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 اإن الإمام الح�صين وع�صبته القليلة الموؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت وقاتلوا 
ببطولة وب�صالة ظلت تتحدى اإعجابنا واإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا.

�سايك�س بر�سي  ال�سيد  الإنكليزي  الم�ؤرخ  • الكتاب 



من املعروف للجميع ان اهلل -تعاىل- قد ابتداأ تبليغ 
ر�سالته اىل العامل عرب نبيه امل�سطفى -�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم- بكلمة واحدة األ وهي كلمة )اقراأ(.
على  وا�سحة  ودع���ة  ودلل��ة  ا�سارة  امل�ساألة  ه��ذه  يف  اأن  ويبدو 
�سرورة الهتمام بجنبة القراءة، وان هناك ام�را ل ميكن ان 

تتحقق بدون الهتمام بهذه اجلنبة وتفعيلها على الدوام.
ويبدو اأن من بني تلك الهداف املهمة حتقيق ال�عي لدى القارئ 
وتنمية ملكات اأخرى لديه من بينها التمييز بني الغث وال�سمني 
وبخا�سة يف حال التخلي عن اخللفيات الثقافية املرت�سبة عرب 

امل�روثات الفكرية والعقدية وغريها.
عملية  يف  القراءة  ودور  اأهمية  على  احلديثة  الدل��ة  بني  ومن 
ما  واملر�سية  الدقيقة  النتائج  ا�ستح�سال  او  الحكام  اط��اق 
الباحثة  بينهم  ومن  امل�سلمني،  غري  املفكرين  بع�س  مع  حدث 
اليه�دية )لي�سلي هازلت�ن( بعدما قامت بعمل بحث عن �سرية 
وت��سلت  و�سلم-،  واآل��ه  عليه  اهلل  -�سلى  حممد  النبي  وحياة 
فيه اىل نتائج مل يتمكن الكثري من معتنقي الديانة ال�سامية 
وامتناعهم من  ا�سباب تقف عملية منعهم  لعدة  اليها  ال��س�ل 

القراءة يف مقدمتها بل واأهمها. 
ولي�س الهدف هنا ت�سليط ال�س�ء على ما قامت به هذه الباحثة 
وال�سباب التي دعتها لذلك بل ان املهم ه� النتائج التي ت��سلت 
لها واأهم تلك النتائج قناعتها التامة بان ال�س�ليني وتعني بهم 
ال�سام  من  اأنه  على  الرهابي   الجتاه  انتهج�ا  الذين  اولئك 
ودعم�ه بالفكر واملال وال�ساح، ل ميت�ن اىل ال�سام باية �سلة 
وباأن النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم والديانة ال�سامية 
والتدمريية  الجرامية  افعالهم  جميع  ترف�س  بها  ج��اء  التي 
اهلل  كتاب  من  اأي��ة  التب�سيط  من  ب�سيء  ومف�سرة  م�ست�سهدة 
العزيز تبني وت�ؤكد على مدى حرمة قتل النف�س يف ال�سام)َمْن 
َقَتَل  ا  َ َفَكاأَنمَّ اْلأَْر���ِض  ِف  َف�َصاٍد  اأَْو  َنْف�ٍض  ِبَغْيِ  َنْف�ًصا  َقَتَل 
ا�َض َجِميًعا  اأَْحَيا النمَّ ا  َ نمَّ َفَكاأَ اأَْحَياَها  َوَمْن  ا�َض َجِميًعا  النمَّ

()املائدة: 32 ( .
غري  وباحثني  ومفكرين  علماء  عدة  من  واح��دة  الباحثة  وهذه 
دعت  ملا  ومطابقة  م�سابهة  نتائج  اىل  ت��سل�ا  ممن  ا�ساميني 
واأهمها  املجالت  خمتلف  يف  ال�سمحاء  املحمدية  الر�سالة  اليه 

املجال الن�ساين واخللقي لتلك الر�سالة اخلامتة.
ان هذه الباحثة وغريها ما كان لها ان ت�سل اىل ما و�سلت اليه 

ل�ل تفعيلها لعن�سر القراءة الذي منعت الكثري من احلك�مات 
ال�سامية عرب تاريخ دولها الط�يل جماهري المة من الهتمام 
به، واإجبار النا�س على العتماد على نفر معني من قبل احلاكم 
المة  جعل  الذي  المر  فقط  منهم  والدنيا  الدين  اأم���ر  واأخ��ذ 
ال�سامية  الغايات  ع��ن  البعد  ك��ل  وتبتعد  عميق  ن���م  يف  تغرق 

للر�سالة ال�سامية وعن قادتها احلقيقيني.
التكن�ل�جيا  عل�م  يف  احلداثة  هذه  كل  ان  ذلك  من  والأعجب 
املعل�ماتية مل تخدم ابناء المة ال�سامية وت�قظهم من ن�متهم 
وغفلتهم بل زادت يف عمى الكثري منهم، وذلك ب�سبب التخ�يف 
امل�ستمر لهم من ان الطاع على بع�س معارف وعل�م ق�سم من 
اجلهات واملذاهب ال�سامية وبخا�سة منها مذهب اهل البيت 
)عليهم ال�سام(ي�ؤدي اىل النحراف عن جادة ال�س�اب المر 
الذي خلق حاجزا بني ابناء الأمة ال�سامية وبني عل�م ومبادئ 
الر�سالة املحمدية احلقة، وبالتايل ا�سبح من ال�سهل ا�سقاطهم 
يف حبائل ال�ستعمار وجعلهم اداة طيعة لتحقيق ماآربه اخلبيثة 

يف الق�ساء على ال�سام فكرا وتراثا.
وتع�د  ت�سح�  ان  ارادت  ما  اذا  ال�سامية  الم��ة  ف��ان  والي�م 
الدع�ات  كل  ب�جه  تث�ر  اأن  عليها  ف��اإن  لها  اهلل  اراده  ما  اىل 
والفتاوى التي متنع امل�سلمني من الطاع على عل�م الآخرين، 
وتبيان   واأفكارها  اآرائها  عن  للتعبري  للجماهري  احلريات  ومنح 
بع�س  يف  يحدث  كما  والتنكيل  القتل  من  اخل�ف  دون  دع�اتها 

البلدان ال�سامية عانية.
الكثري من املفكرين  ان  العامل يجد  يتابع الحداث يف  وان من 
الذين حترروا من ربقة العب�دية لأفكار وعقائد وق�انني فر�ست 
عليهم متكن�ا من ال��س�ل اىل بر المان ومعرفة كنه الر�سالة 
املحمدية احلق، وتن�سل�ا عن جميع الفكار والدع�ات والأفعال 
او  اعتناقه  من  الآخرين  ومنعت  واأهله،  ال�سام  �س�هت  التي 

التعاي�س معه على اأقل تقدير.
ان النداء الي�م لكل ابناء المة ال�سامية يتمثل بكلمة)اقراأ( 
واأتباعهم، وجترد  اآراء ونداءات احلكام  واطلع ول تكن حبي�س 
ال�س�ء  علماء  نف�سك  يف  زرعها  التي  الباطلة  املخلفات  كل  عن 
واعلم  غريهم،  بدنيا  واآخرتهم  دينهم  باع�ا  الذي  واملاأج�رين 
اىل  وهاديك  ال�س�اب  اىل  م�سددك  -تعاىل-  اهلل  ان  حينها 

احلق ما دمت راغبا يف ال��س�ل اليه حقيقة وبنية خال�سة.
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الوطنية يف بغداد 1213 ل�سنة 2009

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني العراقيني
 بالرقم 735 ل�سنة 2009 م.

ديوان الوقف ال�سيعي

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

باإعادتها الأ�سحابها... 

قسم النشاطات العامة في 
العتبة الحسينية المقدسة

رسالة حسينية تعنى بالثقافة العامة
 ا�ستجابة للمتغيرات والتط�رات ال�سريعة التي 

ح�سلت في الميادين الثقافية �سعت المانة العامة 
للعتبة الح�سينية المقد�سة، الى تخ�سي�س...

 تعد دار الكتب وال�ثائق ال�طنية �سرحًا ثقافيًا ومعلمًا 
بارزًا من معالم العراق الحديث، وجاء تاأ�سي�س الدار كت�سكيل 
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14

12

20

دار الكتب والوثائق الوطنية 
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 الباحث الإ�سامي جعفر العل�ي من البحرين، اأحد 
الم�ساركين في مهرجان تراتيل �سجادية العالمي الثاني الذي 

تقيمه العتبة الح�سينية المقد�سة، يتحدث في...

الباحث اإلسالمي السيد جعفر العلوي: 
"رسالة الحقوق" عالمية وتصلح لكل المجتمعات
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اخبار وتقارير

والكتب  امل�سادر  لت�فري  الكامل  ا�ستعداده  ال�سيعي  ال�قف  دي���ان  اأعلن 
الت�سيع  عن  بح�ثهم  يف  ال�سريف  الأزه��ر  طاب  يحتاجها  التي  ال�سيعية 

جمانا .
وقال رئي�س دي�ان ال�قف ال�سيعي ال�سيد عاء امل��س�ي : مع حتفظنا على 
من  الت�سيع  عن  للبحث  امل�سابقة  فيه  طرحت  الذي  ال�ستفزازي  الأ�سل�ب 
قبل م�سيخة الأزهر ال�سريف لكننا مع ذلك م�ستعدون للتعاون معهم خدمة 
للحقيقة وجت�سيدا لاخ�ة ال�سامية من خال ت�فري كافة امل�سادر والكتب 
ال�سيعية التي يحتاجها اأعزاوؤنا طلبة الأزهر ال�سريف لل��س�ل اىل احلقيقة. 
ودعا امل��س�ي الراغبيني باحل�س�ل على امل�سادر ار�سال طلباتهم اىل دي�ان 
اللكرتوين حيث  الدي�ان  الربيدي مع م�قع  الت�ا�سل  ال�سيعي عرب  ال�قف 
�سيتم ت�فريها بال�سرعة املمكنة وب�س�رة جمانية، ومتنى امل��س�ي الت�فيق 
باحلقائق  وتن�يرها  ال�سامية  الأمة  وحدة  يخدم  مبا  مهمتهم  يف  للطلبة 

بروح علمية وم��س�عية خال�سة
اعلنت يف �سهر كان�ن الول  ال�سريف يف م�سر قد  ادارة الزهر  ان  يذكر 
احلايل عن م�سابقة خا�سة للطلبة ال�افدين ح�ل م��س�ع »ن�سر الت�سيع يف 

املجتمع ال�سني: ا�سبابه وخماطره وكيفية م�اجهته« ومت تخ�سي�س جمم�عة 
ج�ائز للم�ساركني تبلغ 42 الف جنيه م�سري.

ت�ا�سل الك�ادر العاملة يف ق�سم ال�سيانة الهند�سية بالعتبة العل�ية املقد�سة حملتها 
الربنامج  �سمن  وذلك  الأ�سرف  النجف  حمافظة  مدار�س  خمتلف  و�سيانة  لتاأهيل 
املعدة من قبل الأمانة العامة للعتبة املقد�سة بالتن�سيق مع املحافظة ومدير الرتبية 

واخلريين من اأبناء املدينة املقد�سة .
وقال رئي�س ق�سم ال�س�ؤون الهند�سية والفنية املهند�س حيدر اإح�سان ها�سم :ت�ا�سل 
بالعتبة  الهند�سية  ال�سيانة  وق�سم   ، والكهرباء  واحل��دادة  النجارة  �سعب  ك�ادرنا 

الأ�سرف  النجف  حمافظة  مدار�س  خمتلف  و�سيانة  لتاأهيل  حمة  املقد�سة  العل�ية 
وذلك �سمن الربنامج املعدة من قبل الأمانة العامة للعتبة املقد�سة وقد و�سلنا اإىل 
برنامج تاأهيل مدر�سة الغفاري ال�اقعة يف املدينة القدمية، حيث �سمل برنامج تاأهيل 
املدر�سة �سيانة رحاتها الدرا�سية وال�سبابيك ومنظ�مات املاء والكهرباء واملجاميع 

ال�سحية ".
واأ�سار رئي�س ق�سم ال�سيانة الهند�سية يف العتبة العل�ية املقد�سة " ان جدول تاأهيل 
مدار�س النجف م�ستمر والطم�ح ال��س�ل اىل تاأهيل 1000 مدر�سة باملحافظة ح�سب 
ت�جيهات المني العام �سماحة ال�سيد نزار حبل املتني ، وقد مت خال الفرتة املا�سية 
تاأهيل مدر�سة �ساكر الكفائي يف حي مي�سان وثان�ية املتميزين للبنني يف حي اجلمعية 
ومدر�سة ابي طالب يف حي الفرات ومدر�سة الغفاري يف املدينة القدمية ، اإ�سافة اإىل 
تاأهيل وجتهيز الرحات الدرا�سية اىل مدر�سة احلق املبني البتدائية  للبنات يف حي 
اجلزيرة ومدر�سة النداء يف حي النداء باإ�سراف ال�سيد الأمني العام للعتبة العل�ية 

املقد�سة وحمافظ النجف ال�سرف ال�سيد ل�ؤي اليا�سري ".
من جهته قال م�س�ؤول �سعبة املتابعة يف ق�سم ال�سيانة الهند�سية  كرار �ساحب " مت 
تاأهيل و�سيانة 200 رحلة درا�سية مع تاأهيل وتركيب الزجاج لأكرث من )35( �سباك، 
وتثبيت املنظ�مات املياه والكهرباء مع تاأهيل املجاميع ال�سحية للمدر�سة وتثبيت ) 

ماط�رات كهربائية ( ل�سحب وتاأمني املياه للمجاميع ال�سحية للمدر�سة".

العتبة احل�صينية تختتم دورة املكفوفني و�صعاف الب�صر بطريقة )برايل( 

العتبة العلوية املقد�صة: حملة جاّدة لتاأهيل مدار�ض النجف الأ�صرف 
والطموح  تاأهيل األف مدر�صة

الوقف ال�صيعي يعلن ا�صتعداده لتوفي كتب وم�صادر املذهب اجلعفري 
لطلبة جامع الزهر ال�صريف وب�صورة جمانية
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اخبار وتقارير

•حممد الي�صاري
اختتمت العتبة احل�سينية املقد�سة، الثنني، دورة املكف�فني و�سعاف الب�سر بلغة برايل، 

كن�ع من الرعاية الفكرية والجتماعية ف�سًا عن الإن�سانية ل�سريحة املكف�فني. 
لتعليم املكف�فني و�سعاف الب�سر، وحملت  واقيمت الدورة بالتعاون مع منظمة برايل 
وب�اقع  ي�مًا  ا�ستمرت ملدة 14  والتي  ا�سم )دورة عبد اهلل بن عفيف الزدي(  الدورة 
العراق  ومن خمتلف حمافظات  كفيف  اكرث من )100(  ومب�ساركة  ي�ميًا،  �ساعات   4

وملختلف الفئات العمرية. 
كلمته  يف  الكربائي  املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  المني  وقال 
ملا  املهمة  ال�سريحة  لهذه  ال��دورة  اقامة هذه  على  قام  لكل من  اخلتام" نبارك  بحفل 
ت�ستمر  ان  وناأمل  ومهم�سة،  عنها  مغف�ل  وق��درات  قابليات  من  الف��راد  ه���ؤلء  ميتلكه 
هذه الدورات والن�ساطات التي تخدم هذه ال�سريحة فعلينا اوًل ان نعمل على بث المل 
الطاقات  لت�ظيف هذه  والأليات  ال��سائل  ن�ستخدم  بعد ذلك نعرف كيف  نف��سهم  يف 

والبداعات الكامنة يف نف��سهم بحيث يك�ن عن�سر فاعل وم�ؤثر ينفع املجتمع".
فيما قال م�س�ؤول �سعبة الن�سر ال�ستاذ �سامي ج�اد(" اقامة �سعبتنا مبادرتها الن�عية 
لنا  مدعاة  كان  ما  وه�  املكف�فني،  ب�سريحة  لاهتمام  منها،  اإن�سانية  كخط�ة  هذه 
بعن�نتها باإ�سم ال�سحابي اجلليل عبداهلل بن عفيف الذي نا�سر الإمام احل�سني عليه 
ال�سام وا�ست�سهد بني يديه على الرغم من ك�نه مكف�فا، حيث تعلم املكف�ف يف هذه 
الت�ظيفات  بع�س  مع  فيها،  خمت�سني  ا�ساتذة  خال  من  برايل  بلغة  القراءة  ال��دورة 

الفكرية والعقائدية من خال ذلك".
وا�ساف" من دواعي اقامة هذه الدورة، اي�سال ر�سالة مهمة للمكف�فني، م�سم�نها اأن 
فقدان الب�سر ل ميكن ان يك�ن عائقا اما اختيار الطريق ال�سحيح، فاأعمى الب�سر ل 
يعني انه اعمى الب�سرية، وه� ما ي�ست�جب عدم جعله � فقدان الب�سر � نهاية للحياة 
ال�سهداء،  �سيد  اقيمت على قاعة جممع  التي  للمكف�ف، م�سيفًا" الدورة  الجتماعية 
الفئات  العراق وملختلف  �سارك فيها اكرث من )100( كفيف ومن خمتلف حمافظات 

العمرية".     
ومن جانبه قال رئي�س منظمة برايل لتاأهيل املكف�فني و�سعاف الب�سر الدكت�ر �سادق 
ح�سني املالكي" ت�سمن منهاج الدورة درو�س يف التدريب على الكتابة البارزة بطريقة 
برايل وتعليم التعامل مع احلا�س�ب والربنامج الناطق الذي يح�ل ما ه� مكت�ب على 

ال�سا�سة اىل كام منط�ق، كما تلقى املتدرب�ن من معلمني ومكف�فني مهارات العتماد 
خمتلف  ومن  اجلن�سني  كا  م�ساركة  ال��دورة  و�سملت  والتنقل  ال�سري  يف  النف�س  على 

حمافظات العراق".
البالغ  الهتمام  اإيائها  يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  دور  قائًا" نثمن  حديثه  وختم 
وتفره  ت�سهيات  من  تقدمه  وم��ا  دورات  هكذا  اقامة  خ��ال  من  املكف�فني  ب�سريحة 
ال�سريحة  التي تهم هذه  الن�ساطات  الكثري من  ال�سريحة وغريها  من احتياجات هذه 

بالذات، لذا ناأمل ان يتم ان�ساء مركز للعناية باملكف�فني وتعليمهم".    
اما نائب رئي�س منظمة برايل �سرور ي��سف ن�سار فقال" ان العتبة احل�سينية املقد�سة 
الدورة  بهذه  املبادرة  وهذا  املكف�فني  امية  وحم�  رعاية  يف  والبارز  الكبري  الدور  لها 
كل  ووفرت  الت�سهيات  كافة  املقد�سة  العتبة احل�سينية  وفرت  فقد  بادرة مميزة،  هي 
تدريب  الول  جانبني  ت�سمنت  الدورة  ومكف�فني،  ومتدربني  مدربني  من  الحتياجات 
وتعليم  برايل  بطريقة  القراءة  مثل  ال�سا�سية  املهارات  على  املكف�فني  من  جمم�عة 
احلا�س�ب، والثاين اعداد كادر تدري�سي من منت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة، مل�سنا 
والهمية  الكبري  ال�سع�ر  نتيجة  واملتدربني  املكف�فني  قبل  من  وفاعل  كبرية  جت��اوب 

البالغة يف حياتهم الي�مية".
فيما قالت املدر�سة غادة جرجي�س احمد من حمافظة نين�ى" نقدر ونثمن الدور الكبري 
للعتبة احل�سينية املقد�سة يف رعاية واحت�سان هذه ال�سريحة، بعد ان عجزت الكثري من 
املقد�سة  العتبة  فكانت  يذكر،  �سيء  تقدمي  عن  اخلريية  واملنظمات  الدولة  م�ؤ�س�سات 
هي ال�سباقة والرائدة ملد يد الع�ن لفراد �سريحة املكف�فني و�سعاف الب�سر، ومل�سنا 
من خال تدريب هذه املجم�عة احلاجة املا�سة منهم لزيادة رعايتهم والهتمام بهم 
املجالت  كافة  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  تنمية  خال  من  احلياة  يف  لهم  المل  واع��دة 

والخت�سا�سات".         

من جانبه قال كرار عبد علي )متدرب(" هذه الدورة ا�ستمرت 14 ي�ما ب�اقع 4 �ساعات 
وتعليم  التعامل  ا�سا�سية يف  الدورة اىل عدة م�ا�سيع  التطرق �سمن منهاج  ي�ميًا، مت 
املكف�فني بطريقة برايل وا�ستخدام احلا�س�ب للمكف�فني، وناأمل ان يتم افتتاح معهد 
التي  الطاقات  من  ال�ستفادة  يتم  حتى  وتعليمهم  املكف�فني  رعاية  مهمته  للمكف�فني 

يتمتع�ن بها".

العتبة احل�صينية تختتم دورة املكفوفني و�صعاف الب�صر بطريقة )برايل( 
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اخبار وتقارير

الي�ساري/ • حممـد 
معر�س  املقد�سة،   احل�سينية  العتبة  افتتحت 
والــذي  الطفل  لكتاب  االول  الـــدويل  كــربــاء 
احل�سينية  الطفولة  وتنمية  رعاية  ق�سم  يقيمه 
بني  ما  منطقة  يف  وذلــك  املقد�سة،  العتبة  يف 
 ( للفرتة  ا�ستمر  والــذي  ال�سريفني،  احلرمني 

17 – 23 ربيع االول 1437 هـ(.
وحول املعر�س وما ت�سمنه قال م�سوؤول املعر�س 
احل�سينية  العتبة  تقيم  احل�سناوي"  حممـد 
الطفولة  وتنمية  رعاية  بق�سم  ممثلة  املقد�سة 
احل�سينية معر�س كرباء الدويل االول لكتاب 
الطفل وهو املعر�س االول من نوعه يف العراق، 
يف منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني للفرتة ) 
– 23 ربيع االول 1437 هـ(، و�ساركت يف   17

هذا املعر�س )12 دار ن�سر( من م�سر ولبنان 
وال�سعودية باالإ�سافة اىل العراق".

املعر�س  هــذا  اقــامــة  فكرة  جــاءت  وا�ساف" 
هكذا  مثل  اىل  االطفال  حاجة  من  مل�سناه  ملا 
قابلياتهم  وتنمي  الطفل  بثقافة  تعنى  معار�س 
لكتب  معر�س  فت�سمن  ومواهبهم،  وقدراتهم 
االطفال وكذلك مت عر�س �سور مل�سوري العتبة 
احل�سينية املقد�سة ت�سمن جمموعة من ال�سور 
املعر�س  ت�سمن  كذلك  بــاالأطــفــال،  اخلا�سة 
من  جمموعة  فيه  �سارك  حيث  الطفل  مر�سم 
واللوحات  الر�سومات  من  مبجموعة  االطفال 

الفنية".      
االحمر  الهال  جمعية  مدير  قال  جانبه  من 
دور  نثمن  الطريف"  م�سلم  حميد  الــعــراقــي 

االلتفاتة  بــهــذه  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
الطفل  ثقافة  على  ال�سوء  لت�سليط  الرائعة 
ن�سر  دور  الثقافة من خال جمع  وتنمية هذه 
التي  واملــجــات  الكتب  لعر�س  االطــفــال  كتب 
االطفال  هـــوؤالء  ان  باعتبار  بــاالأطــفــال  تعنى 
بناء  يف  عليهم  يعول  الذي  امل�ستقبل  جيل  هم 
الظروف  هذه  نعي�س  ونحن  خ�سو�سًا  العراق 
ي�سل  وما  العراقية  ال�ساحة  على  والتغيريات 
للطفل من خال �سا�سات التلفزيون من اعمال 
عنف وقتل، لذلك فان هذه املبادرة ت�ساهم يف 
ابعاد فكر الطفل اىل عامل او�سع فيه ال�سورة 
ال�سلم  وثقافة  واالبت�سامة  الطريفة  واحلكاية 
للظروف  نظرًا  اطفالنا  افتقدها  التي  والتعلم 

الراهنة يف البلد".   

العتبة احل�صينية املقد�صة  تفتتح 
معر�ض كربالء الدويل الول لكتاب الطفل
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العتبة العبا�صية تقيم ندوة ملناق�صة اأزمة العراق القت�صادية وال�صبل الكفيلة للحّد منها

العتبة احل�صينية املقد�صة تعلن اإجناز 75% من م�صروع ت�صقيف وتو�صعة 
املخيم احل�صيني

اخبار وتقارير

اأقام مركُز العميد الدويّل للبح�ث والدرا�سات التابع لق�سم ال�س�ؤون الفكرية 
والثقافية يف العتبة العبا�سّية املقّد�سة، ندوة اقت�سادية بعن�ان: )القت�ساد 
من  نخبٍة  وبح�س�ر  امل�ستقبل(،  وره��ان��ات  احلا�سر  اأزم���ات   .. العراقي 
ال�سخ�سيات القت�سادية والأكادميية وذوي الخت�سا�س، وتاأتي هذه الندوة 

نتيجًة ملا ميّر به البلد من اأو�ساع اقت�سادية مرتّدية األقت بظالها عليه.
النفطي  القّطاع  اقت�سادية عّدة منها حم�ر  الندوة حماوُر  ُطِرحت يف هذه 
وامل�سريّف  املايّل  املح�ر  اىل  بالإ�سافة  والزراعّي  ال�سناعي  القّطاع  وحم�ر 

والتخطيط القت�سادي احلايل واأزمة امل�ازنات.
القت�ساد  "اأن  اأّكد:  م�ساركته  اأثناء  بابل  البكري من جامعة  الدكت�ر ج�اد 
النفطي  الإنتاج  واردات  على  اعتماده  ب�سبب  حقيقية  باأزمٍة  ميّر  العراقّي 
الأزمة  �سبٌب كبري يف  وهذا  اإيراداته،  تن�يع  وعدم  اأكرث من )%90(  بن�سبة 
التي حتيط بنا، واإّن العراق ميّر مبرحلة انكما�س كبرية لنخفا�س ال�سي�لة 
من  ولُبّد  البلد  داخل  الأعمال  من  كبرية  على جمم�عٍة  الإقبال  وانخفا�س 
بحل�ٍل  تخرج  مكّثفة  ن��دوات  عقد  تكرار  ب�سدد  ونحن  ت��ّسعية،  �سيا�ساٍت 
وهذه  والبن�ك،  والطاقة  القت�ساد  جم��ال  يف  خ��رباء  وبح�س�ر  منطقية 

الندوات تعقد برعاية مركز العميد الدويل".
اخلا�س  القّطاع  تن�سيط  وهي  الأزم��ات  لهذه  �سحرية  حل�ل  "هناك  مبّينًا: 
بيئة  وتهيئة  ال�ستثمار  وتفعيل  العراقّي  بالقت�ساد  الرتقاء  �ساأنه  من  الذي 

منا�سبة له لأّننا منتلك قان�نًا مائمًا للم�ستثمر".
اأّما الدكت�ر ح�سني كيكان دروي�س فقد اأ�ساف من جانبه: "اإّن هذه اجلل�سة 
امتازت مب�ا�سيع واقعية ومنطقية، ومّت تق�سيمها اىل عّدة حماور اقت�سادية 

ة لت��سيع  ومّت تر�سيح اأكادميّيني من اجلامعات وخرباء من ال�زارات املخت�سّ
النقا�سات واخلروج بحل�ل واآراء ومقرتحات تخدم و�سع القت�ساد العراقّي 
معي�سة  وم�ست�ى  امل�ازنة  على  واأثرها  النفط  اأ�سعار  تذبذب  ظّل  يف  احلايل 
الفرد، حيث مّتت مناق�سة كافة القّطاعات )ال�سياحة وال�سناعة والزراعة( 
ال��سع احلايل وكيفّية  ملناق�سة  القّطاع اخلا�س  يعمل�ن يف  اأ�سخا�ٍس  ودع�ة 
النه��س بهذا القطاع؛ لي�سهم يف دفع عجلة القت�ساد العراقّي اىل الأمام".
ور�ٍس  عقد  اأهّمها  كان  التي  الت��سيات  ببع�س  املجتمع�ن  خرج  اخلتام  ويف 
ال�ساأن لإيجاد حل�ٍل فعلية وعملية ميكن  مكّثفة وا�ست�سافة خرباء من ذوي 
تلك  اإكمال  بعد  واملعنية  الر�سمية  اجلهات  خماطبة  خ��ال  من  حتقيقها 
العميد  مركز  لإدارة  واعتزازهم  �سكرهم  ال�سي�ف  اأب��دى  وقد  الدرا�سة، 
واجله�د املبذولة من لدن القائمني على هذا املركز، ليتّم بعد ذلك ت�سليمهم 

�سهاداٍت تقديرية تثمينًا حل�س�رهم وم�ساركتهم الفاعلة.

ت�سقيف  م�سروع  من   )%75( اإجنــاز  عن  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اعلنت 
املخيم احل�سيني وزيادة م�ساحته ال�ستيعاب اكرب عدد من الزائرين .

و�سرح م�سوؤول املخيم احل�سيني فا�سل اأبو دكة ، عن : اإجناز جميع االعمال 

، ف�سَا عن مراحل ربط منظومات  وب�سكل كامل  بامل�سروع  املهمة اخلا�س 
" حيث و�سلت مراحل االإجناز اإىل 75%  حتى  التدفئة والتربيد والكهرباء 

االآن، واإن �ساء اهلل �ست�سهد اال�سهر القليلة القادمة افتتاح هذا امل�سروع " .
ما  وهو   ، فقط   االك�ساء  امل�سروع عمليات  كل  املتبقي من  " اأن   : واأ�ساف 
الكا�سي  ا�ستخدام  ، من خال  والفنية قريبا  الهند�سية  �ستبا�سره كوادرنا 
يف  االإ�سامية  اجلمهورية  يف  و�سنع  االمــارات  يف  �سمم  الــذي  الكربائي 

اإيران" .
وبني اأبو دكة  : " اأن امل�ساحة التي �ست�ساف اإىل م�ساحة املخيم االأ�سلية هي 
)2215( م2 ، وذلك بعد �سم مدر�سة االإمام ال�سجاد عليه ال�سام املجاورة 
ـ �سيتكون من ثاثة طوابق ال�ستقبال الزائرين كما  ـ املخيم  ، وبذلك فاأنه 
�سيحتوي على م�سيفني احدهما للرجال واالخر للن�ساء ، ف�سا عن ال�سحن 
ال�سريف داخل املخيم ، مما �سيجعل منه عمًا معماريًا رائعًا خ�سو�سا بعد 

اإ�سافة النقو�س االإ�سامية عليه " .
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• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

احمد  ال�سيد  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 
/16 يف  اجلمعة  ل�ساة  الثانية  اخلطبة  خال  ال�سايف 
2015/10/30م" ان  املــوافــق  احلـــرام/1437هــــ  حمــرم 
امل�سلحة  القوات  ابطال  حققها  التي  الكبرية  االنت�سارات 
االخرية  املعارك  يف  الغيارى  الع�سائر  وابناء  واملتطوعني 
مواقعهم  خمتلف  من  امل�سوؤولني  بعناية  يحظى  ان  يجب 
يف  منها  لا�ستفادة  والــدرو�ــس  العرب  منها  وي�ستخل�سوا 
املــعــارك الــقــادمــة ومــنــهــا، اأهــمــيــة تــوفــري كــل االمــكــانــات 
احتياجاتهم  وتقدمي  املقاتلة  للقوات  املتاحة  والت�سهيات 
اىل  تاأمينها  يرحل  ان  التي ميكن  االحتياجات  �سائر  على 
ويتجاوز  للبلد  املــايل  الو�سع  يتح�سن  حينما  اآخــر  وقــت 
بني  التن�سيق  اهــمــيــة  ومــنــهــا  احلــالــيــة  اخلــانــقــة  االزمــــة 
اهم عوامل  فاإنه من  املقاتلة مبختلف عناوينها  القطعات 
االنت�سارات االخرية فابد للقيادات املعنية من بذل مزيد 

من اجلهد لغر�س املزيد من التن�سيق فيما بينهم...
احل�سيني  ال�سحن  يف  اخلطبة  خــال  ال�سايف  واأ�ــســاف 
املركزية  �سواء  احلكومة  واجبات  اهم  من  ان  ال�سريف" 
او احلكومات املحلية هي ا�ستغال ِنعم اهلل -تعاىل- على 
هذا البلد يف �سبيل خدمة املواطنني واذا مل تقم احلكومة 
نقمة  اىل  النعمة  تتحول  فقد  املــجــال  هــذا  يف  بواجبها 
االمطار  مياه  اىل  بالن�سبة  االخــرية  االيــام  كما ح�سل يف 

ومو�سم  الب�سر  على  االإلهية  النعم  اعظم  من  املطر  فــاإن 
االمطار يعترب من موا�سم اخلري ملا فيه من بركات كثرية 
االيام  ت�سبب يف هذه  انه  املوؤ�سف  ولكن من  النا�س  لعموم 
مبعاناة الكثري من املواطنني يف العديد من املدن واملناطق 
يف  بواجبها  تقم  مل  املختلفة  احلكومات  الأن  ال�سكنية، 
اإن�ساء وا�ساح �سبكات �سرف مياه االمطار حينما كانت 
هناك وفرة مالية تفي بذلك، واليوم يتذرعون بعدم توفر 
املخ�س�سات الازمة ويف احلالتني كلتيهما فاإن املواطنني 

هم من يدفعون ثمن اهمال امل�سوؤولني وف�سادهم...
امل�ساعدات  تــقــدمي  اىل"  العليا  املرجعية  ممثل  ودعـــا 
النازحة  العوائل  من  املخيمات  يف  ال�ساكنني  للعراقيني 
معتربا اإياها م�سوؤوليتنا جميعا حيث فقال" يف هذه االيام 
ومع ح�سول االمطار بكميات كبرية ازدادت معاناة اإخواننا 
وت�سري  املناطق  النزوح من خمتلف  واخواتنا يف خميمات 
التقارير اىل انهم يعي�سون ظروفًا ماأ�ساوية ال ُتطاق... ان 
م�سوؤولية م�ساعدة هوؤالء هي م�سوؤوليتنا جميعًا.. ومن هنا 
العون  وتقدمي  لنجدتهم  يهّبوا  ان  املواطنني  بجميع  نهيب 
لهم كل ح�سب ما يتي�سر له وليكن ذلك مع حفظ عزتهم 

وكرامتهم..."

الثانية ل�ساة اجلمعة يف  اأحمد ال�سايف خال اخلطبة  ال�سيد  قال 
مرة  نوؤكد  2015/11/13م"  املوافق  احلــرام/1437هـــ  30/حمــرم 
االرهــاب  حتــدي  ان  من  ال�سابقة  اخلطب  يف  تقدم  ما  على  اخــرى 
الداع�سي هو التحدي االكرب الذي يواجهه البلد يف الظرف احلا�سر 
والبد من ت�سخري كافة االمكانات يف مواجهته، وندعو اىل مزيد من 
التن�سيق والتعاون بني القوات املقاتلة من اجلي�س وال�سرطة االحتادية 
واملتطوعني واأبناء الع�سائر والبي�سمركة، للخروج يف املعارك القادمة 
النهاية  يف  ليتحقق  اخـــرى  مناطق  وحتــريــر  جــديــدة  بانت�سارات 
االنت�سار الكامل لطرد االرهابيني عن جميع اأرا�سينا وازالة خطرهم 

عن بلدنا باإذن اهلل تعاىل ."
ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  خطبته  ــال  خ الــ�ــســايف  ــســاد  واأ�
باالنت�سارات التي حتققت على يد البي�سمركة يف �سنجار لكنه اأبدى 
اأ�سفه للم�سادمات التي وقعت يف طوزخورماتو مما ال مربر لها ابدًا.. 
اآما ان ي�سع العقاء من الطرفني حدًا لها وان يوجه جميع االخوة 

اأ�سلحتهم اىل العدو امل�سرتك وهم االرهابيون الدواع�س.
يف  الطاب  من  جمموعة  على  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  واأثنى 
دعمًا  اليومية  م�سروفاتهم  من  قللوا  الذين  واالعــداديــة  املتو�سطة 
ال�سيد  عر�س  وقد  االرهابيني،  �سد  العراق  يخو�سها  التي  للمعركة 

ال�سايف بع�س العمل النقدية كان يحملها بيده قائًا انها عبارة عن 
م�سروفاتهم اليومية التي قللوها وهي من ا�سغر فئة اىل فئة االألف 
دينار الأنهم ال ميلكون غريها.. اننا عندما نقول البد ان ُتدعم هذه 
املعركة ويكون هوؤالء االبناء من ال�ساعني والداعمني لها، اإذ البد ان 
تكون هذه املمار�سة وان �سغرت لكنها كبرية يف الواقع الأنهم ال ميلكون 
اال هذه االموال.. وهذه بدورها تكون حجة على امل�سوؤولني يف الدولة 
وعلى االأثرياء وعلى ا�سحاب القرار الذين ميكن ان ي�ساعدوا لكنهم 

ال يفعلون ذلك...
معامات  عرقلة  ان  العليا  املرجعية  ممثل  اعترب  اآخــر  جانب  من 
املواطنني يف بع�س الدوائر جزء من الف�ساد الذي تعاين منه املنظومة 
احلكومية حيث قال" يعاين املواطنون من عدم اهتمام بع�س املوظفني 
وفق  املراجعني  معامات  باجناز  احلكومية  الدوائر  من  الكثري  يف 
ال�سياقات القانونية بل ياحظ يف حاالت غري قليلة ان بع�س املوظفني 
اأمد املراجعة.." مبينًا" ان ا�ساعة  يعمد اىل عرقلة املعاملة واطالة 
واملدر�سة  البيت  يف  عليها  االأوالد  وتربية  ال�ساحلة  املواطنة  ثقافة 
واجلامعة ي�ساهم كثريًا يف تقليل بع�س املمار�سات اخلاطئة عند بع�س 

املوظفني وترفع الامباالة التي حتيط ب�سلوك اآخرين..." 

