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�مل��رج��ع��ي��ة  م���و�ق���ف  ت�����ز�ل  ول 
�هتمام  حمط  �لر�سيدة  �لدينية 
�لعامل  �و  �ل��ع��ر�ق  يف  لي�س  و�ملحللني  �لباحثني 
وكانت  ك��ك��ل،  �ل��ع��امل  ب��ل يف  �ل���س��ام��ي ح�سب 
�ملو�قف من  بع�س  �ل�ستغر�ب من �سدور  حالة 
�ملرجعية جتاه بع�س �لق�سايا تاأخذ حيز� كبري� 

من ردود �لفعل جتاهها.
لدى  وخا�سة  و�ل��ذه��ول  �ل�ستغر�ب  حالة  و�ن 
عدم  �لرئي�سي  منبعها  ك��ان  �لغربية  �جل��ه��ات 
�ملعرفة �لدقيقة بال�سام �حلقيقي �لذي تتبناه 
�لعاملي،  �لتي مل تقع فري�سة ملخططات دول �ل�ستكبار  بع�س �جلهات �ل�سامية 
فر�حت تر�سم خمططاتها على ��سا�س �لبناء �ل�سامي �لذي �سنعته هي وزرعته 
يف �لعامل على �نه هو �ل�سام �حلقيقي متنا�سية عن ق�سد �و دون ق�سد �أنه لي�س 

هو �ل�سام �حلقيقي بل �لذي �سنعته.
وقد �سارك �لعام �لغربي �ي�سا ب�سكل كبري يف تثبيت �ل�سورة �لظاملة لا�سام 
من خال تبنيه وترويجه للمنطلقات �لفكرية لذلك �ل�سام �ملزيف و�خلارج عن 
كل �لقو�عد �ل�سامية �حلقة، وحماولته �لد�ئمة و�مل�ستميتة يف �سبيل منع �نت�سار 
�أو��سر �لن�سانية و�ىل ن�سر �خلري و�ملحبة  لتفعيل  �ل�سام �حلقيقي �لذي يدعو 

و�ل�سام يف كل �رجاء �ملعمورة.
و�ن من يريد �ليوم �لبحث ومعرفة �ل�سام �حلقيقي ينبغي عليه در��سة و��ستقر�ء 
�ملو�قف �لر�ئعة للمرجعية �لدينية �لر�سيدة لنها هي �لطريق �ل�سحيح و�لو�قعي 

ملعرفة �ل�سام وتقييمه تقييما و�قعيا وعادل.
وبالعودة �ىل حالة �ل�ستغر�ب �لتي تن�ساأ عند �لبع�س من مو�قف �ملرجعية، فيمكن 
�ل�سامي  �لدين  باهد�ف  �حلقيقية  �ملعرفة  عدم  بحالة  ��سبابها  �أه��م  ح�سر 
رئي�سية،  �أطر  بثاثة  تتمثل  �نها  �لقول عنها  و�لتي ميكن  يعمل فيها  �لتي  و�لأطر 
�ىل  �لتطرق  هو  �ل�سطر  هذه  يف  و�ملهم   ، و�لأخ�س  و�خلا�س  �لعام  �لطار  هي: 
�لطارين  �أما  �لن�سانية جمعاء،  كونه يخ�س  �ملرجعية  ومهام  لدور  �لعام  �لطار 
�مل�سلمني  لكافة  �ملرجعية  من  ت�سدر  �لتي  بالتوجيهات  �خلا�س  فيتمثل  �لآخرين 
�لذي يطلبون ر�أيها جتاه موقف �و ق�سية معينة وهي بدورها ل تبخل عليهم باإبد�ء 
لها  ينبغي  �لتي  �لدو�ر  �سمن  من  هذ�  �ن  تعترب  لأنها  و�لتوجيه  و�مل�سورة  �ل��ر�أي 
�ىل  �مل�سلمني  تدعو  فهي  �لظروف،  كانت  مهما  �همالها  ينبغي  ول  بها،  �لقيام 
�لوحدة ونبذ �لفرقة وتوحيد �جلهود نحو �لبناء و�لتقدم و�لرقي و�لعي�س �لكرمي 
وح�سن �جلو�ر وغريها من �ملبادئ و�لأخاق �ل�سامية �لر�قية �لتي جاء بها و�أكد 

عليها ديننا �حلنيف �ل�سام.
ح�سر�،  �ملذهب  و�أتباع  لأبناء  و�لتوجيهات  بالأو�مر  فيتمثل  �لخ�س  �لإطار  �أما 
وهي  �حلنيف  للدين  �ل�سامية  و�ل�سول  �ملبادئ  عن  تنفك  ل  توجيهات  وهي 
تتطابق كثري� يف حمتوياتها مع من ي�سملهم �لطار �خلا�س، ولكنها قد تاأخذ �سفة 

�للز�م يف �حيان كثرية ملن ي�سملهم هذ� �لطار.  
و�أما ما يخ�س �لطار �لعام، و�لذي ي�سمل �لقو�عد و�لأ�سول و�لقو�نني وغريها من 
��ستبيان  �لتي يتعامل بها �ل�سام مع �لن�سانية ب�سكل عام، حيث ميكن  �مل�سائل 
هذ� �لطار من خال تاأكيد �لدين �ل�سامي على �أحقية �لن�سان باحلياة - مهما 
كان دينه �و مذهبه ومعتقده ومهما كان لونه �و لغته- وجترمي كل من يتجاوز على 
ذلك �حلق، فال�سام يوؤكد د�ئما على �ن �مل�سلم ل يكون م�سلما حقا ما مل يحفظ 
ب�ساأن  تعاىل  ب�سكل جلي يف قول �هلل  و��سحا  �لنا�س ذلك �حلق وجند ذلك  لكل 
َقَتَل  ا  َ َفَكاأَنمَّ �ْلأَْر�ِس  يِف  َف�َساٍد  �أَْو  َنْف�ٍس  ِبَغرْيِ  َنْف�ًسا  َقَتَل  �لب�سرية: )َمن  �لنف�س  قتل 
ا�َس َجِميًعا( ومل يقل �ن من قتل )موؤمنا  ا �أَْحَيا �لنمَّ َ نمَّ ا�َس َجِميًعا َوَمْن �أَْحَياَها َفَكاأَ �لنمَّ
�أو غري ذلك من �ل�سفات( وكذلك قول ر�سول �هلل  �أبي�سا  �أو  �أو عربيا  �أو م�سلما 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(: �إن �مل�سلم من �سلم �لنا�س من يده ول�سانه، وقد �سمل 

�حلديث كل �لنا�س ولي�س جزء� حمدد� منه.
 وبهذ� فقد قرر �ل�سام عدم �أحقية �أي كان �لتعر�س �ىل حقوق �لنا�س �لرئي�سية 
مل��ن �حب  �مل��ج��ال كثرية  ه��ذ�  و�لأح��ادي��ث يف  و�لأدل���ة  �لل�سان،  م��ن خ��ال  حتى 

�ل�ستز�دة.
ويف هذ� �لطار جند �ن مو�قف �ملرجعية �لدينية �ل�سريفة تتطابق متاما معه فهي 
ترف�س كل ��سكال �لقتل و�لتدمري و�لعتد�ء على �لنا�س جميعا يف كل مكان، وحتى 
�نها يف مو�قف �لدفاع عن �لنف�س �و �لوطن �و �ملال �و �لعر�س توؤكد على �سرورة 
�ل�ساأن  هذ�  يف  ومو�قفها  ودعو�تها  �لأبرياء  وم�ساعر  وممتلكات  �رو�ح  �سيانة 
�مل�ستمرة �ىل  بالإ�سافة �ىل دعو�ت �ملرجعية  �ليه هنا،  �كرث مما ميكن �ل�سارة 
�ر�ساء روح �ملحبة و�لتعاون و�لتاآلف و�لتعاي�س �ل�سلمي بني جميع مكونات �ل�سعب 
�لعر�قي، ورف�سها �لتام حلل �مل�ساكل �ملحلية و�لدولية عن طريق �لعنف و�لقوة، 
يعرف  ملن  بغريب  ولي�س ذلك  �سهود على ذلك،  كافة  �لعر�قي  �ل�سعب  �بناء  و�ن 

�ل�سام �حلقيقي معرفة دقيقة.
و�أن �لدين �ل�سامي يوؤكد ويحر�س كل �حلر�س على مبد�أ �حلرية، ول يقبل باأي 
�ملتابع  يرى  وهنا  �سكل،  باأي  عليه  �لتعدي  �و  له  �لتعر�س  من  �ل�سكال  من  �سكل 
�لغربية  �ل�سيا�سة  دهاليز  يف  �مل�سطنع  �ل�سام  �ليه  جلاأ  �ل��ذي  �لقتل  ��سلوب 
قدمي  م�سعى  يف  �لغربية،  �لق�سبان  �أروق��ة  خلف  و�ن�ساوؤه  تدريبه  ومت  وحلفائها، 
متجدد للنيل من �ل�سام وت�سويه �سورته وخلق حاجز نف�سي وعقلي مدرو�س ملنع 
�نت�ساره يف �لعامل، و�لعمل للق�ساء عليه من �لد�خل و�خلارج، بدء� بالق�ساء على 
�لن�سانية، وجتنيد خمتلف  و�ملظاهر  �ل�سفات  بالبعد عن  وو�سمه  ورموزه،  �آثاره 

�لطاقات �لفكرية و�ملادية من �جل ذلك.
�جبار  قاطعا  رف�سا  برف�سها  �لدينية  �ملرجعية  مو�قف  جتلت  �ملجال  هذ�  ويف   
�لنا�س على �عتناق مذهب �و دين معني، وتاأكيدها �لد�ئم على �سرورة حفظ حرية 
�لفرد يف كثري من �ملو�رد �حلياتية وعلى ر�أ�سها حرية �لعقيدة و�لدين، �لتي ت�سر 

�ملذ�هب �خلارجة عن �ل�سام على �نتهاكها ب�سكل �سارخ وعلني.
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اخبار وتقارير

�سماحة  �ل�سيعي  �لوقف  ديو�ن  رئي�س  ��ستقبل 
نائب  ببغد�د  مكتبه  يف  �ملو�سوي  عاء  �ل�سيد 
�ملمثل �خلا�س لاأمني �لعام لاأمم �ملتحدة يف 

�لعر�ق لل�سوؤون �ل�سيا�سية جورج بو�سنت.
�لتطور�ت �حلا�سلة يف  �هم  و بحث �جلانبان 
بو�سنت  وعرب  �ل�سيا�سي  �ل�سعيد  على  �ملنطقة 
جلهود  وتثمينه  �ل��ل��ق��اء  ب��ه��ذ�  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن 
�ملرجعية �لدينية �لعليا ودورها �لبارز و�حلكيم 
ووقوفها ب�سف  تهدئة �لجو�ء �لجتماعية  يف 

و�حد مع جميع مكونات �ل�سعب �لعر�قي .
لاإحد�ث �جلارية يف  ��سفه  بو�سنت عن  وعرب 
�عمال  من  ت�سهده  وما  �لعر�ق  مناطق  بع�س 
�لرهابية  �لع�سابات  قبل  من  وتدمري  عنف 
دون  �جلميع  ل��ه  يتعر�س  �لره���اب  �ن  و�ك���د 

متييز .

فيما  رحب �سماحة �ل�سيد عاء �ملو�سوي بنائب 
�سامه  و�بلغه  �ملتحدة  لاأمم  �خلا�س  �ملمثل 
�لعر�ق  يف  �ملتحدة  �لمم  ممثل  �ىل  وحتياته 
على  �ليد  بو�سع  �خلارجية  �لو�ساط  مطالبا 
لاإرهاب  و�مل�سدر  �لد�عم  �حلقيقي  �ملجرم 

�ىل جميع �نحاء �لعامل .
ل�سماحة  دع��وة  بو�سنت  وجه  �للقاء  نهاية  ويف 
للعمل  موؤمتر  حل�سور  �ملو�سوي  ع��اء  �ل�سيد 
�مل�سرتك حلو�ر �لديان و�لذي يقام يف �لنجف 

�ل�سرف وبغد�د و�ربيل .

�لتابع للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة عن �لبدء  �أعلن ق�سم �ل�سوؤون �لدينية 
عو�ئل  مر�سى  ملعاجلة  �حلكومية  �جلهات  مع  طبي  تن�سيق  ب��اإج��ر�ء 
�سهد�ء �حل�سد �ل�سعبي و�لقو�ت �لأمنية و�لعو�ئل �لفقرية يف �ملحافظات 

�لعر�قية.
وياأتي ذلك عقب تفعيل "�لربنامج �لر�سايل" �لذي تطلقه �سعبة �لتبليغ 
�لطبية  بال�سوؤون  �لهتمام  منها  فقرة   35 من  يتكون  و�ل��ذي  �لديني 

للمو�طنني.
�حل�سينية  �لعتبة  �لإبر�هيمي" فاإن  فاهم  �ل�سيخ  �ل�سعبة  م�سوؤول  وقال 
�ملقد�سة عازمة على تفعيل برناجمها عرب مبلغيها �لدينيني �ملنت�سرين 
بعد  �حتياجاتهم  وتلبية  �ملو�طنني  �سوؤون  ملتابعة  �لعر�ق  حمافظات  يف 
�لتن�سيق مع �جلهات �حلكومية، م�سيفًا �ىل �ن �لعمل م�ستمر يف �سعبتنا 
جللب �أطباء ومتابعة �لو�ساع �ل�سحية لعو�ئل �سهد�ء �حل�سد �ل�سعبي 

و�لقو�ت �لأمنية و�لعو�ئل �لفقرية".
تلك  يف  �مل��وج��ودة  �ل�سحية  �مل��ر�ك��ز  م��ع  �لتن�سيق  �لآن  "يجري  وب��ني 
�لعتبة  قبل  من  ر�سمية  بكتب  �لدينيني  �ملبلغني  تزويد  بعد  �ملحافظات 
�حل�سينية �ملقد�سة �إىل �جلهات �ملعنية لغر�س �لك�سف �لدوري جلرحى 

�حل�سد �ل�سعبي و�لقو�ت �لأمنية و�لعو�ئل �لفقرية".
ندو�ت  �إقامة  على  �ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  عزم  �لإبر�هيمي  و�أك��د 
�لدينية  �لعلوم  ون�سر  �لطلبة  �سريحة  ت�ستهدف  دينية  وحما�سر�ت 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  مع  بالتن�سيق  �ل�سباب  وتثقيف 

ووز�رة �لرتبية.

العتبة احل�سينية تن�ّسق مع اجلهات احلكومية ملعاجلة جرحى احل�سد 
ال�سعبي ومر�سى العوائل الفقرية

رئي�ص ديوان الوقف ال�سيعي ي�ستقبل نائب املمثل اخلا�ص لالأمني العام 
لالأمم املتحدة يف العراق
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اخبار وتقارير

للعتبة  �لتابع  �لبحوث  و  للدر��سات  ك��رب��اء  مركز  دع��ا 
�لعام  �لطب  بدر��سة  �لر�غبني  �لطلبة  �ملقد�سة  �حل�سينية 
�إىل  �لطبية  للعلوم  طهر�ن  جامعة  يف  �لنكليزية  باللغة 
�لت�سجيل يف مدة �أق�ساها حتى �ل� 29 فرب�ير/ �سباط من 

�لعام �حلايل.
�سروط �لتقدمي

�ملتقدم حا�سا على معدل 9٠٪ فما فوق يف  يكون  �أن   -١
�لمتحان �لوز�ري

 ، �لح��ي��اء   ، �لكيمياء   : �ل��درو���س  درج���ات  ت��ك��ون  �ن   -2
�لريا�سيات و �لفيزياء 9٠٪ فما فوق

3- �ن يكون �ملتقدم حائز� على �سهادة �ل TOFEL يف 
�للغة �لنكليزية بدرجة 525 �و �ل ILETS بدرجة 5.5 ، 
و �ذ� كان ممن مل يح�سل على هذه �ل�سهادة فعليه �لدخول 
بنجاح  �متحانها  �جتياز  و  �لنكليزية  للغة  خا�سة  دورة  يف 
يقيمها �ملركز يف كرباء بالتن�سيق مع جامعة طهر�ن للعلوم 

�لطبية بعد ح�سول �لطالب على �لقبول يف �لدر��سة.
ويتعهد �لطالب بت�سديد �لنفقات بعد �حل�سول على �لقبول 
�لنهائي وفق �لربنامج �لزمني �ملعد من قبل �جلامعة و ذلك 

من خال �ملركز.
�لو�حد  �لدر��سي  للعام  �جلامعة  يف  �لدر��سة  نفقات   -١
�لطلبة  �ن  علما   ، �مريكي  دولر   ٧٠٠٠ هو   ) كور�سني   (
�ملعرفني من قبل �ملركز �سيتمتعون بن�سبة تخفي�س ١٠ - 25 

٪ حتدد ح�سب تفوق �لطالب �لدر��سي لكل عام .
2- يتبنى �ملركز �قامة دورتي �للغتني �لنكليزية و �لفار�سية 

و  �ملقد�سة  كرباء  حمافظة  يف  �لطبية  للدر��سة  �ملوؤهلتني 
با�سعار خمف�سة عن �ملقررة من قبل جامعة طهر�ن .

خمف�سة  با�سعار  و  لطلبته  �ل�سكن  توفري  �ملركز  يتبنى   -3
www. �لطبية  طهر�ن  جامعة  موقع  يف  �ملذكورة  عن 
�ملركز  يتبنى  و  كما   ،  gsia.tums.ac.ir/en
خال  من  طالباتنا  و  طلبتنا  و�سع  على  �ملبا�سر  �ل�سر�ف 
معتمد �ملركز يف �ل�سكن �جلامعي و �لذي �سينظم ن�ساطات 
�سوؤونهم مع  يتابع  و  �لرتفيهية  و  �لثقافية   ، �لعلمية  �لطلبة 

�جلهات ذ�ت �ل�سلة
للجمهورية  �ل��دخ��ول  ت��اأ���س��رية  نفقة  �لطالب  يتحمل   -٤
�ل�سحي  �لتامني  نفقة  و  )5٠دولر(  �لدر��سية  �ل�سامية 

ب�سكل �سنوي )١٠٠دولر تقريبا( و تامني �لطعام .
ثالثا : مكونات ملف �ملتقدم للدر��سة

فيه  مبينا  �لعد�دية  من  بتخرجه  �ملدر�سة  من  تاأييد   -١
درجات �ملو�د كافة و �ملجموع و �ملعدل

�ل  �و   TOFEL �ل  يف  �لنكليزية  �للغة  ���س��ه��ادة   -2
�سابقا. عليها  حائز�  كان  �ن   ILETS

3- �مل�ستم�سكات �لثبوتية �لربعة .
٤- تقدمي ورقة تعريفية بالطالب من قبله.

5- �سورة من جو�ز �لطالب.
فعلى �لطلبة و �لطالبات �لر�غبني بالت�سجيل ممن تنطبق 
عليهم �ل�سروط �ملبينة يف �دناه تقدمي ملفاتهم �ىل مركز 
�لربيد  على  �ر���س��ال��ه��ا  �و  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����س��ات  ك��رب��اء 
�مل�سادف  �لث��ن��ني  ي��وم  �ق�ساها  مل��دة  �ل��ت��ايل  �لل��ك��رتوين 

2٠١٦/2/29
@Email : karbala.center١

gmail.com
yahoo.com@karbala.center١

جتدر �ل�سارة �ىل �ن �لعدد �لذي ميكننا تعريفه حمدود� ل 
يتجاوز �ل ٤٠ - 5٠ طالبا و طالبة.

العتبة احل�سينية تدعو الطلبة الراغبني بدرا�سة الطب يف جامعة 
عاملية اىل تقدمي ملفاتهم للت�سجيل

)32( �سورة لبع�ص نفائ�ص متحف االمام احل�سني عليه ال�سالم �سمن 
فعاليات موؤمتر الربملانات اال�سالمية

نفائ�س متحف المام  املقد�ضة معر�ضا عر�ضت فيه بع�س  العتبة احل�ضينية  اقامت 
للفرتة  بغداد  انعقد يف  الذي  ال�ضالمية  الربملانات  م�ؤمتر  فعاليات  احل�ضني �ضمن 

من 20-25 كان�ن الثاين.

ان  الــديــن:  �ضياء  احمد  عــالء  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  ــام  الم متحف  مدير  وقــال 
زارت  وقد  امل�ؤمتر  هذا  يف  الثقافية  الن�ضاطات  من  ال�حيدة  تعد  املتحف  م�ضاركة 
وف�د امل�ؤمتر جناح معر�س املتحف املبارك وقد ابدوا اعجابهم بهذا الن�ضاط ف�ضال 
عن �ضروحات وافية قدمها الكادر امل�ضارك عن كربالء املقد�ضة والق�ضية احل�ضينية 
اخلالدة والعتبة احل�ضينية املقد�ضة ومتحفها وما ي�ضم من نفائ�س متميزة. م��ضحا 
ان املعر�س عقد بناء على الدع�ة امل�جهة اليه من قبل الربملان العراقي للم�ضاركة 
�ضمن فعاليات امل�ؤمتر وذلك اعتزازا باملكانة العظيمة لالإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.
واو�ضح �ضياء الدين: لقد �ضارك املتحف ب )32( �ض�رة لبع�س نفائ�ضه مع من�ذج 
دائم يف مقر  ب�ضكل  و�ضعه  املقد�ضة مقرتح  العتبة احل�ضينية  تذكاري ميثل  لن�ضب 
الأمم املتحدة، مبينا ان ال�ف�د امل�ضاركة زارت املعر�س ب�ضكل مت�ا�ضل ك�نه الن�ضاط 

ال�حيد واملميز يف هذا التجمع الربملاين ال�ضالمي.
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اخبار وتقارير

لق�ضم  التابعة  والفنية  الهند�ضية  الك�ادر  ت�ا�ضل 
باب  "نفق  مب�ضروع  احل�ضينية  العتبة  يف  امل�ضاريع 
ال�ضهداء" اخلدمي الذي اأعلنت البدء بتنفيذه قبل 

ثالثة اأ�ضهر وو�ضل اإجنازه اإىل مراحل متقدمة.

وميد النفق من عار�ضة باب القبلة باجتاه املخيم 
من  بــالــقــرب  الــ�ــضــهــداء  ــارع  ــض � حــتــى  احل�ضيني 

ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف.
والفنية  الهند�ضية  امل�ضاريع  ق�ضم  رئي�س  واو�ضح 

حممد  املهند�س  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف 
على  بالفائدة  �ضيع�د  امل�ضروع  فاإن  كاظم،  ح�ضن 
الزائرين لفك الختناقات يف الزيارات امللي�نية، 
ولت�ضهيل مرور �ضيارات الط�ارئ وعجالت العتبة 

احل�ضينية املقد�ضة.
خدمات  ي�ضم  امل�ضروع  "اإن  الق�ضم:  رئي�س  وتابع 
متكاملة حلالت الط�ارئ ف�ضاًل عن وج�د فرعًا 
زينب  العقيلة  ال�ضحن  حتت  مير  النفق  هذا  من 
م�ضروع  �ضمن  اجنــازه  امل�ؤمل  من  ال�ضالم  عليها 

الت��ضعة قرب ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف".
جانب  اإىل  يــقــام  النفق  مــ�ــضــروع  اأن  اإىل  ي�ضار 
امل�ضاريع  ق�ضم  عليها  ت�ضرف  عــديــدة  م�ضاريع 
الك�ثر  م�ؤ�ض�ضة  مع  بالتن�ضيق  والفنية  الهند�ضية 

اخلريية الإيرانية.

ال�ضيخ ميثم  القتالية  ال�ضالم(  العبا�س)عليه  امل�ضرُف على فرقة  اأعلن 
لة  الزيدي اأّن قّ�اٍت من فرقة الإمام علي)عليه ال�ضالم( القتالية امل�ضكَّ

الأكرب)عليه  علي  لــ�اء  من  وقـــّ�اٍت  املقّد�ضة،  العل�ية  العتبة  قبل  من 
ل�اء  من  وقــّ�اٍت  املقّد�ضة،  احل�ضينّية  العتبة  قبل  من  ل  امل�ضكَّ ال�ضالم( 
اأن�ضار املرجعية الذين يق�دهم اأحُد معتمدي املرجعّية الدينّية الُعليا يف 
النجف الأ�ضرف، قد جتحفلت مع قّ�ات الفرقة يف قاطع عمليات الب�ضري 
عند حمافظة كرك�ك، للم�ضاركة يف عمليات حترير الب�ضري التي تق�ُدها 

فرقة العبا�س)عليه ال�ضالم( القتالية.
واكد: "تعترب هذه العملّية هي الأوىل التي تتبّناها تلك الت�ضكيالت التي 
اأُ�ّض�ضت باإ�ضراف ورعاية العتبات املقّد�ضة يف العراق بعد انطالق فت�ى 
هذه  ت�ضكيل  وجاء  الُعليا،  الدينّية  املرجعية  قبل  من  الكفائي  اجلهاد 
احلرب  يف  العراقي  واجلي�س  الأمنّية  القّ�ات  لإ�ضناد  القتالية  القّ�ات 

�ضد تنظيم داع�س الإرهابي".
ح�ضد   )16( والل�اء  البي�ضمركة  من  قــّ�ات  "اأّن  اإىل:  امل�ضرف  واأ�ضار 
�ضعبي �ضُت�ضارك يف هذه العملية، كما ُيحَتَمل اأن ي�ضارك جهاز مكافحة 

الإرهاب وبقية الأجهزة الأمنية من وزارة الدفاع والداخلية".

مراحل متقدمة الإجناز م�سروع "نفق باب ال�سهداء" 
اخلدمي قرب ال�سحن احل�سيني ال�سريف

قّوات العتبات املقّد�سة ولواء اأن�سار املرجعّية ت�ستعد 
لعملية حترير "الب�سري"
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�سي وي�سيد مبا تقّدمه من خدماٍت  ال�سيخ الكربالئّي يزور م�ست�سفى الكفيل التخ�سّ

اخبار وتقارير

�ملهدي  عبد  �ل�سيخ  �سماحة  �ملقّد�سة  �حل�سينّية  للعتبة  �ل�سرعّي  �ملتويّل  ز�ر 
�لكادر  وفٍد �سّم عددً� من  �سي برفقة  �لتخ�سّ �لكفيل  �لكربائّي م�ست�سفى 
�ملزمع  من  �ل��ذي  �ل�سام(  �لعابدين)عليه  زي��ن  �لإم��ام  مل�ست�سفى  �لطّبي 

�فتتاُحه يف �لأ�سهر �لقائل �ملقبله.
�لكفيل  م�ست�سفى  ك��ادر  من  كلٍّ  بني  ت�ساورّية  جل�سٍة  بعقد  �بُتِدئت  �لزيارُة 
�سي وكادر م�ست�سفى �لإمام زين �لعابدين)عليه �ل�سام(، ُطِرَحت  �لتخ�سّ
�لطبّية  باخلدمات  �لرقّي  كيفّية  بحثت  �لتي  �لأم��ور  من  جملٌة  خالها  من 
�لتي تقّدمها هاتان �ملوؤ�ّس�ستان �لطبّيتان ومبا يتاءم ويرتقي ب�سمعة ومكانة 

عتبات كرباء �ملقّد�سة.
�سماحة �ل�سيخ �لكربائّي بنّي يف م�ستهّل حديثه يف هذه �جلل�سة �أّنه: "هناك 
�ملُن�َساأ  هذ�  مرتادي  وكّل  �جلميع  عند  �لعتبار  بنظر  ماأخوذة  مهّمة  نقطٌة 
�أجل  �لعّبا�سية �ملقّد�سة وجاءت من  �أّن �مل�ست�سفى تابعٌة للعتبة  �لطبّي، وهي 
توفري �خلدمات للمو�طنني، لكون �أّن �لدولة مل ترتِق مب�ستوى �خلدمة �لطبّية 
�لعتبات  حُتاول  لهذ�  ونتيجًة  كثرية،  لأ�سباٍب  ومو�طنيه  بالعر�ق  تليق  �لتي 

�ملقّد�سة �أن ُت�ساهم يف �لو�سول �ىل م�ستوى �خلدمة".
فيها  ُت��ر�َع  مل  ما  وحدها  تكفي  ل  م  ُتقدمَّ �لتي  �لطبّية  "�خلدمات  و�أ�ساف: 
�لأمور �لتي حُتافظ على �سمعة �لعتبة �ملقّد�سة، لأّنه بالنتيجة �لر�سيد �لأكرب 

هو هذه �ل�سمعة، فالعتباُت �ملقّد�سة يف كرباء �رتقت بخدماٍت �أخرى وهذه 
�خلدمات حينما ُتقّدم يجب �أن ل ت�سطدم مع موقع ومكانة �لعتبة �ملقّد�سة 

و�نت�سابها �ىل �ملرجعية �لدينية �لُعليا".
و�إن  �ملقّد�سة  �لعتبة  �إد�رة  �سمعة  د�ئمًا باحلفاظ على  �أو�سي  "لذلك  وتابع: 
كان ذلك يف بع�س �لأحيان ي�ستلزم رمّبا خ�سارًة مالّية �أو حتامًا على �لنف�س 
من  �أّوًل  �سيئني:  من  �أتت  �لدور  هذ�  وقّوة  �ل��دور،  هذ�  قّوة  على  للمحافظة 
�ملرجعّية �لدينّية �لُعليا، و�ل�سيء �لثاين �أّن �لعتبتني �ملقّد�ستني �أخذت ثقًة يف 

قلوب �لنا�س".
بعد ذلك قام �لوفُد بجولٍة تفّقدية لبع�س �أق�سام �مل�ست�سفى و�ل�ستماع ل�سرٍح 

تف�سيلّي عن طبيعة عمل هذه �لأق�سام ونوعية �خلدمات �لتي ُتقّدم.
�لعاملني  �لكربائّي  �ملهدي  �ل�سيخ عبد  �سماحة  ويف ختام هذه �جلولة دعا 
�أف�سل  �لطبّية �ىل بذل �ملزيد من �جلهد يف �سبيل تقدمي  �ملوؤ�ّس�سة  يف هذه 
م وما قّدمته هذه �مل�ست�سفى  �خلدمات، مبديًا �إعجابه يف �لوقت نف�سه مبا ُيقدمَّ

من �إجناز�ت على �لرغم من �ملّدة �لزمنية �لق�سرية لفتتاحها.
�مل��ّدة  خ��ال  �سهد  �سي  �لتخ�سّ �لكفيل  م�ست�سفى  �أّن  �إىل  �لإ���س��ارُة  جت��در 
و�ملعّقدة يف خمتلف  �لنوعّية  �لعمليات �جلر�حّية  من  عدٍد  �إج��ر�ء  �لأخ��رية 

ني من د�خل وخارج �لعر�ق. �لخت�سا�سات وحتت �إ�سر�ف �أطّباء خمت�سّ
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• يعّدها ويحررها: �ضباح الطالقاين

ــة الــعــلــيــا الــ�ــضــيــد احــمــد  ــي ــن ــدي ــة ال ــل املــرجــعــي قــــال ممــث
/14 يف  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خــالل  ال�ضايف 
�ضفراخلري/1437هـ امل�افق 2015/11/27م" يف الظروف 
وهي  برمتها  واملنطقة  العراق  بلدنا  يعي�ضها  التي  الع�ضيبة 
ت�اجه الرهاب الداع�ضي مت�س احلاجة اكرث مما م�ضى اىل 
مزيد من التكاتف والتن�ضيق بني جميع الأطراف امل�ضاهمة يف 
حماربة الرهابني والق�ضاء عليهم.. ان الت�تر وال�ضطدام 
بني هذه الأطراف مما ل ي�ضتفيد منه اإل الرهابي�ن الذين 
يرتب�ض�ن باجلميع ولن يفرق�ا بني طرف واآخر يف ظلمهم 
واجرامهم.. والق�ى ال�ضيا�ضية العراقية مطالبة باأن ت�حد 
خطابها وم�اقفها يف هذه الق�ضية امل�ضريية وترتك جانبًا 

خالفاتها يف ق�ضايا اأخرى...
وبنّي ممثل املرجعية الدينية العليا" يف هذه الأيام العظيمة 
)عليه  احل�ضني  المــام  حمبي  من  املاليني  ي�ضارك  حيث 
الربعينية  الزيارة  يف  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  ال�ضالم( 

ملرقده الطاهر ن�د اأن ن��ضح الأم�ر التالية:
اأ - على الخ�ة املقاتلني الذين يقف�ن عند ال�ض�اتر المامية 
ويخ��ض�ن حربًا �ضرو�ضًا مع الرهابيني والذين يرابط�ن يف 
الرا�ضي املحررة ويحم�ن ثغ�ر البلد ان ل يرتك�ا م�اقعهم 
بث�اب  �ضيحظ�ن  فيها  ببقائهم  فانهم  لــلــزيــارة  للت�جه 
واملقد�ضات  والعر�س  الر�ــس  عن  الــدفــاع  ــ�اب  ث ه�  اكــرب 

والزائرات  الزائرين  بالإ�ضافة اىل ان ع�ضرات اللف من 
القتال  �ضي�ضرك�نهم يف مث�بة زياراتهم فتجتمع لهم مث�بة 
يف �ضبيل اهلل ومث�بة زيارة الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( 

وياله من حظ عظيم.
ي�ل�ا  اأن  الــزائــرات  والخـــ�ات  الزائرين  الأخــ�ة  على  ب - 
ا�ضتثمارها  ويحاول�ا  خا�ضة  اهمية  الدينية  املنا�ضبة  هذه 
باأف�ضل وجه يف تكميل نف��ضهم وزيادة اإميانهم فاإن امل�ضروع 
ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  الإمــام  خّطه  الــذي  ال�ضالحي 
امنا  واآله(  عليه  امل�ضطفى )�ضلى اهلل  دين جده  به  واأحيا 

يهدف بالدرجة الأ�ضا�س اىل ا�ضالح الن�ضان...
اأنظار  اليها  تلتفت  اأن  التي ينبغي  ج - ان من الأم�ر املهمة 
ه�  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  المــام  طريق  يف  ال�ضائرين 
والختالف يف �ضف�ف  الفرقة  يثري  �ضرورة الجتناب عّما 
للرتويج  احلزينة  املنا�ضبة  هذه  ا�ضتغالل  وعــدم  امل�ؤمنني 
للجهات التي ينتم�ن اليها دينية كانت او �ضيا�ضية او غريهما 
امل�ضتحدثة  املمار�ضات  بع�س  عن  البتعاد  ذلك  من  والهم 
احل�ضينية  املنا�ضبة  هـــذه  قد�ضية  مــع  تن�ضجم  ل  الــتــي 
خلفًا  امل�ؤمن�ن  ت�ارثها  التي  ال�ضعائر  على  فيها  والقت�ضار 
واحلزن  اجلنة  اأهل  �ضباب  �ضيد  عزاء  اقامة  يف  �ضلف  عن 

واجلزع عليه واحياء اأمره...

ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 
28/�ضفر  يف  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خــالل 
املعروف  من  2015/12/11م"  امل�افق  اخلــري/1437هـــ 
الدول  العالقة بني  تنّظم  ان هناك ق�انني وم�اثيق دولية 
اأرا�ضيها ه�  واحرتام �ضيادة كل دولة وعدم التجاوز على 
من اأو�ضح ما تن�س عليه الق�انني وامل�اثيق الدولية ولي�س 
بذريعة  دولة اخرى  اأرا�ضي  اإر�ضال جن�دها اىل  دولة  لأي 
على  التــفــاق  يتم  مل  ما  الرهـــاب  حماربة  يف  م�ضاندتها 
ومن  و�ضريح،  وا�ضح  ب�ضكل  البلدين  حك�متي  بني  ذلك 
هنا فاإننا نطالب دول ج�ار العراق بل من جميع الدول ان 
حترتم �ضيادة العراق ومتتنع عن ار�ضال ق�اتها اىل الأر�س 
العراقية من دون م�افقة احلك�مة املركزية ووفقًا للق�انني 

النافذة يف البلد.
ان  الكرام  امل�اطنني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ودعا 
�ا �ضف�فهم يف هذه الظروف الع�ضيبة وان تك�ن ردود  ير�ضّ
من�ضبطة  العراقية  ال�ضيادة  على  اأي جتاوز  اأفعالهم جتاه 
على  املقيمني  جميع  حق�ق  تــراعــى  وان  للق�انني،  وفــقــًا 
الر�س العراقية ب�ض�رة م�ضروعة ول ُينتهك �ضيئًا منها...

ان  ال�ضايف"  ال�ضيد  قــال  اخلطبة  مــن  اآخــر  جانب  ويف 

لهذه  الظامل  وال�ضل�ك  الرهابية  اجلماعات  �ضد  املعارك 
نزوح  افــرز  قد  ف�ضادًا  الر�ــس  يف  عاثت  التي  اجلماعات 
املدن وه�ؤلء  الع�ائل من مناطقهم اىل خارج  الكثري من 
خ�ض��ضًا  جدًا  قا�ضية  ظروفًا  يعي�ض�ن  النازح�ن  الخــ�ة 
مع دخ�لنا يف م��ضم ال�ضتاء البارد ومن هنا ندع� الدولة 
امل�ضاعدات  و�ــضــ�ل  م�ضتمر  وب�ضكل  تتابع  ان  العراقية 
ال�ضحية  الم�ر  ل�ضيما  منها  ال�ضروري  بت�فري  والتعجيل 

وار�ضال الفرق الطبية والدوية الالزم...
اأعدادا كثرية  اآخر" ان  واأ�ضاف ال�ضيد ال�ضايف يف جانب 
من ال�ضباب القادرين على حمل ال�ضالح من املناطق التي 
على  غريتهم  حملتهم  قد  الرهابية  للهجمات  تعر�ضت 
بلدهم وعلى اأعرا�ضهم اأن حمل�ا ال�ضالح ب�جه الرهابيني 
والذخرية  باملال  لهم  الدعم  من  املزيد  بــذل  من  فالبد 
وال�ضالح وال�ضعي لتنظيم �ضف�فهم حتى يتمكن�ا من دحر 

الرهابيني مبعية اخ�تهم من اجلي�س واملتط�عني..
وختم ال�ضايف بق�له" كتب اهلل لهذا البلد ولبالدنا جمعاء 
ال�ضالم وال�ضتقرار والمن والمان ون�ضاأله تبارك وتعاىل 
اأن يرينا يف بلدنا كل خري ويرينا يف اأعدائه كل �ض�ء و�ضر 

واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني ."

