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  لم تعد ثورة �لح�صين )( تمثل حركة �صخ�صية �أو 
م�صيبة فردية ليقال �أنه م�صى زمانها و�نتهى وقتها و�إنما هي 
رمز لال�صت�صهاد وفي �صبيل �لحق وهي بذلك �صوف تعي�ش في 

�صمير �لإن�صان ووجد�نه ما بقي هذ� �لإن�صان.
• ال�سيخ ح�سين معتوق



عند  اال�للسللام  �للسللورة  و�للسللول  امل�ستغرب  مللن 
الغرب اىل ما اآلت اليه من �سوء وت�سوه وذلك 
املر�سية  غري  النتيجة  هذه  اىل  اأدت  عوامل  عديد  لتظافر 
هلل ولر�سوله )�سلى اهلل عليه واآله ( وللم�سلمني احلقيقيني 
الذين يعرفون حقيقة اال�سام وي�سعون اىل حتقيق اهدافه 
ور�سالته الرامية الي�ساله اىل النا�س جميعا بالكلمة الطيبة 

والعمل ال�سالح.
التي ادت اىل هذه احلالة  وقد يكون من بني اهم اال�سباب 
يف  قيادته  زمللام  وتللويل  جهة،  املتعمدةمن  الت�سويه  مراحل 
اأنها غري  عنها  يقال  ما  اأقل  قبل جهات  املراحل من  بع�س 
امنا  له  اأوغللري خمل�سة  اال�للسللام،  واهللداف  ملمة مببادئ 
يف  الأنها  اأو  ال�سخ�سية،  ملطامعها  اإمللا  واخا�سها  والوؤهللا 
اأ�سلها جهات اأجنبية مد�سو�سة يف البيت اال�سامي بهدف 
عن  حرفه  على  والعمل  جانب  من  مقدراته  على  ال�سيطرة 

م�ساره االن�ساين من جانب اآخر.
عمليات  �سهد  اأنه  اال�سامي  للتاريخ  املتابع  يلحظ  هنا  من 
االلهية  ومبادئه  الرئي�سية  م�سامينه  ممنهجة الفراغه من 
التي لو نهجها ما و�سل احلال اىل ما هو عليه اليوم، حتى 
ومبادئ  �سور  ا�سمى  يحمل  الذي  اال�سامي  الدين  ا�سبح 
االن�سانية  لكل  وعدائية  دموية  االديللان  اكرث  اأحد  االن�سانية 
وهي ال�سورة التي جعلت الغرب خ�سو�سا ينفر منه ويعاديه 

ويعلن حماربته.
ال�سورة  هي  اليوم  لا�سام  املعلنة  ال�سورة  ان  قول  ورب 
التي �سنعها الغرب وعر�سها على النا�س عرب و�سائل اعامه 
اعامه  ويف  اوال  اال�سامية  املنظومة  داخللل  يف  املنت�سرة 
اخلا�س به ثانيا، وهي حقيقة ال ميكن انكارها بل وان العديد 
من اجلهات الغربية ا�سبحت تعلنها �سراحة ودون خجل او 
خوف من ردة فعل من هنا او هناك، وما ذلك اال لعمله بان 
االمة مل تعد قادرة على املواجهة ال�سباب كثرية جلها معروف 

لدى اأهل العلم واملعرفة ولي�س من داع لذكرها.
جماهري  جعلت  التي  االمللور  او  النقاط  اأهللم  اىل  وبالعودة 
ال�سور  هللي  وترف�سه  وتعاديه  اال�للسللام  مللن  تنفر  الللغللرب 
االجرامية التي باتت ت�سيطر على امل�سهد اال�سامي برمته، 
يهمهم  الذين  للم�سلمني  ينبعي  التي  احلالة  هي  وا�سبحت 
امل�سرقة  و�للسللورتلله  ن�سارته  اىل  واعللادتلله  اال�للسللام  تنقية 

لها  املنا�سبة  احللول  وايجاد  فيها  البحث  وامعان  درا�ستها 
هذا  لتحقيق  االعامية   اجلهود  وبخا�سة  اجلهود  وت�سخري 

املرام.
ولعل من بني اأهم مبادئ اال�سام الرئي�سية التي �سعى الغرب 
اىل اإفراغ اال�سام منها ومن خال ذلك حقق ما حقق من 
االأمور وعلى  الكثري من  مكا�سب، هي مبداأ عدم االكراه يف 

راأ�سها الدين.
املللبللادئ التي دعللا لها الدين  اإكلللراه( من اهللم   ومللبللداأ) ال 
احلنيف وطبقها تطبيقا عمليا عرب اأهم مراحله التاريخية اأال 
وهي مرحلة �سدر اال�سام، حيث جند الر�سول االكرم)�سلى 
اهلل عليه واآله( مل يجرب اأي ان�سان على الدخول يف ال�سام 
بالقوة، اأو اأنه حارب �سخ�سا يف ماله اأو رزقه اأو هّجره من 
موطنه اأو منع عنه �سيئا من مقومات احلياة يف �سبيل ال�سغط 

عليه لتغيري معتقده والدخول يف اال�سام عنوة.
اليوم    ح�سورا  له  جند  ال  االأ�للسللف  �سديد  ومللع  املللبللداأ  وهللذا 
اىل  الو�سول  عن�سر  متتلك  التي  اجلهات  لللدى  وبخا�سة 
من  هي  اأنها  الرئي�سي  ال�سبب  كان  ورمبللا  اعاميا،  الغرب 
ت�سعى اىل منع انت�سار هذا املبداأ اال�سامي ملا له من تاأثري 
يف تغيري الكثري من املعتقدات يف الداخل اال�سامي اوال عرب 
ال�سماح للم�سلمني يف البحث والدرا�سة واالطاع وفتح اآفاق 
التحليل والتمييز وايقاف عمليات القهر والتخويف الفكري 

التي ت�سيطر على عقول امل�سلمني ب�سكل ح�سري.
من  تظافر جهود جميع اخلريين  امللّح جدا  من  اأ�سبح  لقد 
واملمار�سات  االفكار  جميع  تعرية  على  �سوية  للعمل  االأمللة 
اال�للسللام،  منتحلوا  ينتهجها  الللتللي  والللعللدوانلليللة  املتطرفة 
احلقيقية  ال�سورة  اظهار  اجل  من  العمل  دوائللر  ووتو�سيع 
اهلل  كتاب  يف  الدائم  تاأكيده  خال  من  وبخا�سة  لا�سام 
العزيز و�سرية النبي امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
هذا  وجعل  املعتقد،  جانب  يف  وبخا�سة  االكللراه  عدم  (على 
التي  اال�سامية  اجلهات  ملختلف  ثابتا  منهجا  االلهي  املبداأ 
اال�سامي  الدين  ن�سر  اأ�سبحت  احلياة  يف  ر�سالتها  اأن  تعي 
وعللدم  كللافللة،  النا�س  بللني  وممللار�للسللاتلله  وقوانينه  مببادئه 
ق�سره على فئة اأو قومية اأو لون معني، وعدم ال�سماح لبع�س 
االختافات الفكرية الب�سيطة باأن ت�سبح ع�سًى يف عجات 

االمة اال�سامية.
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اخبار وتقارير

�سماحة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  ا�ستقبل 
مفتي  ببغداد  مكتبه  يف  املو�سوي  عاء  ال�سيد 
اوكرانيا ال�سيخ احمد متيم يرافقه نائبه ال�سيخ 
اخلارجية  الللعللاقللات  ومللديللر  غللفللوري  ر�ستم 

مل�سلمي اوكرانيا ح�سام الدين احللواين.
ال�سيخ  ان  الديوان  يف  اعامي  م�سدر  وذكللر 
االعمال  طبيعة  عن  �سرحا  قللدم  متيم  احمد 
العديد  تعقد  حيث  يقدمونها  التي  واخلدمات 
بتعاليم  والتعريفي  التثقيفية  الللنللدوات  مللن 
مفاهيم  ونلل�للسللر  الللقللومي  اال�للسللامللي  الللديللن 
احلقيقية  ال�سورة  وعك�س  املحمدي  اال�سام 
ان�ساء جامعة  انه مت  وا�ساف متيم  لا�سام، 
الطاب  مللن  العديد  اليها  ان�سم  ا�سامية 
مللن االوكللرانلليللني ومللن خللارج اوكللرانلليللا ، كما 
يوجد برنامج تلفزيوين يعنى باالإ�سام باللغة 
الر�سمي  الللتلللللفللزيللون  علللللى  يللبللث  االوكللرانلليللة 

الأوكرانيا.
واكلللد متلليللم: علللللى اهللملليللة تللطللويللر الللعللاقللات 
ان�ساء  �سرورة  على  و�سدد  العامل  �سعوب  بني 
التي  الباد  يف  وخ�سو�سا  الدينية  املوؤ�س�سات 
بناء  وخ�سو�سا  اقلية  امل�سلمني  فيها  يعترب 

امل�ساجد والعمل على ما يجمع امل�سلمني.
فيما رحب �سماحة ال�سيد عاء املو�سوي بهذه 
التي  االعمال  ان  اىل  وا�سار  املباركة  الزيارة 

حلفظ  �سرورية  متيم  احمد  ال�سيخ  بها  يقوم 
كما   ، الباد  تلك  يف  امل�سلمة  اجلالية  كيان 
اال�سامية  اجلاليات  ان  على  املو�سوي  اكللد 
وقوانني  ب�سوابط  تلتزم  ان  يجب  كانت  اينما 
ال  ان  ويجب  فيه  تعي�س  الللذي  املللدين  املجتمع 
تخرج عن املاألوف وان تبتعد عن كل ما يدعو 

اىل التطرف .

احل�سينية  الطفولة  وتنمية  رعاية  ق�سم  ي�ستعد 
مهرجان  الإقامة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابع 

احل�سيني ال�سغري مل�سرح الطفل بدورته الثانية.
احل�سناوي:  حممد  املذكور  الق�سم  م�سوؤول  وقال 
حتت  املهرجان  فعاليات  تنطلق  اأن  املللوؤمللل  مللن 
�سعار "بنهج احل�سني عليه ال�سام نبني االجيال" 
العام احلايل،  اآذار املقبل من  الل 12 مار�س/  يف 

اأعللمللال   10 �ست�سارك  اأيلللام،  ثللاثللة  ملللدار  وعلللللى 
م�سرحية يف املهرجان بعرو�س �سباحية وم�سائية 
من �ست حمافظات وهي كرباء والنجف وبغداد 

و الب�سرة واملثنى وذي قار.
االعمال  اختيار  مت  واأن  و�سبق  احل�سناوي:  وتابع 
مت  التي  الن�سو�س  تقيم  جلنة  قبل  من  امل�ساركة 
دول  من  م�سرحيني  اأكادمييني  قبل  من  ت�سكيلها 

م�سرحيني  من  التحكيم  جلنة  وتتاألف  عربية.، 
من  جمموعة  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  وعلللرب  عللراقلليللني 
االأكادمييني واملمثلني العرب �سيتوافدون ك�سيوف 

�سرف على املهرجان .
ا�سحاب  خ�سع  متوا�سلة،  اأيلللام  لثاثة  وبلللني: 
عمل  ور�لللس  يف  تللدريللب  اإىل  الللفللائللزة  الن�سو�س 
جمال  يف  ونظرية  عملية  حمللا�للسللرات  ت�سمنت 
املهرجان،  على  القائمني  الطفل،وبح�سب  م�سرح 
ف�ستكون فيه جائزة الأف�سل عمل متكامل، واأف�سل 
ممثلة،   واأفلل�للسللل  ممللثللل  واأفلل�للسللل  �سينوغرافيا 
واأف�سل ن�س باالإ�سافة اىل اأف�سل اخراج واأف�سل 

موؤثرات �سوتية.
وختم حديثه قائًا:و�ستقام على هام�س املهرجان 
امل�سرحي  الن�س  كتابة  بخ�سو�س  فنية  ور�لللس 
التمثيلي و�سيحا�سر فيها جمموعة من  واالخراج 

اأ�ساتذة امل�سرح العربي.

��صتعد�دً� لنطالق مهرجان م�صرح �حل�صيني �ل�صغري ..فنانون عرب يف 
كربالء

رئي�ش ديو�ن �لوقف �ل�صيعي ي�صتقبل مفتي �وكر�نيا
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اخبار وتقارير

ممثلية �ملرجعية �لدينية �لعليا يف كربالء تفتتح مدر�صة �ل�صيد 
علي �ل�صغر -عليه �ل�صالم- لالأيتام.

•حممود �مل�صعودي/
مدر�سة  املقد�سة  كرباء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثلية  افتتحت 
ال�سيد علي اال�سغر عليه ال�سام لاأيتام ملرحلتي االبتدائية واملتو�سطة، 
املرجعية  ممثل  ح�سور  االفتتاح  حفل  و�سهد  ال�سبانات،  منطقة  يف 
للعتبة  العام  واالمللني  الكربائي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  الدينية 
احل�سينية املقد�سة ال�سيد جعفر املو�سوي و�سخ�سيات دينية واكادميية.

وحتدث امل�سرف على املدر�سة ال�سيد �سعد الدين ها�سم مهدي ملرا�سل 
اال�سغر  علي  ال�سيد  مدر�سة  افتتاح  اليوم  مت  قائَا:  الللدويل  االعللام 
عليه ال�سام لاأيتام ملرحلة االبتدائية واملتو�سطة للبنني، مو�سحًا: تقع 
املدر�سة على م�ساحة 800م بواقع اربع طوابق ت�سم 24 �سفًا ا�سافة اىل 

قاعة حلا�سوب واخرى للمخترب واي�سا قاعة لاجتماعات.
وبني: �سيدت املدر�سة من قبل ممثلية املرجعية الدينية العليا يف كرباء 

املقد�سة وتقع بجوار مدر�سة ال�سيدة رقية عليها ال�سام للبنات .
من جهته قال مدير املدر�سة اال�ستاذ نزار عبد خ�سان: اليوم مت االعان 
بداية  الطاب  با�ستقبال  املبا�سرة  املدر�سة حيث مت  فتح  الر�سمي عن 
العام الدرا�سي 2015/10/1،ت�سم املدر�سة حاليا 410 طالب ملرحلتي 
م�سيفًا:  ا�ستاذ،   34 التدري�سي  الكادر  وعللدد  واملتو�سطة  االبتدائية 
املدر�سة توفر خدمات نقل الطاب جمانيا من خمتلف انحاء املحافظة 

وكذلك توفري وجبتني طعام جمانًا.
واو�سح مدير املدر�سة: لدينا درو�س لتعلم القران الكرمي والفقه ا�سافة 
اىل مناهج وزارة الرتبية العراقية، م�سريا اىل: هناك زيارات م�ستمرة 

للم�سرفني من مديرية تربية كرباء للمدر�سة.

فيما قال مدير عام تربية كرباء املقد�سة عبا�س عودة : نبارك ملمثلية 
امل�سروع  بهذا  الرتبية  وملديرية  كرباء  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
التعليمي  اجلانب  قبل  الرتبوي  باجلانب  يعنى  الللذي  الكبري  الرتبوي 
املحافظة  يف  التعليمية  للعملية  رافللدة  مهمة  امل�ساريع  من  واحد  ويعد 
ونحن بدورنا نقف معهم ونوفر لهم اإمكانياتنا الرتبوية  يف �سبيل البناء 

الرتبوي والعلمي يف حمافظة كرباء املقد�سة.
للعتبتني  وكذلك  كرباء  العليا يف  الدينية  املرجعية  للممثلية  وا�ساف: 
وهذه  املحافظة  يف  كثرية  مدار�س  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني 
اعللداد  خفف  مما  الطاب  من  اعللداد  ا�ستوعبت  بالتاأكيد  املللدار�للس 
الطاب يف مدار�س االخرى نتمنى ان تتو�سع هذه امل�ساريع التي تتميز 

بنوعية اجليدة بالبناء ونوعية اخلدمات التي تقدم لطابها.
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اخبار وتقارير

اأعلنت ادارة ق�سم العالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة، اليوم ال�سبت، عن 
هذا  �سفحات  اىل  لي�ساف  الفرن�سية  باللغة  الدويل  العالم  موقع  انطالق 

املوقع املوجودة باللغتني العربية والجنليزية.
الدويل  العالم  ل�سعبة  ال�سالمي" نبارك  حيدر  العالم  ق�سم  رئي�س  وقال 
انطالقة هذا املوقع اجلديد، الذي ناأمل ونعّول عليه كثريا لإي�سال الر�سالة 
الإمام احل�سني عليه  بق�سايا  وامللتزم  والواعي  الهادف  وال�سوت  احل�سينية 
اأنحاء  جميع  اىل  احلق  وال�سالم  املظلوم  العراقي  ال�سعب  وق�سايا  ال�سالم 
يقّدم  اأن  املوقع"  لهذا  متمنيًا  الدولية".  املعلوماتية  ال�سبكة  عرب  العامل 
ا�سمامة جديدة من املعلومات واملعارف الدينية واملعرفية والنتمائية املتعلقة 
بجميع نواحي العتبة احل�سينية املقد�سة على وجه اخل�سو�س وعموما كل ما 
يتعلق مبذهب اهل البيت من علوم وف�سائل واأخالقيات ودعوة الآخرين على 
الهوة  اأن يردم  اأمال كبريا يف  نعلق عليه  املنهج، ونحن  ان يطلعوا على هذا 
وي�سد الثغرة بيننا وبني الآخر بكل مكوناته وخ�سائ�سه ومتغرياته من حيث 

اللغة والقوميات والثقافة ال�سائدة".
اأن يقوم بدوره الذي  واأ�ساف ال�سالمي" هذا املوقع باللغة الفرن�سية ينبغي 
ُر�سم له واأن يقدم قاعدة بيانات كبرية ومو�سوعة معرفية �ساملة عن الإمام 
وناأمل  عــام،  ب�سكل  الإ�سالم  وعن  واملذهب  والعراق  كربالء  وعن  احل�سني 
ويرفدوه  معه  يتوا�سلوا  وان  �سالتهم  فيه  يجدوا  اأن  اللغة  بهذه  املتلقني  من 

باجلديد واملفيد واملزيد من املعارف والعلوم".
قائاًل"  اجلبوري  كاظم  علي  ح�سن  الدويل  العالم  م�سوؤول  اأفاد  جهته  من 
مت افتتاح ال�سفحة اخلا�سة باللغة الفرن�سية على املوقع اللكرتوين اخلا�س 
باللغة  املتكلمني  مع  للتوا�سل  املا�سة  للحاجة  وذلك  الدويل  الإعــالم  ب�سعبة 

عليهم  البيت  اأهــل  وفكر  احل�سني  الإمــام  فكر  اي�سال  ولغر�س  الفرن�سية 
ال�سالم بهذه اللغة املهمة، جتاوبًا مع �سرورات النفتاح والتوا�سل مع ال�سعوب 

من خالل هذه اخلدمة وهذا املوقع اخلا�س باللغة الفرن�سية".
م�سوؤول ال�سدارات الفرن�سية يف العالم الدويل �سباح الطالقاين اأكد من 
جهته" ان ان�ساء موقع العالم الدويل باللغة الفرن�سية جاء �سرورة حتمية 
ملتطلبات الع�سر احلايل الذي اأ�سبحت فيه التكنولوجيا احلديثة تتحكم يف 
كل �سيء تقريبا، وهو ا�سافة هامة لّلغتني العربية والجنليزية املتوفرة على 
موقع العالم الدويل، لتكون لدينا واجهة بثالث لغات، وناأمل اأن تزداد يف 
الأمد القريب لت�سمل اللغة الأملانية والرتكية والفار�سية، تنفيذًا خلطة العمل 
العتبة احل�سينية املقد�سة،  املر�سودة لهذا الأمر وفق روؤية وتوجيهات ادارة 
والقا�سية بحتمية اي�سال الفكر احل�سيني وتعاليم اأهل البيت عليهم ال�سالم 
مو�سحا" اإن  العاملي".  العام  الراأي  اىل  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  واأن�سطة 
ورقيًا  ون�سره  ملا مت طباعته  ياأتي امتامًا  الفرن�سية  باللغة  املوقع  اطالق هذا 
بهذه اللغة التي يتكلم بها قرابة 15 دولة من كتب وكرا�سات تعريفية خالل 

الأعوام املا�سية. 
ث ح�سني ع�سام" �سنبذل -باإذن اهلل- ق�سارى  وقال مرتجم املوقع واملحدِّ
جهودنا يف اإظهار املوقع الفرن�سي بال�سورة الالئقة باإ�سم العتبة احل�سينية 
املقد�سة، ونحاول نقل مبادئ ال�سالم التي تدعو لل�سلم والت�سامح والتعاي�س 
عليه  احل�سني  الإمام  ور�سالة  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  تعاليم  ون�سر 
دول  من  العديد  واىل  الفرن�سيني  اىل  لنو�سلها  وتفاين،  اأمانة  بكل  ال�سالم 
الــدول  من  العديد  هناك  اأن  معلوم  هو  فكما  بالفرن�سية  الناطقة  العامل 

الفريقية تعترب الفرن�سية لغة ر�سمية.

�إطالق موقع �لعالم �لدويل باللغة �لفرن�صية من 
�لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة
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�لعتبُة �لعّبا�صيُة �ملقّد�صة ُتعلن عن �إقامتها مهرجاَن �أمري �ملوؤمنني)عليه �ل�صالم( يف �لهند

اخبار وتقارير

مهرجان  اإقامَة  عزمها  عن  املقّد�سة  العبا�سّية  للعتبة  العاّمة  االأمانة  اأعلنت 
)بنكلور(  مدينة  يف  الرابعة  بن�سخته  الثقايّف  ال�سام(  املوؤمنني)عليه  اأمري 

الهندية.
املوّحدين  �سّيد  والدة  لذكرى  اإحياًء  للمهرجان:  التح�سريية  اللجنة  وبينت 
العبا�سية  العتبة  تقيم  ال�سام(،  طالب)عليه  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  واأمللري 
الرابعة  بن�سخته  الثقايّف  ال�سام(  املوؤمنني)عليه  اأمري  مهرجان  املقد�سة 
العتبة  اىل  باالإ�سافة  فعالياته  يف  �سُت�سارك  الهندية،و  )بنكلور(  مدينة  يف 
العتبات  من  كلللٌّ  للمهرجان  والراعية  املنّظمة  اجلهة  املقّد�سة  العبا�سّية 
اأبي الف�سل  املقّد�سة )العلوية واحل�سينية والكاظمية(، و�ستحت�سن ح�سينيُة 
العبا�س)عليه ال�سام( يف تلك املدينة هذا الربنامج الوالئّي للمّدة من )14 
– 17( رجب االأ�سّب )1437هل( والذي �سيوافق )22- 25( ني�سان 2016.
املهرجان  فللاإّن  الدولّية  الثقافّية  للن�ساطات  التح�سريية  اللجنُة  وا�سافت 
�سي�سّم بني طّياته جملًة من الفعاليات والفقرات الوالئية التي �ستتمحور حول 
النجاحات  �سل�سلة  على  يحافظ  ال�سام( مبا  املوؤمنني)عليه  اأمري  �سخ�سية 
اإاّل  )بنكلور(  مدينة  وما  ال�سابقة،  الثاث  دوراته  يف  املهرجان  حّققها  التي 
حمّطة من حمّطاته التي �ستّت�سع م�ستقبًا للو�سول اىل اأغلب املدن الهندية 
من اأجل اّت�ساع رقعة التوا�سل مع كافة املحّبني واملوالني يف جميع اأرجاء الهند.

اأعلنت العتبة احل�سينية املقد�سة ا�ستحداث �سعبة جديدة خا�سة برعاية 
ذوي ال�سهداء واجلرحى من مقاتلي احل�سد ال�سعبي.

وتعمل ال�سعبة على دعم ورعاية عوائل �سهداء احل�سد ال�سعبي من لواء 

علي الأكرب التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة واملرابط على تالل مكحول 
�سمال العراق بعد تطهريها من تنظيم "داع�س" الإرهابي ومدن اأخرى.
وتقدم العتبة احل�سينية املقد�سة الدعم املايل لذوي ال�سهداء واجلرحى 
وعرب  املقاومة  وف�سائل  ال�سعبي  للح�سد  خ�س�ستها  ميزانيات  من 

�سناديق جمع التربعات املنت�سرة يف مدينة كربالء املقد�سة.
"مهمتنا متابعة عوائل  اإن  اأحمد ر�سول فرحان:  ال�سعبة،  وقال م�سوؤول 
�سهداء لواء علي الأكرب ورعايتهم ب�سكل م�ستمر عرب تقدمي املنح املالية 

وتطوير مواهب اأولدهم".
بني  واإر�سادية  ترفيهية  برامج  اأي�سا  ال�سهداء  لعوائل  "جنري  واأ�ساف 
فرتة واأخرى لأننا نوؤمن اأن رعاية عوائل ال�سهداء اأمر �سروري جدًا ول 

يقت�سر على جمال الدعم املادي فقط".
اأي�سًا تبني الق�سايا القانونية  "من مهام ال�سعبة  اأن  ولفت ر�سول، اإىل 
اخلا�سة بعوائل احل�سد ال�سعبي واجناز معامالتهم املتاأخرة يف دوائر 

الدولة ومتابعة اطفال ال�سهداء".

ت�صكيل �إد�ري يف كربالء لرعاية عو�ئل �صهد�ء �حل�صد �ل�صعبي
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• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

املقد�سة  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
ال�سيد اأحمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة 
يف 13/ربيع الول/1437هـ املوافق 2015/12/25م" من 
عليها  ا�ستولت  التي  الرا�سي  جميع  ا�ستعادة  ان  املوؤكد 
ع�سابات داع�س الرهابية واعادة اعمار مناطقها ال�سكنية 
لدى  اأولوية كربى  ت�سّكل  ان  يجب  اليها  النازحني  وارجاع 
اجلميع ويف مقدمتهم اأ�سحاب القرار يف الدولة العراقية 
ال�سهر  خالل  مت  قد  انه  وتعاىل  تبارك  اهلل  نحمد  ونحن 
املناطق  العديد من  املا�سية تقدم كبري يف حترير  القليلة 
بف�سل  وذلــك  الرهابيني  �سطوة  حتت  تــرزح  كانت  التي 
وال�سرطة  اجلي�س  املقاتلني من  اعزاءنا  وت�سحيات  جهود 

الحتادية واملتطوعني واأبناء الع�سائر".
�سر�سة  معارك  الأبــطــال  هــوؤلء  يخو�س  اليوم  واأ�ساف" 
لتحرير ما تبقى من مدينة الرمادي وهم يواجهون عدوًا 
اأدنى ال�سوابط الخالقية يف حربه معهم  ظاملًا ل يراعي 
ومن ذلك قيامه مبنع العوائل واملدنيني الأبرياء من اخلروج 
ولذا  نف�سه،  حلماية  ب�سرية  دروعًا  واتخاذهم  املدينة  من 
املمكنة  الجراءات  كافة  يتخذوا  اأن  املقاتلني  اأعزتنا  على 
لإبعاد الأذى عن الأهايل الأبرياء وحمايتهم من املخاطر 

التي يواجهونها.."
التي  الختطاف  عمليات  العليا  املرجعية  ممثل  وا�ستنكر 
ح�سلت مع ال�سيادين الذين دخلوا البلد ب�سورة م�سروعة 
مو�سحًا" يف هذه الظروف ال�سعبة التي ين�سغل فيها ق�سم 
كبري من القوات المنية مبقاتلة داع�س وحماية املواطنني 
اجرامية  ع�سابات  اأن  جنــد  الرهــابــيــني  خمــاطــر  مــن 
وجماعات غري من�سبطة تقوم باأعمال خطف و�سلب وقتل 
ت�ستهدف املواطنني واملقيمني وُتخل بالأمن وال�ستقرار يف 
التي  املوؤ�سفة  الع�سائرية  امل�سادمات  اليها  وُت�ساف  البلد 
ت�سهدها بع�س املحافظات بني احلني والآخر.. وقد ُا�سيف 
ما  ومنه  �سيا�سية  لأهــداف  الختطاف  عمليات  ذلك  اىل 
وقع موؤخرًا من اختطاف عدد من ال�سيادين الذين دخلوا 

البلد ب�سورة م�سروعة ".
وتابع ال�سايف" ان هذه املمار�سات ل تن�سجم مع املعايري 
العراقيني  اأخــالق  مكارم  مع  وتتنافى  والقانونية  الدينية 
وت�سيء اىل �سمعة بلدهم وهي ممار�سات ُمدانة وم�ستنكرة 
اأيًا  املختطفني  جميع  �سراح  باإطالق  ونطالب  تاأكيد،  بكل 

كانوا."

ال�سايف  احمد  ال�سيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 
ــع  ــي خـــالل اخلــطــبــة الــثــانــيــة لــ�ــســالة اجلــمــعــة يف 27/رب
يومني  قبل  2016/1/8م" مــّرت  املوافق  الول/1437هــــ 
اجلي�س  لتاأ�سي�س  والت�سعون  اخلام�سة  ال�سنوية  الذكرى 
املعارك  ا�سر�س  اليام  هذه  يخو�س  وهو  البا�سل  العراقي 
العراق  ار�س  عن  دفاعًا  الرهابيني  مواجهة  يف  واأ�سعبها 
و�سعبه ومقد�ساته، ونحن اذ نبارك هذه الذكرى لأعزتنا 
يف القوات امل�سلحة بكافة �سنوفهم ونرتحم على �سهداءهم 
على  نوؤكد  والعافية  بال�سفاء  جلرحاهم  وندعو  البـــرار 
دعم  ب�سرورة  كافة  املعنية  واجلهات  العراقية  احلكومة 
ا�س�س  على  بناءه  يف  وال�ستمرار  العراقي  اجلي�س  واإ�سناد 
العراق  ليكون جي�سًا قويًا قادرًا على حماية  وطنية مهنية 

والعراقيني بال اختالف بني اطيافهم ومكوناتهم.
الدينية  املرجعية  دعــوات  ال�سايف  جدد  مــواز  جانب  ويف 
باأن  امل�سوؤولة  ال�سلطات الثالث وجميع اجلهات  العليا اىل 
يتخذوا خطوات جادة يف م�سرية ال�سالح بقوله" يف العام 
اجلمعة  خطب  يف  طالبنا  اأ�سهر  عدة  مدى  وعلى  املا�سي 
يتخذوا  بــاأن  امل�سوؤولة  اجلهات  وجميع  الثالث  ال�سلطات 
وحتقيق  احلقيقي  ال�ــســالح  م�سرية  يف  جـــادة  خــطــوات 

كبار  ومالحقة  الف�ساد  ومكافحة  الجتماعية  العدالة 
الفا�سدين واملف�سدين ولكن انق�سى العام ومل يتحقق �سيء 
وا�سح على ار�س الواقع وهذا امر يدعو لالأ�سف ال�سديد 

ول نزيد على هذا الكالم يف الوقت احلا�سر".
ودعا ممثل املرجعية العليا احلكومة اىل الهتمام بنهري 
دجلة والفرات وا�ستغاللهما بال�سكل ال�سحيح بقوله" قد 
َمّن اهلل تبارك وتعاىل على بلدنا بنهرين كبريين هما دجلة 
�سحيحة  ب�سورة  ا�ستغاللهما  جرى  اإذا  الذين  والفرات 
لكان مغنيًا للبلد عن كثريًا من املوارد الخرى ولكن جند 
ول �سيما يف ال�سنوات الخرية ان هناك جتاوزات خطرية 
فروعهما  اىل  بالإ�سافة  حتول  حيث  النهرين  هذين  على 
ملياه  وم�سب  للنفايات  مكّب  اىل  املناطق  من  العديد  يف 
على  �سواء  مبكان  اخلــطــورة  من  وهــو  ال�سحي  ال�سرف 
حياة املواطنني او على الرثوات الزراعية واحليوانية للبلد، 
للحد من  الالزمة  اتخاذ الجراءات  وندعو احلكومة اىل 
يحر�سوا  اأن  الكرام  باملواطنني  ونهيب  التجاوزات  هذه 
على هذه الرثوة املهمة ويبتعدوا عن املمار�سات التي توؤدي 
على  كبرية  �سلبية  مـــردودات  من  له  ملا  البيئة  تلوث  اىل 

املجتمع"..

