف جمال  لتاأخذ  دائما  ال�سعوب  وتطمح  بها  ويتقوى 
والذي  التطور  لهذا  الطائلة  الم��وال  ر�سد  وذلك من خالل  العلمي 
النواة  التي تعترب  بالبتدائية  يبداأ من مرحلة ريا�س الطفال مرور 

الرئي�سية للتقدم يف كل جمال من جمالت احلياة.
للحرب  اع��الم  هناك  مثلما  به  اخلا�س  اعالمه  له  امل��ي��دان  وه��ذا 
الرتبية  فقطاع  املهمة،  امليادين  من  ذلك  وغري  والزراعة  ولل�سحة 

يحتاج -دون ادنى �سك- اىل العالم الرتبوي.
ولكن املالحظ برغم وجود هذا النوع من العالم يف بلدنا اأن هناك 
اهمال يف دعم هذا العالم مقارنة بدوره يف تن�سيط احلركة العلمية  
ادعائنا  مع  ال�سحيح خا�سة  بال�سكل  دوره  ياخذ  الآن مل  اىل  ولكنه 
اعماق  يف  جذورها  ال�ساربة  احل�سارة  بلد  اأننا  امل�ستمر  وتاأكيدنا 
حال  اليه  و�سل  الذي  احلال  مع  الدع��اء  هذا  يتنا�سب  التاريخ،فهل 

التعليم اىل م�ستوى املدار�س الطينية.
تعاين  كلها  بل  ال��ع��راق  يف  املهمة  القطاعات  اأغلب  ب��اأن  نتفق  وق��د 
هذا  ولكن  والتخريب،  الف�ساء  فيها  وينخر  والفو�سى  الهمال  من 
املجال حيوي جدا ومن خالله فقط ميكن بناء دولة امل�ستقبل القوية 
الر�سينة الفاعلة املتقدمة يف كل امليادين، كما اكدته جتارب الكثري 
من الدول املوجودة اليوم فينبغي على الدولة البدء احلقيقي بدعم 

هذا املجال املهم واحليوي لكل الجيال.
 لبد اأي�سا ان تقوم جميع املوؤ�س�سات العالمية والعالميون بحمالت 
تعانيه  البتدائية وما  املدار�س  ال�سوء على  لت�سليط  مكثفة متوا�سلة 
من اهمال كبري متوا�سل ب�سبب الف�ساد الذي اعمى اب�سار وب�سائر 

و�سمائر امل�سوؤولني.
كما ينبغي ان تكون هناك مكافاآت للمدار�س التي  فيها  ن�سب النجاح 
وحما�سبة  م�ستواها  على  للمحافظة  لت�سجيعها  وعالية  حقيقية 
املدار�س التي تكون ن�سب النجاح فيها متدنية اأو غري مطابقة للواقع 

مع عمل درا�سة وا�ستبيانات لك�سف اأ�سباب التدين.  
ر�سالته  لتاأدية  ومعنويا  ماديا  العراقي  املعلم  متكني  اأي�سا  وينبغي 
العظيمة على اح�سن وجه، ولبد من توفري كافة المكانيات املادية 
والفنية وو�سع الخت�سا�سات املنا�سبة يف هذا املجال ور�سد الظواهر 
ال�سلبية التي حت�سل يف بع�س املدار�س ومعاجلتها مب�ساركة العالم، 
وعمل برامج تلفزيونية ت�ستقطب هوايات  الطلبة ملختلف املراحل من 

خالل اأفالم الر�سوم املتحركة والربامج التلفزيونية الهادفة

العالم الرتبوي
تاأمالت

اإن القراآن الكرمي كتاب �سماوي اأنزل لهداية النا�س اأجمعني ُت�سري اإىل 
ذلك اآياته الكرمية ومنها قوله تعاىل: )�سهر رم�سان �لذي �نزل 
و�لفرقان...(  �لهدى  من  وبيناٍت  للنا�س  هدًى  �لقر�آن  فيه 
)�سورة البقرة: 185(، وقد عدنّ اأهل الفن والخت�سا�س هذه احلقيقة 
�س ووظيفته؛ لذا فهو كتاب  القراآنية من خ�سائ�س هذا الكتاب املقدنّ
مو�سوعي ل يجر النار اإىل قر�س �سوى احلق يف الأحكام والواقع يف 

مو�سوعاتها واملو�سوعية يف بيانها خدمة لالإن�سان الكرمي.
وقد ذكر القراآن الكرمي مو�سوعا كثرية تتعلنّق بحياة النا�س مبا�سرة اأو 
غري ذلك واأعطى توجيهًا اأو حلوًل، كما اأنه نبه عن خماطرها الدنيوية 
والآخروية، ومن جملة تلك املو�سوعات التي تناولها مبو�سوعية وبنينّ 
عليها  يرتتب  وما  ممار�ستها  تنتجه  ما  خالل  من  وحقيقتها  واقعها 
هو: )اخلو�س يف احلديث(، والذي ي�ست�سيغه الكثري من النا�س اليوم 
ويتهاون به مثلهم، اإذ ل يكاد يخلو مكان ما اإل وجتد فيه من ميار�سه 
وانتكا�سة  الإجمالية  الفرقة  زيادة يف  �سبب  اأي�سًا، مما  وميتهنه  بل 
لل�سخ�سية الفردية وحمقًا للهوية الإميانية، فهو اليوم م�سكلة واقعية 
لبد من معرفتها والطالع عليها لتجنبها ودرء خماطرها واآثارها؛ 
فما هو اخلو�س، وما هي م�ساديقه و�سوره، وما هي اآثاره، هذا ما 

خو�س اخلـــائ�سني واآثاره ال�سلبية
•بقلم �ل�سيخ مازن �ساكر

•ماج�ستري �لتف�سري وعلوم �لقر�آن

�جلزء �لول
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خو�س اخلـــائ�سني واآثاره ال�سلبية
�ستتناوله تو�سحه وتف�سح عنه املقالة التي بني اأيدينا.

�خلو�س لغة و��سطالحًا:
جذرها:  وال�ساد(،  وال��واو  )اخل��اء  الأ�سلية:  حروفها  كلمة  لغة  اخلو�س 
على  وت��دلنّ  )َخْو�س(  امل�سدر  من  ا�سُتقت  )َف��َع��ْل(،  وزن  على  )َخ��َو���ْس( 
وامل�سي  واقتحامه  والطني  كاملاء  املتمايز  غري  امل�ساف  املائع  يف  الدخول 
فيه على غري دراية وروية، الأمر الذي يلزم حتريكه وزيادة اإبهامه، كذلك 
اأنه متدرج وغري متجه  ت�سوره على  يلزم  اأنه  كما  واجتيازه،  فيه  التوغل 

وي�سعب الرجوع عنه ويتعقد ثمنّ ي�ستحيل كلما ازداد التوغل فيه.
الأذى  يوجب  مبهم  دخ��ول  كل  يف  ي�ستعمل  �سار  حتى  املعنى  تو�سع  وقد 
والتلويث، كما اأنه ا�سُتعري ا�ستعماله يف اُلمور امللتب�سة والت�سرف فيها من 
دون دراية اأو دليل وبرهان، ومثاله ما ذكره ال�سيد جعفر مرت�سى العاملي 
يف كتابه ال�سحيح من �سرية الإمام علي )عليه ال�سالم( اجلزء العا�سر يف 
ال�سفحة اثنني وخم�سني من �سوؤال اأبان بن تغلب لالإمام جعفر ال�سادق 
لهم جمل�س ر�سول اهلل،  )عليه ال�سالم( عن من اأنكر على القوم جلو�س اأونّ
فاأجابه الإمام عليه ال�سالم بحديث طويل كان منه: )...ثم قام اأبو الهيثم 
بن التيهان، فقال: واأنا اأ�سهد على نبينا اأنه اأقام عليًا � يعني يف يوم غدير 
خم � فقالت الأن�سار: ما اأقامه اإل للخالفة، وقال بع�سهم: ما اقامه اإل 

ليعلم النا�س اأنه موىل من كان ر�سول اهلل موله، وكرث اخلو�س يف ذلك، 
فبعثنا رجاًل اإىل ر�سول اهلل ف�ساألوه عن ذلك، فقال: قولوا لهم: علي ويل 

املوؤمنني بعدي، واأن�سح النا�س لأمتي...(.
ال�سريفة  والأحاديث  القراآنية  الآي��ات  تتبع  خالل  فمن  ا�سطالحًا،  واأما 
اأن )اخلو�س( يراد به: الدخول ال�سريع يف  ميكن ت�سور مفهومًا له وهو 
كالم اأو بحث من دون روية وتفكر ودراية ودليل وبرهان، بداعي اجلهل 
وهوى النف�س والنحراف، مما يوجب خلط اُلمور ولب�سها  واإبطال احلق 
اأمر  وهو  بالباطل،  الكالم  بعبارة خمت�سرة:  فيه  وقيل  الباطل،  واإحقاق 
ا�سُتعملت  حيث  القراآين،  ال�ستعمال  اأغلب  وعليه  العقالء  لدى  مذموم 
هذه املادة يف القراآن الكرمي يف ت�سعة موا�سع موزعة على �سبعة �سور هي: 
)الن�ساء؛ الأنعام؛ التوبة؛ الزخرف؛ الطور؛ املعارج؛ املدثر( جاءت كُلها 
باملعنى ال�سطالحي اإلنّ مو�سعني منها جاءت فيها باملعنى اللغوي مبعنى 
عموم الدخول يف حديث خمالف غري املنهي عنه، وهي قوله تعاىل: )وقد 
نزل عليكم يف الكتاب اأن اإذا �سمعتم اآيات اهلل يكفر بها وي�ستهزاأ بها فال 
تقعدوا معهم حتى يخو�سوا يف حديث غريه انكم اإذًا مثلهم اإن اهلل جامع 
وقوله   ،)140 الن�ساء:  )�سورة  جميعًا(  جهنم  يف  والكافرين  املنافقني 
تعاىل: )و�إذ� ر�أيت �لذين يخو�سون يف �آياتنا فاأعر�س عنهم حتى 

بحوث
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يخو�سو� يف حديث غريه و�إما ين�سينك كال�سيطان فال تقعد بعد 
)حتى  فجملت:   ،)68 الأنعام:  )�سورة  �لظاملني(  �لقوم  مع  �لذكرى 
يخو�سوا يف حديٍث غريه( يف الآيتني مبعنى اإىل اأن يدخلوا يف حديث اآخر 

غري املنهي عنه امل�سار اإليه يف �سدر الآيتني.
اأما الآيات القراآنية امل�ستعملة يف مورد الذم فهي:

فاأعر�س  �آياتنا  يف  يخو�سون  �لذين  ر�أيت  )و�إذ�  تعاىل:  قوله  1ـ 
عنهم...(.

�إذ قالو� ما �أنزل �هلل  )وما قدرو� �هلل حق قدره  2ـ قوله تعاىل: 
مو�سى  به  جاء  �لذي  �لكتاب  �أنــزل  من  قل  �سيٍء  من  ب�سٍر  على 
كثريً�  وتخفون  تبدونها  قر�طي�س  جتعلونه  للنا�س  وهدًى  نورً� 
يف  ذرهــم  ثم  �هلل  قل  �آبــاوؤكــم  ول  �أنتم  تعلمو�  مل  ما  وعلمتم 

خو�سهم يلعبون( )�سورة الأنعام: 91(.
3ـ قوله تعاىل: )ولئن �ساألتهم ليقولن �إنا كنا نخو�س ونلعب قل 

�أباهلل و�آياته ور�سوله كنتم ت�ستهزوؤن ( )�سورة التوبة: 65(.
و�أكرث  قوًة  منكم  ��سد  كانو�  قبلكم  من  )كالذين  تعاىل:  قوله  4ـ 
كما  بخالقكم  فا�ستمتعتم  بخالقهم  فا�ستمتعو�  و�أولدً�  �أمو�ًل 
��ستمتع �لذين من قبلكم بخالقهم وخ�ستم كالذي خا�سو� �أولئك 
�خلا�سرون(  هم  و�أولئك  و�لآخــرة  �لدنيا  يف  �أعمالهم  حبطت 

)�سورة التوبة: 69(.
يومهم  يالقو�  حتى  ويلعبو�  يخو�سو�  )فذرهم  تعاىل:  قوله  5ـ 

�لذي يوعدون( )�سورة �لزخرف: 83(.
6ـ قوله تعاىل: )�لذين هم يف خو�س يلعبون( )�سورة الطور: 12(.

يومهم  يالقو�  حتى  ويلعبو�  يخو�سو�  )فذرهم  تعاىل:  قوله  7ـ 
�لذي يوعدون( )�سورة املعارج: 42(.

8ـ قوله تعاىل: )وكنا نخو�س مع �خلائ�سني( )�سورة املدثر: 45(.

املعيار يف ت�سخي�س اخلو�س:
الأق��وال منها  اإمنا منح�سر  يف  الأفعال  املراد باخلو�س يف  اأن  ل يخفى 
وم�سداقه: هو الفرد اخلارجي الذي ينطبق عليه املفهوم، اأي: اأنه نف�س 
الفعل الإن�ساين اخلا�س )الكالم( املتلب�س بو�سف: )من دون روية وتفكر 
اأو  النف�س  ه��وى  اأو  اجلهل  بداعي  ك��ان  �سواء  وب��ره��ان(،  ودليل  ودراي���ة 
واإحقاق  واإبطال احلق  اُلمور ولب�سها  اإىل خلط  الذي يف�سي  النحراف، 
الباطل، وعليه فيمكن ت�سور املعيار يف كون البحث اأو احلديث خو�سًا من 
ل، بعد حتليله وت�سخي�س عنا�سره الذاتية التي ميتاز بها، ومقارنة ذلك 
مبا نهى عنه ال�سرع وهو �سيد العقالء والعرف، وميكن النطالق يف ذلك 
من خالل قوله تعاىل: )وما قدروا اهلل حق قدره اإذ قالوا ما اأنزل اهلل على 
ب�سٍر من �سيٍء قل من اأنزل الكتاب الذي جاء به مو�سى نورًا وهدًى للنا�س 
ول  اأنتم  تعلموا  مل  ما  وعلمتم  كثريًا  وتخفون  تبدونها  قراطي�س  جتعلونه 
اآباوؤكم قل اهلل ثم ذرهم يف خو�سهم يلعبون(، الذي اأنكر على من قال: 
اإنكارًا �سديدًا بالتقييم والتوبيخ  اأن اهلل مل ينزل كتابًا �سماويًا على ب�سر 
مبواجهتهم وحماججتهم بالواقع الذي يعلمونه جميعًا اأو ل يعلمه بع�سهم، 

وهو يعني:
واأن  تاأين  اأو  تفكري  اأي  دون  من  احلديث  يف  �سريعًا  ب��ادروا  اأنهم  �أوًل: 

الكالم ُدخل فيه بتفكري م�سبق وهو ممجوج عقالئيًا مذموم عرفيًا.
ثانيًا: عدم وجود املعرفة الكافية يف مو�سوع احلديث وخلوه من امل�ستند 

ال�ستدليل فيه، وهو اأي�سًا منهي عنه عقالئيًا وعرفيًا.
مقلوبة  بل  وا�سحة،  غري  ملتب�سة  النتائج  تكون  اأن  يريدون  اأنهم  ثالثًا: 

اأي�سًا.
فاإن اجتمعت هذه الثالثة )الإ�سراع يف  تناول اأطراف الكالم دون تاأين اأو 
وجود دليل وكان ناجته ملتب�س غري وا�سح(، فهو اخلو�س ال�سريح بعينه، 
واإل فتكفي واحدة منها لتكون �سورة منه وجانب وم�سداق له متحقق يف 

الواقع اخلارجي.
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مسرح

امل�سرح يف كربالء

• �لباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

• �حللقة �لر�بعة

يف هذه �حلقبة من مرحلة �لأربعينات بد�أت حركة �مل�سرح تاأخذ 
لكون  �ل�سعبية  و�لفرق  �ملدر�سي  �مل�سرح  خالل  من  جديد�  منحا 
�أعمار �لطالب كانت كبرية و نا�سجة و يظهر من خالل �لبحث �إن 
�مل�سرح بد� يظهر كم�سرح حقيقي له �سماته �لو�عية حيث قدمت 
�إعمال م�سرحية ملوؤلفني عرب وعامليني ، علما �إن  �مل�سرح �لكربالئي 

مل يخُل من موؤلفني �أو معّدين �أو كّتاب �سيناريو... 