ندعو القوى ال�سيا�سية لتوحيد مواقفها واملقاتلني لعدم ترك 
مواقعهم خالل زيارة الربعني

املرجعية حتّمل احلكومة م�سوؤولية حماية �سيادة العراق 
وتدعو اجلوار لحرتام ال�سيادة الوطنية

:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:

10

جمادى الأوىلـ  1437هـ



الكربالئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ذكــَر 
1437هـ  اخلري  �ضفر   21 يف  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خالل 
امل�افق 2015/12/4م ذكر جمم�عة من النقاط املهمة والتي جاءت 

كالتايل:
جلميع  و�ضكرنا  وتقديرنا  اعتزازنا  عميق  عن   َ ُنعربرِّ ان  من  1-لبــد 
الذين كان لهم الدوُر الفاعُل والأ�ضا�ُس يف اإجناح اإدارة هذه الزيارة 
يف  انت�ضروا  الذين  العلمية  احلــ�زة  وطلبة  الف�ضالء  جم�ُع  ومنهم 
الدينية  املعارف  لتبليغ  املقد�ضة  كربالء  اىل  امل�ؤدية  الطرق  خمتلف 
واإر�ضاد الزائرين، وكذلك امل�ؤ�ض�ضات المنية بكل عناوينها وم�ضمياتها 

ومعها جم�ُع املتط�عني...
ونقدم ال�ضكر اي�ضا اىل م�ؤ�ض�ضات الدولة اخلدمية وادارات العتبات 
املقد�ضة، وامل�اكب احل�ضينية العزائية واخلدمية وكرث من امل�اطنني 
نقدم  كما  الكرام،  الزائرين  خلدمة  والنفي�س  الغايل  بذل�ا  الذين 
يف  ال�اعي  لنتظامهم  كان  الذين  الزائرين  جلميع  اخلا�س  ال�ضكر 
اأداء َمرا�ِضم الزيارة دوٌر مهم يف هذا النجاح، ول نن�ضى الدور املهم 
وما  الزائرين  ملي�نية ح�ض�د  اأبرزت  والتي  املختلفة  الإعالم  ل��ضائل 
مثلته هذه الزيارة من جت�ضيٍد ملبادئ وقيِم الث�رة احل�ضينية املباركة..
والمكانات  الأ�ضا�ضية  التحتية  البنى  ت�فر  عدم  من  الرغم  2-على 
العراق  داخــل  من  امللي�نية  للح�ض�د  الــزيــارة  ملتطلبات  ال�ضرورية 

امل�ضاكل  التغلب على  اثبت�ا قدرة عالية يف  العراقيني  اّن  اإل  وخارجه 
لتحقيق هذا النجاح الباهر من كل اجل�انب امنيًا وخدميًا وتنظيميًا، 
وما ذلك اإل لت�فر ع�امل الإخال�س وروح التعاون والتن�ضيق وال�ضع�ر 
الذي فّجر  الت�ضامني  الآخر والعمل اجلمعي  بامل�ض�ؤولية جتاه  العايل 

الطاقات يف الكل خلدمة اجلميع...
المام  اربعينية  مبنا�ضبة  للزائرين  امللي�نية  امل�ضرية  دمي�مة  3-ان 
احل�ضني )عليه ال�ضالم( على الرغم من خماطر الرهاب والظروف 
املتتالية  الزمــات  ب�ضبب  امل�اطن�ن  بها  مير  التي  ال�ضعبة  النف�ضية 
لأبناء  عظيمًا  ووطنيًا  اإميانيًا  در�ضًا  تعطي  الزمن  من  عق�د  خالل 
ال�ضعب العراقي... كما اّن من امل�ؤكد ان هذه الرادة ال�ضلبة والعزمية 
الرا�ضخة �ضتك�ُن العامَل ال�ضا�س لغلبة وانت�ضار ال�ضعب العراقي يف 
البلد من جماميع  الر�ضيد وتخلي�س  معركة ال�ضالح واقامة احلكم 

الفا�ضدين الذين جعل�ا العراق منهبًا وم�ضلبًا لنزواتهم واأطماعهم.
اأعداد الزائرين من داخل العراق وخارجه  رد يف  التزايد املطَّ 4-ان 
خالل ال�ضن�ات الأخرية ل يتنا�ضب مع �ضعف وت�ا�ضع ما يقابله من 
على  يتحتمُّ  هنا  ومن  للزائرين،  ال�ضا�ضية  للخدمات  �ضروري  تط�ر 
العتناء  مزيَد  الحتــاديــة  احلك�مة  يف  خ�ض��ضًا  املعنية  اجلهات 
التحتية  البنى  م�ضاريع  لإقــامــة  الــالزمــة  املـــ�ارد  بت�فري  والهتمام 

واخلدمات العامة...

 قال ممثل املرجعية الدينية العليا �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي 
/7 يف  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خــالل  الكربالئي 
م�عد  اقرتاب  امل�افق 2015/11/20م" مع  �ضفر/1437هـ 
لهم  ينبغي  ما  ببع�س  امل�ؤمنني  نذّكر  اأن  ن�د  الأربعني  زيارة 

رعايته يف هذه املنا�ضبة:
الزيارة احل�ضينية ه� احلفاظ  اأهم مقا�ضد هذه  1-ان من 
على مبادئ ال�ضالم واأحكامه وتعاليمه املقد�ضة التي �ضحى 
المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( واهل بيته وا�ضحابه من اجل 
حمايتها من ال�ضياع والنحراف، ويقت�ضي ذلك من امل�ؤمنني 
مزيد التفقه يف الدين واحلر�س على تطبيق تعاليمه بطاعة 
الأطهار عليهم  والأئمة  واآله(  ور�ض�له )�ضلى اهلل عليه  اهلل 

ال�ضالم واداء ال�اجبات واجتناب املحرمات...
املبداأ  تثبيت  الإلهي ه�  ال�ضفر  لهذا  املهمة  املقا�ضد  2-ومن 
ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  المــام  منه  انطلق  الذي  الأ�ضا�س 
يف م�ضريته من املدينة املن�رة اىل كربالء املقد�ضة واأراد من 
�ضيعته وحمبيه اللتزام به يف اأحلك الظروف واأق�ضاها... األ 
ال�ضالم  قيم  حلماية  وال�لد  واملــال  بالنف�س  الت�ضحية  وه� 
ولعل  وحتــريــف،  تغيري  دون  مــن  عليها  واحلــفــاظ  ومبادئه 
)عليه  احل�ضني  بالإمام  والرتباط  ال�لء  مظاهر  اأجلى  من 
املعركة �ضد داع�س  ادامة زخم  اليام ه�  ال�ضالم( يف هذه 
بتعزيز روح ال�ضم�د وارادة القتال ودعم املقاتلني باملع�نات 

والرجال الأ�ضداء لتطهري ار�س العراق كلها...
اهلل  – جزاهم  امل�اكب  واأ�ضحاب  الزائرين  من  3-املاأم�ل 
عاك�ضة  مــراآة  وخدماتهم  اأعمالهم  تك�ن  – ان  خريًا  تعاىل 
لأخالق اهل البيت عليهم ال�ضالم وذلك من خالل حر�ضهم 
اأكانت  �ض�اء  واخلا�ضة  العامة  املمتلكات  على  احلفاظ  على 
م�ضارات  مزاحمة  وعدم  امل�اطنني  لعم�م  او  الدولة  لدوائر 
نظافة  على  واحلفاظ  للزائرين  الناقلة  وال�ضيارات  الآليات 

م�اقعهم وعدم ال�ضراف يف الإطعام...
يف  ح�ضل  مــا  املرجعية" اأن  ممثل  قــال  اآخـــر  جــانــب  ومــن 
وتخريب  عنف  واأعمال  �ضدامات  من  م�ؤخرًا  ط�زخ�رمات� 
جميع  مــن  واحلكمة  العقل  اأ�ــضــحــاب  يدع�  خطري  م�ؤ�ضر 
مثله  تكرر  بعدم  الكفيلة  الجـــراءات  اتخاذ  اىل  الأطـــراف 
على  املك�نات  جميع  بني  ال�ضلمي  التعاي�س  على  واحلفاظ 
الآخــر،  للبع�س  البع�س  واحـــرتام  القان�ن  �ضيادة  اأ�ضا�س 
ل�ضتغالل  ال�ضعي  عـــدم  ــــ�ر  الأم بــيــدهــم  ممــن  واملــطــلــ�ب 
وفق  املناطق  بع�س  يف  واقــع  اأمــر  لفر�س  احلالية  الظروف 
روؤاهم وت�ض�راتهم فانه �ضي�ؤدي اىل مزيد من التعقيدات ول 
م�ضلحة يف ذلك، بل �ضيخ�ضر اجلميع ول ربح اإل من خالل 
حفظ  على  املبني  امل�ضرتك  التعاي�س  اإدامـــة  على  احلر�س 

حق�ق اجلميع وفقًا للقان�ن...

 ن�سائح لزوار الأربعني ورف�س �سيا�سة الأمر الواقع يف 
بع�س املناطق املحررة 

ُح�سن الدارة وراء جناح زيارة الأربعني، والعراقيون 
قادرون على هزمية داع�س 

ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي
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تقارير

مواطنون يتبرعون بتقديم المواد الغذائية والحاجات األساسية األخرى

دعما للجيش والحشد الشعبي
•تقرير: عماد بعو
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تعزيزا للجهود 
العظيمة التي 
يبذلها اجلي�س 

العراقي واحل�سد 
ال�سعبي يف �ساحات 

القتال، تربعت 
جمموعة من 

احلمالت الأهلية 
بتقدمي املواد 

الغذائية واحلاجات 
ال�سرورية الأخرى 

لف�سائل اجلي�س 
واحل�سد ال�سعبي.

وبهذ� �ل�سدد حتدث �ملتربع من حملة �ل�سديقة 
�ل��ط��وي��رج��اوي  �ل��ط��اه��رة، �حل���اج ط��ال��ب عليوي 
قائا" حملة �ل�سديقة �لطاهرة مل�ساندة �حل�سد 
�لأمامية،  �لقطعات  يف  �لمنية  و�لقو�ت  �ل�سعبي 
حكومية،  جهة  �ىل  تنتمي  ل  م�ستقلة  �أهلية  حملة 
قطعات  �ىل  �لغذ�ئية  �مل���و�د  بتوزيع  تقوم  وه��ي 
�حل�سد �ل�سعبي خ�سو�سا �خلطوط �لأمامية، كما 
خال  من  للمقاتل  �ملعنوية  �لروح  رفع  على  نعمل 
�لقاء �لق�سائد �حل�سينية �لبطولية لن�سحذ همته 
ونقوي عزميته، وكذلك ننقل له ر�سائل �ملو�طنني 
�ل�سفوية �لد�عمة للجي�س و�حل�سد �ل�سعبي، و�لتي 
و�لمتنان  �لكبري  �لتقدير  عن  م�سمونها  يف  تعرب 
�لغيارى  �ملتطوعني  جلميع  �مل��و�ط��ن  يكنه  �ل��ذي 

و�ملت�سدعني ملو�جهة �لإرهاب". 
و�أو�سح" مل�سنا �سجاعة فائقة وت�سحية كبرية من 
غايل  كل  لبذل  م�ستعدون  وهم  �ملقاتلني،  جانب 
ونفي�س يف �سبيل �لوطن و�ملقد�سات، و نحن بدورنا 
و�مل��و�د  و�لإن�سائية  �لغذ�ئية  �مل���و�د  لهم  قدمنا 
�لطبية و �ملاب�س �لع�سكرية و�ملدنية ،وعملنا �ي�سا 
على �لتو��سل معهم من خال  �لهو�تف �ملحمولة، 

ونحن ن�سعر بالتق�سري �جتاههم".
على  مبادرتنا  تقت�سر  �لطويرجاوي" ل  و�أ�ساف 
و�إنا  �لقتال  �سوح  يف  �لع�سكرية  �لقطعات  دعم  
�ل�سهد�ء  و�أ���س��ر  �ل�سعبي  �حل�سد  جرحى  نتفقد 

ونقدم لهم ما يحتاجونه".
�ل�سديقة  حل��م��ل��ة  �ل��د�ع��م��ني  �ح���د  ق���ال  ف��ي��م��ا 
�لطاهرة، وهو �حلاج حازم جا�سم �ل�سدي" زرنا 
كل �لقطعات �لع�سكرية للح�سد �ل�سعبي  يف  جرف 
�لأخ���رى،  �ملناطق  و  و�ل��رم��ادي  وبيجي  �لن�سر 

�سخ�سيا  و�أن��ا  لهم،  و�لدعم  �مل�ساعد�ت  وقدمنا 
�قوم مع �خوتي �ملتطوعني �لآخرين باإعد�د �لطعام  
�ىل  �لأخرى  �ملو�د  وباقي  و�لع�سائر  �ملاء  وتقدمي 

�إخو�ننا يف  �لقطعات �لع�سكرية".
هوؤلء  �ن  قال"  للمقاتلني  �ملعنوية  �ل��روح  وب�ساأن 
�إذ  بحديثنا،  نن�سفهم  ل  ورمب��ا  مثيل  لهم  لي�س 
هم يف قلب �ل�سحر�ء غري مكرتثني لق�ساوة �جلو 
وخطورة �ملكان، و ذلك من �أجل  حماية �ملقد�سات 
�خلدمة  هذه  �ملرجعية  جلنود  فهنيئا  و�لأعر��س 
�لعظيمة ونحن نت�سرف بخدمتهم فلولهم لنهار 

�لعر�ق".
�ل�سعبي،  �حل�سد  يف  �ملتطوع  حتدث  جانبه  ومن 
من  �أخوتنا  قدوم  حممد" ي�سعدنا  جا�سم  �ملقاتل 
و  �سدر،  رحابة  بكل  ن�ستقبلهم  �ننا  �إذ  �ملتربعني 
معنا،  يتو��سلون  لأنهم   و�إخوتنا  �أهلنا  نعتربهم 
�مل�ساعد�ت  على  �جلزيل  �ل�سكر  ن�سكرهم  ونحن 
�ملادية و�ملعنوية، و�ن تو��سلهم معنا يعزز عزميتنا 
�لعر�قيني  ولكل  لهم  نقول  بدورنا  ونحن  وثباتنا، 
ن�سحي ب��ك��ل م��ا ن��ل��ك م��ن �أج��ل��ك��م وم���ن �أج��ل 

�لعر�ق".
و�أ�ساف" نحن نعترب هذه �مل�ساعد�ت �لتي يقدمها 
�لنا�س �ل�سرفاء هي نوع من  �نو�ع �جلهاد، و�أ�سري 
فح�سب  بال�ساح  فقط  لي�س  �جلهاد  �ن   �ىل  هنا 
بل هنالك جهاد �لكلمة �لتي حتفز �ملجاهد وتبث 
�لح��ر�ر  لكل  ر�سالتي  �ن  لذلك  �لعزم،  روح  فيه 
يجاهدو�  �ن  و�ل��ك��ت��اب  و�ل�سحفيني  و�ل�سرفاء 
و�ملقد�سات،  �ل��دي��ن  حفظ  �أج���ل  م��ن  باأقامهم 
و�أكرر: �إننا ما�سون يف �ل�ستب�سال من �أجلكم ومن 

�أجل كل �سرب يف هذ� �لوطن".

t
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• تحقيق: ف�سل �ل�سريفي 

اإن احلديث عن اجنازات عمرانية وح�سارية 
وخدمية ت�سعى لبناء االإن�سان بناء متكامال، 
حتما �سيكون قا�سرا يف تو�سيفها، وان روؤيتها 

عيانا رمبا هو الطريق االن�سب ملعرفة مدى 
التقدم املنجز.

تلك هي العتبة احل�سينية املقد�سة، التي 
�سابقت الزمن وكثفت اجلهود من اأجل ان 

حتظى بتقدمي كل ما يليق بقد�سية مرقد �سيد 
ال�سهداء)عليه ال�سالم(، اإذ تاآزرت ال�سواعد 

اخلرية ملمثل املرجعية الدينية العليا، واأبنائها 
فيما بينهم لتبني وتعمر ما هدم، وتويل 

االهتمام بكل اجلوانب ليكون املرقد ال�سريف 
مركزا لالإ�سعاع الثقايف والفكري، وجنة تاأوي 

الزائرين.

تحقيقات

ماضٍ حزين، وحـارضٌ متألق  
14
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جملة )�لرو�سة �حل�سينية( �سعت لتو�سيح �لكيفية �لتي 
من خالها �جُنزت هذه �مل�ساريع  فالتقت بد�ية مب�سوؤول 
�ملقد�سة،  �حل�سينية  �لعتبة  يف  و�لتوثيق  �ملعار�س  �سعبة 
�ملوؤرخ �سعيد ر�سيد زميزم، ليتحدث قائا" ل �سك يف 
�ن هناك فرقا كبري� بني ما كانت عليه �لعتبة �حل�سينية 
�ي  هناك  يكن  فلم  وبعدها،   2٠٠3 �سنة  قبل  �ملقد�سة 
مهملة،  كانت  بالعك�س  بل  �ملقد�سة،  بالعتبات  �هتمام 
و�ن ن�سبة �لعمار فيها �سئيلة جد� فيما تذهب �لهد�يا 
و�لنذور �لتي يتم ��ستح�سالها من �ملرقد �لطاهر ل�سيد 
�ل�سهد�ء )عليه �ل�سام( �ىل جهات �أخرى، �إذ مل يكن 
هناك عمر�ن وتطور كما ناحظه �ليوم ول جتد تو�سعة 
�و بناء فاخر �و ت�ساميم كالتي ن�سهدها �ليوم، فاأر�سية 

مفرو�سة  ك��ان��ت  �ل�سريف  �ل�سحن 
�حدى  يف  و�أذك��ر  �ل��ع��ادي،  بالطابوق 
�مل����ر�ت ك��ن��ت م����ارً� ب��ج��ان��ب �مل��رق��د 
تهطل  �لمطار  �ن  و�سادف  �لطاهر 
�ىل  �ملياه  �سيول  فانحدرت  ب��غ��ز�رة، 
عن  ناهيك  �ل�سريف،  �ل�سحن  د�خل 
�لذين  �ل�سد�مي  �لمن  تو�جد رجال 

كانو� ي�سايقون �لز�ئرين". 
زميزم"  قال  �لذي طر�أ  �لتحول  وعن 

توىل   ،2٠٠3 �سنة  �لديكتاتوري  �لنظام  �سقوط  بعد 
�لعامة  �لمانة  �لكربائي  �ملهدي  عبد  �ل�سيخ  �سماحة 
للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، وبد�أ م�سو�ر �لعمل، و�نطلقت 
و�لقطاعات  �جل��و�ن��ب  خمتلف  يف  �ملتعددة  �مل�ساريع 
�سر�ئح  ولكل  �لز�ئرين،  لكل  جمانية  خدمة  تقدم  �لتي 
�ملجتمع، �ن �حلديث عن �جناز�ت �لعتبة �ملقد�سة يطول 
ويتطلب تاأليف مو�سوعة �سخمة، لذ� كلما نتحدث به ل 
يفي �ملو�سوع حقه و�ذكر مثاًل و�حد� من �مثلة عديدة، 
�ل�سام( يف هذ�  )عليه  �ل�سهد�ء  �سيد  ز�ئري  �ن عدد 
�لعدد  ه��ذ�  و��ستيعاب  ز�ئ��ر،  مليون   2٠ جت��اوز   �لعام 
وتقدمي خمتلف �خلدمات له لي�س بالأمر �لي�سري بل هو 

يتطلب جهود مادية وب�سرية عماقة". 
�لعتبة  و�إد�رة  هيكلية  يخ�س  وفيما 
مل  زميزم"  �أو�سح  �سابقا،  �ملقد�سة 
ووح��د�ت  و�سعب  �أق�سام  هناك  يكن 
كل  بل  �ليوم  ن�سهده  كالذي  متكاملة 
ما هو موجود هو �سعبة �ل�سادة �خلدم 
�حل�سينية  �خلدمة  يتو�رثون  �لذين 
�أب عن جد،  ف�سا عن تو�جد �لمن 
�ل�سحن  غرف  �ح��دى  يف  �ل�سد�مي 
�لز�ئرين  ومتابعة  ملر�قبة  �حل�سيني 
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تحقيقات

�لبعث يخيفون  �لأعزل، وكان رجال  �لز�ئر  خ�سية من 
�لعتبة  حتولت  �لطاغية  �سقوط  بعد  ولكن  �لز�ئرين 
�ملقد�سة ب�سو�عد �خلريين و�ملخل�سني �ىل �سرح كبري 
وجمموعة من �ملوؤ�س�سات �لعماقة �ملنت�سرة يف خمتلف 

�ملناطق و�لتي تعنى مبختلف �لقطاعات و�جلو�نب".  

عهد التحول واالإ�سالح ال�سامل 
�إد�رة  على  �لذي طر�أ  �ل�سامل  �لإ�ساح  وللحديث عن 
�لعتبة �ملقد�سة، حتدث مدير مكتب �لمني �لعام للعتبة 
�حل�سينية �ملقد�سة، �ل�سيد �سعد �لدين ها�سم عن تلك 
�مل�سرية قائًا" بعد �سقوط �لطاغية بتاريخ 9/٤ /2٠٠3  
كانت �بو�ب �ل�سحن �حل�سيني مغلقة بحكم �ن �ل�سادن 

�أغلقها ومفاتيحها لديه،  �ل�سابق قد 
و�فق  �لت�سالت  وبعد جمموعة من 
على ت�سليم �ملفاتيح، وكان �لز�ئرون 
�سابقا يتجمعون يف �حلائر �حل�سيني 
�ل�سيخ  وي��وؤم��ه��م  �ل���زي���ارة  ل��ت��اأدي��ة 
�جلماعة  ���س��اة  لأد�ء  �لكربائي 
فتحت  �ن  وبعد  �أي�����س��ا،  �حل��ائ��ر  يف 
�ل�����س��ري��ف بفرتة  �ل�����س��ح��ن  �ب����و�ب 
وج��ي��زة ���س��ادف��ت زي����ارة �لرب��ع��ني 

جمموعة  �لكربائي  �ل�سيخ  خ�س�س  ل��ذ�  �مل��ب��ارك��ة، 
موؤقت،  ب�سكل  �ملقد�سة  �لعتبة  لإد�رة  �ل�سخا�س  من 
�ل�سرف  �لنجف  يف  �لربعة  �ملر�جع  �سكل  ذل��ك  بعد 
و  �حلكيم  �سعيد  حممد  �ل�سيد  و  �ل�سي�ستاين  )�ل�سيد 
�لنجفي  �ل�سيخ ب�سري  و  �لفيا�س  ��سحاق  �ل�سيخ حممد 
�ملقد�ستني  �لعتبتني  لإد�رة  عليا  جلنة  �هلل(،  حفظهم 
و�ل�سيد  �لطباطبائي  )�ل�سيد حممد ح�سني  مكونة من 
ذلك  �أث��ر  وعلى  �لكربائي(،  و�ل�سيخ  �ل�سايف  �أحمد 
بد�أ �لعمل وفق �لمر �ل�سرعي، وفيما بعد �سدر قانون 
رقم  �لعر�ق  يف  �ل�سيعية  و�مل���ز�ر�ت  �ملقد�سة  �لعتبات 
)١9( ل�سنة 2٠٠5 ومبوجب هذ� �لقانون ��سبح �لعمل 
ومبوجب  وقانوين  �سرعي  بغطاء  �ملقد�سة  �لعتبات  يف 
�لد�خلي  �لنظام  �سدر  �لقانون  هذ� 
�لد�رة  قبل جمل�س  من   2٠٠٧ ل�سنة 
�لقانون  مب��وج��ب  ت�سكيله  مت  �ل���ذي 
كبري  ع��دد  يكن هناك  ومل  �مل��ذك��ور، 
من �ملنت�سبني، كما �نه مل يكن هناك 
ل  �ل�سريف  �ل�سباك  وح��ت��ى  م���و�رد 
مي��ك��ن ف��ت��ح��ه و�ل��ت�����س��رف ب��اأم��و�ل��ه 
مغلقة  كلها  و�ملخازن  �لغرف  و�أبو�ب 
ذلك  بعد  ث��اث،  �و  عد� غرفتني  ما 

ال�����ع�����ت�����ب�����ة 
املقد�سة قبلة 
ومركٌز  للعامل 
ل������ل������ح������وار 
ال�����ف�����ك�����ري 

‚‚واملعريف
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�للجان  وهذه  ت�سكيل جلان،  �ن مت  بعد  �لغرف  فتحت 
جردت كل ما موجود يف �لعتبة �ملقد�سة، وبعد �لنظام 
�لد�خلي ل�سنة 2٠٠٧ �سدر قانون ديو�ن �لوقف �ل�سيعي 
�لدعم  يقدم  �لقانون  وهذ�   ،2٠١2 ل�سنة   )5٧( رقم 
مو�سوع  در��سة  مت   2٠١٠ �سنة  ويف  �ملقد�سة،  للعتبات 
عر�س  وقد  نظام  م�سروع  وو�سع  و�ملنت�سبني  �لد�رة 
فتمت  �ملقد�سة،  �لعتبات  و�أمناء  �ل��وزر�ء  جمل�س  على 
قبل  من  �لتعديات  بع�س  �جر�ء  بعد  عليه  �مل�سادقة 
�لعتبات  يف  �خل��دم��ة  ن��ظ��ام  ف�سدر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
ل�سنة   )٤( رقم  �ل�سريفة  �ل�سيعية  و�مل��ز�ر�ت  �ملقد�سة 
2٠١٤، ومل يبق �إل �ن حتت�سب �لدرجات �لوظيفية على 
�لعتبات  منت�سبي  �أطمئن  �نا  لذ�  �ملالية،  وز�رة  ماك 

�لتقاعدية  حقوقهم  �ن  يف  �ملقد�سة 
م�سمونة خ�سو�سا �ن �لقانون ن�سر يف 
�جلريدة �لر�سمية  ومل يبق �إل تطبيقه 

بعد �قر�ر �ملو�زنة".

وقيد  منجز  م�سروعا...   162
االجناز وم�ستقبلي   

وعن عدد �مل�ساريع �ملنجزة و�لتي هي 
مدير  قال  و�مل�ستقبلية،  �لجن��از  قيد 

مكتب �لمني �لعام" �ن عدد �مل�ساريع )١٦2( م�سروعا 
قيد  م�سروعا   )١٧ و)  م�سروعا   )58( منها  و�ملنجز 
�مل�ساريع  وه��ذه  م�ستقبليا  )8٧(م�سروعا  و  �لجن��از 
موزعة على حمافظة كرباء �ملقد�سة وعلى �ملحافظات 
�لعر�قية وهي م�ساريع خدمية وفكرية وثقافية  و�ملدن 

وتربوية وغريها من م�ساريع حيوية ومهمة ". 
وفيما يخ�س عدد �لق�سام و�ل�سعب و�ملنت�سبني، �أو�سح 
مدير مكتب �لمني �لعام" �ن عدد �لق�سام هو )٤2( 
�ملنت�سبني  �ما عدد  �ل�سعب )255( �سعبة  ق�سما وعدد 

فقد و�سل �ىل )١٠8٠٤( منت�سبا".  

اإخال�ص ح�سيني
�سجاد" �عمل  �بو  �ملنت�سب، حيدر 
يف ق�����س��م �خل��دم��ي��ة �خل��ارج��ي��ة 
تقارب  وخدمتي  )�لكي�سو�نيات( 
�لربع �سنو�ت بو�قع )8( �ساعات، 
�ل��دو�م  �ل��زي��ار�ت يكون  �ي��ام  ويف 
)١2( �ساعة، �أرى �ن �خلدمة �لتي 
بها عظيمة، لن �خلدمة يف  نقوم 
�حل�سني  ل��اإم��ام  �لطاهر  �مل��رق��د 
)ع��ل��ي��ه �ل�����س��ام(ت��خ��ت��ل��ف عن 
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�خلدمة يف �ي موؤ�س�سة �خرى �و �ي 
عمل �آخر، لذ� �عتربها هبة من �هلل 

)تعاىل(".
يف  �خ��دم  عبيد"  حممد  �ملنت�سب، 
يف  (�سنو�ت   9( ويل  �مل�سيف  ق�سم 
ي�سل  يومي  وب���دو�م  �خل��دم��ة  ه��ذه 
يوميا،  �أكرث  من )8 ( �ساعات  �ىل 
فالعمل  �ل���زي���ار�ت  �وق����ات  يف  �م���ا 
ز�ئري  �خدم  �ن  و�أت�سرف  م�ستمر، 

�أمنية  �ل�سرف  �ل�سام( وهذ�   �لإمام �حل�سني )عليه 
كل �إن�سان".

�لنظام  ق�سم حفظ  �ساكر" �أعمل يف  ماجد  �ملنت�سب، 
مو�ظب  و�أن��ا  �خلدمة،  يف  ون�سف  �سنو�ت   )٧ يل)  و 
على �لدو�م يوميا، وبو�قع )8(�ساعات، �أ�سعر بالر�سا 
وب��الرت��ي��اح، ك���وين �ق���وم ب��ت��ق��دمي �خل��دم��ة ل��ز�ئ��ري 
�ل�سام(، وهذ� �قل ما نقدمه  �لإمام �حل�سني )عليه 
ولو  �ن ل نق�سر يف خدمتهم  حتى  للز�ئرين، ونرجو 

كان هناك جهد و تعب م�ساعفني".
�ملنت�سب، و�سام يو�سف يعقوب" �أنا منت�سب يف �ل�سعبة 
�لإد�رية، ل ��ستطيع �لتعبري عن �سعوري لكوين �خدم 
وبهذه  �ملائكة،  حتّفه  �ل��ذي  �ملقد�س  �ملكان  ه��ذ�  يف 
�خلدمة �ملتو��سعة نتمنى �لقبول من �هلل )عّز وجّل( 
وكثري� ما نتحمل �سغوط �لعمل خ�سو�سا يف �لزيار�ت 
�خل��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ن  ذل��ك  يقلل  ل  ول��ك��ن  �ملليونية 

ب�سورة مكتملة". 
�ل�سوؤون  ق�سم  يف  �سائقا  عودة" �عمل  كاظم  �ملنت�سب 
يومي  ب�سكل  �ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  يف  �لفكرية 
با�ستثناء يوم �جلمعة وعلى مد�ر )8(�ساعات �و �أكرث 
�لربعني  كزيارة  معينة  منا�سبات  هناك  تكون  حينما 
جدً�  م�سرور  و�أن��ا  �ملباركة،  �ملنا�سبات  من  وغريها 
بعملي يف هذ� �ملكان، و�أعتقد �ن �لإمام �حل�سني )عليه 
لذ�  �لطاهر،  مرقده  خ��د�م  يختار  �ل��ذي  �ل�سام(هو 

فهذ� �لعمل هو �سرف عظيم يل".

اإ�س���ادات 
فار�س  و�لتكنولوجيا،  �لعلوم  وزي��ر 
يو�سف ججو" �ن �لعمار يف �لعتبات 
كان  �ن  فبعد  �لنتباه  يثري  �ملقد�سة 
هنالك �همال كبري قبل �سنة 2٠٠3 
ت��ط��ور ك��ب��ري يعك�س  ����س��ب��ح ه��ن��اك 
ونتمنى  �لب�سري،  و�ملجهود  �لكفاءة 

�سورة  يعك�س  د�ئما  بلدنا  يكون  �ن 
تعك�س  م�سرقة  ثقافية  ح�����س��اري��ة 
و�هتماماته  �لعر�قي  �ل�سعب  طبيعة 

وم�ستوى �لرقي �ملن�سود".
�لقر�آنية  �ل��در����س��ات  ق�سم  رئي�س 
حممد  �لدكتور  كرباء،  جامعة  يف 
�سماحة  ت�سلم  بعد  عبود"  ح�سني 
�لعامة  �لم��ان��ة  �لكربائي،  �ل�سيخ 
للعتبة �ملقد�سة يف عام 2٠٠3 قطعت 
�لعتبة  �إذ مل تكن  �لعتبة �ملقد�سة ��سو�طا ر�ئعة جد�، 
يف  �لآن  يح�سل  �ل��ذي  �ل�سريع  �لتطور  بهذ�  �ملقد�سة 
�لديني  �جلانب  يف  �و  �وًل،  و�لبناء   �لعمار  نو�حي 
�لخرى  و�لنو�حي  �جلو�نب  وكذلك  ثانيا،  و�لنف�سي 
منها  عماقة  خ��ط��و�ت  �ملقد�سة  �لعتبة  خطت  وق��د 
تبهر  وهي  و�ملوؤ�س�سات،  و�مللحقات  و�ملن�ساآت  �لتو�سعة 
على  بها  قامت  �لتي  �لعمر�نية  �خلطو�ت  يف  �لإن�سان 
م�ستوى كرباء وخارج �طارها يف �ملحافظات و�لدول 

وهذ� من بركات �لمام �حل�سني )عليه �ل�سام(".
بحدود  تعمل  تعد  مل  �ملقد�سة  �لعتبة  عبود" �ن  وتابع 
�نعكا�سات  لها  موؤ�س�سة  هي  و�إن��ا  كرباء  حمافظة 
�سنة  بعد  �ملقد�سة  ك��رب��اء  ومدينة  كله  �ل��ع��امل  على 
وق��د  �ل���ع���امل،  ل��ل��ز�ئ��ري��ن يف  ق��ب��ل��ة  ����س��ب��ح��ت   2٠٠3
�حت�سنت �مل�سلمني وغري �مل�سلمني، وهي جلميع �لعامل 
�نطاقة  وه��ي  ز�ئ��ري��ن،  و  وف���ود  م��ن  �حت�سنته  مب��ا 
م��ع��رف��ي��ة وح�����س��اري��ة مب��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن حم��ا���س��ر�ت 
كل  بني  فكري  وتاقح  ون���دو�ت،  عماقة  وم��وؤمت��ر�ت 
وجل(  )ع��ز  �هلل  وندعو  �لأخ���رى،  و�لأدي���ان  �ملذ�هب 
�لقائمني  وك��ل  �لكربائي  �ل�سيخ  �سماحة  يوفق  �ن 
لنجاحهم و�إخا�سهم وملا و�سلو� يف �لتطور �لعمر�ين 
و�حل�ساري و�لرتبوي و�لنف�سي و�لديني وبالو�قع حدث 
ما �سئت، ولن ت�ستطيع �ن تلم بتغيري�ت �لعتبة �ملقد�سة 

وتطوير�تها بعد 2٠٠3". 
�لإ�سامية  �لعلوم  كلية  يف  �لأ�ستاذ 
فا�سل  �ل��دك��ت��ور  ك��رب��اء،  بجامعة 
�لعتبة  م�ساريع  �ن  �عتقد  مّدب" 
�حل�سينية �ملقد�سة، هي لي�ست فقط 
موؤ�س�سة  و�إمكانية  �سخ�سية  م�ساريع 
وبهذ�  دول��ة  �مكانية  و�إن��ا  خا�سة، 
و�إذ�  دول��ة،  هي  و�لعتبار  �لتنظيم 
�ردنا �ن ننجح يف �جناز �ي م�سروع 
ل��وج��ود  �مل��ق��د���س��ة  للعتبة  فلنعطه 
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عن�سر �لخا�س وكل خمل�س بالعمل 
يكون عمله �يجابيا وناجحا ومع وجود 
عن�سر �لخا�س هذ�، و�لتقرب �ىل 
�لإمام  وج��ّل- وحتت خيمة  �هلل -عّز 
�حل�سني )عليه �ل�سام( يولد �لنجاح 
كامل�ستوى  �مل�ستويات  كل  على  بالعمل 
�ل��ع��ل��م��ي و�ل���ع���اق���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وحتى  و�ل��ث��ق��ايف،  �لفكري  و�مل�ستوى 
�جل��ه��اد و�ل���دف���اع ع��ن �ل��وط��ن، ل��ذ� 

جمموعة  و�إنا  و�حدة  موؤ�س�سة  لي�ست  �ملقد�سة  فالعتبة 
�لعتبة  به  تقوم  �لذي  �لنجاح  موؤ�س�سات، ونحن ناحظ 
نتقدم  �ن  �ردن���ا   ما  و�إذ�  م�ساريعها،  كل  يف  �ملقد�سة 
جنعل  ولكي  كرباء  يف  و�لإع��م��ار  �خل��دم��ات  مب�ستوى 
حمافظتنا تظهر ب�سورة �جمل فعلينا �لتوجه �ىل �لعتبة 
يتحقق  وجناحاتها  فبم�ساريعها  �ملقد�سة  �حل�سينية 

ذلك".
كرباء،  جامعة  يف  �لقر�آنية  �لدر��سات  ق�سم  �أ�ستاذ 
�لعتبة  �ح��دث��ت��ه  �ل���ذي  كامل" �ل��ت��ط��ور  �ل��دك��ت��ورغ��امن 
�حل�سينية �ملقد�سة ل ينكره ناكر، كما �ن �لعمر�ن �لذي 
ح�سل يف مدينة كرباء خ�سو�سا �نت�سار مدن �لز�ئرين 
�جلانب  عك�س  ق��د  و�لثقافية  �ل��رتب��وي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 

ينا�سب  مب���ا  ل��ل��م��دي��ن��ة  �حل�������س���اري 
قد��ستها وهذ� بف�سل جهود �لعاملني، 
ل�سيما �لمني �لعام للعتبة �حل�سينية 
�ملقد�سة �ل�سيخ �لكربائي �لذي �متاز 
�مليد�نية  ومتابعاته  و�خللق  باحلنكة 

ملختلف �مل�ساريع و�جلو�نب". 
جامعة  من  �ل�سمري  عبا�س  �لطالب، 
قبل  ما  جد�  و��سح  �لفارق  كرباء" 
2٠٠3 وما بعدها كالفارق بني �لرثى 
متنوعة  كثرية  فاخلدمات  �لنو�حي  جميع  يف  و�ل��رثي��ا 
ز�ه��رة  �ملكتبة  ناحظ  �لعلمي  �جلانب  يخ�س  وفيما 
يف  و�خللق  و�لكرم  �ل�سيافة  يف  �حل��ال  وك��ذ�  بالعلوم، 
�لز�ئرين  �مل�سيف  ي�ستقبل  حيث  �لز�ئرين  ��ستقبال 
بكل حفاوة ويح�سن �سيافتهم، كما �ن �لتطور �لعمر�ين 
و����س��ح ج���د� ك��م��دن �ل��ز�ئ��ري��ن وغ��ريه��ا م��ن ���س��روح 

�ساخمة".
بني  وو����س��ح  �سا�سع  �لفرق  �لعميدي"  حامد  �ل��ز�ئ��ر، 
وبعدها   2٠٠3 �سنة  قبل  �ملقد�سة  �لعتبة  عليه  كانت  ما 
للز�ئر  �ملقدمة  �خلدمات  مب�ستوى  يتعلق  فيما  خا�سة 
ل  �خل��دم��ات  وه��ذه  �ملجتمع،  �سر�ئح  ولعموم  �ل��ك��رمي 

19ح�سر لها وهي مو�سع �رتياح وتقدير لدى �جلميع".
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تقع

)الروضة احلسينية( يف حوار خاص مع
الشيخ كرار اخلامييس االمني العام ملؤسسة املنرب الرسايل 

تقع عىل عاتق املؤسسات الدينية يف اخلارج مهمة ليست باهلينة, ملا هلا من دور اسايس 
وفعال يف احلفاظ عىل املبادئ االصيلة للدين االسالمي, وكيفية حفظ اهلوية اإلسالمية 

يف تلك البلدان؛ ومجع اجلالية العربية هناك حتت مظلتها, هلذا كان وال بد من وجود 
مؤسسات تعمل بجهود استثنائية هلا الدورة الكبري يف هذا اخلصوص.

ومن اجل االملام بامهية هذه املؤسسات وكيف تعمل بظل الضغوط الكبرية التي 
تواجهها التقت جملة )الروضة احلسينية( الشيخ كرار اخلامييس, ليطلعنا عىل عمل 

املؤسسة عن قرب.