ندعو لإبعاد الأذى عن املدنيني يف الرمادي، ونعترب اختطاف 
ال�سيادين اأمرا مدانا وم�ستنكرا

املرجعية تبارك تاأ�سي�س اجلي�س العراقي وجتدد دعوتها 
لإ�سالحات حقيقية 

:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:
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قـــال ممــثــل املــرجــعــيــة الــعــلــيــا �ــســمــاحــة الــ�ــســيــخ عــبــد املــهــدي 
الثانية ل�سالة اجلمعة يف 20/ربيع  الكربالئي خالل اخلطبة 
اليــام  املــوافــق 2016/1/1م" لقد حتــرر يف  الول/1437هـــــ 
حيث  النبار  حمافظة  مركز  الرمادي  مدينة  معظم  الخــرية 
مقاتلي  ي�ساندهم من  ومن  امل�سلحة  القوات  مقاتلو  فيها  �سطر 
عك�ست  التي  والت�سحية،  البطولة  مالحم  ال�سيلة  الع�سائر 
النت�سار  مقومات  من  ال�سجعان  املقاتلون  هوؤلء  به  يتحلى  ما 
العراق  للدفاع عن  الدينية  والعقيدة  الوطنية  الرادة  بامتالك 
ومقد�ساته مهما غلت الت�سحيات". م�سيفًا" ان هذا النت�سار 
اجلي�س  امتالك  عــدم  من  البع�س  مزاعم  ليفند  ياأتي  املهم 
العراقي لإرادة القتال وانه ل يتمكن من حتقيق تقدم مهم على 

الر�س.."
ونقل ال�سيخ الكربالئي" مباركة املرجع الأعلى �سماحة اآية اهلل 
على  بانت�سارهم  البطال  لهوؤلء  ال�سي�ستاين  ال�سيد  العظمى 
الرهابيني، كما نقل اأ�سف �سماحة املرجع وحزنه ملا ت�سببت فيه 
املعارك الخرية من دمار مناطق وا�سعة من مدينة الرمادي.."

وبنّي الكربالئي الأمور التالية:
1-قد اآن الأوان لالطراف الداخلية واخلارجية التي حاولت 
من  ال�سيا�سية  اهدافها  لتحقيق  و�سيلة  العنف  من  تتخذ  ان 

والعبوات  املفخخة  بال�سيارات  املدنيني  ا�ستهداف  خــالل 
الطراف  لهذه  الأوان  اآن  النتحاريني..  واملجرمني  النا�سفة 
ان تعيد النظر يف ح�ساباتها وترتك هذه املخططات اخلبيثة 
اأفدح  ووقوع  الدمار  اإل اىل مزيد من  توؤدي  ول  توؤِد  التي مل 

اخل�سائر واأعظم الأ�سرار يف الرواح واملمتلكات..
2-ل�سك ان بع�س ال�سيا�سات اخلاطئة التي انتهجتها بع�س 
وفر  قد  الف�ساد  وتف�سي  الدارة  و�سوء  احلاكمة  الأطـــراف 
هنا  ومن  الداع�سية  الظاهرة  وتفاقم  لنمو  م�ساعدة  اجــواًء 
ال�سلطة  بزمام  التي مت�سك  ال�سيا�سية  للقوى  الأوان  اآن  فقد 
ان تعزم على مراجعة �سيا�ساتها واأدائها للفرتة ال�سابقة وان 
تدرك انه ل �سبيل اأمامها لنقاذ البلد من املاآ�سي التي متر 
به ال امل�ساهمة يف اقامة احلكم الر�سيد املبني على ت�ساوي 

جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات.
3- من ال�سروري لإعادة ال�ستقرار اىل املناطق التي حتررت 
خ�سو�سًا  لعمارها  خطة  و�سع  هو  الداع�سي  الرهــاب  من 
البنى التحتية واخلدمات ال�سا�سية كامل�ست�سفيات واملدار�س 
النازحني  اعــادة  واي�سا  ونحوها  واملــاء  الكهرباء  وحمطات 
وفق اآلية ين�سق فيها بني القوات المنية واهايل هذه املناطق 

وع�سائرها.."

الثانية  اخلطبة  خــالل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
ــق  ــواف ــــــــــ امل ـــع الول/1437ه ـــي لــ�ــســالة اجلــمــعــة يف 6/رب
الدور  ال�سهداء  لدماء  زال  ول  كان  لقد  2015/12/18م" 
وحفظ  ومقد�ساته  و�سعبه  العراق  عن  الدفاع  يف  ال�سا�س 
يف  ال�سهيد  كــان  واإذا  مواطنيه..  اأعــرا�ــس  وحماية  وحدته 
غنى عن النا�س لأنه يف مقعد �سدق عند مليك مقتدر، فاإن 
الكرمي  العي�س  وتوفري  حقوقهم  واأداء  وعائلته  اأيتامه  رعاية 
لهم هو اقل ما يقت�سيه الوفاء لدمه الزاكي وروحه الطاهرة 
او  احلكومة  �سواء  اجلميع  اأعناق  يف  كبرية  م�سوؤولية  وهــو 
اجلمعيات اخلريية واملنظمات الن�سانية بل كل �سخ�س قادر 

على القيام بهذه املهمة ولو من بع�س جوانبها.
من  خطبته  خــالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  واأعـــرب 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف عن اأ�سفه عما ُي�سمع من �سكوى 
الر�سمية  الجــراءات  تعقيد  ال�سهداء من  العديد من عوائل 
معامالتهم  اجنـــاز  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  بع�س  ــدى  ل
للح�سول على حقوقهم و�سرف رواتبهم، وكذلك ما يالحظ 
العائلية والع�سائرية على اجناز  تاأثري اخلالفات  احيانًا من 
حجب  على  ال�سهيد  اأقــربــاء  بع�س  ي�سر  حيث  معامالتهم 
لأغــرا�ــس  واأطــفــالــه  زوجــتــه  عــن  الر�سمية  الــوثــائــق  بع�س 

خا�سة.. مبينًا" ان هذا كله ل يليق مبكانة ال�سهيد وت�سحيته 
على  ان"  وموؤكدا  واأهله".  البلد  حفظ  �سبيل  يف  قدمه  وما 
اجلهات ذات العالقة بذل اق�سى اجلهود لت�سهيل معامالت 
وع�سائر  اأقرباء  وعلى  اجراءاتها،  وتب�سيط  ال�سهداء  عوائل 
ال�سهداء اأن يكونوا عونًا و�سندًا لعوائلهم واأيتامهم وزوجاتهم 

يف حت�سيل حقوقهم".
من  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  حــذر  اآخــر  جانب  مــن 
التي  م�ساحلها  اأ�سا�س  على  تعمل  ودولية  اقليمة  ــراف  اأط
لتتطابق بال�سرورة مع امل�سلحة العراقية بقوله" يف الوقت 
للقوات  متتالية  انت�سارات  القتال  �ساحات  فيه  ت�سهد  الذي 
الع�سائر  ومقاتلي  املتطوعني  من  ي�ساندهم  ومــن  امل�سلحة 
العراقية  والطــراف  القوى  خمتلف  فان  ال�سيلة،  العراقية 
التي يهمها م�ستقبل هذا البلد وتخلي�سه من ازماته الراهنة، 
مدعوة لأن تكثف جهودها وتزيد من م�ساعيها للتوافق على 
خطة وطنية متكاملة تف�سي اىل حترير الجزاء املتبقية التي 
ل تزال ترزح حتت �سلطة ع�سابات داع�س الرهابية، بعيدًا 
التي  الدولية  او  القليمية  او  املحلية  املخططات  بع�س  عن 
دويالت  اىل  البلد وحتويله  تق�سيم  النهاية-  - يف  ت�ستهدف 

متناحرة ل ينتهي ال�سراع بينها".

املرجعية تنتقد تاأخري معامالت ال�سهداء، وحتّذر من 
اأطراف تعمل بعيدا عن امل�سلحة العراقية

املرجعية العليا تبارك حترير النبار وحتّرم عمليات 
القتل والرتحيل لأ�سباب ع�سائرية

ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي
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مزارات

)(مرقد النبي أيوب
معلمٌ حضاري يحكي قصة الصبر اإلنساني الجميل

•تقرير: زيد علي كرمي الكفلي
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�ــســربــت الـــعـــرب املــثــل 
املبتلى  الرجل  هــذا  يف 
اإنــ�ــســان  اأ�ـــســـاب  فكلما 
ــــالء،  ب اأو  ــة  ــب ــي ــس ــ� م
ي�سرب  بـــــاأن  ــــوُه  ــــس اأو�
كــ�ــســرب اأيـــــوب، واأخـــذ 
معنى  يتنف�سون  النا�س 
يتذكرون  وهــم  ال�سرب 
قــ�ــســتــه ويــ�ــســتــلــهــمــون 
منها درو�سًا، وقد �سرب 
�سربه  ب�سبب  املثل  هذا 
ثماين  طيلة  اجلميل 
ع�سرة �سنة من امل�سائب 

والباليا.
يف  الطاهر  مرقده  يقع 
التي  ــابــل  ب حمــافــظــة 
ــرب جـــذورهـــا يف  ــس ــ� ت
بالقرب  التاريخ  اأعماق 
الرارجنية  منطقة  من 
الــذاهــب من  على ميــني 
احلــلــة،  اإىل  ــة  ــوف ــك ال
ع�سرة  يــبــعــد  والـــــذي 
عن  تقريبا  كيلومرتات 

مدينة بابل جنوبًا.

�ساجد  ال�سريف  للمزار  اخلللا�للس  االأملللني  ويللقللول 
من  هللو  اأيلللوب  النبي  اإن  اهلل"  عبد  العبا�س  عبد 
ن�سبه  ويرجع  القران،  ذكروا يف  اهلل وممن  اأنبياء 
اأيوب بن مو�س  روم وهو  اإىل  اإ�سحاق  اإىل  الطاهر 
اخلليل  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  بن  روم  بن  رازج  بن 
للنا�س  اهلل  بعثه  ور�سول  نبي  باأنه  امل�سلمون  يوؤمن 
يف هذه املدينة وتوفاه اهلل بها ، اإبتاه اهلل بال�سر 
املللال  كثري  كللان  حيث  ومللاللله  ج�سمه  يف  ال�سديد 
واالأوالد وكان ميلك االأرا�سي املت�سعة فاذهب ماله 
واأوالده  جميعهم  واأ�سابه ال�سقم حيث ظهرت اأنواع 
كثرية من االإمرا�س يف بدنه ف�سرب على ذلك ومل 
ينقطع عن عبادة ربه ، بل �سكره وهو يرجو ثوابه 

يف االآخرة".
اأما  بالقول"  احل�سني  عبد  حمزة  طالب  واأ�ساف 
تفارقه  ال  فهي  غريب  بهدوء  تتمتع  فكانت  زوجته 
الدهر  نوائب  على  تعينه  فكانت  م�ساًء  وال  �سباحًا 
وق�ساء حوائجه، ويخّلد �سريحها الطاهر يف احللة 
اأي�سًا مكان  وبالتحديد يف منطقة غلي�س، وهنالك 
-عليه  اأيللوب  النبي  بهما  اإغت�سل  اللتني  البئرين 
ال�سام- و�سفي من مر�سه، ويوؤم املقام املئات من 

الزوار طلبا لل�سفاء بربكة هذا النبي ال�سابر".
عبد  �ساجد  حتدث  وعمارته  املرقد  تاريخ  عن  اأما 
العبا�س قائا" يف �سنة )1956( كان املرقد عبارة 
وبعدها  اللنب  طابوق  من  مبنية  �سغرية  قبة  عن 
بداأت مراحل البناء وتطويره وعلى مراحل متفاوتة 
تغري   )1972( �سنة  ففي  ال�سنني  هللذه  مللدى  على 
احلالة  نف�س  على  لي�ستمر  تكبريه  مت  حيث  البناء 
حتى عام )1990( حيث مت بناوؤه وب�سكل اأكرب من 
توقف  وبعدها  و�سياج خارجي  م�سلح  وبناء  اأواوين 

البناء باأمر من احلكومة اآنذاك.
ببناء  ال�سجاع  ابراهيم  قللام   )2002( �سنة  ويف 
م�سيف  بناء  على  عمل  حيث  الطاهر  املرقد  هذا 

وملحقات باملزار وال�سريح .
ويف )2003( اأحلقت ببناء املرقد ال�سريف �سحن 

وملحقات اأخرى.
ال�سيعي بناء القبة  ويف عام )2006( تبنى الوقف 

بالكا�سي الكربائي وبع�س الرتميمات. 
كبناء  التو�سعة  باإعمار  املرقد  �سمل   )2011( ويف 
للرجال  وا�ستقبال  واإدارة  وغرفة  مفتوحة  اأواويللن 
حا�سبات  وغللرفللة  الللقللراآن  علوم  وغللرفللة  والن�ساء 
وغرفة اخلدمات واالأمانات مع بناء مئذنتني وزجاج 

داخل املرقد ومت تغليف واجهة املزار باملرمر.
يومي  امللللزار  هللذا  ي�سهد  العبا�س"  عبد  واأ�للسللاف 
ي�سل  اللللزوار  من  الكثري  توافد  وال�سبت  اجلمعة 
عددهم االآالف من داخل العراق وخارجه من الهند 
من   وفود  زيللارة  وكذلك  واإيللران  وباك�ستان  ولبنان 
بريطانيا وهولندا وغريهم . واإن خدام هذا املرقد 
ال�سخ�سي  بجهدهم  الكثري من اخلدمات  يوفرون 
هذا  خال  من  وغريها،وننا�سد  الطعام  كاإطعام 
اإىل هذا  ينظروا  اأن  ال�سيعي  والوقف  الدولة  املنرب 
املرقد الطاهر ويقدموا الدعم له، وللعاملني فيه".

قدميا �سربت العرب املثل يف ال�سرب لهذا الرجل 
امل�سوؤولني  من  وقفة  يحتاج  فهو  اليوم  اأما  العظيم 
واخلريين والوقف ال�سيعي اإىل  اإحياء هذا املعلم، 
اأن  اأهمية دينية و�سياحية وثقافية ميكن  ملا له من 
والدولة عموما  للمحافظة  اقت�ساديًا  توفر مردودًا 

لو اأح�سن ا�ستثمارها. 

t
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{اإلسالم  }
نظام عــــــــــاملي 

ورشيعة كونية

مهام تقدمت النظم والقوانني والترشيعات 
البرشية لن تبلغ مرحلة الكامل، ألننا برش 
جمبولون عىل اخلطأ، بينام الرشيعة الساموية 

مقدسة ومنزهة من كل خطأ وتقصري كوهنا 
.)( صادرة من اهلل

تحقيقات

عامد بعو   • حتقيق: 
• حترير: فضل الرشيفي
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ال�سماوية  ال�سريعة  فهم  يف  الق�سور  او  التق�سري  لكن 
ال�سماوي  الدين  بني  مييز  ال  البع�س  جعل  وتطبيقها 
الذين  الب�سر  و�سلوكيات  ت�سرفات  وبني  مقد�س  كدين 
يللرومللون تطبيق هللذا الللديللن، االإ�للسللام خللامت االأديللان 

واأكملها تعر�س اىل هذه اال�سكالية.
املو�سوع مع جملة   جملة )الرو�سة احل�سينية( بحثت 
من اال�ساتذة واملتخ�س�سني اأمًا يف امل�ساهمة بحل هذه 

العظيم يف  الدين  التي جعلت هذا  اال�سكالية 
مرمى االتهامات.

جذور �لتعاي�ش �ل�صلمي ممتدة يف  
كل �لديانات �ل�صماوية 

جامعة  يف  واأ�سوله  الفقه  ق�سم  رئي�س 
كرباء، الدكتور �سرغام كرمي كاظم، 

االإ�سام  يف  ال�سلمي  التعاي�س  عن  حتدث 
و قد جاء  االأديلللان  قائا" االإ�للسللام هو خللامت 

ب�سريعة �سمحة كما هو وا�سح يف الكثري من الن�سو�س 
القراآنية الكرمية، والقراآن الكرمي يحكي وينب ما جاء 
على  توؤكد  وت�سريعات  وو�سايا  تعاليم  من  االإ�سام  به 
مبتنيات  من  هي  التي  ال�سلمي  التعاي�س  م�ساألة 
قللراءات  هناك  ولكن  االإ�للسللامللي،  الفكر 
خاطئة وقراءات بعيدة عن مذهب اأهل 
االإ�سام  جوهر  )(وعن  البيت 
ت�سببت يف ظهور التطرف الديني 
خللا�للسللة عللنللد بللعلل�للس املللذاهللب 

كال�سلفية".

يف  وجلية  وا�سحة  ال�سلمي  التعاي�س  م�ساألة  ان  وبني" 
اهل  مع  تعامله  يف  ال�سيما  االكللرم  النبي  حياة  �سرية 
وفق  معهم  يتعامل  النبي  كللان  و  امل�سركني،  و  الكتاب 
تعاليم  الديانات ال�سماوية، وناحظ ان �سلح احلديبية 
ال�سلمي حتى ان  التعاي�س  وغريه من االمور تبني مدى 
على  وحللروبلله  غللزواتلله  يف  يوؤكد   )(االكرم النبي 
واالأطفالوامل�سنني  البيئة  اىل  التعر�س  وعللدم  ال�سلم 
الفار  ماحقة  بعدم  واحليوانات،ويو�سي 
والتعاي�س  ومللطللاردتلله،  اجلي�س  مللن 
اللل�للسلللللمللي لللله جللللذور مملللتلللدةيف كل 
يف  فقط  ولي�س  ال�سماوية  الديانات 

الدين االإ�سامي". 
هناك  الفقه"  ق�سم  رئي�س  واأو�للسللح 
واالإ�سام  املحمدي  االإ�سام  بني  فارق 
يد  على  تظهر  معامله  بللداأت  الللذي  املبتدع 
االإ�للسللام  بللني  مييز  ان  العاقل  وعلى  االأمللويللة  الللدولللة 
واالإ�سام االموي  والتعاي�س  الرحمة  املحمدي -اإ�سام 
املغ�سو�س- الذي ابتدع فيه االأمويون فتاوى تتما�سى مع 
التاريخ  توثيق  ق�سية  ان  حتى  و�سهواتهم  م�ساحلهم 
متللت بللاأقللام االأملللويلللني، وهلللم  اأول مللن بلللداأ تللدويللن 
التزوير  التاريخ من  ي�سلم  لذلك مل  االإ�سامي  التاريخ 

والت�سويه".
والقانون  االإ�سامي  الدين  بني  نفرق   ان  ونوه" يجب 
الو�سعي فالقانون الو�سعي هو من و�سع الب�سر،وينبغي 
االإ�سامي  فالدين  الدين  وفهم  الدين  بني  التفريق 
للخطاأ،  خا�سع  فهو  الدين  فهم  امللا  خطاأ  فيه  لي�س 
والقانون الو�سعي عبارة عن قوانني جمعت من خال 
ال�سريعة  اما  ودقيقة   متكاملة  لي�ست  ب�سرية  جتارب 
تنظيم حياة  اىل  تهدف  كاملة  �سريعة  ال�سماويةفهي 
الب�سر ومتيز بني امل�سالح واملفا�سد 
لي�س  الللو�للسللعللي  اللللقلللانلللون  بلليللنللمللا 
يخ�سع  قانون  فهو  امل�ستوى  بهذا 
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للتاعب وهوى النف�س". 
واأ�ساف رئي�س الق�سم " ان تعزيز التعاي�س ال�سلمي يف 
املجتمع ونبذ التطرفيتطلب توافر جمموعة من العوامل 
توفري  على  قادرة  قوية  حكومة  هناك  تكون  ان  ومنها: 
الديني  املنرب  دور  يكون  وان  للمواطن،  واالأمللان  االأمن 
امل�ستوين  على  اخلطاب  يتوحد  ان  اي  ايجابيا  دورا 
و�سائل  قيام  �سرورة   اىل  باالإ�سافة  وال�سني،  ال�سيعي 
املختلفة،  براجمها  خال  من  بالدورالتوعوي  االإعام 

ال�سلمي  التعاي�س  على  التاأكيد  �سرورة  عن  ناهيك 
تاأثري  من  ذلك  يف  ملا  الرتبوية  املناهج  يف 

ايجابي على �سخ�سية الفرد وتكوينه".
ممنهجة  �لإ�للصللالم  على  �حلللرب 

وممولة من جهات خارجية 
مقرر ق�سم ال�سحافة يف جامعة اأهل 

البيت )(، الدكتور غالب الدعمي، 
لت�سويه  ال�ساعية  احلركات  عن  حتللدث 

املتطرفة  احلللركللات  قائا"  االإ�للسللام  �سورة 
تاأثريا كبريا   االإ�سام اثرت  با�سم  التي جاءت  احلالية 
بتقديري  واأنا  العظيم،  الدين  هذا  و�سورة  �سمعة  على 
هذا مق�سود وبتدبري من قبل املنظمات املتطرفة مثل 
جذوره  يف  بحثنا  لو  وغريها،و  وداع�س  الن�سرة  جبهة 
اال�سا�س  تتبع اجندة هدفها  انها   املنظمات جند  هذه 

ت�سويه �سورة االإ�سام".
واأملح" كللانللت رغللبللة اعللتللنللاق الللديللن االإ�للسللامللي  يف 
ب�سبب  متزايدة   1998  -1997 عامي  بني  ما  اوروبلللا 

بكنه  للتعريف  ا�ساميون  دعللاة  بذلها  التي  اجلهود 
�سخ�سيات  تخ�س  كثرية  حاالت  االإ�سام،وقداأ�سرت 
اأال  وتعتنقه  باالإ�سام  تتاأثر  بللداأت  جدا  بللارزة  اوروبية 
واندثار  االإ�للسللام  انت�سار  من  يخ�سى  بللداأ  الغرب  ان 
تدعي  التي  املتطرفة  باإن�ساء احلركات  فقام  امل�سيحية 
واالرهللاب،  القتل  متار�س  االإ�سام،وهي  اىل  االنتماء 
وبذلك اأ�سبح االإ�سام يتعر�س اىل الت�سويه، و كما يعلم 
كل من�سف انه دين عظيم قائم على الرحمة و املودة".
ف�سل  اىل  دعا  من  اأول  الدعمي"ان  الدكتور  واأو�سح 
وهم  االمللويللون  هللم  ال�سيا�سة  عللن  الللديللن 
الر�سول  ان  حللني  يف  االإ�للسللام  اعلللداء 
وقائد  �سيا�سيا  )(كان  االكلللرم 
امة ورجل دين يف الوقت ذاته،وكذلك 
كللان   )( علللللي  االإملللللام  خليفته 
رجل �سيا�سة ورجللل ديللن، ومللن  يدعو 
اىل  فلل�للسللل اللل�للسلليللا�للسللة علللن اللللديلللن ال 
القوانني  تطبيق  ينبغي  االإ�سام،ولكن  يفهم 
والت�سريعات االإ�سامية ب�سكل فعلي ال كما يفعل البع�س 
اليوم ممن يرفعون �سعار االإ�سام وال يطبقون فحواه، 
اإذ ناحظ بع�س القيادات ال�سيا�سية يف العراق ظاهرا 
تنتمي اىل االإ�سام ويف احلقيقة  هي بعيدة عن جوهره، 
بتطبيق  اليوم   القرار  واأ�سحاب  ال�سا�سة  التزم  ولللو 
املرجعية  توجيهات  وا�ستلهام  االإ�سامية  التعاليم 
الدين  ان  واأرى  كثريا،   وتقدم  البلد  الأزدهللر  الكرمية 
ال ميكن ف�سله عن ال�سيا�سة،والدليل اننا  ناحظ ان 
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يف خطب اجلمعة املباركة خطبة دينية واأخرى �سيا�سية 
متثل توجيهات املرجعيات الكرمية".

�لتعاي�ش  تكري�ش  �ىل  دعا  �لعر�قي  �لد�صتور 
�ل�صلمي ونبذ �لإرهاب 

الباحث يف مركز الدرا�سات القانونية والد�ستورية 
موؤيد  �سامر  اال�ستاذ  كرباء،  جامعة  يف 

عللبللد اللللللطلليللف، حتللللدث علللن تللنللاول 
التعاي�س  ملللبللداأ  الللعللراقللي  الللد�للسللتللور 
عن  نتكلم  عندما  قائا"   ال�سلمي 
التعاي�س بني االأديان او  بني القوميات 

مرجعا  بو�سفه  الد�ستور  واالأعراقنجد 
ال�سلمي،  التعاي�س  مبداأ  يكر�س  للت�سريع 

ونبذ العدوان ونبذ كل ما له عاقة  بال�سيا�سات 
العن�سرية واالإرهاب، كون االرهاب ميثل �سورة متطورة 
من �سور التطرف والعنف، وعند مراجعة ن�سو�س منت 
الد�ستور العراقي  جند  مثا املادة )7( حتظر اقامة 
والتطرف،  واالإرهلللاب  العن�سرية  على  كيان  قيام  او 

بل حظر كل  الكيان  وقيام مثل هذا  ولي�س فقط حظر 
كيان ميجد ويربر او ميهد مل�ساألة اقامة مثل هكذا كيان 

ي�سجع على االإرهاب والتطرف".
التعاي�س  مبداأ  على  اأكللد  الد�ستور  ان  الباحث"  وتابع 
يف اكرث من مو�سع  فخذ مثا املللادة)37(، وهي 
�سمن   واحللللريلللات،  احلللقللوق  بللاب  �سمن 
امللللادة توجب  وهللذه  ف�سل احلللريللات، 
علللللى الللدولللة ابللتللداء حللمللايللة حرية 
االإن�سانية،واإتاحة  وكرامتهم  االفراد 
اىل  مللوؤدي  يعتربطريق  احلرية  هذه 
االفلللراد  ان  حيث  ال�سلمي  التعاي�س 
واحلللوار  للنقا�س  �سبيل  يجدون  عندما 
ثم  ومللن  والتطرف  العنف  �سيا�سة  �سينبذون 
ان  على  تن�س  د�ستورية  مادة  هناك  ان  االإرهاب،كما 
الكراهة  و�سائل  كل  منع  او  حماربة  على  تعمل  الدولة 
اخرى  �سورة  او  و�سيلة  الفكرية  الكراهة  كون  الفكرية 

من �سور التعار�س مع التعاي�س  ال�سلمي".

القراءات 
اخلاطئة لإلسالم 

تسببت يف 
ظهور احلركات 

املتطرفة 
والتكفريية. 
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واأ�ساف" ان االإ�سام �سكل م�سدرا ا�سا�سيا للت�سريعات 
ويف  ال�سلمي،  التعاي�س  اأهمية  تبني  التي  الد�ستورية 
ت�سريع  املادة )2( على عدم  تن�س   العراقي  الد�ستور 
الثوابت  هذه  ومن  االإ�سام،  ثوابت  يخالف  قانون  اي 
حمكم  يف   )( اهلل  يقول  والتعاي�س(اإذ  )احللللوار 
ْكَمِة  ِباحْلِ للَك  َربِّ �إِىِل�َصِبيِل  )�ْدُع  الللكللرمي  كتابه 

ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  َو�مْلَْوِعَظِة�حَل�َصَنِة 
)�سبحانه  يقول  اأخرى   اآية  ويف  �أَْح�َصُن(، 

�صعوبا وقبائل  وتعاىل( )وجعلناكم 
�هلل  عند  �أكللرمللكللم  �ن  لللتللعللارفللو� 
�أتقاكم( ان اهلل )تعاىل(اوجد م�ساحة 
للتعاي�س  الللكللرمي  اللللقلللراآن  يف  وا�للسللعللة 

حقوق  الكرمي  الللقللراآن  كفل  كما  ال�سلمي، 
الكافرون  �سورة  يف  ذلللك  ورد  وقللد   املخالفني 

)لكم دينكم ويل دين(، وهنا يدعو القراآن الكرمي 
اىل حفظ حقوق الذميني". 

على �مل�صلم �ن يحافظ على جوهر �لإ�صالم 
املبادئ  عللن  حتللدث  لبنان،   مللن  ح�سن  عبا�س  ال�سيخ 
االكرم  النبي  ان  قائا"  احلنيف  الدين  لهذا  ال�سامية 

الكفر  اأمللة  واجلله  االإ�للسللام  بدين  جللاء  عندما   )(
توكل  بل  وعدتهم  بعديدهم  ياأبه  ومل  مكة،  يف  وال�سرك 
باهلل  م�ستعينا  منفردا  �سخ�سا  وكان   ،)( اهلل على 
)( رغم احل�سار املفرو�س عليه،  وخرج بعد ذلك 
اي�سا وقف  االإ�سام، وهنا  واأقام فيها دولة  املدينة  اىل 
بينما  النبي   بوجه  اليهود  قبائل  وبع�س  امل�سركون 

النبي تعامل بهم بالرحمة والراأفة".
وتابع" اأود ان اأ�سري اىل اأننا اتباع اأهل 
مدر�سة  اىل  ننتمي   )( البيت 
ر�سول اهلل، مدر�سة الرحمة واالأخوة 
االإميانية، ولعل االأخوة االإميانية هي 
اوثق عرى االأخوة،واالإ�سام احلنيف 
احلب�سي  بللللال  مللظلللللتلله  حتلللت  جللمللع 
فكل  الفار�سي  و�سلمان  الللرومللي  و�سهيب 
واحد من هوؤالء من بيئة معينة ومن باد معينة لكن الذي 

جمعهم هو االإ�سام الكرمي".
عدونا  ان  مللن  ن�ستغرب  ال  نحن  عبا�س"  ال�سيخ  وبللني 
يحاربنا من  انه   اأحدها  يحاربنا  حتت عناوين غريبة 
الداخل ويوظف االموال واالإعام يف �سبيل ت�سويه  �سورة 
اأهل  اأئمة  اال�سلوب ح�سل يف زمن  ومثل هذا  االإ�سام، 
البيت )(، وهم قد ت�سدوا لهذه العقائد املنحرفة، 
لي�سوبوا  والندوات  املجال�س  يقيمون   )( كانوا  وقد 
اإمللام كللان له دوره،  وكثريا  ما  م�سري االإ�للسللام، وكللل 
الكامية  امل�سائل  يف   )( ال�سادق  االإملللام  خا�س 

وحتدى فيها خ�سوم االإ�سام".
جوهر  على  املحافظة  دورنللاكللاأفللرادهللو  ان  واأو�سح" 
وت�سرفاتنا  �سلوكنا  خال  من  يتجلى  وذلك  االإ�سام، 
فئات  ومع  امل�سلم   وغري  امل�سلم  مع  وتعاملنا  واأخاقنا 
املجتمع االأخرى، ويف اي بقعة من بقاع االر�س كنا، وعلى 
االإعام  و�سائل  وعلى  للحق،  �سوتا  يكون  ان  م�سلم   كل 
بتفرعاتها ان تاأخذ دورها وان ت�سق طريقها يف التعريف 
يف  امل�سلمني  مللن  املغرتبني  االإ�للسللام،وكللذلللك  بحقيقة 
البلدان االجنبية عليهم م�سوؤولية متثيل االإ�سام متثيا 

حقيقيا يظهر من خاله رحمة االإ�سام و�سماحته".
وختم ال�سيخ عبا�س" ان الثقافة التكفريية ت�سكل عبئا على 
امل�سلم يف الغرب ويف داخل البلدان االإ�سامية، ولعل يف 
بع�س البلدان يخفي امل�سلم هويته الن االرهابيني �سوهوا 
�سورة االإ�سام، والبد من اال�سارة اىل ان اخلطر الذي 
االدمغة  غ�سل  على  قائم  فكري  ثقايف  خطر  هو  يهددنا 
وهو ي�سعى اىل اإقامة جيل جديد ينظر اىل االإ�سام على 
اخل�سي�سة هم  املهمة  بهذه  يقوم  ومن  وقتل  دم  دين  انه 

جماعات ماأجورة ومدفوعة من اخلارج".