مرحلــــة الأربعينيــــــات
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  يف تلك احلقبة كانت اأكرث امل�سرحيات التي تقدم من قبل املدار�س تعمم 
من قبل وزارة املعارف )وزارة الرتبية حاليا( ومن خالل البحث لوحظ 
اإن مدار�س لواء احللة والديوانية قدمت نف�س امل�سرحيات التي قدمت يف 
كربالء وهذا يدل اأما على تعميم الوزارة لعدة م�سرحيات ويبداأ النتقاء 

منها اأو رمبا هو تاأثري مناطقي يف امل�سرح..
قبل فرقة  �ل�سحر�ء( من  �سنة 1941 قدمت )م�سرحية  1- يف 
�سعبية طورت نف�سها واتخذت ا�سما  يدل على وجود فرق �سعبية اأخرى 
الفن(  اأن��وار  )فرقة  وتقدمي  وهبي  يو�سف  تاأليف  من  الن�س  كان  حيث 
كان العر�س يف قاعة متو�سطة كربالء للبنني. وكان هناك اإعالن �سدر 
عن  ال�سادرة   1941/5/3 يف  جامعة(  اأدبية  )يومية  الندوة  جريدة  يف 
جمعية ندوة ال�سباب العربي )حتيي هذه الليلة فرقة اأنوار الفن التمثيلية 
كربالء  متو�سطة  م�سرح  على  )ال�سحراء(  اخلالدة  الوطنية  الرواية   �

للبنني، فهلموا مل�ساهدتها. 
تاأليف  �لكهف(  �أهل  �أي�سا قدمت )م�سرحية  2- يف عام 1941 
توفيق احلكيم واإخراج مهدي جا�سم �سما�سي.. وهي م�ستوحاة من ق�سة 
اهلل  عبد  اللواء  مت�سرف  قبل  من  كانت  العر�س  ورعاية  الكهف  اأه��ل 

علوان.
�لأ�سقف(  )�سمعد�نات  م�سرحية  عر�ست   1941 عام  يف   -3
تاأليف الكاتب امل�سرحي العاملي )نورمان ماكنيل( عن رواية )البوؤ�ساء( 
مع  فيكتور هيجو و�سمنها تظهر حادثة )جان فاجلان(  العاملي  للكاتب 

)الأ�سقف ذلكوم(. 
كانت امل�سرحية من تقدمي ثانوية كربالء واأ�سهر املمثلني يف حينها بدري 
ال�سامي،  ر�سيد  جا�سم،  مهدي  فريد،   ح�سون  �سم�سي  فريد،  ح�سون 
كربالء  ثانوية  طالب  ومثلها  �سما�سي  جا�سم  مهدي  واأخرجها  اأعدها 
للبنني... ابرز املمثلني فيها مهدي عبود �سياء الدين )دور يعقوب( وعبد 
الرزاق الوكيل )دور رهبان(  وحميد الكروي و�سهاب الكروي... وبرعاية 

مت�سرف لواء كربالء – عمر حفظي العلي. 
يف منت�سف الأربعينيات قدمت امل�سرحيات التالية

اخ��راج  �سوقي  اأح��م��د   � تاأليف  �لأندل�س(  )�أمــرية  م�سرحية   -4
مدر�س من مدينة النجف تقدمي طالب ثانوية كربالء بطولة زكي �سعيد 
احلمداين وبدري ح�سون فريد امل�سرحية نرثية وعر�ست لعدة اأيام كان 

اليوم الخري من ح�سة الن�ساء.
5ـ م�سرحية )ق�سر �لهودج( تاأليف � اأحمد باكثري متثيل طالب ثانوية 
– وهي م�سرحية  – ال�ساب البدوي  كربالء وبطولة بدري ح�سون فريد 
�سعرية يف عدة ف�سول اأ�سبه ما تكون بق�سة )قي�س وليلى( م�ستقاة من 
الأدب العربي � ال�ساب البدوي الذي يع�سق فتاته.. ومتر به حوادث كثرية 

وتنتهي امل�سرحية كما يف نهايات امل�سرحيات الرومانتيكية التاريخية.
6 -  م�سرحية )و�معت�ساه( تاأليف علي اأحمد باكثري واإخراج مهدي 

ثانوية كربالء  جا�سم �سما�سي، وهي م�سرحية �سعرية من متثيل طالب 
وبطولة بدري ح�سون فريد...

7- يف ني�سان من �سنة 1948م قدمت م�سرحية )�لقبلة �لقاتلة( 
تاأليف لوبيك لومادي من امل�سرح العاملي... ترجمة فتوح ن�ساطي واإخراج 
الفنان الكبري جعفر ال�سعدي وتقدمي طالب ثانوية كربالء للبنني. ومتثيل 
نوري اأمني، بدري ح�سون فريد وحميد الكروي قدم العر�س على م�سرح 
ثانوية كربالء للبنني، كانت رعاية العر�س ملت�سرف لواء كربالء طاهر 

القي�سي.
عبد  تاأليف  �لفيل(  )عــام  م�سرحية  قدمت   1948 عــام  8-يف 
اجلبار املطلبي وتقدمي ثانوية كربالء للبنني، وامل�سرحية تتكون من اأربعة 
يف  �سنعاء  امل�سرحية   ومكان   571 الفيل  عام  امل�سرحية  زمن  ف�سول، 

اليمن ومكة واحلجاز...                 
)طعنة  م�سرحية  قدمت   1948 عام  من  �لثامن  �ل�سهر  يف   -9
الفنان  اإ�سراف  حتت  العاملني  واإخ��راج  بطي  �سليم  تاأليف  �لقلب(  يف 
الرفيعي،  – ناظم  للبنني  كربالء  ثانوية  وتقدمي طالب  ال�سعدي  جعفر 
عزيز �سادق، ر�سا مرت�سى لطيف، اإدارة الإنتاج  من قبل جلنة اخلدمة 
ومدير  الفروجي  عبا�س  الأ�ستاذ  اإ�سراف  حتت  الثانوية  يف  الجتماعية 
الر�سول  – عبد  كربالء  لواء  مت�سرف  وبرعاية  مو�سى،  ح�سن  الثانوية 

اخلال�سي.                                                       
م�سرحية )طعنة يف القلب( اأحداثها �سريعة دامية تتواىل فيها الفجائع 
وطبعت  املتو�سط  القطع  من  �سفحة  مئة  امل�سرحية  واحتلت  والكوارث، 
مبطبعة ال�سعب �سنة 1936 وت�سمنت مقدمة رمزية، ظهرت فيها اأ�سباح 
الف�سيلة والرذيلة وحتاورت رمم لأموات وقد بلغت �سخو�س امل�سرحية 19 

ممثال وممثلة.                        
الآن بداأنا نتعرف على �سيء جديد ا�سمه الإخراج اجلماعي، كما ل زلنا 
نتحدث عن م�سرح طالبي لكنه كان ميثل واقع امل�سرح العراقي يف هذه 
كانوا  امل�سرحيني  بع�س  وان  ال�سعبي  امل�سرح  على  يوؤثر  بداأ  حتى  املدينة 
ا�سهر  وم��ن  املدر�سي  امل�سرح  طريق  عن  ال�سعبي  امل�سرح  اإىل  يدخلون 
�سهاب  )ال�سقي(،  ال�سواف  ه��ادي  ح�سني  امل�سرحية  هذه  يف  املمثلني 
الكروي )تاجر(، حممد ح�سن ال�سكرجي )ابن ال�سقي(، )�سقيق حميد 
ح�سن  كربالء(  مدينة  يف  املعروف  احللويات  معمل  �ساحب  ال�سكرجي 
ال�سهر�ستاين،  كاظم جواد  اهلل،  ن�سر  ال�سعيد، عدنان  هادي  جلوخان، 
فوزي حممد اأمني، والفنيون املاكياج  احلاج ناجي الراوي وهو من كبار 
الفنون  والأ�ستاذ يف معهد  الفرتة الالحقة  العراق يف  املاكياج يف  فناين 
و�ساحب  ال�سعيد  ه��ادي  امل�سرح  واإدارة  جميل  جليل  والإن���ارة  اجلميلة 
عبد   – كربالء  ل��واء  مت�سرف  برعاية  امل�سرحية  عر�س  كان  الكروي، 

املجيد عالوي.. 
م�سرحا حقيقيا  لي�سبح  يتطور  بداأ  الفرتة  امل�سرح يف هذه  اإن  ونالحظ 
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يحمل احلرفة امل�سرحية ويعد الفنان الراوي اأول ماكري يف كربالء  حيث 
اأي�سا وجود  اأكادميي وعلمي ونالحظ  كان دخوله بهذه امل�سرحية ب�سكل 
اإن امل�سرح يف كربالء قد  للم�سرح كما لوحظ  اإدارة  الإنارة وجند وجود 
معاجلة  اإن  ال�سيا�سي،  الهم  ثم  ومن  الجتماعي  الهم  عاتقه  على  اخذ 
حدث اليوم يعد م�ساألة من اأولويات امل�سرح ، فحدث اليوم كان له الدور 

الكبري بالتداول واحلديث بني النا�س..
والئيات

لقد عرفنا اهلل اجلنة ترغيبًا فيها وبني لنا بع�سًا من نعيمها واأخفى عنا بع�سًا زيادة 
يف الرتغيب والت�سويق فورد على ل�سان النبي والأئمة عليهم اأف�سل ال�س�ة وال�س�م 
مبقدار ما ميكن للمرء منا اأن يدركه فكره اأو خياله، ثم هناك املزيد مما ل عني 
راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر فو�سفها يف كتابه العزيز باأنها متتد على 
عر�ض ال�سموات والأر�ض وهي على منازل قيل اأف�سلها الو�سيلة وقيل الفردو�ض وقيل 
عدن وجميعها حتت عر�ض الرحمن ولها ثمانية اأبواب فيها ما لذ وطاب من الطعام 

واحلور العني والولدان املخلدون وغريها من الأو�ساف التي ل تدركها العقول.
وبطبيعة احلال حينما و�سف اهلل لنا طبيعة ما موجود يف اجلنة مبا حتويه من انهار 
واأ�سجار جعل لنا يف دار الدنيا مثال يحمل �سيء من ذلك اجلمال وان كان بفارق 
كبري جدا وكذلك حينما و�سف لنا طبيعة �سكانها املنعمون بامللذات تخدمهم احلور 
العني والولدان املخلدون الأمر الذي يجعلنا نبحث عن جنة نعي من خ�لها وندرك 
ما �سي�قيه املوؤمن يف دار الآخرة ولعل خري مثال على ذلك جنة احل�سني -عليه 
ال�س�م- التي ميتد عا�سقوها على طول الأر�ض وال�سماء وعر�سهما بعد اأن خ�سها 
اأبي عبد اهلل ال�سادق  اهلل بخ�سائ�ض ومميزات تفوق ار�ض اجلنة فقد ورد عن 
)عليه ال�س�م( انه قال: »اإّن اأر�ض الكعبة قالت:َمن مثلي وقد ُبني بيت اهلل على 
ظهري، ياأتيني النا�ض من كّل فّج عميق؟! فاأوحى اهلل اإليها اأن ُكّفي وقّري، ما ف�سل 
لِت به فيما اأعطيت اأر�ض كرب�ء اإّل مبنزلة الإبرة غر�ست يف البحر فحملت  ما ُف�سّ
اأر�ض كرب�ء ما  لتك، ولول من ت�سّمنه  من ماء البحر، ولول تربة كرب�ء ما ف�سّ
خلقتك ول خلقت البيت الذي به افتخرِت، فقّري وا�ستقّري وكوين ذنبًا متوا�سعًا 
ذليً� مهينًا، غري م�ستنكف ول م�ستكرب لأر�ض كرب�ء، واإّل �سخت بك وهويت بك يف 
نار جهنم« ويف رواية اأخرى: »حتى يجعلها اهلل اأف�سل اأر�ض يف اجلنة، واأف�سل منزل 

وم�سكن ي�سكن اهلل فيه اأولياءه يف اجلنة« .
كما اأن اجلنة التي تعد اأعلى منزلة فيها حتت عر�ض الرحمن ف�سكانها ل ي�ستطيعون 
اأن ي�سلوا اإىل العر�ض لوجود احلجب التي متنعهم اإل اأن زائر احل�سني يزور اهلل يف 

عر�سه كما ورد يف احلديث ال�سريف.
فان  احل�سني  اإىل جنة  والوافدين  اهلل  ال�ساكنني يف جنة  وعظمة  مكانة  واأم��ا عن 
زيارة الأربعني تعد خري �ساهدا على ذلك فعلى طول الطرق املوؤدية اإىل كرب�ء يرى 
الزائر موائد الإطعام متتد ملئات الكيلومرتات ت�سم اأ�سهى واألذ الطعام وال�سراب 
ويقبلون  بغبار م�ب�سه  يتباركون  اللذين  املحبني  اأي��ادي  يطلب  اأن  قبل  لها  تتلقفه 
اأقدامه ويتو�سلون به للمكوث عندهم وقتا اأطول ليتفننوا بخدمته وهم ممتدون على 
الطرقات على �سكل جماميع ب�سرية فيهم الكهول وال�سباب والن�ساء والأطفال الذين 
تركوا اأعمالهم وهجروا ن�سائهم وعيالهم ليلتحقوا بركب خدام زوار احل�سني عليه 
ال�س�م فرتى البع�ض منهم يفرت�ض الأر�ض خلدمة الزائرين والبع�ض الآخر ي�سهر 
ليله لراحتهم والبع�ض الآخر يجوع عائلته ليطعهم، ون�ساء كم�ئكة رحمة تطوف 
على مدار ال�ساعة همها اأن ل ت�سمع �سوت جائع اأو اأنني مري�ض، واأطفال بعمر الورد 

هجروا ملذاتهم ون�سوا األعابهم.
فاحل�سني جنة اهلل يف اأر�سه ليتنعم بها حمبوه يف دار الدنيا متهيدا ملا خ�س�ض لهم 

من حياة نعيم وخلد يف دار الآخرة.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  ولء ال�سفار



مابني اجلنتني... جنة اهلل وجنة احل�سني 
والئيات
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 خالد غامن �لطائي  
 كاتب 

من ثمر�ت �لربعني
جمعني لقاء ح�سينٌي عابٌق بعطر �لولية لآل �لبيت �لطهار مع 

ف�سيلة �ل�سيخ قي�س �مل�سعودي للوقوف على �سيء من ثمر�ت زيارة 
�ربعينية �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( غري حت�سيل �لثو�ب ومو��ساة 
�آل �لبيت)عليهم �ل�سالم( بامل�ساب �جللل وقد خرجنا �سويًة بالنقاط 

�لتية:-

وتوطني  والخ���وة  التاألف  ثقافة  ن�سر  �لجتماعي:  1-�جلــانــب 
املحلة  �سكان   وب��ني  اجل���ريان  ب��ني  وال��ع��الق��ات  ال�سداقات  وار���س��اء 
الواحدة و�سكان املحافظة �سكان املحافظات الخرى وبني ابناء البلد 
الواحد والوافدين لكربالء من خارج القطر مما يزيد يف متا�سك ن�سيج 
العالقات واللحمة الجتماعية وذوبان الفوارق الطبقية او تقاربها يف 
املجتمع مما يلقي بظالله ايجابًا على عموم النا�س فحتى)الن�سارى 
عن  ورد  وكما  احل�سينية  ال�سعائر  اقامة  يف  �ساركوا  قد  وال�سابئة( 
امري املوؤمنني المام علي)عليه ال�سالم( )النا�س �سنفان اما اخ لك 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  والم��ام  اخللق(  يف  لك  نظري  او  الدين  يف 
النا�س عمومًا. وقد  اآ�سرة ربط بني  كلها  فاحل�سني مبثابة  لالأن�ساية 
ورد عن ر�سول اهلل الكرم النور القد�س)�سلى اهلل عليه واله( قوله: 
)لتوؤمنوا حتى حتابوا ال ادلكم على �سيء ان فعلتموه حتاببتم:اف�سوا 

ال�سالم واطعمو الطعام(.
والعطاء  والبذل  واليثار  الكرم  �سفة  تعزيز  �خللقي:  2-�جلانب 
وال�سرب على حتمل امل�ساعب وامل�ساق والتوا�سع من جهة اخلادم يف 
ي�سري  واملا�سي  لل�سائرين  بخدمته  متوا�سع  فاخلادم  واملا�سي  املواكب 
جنبًا اىل جنب مع الفقراء تاركًا �سيارته الفارهه وبروز حالة ال�سفافية 
احلكومية  واجلهات  املواكب  وا�سحاب  ال��زوار  بني  واللني  والت�سامح 
الهدف  بلوغ  على  النف�س  يف  وال���س��رار  الرادة  �سفة  وتعزيز  عامًة 
املن�سود على نيل الغر�س ملالقاة املحبوب   فاملا�سي من مدينة الب�سرة 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  المام  اىل  ي�سل  كي  يومًا   15 قرابة  ي�سرب 

وكذلك تاأ�سيل هوية املوالني لآل البيت)عليهم ال�سالم(
ال�سيا�سيني  على  عملي  رٌد  امل�سرية  ان  �ل�سيا�سي:  3-�جلــانــب 
املخادعني بان الدين يجمع النا�س و�سيا�ستهم تفرقهم وطابع الزيارة 
ديني بال �سك وان املوالني م�ساملون ل ارهابيون كما ي�سيع عنهم 