 ندعو لتعّلم الِعرب والدرو�س من االنت�سارات، وم�ساعدة 
النازحني 

ناأ�سف مل�سادمات )طوزخرماتو( وندعو الإ�ساعة ثقافة 
املواَطنة ال�ساحلة

:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:
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املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
23/حمــرم  يف  اجلمعة  ل�ساة  الثانية  اخلطبة  خــال  الكربائي 
املنظومة  ا�ــســاح  ان  2015/11/6م"  املــوافــق  احلـــرام/1437هــــ 
ــمــاد مـــبـــداأ الــكــفــاءة  ــــذي يــ�ــســتــدعــي اعــت احلــكــومــيــة يف الــبــلــد ال
عن  بدال  الر�سمية  والوظائف  املواقع  ت�سنم  يف  والنزاهة  واخلــربة 
مكافحة  اىل  واالثنية،ا�سافة  والطائفية  احلزبية  املحا�س�سات 
الف�ساد وحما�سبة املفد�سني وتخفي�س النفقات غري ال�سرورية التي 
ا�سا�سية  وامور  حمقة  �سعبية  مطالب  ذلك  كل  ومتنوعة،  كثرية  هي 
ال غنى عنها ملعاجلة االو�ساع املتاأزمة وامل�ساكل الكبرية التي يعاين 
منها ال�سعب العراقي كالبطالة و�سوء اخلدمات وازدياد ن�سبة الفقر 

وغريها.
احل�سيني  ال�سحن  يف  خطبته  خـــال  الــكــربــائــي  ال�سيخ  وبـــني 
ال�سريف" منذ عدة اأ�سهر وب�سبب تزايد ال�سغط ال�سعبي فقد الح يف 
االأفق ان هناك فر�سة طيبة ال�ستجابة امل�سوؤولني لدعوات اال�ساح 
– وان  و�سدرت قــرارات واجــراءات لهذا الغر�س يف عدة جماالت 
اأعطت  انها  اال  ال�سروري-  اال�ساح  جوهر  معظمها  يف  مت�س  مل 
نحو  بالبلد  ت�سري  ان  ميكن  حقيقية  تغيريات  بح�سول  االمل  بع�س 
الهدف املطلوب.. وقد مّت التاأكيد منذ البداية على �سرورة ان ت�سري 
الد�ستورية  االطــر  عن  بها  تخرج  ال  م�سارات  يف  اال�ساحات  تلك 

والقانونية.
ينبغي  ال  انه  على  اي�سًا  التاأكيد  من  هنا  الكربائي" البد  واأ�ساف 
قبل  من  و�سيلة  والقانوين  الد�ستوري  امل�سار  رعاية  لــزوم  يتخذ  ان 
ال�سلطة الت�سريعية او غريها لالتفاف على اخلطوات اال�ساحية او 
الت�سويف واملماطلة يف القيام بها ا�ستغاال لرتاجع ال�سغط ال�سعبي 

يف هذا الوقت".
ال�سلطات  تتخذه  مبا  مرتبط  اال�ساحية  العملية  حتقق  ان  مبينا" 
يف  حقيقية  اجراءات  من  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  الثاث 
هذا ال�سدد وال يكون ذلك اال مع وجود ارادة جادة ورغبة �سادقة 
ان�سيابية  ان  كما  بالبلد،  والنهو�س  الف�ساد  والق�ساء على  لا�ساح 
وفاعلية تلك االجراءات منوطة بالتعاون والتن�سيق والتفاهم امل�سرتك 
بني ال�سلطات الثاث وعدم التقاطع املوؤدي اىل عرقلة هذه العملية..
تعر�س  ظاهرة  اىل" ازديــاد  الكربائي  ال�سيخ  نّبه  اآخر  جانب  من 
واالبتزاز  والقتل  واخلطف  التهديد  اىل  املناطق  بع�س  يف  االأطباء 
املايل يف االآونة االخرية، واأن ا�ستمرار هذه الظاهرة وعدم اال�سراع 
يف معاجلتها �سيوؤدي اىل مزيد من اخللل يف املنظومة ال�سحية التي 
تعاين اأ�سا�سًا من م�ساكل كثرية، ويعرقل قيام االأطباء باأداء مهامهم 
يفكر  وقد  وفاعلة،  �سحيحة  ب�سورة  املر�سى  معاجلة  يف  االن�سانية 
البع�س منهم بالهجرة اىل دول تتوفر فيها اأجواء اآمنة ومنا�سبة لهم.

الثانية  اخلطبة  خــال  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
املــوافــق  احلـــرام/1437هــــ  9/حمـــرم  يف  اجلمعة  ل�ساة 
ا�ست�سهاد  يوم غد مبنا�سبة ذكرى  2015/10/23م" تنطلق 
االإمام احل�سني )عليه ال�سام( وثلة من اأهل بيته واأ�سحابه 
الكرام م�سريات العزاء التي �ستتوج بعزاء رك�سة طويريج يف 
م�سهد عظيم يعرب عن موا�ساة املوؤمنني للنبي امل�سطفى واآله 

االأطهار )�سلوات اهلل عليهم( يف فاجعة الطف االليمة. 
واملاأمول من جموع املعزين – جزاهم اهلل تعاىل خريًا على 
مبا  املرا�سم  هذه  اقامة  احلزينة-  املنا�سبة  لهذه  احيائهم 
بالتعاون  لها  االأمــن  وتوفري  وتنظيمها  قد�سيتها  لها  يحفظ 
مع اجلهات املعنية لئا يحدث اأي خرق امني -ال �سمح اهلل 
الدينية  الفرائ�س  اقامة  على  باحلر�س  نو�سي  كما  تعاىل- 
واأهمها اداء ال�سلوات اليومية وعدم التهاون بها م�ستذكرين 
بهذه  ال�سام(  )عليه  ال�سهداء  �سيد  وعناية  اهتمام  �سدة 
يف  الظهر  �ساة  اقامة  على  حر�س  حيث  االإلهية  الفري�سة 
املعركة  الرغم من �سراوة  على  عا�سوراء  وقتها ظهرية  اأول 

يف ذلك الوقت ".
من جانب اآخر دعا ممثل املرجعية العليا خال اخلطبة يف 
الوج�ستي  الدعم  زيــادة  اىل"  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن 
للمقاتلني يف �سوء املعطيات والتجارب امل�ستفادة من املعارك 
�سنوف  بني  امل�سرتك  والعمل  التن�سيق  اآلية  وتطوير  ال�سابقة 

الع�سائر  وابناء  واملتطوعني  امل�سلحة  القوات  من  املقاتلني 
املــعــارك  يف  لــوحــظ  كما  اف�سل  نتائج  يحقق  مبــا  الــغــيــارى 
يف  اكــرب  مبالغ  تخ�سي�س  �سرورة  اىل  دعــا  االخــرية.،كــمــا 
امليزانية العامة لتاأمني احتياجات املتطوعني وابناء الع�سائر 
الذين يتحملون عبئًا كبريًا يف خمتلف املعارك ولكنهم يعانون 
من قلة االمكانات احلكومية املتاحة لهم فان معظم الدعم 
من  بق�سم  اال  تفي  ال  وهــي  ال�سعبية  التربعات  من  ياأتيهم 

احتياجاتهم".
كما دعا الكربائي اىل جتديد درا�سة �سلم الرواتب من قبل 
ي�سمن  لكي  �ساملة  ب�سورة  واالخت�سا�س  اخلربة  اأ�سحاب 
حتقيق العدالة اىل اجلميع قائا" يف الوقت الذي ندعو فيه 
موظفي  برواتب  يتعلق  فيما  االجتماعية  العدالة  حتقيق  اىل 
وخم�س�سات  رواتــب  بني  الفوارق  تقليل  خال  من  الدولة 
العليا والدرجات الدنيا.. فان اعرتا�سات �سرائح  الدرجات 
ال�سلم  على  اجلامعات  كاأ�ساتذة  الدولة  موظفي  من  مهمة 
هذا  درا�سة  تعاد  ان  تقت�سي  احلكومة  قررته  الذي  اجلديد 
ال�سلم من قبل اأ�سحاب اخلربة واالخت�سا�س ب�سورة �ساملة 
وعــدم  اجلميع  اىل  بالن�سبة  الــعــدالــة  حتقيق  ي�سمن  لكي 
وقوع الغنب على احد وال �سيما على �سريحة مهمة كاأ�ساتذة 
اجلامعات واأ�سحاب الكفاءات العلمية الذين يعول عليهم يف 

اإعداد اجليل اجلديد...

املرجعية حتّيي الزائرين وتدعو اىل درا�سة �سّلم الرواتب 
وزيادة الدعم للح�سد

اإنهاء املحا�س�سات احلزبية والطائفية ومكافحة الف�ساد 
مطالب �سعبية تنهي االأزمات

ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي
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تقارير

قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة

رسالة حسينية تعنى بالثقافة العامة
•تقرير: �سام الطائي

12

ربيع الثاين 1437 هـ



ا�ستجابة للمتغريات 
والتطورات 

ال�سريعة التي 
ح�سلت يف امليادين 

الثقافية �سعت 
االمانة العامة 

للعتبة احل�سينية 
املقد�سة، اىل 

تخ�سي�س ق�سم 
خا�س يهتم 
بالن�ساطات 

والثقافات 
واملهرجات املحلية 
والدولية، ملواكبة 

عجلة الثقافة التي 
تعد احدى ر�ساالت 
ال�سالم واملحبة يف 

العامل.

و�سعبة،  الق�سم  ماهية  ح�ل  اكرث  معل�مات  وملعرفة 
ال�س�ء عن كثب  �سلطت جملة )الرو�سة احل�سينية( 
علي  ال�ستاذ  العامة،  الن�ساطات  ق�سم  رئي�س  للقاء 
كاظم �سلطان، ليتحدث لنا عن الق�سم قائا" بالرغم 
من �سغر عمر الق�سم الذي ان�سئ بداية عام 2015م، 
ال انه ا�ستطاع ان يج�سد ال�س�رة الثقافية والر�سالة 
احل�سينية التي تهدف اىل املحبة وال�سام يف اعمال 
خمتلفة، ومتكن من خال ك�ادره الفنية امل�زعة على 
الثقافية  منها  اعمالها،  باختاف  املختلفة  �سعبة 
املهرجات  يف  وب��ق���ة  ح�س�ره  يثبت  ان  وال��ف��ك��ري��ة، 

واملعار�س املحلية والدولية يف وقت قيا�سي".
  " �سلطان حت��دث  للق�سم  الداري  املحت�ى  ع��ن  ام��ا 
العديد  العامة على  الثقافية  الن�ساطات  ق�سم  يحت�ي 
داخل  بن�ساطاتها  تق�م  التي  وامل��راك��ز  ال�سعب  من 
وخارج العراق، حيث يعمل الق�سم وفق خطة ممنهجة 
ت��سح اعماله ب�س�رة دقيقة؛ نتيجة لرتباط الق�سم 
اول�ية  و�سع  اىل  يعمد  حيث  حم��ددة،  زمنية  باأوقات 
بالن�سبة للن�ساطات العامة واملهرجات، وهذا ينبع من 

خ�س��سية الق�سم ومرجعيته الدارية".

واأ�ساف �سلطان" بالإ�سافة اىل العمال الفنية التي 
العديد  دفتيه  ب��ني  ي�سم  ان��ه  ال  الق�سم،  بها  يق�م 
والثقايف  الديني  باجلانب  تخت�س  التي  ال�سعب  من 
متتد  والتي  الدينية  امل��دار���س  �سعبة  مثل  والبحثي،  
ومركز  العراق،  حمافظات  كافة  اجلغرافية  رقعتها 
القران  ومعهد  ال���س��رف،  النجف  يف  النجف  ت��راث 
الكرمي، ومركز تراث عا�س�راء يف بغداد، وغريها من 

املراكز الأخرى".

ا�ستحدثت يف  التي  وال�حدات اجلديدة  ال�سعب  وعن 
امل�ستحدثة  ال�سعب  �سلطان"  ق��ال  الن�ساطات  ق�سم 
تعنى  والتي  ال�س�ت،  �سعبة  هي  الن�ساطات  ق�سم  يف 
يت�ىل  �سعبة فنية  ال��ق��ران، وه��ي  وق���ّراء  ب��ال��روادي��د، 

اأكادميي  وه���  اخل��زاع��ي،  مهدي  ال�سيخ  م�س�ؤوليتها 
للرواديد  امل�سابقات  اقامة  فعالياتها  ومن  وح���زوي، 

والقراء".
ا�سراف  حتت  فهي  احل�سيني،  امل�سرح  وحدة  اما   "

ال�ستاذ ر�سا اخلفاجي".
 ا�سافة اىل �سعبة الن�ساطات الثقافية، حتت ا�سراف 

ال�ستاذ مي�سر احلكيم".
التقينا مب�س�ؤول  الخرى،  ال�سعب  اكرث عن  وللحديث 
عبد  ح�سني  ال�ستاذ  وامل���ؤمت��رات،  املهرجات  �سعبة 
�سعبته  عمل  ماهية  عن  ليطلعنا  ال�سامي،  الم��ري 
قائا" يقع على عاتق هذه ال�سعبة اقامة املهرجانات 
وامل�ؤمترات على خمتلف امل�ست�يات املحلية والقليمية 
والدولية، حيث عملنا على اقامة املثري من املهرجات 
مثل مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي، ا�سافة اىل العمل 
النزاهة  ح���ل  خمتلفة،  ت�ع�ية  ن��دوات  اقامة  على 
الدينية،  امل�ؤ�س�سات  بع�س  مع  وبالتعاون  وال�ساح، 
العتبة  يف  الق�سام  بقية  مع  بالتن�سيق  عملنا  ويك�ن 
احل�سينية املقد�سة، لتح�سري الدعم املطل�ب والظه�ر 
البيت  اه��ل  مبنزلة  تليق  ال��ت��ي  املنا�سبة  بال�س�رة 

)عليهم ال�سام(".
 

ال�سيد  م�س�ؤولها  عنها  فتحدث  املعار�س،  �سعبة  اما 
علي ماميثة م��سحا لنا عمل ال�سعبة عن قرب قائا" 
تعمل ال�سعبة على اقامة املعار�س يف خمتلف الماكن 
العتبة  اع��م��ال  لطرح  دول��ي��ة  ام  حملية  كانت  ���س���اء 
املقد�سة من ا�سدارات واعمال فنية وثقافية خمتلفة 

ح�سب الق�سام امل�ساركة يف املعار�س".
البيئة  ح�سب  ووقتية  ثابتة  معار�س  لدينا  م�سيفا" 
امل�سبق  التن�سيق  خال  من  املعر�س،  فيها  يقام  التي 
يك�ن  املعار�س وهذا  اقامة  امل�س�ؤولة عن  مع اجلهات 
لنا،  م�ساركة  وب��ك��ل  ثابتني،  وم��ك��ان  ب��زم��ان  حم��دد 
املعار�س على ج�ائز تقديرية و�سهادة  حت�سل �سعبة 

م�ساركة او دروع، نتيجة لتميزها".

t
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 حازم حممد 
 كاتب 

قّدي�صة الإ�صالم و)اأّم اأخيها(
يذكر املفكر )انطوان بارا ( ف �صفره الثاين عن النه�صة احل�صينية املباركة 

اخلا�ض بال�صّيدة زينب واملعنون ) �صرخة اأكملت م�صية(  الذي �صدر عن ق�صم 
الإعالم بالعتبة احل�صينية اأنه اأم�صى ف تاأليف هذا الكتاب خم�صة وع�صرين 

عاما ) املقدمة �ض 17( وذلك ب�صبب عجزه عن ا�صتيعاب �صحر �صخ�صية العقيلة 
الها�صمية )زينب بنت علي بن اأبي طالب –عليهما ال�صالم-( هذه ال�صخ�صية التي 

يجعل منها حمورا لهذه الكتاب الذي اأعّده للطبع بعد كتابه الأول )احل�صني ف 
الفكر امل�صيحي ( الذي عر�صنا له ف مرة �صابقة.

ينطلق بارا يف كتابه هذا من م�سلمة وا�سحة مفادها ان ما قامت به 
تكليفا   ( كان  اأخيها  ا�ست�سهاد  بعد  ال�سام-  –عليها  زينب  العقيلة 
اإلهّيا يت�جب على كل �ساحب قلم حر  و�سمري حّي اأن يك�سف بن�رانية 

فكرية فكرية اأبعاد هذا التكليف ومقت�ساه �س 20(.
الم��ام  خ��روج  قبل  ما  مرحلة  من  اب��ت��داء  الطف  واقعة  طبيعة  اإن 
مرورا بامل�اجهة وال�ست�سهاد وانتهاء مبرحلة ال�سبي قد فر�ست على 
اوجه هذه  تعدد  اىل   التنبه  ي�سرح )���س22(  كما  ب��ارا(  )انط�ان 
ال�اقعة مما ي�ستدعي تعددا يف اأ�ساليب تناولها وعر�سها وحتليلها، 
وهذا ما يحر�س عليه كل احلر�س من خال ت�ظيف اللغة والأ�سل�ب 
املائمني لكل ف�سل من ف�س�ل الكتاب ال�سبعة التي �سن�جزها من 

خال عر�سنا لهذا الكتاب املكت�ب بنف�س حيادي ومن�سف .
 يف الف�سل الأول املعن�ن ) كعبة الرزايا (  يفتتح امل�ؤلف ) �س 55 وما 
بعدها( حديثه عن احل�راء مركزا على م�قع العقيلة زينب –عليها 
بزوجها  وطبيعة عاقتها  الها�سمية  العل�ية  الأ�سرة  داخل  ال�سام- 
عبد اهلل بن جعفر الذي اأباح لها رفقتها اأخاها احل�سني يف م�سعاه 
الإلهي لتك�ن العني ال�ساهرة والأم احلانية على القافلة املت�جهة اإىل 
اأنها كذلك فقد كان الإمام كثريا ما يق�ي من  اأر�س كرباء، ومبا 
خماطبا  القادمة  والأه���ال  الفجائع  اأم��ام  قلبها  لي�سمد  عزميتها 
اإياها بكل رباطة جاأ�س: ) ل ت�سّقي علّي جيبا ، ول تخم�سي علّي وجها، 
ول تدعي علي بال�يل والثب�ر اإذا اأنا هلكت( ويلتفت بارا اإىل قد�سية 
هذه الطاهرة العل�ية واإن�سانيتها الفذة من خال اأمر مهم وه� اأن 
زينب كانت تندب قتلى الطف وتبكيهم باأحّر الكام واأوجعه اإل اأنها 
�سمتت  و�سكتت مل�سرع ولديها وفلذتي كبدها )حممد وع�ن ابني 
تنطق  الطيار ر�س�ان اهلل عليهم( ومل  زوجها عبد بن جعفر 
ببنت �سفة! وذلك كيا ) جترح م�ساعر اأخيها احل�سني اأو 

ت�سعره باحلرج ك�ن ابنيها قدما نف�سيهما فداء له.... وبذلك قدمت 
ر�سالة اإىل اأخيها مفادها: ل يحرجّنك يا اأخي م�سرع ولدي فداك، 
فاأنا فخ�رة و�سعيدة بهذا امل�سري الذي كنت اأمتناه وي�ساركني زوجي 
ابن جعفر هذا ال�سع�ر بالفخر، فه� الذي قدم ولديه لن�سرتك وه� 

عامل مبا �ست�ؤول اإليه الأم�ر من وراء ذلك.... �س 68(.
بارا  ياأتي  الكتاب  من  الثاين  الف�سل  وه�   ) ال�سهادة  )عر�س  ويف 
على حتليل م�اقف هذه املراأة العظيمة يف اأ�سد �ساعة ل يق�ى على 
لقّرة  فراقها  �ساعة  وهي  الفر�سان،  واأ�سجع  الرجال  اأ�سلب  حتملها 
امللحمة  هذه  بطلة  �سمدت  وقد  اهلل،  ر�س�ل  بقية  امها  وابن  عينها 
اأمام  اهلل  بق�ساء  وت�سليم  ب�سم�خ وجال   ( واقفة  ال�ساعة   يف هذه 
هذه املجزرة يحيط بها اأعداء الدين �س 79( وهكذا فقد اأدت هذه 
اأح�سن  على  الإم��ام  اأخ�ها  بها  اأناطها  التي  املهّمة  اجلليلة  ال�سيدة 
الظاملني  �سياط  بج�سدها  كاللب�ة اجلريحة  دافعت  التي  فهي  وجه، 
ونبالهم عن ال�سبية والأطفال ممن تبقى منهم، وهي التي اآزرت ابن 
اأخيها ال�سجاد و�سدت من ع�سده وه� املري�س ال�اهن ي�م الطف كي 

ل يغرب عن وجه الأر�س ن�ر الإمامة.
بعد  الطاهرة  العقيلة  دور  اإىل  الف�سل  الكاتب يف هذا  يتعر�س  كما 
انق�ساع غبار املعركة، وهذا الدور بح�سب بارا ه� البداية احلقيقية 
ال�سام- يف عم�م  –عليها  الكربى  زينب  ال�سيدة اجلليلة  مل�س�ؤولية 
التي �سمت  البطلة  النه�سة احل�سينية املباركة) ينظر �س87( فهي 
اأحزانها وجراحها وراأت من وراء احلجب والظلمات  وارتفعت ف�ق 
م�ستقبل هذه الث�رة الزاهر رغم كل جراح اللحظة الراهنة ورغم كل 

اآلمها واأثمانها الباهظة.
اإن ) بطلة الطف وه� الف�سل الثالث من الكتاب �س 93 وما بعدها ( 
كانت تعي قيمة ت�سحية اأخيها احل�سني وكانت تدرك حجم م�س�ؤوليتها 

مقاالت

قراءة ف كتاب )�صرخة اأكملت م�صية لأنطوان بارا(
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 ( املعركة  اأر�س  التي �سرخت حينما غادرت  ال�عي فهي  اإزاء هذا 
بهذا  كانت  التي  فالث�رة  القربان(  من  القليل  هذا  منا  تقبل  اللهم 

احلجم ل بد اأن يك�ن قربانها عظيما كحجمها.
اأر�س  ال�سيدة زينب م�جزة ودالة عند مغادرتها  وكما كانت عبارة 
الطغاة حني  خادم  زياد  ابن  عل  دخ�لها  عند  كذلك  كانت  املعركة 
بكل  ف��ردت  بيتك؟  واأه��ل  اأخيك  يف  اهلل  �سنع  راأي��ت  كيف  �ساألها: 
�سم�خها و�سدقها وعف�يتها : ) ما راأيت اإل جميا، ه�ؤلء ق�م كتب 
اهلل عليهم القتل فربزوا اإىل م�ساجعهم و�سيجمع اهلل بينك وبينهم 
يا بن  اأمك  ي�مئذ؟ هبلتك  الفلج  فتحاج وتخا�سم فانظر ملن يك�ن 
مرجانة! ( وهنا يت�ساءل )بارا( كيف اأن العقيلة راأت جمال يف كل 
تلك امل�سائب والأه�ال التي تهد الرا�سيات من اجلبال؟ ويجيب عن 
متام  من  املنبثق  الإ�سعاع   ( ب�  يتمثل  اجلمال  ذلك  اإن  قائا:  ذلك 
لإنفاذها  �سرّيتها  والتي  الإلهية   العناية  لها  اأعدتها  التي  املهّمة 
را�سية مر�سّية جنبا اإىل جنب مع حبيبها احل�سني التي كانت له الأم 

الروؤوم فا�ستحقت عن جدارة لقب اأم اأخيها �س 114(.
عن�ان  وه�  م�سرية(  اأكملت  �سرخة   ( املعن�ن  الرابع  الف�سل  ويف 
– الكفر كّله  التاريخية بني  الكتاب ككّل يقف بارا حملا امل�اجهة 
–زينب عليها ال�سام- ويقف ط�يا عند  يزيد- وبني الإميان كّله 
الق�سيد(  )بيت  اإىل  منتبها  يزيد  ق�سر  يف  زينب  ال�سيدة  خطبة 
اإين   ( وه��ي عبارة   ) بعدها  وم��ا  ���س125  ه��ذه اخلطبة )ينظر  يف 
ل�ست�سغر قدرك التي ت�جهت بها العقيلة اإىل )امري ال�سام( وهي 
عبارة ت�جز عقيدة هذه املراأة وتعطي �س�رة وا�سحة عن �سجاعتها 

وف�ساحتها و�سدة باأ�سها بالرغم من ك�نها امراأة!
اأهل  عن  نا�سعة  �س�رة  تقدم  عليها  جرى  ما  خال  من  زينب  اإن 
البيت وما جرى عليهم من الإبعاد والإق�ساء، فاأهل البيت ل� كان�ا 
قد طلب�ا من اهلل دفع الظلم عنهم ل�ستجاب لهم، ولكنهم تقدم�ا 
بقاع  كل  يف  واملحرومني  للمظل�مني  ق��دوة  ليك�ن�ا  وللم�ت  للجهاد 

الأر�س )ينظر �س131(.
اإن )قدي�سة الإ�سام ( وه� الف�سل اخلام�س من الكتاب ا�ستطاعت 
واأن  –يزيد-  ال�سيطان  اأنياب  بني  من  احلقيقية  قيمتها  تنتزع  ان 
املجه�لني،  الق�م  ه���ؤلء  اإىل  تهف�  ال�سام  يف  النا�س  اأفئدة  جتعل 
معقل  اإىل  ال��ث���رة  �س�ت  ت��سل  اأن  ا�ستطاعت  الإ���س��ام  فقدي�سة 
ال�س�رة  تبدد  اأن  ا�ستطاعت  كما  اإقامته،  مكان  واإىل  ال�سيطان 
تعيد  واأن  البيت  اأه��ل  من  للثائرين  ر�سمها  يحاول  التي  امل�س�هة 

بها  التي متر  الإ�سامية  الأم�سار  والقناعات يف  ترتيب احل�سابات 
يف الذهاب والإياب، واإذا كانت هذه القدي�سة دخلت ال�سام حمنية 
الراأ�س  وال�سا�سل، فقد خرجت مرف�عة  ال�سياط  تتقاذفها  الراأ�س 

ت�ست�سعر حجم الن�سر الآتي! ) ينظر �س 155 وما بعدها (.
وتبداأ  الراحلة  ع�دة  بعد  املن�رة  املدينة  يف  امل�سرية  اإكمال  وي�ستمر 
قدي�سة الإ�سام بتاأليب الق�م من خال خطبها املقذعة �سد احلاكم 
لأحد  بالت�جه  اإياها  خم��رّيا  املدينة  من  نفيها  يقرر  ال��ذي  الظامل 
اأهل  اأهلها حلب  الإ�سامّية، فتختار م�سر ملا عهدته من  الأم�سار 
البيت وهناك �ستك�ن حمط الآلف من حمبي وحمبات اأهل البيت 
اآياته وجتذر يف نف��سهم قيم  القراآن وتف�سر ما غم�س من  تعلمهم 

الإ�سام العظيم يف رف�س الظلم ونبذ الظاملني.
ثمار  بارا على مناق�سة  ياأتي  الظفر(  ال�ساد�س )ملحمة  الف�سل  يف 
الدور  ل�ل  وت�ستدام  ت�ستمر  اأن  لها  كانت  ما  التي  احل�سينية  الث�رة 
ال�سيدة  مغادرة  فبعد   ، القدي�سة  هذه  به  ا�سطلعت  ال��ذي  العظيم 
وال�سدور  الندم يف قر�س احل�سايا  تفاعات  بداأت   ( لل�سام  زينب 
وينافق  م�اقفه  من  يعّدل  يزيد  الطاغية  من  جعلت  مما  ���س181( 
عنه  يروى  حتى  احل�سني  قتل  على  الندم  اإبدائه  خال  من  النا�س 
اأنه قال: ) بغ�سني اهلل بقتله-اأي احل�سني – اإىل امل�سلمني وزرع يف 
قل�بهم العداوة يل فاأبغ�سني الرب والفاجر بقتلي احل�سني(. وهكذا 
ت�الت ال�ستجابات ليقظة ال�سمري وتتابعت الث�رات التي جعلت من 
الث�رة  نتائج  عن  النظر  بغ�س  بها  ي�ستهدى  يهدي  ب��سلة  كرباء 

وتبعاتها.
ويعقد )بارا( يف ف�سله الأخري املعن�ن ) بني زينب ومرمي(  ِقرانا 
ه�  واحد  جامع  يجمعهما  اللتني  الطاهرتني  القدي�ستني  هاتني  بني 
اإل  يبتغي  ول  ه�ل  يخ�سى  ل  �سلب  بقلب  ال��رب  مل�سيئة  ال�ست�سام 

مر�ساة اهلل )ينظر �س 262 وما بعدها (.
وكانت زينب القدي�سة الطاهرة تردد حني راأت م�سرع �سيد ال�سهداء 
الباء  بها  نزل  حني  مرمي  القدي�سة  �سابقتها  قالته  ما  عينها  ب��اأم 
فتاأوهت: ) يا ليتني مت قبل هذا وكنت ن�سيا من�سّيا (، وينتهي بارا 
بعد تف�سيل ملفه�م الأم�مة بني امل�سيحية والإ�سام اإىل اأن ) ما يقرب 
البت�ل ه� خط القد�سية يف �سخ�سيتيهما  زينب املختارة من مرمي 
وروح الكفاح يف نظالهما مع �سريكيهما عي�سى واحل�سني، وما و�سم 

حياتهما من م�ساعر الأم�مة والأخ�ة يف كل املراحل �س275( .



تحقيقات

• تن�صيق: ح�سن هادي• حتقيق: حيدر املنك��سي - �سباح الطالقاين 

دار الكتب والوثائق الوطنية
تحقيقات

ذاكرة العراق
تعد دار الكتب والوثائق الوطنية �سرحًا ثقافيًا ومعلمًا بارزًا 
من معامل العراق احلديث، وجاء تاأ�سي�س الدار كت�سكيل جديد 
عام )1987( بعد دمج دائرة املكتبة الوطنية )1961( واملركز 
الوطني حلفظ الوثائق )1963( اإن النتائج التي حتققها الدار 
كل عام تك�سف عن ت�سافر اجلهود واملتابعة احلثيثة والعطاء 
الالحمدود ملنت�سبيها �سمن نهج مبدئي للمحافظة على امل�ستوى 
العلمي والثقايف من خالل احلفاظ على االإرث العراقي باأح�سن 
االأكادميية  االأو�ساط  ثقة  نالت  بف�سله  والذي  ممكنة  �سورة 

والثقافية والعلمية يف العراق وخارجه.

يف اجلانب الت�سريعي قامت الدار بتفعيل قانون االإيداع رقم 37 ل�سنة 1970 
دور  واإرغــام  ل�سنة 1983  رقم )70(  الوثائق  على  وقانون احلفاظ  املعدل 
الن�سر االأهلية واحلكومية على اإيداع الن�سخ املقررة على وفق القانون وكذلك 
ت�سليم الوثائق املهمة من قبل الوزارات واملوؤ�س�سات غري املرتبطة بوزارة اىل 
الدار بعد اجبارها على ت�سكيل جلان فرعية واخرى رئي�سة بهدف احلفاظ 
على الوثائق الر�سمية للدولة ومنع اتافها بطريقة ع�سوائية، وللدار حاليًا 
ممثلني لها يف اإقليم كورد�ستان وبقية املحافظات يعملون على متابعة تنفيذ 
ما  على  احل�سول  بغية  معها  ثقافية  عاقات  وتاأ�سي�س  القانونني  اأحكام 

ي�سدر من مطبوعات يف تلك املحافظات.
اإ�سراك  التدريجي عرب  الن�ساط  العام 2010 تطورًا ملحوظًا يف  �سهد  كما 
والتي  العراق   تدريبية داخل وخارج  دورات  الدار يف  منت�سبي  العديد من 
تكنولوجيا  جماالت  يف  املتخ�س�سة  الكوادر  تطوير  اإىل  خاله  من  �سعت 

لتحقيق  وعمليًا  نظريًا  واأعدادها  واالإدارة  والتوثيق  واملكتبات  املعلومات 
اال�ستفادة الق�سوى من اخلربات املحلية والعربية والدولية.

اخلام�س  الع�سو  الــدار  اأ�سبحت  فقد  الدولية  العاقات  �سعيد  على  اأمــا 
املوؤ�س�س يف املكتبة الرقمية العاملية، كذلك قامت بتنفيذ م�ساريع م�سرتكة 
الوثائق  من  االآالف  ع�سرات  على  احل�سول  منها  الربيطانية  املكتبة  مع 
الدويل  االإحتــاد  يف  ع�سويتها  الــدار  ا�ستعادت  كما  الرقمية،  الربيطانية 
لاأر�سيف  الـــدويل  املجل�س  يف  وكــذلــك   )IFLA(املكتبات جلمعيات 

)ICA( بعد قطيعة دامت اأكرث من ع�سرين عامًا.
مدير  العلوجي  املجيد  عبد  جمال  اال�ستاذ  مع  جل�سنا  مميَّز  ا�ستقبال  بعَد 
الكتب  دار  ت�سم  قائًا"  باحلديث  ليبادرنا  العراقية  والوثائق  الكتب  دار 
وال�سعب،  واالأق�سام  الت�سكيات  من  كبرية  جمموعة  العراقية  والوثائق 
ونبتدئ باملكتبة الوطنية التي ت�سم ق�سم االإيداع القانوين، ق�سم التزويد، 
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اخلدمات  ق�سم  والبحوث  الببليوغرافيا  ق�سم  والت�سنيف،  الفهر�سة  ق�سم 
املكتبية )االعارة( وق�سم الدوريات. 

ق�سم  الفني،  االإعــداد  ق�سم  التفتي�س،  ق�سم  في�سمُّ  الوطني  االأر�سيف  اأما 
االإعداد الفني، ق�سم املكتبة الوثائقية ق�سم املكتبة الوثائقية، ق�سم التقنيات 
العاقات  ق�سم  اي�سا  وهناك  الورق  و�سيانة  ترميم  وق�سم  )املايكروفلم( 
وق�سم  واملتابعة،  التخطيط  وق�سم  املعلومات،  تكنولوجيا  وق�سم  واالإعــام، 

احل�سابات وق�سم اإدارة املوارد الب�سرية ف�سًا عن اأق�سام و�سعب اأخرى..