اإلسالم شكل 
مصدرا اساسيا 

للترشيعات 
الدستورية التي 

تبني أمهية التعايش 
السلمي.
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 • حازم حممد 

موقف �لإمام علي من �لتكفري و�لعنف    
)�خلو�رج مثال(

ميّثل �لإمام علي)( لعموم �مل�صلمني �صلطة دينية وروحية وفقهية عليا، فهو �بن 
عم �لر�صول �مل�صطفى وربيبه �لذي ن�صاأ يف حجره، وهو �لفد�ئي �لذي �فتد�ه بروحه 

حينما عزمت قري�ش على �غتياله، وهو حامل ر�ية �لإ�صالم يف غزو�ته �لأوىل 
وجمندل �أعد�ئه من �لكفرة و�مل�صركني، ف�صال عن كونه �خلليفة و�لإمام �ملنتخب من 

عموم �مل�صلمني بعد �أن و�صلت حالة �لدولة �لإ�صالمية �إىل م�صتوى ل حت�صد عليه زمن 
�خلليفة �لثالث. 

ولذا، فاإن اأقوال هذا االإمام الفذ و�سلوكه كانت امتدادا الأقوال الر�سول و�سلوكياته 
يف التعامل مع االأحداث والوقائع التي ع�سفت باالإ�سام وامل�سلمني اأو تلك التي 

ا�ستجدت يف حياتهم فاختلفوا يف تاأويلها.
وكانت فتنة اخلوارج من اأ�سد الفنت التي واجهت املجتمع االإ�سامي ودولته الفتية 
يف ع�سر خافة اأمري املوؤمنني يف الن�سف االأول من القرن الهجري االأول، وقد 
منزلته من  يدركون  كانوا  اإماما عظيما  دولته  نظام  على  اخلارجني  هوؤالء  كّفر 
بني  بها  يتمتع  التي  والفقهية  الدينية  ال�سلطة  قيمة  يعرفون  وكانوا  اهلل،  ر�سول 
التكفرييني؟ وما هي  املنحرفني  االإمام على هوؤالء  رّد  النا�س، فكيف كان  عموم 

طبيعة هذا الرد؟
ومن املعروف اأن التهمة التي �ساقها اخلوارج لاإمام كانت تتمّثل برف�سه التوبة 
عّدوا ذلك مع�سية كبرية،  امل�سهورة؛ مما  التحكيم يف معركة �سفني  قبول  عن 
وقد كتب اخلوارج ر�سالة الأمري املوؤمنني مفادها: ) اأما بعد فاإنك مل تغ�سب لربك 
التوبة نظرنا  وا�ستقبلت  بالكفر  نف�سك  �سهدت على  فاإن  لنف�سك؛  واإمنا غ�سبت 
اإن اهلل ال يحب اخلائنني(  �سواء....  نابذناك على  فقد  واإال  وبينك،  بيننا  فيما 
االلتزام  اأجربوه عليه هم، وعليه  الأنه عقد عهدا  االإمام دعوتهم  وحينما رف�س 
كان منهم  فما  االإ�سامية،  املواثيق  قواعد  تن�س  به مع خ�سومه يف �سفني كما 
النا�س  كل  وتهديد  ال�سيا�سي  ونظامه  ودولته  االإمللام  على  اخلللروج  اإال  حينذاك 

املتمتعني بحماية هذه الدولة وتعري�س حياتهم ودمائهم للخطر.
وقد نقلت لنا كتب التاريخ اأحداثا مفجعة و�سورا ماأ�ساوية من ا�ستهتار اخلوارج 
من  وازع  دون  والذراري  االأطفال  لدماء  وا�ستباحتهم  للحرمات  وهتكهم  بالقيم 
خوف اأو من ورع، ويف مقابل كل ما فعلوه فاإن االإمام علي وقف كثريا ليحاورهم 
ويجادلهم بالتي هي اأح�سن عّلهم يعودون اإىل ح�سرية الدين ويفيئون اإىل ر�سدهم 
بعد ظلم وغّي، وكان ابن عبا�س و�سع�سعة بن �سوحان و�سواهم من اأبرز رجاالت 
بتعاليم  م�ستنريين  اخلللوارج  مع  وفقهي  عقائدي  حوار  يف  دخلوا  الذين  االإمللام 

االإمام وبو�ساياه االإن�سانية واالأخاقية.
على  عمل  بل  قمعية،  و�سائل  اأيللة  االأوغلللاد  هللوؤالء  مع  علي  االإمللام  ي�ستخدم  ومل 
حما�سرة هذه الفتنة ومنعها من االنت�سار يف االأم�سار االإ�سامية االأخرى التي 
كانت بيد خ�سومه كباد ال�سام التي كانت بعهدة معاوية، وقد كان كثريا 
نهج  يف  ورد  كما   - فيخاطبهم  واالإر�للسللاد  بالن�سح  اإليهم  يتوجه  ما 
الباغة- قائا: ) كونوا حيث �سئتم وبيننا وبينكم اأن ال ت�سفكوا 

دما حراما وال تقطعوا �سبيا وال تظلموا اأحدا( يف حني قال لهم يف مو�سع اآخر 
اأن تزعموا اأين اأخطاأت و�سللت فلم ت�سللون  اإال  اأبيتم  من الكتاب نف�سه: ) فاإن 
عامة اأمة حممد ب�سايل وتاأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي، و�سيوفكم على 

عواتقكم ت�سعونها موا�سع الربء وال�سقم، وتخلطون من اأذنب مبن مل يذنب(
وكان)( ال يعرف الياأ�س يف التحاور مع هوؤالء املارقني، لكنهم كانوا م�سّرين 
العدوان  وا�ستخدام  ال�سيف  با�ستخدام  التهديد  حّد  اإىل  التمادي يف غيهم  على 
يكّفر هوؤالء،  اأن  االإمام علي  كّل هذا رف�س  ومع  الدنيئة،  اأهدافهم  اإىل  للو�سول 
بل كان يعرتف باإ�سامهم ويعاملهم على وفق هذا املبداأ، وقد نقلت لنا امل�سادر 
التاريخية اأن االإمام �سُئل عن اأهل النهروان اإن كانوا كفارا، فكان رّده عليهم:)من 
الكفر فّروا، قيل: فمنافقون هم؟ قال: اإن املنافقني اإذا قاموا اإىل ال�ساة قاموا 
ك�ساىل، وهوؤالء حتقرون �ساتكم بجانب �ساتهم... قيل: ماذا نقول فيهم؟ قال: 

قوٌم تاأّولوا فاأخطاأوا(.
وقد كان االإمام على قناعة تامة بعدم تكفري هوؤالء مع ف�ساد معتقداتهم، ال ل�سيء 
بغاة ظاملني،  كانوا  لو  ال�سهادتني حتى  نطقهم  بعد  باإ�سامهم  عاملا  لكونه  �سوى 
اإال بعدما  بقتالهم  يبداأ  بغوا علينا (. ولذلك مل  لنا  اإخوان  القائل فيهم: )  فهو 
هروان، وحينها مل يياأ�س من اإمكانية عودتهم  علم باأمر ت�سلُّلهم وخروجهم اإىل النَّ
فاأبوا،  الطاعة،  اإىل  ويدعوهم  يذكرهم اهلل،  اإليهم من  فاأر�سل  والر�ساد  للهدي 
ومل يغري �سيا�سته القائمة على اأالَّ يبداأهم بالقتال اإال اإذا بدوؤوه، وظلَّ على ذلك، 
ال�سحابي اجلليل عبد  هم �سفك دم  بع�سَ اأنَّ  للحرب:  بلغه قبل توجههم  اأنه  مع 
اهلل بن خباب وزوجه دون وجه حق، ف�سا عن اعتدائهم على حقوق االآخرين 
اإعان  مبثابة  ُيعّد  مّما  وهو  احلنيف،  االإ�سام  دين  �سانها  التي  دمائهم  وعلى 
واحرتام  ال�سلمي  التعاي�س  �سرورة  يف  رائعا  مثا  االإمللام  ي�سرب  وهنا  احلرب. 
اأن  ب�سرط  الدولة  لو كانت خمتلفة عن معتقد  واآرائهم حتى  االآخرين  معتقدات 
ال تقود هذه االأفكار واملعتقدات اإىل العدوان والبغي و�سفك الدم الذي حّرم اهلل 
حينها ال يبقى اأمام احلاكم ال�سرعي من خيار �سوى دفع هذا االعتداء بال�سبل 
واالإمكانيات املتاحة دفعا لل�سرر وال�سرور والف�ساد، وهو ما تواّله االإمام باأح�سن 
وجه يف �ساحة املعركة التي مل يخدعهم فيها ومل يباغتهم، واإمنا ترك لهم حرية 
االن�سحاب من هذه املعركة بال�سروط ال�سابقة، وقد ان�سحبت جماعة كبرية منهم 
اأما  واأدلته على �سالهم وكفرهم،  االإمام  املعركة بعد �سماعهم حجج  قبل بدء 
املتع�سبون منهم فقد لقوا حتفهم الذي ي�ستحقون بعد اأن اأعيت الو�سائل واحليل. 

مقاالت
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بعد
مسؤول املركز الثقايف العراقي النروجيي

هندف اىل اظهار ثقافة العراق وحضارته لبلدان العامل

بعد ان وطئت أقدامهم أرض املهجر وجدوا أنفسهم أمام مهام 
جسيمة يتحتم عليهم إنجازها، لذلك اجتمعوا وتشاوروا ليكون ثمرة 

تعاضدهم وتآزرهم تأسيس مركزا ثقافيا يعنى بشؤوهنم وشؤون 
بلدهم.

إهنم نخبة من األدباء واإلعالميني واملثقفني العراقيني الذين هاجروا من 
وطنهم واستوطنوا أرض املهجر بسبب االوضاع املرتدية يف البالد، جملة 
)الروضة احلسينية( التقت بأحدهم وهو مسؤول املركز الثقايف العراقي 
النروجيي، اإلعالمي عيل موسى املوسوي، ليتحدث يف احلوار التايل عن 

ماهية املركز.
•  حاوره:  اسماعيل خليل ابراهيم

حوارات
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هل لك ان حتدثنا عن كيفية تاأ�سي�س املركز الثقايف 
العراقي الرنويجي؟

من   2012 عام  الرنويج  يف  العراقي  الثقايف  املركز  تاأ�س�س 
العراق  �سورة  وعك�س  البلدين،  بني  الثقايف  التبادل  اجــل 
الثقافية واحل�سارية، واحت�سان الأدباء واملثقفني العراقيني 
يف الرنويج وتقدمي الدعم الكامل لهم من خالل اإقامة الكثري 
من الن�سطة والفعاليات التي تدعم الرتاث العراقي وحتافظ 

عليه.
ممن يتاألف كادر املركز وما م�سادر متويله؟

املثقفني  مــن  جمــمــوعــة  هــم  الــثــقــايف  املــركــز  موؤ�س�سي  ان 
اما  )او�سلو(،  الرنويج  يف  العراقيني  واُلدبــاء  والأكادمييني 
بالن�سبة مل�سادر التمويل فهناك دعم من قبل وزارة الثقافة 
العراقية للن�ساطات الثقافية، ال ان بعد حالة التق�سف التي 
مير بها البلد امتنعت الوزارة يف تقدمي الدعم، واكتفينا على 

الدعم ال�سخ�سي يف اقامة الن�ساطات والفعاليات املختلفة.
هل لنا التعرف على اهداف املركز؟

من اهم الهداف التي نعمل عليها هي جمع اجلالية العراقية 
نتاجاتهم  عر�س  خــالل  من  واملثقفني؛  الأدبـــاء  واحت�سان 
اندماج  اجل  من  م�سرتكة  مهرجانات  واإقامة  واإبداعاتهم 
العراقية والرتكيز على  الثقافات وعك�س ثقافتنا وح�سارتنا 
طيبة  �ــســورة  عك�سوا  ــذي  ال العراقيني  املبدعني  احت�سان 

ورائعة للعراق.
الرنويج؟  يف  املركز  يقيمها  التي  الن�ساطات  اأهم  ما 

وهل للمركز ن�ساطات خارج اململكة الرنويجية؟
اىل  �سماله  مــن  الــرنويــج  يف  ح�سرا  هــي  املــركــز  ن�ساطات 

جنوبه، 
املركز،  يقوم  التي  والن�ساطات  العمال  من  جملة  وهناك 
التي  والفعاليات  الن�ساطات  طــرح  اىل  دائــمــا  نعمد  حيث 

تتنا�سب مع اجلالية العراقية هناك.
ــة والــفــنــيــة، وتــكــرمي  ــي ـــدوات العــالم ـــن وتــ�ــســمــل اقــامــة ال
للكتاب،  معر�س  وتنظيم   ، واملوؤثرة،  املتميزة  ال�سخ�سيات 
تغطية  اىل  ا�سافة  العراقية،  الفلكلورية  الزيــاء  عرو�س  و 
النتخابات  مثل  للجالية  املهمة  الحــداث  لبع�س  اعالمية 
وال�سخ�سيات  وال�سعراء  الفنانني  ودعوة  املثال،  �سبيل  على 

املظاهرات  يف  وامل�ساركة  لهم،  احتفالية  واقامة  املرموقة 
ال�سلمية التي تقام يف الرنويج.

توا�سل  فهناك  الخــرى  واملذاهب  الطوائف  بخ�سو�س  اما 
التي  الن�سطة  مــن  الكثري  يف  وم�ساركتهم  معهم  م�ستمر 
من  الكثري  يف  ونتناق�س  الزيارات  نتبادل  حيث  بها  يقومون 

المور امل�سرتكة التي  جتمعنا.
العــالم  و�سائل  مــع  الثقايف  املــركــز  توا�سل  مــدى 
اوروبا  وو�سائل العالم الخرى داخل  الرنويجية 

والدول العربية وال�سالمية؟
لدينا توا�سل مع اغلب و�سائل العالم العربية والرنويجية،  
املوؤ�س�سات  قبل  مــن  تقام  التي  الفعاليات  اغلب  ونح�سر 
اجلالية  داخــل  وا�سع  ن�ساط  ولدينا  الرنويجية،  واملنظمات 
والفعاليات  املــهــرجــانــات  خــالل  مــن  والــعــربــيــة،  العراقية 

املختلفة التي نقيمها من اجل ن�سر ثقافتنا واحلافظ عليها.
بني  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل  يف  دور  للمركز  هــل 

اجلاليات املقيمة خارج بلدانهم؟ 
ر�سالة  نعطي  وان  املهجر،  يف  بلدنا  �سورة  نعك�س  ان  نتمنى 
�سالم وحمبه ووفاء لرن�سم �سورة وا�سحة املعامل عن بلدنا، 
وهذا ل يكون ال بتظافر اجلهود من اجل تكوين هذه ال�سورة 
التي وبف�سل �ساعني لرت�سيخها يف اذهان اجلميع، وان نوحد 
ونكون  م�ساكلهم  حل  يف  ون�ساعدهم  العراقية  اجلالية  كلمة 

�سوتهم وكلمتهم امل�سموعة.
خالل  من  الــدويل  العــالم  �سعبة  عمل  تــرى  كيف 

ا�سداراتها املتنوعة؟
احل�سينية  العتبة  يف  ـــدويل  ال العـــالم  �سعبة  بـــاأن  ل�ــســك 
اغلب  اىل  احل�سيني  ال�سوت  اي�سال  ا�ستطاعت  املقد�سة 
مدى  على  يــدل  وهــذا  الجنبية،  باللغات  الناطقة  البلدان 
حرفية ال�سعبة يف معرفة ا�سرار الدخول اىل هذه املجتمعات 
والتاأثري فيها، ويتعزز ذلك باإ�سداراتكم املختلفة من مطبوع 
واملذهب،  الدين  ي�سب يف خدمة  كله  وهذا  ومرئي  ومقروء 
النبي  العمل اجلبار خلدمة  التوفيق يف هذا  لكم  ا�ساأل اهلل 
�سل اهلل عليه واله و�سلم واأهل بيته الطهار عليهم ال�سالم، 
وان ل يحرمكم هذه اخلدمة وهذا العمل املبارك حتت راية 

‚‚�سيدي ومولي ابي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم. 
‚‚

جمع 
الجالية 

العراقية 
واحتضان 

األدباء 
والمثقفين 

من أهم 
أهدافنا 
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 • نا�صر �خلز�عي

ظاهرة �لوحي �لقر�آين يف �لدر�ش �ل�صت�صر�قي

يعود �هتمام �لالهوت �مل�صيحي بالقر�آن �لكرمي ولغته �إىل �لقرن 
�لثامن �لهجري، فبعد ظهور �لإ�صالم ب�صبعة قرون وحتديد� يف 

�لعام )711هل( �ملو�فق )1311م( قرر �أحد �أكرب جمامع كنائ�ش 
فينا  بالنم�صا �إن�صاء خم�صة كر��ٍش لتدري�ش �للغة �لعربية و�آد�بها يف 
�أكرب خم�ش جامعات �أوربية �آنذ�ك هي ) باري�ش، �أك�صفورد، بولونيا، 

�صلمنكا، وجامعة �لإد�رة �ملركزية �لبابوية(.

ومبرور الزمن تطورت املباحث والدرا�سات الفكرية واللغوية التي قامت 
امل�سيحي  للغربي  تتيح  الأغرا�س  اأن�سئت  التي  واملعاهد  املراكز  هذه  بها 
الهيمنة والت�سلط على ال�سرقي امل�سلم من خال تفكيك معارفه اخلا�سة 
واالإملام باأ�سول هذه املعارف الكت�ساب القوة يف مواجهته وحماربته من 

خال امتاكه القدرة على تفكيك هذه املعارف وحماولة تقوي�سها .
وللوحي يف اأ�سل اللغة ا�ستعماالت ودالالت كثرية منها: االإلهام الفطري 
اإىل  )واأوحينا  تعاىل:  قال  االإن�سان  روع  يف  ك�سف  من  اهلل  يلقيه  ما  اأو 
اأم مو�سى اأن ار�سعيه(، ومنها و�سو�سة ال�سياطني للنف�س الب�سرية، قال 
تعاىل:) واإن ال�سياطني ليوحون اإىل اأوليائهم( ومنها ما يلقيه اهلل من 
تعامي واأوامر ليفعلوها قال تعاىل: ) اإذ يوحي ربك اإىل املائكة(  ومنها 
)واأوحى  تعاىل:  قال  واحل�سرات  واحليوانات  للدواب  الغريزي  االإلهام 
ربك اإىل النحل، اأما داللة الوحي ال�سرعية فهي تت�سن اإباغ اهلل تعاىل 
بدون  علنية  اأو  �سرية  ر�سالة  لتلقي  الب�سر  من  وي�سطفيه  يختاره  ملن 
و�ساطة اأحيانا اأو بو�ساطة ملك مطيع هو )جربيل عليه ال�سام( اأحيانا 

اأخرى.
ومن دون اخلو�س يف ال�سور والكيفيات التي يتجلى من خالها جربيل 
باأن نزول الوحي ال يتعار�س مع  لتبليغ الر�سالة املوكل بها نوجز القول 
مبادئ العلم وال مع قوانني املنطق العقلي الأن ال�سواهد التي تزخر بها 
احلياة وال �سيما املعا�سرة منها تدلل على اإمكانية حدوث ظاهرة الوحي 
ما دامت احلياة غنية باالأ�سرار واحلقائق التي مل تك�سف بعد، وهناك 
الكثري من الدالئل وال�سواهد التي تناقلها مف�سرو القراآن الكرمي على مر 
اأو ما ي�سابهها  الع�سور للتدليل على اإمكانية ح�سول )ظاهرة الوحي( 

على االأقل من الناحية العملية الواقعية .
وظاهرة  امل�ست�سرقون  خالها  من  تعامل  التي  الطريقة  كانت  وقللد 
الوحي مدعاة للدرا�سة والت�ساوؤل لكون هوؤالء امل�ست�سرقني ميثلون 
تتجلى  مللرايللا  هللم  اأو  كم�سلمني  لنا  اآخللر  كائنا  بالنتيجة 

امل�ست�سرقني  اأن جند كثريا من  واأهله، فا غرابة  االإ�سام  فيها �سورة 
عن  االإجابات  من  كثريا  فيه  وجللدوا  ملّا  الدين  هذا  اعتنقوا  املن�سفني 
دون  هي  كما  احلقيقة  قال  منهم  وكثريا  والعقلية  الفل�سفية  اأ�سئلتهم 
بعقبة  البع�س منهم ا�سطدموا  لكننا مع هذا جند  تزييف،  اأو  حتريف 
كاأداء وهم يتعر�سون لهذه الظاهرة التي مل ت�ستوعبها عقولهم فاأنكروها 
ا�ستطاع  مفوها  وبليغا  اجتماعيا  م�سلحا  حممدا  عاّدين  االإنكار  اأ�سد 
بيئية  ومكا�سب  موؤهات  من  ميتلكه  ما  على  اعتمادا  بقراآنه  املجيء 
اإنكارهم  �سرفة ال عاقة لها بال�سماء ال من قريب وال من بعيد، ولعل 
للوحي هو الذي قادهم بالتايل اإىل اإنكار امل�سدر االإلهي للقراآن الكرمي، 

ومن ثّم اإىل قولهم بب�سرية القراآن وب�سرية الدين االإ�سامي برمته .
اأ�سد  من  وهللو  لوبون(  )جو�ستاف  امل�سهور  الفرن�سي  امل�ست�سرق  يللرى 
املتحاملني على األوهية الوحي وقد�سيته فيقول مف�سرا ما يعرتي ر�سولنا 
االأكرم عندما يغ�ساه جربئيل: اإن ت�سرفات حممد عند نزول الوحي ما 
هي اإال نوبات �سرع يتبعها احتقان وغطيط وغثيان، واإن م�ساألة الوحي 
اإعادة نظر على وفق ما يعرتي نبي  اإىل  كما يعتقدها امل�سلمون بحاجة 

االإ�سام حممد من هذه النوبات الدورية!
يف حني ذهب معا�سره االإجنليزي )مونتجمري واط( اإىل اإنكار ظاهرة 
الوحي برمتها لكّنه نّزه ر�سولنا االأكرم من اأن يعرتيه هو�س اأو �سرع اأو 
ما �سابه ذلك من اأمور لها عاقة بالطب النف�سي اأو االأمرا�س النف�سية 
واإن  العبقري  اخليال  حللاالت  من  حالة  بكونه  الكرمي  القراآن  مف�ّسرا 
به  متتع  الذي  املعرّب  اخلللّاق  اخليال  اإال  هو  ما  الكرمي  القراآن  م�سدر 

الر�سول حممد )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(.
وقد تبنى هذا الراأي م�ست�سرق اآخر هو ) رودن�سون( الذي قال اأن الوحي 
النف�سية  االأمرا�س  اأو  ال�سرع  اأنللواع  من  نوع  اأنه  على  تف�سريه  ميكن  ال 
الع�سبية، مثلما ال ميكن تف�سريه على اأنه عاقة باجلن كما كان ينظر 
الر�سول  لو�سول  نتيجة  هو  واإمنللا  وال�سياطني،  باجلن  ال�سعراء  لعاقة 

مقاالت
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حممد اإىل اإحدى درجات الت�سوف التي تتيح له احتادا بالذات 
االإلهية واندماجا يجعانه قادرا على املجيء مبثل هذا الكام 

ال�ساحر العبقري ككام القراآن الكرمي.
اأما امل�ست�سرق امل�سهور )جولدت�سهري( املعروف بدقة بحوثه يف 
العقيدة االإ�سامية وتبحره بتاريخ امل�سلمني وعقائدهم واآرائهم 
فريى اأن روؤية النبي االأكرم وعبقريته يف القراآن الكرمي ماهي اإال 
نوع من اأنواع التكييف الفل�سفي والفكري لعقائد واأفكار الديانات 
االأكرم  الر�سول  عليها  واطلع  االإ�سام  �سبقت  التي  التوحيدية 
بحكم  لها  ال�سخ�سية  معرفته  وب�سبب  الكثرية  اأ�سفاره  ب�سبب 
قربها من بيئته اخلا�سة، ال �سيما واأن العرب قد عرفوا الديانتني 
ال�سماويتيني ال�سابقتني لاإ�سام وهما الديانة اليهودية والديانة 
امل�سيحية وقد دان بع�ٌس من العرب زمن الر�سول باإحدي هاتني 

الديانتني اإىل جانب ديانتهم االأوىل الوثنية )ال�سنمّية(.
تناق�س  اأن  من  اأوهى  امل�ست�سرقون  بها  تذرع  التي  احلجج  ولعل 
اأعرا�س ملر�س  اأية  تبُد علية  االأكرم مل  يرد عليها، فر�سولنا  اأو 
كتب  لنا  تنقل  كما  منه  القريبة  االأخللرى  االأمرا�س  اأو  ال�سرع 
�سبابه  منذ  وباحلكمة  العقل  بتكاملية  و�سفته  التي  ال�سرية 
الباكر وهناك ق�س�س و�سواهد كثرية تناقلها الرواة واملوؤرخون 
تثبت ذلك، اأما الراأي الذي ذهب اإليه )واط( من كون القراآن 
منقو�س  راأي  فهو  املبدع  اجلمعي  وللمخيال  للعبقرية  حم�سلة 
م�سدرهم  حممد  غري  االآخرين  االأنبياء  باأن  ينتهي  واط  لكون 

اهلل! فلم ال يكون نبينا ناها كام قراآنه من امل�سدر نف�سه؟
امل�سركني  باعرتاف  الباغة  و�سديد  معجزا  الللقللراآن  كللان  وملللا 
اأنف�سهم فلم ال ين�سبه حممد )�سلى اهلل عليه واآله( اإىل نف�سه 
كي يفخر بذلك. وهو ما غرب عن ذهن مفكر وموؤرخ كبري مثل 
هو  واإمنللا  نبيا  يكن  مل  حممدا  اأن  اإىل  الذاهب  )جولدت�سهري( 
م�سلح اجتماعي تهّياأت له فر�سة االطاع على ديانات وثقافات 
االأمم القريبة من بادية اجلزيرة العربية. يف حني عرّب عن ذلك 
القراآن الكرمي يف موا�سع عديدة مدافعا عن األوهية م�سدر هذا 
العظيم مبّلغا باحلق  النبي  لهذا  واختيار اهلل  الكام وقد�سيته 
و�سادعا مبا اأمره به رّبه الكرمي، قال -تعاىل- يف حمكم كتابه 
وما  غوى  وما  �ساحبكم  �سّل  ما  هللوى،  اإذا  والنجم   ( العزيز: 

ينطق عن الهوى، اإن هو اإال وحي يوحى(.....

ُنَخب وماذا يعني )2(

•  �سباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

النخبة  او  ال�سيا�سية  النخبة  م�سطلح  اأن  ال�سابق  العمود  يف  اأوجللزت  قد  كنت 
يتمتع  دميقراطية  دولة  منوذج  بناء  يف  يفلح  مل  كونه  م�سَتهَلكًا  اأ�سبح  احلاكمة 
فيها النا�س باحلقوق والواجبات �سوا�سيًة ويحكم فيها القانون فعًا ال قواًل، واأن 
الو�سطى  الطبقات  تعتمد على  اجتماعية جديدة  توازنات  الو�سعية خلقت  هذه 
التي من املوؤمل ان تكون لها كلمة الف�سل م�ستقبًا يف حتديد توجهات اال�ساح 
االجتماعية اجلديدة مرهوٌن مبهمتني  الطبقة  �سعود هذه  ولكن  تنفيذها،  ويف 
الفر�سة.  اأخذ  واالأف�سلية و�سرورة  باالأحقية  اإقناع اجلماهري  اأولهما  حا�سمتني 
الفا�سدين  لف�سح  االجتماعية  الطبقة  هذه  بت�سّدي  تتلخ�س  الثانية  واملهمة 

وجتريدهم من التاأييد اجلماهريي و�سواًل الإف�سالهم وخلعهم وا�ستبدالهم...
اإن تناول املهمتني اأعاه بال�سرح والبيان الكايف ال ميكن يف هذا احليز املحدود 

اإال بطريقة ما قلَّ وَدْل.
فبالن�سبة للمهمة االأوىل فاإن طريق اإقناع اجلماهري باالأحقية واالأف�سلية و�سرورة 
اتاحة الفر�سة للت�سدي لي�س مزروعًا بالورود، وامنا يتطلب العمل احلثيث و�سط 
عامة النا�س والتقّرب منهم واإبداء االهتمام بكل ق�ساياهم وااللتقاء بهم يوميا 
ويف كل مكان، بل واظهار القدرة يف التعامل مع التحديات التي تع�سف باملجتمع 
وبيان امكانيات الت�سدي واملعاجلة و�سنع احللول، وت�سنيف احتياجات النا�س 
وفق �سرائحهم ومتابعة كل من هذه ال�سرائح على حدة باهتمام يتنا�سب وحجم 
تكليف  النا�س  خدمة  الأن  الت�سدي،  يريد  الللذي  كاهل  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
خادما  يكون  ان  يجب  احلكومية  للمنا�سب  يت�سدى  من  ان  مبعنى  ت�سريف،  ال 

ًا لل�سلطة التي ت�سّنمها بف�سل النا�س... لل�سعب ال �سيدًا عليهم، وال م�ستغِّ
االجتماعية  الطبقة  هذه  بت�سّدي  تتلخ�س  والتي  الثانية  باملهمة  يتعلق  ما  اأما 
لف�سح الفا�سدين وجتريدهم من التاأييد اجلماهريي وبالنتيجة ا�ستبدالهم، فاإن 
هذا االأمر ي�ستدعي عدم الركون لاآلة االعامية واأفواج امل�ستفيدين من اجلهات 
او  اجتماعي  او  ُعريف  تاأثري  او  مهادنة  با  ومواجهتهم  الفا�سدين،  واالأ�سخا�س 

حزبي.
العليا  الدينية  املرجعية  و�سحتها  التي  الطريق  خارطة  فاإن  اجلانب  هذا  ويف 
من  املثلى  هي  تعد  للمف�سدين،  والت�سدي  الف�ساد  مكافحة  ب�سرورة  واخلا�سة 
ومراقبة  احلكومي،  الرتهل  على  الق�ساء  �سرورة  اىل  املرجعية  ا�سارة  حيث 
تدفق االأموال وارجاع املنهوبة واملغت�سبة منها، وتقييم اداء الوزارات وموؤ�س�سات 
وتعزيز  ال�سعب،  االجتماعية بني طبقات  العدالة  بها، وحتقيق  املرتبطة  الدولة 

دور هيئة النزاهة يف املراقبة واملتابعة والتدقيق..
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اجتماع

أهميته؟ كيف نجّسده؟ ما الذي يدفعنا اليه؟

اجتماع

• �صباح �لطالقاين

العمل الطوعي
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أثارت فضويل مجلة بسيطة عن العمل التطوعي )ليس املهم أن تشارك 
يف عمل طوعي بل املهم أن تعرف أمهية العمل التطوعي(. ويبدو أهنا 
موجهة للذين يعتقدون أن ال أمهية أبدًا ألن يتطوع املرء للقيام بعمل 
بال مقابل، ألن احلقائق عىل ارض الواقع تشري اىل بلوغ آالف العراقيني 
أقىص مدى يف العمل الطوعي وأنبل ما ينشده االنسان من رفعة وشعور 
باإلنسانية والوطنية، بداللة تطوع اآلالف منهم وبذل حياهتم يف سبيل 
الدفاع عن الوطن والشعب واملقدسات دون توقع فائدة دنيوية وبال 

مقابل مادي.
فام الذي دفع هؤالء اآلالف لرتك ملّذات احلياة ومعارشة العيال وقضاء 
األوقات املمتعة؟ ليذهبوا ويلتحفوا العراء متحدين قسوة احلياة بردًا 

وحّرًا وجوعًا، ويواجهون وحوشًا ال تعرف رمحة وال تنتمي لدين؟
او  او جلمعية  لفالن  أمكن  أوسع، كيف  نطاق  نتساءل عىل  أن  لنا  ثم 
معينة من  الطوعي يف خدمة رشحية  العمل  أن جتّسد معنى  ما  منظمٍة 
الناس؟ او يف تقديم خدمة عامة ترفع عن املجتمع مّهًا او تكافح حالة 

غري حضارية؟
ديننا  هو  عام  كمفهوم  التطوع  عىل  للحث  األقوى  الدافع  كان  وإذا 
احلنيف - بِلحاظ فتوى املرجعية العليا واستجابة اآلالف للدفاع عن 
م هذه احلالة خلدمة كافة مفاصل احلياة اليومية  العراق- فلامذا ال نعمِّ

وسد كل فجوة حضارية او اجتامعية او أخالقية تستفحل بيننا؟

 ما هو العمل الطوعي؟ وما أمهيته؟ 
للعمل الطوعي العديد من التعاريف التي قد يكون منها مرتبط بأسس 
بالنفس  والبذل  والتقوى  الرب  عىل  التعاون  عىل  حتث  كثرية  اسالمية 
واملال، وهناك أيضا تعاريف تتعلق باملفهوم احلضاري واملدين للعمل 
عموما  التطوعي  العمل  ولكن  عامة،  انسانية  منطلقات  من  الطوعي 
اجل رشحية  او من  اجل جمتمعه  املواطن من  يبذله  الذي  اجلهد  يعني 
معينة او مؤسسة ما، دون توّقع جزاء مادي مقابل جهوده، سواء كانت 

هذه اجلهود معنوية او مادية يف سبيل سعادة اآلخرين ومساعدهتم...
وتكمن أمهية العمل الطوعي يف انه يعزز انتامء ومشاركة األفراد يف بناء 
او اصالح جمتمعهم، او املساعدة يف سد فجوة تتعلق بالفقر او الوعي او 

التنمية البرشية او اخلدمات وغريها.
 ومن جانب آخر فإن العمل الطوعي وخاصة ما كان منه ختصصيًا فإنه 
ينّمي قدرات األفراد والشباب بالذات، ويصقل مهاراهتم الشخصية 
والعلمية والعملية، من خالل ممارستهم أعامل قد تتطلب منهم الصرب 

واهلمة العالية والتنازل عن الكثري من مزايا حياهتم التي تعودوا عليها، 
والتعامل مع رشائح خمتلفة متباينة الوعي واالدراك واملستوى الثقايف.