•  حاوره:  محمود المسعودي

حوارات
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يف  ال�سالمية  املــراكــز  انت�سار  حركة  تــرى  كيف 
فلندا؟

املعتدل  ال�ضالم  ن�ضر  بحرية  ت�ضمح  الفنلندية  احلك�مة  ــ 
املتمثل مبذهب اهل البيت عليهم ال�ضالم، ب�ضبب اطالعهم 
الكامل على املذهب ال�ضيعي وما ه� الفرق بينه وبني املذاهب 
اخل�ض��س،  هــذا  يف  وا�ضعة  حركة  هناك  لهذا  الخـــرى، 
وتدع�  ال�ضالم  تن�ضر  التي  الدينية  امل�ؤ�ض�ضات  وخ�ض��ضا 
بقية  مــع  الت�ا�ضل  اىل  يدع�  ومــذهــب  واملــحــبــة،  للت�ضامح 
والرهــاب  القتل  بعيدا عن  ــان؛  الدي احــرتام  واىل  املذاهب 

الذي ي�ض�ه الدين ال�ضالمي.
ما هو طبيعة توا�سلكم مع املذاهب الخرى؟

ـ هناك عدة طرق للت�ا�ضل مع الخ�ة يف املذاهب الخرى، 
فهناك امل�ؤمترات او الزيارات ال�ضخ�ضية التي نحر�س على 
دمي�متها، لأننا نعمل بق�ل اأمري امل�ؤمنني عليه ال�ضالم الذي 
يق�ل ))النا�س �ضنفان اما اخ لك يف الدين او نظري لك يف 
اخللق(( فمذهبنا مذهب اهل البيت عليهم ال�ضالم منفتح 

على بقية املذاهب وبقية الديان.
هل لديكم توا�سل م�ستمر مع املرجعيات الدينية يف 

العراق؟
ال�ضرف،  النجف  يف  الدينية  املرجعيات  مع  ت�ا�ضل  لدينا  ـ 
ون�ضاطات مع بقية مكاتب العلماء وهم على اطالع كامل بهذا 
الن�ضاط وهذا العمل التبليغي من اجل خدمة الدين واملذهب، 
ويف احلقيقة ان عملنا ه� حتت غطاء املرجعية الدينية ونحن 
ان  هدفنا  ه�  وهذا  املرجعية  وكالم  املرجعية  باأوامر  نلتزم 

نتم�ضك بنهج حممد واآل حممد)�ضل�ات اهلل عليهم(.
هل تواجهون معوقات اثناء عملكم التبليغي يف تلك 

البلدان؟
ـ املع�قات غري م�ج�دة بذلك امل�ضت�ى الكبري، ولكن املع�قات 
يف  امامنا  حاجزا  احيانا  تقف  التي  املادية  بال�ضي�لة  تك�ن 
امل�ضي باأغلب امل�ضاريع، ومنها م�ضروع املنرب الر�ضايل الذي 
نرغب يف انت�ضاره يف جميع الدول ال�ضكندنافية والوروبية، 

لن هدفه ه� ن�ضر الدين ال�ضالمي. 

ماهي الهمية من تاأ�سي�س م�سروع) املنرب الر�سايل(؟

اخلطابة  مب�ضت�ى  الرتقاء  ه�  امل�ضروع  اهــداف  اهم  من  ـ  
مذهب  واي�ضال  احل�ضيني،  املنرب  وم�ضت�ى  احل�ضينية،  
للعامل،  وبيانه  ال�ضيل  ال�ضالمي  ال�ضالم  البيت عليهم  اهل 
واملحبة  الت�ضامح  اىل  يدع�  الــذي  املذهب  بانه  ونخربهم 
والت�ا�ضل مع املذاهب ال�ضالمية والديان ال�ضماوية، وكذلك 
وا�ضت�ضهادهم،  ال�ضالم  عليهم  البيت  اهــل  م�اليد  احياء 

واقامة �ضالة اجلمعة. 
هل لديكم توا�سل مع اجلاليات العربية وبالأخ�س 

اجلالية العراقية يف فلندا؟  
احلفاظ  املــركــز  تاأ�ضي�س  مهام  مــن  لن  تاأكيد  بكل  نعم  ـ 
والعراقية،  العربية  اجلاليات  مع  الت�ا�ضل  ا�ضتمرارية  على 
عليهم  البيت  اهــل  تعاليم  نح�  ار�ــضــادهــم  على  واحلــر�ــس 
مع  الت�ا�ضل  على  املركز  يف  حري�ض�ن  نحن  لهذا  ال�ضالم، 

اجلميع دون ا�ضتثناء احد.
ما هي براجمكم لالجئني العراقيني اجلدد خ�سو�سا 

ال�سباب منهم؟
وتر�ضيخها  ديننا  تعاليم  على  املحافظة  ه�  ال�حيد  هدفنا  ـ 
عليهم  البيت  اهــل  منهج  وفــق  خا�س  ب�ضكل  ال�ضباب  بــني 
ال�ضالم؛ واحت�اء ه�ؤلء ال�ضباب ودخ�لهم اىل هذه املراكز، 
حتى يبقى العمل مت�ا�ضال معهم حفاظا عليهم من خماطر 
احلرية املنت�ضرة يف فنلندا، والتي تك�ن خمالفة لتعاليم دين 
ال�ضالم، لذا لدينا برامج خا�ضة لهم ون�ضال اهلل -�ضبحانه 

وتعاىل- ان ي�فقنا يف عملنا.
لتوا�سلهم  ال�سباب  ت�سجع  خا�سة  برامج  لديكم  هل 
امل�ستمر مع املراكز حلمايتهم من  اغراءات املجتمع 

الوربي؟
جمتمع  ومنها  الوروبية  الــدول  جمتمعات  بان  املعل�م  من  ـ 
فنلندا يتمتع بن�ع من النفتاح واحلرية؛ والبع�س منها تنايف 
ال�ضرع وتنايف معتقداتنا، لذا نرى من واجبنا اقامة مراكز 
وتك�ن  ال�ضالمية  ا�ضالمية تهدف اىل احلفاظ على ه�يتنا 
هذه املراكز ومنها) م�ضروع املنرب الر�ضايل( الذي ه� واحد 
برامج  فتح  خالل  من  ال�ضباب  مع  الت�ا�ضل  ه�  اهدافه  من 
باللغة  الدرو�س  وبع�س  والعقائدية  الفقهية  الدرو�س  تعليم 

‚‚العربية من اجل احلفاظ على لغتنا العربية ال�ضيلة.
‚‚

هدفنا 
الوحيد هو 
المحافظة 

على تعاليم 
ديننا 

وترسيخها 
بين الشباب 

بشكل 
خاص وفق 

منهج 
اهل البيت 

عليهم 
السالم
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 كرمي اجلوهر 
 كاتب 

نه�سة احل�سني -عليه ال�سالم- نهٌج ر�سايل

لقد خرج احل�سني عليه ال�سالم  من املدينة خائفا يرتقب 
كمو�سى -عليه ال�سالم- ومل يخرج �ساهرا �سيفه بل خرج 

وله م�سروع ا�سالحي �سلمي والدليل على ذلك ا�سطحب معه 
عائلته ن�ساء واطفاال.

و�لذي حدى به للخروج �ىل �لعر�ق �نه مل يبايع يزيد �لفا�سق و�ن هذ� 
�لجر�ء يتحتم عليه �نه �سيكون هدفا ليزيد وخمابر�ته ليقتلوه، لذلك 
قرر �حل�سني عليه �ل�سام  �ن يذهب �ىل مكان �آمن يحافظ فيه على 
دينه فهاجر يف �سبيل �هلل �ىل �لكوفة حيث وردت �لر�سائل من �سيعته 
هناك مطمئنة فقرر �لذهاب �ىل �لعر�ق ولكن بعد �ن �ر�سل بن عمه 
م�سلم بن عقيل ليتاأكد من �سدق �لخبار فجاء �جلو�ب من م�سلم �ن 
�لنا�س �سادقون و�نهم م�ستعدون لن�سرته ..لذ� قرر �حل�سني -عليه 
�ل�سام- �لهجرة حفاظا على دينه و�نه مل يهاجر بطر� ، و�خرب �هله 
و��سحابه بان �ل�سلم و�ل�سام  هو �لنهج �لثابت له ومل يبد� �ل�سلطة 
بالقتال �ل �ذ� قاتلوه ..وهكذ� �سار �لرهط �ىل كرباء . ولكن �لخبار 
جاءت مبقتل م�سلم بن عقيل وهنا �ل�سدمة حيث قال �حل�سني -عليه 
مني  حل  يف  فانتم  جما  �لليل  �تخذو�  معه:  من  جلميع  �ل�سام- 
فرجع �لكثري بعد �ن قال -عليه �ل�سام-  لهم بان من �لتحق بنا فقد 

��سن�سهد ومن مل يلحق بنا ل يدرك �لفتح.
ولقد بقي معه �هله و��سحاب له لي�س كمثلهم من ��سحاب..و�نطلق 
�إذ� ما �لتقى �جلمعان جي�س �حلكومة بقيادة �حلر بن  �لركب حتى 
بادرهم �حل�سني  �ل�سام-   ومع�سكر �حل�سني -عليه  �لرياحي  يزيد 
بهم  و�سلى  �ي��ام  ثاثة  طيلة  معهم  وحت��اور  نف�سه  فعرفهم  باحلو�ر 
��ستد �حلو�ر مع عمر بن �سعد  جماعة ولكن عند و�سولهم كربلء 
بل تطاول �جلهال على �حل�سني، و�ر�د ��سحابه �ن يقتلو� �ملتجاوزين 
لكن �لإمام منعهم و��ستد �حل�سار وما ز�ل �حل�سني يحاورهم حتى 
لنه  و�ملغفرة  �لعفو  طالبا  �حل�سني  مبع�سكر  �لرياحي  �حلر  �لتحق 
جعجع مبع�سكر �حل�سني ثاثة �يام فو�فق �حل�سني و��ستغفر له و��ستد 
�لنقا�س بني �حل�سني ومع�سكر �لعد�ء و�حل�سار قائم و�لعط�س بلغ 
منها  �سعد  بن  رف�سها  حلول  وطرحت  �حل�سني  مع�سكر  من  مبلغه 
ياخذو�  �ن  �ل  ��سرو�  لكنهم  �سبيله  �ىل  ويذهب  عنه  يخلو�  �ن 
�حل�سني ��سري� وبذلك قال: و�هلل ل �عطيكم �عطاء �لذليل 

ول �قر لكم �قر�ر �لعبيد هيهات منا �لذلة..�لخ.
 هنا خ�سي بن �سعد من �ن يح�سل مثلما ح�سل للحر بن يزيد �لرياحي 
ف�ساح بالع�سكر ��سهدو� يل عند �لمري �ين �ول من رمى �حل�سني.. 
حلد هذه �للحظة كان �حل�سني متم�سكًا ب�سلمية ق�سيته ويقول ل �ريد 
ليوؤكد �سلمية م�سروعه �ل�ساحي..باملقابل كانت  �ن �بد�هم بقتال 
يبقى  ومل  بالخرين  �ل�سجون  وماأت  �سيعته  قتلت  �لظاملة  �حلكومة 
�ل �سيعة �ل �سفيان فكانت �حلا�سنة جلي�س يزيد �لذين تعاونو� مع 
عمر بن �سعد و�نطلقت �ل�سهام �سوب مع�سكر �حل�سني فقال �حل�سني 
هذه  ف��ان  منه  لب��د  �ل��ذي  �مل��وت  �ىل  �هلل  رحمكم  قومو�  ل�سحابه 

�ل�سهام ر�سل �لقوم �ليكم.
من  كان  فما  �لظاملة  �حلكومة  �نا  �حل�سني  لي�س  �حلرب  بدء  �ذن 
و�نبل  �روع  �حل�سني  �سطر  وبذلك  �لنف�س  عن  �لدفاع  �ل  �حل�سني 
فعل  ، كذلك  �ملبادئ �حلقة  و�لثبات على  رباطة �جلا�س  �ل�سور يف 
��سحابه فكانو� يتفانون يف �سبيل �هلل ويت�سابقون للدفاع عن �حل�سني 
تبديا  بدلو�  وما  �لخر  تلو  و�حد�  �ل�سام حتى خرو� �سرعى  عليه 
عليه  �حل�سني  ..وبقى  نادرة  بطولية  ماحم  للب�سرية  خّلدو�  وبذلك 
�ل�سام وحيد� فريد� ومل ير �ربط منه جا�سا لمن قبل ول منٍ بعد 

مقاالت
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حتى ��ست�سهد مذبوحا من مقطع �لو�سال.
ومور�ست بحقه وبحق جميع من كان معه �ب�سع �سور �لتنكيل 
و�لعتد�ء على �لقيم �لن�سانية فقد ُقِطَعت �لروؤو�س و�أر�سلت 
من �لعر�ق �ىل دم�سق على �لعو�د و�سبيت �لن�ساء و�لأطفال 
ومل ير�عو� بحقهم �أب�سط حقوق �لإن�سان. .من ذلك فان قيام 
يكن  ومل  م�سلحة  ث��ورة  يكن  مل  �لعر�ق  �ىل  وجميئه  �حل�سني 
و�لعي�س  دينه  على  ليحافظ  �آمن  لبلد  طلب  بل  لل�سلطة  طلبا 
�لظروف  ت�سمح  مل  �ذ�  �سرعي  كامام  �لكوفة  يف  �سيعته  بني 
�ل�سلم كذلك  �بوه و�خوه �حل�سن عليهما  كخليفة وكما فعل 
للحكومات  مو�زية  �سرعية  ك�سلطة  �ملع�سومني  �بناءه  فعل 
�لظاملة وها نحن بامامة حفيده �حلجة بن �حل�سن عجل �هلل 
وهناك  �لنا�س  ب�سبب  يظهر  مل  �لذي  �ل�سريف  فرجه  تعاىل 
ن�سرته  لي�ستطيعون  منهم  خوفه  تاأخره  �سبب  �ن  يقول  من 
لغ�سامة �لعدو وقوته و�ن �مره بيد �هلل لنه �سي�ستخدم �ل�ساح 
و�لقتل بتخويل من �هلل تعاىل لن جميع �ملر�سلني و�ملنذرين مل 
ياتو� بال�ساح بل بالتي هي �ح�سن �ل يف حالة �لدفاع وهذ� 
عليه  �حل�سني  وكان  ومنذرين  مب�سرين  ير�سل  �هلل  �سرع  هو 
لل�سلطة  طالبا  �ب��د�  يكن  ومل  هاد  قوم  ولكل  منذر�  �ل�سام 
�و كر�سي �لرئا�سة كما يتهمه �جلهال.. كان قياما �سلميا مع 
جوبه  ولكن  �لظاملني  �ىل  �لركون  وعدم  باملباديء  �لحتفاظ 
�ل�سلطة  بتع�سف  فجوبه  وق�سية  ر�ي  �ساحب  كان  بال�ساح 
�لغدير  بيعة  �أنكرو�  و�ن  �نت�سر  لكنه  ظلما  وُقتل  �لغا�سمة 
بن  �حل�سني  ق�سية  ف��ان  بالرو�ية  وعللو�  �ل��زه��ر�ء  وظلم��ة 
يالرو�يات و�ملنقولت بل �ستبقى  فاطمة كانت در�ية لتغطى 
�سعلة و�ساهد� على �لمة �ىل ظهور �ساحب �لع�سر و�لزمان 

عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف

ُنَخب.. وماذا يعني؟

•  �ضباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

يف عر�ق ما قبل 2٠٠3 كان م�سطلح )�لُنخبة( حمدود �لتد�ول �ىل درجة كبرية، 
ب�سبب طغيان م�سطلحات حزبية وع�سكرية مثل قادة، منا�سلني، رفاق وهكذ�...

بعد ذ�ك �لعام �سار م�سطلح �لُنخبة �سعارً� وهدفًا لكل �ملت�سدين للعمل �ل�سيا�سي 
و�لعلمي و�لقت�سادي و�لثقايف بحيث �أ�سبح �آلف �لأفر�د حتت خيمة هذ� �مل�سطلح 

�لرّب�ق �سو�ء ب�سفات حقيقية �أو مزعومة.
��ستعماله  يعود  �أ�سل لتيني  �لُنخبة هي م�سطلح غربي من  فاإن  للمعنى  وبالعودة 
يتفوقون  ملا  �ملجتمع  يف  عليا  مر�كز  ي�سغلون  من  على  ُيطلق  ع�سر،  �ل�سابع  للقرن 
�أي�سًا على �لأفر�د �لذين يتمكنون من  به من �سفات و�قعية �و م�سطنعة، ويطلق 

�لرتقاء يف تخ�س�س �و جمال معني يف �سوؤون �حلياة...
ولو �أ�سقطنا م�سطلح )�لُنَخب( على هذه �ملجاميع �لكبرية �لتي تخو�س يف �ل�ساحة 
�أ�سا�سيني لاأعم  فاإننا �سنجد ت�سنيفني  و�إد�ريًا وثقافيًا...  �لآن �سيا�سيًا  �لعر�قية 

�لأغلب لهذه �لُنخب ي�ستثنى منه �لقّلة �لقليلة. 
تر�قب  �لتي  �ل�سود�وية  �لت�ساوؤمية  �ملنك�سرة  �لهّمة  �لُنخبة ذ�ت  �لأول هو  �ل�سنف 
�لأحد�ث من خال ثقب �لباب ول ي�سدر منها �سوى �لنقد و�لعويل وتثبيط �لهمم. 
فر�سته  لياأخذ  �حلاكمة  �لنخبة  تيار  مع  �جنرف  �لذي  فاأنه  �لثاين  �ل�سنف  �أما 
�سمن هذ� �حلزب �و تلك �لكتلة وذ�ك �ملكّون فيتحول �سيئا ف�سيئا �ىل تابع يرفع 

يده �أو ينزلها ح�سب ر�أي �مل�سوؤول.
�ملوهوبة  �لعنا�سر  �نتقاء  يف  �حل��ذر  تتوخى  ما  ع��ادة  و�لأح���ز�ب  �لكتل  �ن  ومب��ا 
تتا�سى  �أخذت  )�لُنخبة(  فاإن  د�خل �سفوفها،  معار�سة  لظهور  تفاديًا  �ل�ساعدة 
و�ملو�هب  �لتخ�س�سات  من  �لو�سطى  و�لطبقات  �لكفاء�ت  �أم��ام  وو�قعيًا  معنويًا 
�لتي بيدها حتريك عجلة �لتنمية �ل�ساملة و�حلياة �ليومية، �لأمر �لذي بد�أ يخلق 
تو�زنات �جتماعية ذ�ت تاأثري متعدد �لجتاهات نعتقد �نه �ستكون له كلمة �لف�سل 
�لو�قع  من  للخا�س  �سعيًا  تنفيذها،  ويف  �ل�ساح  توجهات  حتديد  يف  م�ستقبًا 

�ملرتدي...
�أولهما  حا�سمتني  مبهمتني  مرهوٌن  �جلديدة  �لجتماعية  �لطبقة  هذه  �سعود  لكن 
�نتز�ع �لفر�سة للت�سدي، من خال �إقناع �جلماهري بالأحقية و�لأف�سلية و�سرورة 

تكافوؤ �لفر�س.
و�ملهمة �لثانية تتلخ�س بنتيجة عجز �لدولة عن مكافحة �لف�ساد وبالتايل ت�سدي 
�لتاأييد  من  وجتريدهم  �لفا�سدين  لف�سح  �جل��دي��دة  �لجتماعية  �لطبقة  ه��ذه 
�جلماهريي و�سوًل لإف�سالهم وخلعهم و��ستبد�لهم بدماء جديدة نرجو �ن تكون قد 

��ستوعبت �لدرو�س من �ل�سنو�ت �لعجاف �لتي مّرت...
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اجتماع

وسائل التواصل في قفص التحليل واالّتهام

• �سباح الطالقاين

األثر االجتماعي
 إلدمان العالم االفتراضي
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املجتمعات  اأفـــراد  بني  احلــي  الت�ا�ضل  يك�ن  وقــد 
بعك�س  وا�ضحة،  �ضمة  عم�مًا  وال�ضالمية  العربية 
ــراد  اأف مــا ن�ضمعه ونـــراه مــن �ضعف الــرتابــط بــني 
وراء  التام  الن�ضياق  اأن  اإل  الغربية،  املجتمعات 
وتبادل  الت�ا�ضل  ت�ضهيل  لغر�س  اكُت�ضفت  و�ضائل 
املعرفة، والعتماد عليها كليًا من قبل �ضرائح كبرية 
بالق�ضاء  يهدد  م�ؤخرا  اأخذ  العربية  يف جمتمعاتنا 
جمتمعاتنا،  بها  تتميز  التي  الأ�ضمى  ال�ضفة  على 
وهي �ضفة الت�ا�ضل والتقارب، بل ان هذا الن�ضياق 
غري املن�ضبط وراء و�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي خلق 
و�ضلبية  غريبة  ونف�ضية  اجتماعية  و�ضفات  �ضمات 
لتغيري  الــطــريــق  يف  لأنــهــا  عنها  التغافل  يجب  ل 

جمتمعاتنا بالكامل.
 اإجماع على التوا�سل احلي  

والرقـــام  البيانات  عــرب  ال��ض�ح  �ضمة  ولإ�ــضــفــاء 
ي�مني  مدى  على  �ضاألُت  ا�ضتبانة،  �ضبه  خالل  من 
مــدى  عــن  خمتلفة  �ــضــرائــح  مــن  �ضخ�ضا   )20(
رغبتهم بق�ضاء التزاماتهم الجتماعية عن طريق 
اجمع�ا  حيث  مذهلة  النتيجة  فكانت  الفي�ضب�ك، 
عــلــى )رغــبــتــهــم الــقــ�يــة( يف قــ�ــضــاء اللــتــزامــات 
والطالع على اأح�ال الآخرين عن طريق الفي�ضب�ك 
الآراء  اأغلبية  ا�ضارة  مع  الت�ا�ضل،  و�ضائل  وباقي 
الت�ا�ضل  و�ضائل  على  كليا  يعتمد  ل  المــر  ان  اىل 
تغني  ل  ال��ضائل  هذه  واأن  الظروف،  ح�ضب  وامنا 
عــن الــتــزاور والتــ�ــضــال احلــ�ــضــ�ري وخــا�ــضــة يف 

املنا�ضبات... 
العتماد  ان مدى  التكمجي( مرتجم،  يق�ل )علي 
يعتمد  العالقات  ل�ضتدامة  الت�ا�ضل  و�ضائل  على 
�ضخ�ضيا  انا  املعنيني،  ال�ضخا�س  وبعد  قرب  على 
يف  هم  الذين  وذوّي  ا�ضدقائي  مع  عالقتي  اأدمي 
اخلارج عن طريق و�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي على 
تزاورنا  فــان  مني  بالقرب  اأمــا من هم  النــرتنــت، 
المر  بهذا  ملتزم�ن  ونحن  مهم  البع�س  لبع�ضنا 
ول� مب�ضت�ى عادي او مقب�ل ولي�س كبري حيث غالبا 
ما جتمعنا املنا�ضبات الجتماعية واأوقات الفراغ يف 

العطل واملنا�ضبات.

 الفئات العُمرية و�سريبة احلداثة 
ان  و�ضاعر"  ــب  اأدي العبادي(  )حممد  يفيد  فيما 
تختلف  الت�ا�ضل  و�ضائل  على  العــتــمــاد  م�ضاألة 
بح�ضب الأعمار فبالن�ضبة لل�ضباب الي�م هي حمط 
اهتمام ومتابعة على مدار ال�ضاعة يف حني ان كبار 
ال�ضن ومت��ضط� الأعمار اأغلبيتهم ل يعريون اأهمية 
كبرية لالنرتنت بل يعتربون وج�ده عائقا يف �ضبيل 
الت�ا�ضل احلي الذي اعتادوه ط�ال عق�د من الزمن 
وت�ارث�ه عن اأ�ضالفهم".ولعل هذا المر ُيعد ن�ضبيًا 
اأي�ضا حيث يختلف منط املعي�ضة بني مكان واآخر مثل 
الختالف بني الريف واملدينة وبني املجتمع العربي 
وبقية املجتمعات، وبالتايل فاإن م�ضاألة العتماد على 
و�ضائل الت�ا�ضل تختلف بني �ضريحة ُعمرية واأخرى 
تزايد  من  مفر  ل  ان  مع  منها،  منا�س  ل  حقيقة 
كّمًا  تط�رها  ظل  يف  ال��ضائل  هــذه  على  العتماد 
تقّرب  التي  اخلدمات  ازديــاد  هنا  ونق�ضد  ون�عًا، 
البعيد وجتعل املعرفة بني يديك مبجرد كب�ضة زر، 
وتفتح اأمامك اأفقًا واأنت جال�س مبكانك قد ل ت�ضل 

اليه واقعًا مهما حاولت...
ويعتقد �ضالم الطائي، مرا�ضل �ضحفي" ان �ضعف 
الت�ا�ضل املبا�ضر بني النا�س والعتماد على و�ضائل 
التط�ر  �ضريبة  هــي  امنــا  الجــتــمــاعــي  الــتــ�ا�ــضــل 
واحلداثة التي تفر�ضها علينا التكن�ل�جيا احلديثة 
فكلما زاد التط�ر كلما ازدادت التعقيدات يف ام�ر 
واللــتــزامــات،  امل�ضاغل  وكـــرثت  الي�مية  احلــيــاة 
البعيد  تقّرب  بدائل  عن  النا�س  يبحث  وبالتايل 
وت�ضعنا يف ال�ض�رة بكل ما يحدث من ح�لنا ي�ميا، 
فيلج�ؤون اىل و�ضائل الت�ضال التكن�ل�جي احلديثة 
التي تتيح لهم الت�ا�ضل على مدار ال�ضاعة بالكتابة 

وال�ض�ت وال�ض�رة اي�ضًا". 
و�ض�ًل  النرتنت  �ضبكة  وراء  الن�ضياع  هذا  ولكن 
لالإدمان، له م�ضاوئ قد تك�ن اكرب من اليجابيات 
لي�س اأقلها اأنها ت�ضكل حتديا جّديا لأوقات اجلل��س 
ــرة وال�ــضــتــمــاع اىل اأفـــرادهـــا واحلــديــث  ــض مــع الأ�
وق�ضاء  تهمهم  التي  امل�ضتجدات  اآخر  عن  املتبادل 
م�ضاحة  زيــادة  فاإن  وحميمي.كذلك  م�ضرتك  وقت 

اأثار �سديقي )�سلمان( م�ساألة التبليغ عن املنا�سبات بوا�سطة و�سائل التوا�سل الجتماعي وقال مازحًا" اإذا نحن ن�ستقبل 
التبليغ عن املنا�سبات بالفي�سبوك فلَم ل نوؤدي الواجب اي�سًا من خالل الفي�سبوك ول نتج�سم عناء احل�سور ال�سخ�سي". 

فقلُت ل ت�ستبعد هذا خالل ال�سنوات القادمة لأنه بب�ساطة كلما قّلت حالت التوا�سج الجتماعي كلما �سعفْت رغبة 
الن�سان بالتوا�سل احلي واللتزام بالواجبات الجتماعية من خالل احل�سور وجاهيًا والتفاعل احلي مع احلا�سرين...
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لأفراد  التكن�ل�جيا  ت�فرها هذه  التي  اخل�ض��ضية 
الأ�ضرة و�ض�ًل اىل خماطر قد تك�ن كبرية جدا اإن 
ال�الدين  اأنظار  عن  بعيدة  التكن�ل�جيا  هذه  كانت 
او على الأقل اهتمامهم مبا يق�م به الأبناء خالل 
اأ�ضدقائهم  على  والــتــعــرف  النــرتنــت  ا�ضتعمال 

ون�ضحهم باملمكن وغري املمكن.
لة خربوية   حم�سّ

باأن  ي�ؤكد  وكاتب(  )مــدّر�ــس  ح�ضن  مهدي  �ضادق 
حددت  والإح�ضائيات  الدرا�ضات  من  كبرية  جملة 
كاأكرث  )في�ضب�ك(  الجتماعي  الت�ا�ضل  مــ�قــع 
ان  ح�ضن"  العامل.وي�ضيف  يف  ا�ضتخدامًا  امل�اقع 
وقت  يحتل م�ضاحة كبرية من  اأخذ  في�ضب�ك  م�قع 
من  عليه  ــ�ا  اأدمــن ممــن  واهتماماتهم  الكثريين 
الأطفال!!  وحتى  و�ضرائحه  املجتمع  اأفراد  خمتلف 
اأوبئة  من  يح�يه  ملا  خطرية  ظاهرة  ي�ضكل  واأ�ضبح 
فا�ضدة مبا ين�ضر من انحرافات اأخالقية وعقائدية 
اآخر،  جانب  من  يخفى،  ل  ولكن  خمتلفة،  وفكرية 
من  عليها  احلــ�ــضــ�ل  ميكن  الــتــي  الــفــائــدة  مـــدى 
اتزانًا". اأكرث  باأ�ضل�ب  ا�ضتغالله  مت  ل�  امل�قع  هذا 
الب�ضيطة  والأفكار  الكاتب بع�س املقرتحات  ويقدم 
ل�ضتغالل و�ضائل الت�ا�ضل وباخل�ض��س الفي�ضب�ك 
بال�ضكل الأمثل خلدمة واإ�ضالح املجتمع من جانب 

وحت�ضيل الث�اب والأجر من جانب اآخر:
ب�ض�رة حت�ي  ال�ضخ�ضية  • َزيرِّن غالف �ضفحتك 
اآية قراآنية كرمية اأو حديث نب�ي اأو دعاء اأو حكمة 
�ض�رة  اأو  مغزى  ذي  هــادف  �ضعٍر  بيت  اأو  ة  معربرِّ
جميلة ل �ض�ء فيها على اأقل تقدير.. واأبتعد عن كل 

ما يخد�س الذوق واحلياء.
َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  ))َما  تعاىل  اهلل  ق�ل  ر  َتَذكَّ  •
اإِلاَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد(( )ق:18(. ولتكن ب�ضمة 
تعليقاتك  اأو  من�ض�راتك  كل  يف  وا�ضحة  ــالق  الأخ
على من�ض�رات الآخرين اآمرًا باملعروف وناهيًا عن 
املنكر باحلكمة وامل�عظة احل�ضنة مرتفعًا عن كل ما 
ي�ضني من �ض�ر وعبارات واأنتِق اأنفع املقالت واأجمل 

الكلمات و)الكلمة الطيبة �ضدقة...(
والألعاب  بالتطبيقات  ال�قت  ق�ضاء  عن  ابتعد   •

امل�ج�دة يف امل�قع والتي ل طائل منها �ض�ى م�ضيعة 
ــراه يف  ال�قت يف الأعــم الأغــلــب واأحـــذف كل ما ت

�ضفحتك من اإعالنات هزيلة وبائ�ضة. 
وحــيــاتــك  خلــ�ــضــ��ــضــيــاتــك  ــكــ�ن  ي اأن  جتــنــب   •
ي�ضببه  ملا  امل�قع  �ضفحات  على  ح�ض�ر  ال�ضخ�ضية 
ذلك من م�ضاكل اأنت يف غنى عنها من قبل بع�س 

اأ�ضحاب النف��س ال�ضعيفة..
معهم  تت�ا�ضل  ممن  اأ�ضدقائك  اختيار  يف  تــاأنَّ   •
على امل�قع واأحر�س على اأن ل ت�ضادق اإل من كان 
الفح�س  وكان مبتعدًا عن  وا�ضح  اأخالقي  ت�جه  له 

والتفاهة يف من�ض�راته املتن�عة.. 
تهتم  التي  )الَكروبات(  املجم�عات  اإىل  اْنَتِم   •
والف�ضائل  النافعة  والعل�م  الر�ضني  الفكر  بن�ضر 

والقيم الطيبة وحارب بقلمك كل ما يخالف ذلك. 
املن�ض�رات  على  وم�ضاركتك  اإعــجــابــك  �ضع   •
وال�ضفحات ذات املحت�ى املتميز بالطابع الأخالقي 
عدد  اأكــرب  اإىل  ن�ضرها  ملحاولة  الر�ضني  والعلمي 
اخلــري  عــلــى  )والــــــدالُّ  امل�ضتخدمني  مــن  ممــكــن 

كفاعله(.
من  امل�ضتقاة  املفيدة  العلمية  الأخبار  بن�ضر  • قم 
يعبث  ملن  �ضهاًل  �ضيدًا  تكن  ول  امل�ث�قة  امل�ضادر 
واأخــبــار  اإ�ــضــاعــات  مــن  ين�ضر  مبــا  النا�س  مب�ضاعر 

وافرتاءات ل متت لل�اقع ب�ضلة. 
• اأكرِث من اإن�ضاء �ضفحات وجمم�عات تهتم بن�ضر 
فكر ومذهب وعقائد اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
لت�ضكل درعًا ثقافيًا م�ضادًا ل�ضد الهجمة الفكرية 
الجتــاهــات  ِقبل  مــن  لها  يتعر�س  التي  ال�ضر�ضة 
الإعالمية  الأ�ضاليب  ومبختلف  وامللحدة  التكفريية 

والدعائية..
تعليمية  تك�ين �ضفحات وجمم�عات  على  • اإعمل 
�ضتى  ويف  الــعــلــ�م  خمتلف  بن�ضر  تهتم  وتــربــ�يــة 
املجالت وكل ح�ضب اخت�ضا�ضه..وهذا بدوره ي�ؤدي 
املختلفة  املجم�عات  اأع�ضاء  بني  الآراء  تبادل  اإىل 

مما يخلق ج�ًا علميًا وثقافيًا رائعًا.
• نظرًا لكرثة م�ضتخدمي الفي�ضب�ك ميكن ا�ضتغالل 
امل�قع ك�اجهة دعائية ممتازة لالإ�ضدارات املختلفة 

مل�اقعها  والـــرتويـــج  متن�عة  وجمـــالت  كــتــب  مــن 
بني  وا�ضعًا  انت�ضارًا  لها  ي�ضكل  ممــا  الإلكرتونية 
م�ضتخدمي الإنرتنيت، خ�ض��ضًا من ل ي�ضتطيع�ن 
احل�ض�ل على تلك الإ�ضدارات وهكذا تك�ن الفائدة 

اأو�ضع واأعم..
 مفاجاآت ونتائج درا�سات مثرية 

ي�ؤكد العديد من النا�س اأن الت�ا�ضل الفرتا�ضي عرب 
الإنرتنت مينع الأ�ضخا�س من الت�ا�ضل وجهًا ل�جه، 
الت�ا�ضل  م�اقع  ت�ضببها  التي  ال�ضلبيات  وا�ضعني 
ــاء كــالــتــايل، وفق  الجــتــمــاعــي يف اطـــار خــا�ــس ج

:Digital numbers
املغل�طة:  والخــبــار  ال�ــضــاعــات  لن�ضر  اأداة   -1
ــخــا�ــس مــ�اقــع الــتــ�ا�ــضــل  يــ�ــضــتــخــدم بــعــ�ــس الأ�ــض
الجتماعي ا�ضتخدامًا �ضيئًا بق�ضد او دونه، فهناك 
عدد كبري من الأخبار غري ال�ضحيحة التي تنت�ضر 
من  الكثري  وي�ضدقها  ي�ميًا،  الت�ا�ضل  م�اقع  عرب 
مما  اأخـــرى  مــرة  ن�ضرها  ويــعــيــدون  امل�ضتخدمني 

يت�ضبب يف تداول الكثري من الإ�ضاعات.
ال�ضبكات  مل�ضتخدمي  اخل�ض��ضية  انــعــدام   -2
يف  امل�ضارك�ن  الأ�ضخا�س  ي�ضتخدم  الجتماعية: 
ال�ضخ�ضية  ملفاتهم  الجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع 
لعر�س بياناتهم وجميع املعل�مات عنهم بالإ�ضافة 
ح�ل  ال�ضخ�ضية  املعل�مات  من  الكثري  ن�ضر  اإىل 
اأن ي�ضتغل  ال�ضكن واجلامعة وال�ظيفة ومن املمكن 

بع�س املحتالني هذه املعل�مات لإ�ضتغاللهم.
الجتماعية  ال�ضبكات  م�ضتخدمي  تعر�س   -3
اهتمام  عدم  نتيجة  عليهم:  والتج�ض�س  لالخرتاق 
باخل�ض��ضية  اخلــا�ــضــة  ـــالإعـــدادت  ب الــكــثــرييــن 
قبل  من  التج�ض�س  مثل  امل�ضاكل  لبع�س  يتعر�ض�ا 
احلك�مات، فقد قامت م�ضلحة ال�ضرائب الأمريكية 
امل�ضتخدمني  ح�ضابات  باإ�ضتعمال    2009 عام  فى 
على م�اقع الت�ا�ضل الإجتماعي وبياناتهم يف عمل 

ملفات ال�ضرائب اخلا�ضة بهم. 
4- ال�ضتخدام املفرط مل�اقع الت�ا�ضل الجتماعي 
ــر عــلــى درجــــات الــطــالب: اأظــهــرت الأرقــــام  ــ�ؤث ي
الت�ا�ضل  مــ�اقــع  ي�ضتخدم�ن  الــذيــن  الــطــالب  اأن 
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عن  الإخــتــبــارات  يف   %20 بن�ضبة  نتائجهم  تنخف�س  الجتماعي 
الأ�ضخا�س الذين ل ي�ضتخدم�ن تلك امل�اقع.  

التي  املميزات  من  الكثري  رغم  ال�قت:  ت�ضيع  الت�ا�ضل  م�اقع   -5
ي�ضيع�ن  امل�ضتخدمني  ان  اإل  الجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع  تقدمها 
حتديثات  ومراقبة  الأ�ضدقاء  مع  الت�ا�ضل  فى  �ض�اء  كثرية  اأوقــات 
يف  ال�قت  من  الكثري  ق�ضاء  او  تعليقاتهم  على  والــرد  اأ�ضدقائهم 

الألعاب غري املفيدة.
الأ�ضخا�س  م�ضاركات  تــ�ؤثــر  ال�ظيفي:  امل�ضتقبل  على  تــاأثــري   -6
م�ضتقبلهم  على  الجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع  على  حالتهم  بتحديث 
ال�ظيفي وتهدده، حيث اأظهرت الدرا�ضات اأن 54% من امل�ضاركات 
ت��ضح ال�ضعف اللغ�ي للم�ضتخدمني، 61% منها تظهر الألفاظ غري 
خارجة  تعترب  التي  الأخــرى  املحت�يات  اإىل  بالإ�ضافة  لهم  الالئقة 

ويرف�ضها اأرباب العمل فت�ؤدي اإىل طرد امل�ظفني من وظائفهم. 
يزيد  للم�ضتخدم:  النف�ضية  احلالة  على  ت�ؤثر  الت�ا�ضل  م�اقع   -7
الإح�ضا�س  اإىل زيادة  املفرط  الت�ا�ضل الجتماعي  ا�ضتخدام م�اقع 
اإىل  بالإ�ضافة  الإنرتنت،  اأمام  واإدمان اجلل��س  والكتئاب  بال�حدة 
والكتفاء مبتابعة احلياة عرب  الختالط  فى  امل�ضتخدم  رغبة  عدم 

ال�ضا�ضة ومراقبة الأ�ضدقاء واملعارف بدل من التفاعل معهم.
8- م�اقع الت�ا�ضل ت�ؤثر على الرتابط الأ�ضري: اأظهرت الأرقام اأن 
م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي ت�ؤثر على الرتابط الأ�ضري فقد ارتفعت 
عام   %8 من  عائلتهم  مع  وقتًا  يق�ض�ن  ل  الذين  الأ�ضخا�س  ن�ضبة 
ن�ضبة %32  ان  اإىل  بالإ�ضافة  ب�ضببها،  اإىل 34% عام 2011    2000
الت�ا�ضل  م�اقع  ت�ضفحهم  اأثناء  ال�جبات  يتناول�ن  الأ�ضخا�س  من 

الجتماعي.
اأثبتت  اإنتاجية امل�ظفني:  م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي ت�ؤثر على   -9
الدرا�ضات اأن ح�ايل 51% من امل�ظفني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
ال25- 34 عامًا ي�ضتخدم�ن م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي اأثناء العمل 
مما ي�ؤدي اإىل �ضعف اإنتاجية ال�ضركة  وتكبدها الكثري من اخل�ضائر.
الجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع  للم�ضاكل:  امل�ضتخدمني  �س  تعرُّ  -10
بياناتهم  جميع  اأن  حيث  امل�ضاكل  من  لكثري  امل�ضتخدمني  تعر�س 
والإحتيال وخا�ضة  للن�ضب  فيجعلهم عر�ضة  للجميع،  متاحة  تك�ن 

املراهقني والفتيات. 
ت�ؤثر  الجتماعية:  للعزلة  عر�ضة  الت�ا�ضل  م�اقع  م�ضتخدم�   -11
م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي على تفاقم م�ضاعر ال�حدة لدى الكثري 
�ضع�رهم  يزيد  مبــا  الــ�اقــع  عــامل  عــن  وف�ضلهم  الأ�ضخا�س،  مــن 
بالكتئاب،  وعدم الرغبة يف امل�ضاركة يف احلياة بالإ�ضافة اإىل زيادة 

ال�ضع�ر بعدم الثقة بالنف�س.
لل�ضرقة:  وتعر�ضها  الفكرية  امللكية   حق�ق  على  العــتــداء   -12
�ضاهمت م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي ب�ضكل كبري للك�ضف عن الكثري 
من امل�اهب، لكن امل�ضكلة اأن تلك امل�اقع مل حتفظ احلق�ق امللكية 
الفكرية ل�ضانعيها، وقد تعر�س الكثري من الأ�ضخا�س الذين ين�ضرون 
تلك امل�اد عرب م�اقع الت�ا�ضل لل�ضرقة، ودون اأي دليل يثبت ملكيتهم.