مكتبة االأجيال �سرح فكري وعلمي 
هناك اي�سا �سرح ثقايف وعلمي كبري قلَّ َمن يعرف به مع االمكانات الكبرية 
التي يحويها وهو مكتبة االجيال، حيث اأن�ساأت دار الكتب والوثائق الوطنية 
)مكتبة  ا�سم  حتمل  املختلفة،  الــدار  فعاليات  اىل  ت�ساف  جديدة  مكتبة 

ثقافية  وم�سنفات  كتبًا  لت�سم  االأجــيــال( 
العمرية  الــفــئــات  هـــذه  تنا�سب  ودوريـــــات 
ومبختلف �سوؤون املعرفة، بهدف تنمية الوعي 
الثقايف لدى الفئات العمرية من �ستة اأعوام 

اىل �سبعة ع�سر عاما.  
ولعل اأهمية مكتبة االأجيال تكمن يف تنوعها 
لهزات  تعر�س  حياتي  واقــع  ظل  يف  الكبري 

الثقافة  و�سيوع  القراءة  عن  لعمرية  الفئات  هذه  ابتعاد  يف  ت�سببت  عنيفة 
يف  بل  وحــده  العراق  يف  لي�س  وال�سباب  باالأ�سبال  تع�سف  التي  امل�سطحة 
خمتلف دول العامل وانغما�س العدد االأكرب من هوؤالء يف البحث عن و�سائل 

اللهو، وعدم االإهتمام بالقراءات النافعة. 
عام  منذ  اليون�سكو  منظمة  اأكدته  ما  يف  ي�سب  املكتبة  هذه  اإن�ساء  اإن  كما 

•اأ. جمال عبد املجيد
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1949 ويف اأكرث من منا�سبة على م�سوؤوليات املكتبات العامة جتاه االأطفال 
بوا�سطة توفري الفر�سة لهم لا�ستفادة من خدماتها باأنف�سهم لكي يتمكنوا 

من البقاء على ات�سال بالتطور العلمي والثقايف .
هناك  اأن  مفاده  عام  وعي  توجه  �سمن  االأجيال  مكتبة  فكرة  جاءت  وقد 
نظرًا  اإ�سباعها  الــ�ــســروري  مــن  اأ�سبح  وحيوية  فعلية  ثقافية  حــاجــات 
غر�س  و�سرورة  العراق  يف  وتعليميًا  وثقافيًا  �سيا�سيًا  احلا�سلة  للتحوالت 
قيم ع�سرية يف ذهن الطفل، تقوم على حب املعرفة والتوا�سل االجتماعي 
وحقوق الطفل االأ�سا�سية ، اأي اإن هناك حاجة للتنمية الثقافية على م�ستوى 
االأعمار املبكرة، ولي�س فقط على م�ستوى البالغني الذي يجري التاأكيد عليه 

فقط من قبل املوؤ�س�سات الثقافية الر�سمية وغري الر�سمية.
و  واجتماعية  وتنموية  تعليمية  اأهداف  االأجيال على حتقيق  مكتبة  وتركز 

ترفيهية ميكن اإيجازها يف النقاط االآتية :
خارج  اأي  املبكرة،  لاأعمار  احلرة  للقراءة  منا�سبة  �سحية  بيئة  • توفري 
تعليميًا  مــركــزًا  مُتثل  فهي  لهذا  التقليدية.  التعليمية  الــدرو�ــس  نطاق 
اىل  بالو�سول  الــذاتــي  التثقيف  يف  والنا�سئة  االأطــفــال  ي�ساعد  اإ�سافيًا 

م�سادر معرفية جديدة
القراءة  يف  مواهبهم  ال�ستعرا�س  والنا�سئة  لاأطفال  الفر�سة  اإتاحة   •

والكتابة وال�سعر والق�سة والر�سم.
التخ�س�س  ت�سجيع  وبالتايل  االأطفال  بثقافة  االإهتمام  اأهمية  تاأكيد   •
املوؤلفني  من  جديد  جيل  وخلق  والنا�سئة  لاأطفال  الثقايف  االإنــتــاج  يف 

املبدعني يف ميادين الكتابة االدبية واملو�سيقية والفنية وغريها.
توفري  اأي  الكبار،  وعامل  ال�سغار  عامل  عاملني:  ثقافة  بني  ج�سر  مّد   •
�سكل اأويل من اأ�سكال اللغة امل�سرتكة داخل االأ�سرة وداخل املجتمع ب�سكل 

عام.
االآخرين  مع  ومتفاعلة  وفاعلة  مفكرة  �سخ�سية  خلق  بعملية  • االإ�سهام 

بداًل من �سخ�سية �سلبية ومنفعلة وانعزالية .
وباأ�سكال  اليها  الو�سول  وطرق  املعلومات  اىل  الطفل  و�سول  ت�سهيل   •
ي�سجعه  قد  وهــذا   ، عليها  املحافظة  باأهمية  وتوعيته  واإ�سعاره  خمتلفة 

على اإن�ساء مكتبته اخلا�سة يف البيت.
• توؤدي املطالعة اىل ظهور اإهتمامات جديدة جادة لدى الطفل والنا�سئ.

اأ�سبحت دار الكتب 
والوثائق الوطنية 

العراقية الع�سو اخلام�س 
املوؤ�س�س يف املكتبة الرقمية 

العاملية، وقامت بتنفيذ 
م�ساريع م�سرتكة مع املكتبة 

الربيطانية، وا�ستعادت 
الدار ع�سويتها يف االإحتاد 
الدويل جلمعيات املكتبات 

)IFLA( ويف املجل�س 
 )ICA( الدويل لالأر�سيف

بعد قطيعة دامت اأكرث 
من ع�سرين عامًا يف عهد 

النظام البائد.
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العامة. االجتماعية  الق�سايا  يف  والتعاون  امل�ساركة  روحية  • تنمية 
اأهمية مركز االيداع حلفظ حقوق امللكية الفكرية

مدير مركز االيداع القانوين ح�سني �سالح جميل، حتدَث عن مهمة مركز 
االيداع القانوين يف دار الوثائق قائا" مهمتنا تنفيذ قانون االإيداع رقم 
37 ل�سنة 1970 القا�سي بت�سجيل كافة املوؤلفات العراقية �سواء كانت كتب 
حقوق  حماية  يتم  القانون  هذا  ومبوجب  جامعية،  ر�سائل  او  دوريــات  او 
بهم،  اخلا�سة  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  االأمــور  كافة  وت�سهيل  املوؤلفني 
فقد كانت الرقابة االإعامية يف ال�سابق حتد من املطبوع اأما بعد التغيري 
ا�سبحت بدون رقابة اعامية، مما ادى اىل ت�ساعف املوؤلفني اىل ع�سرات 

االأ�سعاف عن ال�سابق..
 كذلك فاإن الت�سهيات التي يجدها املوؤلف عند منحه رقم ايداع بعد اكمال 
الفكرية  امللكية  التجاوز على  املوؤلف عند  الازمة حتفظ حق  االجراءات 
او �سرقتها، وعل الرغم من اهمية منح رقم االيداع ل�سمان  اخلا�سة به 
احلقوق اإال ان الكثري من املعنيني مل ياأبه لاأمر، ولذا جتد الفو�سى ب�سبب 
رغم  ال�سمانات  هذه  على  احل�سول  دون  من  تعمل  املطابع  من  كثري  اأن 
مفاحتتنا لهم باالمر، وتو�سيح اهميته عن طريق الوزارات وتبليغ املطابع 
االأهلية، وكذلك عن طريق االعانات وال�سحف، ا�سافة اىل وجود ممثل 

عن املوؤ�س�سة يف كل حمافظة يعمل على التعريف والتنبيه والفائدة". 

الفهر�سة والرقمنة واحلفظ الرقمي
واأهميتها  ال�سعبة  هــذه  ماهية  عن  اأف�سح  الرقمية  املكتبة  �سعبة  مدير 
متحدثًا" تاأ�س�ست �سعبة املكتبة الرقمية عام 2008 بتوجيه من اليون�سكو، 
من  العراق  وكان  العاملي  الثقايف  املوروث  حماية  م�سروع  عن  عبارة  وهي 
عاملي  ثقايف  مــوروث  على  املكتبة  هذه  وحتتوي  فيه،  املعنية  الــدول  �سمن 

الأكرث من مئة دولة.. 
وعملنا يف هذه ال�سعبة يكون على ثاثة مراحل املرحلة االوىل هي عملية 
وجمات  �سحف  من  القدمية  العراقية   الدوريات  �سحب  وهي  الفهر�سة 
ومن ثم ادخالها يف قاعدة البيانات، واملرحلة الثانية هي عملية الرقمنة 
الثالثة هي عملية احلفظ  الت�سوير يف جهاز خا�س، واملرحلة  عن طريق 
الرقمي وحتفظ فيها كل اعمال املركز عن طريق �سبكة الكرتونية داخل 
الن�سخة  على  االطـــاع  الباحث  ي�ستطيع  خالها  مــن  والــتــي  املوؤ�س�سة، 
الأنها  املوجودات  على  احلفاظ  وكذلك  ومتاحة  �سهلة  وبطريقة  املوجودة 

بكرثة اال�ستخدام تتعر�س للتلف.. 
وتتم اآلية ا�ستح�سال الوثيقة بح�سب املوافقة التي يح�سل عليها الباحث 
للت�سفح، وهذا االمر  او فقط   CD اأقرا�س  يتم �سحبها على �سكل  كاأن 
ال ي�سمل جميع الوثائق الن البع�س منها خا�س بالدولة العراقية وحمدود 

التداول".

املكتبية  ق�سم اخلدمات  رحمان، من  �سعد 
لــدار  العاك�سة  املـــراآة  الق�سم"  هــذا  يــعــّد 
م�سادر  جميع  على  يحتوي  وهــو  الوثائق 
ـــجـــات  الـــبـــاحـــثـــني مــــن الــ�ــســحــف وامل
املتنوعة  الكتب  واآالف  والعربية  العراقية 

التخ�س�سات والتوجهات.. 
الق�سم  هــذا  عمل  اآلية  ان  �سعد"  اأ�ــســاف 

تعتمد على وجود برنامج الكرتوين يحتوي الكتب، حيث تذكر فيه تفا�سيل 
ي�سهل  مما  الطبع  و�سنة  ال�سفحات  وعــدد  وموؤلف  ت�سنيف  من  الكتاب 
على الباحث ايجاد مايحتاجه من خال عملية البحث يف االنرتنت وجلب 
املعلومات، لتماأ يف ا�ستمارة ثم ي�ستخرج الكتاب او ال�سحيفة من املخازن 
التقاط  او  ا�ستن�ساخها  او  عليها  االطاع  ويتم  املوجود  الت�سنيف  ح�سب 

�سورة لها.." 

الواجهة  يعترب  الق�سم  هذا  ان  اأو�سح"  والعاقات  االعــام  ق�سم  مدير 
�سعبتني  وي�سم   2006 عام  تاأ�س�س  والذي  والوثائق  الكتب  لدار  االأ�سا�سية 

هما، �سعبة املنظمات غري احلكومية و�سعبة اال�ستعامات.
دار  ت�سدر من  التي  االلكرتونية،  املــوروث  رفد جملة  ومن �سمن مهامنا 
اىل  ا�سافة  واملحافظات،  بغداد  عن  تراثية  مبوا�سيع  والوثائق  الكتب 
عر�س تعريف عن الكتب واالطاريح التي حتتويها املكتبة الوطنية، كذلك 
اجراء ندوات حوارية وا�ستقطاب �سخ�سيات اكادميية وفنية ليتحدثوا عن 
منظمات  مع  التن�سيق  فمهمتها  العاقات  �سعبة  اأما  و�سريتهم،  اأعمالهم 

املجتمع املدين لتبادل الزيارات واخلربات يف جمال عملنا". 

ال�سيانة والرتميم.. دور حموري يف حفظ الرتاث
رئي�س ق�سم �سيانة وترميم الورق ناهد فا�سل، حتدثت عن املهام والتاأ�سي�س 
قائلة" تاأ�س�س املخترب يف بداية عام 2004 بعد تعر�س املخطوطات والوثائق 
ب�سبب  الغرق  اىل  والداخلي  امللكي  الباط  ملفات  من  وق�سم  العثمانية 
�سارع  وال�سياحة يف  االثــار  قبو هيئة  كانت يف  اأحــداث عام 2003 عندما 
حيفا، ومت نقلها اىل موقع بديل يف الكرادة وفرزها وو�سعها يف �سناديق 

حديدية ثم نقلها اىل دار الكتب والوثائق. 
اأ�سافت ناهد" كان هناك مقرتح الإر�سال الورق اىل دولة الت�سيك لغر�س 
الرتميم، ولكن بادرت الدار لتاأ�سي�س نواة ملخترب ترميم الورق يف العراق، 
لغر�س  الت�سيك  لدولة   2004 عام  املوظفني  من  اأر�سلت جمموعة  ان  بعد 
التدريب، تلتها دورة اأخرى يف ايطاليا ملدة اأربعة اأ�سهر، اىل ان مت جتهيز 
نتيجة اخلربة  املوظفني  باقي  بتدريب  وبداأنا  واالجهزة  باالأدوات  املخترب 

التي اكت�سبناها يف الدورات.

رحمان  • �سعد 
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السيد محمد حسين الحكيم عند لقائه بالصحفي البريطاني جوناثان ستيل : 

ان مصطلح الجهاد عند الغرب مشوّه

أثناء الجولة االعالمية التي قام بها الصحفي البريطاني جوناثان ستيل في كربالء المقدسة بدعوة من اعالم 
العتبة الحسينية المقدسة لالطالع على عدد من القضايا التي يسعى الكثير من المأجورين الى تشويهها 
او اخفائها عن شعوب العالم وأهمها في الوقت الراهن انتصارات القوات االمنية مدعومة بالمتطوعين 

) الحشد الشعبي( مرورا بالوقفة االخوية المتميزة البناء المحافظات الجنوبية من العراق العزيز الخوانهم 
المهجرين قسرا من داعش في المناطق التي استولى عليها التنظيم االجرامي وقضايا اخرى من شأنها 

نقل وايصال الحقائق الى العالم المضلل بماكينة االعالم المعادي لالسالم من الداخل والخارج.
وشاءت االقدار ان يكون ختام تلك الجولة اللقاء بعدد من الشخصيات الدينية المهمة في العراق والتحاور 
المباشر بينه وبينهم وتوجيهه االسئلة التي تدور في مخيلته عبر التأثير االعالمي المضلل، وكان احد أهم 

تلك الحوارات لقاؤه بسماحة السيد محمد حسين الحكيم في النجف األشرف فكان هذا الحوار:  

•  ترجمة:  علي التكمجي

حوارات
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�ستيل:اإن احلرب �سد داع�س حاليًا توؤثر على الدول 
املجاورة، براأيكم ماذا على الدول الغربية ان تعمل 

للق�ساء على داع�س؟
باملعنى  ارهابية  وال منظمة  يوم  وليد  لي�س  احلكيم:داع�س 
الب�سيط ويف حالة موؤقتة، بل اإن داع�س يف كثري من التقارير 
ا�سبحت اغنى منظمة ارهابية واأكرث منظمة ارهابية عددا، 
عداء  لي�س  وعداوؤها  القاعدة،  امكانيات  امكانياتها  وتفوق 
لكل  بل  فقط  و�سوريا  للعراق  معادية  لي�ست  فهي  منطقة، 
العامل، نعم انها ت�سب جاّم غ�سبها على ال�سيعة يف العراق 
�سد  والتوح�س  االرهـــاب  ا�ساليب  اق�سى  ومتــار�ــس  و�سوريا 

او�سع من ذلك،  اهدافها  تبقى  ولكن،  املنطقة،  االقليات يف 
يت�سع  ان  قبل  اخلطر  يتح�س�س  ان  الــدويل  املجتمع  على  لذا 
اىل جميع انحاء العامل واعتقد ان الر�سالة التي بعثها داع�س 
املدنيني  وا�ستهدافها  الرو�سية  والطائرة  باري�س  احداث  يف 
ان  الــدويل  املجتمع  وعلى  العامل  اىل  وا�سحة  ر�سالة  العزل 

يقراأ تلك الر�سالة باإمعان وعلمية وجدية.
ستيل:برأيكم، ما هي المسؤوليات التي تقع 

على عاتق المجتمع الدولي؟
احلكيم:من ال�سعب ان يتم حتديد امل�سوؤوليات الأنهم- اأي 
املجتمع- اعرف باخلطر املحدق بجميع البلدان، فالر�سالة 
وا�سحة جدًا وال داعي اأن ن�سري نحن على املجتمع الدويل بان 

يكون عمله بهذا ال�سكل او غريه.
ونوؤكد ان داع�س لي�س جمرد ارهــاب، بل هو فكر و ثقافة و 

االرهاب  يواجه هذا  ان  العامل  على  وبالنتيجة يجب  جذور، 
كنتيجة ويعالج اجلذور وامل�ساكل احلقيقية باجلانب الثقايف 
والفكري والتمويلي. والعامل اليوم اي�سا كالقرية الواحدة كل 
�سيء مك�سوف وا�سح وال يوجد �سيء �سري، فم�سادر التمويل 

واجلذور الفكرية والثقافية معروفة.
�ستيل :فتوى اجلهاد التي �سدرت قبل حوايل ال�سنة 
والن�سف من املرجع ال�سيد ال�سي�ستاين ما هو راأيكم 
والقوات  ال�سعبي  احل�سد  قبل  من  احلا�سل  بالتقدم 

االأمنية؟
اأ�سرمت  التي  اجلهاد  كلمة  بخ�سو�س  اأبني  اأن  احلكيم:اأود 

اإليها يف �سوؤالكم الأن م�سطلح اجلهاد عند الغرب م�سوه، فان 
الكفائي  الدفاع  واإمنا  اجلهاد  اإىل م�سطلح  ت�سر  الفتوى مل 

وهناك فارق كبري بني الدفاع واجلهاد. 
ان  ا�سبابه  ومن  بطيء  لكنه  ايجابي  فهو  بالتقدم  راأينا  اأما 
ومل  الكايف  ال�ساح  وال ميتلك  اقت�سادية  باأزمة  العراق مير 

يتهياأ خال الفرتة ال�سابقة من ناحية التدريب و االإدارة.
مليارات  �سرفت  امريكا  اأن  معروف  ما  �ستيل:ح�سب 
الدوالرات لدعم وتدريب اجلي�س العراقي، هل اآتت 

هذه اخلطوة ثمارها براأيكم؟
احلكيم:الوا�سح من التدريب اخلا�س الذي تكفلته الواليات 
م�سوؤولية  وهي  االرهــاب  مكافحة  فرقة  لتدريب  هو  املتحدة 
اطاعنا  بح�سب  التدريب  كان  وقد  الدفاع  وزارة  تتكفلها 
ولكن  ايجابية،  احلــرب  يف  حتى  نتائجه  وكانت  جدا  جيدا 
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‚‚
‚‚

 ان الفتوى 
لم تشر 

إلى 
مصطلح 
الجهاد 

وإنما 
الدفاع 

الكفائي 
وهناك 

فارق كبير 
بين الدفاع 

والجهاد

اخلــلــل يف اجلــيــ�ــس الــعــراقــي 
تتحمله وزارة الدفاع.  

هناك  اأن  �ستيل:�سوهد 
جــبــهــات  يف  اخـــفـــاقـــات 
مـــتـــعـــددة حــــدثــــت مــن 
قــبــل اجلــيــ�ــس الــعــراقــي، 
تقدم  هــنــاك  وبــاملــقــابــل 
مــا هو  احلــ�ــســد،  مــن قبل 
الفرق بني احل�سد ال�سعبي 

واجلي�س العراقي ؟
اجلي�س  اأن  احلكيم:نعتقد 
اأ�س�س  العراقي مل يوؤ�س�س على 

�سحيحة، ومل يح�سل على تدريب بال�سكل الكايف، فكان اغلب 
امللتحقني باجلي�س العراقي قبل احداث املو�سل طلبا للمعي�سة 
ومل ميتلكوا تدريبا كافيا ف�سا عن غياب التخطيط، كما اأنه 
مل تتوفر له االمكانيات الت�سليحية والتثقيفية الكافية ملواجهة 

مواقف مماثلة.
قبل  من  الداهم  اخلطر  حت�س�س  فقد  ال�سعبي  احل�سد  اما 
الن�ساء  فيهم  مبا  والنا�س  واملقد�سات  االر�ــس  على  داع�س 

واالأطفال واالأبرياء، لذا دخل املعركة بقوة دفاع عالية. 
ومل يكن هنالك دافع احلقد الديني- كما يروج له البع�س- 
لدى احل�سد و مل يتحدد الهدف على ا�سا�س طائفي او على 
ا�سا�س ديني فالهدف وا�سح عنده هو مقاتلة تنظيم داع�س 
فقط ومل يحدد هدفه بعنوان طائفي فكان يحمي اأبناء جميع 
الطوائف، وميكن اال�سارة اىل ان احل�سد قد قاتل يف �سامراء 
واآمريل وهي منطقة �سيعية كما قاتل يف ال�سلوعية التي تعد 

من املناطق ال�سنية. 
�ستيل:هل تعتقدون بانه يجب اأن يكون هنالك قوة 
�سيعية من احل�سد ال�سعبي حترر مناطق �ُسنية مثل 

الرمادي واملو�سل وغريها؟
املنطقة  الأهــل  دور  هناك  يكون  ان  نف�سل  احلكيم:نحن 
العراقية  القوات  او  ال�سعبي  للح�سد  وداعــم  داع�س  ملحاربة 
اجلميع  قبل  من  تعاون  هنالك  يكون  ان  ويجب  عام،  ب�سكل 
وهذا ما يح�سل االآن فهنالك بالفعل تعاون جاد ومثمر من 

قبل الع�سائر ال�سنية. 
�ستيل:قبل فرتة من الزمن زار ال�سيد حيدر العبادي 
�سعيد  حممد  بال�سيد  التقى  هــل  النجف  مدينة 

احلكيم و ما هي ر�سالته لل�سيد العبادي؟

ــت الــر�ــســالــة  ــان احلــكــيــم:ك
ان  ــة  ــدول ال اأن عــلــى  مــفــادهــا 
امل�ساكل  معاجلة  باجتاه  ت�سري 
ــطــة بــهــا بــالــتــخــطــيــط  املــحــي
م�ساكلها  تعالج  وان  واالدارة 
ـــة  ـــادي ـــس ـــ� ـــت االمــــنــــيــــة واالق
بعد  وال�سيا�سية  واالجتماعية 
ال  ــدول  ال الأن  معمقة،  درا�ــســة 
بالتخطيط  اال  تتقدم  تنمو وال 

واالدارة. 
ـــم  ـــك �ــســتــيــل:مــاهــو راأي
باملظاهرات �سد العبادي؟
تطالب  بــل  الــعــبــادي  �سد  تكن  مل  احلكيم:املظاهرات 
جميع  وحماربة  اال�ساح  �سعار  ترفع  وهي  العام  باالإ�ساح 

ا�سكال الف�ساد.
�ستيل:تدعي احلكومة انها تعاين من ازمة مالية وان 
الدعم مقت�سر  واأن  بالتمويل،  هنالك نق�سا وا�سحا 
انه  باعتقادكم  هل  والعتبات،  املراجع  على  تقريبا 
�سيكون هنالك قلة يف عدد املقاتلني اذا مل ت�سرف 

الرواتب؟ 
وجمهز  ومــدرب  �سر�س  عــدو  مع  �سر�سة  احلكيم:املعركة 
من  وللتخل�س  مهمته،  ــوؤدي  ل يكون  ما  اح�سن  على  ومهياأ 
تتوحد  وان  تتكاتف اجلهود جميعًا  ان  ينبغي  ال�سر�س  العدو 
وان تتعاون من اجل �سد هذا اخلطر والتخل�س منه باأ�سرع 
االمكانات  كل  جتتمع  اي  اال�سا�س  هو  وهــذا   ممكن،  وقــت 
للعراقيني  املرجعية  توجيه  هو  وهــذا  داع�س،  من  للتخل�س 
جميعا، واإننا عندما نلتقي مع خمتلف ال�سرائح �سواء كانت 
�سيعية او �سنية او ايزيدية او م�سيحية يكون تاأكيدنا على هذا 
اجلانب الن العدو ي�ستهدف اجلميع، والفكر الذي يحمله هو 
ادارة التوح�س فعلينا ان نتخل�س منه اواًل، وان جنمع جميع 

االمكانات للتخل�س من هذا العدو ال�سر�س املتوح�س. 
على  �سيطرته  حتت  الذين  االطــفــال  يربي  عــدو  ــام  اأم اإننا 
ممار�سة العنف والقتل فعلينا ان جنتمع جميعا حتى نخل�س 
هذا املجتمع واطفاله من هذا العدو وهذه الثقافة وهذا الفكر 
الذين  املقاتلني  لدعم  ي�سرتك  اأن  الكل  على  ينبغي  لذلك   ،
مل ي�سعوا اجلوانب املادية ن�سب اعينهم بل ان هدفهم هو 

التخل�س من هذا اخلطر.

جوناثان ستيل
 صحفي مخضرم، كاتب وخبير 
بريطاني بشؤون الشرق االوسط 

عمل في مكاتب صحيفة الغارديان 
في واشنطن وموسكو، درس في 

جامعتي كامبريدج وييل، وكتب 
كتبا عن العراق وأفغانستان وجنوب 
أفريقيا وروسيا وهو يعمل اآلن في 

وكالة 'ميدل ايست آي' البريطانية
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)نا�صر اخلزاعي(
 كاتب 

�صورة املراأة بني ح�صارتني!
كثيا ما تثار ق�صية بخ�ض الإ�صالم حلقوق الن�صاء والإنقا�ض من قيمتهن العتبارية 

والإن�صانية ف ظل وجود جمتمع ذكوري الطابع ل يعرتف للمراأة بحق ول يقيم لها وزنا 
ول يرجح لها كّفة ف ميزان الت�صاوي بينها وبني الرجل، انطالقا من اأن الأخي قد وهبته 

الطبيعة �صمة النياز والتفوق مذ كان جنينا ف بطن اأمه... لكن نظرة اأخرى فاح�صة 
ل�صورة املراأة ف احل�صارة الأوربية ب�صقيها القدمي واحلديث تثبت اأن هذه ال�صورة هي 
ال�صورة التي جت�ّصد احلكم ال�صابق الذي اأطلقه البع�ض على الإ�صالم جزافا ناعتا اإياه 

باأنه ح�صارة ذكور ودين رجال لي�ض للمراأة وجود ف قوامي�صه وتعاليمه وثقافته.

بخ�س  من  اأول  هي  والرومانية(  )الإغريقية  الأورب��ي��ة  احل�سارة  كانت  لقد 
)اأر�سط�(  ذكر  فقد  العرب،  جزيرة  يف  دينا  الإ�سام  ظه�ر  قبل  امل��راأة  حّق 
اإن  فح�اه:  ما  )ال�سيا�سة(  كتاب  يف  واأقدمهم  الي�نان  فا�سفة  اأ�سهر  وه��� 
اإىل �سبب يتعلق مبنح  �سبب تده�ر ح�سارة )ا�سربطة( و�سبب �سق�طها يع�د 
املراأة حّقا يقارب حق الرجل يف الناحية ال�سيا�سّية من حيث حرية النتخاب 

والت�س�يت اإىل جنب حق�ق اأخرى يف ال�راثة والتمليك واحلياة العامة.
ويق�ل )ك�سين�ف�ن( امل�ؤرخ الي�ناين القدمي مف�سرا ا�ستبعاد الن�ساء من ارتياد 
اأن  ن�ساأت املراأة على  الي�نان: لقد  اأثينا و�س�اها من مدن  امل�سارح الكبرية يف 
املراأة حّقها  تاأخذ  اأّل  اإىل  باأقّل قدر ممكن! وهذا ما دعا  وت�ساأل  ت�سمع وترى 
الكامل يف اإنتاج الفل�سفة اأو العلم اأو الفن يف احلياة الأوربية القدمية بدع�ى اأن 
نتاج الن�ساء يف امليادين املذك�رة يفتقر اإىل الأ�سالة واإىل تبعية الرجل فالن�ساء 
لي�س لهن تراث م�ستقل وخا�س بهن بح�سب العقيدة الرومانية القدمية، واإمنا 
كان تراثا تابعا لرتاث الرجل الفكري، ومن الطبيعي اأن يك�ن اإبداع املراأة- اإذا 

ما تي�سرت لها فر�سة الإبداع- حماكيا ومقلدا لإبداع الرجل لي�س اإل.
ل  امل��راأة  عن  القدمية  الأوربية  احل�سارة  خّلفتها  التي  الباهتة  ال�س�رة  هذه 
تختلف كثريا عن �س�رة املراة يف احل�سارة الأوربية احلديثة التي تعّد امتدادا 
طبيعيا ل�سابقتها يف هذا اجلانب على الرغم من القفزات والتحّ�لت الهائلة 

التي �سهدها الفكر وال�عي الأوربي على ال�سعد الأخرى املختلفة.
اآرائهم  خال  من  لنا  عك�س�ا  احلديثة  الع�س�ر  يف  الغرب  فا�سفة  اأعظم  اإن 
من  وم�اقفهم  وتاأماتهم  انطباعتهم  طبيعة  عن  �سلبية  �س�را  وم�اقفهم 
التحرر  اىل  الداعية  الفرن�سية  الث�رة  مفكر  رو�س�  جاك  جان  فهذا  الن�ساء، 
وامل�ساواة ينادي باأننا –مع�سر الرجال- ميكن لنا : ) اأن نعي�س اأف�سل بدونهّن، 
–اأي الن�ساء- اأن يع�سن اأف�سل بدوننا! (.يف حني يلخ�س  ولكن ل ميكن لهّن 
�ساعر الإجنليز العظيم )ميلت�ن( يف مط�لته ال�سعرية الفردو�س املفق�د م�قفه 
فيق�ل: ) ُجعل الإن�سان لاإله.. اأما املراأة فُجعلت للرجل!( بينما بدا الفيل�س�ف 
املراأة  �س�رة  ر�سم  �س�داوية يف  واأكرث  وتخلفا  �س�ؤما  اأكرث  )�س�بنه�ر(  الأملاين 
ك�نت  الذي  ال�سكل  اإىل  ننظر  اأن  يكفي   ( بق�له:  عنها  م�قفه  خل�س  حينما 
عليه املراأة لتعلم اأنها مل تخلق لكي تتحمل العمل اجلاد �س�اء منه العمل 
مبا  بل  تفعله  مبا  ل  احلياة  َدي��ن  تدفع  اإنها  الع�سلي،  اأو  الذهني 
حا�سنات  ليكن  اإل  ل�سيء  �ساحلات  ل�سن  والن�ساء  تتحمله.. 

فرتة  طالت  الكمال  من  الكائن  ن�سيب  زاد  وكلما  ال�سغر،  يف  لنا  ومربيات 
والع�سرين،  الثامنة  �سّن  قبل  الن�سج  مرحلة  يبلغ  ل  الرجل  جند  لذا  ن�سجه، 
اأما املراأة فتبلغ ن�سجها يف الثامنة ع�سرة... وي�سيف: والرجل اأبعد نظرا من 
املراأة. لأنها ل تعنى اإل باحلا�سر، اأما الغائب اأو املا�سي وامل�ستقبل فا ي�سغلها 

وهذا ما يف�سر لنا اإ�سراف املراأة واندفاعها(.
وال�س�ر  املغالطات  هذه  الغربية  الثقافة  وم�ؤ�س�سات  العلم  دور  رّوج��ت  ولقد 
ميار�س  ال��ذي  القهر  اأ�سبح  حتى  ط�يلة  ده���را  امل��راأة  عن  اخلاطئة  النمطية 
اأن�اع القهر الجتماعي ج�را، مما انتهى باملراأة اإىل و�سع مهني  اأ�سد  �سدها 
يقلل من قيمتها الجتماعية ومن دورها الذي اأراده لها اخلالق من اأجل البناء 
والإعمار والتاأ�سي�س ملجتمع م�ساواة حقيقي.اأما �س�رة املراأة يف الإ�سام، فهي 
م�س�هة  �س�رة  لأنها  الإ�سامية  املجتمعات  يف  الآن  الن�ساء  عليها  التي  لي�ست 
عن احلقيقة التي ن�ستطيع اأن ن�ستجليها يف الأحاديث النب�ية ال�سريفة –مثا- 
وهي اأحاديث تقربنا من طبيعة �س�رة املراأة التي ر�سمها الإ�سام للمراأة لك�ن 

الر�س�ل الأكرم ه� اأكرث النا�س فهما لطبيعة الإ�سام وملراميه ومقا�سده. 
يحيل  دقيق  ب��سف  النب�ي  احلديث  يعرّب  كما  الرجال(  �سقائق  )الن�ساء  اإن 
اإىل امل�ساواة والتعادلية بكل �سن�فها البيل�جية واحلياتية، ويكفي اأن نرجع اإىل 
ال�سعف  احلي�ان  عامل  يف  ت��رادف  ل  الأن�ثة  اأن  من  البي�ل�جيا  علم  يثبته  ما 
واإن  الدفاع عن عرينها،  الأ�سد يف  اأ�سد جراأة من  اللب�ة  والتخلف مطلقا لأن 
املراأة يف املجتمعات البدائية -كما يثبت علماء الأنرثب�ل�جيا- قا�سمت الرجل 
امل�ساكن  وبناء  الأر���س  كفاحة  الهائلة  البدنية  الق�ة  اإىل  املحتاجة  الأعمال 

و�سناعة اأدوات املنزل و�س�ى ذلك.
اإن املراأة ت�لد �سقيقة للرجل وندا م�ساويا له يف كل �سيء لكن ظروف املجتمع 
اأغلب  يف  الي�م  حا�سل  ه�  ما  وه��ذا   ، القيمة  ه��ذه  ينق�س  ما  هي  وطبيعته 
جعله  الذي  كالتعليم  حق�قها  بع�س  املراأة  تبخ�س  التي  الإ�سامية  جمتمعاتنا 
الإ�سام فر�سا على كل م�سلمة وم�سلمة كما يعرب حديث نب�ي �سريف بالق�ل: ) 
طلب العلم فري�سة على كل م�سلمة وم�سلم(.وهكذا ندرك اأن الإ�سام دعا اإىل 
ر�سم �س�رة اإيجابية للمراأة تق�م على مبداأ اأن الأمة مك�نة من احتاد الرجل 
والأعمال  المتيازات  ولهم  وال�اجبات،  احلق�ق  يف  �س�ا�سية  وهما  وامل���راأة، 
به يف  يتفاوت�ن  ما  �س�ى  اأي متييز  بدون  وم�ؤهاتهم  قدراتهم  بح�سب  نف�سها 

الف�سيلة وامل�هبة.

مقاالت

23

ربيع الثاين 1437 هـ



اجتماع

بين الِفطرة والتطّرف
• �صباح الطالقاين

التعايش السلمي..
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�سنحاول  الــعــدد  لــهــذا  االجتماعي  ملفنا  يف 
القاء نظرة حتليلية حول اهمية اقرار احلقوق 
كــ�ــســرورة  متــيــيــز  بــا  للجميع  والـــواجـــبـــات 
توجيهات  وتو�سيح  ال�سلمي،  للتعاي�س  اأ�سا�سية 
اأبناء  جميع  بــني  للتكاتف  الدينية  املرجعية 
واعتماد  املتطرفة،  االأفكار  ملكافحة  املجتمع 
الفكر املعتدل و�سواًل لاأمن وال�سام الذي هو 

�سرورة المنا�س منها.

 اإقرار احلقوق اأ�سا�س التعاي�س ال�سلمي 
االن�سان  حلقوق  العاملي  االعــان  الئحة  تبداأ 
اأ�سا�سًا  كان"  "ملا  كلمة  مــن  جتعل  بــعــنــوان 
افرتا�سيا الأ�سباب عمومية متفق عليها لل�سروع 
هذه  وتــكــررت  الائحة،  تلك  فقرات  بــاإقــرار 
اأ�سباب تراوحت بني  الكلمة 7 مرات مو�سحًة 
املت�ساوية  وحقوقه  االن�سان  بكرامة  االعرتاف 
عنف  اأعمال  ون�سوء  والعدل،  للحرية  كاأ�سا�س 
همجية اآذت ال�سمري االن�ساين، و�سرورة تبني 
االأنظمة لهذه احلقوق... كمربرات لتثبيت 30 
م�سرتك،  كم�ستوى  عليها  متفق  حقوقية  مادة 
لتحقيق  ال�سعوب،  كافة  ت�ستهدفه  اأن  ينبغي 

العي�س الكرمي والتعاي�س ال�سلمي...
بني  العاملية  الائحة  هذه  مواد  تراوحت  وقد 
الكرامة  االآخر يف  مع  وت�ساويه  االن�سان  حرية 
حرية  يف  احلــق  �سخ�س  لكل  واأن  واحلــقــوق، 
التفكري وال�سمري والدين وال�سمان االجتماعي 
والتنقل واحل�سول على عمل... وتنتهي نقاط 
واجبات  عن  عامة  �سورة  ببيان  الائحة  هذه 

كل فرد نحو املجتمع.
لقد تعر�ست هذه الوثيقة الدولية التي اأقرتها 
اأغلب  املتحدة عام 1948م اىل  االأمم  منظمة 

وجه  على  كــان  اأيـــًا  بالفرد  املتعلقة  احلــقــوق 
املادية،  املتعلقات  من  كبري  بهام�س  االر�ــس، 
القليل من احلقوق املعنوية �سواء  لكن مبقابل 
ماخ�سُه  اأو  نظرائه  جتــاه  االن�سان  خ�َس  ما 
جتاه اجلانب االمياين والروحي الذي يجب اأن 
نتفق على انه اأ�سل احلياة وعّلتها، رغم تعدد 
اجتاهات  وفق  تبّنيِه  م�ستويات  وتباين  معانيه 

خمتلفة وقناعات متغايرة.
هنا ياأتي دور الريادة الفكرية الأئمة اأهل البيت 
عليهم ال�سام يف بيان احلقوق والواجبات يف 
متعاي�س  ور�سني  مت�سامن  جمتمع  خلق  �سبيل 
هذه  وتتجلى  والت�سامح،  ال�سلم  خيمة  حتت 
املــعــاين يف )ر�ــســالــة احلــقــوق( لــاإمــام علي 
ُبعيد  كتبها  التي  ال�سام  عليه  احل�سني  ابــن 
القرن  مــن  الــثــاين  الن�سف  يف  الطف  واقــعــة 

الئحة  عنه  غفلت  ما  مبينًا  الهجري،  االأول 
االأمم املتحدة من متعلقات وجدانية واميانية 

وروحية. 
فقد ا�ستملت ر�سالة احلقوق على خم�سني بابًا 
بداأها ال�سجاد عليه ال�سام بالتربك بذكر اهلل 
حق  )فاأما  قائًا"  اخللق  على  وحقِه  تعاىل 
اهلل االأكرب عليك، فاأن تعبده ال ت�سرك 
به �سيئا، فاإذا فعلت ذلك باإخال�س جعل 
اهلل لك على نف�سه اأن يكفيك اأمر الدنيا 

واالآخرة...(".
ببيان حقوق  ال�سام  عليه  ال�سجاد  ي�ستمر  ثم 
وال�سمع  كالل�سان  اجلـــوارح  وحــقــوق  النف�س 
التي ت�سمها جوانح  واأع�ساء اجل�سد  والب�سر 
ــ�ــســاين، وحـــق الــ�ــســوم والــ�ــســاة  اخلــلــق االن
وحقوق  واملعّلم  ـــام  واالإم والــزكــاة  وال�سدقة 

مل تكن اأول جتربة تعاي�س �سلمي على وجه االر�س م�سجعة، حني قتل قابيل اأخاه هابيل من اجل مكا�سب دنيوية، مع 
ذلك فاإن كل الر�ساالت ال�سماوية التي تلت اآدم -عليه ال�سالم- اأعطت الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي اأولوية ق�سوى يف 

تعاليمها ونُظمها وقوانينها، التي و�سعتها كاأ�س�س ومرتكزات للعالقات االجتماعية �سواء بني االأفراد داخل املجموعة 
الواحدة او بني املجموعات املختلفة دينيا وطائفيا وعرقيًا...
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الــراعــي والــرعــيــة، وحــقــوق الــرحــم، وحقوق 
اجلــلــيــ�ــس واجلـــــار والــ�ــســاحــب، واحلــقــوق 
والغرمي  واملال  ال�سريك  حق  مثل  االقت�سادية 
املدعي  كحق  اخل�سومة  وحــقــوق  واخلــلــيــط، 
كحق  االجتماعية  واحلــقــوق  عليه،  واملــدعــى 
املّلة  اأهــل  وحقوق  والفقري  وال�سغري  الكبري 
هذه  ملت�سفح  يخال  حتى  الذمة  اأهــل  وحقوق 
متكامل  ود�ستور  حياة  منهج  انها  الر�سالة 

ل�سمان العي�س احلر الكرمي.
لقد متيزت ر�سالة احلقوق ب�سموليتها للجوانب 
على  متفوقًة  ال�سواء،  على  والوجدانية  املادية 
ما جادت به قريحة االن�سان املتمدن حتى بعد 
الفكري  والنمو  التطور  من  قرنًا  ع�سر  اربعة 

واحلقوقي والثقايف...