لألفراد  الفرصة  إتاحة  مسألة  الطوعي  العمل  أمهية  لبيان  ونضيف 
وخاصة الشباب للتعبري عن أفكارهم يف الكثري من القضايا العامة، التي 
هتم املجتمع وتكون عىل مساس مبارش بحياة أقراهنم، فضال عن صقل 
شخصية الفرد من خالل تأدية اخلدمة التطوعية بشكل مبارش وبجهد 
شخيص خالص، األمر الذي يؤهلهم للمشاركة يف حتديد األولويات 

التي حيتاجها املجتمع واملشاركة يف التخطيط واختاذ بعض القرارات.

رضورة وجود اأُلسوة يف العمل الطوعي 
مع وجود حماوالت حمدودة من قبل بعض املنظامت املجتمعية للنهوض 
باملستوى التوعوي واخلدمي واخلريي يف مدينة كربالء عىل سبيل املثال، 
العتبة احلسينية املقدسة قدمت وال تزال أروع األمثلة اخلاّلقة يف  فإن 
خدمة املجتمع واملدينة املقدسة، وآخر هذه املبادرات هي احلملة التي 
رعتها العتبة املطهرة لتنظيف مدينة كربالء ورفع النفايات التي تراكمت 
تقاضيهم  عدم  بسبب  العمل،  عن  البلدية  عاّمل  عزوف  أزمة  جراء 

رواتبهم لعدة أشهر.
فقد قامت العتبة بتسخري إمكاناهتا املادية والبرشية ومن كافة الرشائح يف 
سبيل ان تقدم انموذجا تكافليا لتحسس املسؤولية، ومنها استنفار شعبة 
التبليغ الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية مبلغيها 
من رجال الدين "املعممني" من كافة املحافظات، للمشاركة بحمالت 

ترضب العتبة احلسينية املقدسة أروع األمثلة يف نطاق العمل الطوعي من حيث دأهبا عىل تقديم خمتلف اخلدمات 
لكافة رشائح املجتمع، عرب بناء املدارس واملستشفيات وجممعات األيتام والنازحني وحمطات املياه ومعاهد الفكر 

والعلوم والبحوث، فضال عن دورها األسايس يف ارشاد املجتمع وتوعيته دينيا وتربويًا...

25

 جمادى الآخرةـ  1437 هـ



تنظيف األحياء والشوارع ورفع النفايات منها.
املبّلغون خالل  املبادرة محالت توعوية وتثقيفية أطلقها  ورافقت هذه 
تأديتهم أعامل التنظيف حلث املجتمع العراقي عىل حتمل املسؤولية يف 
ظروف قاهرة كالتي نمر هبا من ازمة مالية وتشتت وضعف سيايس يف 

ادارة الدولة.
مسؤول شعبة التبليغ الديني يف العتبة احلسينية، الشيخ فاهم اإلبراهيمي 
قال عن هذه احلملة" خرج نحو 200 رجل دين "معمم" بالتنسيق مع 
العتبة احلسينية ودوائر مديريات البلدية لتجهيز املواد املطلوبة لتنظيف 
شوارع وأحياء حمافظاهتم، بعد أسبوع من نزول ممثل املرجعية العليا يف 
حمافظة  وشوارع  أزقة  لتنظيف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  كربالء 

كربالء".

آثار العمل التطوعي
للعمل الطوعي آثار اجيابية متعددة النواحي تضع بصمتها عىل شخصية 
االنسان ومن ثم فإهنا تصب مبارشة يف خدمة املجتمع باعتبار ان تنمية 

الفرد أساس لتنمية املجتمع وجعلُه واعيًا منتجًا مبدعًا.
ومن هذه اآلثار ان العمل الطوعي يتيح للفرد التعّرف عن كثب عىل 
جمتمعه ويتيح له التامس املبارش مع القضايا اهلامة والتعرف عىل الثغرات 
التي تشوب نظام املجتمع عموما ونظام اخلدمات بصورة عامة أيضًا..

جديدة  وصداقات  عالقات  انشاء  عىل  الطوعي  العمل  ويساعدنا 
من رشائح خمتلفة، وينّمي الثقة بالنفس من حيث ان املبادرة ملشاركة 
اآلخرين مهومهم وحتديات حياهتم جتعلك تشعر بالثقة أكثر وتكتشف 

قدراتك بصورة أدق واكرب.
ومن جانب آخر فإن التطوع لعمل ما ُيشعر الفرد بالقدرة عىل إحداث 
تغيري، وُيمكنه من اختيار احلقل الذي يتخصص به فيام بعد، حيث ان 

تعدد التجارب يتيح لالنسان خيارات متعددة للتطلع للمستقبل، فضال 
عن ان هذه املبادرات تزيد من قدرة الفرد عىل التفاعل والتواصل مع 

اآلخرين.
قيمة عليا للفرد ورضورة يف الظروف االستثنائية 

ويفيد املدرب ومسؤول شعبة التدريب يف قسم تطوير املوارد البرشية 
حممد محزة الكناين  بأن" العمل التطوعي يمثل قيمة عليا للفرد يف عطائه 
ومشاركته يف جمتمعه فهو نموذج حضاري يدل عىل رقي املجتمعات 
تنتقل  ألهنا  ذاتيًا  املجتمع  ويطور  ينمي  وكذلك  وتطورها  ونموها 
كالعدوى بني املجتمع، من خالهلا يتاح للفرد ان يشعر بأنه فرد فعال 
داللة  ذا  يعترب  كذلك  الفعال  اخلريي  االجتامعي  البناء  يف  ومشارك 
ومؤرش حساس عىل مسؤولية املجتمع جتاه ما يقدمونه للغري من فائدة.

وأضاف الكناين ان العمل التطوعي هو عمل خريي بحد ذاته أي انه 
الفرد جتاه خدمة  عمل خايل من األرباح متامًا، يكون من خالل دافع 
املجتمع يف شتى املجاالت حتت منظومة القيم االجتامعية اخلاصة هبم 
التطوعية،  واجلهود  واحلكومية  اجلهود  بني  العمل  تكامل  يف  يساهم 
لسد جزء مهم من احتياجات املجتمع ويعزز روح التعاون واملشاركة، 
ويشكل دافع معنوي مهم ألن كل االديان حتث عىل التعاون واملشاركة 

وتعليم واكتساب معلومات ومهارات جديدة.
أهداف  حتقيق  سبيل  يف  للفرد  هامة  قاعدة  التطوعي  العمل  ويشكل 

سامية مثل:
أ - املشاركة يف األعامل املحببة لنفسه

ب - زيادة مهاراته وتنمية قدراته
ت - حتقيق أهداف عامة وخاصة

ث - استثامر وقت الفراغ يف هذه األعامل
ج - األهم من هذا كله هو األجر عند اهلل سبحانه وتعاىل
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طرق ترسيخ مفهوم العمل التطوعي :
أ - زج الشباب يف ورش ودورات تنموية تبلور هلم امهية فكرة العمل 

التطوعي واثره عىل املجتمع.
ب - بث روح التعاون والعمل من خالل ارشاكهم بربامج هادفه ال تتم 

اال عن طريق العمل اجلامعي.
املتعة  روح  بث  فيها  بام  للنفس  حمببة  جتارب  عىل  الشباب  زج  ت - 

والسعادة.
ث - مساعدهتم يف اعداد خطة شخصية حلياهتم ودور العمل التطوعي 

يف خططهم اليومية والشهرية والسنوية.
ج - اشعارهم بمسؤولية وأمهية هذا النشاط  غري الربحي وبيان اثره عىل 

كل طبقات املجتمع.
املنظامت  من  الكثري  االخــرية  العرش  السنوات  نرى  هذا  ضوء  وعىل 
اخلاصة باملجتمع املدين حتمل صفة أعامل تطوعية ولكن لدهيا مآرب 
أخرى يف شتى املجاالت التي ختص املجتمع والتسلق من خالل بعض 
عن  خارجة  شخصية  غايات  اىل  للوصول  والطامح  الواعي  الشباب 
أهداف وابعاد العمل التطوعي يف الوقت الذي نحن بأمس احلاجة اليه.
وخيتم الكناين" نظرًا ملا يمر به البلد من ظروف استثنائية يف عدة جماالت 
تبادر  ان  التطوعية  والفرق  واملنظامت  اجلمعيات  املعول عىل  التي من 
ويكون هلا الدور الفعال يف هذا الظرف احلرج، ويف ذات الوقت ال ننكر 
ان هناك مبادرات انسانية رائعة قدمت من قبل املنظامت واجلمعيات 
العمل  والزال  ومادية  عينية  معونات  ارســال  يف  التطوعية  والفرق 
مستمر، ولكن يبقى سقف الطموح اعىل لكي نرقى بمجتمعنا وننمي 
قدرات شبابنا وطاقاهتم وتوجيهها يف املجال الذي يصب يف مصلحة 

البلد واملجتمع..

والئيات

�سباح  من  ع�سر  احلــاديــة  ال�ساعة  عند  وبالتحديد  عاما   )25( قبل 
الثالثاء 16 �سعبان 1411هـ املوافق 5 اآذار 1991م انطلقت من كربالء 
�سرارة النتفا�سة ال�سعبانية املباركة التي نطق بها الدم ليرتجم كلمات 
احلق بوجه �سليل الطغاة بعد ان ا�ستمدت مبادئها من ثورة احلق التي 

�سدح بها المام احل�سني عليه ال�سالم قبل 1400 عاما.
هذه النتفا�سة العظيمة التي �سرعان ما انت�سرت يف عدد من املحافظات 
العراقية وباخل�سو�س حمافظات الو�سط واجلنوب ك�سرعة انت�سار النار 
يف اله�سيم مل يهتز ب�سببها عر�س الطاغية املقبور )�سدام( فح�سب بل 
انتقال جتربتها اىل  العربية خوفا من  املنطقة  الطغاة يف  هزت عرو�س 
للحفاظ  معه  والوقوف  الطاغية  ملنا�سرة  دفعهم  الذي  المر  بلدانهم، 
على كرا�سيهم من جهة واإتاحة الفر�سة اأمامهم لإبادة املد ال�سيعي من 

جهة اخرى.
ولعل تركيز احلديث على تفا�سيل النتفا�سة واأحداثها يف كربالء ياتي 
لكونها املحافظة الكرث �سالبة بوجه اأزلم الطاغية ف�سال عن انفرادها 
براثن  مــن  بالكامل  املدينة  تطهري  يف  العراقية  املحافظات  بــني  مــن 
البعثيني خالل ايام قليلة ووقوفها بحزم بوجه احلر�س الوطني واإجبار 
طيلة  املدينة  دخول  وعدم  الن�سحاب  على  الزاحفة  الع�سكرية  القوات 

)15( يوما على الرغم من وجود غطاء جوي م�ساند.
قوات  ا�ستقدام  على  البائد  ال�سدامي  النظام  اعتماد  �سبب  ويــاأتــي 
املدينة وقتل  الغربية لقتحام  املو�سل وعدد من املحافظات  خا�سة من 
اهمها  متعددة  ر�سائل  طياته  يف  يحمل  مقد�ساتها  وانتهاك  منتف�سيها 
زرع روح الكراهية واحلقد بني ابناء البلد الواحد وخلق حالة من العداء 

والحتقان الطائفي بني ابناء تلك املحفظات.
ال انه وبعد مرور تلك احلقبة الزمنية انطلق نداء من نف�س البقعة التي 
تعر�ست لالنتهاك ولبى لها ابناء العراق بعد �سماعهم ا�ستغاثة اإخوانهم 
كبرية  ملوؤامرة  تعر�سوا  الذين  الغربية  واملحافظات  املو�سل  مدينة  يف 
من قبل بقايا ازلم البعث بفتحهم الباب على م�سراعيه امام جماميع 
الدماء  ا�ستباحة  لغة  �سوى  ولتعرف  والكراهية  احلقد  حتمل  تكفريية 

وانتهاك العرا�س واملقد�سات.
فلطاملا ان هنالك بلد فيه انفا�س احل�سني عليه ال�سالم لن يهزم ابناءه 

ابدا، ولن ت�ستباح ار�سه على مر التاريخ.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  ولء ال�سفار



ار�س فيها انفا�س احل�سني ... لن ت�ستباح ابدا
والئيات
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في رحاب الطاهرين

• حم�صن وهيب عبد

• �حللقة �لتا�صعة

تناولنا باحللقات �ل�صابقة خ�صائ�ش �لكمال �لت�صعة عند �لئمة 
�لأطهار من �أهل بيت �لنبي -�صلو�ت �هلل عليهم- وقلنا �ن �لوىل من 

تلك �خل�صائ�ش قدرتهم على �لخبار بالغيب مبا ل ميكن لأحد غريهم 
من �لب�صر فعل هذ�، لن �لغيب علم �خت�ش به �هلل -تعاىل فقط - 

و�إخبارهم عليهم �ل�صالم بالغيب يتم من قبله.
و�ن منحهم ذلك �لعلم دليل كونهم حجج �هلل -تعاىل- على عباده 

مكلفني وخمتارين من قبله جل وعال. 
وعلى هذ� �صن�صتكمل �صرد �لرو�يات �ل�صحيحة �ملوثقة �ملخربة عن 

�لغيب �لو�ردة عنهم عليهم �ل�صالم.

خصائص  الكمال  لالئمة

اسهاب الوصف 
والتفصيل  لفتنة بين امية
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االخبار عن ملك بني مروان:
لاإمام علي   مثل ما للر�سول االكرم اخبار عن م�ستقبل  مروان 
بن احلكم؛ الوزغ ابن الوزغ ، فقد قام النبي بنفي احلكم بن العا�س 
الذي تعترب ذريته اآخر حكام بني اأمية وظل احلكم بن العا�س يف املنفى. 
حتى رده عثمان بن عفان يف خافته. ونفّي النبي للحكم كان من باب 
اأن  النبي علم من ربه  اأن  واإقامة احلجة، ومبعنى  االأخذ باالأ�سباب 
احلكم باب من اأبواب الفنت واأن يف �سلبه من �سريكب على رقبة االأمة.. 
واأمه حمامة وجدته الزرقاء وكاهما من ذوات الرايات احلمر)1(،  ومل 
يدر بخلد احد انه �سيكون يوما ندا لو�سي ر�سول اهلل يف االمامة على 

!!! امل�سلمني او خليفة ل�ساحب الر�سالة اخلامتة
وروى الدمريي ال�سافعي يف مو�سعني من كتاب حياة احليوان، واحلاكم 
يف كتاب الفنت واملاحم من امل�ستدرك، عن عبد الرحمن بن عوف، اأنه 
كان ال يولد الأحد مولود اال اتي به اىل النبي)( فيدعو له، فادخل 
امللعون. ويف  امللعون بن  الللوزغ،  بن  الللوزغ  مللروان بن احلكم، فقال: هو 
لعنه ر�سول اهلل)( ومروان يف �سلبه.  اأبا مروان  اأن  حديث عائ�سة 

وكل ذلك من املتفق على �سحته وقبوله. 
مروان  اأبا  العا�س  اأبي  بن  احلكم  اأن  املذكور:  كتابه  يف  احلاكم  وروى 
اهلل  -لعنة  له  ائذنوا  فقال:  �سوته،  فعرف   )(النبي على  ا�ستاأذن 
عليه وعلى من خرج من �سلبه- اال املوؤمن منهم، وقليل ما هم ي�سرفون 
يف الدنيا وي�سعون يف االخرة، ذوو مكر وخديعة، ومالهم يف االخرة من 

خاق)2(.
�إّن  �أما  فقد اخرب االإمام علّي)( - يف و�سف مروان بن احلكم -: 
�لأربعة)4(،  �لأْكُب�ش  �أبو  وهو  �أنفه)3(،  �لكلب  كلعقة  �إمرًة  له 

و�صتلقى �ُلّمة منه ومن ولده يومًا �أحمر)5(.
بايعه -:يابن �حلكم،  عنه)(- ملروان بن احلكم يوم اجلمل وقد 
فلقد كنت تخاف �أن يقع ر�أ�صك يف هذه �لبقعة ؟! كاّل �أبى �هللَّ 
هذه  ميلكون  طو�غيت  �صلبك  من  يخرج  حتى  ذلك  يكون  �أن 

�لرعّية)6(.
ليحملّن ر�ية �صاللة بعدما  عنه)( - يف مروان بن احلكم -: 

ي�صيب �صدغاه، وله �إمرة َكلْح�َصة �لكلب �أنَفه )7(.
تاريخ دم�سق عن اأبي �سليمان: بينا علّي وا�سعًا يده على بع�س مي�سي يف 
�سكك املدينة، اإذ جاء مروان بن احلكم يف حّلة فتى �ساب نا�سع اللون 
وقاذ، فقال له: يا كذا وكذا، يا اأبااحل�سن؟ وجعل علّي يخربه. فلّما فرغ 
ومن  ُلّمتك منك  ويٌل   : قال  ثّم  قفاه،  فنظر يف  عنده،  من  وىّل 

بنيك �إذ� �صابت ذر�عاك)8(.
بال�صام،  نعق  قد  ّليل  �صِ �إىل  �أنظر  لكاأيّن   :)(علّي االإملللام 
فاغرته،  فغرت  فللاإذ�  كوفان.  �صو�حي  يف  بر�ياته  وفح�ش 

�لفتنة  ت  ع�صّ وطاأته،  �لأر�للش  يف  وثُقلت  �صكيمته،  و��صتّدت 
�لأّيام  من  وبد�  باأمو�جها،  �حلرب  وماجت  باأنيابها،  �أبناءها 
وقام  زرعه،  �أينع  فاإذ�  كدوُحها)10(.  �لليايل  ومن  كلوُحها)9(، 
ر�يات  ُعقدت  بو�رقه،  وبرقت  �صقا�صقه،  وهدرت  ينعه،  على 
هذ�،  �مللتطم.  و�لبحر  �ملظلم،  كالليل  و�أقبلن  �ملع�صلة،  �لفنت 
عا�صف!  مللن  عليها  وميللّر  قا�صف.  مللن  �لكوفة  يخرق  وكللم 
ويحطم  �لقائم،  ويح�صد  بالقرون،  �لقرون  تلتّف  قليٍل  وعن 

�ملح�صود!)11(.
احلديث   )هللذا  احلديث:  هذا  �سرح  يف  املعتزيل  احلديد  ابي  ابن  قال 
كناية عن عبدامللك بن مروان الأّن هذه ال�سفات واالأمارات فيه اأمّت منها 
يف غريه، الأّنه قام بال�سام حني دعا اإىل نف�سه وهو معنى نعيقه، وفح�ست 
راياته بالكوفة، تارًة حني �سخ�س بنف�سه اإىل العراق وقتل ُم�سعبًا، وتارًة 
وغللريه، حتى  اأخيه  مللروان  بن  كب�سر  الكوفة  على  ااُلمللراء  ا�ستخلف  ملّا 
انتهى االأمر اإىل احلّجاج وهو زمان ا�ستداد �سكيمة عبدامللك وِثَقل وطاأته 
ُعب االأمر جّدًا، وتفاقمت الفنت مع اخلوارج وعبدالرحمن بن  وحينئٍذ �سَ

االأ�سعث.
رايات  وعقدت  زرعه« هلك،  »اأينع  معنى  وهو  امللك  عبد  اأمر  كمل  فلّما 
الفنت املع�سلة من بعده، كحروب اأوالده مع بني املهّلب وكحروبهم مع زيد 
بن علّي، وكالفنت الكائنة بالكوفة اأّيام يو�سف بن عمر، وخالد الق�سري، 
وعمر بن ُهبرية وغريهم، وما جرى فيها من الظلم وا�ستئ�سال االأموال 

وذهاب النفو�س.
وقد قيل: اإّنه كنى عن معاوية وما حدث يف اأّيامه من الفنت، وما حدث 
بعده من فتنة يزيد وعبيداهللَّ بن زياد، وواقعة احل�سني)(. واالأّول 
بال�سام،  نعق  قد  كان   )(اأمرياملوؤمنني اأّيللام  يف  معاوية  الأّن  اأرجللح 
تراه  اأال  بعد،  فيما  ينعق  اإن�سان  على  يدّل  والكام  نف�سه.  اإىل  ودعاهم 

ّليل قد َنَعق بال�سام؟)12(. يقول: لكاأيّن اأنظر اإىل �سِ

1( الكنى وااللقاب: 4: 40 : قال ابن االثري وقال اي�سا : وقد رويت اخبار كثرية يف لعنه ولعن من يف �سلبه وقال 
وكان يقال ملروان ولولده بنو الزرقاء يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم، وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان 

بن احلكم البيه وكانت من ذوات الرايات التي ي�ستدل بها على ثبوت البغاء فلهذا كانوا يذمون بها.
2( كتاب االي�ساح : ج: 1: �س: �س: 97؛ ملوؤلفه حمود بن عبد اهلل بن حمود التويجري وهو من كتب الوهابية 

النوا�سب.
3( يريد ق�سر املّدة، وكذلك كانت مّدة خافة مروان؛ فاإّنه ويِلَ ت�سعة اأ�سهر.

4( االأْكُب�س االأربعة بنو عبدامللك؛ الوليد، و�سليمان، ويزيد، وه�سام، ومل يِل اخلافة من بني ُامّية وال من غريهم 
اأربعة اإخوة اإاّل هوؤالء )�سرح نهج الباغة: 147/6(.

5( نهج الباغة: اخلطبة 73؛ ربيع االأبرار: 242/4، تذكرة اخلوا�ّس: 78 ولي�س فيه »وهو اأبواالأْكُب�س االأربعة«.
6( اإر�ساد القلوب: 277 عن رباب بن رياح، م�سارق اأنوار اليقني: 76 وراجع اخلرائج واجلرائح: 35/197/1.

7( الطبقات الكربى: 43/5، تاريخ دم�سق: 263/57.
8( تاريخ دم�سق: 265/57، كنز العّمال: 31744/361/11.

9( الُكُلوح: الُعُبو�س )النهاية: 196/4(.
10( الكدوح: اخُلُدو�س )النهاية: 155/4(.

11( نهج الباغة: اخلطبة 101.
12( �سرح نهج الباغة: 99/7
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ــمــي  ــَي �ــسِ مـــن  لــيــ�ــَس احلـــقـــد  هلِل  احلـــمـــُد 

ــٍك  ــَل ف يف  ـــاِد  ـــسّ ـــ� احل ــــَف  ــــْوِق م اأِقـــــــْف  ومْل 

لــهــا  اأرْدُت  مـــــا  نـــفـــ�ـــســـي  هـــــي  ـــــــــا  وِامن

ــًا قــطــعــُت يــدي  ــس ــ� ــق ـــُت بــهــا ن فـــــاْن مَلَـــ�ـــسْ

ـــمـــى طـــهـــارتـــه  ـــع ـــن ــــاه مـــــن ال ــــف ــــْد ك ــــق ف

ـــا  ـــِده ـــوِل ـــــوم م ـــُل نـــــــورًا ي ـــي ـــل تـــــطـــــاوَل ال

ـــــراِء اأطــِلــقــهــا  ـــــزه ــــِم فـــاطـــمـــة ال وبــــا�ــــسْ

ــٌس  ــ� قــب ـــا  ـــه ـــسِ ـــا� ـــف اأن ــــن  م لـــلـــفـــجـــِر  ولَح 

ـــعـــاِت لها  بـــنـــُت الـــنـــبـــيِّ وحـــ�ـــســـُب املُـــْر�ـــسِ

ــــْد  فـــِانـــهـــا اْبـــــنـــــُة خـــــرِي املــــْر�ــــســــلــــنَي وق

ــــــــــــدٌم لــــــــــول مــــالئــــكــــٌة  ــــــنــــــا خ وكــــــّل

ــْت ــع ــف ـــادِة ارت ـــس ـــ� ــــُد ال ـــّد جم ـــت وكـــّلـــمـــا ام

ــا  ــن ــِك ــسّ ــ� ـــــن مت ونـــحـــن مــــن بـــعـــِد األــــــــٍف ِم

ــوى  ــس ــــال �ـــســـبـــيـــَل لحـــــــــراِز الــــنــــجــــاِة � ف

ــــِي يف عــيــنــيــِك روعــــُتــــُه  ــــوح ال ــــدُة  ــــي ول

ن�سمعه  الــــوحــــُي  ــك  ــن م الــــوحــــِي  كــلــيــمــة 

ـــُه  ـــَت ـــــذا الـــــديـــــَن حـــّل ـــس ه ـــ� ـــب اأبـــــــــوِك األ

ـــُه  ـــسُ ـــ� ـــال ـــخ ي ل  ـــــــــوٌر  ن ِاّنـــــــــــــِك  فـــــقـــــال 

ـــا  ـــدعـــه ـــِت مــــعــــجــــزَة ال�ــــــســــــالِم اأب ـــن ـــك ف

ــاعــدًة  لـــو �ـــســـايـــرْتـــِك نــ�ــســاُء الأر�ـــــــسِ �ــس

فــمــي ــــاِت  ــــاحِل ــــس ــــ� ال غــــــرَي  تــــكــــّلــــَم  ول 

مـــْنـــتـــِقـــِم ــــــــَل  ذْي ـــِه  ـــي عـــل ـــُت  ـــحـــْب ـــس � ول 

ظــمــي الـــ�ـــســـمـــرِي  ـــوِم  ـــم ـــه م ـــَل  ـــاه ـــن م ِاّل 

ــَق واأولـــــــْيـــــــُت الـــكـــمـــال دمـــي ــي ــف ــت ــس ــ� ــت ل

الأَمِ �ــــــســــــادة  نـــــبـــــيٍّ  اآِل  ـــــــــبُّ  وح

ــُت مـــن ِحــَكــِم ــْغ ــس ــعــقــل فــيــمــا � اأَيـــــاأَمـــــُن ال

ــــــهــــــَم الـــــكـــــوُن مـــعـــنـــاهـــا فـــلـــْم َيـــَنـــِم واأْل

ـــــَرِم ــِت واحل ــي ــب ــِف حــــوَل ال ــْط ــل ــال ميــــوُج ب

ـــْنَ الــــعــــّز بـــــــالأمَلِ ـــِل ـــَت ـــْح فــــخــــرًا بـــــــاأْن ي

الـــَعـــَلـــِم بــــاملُــــْفــــَرِد  نـــــْت  اْقـــــرَتَ ِاِذ  ـــَمـــْت  �ـــسَ

يـــــُد الـــعـــبـــيـــِد وطـــــــاَل الـــفـــخـــُر بـــاخلـــدِم

ــى مــن الـــِقـــَدِم ــم ــس ــمــوا الــ�ــســَرَف الأ� تــقــا�ــسَ

ــا زيــــنــــَة الـــقـــَيـــِم ــن ــس ــ� ـــِد ع ـــه ـــع بـــذلـــك ال

لـــطـــف الـــنـــبـــيِّ واأهـــــــل الـــبـــيـــِت بـــالـــكـــرِم

مــــزدحــــِم اآُي  مــــنــــه  مــــعــــانــــيــــِك  ويف 

مني ـــاِء  ـــي ـــب الأن دون  ــفــيــ�ــُس  ال لـــه  روحـــــًا 

ــِم يــــــوَم الــــِفــــخــــاِر بـــلـــطـــٍف مـــنـــِك مــرتــ�ــس

ــِم ــسِ ــ� ــَق ــن ــــالِم وطــــهــــٌر غـــــرُي م ــــظ زيــــــُف ال

ـــِم ــــا خـــــــرَي مـــعـــتـــ�ـــسَ ــــرباي ــــل خـــــاّلُقـــــهـــــا ل

ـــن الـــُنـــُظـــِم ـــا يــ�ــســمــو م ــــرَف م ــــس ـــَن اأ� ـــْل ـــِن ل

• �سعر : �سياء الدين اخلاقاين

يازهراء
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ج2التي وجهتها املرجعية للشباب

استفتاءات

النصائح

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على حممٍد 

واآله الطاهرين
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأّما بعد فاإّنني اأو�سي ال�سباب الأعزاء )الذين يعنيني 
بثمان  واأهلي(  اأمر نف�سي  يعنيني من  اأمرهم ما  من 
و�سايا هي متام ال�سعادة يف هذه احلياة وما بعدها، 
وعظة  خلقه  اإىل   )(اهلل ر�سائل  خال�سة  وهــي 
اإليه  اأف�ست  ومــا  عباده،  من  وال�ساحلني  احلكماء 

جتاربي وانتهى اإليه علمي: 
و  بــالــزواج  الأ�ــســرة  بتكوين  الهتمام  اخلام�سة: 
لالإن�سان  اأن�ُس  ذلك  فــاإّن  تاأخري،  دون  من  الإجنــاب 
للوقار  وموجُب  العمل،  يف  اجلّد  على  وباعُث  ومتعة، 
وال�سعور بامل�سوؤولية، وا�ستثمار للطاقات ليوم احلاجة 
ووقاية للمرء عن كثرٍي من املعاين املحظورة والو�سيعة 
اأحــرز ن�سف دينه، وهو  تــزّوج فقد  اأّن من  حتى ورد 
قبل ذلك كّله �سنة لزمة من اأوكد �سنن احلياة وفطرة 
عنها  نف�سه  امــروؤ  يفطم  مل  عليها،  النف�س  فطرت 
ول  والتكا�سل،  باخلمول  وابتلى  املحاذير  يف  وقع  اإّل 
يخافّن اأحٌد فيه فقرًا فاإّن اهلل)( جعل يف الزواج 

من اأ�سباب الرزق ما ل يحت�سبه املرء يف بادىء نظره، 
ومنبتها،  ودينها  يتزوجها  من  بخلق  اأحدكم  وليهتم 
والوظيفة  واملظهر  باجلمال  الهتمام  يف  يبالغن  ول 
فاإّنه اغرتار �سرعان ما ينك�سف عنه الغطاء عند ما 
تف�سح له احلياة عن جّدها واختباراتها، وقد ورد يف 
احلديث التحذير من الزواج باملراأة ملح�س جمالها، 
له  بورك  وخلقها  لدينها  امــراأة  تــزّوج  من  اأّن  وليعلم 
فيها.ولتحذر الفتيات واأولياوؤهن من ترجيح الوظائف 
�سّنة  الزواج  فاإّن  بها،  والهتمام  الأ�سرة  تكوين  على 
اأكيدة يف احلياة، والوظيفة اأ�سبه بالنوافل واملتّممات، 
ولي�س من احلكمة ترك تلك لهذه، ومن غفل عن هذا 
حني  قريب  عن  عليها  نــدم  �سبابه  ريعان  يف  املعنى 
على  �سواهد  احلياة  جتــارب  ويف  الندامة،  تنفعه  ل 
ذلك.ول يحّل لأوليائهّن ع�سلهن عن الزواج اأو و�سع 
العراقيل اأمامه بالأعراف التي مل يلزم اهلل بها مثل 
املغالة يف املهور والنتظار لبني الأعمام اأو ال�سادات، 
فاإّن يف ذلك مفا�سد عظيمة ل يطلعون عليها، وليعلم 
اأّن اهلل)( مل يجعل الولية لالآباء على البنات اإّل 
حب�س  من  و  �سالحهن  على  واحلر�س  لهن  للن�سح 
دامت  ما  دائــمٍ   باإثٍم  باء  فقد  لغري �سالحها  امــراأة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الديني  للمرجع  طيبة  حتــّيــة 
ــــى �ــســمــاحــة اآيــــــة اهلل  ــــل الأع
احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى 

)(ال�سي�ستاين
اجلامعي  ال�سباب  من  جمٌع  نحن 
املجال  يف  ين�سطون  الــذيــن  ومــن 
ل علينا  الجتماعي، نرجو التف�سّ
يف  تنفعنا  التي  الن�سائح  ببع�س 
دور  تو�سح  والــتــي  ــــام  الأّي هــذه 
لكي  منهم  يتطّلب  ومــاذا  ال�سباب 
ــوا دورهـــــم، وغــريهــا من  ــس ــار� مي
براأيكم  تنفعهم  التي  الن�سائح 

الكرمي.
ــاب اجلــامــعــي  ــب ــس ــ� ـــن ال جـــمـــٌع م

والنا�سطني الجتماعيني
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تعاين من اآثار �سنيعه وفتح على نف�سه بذلك بابًا من 
اأبواب النريان.