والئيات

لعبة  ممار�ضة  حــ�ل  الـــ�ارف-  ظله  -دام  ال�ضي�ضتاين  المــام  فت�ى  تك  مل 
"Clash of Clans" اقل اهمية عن فت�ى اجلهاد الكفائي ف�ضال عن 
املجال  يف  العلمي  للتط�ر  املتتبع  ولعل  ل�ضدورها،  الزمني  الت�قيت  اهمية 
الرقمي يجد ان العامل ي�ضهد حت�لت �ضريعة جدا اذ انتقل خالل فرتة وجيزة 
من العامل الرقمي ال�اقعي اىل الفرتا�ضي عن طريق ظه�ر م�اقع الت�ا�ضل 
الجتماعي لكنه مع مطلع العام احلايل 2016 ي�ضهد انتقالة جديدة "للعامل 
ك�ضع�ب  فاإننا  احلال  وبطبيعة  الن،  حتى  معامله  تت�ضح  مل  اخليايل" الذي 
يجب  احلديثة  التقنيات  تلك  على  لل�ضيطرة  والمكانيات  امل�ؤهالت  لمنتلك 
علينا ان نك�ن على حذر ويق�ضه تامة امام تلك التح�لت خ�ض��ضا اننا الفئة 
الكرث ا�ضتهدافا فكريا وعقائديا وعلميا بعد ان ايقنت دول الغرب بان امل�ضلح 
الذي �ضتتال�ضى امامه كل تقنياتها وعلميتها ومكانتها �ضيخرج من رحم هذا 

املجتمع.
ت�ضجل  ان  قبل  "داع�س"  تنظيمات  ان  اكــدت  احلديثة  الدرا�ضات  ان  كما 
الجهزة  يف  البطال  يد  على  م�جعة  �ضربات  تلقيها  اثر  ع�ضكريا  انهيارها 
العليا عمدت  الدينية  املرجعية  لنداء  امللبني  املقد�س  المنية ورجال احل�ضد 
اىل اتباع ا�ضل�ب اخر ل�ضتهداف �ضريحة ال�ضباب الكرتونيا عن طريق �ضناعة 
العاب الكرتونية احرتافية تت�فر فيها خدمة الت�ا�ضل اللكرتوين ليتمكن من 
خاللها عنا�ضر التنظيم الدخ�ل كالعبني للت�ا�ضل مع املحرتفني وجتنيدهم 
وامكانية الت�ا�ضل معهم بعيدا عن امل�اقع املك�ض�فة واملراقبة الكرتونيا ف�ضال 
عن قدرة تلك اللعاب على زرع بذور العنف والرغبة ملمار�ضة القتل و�ضفك 

الدماء عن طريق ال�ض�ر والتقنيات التي تعتمدها يف مراحلها.
تغريدة كل  الإرهابية تبث 170  التنظيمات  ان  املتخ�ض�ضة  املراكز  وا�ضارت 
5 دقائق على م�قع الت�ا�ضل ت�يرت وان امل�قع ي�ضجل ي�ميا ن�ضر مايقارب من 
49 األف تغريدة تت�ضف بالإرهاب والعنف، اىل ذلك ا�ضار تقرير ن�ضره معهد 
بداية  �ض�ريا منذ  املتطرفة جندت يف  املجم�عات  اأن  "بروكنجز" الأمريكي 
عام 2015 اأكرث من 20 األف مقاتاًل اأغلبيتهم ان�ضم�ا اإىل �ضف�ف "داع�س" 
ملهارة اأع�ضائه با�ضتخدام الدعاية وو�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي واللعاب، يف 
الأطفال  ي�ضتخدمها  الفيدي�ية" التي  "الألعاب  اأن  واقعية  دلئل  اثبتت  حني 
اأبــدًا،  بها  ال�ضتهانة  ميكن  ل  الل�حية  واجهزتهم  ه�اتفهم  عرب  واملراهقني 
الأطفال  من  اأدمغة" الكثري  "غ�ضل  من  الألعاب  داع�س متكن عرب هذه  لأن 
ي�ني�  ـــ26  ال يف  وحتــديــدًا  املا�ضي  العام  حــدث  ما  ذلــك  وي�ؤكد  واملراهقني، 
�ضحيته  راح  الذي  ت�ن�س،  "�ض��ضة" يف  مدينة  بهج�م  يعرف  ما  وه�   2015
نح� 40 �ضائحًا مع منفذ العملية "املراهق" والذي تنبته "داع�س" بعد ي�م من 
"اإن ولدي كان يخ�ضى قتل فاأر عندما  تنفيذ العملية، اذ تق�ل والدة املنفذ: 
اأطلب منه ذلك فكيف متكن من قتل 40 اإن�ضانًا من امل�ؤكد اأنه تعر�س لغ�ضيل 
دماغ.وبح�ضب متابعني فاإن العملية التي نفذ من خاللها الهج�م حاكت نف�س 

عمليات وو�ضائل لعبة "�ضليل ال�ض�ارم" التي اأطلقها داع�س يف وقت �ضابق.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  ولء ال�ضفار



املرجعية لهم  باملر�ساد
والئيات

27

 جمادى الأوىلـ  1437 هـ



في رحاب الطاهرين

• حم�سن وهيب عبد

• احللقة الثامنة

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

غريهم من الب�سر فعل هذا، الن الغيب علم اخت�ص به اهلل -تعاىل فقط 
- واإخبارهم عليهم ال�سالم بالغيب يتم من قبله.

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

وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد الروايات ال�سحيحة املوثقة املخربة عن 
الغيب الواردة عنهم عليهم ال�سالم.

خصائص  الكمال  لالئمة

اسهاب الوصف 
والتفصيل  لفتنة بين امية
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�لخبار باملغيبات للتثقيف:
�ل�سام يف جانب من حياته  ، هو �ن �لمام عليه  لنا  �لتاريخ  مما نقله 
و�أعر�فهم  وم�سلماتهم  �عتادوها  �لتي  و�لظو�هر  �لنا�س  �سلوك  ير�قب 
وكان دوما له ر�أي �سديد حكيم  يطلقه يف �لوقت �ملنا�سب جد� في�ستح�سنه 

�ملتلقي ، وترتفع منزلة �لمام عليه �ل�سام عنده وعند غريه.
 ، ويفعل  يقول  فيما  �سرعية  حجة  فقط  لي�س  بذلك  �ل�سام  عليه  وكان 
مو�سعه  يف  ياأتي  �لتوجيه  لن  ؛  وفاروقا  ومثقفا  ومعلما  مربيا  كان  بل 

وباجتاهه فيحتاج �ىل بيان �و �ىل �جتهاد لفهمه.
جاء يف كتاب مقاتل �لطالبّيني عن �ل�سائب : بينما علّي)عليه �ل�سام( 
على �ملنرب �إذ دخل رجل ، فقال : يا �أمري �ملوؤمنني ، مات خالد بن عرفطة.

فقال : ال واهللهَّ ما مات.
�إذ دخل رجل �آخر ، فقال : يا �أمري �ملوؤمنني ، مات خالد بن عرفطة.

فقال : ال واهللهَّ ما مات.
�إذ دخل رجل �آخر ، فقال : يا �أمري �ملوؤمنني ، مات خالد بن عرفطة.

هذا  ب��اب  من  يدخل  حتى  مي��وت  وال  م��ات  ما  واهللهَّ  ال   : فقال 
امل�سجد - يعني باب �لفيل - بر�ية �سالة يحملها له حبيب بن عّمار.

�أنا حبيب بن عّمار ، و�أنا  قال : فوثب رجل ، فقال : يا �أمري �ملوؤمنني ، 
لك �سيعة.

قال : فاإّنه كما اأقول.
بن  حبيب  ر�يته  يحمل  معاوية  مقّدمة  على  عرفطة  بن  خالد  فقدم 
عّمار)١(.ويف كتاب �لإر�ساد لل�سيخ �ملفيد رحمه �هلل، عن �سويد بن غفلة 
: �إّن رجًا جاء �إىل �أمري �ملوؤمنني)عليه �ل�سام( فقال : يا �أمري �ملوؤمنني 
 ، بها  مات  قد  بن عرفطة  فر�أيت خالد  �لقرى )2(،  بو�دي  �إيّن مررت   ،

فا�ستغِفْر له.
فقال �أمري �ملوؤمنني)عليه �ل�سام( : َمْه ، اإّنه مل ميت وال ميوت حتى 

يقود جي�ص �ساللة ، �ساحب لوائه حبيب بن ِحماز.
�إيّن لك   ، ، و�هللمَّ  �ملوؤمنني  �أمري  يا   : ، فقال  �ملنرب  فقام رجل من حتت 

�سيعة ، و�إيّن لك حمّب.
قال: ومن اأنت؟

قال : �أنا حبيب بن ِحماز  .
قال: اإّياك اأن حتملها ، ولتحملّنها فتدخل بها من هذا الباب - 

واأوماأ بيده اإىل باب الفيل -.
فلّما م�سى �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سام( ، وق�سى �حل�سن بن علّي من 
بعده ، وكان من �أمر �حل�سني بن علّي )عليهما �ل�سام( ومن ظهوره ما 
كان، بعث �بن زياد بعمر بن �سعد �إىل �حل�سني بن علّي )عليهما �ل�سام( 

، وجعل خالد بن عرفطة على مقّدمته ، وحبيب بن حماز �ساحب ر�يته ، 
ف�سار بها حتى دخل �مل�سجد من باب �لفيل.

�لعلم  �أهل  ، ل يتناكره  �أي�سًا - خرب م�ستفي�س  : وهذ� -  )قال �ملفيد( 
ل   ، ، ظاهر يف جماعتهم  �لكوفة  �أه��ل  منت�سر يف  وهو   ، لاآثار  �ل��رو�ُة 

يتناكره منهم �ثنان ، وهو من �ملعجز �لذي بّيناه )3(.
ويف كتاب خ�سائ�س �لأئّمة)عليهم �ل�سام( عن ُ�ّم حكيم بنت عمرو : 
خرجت و�أنا �أ�ستهي �أن �أ�سمع كام علّي بن �أبي طالب)عليه �ل�سام( ، 
فدنوت منه ويف �لنا�س رّقة ، وهو يخطب على �ملنرب، حتى �سمعت كامه 
، فقال رجل: يا �أمري �ملوؤمنني ، ��ستغفر خلالد بن عرفطة، فاإّنه قد مات 
قال  ثّم   ، عليه  يرّد  فلم  �لثانية  فقال   ، عليه  يرّد  فلم  تيماء)٤(،  باأر�س 

�لثالثة.
فالتفت �إليه فقال : اأّيها الناعي خالد بن عرفطة كذبت ، واهللهَّ 
راية  يحمل   ، الباب  هذا  من  يدخل  حتى  ميوت  وال   ، مات  ما 

�ساللة.
نزل نخيلة)5(  ر�ية معاوية حتى  فر�أيت خالد بن عرفطة يحمل   : قالت 

و�أدخلها من باب �لفيل )٦(.
مبا  �ل�سام  عليه  علي  �لمام  حمله  �لذي  �ليقني  بل  بالغيب  �لعلم  هذ� 
يخرب به وبهذه �لتفا�سيل �مر مذهل وحمري للعقول، �ذ يفاجيء �جلميع 
حتى �ملعني بالمر ) حبيب بن عمار ، �و حبيب بن حماز ...�و من يكون(  
نر�ه يقول لامام �سيدي �نا �سيعة لك، لكن �لمام يف�سح عن و�قع كائن 
ل حمالة، فهل يعني هذ� غري �ن �لمام رجل �هلل و�ن ل �حد يف �لكون 

ي�ستطيع �ن يقول مقالته؟
هل ي�ستطيع �حد �ن يقرن هذ� �لعماق بالأقز�م �لذين نازعوه �خلافة 
يف �مة �خيه �مل�سطفى حممد �سلى �هلل عليه و�له ؛ وهلل دره عليه �ل�سام 
�سرت  حتى   ، منهم  �لول  مع  يفمَّ  �لريب  �عرت�س  )متى   : يت�ساءل  حني 
�قرن �إىل هذه �لنظائر فمال رجل ل�سغنه ، و�أ�سغى �آخر ل�سهره . وقام 

ثالث �لقوم نافجا ح�سنيه ، بني نثيله ومعتلفه...()٧(

١( مقاتل �لطالبّيني: ٧8.
2( و�دي �لُقرى : و�ٍد بني �ملدينة و�ل�سام من �أعمال �ملدينة ، كثري �لقرى )معجم �لبلد�ن : 3٤5/5(.

3( �لإر�ساد : 329/١ ، �إعام �لورى : 3٤5/١، �إر�ساد �لقلوب : 225 ، �لخت�سا�س : 28٠ ، ب�سائر �لدرجات : 
١١/298 وفيها »جماز« بدل »عمار« ؛ �لإ�سابة : 2١8٧/2٠9/2 ، �سرح نهج �لباغة: 28٦/2 وفيهما »حمار« بدل 

»ِحماز« و�لأربعة �لأخرية نحوه.
٤( َتْيماء: بليدة يف �أطر�ف �ل�سام ، بني �ل�سام وو�دي �لقرى على طريق حاّج �ل�سام )معجم �لبلد�ن : 2/٦٧(.

5( �لنَُّخيَلة: مو�سع قرب �لكوفة على �سمت �ل�سام )معجم �لبلد�ن: 2٧8/5(.

٦( خ�سائ�س �لأئّمة)عليهم �ل�سام(: 52، �ملاحم و�لفنت: 3٤١/23٤ نحوه.
٧( نهج �لباغة: �خلطبة 3، معاين �لأخبار: ١/3٦١، �لإر�ساد: 28٧/١، علل �ل�سر�ئع: ١2/١5٠، �جلمل: ١2٦، 

�لحتجاج: ١٠5/٤52/١ كّلها عن �بن عّبا�س، �لأمايل للطو�سي: 8٠3/3٧2 عن زر�رة عن �لإمام �لباقر)عليه 
�ل�سام( عن �بن عّبا�س وعن �لإمام �لباقر عن �أبيه عن جّده عنه)عليهم �ل�سام(، نرث �لدّر: 2٧٤/١ كّلها نحوه
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ــــري الـــتـــي ــــاط ــــس اأحــــ�ــــســــني يـــــا األــــــــق ال�

ــــن رويــــــــت الـــــدهـــــر كـــــاأ�ـــــس مـــعـــزة  ــــام ي

بـــــك كـــــل �ـــــســـــولت الـــــرجـــــال جتــمــعــت 

ـــــازه       ـــــج اع ــــــل  ب ــــــخ  ــــــاأري ــــــت ال درة  ــــــا  ي

ــرا ــط ــس ــ� ـــــان م ـــــزم ـــا ال ـــن ـــازل ـــغ بــــك قــــد ي

ـــا اجنـــمـــا ـــن ـــل م ـــي ـــل بـــــك قـــــد يـــ�ـــســـيـــئ ال

ـــوب تــالحــمــت ـــل ـــق ــس ال ــ� ــب ـــني يــــا ن ـــس اأحـــ�

خــلــجــاتــهــا  يف  ــــّان  ــــط ــــس ــــ� ال ــــــورة  ــــــاف ي

ــــا مــنــجــب البـــــطـــــال مــــذ �ـــســـاد الىل  ي

يــنــثــنــي  ل  ــــر  ــــائ ــــس � ــــدك  ــــي ــــف ح كــــــــٌل 

ــــا وكـــــنـــــوزه ــــه ــــس ــــني حـــــامـــــي ار� ــــس ــــ� اأح

ــــحــــر اجلــــــــــود بــــــني بـــنـــانـــه ــــال ب ــــث ــــن ي

ــلــيــل الــطــهــر والــنــ�ــســب الـــرف بـــك يـــا �ــس

ــــيــــاءه عــــل يف  اهلل  حــــــبــــــاك  ــــقــــد  فــــل

ـــــز الــــرجــــولــــة يــــا هـــوى  ـــني يــــا رم ـــس ـــ� اأح

ـــا  ـــن ـــوات ذكـــــــــراك عـــــــادت فـــــازدهـــــت رب

ـــــاة بـــار�ـــســـنـــا ـــــي ــــرا نـــــــور احل ــــس ــــا� ـــــا ن ي

ــا            ــه ــم ــس يـــــا واهـــــبـــــا كــــــرم الـــفـــ�ـــســـيـــلـــة ا�

فـــــخـــــارنـــــا                   لـــــــــــــواء  ــــــــا  ي درك  هلل 

لــلــخــنــا               درب  ــــــل  ك ـــع  ـــط ـــق ـــن ل ـــــدا  ـــــه ع

بـــبـــهـــائـــهـــا امـــ�ـــســـى الــــــوجــــــود مــــــرددا

وجــــراحــــك احلــــمــــراء �ــــســــارت فـــرقـــدا

الــعــدا الـــريـــح مـــوجـــات  وتـــ�ـــســـرذمـــت يف 

تـــتـــوحـــدا اأن  ـــك  ـــي ف ـــة  ـــول ـــط ـــب ال قــــــدر 

ّايــــــــــــات فــــخــــر لــــــلــــــمــــــروؤة والـــــفـــــدا

ـــــق الـــــقـــــمـــــر املــــــنــــــري مـــــــــوردا ـــــان ـــــع وي

ـــــددا وتـــــاألـــــقـــــت فــــيــــك الــــنــــفــــو�ــــس جت

ـــــوردا  ــــــا م ــــــروي الـــعـــطـــا�ـــس تـــظـــل دوم ت

ـــعـــدا ـــس �ــــســــرح احلــــ�ــــســــارة واملـــــقـــــام ال�

ــيــف يــ�ــســتــجــلــي الــعــدا ــس ــ� ــال عـــن دربـــــه ب

بــــطــــل بــــــه جـــــــاد الـــــــزمـــــــان و�ـــســـيـــدا

ـــمـــاحـــة والــــهــــدى  وعــــلــــى حمــــيــــاه الـــ�ـــس

ــطــاغــيــني نــ�ــســتــحــلــي الــــردا يـــع نــ�ــســارع ال

ـــوؤددا ـــس ـــ� ــة والــ�ــســنــا وال ــاع ــج ــس ــ� ــــوب ال ث

ـــا يــــنــــثــــال ميـــنـــحـــنـــا الــــيــــدا ـــن ـــوب ـــل ـــق ب

ـــى اخلــــمــــائــــل غـــــردا ـــل ـــب ع ـــي ـــدل ـــن ـــع وال

ــــــل الـــ�ـــســـعـــيـــف املـــبـــعـــدا ـــا ام ـــح ـــان يـــــا م

ـــــاة الجــــــــردا ـــب احلـــــي ـــا عـــ�ـــس ـــم ـــل ـــع وم

املـــنـــجـــدا اخلــــال�ــــس  درب  را�ــــســــمــــا  يــــا 

ــــــرجــــــال الـــ�ـــســـَيـــد ــــــــزف لـــلـــمـــجـــد ال ون

• �سعر : بلقي�س العزاوي

دّرة التاريخ
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ج1التي وجهتها املرجعية للشباب

استفتاءات

النصائح

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

حممٍد واآله الطاهرين
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الذين  ـــ  الأعــزاء  ال�ضباب  اأو�ضي  فاإّنني  بعد  اأّما 
نف�ضي  اأمــر  من  يعنيني  ما  اأمــرهــم  من  يعنيني 
يف  ال�ضعادة  متــام  هــي  و�ضايا  بثمان  ـــ  واأهــلــي 
ر�ضائل  خال�ضة  وهــي  بعدها،  ومــا  احلياة  هــذه 
احلكماء  وعــظــة  خلقه  اإىل  -�ــضــبــحــانــه-  اهلل 
وال�ضاحلني من عباده، وما اأف�ضت اإليه جتاربي 

وانتهى اإليه علمي: 
الأوىل: لزوم العتقاد احلق باهلل -�ضبحانه- 
والدار الآخرة، فال يفرطن اأحدكم بهذا العتقاد 
بحال ٍ بعد اأن دّلت عليه الأدّلة ال�ا�ضحة وق�ضى به 
ــ اإذا �ضرب  املنهج الق�مي، فكل كائن يف هذا العاملـ 
ــ �ضنع بديع يدّل على �ضانع قدير  الإن�ضان اأغ�ارهـ 
وخالق عظيم، وقد ت�الت -�ضبحانه- ر�ضائله من 
خالل اأنبيائه للتذكري بذلك، وقد اأبان فيها -عّز 
وجل- اأّن حقيقة هذه احلياة ـــ كما ر�ضمها ه� ـــ 
اأّيهم اأح�ضن عماًل، فمن  م�ضمار يبل� فيه عباده 

حجب عنه وج�د اهلل �ضبحانه والدار الآخرة فقد 
وعاقبتها  واآفاقها  معناها  احلياة  من  عنه  غاب 
واأظلمت عليه امل�ضرية فيها، فليحافظ كّل واحد 
ٍ منكم على اعتقاده بذلك، وليجعله اأعّز الأ�ضياء 
به  اأن يزداد  اإىل  اأهّمها، بل ي�ضعى  لديه كما ه� 
ينظر  عنده،  حا�ضرًا  يك�ن  حّتى  واعتبارًا  يقينًا 
وعند  الثاقبة،  والروؤية  النافذة  بالب�ضرية  اإليه 

ال�ضباح يحمد الق�م ال�ضرى.
عنف�ان  من  برهة  يف  نف�ضه  من  املرء  وجد  واإذا 
فري�ضةٍ   عن  تثاقٍل  مثل  ديــٍن  يف  �ضعفًا  �ضبابه 
باهلل  ارتباطه  يقطعن  فال  ملّذةٍ   يف  رغبةٍ   اأو 
نف�ضه  على  في�ضّعب  متامًا،  وتعاىل-  -�ضبحانه 
تنّكر  اإذا  الإنــ�ــضــان  اأّن  وليعلم  الرجعة،  �ضبيل 
بالقّ�ة  ال�ضع�ر  حالة  يف  -�ضبحانه-  اهلل  لأمــر 
يف  تعاىل  اإليه  يــ�ؤوب  فاإّنه  بها  اغــرتارًا  والعافية 
فليتاأمل  ا�ــضــطــرارًا،  وال�ضعف  العجز  مــ�اطــن 
ــ  مّدة حمــدودة  يتجاوز  ل  الذي  ــ  عنف�انه  حني 
يف ما ه� مقبل عليه من مراحل ال�ضعف وال�هن 

واملر�س وال�ضيخ�خة.
الثابتة  املبادئ  الت�ضكيك يف  اإىل  ينزلق  اأن  واإّياه 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الديني  للمرجع  طيبة  حتّية 
ــمــاحــة اآيـــــة اهلل  الأعــــلــــى �ــس
احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى 

ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(
اجلامعي  ال�سباب  من  جمٌع  نحن 
املجال  يف  ين�سطون  الذين  ومن 
ل  التف�سّ نــرجــو  الجــتــمــاعــي، 
التي  الن�سائح  ببع�س  علينا 
والتي  ــــام  الأّي ــذه  ه يف  تنفعنا 
تو�سح دور ال�سباب وماذا يتطّلب 
ــوا دورهــــم،  ــس ــار� مــنــهــم لــكــي مي
وغـــريهـــا مـــن الــنــ�ــســائــح الــتــي 

تنفعهم براأيكم الكرمي.
ــٌع مـــن الــ�ــســبــاب اجلــامــعــي  ــم ج

والنا�سطني الجتماعيني
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اقتفاًء  و�ضل�كه  ممار�ضاته  م�ضروعية  لت�جيه 
اأو  فيها،  البحث  متابعة  على  ي�ضرب  مل  ل�ضبهات 
نا�ضجة  غري  اأفكاٍر  على  العتماد  يف  ا�ضرت�ضاًل 
ــاة وزبــرجــهــا،  اأو اغـــــرتارًا مبــلــّذات هـــذه احلــي
الدين  ل�ضم  بع�ٍس  اإ�ضتغالل  من  امتعا�ضًا  اأو 
يقا�س  ل  احلـــق  فــــاإّن  ال�ضخ�ضّية،  للمقا�ضد 

بالرجال بل يقا�س الرجال باحلق.
جامع  فاإّنه  اخللق،  بح�ضن  الّت�ضاف  الثانية: 
والرفق  والــرتّوي  احلكمة  من  الكثرية  للف�ضائل 
وغريها،  وال�ضرب  واحللم  والتدبري  والت�ا�ضع 
الدنيا  يف  ال�ضعادة  اأ�ضباب  اأهــّم  من  بذلك  وه� 
-�ضبحانه-  اهلل  اإىل  النا�س  واأقـــرب  ـــرة،  والآخ
ه�  امل�ازين  فيه  تخّف  ي�مٍ   يف  ميزانًا  واأثقلهم 
مع  اأخالقه  اأحدكم  فلُيح�ّضن  اأخالقًا،  اأح�ضنهم 
النا�س،  وعاّمة  واأ�ضدقائه  واأولده  واأهله  اأب�يه 
فاإن وجد من نف�ضه ق�ض�رًا فال يهملّن نف�ضه بل 
يحا�ضبها وي�ض�قها باحلكمة اإىل غايته، فاإن وجد 
متّنعًا منها فال يياأ�س بل يتكّلف اخللق احل�ضن، 
فاإّنه ما تكّلف امروؤٌ طباع ق�م اإّل كان منهم، وه� 
يف م�ضعاه هذا اأكرث ث�ابًا عند اهلل �ضبحانه مّمن 

يجد ذلك بطبعه.
و ك�ضب  مــهــنــة  اإتـــقـــان  الــ�ــضــعــي يف  الــثــالــثــة: 
لأجله،  والكدح  فيه،  النف�س  واإجهاد  �س،  تخ�ضّ
فاإّن فيه بركات كثرية ي�ضغل به ق�ضمًا من وقته، 
وينفق به على نف�ضه وعائلته، وينفع به جمتمعه، 
به  ويكت�ضب  اخلـــريات،  فعل  على  بــه  وي�ضتعني 
التجارب التي ت�ضقل عقله وتزيد خربته، ويطيب 
التعب يف حت�ضيله  كان  كّلما  املال  فاإّن  ماله،  به 
اأكرث كان اأكرث طيبًا وبركة، كما اأّن اهلل �ضبحانه 
نف�ضه  يجهد  الذي  الكادح  الإن�ضان  يحّب  وتعاىل 
مّمن  واملهمل  العاطل  ويبغ�س  والعمل،  بالك�ضب 
بالله�  اأوقاته  يق�ضي  اأو  غــريه،  على  كاّلً   يك�ن 
دون  من  اأحــدكــم  �ضباب  ينق�ضنيَّ  فال  واللعب، 
�سٍ  فاإّن اهلل �ضبحانه جعل  اإتقان مهنة اأو تخ�ضّ
ليكّ�ن  ج�ضدّيةٍ   و  نف�ضّيةٍ   طاقاتٍ   ال�ضباب  يف 
املرء من خاللها راأ�س مالٍ  حلياته، فال ي�ضيعّن 

بالتلّهي والإهمال.
�ضه حتى يتقنها،  وليهتم كّل واحٍد مبهنته وتخ�ضّ
فال يق�لّن بغري علم ول يعملّن على غري خربة، 
بل يعتذر فيما ل ي�ضتطيعه اأو يعلمه اأو فلريجع اإىل 

واأجلب  له  اأزكى  فاإّنه  منه،  اأخرب  غريه ممن ه� 
لل�ث�ق به، وليعمل عمله ووظيفته بَنَف�ٍس واهتمام، 
املال  يك�ن هّمه جمّرد جمع  واإقبال، فال  وتذّوٍق 
ول� من غري حمّله، فاإّنه ل بركة يف املال احلرام، 
ومن جمع ماًل من غري حّله مل ياأمن من اأن يفتح 
اهلل عليه من البالء ما ي�ضطّر اإىل اإنفاقه فيه مع 
مزيد عناٍء وابتالء، فال غنى به للمرء يف الدنيا، 

وه� وبال عليه يف الآخرة.
وليجعل نف�ضه ميزانًا بينه وبني غريه فيك�ن عمله 
لغريه على نح� ما يعمله لنف�ضه، ويحّب اأن يعمله 
اأن ُيح�ضن اهلل  له الآخــرون، وليح�ضن كما يحب 
�ضبحانه اإليه، ولرياع اأخالقيات املهنة ولياقاتها، 
ي�ضتحي  الــتــي  ال��ضيعة  بــالــطــرق  يت�ضبث  فــال 
�س  واملتخ�ضّ العامل  اأن  وليعلم  يعلنها،  اأن  من 
ويرجع  له  يعمل  من  ِقَبل  من  عمله  على  م�ؤمتن 
من  خيانته  وليحذرن  لــه،  نا�ضحًا  فليكن  اإليه، 
حيث ل يعلم، فاإّن اهلل تعاىل رقيب عليه وناظر 
اآجــاًل،  اأو  عاجاًل  اإن  منه  وم�ضت�ٍف  عمله،  اإىل 
واأّن اخليانة والغدر لهما اأقبح الأعمال عند اهلل 

�ضبحانه واأخطرها من حيث الع�اقب والآثار.
اهتمام  مبزيد  املهن  اأهــل  بني  الأطــبــاء  وليهتّم 
بهذه الن�ضائح لأنهم يتعامل�ن مع نف��س النا�س 
ما  تخّطى  من  احلــذر  كل  فليحذرن  واأبدانهم، 
تقّدم فاإّنه ي�ؤول اإىل �ض�ء العاقبة واإّن غدًا لناظره 

قريب.
وقــــد قــــال �ــضــبــحــانــه عــــّز مـــن قـــائـــل: )َوْي����ٌل 
َعَلى  اْكَتاُلوا  اإَِذا  اَلِّذيَن   )1( ِفنَي  ِلْلُمَطِفّ
اأَْو  َكاُلوُهْم  َواإَِذا   )2( َي�ْسَتْوُفوَن  ا�ِص  الَنّ
اأُوَلِئَك  َيُظُنّ  اأَاَل   )3( ُيْخ�ِسُروَن  َوَزُنوُهْم 
اهلل  )�ضّلى  النبّي  وعــن  َم��ْب��ُع��وُث��وَن(،  ��ُه��ْم  اأََنّ
اإذا عمل  عليه واآله(: )اإّن اهلل تعاىل يحّب 

اأحدكم عماًل اأن يتقنه(.
فيه  والأ�ــضــاتــذة  اجلامعي  العلم  طــاّلب  وليهتم 
مما  �ضهم  تخ�ضّ مبجال  يتعّلق  مبــا  بــالإحــاطــة 
علم  ــة  وخــا�ــضّ العلمية  املــراكــز  �ضائر  يف  انبثق 
الطب حّتى يك�ن علمهم ومعاجلتهم ملا يبا�ضرونه 
اأن  عليهم  بل  جماله،  يف  املعا�ضر  امل�ضت�ى  يف 
يهتّم�ا بتط�ير العل�م من خالل املقالت العلمية 
النافعة والكت�ضافات الرائدة، وليناف�ض�ا املراكز 
ولياأنف�ا  املتاحة،  بالإمكانات  الأخــرى  العلمية 

تعّلمها  لغريهم يف  يك�ن�ا جمّرد تالمذة  اأن  من 
وم�ضتهلكني لالآلت والأدوات التي ي�ضنع�نها، بل 
ي�ضاهم�ا م�ضاهمة فّعالة يف �ضناعة العلم وت�ليده 
وانتاجه، كما كان اآباوؤهم رّوادًا فيها وقادًة لها يف 
بذلك،  اأمة  من  اأوىل  اأمة  ولي�ضت  �ضابقة،  اأزمنة 
وعليكم برعاية القابلّيات املتمّيزة بني النا�ضئني 
التفّ�ق  بالنب�غ ويبدو عليه  وال�ضباب مّمن ميتاز 
ال�ضعيفة  الطبقات  من  كــان  اإذا  حّتى  والــذكــاء 
يبلغ�ا  حّتى  لأبنائكم  اإعانتكم  مثل  واأعين�هم 
مثل  لكم  فيكتب  النافع،  العلم  العالية يف  املبالغ 

نتاج عملهم وينتفع به جمتمعكم وخلفكم.
والأخـــالق  الأفــعــال  مــكــارم  الــتــزام  الرابعة: 
وجتّنب مذامها، فما من �ضعادٍة وخرٍي اإّل ومبناها 
ف�ضيلة، وما من �ضقاءٍ  و�ضّرٍ  ــ عدا ما يخترب اهلل 
اهلل  �ضدق  وقــد  رذيلة،  ومن�ض�ؤُه  اإّل  ــ  عباده  به 
يَبٍة  ُم�سِ ِمْن  اَبُكْم  اأَ�سَ )َوَم��ا  قال  اإذ  �ضبحانه 

َفِبَما َك�َسَبْت اأَْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثرٍي(.
للنف�س،  املحا�ضبة  الفا�ضلة:  اخلــ�ــضــال  فمن 
وال�ضدق  وال�ضل�ك،  والنظر  املظهر  والعفاف يف 
لالأمانة  والأداء  لــالأرحــام،  وال�ضلة  الــقــ�ل،  يف 
وال�فاء بالعه�د واللتزامات، واحلزم يف احلق، 
وال�ضل�كّيات  ال��ضيعة  الت�ضّرفات  عن  والرتفع 

ال�ضخيفة.
املمق�تة،  الع�ضبّيات  اخلــ�ــضــال:  ـــذاّم  م ومــن 
والنفعالت ال�ضريعة،واملالهي الهابطة، ومراءاة 
عند  والعتداء  الغنى،  عند  والإ�ضراف  النا�س، 
اإىل  ــبــالء، والإ�ـــضـــاءة  ال الــفــقــر، والــتــرّبم عند 
الأمـــ�ال،  وهــدر  ال�ضعفاء،  �ضّيما  ول  الآخــريــن 
بــالإثــم، والإعــانــة على  وكــفــران النعم، والــعــّزة 
الظلم والعدوان، وحب املرء اأن ُيحمد على ما مل 
فاإّن  العفاف،  اأمر  يف  الفتيات  على  يفعله.واأوؤكد 
بال�ضلبيات  وت�ضّررًا  تاأّذيًا  اأكرث  لظرافتها  املراأة 
الناجتة عن عدم احلذر جتاه ذلك، فال ينخدعن 
بالع�اطف الزائفة ول يلجن يف التعلقات العابرة 
م�ضاعفاتها  وتــبــقــى  مــلــّذتــهــا،  تنق�ضي  ممــا 
يف  اإّل  التفكري  للفتيات  ينبغي  فال  ومنّغ�ضاتها. 
حياة م�ضتقّرة متلك مقّ�مات ال�ضالح وال�ضعادة، 
ومتانتها  ثقلها  على  املحافظة  ــراأة  امل اأوقــر  ومــا 
امل�ضغ�لة  وت�ضرفاتها،  مظهرها  يف  املحت�ضمة 

باأم�ر حياتها وعملها ودرا�ضتها.
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مع التابعين

مالك
بن نويرة

اأ�سمه ون�سبه :
ا�ضمه مالك بن ن�يرة بن َجمرة بن �ضّداد بن عبيد بن َثعلبة بن 
يرب�ع التميمي الريب�عي .واأدرك الإ�ضالم واأ�ضلم ووله ر�ض�ل 

اهلل ) �ضلى اهلل عليه واآله ( �ضدقات ق�مه) بني يرب�ع( .

�سريته :
كان مالك بن ن�يرة من كبار بني متيم وبني يرب�ع ، و�ضاحب 
�ضرف رفيع واأريحية عالية بني العرب ، حتى �ضرب به املثل 
والأخذ  املعروف  اإ�ضداء  اإىل  واملبادرة  والكرم  ال�ضجاعة  يف 

باملله�ف .
وكانت له الكلمة النافذة يف قبيلته ، حتى اأنه ملا اأ�ضلم ورجع 
واأعطاهم فكرة عن ج�هر   ، باإ�ضالمه  واأخربهم  اإىل قبيلته 
يتخلف  ومل  جميعًا  يديه  على  اأ�ضلم�ا   ، اجلديد  الدين  هذا 

منهم رجل واحد .
وكان هذا ال�ضحابي اجلليل قد نال منزلة رفيعة لدى النبي 
قب�س  يف  عنه  وكياًل  ن�ضبه  حتى  واآله(  عليه  اهلل  )�ضلى 
زكاة ق�مه كلها، وتق�ضيمها على الفقراء، وهذا دليل وثقاته 

واحتياطه وورعه .

موقفه من بيعة اأبي بكر :
له  واأخل�س  ال�ضالم(،  )عليه  امل�ؤمنني  باأمري  مالك  اخت�س 
نهاية الإخال�س ، حتى اأنه ما بايع اأبا بكر ، واأنكر عليه اأ�ضد 
الإنكار ، وعاتبه بق�له له:اأرِبع على �ضلعك ، والزم قعر بيتك 
، وا�ضتغفر لذنبك ، ورّد احلق اإىل اأهله ، اأما ت�ضتحي اأن تق�م 
يف مقام اأقام اهلل ور�ض�له فيه غريك ، وما تزال ي�م الغدير 
حجة ، ول معذرة )تنقيح املقال : 50/2(. وامتنع مالك عن 

• اعداد: ح�ضني ال�ضالمي
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بيعة اأبي بكر وعن دفع الزكاة اإليه ، وقام باإعادة الأم�ال اإىل 
اأ�ضحابها من ق�مه ، وقال لهم �ضعرًا :

    
   

ما ال�سبب يف قتل خالد ملالك ابن نويرة
ذلك  بع�س مالب�ضات  وذكر  ن�يرة  بن  مالك  قتل  �ضبب  واأما 
احلادث فقد تفاوتت الروايات يف بيانه، اإل اأن بع�س امل�ؤرخني 

الذين �ضجل�ا تلك احلادثة ،علل�ا ذلك بثالثة ا�ضباب

ال�سبب الول 
اإبل  وحب�ضه  الزكاة  اأداء  من  ن�يرة  بن  مالك  امتناع  ه� 
ال�ضدقة، ومنعه ق�مه من اأدائها، مما حمل خالدا على قتله، 

من غري التفات اإىل ما ُيظهره من اإ�ضالم و�ضالة.
اأذن  فاإن  منزًل  نزل�ا  اإذا  ي�ؤذن�ا  اأن  بكر  اأبي  و�ضية  وكانت 
اإىل  اأجاب�كم  واإن  فاقتل�ا  ي�ؤذن�ا  مل  واإن  عنهم  فكف�ا  الق�م 
داعية الإ�ضالم فا�ضاأل�هم عن الزكاة فاإن اأقروا فاقبل�ا منهم 
ال�ليد مبالك بن  اأب�ا فقاتل�هم. فجاءت خيل خالد بن  واإن 
ن�يرة يف نفر من بني ثعلبة بن يرب�ع فاختلفت ال�ضرية فيهم 
وكان فيهم اأب� قتادة فكان فيمن �ضهد اأنهم قد اأذن�ا واأقام�ا 
ليلة باردة ل يق�م  اأمر بهم فحب�ض�ا يف  و�ضل�ا فلما اختلف�ا 
لها �ضيء فاأمر خالد منادًيا فنادى: "اأدفئ�ا اأ�ضراكم"، وهي 
يف لغة قبيلة كنانة القتل وكنانة قبيلة خالد، فظن الق�م اأنه 
اأراد القتل ومل يرد الدفء فقتل�هم، فقتل �ضرار بن الأزور 
تاريخ  يف  وذكر  مالك،  امراأة  متيم  اأم  خالد  وتزوج  مالًكا. 