الفكر املعتدل �سرورة للتعاي�س ال�سلمي
منطلق  ومــن  ــراق  ــع ال يف  الدينية  املرجعية 
االجتماعية  الــعــاقــات  ادامـــة  على  احلــر�ــس 
للتعاي�س  ال�سرع واالن�سانية، دعت  وفق منظور 
اأحـــوال  يف  وكــانــت  وتـــكـــرارًا  مــــرارًا  ال�سلمي 
واحلرمة  الــدم  حفَظ  لاأمان  �سماما  عديدة 
البلد  يف  اختافها  على  والرموز  واملقد�سات 
او  عــرق  او  لطائفة  متييز  او  ا�ستثناء  دون 

مذهب معني. 
ممثل  دعــا  اخل�سو�س  هــذا  يف  لــه  كلمة  ويف 
ال�سيخ  كــربــاء  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
بني  )التكاتف  اىل  الكربائي  املــهــدي  عبد 
االأفكار املتطرفة  اأبناء املجتمع ملكافحة  جميع 
للتعاي�س  كــاأ�ــســا�ــس  املــعــتــدل  الفكر  واعــتــمــاد 

قبول  وعــدم  املتطرفة  االأفــكــار  واأن  ال�سلمي، 
وزعزعت  اال�ــســام  �سوهت  واالرهـــاب  االآخــر 

اأمن دول املنطقة(.
نبذ  م�ساألة  على  الدينية  املرجعية  تاأكيد  ان 
ال�سلمي  التعاي�س  مبادئ  واحـــرتام  التطرف 
ت�سخي�س دقيق  نتيجة  ياأت من فراغ وامنا  مل 
يف  كلها  باملنطقة  يحيق  ــذي  ال الــبــاء  الأ�ــســل 
الوقت احلا�سر، وهذا الت�سخي�س نابع من كون 
وال�سوت  العراقيني  �سمري  الدينية  املرجعية 
به  ويطالبون  امل�سلمون  يحتاجه  عّما  املــعــرّب 

كحقوق �سرعية ووطنية.
مقومات  له  ال�سلمي  التعاي�س  فان  ذلك  وعلى 
باأفقها  تلقي  لكي  تتكامل  ان  يجب  ومرتكزات 
االيجابي على واقع املجتمع افرادًا وجماعات، 
ومن هذه املرتكزات واملقومات ما هو اجتماعي 
ميكن  واداري  واقــتــ�ــســادي  وثــقــايف  وفــكــري 

اجمال بع�سه باملخت�سرات التالية:
الــفــرد  ــرة  ــظ ن اأ�ــســا�ــس  الــعــدالــة   -1
واملجتمع  االآخرين  لالأفراد  االيجابية 
للحفاظ  اأكــرث  لتحفيزه  و�سواًل  ككل، 
على اأ�س�س التعاي�س ال�سلمي بل والدفاع 

عنها ان ا�ستلزم االمر..
لالأفراد  والواجبات  احلقوق  اقرار   -2

بال متييز بني �سريحة واخرى
ماكان  �سواء  امل�سرتكات  على  البناء   -3
ان�سانيًا،  او  اجتماعيا  او  عقائديا  منها 
تثري  التي  التقاطعات  عــن  واالبــتــعــاد 
الــداعــيــة  ونــزعــاتــهــا  النف�س  مــكــامــن 
االنتقا�س  او  االآخرين  على  لال�ستعالء 

منهم ومن معتقداتهم..
املــتــ�ــســددة  الـــطـــروحـــات  ــب  ــن جت  -4
ب�سرورة  �سيواجهها  التي  واملتطرفة، 
من  مت�سددة  دفاعية  طروحات  احلال 
متقدمة  مراحل  اىل  تــوؤدي  ان  املمكن 
ــالف والــتــنــازع و�ــســوال اىل  ــت مــن االخ

املواجهات الدموية..
احللقة  ــي  وه الــر�ــســيــدة،  االدارة   -5
ومراقبة  وتثبيت  �سناعة  يف  االأهـــم 
االفــراد  بني  ال�سلمي  التعاي�س  اأ�س�س 
هذه  كل  اليها  توكل  حيث  واملجتعات، 
امل�سوؤوليات باعتبارها تت�سنم م�سوؤولية 
على  موؤمتنة  وهي  عام  ب�سكل  الرعية 

م�سالح الكل دون متييز...

روابط االنتماء
تقوم  باأن" امل�سيحية  يفيد  حمو  فــاروق  الق�س 
على ثاث ركائز مهمة، املحبة غري امل�سروطة 
اأحب  بل  فقط   يحبني  الــذي  لي�س  اأحــب  فانا 
الذي ال يحبني اأي�سا، وهذا ما علمنا  اإياه ي�سوع  
ــال: )اأحــبــوا اعــداءكــم. باركوا  الأجــل ذلــك ق
العنيكم. اأح�سنوا اىل مبغ�سيكم. و�سّلوا الأجل 

الذين ي�سيئون اليكم ويطردونكم(.
ويو�سح ان الغفران يختلف عن امل�ساحمة الن 
الأي  الفعل  ردة  تاأجيل  عملية  الت�سامح  عملية 
وثماره  الفعل  حمــي  عملية  الغفران  و  فعل، 
والركيزة  �ستتغلب،  املحبة  عندئذ  وتــاأثــريه، 
هو  الكنائ�س  عنها  تتكلم  التي  واالهــم  الثالثة 
ولدنا  الذي  البلد  هذا  اإىل  والوطنية  االنتماء 
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اىل �سركاء الوطن!

•  �سباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

مير علينا عام اآخر ونحن نتقدم.. اأرج� اأن ل يذهب بالكم بعيدًا اأيها 
املت�سابه�ن معي بالن�سانية.. لأين اأق�سد اننا نتقدم بالعمر فقط!

فا �سيء ينطبق عليه ما يجري يف بادنا من �سمات التقدم يف ظل 
ال�سنة  نهاية  حلظات  يف  حتى  يت�قف  اأن  ياأبى  ال��ذي  ال��دم،  جريان 

و�ساعات بداية ال�سنة امليادية اجلديدة...
نحن نعرف اأن" لحياة مع الياأ�س ول ياأ�س مع احلياة" ولكن الباأ�ْس 
كامل  م�سطفى  الراحل  امل�سري  مق�لة  فاأ�سبحت  اخلط  على  دخل 
ُتقراأ اأي�سا "ل حياة مع الباأ�ْس ول باأ�س مع احلياة" ويف هذه العجالة! 
والعذاب  الغ�سب  مثل  عديدة  ملعان  امتداد  ه�  اللغة  يف  الباأ�س  فاإن 

والبط�س والنقمة وال�سّدة والق�س�ة يف احلرب...
ال�سيطاَن  وي�قف�ا  وليتهم  ليثبت�ا  مّنا  نفروا  الذين  الطائفة  ول���ل 
داع�س عند حّده ويك�سروه ويهزم�ه، لكان كل �سيء ينطبق عليه ا�سم 

العراق يف خرب كان.. 
لكن هل ه� ال�سيطان داع�س وحده َمن يرتّب�س بنا؟ بالتاأكيد ل. فهناك 
بخراب  تكتِف  ومل  الدنيا  خزي  من  نالها  مبا  تكتِف  مل  بيننا  �سروٌر 
�سائغة،  لقمة  وتقدميه  اأو�ساله  لتقطيع  جاهدة  ت�سعى  امنا  ال�طن، 
للذين تلّ�نْت اأيديهم بدماء الأبرياء وامتاأت بط�نهم باأم�ال احلرام 

ومل يرع�وا ومل يت�ب�ا رغم األ�ان اله�ان التي لق�ها ول يزال�ن!
انه العجب كل العجب من �سركاء مل ميّل�ا من الَكيد والتاآمر رغم ما 

حاق بهم من مكر ال�س�ء ول يحيق املكر ال�سيئ اإل باأهله...
�سمريهم  وهي  العراقيني  مرجعية  تدع�كم  الي�م  ال�طن،  �سركاء 
الداخلية  لاأطراف  الأوان  اآن  قد  فتق�ل"  يخفت  ل  الذي  و�س�تهم 
اأهدافها  اأن تتخذ من العنف و�سيلة لتحقيق  واخلارجية التي حاولت 
ال�سيا�سية من خال ا�ستهداف املدنيني بال�سيارات املفخخة والعب�ات 
النا�سفة والنتحاريني ثم جربت الظاهرة الداع�سية ك��سيلة لتحقيق 
هذه الأهداف وقد ف�سلت يف كل ذلك.. اآن الأوان لهذه الأطراف اأن 
تعيد النظر يف ح�ساباتها وترتك هذه املخططات اخلبيثة التي مل ت�ؤِد 
يف  الأ�سرار  واأعظم  اخل�سائر  اأفدح  ووق�ع  الدمار  من  مزيد  اىل  اإل 

بلدنا...
ر وهل من معترِب! فهل من م�ستمع وهل من مّذكِّ

وع�سنا فيه ومنوت فيه اأي�سا".
ويوؤكد حمو" ان من واجب رجل الدين احلكيم اأن يقوم بتوجيه 
التعاي�س  اىل  والــدعــوة  ــن،  واالآخــري اهلل  حمبة  اإىل  ال�سعب 
ال�سلمي فيما بينهم على اختاف اأديانهم، لذلك على رجال 
الدين اأينما كانوا االإدراك الكامل باأننا موجودون ومتعاي�سون 
منذ االآف ال�سنني، وان املح�سلة النهائية التي يجب اأن تو�سح 
وتعتمد هي اننا جميعًا ب�سر وتربطنا روابط االنتماء والتاريخ 
اأن  اأي�سا، لذلك من واجبنا  الواحد، ويربطنا م�ستقبل واحد 
نبني باأن الوئام بني االأديان ما هو اإال و�سيلة لتعزيز االحرتام 

املتبادل بني النا�س مبختلف معتقداتهم...

القوا�سم امل�سرَتكة وَخلق التعاي�س ال�سلمي
يف  امل�سرتكة  القوا�سم  ايجاد  ان  يعتقد"  املو�سوي  فالح  ال�سيد 
الديانات،  ال�سلمي بني  التعاي�س  يخلق جوًا من  العقائدية  احلياة 
فقول احلق تبارك وتعاىل: ))ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإِىَل 
ُن�ْسِرَك  َوال   َ اهللهَّ اإِالهَّ  َنْعُبَد  اأَالهَّ  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  �َسَواٍء  َكِلَمٍة 
ِ َفاإِْن  ا اأَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللهَّ َنا َبْع�سً ِخَذ َبْع�سُ ِبِه �َسْيًئا َوال َيتهَّ
الهي  اأمــر  هناك  ُم�ْسِلُموَن((،  ِباأَنهَّا  ا�ْسَهُدوا  َفُقوُلوا  َتَولهَّْوا 
اليجاد قا�سم م�سرتك مع من يخالف النبي حممد �سلى اهلل عليه 
�َسْيًئا  ِبِه  ُن�ْسِرَك  َوال   َ اإِالهَّ اهللهَّ َنْعُبَد  )اأَالهَّ  باأن  النبوة  واآله يف 
م�سرتكات   ،) ِ اهللهَّ ُدوِن  ِمْن  اأَْرَباًبا  ا  َبْع�سً َنا  َبْع�سُ ِخَذ  َيتهَّ َوال 
العقيدة وجود الوحدانية ووجود اهلل عز وجل عندما يخلق مناخ 
ال�سلم االجتماعي يتوفر برهان حقانية الدين واال�سام، فاذا كان 
اخلاف �سخ�سيًا ومل يكن فيه �سرر على ابناء املجتمع اال�سامي 
فا جمال للخ�سومة، فلتبق اخل�سومة مع الطرف الذي م�ستوى 

تفكريه ومدركاته بهذا احلجم".
كما  فالديانات  االإن�سان،  توؤكد حمورية  عامة  ب�سورة  االأديان  ان 
يقول عامل االجتماع هوبهاو�س )قد و�سعت مبادئ اأ�سا�سية للحياة 
اخلريية  النزعة  ذات  الب�سرية  النف�س  على  والتاأكيد  وا�ساحها 

التي تدعو اإىل العمل واملثابرة الفعالة(.
وانه  نف�سه،  على  االإن�سان  باعتماد  فتنادي  الكونف�سيو�سية  اأمــا 
التقدم وال�سعادة. فيما  اإىل ما يتمناه من مراتب  اأن ي�سل  يجب 
تعاليم امل�سيحية تفيد باأن االإن�سان هو غاية اخللق، واأن تفوقه على 

املخلوقات االأخرى يكمن يف حريته. 
وفيما يخ�س حقوق االإن�سان جند اأن االإ�سام، وهو خامت االأديان 
كّرمنا  )ولقد  االآيــة  خال  من  لاإن�سان  اهلل  تكرمي  بدايًة  اأقر 
تكرمي  غايتها  �سمولية،  االإ�ــســام  يف  فالتنمية  اآدم(  بني 

االإن�سان و�سواًل الإدامة التعاي�س ال�سلمي.
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في رحاب الطاهرين

• حم�صن وهيب عبد

• احللقة ال�صابعة

تناولنا باحللقات ال�صابقة خ�صائ�ض الكمال الت�صعة عند الئمة 
الأطهار من اأهل بيت النبي -�صلوات اهلل عليهم- وقلنا ان الوىل من 
تلك اخل�صائ�ض هي قدرتهم على الخبار بالغيب مبا ل ميكن لأحد 

غيهم من الب�صر فعل هذا، لن الغيب علم اخت�ض به اهلل -تعاىل فقط 
- واإخبارهم عليهم ال�صالم بالغيب يتم من قبله.

وان منحهم ذلك العلم دليل كونهم حجج اهلل -تعاىل- على عباده 
مكلفني وخمتارين من قبله جل وعال. 

وعلى هذا �صن�صتكمل �صرد الروايات ال�صحيحة املوثقة املخربة عن 
الغيب الواردة عنهم عليهم ال�صالم.

خصائص  الكمال  لالئمة

اسهاب الوصف 
والتفصيل  لفتنة بين امية
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اخباره عليه ال�سام عن ملك معاوية
امل�ؤمنني)عليه  اأم��ري  اإّن   : ال�سام(  احل�سن)عليه  الإم���ام  عن 
اأتفرح  ح�صن  يا   : فرحًا  راآين  وقد  ي�م  ذات  يل  قال  ال�سام( 
؟! كيف بك اإذا راأيت اأباك قتياًل ؟! اأم كيف بك اإذا ويل 
الوا�صع   ، البلعوم  الرحب  واأميها   ، ُامّية  هذا الأمر بنو 
الأعفاج )1( ، ياأكل ول ي�صبع ، ميوت ولي�ض له ف ال�صماء 
غربها  على  ي�صتويل  ث��ّم   ، ع��اذر  الأر����ض  ف  ول  نا�صر 
و�صرقها ، يدين له العباد ويطول ملكه ، ي�صنّت ب�صنن البدع 
اهلّل  )�صلى  اهللمَّ  ر�صول  و�ُصّنة  احل��ّق  ومييت   ، وال�صالل 
، ومينعه  اأهل وليته  املال ف  ، يق�صم  عليه واآله و�صلم( 
من هو اأحّق به ، وُيذّل ف ملكه املوؤمن ، ويقوى ف �صلطانه 
الفا�صق ، ويجعل املال بني اأن�صاره دوًل ، ويّتخذ عباد اهللمَّ 
خوًل ، يدر�ض ف �صلطانه احلّق ، ويظهر الباطل ، وُيلعن 
ال�صاحلون ، ويقتل من ناواه على احلّق ، ويدين من واله 

على الباطل)2( .
ويف رواية اخرى يف و�سف معاوية:

قال الإمام علّي)عليه ال�سام( : اأما اإّنه �صيظهر عليكم بعدي 
يجد  ما  ياأكل   ،  )3( البطن  ُمندحق   ، الُبلعوم  رحب  رجل 
واإّن��ه  األ  تقتلوه!  ولن   ، فاقتلوه    ، يجد  ل  ما  ويطلب   ،
ف�صّبوين  ال�صّب  فاأّما   ، مّني  وال��رباءة  ب�صّبي  �صياأمركم 
تترّباأوا  الرباءة فال  واأّما   ، ولكم جناة   ، زكاة  فاإّنه يل   ،
الإمي��ان  اإىل  و�صبقت   ، الفطرة  على  ول��دت  ف��اإيّن  ؛  مّني 

والهجرة)4(.
�سمع   : بن ع�ف  الرحمن  عبد  م�ىل  ِمْينا  عن  الإي�ساح  وجاء يف 
، فقال  اأبي طالب �سل�ات اهللهَّ عليه �س��ساًة يف ع�سكره  علّي بن 

: ما هذا؟
فقيل : ُقتل معاوية.

فقال: كاّل ورّب الكعبة ، ل يقتل حتى جتتمع اُلّمة عليه.
فقيل له: يا اأمري امل�ؤمنني فبم تقاتله؟

قال : األتم�ض العذر فيما بيني وبني اهللمَّ )5(.
وجاء يف اخلرائج  واجلرائح عن ع�ف بن مروان : اإّن راكبًا قدم 
من ال�سام ، فاأف�سى يف الك�فة اأّن معاوية مات ، فجي ء بالرجل اإىل 

علّي)عليه ال�سام( فقال : اأنت �صهدت موت معاوية؟

قال : نعم ، كنت فيمن دفنه.
فقال له علّي : اإّنك كاذب.

فقال الق�م : اأه� يكذب؟
قال : نعم ؛ لأّن معاوية ل ميوت حتى ميلك هذه اُلّمة ، 

ويفعل كذا ، ويفعل كذا بعدما ملك.
فقال الق�م : َفِلَم تقاتله واأنت تعلم اأّنه �سيبلغ هذا؟

قال : للحّجة)6(.
وجاء يف مروج الذهب : قد كان معاوية د�ّس ُانا�سًا من اأ�سحابه اإىل 
الك�فة ي�سيع�ن م�ته ، واأكرث النا�س الق�ل يف ذلك حتى بلغ علّيًا ، 

فقال يف جمل�سه:
قد اأكرثمت من نعي معاوية ، واهللمَّ ما مات ول ميوت حتى 
ميلك ما حتت قدمي ، واإّنا اأراد ابن اآكلة الأكباد اأن يعلم 
ما  ويتيّقن  ليعلم  فيكم  ذلك  ي�صيع  من  فبعث   ، مّني  ذلك 

عندي فيه ، وما يكون من اأمره ف امل�صتقبل من الزمان.
وقال عليه ال�سام كاما كثريا يذكر فيه اأّيام معاوية ومن يتل�ه من 
يزيد ومروان وبنيه ، وكذا ذكر احلّجاج وما ي�س�مهم من العذاب 
، فارتفع ال�سجيج ، وكرث البكاء وال�سهيق ، فقام قائم من النا�س 
فقال : يا اأمري امل�ؤمنني ، ولقد و�سفت ُام�رًا عظيمة ، اآهللهَّ اإن ذلك 

كائن؟
قال علّي : واهللمَّ اإّن ذلك لكائن ، ما َكِذبت ول ُكِذبت.

فقال اآخرون : متى يك�ن ذلك يا اأمري امل�ؤمنني؟
اإذا ُخ�صبت هذه من هذه ، وو�صع اإحدى يديه على  قال: 

حليته والأخرى على راأ�صه ، فاأكرث النا�ض من البكاء.

فقال : ل تبكوا ف وقتكم هذا ف�صتبكون بعدي طوياًل.
فكاتب اأكرث اأهل الك�فة معاوية �سّرًا يف ُام�رهم ، واّتخذوا عنده 

الأيادي ، ف�اهللهَّ ما م�ست اإّل اأّيام قائل حتى كان ذلك ( )7(.

1( الَعَفج: امِلَعى؛ مفرد اأمعاء )تاج العرو�س: 3 / 434(.
2( الحتجاج: 158/70/2 عن زيد بن وهب اجلهني، بحارالأن�ار: 4/20/44 وراجع املناقب للك�يف: 

614/128/2 و�س 787/315. 
�َسَعت )النهاية: 105/2(. 3( ُمنَدِحق البطن: اأي وا�ِسُعها، كاأّن ج�انبها قد َبُعد بع�سها من بع�س فاتهَّ

4( نهج الباغة: اخلطبة 57، اإعام ال�رى: 340/1، املناقب لبن �سهراآ�س�ب: 272/2.
5( الإي�ساح: 455، اخلرائج واجلرائح: 37/198/1، املناقب لبن �سهراآ�س�ب: 259/2، بحارالأن�ار: 

.27/298/41
6( اخلرائج واجلرائح: 37/198/1، املناقب لبن �سهراآ�س�ب: 259/2 عن ع�ف عن مروان الأ�سفر نح�ه، 

بحارالأن�ار: 37/304/41.
7( مروج الذهب: 429/2.
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قصيدة
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ــال                   ــب ــق ن �ــــســــفــــاهــــك بــــــــالــــــــرتاِب م لـــــــــوِّ

ــــــد حـــــال لـــ�ـــســـقـــاِتـــه               ــــراِت وق ــــف ــــل ــــــْل ل ق

ــم لــلــدمــا          ــس ــ� ــب ـــك األـــعـــطـــ�ـــســـاُن ي ـــيـــُع ور�ـــس

ـــٍد فـــيـــه حــقــد          ـــن ـــ�ـــس حـــقـــد ه �ـــســـهـــٌم تـــريهَّ

ــِه            ــِل ــ�ــس ــَن كـــيـــف انـــتـــبـــهـــَت ومـــــا انـــتـــبـــهـــَت ل

ـــُه          كـــُف ـــِة  ـــام ـــم ـــاحل ك ـــــــــــَرَف  َرْف كـــيـــف  اأم 

ـــــــــَف بــيــنــهــم                 ـــم الهَّ ـــه ـــس ـــ� فــــتــــنــــازعــــوا وال

يــكــن           ومل  الـــــوجـــــود  ــــُج  ــــْن ي مل  لـــــــوالك 

ِل           يـــا�ـــســـيـــَد الــــــــالءات والــــرفــــ�ــــسِ املـُــــــــوؤوهَّ

ال�سريعِة         على  تــركــَت  مــن  الــعــ�ــســريِة  قــمــُر 

اأوعــــــيــــــنــــــِه                         ــــــــه  ــــــــفِّ الأك يــــلــــتــــفــــت  مل 

واجلـــــــــوُد يـــنـــزف مـــثـــل َنــــــزف جـــراحـــه               

ـــــــِه                    اأُكـــــــفِّ دون  بــــــاملــــــوت  ــــال  مــــتــــو�ــــس

ـــا              ـــدره خ مــــن  ـــت  ـــل خ اذ  زيــــنــــب  يــــاعــــني 

ـــِر بــالــقــنــا              ـــمهَّ ـــس ـــ� ـــــس امل ـــــراأ� عـــــنٌي عـــلـــى ال

ـــى الـــيـــتـــامـــا والـــ�ـــســـبـــايـــا والــعــلــيــِل                 ـــل وع

ـــني لــــو اأمــــــن الــقــطــا            ـــاع عــــني ا�ــســتــحــي ي

ــــــوادي املــــقــــد�ــــس كـــربـــال ــــــت بــــــال هـــــا ان

ـــِم مـــا حال ـــسِ ـــوا� ـــه ال بــــدم  ُيـــــــَدْف  لـــو مل 

ــال ــل ــب ت ـــــــِد  ـــــــوري ال ـــــــدم  ب ـــــــُره  ـــــــْغ َث اإذ 

ــني   ــاب ــالم ــرم ـــه وحَت ــــــَر َقـــو�ـــسَ االر�ـــــس اأوت

كــــــــــِفــــــــــَك والـــــــــقـــــــــمـــــــــاط تــــ�ــــســــلــــال

ـــال ـــقـــِب ـــني ُم ـــس ـــ� ـــاح ــــي لـــــثـــــْغـــــِرك ي ــــوم ي

اأوال ــــك  ــــاب ــــس اأ� اذ  جــــــدك  ــــاب  ــــس ــــاأ� ف

ُمـــهـــَمـــال ـــة  ـــاآل ـــس ـــ� ال يف  ــــقــــًى  ــــْل ُم ــــلهَّ  ــــظ ول

يــــتــــاأوال اأن  الــــرفــــ�ــــس  يـــــاأبـــــى  حــــيــــُث 

ـــال ــــــــــــراح تـــغـــ�ـــسهَّ بـــــــاجلـــــــراح مــــــن اجل

وبــــ�ــــســــدرِه اْغـــــــــرَتَف الـــكـــتـــائـــَب اأعـــــزال

ــــــــدرا عــــلــــى وجـــــــه الــــــرمــــــال تـــرجـــال ب

ـــال ـــسُّ ـــو� ـــــــات ت واملـــــــــــوت بــــــني يـــــديـــــه م

ــــــدر خــال عـــلـــى خ بــــاكــــيــــًة  َتــــــْخــــــُل  مل 

ــة املــــ�ــــســــاَءة بــالــ�ــســال ــف ــس ــ� عـــــنٌي عـــلـــى ال

ـــــا تــال ـــــُظ م ـــــف ــــــدُّ اأدُمـــــــــَعـــــــــُه وحت ــــــُع َت

تــخــجــال اأن  والـــــكـــــرى  ــــك  ل اأمـــــــا  لـــغـــفـــا 

العر�سان جناح   : • لل�ساعر 

يا�سيد الالءات
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مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله
النجف االأ�سرف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�صوؤال: اأود ال�صتف�صار عن احلكم ال�صرعي بخ�صو�ض �صراء �صيارة 

بالتق�صيط ، اإذ اأن هناك الكثي من �صركات ال�صيارات و الوكالء املحليني 
و الذين يقدمون خدمات بيع ال�صيارات اجلديدة و امل�صتعملة عن طريق 
الأق�صاط ، فعندما يتقدم امل�صرتي ل�صراء �صيارة بالأق�صاط تقوم هذه 

ال�صركات و الوكالء بتقدمي طلب اإىل املقر�صني الذين يتعاملون معهم ، و 
 Credit املقر�صني بالدرجة الوىل هم البنوك و احتادات الإئتمان
Unions و الذين يقومون باأخذ ن�صبة فائدة على القر�ض و ح�صب 
مدة يتم تعيينها، و بالتاأكيد توجد بع�ض العقوبات اأو الغرامات ف حال 

عدم الت�صديد ف املدة املعينة.
يتم اإحت�صاب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل ال�صجل املايل 

لل�صخ�ض و الدخل و اإلتزامه بدفع الفواتي و هكذا ، يعني ب�صورة عامة 
تكون ن�صبة الفائدة ل�صخ�ض موظف مع دخل ثابت )٤% ( اأو )75.٣% 
( اأو )5% ( اأو اكرث او اقل، فهل �صراء ال�صيارة بهذه الطريقة حالل اأم 

حرام؟

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
اجلواب: اإذا كان املق�سود باأن املقر�سني هم من يقومون ب�سراء ال�سيارة 

من �سركة ال�سيارات ومن ثّم بيعها باالأق�ساط على اأن تكون ن�سبة 
الفائدة جزء من الثمن : فهذا ال باأ�س به . نعم فر�ُس غرامٍة اأو 

عقوبة يف حال التاأخري يف الت�سديد هذا غري جائز .
واإن كان املق�سود اأّن اأ�سحاب ال�سركة هم من يقومون بالبيع مبا�سرًة 

للم�سرتي ، وت�سديد الثمن اإّنا يكون من املقر�سني ، وهم بدورهم 
يرجعون على امل�سرتي بفائدة : فهذا حرام. 

مسائل شرعية

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

رتبة  يبلغ  مل  مكلَّف  كّل  على  يجب   :1 م�ساألة 
ومعاماته  عباداته  جميع  يف  يكون  اأن  االجتهاد 
اأن  اإال  حمتاطًا،  اأو  مقلدًا  وتروكه  اأفعاله  و�سائر 
تركه  اأو  فعله  من  يلزم  ال  باأنه  العلم  له  يح�سل 
الت�سريع،  مثل حرمة  لو  و  اإلزامي  خمالفة حلكم 
املذهب  اأو  الدين  �سروريات  من  احلكم  يكون  اأو 
من  وكثري  واملحرمات  الواجبات  بع�س  يف  كما  ــ 
بالعلم  منها  كونه  ويحرز  ــ  واملباحات  امل�ستحبات 
املنا�سئ  من  احلا�سل  االطمئنان  اأو  الوجداين 

العقائية كال�سياع واإخبار اخلبري املطلع عليها.
وال  تقليد  با  املجتهد  غري  عمل   :2 م�ساألة 
االجتزاء  له  يجوز  ال  اأنه  مبعنى  باطل،  احتياط 
به ما مل يعلم مبطابقته للواقع، اإال اأن يح�سل له 
العلم مبوافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعًا، 
اأو ما هو بحكم العلم باملوافقة، كما �سياأتي بع�س 

موارده يف امل�ساألة احلادية ع�سرة.
م�ساألة 3: يجوز ترك التقليد والعمل باالحتياط، 
�سواء اقت�سى التكرار كما اإذا ترددت ال�ساة بني 
وجوب  احتمل  اإذا  كما  ال  اأم  والتمام،  الق�سر 
يقت�سيه  ما  متييز  لكن  ال�ساة،  يف  االإقامة 
غالبًا على غري  متع�سر  اأو  متعذر  التام  االحتياط 
املتفقه، كما اأن هناك موارد يتعذر فيها االحتياط 
لاحتياط  معار�سًا  جهة  من  االحتياط  لكون  ولو 
من جهة اأخرى، ففي مثل ذلك البد لغري املجتهد 

من التقليد.

التقليد
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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(

)م�ساألة 177(:
على  بنى  اجلنابة  غ�سل  يف  �سك  اذا 
من  الفراغ  بعد  فيه  �سك  واذا  عدمه 
ذلك  اىل  االلتفات  واحتمل  ال�سالة 
لكنه  بال�سحة  حمكومة  فال�سالة  قبلها 
يحب عليه اأن يغت�سل لل�سلوات االآتية. 

اال�سغر  احلدث  منه  ي�سدر  مل  اذا  هذا 
اجلمع  عليه  وجب  واال  ال�سالة  بعد 
اعادة  وجبت  بل  والغ�سل  الو�سوء  بني 
الوقت  يف  ال�سك  كان  اذا  اأي�سا  ال�سالة 
و اأما بعد م�سيه فال جتب اعادتها و اذا 
علم اجماال بعد ال�سالة ببطالن �سالته 
ال�سالة  اعادة  عليه  وجبت  غ�سله  اأو 

فقط. 

م�ساألة) 209(: 
بنى  اجلنابة  بُغ�سل  االإتيان  يف  �سك  اإذا 
على عدمه، واإذا �سك فيه بعد الفراغ من 
كانت  اإذا  اإال  اإعادتها،  جتب  مل  ال�سالة 
و�سدر  الوقت  يف  ال�سك  وحدث  موؤقتة 
فاإن  ال�سالة  بعد  االأ�سغر  احلدث  منه 
ويجب  حينئٍذ،  اإعادتها  لزومًا  االأحوط 
عليه الغ�سل لكل عمل تتوقف �سحته اأو 
االأكرب  احلدث  من  الطهارة  على  جوازه 
حتى  وغريها  ال�سالة  بني  فرق  غري  من 

مثل م�ّس كتابة القراآن.

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

اآراء فقهّية

ال�سك يف غ�سل اجلنابة

لنتفقه



مع التابعين

 ا�صمه ون�صبه:
ُجنَدب بن ُجنادة، ون�سبه املعلوم اإىل عدنان يع�سد انتماءه اإىل قبيلة بني 

ِغفار.
 ولدته:

م لنا املوؤّرخون معلومات عن تاريخ والدته، لكنهم مَلّا ذكروا اأنه تويّف   مل يقِدّ
ر طويًا قبل االإ�سام. وهو �سيخ كبري، فا بد اأنه كان قد َعَمّ

 اإ�صالمه:
وه رابَع  ذهب املوؤّرخون اإىل اأنه كان يف ُثَلّة االأوائل الذين اآمنوا باالإ�سام، وعُدّ

اأو خام�س من اأ�سلم.
 موقف �صجاع:

كان اأبو ذر من االإخا�س واجلراأة بحيث وقف يف الكعبة، واأعداء الر�سالة 
كانوا فيها، ونادى باأعلى �سوته: اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل، واأن حممًدا ر�سول 
اجلائرين  للحّكام  يه  وحتِدّ لاأ�سنام،  يه  حتِدّ افتتح  ال�سورة  وبهذه  اهلل. 
املتكربين يف مكة، واأعلن رف�سه التام ال�سريح لهم، وما كان للم�سلمني – 
يومذاك – مثل هذه اجلراأة من التحدي لقري�س. فرك�س اجلميع، وبداأوا 
ب�سرب اأبي ذر، وبداأوا بال�ستم والطعن وال�سب، وبداأ النا�س بالتكاثر، فلقد 
االإمدادات  وبداأت  املتكربين.  ال�سادة  عند  لارتفاع  د�سمة  وليمة  كانت 
ق�سوة  رغم  �سامًدا  ثابًتا  وبقي  ذر،  اأبي  البطل  ل�سرب  لتِوّها  بالو�سول 
الظروف، وكرثة الهراوات واللكمات التي ت�سقط على ج�سمه، كان �سوته 

يرتفع: اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل، واأ�سهد اأن حممًدا ر�سول اهلل.
 بقي �سامًدا رغم ال�سربات القا�سية، فاالإرادة والعزمية والت�سميم كانت 
قوية عنده، وحينما �سقط باأيدي اجلهة الطاغية، ا�ستخل�سه اأحد القّواد من 
بني براثن اجلهلة امل�سللني، قائًا: اأتقتلون الرجل، وطريقكم على غفار، 

ون عليها بقوافلكم كل يوم؟!! متُرّ

 فرتكوه كارهني، وهم ينظرون اإليه نظرات ت�سٍفّ وحقد، والكل يعد وميِنّي 
نف�سه، اإذا ما وجده مبفرده فل�سوف يحرقه بالنار �سبعني مرة.