اعداوؤهم.
4-�جلانب �لروحي: ابقاء جذوة الدين م�ستعلة يف 

المة  ي�سيب  وقد  واآخ��ر،  حني  بني  الفتور  ي�سيبها  فالقلوب  القلوب، 
�سباٌت فتحتاج المة اىل �سعقة توقظها منها، فذكرى ا�ست�سهاد المام 
احل�سني)عليه ال�سالم( هو ال�سعقة الكربى التي اعادت وتعيد الفواق 
التي  املحفزات  اعظم  من  الربعني  ومرا�سيم  الم��ة،  اىل  واحليوية 
هي  ال�سالم(  البيت)عليهم  اآل  مودة  و  حب  وان  هذا  المة  حتتاجها 
المام  خدام  وان  هذا  النا�س  بني  الروحي  للذوبان  موؤثر  عامل  اكرب 
المام  ل��زوار  خدمتهم  يف  ال�سعادة  يجدون  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
للق�سية  ي�سري  بنزر  وف��اء  ذل��ك  يف  وي��رون  حزينة  ال��ذك��رى  ان  رغ��م 
احل�سينة التي كانت �سببًا ا�سا�سًا لبقاء ال�سالم ولولها لكان ال�سالم 
قد ق�سى بعد النحراف الموي الذي ن�سر �سمومه الفكرية واخللقية 

يف كيان المة ال�سالمية.
وهي  امل�سي  ريا�سة  تربز  املليونية  امل�سرية  يف  �ملــادي:  5-�جلانب 
احد الريا�سات بال خالف التي ين�سح بها الطباء مع وجود حمطات 
ا�سرتاحة للزائر متمثلة باملواكب والبيوت ي�سرتيح بها املا�سي قدر ما 
ي�ساء ثم يوا�سل امل�سرية. وكذلك تفجري الطاقات وتطوير المكانات 
اكتظاظ  عند  ت��ربز  التي  العقبات  وتذليل  ت�سهيل  �سانه  من  ما  وك��ل 
ومن  الخ��رتاع(  ام  قيل)احلاجة  وكما  ما  بقعة  يف  وجتمعهم  النا�س 
جميع النواحي كالت�سالت وطرق املوا�سالت واخلدمات الطبية واآلية 

النظافة وال�سكن وما اىل ذلك.
الق��ران  مع  والتباحث  العلم  بطلب  متمثاًل  �لعلمي:  6-�جلانب 
حمطات  وج��ود  مع  امل�سرية  اثناء  الدينية  الم��ور  يف  معًا  وال�سائرين 
ا�ستفتاء على طول الطريق فاذا �سال يف كل حمطة �سوؤاًل او اكرث فكم 

�ستزيد من ح�سيلة معلومات الزائر املا�سي.
احل�سني)عليه  المام  اربعينية  م�سرية  ان  �لعالمي:  7-�جلانب 
اىل  ر�سالة  واإي�سال  املختلفة  العالم  لو�سائل  د�سمة  مائدة  ال�سالم( 

العامل اجمع عن مظلومية اآل البيت)عليهم ال�سالة وال�سالم(.

مقاالت
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النبياء  ،ومعظم  والعتبات  املقد�سات،  ع��راق  ويف 
،وال��ع��دوان  املاآ�سي  ،ت��رتى  وال�ساحلني  ،والول��ي��اء 
والأخ��رى  الفينة  بني  تفيق  ،اأن  الئيمة  ،واملخططات 
،قا�سدة  �سفنا  وح��دة  ،لتمزق  الفتنة  اأنياب  ،لتطل 
تدمري الوطن وثرواته ،وال�سعب ومقوماته ،يبغون من 
احلروب ..والزمات ..والعنف.. الت�سدع الإجتماعي 
،خمططات  واخل���ريات  ال���رثوات  ..ون��ه��ب  والنف�سي 
جهنمية تقف وراء ذلك املا�سونية وال�سهيونية ودول 
العلم،  وط��ن  ،يف  ال�ساملة  التنمية  ،لإع��اق��ة  اجل��وار 

والفكر، والفقه ،واحلوزة العلمية ..
ال�سعبي  احل�سد  النا�سر–  غالب  بكتاب  ج��اء  وق��د 
واآث���ار  ال��ت��اري��خ  فل�سفة  ���س��وء  يف  وت���ط���وره  ظ��ه��وره 
واجليوبوليتكية  الأمنية  املتغريات  على  اإ�ستقالليته 
واحل�سارية يف املنطقة والعامل-  2015- ب�سفحاته 

األ� 248 �سمن اإ�سدارات جتمع موؤ�س�سة الر�سوان ، 
1-)) جاء اإعداد هذه الدرا�سة مبنا�سبة مرور عام 
حزيران   يف  وانطالقه  ال�سعبي  احل�سد  تا�سي�س  على 
عام 2014 ،يف �سوء توجيه املرجع الأعلى يف العراق 
احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي���ة  �سماحة 

الدقيق  وت�سخي�سه  الوارف(  ظله  )دام  ال�سي�ستاين 
بالعراق  املحدق  والتاريخي  الكبري  اخلطر  حلجم 
واملنطقة والعامل ول�سيما مع تخ�س�س الإرهاب بقتل 
الأبرياء وا�ستباحة احلرمات وتدمري املقد�سات ((..
ال�سعبي  احل�سد  وج��ود  ل��ول  اأن��ه:  القول  نافلة  وم��ن 
،وت�ساقطت  والداخلية  ال��دف��اع  منظومة  لإن��ه��ارت 
باله�سيم  النار  ..ولإنت�سرت  الدومينو  ،كقطع  املدن 
الترت اجلدد،والبهائم  املقد�سة من  مدننا  ،وحطمت 

بفتاوى  العفنة،املعبئة  امل��ف��خ��خ��ة،وال��روؤو���س 
ال�سلفي،  والقبح  القيح،  ،ف��ت��اوى  التكفري 

..وتدمري  ..واحل���رق  القتل  اأ�ساع  ال��ذي 
الآث�����ار ..وامل����راق����د ..وامل�����س��اج��د 
التي  امل���دن  ؛ب��ك��ل  واحل�سينيات 
اإ���س��ت��ب��اح��ه��ا ك���اجل���راد ال���س��ف��ر 

ال�ساللة  راي����ات  حت��ت  وال����س���ود، 
،كراية اأ�سالفهم معاوية.

الإره��اب  �سناعة  لربنامج  ماقلته  هذا    
قناة  ،يف  ج��ا���س��م  م��وؤي��د  الإع���الم���ي  ت��ق��دمي 
تاأ�سي�س  على  ع��ام  م��رور  العراقية،مبنا�سبة 

،والكتاب،  الإعالم  ،فعلى  العراقي   ال�سعبي  احل�سد 
ناع  �سُ ��ة  ..ت��ع��رينّ والفنانني  وال��ب��اح��ث��ني،  والأدب�����اء، 
الر�سيدة  مرجعيتنا  خ��ل��ف  ،وال���وق���وف  الإره�����اب 
،فاملرحلة تتطلب ح�سدين ح�سد جهادي وح�سد ثقايف 

..
وهذا الكتاب ينظوي حتت اجلنبة الثانية ،لف�سح كل 
فتاوى التكفري ،ككتاب املفكر "حم�سن وهيب" الذي 
اأ�سرت له بدرا�سة مبجلة "الرو�سة احل�سينية " بعدد 
املكتبات  متالأ  للتكفري  كتبا  هناك  نرى  ،لأننا  �سابق 
البيت  اأه��ل  اأت��ب��اع  �سد  حا�سد  ،واإع���الم  العربية 
على  نهار  ليل  تعمل  ،واأج��ن��دات  و�سيعتهم 

التدلي�س والت�سليل والنفاق لت�سويه 
ال�سحيحة  ع��ق��ي��دت��ن��ا  ����س���ورة 

اج�سادها  لتفخيخ  البهائم  ،وتدفع 
،و����س���ط ال����س���واق ..وامل�����س��اج��د 

مدن  بكل  ..وامل���دار����س..والزق���ة 
العراق.

على  التكفريي  الهياج  ه��ذا  واإن 
–�سوريا  العراق  املنطقة  �سعوب 

الحشد الشعبي والـــضرورة التاريخية 
ثمة مقولة ترتدد على �لل�سن ،ويف خ�سم �لكتابات �ملتنوعة ،وهي : لكل مرحلة رجالها ، و�أقول 
: لكل زمان �أبطاله ،�إل �أئمتنا �لأقد��س فهم عنو�ن �لبطولة على مدى �حلقب و�لأزمنة و�لتاريخ 
كاظم،فهم ر�يات حق خفاقة ،و�سنا بطولت خالدة ،و�أ�سرعة للن�سر موؤزرة ،وقدوة لالآنام يف ت�سحياتهم. حم�سن  • �سباح 

قراءة في كتاب
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واحل�سينيات  امل�ساجد  – و�سد  –البحرين  –اليمن 
وتفجريها يف احل�ساء والقطيف و�سد �سيعة الكويت 
البيت  اآل  اتباع  ،واإ�ستهداف  وافغان�ستان  وباك�ستان 
"ح�سن  لل�سهيد  م�سر  يف  امل��روع  للقتل  ح�سل  كما 
تقف  ال��ذي  التكفريي  للفكر  �سوؤوم  دلئ��ل  �سحاته" 
بيكو  و�سايك�س  الإ�سالم،  لتدمري  اأجندات  ورائه  من 
مل�سيئة  وفقًا  جم��ددًا  ال��دول  لتق�سيم  ُتنفذ  جديدة 
ح�سدنا  ت�سدى  ،وقد  واإ�سرائيل  والإ�ستعمار  الغرب 
ال�سعبي العراقي لتلك املاآرب ،ب�سدور اآمنت بالفتوى 
الت�سدع  ،واأوق��ف��ت  احلكيمة  للمرجعية  املقد�سة 
حا�سرته  ،بل  اخلراب  ..واأوقفت  النزيف  ..واأوقفت 
وطردته من جرف ال�سخر والعلم وال�سلوعية وبيجي 

و�سالح الدين وان �ساء اهلل من النبار ونينوى ..
اأربعة ف�سول  وقد جاء هذا الكتاب املهم للتاريخ يف 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  بعمق  غ���ارت  خمتلفة  واب���ح���اث 
وعتبة  الأول  ف�سله  م��ن  للمنطقة  وم��اُي��خ��ط��ط  
مطلح   – امل��ف��اه��ي��م  يف  ال�������س���روح���ات  
اأو  ال�سيا�سية  ،اخل��رائ��ط  التاريخ  فل�سفة 
العلمانية  ال�����س��راع��ي��ة،  اجليوبولتيكا 
والتفكري   ، ال�ساملة  اأو  املخططة 
ال�ساملة،  الإ�سرتاتيجي،العوملة 
التفكيك واإعادة البناء والت�سكيل 
ثم  اجل��دي��د،  العاملي  النظام   ،
بدرا�سات  الف�سول  تت�سل�سل 
ال�����س��ي��د  ن��ظ��ري��ة  م��ع��م��ق��ة يف 
ال��ت��اري��خ  ���س��ن  ال�����س��ه��ي��د يف 

الروؤية  وخيارات  لها   الن�سبية  والهمية  والظروف 
الكونية  ال���روؤي���ة  وامن����اط  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��م��ُث��ل  امل�سكلة 
داع�س  لتنظيم  العلى  املثل  اأو  الثقايف  ،والإمن���وذج 
الليربايل(�س122 وفيه مطالب  التوح�س  )اإ�ستدامة 
الأع��ل��ى  )امل��ث��ل  ال��ف��ك��ري  وال��غ��ط��اء  التنظيم   : ع��دة 

للوهابية اأو الأمنوذج الثقايف ال�سلفي(.
 وقد كتب الباحث " غالب النا�سر" ) اإن ال�ستبعاد 
ال�سقيفة  بوا�سطة  ال�سالم،  عليه  علي  لالإمام  املبكر 
الكربى  الإنحرافات  من  عري�سة  لقاعدة  اأ�س�س  قد 
يف  الإ�سرائيلية  الأف��ك��ار  ل��دخ��ول  اأ�س�س   ، الأم���ة  يف 
الروايات  خالل  من  وذلك  الإ�سالمي  الديني  الفكر 
الداخل  يف  اليهودي  الوجود  خالل  وم��ن   اليهودية، 
اآلية  مقدمتها  يف   ، كثرية  اآل��ي��ات  وع��رب  الإ���س��الم��ي 
املمنهجة  للكتاب  التاأويل  ،واآلية  لالأكاذيب  الو�سع 
عليهم  الأطهار  البيت  ،ولأه��ل  النبي  لنف�س  بالعداء 
احلديث  تدوين  مبنع  تع�سفي  ق��رار  ظل  يف  ال�سالم  
ال�سحيح ،فعاد الإحلاد وال�سرك والنفاق هو املمول 

للغطاء الفكري عند امل�سلمني ،....(.
وقد و�سع الباحث ا�سبعه على جرح المة وحتريفها 
بيته،  واآل  نبيها  اإتباع  يف  ال�سحيحة  عقيدتها  عن 

اىل  و���س��ول  ال�سلف  ات��ب��اع  دع��وى  اىل 
ال�سلف املعا�سر ال�ساذ عن القينّم واملُثل 
والإي��زي��دي  امل�سيحي  قتل  ُيعقل  ،فهل 

ال�سلفي  الإره��اب  ب�سكني  وال�سيعي  وال�سني 
م�سمى  وحت��ت  اأكرب"  "اهلل  ي�سرخون  وه��م 

لفتاتهم امل�سوهة للدين ،والتي اأدت اإىل هجرة 

املجتمعات لأوطانها بعد خرابها من داع�س امل�سنعة 
خارجيًا واملمولة وهابيًا .

ال�سيقة  الكتاب  "النا�سر" بف�سول  املوؤلف  ويتوا�سل 
:التاريخ  ال�سعبي  احل�سد  موؤ�س�سة  على  يوؤكد  ،وه��و 
،الُبنية والوظائف، يف تاريخ احل�سد ال�سعبي واملعادلة 
والدوار  الوظائف  ال�سعبي  احل�سد  ،بنية  الذهبية 
احل�سد  دعم  و�سيا�سة  اآليات  يف  النت�سار،  وثقافة 

ال�سعبي .. لُينتج لنا هذا البحث.
ويوؤكد الباحث اأن بحثه ي�ستهدف، بالدرجة الأ�سا�س 
حتقيق الروؤية والب�سرية والعرفان والوعي واحلما�سة 
يف الفهم والن�سرة للح�سد ال�سعبي والتاأييد الفاعل ، 
وامل�ساركة العملية يف اجلهاد ، عن بينة وب�سرية يف 
الوعي  م�ستوى   ،ورف��ع  و�سرعيتها  واملعركة  املو�سوع 
باأهمية  ا�ستقاللية القراريف موؤ�س�سة احل�سد ال�سعبي 
حترير  يف  احل�سد  جناحات  على  املرتتبة  والآث���ار   ،
املتغريات  على  المني،  ال�ستقرار  وحتقيق  الر���س 
الدولية  والعالقات  ال�سيا�سية  املجالت  يف  الخ��رى 
لالأمنوذج  اجلاذبية  من�سوب  ورف��ع  واجليوبولتيك 
اأهل  مدر�سة  يف  والفكري  الثقايف 
البيت كامنوذج ح�ساري واإن�ساين 
الإره���اب  ق��وى  على  منت�سر 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ن�����س��رت 
كل  يف  واخل��وف  الذعر 
اأنحاء العامل بحقدها 

الأموي الأعمى .

الحشد الشعبي والـــضرورة التاريخية 
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تحقيقات



طي��ور تكافح 
للولوج  في القفص الذهبي 

فاأجرت  الظاهرة  ه��ذه  ر���س��دت  احل�سينية(  )ال��رو���س��ة  جملة 
حتقيقا �سحفيا حول مو�سوع الزواج والعراقيل التي حتول عائقا 

اأمام هذه ال�سنة الإلهية.