ول  النا�س  ونفع  الرّب  اأعمال  يف  ال�سعي  ال�ساد�سة: 
واملحرومني  والأرامــل  الأيتام  ب�سوؤون  يتعّلق  ما  �سّيما 
لالإميان  تنمية  فيها  فــاإّن  الــعــاّم،  ال�سالح  ومــراعــاة 
وتهذيبًا للنف�س وزكاة ملا اأوتيه املرء من نعم وخريات، 
واأداء  والتقوى  الرّب  على  وتعاون  للف�سيلة  �سّن  وفيها 
�سامت لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وم�ساعدة 
ــعــاّم ورعــايــة  ال الــنــظــام  ــاء الأمــــور على حفظ  ــي لأول
اإىل  املجتمع  حــال  لتغيري  وموجٌب  العامة،  امل�سالح 
لالآخرة،  ور�سيد  الدنيا  هذه  يف  بركة  فهو  الأف�سل، 
الذي  املتاآزر  املتكافل  املجتمع  يحّب   )(اهلل واإّن 
لهم  ويحّب  نوعه  وبني  اإخوانه  بهموم  فيه  املرء  يهّتم 

من اخلري مثل ما يحّب لنف�سه.
وقد قال عّز من قائل: )َوَلْو �أََنّ �أَْهَل �ْلُقَرى �آَمُنوْ� 
َماِء(،  �ل�َصّ َن  ِمّ َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم  َلَفَتْحَنا  َقوْ�  َو�َتّ

وقال:
َما  و�  ُ ُيللَغللريِّ َحتَّى  ِبللَقللْوٍم  َمللا   ُ ُيللَغللريِّ ل   َ �هللَّ )�إِنَّ 
ِباأَنُف�ِصِهْم(، وقال النبّي )(: )ل يوؤمن �أحدكم 
ويكره  لنف�صه  يحّب  ما  لأخيه  يحّب  حّتى 
�صّن  )من  اأي�سًا:  وقال  لنف�صه(،  يكره  ما  لأخيه 

�صنة ح�صنة فله �أجرها و�أجر من عمل بها(.
من  �سيئًا  ويَل  امـــرئ  كــّل  ُيح�سن  اأن  ال�سابعة: 
اأو يف  الأ�سرة  �سواء يف  توّله،  اأمر ما  الآخرين  �سوؤون 
والأزواج  اأولدهـــم  رعاية  الآبــاء  فلُيح�سن  املجتمع، 
فيما  والق�سوة حّتى  العنف  وليتجّنبوا  اأهاليهم  رعاية 
على  وحفاظًا  للحكمة  رعايًة  احلزم  املوقف  اقت�سى 
تنح�سر  ل  احلــزم  اأ�ساليب  فــاإّن  واملجتمع،  الأ�ــســرة 
بالإيذاء اجل�سدي اأو الألفاظ النابية بل هناك اأدوات 
اأخرى يجدها من بحث عنها و�ساور  ومناهج تربوية 
القا�سية  الأ�ساليب  ب�ساأنها، بل  اأهل اخلربة واحلكمة 
كثريًا ما توؤّدي اإىل عك�س املطلوب بتجّذر احلالة التي 
يراد عالجها وانك�سار ال�سخ�س الذي ُيراد اإ�سالحه، 
ُظلمًا، ول يف عالج خلطاأٍ  يقت�سي  ول خري يف حزمٍ  

بخطيئة.
وليكن  به  فليهتم  املجتمع  اأمــور  من  اأمــرًا  ويّل  ومــن 
من  عنهم  يغيب  فيما  يخونهم  ول  فيه  لهم  نا�سحًا 
واجباته، فاإّن اهلل)( متولٍّ لأمورهم واأمره جميعًا 
ينفقن  �سوؤاًل حثيثًا، فال  القيامة  يوم  ي�ساأله  �سوف  و 
اأموال النا�س يف غري حّلها، ول يقّررن قرارًا يف غري 

فئة  لتكوين  موقعه  ي�ستغّلن  ول  لهم،  الن�سح  جهة 
املنافع  ويتبادلون  بع�ٍس  على  بع�سهم  يت�سرّت  وحزب 
الآخرين  ويزيحون  امل�سبوهة،  ـــوال  والأم املحظورة 
خدمات  عنهم  مينعون  اأو  ي�ستحقونها  موا�سع  عن 
وجه  على  النا�س  جلميع  عمله  وليكن  ي�ستوجبونها، 
ة  للمجازاة على حقوق خا�سّ �سبياًل  واحد فال يجعله 
عليه لقرابة اأو اإح�سان اأو غري ذلك، فاإّن وفاء احلقوق 
لك  �ساغ  ــاإن  ف وف�ساد،  جــور  الــعــام  باحلق  ة  اخلا�سّ
حيلة  ل  الذي  ال�سعيف  برتجيح  فعليك  اأحد  ترجيح 
اإّل  حّقه  اأخــذ  على  لــه  معني  ول  وراءُه  جهة  ول  لــه 
اهلل)(. ول ي�ستظهرّن اأحد يف توجيه عمله بدين 
على  قائمة  احلّقة  واملذاهب  الدين  فــاإّن  مذهب،  اأو 
والأمانة  والإح�سان  العدل  رعاية  من  احلّقة  املبادئ 
�أر�صلنا ر�صلنا  وغريها، وقد قال اهلل)(: )لقد 
بالبينات و�أنزلنا معهم �لكتاب و�مليز�ن ليقوم 
)�إيّن   :)( الإمـــام  وقــال  بالق�صط(،  �لنا�ش 
�صمعت ر�صول �هلل )( يقول يف غري موطن: 
ُه ِمَن  ِعيِف ِفيَها َحقَّ َخُذ ِلل�صَّ ٌة ل ُيوؤْ �َش �أَُمّ لْن ُتَقَدّ
�ْلَقِوِيّ َغرْيَ ُمَتْعِتٍع(. فمن بنى على غري ذلك فقد 
واأحّق  الكاذبة،  والآمال  الزائفة  الأماين  لنف�سه  زّين 
علي  والإمـــام   ،)( كالنبّي  العدل  باأئمة  النا�س 
باأقوالهم  اأعملهم   )( ال�سهيد  واحل�سني   ،)(
النا�س  لأمـــور  املــتــويل  وليلتزم  ل�سريتهم،  واأتبعهم 
الأ�سرت  ملالك   )( علي  الإمـــام  ر�سالة  مبطالعة 
ملبادئ  جامع  و�سف  فاإّنها  م�سر،  اإىل  بعثه  عندما 
كلٌُّ  دونهم  ومن  للولة  نافٌع  وهو  الأمانة  واأداء  العدل 
بح�سب ما ينا�سب حاله، وكّلما كان ما توّله املرء اأو�سع 

كان ذلك له األزم واآكد.
الثامنة: اأن يتحّلى املرء بروح التعّلم وهّم الزدياد 
من احلكمة واملعرفة يف جميع مراحل حياته وخمتلف 
يف  وينظر  واآثارها  و�سجاياه  اأفعاله  فيتاأمل  اأحواله، 
يــزداد  حتى  ونتائجها،  حوله  ــدور  ت التي  احلـــوادث 
احلياة  فاإّن هذه  وف�ساًل،  معرفة وجتربة  يوم  كّل  يف 
مدر�سة متعّددة اأبعادها، عميقة اأغوارها، ل ي�ستغني 
واخلــربة،  واملعرفة  العلم  من  التزّود  عن  فيها  املــرء 
واقعة  كــّل  ويف  وعـــربة،  دللـــة  وحـــدث  فعل  كــّل  ففي 
اإليه  ينتمي  عما  تاأّملها  ملن  تف�سح  ومغزى،  ر�سالة 
من الظواهر وال�سنن، ومُتّثل ما ينا�سبها من العظات 
العلم  التزود من  والعرب، فال ي�ستغني املرء فيها عن 
كان  وكّلما   ،)(اهلل يلقى  حّتى  واخلربة  واملعرفة 

رًا اأغناه ذلك يف معرفة احلقائق عن  املرء اأكرث تب�سّ
مزيد من التجارب والأخطاء. وقد قال تعاىل: )َوَمن 
وقال  َكِثريً�(،  َخللرْيً�  وِتللَي  �أُ َفَقْد  �حِلْكَمَة  ُيللوؤَْت 

لنبّيه )(: )وقل رّب زدين علمًا(. 
وينبغي للمرء اأن ياأن�س بكتٍب ثالثة يتزّود منها بالتاأّمل 

والتفكري:
من  ر�سالة  اآخــر  فهو  الكرمي  القراآن  واأولهـــا:  اأّولها 
اهلل)( اإىل خلقه وقد اأر�سلها اإليهم ليثري دفائن 
العقول ويفّجر من خاللها ينابيع احلكمة، ويلنّي بها 
ق�ساوة القلوب، وقد بنّي فيها احلوادث �سربًا لالأمثال، 
فعلى املرء اأن ل يرتك تالوة هذا الكتاب على نف�سه، 
فاإّنه  له،   )(اهلل خطاب  اإىل  ي�ستمع  اأّنه  ُي�سعرها 

تعاىل اأنزل كتابه ر�سالة منه اإىل جميع العاملني.
وثانيها: نهج البالغة فاإّنه على العموم تبيني مل�سامني 
روح  املــرء  يف  ُيحّفز  بليغ  باأ�سلوب  واإ�ساراته  القراآن 
ينبغي  فــال  واحلــكــمــة.  والّتــعــاظ  والتفكري  الــتــاأمــل 
للمرء اأن يرتك مطالعته كّلما وجد فراغًا اأو فر�سة، 
 )( ولي�سعر نف�سه باأّنه مّمن يخطب فيهم الإمام
كما يتمّناه، وليهتّم بر�سالته )( اإىل ابنه احل�سن 

)( فاإّنها جاءت ملثل هذه الغاية.
اأدعية  تت�سّمن  فاإّنها  ال�سّجادية  ال�سحيفة  وثالثها: 
وفيها  الكرمي  الــقــراآن  من  م�سامينها  ت�ستمّد  بليغة 
توّجهات  من  الإن�سان  عليه  يكون  اأن  ينبغي  ملا  تعليم 
حما�سبته  لكيفّية  وبــيــان  وطــمــوح،  وروؤى  وهواج�س 
لنف�سه ونقده لها ومكا�سفتها بخباياها واأ�سرارها، ول 

�سّيما دعاء مكارم الأخالق منها.
احلياة  يف  ال�ستقامة  اأ�سول  هي  و�سايا  ثمان  فهذه 
واأركانها، وهي تذكرة لي�س اإّل، اإذ يجد املرء عليها نور 
احلق و�سياء احلقيقة و�سفاء الفطرة و�سواهد العقل 
الإلهية  الر�سائل  عليها  نّبهت  قد  احلياة  وجتــارب 
رين، فينبغي لكّل امرئ اأن ياأخذ بها  ومواعظ املتب�سّ
اأو ي�سعى اإليها ول �سّيما ال�سباب الذين هم يف عنفوان 
طاقتهم وقدراتهم اجل�سدية والنف�سية والتي هي راأ�س 
مال الإن�سان يف احلياة، فاإن فاتهم بع�سها اأو املرتبة 
ترك  القليل خرٌي من  اأخذ  اأّن  فليتعّلموا  منها  العالية 
الكثري، فاإن اإدراك البع�س خري من فوات الكل، وقد 
َيَرُه  ٍة َخرْيً�  َذَرّ َيْعَمْل ِمْثقاَل  قال �سبحانه: )َفَمْن 
� َيَرُه(. واأ�ساأل اهلل  ٍة �َصًرّ * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذَرّ
يف  وال�سداد  ال�سعادة  اإىل  بكم  يف�سي  ملا  يوفقكم  اأن 

الآخرة والأوىل فاإّنه ويّل التوفيق.
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مع التابعين

��صمه وكنيته ون�صبه
اأبو حمّمد، ِه�سام بن احلكم الكندي ال�سيباين الكويف البغدادي، موىل 

كندة، وقيل: موىل بني �سيبان.
الفكار  �ستى  زمانه  يف  حتتدم  كانت  التي  الكوفة  يف  ه�سام  ن�ساأ 
املختلفة،  الدرو�س  وحلقات  املجال�س  فكرثت  واملذاهب  والتيارات 
وكانت اخل�سومات والنزاعات الفكرية املذهبية على قدم و�ساق بني 
ا�سحاب املذاهب املختلفة، وكّل قد اأعد عّدته لال�ستظهار على خ�سمة 
لأهميته يف  مكانة خا�سة  الكالم  لعلم  فكان  والطرق  الو�سائل  ب�ستى 
من  ه�سام  وكان  الراأي  وبتاأييد  للمذهب  والنت�سار  النزاعات  ح�سم 
ابرز رجال هذا الع�سر يف هذا العلم وقد امتاز بقوة �سخ�سيته التي 

جعلته حمط انظار علماء ع�سره.
تتفق مع  راأي )اجلهمية( وهي فرقة  اأمره على  بداية  كان ه�سام يف 
الذي  �سفوان(  بن  )جهم  اىل  وتن�سب  الآراء  من  الكثري  يف  املعتزلة 
الفرقة  هذه  ترك  ه�سام  ولكن  مرو  يف  وقتل  ترمذ  يف  بدعته  اظهر 
عندما راأى احلق �ساطعًا فاتبعه، وكان الإمام ال�سادق عليه ال�سالم 
ويدله على  اليه لري�سده اىل احلق  به فاجته  و�سمع  قد عرف ه�سام 

ا�ستطاع  به فما  �سوؤاًل مبا كان قد اخت�س ه�سام  فاألقى عليه  الهدى 
وعلمه  ال�سالم-  -عليه  الإمام  هيبة  من  فراأى  جوابا  اليه  ه�سام 
و�سمائله ح�سن بيانه وقوة حجته مامل يَر يف غريه فا�ستب�سر وتوقف 
ابرز  من  وا�سبح  مبدر�سته  وات�سل  اليه  انقطع  ثم  حماججته  عن 

رجالها يف احلكمة والدراية والعرفان والفقه واحلديث
ولدته

الثاين  القرن  اأعالم  اأّنه من  اإّل  ولدته،  تاريخ  امل�سادر  لنا  حُتّدد  مل 
الهجري، وولد مبدينة وا�سط يف العراق، وقيل: بالكوفة.

�صحبته
والكاظم)عليهما  ال�سادق  الإمامني  اأ�سحاب  من   )(كان

ال�سالم(.
من �أقو�ل �لأئّمة)( فيه

1ـ قال الإمام ال�سادق)(:»نا�سرنا بقلبه ول�سانه ويده«.
2ـ قال الإمام ال�سادق)(:»يا ِه�سام، ل تزال موؤّيدًا بروح القد�س 

ما ن�سرتنا بل�سانك«.
املوؤّيد  قولنا،  و�سائق  حّقنا،  ال�سادق)(:»رائد  الإمام  قال  3ـ 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

ه�شام بن 
احلكم الكندي
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وَمن  تبعنا،  اأثره  وتبع  تبعه  َمن  اأعدائنا،  لباطل  والدامغ  ل�سدقنا، 
خالفه واأحلد فيه فقد عادانا واأحلد فينا«.

4ـ قال الإمام الر�سا)(:»رحمه اهلل، كان عبدًا نا�سحًا، اأُوذي من 
قبل اأ�سحابه ح�سدًا منهم له«.

من �أقو�ل �لعلماء فيه
1ـ و�سف ال�سيخ املفيد)( جمموعة من الرواة، ومنهم ه�سام بن 
احلالل  عنهم  املاأخوذ  الروؤ�ساء،  الأعالم  »فقهاء...  باأّنهم:  احلكم 
واحلرام، والفتيا والأحكام، الذين ل يطعن عليهم، ول طريق اإىل ذّم 

واحد منهم، وهم اأ�سحاب الأُ�سول املدّونة، وامل�سّنفات امل�سهورة«.
2ـ قال ال�سيخ النجا�سي)(: »كان ثقة يف الروايات، ح�سن التحقيق 

بهذا الأمر«.
3ـ قال ال�سيخ الطو�سي)(: »كان من خوا�س �سّيدنا ومولنا مو�سى 
بن جعفر)(، وكانت له مباحثات كثرية مع املخالفني يف الأُ�سول 
وغريها، وكان له اأ�سل... فيه مدايح له جليلة، وكان مّمن فتق الكالم 

يف الإمامة، وهّذب املذهب بالنظر«.
4ـ قال العاّلمة احلّلي)(: »وهذا الرجل عندي عظيم ال�ساأن رفيع 

املنزلة«.
مكانته �لعلمية

وكان  اأ�سحابه،  فاق جميع  الكالم واجلدل حّتى  برع)( يف علم 
الإمام ال�سادق)( يرجع بع�س النا�س اإليه يف املناظرة والكالم، 

وي�سّجعه على ذلك.
له الكثري من املناظرات مع علماء ع�سره الذين عرفوا بقّوة املناظرة، 
الأم�سار  علماء  يق�سد  كذلك  وهو  لذلك،  يق�سدونه  العلماء  فكان 
ودح�سًا  احلق  لإظهار  طلبًا  للمناظرة؛  العلمية  احللقات  وروؤ�ساء 

للباطل.
ح�سور  على  تدّل  متفّرقة  كثرية  مناظرات  الكتب  يف  له  نقلت  وقد 

بديهيته وقّوة حججه.
رو�يته للحديث

يعترب من رواة احلديث يف القرن الثاين الهجري، وقد وقع يف اإ�سناد 
اأحاديث عن  روى  فقد  موردًا،  تبلغ زهاء )167(  الروايات  كثري من 

.)(الإمامني ال�سادق والكاظم
من �أولده

النجا�سي)(: »كان م�سهورًا  ال�سيخ  اأبو حمّمد، احلكم، قال عنه 
بالكالم، كّلم النا�س، وحكي عنه جمال�س كثرية، ذكر بع�س اأ�سحابنا 

رحمهم اهلل اأّنه راأي له كتابًا يف الإمامة«.
من موؤّلفاته

اأ�سحاب  على  الرد  الأج�سام،  حدث  على  الدللة  التوحيد،  الإمامة، 

علل  الزنادقة،  على  الرد  الطبائع،  اأ�سحاب  على  الرد  الثنني، 
التحرمي، الفرائ�س، امليزان.

حماولة قتله
حاول العبا�سيون الفتك به)( بعد اأن ا�ستهر بقّوته يف املناظرة، 
وبروزه يف الدفاع عن مذهب اأهل البيت)(، فقام يحيى بن خالد 
الربمكي بذكر عقيدة ه�سام حول اأئّمة اأهل البيت)( اأمام هارون 
اأو  قتله  يف  الإجازة  منه  يح�سل  ثّم  ومن  غ�سبه  يثري  حّتى  الر�سيد؛ 

�سجنه.
فقال لهارون : »يا اأمري املوؤمنني، اإيّن قد ا�ستبطنت اأمر ه�سام، فاإذا 
هو يزعم اأّن هلل يف اأر�سه اإمامًا غريك مفرو�س الطاعة، قال: �سبحان 

اهلل، قال: نعم، ويزعم اأّنه لو اأمره باخلروج خلرج«.
هذه  حول  ه�سام  ليناظروا  املتكّلمني  يجمع  اأن  يحيى  هارون  فاأمر 
امل�ساألة، فجمع يحيى جمعًا من املتكّلمني وناظروا ه�سام اأمام هارون، 
عليه،  القب�س  باإلقاء  يحيى  اأمر  املقالت  منه هذه  �سمع هارون  فلّما 
فيها  الكوفة خمتفيًا  اإىل  ثّم  هاربًا،  املدائن  اإىل  ه�سام  عندها خرج 

عند ب�سري النّبال حّتى ُتويّف.
وفاته

�سبيل  بحياته يف  و�سحى  وبذل جمهوده  كل طاقاته  �سخر ه�سام  قد 
والق�ساء  ال�سالم-  البيت -عليهم  اهل  ال�سالم ومذهب  الدفاع عن 
على البدعة وكان ي�ستمد تعاليمه من ينابيع �سافية ومناهل غدقة ال 
وهي مدر�سة الوحي املتمثلة يف الئمة الطاهرين وقد واجه املخاطر 
وال�سدائد فلم يهن ومل ينثن عن ن�سر احلق والهدى فالحقته ال�سلطة 
الكوفة  يف  الجل  وافاه  حتى  الطلب  ا�سد  الر�سيد  وطلبه  العبا�سية 
ووا�سى ان يحمل جثمانه يف جوف الليل ويدفن بالكنا�سة وتكتب على 
قربه رقعة: هذا قرب ه�سام بن احلكم الذي طلبه الر�سيد مات حتف 
انفه. وقد ترك ه�سام موؤلفات كثرية واآثار خالدة يف �ستى املوا�سيع 
يف التوحيد والنبوة والمامة وغريها وقد ذكر ابن الندمي يف فهر�سة 

�سبعة ع�سر موؤلفات منها اكرثها يف الردود على املخالفني.
وهذه  والميان  العقيدة  باأو�سمة  تقلد  قد  ه�سام  ان  نذكر  ان  بقي 
الو�سمة هي كلمات م�سيئة قيلت يف حقه من قبل الئمة املع�سومني 
دلت على مكانته ال�سامية ومنزلته الرفيعة فمن اقوال المام ال�سادق 
يف حقه؟ )ياه�سام مازلت موؤيدًا بروح القد�س(، وقوله: )هذا نا�سرنا 
والدافع  ل�سدقنا  املوؤيد  حقنا  رائد  )ه�سام  وقوله:  ول�سانه(،  بقلبه 

لباطل اأعدائنا. من تبعه وتبع امره تبعنا، ومن خالفه فقد عادانا(.
كما ورد يف حقه قول لالمام الر�سا -عليه ال�سالم- عندما �سئل عنه: 
رحمه اهلل كان عبدًا نا�سحًا واأوذي من قبل ا�سحابه ح�سدًا منهم له.

ُتويّف)( عام 179ه، وقيل: 199ه مبدينة الكوفة، وُدفن فيها.
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 • زكريا د�وود  

 لإمام �حل�صني�
مدخال لفهم �لتاريخ وت�صكيل �لهوية
كتب �آولفني توفلر)1928م/...( كتابه �لر�ئع )�صدمة �مل�صتقبل( لقر�ءة و��صت�صر�ف 
�أمناط �لتفكري و�ل�صلوك يف حياة �لب�صر م�صتقباًل، و�نطلق يف ت�صخي�ش ذلك من خالل 
قر�ءة متاأنية للما�صي و�حلا�صر، وقد كان دقيقا يف �لكثري من �آر�ئه حول تغري �أمناط 

�لتفكري و�ل�صلوك لدى �لب�صر، وميثل علم ��صت�صر�ف �مل�صتقبل غاية يف �لأهمية لدى 
�لدول �ملتقدمة، كونه ي�صاعد على تكوين روؤية و��صحة بالن�صبة لو�صع ��صرت�تيجيات 

�صيا�صية و�قت�صادية ت�صعى لل�صيطرة على �لدول �لأقل تقدمًا.

وحتى ميكننا جتاوز االأزمات العميقة والكبرية التي تواجه االأمة يف كل 
نواحيها علينا اأن نعيد قراءة واقعنا وما ميكن اأن يوؤدي اإليه م�ستقبًا، 
النظر  يف  واحليادية  املو�سوعية  من  الكثري  اإىل  يحتاج  االأمر  هذا  لكن 

للمو�سوعات التي يت�سكل من خالها واقعنا.
اإن واقعنا ي�سكل هويتنا وي�سوغ عقلنا اجلمعي مبا يحمل من تعقيدات 
فكرية و�سلوكية، وبقدر ما ي�سكل الواقع من اإ�سكاالت فهو ميكن اأن يكون 

دافعًا اأو عائقًا اأمام نهو�سنا.
العديد  يف  له  ا�ستح�سار  هو  بل  للما�سي،  انعكا�س  هو  الواقع  هذا  لكن 
االأمة  نهو�س  اأمام  كبريًا  عائقًا  االإ�سكالية متثل  ولعل هذه  من جوانبه، 
فمن  تاريخنا،  من  م�سّوهة  زاويللة  من  للواقع  النظر  يتم  اإذ  وتقدمها، 
املعلوم اأن هذا التاريخ كتبته ال�سلطة امل�ستبدة ومن خاله �ساغت عقل 
املجتمع و�سعت بكل جهدها لتطويع االأمة وتطبيعها مع الثقافة امل�ستبدة، 

والنظر اإليها كقدر و�سرورة حياتية.
)4هلللل/626م-61هلللل/680م(   علي بن  احل�سني  االإملللام  كللان  وهنا 
املنظومة  ظل  يف  االأمة  م�ستقبل  اأن  راأى  الذي  الب�سرية  النافذ  القائد 
املعرفية االأموية يعني العودة للجاهلية والتخلف احل�ساري واالنحراف 
التام يف  النجاح  االإمللام  يحقق  وحتى  ومبادئه،  االإ�سام  قيم  التام عن 
اإحداث قطيعة حقيقية مع تلك املنظومة كان ال بدَّ من التخطيط لنه�سة 
�ساملة تبداأ من اإيقاظ ال�سمري وك�سف حقيقة اأهداف الفكر االأموي جتاه 

االإ�سام وقيمه ومبادئه وممثليه الربانيني.
ومل تكن هذه مهمة �سهلة يف ظل �سيطرة اأموية تامة على مقدرات االأمة 
وتلب�سها مبظاهر اإ�سامية وا�ستخدامها اأدوات معرفية دينية من خال 
وال�سيا�سي  املعريف  التاأ�سي�س  مرحلة  يف  ح�سور  لها  كللان  �سخ�سيات 
االأمويني  حركة  يراقب  كللان   -- احل�سني  االإمللام  لكن  االإ�سامي، 
ويعرف نواياهم واأهدافهم ويعرف كيف يواجههم وينت�سر عليهم، الأن 
فا  بللدر،  يف   -- اهلل  ر�سول  كمعركة  هي  االأمويني  مع  معركته 
حا�سر  يف  ودميومته  الدين  بقاء  يعني  الأنلله  الن�سر  اإال  جمال 

االأمة وم�ستقبلها.

وللحفاظ على االإ�سام حيًا يف نفو�س االأمة اتخذ االإمام اإ�سرتاتيجية 
ذات  اأربعة اأبعاد هي:

.البيت اأهل  يف  واملتمثل  االأمة  حياة  يف  الر�سايل  اخلط  • تكري�س 
املعادية  خططه  وك�سف  لاإ�سام  املللنللاوئ  اخلللط  وتعرية  ف�سح   •

وموؤامراته و�سخ�سياته.
اخلط  ومللبللادئ  وقيم  مفاهيم  خللال  من  امل�سلم  العقل  �سياغة   •

الر�سايل.
اال�ستبداد  اأ�سكال  كل  �سد  واجتماعية  ونف�سية  فكرية  ممانعة  • خلق 

والظلم.
ومتثل النقطة الرابعة اأ همية كبرية جدًا يف احلفاظ على حيوية الدين 
ومفاهيمه وقيمه، الأن ما ت�سعى اإليه االأنظمة امل�ستبدة هو جعل املجتمع 
تطويعه  جدًا  ال�سهل  من  ليكون  والعقائدية  الفكرية  مبنظومتها  يرتبط 

الإرادتها وقبول �سيا�ساتها.
متثل  منظومة  منظومتني،  بني  التام  االختاف   االإمام اأو�سح  لقد 
ر�سالية  موؤمنة  اأمللة  وخلق  لاإ�ساح  وت�سعى  االأر�لللس  يف  اهلل  ر�للسللاالت 
ومنظومة  ومبادئه،  االإ�للسللام  لقيم  الب�سر  هداية  عاتقها  على  حتمل 
وتعادي  وحتللارب  االأر�للس  يف  اإبلي�س  راية  متثل  �سيا�سية  عقائدية  فكرية 
 52(املنظومة املعرفية الر�سالية، وتتمّثل االأوىل يف ر�سول اهلل حممد
االأمللوي  االجتلللاه  والثانية يف  وعللرتتلله،  632م(   - ق.هللل -571م/11هللللل 
املكرمة،  مكة  يف  االأوىل  انطاقته  منذ  االإ�للسللام  وعللادى  حللارب  الللذي 
تتمثل  مكة  يف   الر�سول حرب  يف  اجلاهلية  القيادة  راأ�للس  كان  وقد 
)15ق. معاوية  واأبنه  )63ق.هلللل/560م-30هلللل/652م(  �سفيان  اأبي  يف 
هل/602م–60هل/680م( الذي ظلَّ حماربًا ملن ن�سبه اهلل خليفة وقائدًا 
لاأمة االإمام علي بن اأبي طالب )23 ق.هل/599م – 40هل/661م(.

اأمين  بن  بكر  ح هذه احلقيقة: عن  يو�سِّ وهو   االإمللام احل�سني يقول 
عن احل�سني بن علي: اإنا وبني اأمية تعادينا يف اهلل، فنحن وهم كذلك 
اإىل يوم القيامة، فجاء جربائيل براية احلق فركزها بني اأظهرنا، وجاء 

اإبلي�س براية الباطل فركزها بني اأظهرهم.