المم واملل�ك للطربي ج 3 �س 224 و الإ�ضابة ج 5 �س560 
)فلما غ�ضيت هذه ال�ضرايا ق�م مالك بن ن�يرة حتت الليل، 
ارتاع الق�م فاأخذوا ال�ضالح للدفاع عن اأنف�ضهم، فقال�ا: اإنا 
بال  فما  قال�ا:  امل�ضلم�ن،  ونحن  مالك:  ق�م  قال  امل�ضلم�ن. 
ال�ضالح معكم؟ قال الق�م: فما بال ال�ضالح معكم اأنتم؟ قال�ا: 
ق�م  ف��ضع  ال�ضالح،  تق�ل�ن ف�ضع�ا  كما  امل�ضلمني  كنتم  فاإن 
مالك ال�ضالح ثم �ضلى ه�ؤلء واأولئك، فلما انتهت ال�ضالة، 
باغت�هم وكتف�هم واأخذوهم اإىل خالد بن ال�ليد، ف�ضارع اأب� 
�ضلمة( وعبد  بني  اأخ�  ربعي  بن  الأن�ضاري )احلارث  عبادة 
اهلل بن عمر بن اخلطاب فدافع�ا عن مالك وق�مه و�ضهدوا 

لهم بالإ�ضالم واأداء ال�ضالة، فلم يلتفت خالد ل�ضهادتهما.(

ال�سبب الثاين 
ه� اتهام خالد ملالك بالرتداد عن دين اهلل

ذكر يف تاريخ المم واملل�ك للطربي ج 3 �س 224 
)وتربيرًا ملا �ضيقدم عليه خالد ادعى اأن مالك بن ن�يرة ارتد 
عن الإ�ضالم بكالم بلغه اأنه قاله، فانكر مالك ذلك وقال: اأنا 
على دين الإ�ضالم ما غريت ول بدلت - لكن خالد مل ي�ضغ 
ل�ضهادة اأبي قتادة وابن عمر، ومل يلق اأذنًا لكالم مالك، بل 
اأمر ف�ضربت عنق مالك واأعناق اأ�ضحابه. وقب�س خالد زوجته 
ليلي )اأم متيم فنزا عليها يف الليلة التي قتل فيها زوجها(.

وقد ذكر �ضاحب وفيات الأعيان 5 | 66 
)روى املتقي عن اإبن اأبي ع�ن وغريه : ) ان خالد بن ال�ليد 
فاأنكر مالك  بلغه عنه  ارتد بكالم  ن�يرة  اأن مالك بن  ادعى 
ذلك وقال : اأنا على الإ�ضالم ما غرّيت ول بّدلت ، و�ضهد له 
واأمر �ضرار بن  اأب� قتادة وعبداهلل ابن عمر ، فقّدمه خالد 
الأزور الأ�ضدي ف�ضرب عنقه ، وقب�س خالد امراأته اأم متّمم 

فتزوجها .(
كثري  وابن  الأثري  وابن  كالطربي  امل�ؤرخني  بع�س  ذكر  وقد 
والذهبي وغريهم انه ملا قدم خالٌد مالَك بن ن�يرة لي�ضرب 
عنقه ، قال له مالك : اأتقتلني واأنا م�ضلم اأ�ضلي للقبلة ؟! فقال 
له خالد : ل� كنَت م�ضلما ملا منعت الزكاة ، ول اأمرت ق�مك 

مبنعها.

ال�سبب الثالث 
ذكر بع�س امل�ؤرخني ان خالدا قتل مالك ابن الن�يرة من اجل 

ان يحظى بزوجته اجلميلة 
قال ال�اقدي يف "كتاب الردة" )108-107( :

فالتفت مالك بن ن�يرة اإىل امراأته، فنظر اإليها ثم قال:  يا 
خالد بهذه تقتلني . 

يق�ل احلافظ ابن حجر يف "الإ�ضابة" )755/5( :
امراأة  راأى  خالدا  "الدلئل" اأن  يف  قا�ضم  بن  ثابت  " وروى 
ذلك  بعد  مالك  فقال   - اجلمال  يف  فائقة  وكانت   - مالك 

لمراأته : قتلِتني ! يعني : �ضاأقتل من اأجلك .

اأطعنا وقلنا الدين دين حممدفاإن قام بالدين املحوق قائم
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 جالل عبد احل�سن  
 كاتب 

اليوتوبيا االإ�سالمّية"اإمنوذج الفارابي" 
يعود اأ�سل كلمة )يوتوبيا( اإىل جذر يوناين هو عبارة عن كلمتني، االأوىل 

)ou( وتعني )ال( والثانية ) Topos( وتعني )مكان(، اأما داللة 
امل�سطلح املنحوت يف كليته في�سري اإىل ما معناه )لي�ص يف مكان(، وقد دخل 

امل�سطلح اإىل لغتنا العربية ليعني يف اإحالته على منوذج ملجتمع خيايل 
مثايل يقرتب من درجات الرقي والكمال الب�سري الذي ظّل حلما مالزما 

لالإن�سان لتحقيق �سعادته االجتماعية.

ويرى �لد�ر�سون �إن �لفكر �ليوتوبي �لب�سري �بتد�ء من �فاطون �ساحب 
�سار يف  قد  يومنا هذ�  �إفاطون( وحتى  متخّيلة )جمهورية  �أول مدينة 
من  �لب�سري  �جلن�س  �سعادة  عن  يبحث  �جتاه  هما:  رئي�سني،  �جتاهني 
�لإن�سان يف  فردية  �إذ�بة  �إىل  ت�سعى  )مادية(  �قت�سادية  رفاهية  خال 
حومة �ملجموع ويف كنف �لدولة وجمدها، و�جتاه �آخر و�إن تطلب درجة 
من �ملادية غري �أن مبتغاه يكمن يف �أن �سعادة �لإن�سان هي نتيجة �لتعبري 
�حلر عن �سخ�سية �لإن�سان �لتي ينبغي عدم �لتفريط بها من �أجل قانون 

�أخاقي �جتماعي �أو من �أجل م�سالح �لدولة.
حينما  جلمهوريته  �لأخ��رية  �للم�سات  و�سع  �إفاطون  �أن  �ملعروف  ومن 
�أثر على ت�سور�ته  �أثينا حتت �لحتال �لأ�سربطي مما  كانت عا�سمته 
وقناعاته �لفل�سفية بو�سع نط لدولة قوية ومتجان�سة ترتكز على �أ�س�س 
و�نفات  قيمي  �سياع  عنه من  ينجم  وما  �لغزو  و�قعة  ملو�جهة  ت�سلطية 
كتاب  خ��ال  من  �إف��اط��ون  ت�سورها  �لتي  �لدولة  ه��ذه  �أن  غري  �أمني، 
ب�سمتها  تركت  وقد  �لب�سرية  �ليوتوبيات  باكورة  تعد   ) )�جلمهورية 
�لتاأمل  رح��م  من  �مل��ول��ودة  �أو  �ملتخيلة  �مل��دن  �أن���و�ع  كل  على  وتاأثريها 
�لفل�سفي مبا يف ذلك �ملدينة �لفا�سلة �لتي تخيلها �لفيل�سوف �لإ�سامي 

�لكبري ) �لفار�بي(.
و�أبو ن�سر �لفار�بي )حممد بن حممد بن طرخان( �ملولود يف ترك�ستان 
�لتي  حلب  �إىل  ذل��ك  بعد  �رحت��ل  ثم  ببغد�د  �لأوىل  درو���س��ه  در���س  قد 
�لدولة  �سيف  ��ستقر يف جمل�س  وقد  �آنذ�ك،  كانت عا�سمة �حلمد�نيني 
�حلمد�ين، ومنها �أخذت تاآليفه بعلوم �لفل�سفة و�لفلك و�لطب و�ملو�سيقى 
�أهل  �آر�ء  كتابه  ويعّد  �لنا�س،  عليها  ويقبل  �لآفاق  يف  تنت�سر  و�لجتماع 
عنه  يقول  ولذ�  �لإطاق،  على  �ملعرفية  �إجناز�ته  �أهم  �لفا�سلة  �ملدينة 
�لفا�سلة  �ملدينة  يف  )نظريته  �ن  كوربان  ه��ري  �لفرن�سي  �مل�ست�سرق 
حتمل �سمة يونانية با�ستلهامها �لأفاطوين، لكنها تتجاوب مع �لتطلعات 

�لفل�سفية و�ل�سوفية لفيل�سوف ��سامي( . 
�لفا�سلة على ثاثة ركائز  �لفل�سفي يف مدينته  �لفار�بي  ويتاأ�س�س فكر 
�سكلت �خللفية �لعامة لعموم روؤيته �لفل�سفية، وهذه �لركائز هي: 
ر�أيي  بني  �إ�ساميًا  �جلمع،  �لإلهي، وحماولته  �لفي�س  نظرية 
ثّم  ومن  و�أر�سطو،  �أفاطون  �لإغريقييني  �لفيل�سوفني 

على  ور�هن  �لفار�بي  بها  حلم  �لتي  �لفا�سلة  للمدينة  �خلا�س  ت�سوره 
�إمكانية حتقيقها على �أر�س �لو�قع يف حال توفر �لظروف �ملائمة لها.

�ت�ساف  ب�سرورة  يكمن  �لفار�بي  ب��ر�أي  �لفا�سلة  �ملدينة  �سروط  �أهم 
وذلك  �لإن�سانية،  �لف�سيلة  متجيد  على  وحر�سهم  و�لعمل  بالعلم  �أهلها 
�نطاقا من منطلقني مهمني، هما: درجة ��ستعد�د كل ع�سو من �ع�ساء 
�ملجتمع ومدى حاجات �لمة لذلك. ومعنى هذ� �أن �ل�سفات تقوم على 
�ل�ستعد�د �لطبيعى وعلى مطاليب �لوظيفة �ما �لعلم فهو على نوعني : 
فل�سفى ويطلب من �لفا�سفة و�حلكماء . ومتثيلى ت�سويرى ويطلب من 

عامة �ل�سعب .
يرى �لفار�بي �ن لي�س كل ع�سو من �أع�ساء �ملدينة �لفا�سلة ي�سلح لن 
يكون رئي�سا لن �لرئا�سة �إنا تكون ب�سيئني : �حدهما �أن يكون بالفطرة 
و�لطبع معد� لها ، و�لثاين بامللكة و�لهيئة �لإر�دية و يكون ذلك �لإن�سان 
�إميان  ذلك  ومعنى  بالفعل،  ومعقول  عقا  ف�سار  ��ستكمل  قد  �ن�سانا 
�لفطرة  �متلك  من  �إل  تاأديته  ي�ستطيع  ل  فن  �لريا�سة  بكون  �لفار�بي 

�ل�سافية �ملمزوجة باخلربة و�ملمار�سة �لقائمة على �ملعرفة.
حتذو  �أن  يجب  �لتي  �هلل  مدينة  هي  �لفار�بي-  -ب��ر�أي  �ملدن  �أكمل  �إن 
�أجز�ئها و ترتيبها مر�تب �لكون و  حذوها �ملدينة �لفا�سلة فتت�سابه يف 
�ملدينة  ُتعرف  و  �لوجود،  لنظام  وفقًا  �لفا�سلة  �ملدينة  تنظم  �أن  ينبغي 
ومقارنتها  بن�سبتها  �أي�سا  تعرف  كما  �أعمالهم  و  �أهلها  ب��اآر�ء  �لفا�سلة 
باملدن �ل�سالة . فالأوىل هي �ملدينة �لتي يق�سد فيها بالجتماع و �لتعاون 

على �لأ�سياء �لتي ُتنال بها �ل�سعادة �حلقيقية. 
وذلك يعني �أن �أهل �ملدينة �لفا�سلة يتعاونون على بلوغ �ل�سعادة بالفكر 
و�لعمل ، لأن لهم �عتقادً� خا�سًا باهلل و �لعقل و حقيقة �لوجود و�لوحي 
�لجتماع  لأن  �خل��ري  بلوغ  �تباعها  من  يق�سدون  فا�سلة  �أعمال  ولهم 
�لفا�سل هو �لجتماع �لذي به يتعاون �لأفر�د ويت�ساركون لنيل �ل�سعادة، 
كذلك �لأمة �لفا�سلة هي �لأمة �لتي تتعاون فيها �لأمم �ملختلفة على بلوغ 
جعل  قد  �لإ�سامية   وبالفل�سفة  باإفاطون  متاأثر�  فالفار�بي  �ل�سعادة، 
غاية �لفردو�س �لأر�سي بلوغ �ل�سعادة و �خلري لأن �خلري هو غاية �لكون 
�إىل  تنتهي  �أن  �إىل  نظامها  يف  �لفا�سلة  �ملدينة  ت�سري  وهكذ�  �لإن�سان  و 

�ملدينة �ل�سماوية حيث �ل�سعادة �لأبدية �خلالدة . 

مقاالت
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مسرح

حركة امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد �لرز�ق عبد �لكرمي

• احللقة ال�ساد�سة 

يالحظ يف هذه املرحلة اإن حركة امل�سرح بداأت ت�ستوعب اأكادمييا يف 
بداية ال�ستينات من القرن املا�سي، حيث تخرج الفنان الراحل نا�سر 

اال�سيقر من معهد الفنون اجلميلة يف بغداد، ويعترب هذا الفنان هو 
املتخ�س�ص االأكادميي االأول يف كربالء واأول عمل له كان م�سرحية 

بعنوان � حفلة زواج � وتوالت اأعماله الفنية بخطط اأكادميية جديدة 
وقدم و�سارك يف م�سرحيات عديدة منها توؤمر بيك اإخراج عزي الوهاب، 

وم�سرحية عام الفيل وج�سر العدو و)ماكو �سغل( واأعداوؤنا اأو �سايلوك 
اليهودي...

مرحلة ال�ستينيات
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 و��ستمر �ل�سيقر �ىل نهاية �لقرن �ملا�سي وهو من �لأع�ساء �لأ�سا�سيني 
بقوة  و�سارك  �لفني يف 2٤/١9٧٠/٤  كرباء  م�سرح  فرقة  تاأ�سي�س  يف 
ون�ساط يف �أعمال �لفرقة �لتي قدمت خال �سني �ل�سبعينات، كما �سكل 
فنية  ظاهرة  �ل�سباب  من  جمموعة  مع  �لوهاب  عزي  �لر�حل  �لفنان 
قدمت �أعمال م�سرحية و�أقامت �سفر�ت مل�ساهدة �لعرو�س يف �لعا�سمة 

و�أ�ستمر ن�ساطه �إىل يوم �سفره �إىل بغد�د.   
ويف هذه �حللقة نعر�س موجزً� لأهم �لأعمال �مل�سرحية �لتي جرت يف 

كرباء �إبان عقد �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي.
�سجن  )جم��زرة  م�سرحية  عر�ست   1962 ع��ام  �سيف  1-يف 
الكوت( �إعد�د و�إخر�ج �لر�ئد �مل�سرحي �لفنان �لر�حل حممد ح�سن 
علي  عبد  كاظم  �لن�سار،  �سياء  �ساركه  متثيله  من  وه��ي  �ل�سكرجي 
�ل�سيا�سيني  �ل�سجناء  �إ�سر�ب  �مل�سرحية عن  �أحد�ث  تدور  �لن�سر�وي، 
يف �سجن �لكوت قبل ثورة ١٤ متوز ١958 يف �لعهد �مللكي وقيام �ل�سلطة 
من  كبرية  �أع��د�د  �سقوط  �ىل  �أدى  مما  �ل�ساح  بقوة  �لإ�سر�ب  بقمع 
رو�سة  �ساحة  مدرجات  على  �مل�سرحية  عر�ست   ، و�جلرحى  �ل�سهد�ء 
�لهو�ء  �لغربية ويف  �لعبا�سية  �لكائنة يف حملة  �لقدمية  �أطفال كرباء 

�لطلق..
�حل�سني  مدر�سة  تقدمي   � التهذيب(  دار  )املدر�سة  2-م�سرحية 
�لرتبية  يف  �ملدر�سة  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  �مل�سرحية  حتكي  �لبتد�ئية، 
و�لتعليم بالتعاون مع �أهل �لطالب، قام بالتمثيل عدنان علي خليل ويا�س 
�ل�سنة  �لعر�س �سمن  �لوزين و �ساح عبد �حل�سني عكظ، كان  خ�سر 

�لدر��سية ١9٦١ �١9٦2 .
3-م�سرحية )نهر اجلنون( تاأليف �لكاتب �مل�سري توفيق �حلكيم � 
تقدمي طاب د�ر �ملعلمني �لبتد�ئية �إخر�ج �لفنان عزي �لوهاب، على 

م�سرح قاعة �إعد�دية كرباء للبنني عام ١9٦2 م .
 4- م�سرحية )فلو�ص الدوا( تاأليف يو�سف �لعاين � تقدمي طاب 
�إخر�ج �لفنان عزي �لوهاب، على م�سرح قاعة  د�ر �ملعلمني �لبتد�ئية 

�إعد�دية كرباء للبنني عام ١9٦2م .
�لعبيدي  �سعدون  �لعر�قي  للكاتب  العدو(  )ج�سر  5-م�سرحية 
�إخر�ج �لفنان عزي �لوهاب، تقدمي طاب �إعد�دية كرباء للبنني، على 
م�سرح �لإعد�دية عام ١9٦3، تتحدث �مل�سرحية عن �لثورة �جلز�ئرية 

وبطلتها �لثائرة )جميلة بوحريد( وقد لقت �مل�سرحية �إقبال كبري�..
6- يف ني�سان من عام 1963 م قدمت م�سرحية )قي�ص وليلى 
يف القرن  الع�سرين( من تاأليف �سهاب �لق�سب و�إخر�ج عزي �لوهاب 
عن  عبارة  وه��ي  ك��رب��اء(  )ف��ن��اين   با�سم  جديدة  فرقة  لنا  وظهرت 
�ملتابعة و�لبحث  �لعنو�ن ومن خال  �أطلقت على نف�سها هذ�  جمموعة 
مل جند لها �سوى عملني، قدم هذ� �لعمل على م�سرح مدر�سة خديجة 
�لكربى �لبتد�ئية للبنات و�لو�قعة يف و�سط �ملدينة قرب �ساحة �لإمام 

علي )ع( )�لبلو�س(..
 )  1963( ال�سنة  نف�ص  يف  قدمت  التي  الثانية  7-امل�سرحية 
هي  الكربى(  خديجة  مدر�سة  )قاعة  القاعة  نف�ص  وعلى 
عزي  و�إخ��ر�ج  �لعاين  يو�سف  للكاتب  ال�سليلة(  راأ�ص   ( م�سرحية 
�ل�سكرجي،  ح�سن  حممد  متثيل  كرباء  فناين  فرقة  تقدمي  �لوهاب 
ح�سن جلوخان، نوري �أمني، عماد كاظم كمونة، م�سرحية ر��س �ل�سليلة 
)كتبت عام ١95١( حتكي �حلالة �لتي كان مير بها �ملجتمع �لعر�قي يف 
منت�سف �لقرن �ملا�سي ت�سابكت �خليوط يف �لأجهزة �لإد�رية وما عاد 

مب�ستطاع �أحد �أن يجد ر�أ�س �خليط �ل�سائع... 
 9- يف عام 1965 قدمت م�سرحية )ماكو �سغل( تاأليف يو�سف 
�لعاين و�إخر�ج عزي �لوهاب بدعم من نقابة �ملعلمني فرع كرباء على 
م�سرح قاعة �لإد�رة �ملحلية، ومتثيل �لفنان �لر�ئد �لر�حل حممد �لنجار 
)�أبو با�سم(، مهدي �لطويل، علي �لك�سمريي، عيد �لهادي ر��سي، عبد 

�لرز�ق عبد �لكرمي، عبد �لكرمي ح�سني...
10- يف عام 1965 قدمت م�سرحية )�ست دراهم( تاأليف يو�سف 
�لعاين �إخر�ج عزي �لوهاب بدعم من نقابة �ملعلمني فرع كرباء متثيل 
�لنجار،  حممد  �لك�سمريي،  علي  ر��سي،  �لهادي  عبد  �لوهاب،  عزي 
�أبو  ح�سني  ر����س��ي،  �حل�سني  عبد  �ل��ب��ارودي،  �ستار  �لها�سمي،  ع��اء 

�ملعايل، عبد �لرز�ق عبد �لكرمي...
11- يف عام 1965 فدمت م�سرحية ) خان اأبو مي�سور ( �إعد�د 
و�إخر�ج �لفنان �لر�حل عزي �لوهاب عن م�سرحية ) �سهرز�د ( للكاتب 
�مل�سري توفيق �حلكيم على م�سرح قاعة �لإد�رة �ملحلية بدعم من نقابة 

�ملعلمني فرع كرباء...
اأ�سا�ص  )العدل  م�سرحية  قدمت   1967 عام  اأوائ��ل  يف   -12
نقابة  بدعم من  �لوهاب  �لر�حل عزي  �لفنان  و�إخ��ر�ج  �إع��د�د  امللك( 
�حل�سني  عبد  متثيل  �ملحلية  �لإد�رة  قاعة  على  ك��رب��اء،  يف  �ملعلمني 
ر��سي، مهدي �ل�سلبي، �ستار �لبارودي، علي �لك�سمريي، مهدي �لطويل، 
عاء �لها�سمي، عبد �لرز�ق عبد �لكرمي و�لفنيون حممد �لنجار � ماكري 

و هادي ر��سي �إنارة ومهدي �لطويل � �لديكور...
اأو  )اأع��داوؤن��ا(   13– يف 24 / 11/ 1967 قدمت م�سرحية 
)�سايلوك اليهودي( وهي من �إعد�د و�إخر�ج �لفنان �لر�حل )عزي 
)وليم  �لنكليزي  للكاتب  �لبندقية(  )تاجر  م�سرحية   عن  �لوهاب( 
�سك�سبري( من �إنتاج نقابة �ملعلمني � فرع كرباء، ��ستمر �لعر�س �سبعة 
�أيام فكرة �مل�سرحية و�أيام �لعر�س مو�سح يف �لند�ء �ل�سادر من نقابة 
�لك�سمريي،  علي  ح�سني،  �لكرمي  عبد  �ملمثلون:  كرباء  فرع   � �ملعلمني 
علي �سياء �لدين، عبد �لهادي ر��سي، مهدي �لطويل، ها�سم �ل�ساجلي، 
عبد  �ل��رز�ق  عبد  �لنجار،  حممد  �ل��وه��اب،  علي  �ملعايل،  �أب��و  ح�سني 

�لكرمي..
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�لبدري  �ساكر  تاأليف   بالدموع،  املجد ال ي�سيع   � 14- م�سرحية 
للبنني على م�سرح  �إعد�دية كرباء   � � تقدمي  �أبو �سبع  � نعمة  �إخ��ر�ج  و 
قاعة �لإد�رة �ملحلية � كرباء � ١9٦9 �ملمثلون �  طالب حميد � �خلليفة، 
عو�د عبيد � �حلاجب، عبود جودي �حللي � م�سرور،  عدنان �ساكر � �إبن 
�لزيات،  حممد ح�سني علي � �إ�سحاق، ناظم �خلفاجي � �أبو متام، حممد 

علي عبد �هلل � �أبو دلف وغريهم...
� قدمت  15- مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة كربالء 
�إخر�ج:  �حلمد�ين،  يو�سف  با�سم  تاأليف:   � الل�س�و�ص  م�سرحي����ة  
نعمة �أبو �سب����ع  على م�سرح قاعة �لإد�رة �ملحلي���ة يف كرب���اء يف ١١/2/ 
�حلمد�ين،  با�سم  ك��رمي،  عبا�س  �مل�سرحية:  هذه  يف  �ملمثل��ون   .١9٧٠
عبد�لكرمي،  عبد�لرز�ق  �ل�سامل،  تركي  م�سطفى  �لربزجني،  طالب 

حممد رب��اط، �أحمد كم��از، �أحمد �ل�سم��ري..                  

العلماء ورثة الأنبياء
• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

مب�ِت  الِعْلُم  »ميــ�ُت  ال�ّضالم(:  )عليهما  طالب  اأبي  بن  علّي  امل�ؤمنني  اأمري  يق�ل 
َحَمَلِتِه« فما بالك باأن ُيقتل العامِلُ ظلمًا وج�رًا بدّق عنقه على يِد عتّل اأو زنيم؟!

لهم  وُيعطى  مكانة ممّيزة  للعلماء  �س  ُيخ�ضّ املجتمعات  كّل  ويف  الده�ر  مّر  على 
من  به  �ض�ا  تخ�ضّ عّما  النظر  بغ�ّس  ب�ض�ء،  لهم  التعّر�س  تدفع  ومهابة  ح�ضانة 
الرقّي  العالية من  املراتب  للنه��س مبجتمعاتهم اىل  املّدخرون  لأّنهم  وفّن،  علم 
والتقّدم، وهم احل�ضن املنيع الذي يدفع الظلم وال�ضطهاد عن املجتمع وال�ضرائح 
امل�ضح�قة فيه، فالعامَل بكّل �ضن�فه واعتقاداته يقف اإجالًل واإكبارًا للثائر الكبري 
ولنيل�ض�ن ماندياّل، وكذلك جليم�س واط  ولغاندي  ال�ضدر  ولل�ضهيد  املختار  ُعمر 
وني�تن واأدي�ض�ن، اىل غريه من الأ�ضماء الالمعة التي ل مُتحى من الأذهان، لأّنها 
ُحفرت يف ذاكرة التاريخ وُخّلدت مع الأجيال الب�ضرّية، و�ضتبقى مع بقاء الإن�ضانّية.   
ال�ضماوّية  الديانات  باقي  عن  الإ�ضالم  يف  ومكانتهم  العلماء  قيمة  متّيزت  ولقد 
واملعتقدات ال��ضعّية، فقد وردت اإلينا عن الرتاث املحمدّي اأحاديث تبنّي لنا املقام 
البيت  اأهل  روايــات  بع�س  يف  كان  حتى  واملتعّلم،  للعامِل  العالية  واملرتبة  ال�ضامي 
»اإّن  منهم:  قريب�ن  اأو  لالأنبياء  ورثة  ـ  العلماء  ـ  اأّنهم  ال�ّضالم(  )عليهم  الأطهار 
العلماَء ورثُة النبياء« وق�لهم: »اأقرُب النا�س من درجة النبّ�ِة اأهُل العلم واجلهاد« 
وغري ذلك الكثري من الروايات التي تبنّي ف�ضلهم ودرجتهم ل حمّل ل�ضتق�ضائها.
فال عَجَب اأن تق�م الدنيا ول تقعد لغتيال ال�ضيخ منر حممد باقر النمر )ر�ض�ان 
جرمية  من  �ضع�د  اآل  اأيــدي  اقرتفت  ما  العامل  كّل  العامَل  وي�ضتهجن  عليه(،  اهلل 
بلغ  اهلل(  )رِحَمُه  الفقيد  فال�ضيخ  الأ�ض�د،  تاريخها  يف  عار  و�ضمة  �ضت�ضّل  ب�ضعة 
مرحلة الجتهاد يف العل�م الإ�ضالمّية والتي هي اأعلى اأو ت�ضاوي درجة )الربوف( 
اأيدي جهابذة ع�ضرنا ودهاقنة  يف العل�م الأخرى، فقد تتلمذ ال�ضيخ النمر على 
العل�م الإ�ضالمّية، وقد تخرجت على يديه ثّلة من العلماء الأفا�ضل الذين مار�ض�ا 

وميار�ض�ن الأدوار الدينّية والجتماعّية والقيادّية يف جمتمعاتهم الي�م.
)عليهم  الأطهار  البيت  اأهــل  تعاليم  ن�ضر  يف  ــدًا  رائ اهلل(  )رِحــَمــُه  ال�ضيخ  وكــان 
ال�ّضالم( واإحياء اأمرهم وبيان اأخالقهم و�ضريتهم العطرة بني عامة النا�س، حتى 
قاربت حما�ضراته الألفْي حما�ضرة وخطبة، وقد اأن�ضاأ ح�زة الإمام القائم )عّجل 
اهلل فرجه( الر�ضالية بالع�امية يف عام 1422 هـ، فكانت بداية انطالقتها با�ضم 
)املعهد الإ�ضالمي(، وقد ح�ت يف �ضف�فها الدرا�ضية الرجال والن�ضاء يف ق�ضمني 

منف�ضلني.
ولل�ضيخ النمر )ر�ض�ان اهلل عليه( �ضال�ضل من الأبحاث واملقالت العديدة، وقد 
وقد  الإنرتنت،  ن�ضرات متفرقة ويف م�اقع  الب�ضائر ويف  بع�ضها يف جملة  ُن�ضرت 
تعّددت م�ا�ضيعها وم�ضامينها كال�حدة ال�طنّية، ودللت النتخابات الأمريكّية، 
املجتمعات  والر�ضايّل يف  القيادّي  دوره  الكثرية، م�ضافًا اىل  واملقالت احل�ضينّية 
العديدة التي اأقام فيها، وله الف�ضل يف اإعادة اإقامة �ضالة اجلمعة يف القطيف بعد 
انقطاعها لع�ضرات ال�ضنني ب�ضبب ظلم وتع�ّضف اآل �ضع�د واأحالفهم مع ال�هابّية، 
ف�ضاًل عن اإقامته ل�ضالة اجلماعة للرجال والن�ضاء يف الكثري من املدن الكربى يف 

املنطقة ال�ضرقّية من بالد احلجاز.
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ب النبــوي 
طـــا

مظاهر الت�سامح يف اخل

الت�ســامح لغًة وا�سطالحاً

م اللغة العربية
ي      • القرنة /جامعة الب�سرة/ كلية الرتبية / ق�س

•اإعداد: م . د . مرت�سى عبد النبي علي ال�ساو

بحوث

• اجلزء االأول

ي ، الت�ساهل فيه ، وامل�ساحمة 
ى اللغو

يف املعن
يف ال�سيء 

يراد من الت�سامح 

، )1( ْهالً ه �سَ َهَل ال�سيَء َعدهَّ تَ�سْ هي امل�ساهلة والتهَّ�ساُهل هو الت�ساُمح وا�سْ

 على الرغم من اأن العربية

 ال تنطوي على مفهوم وا�سح للت�سامح باملعنى املعا�سر للكلمة .

اإّن الت�سامح نابع من ال�سماحة، وهو اعرتاف بثقافة 

االآخر، وتفاهم 

ف الفئات وال�سعوب .
جماعي متبادل بني خمتل
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وقد ورد عن الت�سامح ا�سطالحًا يف تعريفات اجلرجاين :
ن�سب  ول  معنوية،  عاقة  ق�سد  با  �حلقيقة،  غري  يف  �للفظ  ��ستعمال  )هو 
قرينة د�لة عليه �عتمادً� على ظهور �ملعنى يف �ملقام، فوجود �لعامة مبعنى 
�لت�سامح، �أي يرى �أحدً� مل يقل �إن قولك: ر�أيت �أ�سدً� يرمي يف �حلمام، ت�سامح، 

وهو �أّل يعلم �لغر�س من �لكام، ويحتاج يف فهمه �إىل تقدير لفظ �آخر ()2( .
)�ل�سماحة هي  �أّن  علمًا   ،) 3 تنزيهًا()  ما يجب  ترك  تعني)�مل�ساحمة  وكذلك 
�ل�سفح عن  و�لت�سامح عند علماء �لاهوت هو  بذل ما ل يحب تف�سا()٤(، 

خمالفة �ملرء لتعاليم �لدين كما هي هو �لديانات.
ال�سفات القراآنية للمت�سامح:

 يعطي �لقر�آن للموؤمنني �أو�سافًا كثرية، لأنهم �أ�سحاب �لت�سامح، وتعّد �سفات 
ح�سنة للمتقني ب�سكل عام يجب �لتحلي بها منها)5(:

ااْلأَْر�ِص  َعَلى  �ُسوَن  مَيْ الهَِّذيَن  ْحَمِن  الرهَّ تعاىل)َوِعَباُد  قال  �لتو��سع:   -١
اِهُلوَن َقاُلوا �َساَلًما( )�لفرقان/٦3(. َهْوًنا َواإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَ

اِهُلوَن َقاُلوا �َساَلًما( )�لفرقان  2- �حللم: قال تعاىل:)َواإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَ
.)٦3/

ًدا  ِهْم �ُسجهَّ ِلَربِّ َيِبيُتوَن  3- �لعبادة و�خلوف من �هلل: قال تعاىل:)َوالهَِّذيَن 
اإِنهَّ  َم  َجَهنهَّ َع��َذاَب  ا  َعنهَّ ِرْف  ا�سْ َنا  َربهَّ َيُقوُلوَن  َوالهَِّذيَن   )64( َوِقَياًما 
 ))66( َوُمَقاًما  ا  ُم�ْسَتَقرًّ �َساَءْت  اإِنهََّها   )65( َغَراًما  َك��اَن  َعَذاَبَها 

)�لفرقان :٦٤- ٦5(
مَلْ  اأَْنَفُقوا  اإَِذا  )َوالهَِّذيَن  تعاىل:  قال  �ل�سخ�سي:  �ل�سلوك  يف  �لعتد�ل   -٤

وا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواًما( )�لفرقان/٦٧(. ُي�ْسِرُفوا َومَلْ َيْقرُتُ
اإَِلًها   ِ َمَع اهللهَّ َيْدُعوَن  اَل  تعاىل: )َوالهَِّذيَن  قال  �لتوحيد:  �لإخا�س يف   -5
َوَمْن  َيْزُنوَن  َواَل  قِّ  ِباحْلَ اإِالهَّ   ُ َم اهللهَّ الهَِّتي َحرهَّ ْف�َص  َيْقُتُلوَن النهَّ َواَل  اآََخَر 

َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثاًما( )�لفرقان/٦8(
الهَِّتي  ْف�َص  النهَّ َيْقُتُلوَن  )َواَل  تعاىل:  قال  �لآخرين:  على  �لعتد�ء  عدم   -٦

( )�لفرقان / ٦8( قِّ ُ اإِالهَّ ِباحْلَ َم اهللهَّ َحرهَّ
٧-ترك �لفو�ح�س �لأخاقية: قال تعاىل:)َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق 

اأََثاًما()�لفرقان/٦8(
َي�ْسَهُدوَن  8- ترك �لكذب وترك �ل�سهادة بالكذب: قال تعاىل:)َوالهَِّذيَن اَل 

وا ِكَراًما()�لفرقان/٧2( وا ِباللهَّْغِو َمرُّ وَر َواإَِذا َمرُّ الزُّ
مَلْ  ِهْم  َربِّ ِباآََياِت  ��ُروا  ُذكِّ اإَِذا  تعاىل)َوالهَِّذيَن  قال  �هلل:  �آي��ات  �ح��رت�م   -9

ا َوُعْمَياًنا( )�لفرقان /٧3( مًّ وا َعَلْيَها �سُ َيِخرُّ
فيكون  لاآخرين  ح�سنة  ق��دوة  �أنف�سهم  ي�سعون  �أي  �حل�سنة:  ١٠-�ل��ق��دوة 
َنا َهْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَنا  �سلوكهم نوذجًا قال تعاىل: )َوالهَِّذيَن َيُقوُلوَن َربهَّ
ِقنَي اإَِماًما()�لفرقان/٧٤(، فهذ� لي�س  َة اأَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتهَّ اِتَنا ُقرهَّ يهَّ َوُذرِّ

جمرد �دعاء، بل هو �سلوك وممار�سة عمل بحيث يكونون قدوة لاآخرين.
مادة  �سلك  ملن  فينبغي  �لغ�سب،  على  �ل�سيطرة  يف  للقر�آن  �إر�ساد�ت  وهناك 
�لعفو  ثقافة  تبدو  وهكذ�  �لغ�سبية)٦(،  قوته  على  ي�سيطر  �أن  و�لتعليم  �لرتبية 

و�ل�سفح بارزة يف �لن�س �لقر�آين كما ت�سري �لآيات �لكرمية �إليها:
َفاإَِذا  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِبالهَِّتي  اْدَفْع  َئُة  يِّ ال�سهَّ َواَل  احْل�َسَنُة  َت�ْسَتِوي  َواَل   (-

الهَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنهَُّه َويِلٌّ َحِميٌم()ف�سلت/3٤(
َمَواُت َوااْلأَْر�ُص  َها ال�سهَّ ٍة َعْر�سُ ُكْم َوَجنهَّ -) َو�َساِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

َواْلَكاِظِمنَي  اِء  رهَّ َوال�سهَّ اِء  رهَّ ال�سهَّ يِف  ُيْنِفُقوَن  الهَِّذيَن  ِقنَي،  ِلْلُمتهَّ ْت  اأُِع��دهَّ
ُ ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي()�آل عمر�ن/١33-  ا�ِص َواهللهَّ اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النهَّ

)١3٤
ُهْم  ُبوا  َغ�سِ َما  َواإَِذا  َواْلَفَواِح�َص  ااْلإِْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن  -)َوالهَِّذيَن 

َيْغِفُروَن( )�ل�سورى/3٧( 
اَعَة  قِّ َواإِنهَّ ال�سهَّ َماَواِت َوااْلأَْر�َص َوَما َبْيَنُهَما اإِالهَّ ِباحْلَ -)َوَما َخَلْقَنا ال�سهَّ

ِميَل( )�حلجر/ 85( ْفَح اجْلَ َفِح ال�سهَّ اَلآَِتَيٌة َفا�سْ
اْلُقْرَبى  اأُويِل  ُيوؤُْتوا  ْن  اأَ َعِة  َوال�سهَّ ِمْنُكْم  ِل  اْلَف�سْ اأُوُل��و  َياأَْتِل  -)َواَل 
وَن  بُّ َفُحوا اأَاَل حُتِ ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَي�سْ َوامْلَ�َساِكنَي َوامْلَُهاِجِريَن يِف �َسِبيِل اهللهَّ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم()�لنور/22( ُ َلُكْم َواهللهَّ اأَْن َيْغِفَر اهللهَّ
َ ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي()�ملائدة/١3( َفْح اإِنهَّ اهللهَّ -)َفاْعُف َعْنُهْم َوا�سْ

اِهِلنَي()�لأعر�ف/١99( ْعِر�ْص َعِن اجْلَ -)ُخِذ اْلَعْفَو َواأُْمْر ِباْلُعْرِف َواأَ
وا ِكَراًما()�لفرقان/٧3( وا ِباللهَّْغِو َمرُّ -) َواإَِذا َمرُّ

ويت�سح من ذلك �إّن باب �لعفو و�ل�سفح من �مل�سامني �لقر�آنية �لتي دعا �هلل 
�سبحانه وتعاىل عباده �إىل �لتحلي بها، و�لعفو عند �ملقدرة هي �سمة من �سمات 
�ل�سفح  وتبا�سري  �لعفو  عامات  وتبدو  �إميانه،  يف  و�ملخل�س  �لرفيع  �لإن�سان 

بارزة؛ لأنها �سجية قد فطرها �هلل به وز�دها ح�سن معاملة وطيب �لأخاق.
وقد ن�س �خلطاب �لنبوي تاأكيدً� عليها كما جاء يف �أقو�ل منقذ �لب�سرية منها 
فتعافوا  عزًا  اإال  العبد  يزيد  ال  العفو  فاإّن   ، بالعفو  قوله:)عليكم   :
االأخ���الق()8(،  مكارم  الأمت��م  بعثت  )اإمّن��ا  قوله  �أو  اهلل()٧(،  يعزكم 
�أو)اإمّنا بعثت الأمتم ح�سن االأخالق()9(، �أو)عليكم مبكارم االأخالق، 
يعفو  اأن  االأخ��الق  مكارم  من  واإّن  بها،  بعثني  وج��ل  عز  اهلل  ف��اإن 
الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، وي�سل من قطعه، واأن يعود 

من ال يعوده()١٠(.
و�مل�ساحمة  و�ل�سفح  و�لعفو  و�ملد�ر�ة  و�لرفق  بالألفة  تتو�سح  �لت�سامح  فثقافة 

و�إتباع �حلق و�لتجرد من �لع�سبية وغريها.
فلي�س هناك �أّي لون من �لتع�سب لدى �لنا�س فهم �أخوة يف �لإن�سانية و�لإ�سامية 
، وقد حذر �لر�سول �لكرمي )�سلى �هلل عليه و�آله( من �لتع�سب و�لع�سبية، �إذ 
روي عن �أبي عبد �هلل �ل�سادق )عليه �ل�سام( �أّنه قال: قال ر�سول �هلل )�سلى 
�هلل عليه و�آله(: )من كان يف قلبه حبة خردل من ع�سبية بعثه اهلل 
يوم القيامة من اأعراب اجلاهلية()١١(، وكذلك عن �أبي عبد �هلل )عليه 
اأو  ب  و�آله(: )من تع�سهَّ �أّنه قال: قال ر�سول �هلل)�سلى �هلل عليه  �ل�سام(، 
قوله )�سلى  وكذلك  االإميان من عنقه()١2(،  ِربَق  له فقد خلع  ب  ُتُع�سِّ
�هلل عليه و�آله(: )لي�ص منا من دعا اإىل ع�سبية اأو قاتل على ع�سبية(
)١3(؛ لأّن من �أخاق �لوحدة �لإ�سامية �لتجرد و�لتحرر من �لع�سبية و�للتز�م 

باحلق، كما �إّن من �أخاق �خلاف و�لفرقة )�لع�سبية(.
1( ل�ضان العرب – �ضهل : 11/ 349 .