�لزو�ج من �مل�ساريع �لإلهية �مل�سرعة و�ملقننة وفيها خري 
�لإن�سان و�سالحه �إن فهمها جيد� 

مدير مدر�سة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(يف العتبة احل�سينية 
الإلهي  الت�سريع  ع��ن  حت��دث  ال�سايف  اأح��م��د  ال�سيخ  املقد�سة، 
لهذه ال�سنة ال�سريفة واأهميتها قائال"ان م�سروع الزواج هو من 
امل�ساريع والآيات الإلهية املقد�سة، والتي قننت و�سرعت مع انها 
)َوِمْن  تعاىل  اهلل  قال  والب�سرية،اإذ  الإن�سان  غريزة  �سلب  من 
َلْيَها  �إِ َت�ْسُكُنو�  لِّ �أَْزَو�ًجــا  نُف�ِسُكْم  �أَ ن ْ مِّ َلُكم  َخَلق َ ْن  �أَ �آَياِته ِ
َقْوٍم  لِّ ــاٍت  َلآَي ــَك  َذِل يِف  ــًة�إِّن َ ــَم َوَرْح ًة  ــَودهَّ مهَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل 
ُروَن(، هذه الآية الكرمية تدل على ان الزواج هو من اآيات  َيَتَفكهَّ
اهلل الكربى، وعلى الإن�سان ان يلتفت اليها ول يرتكها او يهملها، 
الآية  الثانية من  والفقرة  ال�ستفادة منها،  كيفية  يتخبط يف  ول 
بجعل احلب وجعل  وتتمثل  الزواج  ثمرة هذا  ال�سريفةت�سري اىل 
ال��ذي يجعل  اإلهيان، لن اهلل جل جالله هو  امل��ودة وهما جعلنا 
احلب واملودة بني النا�س،قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 
خماطبًا نبيه الذي هو اكمل النا�س واكتملت به الخالق )واألف 
بينقلوبهم لواأنفقت مايف الأر�س جميعا مااألفت بني قلوبهم ولكن 
اهلل األف بينهم اإنه عزيزحكيم( فذلك يدل على ان تاأليف القلوب 

هو من اجلعولتالإلهية، نعم قد تتاآلف القلوب موؤقتا مل�سالح لكنها 
�سرعان ما تف�سل اما اذا كان املوؤلف هو اهلل جل جالله ف�ستبقى 

اىل البد وتنمو".
واأو�سح"اما ما يتعلق بالزواج املبكر فاإنه لي�س بكل �سوره حمبب 
وحمبذ فقد يكون الزوج �سغري ال�سن قليل اخلربة يف ادارة بيت 
الزوجية،لأن الزواج م�سوؤولية والتزام وهو لي�س بالأمر الب�سيط، 
اإذ ميكن لالإن�سان ان يدخل يف م�سروع موؤ�س�سة عاملية كربى وان 
مل يكن ميتلك خربة كافية يف ذلك حيث ميكنه ان ي�سع وكياًل 
ان  ي�ستطيع  ف�سل يف ذلك  وان  الم��ور،  زمام  يتوىل  م�ست�سارًا  او 
به  يطعن  ول  قلب  به  يك�سر  ل  اآخ��ر  م�سروعًا  ويفتح  ف�سله  يعلن 
عالقة  لي�ست  فالعالقة  تختلف  فالق�سية  ال��زواج  يف  نف�س،اما 
مادية بل هي عالقة روحية و قلبية، عالقة تدخل يف اعماق وجود 
الإن�سان،فبع�س الفتية اذا زوجوا مبكرًا �سحيح انهم يح�سنون 
يكونوا مدراء  ل  قد  لكنهم  والإن��زلق  الف�ساد  بع�س مظاهر  من 
جيدين مل�سروعهم املقد�س الكبري، وم�سروع الزواج هو بناء اإن�سان 

ولي�س ان�سانًا واحدًابل بناء اأ�سرة كاملة".
اأمر  ال��زواج  تاأخري  ان  نقول  ل  ال�سايف" نحن  ال�سيخ  واأ���س��اف 
يكون هناك عمر معني  ان  اأرى  �سلبي،ولكن  انه  العك�س  بل  جيد 
 20 ��� للزواج ي��رتاوح بني )20����  25(ع��ام بالن�سبة لل�ساب و)16 
بهذا  ملزمون  اجلميع  ان  يعني  ل  وه��ذا  للفتاة،  بالن�سبة  عام   )
مدراء  لكنهم   18 �سن  بلغوا  الذين  الفتيان  بع�س  فهناك  ال�سن 
جيدون،وكذلك بع�س الفتيات الالتي ل يتجاوزن �سن 13 لكنهن 

حتقيق: حممد الي�ساري- ف�سل ال�سريفي

المجتمعات 
التي يكثر 

فيها الشباب 
المتزوج تكون 
أكثر استقرارا 

من تلك التي 
يسودها 

الشباب االعزب 

يف ظل �لو�ساع �لقت�سادية �حلرجة ومت�سك �لكثريين بالعاد�ت و�لتقاليد 
و�لأعر�ف �لجتماعية ومنها ق�سية غالء �ملهور، و�سرورة �متالك بيت م�ستقل 

ملن يروم �لزو�ج،وغري من ذلك من �سروط، يقف �سمري حائر� �أمام هذه �ل�سعوبات 
�لتي تعرقل حتقيق حلمه يف �ن تكون له ��سرة يهنئ بها، وهو ي�سرب وي�سابر 

ع�سى �ن حتني حلظة �لفرج بعد �ن جتاوز عمره 35 عاما.

•ال�سيخ اأحمد ال�سايف
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مديرات جيدات،كما ان البع�س يبلغون �سن 40 او اأكرث من ذلك ثم ي�سبحوا ارباب 
احلالت  وهذه  الوراثية،  والعنا�سر  والثقافة  البيئة  يكون ح�سب  ا�سر جيدين،وهذا 
فردية والقاعدة العامة هي ان يكون هناك عمر حمدد ي�سبح فيه الفتى قادر على 
ادارة امور الأ�سرة،وهو ما ا�سرنا اليه �سابقًا، فالزواج املبكر لي�س باإطالقه جيد لن 

ذلك يتوقف على ببع�س العوامل واملوؤثرات التي ذكرت".
وبني" اإن ال�ساب وال�سابة اللذان يرومان الزواج ينبغي ان يعد لهما برنامج ي�ستمر 
ل� 3 ا�سهر، وهذا الربنامج يعرفهما على احلياة الزوجية وثمرات  ال�سرة والن�ساط 
تعاىل،   المر جزاهم اهلل  بهذا  اهتمت  بع�س اجلهات  ان هناك  وبالفعل  ال�سري، 
لكننا جندهم يركزون على امل�ساكل ال�سرية بعد الزواج، وامللفت للنظر ان البع�س 
ليق�سدون هذه اجلهات لأنهم ل يريدون حل م�ساكلهم، وال�سحيح هو انهم يبادرون 
اىل التح�سني قبل الوقوع يف اخلطاأ، اي يذهبون اىل املوؤ�س�سات التي تهتم بالعالقات 
الزوجية، ويح�سرون املحافل التي تهتم بهذا املو�سوع بل وحتى متابعة هذه الق�سايا 
من خالل النرتنت، او ان تهتم  بع�س اجلهات او املوؤ�س�سات باإقامة م�سابقات تت�سمن 
ا�سئلة واأجوبة حول الزواج والغاية من ذلك هو تثقيف وحت�سني الزوجني من امل�ساكل 
التي قد حت�سل بعد الزواج )فالوقاية خري من العالج ( كما يقال،وعندما نهتم بهذه 
المور ون�سع ال�سوابط واملحددات لها ل نخ�سى الزواج املبكر او املتاأخر فاملهم تفاهم 
وان�سجام الطرفني  بغ�س النظر عن العمر،وهنا اود ان اذكر بع�س المثلة وهو ان 
بع�س ال�سخا�س كان عازفُا عن الزواج حتى بلغ �سن 45 �سنة، وبعد الزواج ا�ستطاعت 
بغرابة  يت�سرف  و  ك�سول  ك��ان  ان  فبعد  زوجها  حياة  يف  الكثري  تغري  ان  ال��زوج��ة 
ومزاجيةاأ�سبح حري�سا وملتزما وحمبا للعمل و�سار يت�سرف كباقي ال�سوياء، وهذا 

يدل على وعي الزوجة وفهمها لطبيعة احلياة الزوجية".
وبخ�سو�س مهر املراأة قال ال�سيخ ال�سايف" ان الإ�سالم ومذهب اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم( على وجه اخل�سو�س وهم اعرف بالدين وال�سريعة من غريهم مل ي�سعوا 
مهر  يتجاوز  ل  ان  وي�ستحب  امل��راأة  مهر  يقلل  ان  حببوا  انهم  الأمر،نعم  لهذا  حدًا 
الزهراء )عليها ال�سالم( فباب املهر مفتوح بل القراآن الكرمي ي�سرح بذلك ) و�إِْن 
ْحَد�ُهَنّ ِقنَطاًر� َفاَل َتاأُْخُذو� ِمْنُه  َكاَن َزْوٍج َو�آَتْيُتْم �إِ ُ ��ْسِتْبَد�َل َزْوٍج َمّ �أََردُتّ
ِبيًنا( فالقنطار يف الآية الكرمية هو املال الكثري  �َسْيًئا ، �أََتاأُْخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َو�إِْثًما ُمّ
جدًا، كما ان املكانة الجتماعية والعلمية للفتاة لها تاأثريها على حجم املهر،هذا من 
التاأثري الجتماعي فنحن نن�سح ان ل تتجاوز  اما من حيث  ال�سريف،  ال�سرع  باب 
املهور احلد املتعارف عليه، وال�سبب هو ان زيادة املهور يعترب عائقا امام الزواج مما 
ي�سبب عزوف ال�سباب عن الزواج، وهذا ما ينتج عنه م�ساكل اجتماعية توؤدي اىل 

م�ساكل اأخالقية و فقهية".

�لزو�ج �ملبكر يخلق جو� �أ�سريا ت�سوده �لألفة و�ملودة و�ل�ستقر�ر  
ال�ست�سارية يف مركز الر�ساد الأ�سري يف العتبة احل�سينية املقد�سة، الدكتورة ا�ستربق 
داود، حتدثت عن ال�سباب التي متنع ال�سباب من الزواج قائلة"لعل من اأهم ال�سباب 
التي متنع  ال�سباب من الزواج يف املجتمع العراقي هو تردي الو�ساع القت�سادية، 
احلالة  ت��ردي  وكذلك  العراقي،  لل�ساب  عمل  فر�س  توفر  ع��دم  اىل  يرجع  وذل��ك 
القت�سادية لعائلة ال�ساب لها الثر البالغ يف م�ساألة انعدام الزواج او تاأخره حلني 
حت�سن الو�ساع املعي�سية، كما ان بع�س ال�سباب ممن قد ح�سلوا على فر�سة عمل 
باإعانة عوائلهم، ويف بع�س الحيان  او اخلا�س يقومون  القطاع احلكومي  �سواء يف 
يعترب ال�ساب هو املعيل الوحيد للعائلة، وذلك يعرقل امكانية زواجه، ناهيك عن دور 
ن�سب التفاوت بامل�ستوى الجتماعي بني عوائل ال�سباب فنالحظ ان هناك عوائل تتمتع 
برتف املعي�سة واآخرى لديها دخل حمدود وعوائل اخرى تعي�س حتت خط الفقر مما 

البد من اعداد 
البرامج والدورات 

االرشادية 
والتوعوية للشباب 

العازب

• حجي كاظم• د.ا�ستربق داود
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تولد عن ذلك حالة من الفوارق الطبقية بني هذه العوائل".
واأو�سحت ال�ست�سارية يف مركز الر�ساد الأ�سري"لو اجملنا ال�سباب التي توؤدي اىل 
تلكوؤ الزواج او تاأخريه لدى ال�سباب، لت�سح ان هنالك  ا�سباب اقت�سادية واجتماعية 
وو�سائل  التكنولوجيا احلديث  علم  التطور احلا�سل يف  اىل  ا�سافة  وفوارق طبقية، 
لديهم  التفكري  اثرت على طرق  العراقية وقد  البيوت  التي غزت  التوا�سل احلديثة 
خ�سو�سا فيما يتعلق مب�ساألة الزواج وتكوين ا�سرة،اأ�سف اىل ذلك التخوف الكبري 
والأطفال  الزوجة  م�سوؤولية  ويقلقهم من �سعوبة حتمل  ال�سباب  ا�سبح يالزم  الذي 
ومتطلبات العائلة، وكيف له ان يحقق طموحه يف تكوين ا�سرة ناجحة ويعي�س يف جو 

ا�سري ي�سوده الوئام والتفاهم".
ايجابيات  املبكر  للزواج  قائلة"ان  املبكر  الزواج  ايجابيات  اىل  ال�ست�سارية  ونونّهت 
حالة  يخلق  ال�سري  اجلو  ال�ساب،لن  لدى  م�ستقرة  نف�سية  حالة  ايجاد  يف  تتمثل 
ال�سنة  الناجتة عن هذه  وال�سحية  الفوائد اجل�سمية  والألفة،ناهيك عن  املودة  من 
ن�سبة  تفوق  املتزوجني  ن�سبة  فيها  التي  املجتمعات  ان  ال�سارة اىل  اود  املقد�سة،كما 
العازبني تكون اكرث ا�ستقرارا من الناحية المنية بينما نرى ان املجتمع الذي ت�سود 
فيه �سريحة العازبني تنت�سر فيه حالة التحلل الخالقي مما يولد الكثري من امل�ساكل 
علي  موؤ�س�سة  مدير  حتدث  جمتمع".فيما  اي  تقدم  تعيق  التي  والأخالقية  النف�سية 
اخلرية  امل�ساعي  عن  عبادة  كاظم  ال�سباب،احلاج  وتزويج  اليتام  لكفالة  ال�سغر 
للموؤ�س�سة قائال"افتتحت املوؤ�س�سة يف �سنة 2004 وبا�سرت ن�ساطها منذ ذلك احلني 
وقمنا بتقدمي يد امل�ساعدة من اأجل تزويج ال�سباب ونحن نعمل بجد واجتهاديف �سبيل 
تكاليف  كانت  و  ال�سباب،  من  الكثري  لتزويج  وفقنا  وقد  العزاب،  �سريحة  م�ساعدة 
تزويج كل �ساب اكرث من ثالثة ماليني دينار عراقي، حيث نعمل على اعطاء كل �ساب 

غرفة اثاث واجهزة كهربائية ب�سيطة".

واأ�ساف مدير املوؤ�س�سة" ادعو اىل الهتمام باإيجاد احللول لظاهرة عزوبة ال�سبامبن 
خالل تعا�سد وتكاتف املوؤ�س�سات واملجتمع معا، وبحث كل العراقيل وال�سغوطات التي 
حتد من حتقيق �سنة الزواج، واأرى من ال�سروري ن�سر الوعي الديني والثقايف بني 
او�ساط املجتمع خ�سو�سا فيما يتعلق ب�سنة الزواج واأهميتها وانعكا�س حتقيقها على 

ازدهار املجتمع وتقدمه".

هموم �سبابية 
منتظر اأحمد، 30 عام، كا�سب" ت�سغل فكرة الزواج ذهني منذ �سنوات ال ان متطلباته 
ب�سيطا متوا�سعا يف  ال��زواج كما كان  اإذ مل يعد  اقبل عليه،  ان  تثنيني من  العديدة 
املتعففني  ال�سباب  من  الكثري  ي�ستطيع  ل  حلم  اليوم  اراه  بل  واجدادنا،  اآبائنا  زمن 
او  للعري�س  الكثري من ال�سر من �سرورة امتالك بيت م�ستقل  ملا تفر�سه  حتقيقه، 

�سرط ممار�سته وظيفة حمرتمة وغريذلك..".
 8 ملدة  العمل  ويكون  دينار  الف   15 قدره  يومي"اتقا�سىاأجرا  اأجري  و�سام،  ال�ساب 
امل�ساريع  حاجةا�سحاب  بح�سب  غريم�ستمر)مو�سمي(  هذاالعمل  ولكن  �ساعات 
اىلعمال،وبذلك اح�سل علىقوت يومي ويف بع�س الحيان ابقىبالعمل لعدةايام". 
تلك  ان  اأدرك جيدا  لكني  اأ�سرة،  تكون يل  ان  الرغم من اين اطمح  واأو�سح" على 

المنية ي�سعب  حتقيقها يف ظل الجواء التي اعي�سها ".
)م.ع(امراأة عان�س" لأن اأهلي لهم �سروط معينة وموا�سفات يجب ان تنطبق على من 
يتقدم خلطبتي، وكذلك ترددي وخماويف من م�ستقبل الزواج، بقيت طيلة فرتة �سبابي 
بال زوج و اأ�سرة، وكثريا ما اأ�سعر بالوحدة خ�سو�سا بعد م�سي كل هذه ال�سنني، وقد 
مرت علي الكثري من الفر�س وكان باإمكاين ا�ستغاللها وال�ستفادة منها، ولو ح�سل 

ذلك لكانت يل اأ�سرة جميلة اأعي�س بكنفها".
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حوارات

اإلرهاب يهددنا جميعا، وعلينا محاربته بكّل السبل
الشيخ التونسي الميداني:

الشيخ بدر الميداني، استاذ العلوم اإلسالمية بجامعة الزيتونة في تونس، شارك في  
مهرجان تراتيل سجادية المُقام من قبل العتبة الحسينية المقدسة في كربالء، 
اإلسالمية  األمة  تهم  التي  القضايا  وفي مجمل  المهرجان  في  رؤى  له  وكانت 

جمعاء، أدلى بها لمجلة )الروضة الحسينية( عبر الحوار التالي.

•  حاوره:  عماد بعو
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‚‚
‚‚

أتباع أهل 
البيت 

)عليهم 
السالم( 

يدعون الى 
التعايش 

ويحترمون 
اآلخر. 