مقاالت
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مسرح

حركة امل�سرح يف كربالء

• �لباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

�ل�صابعة • �حللقة 

متّيزت حقبة �ل�صتينات من �لقرن �لع�صرين 
ببدء مرحلة �لعرو�ش �مل�صرحية ملد�ر�ش 

حّفاظ �لقر�آن �حلكيم يف كربالء �ملقد�صة، 
وندرج هنا �أهم هذه �لعرو�ش من عام 1380هل 

حتى عام 1388هل:

مرحلة ال�ستينيات
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م�صرحية مولد �لنور
من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1962 عام  يف 
النور(  )مولد  امل�سرحية  اأعمالها  اأوىل  الكرمي  القراآن  حّفاظ  مدار�س 
وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي وامل�سرحية حتكي مولد 

                           .)( الر�سول االأعظم
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمللني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  ح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جواد  الكي�سوان،  قا�سم    حممود  الكرمي، 
الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة.                                                              

م�صرحية علي مع �لقر�آن 
من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1963 عام  يف 
مع  )علي  امل�سرحية  اأعمالها  ثللاين  الللكللرمي  الللقللراآن  حفاظ  مللدار�للس 
القراآن( وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي وامل�سرحية متثل 
واقعة غدير خم ون�سب االإمام علي )( اأمريا للموؤمنني.                                                                                    
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمللني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  ح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي، 

الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة.
م�صرحية علي مع �حلق 

من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1964 عام  يف 
مدار�س حّفاظ القراآن الكرمي ثالث اأعمالها امل�سرحية )علي مع احلق( 
وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي، وامل�سرحية متثل مواقف 
االإ�سام.                                                                                                                                          ن�سر  بداية  يف   )( املوؤمنني  اأمللري  علي  لاإمام  بطولية 
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمللني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  ح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي، 

الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة .
 م�صرحية �ملباهلة 

من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1965 عام  يف 
)املباهلة(  امل�سرحية  اأعمالها  رابللع  الكرمي  الللقللراآن  حّفاظ  مدار�س 
وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي وامل�سرحية متثل مباهلة 

الر�سول مع ن�سارى جنران.                                  
االأدوار الرئي�سية: ال�سيخ �ساحب ح�سني ال�سادق مثل دور االإمام علي 
بدون   )( الللزهللراء  دور  مثل  غفوري  اأمللني  حممد  ال�سيخ   ،)(
 ،)( االإمام احل�سن دور  مثل  ال�سريازي  ر�سا  ال�سيد حممد  حوار، 

.)( ال�سيد مرت�سى ال�سريازي مثل دور االإمام احل�سني
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  وح�سن  ال�ساحب 

عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي، 
الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة.

م�صرحية �لإ�صالم ي�صق طريقه يف �حلياة
من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1966 عام  يف 
)االإ�سام  امل�سرحية  اأعمالها  خام�س  الكرمي  القراآن  حفاظ  مدار�س 
ي�سق طريقه يف احلياة( وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي 

. )( وامل�سرحية متثل  مبعث الر�سول االأعظم حممد
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون:   
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  وح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي، 

الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة.
م�صرحية �ِصعب �أبي طالب

من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1967 عام  يف 
مدار�س حّفاظ القراآن الكرمي �ساد�س اأعمالها امل�سرحية )يف �سعب اأبي 
طالب( وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي وامل�سرحية متثل 

ح�سار قري�س للنبي )( وامل�سلمني يف ال�ِسعب ثاث �سنوات.
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  وح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي،  38
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الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة.
م�صرحية �لإ�صالم �إىل �لقارة �لإفريقية 

من  االأوىل  للمدر�سة  التابعة  امل�سرحية  الفرقة  قدمت   1968 عام  يف 
)االإ�سام  امل�سرحية  اأعمالها  �سابع  الكرمي  الللقللراآن  حّفاظ  مدار�س 
الزبيدي  ال�سيخ �سياء  واإخراج  اإعداد  االإفريقية( وهي من  القارة  اإىل 

وامل�سرحية متثل هجرة امل�سلمني اإىل احلب�سة وانتقال االإ�سام اإليها.
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  وح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي، 

الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة .
م اليهود  م�سرحية علي حمطِّ

حمطم  )علي  امل�سرحية  اأعمالها  ثامن  الفرقة  قدمت   1969 عام  يف 
اليهود( وهي من اإعداد واإخراج ال�سيخ �سياء الزبيدي وامل�سرحية متثل 

.)( فتح خيرب على يد االإمام علي
ح�سني  مهدي  ال�ساحب،  ح�سني  �سادق  املدر�سي،  عبا�س  املمثلون: 
عبد  اأحمد  غفوري،  اأمني  حممد  ال�ساحب،  ح�سني  وح�سن  ال�ساحب 
عبد  ال�سيخ  املوؤمن،  ح�سني  جللواد  الكي�سوان،  قا�سم  حممود  الكرمي، 

الرحيم، جواد ر�سا اخلياط، عبد الر�سول عبد الزهرة .

املال احلرام معروفة نهايته!

• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

مل اأكن اأت�سّور اأّن الأنظمة املتعجرفة واملتغطر�سة ت�سل اأذرع ف�سادها اىل الدوائر 
اجلامعات  من  الأكفاأ  وترتيب  بالدرجات  التالعب  اأجــل  من  الر�سينة  العلمّية 
 )cuwr( العاملّية، فلقد اأده�سني اتهام مدير مركز الت�سنيف العاملي للجامعات
ترتيب  قوائمه يف  �سدور  عند  العاملية  اإليه اجلامعات  ت�ستند  ُمعتمد  مركز  وهو  ـ 
جدة  حمافظة  يف  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  كبريًا  م�سوؤوًل  ـ  الكفاأ  اجلامعات 

مب�ساومته على رفع ت�سنيف اجلامعة اأو ا�ستبعاده من عمله. 
لقد كّنا �سابقًا ن�سمع الأخبار امل�سّربة من هنا وهناك كيف ُتر�سي مملكة اآل �سعود 
موؤ�س�سات الأخبار لت�سرتي ذمم ال�سحافيني من اأجل تلميع �سورتها اأو عدم اإظهار 
عوراتها، اأو تدفع ماليني الدولرات ل�سركات النتاج يف هوليود لكي ل ُتخرج الفيلم 
الذي يبنّي ف�سائحهم وا�ستهتارهم بالقيم الإن�سانّية والأخالق الإ�سالمّية، وتعطي 
الألقاب  لرت�سيف  الأدبي  املهرجان  وذلك  الأملعي  ال�ساعر  لهذا  النفط  كوبونات 

الرنانة لهذا امللك وذاك الأمري..
لقد كان يحدث ذلك يف اخلفاء وخلف الكوالي�س، اأّما اليوم فلم يعد يخفى �سيء 
حتى على اأولئك الغافلني الذين كانت تنطلي عليهم الأكاذيب ل�سذاجتهم، وذلك 
مثل  التج�س�س  مواقع  وبف�سل  الأثري،  عرب  املعلومة  وتبادل  انت�سار  �سهولة  بف�سل 

ويكيليك�س وغريه.
ولءات  وي�سرتون  ال�سخّية،  بعطاياهم  التحالفات  ي�سنعون  �ساروا  القوم  ولأّن 
لتاأدية  واملرتزقة  اجليو�س  وي�ستاأجرون  الغزيرة،  النفط  بــاأمــوال  احلكومات 
مغامراتهم الرعناء بدفاتر ال�سيكات، و�سرف مليارات الدولرات لب�سط نفوذهم 
عقيدتهم  يف  هم  كما  ال�سيا�سة  يف  وهــم  اجلديد،  دينهم  عــربرْ  �سرورهم  ون�سر 
ُتظهر  مل  واإن  مهتوك،  وِعر�سك  م�سفوك  فدمك  وهابّيًا  تكن  مل  فــاإن  ال�سوداء؛ 
ل�سهام  مرمى  وكنت  عــدّوهــم،  فاأنت  الريا�س  حلّكام  موالتك  وُتعلن  طاعتك 

حقدهم وِن�سال عنجّيتهم وغطر�ستهم.
واأقرب مثال على ذلك ما حدث يف كيفية تعاملهم ودولة لبنان ال�سقيق، اإذ اأعلنوا 
احلرب عليها ومنعوا رعاياهم من الدخول اإليها، واإجبار اللبنانيني على مغادرة 
اأرا�سيهم واأرا�سي الدول املتحالفة معهم، وحجب امل�ساعدات التي كانت ُتعطيها 
لبع�س حلفائها يف لبنان، كّل ذلك ب�سبب موقف وزير اخلارجّية اللبناين الذي اأبى 
�سريحة كبرية يف  اأجل �سرب  كّونوه من  والذي  الأخــري،  التحالف  ين�سّم اىل  اأن 
لبنان، وقد بنّي لهم اأّن الأمر ل يكون اإّل بن�سوب احلرب الأهلّية ما بني الطوائف 

اللبنانّية، وهو ما ل ن�سمح به.
ومع هذا ال�سلف الفا�سح وال�ستبداد الغ�سوم واإف�ساء العداء واإثارة احلروب هنا 
وهناك؛ مل يعد م�ستغربًا اأن ي�سرتي احلكام ال�سعوديون الدوائر العلمّية الر�سينة  
والتالعب بالدرجات وترتيب الأكفاأ من اجلامعات العاملّية، ولكن ليعلموا اأّن هناك 

حقيقة �ساطعة وهي:
فلن  والإغــراء  الغواية  يف  اأ�ساليبهم  وتعّددت  مالهم  وتف�ّسى  ثراوؤهم  زاد  مهما 
املاَل  هذا  واأّن  نهجهم،  مع  تتعاطف  نف�ٍس  اأو  يحّبهم  واحٍد  قلٍب  �سراء  ي�ستطيعوا 

ماٌل حرام معروفة نهايته.
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مظاهر الت�سامح 

م �للغة �لعربية
ي      • �لقرنة /جامعة �لب�صرة/ كلية �لرتبية / ق�ص

•�إعد�د: م . د . مرت�صى عبد �لنبي علي �ل�صاو

بحوث

• �جلزء �لثاين

ي ، �لت�صاهل فيه ، و�مل�صاحمة 
ى �للغو

يف �ملعن
يف �ل�صيء 

ير�د من �لت�صامح 

ْهال، ه �صَ َهَل �ل�صيَء َعدَّ تَ�صْ هي �مل�صاهلة و�لتَّ�صاُهل هو �لت�صاُمح و��صْ

 على �لرغم من �أن �لعربية

 ل تنطوي على مفهوم و��صح للت�صامح باملعنى �ملعا�صر للكلمة .

�إّن �لت�صامح نابع من �ل�صماحة، وهو �عرت�ف بثقافة 

�لآخر، وتفاهم 

ف �لفئات و�ل�صعوب .
جماعي متبادل بني خمتل

ب النبــوي
طـــا

يف اخل
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كاأ�سنان  اأ�سا�س كلهم  النا�س كافة على  تعامله مع  لقد كان ر�سول اهلل)( ينطلق يف 
امل�سط، وكلهم من اآدم واآدم من تراب اإّما اأخوك يف الدين اأو اأخوك يف اخللق، كما ذكرها 
امري املوؤمنني)( على الرغم من االختاف، فالتعارف هو التعامل احل�سن كما يف قوله 

تعاىل:
ا�ُش �إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو�أُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو�  َها �لنَّ )َيا �أَيُّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي ()احلجرات/13( ِ �أَْتَقاُكْم �إِنَّ �هللَّ �إِنَّ �أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللَّ
وقد جاء اخلطاب النبوي �سريحًا على اأن ال فرق بني النا�س اإال بالتقوى، وهو املعيار العام 
كما جاء يف اأقوال الر�سول الكرمي)( وقد حر�ست ال�سنة النبوية اإبراز تلك اجلوانب 

يف امل�ساحمة االإن�سانية:
- قوله:)�إّن ربكم و�حد، و�إّن �أباكم و�حد، ودينكم و�حد، ونبيكم و�حد، ول 
ف�صل لعربي على عجمي ول عجمي على عربي، ول �أحمر على ��صود ول �أ�صود 

على �أحمر �إل بالتقوى()1(
�أ�صنان �مل�صط، لأف�صل للعربي  �آدم �إىل يومنا هذ� مثل  - قوله:)�إّن �لنا�ش من 

على �لعجمي، ول لالأحمر على �لأ�صود �إل بالتقوى()2(.
- )يا �أّيها �لنا�ش �إّن �لعربية لي�صت باأب و�لد، و�إمنا هو ل�صان ناطق، فمن تكلم 
به فهو عربي، �أل �إنكم ولد �آدم، و�آدم من تر�ب، و�هلل لعبد حب�صي �أطاع �هلل 

خري من �صيد قر�صي عا�ش هلل، و�إن �أكرمكم عند �هلل �أتقاكم()3(
االأعظم حممد)( كما  الر�سول  الكرمي معامل  �سخ�سية  القراآين  بنّي اخلطاب  وقد 

اأ�سارت االآيات الكرمية اإىل تلك املعامل احلميدة وال�سفات الفا�سلة:
َ َو�ْلَيْوَم �ْلآَِخَر  ِ �أُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو �هللَّ - ) َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُصوِل �هللَّ

َ َكِثرًي� ()االأحزاب/21( َوَذَكَر �هللَّ
- )�أََلْ َيِجْدَك َيِتيًما َفاآََوى()ال�سحى/6(

�َصًفا( �أَ ِديِث  �حْلَ ِبَهَذ�  ِمُنو�  ُيوؤْ َلْ  �إِْن  �آََثللاِرِهللْم  َعَلى  َنْف�َصَك  َباِخٌع  )َفَلَعلََّك   -
)الكهف/6(

�أَِمنٍي(  َثمَّ  ُمَطاٍع  َمِكنٍي،  �ْلَعْر�ِش  ِذي  ِعْنَد  ٍة  ُقوَّ ِذي  َكِرمٍي،  َر�ُصوٍل  َلَقْوُل  )�إِنَُّه   -
)التكوير/21-19(

َة  ُكْم َلَنا �أَْعَماُلَنا َوَلُكْم �أَْعَماُلُكْم َل ُحجَّ َنا َوَربُّ ُ َربُّ ْعِدَل َبْيَنُكُم �هللَّ - )َو�أُِمْرُت ِلأَ
رُي ()ال�سورى/15( ُ َيْجَمُع َبْيَنَنا َو�إَِلْيِه �مْلَ�صِ َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم �هللَّ

َعَلْيُكْم  َحِري�ٌش  ْم  َعِنتُّ َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  �أَْنُف�ِصُكْم  ِمْن  َر�ُصوٌل  َجاَءُكْم  )َلَقْد   -
ِبامْلُوؤِْمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم()التوبة/128(

و� ِمْن َحْوِلَك  ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َلْنَف�صُّ ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ - )َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هللَّ
ِ �إِنَّ  ْل َعَلى �هللَّ َذ� َعَزْمَت َفَتَوكَّ ْمِر َفاإِ َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْصَتْغِفْر َلُهْم َو�َصاِوْرُهْم يِف �ْلأَ

ِلنَي()اآل عمران/159( َ ُيِحبُّ �مْلَُتَوكِّ �هللَّ
َن ِلَت�ْصَقى()طه/2-1( - )طه، َما �أَْنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلُقْر�آَ

- )َو�إِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم()القلم/4(
ويف هذا مدعاة اإىل االنفتاح على االإن�سان مهما كانت درجة عاقته بك اأو عدم عاقته 
فهو اإن�سان قبل كّل �سيء، واإّن هناك اأكرث من م�سرتك بينك وبينه ويكفيان اأن يكون اإن�سانًا، 
ولي�س خملوقًا من جن�س اآخر؛ لكي حتبه، وحتاوره، وتقل�س من م�سافات البعد واخلاف 

بينك وبينه)4(.
االأول  اال�سم  ر�سول اهلل)( حني دخل يرثب  اأعلنها  التي  املدينة  وتظهر يف �سحيفة 
للمدينة املنورة، مدى احلر�س على اإقامة جمتمع مدين مت�سامح، تنفتح فيه اجلماعات 
 )(الر�سول األقاه  اأول خطاب  ففي  ق�سر  اأو  بدون عنف  وتباداًل  تفاعًا،  بع�سها  على 
قال:)فمن ��صتطاع �أن يقي وجهه من �لنار ولو ب�صق مترة فليفعل، ومن ل يجد 

فبكلمة طيبة، فاإّن بها جتزى �حل�صنة ع�صر �أمثالها �إىل �صبعمائة �صعف()5(.
تاأكيد على هذه الثقافة االإن�سانية:)يا   )(الأمري املوؤمنني )(وقد جاء يف و�سيته

�إن�صافك من نف�صك وم�صاو�ة �لأخ يف �هلل  علي �صيد �لأعمال ثالث خ�صال: 
وذكر �هلل على كل حال()6(،

�لكالم،  �لنف�ش، وطيب  �أبو�ب �لرب: �صخاء  قوله:)يا علي: ثالث من   وكذلك  
جبل  بن  ملعاذ  و�سيته  يف  كما  ال�ستم  عن  االبتعاد  وكذلك  �لأذى()7(  على  و�ل�صرب 

)و�إياك �أن ت�صتم م�صلمًا()8(، والتنبيه على �سوؤ اخللق �سوؤم)9(.
ن�صف  بهم  و�لرفق  �لإميان  ن�صف  �لنا�ش  قوله:)مد�ر�ة  يف  كما  املللداراة  وكذلك 

�لعي�ش()10(، والرتغيب يف ح�سن اخللق فهو يثبت املودة )11(.
ومن ذلك كتاب ر�سول اهلل)( الذي كتبه بني املهاجرين واالأن�سار ملوادعة اليهود التي 

تت�سمن كثري من العهود واملواثيق واالإقرار على الدين واالأموال فيما بينهم)12(.
ف�سًا عن املوؤاخاة التي اآخ فيها الر�سول بني االأن�سار واملهاجرين وهي اأوىل  بوادر االألفة 
�أخوين  قوله)(:)تاآخو� يف �هلل  والتعاي�س االجتماعي بح�سب  والت�سامح  واملحبة 
�أخوين()13(، فكان االإمام علي  اأمري املوؤمنني)( اأخ لر�سول اهلل)(  بقوله)هذ� 

�أخي(.
وللر�سول الكرمي)( اأحاديث جّمة يف اآداب معا�سرة، تدخل يف ثقافة الت�سامح والتعاي�س 
االجتماعي بني اأبناء االأمة الواحدة اأو مع اأقوام اآخرين، فقد كان يحذر املوؤمنني من �سرار 
النا�س  بقوله)(: )�أل �أنبئكم ب�صر�ر �لنا�ش؟ قالوا: بلى يا ر�سول اهلل، قال: من 
نزل وحده ومنع رفده، وجلد عبده، �أل �أنبئكم ب�صر من ذلك؟ قالوا: بلى يا ر�سول 
اهلل. قال: من ل يقبل عرثة ول يقبل معذرة ثم قال: �أل �أنبئكم ب�صر من ذلك؟ 
قالوا: بلى يا ر�سول اهلل. قال: من ل يرجى خريه ول يوؤمن �صره. ثم قال: �أل �أنبئكم 
ب�صر من ذك؟ قالوا: بلى يا ر�سول اهلل، قال: من يبغ�ش �لنا�ش ويبغ�صونه()14(، ويف 
هذا الن�س النبوي در�س كبري عايل امل�سامني على الت�سامح، والتاأكيد على �سفات االأ�سرار 

لتجنبهم  واالبتعاد عنهم.
وقد جتلى يف اخلطاب النبوي  كثري من الفهم احلقيقي لاإحرتام، فاالأخوة االإ�سامية 
نابعة من �سميم االأبوة املحمدية، اإذ قال يف خطبة الوداع:)�أيها �لنا�ش ��صمعو� قويل 
و�عقلوه، تعلمّن �أن كل م�صلم �أخ للم�صلم و�ن �مل�صلمني �أخوة، فال يحل لمرئ 
هل  �للهم  �أنف�صكم  تظلمّن  فال  منه،  نف�ش  طيب  عن  �أعطاه  ما  �إل  �أخيه  من 

بلغت()15(.
فلي�س هناك اأّي لون من التع�سب لدى النا�س فهم اأخوة يف االإن�سانية واالإ�سامية، وقد حّذر 

الر�سول الكرمي من التع�سب والع�سبية.
اإذ روي عن اأبي عبد اهلل ال�سادق)( اأّنه قال:

 قال ر�سول اهلل)(:)من كان يف قلبه حبة خردل من ع�صبية بعثه �هلل يوم 
�لقيامة من �أعر�ب �جلاهلية()16(.

1(كنز العمال ، ح  5652 : 3 / 173 
2(بحار االأنوار:  ج 7 /  239 

3(امل�سدر نف�سه : ج 7 /  239
4(الفهم احل�ساري للخطاب القراآين واأثره يف املجتمع العراقي احلديث ، د. �سلتاغ عبود ، 

جملة املبني ع 1 ، ني�سان �سنة 2005م  : 143 .
5(�سرية النبي ) �س ( اأبو حممد عبد اهلل بن ه�سام  : ج 2 / 65 ، و دالئل اخلريات يف كام 

�سيد ال�سادات : 12 .
6(حتف العقول عن اآل الر�سول : 28

7(امل�سدر نف�سه : 29
8(امل�سدر نف�سه : 46
9(امل�سدر نف�سه : 64

10(امل�سدر نف�سه : 62
11(ينظر : امل�سدر نف�سه : 65

12(ينظر : �سرية ابن ه�سام : 2 / 67-66
13(امل�سدر نف�سه : 2 / 68

14(حتف العقول : 47 .
15(�سرية ابن ه�سام : 4 / 147.

16(االأ�سول من الكايف  – باب الع�سبية ح 3 : 2 / 439
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حسين اإلبراهيمي
للمتلقي مطلق الحرية في التأويل

ابو غريب  • عقيل 

تحدي اللون في أعمال الفنان التشكيـــلي

 اذ يقول : يف العام 2005 حصلت عىل اجلائزة الثانية يف مهرجان 
الوان  ثالثة  أو  لونني  من  أكثر  فيها  استخدم  مل  بلوحة  السالم 
بعدا  اللوحة  فيها أضفت عىل  املستخدمة  اخلامات  تنوع  ولكن 
مجاليا آخر ، مما أثارت فضول املتلقي ، ليقف عندها متسائال ،عن 
رس أناقتها ؟ ويضيف اإلبراهيمي ربام اللون هو ماسحر املتلقي 
وشده اىل اللوحة أو بساطة املوضوع ، وعىل العموم فالتكنيك 
العايل واللون وما استخدمته من خامات أخرى أعطت اللوحة 
املسحة اإلبداعية أو ماتسمى بروح الفنان التي مررهتا اىل عني 
املتلقي من خالل موضوعة اللوحة ويؤكد االبراهيمي عىل ان 
خميلته  يف  لريسم  والتأويل  التفسري  يف  احلرية  مطلق  له  املتلقي 
صورة جديدة  عنها ، غري الصورة التي يف ذهن الرسام ، وهذا 

هو ما نطلق عليه  روحية الفنان وهو رس اإلبداع يف أي عمل فني 
حيتاج اىل املخيلة والتكنيك معا لتبقى اللوحة متعددة التأويالت 
تصلح لكل زمان ومكان وان ما يؤكد قويل  هذا هو الرس الذي 
جعل من لوحات قديمة رسمت من ايام عرص النهضة لفنانني 
كبار هو توافرها عىل ميزة توالد أفكارها وقابليتها عىل التجدد 
رس  يكمن  وهنا  التأويل   يف  للمتلقي  الكبرية  املساحة  وتعطي 

خلود اللوحة او أي عمل فني آخر يف هذا املضامر  .
ويرى اإلبراهيمي ذاته يف اللوحة  غري التقليدية مربرا ذلك بأن 
اللوحة التجريبية تثري الكثري من التساؤالت وهذا ما يبحث عنه 
املتلقي يف اللوحة املرسومة او يف القصيدة الشعرية أو ربام حتى 
الشد  عنرصي  عن  وابدا  دائام  يبحث  فهو  السينامئي  الفليم  يف 

ومل  ط��م��وح  حي��ده  مل  ك��رب��الئ��ي  تشكييل 
وناسه،  جمتمعه  عن  بعيدا  اللوحة  تقصيه 
اهلها  وطيبة  كربالء  بطينة  معجون  فهو 
يستل  ابداعيا  متغري  مزاج  عنده  واللوحة 
م��زاج  وت��ن��وع  اخ��ت��الف  م��ن  مواضيعها 
مزاج  واختالف  تنوع  مع  ليواشجه  البيئة 
 ، املتلقي  مزاج  واختالف  وتنوع  اللوحة 
درجات  اقىص  يف  اللون  مع  يتفاعل  فرتاه 
التعبري، وربام يكتفي بلونني او ثالثة الوان 
الصورة   او  الفكرة  عنده  لتكتمل  فقط 

ليشاركها مع املتلقي

فنون
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والتشويق وهنالك مثل بسيط عىل ذلك ففي املعارض الكثرية 
ودقة  التصميم  هو  املتلقي  يثري  ما  أكثر  أن  نجد  العريب   للخط 
اخلط وليس العبارة املخطوطة بذاهتا فاملتلقي يريد ان يكتشف 
يف اللوحة  اي كان نوعها رس االبداع الذي ربام جيده يف تناقض 
اجلديدة  اخلامات  يف  او  اللون  يف  التجانس  ــدم  اوع الفكرة 
واالشياء املهملة والغري معهودة والغري متوقعة والتي يمكن ان 

تثري االنتباه اليها يف اللوحة مثال . 
أن  فيه  الشك  مما   : االبراهيمي  يؤكد  وطقوسها  املدينة  وعن 
الفنان لديه قابلية كبرية عىل التأثر يف البيئة التي يعيش فيها وبكل 
وان  االبداع  عنارص  من  رضوري  عنرص  فاملكان   ، به  حييط  ما 
لقدسية مدينة كربالء هلا الوقع اخلاص واملهم عىل روحية الفنان 
فربام تؤثر به حركة الزائرين الوافدين اىل املدينة ومن كل اقطار 
املدينة  طقوس  من  ومايستوحيه  االشكال  عنده  فتتنوع  العامل 
ارث  من  املدينة  كذلك  حتمله  وما  وصفر  حمرم  ايام  يف  والعزاء 
عىل  دليل  خري  هلو  االليمة  الطف  بواقعة  املتمثل  وقديس  ثقايف 
تنوع مواضيع لوحاهتم وافكارها املستمدة من هذه الثيم الكثرية 
من  فيها  يؤثر  وبالتايل  هبا  ليتـأثر  الفنان  اىل  املدينة  محلتها  التي 
خالل ابداعاته واعامله الفنية التي تكرس ملثل هذه املوضوعات 
انني اجزم  وأحتدى اي فنان يف كربالء   : ويضيف االبراهيمي 
كثرية  السباب  لوحاته  عرب  تسللت  قد  الطف  واقعة  تكن  مل 

وامهها اهنا القضية االوىل يف العامل التي أثرت يف مسرية اإلنسانية 
وبالتايل نجد صداها يف االعامل االبداعية للفنانني يف كافة انحاء 
العامل ومل تقترص عىل فناين كربالء او فناين العراق فقط باختالف 
مدراسها املنوعة فمن التجريد إىل الواقعية والتعبريية والرسيالية 

وغريها .
مدينة  تولد  هو  االبراهيمي  حسني  الفنان  ان  نذكر  ان  ويبقى 
كربالء املقدسة سنة 1961حصل عىل اجلائزة الثانية يف مهرجان 
الثاين سنة2005 وكذلك حصل عىل اجلائزة األوىل يف  السالم 
اغلب  يف  لوجوده  ــان  2008وك سنة   الشهادة  ربيع  مهرجان 
املعارض املشرتكة يف مدينته  كربالء االثر والوقع اخلاص  بني 
زمالئه من الفنانني التشكيلني ومل تقترص مشاركاته عىل املحلية 
وكذلك  امريكا  يف  مشرتكة  بمعارض  مميز  حضور  له  فكان 

مهرجان روسالكا يف بلغاريا. 
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تقارير

عندما كنا نسمع بثورة الربيع العريب عنـــدما
يتبادر اىل ذهننا بانه االنتقال السلمي اىل 

الديمقراطية وهي طريقة مماثلة لتلك 
املدن لدى الشيوعيني يف اوربا الرشقية، 

ولكنها كانت مضلة فقط وتسمية 
خاطئة باالضافة اىل حتجيم املكونات 
السياسية التي أنتجت االحتجاجات 
واالنتفاضات من عام 2011 والتي 

ولدت تفاؤل مفرط يف نتائجها.

 بدأ باألمـــل     وانتهى باخلراب 
• �لكاتب: باترك كوكربن  • ترجمة: حيدر املنكو�سي

الربيع العريب:

قراءة في كتاب

• ح�سني عبد المري

الرقي احل�ساري،  من مظاهر  اأ�سا�سي  العام مظهر  الذوق 
وحني كنا �سغارا ن�سمع اأن قيادة املركبات) ال�سيارات( فن 
وذوق واخاق لكن ما نراه اليوم عك�س هذه املقولة من بع�س 
اال�سخا�س بعدم احرتامهم لقوانني املرور واالنظمة، ومنها 

ما اأدى حلوادث رهيبة اأدمت القلوب واأبكت العيون.
 وهناك امثال اأخرى بينت احرتام وهيبة املعلم ر�سخت يف 
نفو�سنا لكنها اليوم ما عاد لها ح�سور اما ب�سبب الطالب او 
املعلم نف�سه الذي نزل مل�ستوى الطالب يف اجللو�س مبقاهي 
وب�سكل  خلق  مما  ذلك  وغري  واالأركيلة  والبليارد  االنرتنت 
الفت ات�ساعًا لظاهرة الذوق الهابط يف جمتمعنا، اىل درجة 
اأ�سبح فيه ذلك الذوق �سلوكًا ماألوفًا اعتدنا عليه، وغالبًا ما 
متدنية  م�ستويات  اىل  و�سل  اإنه  مع  االكللرتاث،  بعدم  يقابل 
تثري القلق مبختلف انواع الهبوط الذوقي �سواء اأكان جماليًا 

اأم فنيًا ام �سلوكيًا ،.
حتدد  اأنظَمة  اأو  قوانني  ت�سّن  مل  الب�َسرية  اأن  املعلوم  ومن   
االإن�َسان  ا�ستقى  اإمنللا   ، الللَعللام  الللذوق  بل  ُي�سمى  ما  مفهوم 
االن�سانية  الفطرة  من  ومفاهيِمِه  الَعام  الللذوق  اأبجديات 
الدينية املختلفة وعلى  الت�سريعات  اأوال ومن ثم هذبها عرب 
راأ�سها ديننا احلنيف مبا يف كتاب اهلل احلكيم واأقال واأفعال 
الر�سول واهل بيته عليهم ال�سام، التي ا�سبحت مدر�سة يف 

كل مفا�سل احلياة وعلى راأ�سها مدر�سة البيت.
 اإن الرتبية ينبغي لها اأن تنطلق من داخل االأ�ْسرة، خا�سة يف 
بداية الطفولة وقبل تفعيل دور الرتبية والتعليم، كما ينبغي 
والثقافية،  االإعامية  املُوؤ�س�سات  بني  التن�سيق  اآليات  تفعيل 
من  الكثري  توظف  العاملية  والهيئات  الللدول  اأن  جند  حيث 
الللذوق  على  للحفاظ  وخللارجلليللًا  داخليًا  واجلللهللود  االأملللوال 
اأبحاث  ومراكز  ومعاهد  مدار�س  وتخ�س�س  اجلمال  وقيم 
ودرا�سات وتعقد منا�سبات وم�سابقات ال تنتهي، يف مكافحة 
باأن  ون�ستنتج  البدائية....  االإن�سانية  والوح�سية  االأدب  قلة 
الذوق يعتمد على البناء ال�سلوكي والرتبوي لل�سخ�س ، وهو 
الذوق  لعودة  كبرية  وانتفا�سة  �سحوة  اإىل  يعني حاجتنا  ما 

العام على كافة امل�ستويات .

الذوق العام
تاأمالت
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عنـــدما

تقارير

االنتفاضات  نتيجة  كارثية  كانت  النتائج  سنوات،  مخس  بعد 
ومل  األهلية.  واحلروب  القمع  من  مزيد  إىل  أدت  والتي  املتزايدة 
بل  االحتجاجات  فيها  دارت  والتي  فقط  الست  الدول  تشمل 
واليمن  املمزقة  سوريا  من  بداية  العربية،  البلدان  اغلب  شملت 
إهنا  إال  املعامل  واضحة  غري  لكنها  العربية  الدول  مجيع  و  وليبيا 
للحريات  البحرين من قمع  املطاف، وما جتده يف  تظهر يف هناية 
واالستبداد ، كذلك يف تونس التي بدا التغيري اجلذري منها ماهي 

اال نار حتت رماد. 