جميع  من  ت�سيل  والدماء  زمزم،  اإىل  و�سل  اأن  اإىل  نف�سه  ذر  اأبو  �سحب   
يقول:  وكاأنه  الدم،  من  ج�سمه  ف  ونَظّ جراحاته،  جميع  فغ�سل  جوارحه، 
مرحًبا بدماء احلرية، لقد وجدت هويتي يف هذه الدماء، هذه وثيقة اإرادتي 

احلرة، و�سريبة العقيدة التي ال تلني اأمام زيف الباطل، رغم قوته.
ه نحو املنبع الفكري، اجته اإىل الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(،   ثم اجَتّ

لي�ستزيد منه علًما وجتربة، ولياأخذ منه التعاليم والدرو�س احلركية.
 اإن اأبا ذر �سيكرر امل�سهد ثانية، لكن �سيعيدها بزخم اأكرب واأ�سد قوة، بعد اأن 
ا�ستزاد من توجيهات الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، قوة فوق قوة، 
و�سابة فوق �سابة. فقد قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )قل احلق واإن 
ا(. وقال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )ال َتَخف يف اهلل َلوَمة الئم(. كان ُمًرّ
وكرر  اال�ستمالة،  �سعب  فهو  عليهم،  ثقيًا  ذر  اأبا  يح�سون  الطغاة  واإن   

التجربة وقال: اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله.
 �سحبوه و�سربوه حتى كاد اأن ميوت، واأثخنوه بجراحات كبرية، ولكنهم مل 
ي�ستطيعوا اأن يثنوه عن عزمه، لو كانوا يفعلون باجلبل ما فعلوه باأبي ذر، 
لكان قد اأ�سبح قاًعا �سف�سًفا، لكنه بقي �سامًدا. فاملوؤمن اأ�سُدّ من اجلبل، 

الأن اجلبل ي�ستقّل منه املعاول، واملوؤمن ال ي�ستقل من دينه �سيء.
 جهاده ف زمن النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(:

النبي )�سلى اهلل  اإىل املدينة املنورة �سنة )6 هـ(، فاأ�سكنه  اأبو ذر  َقِدم   
ٍة من امل�سلمني الفقراء، وهوؤالء هم  ِعَدّ عليه واآله و�سلم( يف امل�سجد، مع 
ة(. وقد �سهد اأبو ذر عدًدا من الغزوات مثل  َفّ امل�سهورون باأ�سحاب )ال�سُّ

غزوة الغابة، كما �سهد �َسِرَيّة قرب املدينة.
بني  غزوة  يف  املدينة  على  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبَيّ  وَخَلَف   

اأبو ذر الغفاري
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هـ(   7( �سنة  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  وُعمرة  امل�سطلق، 
فا�سطلع باأعمالها، ورفع لواء بني غفار، وهم ثاثِمائة يف فتح مكة، ومَرّ 

به على اأبي �سفيان.
 منزلته:

يتمتع هذا ال�سحابي اجلليل مبنزلة رفيعة مرموقة خا�سة بني االإمامية، 
ونه والثاثة االآخرين معه )�سلمان واملقداد وعّمار( الذين ثبتوا  وي�سُمّ
على والئهم لاإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�سام(، بعد النبي )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم( بـ)االأركان االأربعة(.
يف  ال�سام(  )عليه  املع�سومني  االأئمة  عن  املاأثورة  الروايات  وتدل   
اأبي ذر على اأنهم كانوا ينظرون اإليه كرجٍل زاهد كامل، وقوله وعمله 
لل�سيعة، وكانوا )عليه ال�سام( يحدثون �سيعتهم دائًما ب�سريته  اأ�سوة 

ومواعظه.
 وحرٌيّ بالذكر اأن ن�س النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( على �سدقه يف 
احلديث املتواتر امل�سهور: )َما اأظَلّت اخل�سراء وَما اأَقَلّت الغرباء اأ�سَدق 
(. دفع علماء ال�سيعة وال�سنة اإىل الثناء عليه و متجيده. لهجًة من اأبي ذٍرّ

 موقفه من بيعة اخلليفة الأول:
عندما انتقل النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل جوار ربه، وا�سُتخلف 
اأمري  اأقبلت على  اأبو ذر يف ال�سفوة التي  اأبو بكر �سنة )11 هـ(، كان 
ا بيعة اأبي بكر، ثم  املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سام(، راف�سً
بايعه ُمْكَرًها. وبلغ يف الُقرب من اأمري املوؤمنني )عليه ال�سام( درجًة 
اأنه كان معه يف اخلا�سة من اأ�سحابه عند ت�سييع ال�سيدة فاطمة الزهراء 

)عليها ال�سام( ودفنها.
 موقفه من اخلليفة الثالث:

�ساء اأبو ذر ما راأى من ممار�سات عثمان يف املدينة، وعامله معاوية يف 
دم�سق ِمن مثل حماباته ُقرباه باالأعمال املهمة. ودفعه االأموال الطائلة، 
ّنة النبوية، فامتع�س  وكنز الرثوات، والتبذير واالإ�سراف، وانتهاك ال�ُسّ
)عا�سمة  املدينة  عن  اإبعاده  عثمان  فاأراد  عليهما.  وغ�سب  منهما 
اخلافة(، فاأتفق مع معاوية على اإبعاده اإىل ال�سام، وملا و�سل اإىل ال�سام 
بقي هناك على نهجه يف الت�سدي اإىل مظاهر االإ�سراف والتبذير الأموال 
امل�سلمني، وظل �سامًدا بالرغم من حماوالت معاوية يف ترغيبه يف الدنيا 

وتطميعه.
من  عثمان  فطلب  �ساأنه،  يف  عثمان  را�سل  معاوية  عنه  عجز  اأن  وبعد 
معاوية اأن ُيرِجع اأبا ذر اإىل املدينة ُبعنف، فاأركبه معاوية على جمل با 
غطاء وال وطاء. ومَلّا دخل املدينة منَهًكا متَعًبا حاول عثمان اأن ي�سرت�سيه 
ب�سيٍء من املال، فرف�س ذلك، ووا�سل انتقاده للنظام احلاكم واالأ�سرة 

َبذة، لُيبعده عن النا�س. االأموية، فغ�سب عثمان واأمر بنفيه اإىل الَرّ
 نفيه اإىل الربذة:

اأمري  �سايعه  )الّربذة(،  منفاه  اإىل  متوّجًها  املدينة  من  خروجه  عند 

بيه، على الرغم من احلظر الذي  املوؤمنني )عليه ال�سام( وبع�س مقَرّ
فر�سه عثمان. وتكّلم االإمام )عليه ال�سام( عند توديعه كاًما بليًغا، 
)عليه  االإمام  وموقف  واأعوانه.  عثمان  وذَمّ  ذر،  اأبي  على  فيه  اأثنى 
ال�سام( هذا يف م�سايعة اأبي ذّر ودعمه اأّدى اإىل مواجهة �سديدة بينه 

وبني عثمان.
بع�س  ومعه  واأقام هناك  وابنته،  زوجته  مع  الربذة  اإىل  ذر  اأبو  ه  توَجّ  
الغلمان، وعدد من االأغنام واجلمال اإىل �سحراء الربذة، حيث ال ماء 
وال كاأ، وهو م�سرد عن وطنه، وعن حرم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( له. فحَطّ الرحال، ون�سب اخليمة مبفرده، واأخذ ي�ستعُدّ 
للم�سري الذي اأخربه به النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، حيث قال 
وحده،  وُيبَعث  وحده،  وت  ومَيُ َوحده،  مَي�سي  ذر،  اأبا  اهلل  )َيرحم  فيه: 

وي�سهده ع�سابة من املوؤمنني(.
 وفاته:

يف املنفى )الربذة( ا�ستَدّ املر�س بولده، بعد اأن ماتت زوجته من فرط 
ا، فدفنه ورجع اإىل اخليمة لي�سرتيح. اجلوع، فالتحق الولد باأّمه اأي�سً

 لكنه )ر�سوان اهلل عليه( كان جائًعا قد اأمَلّ به الطوى، فاأ�سابه الذهول، 
وانهارت قواه، وهو �سيخ طاعن يف ال�سن، فنظرت اإليه ابنته، واإذا بعينيه 

قد انقلبتا، فبكت. فقال )ر�سوان اهلل عليه(: ما يبكيك؟
 قالت: كيف ال اأبكي، واأنت متوت يف فاة من االأر�س، ولي�س عندنا ثوب 
ي�سعنا كفًنا يل وال لك، وال بَدّ يل من القيام بجهازك. فقال )ر�سوان 
فقالت  املوؤمنني.  من  اأحًدا  هناك  لعَلّ  الطريق،  اأب�سري  عليه(:  اهلل 
يائ�سة: اأَنّى، وقد ذهب احلاج، وتقطعت الطريق. لكن اأباها قال لها: 
اأب�سري، فاإن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قال: )اإَنّ رجااًل 
من املوؤمنني �سيدخلوَن اجلنة ِبَتجهيِزك(. فراحت ابنة الثائر العظيم، 
تر�سل عينيها راجية باكية، واإذا بركب قادم من بعيد، اأ�سارت اإليهم، 
ُنوَنه، وتوؤَجرون  فاأ�سعفوها، وقالوا: ما لِك؟ قالت: اأمروؤ من امل�سلمني، ُتكِفّ

فيه. قالوا: ومن هو؟
 قالت: اأبو ذر الغفاري، �ساحب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
هاِتنا هو. فدخلوا على اأبي ذر يف خيمته املتوا�سعة،   قالوا: باآبائنا واأَمّ
فبادرهم )ر�سوان اهلل عليه( قائًا: واهلل ما كذبت، ولو كان عندي ثوب 
ي�سعني كفًنا يل والبنتي، مل اأكفن اإاَلّ يف ثوب هو يل ولها. واإين اأن�سدكم 
اهلل اأن ال يكفنني رجل منكم كان اأمرًيا، اأو عريًفا، اأو بريًدا، اأو نقيًبا. 
فلم ُيِجبه اإاَلّ فتى من االأن�سار، قائًا له: اإين اأكفنك يا عم يف ردائي هذا 
الذي ا�سرتيته مبال ك�سبته بعملي، ويف ثوبني من غزل اأمي، حاكتهما 
ُنني، فثوبك هو  لكي اأحرم فيهما. فقال )ر�سوان اهلل عليه(: اأنت تكِفّ
الطاهر احلال. فا�ست�سهد، وبقي �ساهًدا على جمتمعه وعلى التاريخ 

كله، وكاأنه مل ميت.
ع الدنيا �سهيًدا، وكانت وفاته )ر�سوان   اأغم�س الثائر العظيم عينيه، ووَدّ

اهلل عليه( �سنة )31 هـ( اأو )32 هـ(.
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قراءة في كتاب

• ح�سني عبد االمري

اإن تط�رات تقنية الت�سال والتكن�ل�جيا التي جعلت العامل يدار 
ويتابع من وراء �سا�سات اأجهزة الكمبي�تر ، وجعلت من الت�ا�سل 
الجتماعي على وجه التحديد يتم من خال النرتنت وامل�بايل 
متابعة  على  قادرا  العامل  من  نقطة  اي  يف  الن�سان  �سار  حتى 

اعماله ويدير �س�ؤونه ب�سالة و�سه�لة وب�سرعة اي�سا.
ولهذا �سار من ال�سروري مبكان ان يلج اىل النتفاع منه بلدنا 
العراق وبخا�سة يف حل بع�س امل�ساكل والق�سايا قبل ان يت�سع 
من  التي  امل�ساكل  تلك  اأه��م  بني  ومن  حلها،  ويتع�سر  �سرخها 
الرتبية  ق�سية  م�ستقبا  الهاوية  اىل  بالباد  ت�دي  ان  �ساأنها 
والتعليم التي انتبهت لها معظم دول العامل وط�رتها لدراكها 

بانها ال�سبيل المثل لدامة البلد ومن�ه وتط�ره.
الت�سالت  يف  التقنية  تلك  دخ���ل  ال�سروري  من  اأرى  لذلك 
ادامة  بعملية  يتمثل  منها  مهم  مف�سل  يف  وبخا�سة  مبدار�سنا 
الجتماعات  على  القت�سار  وعدم  الم�ر  اولياء  مع  الت�ا�سل 
التي حتدث بني فرتة وفرتة او عندما يك�ن هناك تق�سري كبري 

لدى الطالب ي�ستدعي اعام ويل امره به،.
واعتقد ان وج�د اآلية الكرتونية عرب ان�ساء م�اقع او فتح قن�ات 
الربيد  ي�سم  باملدر�سة  خا�س  ال��ك��رتوين  بريد  ع��رب  ت�ا�سل 
متابعة  من  التمكني  �ساأنه  من  طالب  كل  امر  ل�يل  اللكرتوين 
من  ميكن  وكذلك  وغريها،  وال�سل�كيات  لهم  العلمي  امل�ست�ى 
افادة  �ساأنها  من  التي  العلمية  امل�اقع  ن�سر  العملية  تلك  خال 

الطلبة وتط�ير م�ست�ياتهم العلمية.
 كما ت�ستطيع املدر�سة تنزيل جداول المتحانات ودرجات الطلبة 
وباإمكان الب متابعة ام�ر ولده دون اأن تتاأثر اعماله  يف ت�فري 
لقمة عي�س ل�سرته - كما حال الكثري من الع�ائل العراقية-مما 

ي�ؤدي اىل تق�سريه مبتابعة اولده وبناته باملدار�س.
وقد يقال من اين للمدر�سة ان تدفع اج�ر ال�سرتاك بالنرتنت 
عمل  فبالإمكان  الب�سر  مرمى  من  قريبة  الجابة  ان  واعتقد 
بربع  المر  ويتربع ويل  المر  لهذا  املدر�سة  ي��سع يف  �سندوق 

دينار ت�سد كلفة ال�سرتاك وغريه.
ان هذه الدع�ة ل ادعي بانها متكاملة ولكن الهدف منها لفت 
اىل  املحافظات  يف  الرتبية  مديريات  او  الرتبية  وزارة  نظر 
يف  لها  واملمكنة  املنا�سبة  الليات  وو�سع  الدرا�سة  قيد  و�سعها 

هذا املجال. 

املدر�سة االألكرتونية الأولياء امور الطلبة
تاأمالت

خو�س اخلـــائ�سني واآثاره ال�سلبية
•بقلم ال�صيخ مازن �صاكر

•ماج�صتي التف�صي وعلوم القراآن

اجلزء الثاين

لقد ذكرنا ف الق�صم الأّول من هذه املقالة 
اأن اخلو�ض يعني: الدخول ال�صريع ف 

كالم اأو بحث من دون روية وتفكر ودراية 
ودليل وبرهان، بداعي اجلهل وهوى النف�ض 

والنحراف، مما يوجب خلط المور 
ولب�صها واإبطال احلق واإحقاق الباطل، واأنه 

ي�صتخدم ف القراآن الكرمي بهذا املعنى 
ف موارد الذم فقط، وبّينا اأنه ميكن اأن 

ي�صّخ�ض بو�صوح اإذا ما توفرت فيه خ�صال 
ثالث هي: يكون حديثة من دون روية 

وم�صتند علمي ويهدف اإىل الو�صول اإىل 
النتائج امللتب�صة.
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خو�س اخلـــائ�سني واآثاره ال�سلبية
واأّما م�صاديقه و�صوره فهي:

من  اأن  الق�ل  ميكن  اخل������س،  ت�سخي�س  معيار  يف  تقدم  ما  على  بناًء 
م�ساديق اخل��س و�س�ره على �سبيل املثال ل احل�سر هي:

اأّوًل: الكفر وال�ستهزاء وال�قعية باآيات اهلل والأئمة املع�س�مني )عليهم 
اإذا  اأن  الكتاب  ف  عليكم  ن��زل  )وق��د  وع��ا:  ج��ّل  لق�له  ال�سام( 
�صمعتم اآيات اهلل يكفر بها وي�صتهزاأ بها فال تقعدوا معهم حتى 
يخو�صوا ف حديٍث غيه...(، فم��س�ع احلديث املخا�س به يف الآية 
املباركة ه� )اآيات اهلل( التي تعني ق�له املجم�ع يف القراآن الكرمي، فعلى 
الرغم من اإحكامها و�سحة ما فيها ودقته، اإل اأنهم ينكرونها مع علمهم 
لغر�سهم   حتقيقًا  احلقائق  عن  والتعمية  للب�س  اإل  ذلك  ولي�س  باإتقانها، 
اخلا�س، وه� الإبعاد عن اهلل تعاىل والإميان به لعدم اعتقادهم به تبارك 
وتعاىل، اإذ اأبت نف��سهم ذلك مع و�س�ح الأدلة والرباهني جحدًا وكفرًا، 
وكذا الأئمة املع�س�مني )عليهم ال�سام(، ملا ورد يف احلديث ال�سحيح 
ال�سام(  )عليه  اهلل  عبد  اأبا  �ساألت  قال:  العقرق�يف  �سعيب  عن  امل�سند 
)وقد نزل عليكم ف الكتاب اأن اإذا �صمعتم  عن ق�ل اهلل عّز وجل 
اآيات اهلل ُيكفر بها وي�صتهزاأ بها.. اإىل اآخر الآية(، فقال: اإنا عني 
بهذا اإذا �صمعتم الرجل الذي يجحد احلق ويكذب به ويقع ف 

الأئمة فقم من عنده ول تقاعده كائنًا من كان(.
واأما ال�ستهزاء ف�ا�سح اأنه ل ي�ستند اإىل العقانية يف الفعل والعلمية يف 

الدليل فه� خ��س �سراح.
ومنها دع�ى  الب�سرية عم�مًا،  الباطلة يف احل���ارات  الإدع��اءات  ثانيًا: 
اأّن اهلل تعاىل مل تنّزل على نبيه الأكرم حممد كتابًا منه �سبحانه  الق�ل 
�سبحانه:  يق�ل  اإذ  مثًا،  كامل�ست�سرقني  ي�منا هذا  اإىل  بذلك  يلتزم  ومن 
ب�صٍر  اأن��زل اهلل على  ما  قالوا  اإذ  ق��دره  ق��دروا اهلل حق  )وم��ا 
من �صيٍء قل من اأنزل الكتاب الذي جاء به مو�صى نورًا وهدًى 
للنا�ض جتعلونه قراطي�ض تبدونها وتخفون كثيًا وعلمتم ما مل 
تعلموا اأنتم ول اآباوؤكم قل اهلل ثم ذرهم ف خو�صهم يلعبون(، 
ق�ل  الآي��ة  هذه  نزول  �سبب  اأن  النزول،  اأ�سباب  يف  ال�احدي  يذكر  حيث 
اليه�د باأن اهلل مل ينزل على نبيه كتابًا منه تعاىل فرد اهلل عليهم دع�اهم 

بهذه الآية املباركة.
ثالثًا: الدخ�ل يف احلديث من اأجل احلديث ن ف�سه غري قا�سدين اإىل 
يف  الهزل  من  لقربه  العاقل  فيه  يرغب  ل  ما  وه�  نفيه،  اأو  �سيء  اإثبات 
م��سع اجلّد، وبعبارة اأخرى ميكن الق�ل: اأن كل حديث اأو ح�ار غري منتج 
ولي�س فيه جّد فه� خ��س �سريح، ويدل على ذلك ق�له تعاىل: )فذرهم 

بحوث
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يخو�صوا ويلعبوا حتى يالقوا يومهم الذي يوعدون(.
رابعًا: احلديث املُ�ساق لغر�س خا�س من دون حاجة داعية اإليه كالغيبة 
باأي  املُغتاب  من  النتقا�س  اإىل  تهدف  والتي  والبهتان  للكذب  امل�ستلزمة 
�سكل كان، والنميمة التي تهدف اإىل اإيجاد الفرقة بني الإخ�ان واجلدال 
على  وال��رد  الف�سيلة  واإثبات  الغلبة  لإثبات  اإىل  يهدف  ل  ال��ذي  وامل��راء 
اخل�سم بغري وجه حق، وقد ذكرت ال�سنة ال�سريفة اأحاديثًا جّمة يف ذلك 
منها ما قاله/ )ل ي�صتكمل عبد حقيقة الإميان حتى يدع املراء 
)اإن  ق��ال:  اأن��ه  عنها(  اهلل  )ر�سي  �سلمة  اأّم  ونقلته  حمقا(،  كان  واإن 
اأول  ما عاهد اإىل ربي ونهاين عنه � بعد عبادة الأوثان و�صرب 

اخلمر � مالحاة الرجال(.
نتائج اخلو�ض:

يظهر  وبع�س �س�ره،  تقدم من ذكر م�ساديق اخل��س  ما  اإّن من خال 
اأخ�س  تتبع  والنتيجة  الأغلب،  الأعم  اأن اخل��س ذو طبيعة منفرة يف  لنا 
مقدماتها كما ه� ال�ارد يف علم املنطق، لذا فاإن ما ينتج عن اخل��س يف 
الأعم الأغلب ه� ما يحرم وق�عه ويكره حدوثه وي�ستقبح فعله، والنتائج 

التي ميكن اأن يت�س�رها لذلك تقع على م�ست�يني:
)واإذا  �سبحانه:  يق�ل  اإذ  بالظلم،  اإجماله  وميكن  الدني�ي:  الأول: 
راأيت الذين يخو�صون ف اآياتنا فاأعر�ض عنهم حتى يخو�صوا 
ف حديٍث غيه واإما ين�صينك ال�صيطان فال تقعد بعد الذكرى 
وكرثة  والجتماعي،  ال�سري  والتفرق  وبالتفكك  الظاملني(،  القوم  مع 
اخلاف والختاف وال�سراعات وعدم الت�افق والت�حد بني اأبناء اجللدة 
ال�احدة، وكّلها ُام�ر مذم�مة عقًا و�سرعًا وُعرفًا، وعلى هذا فاخل��س 
نزغ �سيطاين ينبغي البتعاد عنه، اإذ حذر الباري تعاىل يف كتابه املجيد، 
اإخوتك  على  روؤي��اك  تق�ص�ض  ل  بني  يا  )قال  تعاىل:  ق�له  مثل 
)�س�رة   / مبني(  عدو  لالإن�صان  ال�صيطان  اإن  كيدًا  لك  فيكيدوا 
ي��سف: 5(، وق�له تعاىل: )وقل لعبادي يقولوا التي هي اأح�صن اإن 
ال�صيطان ينزغ بينهم اإن ال�صيطان كان لالإن�صان عدوا مبينا(/ 
)�س�رة ال�سراء: 53(، وق�له تعاىل: )اأمل اأعهد اإليكم يا بني اآدم اأن 
ل تعبدوا ال�صيطان اإنه لكم عدو مبني(/ )�س�رة ي�س: 60(، ولذا 
نرى اأن ال�ستخدام القراآين لهذه اللفظة كان اأكرث ما كان يف الذم، كما ه� 

الظاهر مما �سبق ذكره اعاه حتت عن�ان: )اخل��س لغة وا�سطاحًا(.
اأنه مت�سل�سل ط�ليًا  اُلخروي: وه� واإن كان يف عر�س واحد اإل  الثاين: 

بالتايل:
لهم،  �سبحانه  لذمه  امل�جب  فعلهم،  اخلائ�سني  على  الإلهي  الإنكار   �1
كنا  اإنا  ليقولن  �صاألتهم  )ولئن  رحمته:  من  طردهم  اإىل  واملف�سي 

نخو�ض ونلعب قل اأباهلل واآياته ور�صوله كنتم ت�صتهزوؤن(.
اأ�صد منكم  )كالذين من قبلكم كانوا  حبط الأعمال واخل�سران:   �2
فا�صتمتعتم  بخالقهم  فا�صتمتعوا  واأولدًا  اأم��واًل  واأك��رث  قوة 

وخ�صتم  بخالقهم  قبلكم  من  الذين  ا�صتمتع  كما  بخالقكم 
والآخ��رة  الدنيا  ف  اأعمالهم  حبطت  اأولئك  خا�صوا  كالذي 

واأُولئك هم اخلا�صرون(.
٣� �سل�ك �سقر والعياذ باهلل: )ما �صلككم ف �صقر* قالوا مل نك من 
امل�صلني* ومل نك نطعم امل�صكني* وكنا نخو�ض مع اخلائ�صني( 

)�س�رة املدثر: 42 � 45(.
٤� ال�ستقرار يف جهنم والعياذ باهلل: )وقد نزل عليكم ف الكتاب ان 
بها فال تقعدوا معهم  بها وي�صتهزاأ  اآيات اهلل يكفر  �صمعتم  اإذا 
جامع  اهلل  اإن  مثلهم  اإذًا  اإنكم  غيه  حديٍث  ف  يخو�صوا  حتى 

املنافقني والكافرين ف جهنم جميعًا(.
ول ينبغي هنا التعليق على هذه الآيات، اإذ اأنها وا�سحة و�س�ح ال�سم�س يف 

رابعة النهار يف دللتها ومرادها.
املوقف العملي جتاه اخلائ�صني:

اإن امل�قف العملي الأمثل جتاه اخلائ�سني ه� امل�قف الذي حدده القراآن 
الكرمي واملتمثل يف حم�رين:

الأول: الإعرا�س عنهم ومقاطعة برتكهم وعدم اجلل��س معهم �سخ�سيًا 
كما يف ق�له تعاىل يف �س�رة الن�ساء: )وقد نزل عليكم ف الكتاب اأن 
بها فال تقعدوا معهم  بها وي�صتهزاأ  اآيات اهلل يكفر  �صمعتم  اإذا 
حتى يخو�صوا ف حديث غيه اإنكم اإذًا مثلهم...(، وق�له تعاىل 
فاأعر�ض  اآياتنا  الذين يخ�صون ف  راأيت  )واإذا  الأنعام:  �س�رة  يف 
عنهم حتى يخو�صوا ف حديٍث غيه واإما ين�صينك ال�صيطان فال 

تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني(.
ي�م  حتى  خ��سهم  على  م��ازال���ا  الجتماعي  والإه��م��ال  ال��رتك  ال��ث��اين: 
)فذرهم  وامل��ع��ارج:  ال��زخ��رف  �س�رة  يف  تعاىل  ق�له  يف  كما  القيامة، 
يخو�صوا ويلعبوا حتى يالقوا يومهم الذي يوعدون(، واخلطاب 
يقاطعه  النبي  يقاطعه  وم��ن  الأك��رم  للنبي  هنا  ظاهر  ه�  كما  الآي��ة  يف 

املجتمع ل�ج�ب اتباعه اأمرًا وُا�س�ة، لذا فهي مقاطعة اجتماعية.
وبالنظر يف هذا امل�قف جتاه اخلائ�سني جند اأنه ي�ستند اإىل معرفة تامة 
ب�سخ�سية اخلائ�سني ومرادهم ال�سيء من الإ�سال ولب�س النتائج للتاأثري 
ذلك  وكل  وجه حق،  بغري  والعلمي  ال�سخ�سي  الظه�ر  وحب  الآخرين  يف 
فاإن  لذا  الجتماعية،  املقاطعة  وت�ستاأ�سله  ال�سخ�سية  املقاطعة  تبطله 
امل�قف العملي القراآين جتاه اخل��س واخلائ�سني ه� م�قف وقائي عاجي 

على امل�ست�يني الفردي واجلماعي.
وختام الق�ل: اأن )اخل��س( مر�س فتاك ومهلك يف الدنيا والآخرة، ناخر 
هّدامة،  كان مر�س ذميم وظاهرة  داع  لأي  واأنه  كانت،  اأيًا  اُلمة  بع�سد 
وعلى امل�ست�يني ال�سخ�سي والجتماعي، فا ينبغي لعاقل ف�سًا عن م�ؤمن 
فعلها وتبنيها والإت�ساف بها، كما يلزمهم عاجها وتق�ي�سها مبا اأمر اهلل 

يف كتاب العزيز ونهجه اأئمتنا الأطهار )عليهم ال�سام(.
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مسرح

امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

• احللقة اخلام�صة 

�صهد الن�صاط امل�صرحي ف كربالء اإبان عقد اخلم�صينات من 
القرن املا�صي تطورا وتكاماًل نتيجة احل�صور الأكادميي ف 
ال�صراف والخراح والتمثيل، و�صهد تنوعًا ثريًا بعد ثورة 

1958م، وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن اأهم امل�صرحيات التي 
قدمت مع بقعة �صوء على كوادر هذه امل�صرحيات والأدوار 

والق�ص�ض التي تدور حولها: 

خطوات نحو التطور والتكامل
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والتي  )اأمينة(  م�صرحية  قدمت  1951م  �صنة  اآذار  �صهر  1-ف 
و   22 اجتماعية عر�ست يف   م�سرحية  وهي  ال�صماء(  �صميت )غ�صب من 
3/23/ 1951 من تاليف طه العبيدي واخراج بدري  ح�س�ن فريد، وقد جلب 
الفنان بدري فرقته اإىل كرباء وكان لهذا العر�س ق�سة ولها تفا�سيل وهي 
الفرقة  لكن  امراأة  امل�سرحية  لك�ن بطلة  امل�سرحية  املحافظ رف�س عر�س  اإن 
اأ�سرت وقدمت امل�سرحية دون م�افقة املت�سرف واأقامت املحافظة دع�ة على 
الفرقة وحدثت م�سكلة، وبالتايل اأجريت عملية ت�س�ية بني املحافظ والفرقة و 
كان املت�سرف يت�س�ر اإن الأمر قد يقابل من الكربائيني بن�ع من الف�سا�سة 
امل�سرح  على  كاملة  املمثلة  ح�سمة  وج��دوا  كرباء  اأه��ايل  لكن  والحتجاج 
العمل  وكان  حقيقية  اجتماعية  م�سكلة  عر�س  يف  ي�ساهم  نظيف  دور  ودورها 
و�سخ��س  الفنية  اجلمعية  فرقة  ومتثيل  كرباء  يف  املعلمني  جمعية  مل�سلحة 
هذه امل�سرحية يعق�ب القرغ�يل ماجد عبد القادر وعدنان عبد القادر وعبد 
ال�هاب بال وكاظم ال�سعدي و�سكري العقيدي وطارق ح�س�ن فري���د وهادي 

الها�سمي و�سامي عبد احلميد ويعق�ب الأمني على املاكياج.                           
ف  )كليوباترا  الكوميدية  امل�صرحية  قدمت  ال�صنة  نف�ض  2-ف 
�سهاب  اإع��داد   � رم�سان  �سامي  الدين  �سعد  تاأليف  من  الع�صرين(  القرن 
مهدي  ال�سكرجي،  ح�سن  حممد   ، جل�خان  ح�سن  ومتثيل   اإخ��راج   � الق�سب 
الط�يل، جعفر ال�سيباين، ر�سا ج�هر، نا�سر ال�سيقر، �سياء الن�سار،  كاظم 
عبد علي،  تقدمي طاب ثان�ية كرباء )وهي خمتلطة مابني اللغة الف�سيحة 
والعامية( وبرعاية مت�سرف كرباء مكي اجلميل وكان مدير املدر�سة الأ�ستاذ 
لطيف  مرت�سى  ر�سا  امل�سرفني  عاتق  على  والإ�سراف  الع�ساري  علي  حممد 
وهادي ال�سعيد وعر�ست لي�مني ي�م للرجال وي�م للن�ساء وقد كانت من �سمن 
تاريخيا يع�س  امل�سرحية م��س�عا  املعارف، عاجلت  لأ�سب�ع  التابعة  العرو�س 
حّ�ر  كيل�باترا  �س�قي  كتب  حينما  والرومان،  م�سر  ملكة  بني  ال�سراع  ق�سة 
احلقيقة التاريخية مبا ينا�سب ال�عي ال�طني الذي عا�سه يف تلك الفرتة لذلك 
مل تفر كيل�باترا بب�ارجها احلربية وجي��سها من معركة اكتي�م خيانة منها 
حلبيبها انط�ني�، واإمنا مت�سيا مع �سيا�سة خطتها لبناء جمد م�سر، فرتكت 
روما حتارب بع�سها البع�س ممثلة باأنط�ني� واأكتافيا ، فهي اإذن مل تكن خائفة 
و ل خليعة و ل ماجنة اأو كاذبة اإمنا كانت رمزا للت�سحية بحياتها وحبها حلب 

اأعظم، ه� حب ال�طن . 
تاأليف  من  وال�صيد(  )اخلادم  م�صرحية  قدمت  م   1952 �صنة  ٣-ف 
وقدم  ثان�ية كرباء  تقدمي طلبة  وكانت من  العمري،  �سفاء  العراقي  الكاتب 

العر�س على بناية الثان�ية اجلديدة . 
4-وف نف�ض ال�صنة 1952 قدمت م�صرحية )جمنون ليلى ف القرن 
الع�صرين( وهي �سعرية معرقة من تاأليف خ�سر الطائي واإخراج حممد ح�سن 
والط�يل  وجل�خان  ال�سكرجي  متثيل  كرباء  ثان�ية  طلبة  وتقدمي  ال�سكرجي 

وجعفر ال�سيباين و ف�زي اأمني و�سياء الن�سار واملاكياج ملحمد علي ع�اد...
الفنان  اإع���داد  )احل��ي��وان��ات(  م�صرحية  قدمت   195٣ �صنة  5-ف 
الت�سكيلي املرح�م رفيق اإطيم�س واإخراج الأ�ستاذ عبد الأمري ج�اد الطريحي، 
قام بتمثيل الدور الرئي�سي املرح�م يا�س خ�سري الربيعي، عاجلت امل�سرحية 

الأ�س�س الرتب�ية الهادفة وا�ستمر عر�سها لعدة اأيام، ح�سر العر�س مت�سرف 
ل�اء كرباء الأ�ستاذ عبا�س البلداوي، وعلى �س�ء جناح امل�سرحية، ومت ت�سكيل 

فرقة م�سرحية يف حينه.  
م�ليري  العاملي  للكاتب  )البخيل(  م�صرحية  قدمت   195٣ �صنة  6-ف 
امل�سرح  كان  نا�سجة حيث  وكانت جتربة كربائية  العاملية  الأعمال  وهي من 
متكاما وفيه تكامل فن�ن احلرفة امل�سرحية والإخراج كان جماعيا باإ�سراف 
اإعدادية  و�سامي عبد احلميد على م�سرح  ال�سعدي  الكبريين جعفر  الفنانني 
وي�ستغل  م��رتوك  )الن  املطل�بة  امل�سرحية  امل�ا�سفات  وفق  وامل�سيد  كرباء 
ال�سيقر  نا�سر  البخيل  م�سرحية  يف  واملمثل�ن  فقط(  املدر�سية  لامتحانات 
وح�سن  )اخل���ادم(   ال��ن���اب  وحيدر  )الطباخ(  الن�سار  و�سياء  )البخيل( 
اأمني )الفت ترن�سا( وحم�دي  للزواج( وف�زي  ال��سيط   � جل�خان )اخلّطابة 
ال�سايف )احلبيبة الرثية � ماريان( و�ساحب الكروي وحمف�ظ الداماد ومهدي 
الط�يل واملكياج حممد علي ع�اد، وكان مدير ثان�ية كرباء ال�ستاذ مهدي 

كم�نه...
التاج(وهي  �صبيل  )ف  م�صرحية  قدمت   195٤ �صنة  خريف  ف   -7
عن رواية ترجمها الكاتب العربي م�سطفى لطفي املنفل�طي  وتقدمي  طاب 
�سادق  عزيز  املمثلني  اب��رز  وم��ن  ال�سعدي  جعفر  واإ���س��راف  كرباء  ثان�ية  
)ق�سطنطني(  لطيف  مرت�سى  ور�سا  برانك�مري(  مي�سيل  الكبري�  )ال�سابط 
وهادي ال�سعيد )الق�س(  و�سياء الن�سار و�ساحب الكروي ور�سا ج�هر وح�سن 
جل�خان )اجلا�س��س، منادي، حر�س امللك(   وجعفر ال�سيباين )منادي امللك( 
املاكياج حممد علي الع�اد وكان الريع ل�سالح فقراء الطلبة يف ثان�ية كرباء 

..
الطيف  م��ن  وامل��خ��رج  امل�سرف   لك�ن  متط�را  اأك��ادمي��ي��ا  العمل  ه��ذا  يعترب   
حينه  يف  ال�سلطات  وقامت  اأي��ام  اأربعة  مل��دة  امل�سرحية  عر�ست  الأك��ادمي��ي  
ا�ستدعاء  مت  وقد  النظام  ومي�س  �سيا�سيا  باعتباره  امل�سرحي  العر�س  باإيقاف 
اأثرها  وعلى  منهم  البع�س  وت�قيف  وا�ستج�ابهم  الأمنية  للدوائر  العاملني 
اإىل  ال�سلطات  ا�سطر  مما  كرباء  اأه��ايل  قبل  من  كبرية  تظاهرات  خرجت 
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اإطاق �سراحهم وغلق امل��س�ع ...
الق�صر(  )�صجني  م�صرحية   قدمت  م   1956 �صنة  من  متوز  8-ف 
وهي م�سرحية تاريخية  عربها عن الفرن�سية  جميل البحري كاتب من حيفا 
ثان�ية  م�سرح  على  قدمت  فريد  اإخراج طارق ح�س�ن  من  وكانت  )فل�سطني( 
فيها  الأدوار  وادي  ال�سعد(  كرباء )ح�سني  مت�سرف  وبرعاية  اأي�سا  كرباء 
و ح�سن جل�خان وحممد ح�سن  اأمني  وف�زي  الن�اب   األن�سار  وحيدر  �سياء 

ال�سكرجي ور�سا ج�اد الها�سمي...
9-ف �صنة 1956 اأعيد تقدمي م�صرحية البخيل من قبل اإدارة ثان�ية 

كرباء للبنني وقد ورد تفا�سيل ذلك يف فقرة �سابقة .
اأعمال  قدمت  حيث  اأو���س��ع  دورا  ياأخذ  امل�سرح  ب��داأ  1958م  مت���ز  ث���رة  بعد 
ا�سافة  ومهنية  نقابية  ومنظمات  جهات  قبل  ومن  ومتن�عة  كثرية  م�سرحية 
النقابات   � املراأة   � ال�سباب   � الطاب   � املعلمني  نقابة   � املحافظة  اإىل مدار�س 

العماليةوغريها...
وب���داأت  ال��ع��اين  يو�صف  الكبي  الفنان  م�صرحيات  10-ق��دم��ت 
على  فره�د  �ساحب  واإ�سراف  العاملني  واإخراج  مب�صرحية )توؤمر بيك( 
م�سرح اإعدادية كرباء عام 1959 ح�سر العر�س ي��سف العاين و�سامي عبد 

احلميد...
11-وف نف�ض العام اأعاله قدمت م�صرحية )املقاتلون( تاأليف يحيى 
بابان واإخراج عزي ال�هاب وتقدمي طلبة ثان�ية كرباء على م�سرح الإعدادية 
وكانت من متثيل فائق ال�سماع � عدنان حلمي � �ساحب ال�سيقر �  ماكياج علي 

الق�ساب...
تاأليف  من  واليوم(  الأم�ض  )بني  م�صرحية  قدمت   1960 عام   -12
البط�لة  دور  له  كان  ال��ذي  اخلفاجي  ومتثيل  اخلفاجي  علي  حممد  واإخ��راج 
وح�سني طاب�ر اآغا�سي وعدد من طاب اإعدادية كرباء للبنني، واإنتاج اإدارة 
وحكت  للبنني،  كرباء  اإعدادية  قاعة  م�سرح  على  للبنني،  كرباء  اإعدادية 
امل�سرحية احلقبة الزمنية املمتدة قبل وبعد ث�رة 14 مت�ز 1958 يف جمالت 

احلياة املتعددة .