ما رأيكم بدعوات الوحدة والسالم الصادرة 
من قيادات البيت الشيعي؟

تعاىل  اهلل  قال  حيث  الإ�س�م   لب  هي  الدعوات  هذه  ان   ���
)واعت�سموا بحبل هلل جميعا ول تفرقوا(، وان انطلقنا منها  
�سنقدم �سورة عن الإ�س�م املتحد واملتحاور والفكري البناء، 

وهذا ي�سب يف �سالح اجلميع.
التي  النصيحة  م��ا  الحسينية:  ال��روض��ة 
اإلسالمية  اإلعالمية  للمؤسسات  توجهونها 

في ظل مواجهة االمة لخطر االرهاب؟
��� الإع�م �سناعة كربى ومهمة يف مواجهة خمتلف الزمات 
ومنها مواجهة الإرهاب، ل�سيما ان  الع�م الداع�سي اع�م 
قوي على امل�ستوى املادي وهو م�ستثمر ا�ستثمارا قبيحا يعمل 
ول  ت�سيب  هناك  ول�أ�سف  املقابل  يف  الإ�س�م،  ت�سويه  على 
الب�سرية  الطاقات  ت�سخري  كيفية  يف  امل�سلمني  عند  مبالة 

واملادية يف مواجهة خطر الرهاب.
دور  على  تطلعون  هل  الحسينية:  الروضة 
المقدسة في توطيد اواصر االخوة  العتبات 

بين ابناء األمة اإلسالمية؟
هذا  يف  ن�ساطها  ونثمن  املقد�سة  للعتبات  ممتنون  نحن   ���
نحمل  كنا  لقد  الن�سطة  بهذه  �سابقا  نعلم  نكن  ومل  املجال، 
بع�ض الفكار اخلاطئة عنها  لكن الن ات�سح لدينا كل �سيء 
يحرتمون  ال�س�م(   )عليهم  البيت  اأهل  اأتباع  وجدنا  فقد 
ال����راأي امل��خ��ال��ف وي��ح��رتم��ون ا���س��ح��اب امل��ذاه��ب الأخ���رى، 
دعما  وفيه  التعاي�ض،  اىل  دع��وة  فيه  الم��ر  وه��ذا  وبالتايل 
ال�����س��واب، وه��ذا م��ا يتفق مع  لدميومة احل��ي��اة، وه��ذا ه��و 
امل�سرتكات العديدة التي جتمعنا وهي الدين الواحد والنبي 

الواحد والقراآن الواحد.
الحكومات  دور  ما  الحسينية:  ال��روض��ة 
اإلسالمية  األمة  حياة  ادارة  على  والقائمين 

اتجاه مواجهة االرهاب؟
��� الدور املهم يتمثل ا�سا�سا يف بيان ان  خطر الرهاب حمدق 
بنا جميعا، ونحن داخل بيوتنا، وبالتايل حني ن�ست�سعر اخلطر 

اآت الينا ل حمال، وحري بنا انا ل نتوهم  نفهم ونتيقن انه 
ونقول انه خطر بعيد عنا ول ميكن ان يكون قريب منا، واإذ 
ما وعينا نحن جميعا ان هذا اخلطر وارد علينا جميعا، هنا 
تنطلق الرحلة يف �سرورة الحتاد من اجل مواجهته بجميع 

ال�سبل الفكرية والعلمية والتعليمية.
التي  الكلمة  م��ا  الحسينية:  ال��روض��ة 
وهي  اإلسالمية  المذاهب  الى  توجهونها 

تواجه خطر االرهاب؟
��� ان الكلمة ايل اوجهها اىل كافة الطوائف والأديان ال�سماوية 
الإرهابية،  التنظيمات  ان يتحدوا من اجل مواجهة  الخرى 
�سني  يفرق بني  ول  ول كبريا  الذي ل يرحم �سغريا  اخلطر 
الرهابية  والتنظيمات  والتخريب  الفرقة  وهدفه  �سيعي  ول 
وخ�سو�سا الدواع�ض ل دين لها ول اخ�ق لها فنحن نواجه 
ان  اجلميع  وعلى  الطاهرة،  الر�ض  وجه  على  ارهاب  اب�سع 
ب�س�م  نعي�ض  لكي  التنظيمات  هذه  �سد  واحدة  وقفة  يقفوا 
من  عليه  ونحافظ  الإ���س���م��ي  ال��دي��ن  نحمي  ان  اج��ل  وم��ن 

الت�سويه الذي يطاله.
لمهرجان  تقييمكم  ما  الحسينية:  الروضة 

)تراتيل سجادية(؟
ومل�سنا  فيه  ال��وف��ادة  وبح�سن  املهرجان  بتنظيم  انبهرت   ���
وتقبل  الح��رتام  و�ساد  املهرجان  يف  الرثي  املتنوع  احل�سور 
التناغم اجلميل يخلو  من الم�ءات   الآخر الجواء، وهذا 
بالوفود بكل  النا�ض هنا يرحبون  وفر�ض الفكار، بل وجدنا 
�سمعت  تكون  قد  عندنا  ما  هذا  تف�سل  لك  ويقولون  حفاوة 
عنا ا�سياء �سادقة فهذا ما لدينا وان كان غري ذلك ف�سحح 

معلوماتك.
وأنت  شعورك  لنا   صف  الحسينية:  الروضة 
لسيد  الطاهر  الرحاب  وعند  كربالء  في 

الشهداء الحسين )عليه السالم(؟
ال�س�م(  )عليهم  البيت  لأه��ل  الكبري  احل��ب  نكن  اأن��ن��ا   ���
اإن�سان ان  اأي  وخ�سو�سا يف القريوان والزيتونة ول ي�ستطيع 
ينهي او يوؤثر على هذا احلب املتجذر، ومع ذلك وجدنا الولء 

احل�سيني عند املجتمع هنا يف اأعلى درجاته.



التقت جملة  ال�سعبة  وملعرفة تفا�سيل اكرث عن عمل 
)الرو�سة احل�سينية( رئي�ض ق�سم الع�م يف العتبة 
ليبني  ال�س�مي  حيدر  ال�ستاذ  املقد�سة  احل�سينية 
للقارئ كيفية انبثاق فكرة التاأ�سي�ض وانط�ق العمل 
وتعاىل-  -�سبحانه  التوكل على اهلل  قائ�" بعد  بها 
عبد  ال�سيخ  العام  المني  �سماحة  من  ابوية  وبرعاية 
املهدي الكرب�ئي)دام عزة(، بداأنا بتاأ�سي�ض �سعبة الع�م احلربي، و�سمها اىل 
بقية ال�سعب يف ق�سم الع�م يف العتبة احل�سينية املقد�سة، والهدف من ال�سعبة 

هو توثيق النت�سارات التي يقوم بها احل�سد ال�سعبي وقوات اجلي�ض".
قيم  يحمل  ل  عدو  ومع  �سعبة،  ظروف  يف  منر  باننا  اجلميع  على  يخفى  "ول 
او يقف عند حد ما، عدو ا�ستباح م�ساحة وا�سعة  واخ�ق ومبادئ يجعله يرتدع 
من ار�سنا لإقامة ما ي�سمى بدولة اخل�فة او حاكمية ال�س�م كما هو يف منظوره 
ال�اإن�ساين وفهمه اخلاطئ ل�إ�س�م وتطبيقاته املختلفة متاما مع روحية ال�س�م 

واخ�قياته ".
وعن الهدف الذي ان�ساأت عليه ال�سعبة حتدث ال�س�مي قائ�" الهدف ب� �سك 
الظ�مية  الع�سكرية  الهجمة  ورافقت  �سبقت  التي  الع�مية  الهجمة  �سد  هو 
املاكنة ت�سري وفق  التكفريية على ب�دنا، مباكنة اع�مية واعية لأهدافها وهذه 

خطة اع�مية ر�سينة ملواجهة الفكار الظ�مية التي ي�سوقها العدو".

اما عن العمال امليدانية التي تقوم بها ال�سعبة بني ال�س�مي" تعمل ال�سعبة على  
تغطية ومواكبة النت�سارات العظيمة التي ي�سطرها ابناء احل�سد ال�سعبي؛ الذين 
ا�ستجابوا لنداء املرجعية الدينية العليا بوجوب الدفاع الكفائي واجلهاد الكفائي 
عن املقد�سات وعن الوطن والر�ض والعر�ض وكل القيم الن�سانية النبيلة بغ�ض 

النظر عن املكونات والعرقيات".
تكوينها  وبداية  ال�سعبة  تاأ�سي�ض  رافقت  التي  التفا�سيل  عن  ال�س�مي  وحت��دث 
�سمنها  للعمل  عالية  بروحية  النت�ساب  وطلب  ال�سعبة  على  القبال  بداأ  قائ�" 
وما هذا ال دليل على وعي الع�مي وادراكه لأهمية الع�م يف جمابهة العدو، 
ولنعمل على ان�ساء ماكنة اع�مية قادرة على مواجهة املد الع�مي للعدو بقدرة 
البطولية  العمال  وار�سفة  وحفظ  ت�سجيل  على  والعمل  اعلى،  وبتقنيات  عالية 
و�ساياهم،  البطال  ل�سهدائنا  العزيز  املجيد  التاريخ  توثيق    واي�سا  للمقاتلني، 
واظهار املواقف النبيلة واجلليلة ل�أبطال املجاهدين ببع�ض املواقف والق�س�ض 
التي نفتخر بها وت�سجل تاريخا جمي� م�سرقا يف هذه احلقبة من تاريخ العراق 

وحفظها ل�أجيال من خ�ل الكامريا والع�م والدوات املتعارفة".
قال  ال�سعبة  عليها  تعملي  التي  والتلفزيونية  الدرامية  ل�أعمال  بالن�سبة  ام��ا 
تلك  الق�سرية عن  الوثائقية  انتاج بع�ض الف�م  ال�سعبة على  ال�س�مي"  تعمل 
الكلبات  وانتاج  هناك،  تواجدهم  اثناء  املجاهدون  �ساهدها  التي  الق�س�ض 
المنية  قواتنا  معنويات  من  وترفع  تزيد  التي  احلما�سية  البطولية  والنا�سيد 

االعالم الحربي
حلقة متواصلة وجهود جبارة لتوثيق انتصارات 

الحشد الشعبي والقوات االمنية 
• تقرير:عماد ب�ع�و

العتبة  يف  احلــربــي  العـــالم  �سعبة  تاأ�س�ست 
 2015  /  2/  10 بتاريخ  املقد�سة  احل�سينية 
نتيجة للظروف الراهنة والتي ت�ستوجب وجود 
اعالم ينبثق من ار�س الواقع؛ لنقل �سورة حيه 
الت�سي�س  عن  بعيدا  عالية  وبحرفية  و�سادقة 
ــاء احلــقــائــق، وبــرعــايــة المـــني الــعــام  ــف واخ
ال�سعبة  افتتاح  مت  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
لتكون ماكنة اعالمية تعمل على توثيق العمل 

البطولت الع�سكرية يف ار�س املعركة
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ل�سقها  اعدائنا  بع�ض  اراد  التي  ال�سبهات  على  الرد  واي�سا  ال�سعبي،  واحل�سد 
باحل�سد ال�سعبي، واي�سا كانت ال�سبعة م�سدر مهم من م�سادر الخبار والتقارير 
واملعلومات لكثري من و�سائل الع�م كالوكالت الدولية، مثل )رويرت( و)ال� بي 
حيث  واجنبية  عربية  اخرى  ووك��الت  ل�أنباء(  الفرن�سية  )الوكالة  و  �سي(  بي 
الع�م  �سعبة  ا�ستطاعت  التي  والخبار  واملعلومات  الف���م  من  الكثري  اخذت 
احلربي ر�سدها ومتابعتها والكتابة عنها؛ ومن ثم توزيعها اىل خمتلف الو�سائل 

الع�مية".
املحطة الثانية كانت مع م�سوؤول �سعبة الع�م احلربي يف العتبة احل�سينية حازم 
فا�سل وحتدث عن عمل ال�سعبة والبدايات املرافقة لتاأ�سي�سها" تعمل ال�سعبة على 
رجال  بها  يقومون  التي  الع�سكرية  العمليات  ملواكبة  هو  منها  الول  جوانب  عدة 
معهم  والتواجد  المنية  وال��ق��وات  ال�سعبي  احل�سد 
�سور  وت�سجيل  ال�سورة  لتوثيق  املعركة،  ار���ض  يف 
البطولت وار�سفتها، اما اجلانب الثاين هو التعاون 
واملج�ت  وال�سحف  الف�سائية  القنوات  مع  البناء 
والف�م  واملعلومات  بالأخبار  لتزويدهم  والذاعات 
والتوا�سل فيما يخ�ض  املعركة  ار�ض  الت�سجيلية من 

العمليات الع�سكرية التي يرافقها اع�ميو و�سحفيو ال�سعبة".  
املحطة الخرية كانت مع املرا�سل احلربي اثري رعد حتدث فيها عن ال�سعوبات 
كمرا�سل يف  قائ�" عملي  بها  يقوم  التي  الع�مية  التغطية  اثناء  واجهته  التي 
الع�م احلربي التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة واقوم بنقل �سورة حية من ار�ض 
املعركة خالية من الرتو�ض واخلدع الع�مية التي تقوم بها بع�ض و�سائل الع�م 
الخرى، ا�سافة اىل مرافقة القطاعات الع�سكرية يف اخلطوط المامية للجبهة، 
على  يعمل  حيث  القنا�ض  هو  واخطرها  ال�سعوبات  من  بالكثري  جنابه  حيث 
بان  التام  لعلمهم  املعركة،  جمريات  بنقل  يقومون  الذين  ل�إع�ميني  الرتب�ض 
التغطية الع�مية التي نقوم بها تف�سح �سيل الكاذيب واخلدع التي يرّوجونها 
من خ�ل و�سائلهم الع�مية، ومع هذا فان الهدف ال�سمى الذي جئنا من اجله 
يدفعنا اىل بذل املزيد من اجلهد والعمل لنقل وتوثيق املعارك ون�سرها باأكرث عدد 

من و�سائل الع�م .. حتى حترير اخر �سرب من عراقنا العزيز".

لي�س النفط وحده

• عبدالّرحمن الّ�مي

كلمة البد منها 

العراق بنفطه ميّثل ثالث احتياطي يف املنطقة٬ وهو م�سّنف يف  اأّن  �سحيح 
املرتبة الثانية ع�سرة عامليًا، ولكن لي�ض النفط فقط هو ما حبانا اهلل به من 
اأو تعّكر بيعه وهبط �سعره تعّطلت احلياة، ووقف  عم والآلء! فاإذا ما �سّح  النِّ
العراقّيون على رجل واحدة مرتّنحني، فاإّن اهلل )تبارك وتعاىل( رزقنا بِنعم 

كثرية ل ُتعّد ول حُت�سى، فقد ذكرت �سحيفة "وول �سرتيت جورنال" 
ال��دول  بني  من  التا�سعة  باملرتبة  ياأتي  ال��ع��راق  اأّن  تقريرها  يف  الأمريكية 
الأكرث امت�كًا للموارد الطبيعية يف العامل، وقد جاءت رو�سيا باملرتبة الأوىل 

والوليات املتحدة الأمريكّية ثانيًا.
الغاز  من  ميتلكه  ملا  فبالإ�سافة  املتنّوعة،  الكثرية  برثواته  يزخر  فالعراق 
بلد عريق متتّد جذوره  فهو  الأخرى  واملعادن  والزئبق  والكربيت  والفو�سفات 
اىل اأ�سل اخلليقة وبدء الإن�سانّية، فهو َمن احت�سن اأهّم احل�سارات الب�سرّية 
ل�إمرباطوريات  مركزًا  وك��ان  والآ���س��وري��ة،  والبابلية  والأك��دي��ة  كال�سومرية 
باآثارهم  فامت�أ  وال�سلحاء،  والأو�سياء  الأنبياء  ل�سادات  وموطئًا  العتيدة 
الزائرين  من  امل�يني  لع�سرات  حمّجة  العراق  ف�سار  ب�سواهدهم،  وغا�ض 
وال�سائحني �سنوّيًا، فهو ميتلك ر�سيدًا ح�سارّيًا ل ي�ساهيه ول يدنو منه تاريخ 

الأمم الأخرى. 
وبنظرة �سريعة يف حال بع�ض الدول املتقّدمة جند اأّن من مواردها املهّمة اإن 
مل يكن الرئي�سّية يف تنمية اقت�سادها هي ال�سياحة كاإيطاليا واإ�سبانيا واليونان 
واملك�سيك وغريها من الدول املتقّدمة، فما بالك بالعراق الذي ل تخلو بقعة 
والكنائ�ض  املقّد�سة  كرب�ء  يف  الطار  كهوف  فمن  املا�سية،  الآث��ار  من  فيه 
القدمية يف النجف الأ�سرف اىل بوابة مدينة وا�سط الأثرّية يف الكوت، وزّقورة 
عكركوف يف بغداد وقلعة كركوك وتلعفر ومدينة اأوروك يف ال�سماوة، فكّل هذه 

املناطق اإذا ما ا�سُتثمرت �سياحّيًا �سُتنع�ض الب�د باخلري الوفري.
واملورد الثاين الرئي�سي هو ثروة التمر العراقّي الذي ل يتقّدمه يف جودته اأّي 
متر يف العامل، فالعراق بلد ال�سواد لكرثة نخيله التي يتجاوز عددها الث�ثني 
ة العراق  مليون نخلة كما يف اأغلب الإح�سائيات، ويف اإح�سائّية اأخرى اأّن ح�سّ
من اأ�سناف التمر ال�سهرية هي 350 �سنف من 500 �سنف يف كّل ب�د العامل 
والديري والرببن  والزهدي  للتمر، كالربحي واحل�وي واخل�سراوي  املثِمرة 
والقائمة تطول بالأ�سناف التي ل جتدها يف غري العراق الذي كان ي�سّد %75 
من حاجة العامل للتمور، وذلك يف ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املن�سرم.
الوطنيني  واىل  املركزّية،  حكومتنا  يف  املخل�سني  ال�سرفاء  اىل  كلمة  ونطلق 

الغيارى يف حكوماتنا املحلّية وهم � بحمد اهلل � كرٌث:
ُتنقذه  �سوف  املكلوم  الوطن  لهذا  الإخ��ض  ي�سوبها  ال�سهامة  من  قليً�  اإّن 
من ماآ�سيه وتنه�ض به من غفوته و�سباته العميقنْي، والعراقّيون اأثبتوا للعامل 
جميعًا اأّنهم �سعٌب م�سياف كرمي يرّحب بالزائرين وال�سائحني، وهو ما حدث 
نّيفًا  العراق  احت�سن  كيف  العامل  وراأى   2015 لعام  الأربعينية  الزيارة  يف 

وع�سرين مليون زائر على مدى �سهر من الزمان..