و لكن السؤال هل تم إنصاف املواطن بعد 2011؟  
ما حدث هو خطأ كارثي فقد فشل االغلبية، ألن اجلانب اآلخر 
كان قويا جدا كام هو احلال يف البحرين حيث تم سحق املطالب 
لألغلبية  الديمقراطية  احلقوق  أجل  من  امللكي  النظام  قبل  من 
والتي تم دعمها من قبل اململكة العربية السعودية  وقد أرسلت 

لقمع  التنديدات  مع  تناقض حاد  انتفاضة وهو  أي  لقمع  قوات 
اإلسالم  ظل  سوريا.فلامذا  يف  لالنتفاضة  الوحيش  األسد  بشار 
ألن  ؟  الديمقراطية  العلامنية  عىل  يتفوق  واملتطرف  املتعصب 
األنظمة  شعارات  كانت  ومصداقيتها  واالشرتاكية  القومية 
القديمة، وان األنظمة العسكرية التي كانت قد حتولت إىل دول 
بوليسية تسيطر عليها األرسة احلاكمة الواحدة، وكانت احلركات 
هذا  أصبح  الراهن.  للوضع  املعارضة  الرئيسية  القناة  اإلسالمية 
ادارة  يف  ينجحوا  مل  املحتجني  ان  حيث  مرص  يف  واضحا  االمر 

الدولة و فوز مجاعة اإلخوان املسلمني  يف االنتخابات. 
عام 2011 قدمت احلركات االحتجاجية نفسها عىل أهنا تقدمية 
من حيث احلرية السياسية واملدنية، وكان هذا االعتقاد حقيقي. 
ولكن كان هناك تغيري حقيقي يف موازين القوى يف العامل العريب 
عىل مدى السنوات ال 30 السابقة مع اململكة العربية السعودية 
العلامنية.  القومية  الدول  من  القيادة  تويل  التي  اخلليج   ودول 

45 بدأ باألمـــل     وانتهى باخلراب 
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وكانت واحدة من مفارقات الربيع العريب أن حركة املتمردين من 
املفرتض أن تسعى الهناء الدكتاتورية يف سوريا وليبيا وبدعم من 

امللكيات املطلقة من اخلليج.
لعب الغرب دورا يف دعم االنتفاضات ضد الزعامء الهنم يريدون 
ان يستبدلوا القادة مثل معمر القذايف واألسد ولكنهم مل جيدوا من 
حيل حمل هذه األنظمة، وهم يدركون أن احلرب األهلية يف سوريا 
كانت متجهة إىل زعزعة االستقرار يف العراق وتؤدي إىل استئناف 

احلرب بني السنة والشيعة هناك.
معارضة  هناك  بأن  طويلة  فرتة  منذ  ادعوا  وحلفاؤها  واشنطن 
مسلحة غري طائفية ومعتدلة يف سوريا وهي افكار خيالية وبعيدة 
واملتمردين  داعــش  عليها  استوىل  التي  املناطق  يف  وخصوصا 
وكانت هنالك حركات اسالمية اعنف واكثر فتكا مما كان احد 
توقعه وكان سوء تقدير من الغرب لالحداث و املعارضة املسلحة 

يف سوريا والعراق أصبح يسيطر عليها اجلهاديون.

اما اهم االحداث يف الدول هي كالتايل .
• املغرب

تنازالت من قبل امللك حممد السادس، بام يف ذلك إجراء استفتاء 
يف متوز 2011 التي أدت إىل تغيريات يف الدستور، ساعدت يف 

ضامن تقليص االحتجاجات والتي حدثت هناية عام 2012.

• اجلزائر
وحلاالت  عام  ملدة  مؤقتة  دولة  قيام  بعد  طفيف  بشكل  تأثرت 
مصنع  هجوم  ذلك   يف  بام  اإلرهــايب،  النشاط  بعض  الطوارئ؛ 

الغاز عام 2013 تم خالله قتل عرشات الرهائن األجانب.

• تونس
هناك  كانت  واحــدة.  نجاح  قصة  أيضا  هو  العريب  الربيع  مهد 
الغراض  هو  والبلد   ،2013 و   2011 عام  يف  حرة  انتخابات 
سلمية إىل حد كبري - عىل الرغم من أن ما يصل إىل 300 شخصا 
لقوا حتفهم يف االضطرابات التي أطاحت بالرئيس زين العابدين 
بن عيل يف عام 2011، اما اهلجامت اإلرهابية يف عام 2015  فقد 

ألقت بظالهلا عىل السياحة.

• ليبيا
عام  القذايف  معمر  بالعقيد  لإلطاحة  الثورة  األمل  خيبة  أصابت 
2011 و التي دعى إليها الشعب وبمساعدة الناتو فقد هتشمت 

البالد واليوم يسيطر داعش عىل اجزاء واسعة من البالد.

• مرص
أدت  التي  قتلوا يف االحتجاجات  اىل 900 شخص  ما يصل  ان 
حممد  وخلفه   .2011 عام  يف  مبارك  حسني  الرئيس  سقوط  إىل 
مريس من مجاعة اإلخوان والذي اطاح به اجليش يف متوز 2013. 
وقتل نحو 1000 شخص يف االحتجاجات التي أعقبت ذلك. 
وقد تم انتخاب الرئيس اجلديد، اجلنرال عبد الفتاح السييس، يف 
عام 2014؛ ومنذ ذلك احلني حكم عىل مئات من أعضاء مجاعة 

اإلخوان باالعدام .

2011
14  كانون الثاين: بعد عدة أسابيع من 
االحتجاجات يف تونس يستقيل الرئيس 

زين العابدين بن عيل.
شــبــاط:   25  - الــثــاين  كــانــون   25
احتجاجات يف مرص ولبنان )25 كانون 
البحرين  شباط(؛   3( اليمن  الثاين(؛ 
واألردن )كانون الثاين 14(؛ ليبيا )15 
كانون الثاين(؛ املغرب والعراق )كانون 
الثاين 20(؛ اجلزائر )22 كانون الثاين(؛ 

األردن )25 كانون الثاين(.
مبارك  حسني  استقالة  شــبــاط:   11

رئيسا.
ــا،  ــات يف درع نــيــســان: االضــطــراب  6

سوريا.
اضطرابات  البحرين  نيسان:   15-14

تم سحقها بمساعدة السعودية.
االطليس  ــامل  ش حلف  نــيــســان:   19

يتدخل لدعم الثوار الليبيني.
صالح  اهلل  عبد  عيل  الرئيس  متــوز:   3

هيرب من اليمن.
احلر  السوري  اجليش  تشكيل  16متوز: 

من قبل املنشقني السوريني.
يتخذون  الليبيون  الثوار  أب:   22-20

طرابلس.
يف  الــقــذايف  معمر  مقتل  أيــلــول:   20

رست.

2012
27 شباط : انتخاب الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي.
مريس  حممد  انتخاب  ــار:  اي  30-24

رئيسا ملرص.
7 متوز: االنتخابات يف ليبيا.

اجلـــــــــدول الزمنـــــــــي
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• لبنان
اصبحت البالد ملخيامت الالجئني السورييني الذين جتاوز عددهم 
املليون الجئ نتيجة الربيع العريب، باالضافة اىل العنف املمتد من 

االرايض السورية والسيام طرابلس

• االردن
بعض االحتجاجات املتواضعة ادت اىل اجراء بعض التغييريات 
من قبل امللك عبد الثاين، وكانت قد استقبلت الدولة الكثر من 

600 الف الجئ سوري.

• سوريا 
اىل  البالد  دخلت  األمل  من  قليلة  أسابيع  وبعد   2011 عام  يف 
كارثة ال هناية هلا وتدعي االمم املتحدة باهنا حرب أهلية، حيث 
 4.4 ترشيد  إىل  باإلضافة  شخص  الف   350 من  أكثر  قتل  تم 

مليون شخص ويسيطر داعش عىل أجزاء كبرية من البالد.

• العراق
كانت  ولكن   2011 عام  يف  طفيفة  احتجاجات  هنالك  كانت 
الفاسدين،  باسقاط  واملطالبة   2012 عام  اوســع  املظاهرات 
اىل  باالضافة  برمتها  املوصل  مدينة  عىل  داعش  يسيطر  واليوم 

بعض املناطق املتفرقة.

• السعودية
عليه  ماهو  عىل  ــال  احل ابقى  والسخاء  االستبداد  من  مزيج 

وكان  البحرين  مظاهرات  لسحق  تدخلت  ان  بعد  وخصوصا 
عىل  تــرددات  له  اليمن  يف  االخري  الدموي  العسكري  التدخل 
استقرار الدولة و انخفاض اسعار النفط وتغيري العاهل السعودي  

• الكويت
اخفقت االحتجاجات يف عام 2011 و تواصل أرسة آل الصباح 

يف ادارة احلكم.

• البحرين

عائلة  ضد  االحتجاجات  قمعت  عندما  شخصا   30 نحو  قتل 
خليفة احلاكمة، بمساعدة سعودية، يف أوائل عام 2011. ومنذ 

ذلك احلني تم سجن اآلالف يف محلة القمع من قبل النظام.

• عامن
العامة حلامية  اهليئة  إنشاء  إىل  أدت االحتجاجات يف عام 2011 

املستهلك.

• اليمن
بدات  بعدها  البالد  ملغادرة  صالح   اهلل  عبد  عيل  الرئيس  اضطر 
خليفة  هروب  إىل  أدت   2014 عام  احلوثي  امللك  عبد  انتفاضة 
لقمع  لتحالف  السعودية  وقيادة  هادي  منصور  ربه  عبد  صالح 

االنتفاضة ضد هادي وقد تم ترشيد املاليني من املواطنني.

2013
9 نيسان: تم تشكيل داعش.

21 أب: هجوم كياموي يف دمشق. 
2014

الفلوجة،  الثاين: داعش حيتل  4  كانون 
العراق.

الرقة،  حيتل  داعش  الثاين:  كانون   14
سوريا.

املرصي  الرئيس  انتخاب  نيسان:   28
عبد الفتاح السييس.

29  متوز: داعش تعلن "اخلالفة".
تقودها  التي  التحالف  قــوات  أب:   8
تبدأ الرضبات اجلوية  املتحدة  الواليات 

ضد داعش يف العراق.
بقيادة  التحالف  يــبــدأ  ــول:  ــل اي  22
ضد  جوية  رضبات  املتحدة  الواليات 

داعش يف سوريا
يفوز  الــســبــيس  الــثــاين:  ــون  ــان ك   21

باالنتخابات الرئاسية يف تونس.

2015
اإلرهابية  اهلجامت  الــثــاين:  كانون   7
 12 مقتل  و  فرنسا  يف  ـــدو  اب شـــاريل 

شخص.
عىل  جوية  غــارات  الثاين:  كانون   26  

احلوثيني يف اليمن بقيادة السعودية.

هجوم  يف  قتيال   38 حــزيــران:    26
الشاطئ يف سوسة، تونس.

14  متوز: االتفاق النووي اإليراين.
 21 ترشين االول: 224 قتلوا يف طائرة 

روسية يف سيناء.
باريس  هجامت  االول:  تــرشيــن   13

اإلرهابية.
يستعيد  الــعــراق  االول:  كــانــون    28

الرمادي.

2016
 47 تعدم  السعودية  الثاين:  كانون   3

تزعم اهنم ارهابيني .



أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

نقد �لفكر �لديني

     يتاألف الكتاب من )تقدمي( بقلم الدكتور يو�سف ا�سكندر و)بني يدي البحث( 
وهوام�س على الف�سول اخلم�سة من الكتاب االأ�سلي.

   وي�سري املوؤلف يف )بني يدي البحث(اإىل �سدور كتاب بعد نك�سة حزيران عام 
1967بعنوان)النقد الذاتي بعد الهزمية( وموؤلفه الدكتور �سادق جال العظم. 
ويقول ال�سيخ اأن موؤلف ذلك الكتاب اأقحم )مو�سوع االإميان بالغيبيات الدينية 
يف قائمة علل الهزمية واأ�سبابها(. ويت�ساءل ال�سيخ عن الدوافع وراء �سدور مثل 
هذا ال�سوت ويف مثل هذا الوقت. وبعدما انربى له املخل�سون بالرد عليه، �سدر 
له كتاب جديد اأ�سماه )نقد الفكر الديني( وكان )جانب االإثارة فيه من الغاف 
بلد  لبنان،  �سيحدث �سجة ال�سيما يف  الكتاب  اأن  البع�س  وتوقع  الغاف(.  اإىل 
الدينية  )الفروق  على  ركز  الكاتب  واأن  خا�سة  الكتاب.  وطبع  املوؤلف  اإقامة 
االأ�سا�سية بني الفكرين االإ�سامي وامل�سيحي(. ويت�ساءل ال�سيخ عن �سبب اختيار 
املوؤلف اأيام االأزمة لن�سر الكتاب)واأين كان عن هذه احلقائق يوم مل تكن هزمية 
املارك�سية  قاعدة  رو�سيا،  تعاون  اإىل  املوؤلف  ال�سيخ  وينبه  احتال؟(  يكن  ومل 
فلماذا  امل�سرتك.  النازي  اخلطر  �سد  الراأ�سمالية  �سيدة  اأمريكا  مع  اللينينية، 
اال�ستعمار  �سد  وامل�سيحية  االإ�سام  بني  القبيل  هذا  من  تعاونا  الكاتب  ينكر 

وال�سهيونية؟ 
  ومَل التاأكيد على التناق�س االأ�سا�سي بني امل�سيحية والعلم احلديث؟ ومَل التاأكيد 
االإ�سامي  احلللوار  اأن  القول  وملللاذا  االإجنيل؟  بتحريف  امل�سلمني  اعتقاد  على 
امل�سيحي هو اأقرب اإىل حوار الطر�سان؟ وملاذا االإ�سارة اإىل الربجوازية ال�سنية 
يف الطرف االإ�سامي يف لبنان؟ ومن املنتفع من كل ذلك غري العدو ال�سهيوين 

واأ�سياده؟ ويتاأكد لنا ذلك عندما نقراأ ما ينكره الكاتب اأ�سد االإنكار من )جعل 
املتحكمة  الوحيدة  القوة  وكاأنه  العاملية-يبدو  ال�سهيونية  اال�ستعمار-واأحيانا 
الكاتب  يعلن  ثم  العربي(.  املجتمع  بحركة  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة 
ب�سراحة )اإن توجيه كل الطاقات حلرب اال�ستعمار مل يكن �سوابا، الأنه �سبب 
الذهنية  واملجهودات  والتنظيمات  واملوؤ�س�سات  القوى  الأو�ساع  التام  االإهمال 
املوجودة.( ثم يقدم ال�سيخ منوذج الثورة اجلزائرية اإذ انتزع ال�سعب اجلزائري 

الن�سر من اأعدائه دون االن�سغال مبوؤ�س�ساته وتنظيماته وجمهوداته الذهنية. 
عاقة  �سمن  امل�سيحي–املارك�سي  احلللوار  ي�سهده  ما  على  ال�سيخ  ويعرج       
جديدة حدثنا عنها الفيل�سوف املارك�سي ال�سهري روجيه غارودي الذي يقول اإن 
احلوار يجري على ثاثة م�ستويات: التعاون العملي والبوادر النظرية والعملية 

وت�سوراتنا عن العامل. 
      ويف)هوام�س على الف�سل االأول( يقول ال�سيخ اأن الكاتب خ�س�سه لا�ستهزاء 
)بالفكر االإن�ساين املوؤمن باهلل -تعاىل- على امتداد التاريخ(. فالكاتب ال يحدد 
املق�سود من الفكر الديني �سوى القول اأنه)جمموعة من املعتقدات والت�سريعات 
وال�سعائر والطقو�س واملوؤ�س�سات التي حتيط بحياة االإن�سان(. لكنه يرتاجع عن 
هذا التعريف يف مكان اآخر من كتابه ويقدم له تعريفا اآخر خمتلفا متاما فيقول 
�سراحة  عنه  يعرب  كما  الدين،  ميدان  يف  واملعتمد  الواعي  الفكري  انه)االإنتاج 
على ل�سان عدد من الكتاب اأو املوؤ�س�سات اأو الدعاة لهذا اخلط(. ويقول ال�سيخ 
اإن االإنتاج الفكري الواعي هذا لي�س فكرا دينيا اأبدا)واإمنا هو من ال�سروح التي 

قد ت�سح وقد ال ت�سح يف امليزان الفكري الديني ال�سحيح(. 

عنوان الكتاب: هوامش على 
كتاب نقد الفكر الديني 

من إصدارات وزارة الثقافة| دار 
الشؤون الثقافية| سلسلة علم 

وأثر|
المؤلف: المفكر اإلسالمي اإلمام 

الشيخ محمد حسن آل ياسين
الطبعة الرابعة 2010

قراءة في كتاب
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مما  الكاتب  عليه  ركللز  ما  ال�سيخ  الثاين(يذكر  الف�سل  على  )هوام�س  ويف    
ال�سمعة والذكر  اأن ينقذه مما حلق به من �سوء  اإبلي�س(اإذ يريد  اأ�سماه)ماأ�ساة 

وما ناله من غ�سب ولعنة. 
لهذا  اختار  قد  الكاتب  اأن  ال�سيخ  يذكر  الرابع(  الف�سل  على  )هوام�س  ويف     

الف�سل عنوانا �سخما وهو)التزييف يف الفكر امل�سيحي املعا�سر(. 
للكون  العلمي-املادي  )الت�سور  الكاتب  فيتناول  اخلام�س،  الف�سل  يف  اأمللا     
وتطوره(. وهو ما �سنتناوله بقدر من التف�سيل. ويظهر الكاتب وهو منكر لوجود 
اهلل كل االإنكار. وهو يفتخر بذلك ويتبجح. ويتخذ من عبارة)هل الق�سية "اهلل 
موجود" ق�سية �سادقة اأم كاذبة اأم اأن �سدقها جائز جواز كذبها(. وهو يوؤكد اأنه 

ال ميتلك اأدلة لرتجيح اأي من هذين االحتمالني على االآخر. 
  ويتناول ال�سيخ نقاطا �سرورية ي�سميها يف �سفحة الحقة )اللحظات التمهيدية(. 
االأوىل ذهاب الكاتب اإىل وجود �سورتني للكون: املفهوم املثايل الروحي واملفهوم 
على  يقوم  الللذي  االإلهي  املفهوم  وهو  اأال  الثالث،  املفهوم  يذكر  ال  وهو  املللادي. 
االأ�سا�س الواقعي الذي تقوم عليه الفل�سفة املادية الذي يوؤكد )على اأن الكائنات 
عبارة عن حقائق موجودة م�ستقلة عن الفكر وال�سعور(. والفرق بني املفهومني 
اأن املفهوم االإلهي )يختلف عن املادية بال�سبب الانهائي لكل هذه املدركات، كما 

ويختلف عن املثالية باإميانه بالواقع اخلارجي حلقائق الكون(. 
      تتعلق املاحظة الثانية بال�سورة الكونية التي جاءت بها املادية امليكانيكية 
اقتلعت  اأنها  الكاتب  ويزعم  الرائعة.  العلمية  ال�سورة  الكاتب  يعتربها  والتي 
ال�سورة الدينية ال�سابقة عليها. وهو يعول كثريا على املبادئ الريا�سية للفل�سفة 
الطبيعية امل�ستخل�سة من كتاب نيوتن. لكن املادية الديالكتيكية تاأخذ على مادية 
املادية  به  تقول  ما  وهناك  التجريدية.  نزعتها  ال�ساكنة  نيوتن-امليكانيكية- 
الديالكتيكية من ن�سبية الزمان واملكان على خاف ما تعتقد به املادية ال�ساكنة 

من مكان مطلق وزمان مطلق و�سكون مطلق وحركة مطلقة. 
اإن النقد اليميني-اأي الديني- املوجه  اأن الكاتب يقول    واملاحظة الثالثة هي 
للمادية امليكانيكية مل يكن له اأي تاأثري على طرقها الناجحة يف تف�سري الظواهر. 
"الكائن  مل�ساألة  حا  يعطينا  ال  الكاتب  اأن  على  الرابعة  املاحظة  وترتكز       

االأول"، خا�سة وان النظرية العلمية ال تعرتف باخللق من ال �سيء.
وتعالج املاحظة اخلام�سة ق�سية العزلة والرتابط بني كافة املوجودات يف الكون 
اإن املادية الديالكتيكية  اإطار البحث. ويقول الكاتب  التي يعتربها ال�سيخ خارج 
ت�سدد على حقيقة الرتابط الع�سوي اجلوهري بني املوجودات يف الكون، مقابل 
ما تركز عليه النظرية القدمية-اأي الدينية-من عزلة. ويقول ال�سيخ اإن املادية 
اأنها اتبعت الفكر امليتافيزيقي الذي يركز على  اإذ  الديالكتيكية مل تاأت بجديد 

خ�سوع املوجودات الكلية ملبداأ العلية الكربى. 
قام  فيقول:  التمهيدية.  اللحظات  هذه  بعد  املو�سوع  �سلب  اإىل  ال�سيخ  ويعود    
املللادي(.  العلمي  )ت�سوره  من  ا�ستمدها  التي  الكونية  ال�سورة  ب�سرح  الكاتب 
املاآخذ عليها، ثم �سرع بعر�س  اأوال ثم عرج على  امليكانيكية  املادية  فا�ستعر�س 
املادية الديالكتيكية التي اعتربها اجنح حماولة يف �سياغة �سورة كونية متكاملة 
تنا�سب الع�سر وعلومه. ويف هذه ال�سورة تكون "احلركة" هي اللبنة االأوىل يف 
�سرح ال�سورة الكونية واأ�سا�س البحث وغايته. ويقول ال�سيخ اإن ديناميكية املادة 

مل تكن من خمرتعات الفكر الديالكتيكي، واإمنا ورثتها من الفل�سفة اليونانية)ثم 
تبلورت وت�سذبت وات�سحت معاملها التف�سيلية على يد الفيل�سوف امل�سلم الكبري 
�سدر الدين ال�سريازي من رجال القرن احلادي ع�سر الهجري(. ويويل ال�سيخ 
اأو  طبيعية  اإما  ال�سريازي  "احلركة" عند  اإن  فيقول  �سرحا،  ال�سريازي  نظرية 
)اأن  اإىل  ال�سيخ  ويخل�س  �ستالني.  يقوله  يقارن ذلك مبا  ثم  اإراديللة.  اأو  ق�سرية 
النظر  وجهة  تتكون  اأن  وقبل  االإميان  كل  باحلركة  موؤمنة  الواعية  امليتافيزيقية 

الديالكتيكية بعهد طويل(. 
   ثم يت�ساءل ال�سيخ عن الفرق بني الفكرين الديني والديالكتيكي اللذين يتفقان 
العلة تكمن يف اخللط الذي وقعت فيه الديالكتيكية  اإن  "احلركة". ويقول  على 
فيه  وقللع  مللا  وهللو  بل"التناق�سات"،  ي�سمى  مللا  وهللو  والفعل  الللقللوة  جانبي  بللني 
الديالكتيك)بخلطه بني االثنني-جها اأو جتاها( فلم )يجد بدا من ا�ستعمال 
ال�سيوعية  على  يعول  الديالكتيك  اإن  ثم  امل�ساألة(.  لتربير  "تناق�سات"  كلمة 
املارك�سية  لكن  ذلك.  كيفية  عن  االإف�ساح  دون  التناق�سات،  هذه  على  للق�ساء 
جتيب عن ذلك بالقول اإن احلركة ذاتية للمادة فهي لي�ست بحاجة اإىل �سبب. 
فلماذا  ذاتية،  كانت احلركة  اإذا  اأوالها:  ال�سيخ ماحظات:  يعر�س  واإزاء ذلك 
تتطور ذرات معينة من عن�سرها وتبقى اأخرى على حالها؟هل هناك قوة عاقلة 
باأن  يعرتفون  املاديني  اأن  والثانية:  ق�سما؟  وتطور  ق�سما  جتمد  احلركة  داخللل 
للمادة �سور متباينة: منها الب�سيطة مثل الفوتون وااللكرتون والبوزترون واالنتي 
تعقيدا  االأكللرث  ومنها  واجلزيئات؛  الللذرات  مثل  املعقدة  ومنها  وغريها؛  نرتون 
اأن  مثل الغازات وال�سوائل واالأج�سام ال�سلبة واالإجرام ال�سماوية وغريها. فهل 
احلركة الذاتية هي ال�سبب يف هذا التنوع؟ اأم اأن ثمة �سببا فوق املادة؟  والثالثة: 
ت�سري نتائج البحث العلمي اإىل اأن املادة يف اأ�سلها البعيد حقيقة واحدة ال تنوع 

فيها وال تعدد. فا بد اأن يكون التنوع لها �سيء فوق العادة.
   ثم يقدم ال�سيخ اأربعة مناذج من االآثار اخلارجية احل�سية: النموذج االأول: تكون 
االإن�سان من خلية واحدة. ويتعر�س ملا يكتنف تطور اجلنني وحياة االإن�سان من 
عجائب مما)يده�س الفكر ويقيم األف دليل ودليل على اأن هذا النظام الدقيق 
يف هذا اجل�سم مل يخلق ع�سوائيا ومل يوجد �سدفة ومل يحدث نتيجة حركة املادة 

ال�سماء العمياء املتخبطة(.
  النموذج الثاين: ف�سائل احليوان التي تقدر باأكرث من مليوين ف�سيلة وما فيها 

من العجائب والغرائب)وكلها �سواهد اخللق واالإبداع وال�سنع املتقن(.
العلماء  زال  ما  الللذي  بذاته  القائم  العامل  ذلللك  النبات  الثالث:  النموذج      

)ي�ساهدون يف كل يوم جديدا مل ي�سبق لهم معرفته(.
موؤلف من  غللازي  غللاف  بها من  يحيط  ومللا  االأر�لللس  الللرابللع: خلق  النموذج    
عدة طبقات، وما تتمتع به من اأبعاد لو زادت اأو نق�ست قليا لكان فيها حتف 
الكائنات التي تقطنها. ويت�ساءل ال�سيخ عن حدوث ذلك م�سادفة اأم من تخبط 

املادة وع�سوائيتها!
 ويفي�س ال�سيخ يف احلقائق العلمية عن هذه النماذج التي ال ميكن اأن تكون دون 

مدبر.
   ختاما، فا �سيء يغني عن االطاع على الكتاب والردود املفحمة التي تقع بني 

دفتيه واللغة ال�سل�سة التي يعتمدها ال�سيخ يف حتقيق ذلك.
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تعيش بلدان الرشق االوسط اليوم - ومنها العراق- مشهدًا قد ال 
يكون مألوفًا منذ احلرب العاملية الثانية من تزايد موجات اهلجرة 

اجلامعية نحو اوربا ووصول أعداد املهاجرين اليها اىل 1.5 مليون 
شخص خالل عام ونصف، هربوا من بطش العنف واالرهاب 

وتسلط الفساد والسياسة التخبطية... 

اهلجـــرة
بعيون المهاجرين

• ملف: اسامعيل خليل • حترير: صباح الطالقاين • خاص ملجلة الروضة احلسينية

ملف
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وال يعد قرار اهلجرة او اللجوء قرارا 
مفاجئًا لدى أغلبية الذين عربوا البحار 
بحثًا  املخاطر  لشتى  وتعرضوا  والدول 
التوطني  اعادة  سبيل  يف  جديد  أمل  عن 
واالستقرار، كون هذا القرار يتعلق بمصري 
الفرد ومصري عائلته ومستقبلهم، ولذا فإن 
ملفنا  يف  آرائهم  استطالع  تم  الذين  اغلب 
تراكامت  اهلجرة  أسباب  أن  أّكدوا  العدد  هلذا 
االرهاب  وتفيّش  األمن  انعدام  أمههام  عديدة، 
الرؤية  ــدام  ــع وان اخلــدمــات  وتـــردي  والفساد 
الرصاعات  تتقاذفها  بلدان  السياسية واالدارية يف 

الداخلية والتدخالت االقليمية والدولية...
اهلجرة  تقارير  عىل  االطــالع  آثرنا  فقد  هنا  ومــن 
مّمن  البعض  اىل جتارب  واللجوء وأخباره، واالستامع 
الغربة،  يف  جديدة  بحياة  والبدء  أوطاهنم  ترك  قــرروا 
ما  ورغم  االندماج  صعوبات  من  املرتقبة  املخاطر  رغم 
قد تؤول اليه األمور من سوء فيام خيص تربية األبناء وفق 
ثقافة غريبة وخماطرها كبرية وكثرية... نعم يعرف الكثريون 
من املهاجرين أهنم )كَمْن يستجرُي من الرمضاء بالناِر(. لكنه 
أواًل وأخريًا قرار شخيص ألناس أغلبهم راشدون ويدركون 
طريق  سوى  أمل  بصيص  من  أمامهم  اليرون  أو  يفعلون،  ما 

اهلجرة واالغرتاب...

املتحدة  الواليات  يف  مقيم  كربالء،  من  عراقي  التميمي  عصام 
أجاب عن سؤالنا )ما الذي تبحث عنه يف الغرب( قائاًل: أبحث عن 
االنسانية، ربام تتفاجأ كيف أبحث عن االنسانية يف جمتمع غريب وأنا 
من جمتمع اسالمي! وجدُت هناك القانون وهذا يعني انك حتصل عىل 

كامل حقوقك بعد أن يعّرفك القانون بام لك 
وما عليك، ووجدت االحرتام لالنسان 

متيز  فال  وأعراقه  وألوانه  أطيافه  بكل 
وغني  فقري  وبني  وابيض  اسود  بني 
من  انسان  الكل  وكبري  صغري  وبني 

الدرجة االوىل...
هو  اآلخـــر  ــديف  ه التميمي،  ويكمل 

احلــصــول عــىل فــرصــة إلكـــامل الــدراســة 
التخصصية يف علم معني أخدم به نفيس ووطني 

إن رجعت.. ومهام يكن أنت هناك حتى وإن حصلت 
عىل اجلنسية الثانية يبقى حنينك واشتياقك لبلدك )وكم منزٍل يف األرض يألفه الفتى 

وحنينه أبدًا ألول منزل(...
* ولكن ملاذا ال تبحث عن االنسانية يف بلدك العراق؟ أنا ولدت وعشت يف العراق يف 
أكثر من حمافظة وآخرها مدينة كربالء املقدسة هذه املدينة املقدسة األخالقية، لكن نستطيع 
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أن نقول أن القانون غري حمرتم والفوىض تعم يف 
البلد، باإلضافة اىل كثرة املفسدين والفساد املايل 

واالداري الذي مّزق مفاصل احلياة...
• هل هناك حلول بديلة عن اهلجرة؟

سؤال أجاب عنه مسؤول املركز الثقايف العراقي 
يف النرويج عيل موسى املوسوي قائاًل" بسبب 
ما يمر به الشباب من ويالت ومآيس وبطالة 
توجهوا  واعد،  ملستقبل  الرؤية  وانعدام 
للهجرة ألهنم اعتقدوا اهنا احلل الوحيد 
ولألسف  معاناهتم،  من  إلنقاذهم 
اهلل  جنة  هي  أوربــا  يصور  البعض 
الذين  من  والبعض  االرض  يف 
الذين  املسؤولية،  حيملون  ال 
اجل  من  اوربــا  اىل  توجهوا 
الرفاهية والضامن الصحي 
تفاجئوا  واالجــتــامعــي 
منها  ــرية  ــث ك بــأمــور 
هناك  الرفاهية  أن 
عملك  ـــدر  ـــق ب
ـــادك  ـــه ـــت واج
وحتــصــيــلــك 
الـــدرايس، 
وبقدر ما 
مه  تقد

أما  الرفاهية،  لك  يقدم  فيه  أنت  الذي  للبلد 
وال  االجتامعية  املساعدات  عىل  يعيش  الذي 
أكثر مما كان  باألمل  ما يشعر  فإنه رسعان  يعمل 

يشعر به يف العراق ألنه يعيش عيشة الكفاف.
وبالنسبة ملسألة اجياد البدائل ووضعها كحلول 
أمام الشباب إلقناعهم بعدم التفكري باهلجرة فإن 
هذه املسؤولية تقع عىل عاتق احلكومة العراقية، 

التي أمهلت أبنائها وجعلتهم يغادرون 
حلول  إلجياد  تسعى  ومل  العراق 

فأصبح  ملشاكلهم،  مناسبة 
البعض منهم معبأين بالعنف 
اآلخــر  والبعض  والتمرد 
واالبداع  الكفاءة  فيهم  ممن 
األوربية  ــدول  ال استغلتهم 

طــاقــاهتــم...  مــن  لالستفادة 
الضامن  أوربــا  ــدون يف  ألهنــم جي

واحرتام  االجتامعي،  الضامن  الصحي، 
باألطفال  والعناية  والرعاية  االنسان وحقوقه، 
وكبار السن، والصدق وحرية الفكر والتعبري، 
وغريها الكثري من تعاليم االسالم األصيل التي 

يطبقوها يف جمتمعاهتم من وجهة نظر إنسانية.