2(التعريفات : 45
3(امل�ضدر نف�ضه  : 172
4(امل�ضدر نف�ضه  : 100

5(تاأمالت قراآنية ح�ل التق�ى : 90- 91 .
6(اأ�ض�س الرتبية والتعليم يف القراآن واحلديث:85

7(الأ�ض�ل من الكايف – باب العف� ، ح 5 : 
ج339/2

8(كنز العمال ، ح  31969 :11 / 559
9(امل�ضدر نف�ضه ، ح 5218 : 3 / 33

10(بحار الأن�ار : ح 66 / 375
11(الأ�ض�ل من الكايف – باب الع�ضبية ح 3 : 

. 439 / 2
12(امل�ضدر نف�ضه  - باب الع�ضبية ح2 : 2 / 

439
13(�ضنن اأبي داود ، ح 5121 : 4 / 494.
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عاشوراء
إسالمية مسيحية

القي�سي  قحطان  • �سامر 

اي مظلومية تلك التي احاطت بك �سيدي ابا عبد اهلل ؟ ويالها من 
مظلومية تلك التي هزت وجدان الوجود باأ�سره ملا فيها من اأ�سرار 

وت�سحيات وماآ�ص  جذبت كل من انت�سب اإىل احلقيقة االإلهية من اهل 
الكتاب وغريهم بعيد او قريب وجعلتهم عارفني بحقك مقتدين بك .

فنون
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�سيد  ت�سحية  ب��ان  �مل�سيحية  �لديانة  يعتنقون  ممن  �لكثري  �آم��ن  لقد 
�ل�سهد�ء �بي عبد �هلل �حل�سني -عليه �ل�سام- وما و�جهه يوم عا�سور�ء 
يف �لميان مب�ساره �جلهادي �لفد�ئي ومو�جه �لظلم و�لطغيان، �سابهت 
�ىل حد كبري  ت�سحية �ل�سيد �مل�سيح "عليه وعلى نبينا �ف�سل �ل�ساة 
و�ل�سام" يف �سبيل �هلل وعلى حبه ، فموقف �حل�سني -عليه �ل�سام- 
و�ل�سيد �مل�سيح �مل�سحي �نا جاء لت�سحيح و��ساح خطى �مة �نحرفت 
بها  �هلل  �مر  �لتي  �حلقة  �لن�سانية  �لقيم  عن  بالبتعاد  م�سارها  عن 
وجاءت على يد �نبياءه ور�سله ، فاأجزمو� بذلك �ن حقيقة �حل�سني عليه 
�ل�سام وماحل به تقرتب من حقيقية �مل�سيح -عليه �ل�سام-  لأن روح 
�مل�سيح ربته من �سغره على �لت�سحية و�لفد�ء ، فاأدركو� يف وجد�نهم " 
معتنقي �مل�سيحية " حجم م�سيبة �حل�سني -عليه �ل�سام- فتاأثرو� بها 

وحاولو� نقلها للعامل كل ح�سب روؤياه
هذه �للوحة جزء من �سل�سلة ر�سومات �لفنان �للبناين �مل�سيحي " برنارد 
ريّنو " �لتي  حتمل د�خل �طرها �لتقاء �لفكر �ل�سامي بامل�سيحية من 

خال ت�سويرها مل�سهد من فاجعة عا�سور�ء .
�لقمر  دير  �سيعة  مو�ليد  من  ت�سكيلي  فنان  ريّنو"  ��سعد  "برنارد 
�أجنلو  "�أكادميية مايكل  وترعرع بني جدر�ن  ن�ساأ   ، م  �للبنانية  ١959 
�لر�حل  �لت�سكيلي  و�ل��ده  �لكادميية  مدير  كنف  يف  �جلميلة"  للفنون 
�من  و�لذي  و�لديرة   �لكنائ�س  بر�سم جد�ريات  رنو" �ل�سهري  " �أ�سعد 
له �خللفّية �لازمة مل�سريته �لت�سكيلية �لتي ��ستقطبت �لعامة و�خلا�سة 
من �ملتلقني عرب ر�سومه �لتي حتّول عملية �لت�سكيل حفًا حّيًا ، يعّدها 

وينفذها �أمام �جلمهور ب�سكل مبا�سر وي�سهده على ولدتها.
در�س رينو �لهند�سة بفرعي �لعمارة و�لديكور ف�سا عن �رثه �لفني �لذي 
و  و�لهند�سة  للفن  كا�ستاذ  ،عمل  �لكادميية  بدر��سته  و�زد�د  فيه  �بدع 
مدير� لأكادميية مايكل �أجنلو للفنون �جلميلة وملحقا ثقافيا وم�ست�سار� 
فنيا للقن�سلية �لعامة جلمهورية " ل تفيا " يف �لأ حتاد �لأوروبي، ف�سا 
و  فنزويا  و  �ملك�سيك  يف  �ملارونية  لابر�سية  فنيا  كمدير�  عمله  عن 

�مريكا �لو�سطى .
وعلى  و�لثقافية  �لن�سانية  �جلمعيات  م��ن  �لكثري  يف  كع�سو  �لتحق 
�مل�ستويني �لعاملي و�ملحلي ، حا�سل على �لكثري من �جلو�ئزو�لتكرميات 

و�ل�سهاد�ت �لتقديرية و�لفخرية يف جمالت عدة .
�نتاجها  بغز�رة  فنيا  "عما  ب�" 55٠٠  تقدر  �لتي  �لفنية  �عماله  تتميز 
ووفرة مو�سوعاتها ، فهو ذو ري�سة من�سبطة تبدو وفّية للقو�عد �جلمالية 
ف�سا عن �نها حتمل �فكار� جديدة بتقنيتها �لبارزة، يف ظّل مو�د تدوم 

طويًا و�سماكة يف �أللون مما مينحها �أبعادً� خمتلفة .
��ستخدم �لفنان يف لوحاته تقنيات و�لو�ن خمتلفة فقد ��ستخدم �لزيت 
�لكثيف على �لقما�س يف مو�طن معينة فيما يخ�س �للوحات ذ�ت �لطابع 
و�أ�ستبد�ل  �لكريلك  �لو�ن  ��ستخد�مه  و�لو�قعي ف�سا عن  �لكا�سيكي 

�ملبا�سر�لتي  �لر�سم  تقنية  يف  وباخل�سو�س  �لر�سم  ب�سّكني  �لفر�ساة 
��ستهر بها عن غريه من �لفنانني �ملعا�سرين له .

 ، �ملبا�سرة  �لفنان  ر�سومات  " ١82" على  �لت�سل�سل  �للوحة حتمل  هذه 
�جنزها باأقل من ن�سف �ساعة بطريقة �لر�سم �ملبا�سر بالو�ن �لكريلك 
"حكايا �لطف" �لذي نظمه  �فتتاح معر�س  �مام �جلمهور خال حفل 
جاءت  ،�للوحة  لبنان  جبل  قرى  �حد  �لغبريي  بلدية  يف  �أل��و�ن  منتدى 
�هلل  ر�سول  �سبط  و��ست�سهاد  عا�سور�ء  �ح��د�ث  وعظمة  لهول  كرتميز 
عياله  و�سبيِّ  �ل�سام  عليه  �حل�سني  �هلل  عبد  �بي  و�له  عليه  �هلل  �سلى 
ومن معهم يف �لعا�سر من حمرم �حلر�م عام ٦١ ه� ، ومن �ملعروف عن 

رينو �ن له
بتنفيذ  ي�سرع  �لتي  و�ملو�سوعات  ري�سته  تربطه مع  و�سغف  عاقة ع�سق 
فكرتها على �للوحة ، فما �ن تام�س ري�سته �سطح �للوحة حتى تن�سكب 
جمالية مده�سة حتاكي كل ناظر لها ب�سكل �و باخر ، وهذ� ما ن�سهده يف 
تاأملنا مبحتوى هذه �للوحة �لتي ت�سنى للجمهور مر�قبة مر�حل �بد�عها 
مذ كانت �سفحة بي�ساء حتى جتلت معاملها تدريجيا ب�سربة ري�سة هنا 
وبقعة لون �خرى ب�سكني ر�سم هناك، لتنفجرمنها نري�ن خيام عيال �بي 
عبد �هلل �حل�سني �ملحرتقة على �يدي �لطغاة باألو�ن حارة تكاد �ن حترق 

من يام�سها ويقرتب منها .
تنفيذ  يف  �لرمزي  و�ل�سلوب  �ل�سكال  بع�س  و�قعية  بني  �لفنان  مزج 
مكونات �للوحة ، فقد عمد �ىل ر�سم ��سكال لقباب مرتفعة يف �على ميني 
 " �مل�سلم  �لفنان  ��سلوب  من  بذلك  مقرتبا   ، �هلة  قممها  تعلو�  �للوحة 
بروحية �لفنان �مل�سيحي" �لذي �تخذ من �لهلة و�لقباب وبع�س �للو�ن 
ر�سمة  عن  ف�سا   ، �ل�سامية  للمقد�سات  رم��وز�  و�لزرق  كالخ�سر 
مو�قعها  يف  �ملتناثرة  �لنخيل  وبع�س  باخليام  �مل�ستعرة  �لنري�ن  لأل�سنة 

�ملتنا�سرة د�خل �للوحة .
مكونات  �لغور�كرث يف  فعند  عا�سور�ء  يوم  ماأ�ساة  ت�سوير  رينو يف  وفق 
�سم�س  ففيها  �مل�ساب  هذ�  على  باحز�نها  مثقلة  �ل�سماء  جند  �للوحة 
�ملت�ساعدة  �حلمر�ء  و�لت��رب��ة  بالدخان  حمملة  وغيوم  لونها  متكدر 
"�لر�س" كاأنها �مو�ج  من �ر�س كرباء �حلزينة �لتي �سورها �لفنان 
متاطمة من �لرمال �حلمر�ء �مل�سطبغة بالدماء �ملقد�سة �مل�سالة من 
ج�سد �حل�سني عليه �ل�سام ومن معه على �ر�س كرباء ، تخرتقها نبال 
�ل�سر، م�سجات عليها �طهر �لج�ساد حتوم فوقهم حمامة بي�ساء كرمز 
�ل�سام   عليه  �حل�سني  �هلل  عبد  �بي  �ختارها  �لتي  �ل�سرمدية  للحياة 

و��سحابه من �سهد�ء �لطف .  
  ترك �لفنان رينو بع�س تفا�سيل �ل�سكال ممحية وجمهولة يف د�خل 
�للوحة ليتيح للقارئ فر�سة �لتاأمل وتخّيلها كل ح�سب تاأثره وما يحمله 
من ثقافة وقر�ء�ت فهو يرى �ن �لأف�سلية يف ترك �للوحة تتحّدث عن 

نف�سها بنف�سها .
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تعد ال�سناعات احلرفية اإرثا مهما •ت

خاللها  من  ميكن  نفي�سة،  ثــروة  و 
ــات  والأزم امل�ساكل  من  الكثري  حل 
القــتــ�ــســاديــة، ولــعــل احــدهــا هو 
ايجاد فر�س عمل لل�سباب العاطل، 
دفع  �ساأنه  من  بها  فالهتمام  لــذا 
اىل  القــتــ�ــســادي  الــتــقــدم  عجلة 

الأمام.

قراءة في كتاب

• ح�ضني عبد المري

يوؤكد �لعلماء بان �ي فعل �و قول ي�سدر من �لن�سان �و جهة ما تقف ور�ءه 
��سباب وغايات معينة ولي�س �سحيحا �سدور �ي �أمر من فر�غ.

من هنا ظهرت �لكثري من �لقو�ل و�لفعال �لتي حاولت ول ز�لت حتاول 
�لنيل من �حل�سد ب�سكل �أو باآخر، فمرة بالتهامات �لباطلة و�خرى بتقليل 
�لعر�قية  �لر��سي  حترير  يف  �لظافرة  ف�سائله  لعبته  �ل��ذي  �ل��دور  �ساأن 
�ملغت�سبة وهكذ� دو�ليك وهذ� �مل�سل�سل م�ستمر ولن يقف عند حد ما د�م 

�حل�سد يوؤدي دور� غري مرغوب فيه لدى �لطر�ف �ملناوئة له.
و�ل�سوؤ�ل �مللح: ملاذ� �لت�سويه ل�سورة �حل�سد �ل�سعبي �لذي لوله ملا بقى لنا 

وطن ��سمه �لعر�ق؟ 
مل يعد خفيا �أن �لعماء ممن هم يف مركب �ل�سيا�سة و�لذين يلقون دعما 
من خارج �لباد لهم �ليد �لطوىل بحملة �لت�سويه من خال قنو�ت و�قام 
هو  �ن �حل�سد  �ليقيني  علمهم  رغم  بدنا غريها،  �آخرتها  باعت  ماأجورة 
من  �لجر�مية  د�ع�س  ع�سابات  ومنع  �لعر�ق  يف  �ملوقف  ت��د�رك  �ل��ذي 
من  �لعر�ق  على  فحافظو�  �سوكتها،  وك�سر  �ر��سيه  من  �ملزيد  �حتال 
خال تقدمي �لقر�بني �لتي خطت بدمائها م�ستقبل �لعر�ق و�لجيال وتلك 
�لدماء هي �لتي �عادت �سياغة �لتاريخ �لعر�قي �ملعا�سر وطرزته بق�س�س 

وماحم و��ساطري تقطر �سجاعة و��ستب�سال وتفانيا. 
�لعر�قيني مدينون  �أن جميع  �لقول  �لبديهيات  �أ�سبحت من  من هنا فقد 
لأبطال �حل�سد �ل�سعبي وعلى �حلكومة �لعر�قية بذل �ملزيد من �لهتمام 
بهم وبعو�ئلهم وعو�ئل �جلرحى و �ل�سهد�ء وخ�سو�سا �لهتمام بال�سهيد 
من خال ذويه �لذي ل ز�ل دون �مل�ستوى �ملطلوب، وعلى �لدولة �لفخر بهذه 
�لدماء �لتي تد�فع عن هذ� �لبلد و�لهتمام بهم �هتماما خا�سا من خال 
و�سائل خمتلفة لحياء ذكر�هم وتكرمي عو�ئلهم، و�أن ل متر منا�سبة وطنية 
�لدرب لاجيال  ي�سيء  رمز�  ��ستذكارهم جلعلهم  ويتم  �إل  �أو غري ذلك 

�لقادمة لبناء �لوطن وحمايته بكل غال ونفي�س.
لقد كانت �ملرجعية �لعليا حتث �ملوؤ�س�سات �حلكومية وغريها مر�ر� وتكر�ر� 
على �ل�سعي �جلاد ليجاد �ل�سبل يف تكفل هذه �لعو�ئل وبذل كل �لمكانات 
�لازمة لتخفيف �لعباء �لثقيلة عنهم خا�سة و�ن �غلب �ل�سهد�ء �لبر�ر 
هم من �لعو�ئل �ملحرومة �لتي دفعتها غريتها وتكليفها �لوطني و�ل�سرعي 

يف تقدمي �بنائها للحفاظ على �لبلد.
وهذ� �لأمر ل ز�ل يدعو �حلكومة و جمل�س �لنو�ب �ن �ن يعطو� �أهمية بالغة 
وعو�ئلهم  �ل�سهد�ء  هوؤلء  �لازمة حلفظ حقوق  �لقو�نني  ت�سريع  لق�سية 
و�لحتفاء بهم و�لعرت�ف �لد�ئم بان �لبلد ُحفظ بدمائهم، و��ست�سعار �أن 
�حلفاظ على كر�مة �ل�سهيد وقيمته �لرمزية و�جب مقد�س تقع م�سوؤليته 

علينا جميعا.

قيمة ال�سهادة ورمزّيتها!
تاأمالت
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جملة )الرو�ضة احل�ضينية( اأعدت تقريرا ب�ضدد اهمية هذه ال�ضناعات 
للبلد، فالتقت رئي�س ق�ضم القت�ضاد يف جامعة كربالء، الأ�ضتاذ الدكت�ر 
اإحدى  ال�ضغرية  قائال" ال�ضناعات  ليتحدث  اجلب�ري،  �ضاهر  مهدي 
م�ؤ�ضرات التنمية القت�ضادية يف بلدان العامل، و لها دور كبري يف دول 
�ضرق ا�ضيا، حيث ت�جد اكرث من اربعة ماليني م�ؤ�ض�ضة �ضمن ال�ضناعات 
ال�ضغرية يف ال�ضني وك�ريا ال�ضمالية واليابان وت�جد هذه ال�ضناعات 
يف دول اأوربا وامريكا، ولها م�ضاهمات كبرية يف الناجت املحلي الجمايل 
املحلي،  النــتــاج  وزيـــادة  الفـــراد  دخــل  ــادة  زي يف  ت�ضاهم  اإذ  للبلدان، 
وت�فري فر�س عمل كثرية هذا من جانب، ومن جانب اخر تعترب هذه 
ب�ض�رة عامة من  القت�ضادي  القطاع  لتط�ير  رائد  ال�ضناعات جمال 
�ض�ء  وعلى  احلرفية،  ال�ضناعات  اغلب  يف  امل�ج�د  التخ�ض�س  خالل 
ال�ضناعات  هذه  لتفعيل  القرو�س  تقدم  جهات  ت�جد  التخ�ض�س  هذا 

ح�ضب م�ضاهمتها بالناجت املحلي او م�ضاهمتها يف رفد القطاع ال�ضناعي 
البلدان  بع�س  ال�ضغرية يف  ال�ضناعات  ارتباط  ان  كما  ب�ض�رة عامة، 
من  لال�ضتفادة  وذلك  اجلامعات،  لإحدى  تابعة  اعمال  حا�ضنة  يعترب 
ت�جيه  على  تعمل  والتي  اجلامعات،  هــذه  داخــل  املــ�جــ�دة  الكفاءات 
والبتكارات  والتكن�ل�جيا احلديثة  التقنيات  وت�ظيف  تلك احلا�ضنات 

لتط�يرها لتنعك�س بعد ذلك على واقع اقت�ضاد البلد".
واأو�ضح" ان م�ضكلة ال�ضناعة يف العراق م�ضكلة مركبة لها عدة اوجه 
املجتمع  افراد  اغلب  فنالحظ  واجتماعية،  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية  منها 
نظرة  وان  اخلا�س،  القطاع  ح�ضاب  على  العام  القطاع  اىل  يت�جه�ن 
باأنه  العام  القطاع  اىل  اخلا�س  القطاع  و  والد�ضت�ر  العراقي  القان�ن 
األ ان املالحظ ان يف كل بلدان  الداعم واملنفق على القطاع اخلا�س، 
العام  القطاع  القت�ضادي  تاأثريه  يف  ي�ازي  اخلا�س  القطاع  ان  العامل 

الصناعـــات الحرفية
فلكلــــور شعبي وثروة نفيسة 
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يف  العمال  حا�ضنات  غياب  م�ضكلة  اىل  ا�ضافة  عليه،  يتف�ق  رمبا  او 
اجلامعات وم�ؤ�ض�ضات الدولة ب�ض�رة عامة، وان ال�ضناعات ال�ضغرية 
تعاين من عدم وج�د جهات تخ�ض�ضية لالإقرا�س، وغياب ال�عي لدى 
املجتمع جتاه القطاع اخلا�س وال�ضناعات ال�ضغرية ودورها يف ت�فري 
فر�س عمل ل�ضريحة ال�ضباب والعاطلني عن العمل، وبالتايل امل�ضاهمة 
التخ�ض�س  يــراعــى  ان  يجب  ــه  ان كما  الجــمــايل،  املحلي  الــنــاجت  يف 
ال�ضناعات  ان  فمثال  تخ�ض�ضية،  �ضناعات  ال�ضغرية  فال�ضناعات 
ال�ضياحي  يف مدينة كربالء  بالقطاع  ترتبط  والتي  الرائجة  ال�ضغرية 

هي التي حتقق ارباحا كبرية ل� ا�ضتغلت ب�ض�رة �ضحيحة".
ادخال التقنيات واملكننة احلديثة يف ال�سناعات احلرفية 

كرمي  احلــاج  املقد�ضة،  احل�ضينية  العتبة  يف  ال�ضيانة  ق�ضم  رئي�س 
النباري، حتدث عن الهتمام الذي ي�ليه الق�ضم لل�ضناعات احلرفية 
قائال"عمد ق�ضم ال�ضيانة التابع للعتبة احل�ضينية املقد�ضة اىل ادخال 
ج�دة  ورفع  احلرفية،  ال�ضناعات  لتط�ير  احلديثة  واملكننة  التقنيات 
العمل، وتقليل اجلهد على  املنتج وزيادته، وامل�ضاهمة يف ت�ضريع وترية 

اليد العاملة، وهذا يعترب من مت�ضمنات م�اكبة التط�ر الكبري وامل�ضه�د 
لإعمال وخدمات العتبة احل�ضينية املقد�ضة". 

احلفر  كمكائن  عاملية،  منا�ضئ  من  متط�رة  مكائن  �ضراء  مت  وتابع" 
وتــخــرمي اخل�ضب ومــكــائــن خــراطــة اخلــ�ــضــب، وقــد وظــفــت يف زيــادة 
الإنتاجية، و�ضاهمت ب�ضكل ملح�ظ يف جتديد وحتديث منتجاتنا ل�ضيما 
الهدف  ان  اإذ  وال�ضبابيك،  والأبــ�اب  املكتبي  الأثــاث  ت�ضنيع  يخ�س  ما 
على  العتماد  تقليل  ه�  بالنجارة،  اإن�ضاء وحدات خا�ضة  ال�ضا�ضي من 
ال�ض�ق املحلية، ف�ضال عن اإجناز الأعمال امل�كلة لنا ب�ضرعة اأعلى و ج�دة 
اكرب ومبا ي�ضهم يف تقدمي اأف�ضل اخلدمات  للزائر الكرمي، ونعتمد يف 
وبالتحديد  الخ�ضاب  من  اجليدة  الن�عية  على  النجارة  اأعمال  جميع 
خ�ضب ال�ضاج واجلاوي، ا�ضافة اىل ذلك ا�ضتخدام اج�د ان�اع الغراء 
والأ�ضباغ يف اعمال الطالء، وجتري جميع هذه الإعمال باأيد ماهرة من 
اغلبهم  لك�ن  عملهم،  جمال  يف  وا�ضعة  خربة  ميتلك�ن  وممن  الفنيني، 
من ا�ضحاب هذه احلرفة �ضابقا، بل ومن احلرفيني املعروفني يف جمال 

الأعمال اخل�ضبية ذات الطابع الرتاثي ال�ضالمي".
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واأ�ضاف الأنباري" ي�ضم ق�ضم ال�ضيانة  جمم�عة من ال�حدات املعنية 
و�ضيانة  والأملني�م،  والنجارة،  كــاحلــدادة،   احلــرف،  ــ�اع  ان مبختلف 
الأجهزة الكهربائية واخلراطة وامليكانيك والأعمال املدنية، ويعتمد يف 
عمله على ا�ضتخدام ال��ضائل احلديثة واملتط�رة التي ي�ضمن من خاللها 
�ضروط املتانة والأمان واجل�دة والتقيي�س، والتي هي اهم اأول�يات عمله، 
مما جعل خدمات هذا الق�ضم بادية للزائر الكرمي وب�ضكل ملفت لالأنظار 

ك�نها تت�ضم بالن�عية وال�ضرعة".
القومي  والــدخــل   العراقي  القت�ساد  يرفد  حيوي  قطاع 

والفردي
الت�ضكيلي،  الفنان  بابل،  جامعة  يف  اجلميلة  الفن�ن  كلية  يف  ال�ضتاذ 
لنا  العمل الكادميي واملهني حتدث  ال�ضمري، يجمع بني  �ضلمان  عامر 
عن جتربته يف هذا املجال قائال" اجنزت مئات العمال الفنية ورمبا 
الك�يف  كاخلط  اخلط�ط  انــ�اع  �ضمنها  ومــن  عمل،  اللــف  عن  زادت 
والك�يف املربع والقدمي، و ح�ضلت يف هذا املجال على �ضهادة املاج�ضتري 
من جامعة بغداد، ومن ثم بعد ذلك ح�ضلت على الدكت�راه يف تط�يع 
ال�ضابق  اهتمامي  اىل  ا�ضافة  والــطــراز،  الن�ضيج  يف  العربي  احلــرف 
والقدمي بالفلكل�ر العراقي، حيث  عملت يف اوائل ال�ضبعينات مع رائد 
الفلكل�ر العراقي والرتاث ال�ضعبي، الفنان القدير عطا �ضربي يف دار 

الرتاث ال�ضعبي يف بغداد".
من  العديد  اقيم  جعلني  مما  تنح�ضر  اليدوية  احلرفة  ــداأت  ب وبني" 
ومنها:  املتاحة يل  الظروف  نتيجة  عليها،  واحلفاظ  لتعليمها  الدورات 

املدحتية  ناحية  يف  �ضكني  وكذلك  ومهنية،  اكادميية  خربة  امتالكي 
مبحافظة بابل وهي م�ضه�رة باحلياكة، حيث اأقمت اكرث من 75 معر�ضا 
داخل العراق وخارجه، وهذا كله من اجل احلفاظ على احلرف اليدوية، 
لأنها اذا ا�ضتغلت ب�ض�رة �ضحيحة ميكن ان ت�ضتفاد منها بع�س الع�ائل 
يف احل�ض�ل على م�رد رزقها، فالكثري من هذه ال�ضناعات حتتاج اىل 
ول�  منت�جاتها،  يقتني  من  اىل  وبحاجة  الزمن  غبار  عنها  ينف�س  من 
بجزء   و�ضاأتربع  امل�ضاركني  اول  فاأنا  ال�ضناعات  لهذه  معار�س  اقيمت 

كبري من مبيعات املعر�س للح�ضد ال�ضعبي". 
عامة  ب�ض�رة  ال�ضناعي  القطاع  تردي  ان  الت�ضكيلي"  الفنان  واأو�ضح 
وال�ضناعات احلرفية ب�ض�رة خا�ضة يع�د لأ�ضباب عدة اأهمها: تدمري 
جميع  يف  الف�ضاد  وانت�ضار  ال�ضناعي،  للقطاع  التحتية  للبنى  الحتالل 
م�ؤ�ض�ضات الدولة، وعدم حماية ال�ضناعات ال�طنية واملنتجات املحلية، 
وكذلك الهمال احلك�مي للقطاع اخلا�س وال�ضناعات اليدوية، لذلك 
يجب على اجلهات امل�ض�ؤولة و�ضع احلل�ل املنا�ضبة للنه��س بهذا القطاع 
الق�مي  والدخل  العراقي  القت�ضاد  رفد  �ضاأنه  من  ذلك  لن  احلي�ي، 
والفردي، وحت�يله من قطاع م�ضتهلك اىل قطاع منتج، وينبغي اختيار 
هذا  لإدارة  ال�ضناعي  املجال  يف  خربة  لديها  التي  العلمية  الكفاءات 
بال�ضناعات  تهتم  التي  ال�ضناعية  املن�ضات  تاأهيل  واإعــادة  القطاع، 
دعم  كذلك  و  للعاملني،  تدريبية  دورات  وعمل  واحلرفية  ال�ضغرية 
واحت�ضان قطاع ال�ضناعات ال�ضغرية واحلرفية وتقدمي الت�ضهيالت له 

ليت�ضنى للعاملني فيه مزاولة اأعمالهم". 



في حوار خاص مع رئيس 
مؤسسة الرسالة السيدة 

ايالف الساعدي تمحور 
حول عمل المؤسسة 
وماهي االعمال التي 

تقوم بها في الخارج, وما 
هو الهدف االساس الذي 
انشأت من اجله المؤسسة 

كل هذا سيوضح من 
خالل الحوار الذي اجرته 

مجلة )الروضة الحسينية( 
مع السيدة الساعدي.

رئيس مؤسسة الرسالة االسالمية في اوكرانيا:

لإلعالم الديني دور كبير في تقليل معاناة االسرة المسلمة في الغرب

• حاورها: سالم الطائي

حوارات

هل لِك ان تبيني الن�سطة والعمال التي تقوم بها 
املوؤ�س�سة؟

ان  الن  ب�ضيط جدا  ب�ضكل  امل�ؤ�ض�ضة عام 2011م  تاأ�ض�ضت  ـــ 
الــدور  له  كــان  امل�ؤ�ض�ضة  تاأ�ضي�س  مت  اجله  من  الــذي  الدافع 
يف  كبري  ريــادي  بدور  لتق�م  وا�ضتقاللها  ت��ضعها  يف  الفاعل 
ن�ضر اجلانب الرتب�ي والثقايف، منطلقة من الهتمام بتعليم 
القران الكرمي واللغة العربية منتهية بتثقيف امل�ضلمني عامة، 
والهم من ذلك ه� ن�ضر ال�ضالم والتعريف بعل�م اهل البيت 

املحا�ضرات  عمل  اىل  اوكرانيا،ا�ضافة  يف  ال�ضالم  عليهم 
والقران  العربية  اللغة  دورات  واإقامة  والت�ع�ية،  الدينية 
امل�ضتلزمات  كافة  ولت�فري  والنحت،  النق�س  ودورات  الكرمي 
التي ن�ضتطيع من خاللها جذب اجلاليات العربية هناك؛ مت 
تاأ�ضي�س مكتبة حتت�ي على ان�اع متعددة من الكتب�باأربع لغات 
)العربية والرو�ضية والآذرية والنكليزية( مما يحفزنا على 

امل�ضاركة يف معر�س الكتاب الدويل يف ال�ضن�ات القادمة. 
والهجمات  ال�سطرابات  يخ�س  فيما  راأيكم  ماهو 
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‚‚
ان الشعائر 

الحسينية 
لها 

قدسيتها 
واحترامها 

في 
اوكرانيا 

ولكن 
المشكلة 

في كيفية 
ايصالها 

وتعريفها 
للطرف 

‚‚االخر
على  وال�سيعة  ال�سالم  �سد  العراق  يف  حتدث  التي 

وجه اخل�سو�س؟
املذهب،  �ضالح  يف  ي�ضب  العراق  يف  لل�ضيعة  مايحدث  ان  ــ 
�ض�رة  لديهم  ا�ضبحت  واملــذاهــب  الديانات  بقية  اإن  حيث 
وا�ضحة عن مظل�مية اهل البيت)عليهم ال�ضالم(واتباعهم 
اإجــرام  من  عنه  و�ضمع�ا  �ضاهدوه  ما  خالل  من  وم�اليهم، 
التمييز بني طائفة واخرى،  لهذه الع�ضابات التكفريية دون 
وان حركة داع�س هدفها احلقيقي ه� الق�ضاء على ال�ضالم 
ب�ض�رة عامة وال�ضيعة ب�ض�رة خا�ضة والتفرقة بني الط�ائف.
كيف وجدمت تاأثري ال�سعائر احل�سينية يف اخلطاب 

العالمي الغربي؟
على  دليل  ال  هي  ما  العراق  يف  احلا�ضلة  املهرجانات  ان  ــ 
هي  الربعني  ــارة  زي يف  ومايحدث  الديني،  العــالم  عاملية 
بني  ال�ضلمي  والتعاي�س  الديني  ال�ضالم  عــن  تعرب  �ــضــ�رة 
ر�ضالة  وهي  املختلفة،  ال�ضالمية  والط�ائف  الديــان  جميع 
ال�ضالم  عليهم  البيت  اهل  عن  جملية  �ض�رة  تعطي  �ضالم 
عليهم  البيت  اهل  يحملها مذهب  التي  واملحبة  الت�ضامح  يف 
ال�ضالم، وان ال�ضعائر احل�ضينية  لها قد�ضيتها واحرتامها يف 
للطرف  وتعريفها  اي�ضالها  كيفية  يف  امل�ضكلة  اوكرانياولكن 
الخر وكيفية ت��ضيح من ه� احل�ضني )عليه ال�ضالم( وماذا 

قدم لالإ�ضالم.
ما مدى تاأثري العالم الديني على بناء الجيال يف 

الغرب؟
اعالمية  م�ؤ�ض�ضات  امــام  الغرب  يف  يعي�س  جيل  بناء  ان  ــ 
امتالكنا  مقابل  كــربى  جهات  من  كبري  مت�يل  ذات  كــربى 
امل�ا�ضيع  مــن  هــي  الديني  بــالإعــالم  ب�ضيطةللعمل  ادوات 
املهمة واخلطرية وهي م�ض�ؤولية كربى تقع على عاتق العالم 
ا�ضتطاع�ا  الغرب  يف  ابنائنا  وا�ضرار  بعزمية  الديني،ولكن 
ومراكز  منتديات  ي�ؤ�ض�ض�ا  ان  عا�ض�ها   التي  الفرتة  خالل 
والتم�ضك مبعتقداتهم، من  الديني  ال�عي  وروابط لبث روح 
العــالم  ماهية  والت�ا�ضلعرب  الخــر  مع  اجلــذور  مد  خــالل 
تعترب  التي  امل�ج�دة  الدينية  بامل�ؤ�ض�ضات  والتعريف  الديني 
ن�اة حقيقية لعر�س �ض�رة ال�ضالم والعالم الديني املت�ضل 

برتاثهم.
ب�سفتك مديرة موؤ�س�سة ا�سالمية وثقافية واعالمية 
الديني  العالمي  اخلطاب  تقيمون  كيف  الغرب  يف 

يف الوقت احلايل؟
حتاولت�ضحيح   بدائية  خــطــ�ات  انهناك  الــقــ�ل  ن�ضتطيع  ــــ 
اخلطاب العالمي جتاه ال�ضالم وه� �ضيء مهم، حيث كان 
العالم الديني يف الفرتة ال�ضابقة �ضعيف وحمدود، وهناك 
كبرية  وم�ؤ�ض�ضات  وال�ضخ�ضية  الفردية  اجله�د  من  الكثري 
والق�ضم  ذاتــي،  بتم�يل  ولكن  الديني  العــالم  ت�جه  تدعم 
الخر ه� انه هناك م�ؤ�ض�ضات اعالمية هي الكرب وال�ضمل 
اي�ضال  ا�ضتطاعت  ط�عي  وعملها  فردية  جه�دها  فك�ن 
املراقد  هي  وها  الديني  العمل  ماهية  ح�ل  لالأخر  �ض�تها 
ومن  الخر  م�ضاركة  خالل  من  العراق  يف  امل�ج�دة  الدينية 
الذي ح�ضل  التغري  بعد  الخر، خ�ض��ضا  مع  احل�ار  خالل 
يف العراق وا�ضبحت هناك م�ضاحة كبرية وحرية للراأي ميكن 
خاللها احلركة والعمل جتاه العالم الديني وجعله اعالميا 

عامليا.
هل هناك اثار وا�سحة لالإعالم الديني للتقليل من 

معاناة ال�سرة امل�سلمة يف الغرب؟
ــ لالأعالم دور كبري وخا�ضة العالم الديني يف تقليل معاناة 
م�ضاهدتنا  خالل  من  �ضيما  ول  الغرب،  يف  امل�ضلمة  ال�ضرة 
وله  مبهر  �ضيء  وه�  العراق،  امللي�نية يف  الزيارات  ملرا�ضيم 
الثر يف تغري الخالق، حيث ت�ضاهد الن�ضان الب�ضيط ي�ضحي 
بكل ما لديه لإداء زيارة الئمة )عليهم ال�ضالم( او لتقدمي 
اأي مقابل،وه� ما ميكن  دون  ومــاأوى من  ماأكل  اخلدمة من 
اعتباره من خالل العالم الدينيفل�ضفة ا�ضتطاعت ك�ضر قي�د 

املعاناة امل�ج�دة عند بع�س الغرب.
لالأمور  العالمية  التغطية  م�ستوى  يف  راأيكم  ماهو 

الدينية يف العامل العربي ويف العراق خ�سو�سا؟
ــ الإعالم الديني ما زال يفتقد الكثري لذا نحن ل نريده ان 
يدخل  ان  املمكن  لكن من  املعروفة،  الدينية  ب�ضيغته  يدخل 
من باب الإعالم العام؛ ومن ثم يتخ�ض�س بالإعالم الديني، 
و�ضائل  عرب  وتط�يرها  الدينية  الطق��س  ــراز  اإب خــالل  من 

الإعالم ومن خالل ا�ضتقالليته�حيادتيه.
�ضحفية  تغطية  الحــــداث  تغطية  على  العـــالم  يعد  ومل 
طبعا  الدين  باأم�ر  يتعلق  فيما  وخا�ضة  حمايدة  وم��ض�عية 
با�ضتثناء و�ضائل العالم التابعة جلهة مذهبية او دينية، اما 
دون  من  الدينية  بال�ض�ؤون  تعنى  م�ضتقلة  اعالمية  ك��ضائل 

اهداف تب�ضريية فهي حمدودة حلد الن.
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االطالقات العشوائية
ش وأعراف بالية يدفع ثمنها الضحايا

طي

• حتقيق: عماد بع� 

و�سط اهازيج الفرح و�سخب الحتفال، طرق املوت 
الباب بعد ان اقدم رجل طائ�س على اطالق عيارات 
نارية على اأم العري�س دون ق�سد لريديها قتيلة يف 
احلال، حتتل ال�سدمة كيان احل�سور ويخيم احلزن 
بكارثة  اجلميل  احلفل  لينتهي  املكان،  اجواء  على 
اأودت بحياة اإن�سانة كانت تعي�س غمرة الفرح قبل 

موتها بلحظات.
اأخــرى  املــروعــة وحـــوادث مماثلة  تلك احلــادثــة 
واعــدت  احل�سينية(،  جملة)الرو�سة  ر�سدتها 

حولها حتقيقا �سحفيا   
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تحقيقات



ث  ملتحد ا
الإعــــــــالمــــــــي 

ا�ضتئناف  رئا�ضة  ملحكمة 
كـــربـــالء الحتــــاديــــة، الــقــا�ــضــي 

ظاهرة  عن  حتــدث  جبار،  نــ�ري  حممد 
  " الرمي الع�ض�ائي وم�قف القان�ن منها قائال

الــفــرتات  الــنــاريــة يف  �ضاعت ظــاهــرة الطــالقــات 
املــ�اطــنــني،   مــن  الــعــديــد  ا�ــضــابــة  اىل  واأدت  الأخــــرية، 

وهناك اح�ضائيات يف امل�ضت�ضفيات يف عم�م العراق تبني ان 
دائم،  او ع�ق  قتل   بحالت  ت�ضببت  الظاهرة اخلطرة  هذه 
الر�ضيدة يف  بالرغم من ان هذه الظاهرة ادانتها املرجعية 
وه�  نافذا  قرار مازال  ان هناك  كما   العديد من اخلطب، 
القرار )570( ل�ضنة 1982، وم�ضم�نه )يعاقب كل من اطلق 
العيارات النارية يف اله�اء حتى وان كان بدون ا�ضابة ا�ضرار 
بعق�بات رادعة، اإذ يتم القب�س على املتهم املتلب�س باجلرمية 
واإحالته  معه  التحقيق  واإكمال  بالت�قيف  واإيداعه  امل�ضه�دة 
اىل املحكمة املخت�ضة(، وهذه الق�انني رادعة بحق املتهم".