53

ربيع الأول 1437 ه�



احل�سينية  ال�سعائر  مع  الغربية  ال�سحافة  تعامل  يعد 

من  العديد  وبّينه  كتبه  مبــا  مقارنة  العهد  حــديــث 

تاريخ  جمال  يف  الغربيني  والخت�سا�سيني  امل�ست�سرقني 

ال�سعائر  هذه  انت�سار  وان  خا�سة  عقود،  منذ  ال�سالم 

َمد  مابني  قريب  وقــت  حتى  ظل  قد  اقامتها  وحرية 

احلكومات الطاغية وَجزر فرتات التحرر التي متر بها 

ال�سعوب امل�سلمة.

خمتلف  قبل  مــن  تو�سع  الــتــي  الــعــوائــق  كــل  حتــد  مل 

اجلهات منعا من تغطية تمع ب�سري �سلمي هائل ونقل 

�سورة حقيقية لكل العامل، بالرغم من كل ما تقوم به 

حول  وتلفيق  ت�سويه  من  املغر�سة  العالمية  الو�سائل 

زيارة الربعني املليونية لكن ال�سم�س لتغطى بالغربال.

وامل�سب  واللغات  التقارير  واختلفت  الو�سائل  تنوعت 

واحد هو النه�سة احل�سينية و�سر خلودها والتي جاءت 

من خالل احياء ذكرى الربعني. 

تقارير

زيارة األربعين 
فــي االعالم الغربي 
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زيارة األربعين 
اخلربية  �سفحته  على  Yahoo(امل�سهور  الياهو)  موقع  ن�سر 

كربالء"  يف  يجتمعون  ال�سيعة  ماليني   " عنوان  حتت  تقريرًا 

خالل  ال��زائ��رون  يواجهها  ال��ت��ي  ال�سعوبات  م��دى  مو�سحا 

رحلتهم اىل كربالء.

اعداد  على   )RT(اليوم رو�سيا  موقع  �سلط  اخرى  جهة  ومن 

الزائرين والتي ت�سجل رقما جديدا لهذا العام وبتقرير فيديوي 

يبني اعداد الزائرين اىل كربالء.

ميدل اي�ست اآي)MEE(خالل تعاي�سها مع الزائرين هذا العام 

نقلت ال�سورة بالتف�سيل و ركزت على عدة م�ستويات م�سرية 

داع�س  دخول  بعد  ولكن  مقد�سة  �سيعية  مدينة  " كربالء  اىل 

ا�سبحت بيتا لل�سنة" وعلى م�ستوى اخلدمات فقد ا�سارت اىل 

دور العتبات املقد�سة بتوفري خمتلف اخلدمات للزائرين، وقد 

ا�سارت ال�سحيفة اىل بع�س النقاط التاريخية التي من اجلها 

يحيي ال�سيعة هذه ال�سعرية موؤكدة على مقولة المام احل�سني 

يف واقعة الطف " موت بكرامة اهون من عي�س بذل" 

���س��ح��ي��ف��ة ذ غ��ران��د  ك��ب��ري يف  اخ���ت���الف  ه��ن��ال��ك  ي��ك��ن  مل 

 ) The Grand Island of Independent(اندبندنت

عن باقي ال�سحف، فقد حتدث عن اجلموع الهائلة التي تزحف 

اىل كربالء. 

موقع  ع��ل��ى  واي����ت  ل��ي��ل��ي  ال�����س��ح��ف��ي جيم�س  ن�����س��ر   ح��ني  يف 

 International Business( تامي  بزنز  النرتنا�سونال 

Times( تقرير فيديو عن طبيعة الزائرين والدور الذي تلعبه 

القوات المنية للحفاظ على �سالمة ماليني الب�سر.

المريكية   )Mail On line(لين اون  �سحيفة  يف  وج��اء 

تقرير ) جتمع مليوين يف كربالء( 

• تقرير: حيدر املنكو�سي
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لكن املكان يف الن�ض الروائي هو غري املكان يف الواقع، 
فهو يف الرواية اأو الق�سة الأدبّية �سيتجاوز كونه جمرد 
�سيء �سامت اأو خلفية تقع عليها اأحداث الرواية لي�سّكل 
بدللت عديدة  عنا�سرها حمّم�  من  رئي�سا  عن�سرا 
من  جزءا  الرواية  �ستفتقد  املكان  وبفقدان  ومتنوعة، 

اأ�سالتها وقيمتها الإبداعية والفنّية.
وعندما نتفّح�ض طبيعة املكان عند روائي عراقي بحجم 
النا�سرية  مدينة  يف  املولود  عا�سي  )جا�سم  املبدع 
عام 1945( واملتعّلم يف كتاتيبها ومدار�سها �سنجد اأن 
وتطلعاتها  وهمومها  اآلمها  فغّذته  خربها  التي  للبيئة 
ح�سورا لفتا ببطائحها وم�سطحاتها املائية املمتدة حّد 
الكثيف  وق�سبها  وبطريها  املعّذبني  وبب�سرها  الب�سر، 

املرتامي والباعث على اخلوف من املجهول . 
ُي�سّنف  ك��ان  وان  عا�سي  جلا�سم  ال��روائ��ي  العامل  اإن 
ال�ستينيني  من  جيله  ق�سا�سي  اأغلب  ح��ال  هو  -كما 
املحتكمة  اجل��دي��دة  الواقعية  �سمن  وال�سبعينيني- 
بالغرائبية  يطفح  قد  عامل  اأنه  اإّل  �سعرية  واقعية  اىل 

وبالفانتازيا التي ت�سم �سخو�سه الروائية وحتدد طبيعة 
حتّولتهم الفنّية على م�ستوى الوقائع وامل�سائر.

كتول�ستوي  العامليني  الرواية  كّتاب  بخرية  عا�سي  تاأثر 
الذي  همنغواي  والأم��ري��ك��ي  الرو�سيني  ود�ستوف�سكي 
واملعرفة،  التجربة  م��ن  م�سنوعة  احلقيقة  ان  ي��رى 
وقد هّذب هذا الأخري ذائقته – كما ينقل لنا يف اأحد 
حواراته ال�سحفّية- وعّلمه تقنني اأفكاره على اعتبار اأن 
همنغواي روائي مغامر على ال�سعيد ال�سخ�سي والفني 
مما اأ�سهم ذلك يف و�سع من تاأّثر به - ومنهم عا�سي- 

مبنطقة التجريب واملغامرة اأي�سا. 
جمموعات  ثمان  من  اأك��رث  عا�سي  جا�سم  ول�أ�ستاذ 
الدائرة 1974، خطوط  ) اخلروج من  ق�س�سية هي: 
ال�سوء1999،  م�ساقط   ،1988 احلفيد   ،1980 بيانية 
ن��ه��و���ض ال�����ذاك�����رة2001، ل��ل��ي��ايل ح��ك��اي��ات، ���س���ة 
اأي�سا  ول��ه   ،2003 امل�سمر  املعنى  ال��ظ��ه��رية2002، 
مطبوعة  رواي��ات  واأربعة  الأدب��ي  النقد  يف  كتب  ت�سعة 
قيل  ما  احلجرية،  املكعبات  املياه،  )م�ستعمرة 

 • علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

)1945- ...(جاسم عاصي

ي�سّكل املكان الذي نحيا فيه اأهمية بالغة يف حتديد طبيعة فهمنا الب�سري 
اخلا�س لالأ�سياء والظواهر من حولنا، فهو حّيٌز مر�سوٌد بالوعي والذاكرة، وهو 

حم�سو�س ذو ح�سور مالزم واأبدي ملخّيلة الإن�سان، لأن الأماكن -ول �سيما الأوىل 
التي مار�سنا فيها اأحالم يقظتنا- �ستظّل تعيد نف�سها يف اأحالم يقظة جديدة ما 

دمنا اأحياًء ُنرزق.

حكايات مملكة القصب!
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وله   ) الغياب  بعد  ما  احلجاب  انزياح  ــا...،  وم
والفوتوغراف،  الت�سكيل  فن  يف  اأخ��رى  كتب  جمموعة 
وال�سرية  الأدب��ي��ة  ولل�سرية  لل�سعر  كتابته  عن  ف�س� 
من  تعد  املياه(  )م�ستعمرة  روايته  ان  غري  الذاتية. 
له  وترميزا  باملكان  احتفاء  العراقية  ال��رواي��ات  اك��رث 
وذلك  وثقافية،  واجتماعية  �سيا�سية  باأبعاد  له  وربطا 
واإن  التي  الأوىل(  الن�ض  )عتبة  العنوان  من  ابتداء 
اأنها  اإل  بعينه،  ما  مكان  اإىل  دللتها  يف  ت�سري  كانت 
رمزية حتيل  دللة  الروائي قد حتمل  الن�ض  �سياق  يف 
الواقعية  الأمكنة  قيد  من  النعتاق  اإىل  او  احلرية  اإىل 
الأكرث  الفرتا�سي  اأو  الفني  البديل  واإقامة  والتاريخية 
)احلقيقّية(  الواقعية  الأمكنة  من  وحميمّية  جمال 
ما  اإذا  اإرادت���ه،  وعلى  الأدي���ب  وع��ي  على  ال�ساغطة  
اإىل  يعود  الن�ض  هذا  كتابة  زمن  اأن  باحل�سبان  اأخذنا 
حقبة النظام البعثي املت�سلط، واإن زمن طباعته ون�سره 
يعود اإىل ما بعد زوال هذا النظام، ثم مرورا بتوظيف 
اأ�سطورة )تل حفيظ( وهو مكان واقعي يف اأحد اأهوار 
النا�سرية تناقلت الأجيال من اأهايل اجلنوب حكاياته 

منطقة  ل�سكان  وجمهول  غام�سا  مكانا  بكونه  املرعبة 
ال�سويعرية التي يقع �سمنها هذا التل وال�سويعرية هي 
مثل  منطفئ  وج��ه  ذات  قرية  عا�سي-  ي�سفها  -كما 
الأه��وار ذات  املنت�سرة على حافات  القرى  غريها من 
اجلدران التي تراق�ست فيها اأعواد الربدي كيما تزيد 
العناق  بهذا  املتمثلة  وجربوتها  ومنعتها  متانتها  من 
تتخذ  التي  الرواية  ب��دوال  انتهاء  ثم  للف�ساء،  الدائم 
من الأمكنة التي نزل جلجام�ض مرة لأعماقها بحثا عن 
الو�سع  اإىل  اإحالتها  الأب��دي، ف�س� عن  ع�سبة اخللود 
املوت  وجمانية  الرواية  كتابة  زمن  املاأ�ساوي  العراقي 

حينها و�سهولته. 
املطاف  نهاية  يف  تعزز  املياه  م�ستعمرة  رواي��ة  ولكن 
د دعوى �سرورة  وتع�سّ الأجداد  بو�سايا  اللتزام  فكرة 
ربوعه  يف  يولد  الذي  الوطن  اأي  الأم،  للوطن  النتماء 
وحيوانه  بب�سره  متعلقا  اأح�سانه  بني  وين�ساأ  الإن�سان، 
اأن  تقوى  ل  بذرة  فالإن�سان  وحجره،  ب�سجره  وحمتفيا 
تكت�سب �سفة احلياة ال�سليمة بعيدا عن اأ�سلها وواقعها 

الطبيعي.

جاسم عاصي
حكايات مملكة القصب!
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مي حمن الالنّ •اإعداد: عبدالرنّ

من الشــّبهات المضحكة والمبكية في آن واحد زعم األّفاكين المفترين من المحسوبين على المسلمين أّن 
الشيعة في ختام كّل صالة يقولون ثالثًا: )خان األمين( وسنعرف من خالل طرحنا الموضوع على البعض من 

األساتذة والمفّكرين أصل هذه الشبهة ومـَن كان وراءها:

هل خاَن الأمني؟

الــ�ــســيــخ  يـــقـــول  اإذ 
جعفر �سبحاين راّدًا 

على هذه الفرية:
م������ن ج���م���ل���ة ال���ت���ه���م 
والأباطيل اتهام ال�سيعة 
بخيانة  يقولون  باأنهم 
)عليه  الأم���ني  جربئيل 
م�����س��األ��ة  ����م( يف  ال�������سّ
و�سّلم(.  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سّلى  حممد  اإىل  الوحي  اإي�سال 
اأّنهم  اأيح�سبون  يا له من افرتاء تندى له جبهة الإن�سانية. 
اأكل عليها الدهر و�سرب، فلم  اأّمة بائدة قد  يتحدثون عن 
يبَق لها َمن يدافع عن �سرفها وعقيدتها. وما كانوا يح�سبون 
اأّن امل�ستقبل �سوف يك�سف اأباطيلهم. واإل اأ�ساألك باهلل كيف 
َكاَن  »َمــْن  ال��ق��راآن:  يف  يقراأ  َمن  يعادي جربئيل  اأن  يجروؤ 
َفاإِنهَّ  َوِميَكاَل  يَل  َوِجرْبِ َوُر�ُسِلِه  َوَماَلِئَكِتِه   ِ هلِلهَّ  �ً َعُدوًّ
َ َعُدوٌّ ِلْلَكاِفِريَن« )98/البقرة( ومتى خالج �سيعّيًا  �هللهَّ
ال�سّك يف نبّوة حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، اأو هج�ض 
بغلط  يحكم  حتى  ال�ّس�م(   )عليه  علّي  نبّوة  خمّيلته  يف 
اآناء الليل واأط��راف النهار قوله تعاىل:  جربئيل، وهو يقراأ 
�ُسُل..«  ٌد �إِلهَّ َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه �لرُّ مهَّ »َوَما حُمَ
ٌد اأََبا اأََحٍد  مَّ )144/اآل عمران( وقوله تعاىل: »َما َكاَن حُمَ
نَي..« وقوله تعاىل:  ِبيِّ ِ َوَخامَتَ النَّ ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َر�ُسوَل اهللَّ
ِتي ِمْن َبْعِدي ��ْسُمُه �أَْحَمُد..«  ًر� ِبَر�ُسوٍل َياأْ »..َوُمَب�سِّ

)6/ال�سف(
كيف يرى �سيعّي اأّن جربئيل قد غلط يف الو�سّي وهو ي�سهد 
ال�سهادتني يف كّل فري�سة ونافلة ويف الأذان والإقامة. وما 
وجّل(.  عبيد اهلل )عّز  عبٌد من  اإل  ال�ّس�م(  علّي )عليه 
وم�ساألة خيانة جربئيل اأقبح واأوبق، لأّن الإمام علّي )عليه 
ال�سبع  اأو  ال�سّت  يتجاوز  ل  وعمره  �سبّيًا  كان  ال�ّس�م(  
كان  و�سّلم(   واآله  عليه  اهلل  )�سّلى  النبّي  وعمر  �سنوات، 
وال��وح��ي؛  بالر�سالة  ُبعث  حينما  ع��ام��ًا  الأرب��ع��ني  ي��ق��ارب 
فكيف يا ترى يخطئ جربئيل ول يفّرق بني حممد )�سّلى 

ال�ّس�م(  علّي )عليه  وبني  الرجل،  و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل 
ال�سبّي؟!.