والئيات

عن  غائبة  ال�سام  عليها  الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  عظمة  او  حقيقة  تك  مل 
اذهان املجتمع ابان حياة الر�سول االأعظم حممد �سلى اهلل عليه واله اذ وردت 
ان  قبل  وتكرار  مرارا  ال�سريف  ل�سانه  على  واأ�سرارها  عظمتها  عن  اأحاديث 
تخلق كما جاء عنه )�سلى اهلل عليه واآله(: )ملّا اأُ�سري بي اإىل ال�سماء اأدخلني 
جربئيل اجلّنة، فناولني منها تفاحة، فاأكلتها، ف�سارت نطفة يف �سلبي، فلّما 
نزلت واقعت خديجة، ففاطمة من تلك النطفة؛ ففاطمة حوراء اإن�سية، وكّلما 
وتعاىل يف حديث  تبارك  ورد عنه عن اهلل  قّبلتها(، كما  اإىل اجلّنة  ا�ستقت 
قد�سي انه قال: )يا احمد لوالك ملا خلقت االأفاك، ولوال علي ملا خلقتك، ولوال 

فاطمة ملا خلقتكما(.
وبالتايل فان الداين والقا�سي انذاك كان يعرف بانها �سلوات اهلل عليها تعترب 
حمور الوجود وفل�سفة احلياة وعلة اخللق وقطب الكون ومركز دائرة املمكنات 
حتى ورد يف حقها احاديث مل ترد يف غريها من املخلوقات اىل درجة ارتبط 
نبينا االعظم  ل�سان  ر�سى اهلل و�سخطه يف ر�ساها و�سخطها كما جاء على 
�سلوات اهلل عليه واله "يا فاطمة اّن اهلل ليغ�سب لغ�سبك وير�سى لر�ساك". 
املجتمع على دراية  التي كان  الكثري  تلك احلقائق وغريها  الرغم من  فعلى 
تامة بها خ�سو�سا البع�س ممن كانوا مع ابيها وا�ستمعوا لقوله اال انهم بدل 
ان يكرموها جلاأوا لظلمها فمنهم من امر باق�سائها حقها من نحلتها ومنهم 
من وجه بحرق دارها ومنهم من امر بك�سر �سلعها وا�سقاط جنينها ومنهم 
من منعها من البكاء على ابيها حتى ماتت �سام اهلل عليها �سهيدة مظلومة 

والزالت مظلوميتها حتى يومنا احلايل  تتجدد باخفاء قربها.
وبالتايل فان تلك اجلرائم التي ارتكبت بحق �سيدتنا الزهراء عليها ال�سام 
والتي ا�سارت العديد من الروايات اىل انها بعد ابيها مل تذق طعم ال�سعادة 
واختتمت حياتها باالأمل والبكاء من �سدة ما ا�سابها مل يكتف عندها احلاقدون 
بل ا�ستمر حقدهم االعمى بظلم بعلها واوالدها بل انهم بحثوا يف كتب التاريخ 
ووجدوا بان هنالك حديث او ب�سارة لل�سيدة الزهراء ب�سرها بها ابوها �سلوات 
اهلل عليه واله عن �سيعة يخلقهم اهلل للبكاء واحياء ذكر فلذة كبدها االمام 
�سيعة  العدة ملحو  واعدوا  القيامة، فاجتهدوا  يوم  ال�سام اىل  احل�سني عليه 
قلب  من  الفرحة  ل�سلب  قرنا  ع�سر  اربعة  مدى  على  الطرق  باب�سع  احل�سني 
على  ال�سيعة  فتعر�س  ولدها  ب�سيعة  ت�ستب�سر  التي  ال�سام  عليها  الزهراء 
احرافهم  بهدف  والتعذيب  والقتل  الظلم  انواع  الب�سع  املا�سية  القرون  مدى 
والظاملني  اأماين احلاقدين  ان  اال  عن منهجهم وعن خطهم وعن مت�سكهم 
بقتل الزهراء عليها ال�سام من جديد اأ�سحت اأ�سغاثا بقوة واإميان و�سابة 

حمبيها  وحمبي ولدها احل�سني عليه ال�سام. 

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�سفار



اأحرقوا  دارها  والزالوا يحاولون حرق قلبها
والئيات
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قباب وحروف 
بطقوس سحرية

• �سامر قحطان القي�سي 

فنون
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ال�سماء  املعا�سر حيدر علي  واحدًا من  الت�سكيلي  الفنان  يعد 
من  العديد  يف  �سارك   ، العراقي  الت�سكيلي  امل�سهد  يف  البارزة 
�سخ�سية  ومبعار�س  ال��ع��راق  خ��ارج  و  داخ��ل  الفنية  املحافل 
وم�سرتكة ، يتمتع الفنان بقراءاته الكثرية و�سعة اطاعه على 
الفل�سفات املتن�عة والفكار والنظريات الفنية فقد بداأ م�س�اره 
ت�س�يرها   يف  واب��دع  العراقية  املحلية  البيئة  مبحاكات  الفني 
مرورا بتنقاته ال�سل�بية بني حمطات الفنان �ساكر ح�سن ال 
�سعيد والفنان كرمي ر�سن والتي ا�سبحت  فيما بعد كمحفزات 
دفعت به لبل�غ مقا�سده احل�سية وال�جدانية لينتج اعمال فنية 

ذات روؤية باطنية ونزوع تعبريية اقرب اىل اخليال .
يقرتب ا�سل�ب ر�سم هذه الل�حة اىل التعبريية حيث جمع فيها 
ال�ساحرة  والذهبية  الزرقاء  باأل�انها  وامل��اآذن  القباب  الفنان 
اجلمالية  واأ�سكالها  والنباتية  الهند�سية  زخارفها  عن  ف�سا 
املعقدة وهي حتلق يف ف�ساء الل�حة مازجا اياها بحروف عربية 
بارزة من الل�ان الكثيفة الغامعة كانها منح�تة جدارية بارزة . 
ي�جه  ان  الر�سم  من  املبتكر  ال�سل�ب  ه��ذا  يف  الفنان  ح��اول 
قيمة  خال  من  وانفعالته  اخلفية  الفنان  ك�امن  اىل  القارئ 
الل�ان والف�ساءات اجلمالية فاقرتابه من اجلمال ل ياأتي من 
او تعلنه املخيلة بل هناك املقاربات الأكرث  الل�ن  فراغ ي�سنعه 
اهمية يف روحية العمل لديه األ وهي الدللة التي تغطي ال�سطح 
مل  الفني  التك�ين  ه��ذا  يف  الرمزية  ف��ال��دللت   ، الت�س�يري 
يراد  اأوليا  اأثرا  ترتك  لكنها  ب��س�ح   م�سمرفيه  ه�  ما  ترينا  
منه اأن يك�ن بديا عن تراكمات الغم��س يف الل�حة �سعيا من 

الفنان لألقاء عبء ترجمة هذا الن�س الفني وما تخفيه الل�حة 
 ( العمل  باطنية  اىل  انتمائه  بقدر  املتلقي  عاتق  على  بداخلها 
من  �سيئا  املتلقي  نف�س  يف  ترك  ل�  حتى   ) الفنية  ثقافته  مدى 
الت�ساوؤل عن ماهية ال�سكال  التي ينق�سها الفنان على ال�سطح 
ل�ن  فلكل   ، النف�سية  ودللتها  الل���ان  ف�سا عن   ، الت�س�يري 
تت�سم  فالل�حة  املتلقي  نف�س  داخل  النطباعي  او  الرمزي  اأثره 
وكاأنها  عبث  با  بدقة  وامل��س�عة  املت�سقة  الل�ان  �سبط  بق�ة 

خا�سعة اىل ق�انني حمددة .
�س�ق  يف  الت�س�يري  ال�سطح  هذا  يف  علي  حيدر  الفنان  افلح  
نظر املتلقي اإىل اخلفاء واىل ما وراء الل�حة واأبعادها اجلمالية 
اجلديدة  الفنية  املمار�سة  تلك  وراء  من  ابتغى  انه  يبدو  لكن 
الرتاقب اخلفي  نتيجة  املتك�نة  التعبريية  الروؤى  �سياغات  اىل 
ما  وه��ذا   ، عمله  داخ��ل   ) الفنان   ( ال�س�فية  لبنيته  امل�ستمر 
اىل  النظر  وم��ع��اودة  فباأ�ستمرار  وقب�ل  اأهمية  العمل  اك�سب 
الل�حة نع�د ون�سال ما�سبب �سياغة الفنان لل�حة بهذه ال�ساكلة 
؟ ولنا احلرية بالتاأويل يف كل مرة ن�ساهدها على �س�ء ماتثريه 
وعلى مدى  فالفن   ، ان�سانية   وم�ساعر  انف�سنا من خلجات  يف 
ان�ساين  ن�ساط  الن�سانية بكل حت�لتها ك�نه  تاريخه مثل �س�ر 
الن�سانية  ال�سيغة  ولكنه ميثل  بال�سرار  حافلة  ك�نية  لغة  وه� 
امل�ساملة يف حياة الب�سر لنه ويف كل ا�سكاله مهذبا بذاته ، وراقيا 
يف حمت�اه وحتى وان مثل خرقا او جتاوزا فانه النزوع املتجرد 

عن الغرا�س العدائية. 

االلوان  نقي من  بين موروث  فنية جمعت  لوحة  بأطار  كأنها طـقوس سـحـرية صيغت طالسمها 
واالشكال وبين ابداع فنان يترك الدهشة في النفس إزاء فكرة اتسمت بالفرادة والنضج الفني ، هذا 
هو اسلوب التشكيلي العراقي  ) حيدر علي  ( الذي اقترب للجمال في اغلب منجزاته الفنية من خالل 
الدالالت التي تغطي السطح التصويري والمحاطة بهالة من النوازع االنسانية المميزة والتي سرعان 
ما تعلن عن مجسات الروح التي تحملها وهي بالتأكيد اختالجات الفنان والتراكمات المتأتية من حبه 
للموروث وافتتانه بالعمارة والفنون اإلسالمية والتي فرضت عليه طقسا ابتدائيا  يعود بالذاكرة الى 

اقتراب الذات من الموجودات والموروثات .
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وكالة الفورن بوليسي األمريكية :

• ترجمة: حيدر املنكو�صي 

اإلسالم دين عنف أم ســالم؟

تقارير
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�صجال بني تقريرين حول طبيعة 
الإ�صالم ن�صرتهما وكالة الفورن 
بولي�صي الأمريكية. حيث جاء 

التقرير الأول حتت عنوان "الإ�صالم 
دين العنف" والذي بني الكاتب فيه 

مدى ارتباط اجلماعات امل�صلحة 
الإ�صالمية مببادئ الإ�صالم الداعية 

اإىل اجلهاد والقتل و�صفك الدماء 
وربط ما يقوم به هوؤلء املرتزقة 

بالنبي الأكرم حممد �صلى اهلل عليه 
واله و�صلم ومعاركه �صد امل�صركني 

وجاء بالتقرير: 

اإلسالم دين عنف أم ســالم؟

ا�ستيقظ  اأمريكا  يف  العاملي  التجارة  مركز  على    9/11 هجمات  منذ   "
اأطلق  وغربي  اأمريكي  وعي  هنالك  واأ�سبح  الإ�سامي  الإره��اب  على  العامل 
بعدها الرئي�س ج�رج دبلي� ب��س "احلرب العاملية على الإرهاب". وبعد فرتة 
وجيزة من الزمن تنامى هذا الإرهاب لي�سمل م�ساحات من �س�ريا والعراق 
ليبيا وال�س�مال حالة من  الإ�سامية، ومن ثم دخلت  الدولة  وحتت م�سمى 
الف��سى، واليمن متزقها احلرب الأهلية، وعاودت اإىل الظه�ر حركة طالبان 
يف اأفغان�ستان، وب�ك� حرام املروعة يف نيجرييا وهي حركات اإ�سامية عنيفة 
ومل ت�سلم الدول الغربية حيث ت�سهد ب�سكل متزايد هجمات منها تفجريات 
ماراث�ن ب��سطن يف عام 2013، واإطاق النار على مبنى الربملان يف كندا يف 
عام 2014، وهجمات يف �سحيفة "�ساريل اأبدو" الفرن�سية ويف �س�بر ماركت 

يه�دي يف باري�س وغريها." 
ي�سيف التقرير عن طريق ت�ساوؤل: هل هذا التطرف 
العنيف من ن�س��س الإ�سام ؟ اأم اأنها نتاج الظروف 

اأو التاأويل لأ�س�س الإ�سام؟
فارق  ر�سم  اأول  ي�ستحق  فاإنه  هذا،  على  " لاإجابة 
وامل�سلمني.  الأفكار  من  كمجم�عة  الإ�سام  بني  مهم 
وتتن�ع الظروف الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 
ولكن  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  للم�سلمني  والثقافية 
جمم�عات  ث��اث��ة  ب��ني  التمييز  ميكن  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د 

خمتلفة من امل�سلمني يف العامل الي�م.
الأ�س�لي�ن   - اإ�سكالية  الأكرث  هي  الأوىل:  املجم�عة 
الذين يرون ب�سرورة ك�ن النظام قائما على ال�سريعة 
ال�سابع  القرن  يف  الق�انني  اىل  ويع�دون  الإ�سامية، 
" م�سلمي املدينة  اأي بداية انت�سار الإ�سام  امليادي 
وهم  ق�سرا  الديني  ال�اجب  يفر�س�ن  وهم  املن�رة"، 

يقتدون بالنبي حممد ودولته يف املدينة املن�رة. 
املجم�عة الثانية : وهي الأغلبية ال�ا�سحة يف جميع اأنحاء العامل الإ�سامي 
ممار�سة  مع  لي�س�ا  وهم  الأ�سا�سية  للعقيدة  املخل�سني  امل�سلمني  من  وهم 

العنف اأو حتى التع�سب جتاه غري امل�سلمني. 
ال�سيا�سة  ع��ن  ال��دي��ن  لف�سل  ي��روج���ن  ال��ذي��ن  اول��ئ��ك  الثالثة:  املجم�عة 
دينهم  اأن  اأدرك���ا  الذين  الدين  رج��ال  بينهم  من  و  الأخ��رى  والإ�ساحات 
العنف  من  تنتهي  ل  دوامة  الن يف  لأنه  ال�سيا�سة  بعيدا عن  يك�ن  اأن  يجب 

ال�سيا�سي."
وي�سيف الكاتب " هنالك الكثري من الآيات القراآنية تدع�ا اإىل اجلهاد �سد 
اأولئك الذين مل يدخل�ا الدين الإ�سامي حتى يدفع�ا اجلزية  بالإ�سافة اىل 
ما ميكن اإطاقه على اآيات ال�سيف هذا من جهة 
، ومن جهة اخرى فان النبي حممد قد قام مبا 
ثمان  يف  �سارك   ، ع�سكرية  حملة   19 عن  ليقل 

حمات منها.   
دينية  م��ربرات  �سنع  على  يعمل  الغرب  لي��زال 
ب�سكل  تنم�  التي  و  املن�رة  املدينة  لأيدي�ل�جية 
ال��ذي��ن  ال���س��ام��ي��ة  ال��ب��ل��دان  ك��ب��ري يف خمتلف 
اختلفت  ولكن  املن�رة  املدينة  اأفكار  اإىل  ينتم�ن 
امل�����س��ط��ل��ح��ات ووج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ول��ك��ن تبقى 

مبادئهم ثابتة. 
�سد  ننت�سر  لن  ق��ال:  اخلتام  يف  الكاتب  واأك��د 
اأي��دي���ل���ج��ي��ة امل��دي��ن��ة امل��ن���رة م��ن خ��ال وقف 
اأنف�سهم فقط ، ول  اأن يفجروا  النتحاريني قبل 
ن�ستطيع هزم  داع�س اأو تنظيم القاعدة اأو ب�ك� 
حرام اأو اأي جمم�عة متطرفة جديدة تظهر يف 
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التطرف  تعامل مع مركز  لنا  كان  اإذا  اإل  ننت�سر  لن  �س�ف  اآخر.  ما  مكان 
الإ�سامي والتع�سب."

فيما ن�سر الكاتب عيان حر�سي تقريرا جاء حتت " الإ�سام دين ال�سام" 
ردا على تقرير "الإ�سام دين العنف" وقد جاء بالتقرير:

الإ�سامية،  ال��دول  معظم  يف  العنف  اأن  و  امل�ساألة  هذه  يف  معقدة  احلقيقة 
مبا يف ذلك العراق و�س�ريا وباك�ستان، ه� نتاج ظروف �سيا�سية واجتماعية 
الق�ة  �سيا�سات  من  واملزيد  ال�ستعمارية  امل���روث��ات  هذه  وت�سمل  معقدة. 
العظمى احلديثة واحلدود امل�سطنعة يف املنطقة حيث خلفت العنف باأن�اعه 

وظهر يف ظل اأنظمة ا�ستبدادية.

لفهم هذا التعقيد، فمن املهم اأن نفهم ثاثة جمالت: دور ال�سيا�سة العاملية 
هياأت  ال��دول  ان  كيف  امللتهبة،  والت�ترات  املنطقة  ا�ستقرار  زعزعت  التي 
الناجمة عن  الثغرات  الدين مياأ  اأن  واأخريا، كيف  للتطرف،  خللق فر�سة 

ال�سك�ك الدولية واملحلية.
دورا  لعبت  قد  الغربية  الدول  اأن  ناحظ  اأن  املهم  من  ال�سيا�سة،  مع  لنبداأ 
هاما يف ظه�ر اجلماعات املتطرفة وان داع�س كما ت�سري له تقارير م�ث�قة 
له عاقة مع ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط والتي بداأت 

من حل اجلي�س العراقي بعد عام  2003.
مثال اآخر لل�ليات املتحدة دور يف اذكاء التطرف ه� دعمها لاأمم املتحدة 
ل�سيا�سات اإ�سرائيل يف املنطقة، والتي هاجمها الكثري من النقاد مبثابة الكيل 

مبكيالني.
ال�سلطة  على  بال�سراع  يتمثل  الدولة،  م�ست�ى  على  للم�ساكل  بالن�سبة  اأما 
اأي�سا الباب  املحلية و�سعف احلك�مة يف منطقة ال�سرق الأو�سط قد فتحت 
اأمام اجلماعات املتطرفة العنيفة و اإخفاق الدولة يف ت�فري اب�سط احلق�ق 
واخلدمات الأ�سا�سية للم�اطن من �سمنها حرية التعبري، واحلق يف العي�س 

بكرامة." 
" ان ظه�ر حكام ا�ستبداديني مثل الرئي�س العراقي  وي�سيف حر�سي قائا 

البلدان  من  والعديد  القذايف  معمر  الليبي  والزعيم  ح�سني  �سدام  ال�سابق 
والذين  متطرفة  جماميع  لن�س�ء  اآخر  �سبب  ال  ه�  ما  املنطقة  يف  الأخ��رى 

ي�ستخدم�ن الق�انني الإ�سامية مبا يرونها �سحيحة وبطرق ملت�ية.
ا�ستخدم�ا  وغريها  وداع�����س  ح��رام  ب�ك�  مثل  املتطرفة  املجم�عات  وان 

الإ�سام كاأداة لتمرير اأفكارهم والعمل على جذب املقاتلني." 
اأولئك الذين يدع�ن اأن الإ�سام ه� دين عنف بطبيعته  قد جتاهل�ا الأغلبية 
ال�ساحقة من اأتباع العقيدة ، وان هناك اأكرث من 1.5 مليار م�سلم يف جميع 
عنف  ك��سيلة  الدين  ا�ستخدام  يقت�سر  ول  ب�سام،  يعي�س�ن  العامل   اأنحاء 
اأمثلة ل حت�سى من الديانات الأخرى،  على الدين الإ�سامي بل ان هناك 
فالب�ذة من احلركات الق�مية يف �سري لنكا وميامنار وهي تعمل على �سن 
حمات ابادة �سد امل�سلمني، واملحلل�ن امل�سلمني ل يلق�ن الل�م على الديانة 

الب�ذية اأو امل�سيحية.
يف عام 2014، فان اأكرث من 120 من كبار قادة وعلماء امل�سلمني يف العامل 
با�ستخدام  وذل��ك  واأتباعه،  البغدادي،  بكر  اأب���  اإىل  مفت�حة  ر�سالة  كتب�ا 
الن�س��س الدينية كما هي ولي�ست كما ت�ستهي هذه اجلماعات امل�سلحة وهي 

لي�ست �سرعية يف الإ�سام. 
ومن جانب اخر فان امل�سلمني ال�سيعة قد مت�سك�ا بقاعدة ا�سامية عري�سة 
ويتبع�ن ال�سريعة الإ�سامية حتت قيادة دينية تّدعى "الجتهاد" والتي تعمل 
على تقييم و�سقل القيم الإ�سامية يف ظل الظروف املعا�سرة كما ه� ال�سياق 
املتبع يف العراق  حيث اأثبتت ر�سيدا قيما يف احت�اء بع�س اأعمال العنف، و 
اآية اهلل علي ال�سي�ستاين وفتاوى )الأحكام الدينية( منذ بداية  ت�سريحات 
ال�سراع يف عام 2003  منعت عمليات القتل النتقامية اجلماعية يف العديد 
بالن�سبة  النف�س  ل�سبط  العام  هذا  فتاواه  اأح��دى  يف  ودعا  املنا�سبات،  من 
داع�س  �سيطرة  تكريت من  بعد حترير  العراقية خ�س��سا  لق�ات احلك�مة 
وهي من املناطق ال�سنية ومت بعدها ك�سف العديد من م�اقع املقابر اجلماعية 
اآلف، ومنهم اجلن�د  البرياء، ورمبا  ملئات  اأدلة دامغة ملجازر  التي قدمت 
العراقي�ن يف مع�سكر �سبايكر ، مما زاد من احتمال وق�ع هجمات انتقامية 

�سد ال�سنة لأن داع�س تدعي اأنها متثل اأبناء ال�سنة وتدافع عنهم.
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الباحث اإلسالمي السيد 
جعفر العلوي من البحرين، 

أحد المشاركين في 
مهرجان تراتيل سجادية 

العالمي الثاني الذي أقامته 
العتبة الحسينية المقدسة، 

وقدم بحثا يتناول اهمية 
رسالة الحقوق لإلمام 
السجاد )عليه السالم( 

للمسلمين وللعالم.
التقته مجلة )الروضة 

الحسينية( عن مشاركته في 
المهرجان، فكان معه هذا 

الحوار:

الباحث اإلسالمي السيد جعفر العلوي: 

"رسالة الحقوق" عالمية وتصلح لكل المجتمعات

• حاوره: محمـد اليساري
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"رسالة 

الحقوق" 
تدل على  

تقدم 
اإلسالم 

في مجال 
صيانة 
حقوق 
اإلنسان

بداية كيف تقراأ اأهمية ر�سالة احلقوق؟
املجتمعات  كــل  تهم  عاملية  ر�سالة  هــي  احلــقــوق  ر�سالة  ـــ 
الق�سوى  اال�ستفادة  يحاولون  اجلميع  ان  الب�سرية،وناحظ 
فكرة  ي�سع  حينما  نظرية  �ساحب  او  اأومفكر  عامل  اأي  من 
هذا  كــان  بالكان  فما  حقيقة،  اويــو�ــســح  نظرية  يطرح  او 
الن�س �سادر من اإمام مع�سوم، ونحن نعلم ان كام االئمة 
نطلع  الب�سر،فعندما  لكل  هداية  ال�سام(م�سعل  )عليهم 
جند  ال�سام(  )عليه  ال�سجاد  لاإمام  احلقوق  ر�سالة  على 
اجلهات  من  جهة  كل  وان  ومف�سلة،  مهمة  ن�سو�سا  فيها  
اخلم�سني التي ذكرها االإمام ال�سجاد )عليه ال�سام( متثل 
عن  يتحدث  حينما  يعني  اجلهة،  بتلك  خا�س  حقوق  اعان 
االإن�سان،  على  االأذن  حقوق  حدود  و�سع  قد  فانه  االأذن  حق 
وحينما يتحدث عن حقوق ال�سغري يتحدث عن حدود حقوق 
اإمامنا )عليه  ل  ال�سغري على االإن�سان وهكذا، وبالتايل ف�سّ
ال�سام(احلقوق تف�سيًا �سليمًا رائعًا وميثل الواقع احلقيقي 
حلياة كلية اجتماعية و�سيا�سية وح�سارية وهي احلياة التي 

يرت�سيها اهلل جل وعا لعباده.

اوجْز لنا فحوى بحثكم املو�سوم ؟
ـــ من خال بحثي الذي قدمته يف مهرجان تراتيل �سجادية 

العاملي  االإعـــان  بني  املقارنة  احلقيقة  يف  حاولت  الــثــاين، 
حلقوق االإن�سان ور�سالةاحلقوق وهو امر طبيعي، الأن ر�سالة 
تطبيقها  الــ�ــســروري  ومــن  هامة  ر�سالة  -قطعًا-  احلــقــوق 
االن�سان  حلقوق  العاملي  االإعــان  ان  الواقع،كما  ار�س  على 
احلقوق  وتاأ�سري  لثقافة  العاملي  التوافق  من  نوع  هو  اي�سًا 
وممار�ستها يف كل بلد، واملقارنة بينهما مهمة لا�ستفادة من 
االإ�سام متمثا  تقدم  وتو�سيح مدى  تبادل اخلربات  كيفية 
باالأئمة املع�سومني واأهل البيت )عليهم ال�سام( قبل 1400 
عام على العقول الب�سرية، وهذا ما وجدته حقيقة من خال 
درا�ستي ودرا�سة علماء اآخرين ا�س�سوا للبحث يف هذا االمر.

العاملي  االإعــالن  عن  احلقوق  ر�سالة  متيزت  بـماذا 
حلقوق االإن�سان ؟

ا�سا�سية  ميكن  ثاث جهات  هنالك  ان  بحثي  او�سحت يف  ـــ 
الذي   امل�سدر  جهة  وهــي  الــفــرق،  اظهار  يف  عليها  االعتماد 
كتب  مــن  املع�سوم،بينما  االإمـــام  وهــو  احلــقــوق  ر�سالة  كتب 
لي�ست  االفــراد  من  جمموعة  متثل  معينة  االإعان،هيجهات 
ب�سر  انهم  املــوؤكــد  ومــن  �سائبة،  قراراتهم  تكون  بال�سرورة 
يف  املع�سوم  متثل  احلقوق  ر�سالة  وبالتايل  للخطاأ،  معر�سون 
حد ذاته، بينما االإعان العاملي معر�س للوقوع يف اخلطاأ ب�سبب 

‚‚
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الزيادة اأو النق�س او اال�ستباه ،االجتاه االخر الذي ميكن من 
خاله التمييز هو الهدف اإذ ان االإمام ال�سجاد )عليه ال�سام(
كان يريد ان يحقق �سعادة الب�سرية وجناتها يف الدنيا واالآخرة، 
و�سع  يف  وال�سامة  العدل  حتقيق  يريد  العاملي  االإعان  بينما 
احلياة احلالية فقط،، ويتمثل االجتاه االخري للتمييز بني ر�سالة 
احلقوق واالإعان العاملي هو ان ر�سالة احلقوق ا�ستنادها يكون 
وعا-  انه -جل  وتعاىل( حيث  باهلل)�سبحانه  على عاقاتها 
هو اال�سا�س لهذه الر�سالة،اي ان احلقوق الواردة يف الر�سالة 
هي حقوق  من اهلل كون ان االئمة املع�سومني )عليهم ال�سام(
خا�سة  ميثل  العاملي  االإعــان  بينما  للوحي،  تبيان  هم  امنا 

جتارب ب�سرية ميكن اال�ستفادة منها.
مبميزات  العاملي  االإعان  عن  احلقوق  ر�سالة  تتميز  وتابع: 
حماطة  العاملي  االإعــان  يف  فالرقابة  ومنها:الرقابة،  اخــرى 
االإن�سان،  حقوق  حترتم  ال  قد  دول  وهناك  الدولية،  باحلماية 
و قد تقوم بانتهاك هذه احلقوق كما هو الواقع، بينما الرقيب 
على ر�سالة احلقوق هو االإن�سان نف�سه، فاملوؤمن يرعى احلقوق 
يف ال�سر ويف العلن،ويحكمه يف ذلك اميانه يف قدا�سة ما ورد 
اإذ  الكمي،  بالتفوق  الر�سالة  متيزت  كما  احلقوق،  ر�سالة  يف 
انهامتثل ثاثة ا�سعاف ر�سالة االإعان العاملي من حيث عدد 

الكلمات تقريبًا.

ر�سالة  بتعريف  االهتمام  ال�سروري  من  تــرى  اأال 
احلقوق ون�سرها بني املجتمعات؟ 

العظيمة،  الر�سالة  الكايف بهذه  لاأ�سف مل اجد االهتمام  ـــ 
لهذا دعوت يف املوؤمتر ان يتوىل احد الفقهاء تدري�سها �سمن 
حلقوق  العاملي  االإعــان  نرى  بينما  اخلــارج،  البحث  منهج 
الباحثني  من  نطلب  الكبري،لذلك  يحظىبالتقدير  االن�سان 
والعلماء ان يقدروا هذه الر�سالة، وجزٌء  من هذا التقدير هو 

اإقامة املوؤمترات لتعريف احلقوقيني يف العامل بكنهها.

ا�سرت يف بحثك اىل ان هناك حقا يرتتب على كل 
فرد جتاه ر�سالة احلقوق،او�سح لنا ذلك؟

الــقــراءة  هــذا احلــق هــو ان نوليها االهــتــمــام مــن خــال  ـــ 
يحتاجون  العامل،فاأحرارالعامل  يف  ون�سرًا  تعلمًا  بها  والتفقه 
هذه  ومفاهيم  تعاليم  ن�سر  فان  احلــال  وبطبيعة  ذلــك،  اىل 
وحديثة،وان  متح�سرة  باأ�ساليب  يتم  ان  يفرت�س  الر�سالة 
يكون هناك �سرحا وتو�سيحا لها لكي يت�سنى للجميع فهمها، 
البيت  اهــل  فكر  لن�سر  املت�سدين  اطــالــب  خالكم  ومــن 

االطهار )عليهم ال�سام(بان يولوا الر�سالة جانبا كبريا من 
االهمية والتعريف بها حتى تكون متاحة للتطبيق والعمل وفق 

مقت�سياتها.

ما ال�سبل الكفيلة لتطبيق ر�سالة احلقوق يف واقعنا 
العلمي والعملي؟

ـــ تتمحور �سبل التطبيق العملي والعلمي اواًل بالقراءة املتمعنة 
بني  االإن�سان  يراجعها  وان  وفهمها،  فيها  والتفقه  للر�سالة 
فرتة واأخرى، ويقف عند معانيها، ويحا�سب نف�سه ويت�ساءل 
مطالب  الفرد  الأن  ال،  ام  احلقوق  بهذه  يقوم  انه  هل  معها 
يرى هل حقق حقوق  القراءة، حتى  وقفة جادة يف  ان يقف 
ابنائه وزوجته،وقبل ذلك هل متكن من �سون حقوق ج�سده، 
ان  يجب  ر�سالة  واملتعلم، هذه  واملعلم  املــوؤذن  �سان حق  هل 
امورنا  مراجعة  م�ستوى  على  دائمًا  نكون  ان  الأجل  نراعيها 
بعد  القيامة،  يوم  عنه  �سُن�ساأل  الذي  الت�سريع  وفق  وحياتنا 
ذلك يبداأ العمل على ن�سر واإفهام االخرين باأحقية ان تطبق 
ذلك  بعد  فت�سبح  فرد  لكل  العامة  احلياة  يف  الر�سالة  هذه 
ال�سبل واردة كلها من اجل التطبيق ال�سحيح واملن�سبط لكل 

حق من احلقوق.

ما ابرز التو�سيات التي تناولها بحثك؟
عاملي  موؤمتر  اقامة  هو  ذكرتها  التي  التو�سيات  اهم  من  ـــ 
فحوى  يف  الــتــداول  يتم  وان  حقوقيني،  و  علماء  لــه  يدعى 
ب�سددها  ابحاثا  يقيموا  وان  واأهميتها،  وم�سمونها  الر�سالة 
وكذلك ينبغي معرفة وتبيان هل انه هذه احلقوق مرعية ام 
مو�سوع  باأثارة  كفيا  �سيكون  املوؤمتر  هذا  مرعية،وان  غري 
ر�سالة احلقوق على م�ستوى العامل، الن هوؤالء �سيبحثون عن 
هذا  ان  اعترب  انا  لذلك  العامل،  يف  وموؤثرة  مفيدة  ن�سو�س 
اي�سال  نحو  حقيقية  وانطاقة  نــواة  ميثل  وامثاله  املوؤمتر 

تعاليم ومفاهيم ر�سالة احلقوق اىل العامل اجمع.

كيف تقيم دور العتبة احل�سينية املقد�سة يف ت�سليط 
ال�سوء على ر�سالة احلقوق؟

يف  جــدًا  رائــع  بــدور  تقوم  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ان  ـــ 
الكثري من موؤمتراتها ومهرجاناتها ال�سنوية والدورية، ومنها 
مهرجان تراتيل �سجادية، واأرى من ال�سروري ان نهتم جميعا 
والندواتالعاملية  واملــوؤمتــرات  املهرجانات  باإقامةاملزيدمن 

لكونهاتعرف العامل برتاث اأهل البيت)عليهم ال�سام(.