واأ�ضاف" هنالك ق�انني رادعة اأخرى بهذا اخل�ض��س ومنها: 
املــادة  يف  املذك�ر  اخلطاأ  بالقتل  اخلا�س  العق�بات  قان�ن 
)411(، وه� ينطبق على احل�ادث الناجتة عن الطالقات 
بتهمة  التمييز حتكم على اجلاين  ان حمكمة  النارية، كما  
القتل العمد ك�نه ت�ضبب باإزهاق حياة �ضخ�س، لذلك ننا�ضد 
جميع امل�اطنني يف جميع العراق بالكف عن اطالق العيارات 
التطبيق  ان  ونذكرهم  ال�فيات،  او  الحتفالت  يف   النارية 
الجـــراءات  اتخاذ  يف  ت�ضعفنا  القان�نية  واملـــ�اد  القان�ين 

القان�نية �ضد املتهمني".

 القانون يخولنا القاء القب�س على من يقوم بالرمي 
الع�سوائي  حتى وان مل ينتج عنه �سرر  

اإعالم مديرية �ضرطة كربالء، املقدم عالء الغامني،  مدير 
حتدث عن دور مراكز ال�ضرطة يف م�اجهة هذه الظاهرة" ان 
هذه الظاهرة �ضاذة وحمرمة لك�نها تهدد حياة امل�اطنني، 
اإذ  تت�ضبب بني احلني والآخر باإ�ضابة جمم�عة من امل�اطنني، 
حيث  الع�ض�ائي،   بالرمي  يق�م  من  كل  يــردع  القان�ن  وان 
اىل  ويحال  النارية  العيارات  مطلق  على  القب�س  القاء  يتم 
مفارز  ولدينا  بحقة،  القان�نية  الجــراءات  وتتخذ  الق�ضاء، 

املتهم،  حتى وان مل  القب�س على  القاء  خا�ضة تت�ىل مهام 
ينتج �ضرر نتيجة رميه الر�ضا�س".

الجــراءات  من  جملة  يتطلب  امل�ساب  ا�سعاف  ان 
الدقيقة تكون ح�سب نوع ال�سابة 

امل�ضت�ضفى  يف  الط�ارئ  طب  يف  الخت�ضا�ضي   حتدث  فيما 
علي  فاهم  الدكت�ر  كربالء،  يف  التعليمي  احل�ضني  المــام 
التعر�س  جراء  للم�ضابني  احلرجة  احلــالت  عن  اجلب�ري 
التعر�س  ان  قائال"  ا�ضعافها  وكيفية  ــنــاري  ال للطلق 
حالت  ثــالث  اىل  خطره   ي�ضنف  النارية  للطلقات 
تتطلب ال�ضعافات الولية الالزمة، وهي: اخرتاق 
او  الــداخــلــيــة،  الأن�ضجة  تــدمــري  مــع  مبا�ضر  
اندفاع  وق�ة  حــرارة  نتيجة  فج�ة  احــداث 
التفتت   حــــدوث   او  الـــنـــاري،  الــطــلــق 
الناجت عن ك�ر الر�ضا�س ال�ضغرية 
ــــ�اع  ـــن بــعــ�ــس ان ـــادرة ع ـــض ـــ� ال
جدا  ال�ضعب  ومن  الأ�ضلحة، 
الإ�ــضــابــة،   بــدرجــة  التنب�ؤ 
هي  الفاعلة  والن�ضيحة 
ب�ضرعة   امل�ضاب  نقل 

ش وأعراف بالية يدفع ثمنها الضحايا
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القيام  علينا  يجب  احلـــني،   ــك  ذل وحــتــى  امل�ضت�ضفى  اىل 
باخلط�ات التالية: ا�ضتدعاء امل�ضاعدة والت�ضال بالط�ارئ 
اآمن  اأنك  متاما  التاأكد  ويجب  امل�ضاب،  من  القــرتاب  قبل 
مبعنى ان ل تك�ن مك�ض�ف يف خط النار او اذا كان احلادث 
متاما،  عنك  ال�ضالح  ابتعاد  من  التاأكد  عليك  ال�ضيد  يف 
حتاول  ول  ت�فر،  اذا  ال�اقية  املــعــدات  بع�س  لب�س  ويحبذ 
حتريك امل�ضاب من مكانه  ال ل� كنت تق�م بذلك لنقله اىل 
مكان اكرث امانا او لل��ض�ل اىل امل�ضت�ضفى، وت�ضرف ب�ضرعة  
على  تغلبنا  وكلما  للم�ضاب،  احلقيقي  العدو  ه�  فال�قت 
التاأكد من تنف�س  ال�قت كانت فر�ضة جناته كبرية، وعليك 
امل�ضاب ومدى �ضالمته من خالل النظر اىل �ضدره او �ضماع 
يغلق  الل�ضان ه� من  يك�ن  وقد  انفه،  بالقرتاب من  تنف�ضه 

جمرى اله�اء فتاأكد من ذلك، وحاول معرفة نب�س قلبه 
ب��ضع ا�ضابعك على �ضرايني ذراعه او رقبته او ال�ضع�ر 
بنب�ضات قلبه حتت يديك، ويف حالة عدم ال�ضتجابة 
عليك بالبدء ف�را بالإنعا�س ووقف النزيف وهذه اهم 

كاآلتي  وتطبق  املبا�ضر خط�ة،  ال�ضغط 
ـــحـــكـــم يف على مكان النزف  ـــت ـــل ول

يتم مــعــظــم انــــ�اع  الــنــزيــف 
ينزف رفـــع الــطــرف  الــذي 
م�ضت�ى  ــــــب فـــ�ق  ــــــل ــــــق ال
بــــعــــ�ــــس  احلـــــــــــالت، يف 

بع�س ويــــــتــــــطــــــلــــــب  ا�ضتخدام 
فعاليتها انـــــ�اع املــركــبــات  اثبتت  التي 

ال�ضغط  ثــم  اجلـــرح  على  كــبــ�در  �ضيل�ك�س  مثل 
خلم�س دقائق ان امكن".     

مكان  ح�ضب  تك�ن  ال�ضعافات  ان  واأو�ضح"  
معظمها  ــراأ�ــس   ال ا�ضابة  ان  حيث  الإ�ــضــابــة 
مميت واأف�ضل اخليارات ان حتافظ على الراأ�س 
يف م�ضت�ى مرتفع، وحاول ان ت��ضل امل�ضاب اىل 
امل�ضت�ضفى باأ�ضرع وقت ممكن،  وا�ضغط مبا�ضرة لتقليل 
ت�ضغط   واأنت  اله�اء  جمرى  اىل   تنتبه  ان  وعليك  النزيف، 
ان  ويجب  النزيف،   ل�قف  مبا�ضرة  والظهر  ال�ضدر  على 
تك�ن متفهما مدى �ضع�بة وقف هذا الن�ع من النزيف، لن 

ال�ضغط على  ال�ضعب  ال�ضل�ع جتعل من  اخل�ضية من تك�ضر 
ينبغي  كما  ال�ضدر،  يف  املفت�حة  والأماكن  النزيف  اماكن 
ول  الــهــ�اء  تدخل  فقد  الــهــ�اء   دخــ�ل  اىل جمــرى  النتباه 
تخرجه وتت�ضبب يف م�ت امل�ضاب، لذلك عليك ل�ضق �ضريط 
ل�ضق على  مكان الفتح ويك�ن الل�ضق من ثالث ج�انب فقط 
ويرتك اجلانب الرابع مفت�ح  لكي ينفذ اله�اء".                                                    
وبني الدكت�ر املخت�س" معظم ا�ضابات الطلق الناري ت�ضيب 

احلــبــل الــ�ــضــ�كــي لـــذا يــجــب ان ل حتــرك 
امل�ضاب، واذا كنت م�ضطرا يجب ان 

على  وج�ضمه  ورقبته  راأ�ضه  يك�ن 
مــ�ــضــتــ�ى افــقــي 
ــع  واحــــــــد، و�ــض

على  �ضمادة 
مكان اجلرح،  

ـــف �ــضــمــادات  واأ�ـــض
القدمية،  ال�ضمادات  على  جــديــدة 
�ضيتم  اإذ  نظافتها  عــدم  من  تقلق  ول 
معاجلة اأي التهابات لحقا، وعندما ي�ضل 
كادر ال�ضعاف ا�ضتعد لتخرب  امل�ضعف بكل ما فعلت ب�ضرعة، 
ويفرت�س بك ان تنتبه اىل �ضحتك، ول ت�ضع حياتك يف خطر 
بدماء  لديك  جرح  اي  اختالط  وجتنب  نــاري،  جرح  لتعالج 

امل�ضاب، وحاول معرفة خمرج الر�ضا�ضة". 

الع�سوائي  الرمي  جواز  بعدم  افتى  الفقهاء  جمهور 
�سرعا

حتدث  املتعددة،  واأ�ــضــراره  الع�ض�ائي  الرمي  حرمة  وحــ�ل 
العتبة  يف  الدينية  ال�ض�ؤون  ق�ضم  من  ال�ضدي  رائــد  ال�ضيخ 
واملراجع  الفقهاء  جمه�ر  افتى  قائال"  املقد�ضة  احل�ضينية 
ومنهم املرجع الديني العلى ال�ضيد ال�ضي�ضتاين )دام ظله( 
اإذا  �ضرعا  اله�اء  يف  النارية  العيارات  اطــالق  جــ�از  بعدم 
ت�ضبب يف ازعاج النا�س واذاهــم او ال�ضرار بهم ، كما  ان 
اطالق العيارات النارية يف اله�اء ع�ض�ائيا خمالف لق�انني 
تقرها  التي  املنظمة  الق�انني  خمالفة  يج�ز  ول  الــدولــة، 
الدولة، ناهيك عن ان اطالق العيارات النارية يف اله�اء يعد 

نـــــطـــــالـــــب 
ــد  ــس ــا� ــع ــت ب
جهود رجال 
الـــــــديـــــــن 
والـــــدولـــــة 
ــاء  ــه ــوج وال
ــدي  ــس ــ� ــت ــل ل
ـــــــــهـــــــــذه  ل
الـــظـــاهـــرة 

ال�سيئة
52

جمادى الأوىلـ  1437هـ



عمال �ضفيها، وال�ضفه كما قال الراغب: خفة يف البدن ومنه 
قيل زمام �ضفيه كثري ال�ضطراب، وث�ب �ضفيه رديء الن�ضج، 
وا�ضتعمل امل�ضطلح يف و�ضف خفة النف�س لنق�ضان العقل يف 
ذكره  فقد  الدني�ي  ال�ضفه  اما  والأخروية،  الدني�ية  الم�ر 
اهلل تعاىل يف ق�له )ول توؤتوا ال�سفهاء اموالكم(، �ض�رة 
الآخروي )واأنه  ال�ضفه  اآية )5(، وقال عز وجل يف  الن�ضاء 
)اجلن(  �ض�رة  �سططا(،  اهلل  على  �سفيهنا  يقول  كان 
وان  الدين،  يف  ال�ضفه  من  فهذا   ،)4( اآية 
اله�اء  يف  النارية  العيارات  اطــالق 
لذا  ح�ضاري،  غري  عمل  ع�ض�ائيا 
بعدم  املــ�اطــنــني  جميع  نن�ضح 

العيارات  اطالق 
ـــة يف  ـــاري ـــن ال

الفــــــراح ويف 
ــر املــنــا�ــضــبــات  ــائ ــض �

الأخرى".

دعوات ملحاربة  الظاهرة 
بتعا�ضد جه�د رجال  الفتالوي" نطالب  ال�ضيخ مبدر هادي 
الدين والدولة وال�جهاء وان يقف�ا وقفة واحدة ملنع �ضي�ع هذه 
الظاهرة ال�ضيئة خ�ض��ضا اننا  منر يف او�ضاع حرجة، ونحن 
بحاجة ما�ضة اىل العتاد والذخرية التي  تنفعنا يف  م�اجهة 
الرهاب، ومن اأجل ذلك نن�ضح جميع ال�ضباب بعدم اطالق 
ال�ضباب  وعلى  املنا�ضبات،  اثناء  اله�اء  النارية يف  العيارات 
هذه  لن  يحي�ها   ان  من   بدل  الظاهرة  لهذه  يت�ضدوا  ان 
الطالقات تت�ضبب يف حدوث اخل�ف والقلق لدى امل�اطنني، 

ونطالب �ضبابنا بالتحلي بامل�ض�ؤولية جتاه هذا المر".
" ظاهرة  فتلة  اآل  ع�ضرية  وجهاء  اأحد  جا�ضم،  علي  احلاج 
الرمي الع�ض�ائي اثناء املنا�ضبات هي ظاهره غري جائزة من 
الناحية ال�ضرعية باتفاق املراجع،  وهي ظاهره خطره للغاية 
فهي اودت ولزالت ت�دي بحياة البرياء اللذين ل ذنب لهم، 
وللق�ضاء على هذه الظاهرة ال�ضلبية على الع�ضائر ان تاأخذ 
النبيلة،  والأعــراف  القيم  على  تربت  انها  خ�ض��ضا  دورها 
من  كل  مبحا�ضبة  وتق�م  الظاهرة  هذه  نبذ  على  تتفق  وان 

يق�م بالرمي يف تلك املنا�ضبات منعا لنت�ضار تلك الظاهرة، 
يف  النارية  العيارات  يرمي  من  كل  ان  اأرى  �ضخ�ضيا  انــا  و 
لأنه  بريء  ان�ضان  قتل  يف  ي�ضاهم  كانت  ومهما  منا�ضبة  اي 
تبارك  اهلل  و�ضيحا�ضبه  الظاهرة،  هذه  تنامي  يف  �ضي�ضاعد 
وتعاىل على ذلك، هذا ما تكلمت به مع ابناء ع�ضريتي ويف 
نحمل  ل  ان  اتفقنا  وقد  نفعا،  اجدى  وقد  منا�ضبة  من  اكرث 

ال�ضالح اإل من اأجل حماية ال�طن".
امل�اطن، حممد علكم الكريطي" تعترب هذه الظاهرة ظاهرة 
ف��ض�ية وغري لئقة واعتقد ان لها  جذور اجتماعية ب�ضبب 
اأذى  يف  ت�ضببت  وقد  املجتمع،  افراد  من  البع�س  وعي  عدم 
امل�اطنني، وغدت لالأ�ضف م�ضدر من م�ضادر القتل الخرى  
امل�اطنني  بدماء  ا�ضتخفاف  الظاهرة  هذه  انت�ضار  ويعترب 
يطلق�ن  الــذيــن  مــن  نرج�  املنطلق  هــذا  ومــن  الــعــزل، 
الآخرين،  قتل  �ضببا يف  يك�ن�ا  ل  ان  النارية  العيارات 
اجــراءات  تتاأخذ  ان  امل�ض�ؤولة  المنية  الق�ات  وندع� 
اثناء  ع�ض�ائيا  الــنــار  يطلق  مــن  بحق  رادعـــة  امنية 

املنا�ضبات".  
ــدر  حمــــــــمــــــــد املـــــ�اطـــــن، حــي

ان  ظــــاهــــرة �ضهيد" 
الع�ض�ائي  مــــــــــــــــن الرمي 
ملــــا فــيــهــا الظ�اهر ال�ضلبية 

ــــــــاة مــن خمــاطــر على  حــــــــي
ف�ضال  ــــــــن انــــهــــا  املـــ�اطـــنـــني،  ع

والرعب  اخلــ�ف  بث  يف  من ت�ضاهم  و  نف��ضهم،  يف 
ب�ضكل  النارية  العيارات  يطلق  من  على  ال�اجب 

النف�س  عــن  الــدفــاع  يف  ي�ظفها  ان  ع�ض�ائي 
والعر�س والأر�س وعن املقد�ضات وه� ما يق�م 
به ابطالنا يف احل�ضد ال�ضعبي والق�ات المنية 
ال�قت احلا�ضر لأنها تعرب عن حفظ امن  يف 

البلد مل�اجهة الرهاب الداع�ضي، فيجب على كل 
م�اطن قادر على حمل ال�ضالح ان ي�اجه مثل هكذا عدو 

ويحمل ال�ضالح يف وجه بدل من  التبذير والإ�ضراف".

هـــــنـــــالـــــك 
ــة مــن  ــل ــم ج
ـــني  ـــوان ـــق ال
ــــة  ــــرادع ال
لــــظــــاهــــرة 
ـــــــي  ـــــــرم ال

الع�سوائي
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ال�سيخ عبداهلل اليو�سف
 ال�سعودية

 كاتب 

خ�سائ�ص االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(

ي�سرتك االإمام احل�سني بن علي )ع( مع باقي اأئمة اأهل البيت 
يف العديد من امل�سرتكات كالع�سمة والعلم والكمال؛ لكنه )ع( 
يتميز عنهم بخ�سائ�ص معينة دون �سواه من اأئمة اأهل البيت 

االأطهار، وميكن تلخي�ص اأبرزها يف اأربع نقاط وهي:

1- اأبو االأئمة الت�سعة:
من �خل�سائ�س �ملهمة و�لبارزة �لتي يتميز بها �لإمام �حل�سني بن علي 
)ع( هو �أنه �أبو �لأئمة �لت�سعة، فقد روي عن ر�سول �هلل )�س( قوله: »�إن 
�هلل �ختار من �حل�سني �لأو�سياء من ولده، ينفون عن �لتنزيل حتريف 

�لغالني، و�نتحال �ملبطلني، وتاأويل �مل�سلني، تا�سعهم قائمهم« .
�لنبي  على  دخلت  قال:  �هلل  رحمه  �لفار�سي  �سلمان  عن  معترب  وب�سند 
وهو  فاه،  ويلثم  عينيه  يقبل  وهو  فخذيه  على  �حل�سني)ع(  و�إذ�  )�س( 
يقول: »�أنت �سيد  �بن �سيد، �أنت �إمام �بن �إمام �أبو �لأئمة، �أنت حجة �بن 

حجة �أبو حجج ت�سعة من �سلبك، تا�سعهم قائمهم « .
وعن �أبي �سعيد �خلدري قال: �سمعت ر�سول �هلل)�س( يقول للح�سني)ع(: 
�أب��ر�ر  �أئمة  �ب��ن �لإم��ام و�أخ��و �لإم���ام، ت�سعة من �سلبك  »�أن��ت �لإم��ام 

و�لتا�سع قائمهم« .
 وعن �أبي �سعيد �خلدري �أي�سًا، قال: �سمعت ر�سول �هلل)�س( يقول: 

»�لأئمة بعدي �ثنا ع�سر ت�سعة من�سلب �حل�سني عليهم �ل�سام و�لتا�سع 
قائمهم،

فطوبى ملن �أحبهم و�لويل ملن �أبغ�سهم « .
فاأئمة �أهل �لبيت �لأطهار �لت�سعة من ذرية �لإمام �حل�سني )ع( و�سلبه، 

وهذه من خ�سائ�سه �لتي خ�سه �هلل تعاىل بها.
2- �سيد ال�سهداء:

يف  �ل�سهد�ء  �سيد  �أن��ه  هو  )ع(  �حل�سني  ل��اإم��ام  �لثانية  �خل�سي�سة 
�لدنيا و�لأخرة، فقد جاء يف �حلديث �لقد�سي: » �أما �إنه �سيد �ل�سهد�ء 
« . فعندما يطلق لقب )�سيد  �لدنيا و�لآخ��رة  من �لأول��ني و�لآخرين يف 

�ل�سهد�ء( يتبادر �إىل �لذهن �لإمام �حل�سني  �ل�سهيد )ع(.
�لإمام  �أبيه  �ل�سادق )ع( عن  �أبي عبد�هلل  �أبي ب�سري عن  وعن 
�لباقر )ع( عن جابر -يف حديث �للوح - »فاأ�سهد باهلل �إين 

بال�سهادة،  و�أكرمته  ً�خازنوحيي،  ح�سني  مكتوبًا:...وجعلت  ر�أيته  هكذ� 
�ل�سهد�ء درجة،  و�أرفع  ��ست�سهد،  �أف�سل من  فهو  بال�سعادة،  له  وختمت 

جعلت كلمتي �لتامة معه، و�حلجة �لبالغة عنده« .
3- ال�سفاء يف تربته:

�خل�سو�سية �لبارزة �لثالثة لاإمام �حل�سني )ع( وهي �ل�سفاء يف تربته، 
�أن  قتله  �إن �هلل عو�س �حل�سني )ع( من   « �ل�سادق )ع(:  �لإمام  يقول 
جعل �لإمامة من ذريته، و�ل�سفاء يف تربته « .وعن �أبي عبد�هلل �ل�سادق 
)ع( قال: » يف طني قرب �حل�سني )ع( �ل�سفاء من كل د�ء، وهو �لدو�ء 
خماطبًا   - )���س(  �لنبي  عن  �آ�سوب  �سهر  لبن  �ملناقب  .ويف   » �لأك��رب 

�حل�سني-:»�سفاء �أمتي يف تربتك، و �لأئمة من ذريتك « .
ولهذه �لأحاديث وغريها �أجاز �لفقهاء �أكل �سيء ي�سري مبقد�ر �حلم�سة 
وما دونها من تربة �لإمام �حل�سني )ع( بق�سد �ل�ست�سفاء من �لأمر��س.

4- بركات زيارته:
وت�ستحب  متعددة،  وبركات  كبري،  ف�سل  لها  )ع(  �ملع�سومني  زيارة  �إن 
زيارتهم جميعًا، ولكن مل يرد يف ف�سل وبركات �أحد من �ملع�سومني كما 
ورد يف بركات و�أ�سر�ر وف�سل زيارة �لإمام �حل�سني )ع(؛ وهذ� ما  يوؤكد 
على خ�سو�سية زيارة �لإمام �حل�سني )ع(، و�آثارها �لإيجابية وبركاتها 

�ملتنوعة يف حياة �ملوؤمنني، وبنية �ملجتمع �مل�سلم.
و�لأحاديث يف ف�سل زيارته متو�ترة ومنها:

ما روي عن �لإمام �ل�سادق )ع( قوله: »�إن �أي�سر ما يقال لز�ئر �حل�سني 
بن علي )ع(: قد ُغِفر لك - يا عبَد �هلل - فا�ستاأنف �ليوم عمًا جديدً�«.
وقال �لإمام �لباقر )ع(: »من ز�ره عارفًا بحقه غفر �هلل له ما تقدم من 
ذنبه وما تاأخر، وكتب له حجة، ومل يزل  حمفوظًا حتى يرجع �إىل �أهله«.
�أت��ى قرب  ملن  ما  لأب��ي عبد�هلل )ع(  قلت  ق��ال:  م�سلم،  بن  وع��ن حممد 

�حل�سني )ع(؟

مقاالت
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قال:»من �أتاه �سوقًا �إليه كان من عباد �هلل �ملكرمني، وكان حتت 
لو�ء �حل�سني بن علي حتى يدخل هما �هلل �جلنة  « .

وعن عبد �هلل بن ميمون �لقد�ح، عن �أبي عبد�هلل )ع(،
ز�ئ��رً� عارفًا  �أت��ى قرب �حل�سني بن علي   ل��ه: ما ملن  ق��ال: قلت 

بحقه، غري م�ستنكف ول م�ستكرب؟
قال: »يكتب له �ألف حجة مقبولة و�ألف عمرة مربورة، و�إن كان 

�سقيًا كتب �سعيدً� ومل يزل يخو�س يف رحمة �هلل  « .
قال  ق��ال:  من�سور،  ب��ن  حذيفة  ع��ن  �سنان،  ب��ن  حممد  وروى 

�أبوعبد�هلل)ع(:
»من ز�ر قرب �حل�سني)ع( هلل ويف �هلل �أعتقه �هلل من �لنار و�آمنه 
�لدنيا  تعاىل حاجة من حو�ئج  �ألهلل  وملي�س  �لأكرب،  �لفزع  يوم 

و�لآخرة �إل �أعطاه  « 
وبالإ�سافة ملا يف زيارة �لإمام �حل�سني )ع( من �لأجر و�لثو�ب 
�لعظيم؛ فاإن لزيارته )ع( �لعديد من �لربكات و�لآثار و�لأ�سر�ر 
، و�لتي منها: �إجابة �لدعاء حتت قبته، دعاء �ملائكة له، دعاء 
�لرزق،  زيادة  �لعمر،  طول  �ل�سريف،  قربه  لز�ئري  �لبيت  �أهل 
ق�ساء �حلو�ئج، زو�ل �لهم و�لغم و�لكرب عنه، تبديل �ل�سيئات 
�لإم��ام  م��ع  �حل�سر  بال�سعادة،  �ل�سقاوة  تبديل  باحل�سنات، 
�حل�سني )ع( وهي غاية حمبوبة لكل موؤمن، ويف كل ذلك رو�يات 

�سحيحة ومعتربة.
�لنا�س من  �لتاريخ على منع  �لبيت طو�ل  �أهل  �أعد�ء  وقد عمل 
�سجله  فمما  ق��ربه،  و�إخ��ف��اء  )ع(،  �حل�سني  �لإم���ام  قرب  زي��ارة 
�لتاريخ: �أن �ملتوكل �لعبا�سي �أمر بهدم قرب �لإمام �حل�سني  )ع( 
يف �سنة 23٦ه�، وهدم ما حوله من �لدور، و�أن يعمل مز�رع، ومنع 
مينع  مل  ذلك  لكن  �ل�سريف.  قربه  و�إخفاء  زيارته،  من  �لنا�س 
بال�سام  و�لت�سرف  زيارته،  من  �حل�سني)ع(  لاإمام  �ملحبني 
عليه، و�لدعاء حتت قلته، و�ل�ساة هلل تعاىل يف م�سهده �ملقد�س.
�لإمام  لزيارة  يذهبون  �ملوؤمنون  كان  و�لع�سور  �لأزمان  ويف كل 
�لأزمنة  و�لعقبات يف بع�س  و�مل�ساكل  �ملو�نع  �حل�سني )ع( رغم 
�زد�د  بل  زيارته؛  �أن يقف يف وجه  �أحد  ي�ستطع  و�لأوق��ات؛ ومل 
ي�سل  حيث  ع��ددً�  زو�ره  و�زد�د  �لزمن،  مب��رور  و�رتفاعًا  علوً� 
زو�ره �إىل مايني �ملوؤمنني و�ملحبني �سنويًا لزيارة �بن بنت ر�سول 
�هلل )�س(، و�سيد �سباب �أهل �جلنة، وريحانة �لر�سول �لأعظم 

)�س( وحبيبه، وقرة عينه، وثمرة فوؤ�ده.
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اعالم ومفكرون

يا�سني   • علي 

حممد مهدي اجلواهري  
)1997-1899( الشاهد الذي رأى!
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اإىل  اأ�ضرة جنفّية عريقة ترجع  ينحدر حممد مهدي حممد اجل�اهري من 
اأحد  اأّلفه  كتاب  ب�ضبب  اللقب  هذا  اكت�ضبت  التي  اجلــ�اهــري(  )اآل  عائلة 
)ج�اهر  م�ؤلَّف  �ضاحب   ) ح�ضن  حممد  ال�ضيخ   ( املرح�م  وه�  اأ�ضالفها، 
الكالم يف �ضرح �ضرائع الإ�ضالم(، وقد تعّلم �ضاعرنا يف كتاتيب النجف وقراأ 
اأ�ضهر  البالغة على يد  الكرمي والنح� وال�ضرف وحفظ خطب نهج  القراآن 
�ضي�خ النجف -اآنذاك- ُمظِهرا ميال لفتا لالأدب والكتابة ونظم ال�ضعر الذي 

اأبدع فيه واأجاد منذ �ضباه الباكر. 
وبني  امللكي  البالط  يف  العمل  بني  متنقال  كثرية  اأعمال  اجلــ�اهــري  تقّلد 
من  امللكي  العراق  عهد  يف  فر�ضانها  اأحد  كان  التي  ال�ضحافة  وبني  التعليم 
خالل اإ�ضرافه وحتريره للعديد من الإ�ضدارات وال�ضحف الدورية املعروفة، 
الذي ظهرت  �ضعره  اأثرها يف  هذه  واحلياتّية  ال�ضخ�ضّية  تركت خربته  وقد 
اأوىل جمم�عاته )حلية الأدب( يف ع�ضرينيات القرن املا�ضي ثم تبعها م�ؤّلفه 
)بني ال�ضع�ر والعاطفة( فـ)دي�ان اجل�اهري( عام 1935م لي�ضتمر عطاوؤه 

الإبداعي والكتابي حتى وفاته ودفنه يف دم�ضق ب�ض�ريا عام 1997م.
)البعث  مدر�ضة  عر�س  على  تــرّبــع  قــد  اجلــ�اهــري  كــان  �ضبابه  ريــعــان  يف 
والإحياء( ال�ضعرّية التي حاولت ا�ضتحياء القيمة الفنية والتعبريية لل�ضعر يف 
ع�ض�ره املبكرة، وقد تتّ�ج ترُبعه ب�ضكل ر�ضمي بعد رحيل �ضعراء هذه املدر�ضة 
والر�ضايف  اإبراهيم  �ض�قي وحافظ  واأحمد  البارودي  �ضامي  الكبار كمحم�د 
متام  اأبــي  و�ضناعة  املتنبي  األــق  بني  �ضعره  يف  جامعا  وغريهم،  والــزهــاوي 
و�ضياغة البحرتي و�ضخرية اأبي العالء املعري، على اأّنه مل يكتف بالغرتاف 
�ضعى  واإمنــا  القدامى،  ال�ضعراء  من  م�اردها  نهل  التي  الأ�ضالة  معني  من 
تثبت جدارتها  اأن  اأمة حتاول  واقع  يعرّب عن  معا�ضرا  �ضاعرا  يك�ن  اأن  اإىل 
الراهنة  اللحظة  اإىل  وفكرّيا-  -�ضعريا  منتميا  ليك�ن  واجتهد  الأمم،  بني 
و  الع�ضر  مل�ضتجدات  ا�ضتيعابه  خالل  من  املتتابعة  الدراماتيكّية  واأحداثها 
لغته و اإيقاعاته و م��ض�عاته و تراكيبه املتغرية  قيا�ضا اإىل �ضياقات ال�ضكل 

ال�ضعري امل�روث. 
اإقامة  العرب  �ضعراء  اأكرَث  والط�يلة  الإجبارية  غربته  رغم  اجل�اهري  كان 

يف قلب ع�ضره و يف حياة وطنه ي�ؤازره يف ذلك عمٌر مديد اقرتب من قرن 
كامل، كما كان اأكرث جمايليه من ال�ضعراء تفاعال مع الأحداث الكربى التي 
ع�ضفت بالأمة ابتداء من رحيل املحتل العثماين ودخ�ل املحتل الإجنليزي 
التي عرفها  ال�ضيا�ضية اخلطرية  باملنعطفات  وانتهاء  فل�ضطني  بنكبة  مرورا 
بلده العراق بعد ث�رة مت�ز 1958م وانتقال البلد من العهد امللكي الإقطاعي 
اإىل العهد اجلمه�ري وما تبع ذلك من اأحداث وتط�رات اأف�ضت بالبلد اإىل 
دكتات�رية ع�ضكرّية مقيتة مع جميء العام 1979م، وه� ما دعا اجل�اهري 
ال حياة الغربة  اإىل اأن يقرر الرحيل والغياب القهري عن وطنه احلبيب مف�ضّ

على احلياة يف بلد بال حرّية وبال اأمل!
 و لذا، اأمكن ملن ي�ضطلع مبتابعة �ضعر اجل�اهري اأن يتابع من خالل دي�انه 
املطب�ع طبعات عديدة اأبرز منعطفات العراق و العامل العربي و اأهم اأحداثه 
والإن�ضاين  الفكري  م�قفه  عن  عرّب  اأو  عنها  حتّدث  اأو  دّونها  التي  ووقائعه 
)اأبي  احلمراء  ك�فته  وابن  ال�ضعري  اأبيه  �ضرية  ي�ضتعيد  بذلك  وكاأنه  منها، 
الطيب املتنبي( فاحتا الأب�اب لكل قراءة نقدية متزج بني ال�ضريي الذاتي 
التي  والخفاقات  والنجاحات  والنفعالت  ال�ضتجابات  لرت�ضد  وال�ضعري 
ابداها �ضاعٌر مفلق ومنفعٌل كبري بالأحداث من ح�له مب�ضت�ى �ضاعر العرب 

الأكرب حممد مهدي اجل�اهري. 
ومبا اأن اجل�اهري يرى اأن ال�ضعر و الأدب ل�ضيقان بالآلم الثقال و قرينان 
بها، كما يثبت ذلك يف ح�اراته ال�ضحفية ويف مذكراته املن�ض�رة، لذا جاء 
الذي  للم�ضري املجه�ل  اآلمه  الط�يلة وعن  اأغلب �ضعره تعبريا عن معاناته 
ينتظر اأمته و�ضعبه على يد حفنة من الطغاة والظاملني، فه� ال�ضيا�ضي الذي 
مل ينتم اإىل حزب، وه� الث�ري الذي يطاأ الطغاة بنعله، وه� امل�ؤمن باحل�ضني 
ال�ضهيد الثائر، وه� املتمرد الذي ظل يحمل �ضليبه يف منفاه لأكرث من ن�ضف 
قرن من الزمان، وه� ال�ضاهد على ع�ضر عا�ضه وراآه فرف�ضه لق�ضاوته بكل 
اإباء اإن�ضاين، وكاأننا به يتحدث بذلك عن نف�ضه عند ق�له يف خماطبة زميله 

الزهاوي ال�ضاعر :               وكنت على ِخ�سب العراقيِّ �ساهدًا 
                                                           اإذا اأعوزتنا يف التباهي ال�سواهُد

 اجلواهري

يجمع نقاد الأدب وموؤّرخو روائع ال�سعر العربي -قدميه وحديثه- على اأن زعامة ال�سعر تعّطلت واأن عر�سه ظّل خاويا بعد رحيل �ساعر 
العربّية الأول اأبي الطيب املتنبي اإىل اأن لحت يف اأفق النجف الأ�سرف ويف )كوفاه( مدينة اأبي الطيب يف 26/ متوز/ 1899م �سم�ُس �ساعر 

جديد ا�ستطاع اأن يعيد للق�سيدة العربّية اأجواءها وتراكيبها وجزالتها التي عرفتها يف ع�سور �سموها واألقها الأوىل، حتى قال يف ذلك اأحدهم 
عبارته امل�سهورة: )ل �ساعر بني املتنبي واجلواهري!(. 
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•�إعد�د: عبد�لّرحمن �لّامي

اختلف الباحثون واملفكرون يف مبداأ الت�سّيع ب�سبب اختالف املوؤّرخني يف نقل الأحداث وال�سواهد والقرائن، وت�سوقهم 
الأهواء والولء وال�سغوط ال�سيا�سّية احلاكمة اآنذاك يف �سيغة املعلومة التي اأثبتوها للتاريخ الإ�سالمي، فهل كانت 
بداية الت�سّيع مع بداية الر�سالة الإ�سالمّية؟ اأو ظهر الت�سّيع اأثناء اختالف امل�سلمني يف ال�سقيفة؟ اأم غري ذلك؟ هذا 

ما �سيجيبنا عليه ثالثة من كبار اأ�ساتذة امل�سلمني:

متى بداأ الت�سّيع؟

الــ�ــســيــد  يـــقـــول  اإذ 
ال�سهيد حممد باقر 
ُه  �ِسرُّ �َس  )ُقِدّ ال�سدر 
بحثه  يف  ال�ّسريف( 

حول الولية:
حياة  يف  ال�ض�اهد  اإّن 
عليه  اهلل  )�ضّلى  النبّي 
واآلــــه و�ــضــّلــم( والإمــــام 
النبي )�ضّلى اهلل  اأّن  التي تدّل على  ال�ّضالم(،  علّي )عليه 
اإعــدادا ر�ضاليا خا�ضا،  الإمــام  واآلــه و�ضّلم( كان يعّد  عليه 
ه بكثري من مفاهيم الدع�ة  كثرية جدا، فقد كان النبّي يخ�ضّ
ا�ضتنفذ  اإذا  والتثقيف  الفكري  بالعطاء  ويبدوؤه  وحقائقها، 
الإمام اأ�ضئلته، ويختلي به ال�ضاعات الط�ال يف الليل والنهار، 
يفتح عينيه على مفاهيم الر�ضالة وم�ضاكل الطريق، ومناهج 

العمل اإىل اآخر ي�م من حياته ال�ضريفة.
�ضاألت  اإ�ضحاق،  اأبي  ب�ضنده عن  امل�ضتدرك  روى احلاكم يف 
القا�ضم بن العبا�س: "كيف ورث علّي ر�ض�ل اهلل؟ قال: "لأنه 

كان اأّولنا به حل�قا واأ�ضّدنا به لزوقا".
ويف حلية الأولياء عن ابن عبا�س اأنه يق�ل: "كنا نتحدث اأّن 
النبّي �ضلى اهلل عليه واآله عهد اإىل علّي ب�ضبعني عهدا، مل 

يعهد اإىل غريه".
يق�ل:  اأنه  علّي  الإمــام  الن�ضائي يف اخل�ضائ�س عن  وروى 
"كانت يل منزلة من ر�ض�ل اهلل مل تكن لأحد من اخلالئق، 
فــاإن كــان ي�ضلي �ضّبح  ليلة،  كــّل  نبّي اهلل  اأدخــل على  كنت 

فدخلت، واإن مل يكن ي�ضلي اأذن يل فدخلت".
وروي اأي�ضا عن الإمام علّي عليه ال�ضالم ق�له: "كان يل من 

النبّي مدخالن مدخل بالليل ومدخل بالنهار".
اإذا  "كنت  يق�ل:  كان  انه  اأي�ضا  الإمــام  الن�ضائي عن  وروى 

�ضاألت ر�ض�ل اهلل اأعطيت، واإذا �ضكّت ابتداأين".
ورواه احلاكم يف امل�ضتدرك اأي�ضا، وقال: �ضحيح على �ضرط 

ال�ضيخني.
وروى الن�ضائي عن اأم �ضلمة اأنها كانت تق�ل: "والذي حتلف 
النا�س عهدا بر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل  اأقرب  اإّن  اأم �ضلمة:  به 

عليه واآله علّي قالت: ملا كانت غداة ُقب�س ر�ض�ل اهلل، فاأر�ضل 
اإليه ر�ض�ل اهلل، واأظنه كان بعثه يف حاجة، فجعل يق�ل: جاء 
علّي؟ ثالث مرات، فجاء قبل طل�ع ال�ضم�س، فلما اأن جاء 
عرفنا اأّن له اإليه حاجة، فخرجنا من البيت، وكنا عند ر�ض�ل 
اهلل ي�مئذ يف بيت عائ�ضة، وكنت يف اآخر من خرج من البيت، 
ثم جل�ضت وراء الباب، فكنت اأدناهم اإىل الباب، فاأكّب عليه 

علّي فكان اآخر النا�س به عهدا، فجعل ُي�ضاّره ويناجيه".
"علمتم  وقال اأمري امل�ؤمنني يف خطبته القا�ضعة ال�ضهرية، 
واملــنــزلــة  الــقــريــبــة،  بــالــقــرابــة  اهلل  ــ�ل  ــض ر� مــن  م��ضعي 
اخل�ضي�ضة، و�ضعني يف حجره واأنا ولد، ي�ضمني اإىل �ضدره، 
ويكنفني يف فرا�ضه، ومي�ّضني ج�ضده، وي�ضّمني عرفه، وكان 
ول  وما وجد يل كذبة يف ق�ل،  يلقمنيه،  ثم  ال�ضيء  مي�ضغ 
اأتبعه اتباع الف�ضيل لأثر اأمه،  خطلة يف فعل... ولقد كنت 
يرفع يل يف كّل ي�م من اأخالقه علما، وياأمرين بالقتداء به، 
ولقد كان يجاور يف كّل �ضنة بحراء، فاأراه ول يراه غريي، ومل 
يجمع بيت واحد ي�مئذ يف الإ�ضالم غري ر�ض�ل اهلل وخديجة 
واأنا ثالثهما، اأرى ن�ر ال�حي والر�ضالة، واأ�ضّم ريح النبّ�ة..."