من  الوحيدة  الفرقة  هي  ال�سيعة  ف��اإّن  ذل��ك  على  وزي��ادة 
الأنبياء  بع�سمة  تقول  الأخرى،  الإ�س�مية  الفرق  كّل  بني 
والأئمة فاإذا كان اأئمتنا �س�م اهلل عليهم مع�سومني عن 
مقّرب  ملك  وهو  بجربئيل  فكيف  مثلنا  ب�سر  وهم  اخلطاأ 

�سّماه رّب العّزة )الروح الأمني(.
وكيف اأّن اهلل )�سبحانه وتعاىل( اأم�سى ذلك الغلط ملجرد 
وهل  املوؤمنني؟  اأمري  يبعث  اأن  يريد  وهو  جربئيل،  ا�ستباه 
يقول بهذا معتوه! اأو بليد عزب عن العلوم واملعارف كلها. 

يقراأ  اأمل  والعقائد؟  الأ���س��ول  يف  كتبهم  اأح��د  ُيطالع  اأمل 
على  عني  وقعت  فهل  ال�ّس�م(؟  )عليه  اأئمتهم  اأحاديث 
القوم ل  لهوؤلء  يروي هذه اخلرافة؟ فما  اأو حديث  كتاب 

يكادون يفقهون حديثًا.
واملعرفة،  احلداثة  ع�سر  يف  ونحن  العجب  كل  العجب  و 

لزلنا ن�سمع تلك ال�سطوانة البالية.
نحن.  نفعل  كما  كتبنا  يطالع  اأن  م�سلم  كّل  اأدع��و  واأخ��ريًا 
ج��ادة  على  جتمعنا  واح���دة  حقيقة  على  واإي��اك��م  لنقف 
اأقوام  ال�سراط القومي. واأن ل تقف دون م�سعانا ع�سبية 
�سبقونًا. واحلكمة �سالة املوؤمن اأينما وجدها اأخذ بها. واأن 
ال�سادق  الإم��ام  فلقد جاء عن  معرفة،  امل�سعى عن  يكون 
)عليه ال�ّس�م(: )ل يقبل اهلل عمً� اإل مبعرفة. ول معرفة 
اإل بعمل. فمن عرف دّلته املعرفة على العمل. ومن مل يعمل 

ف� معرفة له( الكايف للكليني ،ج1، �ض44. 

كتابه  يف  العاملي  الــكــوراين  علي  ال�سيخ  ويقول 
ه: )الوهابية والتوحيد( ما ن�سّ

على  الكذابني  ل��دواف��ع  حتليله  يف  ال��غ��زايل  ال�سيخ  يقول 
كتابه  يف  ال�ّس�م(  )عليهم  الأطهار  البيت  اأه��ل  مدر�سة 

)دفاع عن العقيدة وال�سريعة( �سفحة 253:
علّي  اأت��ب��اع  ال�سيعة  اأّن  رّوج  م��ن  الأف��اك��ني  ه���وؤلء  )وم��ن 
اأحّق  علّيًا  ي��رْون  ال�سيعة  واأّن  حممد،  اأتباع  ال�سّنيني  واأّن 
بالر�سالة، اأو اأنها اأخطاأته اإىل غريه، وهذا لغٌو قبيٌح وتزوير 

�سائن. واأ�ساف: الواقع اأّن الذين يرغبون يف تق�سيم الأمة 
معقوًل  �سببًا  التق�سيم  لهذا  يجدوا  ملّا مل  متعادية  طوائف 
ميدان  لهم  فات�سع  الفرقة،  اأ�سباب  افتعال  اإىل  جل��وؤوا 

الكذب حني �ساق اأمامهم ميدان ال�سدق(. انتهى.
وقد فكرت يف هذه التهمة لل�سيعة التي ن�سرها خ�سومهم 
يف كّل الب�د الإ�س�مية، فلم اأجد لها �سببًا اإّل اأّنهم راأوا 
هواهم..  على  فف�ّسروه  �س�تهم  بعد  ث�ثًا  ال�سيعة  تكبري 
فال�سيعة يعتقدون اأّن اأف�سل التعقيب والذكر بعد ال�س�ة 
عّلمه  الذي  الت�سبيح  ي�سّبح  ثّم  ث�ثًا،  رّبه  امل�سلم  يكرّب  اأن 
)عليها  الزهراء  لفاطمة  واآل��ه(  عليه  اهلل  )�سلى  النبّي 
ال�ّس�م(. والذي يحدث عادة اأّن ال�سيعي يكرّب بعد �س�ته 
ول يرفع يديه جيدًا، فيظهر كاأنه ي�سرب على ركبتيه ث�ثًا 

كاملتاأ�ّسف على �سيء.
فيقولون  )وتقواهم(  ال�سيعة  خ�سوم  عبقرية  تاأتي  وهنا 
تعط  مل  النبّوة  لأّن  يتاأ�ّسفون  �س�تهم  بعد  ال�سيعة  اإّن 
هذا  يقولون  باهلل!  والعياذ  الأم��ني(  )خان  ويقولون  لعلّي 
ال�سيعة  اأّن  يرون  بنا وهم  اإل�ساقه  البهتان وي�سرون على 
اهلل  )�سلى  اهلل  لر�سول  تعظيمًا  الإ�س�مية  الفرق  اأك��رث 
عليه واآله( واأّن من عقائدنا اأّنه خامت الأنبياء واأّن جربئيل 
)عليه ال�س�م( مع�سوم، ويرون اإنا نروي يف م�سادرنا اأّن 
علّيًا )عليه ال�س�م( قال ل�سخ�ض غ� فيه: )ويحك اإمّنا 
وقال:  واآل��ه((  اأنا عبد من عبيد حممد )�سلى اهلل عليه 
)كّنا اإذا حمي الوطي�ض لذنا بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 

واآله((.
وكفانا �سيخ الأزهر )حممود �سلتوت( الرّد عليهم يف فتواه 
التي �سدرت بتاريخ 17 ربيع الأول �سنة 1378 عن مكتب 

�سيخ اجلامع الأزهر:
)قيل لف�سيلته: اإّن بع�ض النا�ض يرى اأنه يجب على امل�سلم 
لكي تقع عباداته ومعام�ته على وجه �سحيح اأن يقلد اأحد 
املذاهب الأربعة املعروفة، ولي�ض من بينها مذهب ال�سيعة 
الإمامية ول ال�سيعة الزيدية، فهل توافقون ف�سيلتكم على 
ال�سيعة  مذهب  تقليد  فتمنعون  اإط�قه،  على  ال��راأي  هذا 

الإمامية الثني ع�سرية مثً�؟ فاأجاب ف�سيلته:

شبهة واكثر من ّرد

•ال�سيخ جعفر �سبحاين
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1 - اإن الإ�س�م ل يوجب على اأحد من اأتباعه اتباع مذهب 
معني، بل نقول: اأّن لكّل م�سلم احلّق اأن يقّلد بادئ ذي بدء 
واملدّونة  �سحيحًا  نقً�  املنقولة  املذاهب  من  مذهب  اأّي 
هذه  من  مذهبًا  قّلد  ومل��ن  اخلا�سة،  كتبها  يف  اأحكامها 
املذاهب اأن ينتقل اإىل غريه، اأي مذهب كان، ول حرج عليه 

يف �سيء من ذلك.
2 - اإن مذهب اجلعفرية املعروف مبذهب ال�سيعة الإمامية 
ك�سائر  �سرعًا  ب��ه  التعّبد  يجوز  مذهب  ع�سرية  الث��ن��ي 
ذلك،  يعرفوا  اأن  للم�سلمني  فينبغي  ال�سّنة،  اأهل  مذاهب 
واأن يتخل�سوا من الع�سبية بغري احلق ملذاهب معينة، فما 
كان دين اهلل وما كانت �سريعته بتابعة ملذهب اأو مق�سورة 
تعاىل،  اهلل  عند  مقبولون  جمتهدون  فالكّل  مذهب،  على 
والعمل  تقليدهم  والجتهاد  للنظر  اأه��ً�  لي�ض  ملن  يجوز 
العبادات  بني  ذل��ك  يف  ف��رق  ول  فقههم،  يف  يقررونه  مبا 

واملعام�ت.
ف��ت��واه مفتي  اأّك����د  ث���ّم 
على  ج��واب��ه  يف  م�سر 

هذا ال�سوؤال:
ال��رح��م��ن  اهلل  ب�����س��م 

الرحيم
ف�سيلة الأ�ستاذ الدكتور 
فريد وا�سل ن�سر مفتي 

الديار امل�سرية
ال�س�م عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نرجو من �سماحتكم اأن تعطونا راأيكم ال�سريف يف اقتداء 
)عليهم  البيت  اأهل  يتقّلد مبذهب  املذاهب مبن  اأ�سحاب 
ي�سح  هل  ع�سرية،  الثنا  الإمامية  ال�سيعة  من  ال�س�م( 

ذلك اأم ل؟
وكان ن�ّض اجلواب:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
كّل م�سلم يوؤمن باهلل، وي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممدًا 
وهو  بال�سرورة،  الدين  من  معلومًا  ينكر  ول  اهلل،  ر�سول 
وال�س�ة و�سروطها، وهي متوفرة  الإ�س�م،  باأركان  عامل 
فيه فت�سّح اإمامته لغريه واإمامة غريه له، اإذا توفرت فيه 
اأهل  و�سيعة  الفقهي  مذهبهما  اختلف  ولو  ال�سروط  تلك 
واأه��ل  ولر�سوله،  هلل،  معهم  ونت�سّيع  نحّلهم.  من  البيت 
بيته، و�سحابته جميعًا. ول خ�ف بيننا وبينهم يف اأ�سول 
وقد  بال�سرورة،  معلوم  هو  فيما  ول  الإ�س�مية،  ال�سريعة 
الأيام  يف  قم  ويف  طهران  يف  خلفنا  و�سلُّوا  خلفهم  �سلًّينا 
التي �سرفنا اهلل بهم يف دولة اإيران الإ�س�مية. وندعو اهلل 
اأن يحقق وحدة الأمة الإ�س�مية ويرفع عنهم اأّي �سقاق اأو 
نزاع اأو خ�ف قد حلَّ بهم يف بع�ض م�سائل الفروع الفقهية 

املذهبية.
واهلل املوؤيد والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

دكتور فريد ن�سر وا�سل - مفتي الديار امل�سرية
16 �سوال 1421 ه�

وكفانا ال�سيوطي الرّد على رواياتهم فقد قال يف الدّر املنثور: 
379/6 يف تف�سري قوله تعاىل: »�إِنهَّ �لهَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� 

ِة« )7/ البينة(: يهَّ اِت �أُوَلِئَك ُهْم َخرْيُ �ْلرَبِ احِلَ �ل�سهَّ
)واأخرج ابن ع�ساكر عن جابر بن عبد اهلل قال: كنا عند 
النبّي �سلى  فاأقبل علّي فقال  و�سلم  النبّي �سلى اهلل عليه 
َلُهُم  اإّن هذا و�سيعته  اهلل عليه و�سلم: )والذي نف�سي بيده 
َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ »اإِنَّ  ونزلت:  القيامة(،  يوم  الفائزون 
ِة«. فكان اأ�سحاب النبّي  يَّ اأُوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِ اِت  احِلَ ال�سَّ
�سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اأقبل علّي قالوا: جاء خري الربّية.
واأخرج ابن عدي وابن ع�ساكر عن اأبي �سعيد مرفوعًا: علّي 

خري الربّية.
واأخرج ابن عدي عن ابن عبا�ض قال ملا نزلت: »اإِنَّ الَِّذيَن 
ِة« قال ر�سول  يَّ اِت اأُوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِ احِلَ اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ
يوم  و�سيعتك  اأن��ت  )هو  لعلّي:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

القيامة را�سني مر�سّيني(.
ر�سول اهلل  ق��ال: )ق��ال يل  اب��ن مردويه عن علّي  واأخ��رج 
ِذيَن اآَمُنوا  �سلى اهلل عليه و�سلم: اأمل ت�سمع قول اهلل »اإِنَّ الَّ
ِة«، اأنت و�سيعتك.  يَّ اِت اأُوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِ احِلَ َوَعِمُلوا ال�سَّ
للح�ساب،  الأمم  جاءت  اإذا  احلو�ض  وموعدكم  وموعدي 

تدعون غراًّ حمجلني(. انتهى.
واأمثالها،  الأحاديث  هذه  اأ�سانيد  لبحث  جمال  ول  اأق��ول: 
مل  اأن��ه  �سهدوا  احلديث  علماء  اأن  اإىل  بالإ�سارة  ونكتفي 
احلديث  من  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  النبّي  من  ي�سدر 
علّي  حّق  يف  �سدر  ما  ال�سحابة  من  اأحد  حّق  يف  واملديح 
ال�سحيح  �ساحب  الن�سائي  كتاب  ويف  ال�س�م(.  )عليه 

)خ�سائ�ض علّي ابن اأبي طالب( كفاية.
واإّن من عجائب التاريخ اأّن اأحدًا من ال�سحابة مل يتعر�ض 
ما  مع�سار  ع�سر  وف�سائله  مكانته  على  التعتيم  حلم�ت 
النوا�سب  دولة  اأن  حتى  ال�س�م(،  )عليه  علي  له  تعر�ض 
يف  واجبًا  فر�سًا  و�ستمه  ال�س�م(  )عليه  علّي  لعن  جعلت 
�سنة.  �سبعني  نحو  امل�سلمني  ب�د  اجلمعة يف جميع  �س�ة 
هذه  اأم��ث��ال  ال�سنة  اإخواننا  م�سادر  يف  بقيت  ذل��ك  وم��ع 

الأحاديث العظيمة يف ف�سله وف�سل �سيعته!
اأع���داوؤه  اأخفى  اأق��ول يف رج��ل  م��اذا  ق��ال:  لقد �سدق من 
ذين  بني  وظهر  خوفًا،  اأولياوؤه  واأخفاها  ح�سدًا،  ف�سائله 

وذين ما م�أ اخلافقني.
اإن  اأب��ي ط��ال��ب!  ب��ن  و���س��دق م��ن ق��ال: م��اذا ن�سنع لعلّي 

اأحببناه خ�سرنا دنيانا، واإن اأبغ�سناه خ�سرنا اآخرتنا!

ويقول ال�سيخ حممد ح�سون يف معر�س اإجابته:
يقول نور اهلل الت�سرتي يف كتابه )ال�سوارم �ض 78(: 

الذي جادل  اأبا عبيدة هو  اأّن  ُينّبه عليه  اأن  ينبغي  )ومّما 
عند  اخل�فة  اأم��ر  يف  ال�ّس�م(  )عليه  علّي  مع  وخا�سم 
منه  لياأخذوا  ال�سقيفة  بيعة  بعد  عندهم  له  اإح�سارهم 
البيعة اأي�سًا، كما هو املذكور امل�سهور يف التواريخ املعتربة 
البيت  اأه��ل  �ساعر  قال  ولهذا  واجلماعة  ال�سّنة  كتب  من 
الذي  عبيدة  اأب��ي  اخلائن  اإىل  م�سريًا  ال�س�م(  )عليهم 

�سماه القوم اأمينًا:
غَلَط الأمنُي فجاَزها عن حيدٍر واهلِل ما كاَن الأمنُي اأمينا

وقد ذهب ذلك على ال�سيد ال�سريف اجلرجاين يف )�سرح 

املواقف( فزعم اأّن هذا البيت من �سعر الغ�ة واأّن املراد 
من الأمني جربائيل )عليه ال�س�م( واإّن �سمري )جازها( 

راجع اإىل النبّوة، فافهم(.
ولعل اأقدم من ن�سب وجود فرقة يقال لها الغرابية هو ابن 
قتيبة يف )تاأويل خمتلف احلديث(، حيث قال: وهي فرقة 
من فرق الرواف�ض تقول اأّن عليًا اأ�سبه بالنبّي )�سلى اهلل 
)عليه  جربائيل  فغلط  بالغراب  الغراب  من  واآل��ه(  عليه 

ال�س�م( حني بعث اإىل علي �سبهه به.
اإّن وجود مثل هكذا ت�سور عن ال�سيعة جعل البع�ض ين�سب 
التهم والأكاذيب اإليهم حتى األ�سقوا تلك العقيدة املفرتاة 

عليهم باأنهم يقولون يف ختام ال�س�ة )خان الأمني(!
كتابها )وعرفت  الدريب يف  الباحثة ح�سينة ح�سن  وتقول 

َمن هم اأهل البيت(
بع�ض التهم �سد ال�سيعة:

َها �لهَِّذيَن �آَمُنو� �إِْن َجاَءُكْم  قال )تبارك وتعاىل(: »َيا �أَيُّ
ُنو�  َفَتَبيهَّ ِبَنَباإٍ  َفا�ِسٌق 
َقــْوًمــا  يُبو�  ُت�سِ �أَْن 
ِبُحو�  َفُت�سْ ِبَجَهاَلٍة 
ــْم  ــُت ــْل ــَع ـــى َمــــا َف ـــَل َع
/6( َنــــــــاِدِمــــــــنَي« 

احلجرات( 
لقد ك��رثت الف��رتاءات 
قيل  حتى  ال�سيعة  على 

ان ال�سيعة يقولون يف �س�تهم )خان الأمني(!
واأعطى  ب��اهلل(  )اأع���وذ  تعاىل  اهلل  خ��ان  جربائيل  اأّن  اأي 
هو  بينما  و�سّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سّلى  ملحمد  الر�سالة 
مبعوث اىل علّي )عليه ال�ّس�م( ولكّن ال�سيعة تقول هاتوا 
كتب  واح��دًا من  دليً�  هاتوا  كنتم �سادقني،  اإن  برهانكم 
بدليل  ياأتوا  اأن  ي�ستطيعون  ل  ولكنهم  ذلك،  يقول  ال�سيعة 
املذهب  على  ي�سّنعوا  اأن  اأرادوا  وك��ذب  اف��رتاء  هو  اإمن��ا 
ال�سيعي اجلعفري كما ي�سنع اأعداء الإ�س�م على الإ�س�م، 
ول ُي�سّدق هذا الك�م اإّل عوام النا�ض، اأما املثقفون فهم 
او  ت�سديقه  قبل  ي�سمعونه  ما  �سقم  اأو  �سّحة  عن  يبحثون 
تكذيبه، وهذا ما نرجوه من كّل باحث عن احلّق من�سف 

هدفه احلق ور�سا اهلل تعاىل فقط ول غري.
واأما اعتقاد ال�سيعة يف اأمري املوؤمنني علّي )عليه ال�ّس�م( 
فهو اأنه عبد من عباد اهلل، وما كان له من ف�سل اأو كرامة 
و�سّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سّلى  اهلل  بر�سول  لّت�ساله  فهو 
واآله  عليه  اهلل  )�سّلى  والنبّي  اهلل  منحه  وما  منه،  وقربه 
و�سّلم( من الف�سل والكرامة والولية على املوؤمنني، ولول 
على  ال�ّس�م(  علّيًا )عليه  ل  يف�سّ باأن  ر�سوله  اأمر  اهلل  اأّن 
له ال�سيعة عليهم، لأّن النبّي )�سّلى  بقّية ال�سحابة ملا ف�سّ
اهلل عليه واآله و�سّلم( هو �ساحب الر�سالة والوحي الإلهّي، 
بع�ض  يقول  ثم  اإليه،  ُيدنيه  اأن  اهلل  اأم��ره  من  اإليه  ُي��دين 
ال�ّس�م(  )عليه  علّي  الإم��ام  ل  تف�سّ ال�سيعة  اأّن  اجله�ء 
على النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، اأّي كذٍب وافرتاٍء 
واأولده  علّي  الإم��ام  يف  ال�سيعة  اعتقاد  ذكرُت  وقد  هذا؟! 

املع�سومني )عليهم ال�س�م(.

ح�سون حممد  • ال�سيخ  الكوراين علي  • ال�سيخ 
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فــــي ال�سماءمهدك
 باأي ذنب قتلت... باأي ذنب قتلت... كلمات لطاملا اأثارت �سجني واأوهنت روحي واأرهقت افكاري التي مل 

ت�سعفني يف نحت حروف الرثاء يف قلبي قبل اوراقي فكنت دومًا حني ا�سافر بخيالتي حيث م�سهد الفجيعة 
يف تلك الظهرية حتت حرارة ال�سم�س املحرقة عند حلظة وقوف �سيد ال�سهداء وهو يحمل طائر اجلنة 
بني ذراعيه املقد�سة ليجعلها له مهدا من نور وهو يجود بنف�سه من العط�س وكاأنه طائر جريح لي�ست�سقي 

له مولي اأبا عبد اهلل �سربة ماء من جنود ال�سيطان حينها كنت اأ�سمع �سدى بكائه يخرتق روحي ويعت�سر 
قلبي مل اكن ا�سمع �سوى اأنينه وال�سمت وكاأن الزمان توقف يف تلك اللحظة التي تل�ست عندها الكلمات 
ومتردت فيها احلروف ومل اجد حينها �سوى الدمع رفيقاآ لآهاتي لكني عزمت هذة املرة اأن ارافق جرحي 
واجاري دموعي واأكمل ب�سربا عباراتي ولعلي لن اجد اإىل ذلك �سبيل ال ان تكون كلماتي قربانا اأقدمه 
بوجل وخ�سوع للرباءة املقتولة لر�سيع ال�سهادة لفقيد الن�سانية عبد اهلل الر�سيع فحني خرج به مولي 

احل�سني عليه ال�سالم من خيام الفاطميات وهن بني لوعة الفقد ووجع الظلم والغربة وقلة احليلة طالبًا له 
املاء كان الر�سيع قد ا�سرف على الهلك من العط�س فقد جف حليب اأمه الطهور واعياه الظماأ حتى اغمي 

عليه فما كان للح�سني ال ان يخاطب القوم بعبارته املدمية للقلوب )ماذنب ال�سغري( ع�سى ان يجد يف اأعماق 
نفو�سهم اي ذرة لالن�سانية تكن �سبيل لنجاة الر�سيع او اأن يوقظ �سمائرهم التي دخلت ب�سبات عميق يف 
جحور الغفلة والظللة لكن مل يكن ذلك فقد كانت قلوبهم مغلفة بالباطل و اأ�سد ق�ساوة من احلجر وكان 
ردهم اأق�سى من اأن تدركه العقول كان ردهم ال�سهم الذي �سق الهواء ب�سوت ك�سوت الرعد املخيف لينبت يف 
نحره ال�سريف فينفجر زمزم دمائه نورًا ليملئ كف احل�سني طهرا فريفعها اىل ال�سماء قربانا وي�سهد اهلل 
على ظلم القوم فتاأتي املالئكة لتحت�سن روحه املظلومة بني اجنحتها لتو�سله اىل مهده الذي ينتظره يف 
ال�سماء وليحظى ب�سربة ماء من حو�س الكوثر ت�سقيها له جدته الزهراء عليها ال�سالم برفق وروية فال 

يظماأ بعدها اأبدًا هذا كان م�ساب الر�سيع يف طف كربالء يف �سيف احلزن يوم عا�سوراء قد يكون قطرة يف 
بحر امل�سائب او قد يكون البحر كله ..
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الذاكرة
النوم8

ساعات

من احلقائق التي ل مراء فيها اليوم ان النوم 
�ساعات كافية يف الليل مفيد لل�سحة و�سالمة 

اجل�سم عموما. ولكن فريقا من الباحثني قالوا 
ان هناك �سببا اآخر يوؤكد �سرورة النوم �ساعات 

كافية. 

 اكت�سف الباحثون ان الأ�سخا�ض ينامون ثماين �ساعات يف الليل يتذكرون 
الوجوه والأ�سماء ب�سورة اأف�سل.  وقالت جني دايف املخت�سة بعلم 

الأع�ساب يف م�ست�سفى برنغهام يف مدينة بو�سطن المريكية ان الدرا�سة 
التي اجراها فريقها تو�سلت اىل ان النوم �ساعات كافية يقوي انواعا 

متعددة من الذاكرة.
واأو�سحت دايف ان فريق الباحثني وجد انه عندما اأُتيحت للمتطوعني 
امل�ساركني يف الدرا�سة فر�سة النوم طيلة الليل فانهم �سجلوا حت�سنا 

كبريا يف قدرتهم على تذكر الأ�سماء ووجوده ا�سحابها وثقتهم الكبرية يف 
اإجاباتهم.

واأُخ�سع امل�ساركون يف الدرا�سة ل�ختبار بعر�ض 20 �سورة فوتوغرافية مع 
اأ�سماء اأ�سحابها من قاعدة بيانية ت�سم اأكرث من 600 �سورة ملونة لوجوه 

اأ�سخا�ض بالغني وُطلب منهم تذكرها. 
وبعد مرور 12 �ساعة ُعر�ست عليهم ال�سور مرة اأخرى مع الأ�سم ال�سحيح 

اأو غري ال�سحيح مقابل كل �سورة.  وبال�سافة اىل الجابة عما اإذا كان 
ال�سم هو ال�سم ال�سحيح اأو غري ال�سحيح ل�ساحب ال�سورة ُطلب منهم 

موا درجة ثقتهم باجلواب على مقيا�ض من 1 اىل 9.   ان يقيِّ
واأكمل كل متطوع الختبار مرتني ، مرة اقرتنت بفرتة من النوم ومرة 

بفرتة من الن�ساط العتيادي اليومي.  وحني اأُتيحت للم�ساركني فر�سة 
النوم 8 �ساعات ارتفعت ن�سبة جناحهم يف مطابقة الأ�سم مع ال�سورة 

بن�سبة 12 يف املئة.
وت�سري نتائج الدرا�سة اجلديدة اىل ان النوم بعد تعلم ن�ساطات جديدة 

ي�ساعد يف تقوية الذاكرة. ويف حني ان الدرا�سة اأُجريت على اأ�سخا�ض 
متعافني يف الع�سرينات من العمر فان الباحثني يريدون تكرارها مع 

اأ�سخا�ض من كل الأعمار ، مبن فيهم كبار  ال�سن.
ونقلت �سحيفة الديلي ميل عن الدكتورة دايف "ان النوم مهم ل�ستيعاب 

معلومات جديدة". ومع تقدم الأ�سخا�ض يف ال�سن ي�سبح نومهم متقطعا 
ورمبا م�سطربا ، وهذا قد يوؤثر بدوره على ذاكرتهم.  وقالت الدكتورة دايف 

ان التعمق يف درا�سة تاأثري النوم ميكن ان يوؤدي اىل حت�سني القدرة على 
تعلم ا�سياء جديدة يف خمتلف الأعمار.

يقوي

•اعداد : علي الها�سمي
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تقنية حديثة 
 تكشف عن الحركة 

ك�سفت جمموعة من الباحثني عن اأحدث تقنية ل�أ�سعة، ميكنها 
اأن ت�سكل م�ستقبل املنازل الذكية والألعاب هذا اىل جانب الرعاية 
الطبية اأي�سا، حيث ت�ستخدم هذه التقنية اإ�سارات الراديو لتتبع 
احلركة خلف اجلدران. التقنية اجلديدة التي يطورها جمموعة 
للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�ض  معهد  يف  الكمبيوتر  علماء  من 
ت�ستخدم موجات اأو ا�سارات الراديو املرتدة على ج�سم الأن�سان، 
على  تعمل  م�ستقب�ت  من  النعكا�سات  هذه  التقاط  يتم  حيث 
ت�ست�سعر  ومعاجلتها عرب خوارزمية  املنعك�سة  الإ�سارات  ت�سجيل 

احلركة التي يقوم بها الن�سان ب�سكل مبا�سر، حيث ت�ستفيد هذه 
موجات  هذه  بها  تتمتع  التي  الإمكانيات  من  اجلديدة  التقنية 
عرب  ق�سرية  موجات  �سورة  يف  انتقالها  اإمكانية  من  ال��رادي��و 

اجلدران.
وتتيح هذه التقنية للك�سف عن حركة 15 �سخ�ض وراء اجلدران 
املطورين  الباحثني  اأك��د  حيث   ،%90 اىل  ت�سل  ا�ست�سعار  بدقة 
تك�سف  اأن  التقنية ميكنها  اأن هذه   ،RF-Capture لتقنية 

على احلركة يف نطاق ي�سل اىل 0٬8 اأن�ض.

 وراء الجدران

في العالم تستخدم طاقة موج البحر
أول شبكة لتوليد الكهرباء

•اعداد : علي الها�سمي
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قوة  ا�ستغ�ل  يحظى  العامل،  يف  نوعها  من  الأوىل  تعترب  جتربة  يف 
موج البحر يف توليد الطاقة باهتمام كبري يف اأ�سرتاليا، حيث ك�سفت 
اأنها  الأم��واج،  لطاقة   Carnegie كارنيجي  الأ�سرتالية  ال�سركة 
باور  وي�سرتن  للحكومة  اململوكة  الأ�سرتالية  الطاقة  �سركة  مع  تعمل 
لطاقة  م�سغرة  �سبكة  اأول  لإن�ساء  وذلك   Western Power
ال�سبكة  بناء  يتم  اأن  املقرر  وم��ن  كهرباء.  ب�سبكة  مت�سلة  الأم���واج 
امل�سغرة على بعد م�سافة �ستة اأميال من جزيرة جاردن، وهي جزيرة 

���س��غ��رية ت��ق��ع ب��ال��ق��رب م���ن ب��ريث 
التجربة  تعمم  اأن  على  الأ�سرتالية، 
منها،  امل��رج��و  النجاح  حققت  اإذا 
بكل  الطاقة  لتوليد  من��وذج  لي�سبح 
اجلزر اأو اأي مدينة تقع بالقرب من 

البحر.
الرئي�ض  اوتافيو  ملايكل  ت�سريح  ويف 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������س���رك���ة ك��ارن��ي��ج��ي 
�سحفي،  بيان  يف   Carnegie
اأو�سح اأن هناك اإمكانية كبرية لدمج 

اأي�سا تنت�سر هذه  اأن  تكنولوجيا طاقة الأمواج اإىل اجلزر، كما ميكن 
التقنية يف اأي مكان تتمتع �سواحله باأمواج قوية.

وتقوم فكرة تقنية CETO wave technology على وحدات 
التي هي جمموعة  الوحدات  وتعترب هذه  البحر،  ت�ستخدم موج  طاقة 
من العوامات املغمورة متاما حتت املاء، مع طوافات مبحركات ن�سطة 
مثبتة مب�سخات يف قاع البحر، حيث تتحرك مع حركة الأمواج حمولة 
دفع املاء اإىل طاقة كهرومائية، متر عرب امل�سخات اإىل حمطات توليد 

الطاقة الكهربائية.
الأمواج  طاقة  لتقنية  املتوقع  من 
من  وات  ميجا  واح���د  تنتج  اأن 
ال���ط���اق���ة، ت��ك��ف��ي ل���ت���زوي���د من 
بالطاقة  منزل   3000 اىل   2000
ل��ك��ن يف ال��وق��ت  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
بتزويد  ال�سركة  �ستكتفي  الراهن 
وزارة الدفاع الأ�سرتالية وحمطة 
حتلية املياه فوق اجلزيرة بالطاقة 

الكهربائية ال�زمة لها.
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 برجاء رحمتك 

• عقيل ابو غريب 

 وياأخذين النداء اىل �سماواتك البعيدة والتي هي اقرب مني ايلفانه�س لأتو�ساأعطركا�ستيقظ ماأخوذا بنداء ال�سبح  وقبل بزوغ �سم�سك يا اإلهي عند الفجر 

 �سوت يدغدغ وجداين  ليجلو ما غمرين يف ليلتي الفائته من ظلمة 
واأعرف اأنني �ساأكون مرة اخرى .. ويف كل مرة بني يديك حي على ال�سالة حي على ال�سالة  ويباغتني النداء جليًا وا�سحًا .     وا�سحو وانا حماط بنورك البدي

وتفي�س علي من احلب مال يعرفه غريي  واتوحد يف �سالتي معك اقدم لك  يا الهي ولئي وطاعتي وع�سقي 
واحدًة تفتح يل ابواب رزقكو برجاء رحمتك اخرج واعرف انك اقرب يل من حبل الوريد  فتنتابي رعدة اخلوف من عطفك الكبري  م�ساعر الميان  اتلى يف ح�سرتك حتى اوقظ يف روحي مرًة اأخرى واأخرى 

 لنني متوكاًل عليك  .واحدًة 

في الختام



 وياأخذين النداء اىل �سماواتك البعيدة والتي هي اقرب مني ايلفانه�س لأتو�ساأعطركا�ستيقظ ماأخوذا بنداء ال�سبح  وقبل بزوغ �سم�سك يا اإلهي عند الفجر 

 �سوت يدغدغ وجداين  ليجلو ما غمرين يف ليلتي الفائته من ظلمة 
واأعرف اأنني �ساأكون مرة اخرى .. ويف كل مرة بني يديك حي على ال�سالة حي على ال�سالة  ويباغتني النداء جليًا وا�سحًا .     وا�سحو وانا حماط بنورك البدي

وتفي�س علي من احلب مال يعرفه غريي  واتوحد يف �سالتي معك اقدم لك  يا الهي ولئي وطاعتي وع�سقي 
واحدًة تفتح يل ابواب رزقكو برجاء رحمتك اخرج واعرف انك اقرب يل من حبل الوريد  فتنتابي رعدة اخلوف من عطفك الكبري  م�ساعر الميان  اتلى يف ح�سرتك حتى اوقظ يف روحي مرًة اأخرى واأخرى 

 لنني متوكاًل عليك  .واحدًة 
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