"رسالة 
الحقوق" 

قطعًا 
رسالة 

هامة ومن 
الضروري 
تطبيقها 

على ارض 
الواقع
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العتبة الحسينية المقدسة تعقد المؤتمر العلمي الدولي األول 

لدعم الحشد الشعبي 
•حتقيق: حممد الي�ساري

تحقيقات
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• حازم الحيدري

جل�ساته  يف  امل�ؤمتر  فعاليات  واكبت  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة 
والتقت  ال�سعبي،  احل�سد  ل�سهداء  امل�س�ر  واملعر�س  البحثية، 
الكرام  وال�سي�ف  وامل�ساركني  امل���ؤمت��ر  رعاية  على  بالقائمني 

واعدت هذا التقرير.
اللقاء الول كان مع املتحدث با�سم هيئة احل�سد ال�سعبي ال�ستاذ 
حازم احليدري الذي قال" نثمن القيمة العظمى لفت�ى اجلهاد 
املقد�س؛ خ�س��سًا وانها �سدرت يف ت�قيت منا�سب ومثايل، مما 
من  اأعطته  عما  ف�سًا  ال�سعبي،  للح�سد  فقريًا  عم�دًا  �سريها 
ق�ة ودافعية مل�ا�سلة اجلهاد، وا�سيد بكل من �ساهم باإقامة هذا 
امل�ؤمتر الداعم للح�سد ال�سعبي وفت�اه املباركة، فهذا التجمع ه� 

مكمل للت�سحيات والبط�لت يف �ساحات ال�غى".
"  يجب علينا ان جنابه هذا الفكر الداع�سي بحرب  م�كدًا يف ق�له
الفكر والقلم، كما ي�اجهها البطال من الق�ات المنية واحل�سد 

ال�سعبي يف املعارك".
ال�ستاذ  والبح�ث،  للدرا�سات  كرباء  مركز  مدير  حتدث  فيما 
منه  والهدف  امل�ؤمتر  هذا  عقد  فكرة  عن  القري�سي  المري  عبد 

وبالتعاون  والبح�ث  للدرا�سات  كرباء  كمركز  ارتئينا  قائًا" 
مع مديرية الت�جيه العقائدي لهيئة احل�سد ال�سعبي، اقامة هذه 
اجلهاد  فت�ى  �سدور  منذ  ن�عه  من  الأول  وه���  العلمي  امل�ؤمتر 
 )90( من  اكرث  فيه  للم�ساركة  دعي  اإذ  دويل،  كم�ؤمتر  الكفائي 
�سخ�سية علمية من باحثني ومفكرين من خمتلف البلدان ف�سًا 
وبحثية  فكرية  مناخات  خللق  خاله  من  ونهدف  ال��ع��راق،  عن 
وتبيان  م�ساريعه  واجها�س  التكفريي  الفكر  م�اجهة  يف  علمية 
ف�سح  ع��ن  ف�سًا  ب��الإ���س��ام،  ربطها  �سرعية  وع��دم  مرجعيته 
لتنفيذ خمططاتهم  وجماعات  دول  من  ويقف خلفه  يدعمه  من 

ب�سرب ال�سام وامل�سلمني". 
واأكد القري�سي" املركز �سيطبع جميع البح�ث التي تناولها امل�ؤمتر 
بعد تقييمها من قبل مركز كرباء للبح�ث والدرا�سات، و�ستمنح 

�سهادات م�ساركة وج�ائز قيمة للباحثني والكتاب امل�ساركني.
م�سيفًا" اأن البح�ث امل�ساركة اثبتت بالدلئل ال�اقعية الدامغة اأن 
داع�س ميار�س اإرهاب فكريًا وج�سديًا بحق النا�س العزل مبختلف 
عملية  يف  الفكري  الت�سليل  يعتمدون  و  ومذاهبهم،  انتماءاتهم 

جتنيد املئات من املتطرفني".
العقائدي،  ه��ي  حم��اور  �سبعة  جل�ستهم  يف  امل���ؤمت��رون  وت��ن��اول 

حتت �صعار )اجلهاد الكفائي �صمانة مل�صتقبل ووحدة 
العراق( اقامت المانة العامة للعتبة احل�صينية 

املقد�صة، ممثلة مبركز كربالء للدرا�صات والبحوث، 
وبالتعاون مع مديرية التوجيه العقائدي لهيئة 
احل�صد ال�صعبي، فعاليات املوؤمتر العلمي الدويل 

الأول لدعم احل�صد ال�صعبي، و�صهدت فعاليات املوؤمتر 
ح�صورًا وم�صاركة وا�صعة وكبية ل�صخ�صيات دينية، 

وثقافية، واكادميية، من داخل العراق وخارجه.

• عبد االمير القريشي
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‚‚
القان�ين  الجتماعي،  الأمني،  ال�سيا�سي،  الإعامي،  الفكري، 
حقيقة  ملعرفة  وخارجه  العراق  من  كاتبًا   90 قدمها  بحثًا   60 ل� 

داع�س ومن يقف ورائه ومي�له.

معر�ض م�صور ل�صهداء احل�صد ال�صعبي 
اخلا�س  امل�س�ر  املعر�س  افتتاح  امل�ؤمتر  فعاليات  �سهدت  كما 
ابطال  اغتنمها  التي  احلرب  وغنائم  ال�سعبي،  احل�سد  ب�سهداء 
احل�سد ال�سعبي من ع�سابات داع�س الرهابية، واقيم املعر�س يف 
منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني، واأ�ساد امل�سارك�ن يف املعر�س 
املقد�سة  العتبة  تبذله  ال��ذي  الكبري  باجلهد  زائريه  عن  ف�سًا 
وت�سهيات  خدمات  من  تقدمه  وما  معار�س  هكذا  مثل  لإقامة 

لف�سائل املقاومة وب�س�رة فاعلة.  
مت تق�سيم املعر�س اىل اربعة حمطات، الأوىل خا�سة بكتابة ر�سالة 
خم�س�سة  فهي  الثانية  اما  القتال،  �ساحات  يف  املجاهدين  اىل 
لأق�ال وحكم متن�عة تناولت الق�سية احل�سينية و�سخ�سية الإمام 
ما  خالها  فعر�ست  الثالثة  املحطة  اما  ال�سام،  عليه  احل�سني 
ُغنم من الدواع�س الأجنا�س من اأ�سلحة واعتدة وهي يف الغالب 
من ت�سنيع عربي واجنبي، فيما خ�س�ست املحطة الرابعة لعر�س 
ودماءهم  لت�سحياتهم  عرفانا  املقاومة  ف�سائل  �سهداء  �س�ر 

الزاكيات".
مفكرون وباحث�ن: فت�ى املرجعية الدينية العليا وحدت العراقيني 

وخل�ستهم من داع�س
ا�ساد امل�سارك�ن من م�ؤلفني وباحثني وكتاب بامل�ؤمتر العلمي الول 
ودع�ا اإىل اإقامة املزيد من امل�ؤمترات لت��سيح حقيقة داع�س ومن 

يقف ورائهم ويدعمهم من دول ال�ستكبار يف العامل.
فقال ال�سيخ علي �سك�ر)اأحد م�سايخ اأهل ال�سنة من ناحية العلم 
مبحافظة �ساح الدين (" اإن احل�سني )عليه ال�سام( ي�حدنا، 
ال�سقاق والنفاق بذلك، واإن  اأهل  اأن يعرف  �سيعة، و�سنة، ول بد 
فت�ى املرجعية العليا هي من جمعت وح�سدت العراقيني يف �سٍف 
واحٍد ومن كافة املك�نات يف احل�سد ال�سعبي للدفاع عن اأر�سهم 

والت�سحية من اأجلها.
والفتنة  العراق من خطر داع�س   م�سيفًا" اإن املرجعية خل�ست 
عن  للدفاع  العراق  ابناء  ب�سببها  نه�س  التي  بفت�اها  الطائفية 

بع�سهم البع�س".
مبينًا" اعترب هذا امل�ؤمتر مبثابة الرادع للفكر املتطرف واملنحرف 
الذي  جاء به داع�س واأف�سد به الأر�س، اإذ اأنها � ع�سابات داع�س 
وم�ساجدنا  بي�تنا  وفجرت  اأم�النا  وا�ستباحت  اأهلنا  قتلت  قد   �
ال�سكر  نقدم  لذلك  العراقي،  ال�سعب  اأبناء  بني  الفتنة  لإ�ساعة 
للعتبة  واب���ارك  امل���ؤمت��ر،  ه��ذا  واجن���اح  باإقامة  �ساهم  م��ن  لكل 
احل�سينية املقد�سة هذا امل�ؤمتر العلمي الذي جمع بني قل�ب كافة 
ابناء العراق ال�احد، وهذا ميثل ترجمة وا�سحة لعن�ان امل�ؤمتر 
)احل�سد ال�سعبي �سمانة مل�ستقبل ووحدة العراق(، ونقدم �سكرنا 
ل�حدة  الداعمة  م�اقفها  على  الدينية  للمرجعيات  وتقديرنا 

ال�سعب العراقي بكافة اطيافه".
ان  ال�سعبي؛  احل�سد  على  ي��ت��ط��اول  مل��ن  اق����ل  حديثه"  وخ��ت��م 
احل�سد ال�سعبي مل ياأتي ال لتخلي�س العراق من �سر زمر داع�س 
والق�سا�س  املظل�مني  لن�سرة  جاء  ال�سعبي  فاحل�سد  الرهابية، 
من الظامل الذي يريد هدم احلياة وتفريق وحدة امل�سلمني وبث 

ال�سقاق والعداوة بينهم".   

• علي شكور

• د.ماهر الخليلي

اإن املرجعية خل�صت العراق من خطر 
داع�ض والفتنة الطائفية بفتواها التي 

نه�ض ب�صببها ابناء العراق للدفاع عن 
بع�صهم البع�ض



اإّنها مدر�سة االإمام احل�سني

• عبدالّرحمن الّامي

كلمة البد منها 

اإّنها مدر�سة االإمام احل�سني )عليه ال�ّسام( التي ُتخّرج الثّوار وت�سنع االأحرار، 
الذين ياأبْون ال�سيم وال يقبلون ال�سكوت اأمام ال�ساطني اجلائرة، وقد خاب ظّن 
وي�سرتيحون  بااًل  �سينعمون  اأّنهم  املدر�سة  هذه  رجاالت  من  واحدًا  قتلوا  الذين 
اأّن القتل والتنكيل باأ�سحاب  حااًل! وهذا التاريخ خري �ساهد واأح�سن دليل على 

املدر�سة احل�سينّية ال يزيدهم اإاّل قّوة وثباتًا وتعاطفًا وانت�سارًا. 
لُتعّجل  اآل �سعود الطائ�سون و�سكبوا وقود حقدهم يف عجلة هاكهم  لقد فعلها 
النمر كما توّرط الطاغية �سدام بدماء  ال�سيخ  يف نهايتهم، لقد توّرطوا بدماء 
مر�سي  تــوّرط  وكما  معروف،  هو  كما  الب�سعة  �سريته  وانتهت  ال�سدر  ال�سهيد 
�سوارع  هي  وهــا  العاجلة،  نهايته  بذلك  فكتب  �سحاتة  ح�سن  ال�سهيد  بدماء 
ال�سرقّية  املنطقة  بقاع  كّل  يف  ال�سيعّية  املــدن  من  وغريها  والعوامّية  القطيف 
من باد احلجاز تعّج �ساخطة وت�سرخ ناقمة من اأفعال هذه الزمرة اجلائرة، 
معلنة الثورة التي �ستهدم اأركان مملكة الظلم واالإجرام لتزيل عرو�س الفا�سدين 

اجلاثمني على �سدور امل�سلمني مئات ال�سنني.
وال تنتهي حماقات هذه العائلة التي جاءت من �سحراء احلجاز وهي حتمل معها 
ق�ساوة البادية وغلظة اأخاقها وهمجّية تعاملها لتتحّكم مب�سائر امل�سلمني عاّمة 
واأهل احلجاز خا�سة فارتكبت جرميتها النكراء باإعدام العامل العامل اآية اهلل 
املُ�سام  �سعبه  بحرية  يطالب  كان  اأّنه  يرتكب جرمًا غري  الذي مل  النمر  ال�سيخ 
واإظهار حقوقه امل�سلوبة، ويجاهر بف�سيحة العائلة املالكة ويبنّي ظلمها وف�سادها.

ال�سفاحني  القتلة  من  النمر مع جمموعة  ال�سيخ  اإعداُم  العام  الراأَي  يوهَم  ولن 
العامل  الوهابّية، فكّل  املدر�سة  االأكباد مّمن تخّرج من  واآكلي  الروؤو�س  وقاطعي 
املحمدّي  االإ�ــســام  ميّثلون  الذين  ال�سام(  )عليهم  البيت  اأهــل  اأتباع  يعرف 

االأ�سيل.
العائلة  لهذه  والر�سوخ  واخلــنــوع  ال�سكوت  هــذا  متى  اىل  اأدري  ل�سُت  ولكّني 
املتعجرفة، التي اأق�سمت يف املحافل املا�سونّية على تدمري العامل االإ�سامي ف�سًا 
واأن  واالأمريكّية،  ال�سهيونّية  للرغبات  اأداة طّيعة  واأن تكون  العربي،  العامل  عن 
تنّفذ دورها التاآمري الذي مل�سناه يف دفع �سدام خلو�س احلرب �سّد اجلمهورّية 
االإ�سامية، والتي راح �سحيتها املايني من ال�سعبني العراقي واالإيراين، ودورها 
امل�سني يف قمع االنتفا�سة املباركة لل�سعب العراقي عام 1991 �سّد طاغيته االأرعن 
مع  باالتفاق  وذلك  الويات،  تلو  الويات  واملنطقة  الكويت  واأذاق  اأذاقها  الذي 
ال�سيعة  ي�ستلم  اأن  من  خوفًا  �سدام  املجرم  باإعادة  االمريكية  املتحدة  الواليات 
احلكم يف العراق، وجّن جنونها يف عام 2003 بعد �سقوط �سدام لتنّفذ املخّطط 
العراقي  ال�سعب  بني  الطائفّية  الفتنة  تاأجيج  وهو  القذر،  االأمريكي  ال�سهيوين 

واإر�سال اأذرعها من القاعدة وداع�س وغريهم من التكفرييني واالنتحاريني.
وهذا عني ما يح�سل اليوم يف �سوريا واليمن والبحرين وليبيا وم�سر وغريها 
من البلدان االإ�سامية، فا يخفى على االأحرار يف العامل وباخل�سو�س اإخواننا 
ال�سّنة ما للوهابّية من دور خبيث عرب التاريخ يف تفتيت ع�سد الدين احلنيف، 

ومتزيق اأهله �ِسَيعًا.
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بكلية  ا�ستاذ  اخلليلي  ماهر  الدكت�ر  الباحث  ام��ا 
امل�ؤمتر  ه��ذا  فقال"  ال�سام  عليه  الكاظم  الم��ام 
م�ؤ�س�سة  ت�ظيف  لعملية  الوىل  النطاقة  مبثابة 
احل�سد ال�سعبي حلماية العراق؛ ك�نها انطلقت من 
عليها  احلفاظ  علينا  يت�جب  لذلك  مقد�سة،  فت�ى 
ك�نها  ال��ع��راق،  مل�ستقبل  �سامنة  دائمة  كم�ؤ�س�سة 
تاأ�س�ست من ت�حد املنظ�مة الدينية واملنظ�مة ال�سعبية، والعتبة احل�سينية 
وعلمية؛  فكرية  ن�ساطات  هكذا  مثل  لرعاية  دائمًا  ال�سباقة  هي  املقد�سة 
وما هذا امل�ؤمتر ال تثبيت لدورها ال�سا�سي يف دعم كافة ف�سائل احل�سد 

ال�سعبي".
الرتبية  بكلية  تدري�سية  احل�سني  ن�ر  الدكت�رة  الباحثة  قالت  جانبها  من 
ابن ر�سد" نثمن هذا اجلهد العظيم الذي ا�سطلعت به العتبة احل�سينية 
وت�سليط  ال�سعبي؛  احل�سد  لدعم  العلمي  امل�ؤمتر  هذا  رعاية  يف  املقد�سة 
ال�س�ء على الدور امل�سرف والبط�يل لرجال احل�سد ال�سعبي لتطهري ار�س 
الدعم  مبثابة  ه�  الدعم  وهذا  الرهابية،  داع�س  ع�سابات  من  العراق 
�ساحات  يف  لاأبطال  وكتاب  وباحثني  كاأكادمييني  نقدمه  ال��ذي  املعن�ي 
ال�غى، فنحن ن�ساندهم بالفكر والقلم ون�سد على ايدهم حتى يتم تخلي�س 

العراق من �سر هذه الزمر الرهابية داع�س ومن يقف خلفها ومي�لها".
يذكر ان امل�ؤمتر العلمي الدويل الأول الذي خ�س�س لدعم احل�سد ال�سعبي 
يعد نقلة ن�عية يف معاجلة ملف داع�س ب�سكل علمي وفكري ر�سني، تناول 
هذه الع�سابة ومن يقف وراءها بالتحليل واملتابعة، مما عده البع�س بانه 
الأجنح والأف�سل والأول من ن�عه، �سيما واأنه ك�سف من خال ما قدمت 
فيه من بح�ث ودرا�سات  تنظيم داع�س ومن يقف وراءه، ف�سًا عن ف�سحه 

ملن يدعم هذه الع�سابة.

• د.نور الحسني



واإذا كان هذا الكام املاّر منطبقا على اأحد من رواد 
الفن الت�سكيلي احلديث يف العراق؛ فاإنه �سينطبق على 
اأح�سان  يف  املولود   ) ح�سن  فائق   ( الكبري  الر�سام 
واملتوفى  1914م،  عام  ببغداد  ال�سعبّية  البقجة  حملة 
يف منفاه االإجباري بباري�س عا�سمة النور عام 1992م.
اأ�سنته كثريا فحاول  وقد عا�س ح�سن حالة يتم مبكر 
التعوي�س عن حنان االأب ورعايته من خال ع�سقه فن 
الر�سم والنحت الطيني، اإذ كان مي�سي ليايل ال�ستاء 
الطويلة على �سوء فانو�س خافت، وهو ير�سم حماكيا 
مــفــردات الــواقــع املحيط بــه بكل دقــة وولـــع، بــل كان 
اأينما حل ورحل،  الب�سيطة  اأدواته ومعداته  ي�سطحب 
مذكراته  بع�س  يف  املــوهــوب  املــبــدع  هــذا  لنا  ويـــروي 
يعمل  الــذي  خاله  برفقة  مرة  كان  حني  اأنــه  املتناثرة 
ب�ستانيا يف حدائق امللك )في�سل االأول( الذي راآه وهو 
ير�سم الطبيعة الغناء يف تلك احلدائق الواقعة مبنطقة 
وموهبته  بر�سوماته  العجب  غاية  فاأعجب  احلارثية، 
بدرا�سة  امللك  وقد ن�سحه  �سّنه،  اأكرب من  كانت  التي 
الفن،  لدرا�سة  اأوربـــا  اإىل  علمية  ببعثة  ووعــده  الفن 
قبل  1934م  عام  في�سل  امللك  تخطف  املوت  يد  لكن 
املرحوم  ابنه  بعد  فيما  اأجنزه  الذي  الوعد  يحقق  اأن 
اإىل عا�سمة  الفقري  الفتى  لي�سل هذا  )امللك غازي( 
اأذهلت  التي  ور�سوماته  لوحاته  حاما  والفن  النور 
اأ�ستاذ فن الر�سم ) لوي روجيه( يف معهد )البوزار( 
بباري�س –اآنذاك- ونالت اإعجابه ل�سدقها وحميمّيتها 

وفطريتها ال�سديدة.
1938م  عــام  )الـــبـــوزار(  مــن  ح�سن  تــخــرج  وعندما 
وفنانيها  بر�ساميها  التاأثري  حمــاوال  بغداد  اإىل  عــاد 
بالر�سم  خا�س  لفرع  تاأ�سي�سه  خــال  من  الفطريني 
يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد عام 1939م، ف�سا 

عام  الفن  اأ�سدقاء  جمعية  تكوين  يف  م�ساركته  عن 
1943م، ودوره الفاعل يف تاأ�سي�س جماعة الرواد عام 
1950م، اإذ كان اأحد اأقطابها الفنان العماق )جواد 
�سليم( وقد اأ�سهمت هذه اجلماعة يف التاأ�سيل العلمي 
العراق  يف  بها  املتعلقة  واالأن�سطة  للفنون  واالأكادميي 
ثم يف مّد اجل�سور املطلوبة لهذه الفنون مع النا�س كي 

توؤدي اأدوارها وتاأثرها االإيجابي.
اإىل  نّبه  من  اأول  كونه  اإىل  ح�سن  فائق  اأهمية  وتكمن 
تدّرجات   حتملها  اللتني  وامل�سمونّية  الفنية  القيمتني 
اللون  مع  تعامله  كان  ولــذا  اللوحة،  يف  الواحد  اللون 
واحل�سا�سّية  والعاطفة  الــروح  من  فيه  �سفافا  تعاما 
اأن  ي�سعر  لوحاته  اإىل  الناظر  اأن  الكثري، حتى  ال�سيء 
هذه اللوحات تتحدث اإليه، وال �سيما يف ) البوريرتيهات 
من  على  تعك�س  كانت  التي  ال�سخ�سية  الوجوه  اأي   )
وانفعاالتها  املر�سومة  ال�سخ�سية  روح  ي�ساهدها 
ومزاجها اخلا�س، وهذا ما يجعل من ر�سامنا واحدا 
من اأكرث فناين )البورتريه( دقة واإبداعا على م�ستوى 
العراق والوطن العربي، وذلك لرباعته يف و�سع االألوان 
بوعي تام ولقدرته على اإك�ساب �سفة احليوية التي تعد 

اأهم �سفات العمل الت�سكيلي الفني.
العراقي  الواقع  ومــفــردات  املحلّية  البيئة  كانت  وقــد 
جّل  ت�سكّل  املــعــّذب  واإن�سانه  ومــدنــه  بريفه  ال�سعبي 
اهتمامات فائق ح�سن، ي�ساعده يف ذلك اإم�ساوؤه �سطرا 
باالأرياف،  املحاطة  )امل�سيب(  مدينة  يف  طفولته  من 
و�سطرا من �سباه يف مدينة )النا�سرية( وتعّلقه بحياة 
الكادحني والب�سطاء من النا�س واختاطه معهم بغ�س 
ولعل  واأمكنتهم،  وانتماءاتهم  طبيعتهم  عن  النظر 
البدو  جمموعة  مع  اأم�ساها  التي  ال�سخ�سية  جتربته 
التعّلق  ذلك  من  جانبا  لنا  تعك�س  )�سّمر(  قبيلة  من 

اعالم ومفكرون

)1914-1992(حسن

يف زمن كزماننا ال 
ُيحتفى فيه بالنخب 

املبدعة �سيولد 
عباقرة وميوتون 
دون اأن ياأبه بهم 

اأحد، اأو دون اأن تقرع 
لرحيلهم طبول مدنهم 

التي اأجنبتهم... ثم 
تكت�سف فرادتهم 

ومتّيزهم بعد حني، 
ورمبا مي�سون -كما 

جاءوا ب�سمت- 
فتطوي يد الن�سيان 
روائعهم التي اأفنوا 
اأعمارهم يف �سبيل 

اأن ت�سل اإىل النا�س 
لتخلف اأثرا من 

ف�سيلة اأو ب�سمة من 
كمال اإن�ساين حممود.

جدارية الحلم والثورة
يا�سني   • علي 

فائق
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هذه  حلياة  املج�ّسدة  ح�سن  فائق  لوحات  به  توحي  الــذي 
القبيلة باأزيائها وخيول فر�سانها ومفردات واقعها اليومي. 
واآزرهــا  اجلي�س  قادها  التي  1958م  عام  ثورة  قيام  وبعد 
ال�سعب للق�ساء على امللكية كان فائق ح�سن م�ستجيبا لهذه 
النظام  اإىل  بانتقاله  العراق  تاريخ  يف  احلا�سمة  اللحظة 
تنفيذه  خال  من  التغيري  عملّية  يف  وم�ساركا  اجلمهوري، 
العا�سمة  اأعمال وت�ساميم فنية كبرية يف  اأهم  لواحد من 
بغداد، هي: ن�سب اجلندي املجهول املزال باأمر الدكتاتور 
املقبور، ون�سب احلرية الذي �سّممت له جدارية هائلة من 
املرمر بقلب بغداد، وعلى �سطح هذه اجلدارية و�سع الفنان 
اأّما  الربونزية،  من�سوباته   )1961  -1921( �سليم  جواد 
الطريان  �ساحة  يف  الثورة(  )جدارية  فهو  الثالث  الن�سب 
مبقابل ن�سب احلرية املذكور، وقد �سّكل ح�سن عمله الرائع 
من اآالف قطع ال�سرياميك ال�سغرية امللونة  املقاومة حلّر 
على  وتبعث  املتلقي  ت�سّد  بطريقة  ولّونها  الاهب،  بغداد 

الده�سة واالإعجاب  .
فئات  اإىل  املنتمني  النا�س  من  جمموعة  اجلدارية  ومتّثل 
والعمال  والطلبة  كاجلنود  العراقي  ال�سعب  من  متنوعة 
بع�سهم  ل�سق  اجلميع  ترا�س  وقــد  والن�ساء،  والفاحني 
الثورة  حول  التفافهم  توؤكد  متناغمة  هارمونية  بطريقة 
الوليدة وتاأييدهم لها، ويعزز ذلك االأيدي املرفوعة جذال، 
وجمموعة احلمامات البي�س التي ترفعها اأكف املر�سومني. 
اأما يف منت�سف اجلدارية فتقف امراأة �سابة رافعة يديها 
االأحــام  اإىل  كرتميز  حمامتان  بينهما  مــن  تطري  التي 
املنطلقة، وهناك بالقرب من هذه املراأة ثّمة جندي وعامل 
م�ستقبل  اإىل  مفتوحة  باأعني  ينظرن  ن�ساء  وثّمة  ومــزارع، 
الوليدة.  الثورة  بتحقيقه هذه  �ستنه�س  زاهر وعهد جديد 
للناظر  ظهره  يدير  طفٌل  اجلدارية  اأ�سفل  يف  يظهر  بينما 
بالقرب منه قف�س مفتوح خال  اإىل اجلدارية، كما يظهر 
من احلمام، وذلك كناية عن التخل�س من زمن العبودية 

والقهر واال�ستغال والتبعية لاأجنبي املت�سّلط .
اجلدارية  هــذه  فيه  اأقيمت  الــذي  املكان  اأن  الافت  ومــن 
ظل مكانا للعمال والك�سبة الباحثني عن قوت يومهم حتى 
�ساعتنا هذه، كما اأن هذه اجلدارية عند افتتاحها الأول مرة 
لتد�سينها  املتجمهرين  من  االآالف  جعلت  1959م  عام  يف 
يطلقون ع�سرات احلمائم تيّمنا بال�سام وباملحبة ومتاهيا 
على  زد  ح�سارّية،  وقيم  م�سامني  من  اجلــداريــة  يف  مع 
ذلك اأن احلكام البعثّيني حينما اأجهزوا على ال�سلطة عام 
التي  البي�س  احلمائم  ب�سبغ  جاوزتهم  اأمـــروا  1968م 
باللون  اجلدارية  �سطح  على  احلرية  من  ف�ساء  يف  ت�سبح 
ولو كانت  واالأحام حتى  االآمال  اإمعانا يف حتطيم  االأ�سود 

على جدران عمل فّني خالد كجدارية فائق ح�سن!
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تقارير

الظاهر واملظهر، �صيدان جليال  القدر و�صريفا الن�صب، اإذ يعود ن�صبهما بح�صب ما ت�صي اليه امل�صادر اىل 
الإمام مو�صى الكاظم )عليه ال�صالم(، وكحال بقية اأهل بيت النبوة تعر�ض هذان ال�صيدان اىل ال�صطهاد 

والظلم حتى التحقا بالرفيق العلى �صهيدين مظلومني )عليهما ر�صوان اهلل(.ولل�صيدين اجلليلني مزار 
�صاخ�ض يقع ف ناحية املدحتية  ف حمافظة بابل، و�صط منطقة زراعية،  يبعد عن مرقد ال�صيد اجلليل 

العالمة ابي يعلى، احلمزة الغربي)عليه ال�صالم( بحدود 2كم. 

مرقد السيدين

الظاهر
)(واملظهر

منار يهتدي اليه الزائرون

•تقرير: حمم�د امل�سع�دي     
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الن�صب ال�صريف 
يق�ل  احل�سينية(  )الرو�سة  ملجلة  حديثه  يف 
ال�ستاذ  ال�سريف،  للمزار  اخل��ا���س  الم��ني 
حامد علي ظاهر" بعد البحث والتحقيق عن 
ن�سب ال�سيدين اجلليلني علي الظاهر وحممد 
مظهر الدين ) عليهما ال�سام ( تبني اأنهما 
من  اأبناء ال�سيد من�س�ر بن ال�سيد نعمة بن 
اإبراهيم  اأب� �سبحة بن  اإدري�س بن عبد اهلل بن احل�سني القطعي بن م��سى 

املرت�سى بن الإمام م��سى الكاظم ) عليهم ال�سام (".
يف  العبا�سية  الدولة  �سق�ط  بعد  باأنه  تفيد  التاريخية  امل�سادر  واأو�سح" ان 
زمن ه�لك�، كان ال�سيدان يدر�سان يف جامع الك�فة املعظم، العل�م الدينية 
ال�سام(  )عليه  عقيل  بن  م�سلم  ال�سيد  زائ��ري  يخدمان  ال�قت  نف�س  ويف 
ب�سقيهم املاء، ا�ستذكارا منهما  لعط�س جدهم �سيد ال�سهداء )عليه ال�سام( 
عقيل  بن  م�سلم  مرقد  اإىل  الفرات  من  نهر  بحفر  قام�ا  حتى  عا�س�راء  يف 
النجف وكان ذلك على نفقتهم  اأطراف  اإىل  النهر  ال�سام( و و�سل  )عليه 

اخلا�سة".
ا�صت�صهادهما )ر�ض( 

اجلليلني  ال�سيدين  ا�ست�سهاد  ق�سة  ال�سريف،  للمزار  اخلا�س  الأمني  وبني   
قائًا" لل�سيدين مكانة كبرية لدى املجتمع يف ذلك ال�قت، اإذ يلجئ اإليهما 
الكثري من امل�ؤمنني لا�ستماع اإىل حديثهما عن �سرية اأجدادهم املع�س�مني 
)عليه ال�سام( وملعرفة الأحكام ال�سرعية، حتى اأ�سبح هذا الأمر يثري غ�سب 
�ساحب الدي�ان امللكي )اجل�يني(، فن�سب لهم العداء وقام با�ستخدام كافة 
الأ�ساليب والطرق لعزل النا�س عن ال�سيدين الطاهرين، ولكنه مل يتمكن من 
ذلك، وكان ال�سيدان يردان الإ�ساءة بالإح�سان، وقد ازداد غ�سب اجل�يني 
عليهما، فقتلهما ورماهما يف بئر دارهم يف اأواخر �سعبان �سنة 683 هجرية 

وبهذا نال�ا ال�سهادة". 
اكت�صاف املرقد  

وح�ل اكت�ساف املرقد يذكر المني اخلا�س للمزار" ان العتقاد ال�سائد قبل 
اكت�ساف مرقدي ال�سيدين ان هناك قرب واحد فقط، وبعد التحقيق الدقيق 
ولي�س قرب واحد، ويف عام 1998 مت مراجعة املرجع  اأن هناك قربين  تبني 

)قد�س(  العل�م  بحر  ح�سني  ال�سيد  الديني 
وعلى  لل�سيدين،  ال�سريف  الن�سب  من  للتاأكد 
بح�س�ر  والتنقيب  احل��ف��ر  ب���داأ  ذل��ك  ���س���ء 
ال�سيخ  ومنهم  العظام،  املراجع  بع�س  وكاء 
ال�سيد  وكيل  ع��زه(  )دام  ال�سلطاين  را�سي 
ال�سدر الثاين )قد�س(، وجمع من امل�ؤمنني،  
ات�سح ان هنالك قربين متحدين مع بع�سهما 

البع�س ت�سمهما غرفة قدمية من الطراز الإ�سامي م�ساحتها )4.5×4.5(
م2، وهي ال�سرداب احلايل".

مراحل بناء املزار ال�صريف
م�س�ؤول وحدة الإعام يف املزار، ال�ستاذ عماد ج�اد، حتدث عن مراحل بناء 
"  بعد التاأكد من ن�سب ال�سيدين ال�سريفني، �سرع �سدنة  املرقد ال�سريف قائا
املرقد ببنائه، األ ان ازلم النظام ال�سدامي قام�ا باعتقالهم بذريعة �سرقة 
الآثار، وبعد تدخل مديرة اآثار بغداد العامة انذاك مت منح اجازة بناء املرقد 
للمزارات  العامة  المانة  اىل  الطاهر  املرقد  �سم   2008 عام  ويف  لل�سدنة، 
املزار  بناء  لإمتام  واملعن�ي  املادي  الدعم  قدمت  والتي  ال�سريفة،  ال�سيعية 
ال�سريف حتى و�سل اىل ما ه� عليه الي�م،  وما زال الدعم مت�ا�سا لت��سيع 

املزار الطاهر".
البناء اخلا�س  وم�ساحة  4 دومن،  ار�س م�ساحتها  املزار على  واأ�ساف" يقع 
باملزار هي )30م ×30م( اما ما تبقى فه� خم�س�س ل�سرتاحة الزائرين 
الذين يت�افدون بكرثة لزيارة املرقد الظاهر، خ�س��سا يف ذكرى ا�ست�سهاد 
ال�سيدين يف اواخر �سهر �سعبان، حيث يقام جمل�س ح�سيني يح�سره خدام  

املنرب احل�سيني ا�سافة اىل اآلف الزائرين".
امل�صاريع امل�صتقبلية

وعن امل�ساريع واخلطط امل�ستقبلية قال الأمني اخلا�س للمزار" لدينا قطعة 
الزائرة  لل�ف�د  فندق  لبناء  ن�ستغلها  ان  نطمح  دومن(  م�ساحتها)6  ار���س 
للمرقد ومدينة العاب  �سغرية لاأطفال،  وهناك نية ل�ستغال قطعة ار�س 
وذلك من خال  ا�ستثماري،  م�سروع  اقامة  ( يف  دومن  م�ساحتها )7  اأخرى 
ال�ستعانة بالعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني ملا لهما من خربة يف هذا 

املجال". 
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•اإعداد: عبدالّرحمن الّامي

هل �سّرح زيد ال�سهيد باإمامته وخالفته عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(؟ وهل كانت نه�سته من اأجل 
اإرجاع احلّق اىل اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّسالم(؟ وهل كان خروجه باإذن من اإمام زمانه؟ وهل هو يف حمّل الر�سا 

من عند  اأهل البيت )عليهم ال�سالم(؟ 
هذه االأ�سئلة وغريها �سوف يجيبنا عليها ثالثة من االأعالم البارزين يف مدر�سة اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّسالم(:

زيد ال�سهيد 
بني الرف�س والقبول

يــــقــــول الـــعـــالمـــة 
ال�سيخ عبد احل�سني 
االأمــيــنــي )قــد�ــس 

�سّره(:
وال�سيعة  ال�سهيد  زيــد 
االإمامية االثني ع�سرية

ال�سيم،  اأبـــاة  اأحــد  هو 
علماء  مــقــدمــي  ومـــن 
اأهل البيت، قد اكتنفته الف�سائل من �ستى جوانبه، علم 
متدفق، وورع مو�سوف، وب�سالة معلومة، و�سدة يف الباأ�س، 
و�سمم ي�سع له كل جامع، واإباء يك�سح عنه اأي �سيم، كل 
ذلك مو�سول ب�سرف نبوي، وجمد علوي، و�سوؤدد فاطمي، 

وروح ح�سيني.
وال�سيعة على بكرة اأبيها ال تقول فيه اإال بالقدا�سة، وترى 
ونه�سة  ناجع،  جهاد  من  له  عمل  كل  تربير  واجبها  من 
كرمية، ودعوة اإىل الر�سا من اآل حممد، ت�سهد لذلك كله 
اأحاديث اأ�سندوها اإىل النبي �سلى اهلل عليه واآله واأئمتهم 
�سعرائهم  مدايح  و  علمائهم،  ون�سو�س  ال�سام،  عليهم 

وتاأبينهم له، واإفراد موؤلفيهم اأخباره بالتدوين.
اأما االأحاديث فمنها قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
زيد  لــه:  يقال  رجــل  �سلبك  من  يخرج  ال�سبط:  للح�سني 
بغري  اجلنة  يدخلون  النا�س  رقــاب  واأ�سحابه  هو  يتخطا 

ح�ساب 1.
اإنه يخرج ويقتل بالكوفة  وقوله �سلى اهلل عليه واآله فيه: 
لروحه  وتفتح  نب�سا،  قربه  من  يخرج  بالكنا�سة،  وي�سلب 

اأبواب ال�سماء، وتبتهج به اأهل ال�سموات واالأر�س 2.
ال�سام وقد وقف على مو�سع  املوؤمنني عليه  اأمــري  وقــول 
الذي  ما  له:  فقالوا  اأ�سحابه  وبكى  فبكى  بالكوفة  �سلبه 
اأبكاك؟! قال: اإن رجا من ولدي ي�سلب يف هذا املو�سع، 
من ر�سي اأن ينظر اإىل عورته اأكبه اهلل على وجهه يف النار 

.3
وقول االإمام الباقر حممد بن علي عليهما ال�سام: األلهم 

ا�سدد اأزري بزيد. وكان اإذا نظر اإليه ميثل:
قــواه ب�سعــــيف  وال  ــواه  ب  *** مالك  ــو  اأب اإن  مــا  لعمرك 
نهاه ما  اإذا  اأخــاه  يعادي   *** وازع  لـــــــه  بــــــــــــاالألد  وال 
ن�ساه عرد  الرمح  كعالية   *** ليــــــــن  هــــــــني  ولــــــــكنه 
اإليه كفاه اإذا �سدته �سدت مطواعة *** ومهمـــــــا وكلت 
اأبو مالك قا�ســـــــــر فقره *** على نف�سه وم�سيع غناه 4
ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا  ودخل عليه زيد فلما راآه تا: ) َيا اأَيَُّها الَّ
... ( 5. ثم قال: اأنت واهلل يا  ِ اِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداَء هلِلَّ َقوَّ

زيد من اأهل ذلك 6.
وقول ال�سادق عليه ال�سام: اإنه كان موؤمنا، وكان عارفا، 
وكان عاملا، وكان �سدوقا، اأما اإنه لو ظفر لوفى، اأما اإنه لو 

ملك لعرف كيف ي�سنعها 7.
وقوله االآخر ملا �سمع قتله: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، عند اهلل 
اأحت�سب عمي اإنه كان نعم العم، اإن عمي كان رجا لدنيانا 
واآخرتنا، م�سى واهلل عمي �سهيدا ك�سهداء ا�ست�سهدوا مع 

ر�سول اهلل وعلي واحل�سني م�سى واهلل �سهيدا 8.
وقوله االآخر: اإن زيدا كان عاملا، وكان �سدوقا، ومل يدعكم 
اإىل نف�سه واإمنا دعاكم اإىل الر�سا من اآل حممد، ولو ظفر 
جمتمع  �سلطان  اإىل  خــرج  واإمنــا  اإليه،  دعاكم  مبا  لوفى 

لينق�سه 9.
يف  فمعه  زيــد  على  الباكي  اأمــا  حديث:  يف  االآخــر  وقوله 

اجلنة، اأما ال�سامت ف�سريك يف دمه.
وقول الر�سا �سام اهلل عليه: اإنه كان من علماء اآل حممد 
غ�سب هلل فجاهد اأعــداءه، حتى قتل 10. واالأحاديث يف 

ذلك كثرية واإمنا اقت�سرنا على املذكور حتريا لايجاز.
يف  املفيد  ال�سيخ  كلمة  فــدونــك  العلماء  ن�سو�س  واأمـــا 
اإر�ساده، واخلزار القمي يف كفاية االأثر، والن�سابة العمري 
يف  االأول  وال�سهيد  رجــالــه،  يف  داود  وابـــن  املــجــدي،  يف 
قواعده، وال�سيخ حممد بن ال�سيخ �ساحب املعامل يف �سرح 
اال�ستب�سار، واال�سرت ابادي يف رجاله، وابن اأبي جامع يف 
العقول، ومريزا عبد  مراآة  املجل�سي يف  والعامة  رجاله، 
النبي  عبد  وال�سيخ  العلماء،  ريا�س  يف  اال�سبهاين  اهلل 
يف  العاملي  احلــر  ال�سيخ  و  الــرجــال،  تكملة  يف  الكاظمي 

العلوم  اآية اهلل بحر  وال�سيد حممد جد  الو�سائل،  خامتة 
يف ر�سالته، وال�سيخ اأبي علي يف رجاله، و�سيخنا النوري يف 

خامتة امل�ستدرك، و�سيخنا املامقاين يف تنقيح املقال.
اإىل كثريين من اأمثالهم فقد اتفقوا جميعا على معنى واحد 
هو تنزيه �ساحة زيد عن اأي عاب و�سية، واإن دعوته كانت 

اإلهية، وجهاده يف �سبيل اهلل.
امللة  بهاء  �سيخهم  قــول  جمعا،  ال�سيعة  راأي  عن  ويعرب 
والدين العاملي يف ر�سالة اإثبات وجود االإمام املنتظر: اإنا 
مع�سر االإمامية ال نقول يف زيد بن علي اإال خريا، والروايات 
عن اأئمتنا يف هذا املعنى كثرية. وقال العامة الكاظمي 
وورعه  اال�سام على جالة زيد  اإتفق علماء  التكملة:  يف 

وف�سله.