�ض�رة  لنا  تقدم  كثرية،  اأخرى  و�ض�اهد  ال�ض�اهد،  هذه  اإّن 
عن ذلك الإعــداد الر�ضايّل اخلا�س الذي كان النبّي �ضلى 
اهلل عليه واآله ميار�ضه يف �ضبيل ت�عية الإمام على امل�ضت�ى 

القيادّي للدع�ة.
اإّن يف حياة الإمــام علّي عليه ال�ضالم بعد وفاة القائد  كما 
الر�ض�ل �ضلى اهلل عليه واآله اأرقاما كثرية جدا تك�ضف عن 
ذلك الإعــداد العقائدي اخلا�س لالإمام علي عليه ال�ضالم 
من قبل النبّي �ضلى اهلل عليه واآله، مبا تعك�ضه من اآثار ذلك 
الإعداد اخلا�س ونتائجه. فقد كان الإمام ه� املفزع واملرجع 
حلل اأي م�ضكلة ي�ضتع�ضي حلها على القيادة احلاكمة وقتئذ. 
الإ�ضالمية على عهد اخللفاء  التجربة  تاريخ  نعرف يف  ول 
واقعة واحدة رجع فيها الإمام اإىل غريه لكي يتعرف على راأي 
الإ�ضالم وطريقة عالجه للم�قف، بينما نعرف يف التاريخ 
احلاكمة  الإ�ضالمية  القيادة  اأح�ضت  التي  ال�قائع  ع�ضرات 
الإمــام على رغم حتفظاتها يف هذا  اإىل  الرج�ع  ب�ضرورة 

امل��ض�ع.

واإذا كانت ال�ض�اهد كثرية على اأن النبّي �ضلى اهلل عليه واآله 
كان يعد الإمام اإعداد خا�ضا مل�ا�ضلة قيادة الدع�ة من بعده، 
فال�ض�اهد الفكرية وال�ضيا�ضية ر�ضميا اإىل الإمام علّي عليه 
ال�ضالم ل تقّل عنها كرثة، كما نالحظ ذلك يف حديث الدار، 
وحديث الثقلني، وحديث املنزلة، وحديث الغدير، وع�ضرات 

الن�ض��س النب�ّية الأخرى.
الإ�ضالمية متمثال يف  الدع�ة  اإطار  الت�ضيع يف  وهكذا وجد 
عليه  النبي �ضلى اهلل  و�ضعها  التي  النب�ية  الأطروحة  هذه 

واآله باأمر من اهلل. للحفاظ على م�ضتقبل الدع�ة.
وهكذا وجد الت�ضّيع ل كظاهرة طارئة على م�ضرح الأحداث، 
بل كنتيجة �ضرورية لطبيعة تك�ن الدع�ة وحاجاتها وظروفها 

الأ�ضلية التي كانت تفر�س على الإ�ضالم اأن يلد )الت�ضّيع(.
ومبعنى اآخر كانت تفر�س على القائد الأول للتجربة اأن يعّد 
للتجربة قائدها الثاين، الذي ت�ا�ضل على يده ويد خلفائه 
يف  التغيريي  هدفها  اكتمال  نح�  وتقرتب  الــثــ�رّي،  منّ�ها 
اأّمة  وبناء  وجــذوره،  اجلاهلّي  املا�ضي  روا�ضب  كّل  اجتثاث 

جديدة على م�ضت�ى متطلبات الدع�ة وم�ض�ؤولياتها.
ويــــقــــول �ــســمــاحــة 
الـــ�ـــســـيـــخ جــعــفــر 
مبداأ  يف  ال�سبحاين 
تــاريــخ  و  الــتــ�ــســّيــع 

تكّونه:
زعــــم غـــري واحـــــد من 
ــــاب الـــقـــدامـــى  ــــّت ــــُك ال
الت�ضّيع  اأّن  ـــــدد،  واجُل
ال�ضراعات  اإفــــرازات  مــن  الإ�ــضــالمــيــة،  املــذاهــب  ك�ضائر 
نتيجة اجلدال  اّنه  الق�ل  اإىل  اآخر  بع�س  وذهب  ال�ضيا�ضية 
تاريخ  عن  يبحث�ن  فــاأخــذوا  الفكري،  وال�ضراع  الكالمي 
ن�ض�ئه وظه�ره يف ال�ضاحة الإ�ضالمية وكاأّنهم يتلّق�ن الت�ضّيع 
كظاهرة طارئة على املجتمع ال�ضالمي، ويظّن�ن اأّن القطاع 
ال�ضيعي من ج�ضم اُلّمة الإ�ضالمية باعتباره قطاعًا تك�َّن على 
اجتماعية فكرية  اأو  �ضيا�ضية  وتطّ�رات  الزمن لأحداث  مّر 
اأّدت اإىل تك�ين ذلك املذهب كجزء من ذلك اجل�ضم الكبري 

شبهة واكثر من ّرد
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ثّم اّت�ضع ذلك اجلزء بالتدريج.
اأخــذوا بالفح�س  اأمر طــارىء،  اأّنه  اأن افرت�س ه�ؤلء  وبعد 
والتفتي�س عن عّلته اأو علله، فذهب�ا يف تعيني املبداأ اإىل ك�نه 
رّدة فعل �ضيا�ضية اأو فكرية كما �ضي�افيك، ولكّنهم ل� كان�ا 
عارفني اأّن الت�ضّيع ولد منذ عهد النبّي الأكرم ملا ت�ضّرع�ا يف 
والإ�ضالم  الت�ضّيع  اأّن  ولعلم�ا  املجال،  الــراأي يف ذلك  ابداء 
�ض�ى  مبداأ،  ول  تاريخ  للت�ضّيع  ولي�س  واحــدة،  لعملة  وجهان 
تاريخ الإ�ضالم و مبدئه. واأّن النبّي الأكرم ه� الغار�س لبذرة 
الت�ضّيع يف �ضميم الإ�ضالم من اأّول ي�م ُامر بال�ضدع واإظهار 

احلقيقة، اإىل اأن لّبى دع�ة رّبه.
بعد  النبّي  قيادة  ا�ضتمرار  عن  عبارة  اإّل  لي�س  فالت�ضّيع 
لاُلّمة  وقائدًا  للنا�س،  اإمامًا  ن�ضبه  من  طريق  عن  وفاته 
حّتى ير�ضدها اإىل النهج ال�ضحيح والهدف املن�ض�د، وكان 
هذا املبداأ اأمرًا رّكز عليه النبّي يف غري واحد من امل�اقف 
القيادة  ا�ضتمرار  يف  متبل�رًا  الت�ضّيع  كان  فــاإذا  احلا�ضمة، 
بال��ضي، فال جند له تاريخًا �ض�ى تاريخ الإ�ضالم والن�ض��س 

ال�اردة عن ر�ض�له )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(.
تبعهم  ومــن  والأن�ضار  املهاجرين  امل�ضلم�ن  هم  وال�ضيعة 
ما  على  بق�ا  الــذيــن  هــم  الالحقة،  الأجــيــال  يف  باإح�ضان 
وه  ُيغريرِّ ومل  القيادة  اأمــر  يف  الر�ض�ل  ع�ضر  يف  عليه  كان�ا 
ياأخذوا بامل�ضالح املزع�مة  اإىل غريه، ومل  ومل يتعّدوا عنه 
يف مقابل الن�ض��س، و�ضاروا بذلك امل�ضداق الأبرز لق�له 
ُموا َبنَي َيَدِى  ها الهَِّذيَن اآَمُنوا ال ُتَقدِّ �ضبحانه: )يا اأيُّ
ُقوا اهلّلَ اإنهَّ اهلّلَ �َسميٌع َعليٌم( اهلّلِ َو َر�ُسوِلِه َو اتهَّ
علّي  اإىل  والــفــروع  اُل�ــضــ�ل  يف  ففزع�ا  )احلجرات/1( 
وعرتته الطاهرة، وانحازوا عن الطائفة اُلخرى الذين مل 
حيث  العرتة  وزعامة  وال�لية  اخلالفة  بن�ض��س  يتعّبدوا 

ترك�ا الن�ض��س، واأخذوا بامل�ضالح.
اإّن الآثار املروّية يف حّق �ضيعة الإمام عن ل�ضان النبّي الأكرم 
ترفع اللثام عن وجه احلقيقة وتعرب عن التفاف ق�ضم من 
يف  علّي  ب�ضيعة  معروفني  فكان�ا  ال��ضّي،  ح�ل  املهاجرين 
ع�ضر الر�ضالة، واأّن النبّي الأكرم و�ضفهم يف كلماته باأّنهم 
هم الفائزون، واإن كنت يف �ضّك من هذا الأمر ف�ضاأتل�ا عليك 

بع�س ما ورد من الن�ض��س يف املقام.
ر�ض�ل  يا  قلت  قالت:  عائ�ضة،  مردويه عن  ابن  اأخــرج   1-
اهلّل من اأكرم اخللق على اهلّل؟ قال: »يا عائ�ضة، اأما تقراأين 
ُهْم  ُاْولِئَك  احِلاِت  ال�سهَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  الهَِّذيَن  )اإِنهَّ 
لل�ضي�طي  املنث�ر  الــدر   (» ـ  )البّينة/7(  الربيهَّة(  َخرْيُ 

.)581/6
-2 اأخرج ابن ع�ضاكر عن جابر بن عبداهلّل قال: كّنا عند 
النبي )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( فاأقبل علّي فقال النبّي: 
»واّلذي نف�ضي بيده اإّن هذا و�ضيعته لهم الفائزون ي�م القيامة، 
ونزلت )اإّن اّلذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات ُاولئك 
علّي  اأقبل  اإذا  النبّي  اأ�ضحاب  فكان  الربّية(  خري  هم 

قال�ا: جاء خري الربّية )الدر املنث�ر لل�ضي�طي 589/6( .
كانت  �ضلمة:  ُاّم  عــن  �ض�اعقه  يف  حجر  ابـــن  روى   -3

عندي  و�ضّلم(  ــه  واآل عليه  اهلل  )�ضّلى  النبّي  وكــان  ليلتي، 
يا  النبّي:  فقال  اهلل(  )رحمهما  علّي  فتبعها  فاطمة  فاأتته 
اجلّنة  يف  و�ضيعتك  اأنــت  اجلــّنــة،  يف  واأ�ضحابك  اأنــت  علّي 

)ال�ض�اعق:161(.
4- روى اأحمد يف املناقب: اّنه ـ �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم ـ 
قال لعلي: »اأما تر�ضى اأّنك معي يف اجلّنة واحل�ضن واحل�ضني 
وذّريتنا خلف ظه�رنا، واأزواجنا خلف ذّريتنا، و�ضيعتنا عن 

اأمياننا و�ضمائلنا«)ال�ض�اعق161(.
قال:  عبا�س  ابن  اّن  هـــ(:   381 ـ   306( ال�ضدوق  روى   -5
�ضمعت ر�ض�ل اهلّل يق�ل: »اإذا كان ي�م القيامة وراأى الكافر 
ما اأعّد اهلّل تبارك وتعاىل ل�ضيعة علي من الث�اب والزلفى 

والكرامة...«)علل ال�ضرايع156(.
اىل غري هذه الن�ض��س املت�ضافرة والغنّية عن مالحظة...، 
اأ�ضحاب  بني  متمّيزًا  ال�ّضالم(  )عليه  علّي  ك�ن  تعرب عن 
النبّي باأّن له �ضيعة واأتباعًا، ولهم م�ا�ضفات و�ضمات كان�ا 

م�ضه�رين بها، يف حياة النبّي وبعدها.
فبعد هذه الن�ض��س ل ي�ضّح لباحث اأن يلتجئ اإىل فرو�س 

ظّنية اأو وهمّية يف حتديد تكّ�ن ال�ضيعة وظه�رها.
ويــــقــــول �ــســمــاحــة 
ــخ الـــوائـــلـــي  ــي ــس ــ� ال
اهلل(  )رِحـــــــَمـــــــُه 
ــة  ــوّي كــتــابــه )ه يف 

الت�سّيع(:
والباحثني  امل�ؤرخني  اإّن 
فرتة  يــحــددون  عندما 
يت�زع�ن  الت�ضيع  ن�ض�ء 
على مدى يبتدئ من اأيام النبّي ونهاياته بعد مقتل احل�ضني 
عليه ال�ضالم. و�ضاأ�ضتعر�س لك مناذج من اآرائهم يف ذلك 

واأترك ما اأذهب اإليه اإىل اآخر الف�ضل.
ال�ضالة  عليه  النبّي  ــاة  وف بعد  تك�ن�ا  اأنــهــم  يــرى  راأي  اـأ 

وال�ضالم. وممن يذهب لهذا:
ت�يف  ملا  ظهرت  ال�ضيعة  اإّن  قــال:  فقد  خلدون:  ابن  اأّوًل: 
واأّن  بالأمر  اأحــق  اأنف�ضهم  يــرون  البيت  اأهــل  وكــان  الر�ض�ل 
اخلالفة لرجالهم دون �ض�اهم من قري�س وملا كان جماعة 
ا�ضتحقاقه على غريه  ويــرون  لعليٍّ  يت�ضيع�ن  ال�ضحابة  من 
وملا عدل به اإىل �ض�اه تاأفف�ا من ذلك )تاريخ ابن خلدون: 

364/3( الخ.
ثانيًا: الدكت�ر اأحمد اأمني فقد قال: وكانت البذرة الأوىل 
لل�ضيعة اجلماعة الذين راأوا بعد وفاة النبي اأّن اأهل بيته اأوىل 

النا�س اأن يخلف�ه )فجر الإِ�ضالم �س266(.
فقد  غــرو  ول  قــال:  فقد  ابراهيم  ح�ضن  الدكت�ر  ثالثًا: 
اختلف امل�ضلم�ن اأثر وفاة النبي �ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم 
فيمن ي�ل�نه اخلالفة وانتهى الأمر بت�لية اأبي بكر واأّدى ذلك 
اإىل انق�ضام اُلمة العربية اإىل فريقني جماعة و�ضيعية )تاريخ 

الإِ�ضالم: 371/1(.
رابعًا: اليعق�بي قال: ويعد جماعة من املتخلفني عن بيعة 
�ضلمان  اأ�ضهرهم  ومــن  للت�ضيع  اُلوىل  الن�اة  هم  بكر  اأبــي 
الفار�ضي واأب� ذر الغفاري واملقداد بن الأ�ض�د والعبا�س بن 

عبداملطلب )تاريخ اليعق�بي: 104/2(.
وتعقيبًا على ذكر املتخلفني عن بيعة اخلليفة اأبي بكر قال 
الدكت�ر اأحمد حمم�د �ضبحي: اإّن ب�اعث ه�ؤلء خمتلفة يف 
التخلف فال ي�ضتدل منها على اأّنهم كلهم من ال�ضيعة. وقد 
ذكرهم  الذين  املتخلفني  اأّن  غري  �ضحيحًا  قاله  ما  يك�ن 
و�ضتاأتي  �ضيعة  اأّنهم  على  الرتاجم  كتب  اأكــدت  املــ�ؤرخــ�ن 
الإِمــامــة  )نظرية  الكتاب  مــن  حملها  يف  لذلك  الإِ�ــضــارة 

�س33(.
خام�سًا: امل�ضت�ضرق ج�لد ت�ضيهر قال: اإّن الت�ضيع ن�ضاأ بعد 
وفاة النبّي �ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم وبال�ضبط بعد حادثة 

ال�ضقيفة )العقيدة وال�ضريعة �س174(.
ب: الراأي الذي يذهب اإىل اأّن الت�ضيع ن�ضاأ اأيام عثمان ومن 
الذاهبني لذلك: جماعة من امل�ؤرخني والباحثني منهم: ابن 
حزم وجماعة اآخرون ذكرهم بالتف�ضيل يحيى ها�ضم فرغل 
اأهــداف ن�ضاأة علم الكالم 105/1( وقد  يف كتابه )ع�امل 

ا�ضتند اإىل مربرات �ضرحها.
ج: الراأي الذي يذهب اإىل تكّ�ن ال�ضيعة اأيام خالفة الإِمام 
عليٍّ عليه ال�ضالم، ومن الذاهبني اإىل هذا الراأي الن�بختي 
يف كتابه فرق ال�ضيعة )فرق ال�ضيعة �ــس16(. وابن الندمي 
يف الفهر�ضت حيث حدده بفرتة واقعة الب�ضرة وما �ضبقها 
ال�ضيعة  الأثــر املبا�ضر يف تبل�ر فرقة  من مقدمات كان لها 

وتك�ينها )الفهر�ضت لبن الندمي �س175(.
د: الراأي الذي يذهب اإىل اأّن ظه�ر الت�ضيع كان بعد واقعة 
الراأي  لهذا  الذاهبني  الكيفية بني  الطف على اختالف يف 
حيث يرى بع�ضهم اأّن ب�ادر الت�ضيع التي �ضبقت واقعة الطف 
اإىل حد تك�ين مذهب متميز له طابعه وخ�ا�ضه  مل ت�ضل 
اآخــرون  يذهب  بينما  الطف  واقعة  بعد  ذلــك  واإمنــا حــدث 
اإىل اإّن وج�د املذهب قبل واقعة الطف كان ل يعدو النزعة 
الروحية ولكن بعد واقعة الطف اأخذ طابعًا �ضيا�ضيًا وعمق 
جذوره يف النف��س وحتددت اأبعاده اإىل كثري من امل�ضامني، 
وكثري من امل�ضت�ضرقني يذهب�ن لهذا الراأي واأغلب املحدثني 

من الكتاب. 
هـ: راأي ال�ضيعة وغريهم من املحقيني من املذاهب اُلخرى. 
حيث ذهب ه�ؤلء اإىل اأّن الت�ضيع ولد اأيام النبي �ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم واأّن النبي نف�ضه ه� الذي غر�ضه يف النف��س 
عن طريق الأحاديث التي وردت على ل�ضان النبي �ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم وك�ضفت عما لعليٍّ عليه ال�ضالم من مكانة 
يف م�اقع متعددة رواها اإ�ضافة اإىل ال�ضيعة ثقاة اأهل ال�ضنة 
ومنها: ما رواه ال�ضي�طي عن ابن ع�ضاكر عند تف�ضري الآيتني 
بن  جابر  عن  ب�ضنده  النبي  �ض�رة  من  وال�ضابعة  ال�ضاد�ضة 
عبداهلل قال كنا عند النبي �ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم فاأقبل 
واآلــه و�ضّلم:  النبي �ضلى اهلل عليه  ال�ضالم فقال  علّي عليه 
والذي نف�ضي بيده اإّن هذا و�ضيعته لهم الفائزون ي�م القيامة، 
فنزل ق�له تعاىل: )اإّن الذين اآمن�ا وعمل�ا ال�ضاحلات هم 
خري الربية( واأخرج ابن عدي عن ابن عبا�س قال ملا نزل 
ق�له تعاىل: )اإّن الذين اآمن�ا وعمل�ا ال�ضاحلات اأولئك هم 
خري الربية( قال النبي �ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم لعليٍّ عليه 

ال�ضالم هم اأنت و�ضيعتك.



األدبية

لل�ضاأن  املت�ضّدين  بع�س  عند  كاإ�ضكالية  اأحيانا  الأمــر  يبدو  قد 
الأدبي والثقايف، بل ولكل قارئ لالأدب وم�ضتذوق له، فلكلٍّ وجهة 
اأو تبتعد، البع�س منهم م�ضتعد  نظر يف هذا امل��ض�ع قد تقرتب 
للعراك من اأجل اإثبات وجهة نظره، وبالتحديد ح�ل �ضكل الق�ضة 

الق�ضرية وم�ضم�نها، واأيهما اأهم امل�ضم�ن اأم ال�ضكل؟
الق�ضة  يتجاوز  وهــ�  عــامــة،  ب�ض�رة  هكذا  الأمـــر  اأفــهــم  لكني 
حتى  ي�ضمل  وقد  عم�مه  يف  ــي  الأدب الن�س  اىل  طبعا  الق�ضرية 

الفن�ن.
فاأق�ل: هناك دائما �ضكل العمل، اأي مظهره اخلارجي كلغة و�ض�ر 
ما  اأي  الداخلي  مظهره  التجربة؛  م�ضم�ن  وهناك  الخ،  وتكنيك 
يريد ت��ضيله وبثه من اأفكار، واأعني بذلك م��ض�ع العمل املتناول 
ثيمة  وهناك  لغة،  هناك  اإن  اأو�ضح  مبعنى   .. الأدبــي  الن�س  يف 

كالهما متالزم .. ول انفكاك لأحدهما عن الآخر.
الفكرة وهكذا..  واللغة تتعكز على ق�ة   .. اللغة  الفكرة تطرحها 
بينهما،  الف�ضل  ي�ضبه  ما  اىل  يحيلنا  اأحيانا  احلديث  كان  واإن 
كم��ض�عني م�ضتقلني، وه� مال وج�د له يف احلقيقة.. اإمنا يطرق 

بهذه ال�ض�رة للت��ضيح لي�س اإل.
كيف  ركيكة..  اأو  معربة  غري  اأو  هابطة  اللغة  كانت  اإذا  يعني، 
ت��ضلني اأو ي�ضل ايّل م�ضم�ن عاٍل؟ واإذا كان امل�ضم�ن هابط.. 

كيف تك�ن لغته عالية؟ 
األي�ضت هي اللغة ..  مبعنى اأكرث دقة.. من اأو�ضل يل امل�ضم�ن ؟ 

فاإذا كانت هابطة كيف عرفت باأن امل�ضم�ن عال؟
واإذا كانت الفكرة �ضاذجة مثال .. كيف تك�ن لغتها عالية؟

اإن اأغلب املت�ضدين واملت�ضدرين للم�ضهد هم اأنا�س لديهم قدرة 
لكنهم   .. رنانة  م�ضطلحات  وراء  والتخفي  املخاتلة  يف  فائقة 
باحلقيقة يفهم�ن من الق�ضة الق�ضرية القليل، ويجهل�ن الكثري.

باأنه  الدعاء  ميكنه  اأحد  ل  الأ�ضرار..  من  عامل  الق�ضة  فماهية 
ميتلك معرفة نهائية ..اإل مدع كذاب!

اأن  ما  بالزئبقي  اأو�ضفه  اأن  اأ�ضتطيع  وم�ضم�نها  الق�ضة  �ضكل 
مي�ضك من طرف؛ اإل وينزلق من طرف اآخر.

 .. ذوقية  م�ضاألة  لأنها  بب�ضاطة   .. قائمة  �ضتظل  الإ�ضكالية  هذه 
والذوق كما ه� معروف، خا�ضع للمزاج .. للخلفية .. للم�اريث.. 

للمعرفة .. للتجربة ..الخ
وخال�ضة الق�ل اإن مفه�م الق�ضة كما احلقيقة هي واحدة، لكن 

زوايا النظر اليها �ضتظل متعددة.

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

ا�سكالية التذوق الأدبي
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حمر�بك�أمام 
مل يكن ذلك بامل�ضلك ال�ضليم، فاحلقيقة تق�ضي باإف�ضاح  جزء من اأ�ضرارك، واحلياة يف حت�ل دائم 
،ول�ضنا على يقني بعد اأن الإن�ضان مي�ت ليحيا ... كان يردد مع نف�ضه بجن�ن  وه��س :الإن�ضان ل يجد 
ه�يته ول انتماءه ي�م �ضلك م�ضلك ظلم نف�ضه و�ضاغ لغة غري لغته فتاه عن اأ�ضله... ها اأنا اأقف  اأمام 

حمرابك، املكان الذي �ضهد نحرك وبكت الأر�س التي احت�ت ج�ضدك، مكانا يتمتع بالأبعاد امل�ضك�نية، 
وحتيطه ال�ضم�لية الك�نية ،فيثري الده�ضة النازعة للذه�ل ...ي�ضرخ�ن على اإنهم اأ�ضحاب ح�ضارات 
واأنت تدع�هم اأن ي�ضت�عب�ا ح�ضارتك التي تاأ�ض�ضت بدمك الزكي حتفزها عقيدة ل تثنيها م�ضاعب 

ول ي�هن يقينها جترب اأعدائك.
�ضيدي اأخط� اإليك خط�ات بطيئة ونف�ضي خائفة وروحي تقفز من ج�انحي مرتابة من اأمر اعرفه 

...�ضيدي �ضفينتك اأبحرت باجتاه العامل تعلن حرية اأ�ضط�رة عظمتك وترتجم الآيات املبينات باأنك 
واآباءك احلق ،وهي  ت�ضرب اأغ�ارها يف كل الدنيا فعالة وم�ؤثرة وحتمل  على متنها  ثقافة الدين 

احلنيف، وقيم عا�ض�راء  لت�ضاهم يف اإغناء العامل وتزيده اإن�ضانية.
التفت ح�ل نف�ضه و�ضحا من كالمه الفل�ضفي الَذين مل يطبق من يقينه �ضيئا يخدم به من ح�له ،فكل 
جديد م��ض�ع حتفظ لديه...فبداأ ينهار وه� يتذكر ذلك امل�قف الذي امل به وجعله يراجع ح�ضاباته 
جتاه اإمامه اأول ومدينته ثانيا ...حني اقتاده م�ضلح�ن بتهمة عدم ال�لء وابرح�ه �ضربا م�جعا ورم�ه 
يف غياهب الظلمات ل يعرف ليله من نهاره ،منتظرا م�ته ل منا�س ،اإن مل يكن بال�ضالح فه� امل�ت 
عط�ضا اأو ج�عا...ا�ضت�ضلم متاما للم�ت وه� ينعت ال�طن بالظلم والتخلف ...ما اأن كرر مفردات 

الظلم والتخلف حتى �ضعق من ه�ل �ضدمة جبارة اأملت براأ�ضه املثخن باجلراح ه�ى بعدها على الأر�س 
،و�ضاد الظالم ...حتى ثق�ب الن�ر القادمة من اجلدار رحلت ،وبداأ ت��ضله باهلل يرتفع مع ارتفاع �ض�ت 

قلبه ليتح�ل مت��ضال باهلل بحق دم احل�ضني )عليه ال�ضالم( اأن ينقذه من حفرته معرتفا بع�ضيانه 
حتى اأغمى عليه وهام يف ملك�ت روؤياه. كان منامه مكان حمراب احل�ضني...يف داخل املحراب اأعداد 

ل حت�ضى من الها�ضميات كلهن باكيات لطمات...غ�س ب�ضره حياء، وجاءه ال�ض�ت ملء اأذنيه 
اأحتتمي بدم احل�ضني واأنت ناكره ... اأجابها م�ضرعا بعد اأن �ضجد خ�ض�عا ل�ض�تها اللهم ا�ضهد اإن 
احل�ضني اإمامي ما دمت حيا .. ونه�س من ن�مه يردد اإن احل�ضني اإمامي ما دمت حيا .فتح عينيه 

ف�جد من و�ضع�ه يف الظلمات يخرج�نه معتذرين ل�ضتباههم بال�ج�ه والأ�ضماء ...وها اأنا �ضيدي اأعلن 
اأمام حمرابك انك مالذ اخلائفني يف كل اأقا�ضي العامل  وان دمك الطاهر اأ�ضط�رة احلياة .�ضجد كما 

�ضجد وه� ي�ضمع عظمة �ض�تها يغ�ضل ذن�به بدم�عه ع�ضى اهلل يلطف به حبا باحل�ضني

•حيدر عا�سور العبيدي
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أدمغة األخيار

األرشار

طب و علوم

أكرب حجام منها لدى

اإىل  مييل�ن  الذين  دماغ  اأن  �ضيكاغ�  جامعة  يف  اخلرباء  اأعلن 
املــادة  مــن  يحت�ي على كمية  املــربر  املــفــرط غــري  الــعــدوان 
الرمادية اأ�ضغر مما يحت�يه دماغ الذين تت�ضف نف�ضياتهم 

بالت�ازن.
منهم  �ضخ�ضا   53 كــان  �ضخ�ضا   168 العلماء  واخــتــار 
من  ي�ضاب�ن  كان�ا  منهم  �ضخ�ضا  و57   ، نف�ضيا  اأ�ضحاء 
وقت اإىل اآخر بخلل نف�ضي. فيما اعترب 58 منهم اأ�ضخا�ضا 

م�ضابني باأمرا�س نف�ضية مزمنة.
منهم  اأحـــد  كــل  عــن  املعل�مات  بجمع  العلماء  وقـــام 
ــخــدام تــكــنــ�لــ�جــيــة الــتــ�ــضــ�يــر بــالــرنــني  ــت ــض ــا� ب

املغناطي�ضي.
اإىل  الإنــ�ــضــان  ميل  تنامي  مــع  اأنـــه  واتــ�ــضــح 

العدوان تقل كمية املادة الرمادية يف خمه.
وي�ضمى اخللل الع�ضبي الذي يظهر من وقت 
اإىل اآخر لدى الإن�ضان بـ"متالزمة ال�ضر" ، اأي اأنه 
خلل يجعل الإن�ضان عاجزا عن ال�ضيطرة على ع�اطفه 
حني  بارتياح  الأحيان  غالبية  يف  ه�ؤلء  وي�ضعر  ال�ضلبية. 

يفرج�ن عن غ�ضبهم رغم اأنهم ي�ضعرون بندم فيما بعد.
لي�س  اخللل  هــذا  اأن  ك�كارو  اأميل  الدرا�ضة  �ضاحب  ويــرى 
اأن  ذلك  ذلك،  من  اأكرث  ه�  بل  الأ�ضخا�س  ه�ؤلء  من طباع 
عليه  بكثري مما هي  اأ�ضغر  الرمادية يف خمهم  املادة  كمية 
لدى النا�س الذين يت�ضف�ن بنف�ضيات مت�ازنة وبالقدرة على 

ال�ضيطرة على اأع�ضابهم.

• اإعداد:علي الها�سمي
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من  ال�ضباحية  الطعام  وجبة  تــنــاول  عــدم  �ضابقا  الأطــبــاء  اعترب 
الأ�ضباب الرئي�ضية ل�ض�ء احلالة ال�ضحية لل�ضخ�س.

وها هي نتائج درا�ضة علمية جديدة اأجراها علماء اليابان قد اأكدت 
اكت�ضف  فقد  للج�ضم.  جدا  �ضرورية  ال�ضباحية  الفطار  وجبة  ان 
ال�ضباح  وجبة  عــن  المتناع  بــني  متبادلة  عالقة  وجــ�د  اخلـــرباء 
والإ�ضابة باجللطة الدماغية. وا�ضتنتج اخلرباء ان عدم تناول وجبة 
الفطار ال�ضباحية ي�ضبب �ض�ء حالة الأوعية الدم�ية، واإن الذين ل 

يفطرون هم اأكرث عر�ضة حلدوث نزف دم�ي يف الدماغ.
 74-45 اعمارهم  وامــراأة  رجاًل   82772 الدرا�ضة  هذه  يف  ا�ضرتك 
يف  م�ضاكل  اأي  من  يعان�ن  ول  جيدة  �ضحية  بحالة  وجميعهم  �ضنة، 
�ضنة،   15 ملدة  ال�ضحية  حالتهم  اخلرباء  فراقب  الدم�ية،  الأوعية 

خالل فرتة 2010-1995 .
باجللطة  ا�ــضــابــة   3772 هــذه  الــدرا�ــضــة  فــرتة  خــالل  �ضجلت  وقــد 
الدماغية بني امل�ضرتكني يف الدرا�ضة، منها 1051 كانت نتيجة جلطة 
دماغية نزفية. واإ�ضافة اإىل هذا اكت�ضف الأطباء ا�ضابة 870 منهم 

بالذبحة ال�ضدرية.
وبعد درا�ضة هذه احلالت ومنط حياة امل�ضابني تبني ان الذين ا�ضيب�ا 

باجللطة الدماغية النزفية ل يتناول�ن وجبة الفطار ال�ضباحية.
الـــدم وخــا�ــضــة يف فرتة  ــك اىل ارتــفــاع �ضغط  ويــعــزو اخلـــرباء ذل
ال�ضباح. وبعد مقارنة النتائج ظهر ان الذين يتناول�ن وجبة الفطار 

ال�ضباحية نادرا ما يعان�ن من ارتفاع �ضغط الدم.

يسبب اجللطة الدماغية
عدم تناول االفطار صباحا

63

 جمادى الأوىلـ  1437 هـ



يتنامى الهتمام يوما بعد يوم بتقدمي نظام �سالمة ثوري جديد 

الطائرة  حتطم  حادث  اأعقاب  يف  الطائرات،  عرب  للم�سافرين 

الرو�سية املاأ�ساوي يف م�سر.

الأوكـــراين  الــطــريان  مهند�س  كــّر�ــس  الغر�س  هــذا  ــل  اأج ومــن 

"فالدميري تاتارينكو" جزءا كبريا من حياته للو�سول اإىل نظام 

ال�سالمة الأمثل للم�سافرين جوًا.

ل خوف بعد الآن 

        ــ
مـــن ركوبـــ 

اخرتاع �سينقذ حياة الآلف من موت حمقق

• اإعداد:علي الها�سمي
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ل خوف بعد الآن 

الطائـــرة.. 

ويق�ل تاتارينك� عن هذا الأمر: "البقاء على قيد احلياة بعد حادث 
هذا  ل  ت��ضّ وبالفعل  مب�ضتحيل".  ولي�س  ممكن،  اأمــر  طائرة  حتطم 
"ُمنقذة  كب�ض�لة  اخــرتاع  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  الأوكـــراين  املهند�س 
للحياة"، ميكنها اأن ت�ضاعد الآلف على النجاة من ح�ادث الطريان 

املاأ�ضاوية.
كييف،  يف  الطائرات  لت�ضنيع  اأنط�ن�ف  �ضركة  يف  تاتارينك�  ويعمل 
وكان يف كثري من الأحيان ع�ض�ا يف جلان خا�ضة �ضاهمت يف التحقيق 

يف ح�ادث الطريان، ورمبا من هنا اأتته فكرة اخرتاعه اجلديد.
ي��ضح تاتارينك� فكرته بالق�ل: "عند النظر اإىل هذه امل�ضاهد املروعة 
لت اإىل بع�س ال�ضتنتاجات،  ومعرفة الإح�ضاءات عن احل�ادث ت��ضّ
وهي اأن النا�س ُيخطئ�ن يف تف�ضريهم للك�ارث اجل�ية، حيث اأن نح� 
الطريان  مهند�ضي  اأن  ورغم  ب�ضري.  خطاأ  ب�ضبب  يحدث  منها   %80
يف جميع اأنحاء العامل يحاول�ن جعل ال�ضفر بالطائرة اأكرث اأمانا، اإل 

اأنهم لن ي�ضتطيع�ا عمل �ضيء حيال اخلطاأ الب�ضري".
وها ه� املهند�س تاتارينك� بعد 5 عق�د من البحث يح�ضل على براءة 
وركاب  الطاقم  اإنقاذ  اإىل  تهدف  التي  النجاة  كب�ض�لة  اخرتاع نظام 

الطائرة يف حالة الط�ارئ.
الباحثني غري قادر  "ل�ضن�ات ط�يلة كان جمتمع  تاتارينك�:  وي�ضيف 
على  العث�ر  من  يتمكن�ا  املهند�ضني مل  لأن  الأمــر،  ذلك  على حتقيق 

املادة املنا�ضبة لتحقيق ذلك، لكننا يف النهاية ت��ضلنا اإىل ا�ضتخدام 
األياف الكرب�ن، وهي مادة ق�ية ويف نف�س ال�قت خفيفة ال�زن جدا، 

واأثبتت قدرة فائقة على تنفيذ هذه املهمة ال�ضعبة".
النــقــاذ(  )اأو  النجاة  كب�ض�لة  تثبيت  حــ�ل  الخـــرتاع  فكرة  وتـــدور 
الطائرة،  ج�ضم  داخــل  الطائرة  وطاقم  الركاب  مقاعد  وبداخلها 
ج�ضم  داخــل  من  للكب�ض�لة  مركزية  طــرد  عملية  حُتــَدث  اأن  وميكن 
ثــ�ان، يف حالة   3 اإىل   2 فتحة خلفية يف غ�ض�ن  الطائرة من خالل 
حدوث ُعطل يف املحرك اأو حرائق على منت الطائرة اأو م�ضاكل تقنية 

قد تنجم عن �ض�ء الأح�ال اجل�ية وغريها من امل�ضاكل.
حال  يف  امل�ضافرين  ارواح  انقاذ  طبعًا  للكب�ض�لة  ميكن  ل  ذلك  ومع 

تعر�ضها لنفجار قنبلة داخلي اأو لهج�م ب�ضاروخ خارجي.
مهما  حال  متثل  اأن  ميكن  الخــرتاع  هذا  فكرة  اأن  من  الرغم  وعلى 
مل�ضاكل �ضالمة الطريان، اإل اأن تاتارينك� ي�ضك يف اأن يتم قريبا انتاج 
ت�ضغيلها  اختبار  اأن  حيث  هــذه،  النجاة  كب�ض�لة  من  كبرية  كميات 
اإىل  يحتاج  امل�ضروع  اأن  كما  الأقــل،  على  �ضن�ات   4 نح�  �ضي�ضتغرق 
التقريبية  التكلفة  ت�ضل  اأن  ميكن  لــه،  ووفقا  �ضخمة.  ا�ضتثمارات 
لكب�ض�لة النجاة ال�احدة اإىل ملي�ن دولر، ومل تبد �ضركات الطريان 
حتى الآن اإل القليل من الهتمام بهذا الخرتاع، لأن من �ضاأنه اأن يقلل 

65من عدد املقاعد عالوة على زيادة ا�ضتهالك ال�ق�د.
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يا لثارات احل�سني

• عقيل ابو غريب 

 وتردد يف املدى �سدى �سرخاتها    نار تاأجج اوارهايا لثارات احل�سني   وتكرب.. وتكرب .. حتى ت�سظى �سراخا يف حناجرنا وتتفتح حزنا  و�سربا  واملا    وهي تتربعم يف قلوبنا يوما بعد يوم نبتت يف �سدورنا زهرة الثاأر فمنذ ان �سربت ار�س الطف دم احل�سني الدم بالدم   يف رحلة ال�سرب والنتظار    ولن تطفئ جذوة ال�سوق .. ولن تخبو �سورة الوجع   لن تربد جمرة الثاأر  
يا لثارات احل�سني .مطرا بلون الدم فاأطاحت  برداء الغيم  خم�ست زرقة ال�سماءهي وم�سة برقيا لثارات احل�سني .وحتى اآخر نب�س حمب   منذ اللحظة الوىل التي �سق �سداها برعم الراأ�س املقد�س 

في الختام



 وتردد يف املدى �سدى �سرخاتها    نار تاأجج اوارهايا لثارات احل�سني   وتكرب.. وتكرب .. حتى ت�سظى �سراخا يف حناجرنا وتتفتح حزنا  و�سربا  واملا    وهي تتربعم يف قلوبنا يوما بعد يوم نبتت يف �سدورنا زهرة الثاأر فمنذ ان �سربت ار�س الطف دم احل�سني الدم بالدم   يف رحلة ال�سرب والنتظار    ولن تطفئ جذوة ال�سوق .. ولن تخبو �سورة الوجع   لن تربد جمرة الثاأر  
يا لثارات احل�سني .مطرا بلون الدم فاأطاحت  برداء الغيم  خم�ست زرقة ال�سماءهي وم�سة برقيا لثارات احل�سني .وحتى اآخر نب�س حمب   منذ اللحظة الوىل التي �سق �سداها برعم الراأ�س املقد�س 
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