ويـــقـــول اآيــــة اهلل 
ـــخ جــعــفــر  ـــي ـــس ـــ� ال
الـــ�ـــســـبـــحـــاين يف 
املــلــل  يف  بــحــوثــه 

والنحل:
اإّن موقف علماء ال�سيعة 
موقف  نف�س  ااِلمامية 
النبي وعرتته الطاهرة 
)عليهم ال�سام( واإن كنَت يف �سّك من ذلك فاقراأ كلماتهم 

يف حقه: 
ــي جعفر )عليه  اأب بعد  اإخــوتــه  عــني  كــان  املفيد:  قــال  1ـ 
�سخيًا،  فقيهًا،  عابدًا  ورعــًا،  وكــان  واأف�سلهم،  ال�سام( 
�سجاعًا، وظهر بال�سيف ياأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، 
ويطلب بثارات احل�سني )عليه ال�سام( )ااِلر�ساد: 268، 

ط النجف(.
2ـ وقال الن�سابة اأبو احل�سن علي بن حممد العمري: كان 
زيد اأحد �سادات بني ها�سم ف�سًا وفهمًا خرج اأيام ه�سام 
ااَلحول ابن عبد اهلّل )والظاهر عبد امللك(فقتل و�سلب 
�ست �سنني، وقيل اأُحرق وذري يف الفراتـ  لعن اهلّل ظامليهـ  

)املجدي يف ااَلن�ساب: 1|156(.

شبهة واكثر من ّرد

• ال�سيخ عبد احل�سني االأميني

• ال�سيخ جعفر ال�سبحاين
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حممد،  اآل  علماء  من  كان  زيــدًا  اإّن  الطرب�سي:  وقــال  3ـ 
)ريا�س  �سبيله  يف  قتل  حتى  اأعـــداءه  فجاهد  هلّل  غ�سب 

العلماء: 2|338(.
4ـ وقال ابن داود: زيد بن علي بن احل�سني قتل �سنة اإحدى 
وع�سرين ومائة، وله اثنتان واأربعون �سنة �سهد له ال�سادق 
الرجال:  داود:  )ابن  له  وترحم  بالوفاء  ال�سام(  )عليه 

.)10|1
5ـ قال ال�سهيد ااَلّول يف القواعد: وجاز اأن يكون خروجهم 
زيــد بن علي )عليه  الطاعة كخروج  واجــب  اإمـــاٍم  ــاإذن  ب
ـ )القواعد:  ـ عليه ال�سام  ال�سام( وغريه من بني علي 

.)207|2
6ـ قال ال�سيخ عبد اهلّل ااَلفندي التربيزي: ال�سيد اجلليل 
ال�سهيد اأبو احل�سني زيد بن علي بن احل�سني، اإمام الزيدية 
وكان �سيدًا كبريًا عظيمًا يف اأهله وعند �سيعة اأبيه، ولكن 
اختلفت ااَلخبار وتعار�ست االآثار بل كام العلماء ااَلخيار 
اأي�سًا يف مدحه وقدحه، والروايات يف ف�سله كثرية، وقد 
اأّلف جماعة من متاأخري علماء ال�سيعة ومتقدميهم كتبًا 
عديدة مق�سورة على ذكر ف�سائله كما يظهر من مطاوي 

كتب الرجال ومن غريها اأي�سًا.
ومن املتاأخرين مريزا حممد اال�سرتاآبادي فله ر�سالة يف 
اأحوال زيد بن علي. هذا واأورد فيه كام املفيد يف ااِلر�ساد 
اأعــام  يف  الطرب�سي  رواه  ما  اأي�سًا  فيها  ونقل  بتمامه، 
ونحوهما،  ال�سيعة  ربيع  ابن طاوو�س يف  رواه  وما  الــورى، 

وباجلملة فقد اأورد فيها روايات كثرية يف مدحه.
ال�سادات املعا�سرين �سوعف قدره يف  اأفا�سل  قال بع�س 
اأبو احل�سني زيد بن علي بن  ال�سحيفة: هو  اأوائــل �سرح 
اأُّمــه اأُّم  ـ  احل�سني بن علي بن اأبي طالب ـ عليهم ال�سام 
ولد كان جّم الف�سائل عظيم املناقب، وكان يقال له: حليف 
اأبي اجلــارود، قال:  البخاري عن  اأبو ن�سر  القراآن. روى 
قدمت املدينة، فجعلت كّلما �ساألت عن زيد بن علي. قيل 
يل: ذلك حليف القراآن. ذاك اأُ�سطوانة امل�سجد من كرثة 

�ساته.
وقال ال�سيخ بهاء الدين العاملي يف اآخر ر�سالته املعمولة يف 
اإثبات وجود القائم )عليه ال�سام(: االآن اأي�سًا اإّنا مع�سر 
ااِلمامية ال نقول يف زيدًا ـ ر�سي اهلّل عنه ـ اإاّل خريًا وكان 
»اإّن  الأ�سحابه:  قال  قد  ال�سام(  )عليه  ال�سادق  جعفر 
زيدًا يتخّطى يوم القيامة اأهل املح�سر حتى يدخل اجلّنة« 
والروايات عن اأئمتنا يف هذا املعنى كثرية)ريا�س العلماء 

وحيا�س الف�ساء: 2|318(.
7ـ قال الكاظمي: اّتفق علماء ااِل�سام على جالته وثقته 
كثرية  اأخــبــار  ذلــك  روي يف  وقــد  وف�سله،  وعلمه  وورعــه 
حتى عقد ابن بابويه يف العيون بابًا لذلك )تنقيح املقال: 

.)467|1
8ـ قال املحّدث النوري: واأّما زيد بن علي فهو عندنا جليل 
يوهم  مما  ورد  ومــا  املنزلة،  كبري  ال�ساأن،  عظيم  القدر 
التقية )امل�ستدرك:  اأو حممول على  خاف ذلك مطروح 

.)599|3
واأخباره  ثقة  زيــدًا  اأعترب  اإيّن  املامقاين:  املحّقق  قال  9ـ 

�سحاحًا ا�سطاحًا بعد كون خروجه باإذن ال�سادق )عليه 
ال�سام( ملق�سد عقائي عظيم وهو مطالبة حّق ااِلمامة 
اإمتامًا للحّجة وقطعًا لعذرهم بعدم مطالب له وقول جمع 
فيه باالإمامة بت�سويل ال�سيطان مع نفيه اإياها من نف�سه، 
واإثباته اإياها البن اأخيه ال�سادق ال يزري فيه كعدم اإزراء 
ن�سبة القائلني باإمامته اإليه اأحكامًا فقهية خمالفة للحق 

)تنقيح املقال: 1|469، 470(
الروايات غري  ا�ستفا�ست  10ـ وقال املحّقق اخلوئي: وقد 
ما ذكرناه يف مدح زيد وجالته واأّنه طلب بخروجه ااَلمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ـ اإىل اأن قال: ـ واإّن ا�ستفا�سة 
رجال  )معجم  اأ�سنادها  يف  النظر  عن  اأغنتنا  الروايات 

احلديث: 7|347 ـ 349(.
ثم اإّنه اأفرد غري واحد من اأعام ااِلمامية تاأليفًا يف زيد 

وف�سله وماآثره، فمنهم: 
1ـ اإبراهيم بن �سعيد بن هال الثقفي )م 283 هـ( له كتاب 

اأخبار زيد.
2ـ حممد بن زكريا موىل بني غاب )م 298 هـ( له اأخبار 

زيد.
اأخبار  3ـ عبد العزيز بن يحيى اجللودي )م 368هـــ( له 

زيد.
كتاب  له  372هــــ(  )م  ال�سيباين  اهلّل  عبد  بن  حممد  4ـ 

ف�سائل زيد.
5ـ ال�سيخ ال�سدوق اأبو جعفر القمي )م 381هـ( له كتاب 

يف اأخباره.
6ـ مريزا حممـد اال�سرتابـادي �ساحب الرجـال الكبري )م 

1028هـ( لـه ر�سالة يف اأحوال زيد.
7ـ ال�سيد حم�سن ااَلمني العاملي اأحد كبار علماء ااِلمامية 
يف القرن الرابع ع�سر )م 1373هـ( له كتاب اأبو احل�سني 

زيد ال�سهيد وقد طبع يف ال�سام.
8ـ ال�سيد عبد الرزاق املو�سوي املقرم، له كتاب زيد ال�سهيد 

ويف ذيله كتاب تنزيه املختار، وقد طبع عام 1355هـ.
هذه كلمات علماء ال�سيعة ااِلمامية يف حّق زيد ولي�س هناك 
من ال�سيعة ااِلمامية من يبغ�سه اأو يذّمه ولو ورد فيه روايات 
ذم فاإمّنا هي مطروحة اأو موؤّولة ال تعادل ما تواترت عليه 
من الروايات الدالة على وثاقته، وجالة قدره فمن اأراد 
رمي ال�سيعة ااِلمامية بغري هذا فهو كذاب ُيعدُّ من رماة 

القول على عواهنه.

ـــول �ــســمــاحــة  ـــق وي
ـــخ حمــمــد  ـــي ـــس ـــ� ال
معر�س  يف  ح�سون 
هــذه  عــلــى  ردوده 

ال�سبهة:
اإن فرق ال�سيعة اأكرثها 
قليًا  وقتًا  اإاّل  تــدم  مل 
من الزمن وانقر�ست، 
واإذا  واال�سماعيلية،  الزيدية  اإاّل  الفرق  هذه  من  يبق  ومل 
اأطلق ا�سم ال�سيعة فاأنه يتبادر منه االإمامية االثني ع�سرية 

الذين يعتربون هم االأ�سل يف الت�سيع.
م�سائل  اىل  يعود  قد  فاإنه  الفرق  هذه  ظهور  من�ساأ  واأمــا 
�سيا�سية وثورية �سد احلكومة الظاملة ثم بعد مرور الزمن 

ترّتبت عليها اأغرا�س دنيوية.
فاإّن زيد بن علي )عليه ال�سام( ملا قام كان قيامه باإذن 
انت�سر  اإذا  هدفه  وكــان  ال�سام(  )عليه  الباقر  االإمــام 
بثورته اإعطاء االإمامة اإىل اأهلها، لكّنه ملّا ا�ست�سهد ُحّرفت 
اأ�سل الواقعة، ون�سبوا اإىل زيد اأ�سياء هو بريء منها، وهو 
اأمر طبيعي يف كّل حركة يكون لها اأن�سار ويقوم برعايتها 

على طول الزمن اأنا�س غري مع�سومني.
والزيدية و�سائر الفرق التي تن�ساأ يف كّل االأديان واملذاهب 
ت�سرتك يف م�ساألة واحدة الأجل تاأ�سي�س هذه الفرق، اأ�سار 
ُتّتبع  )اأهـــواء  بقوله:  ال�سام(  )عليه  علي  االإمــام  اإليها 
رجال  فيها  يتوىل  اهلل  كتاب  فيها  يخالف  ُتبتدع  واأحكام 
رجــااًل على غري دين اهلل( نهج الباغة خطبة 50، وقد 
اأموال ومنا�سب، هذا كله باالإ�سافة  تتمثل بح�سول على 
يعود  وهذا  االختاف،  الإيجاد  اخلارجية  التدخات  اإىل 

اإىل الظروف ال�سيا�سية اآنذاك.
اإماميًا  فقد كان زيد ال�سهيد )ر�سوان اهلل عليه( �سيعيًا 
بيته  اأهــل  من  ال�سام(  )عليهم  االأئــمــة  ل�سادته  مواليًا 
الكثرية  ــار  واالأخــب الن�سو�س  ذلــك  على  دلــت  االأطــهــار 
املتكاثرة يف حّقه من اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سام(، 
اهلل  ر�سول  بعد  �سرعية  بخافة  يقّر  اأو  يعرتف  مل  وهــو 
)�سلى اهلل عليه واآله( غري ما هي عليه عقيدة االإمامية 
باأن ال م�سروعية الأّيــة خافة بعد ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله( �سوى لائمة االثني ع�سر من اأهل البيت عليهم 
ال�سام، وي�سهد لذلك قول االإمام ال�سادق )عليه ال�سام( 
فيه: )اإنه كان موؤمنًا، وكان عارفًا وكان عاملًا وكان �سدوقًا، 
اأما اإنه لو ظفر لوفى، اأما اأنه لو ملك لعرف كيف ي�سنعها( 

انظر مو�سوعة الغدير 3: 70.
وال عاقة لزيد ال�سهيد اأو اأتباعه بالت�سمية بالراف�سة،الأّن 
زيد  والدة  قبل  رائــجــًا  كــان  �سيا�سي  م�سطلح  الراف�سة 
باأعوام وكان يطلق على من مل يعرتف ب�سرعية  بن علي 
معاوية  اأن  نرى  ذلك  والأجــل  احلاكم،  ال�سيا�سي  النظام 
ي�سف خمالفي علي )عليه ال�سام( بالرف�س وي�سميهم 
)املــتــويف  املنقري  مــزاحــم  بــن  ن�سر  ينقل  بالراف�سة، 
اإىل  اأنه كتب  212هـــ( يف كتابه وقعة �سفني عن معاوية، 
عمرو بن العا�س وهو يف البيع يف فل�سطني، اأما بعد: )فاإنه 
كان من اأمر علي وطلحة والزبري ما قد بلغك وقد �سقط 
اإلينا مروان بن احلكم يف راف�سة اأهل الب�سرة وقدم علينا 
جرير بن عبد اهلل...( وقعة �سفني: 29، ترى اأنه ي�سف 
مروان بن احلكم ومن كان معه بالرف�س وما ذلك اإال الأنهم 
ال�سام(  االإمــام علي )عليه  ب�سريعة حكومة  يعرتفوا  مل 
وهذا يعرب عن تقدم اال�ستعمال على والدة زيد ومبا اأن 
ب�سرعية خافة غري  اأبيهم مل يعرتفوا  بكرة  ال�سيعة عن 
االإمام ف�ساروا راف�سة بهذا اللحاظ، ودعوى ارتباط ذلك 

بزيد ال�سهيد ال �سحة لها.

ح�سون حممد  • ال�سيخ 



أدبية

�سام عليك �سهر ربيع.. اأما اآن االأوان لنفرح فيك..؟
ات.. واالإحتفاالت.. والفتوحات..  �سام عليك يا �سهر امَل�سرَّ

والتفتحات..
�سام عليك يا �سهر النور.. وال�سرور.. واحلبور.. 

ماذا اأقول يا ربيع..؟؟
هل اأقول: اأننا ا�ستقنا اإىل الربيع.؟ وَمْن ذا الذي ال يتوق ، اأو 

يقتله
ال�سوق اإىل طيوبك يا ربيع الطيب..؟؟

فاأنت – �سهر التفتح املُزهر.. والتاقح املُثمر.. وال�سحاب 
املُمطر..

واء.. ويظهر النماء.. منك تنطلق موا�سم العطاء.. ويكتمل الرَّ
ربيع الف�سول بل ربيع الدنيا باأ�سرها.. مبا فيه من حركة

نامية.. وزهرة زاهية.. وجدول و�ساقية.. وعني جارية.. وبلبل 
مغرد وفاختة.. وميامة وحمامة هادلة..
ك، واأبهاك..؟ اآه.. ما اأحاك وما اأ�سرَّ

ما اأجمل مروجك اخل�سراء، وزهورك املتنوعة، وطيورك 
املغردة..؟

ما اأجمل االأ�سجار املخ�سو�سرة.. واأبهى ال�سماء النقية 
ال�سافية..؟

فهل �سمعَت حفيف ال�سجر يف الربيع كيف ُيغازلك وُيناجيك..؟
هل فهمت �سق�سقات الينابيع، وجداول املاء املن�سدل بني 

الب�ساتني يتلوى
كحيَّة بني املروج اخل�سراء..؟

هل عرفت همهمات الرياح اللواقح، التي تعبُث بالزهر ليلقح 
بع�سها بع�سا.؟ هل ا�ستن�سقت ُن�سيمات ال�سباح العابق بكل 

اأنواع الطيوب املنبعثة من تفتحات الزهور املختلفة باأ�سكالها، 
واألوانها، وعطورها.؟

هل �سرت يف تلك ال�سباحات ال�سذية، وت�ساقطت على وجنتيك 
قطرات الندى، وتن�سقت حتى ماأت �سدرك من ذلك الن�سيم 

العابق.؟
هل حاولت قطف الزهور، اأو جمع اأنواع الورد لتهديها ملن 
حتب.. اأو ت�سعها اأمامك حيث جتل�س.؟ هل رك�ست بني 
الب�ساتني العبًا.. وتدحرجت على �سقائق النعمان الهيًا.؟
اآه.. ما اأجمل الربيع يف مرابعي .. ومراتعي.. وبادي.؟

متى تعود البهجة اإلينا فيك يا ربيع احلياة.؟
اأما اآن اأن يتفتح الربيع وينقطع النجيع)الدم( يف بادي.؟

اأما اآن لهذا البلد الطيب اجلريح اأن يهداأ.. اأو لهذا الفار�س اأن 
يرتجل.؟

اأما �سبعوا من دمائنا الطاهرة الزكية.. من بيوتنا العامرة.. من 
حقولنا

قائق ال�شَّ ربيع
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فجاأة خفق قلب اجلدة ب�سدة وهبط اإىل قعر جوفها عندما انتبهت اإىل 
اأنها مل تعد تقب�س على يد حفيدتها واأن الطفلة لي�ست معها.. توقفت عن 
امل�سي ودارت عيناها وهي ال ترى �سيئًا، وحتفزت ُاذناها وهي ال ت�سمع، 

وارجتفت ركبتاها وهي ال تقوى على ال�سري..
نّد عنها �سوت خفي�س "رقية..." ثم التفتت اإىل الرجل العجوز بجانبها 

"حجي! رقية معك!؟" ومل تنتظر اجلواب
اأين رقية؟" اأم البنني..  "يا 

ودّبت حركة مذعورة يف من حولها.. اأ�سرعت امراأة �سابة اإىل �سرطي 
يقف قرب �سيارة جندة لتخربه بفقدان طفلة.. حدثت بلبلة بني النا�س 
ال اأحد يدري كم ا�ستمرت وانطلقت الهواتف تنقل االأ�سئلة احلّرى وتعود 

ب�سمٍت قاتل!
كم ا�ستغرق �سياع رقية.. �ساعة؟ �ساعتني؟ دقائق كالدهر؟ ولكن االأفق 

بدا مظلمًا.. للعجوز على االأقل..
كم فاحتة ُقرئت الأم البنني؟ اأي نذور نذرت لها؟ حتى جاء الب�سري..
�ساح اأحد االأوالد: وجدتها.. تلك هي عند العمود... بني ال�سجرتني

كان اأبوها اأول الراك�سني اإليها. كانت تقف قبالة لوحة وتتهجى حروفها. 
�ساح اأبوها قبل اأن ي�سل: "رقية!!"

فا�ستدارت بربود واأ�سارت اإليه باأن يقرتب فدنا منها وهو يعاتبها "اأين 
كنت يا ابنتي؟ ملاذا تركت يد حدتك؟"

فقالت له وكاأنها مل ت�سمعه: "اأبي! �سحيح هذه الكلمة هيهات؟ عاوي 
يقول اإنها هيهات.. ملاذا تختلف عن التي تعلمناها يف املدر�سة؟..."

فحملها االأب وهو ي�سغطها على �سدره "�ساأ�سرح لك فيما بعد.. �ساأ�سرح 
لك" 

ـ اأبي! عاوي يقول...
ـ نعم نعم .. اأعلم.. �ستفهمني كل �سيء حني تكربين

ـ اأبي! هل هي هيهات؟
ـ نعم هيهات

ـ هل تقبل املعلمة اأن اأكتبها هكذا؟
ـ اكتبيها.. اكتبيها على..

ـ على احلائط؟
ـ نعم .. كا كا اكتبيها يف دفرت القراءة ويف دفرت االإماء.. اكتبيها اأين 

ما تريدين
ـ اأبي! عاوي يقول...

وتا�سى �سوتهما يف �سجة الزحام

�شياع
طفلة ترتدي...

الزاهية.. من رجالنا االأبطال.. من ن�سائنا الطاهرات.. من 
اأطفالنا ..

و�سبابنا ، و�سيوخنا، من م�ساجدنا ، ومدار�سنا، وم�ست�سفياتنا.؟
اأما اآن لهم اأن يدعوا هذا اجلريح ليلملم اأ�ساءه، ويداوي جراحه، 
ويوا�سي اأ�سحاب املاآ�سي والعاهات من اأبنائه.. فكم �سار لدينا من 

هوؤالء امل�ساكني ما بني مقطوع، ومفجوع..
ففي كل بيت �سارت ماأ�ساة يندى لها اجلبني، خلَّفها الظاملون..

اأعداء االإن�سانية.؟ اخلالية قلوبهم من الرحمة الرحمانية.؟
لي�سوا ب�سرًا.. يا ليتهم كانوا وحو�سًا �سارية، وذوؤبان جائعة.. لهان 

االأمر
علينا فاأي وح�س يفعل ما يفعله هوؤالء اللعناء.؟

اآه.. يا بلدي احلبيب لقد حولوا ربيعك اإىل ربيع عربي)عربي(
قوه يف اإعامهم ال�ساقط..  �سنعوه يف خمترباتهم املظلمة، و�سوَّ

وجاوؤوا ليزرعوه يف بادنا..
 وكان البذر ي�سمونه )الفو�سى اخلاقة(وهو هجني من ال�سهيونية
والوهابية برعاية ما�سونية عاملية.. يا ويلهم .. هل الفو�سى تخلق ، 
اأو تخنق.؟ يا ويحهم.. هل لديهم عقل اأم اأن الِعقال جعل روؤو�سهم 

حلقة من اجلهل.؟
يا ربيع احلرب ما اأنتجت اإال اجَلَرب.. فاأي ربيع تتحدثون عنه اأيها 

االأقزام.؟
يا اأهل الغرب ال ت�سنع الفو�سى اإال اخلراب، فاأي فو�سى خاقة.؟
ق لنا اإال الدمار.. يا عقاء العرب انتبهوا من الغرب فاإنه ال ي�سوِّ

واال�ستعمار.. واال�ستحمار.. وال يخلف اإال القتل واخلراب والدمار.. 
وال

يغريه بكم اإال اجلهل وقيادة اأبو اجلهل النجدي..
اآه.. يا ربيع ال�سهور جئتنا فيا مرحبا بك ولكن جراحنا نازفة.. 

وقلوبنا
واجفة.. واأج�سامنا متعبة.. وحياتنا جحيم ال يطاق.. اأما اآن لنا 

االإنطاق.؟
يا ربيع ..... اها بك وانت توا�سي اآالف الثكاىل، واالأيامى يا ربيع.

واأنت ت�سمد كل جراح الرجال.. وت�سد من عزمية االأبطال.
ومت�سح على روؤو�س اليتامى، واالأيامى، والثكاىل 

اأيها العزيز.. اأها بك يا ربيع ال�سهور ما قامت الع�سور، وكرت 
الدهور، فاأنت لنا من اأعظم، واأجمل، واأحلى موا�سم الفرح 

وال�سرور، مبا تنطوي عليه من ذكريات عبقات،
واأيام خالدات، يف ال�سمري والوجدان، اإنها من اأيام اهلل املعدودات، 

فاأنت �سهر ال�سقائق.. ول�ست ب�سهر ال�سقاق..
�سنفرح بك.. ونحيي ذكرياتك.. مهما كان اجلرح عميقًا، واالأمل 

عظيمًا، فاأنت اأعظم يا ربيع..

اجلابري • كاظم 
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طبية

ابتكر العلماء اأقرا�سا متنع زيادة الوزن رغم تناول املواد الغذائية املختلفة.
ابتكر هذه االأقرا�س علماء من اليابان يقولون ان كبح ما ي�سمى "جينات الدهون" ي�سمح لالإن�سان تناول ما يعجبه من 

املواد الغذائية من دون ان يزداد وزنه.

وا�سبح ابتكار هذه االأقرا�س القادرة على حرق الدهون ممكنًا بف�سل االكت�سافات التي حققها علماء معهد اوكيناوا للعلوم 
والتكنولوجيا، حيث متكنوا من وجود جينني اثنني ي�سببان البدانة، وذلك الأنها توؤثر يف عمل اجلني الذي يلعب دورا مهما يف 

عملية توزيع الدهون يف اجل�سم، اأو حرقها كم�سدر طاقة.
كما ي�سري العلماء اىل ان هذه االأقرا�س ت�ساعد على التخفيف من احتمال االإ�سابة بعدد من االأمرا�س التي لها عاقة 

بالوزن الزائد ومن �سمنها اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وال�سرطان والنوع الثاين من مر�س ال�سكري.
يذكر ان عدد الذين يعانون من الوزن الزائد يف العامل بلغ 1.9 مليارًا �سخ�س يف عام 2014 

اعمارهم 18 �سنة واأكرث، من بينهم 600 مليون يعانون من البدانة.
لذلك حتتاج الب�سرية اىل ابتكار �سبل جديدة ملكافحة البدانة، حيث ال وجود 

حاليا الأي طريقة اأو عاج �سوى مراعاة منط حياة �سحي 
واتباع حمية غذائية.

ابتكار أقراص تكبح زيادة الوزن
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تناول  بعد  وال�ساي  املاء  مثل  املفيدة  ال�سوائل  �سرب  ان  االأطباء  يوؤكد 
للجهاز  ج�سيمة  ا�ــســرارا  ي�سبب  ان  ميكن  ذلــك،  اإثناء  يف  اأو  الطعام 

اله�سمي وخا�سة املعدة.
وال�سرر الناجت عن �سرب ال�سوائل بعد االأكل اأو يف اثنائه يتمثل، ح�سب 
راأي االأطباء، يف اإبطاء عملية اله�سم واالمت�سا�س يف اجلهاز اله�سمي.
ويقول اخلرباء: "عند �سرب املاء من اأجل اأن ي�ساعد على بلع الطعام 
تبطوؤ عملية ه�سم هذا الطعام، وهذا بالتايل يت�سبب باأ�سرار للمعدة".
ويوؤكد االأطباء ان االإن�سان عندما يبداأ بتناول طعامه تبداأ املعدة بفرز 

ع�سارة تكفي كميتها له�سم الطعام.
 لذلك عندما ي�سرب االإن�سان ال�سوائل مبا�سرة بعد االنتهاء من تناول 
عملية  بطء  ي�سبب  مما  ينخف�س،  الع�سارة  هذه  تركيز  فــاإن  الطعام 

اله�سم.
ويوؤدي هذا ح�سب راأي االأطباء اىل تاآكل غ�ساء املعدة. 

وهم يوؤكدون ان اخطر ال�سوائل هي تلك املحتوية على ال�سكر، اأو التي 
البداية  يف  هذا  ي�سبب  حيث  احللويات،  تناوله  عند  ال�سخ�س  ي�سربها 

تخمرًا يف املعدة وتكونًا للغازات.

شرب الماء بعد األكل

 يؤذي المعدة
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يونيو/ من  اخلام�س  يف  االأر�ــس  حتت  خمباأ  يف  الزجاجة  و�سع  ومت 
زجاجية  ا�سطوانة  داخل  يف  الر�سالة  وو�سعت   .  1957 عام  حزيران 

نظري  على  اأي�سا  الر�سالة  وحتتوي  االأرجـــون.  بغاز  ملئت  خا�سة 
الكربون " C 14 " لي�سهل قراءة م�سمون الر�سالة.

يونيو/ من  اخلام�س  يف  فتحها  يجب  اإنــه  الزجاجة  على  وكتب 
حزيران عام 2957.

كيليان  جيم�س  املعهد  رئي�س  وقام  الزجاجة  فتح  وتقررعدم 
بطمر  اأجريتون  جارولد  الكهربائي  امليكانيك  وبروفي�سور 

الزجاجة يف االأر�س جمددا.
عن  معلومات  على  اأي�سا  احتوت  الزجاجة  اأن  يذكر 

املعهد  يف  اأجريت  التي  العلمية  والبحوث  العلم  حالة 
وجهاز  نقدية  قطع  وب�سع  علمية  جملة  وكــذلــك 
اأن  �ــســاأنــه  مــن   )  Cryotrons( كــريــوتــرون 
الا�سلكية  ال�سمامات  حمل  الر�سالة  ح�سب  يحل 

والرتانز�ستورات.

زجاجة تحتوي على رسالة موجهة إلى أجيال

عام 2957
ما�سات�سو�ست�س  معهد  منطقة  يف  اأجــريــت  حفريات  اأثــنــاء  يف 
االأمريكية  بو�سطن  مدينة  يف  االإن�ساء  عمال  عرث  التكنولوجي 
اإىل  املدينة  ــايل  اأه بها  بعث  ر�سالة  على  حتتوي  زجاجة  على 

اأجيال عام 2957 .
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علمية



اإذا كان لدى االإن�سان اأ�سدقاء خمل�سون قادرون على م�ساعدته 
يف وقت ال�سيق فمن املحتمل اأن يبلغ �سنا متقدمة من ال�سيخوخة 

ليح�س بكل اأف�سلياتها و�سلبياتها.
واقع  اجلديدة  وكارولينا  يوتا  جامعتي  يف  العلماء  اأثبت  فقد 
وطول عمره.  االإن�سان  عند  اخللق  ودماثة  الطيبة  بني  العاقة 
فتو�سلوا اإىل ا�ستنتاج مفاده اأنه كلما ازدادت دائرة االأ�سدقاء 
لدى االإن�سان طال عمره. اإال اأنه مل ت�سدر حلد االآن اأية درا�سات 

خطية من�سورة يف هذا املو�سوع.

اأن وجود االأ�سدقاء اخلل�س لدى االإن�سان  اإىل  واأ�سار اخلرباء 
هو دليل على ن�ساطه االجتماعي وحياته العاطفية الكثيفة.

واأو�سح اأحد روؤ�ساء فريق الباحثني يف هذا املو�سوع وهو بريت 
املرء  يك�ِسب  املخل�سني  االأ�ــســدقــاء  مع  التعامل  اأن  اأوت�سينو 
حالته  على  بــدوره  يوؤثر  ما  مزاجه،  ويح�سن  معنويا  ارتياحا 

النف�سية والبدنية.
ويقدمون  الفرح  يجلبون  االأ�سدقاء  قائا:  العامل  وا�ستطرد 

امل�ساعدة وي�سهلون طريق العي�س".

وجود األصدقاء
يطيل العمر
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قادمون اليك

• عقيل ابو غريب 

وهم ي�سريون خلف نداء خفي ...فرتتبك امل�سافة بني اقدامهم الدامية .حتملهم  الطيبة اىل اقا�سي احلنني .ي�سبقهم ع�سقهم ...معبوؤون بالن�سيد تارة ... وبال�سمت تارة اأخرى ...حتفهم املالئكة  ويدفعهم احلنني  افواجا ...افواجا ...قادمون اليك ...من �سمالها وجنوبها  من م�سارق االر�س ومغاربها  
وعيونهم �سوب راياتهم ...حمراء بلون الدم ... �سوداء بلون احلزن ...

يدخلون ظماآى اليك ... وهم قريبون  اىل عط�سك ...و�سر الطواف  يف ح�سرتك ...وهم يعرفون �سر االنحناء املقد�س .خ�سراء بلون الطيبة واحلب ... يجيئون ...
وكم من عذاب ي�سور هذا احل�سور املقد�س ...

�سبابا ... و�سيوخا ... ون�ساء ... واطفاال ...يجيئون ...وهي ترفرف القا فوق قبتك الطاهرة  .ليقيموا فيها �سالة االنتماء اىل رايتك .اىل جنة يحلمون بها ...يغذون ال�سري اىل كربالء ...يجيئون كما االمنيات ... يف ظهرية العط�س ...
يتهدجون با�سم اهلل �سلوات حممدية خال�سة ...

يا �سيدي يا ابا عبد اهلل .قادمون اليك ...وهم يعرفون حق املعرفة من يق�سدون  ، واىل من هم قادمون .

في الختام



وهم ي�سريون خلف نداء خفي ...فرتتبك امل�سافة بني اقدامهم الدامية .حتملهم  الطيبة اىل اقا�سي احلنني .ي�سبقهم ع�سقهم ...معبوؤون بالن�سيد تارة ... وبال�سمت تارة اأخرى ...حتفهم املالئكة  ويدفعهم احلنني  افواجا ...افواجا ...قادمون اليك ...من �سمالها وجنوبها  من م�سارق االر�س ومغاربها  
وعيونهم �سوب راياتهم ...حمراء بلون الدم ... �سوداء بلون احلزن ...

يدخلون ظماآى اليك ... وهم قريبون  اىل عط�سك ...و�سر الطواف  يف ح�سرتك ...وهم يعرفون �سر االنحناء املقد�س .خ�سراء بلون الطيبة واحلب ... يجيئون ...
وكم من عذاب ي�سور هذا احل�سور املقد�س ...

�سبابا ... و�سيوخا ... ون�ساء ... واطفاال ...يجيئون ...وهي ترفرف القا فوق قبتك الطاهرة  .ليقيموا فيها �سالة االنتماء اىل رايتك .اىل جنة يحلمون بها ...يغذون ال�سري اىل كربالء ...يجيئون كما االمنيات ... يف ظهرية العط�س ...
يتهدجون با�سم اهلل �سلوات حممدية خال�سة ...

يا �سيدي يا ابا عبد اهلل .قادمون اليك ...وهم يعرفون حق املعرفة من يق�سدون  ، واىل من هم قادمون .



كربالء يف الوثائق العثمانية 

للموؤرخني والباحثني وطلبة الدرا�سات العليا والتخ�س�سية واملكتبات ولكل املهتمني واملتابعني،

ميكنكم االآن احل�سول على ن�سخة من جمّلد

منافذ البيع:
• ق�سم االعالم بال�سحن احل�سيني ال�سريف

• مركز البيع املبا�سر يف باب القبلة - �سحن العقيلة
• مركز البيع املبا�سر يف منطقة بني احلرمني- جهة باب قا�سي احلاجات