اغرتاب العقول خسارة للوطن
ــات  ــدراس ــل ل ــيــج  اخلــل ــز  ــرك مل دراســـــة  ويف 
العقول  هجرة  تكلفه  ما  أن  تبنّيَ  اإلسرتاتيجية 
العربية من خسائر ال تقل عن 200 مليار دوالر 
وان الدول الغربية تعد الرابح األكرب من هجرة 

ما ال يقل عن 450 ألفا من هذه العقول. 
ورأت الدراسة أن املجتمعات العربية أصبحت 
وليست  العلمية  للكفاءات  طــاردة  بيئات 
استفحال  إىل  أدى  الذي  األمر  هلا  جاذبة 
العربية  العلمية  اخلربات  هجرة  ظاهرة 
احلصول  اجل  من  الغرب  بلدان  إىل 
التي  الكريمة  احلياة  متطلبات  عىل 
ان  املنطقة  حكومات  عجزت 
الفشل  بسبب  ــم  هل تــوفــرهــا 
احلكومي والفساد الذي يدمر 

كل يشء .
عيل  أمــري  الشيخ  يقول 
يف  املقيم  الساعدي، 
لكل  أّن  يقينًا  لندن" 
ــرة  ــج ـــب ه ـــال ط

قراره،  اختاذ  عىل  جتربه  التي  املوضوعية  أسبابه 
من  يتثبت  أن  الظروف  أجلأته  َمـن  عىل  ولكن 
اختاذ  قبل  ومآالهتا  ومقدماهتا  اهلجرة  وسائل 
باهلني  ليس  قــرار  ألنه  مصريية  خطوة  هكذا 
ظاهرة  الستفحال  الكربى  واملسؤولية  أبدًا... 
اهلجرة تقع عىل مؤسسات الدولة واملؤسسات 
ومنظامت  والعشائرية  والسياسية  الدينية 
املجتمع املدين، يف رفع احليف واملظامل 
األجـــواء  وهتيئة  ــنــاس  ال عــن 
تضمن  ــتــي  ال ــل  ــائ ــوس وال
الكريمة  احلياة  للمواطنني 
واملستقبل املزدهر والتطور 
تقصري  فلوال  ـــداع،  واإلب
جتاه  احلكومية  املؤسسات 
شعبها ملا فكر احد بان يرتك 

وطنه."
يتعلق  أمري عن سؤال  الشيخ  وجييب 
بامهية التمّيز الذي وجده يف الغرب قائاًل" احلياة 
مساوئ  ترافقها  وحماسن،  منافع  هلا  الغرب  يف 
ومصاعب، خصوصًا ملن طال به الزمن ولديه 
عائلة وأوالد يكربون يوما بعد آخر وتتصاعد 
عديدة  بمخاطر  املــشــوب  ــاج  ــدم االن وتــرية 
ختتلف من بلد اىل آخر بحسب القوانني والنظم 
كثري  جتاوز  يمكن  ولكن  بلد,  كل  عند  السائدة 
من العقبات واالستفادة من املنافع واملحاسن، 
من خالل إحاطة األرسة بأسوار محاية ال متنعهم 
من االندماج املرشوط بعدم الذوبان أو التخيّل 
يف  االجتامع  علامء  عــربّ  كام  أو  الثوابت،  عن 
التفريق بني اندماجني اثنني، االول هو ما يشبه 
)احلساء( الذي تذوب فيه كل املعامل وتنصهر يف 

ثقافات ونظم وتعاليم بلد اهلجرة.
االندماج  وهو  )السَلطة(  يشبه  ما  هو  والثاين 
املهاجرة من خصائصها  يفقد األرسة  الذي ال 
آخر  لونا  تراها تضيف  بل  ومزاياها وثقافاهتا، 
لنا  يمكن  وعليه  اهلجرة،  لبلد  أخرى  وثقافة 
الثاين  النوع  دائرة  بأّن من كان ضمن  نقول  أن 
كل  من  االستفادة  ضامن  له  يمكن  )السلطة( 
تطور وتقدم هلذه البلدان تزيد يف وعيه وإدراكه 
املهاجر، ما  الفرد  يتوقف عىل  وتطوره.. األمر 
الذي يبتغيه من هجرته وما هو هدفه يف احلياة.

هناك  أّن  الـــدول،  هــذه  كذلك  به  متتاز  وممــا 
منظامت ومجعيات يمكن لك أن تقصدها ألجل 
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وتسهل  جمانًا  القضايا  خمتلف  يف  عنك  الدفاع 
لك خمتلف اإلجراءات القانونية وغريها.. هذا 
بعض ما متتاز به هذه الدول، أوردتُه ليس ليشء 
سوى لكي أوصل رسالة واضحة اىل حكوماتنا 
كهذه  تكون  بأن  واإلسالمي،  العريب  عاملنا  يف 
احلكومات التي تعمل املستحيل كي حتافظ عىل 

أمن وسالمة وكرامة مواطنيها.

نظرة عن كثب عىل واقع اهلجرة واللجوء
فنلندا،  يف  جديد  الجئ  عباس،  حممد  جاسم 
واقعهم  بتغيري  حلموا  الذين  آالف  من  مثال 
نحو األفضل ولكن بمجرد وصوهلم اىل الضفة 
مفاهيم  كل  لدهيم  تغريت  البحر  من  االخرى 
ما  علينا  يقص  بالتايل  وهو  واللجوء،  اهلجرة 
شاهده وسمعه من خالل االستفهامات التالية 

اخلاصة بمجلة الروضة احلسينية: 
• هل هناك أعداد كبرية من الالجئني يعودون 

إىل العراق؟
-الذين لدهيم وظائف ويتمتعون بإجازة سنوية 
يسمعون  ألهنــم  اآلن،  بالرجوع  يفكرون  ال 
لدى  وليس  ُتقطع  سوف  املوظفني  رواتب  أن 
رواتب  لدفع  املالية  السيولة  العراقية  احلكومة 
احلارض  بالوقت  بالبقاء  فيفكرون  املوظفني، 
اآلخر  والبعض  الزمن،  هلم  خيبئ  ما  وينتظروا 
اجليش  او  الرشطة  سلك  يف  املتطوعني  من 

فهؤالء  وهاجروا  عملهم  وتركوا  العراقي 
العراقية  احلكومة  من  ينتظرون 

لكي  عنهم،  عفوًا  تصدر  أن 
وهم  الرجوع،  من  يتمكنوا 
ال  حتى  الرجوع  يفضلون 

خيرسوا وظائفهم.
ام  طوعية  ــعــودة  ال هــل   •

اجبارية؟
حصلوا  ألهنــم  يعود  البعض 

الرشطة  يف  وحداهتم  من  عفو  عىل 
الدوائر  يف  املوظفني  أمــا  العراقي،  واجليش 
يفقد  أن  يريد  ال  ألنه  عاد  من  فمنهم  الرسمية 
مثل  عفو  اىل  بحاجة  ليسوا  وهــؤالء  وظيفته 
بالنتيجة  ولكن  والــرشطــة،  اجليش  منتسبي 
وضعهم حرج أيضا وقلقون من املستقبل، أما 
أغلب  اجبارية يف  فهي طوعية وليست  العودة 

احلاالت.

عوائل  هــنــاك  هــل   •
من  هــم  األغــلــبــيــة  أم 

الشباب؟
توجد عوائل وهم يف معسكر 

خاص هبم، وأوضاعهم جيدة 
عائلة  لكل  حيث  فنلندا  يف  هنا 

أملانيا فكل  أما يف  شقة خاصة هبا، 
ثالث عوائل يف شقة واحدة، ألن يف 

واملعسكر  اكرب  الالجئني  أعداد  أملانيا 
عىل شكل كرفانات مقطعة.

الالجئني  عدد  عن  معلومة  لديك  هل   •
الذين وصلوا فنلندا وأعامرهم؟

ليس لدي معلومة دقيقة عن العدد ولكنه عموما 
يقّدر بعّدة آالف، أما بالنسبة اىل االعامر فيوجد 
مع الالجئني رجال كبار يف السن البعض منهم 
جتاوز الستني من العمر ولكن األكثرية هي من 

فئة الشباب.
• هل هناك أطفال الجئني بدون عوائلهم؟

مكان  يف  ووضعوهم  هبــذا  سمعت  ــا  أن نعم 
فأفتقر  أعدادهم  أما  بالغني  غري  ألهنم  خاص 
اىل هذه املعلومة، ألهنم وضعوهم يف مكان آخر 

وكذلك العوائل يف مكان آخر.
• كم دولة مررتم هبا حتى وصلتم اىل مبتغاكم 

وأي من الدول حصلت مضايقات لكم فيها؟
تركيا  هي  دول  بسبع  قليلة  أيام  خالل  مررنا 
هنغاريا،  رصبــيــا،  مقدونيا،  والــيــونــان، 
ــا، الــســويــد، ثم  ــي الــنــمــســا، أملــان
الكثري  هنغاريا  ويف  فنلندا. 
املربح  الــرضب  اىل  تعرض 
أنا  الـــرشطـــة...  قبل  مــن 
يب  االمساك  يستطيعوا  مل 
ـــوة هنا  ــد االخ ولــكــن اح
للرضب  تعرض  فنلندا  يف 
اهلنغارية،  الــرشطــة  قبل  مــن 
والشيوخ  والنساء  االطفال  حتى 
تعرضوا للرضب يف هنغاريا، حيث جيربوهم 
عىل )البصمة( يف هنغاريا وهم يمتنعون ألهنم 
إن بصموا فإهنم لن تستقبلهم اي دولة اخرى 

يف اوربا...
• ما هو هدفكم من الذهاب اىل أوروبا؟

طبيعية  حياة  توجد  ال  العراق  يف  ان  تعلم  كام 
ونعيش معاناة صعبة، أما هنا يف فنلندا فالوضع 

افضل.. 
هــــــنــــــا 

يـــعـــطـــوك 
راتــــب ولــك 

وكذلك  حقوق 
تعرف واجباتك.. 

باألمان  هنا  اشعر 
ــذا كــان هــو هديف  وه

ــا  ـــــايس، حــيــث أن األس
سائق  الــعــراق  يف  كــنــت 

تعرضت  وقد  كبرية،  مركبة 
يف  لتهديدات  عــديــدة  ملــرات 

الطريق، وعندي طموح ان أكمل 
الدراسة واحصل عىل شهادة علمية 

مرموقة..هذه الفرص غري موجودة يف 
العراق او صعبة جدًا.

• ما هي أهداف أكثرية الالجئني؟
عن  خيتلف  وربــام  معني  هــدف  منهم  لكل 

املطلقة  احلرية  عن  يبحث  البعض  ــر،  اآلخ
املوجودين  اآلخر  البعض  أما  املنضبطة،  غري 
املعيشية  مستوياهتم  حتسني  عن  فيبحثون  معي 
يف  هنا  فاحلياة  ذلك  ومع  والثقافية،  والعلمية 
املهجر صعبة جدا، فال وجود ألهلك او أقرباء 
لظرف  تعرضت  او  مرضت  إن  يعينوك  لك 
فالكثري  لذا  عليك،  يعطف  هنا  أحد  وال  قاس 
من الالجئني سمعنا اهنم رجعوا والبعض لديه 
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العوائل  أصحاب  وباخلصوص  للرجوع  النية 
يقدموا  ان  يستطيعون  وال  قليلة  الرواتب  ألن 

لعوائلهم االحتياجات الرئيسية.
تنصح  بــامذا  فنلندا  يف  ــئ  الج ــت  أن اآلن   •

الشباب؟
التجربة  هذه  خيوضوا  ال  أن  الشباب  انصح 
سيخرس  جدا،  صعبة  هنا  العيشة  ألن  املريرة 
أحىل   يوجد  رأيته.. ال  ما  أمواله وهذا  الشاب 
ــوة  واألخ ــل  األه وســط  والعيش  بلدنا  مــن 
وال  صعبة  احلياة  هنا  واالصدقاء..  واألقرباء 
أحد  وال  مساعدة  اىل  حتتاج  عندما  أحــدًا  جتد 

يكرتث حلالك.
ال  التي  املأساوية  القصص  من  الكثري  هناك 
كّنا  عندما  املثال  منها عىل سبيل  امتناها ألحد، 
يف  تعلم  وكام  اليونان  اىل  تركيا  من  البحر  نعرب 
حياول  واحــد  وكــل  بحاله  هيتم  كــٌل  الــزورق 
اسرتجاعه  يتم  ال  حتى  الرشطة  من  التخفي 
امرأة  معنا  كانت  الرتكية،  السلطات  قبل  من 
العبور  تريد  طفالن  ولدهيا  العراق  من  حامل 
حلسن  ولكن  الغرق  اىل  وتعرضوا  اليونان  اىل 
احلظ نحن أنقذناهم وأخرجناهم من املاء الن 
اخراجها  وبعد  تركوهم،  واملهربني  الشباب 
أوالد هذه املرأة قررت العودة اىل العراق وعدم 
فضال  ــا..  أوالده عىل  خوفًا  الطريق  مواصلة 
العصابات  من  الكثري  هناك  املخاطر  هذه  عن 

واملافيات واملدمنني. 
صغري  زورق  يف  البحر  وسط  يف  كنا  وعندما 
الغرق  من  قريبني  وكنا  تعلو  األمواج  أخذت 
وأنقذونا  يونانية  سفينة  أتــت  ولكن  مجيعا 
واالطفال  بالعوائل  مــيلء  كــان  ــزورق  ال الن 
والشباب، وتم انقاذنا  وانزلونا عىل السواحل 
ان  بعد  اليونانية  السلطات  قبل  من  اليونانية 
يقدموا  ان  البحر دون  أمواج  األتراك يف  تركنا 

لنا أية مساعدة...

بلجيكا تعيد الالجئني العراقيني طوعًا..
امللف  إعداد هذا  مع  تزامنا  متالحقة  أنباء  ويف 
شهر  يف  بلجيكا  من  عراقيا  الجئا   111 عاد 
شباط بمحض إرادهتم إىل العاصمة بغداد، بعد 
البلجيكية رحالت  أن خصصت هلم احلكومة 

)تشارتر( خاصة إلعادهتم إىل موطنهم.
من  أن  البلجيكي،  اهلجرة  وزير  مكتب  وأكد 

ــــ111  ال ضمن 
عائالت  عراقيا، 

ونساء وأطفال قرروا 
بعد  إىل وطنهم،  العودة 

عىل  احلــصــول  حماولتهم 
اللجوء يف بلجيكا.

وعزا مكتب اهلجرة أسباب قرار 
إىل  للعراق  بالعودة  اللجوء  طالبي 

شعور البعض منهم بخيبة أمل بسبب 
اللجوء،  عىل  احلصول  إجــراءات  بطء 
والشعور باإلحباط من طريقة استقباهلم.

ونفى املكتب أن تكون بلجيكا قد أجربهتم عىل 
الرحيل أو أمرهتم بمغادرة أراضيها. موضحا 
ورغبتهم،  طلبهم  عىل  بناء  جاء  رحيلهم  أن 
رغبتهم،  احرتمت  البلجيكية  والسلطات 

أقلعت  خاصة  طــائــرات  هلم  وأّجـــرت 
من مطار زافنتام، وفق ترصحيات 

قانونية رسمية من أجل نقلهم 
إىل العراق.

اختطاف  عمليات  انتشار 
أطفال الجئني

ــت وكــالــة الــرشطــة  ــن ــل وأع
األوروبية يوروبول، أن ما ال يقل 

الالجئني  أطفال  من  آالف   10 عن 
أوروبــا،  إىل  أهلهم  مع  قدومهم  منذ  اختفوا 
أيدي  يف  وقعوا  يكونوا  أن  من  خشيتها  مبدية 

منظامت اإلجتار يف البرش.
وقال رئيس يوروبول، بريان دونالد، لصحيفة 
شهدت  وحدها  إيطاليا  أن  أوبزيرفر،  ذي 
مع  وصوهلم  منذ  طفل  آالف  مخسة  اختفاء 
ذوهيم هربًا من بلداهنم، مرجحا أن هناك شبكة 
ضخمة لإلجتار يف البرش تنترش يف عدد كبري من 
البلدان األوروبية، وتتخذ من أطفال املهاجرين 

هدفًا رئيسيًا هلا.
املختفني،  األطفال  كل  "ليس  دونالد  وتابع 
آالف   10 إىل  اليوم  عددهم  وصــل  والذين 
طفل، وقعوا يف أيدي جمرمني أو قتلة، بعضهم 
كنف  يف  وسيعيشون  للتبني  عرضه  سيتم 
وتعاملهم  عليهم  وتنفق  ترعاهم  عائالت 
باحلب الذي يستحقونه، لكننا ال نعرف أين هم 

اآلن، أو ماذا يفعلون، أو مع من!!

الطفل(  )محــايــة  منظمة  ونــوهــت 
املايض  العام  أن  عىل  مؤخرًا  الدولية 

شهد قدوم ما يقرب من 26 ألف طفل 
بدون ذوهيم إىل أوروبا، بينام أعربت منظمة 

)أنقذوا األطفال( السويدية عن قلقها الشديد 
املفقودين يف  بخصوص مصري آالف األطفال 

السويد.
وأشارت يوروبول إىل أن ربع املهاجرين الذين 
وصلوا خالل 2015 كانوا من األطفال الذين 

مل يتخطوا بعد سن الثامنة عرش.
األطفال  هؤالء  يكون  أن  دونالد  يستبعد  ومل 
املختفني تم استغالهلم جنسيًا من قبل شبكات 
االجتار يف البرش، قائال" خالل النصف األول 
حتتية  بنية  ــود  وج لنا  تبني  ــايض  امل العام  من 
متكاملة الستغالل ارتفاع أعداد املهاجرين إىل 

أوروبا من قبل شبكات اجلريمة املنظمة".
وأضاف أن" معظم السجناء يف بعض السجون 
األملانية واملجرية من ذوي اجلرائم اجلنسية التي 

54

جمادى الآخرةـ  1437هـ



أن  نخشى  ولذلك  والقرص،  األطفال  تطال 
يكون هؤالء األطفال املختفني وقعوا يف براثن 

هؤالء املجرمني".

أعداد الالجئني يف أملانيا خالل 2015 
األملاين  احلكومي  باالئتالف  مصادر  وأكــدت 
لوكالة األنباء رويرتز، ما أوردته وسائل إعالم 
أملانيا  يف  الالجئني  أعداد  بوصول  تتعلق  حملية 
حلوايل 1.09 مليون طالب جلوء يف عام 2015 
وهو رقم يزيد بخمسة أمثال عن العام السابق.

ديسمرب  يف  يوم  كل  النمسا  عرب  أملانيا  ودخل 
ويقل  و4000،   2500 بني  ما  أول  كانون 
هذا الرقم كثريًا عن عرشة آالف الجئ تم 
األزمة  ذروة  يف  يوميًا  وصوهلم  تسجيل 
مل  ذلك  رغم  لكنه  اخلريف  فصل  يف 
الكايف إلسكات  بالشكل  ينخفض 

منتقدي مريكل.
وزارة  ــت  ــن ــل أع وقــــت  يف 
اهنا  النمساوية  الداخلية 
رفضت )7424( طلب 
اراضــيــهــا  اىل  جلـــوء 
من  الفرتة  خــالل 
يناير اىل نوفمرب 

 )3040( ترحيل  تم  فيام   ،2015 عــام  من 
شخصا منهم.

وسائل  يف  نرشت  إحصائية  يف  الوزارة  وّبينت 
بناء  البالد  ان )4384( الجئا غادروا  االعالم 
عىل رغبتهم يف حني جرى منح 2300 شخص 
عدة  يف  املرحلني  إمجــايل  بني  من  اللجوء  حق 

بلدان وقعت معاهدة )شنغن(.

 املراكز اإلسالمية ودورها يف مساعدة الالجئني
مستشار وزارة الداخلية لشؤون مؤمتر اإلسالم 
DW/عربية  لـ  أكد  رششــرية  سامي  األملــاين 
اإلسالمية  واجلمعيات  املراكز  من  العديد  أن 
بذلت جهودا كبرية من أجل مساعدة الالجئني 
املتوافدين، وقال "ال يمكن القول إن اجلمعيات 
اإلسالمية يف أملانيا تأخرت يف تقديم املساعدة"، 
إعالمية  "تغطية  وجود  لعدم  أسفه  عن  وعرب 
ان  البعض  اعتقاد  يف  ساهم  ما  وهو  مالئمة" 
املراكز اإلسالمية يف املانيا مل تقم بام هو مطلوب.
إال أن رششرية أقر أن افتقار املراكز اإلسالمية 
الــصــورة  يف  ســاهــم  التمويل،  إىل  أملانيا  يف 
 ، لالجئني  املقدمة  للمساعدات  املتواضعة 
والثقافية  الدينية  واملراكز  اجلمعيات  إن  حيث 
األملانية األخرى، حتصل عىل "متويالت كبرية" 

من احلكومة األملانية، وأضاف: "لألسف 
هذا  يشملها  ال  اإلســالمــيــة  املــراكــز 
مساعدات  عىل  حتصل  وال  القرار، 
عىل  متويلها  ويقترص  حكومية، 
تربعات األعضاء وهي مبالغ 

بسيطة".
وذكر الناشط االجتامعي 
ــد لـ  ــي ـــو زب مــــازن أب
أن  DWعربية 
من  إحـــبـــاطـــه 
ـــيـــة  إمـــكـــان

برلني،  يف  االسالمية  اجلمعيات  مع  التعاون 
تطوعية  عربية  شبابية  مبادرة  تأسيس  إىل  دفعه 
لالجئني  املساعدة  تقديم  إىل  هتدف  برلني،  يف 
املبادرة  فإن  زبيد  أبو  وبحسب  مبارش.  بشكل 
العربية"  برلني  "بوابة  أسامها  التي  الشبابية 
أفسحت  ومكاهنا،  املبادرة  نوع  إىل  إشــارة  يف 
املجال للشباب العريب يف برلني لتقديم املساعدة 
وتسهيل  املتوافدين،  مــن  الكبرية  لــألعــداد 

إجراءاهتم احلكومية.
الطوعية  املبادرة  أن  االجتامعي  الناشط  ويؤكد 
جذبت العرشات من الشباب والشابات، الذين 
خدمات  عليها  ــوا  ووزع جمموعات،  شكلوا 
باستقبال  مكلفة  جمموعات  فهناك  معينة. 
ــر  الــدوائ إىل  ترافقهم  ـــرى  وأخ الــالجــئــني، 
تعمل  أخرى  وجمموعات  للرتمجة،  احلكومية 

عىل توفري املالبس وأخرى مكلفة بالطبخ.
وعن هذه اخلدمات يقول أبو زبيد: "الكثري من 
الالجئني يصلون ليال وال يعرفون ماذا يفعلون، 
توزعنا عىل شكل جمموعات يف حمطات القطار 
الرئيسية ورفعنا الفتات بأكثر من لغة لتشجيع 

الالجئني عىل التوجه إلينا".

فرصة  الالجئون  األورويب:  املركزي  البنك 
اقتصادية

يف  تفاؤله  األورويب  املركزي  البنك  خيِف  ومل 
حيث  ــا  ألورب الالجئني  لتدفق  اجيابية  ــة  رؤي
رصح مديره ماريو دراغي" إن أزمة الالجئني يف 
أوروبا وإن كانت حتديا يواجه دول القارة، إال 
تغيري أوروبا  أهنا فرصة من شأهنا أن تسهم يف 

بشكل إجيايب.
وأوضح يف كلمة له يف الدورة 46 ملنتدى دافوس 
احلكومي  اإلنــفــاق  أن  العاملي"  االقتصادي 
للتعامل مع الالجئني من شأنه أن يكون حافزا 
اإلنفاق  تزايد  أوروبا." موضحًا" أن  يف  للنمو 
سينعكس  الالجئني،  مع  التعامل  يف  احلكومي 
التعليم والصحة  إجيابا عىل مراحل يف جماالت 
والقطاعات اخلدمية، رغم اعرتافه بأن التحدي 
بنتائجه  التنبؤ  املبكر  ومن  قائام  يبقى  املجتمعي 
وكالة  نقلته  ما  وفق  إجيابية.  أم  كانت  سلبية 

األنباء الكويتية.

المسؤولية الكبرى الستفحال 
ظاهرة الهجرة تقع على 

مؤسسات الدولة والمؤسسات 
الدينية والسياسية والعشائرية 

ومنظمات المجتمع المدني
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اعالم ومفكرون

ُعرف الشعر احلقيقي بأنه فن ال يمنح نفسه بسهولة لكلرّ ناظم أراد أن يعربرّ عن معنى من املعاين 
التي جتيش يف صدره وتضطرم هبا روحه ليخرجها لساُنه عىل شكل نفثات منتظمة من السحر 
واإلبداع ُتطرب السامعني وتولرّد يف دواخلهم طاقات عجيبة – إجيابية أو سلبية- تدفعهم إىل 

ة أخرى! اخلري مرة أو إىل الرشرّ مررّ

• عيل ياسني

 • عيل ياسني 

)1871م - 1935م(عبد املحسن الكاظــــــــــمي

شاعر القصيدة املرجتلة
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النظام  هــذا  يخرج  عندما  تعقيدا  اأ�ــســد  يبدو  الأمـــر  ولــعــّل 
الإبداعي من دائرة الرتّب�س والإعداد املدرو�س الذي ي�ستغرق 
ل  ال�سيق  �سديدة  دائرة  اإىل  �سنوات  رمبا  اأو  �سهورا  اأو  اأياما 
تتاأجج  وليد حلظته، وهي حلظة  يكون  اأن  فيها  الإبــداع  يعدو 
فيها مكنونات النفعال احلاد بفعل ما ي�سبه الع�سف الذهني 
الهائل الذي ل يقوى عليه اإل القلة من ال�سعراء واملبدعني، وقد 
حفظ موروثنا النقدي وال�سعري حالت عديدة لهذه اللحظة 
التي يطلق عليها ) الرجتال( ل�سعراء هّزتهم مواقف وجدانية 
عنيفة فكتبوا ق�سائد خالدة مثل ق�سيدة الفرزدق عن الإمام 
–عليه ال�سالم-  حني جتاهله عبد امللك بن مروان  ال�سجاد 
)اخلليفة الأموي( يف موقف احلج املعروف، وكق�سائد اأخرى 

تن�سب لأبي متام والبحرتي واأبي الطيب املتنبي واآخرين.
ُدوَن  اِكَرِة  ِمَن الذَّ َث �َسَفِوّيًا  تَتَحدَّ اأن  وملا كان الرجتال - وهو 
ب�سبب  ال�سعراء  قدامى  عند  معروفا  فّنا  م�سبق-  رٍي  �سِ حَترْ
فاإنه  البالغية  �سليقتهم  ونــقــاوة  اللغوية  فطرتهم  �سالمة 
-ول�سك- نادر احلدوث يف حياتنا الثقافية املعا�سرة ب�سبب 
واختالط  ال�سحيح  اللغوي  الوعي  وغياب  الُعجمة  ا�ست�سراء 

الأل�سن وما اإىل ذلك.
اأحــد  كــان  الكاظمي  املح�سن  عبد  العراقي  ال�ساعر  لكن    
ال�سعراء الذين خرجوا على هذه القاعدة اإذ ُعرف بارجتاله 
ق�سائده  بع�س  رّبو  من  بالرغم  الرتكيب  وح�سن  رائعا  �سعرا 
املرجتلة على املائة بيت من دون اأن ت�سعف اأو تلني اأو ي�سيبها 
اخلور والفتور يف اأي مف�سل من مفا�سلها، وكاأنه ي�سّر بذلك 

على كونه �ساعر الرجتال الأوحد يف الع�سر احلديث.
وقد ولد الكاظمي يف بغداد عام )1871م( قريبا من �سريح 
والأ�سواف،  اجللود  جتارة  متتهن  لأ�سرة  اجلوادين  الإمامني 
كتاتيبها  تعّلم يف  التي  اإىل مدينته )الكاظمية(  وُن�سب بذلك 
الدينية،  البالغة يف حلقاتها  نهج  القراآن وخطبا من  وحفظ 
مكتبات  خزائن  من  منتفعا  الفار�سية،  الآداب  على  اطلع  ثم 
اللغوية والأدبية التي كان  الكاظمية ومن ذخائرها ونفائ�سها 

يحفظ معظم اأ�سعارها عن ظهر القلب.
وقد �ساءت له ال�سدف اأن يتعرف على جمال الدين الأفغاين 
واأن يعجب باأفكاره واآرائه الداعية اإىل التحرر من نري الهيمنة 
العثماين  احلاكم  من  مطلوبا  الأفغاين  كان  وملا  العثمانية، 
�سملت  فقد  الفتنة،  واإثــارة  التحري�س  بتهمة  احلميد(  )عبد 
التهمة ال�ساعر الكاظمي اأي�سا، حيث لزم الأخرُي جمال الدين 
ووجهائها  برجالتها  والحتكاك  للعراق  دخوله  عند  و�سحبه 

العثمانية،  الهيمنة  �سد  واملتعلمني  الع�سائر  اأجل حتريك  من 
اأن يفّر بجلده اإىل القاهرة عام 1911م  وهو ما دعا �ساعرنا 
له لئذا بحمى )حممد عبدة(  العثماين  الدرك  بعد مطالبة 
الداعية الإ�سالمي املعروف وم�ستثمرا اإعجاب الأخري ب�سعره 

وب�سخ�سيته .
احتوى  مبجلدين  مطبوعا  ديوانا  وراءه  الكاظمي  خّلف  وقد   
لبلده  الت�سّوق  يف  جّلها  بيتا   8618 �سمت  ق�سيدة   175 على 
الكرام فيه، وقد  العراق، وملدنه ومرابعه ومراقد الأئمة  الأم 
كان �سعره كما ي�سفه تلميذه ال�ساعر اجلواهري مراآة �سافية 
العربية  اللغة  ذخائر  من  ذخــرية  وبكونه  وجمتمعه،  جليله 
ال�سعر  هذا  اأغلب  اأن  عن  ف�سال  اجلميلة،  ومفرداتها  النقية 
مواقف  من  هــّزه  موقف  يف  ل�ساعته  الكاظمي  قاله  مرجتل 

احلياة العديدة.
اإىل حفل  ُدعَي مرة  اأنه   ومّما يروى عنه يف هذا اخل�سو�س 
يف  ق�سيدة  لإلقاء  احلفل  عريف  قدمه  حيث  م�سر  يف  اأقيم 
ع�سماء  ق�سيدة  ارجتــل  ان  ال  منه  كان  فما  املنا�سبة،  هذه 
ذلك  ح�سور  ده�سة  اأثــار  ما  وهو  بيت،  املئة  اأبياتها  جــاوزت 
مثقفي  من  نخبة  بينهم  وكان  وا�ستغرابهم،  احلا�سد  احلفل 

م�سر املعروفني اآنذاك. 
الذي  التكرميي  احلفل  يف  مرة  اأرجتــل  اأّنــه  اأي�سا،  عنه  وُنقل 
املرحوم  �سرف  على  امل�سري  با�سا  القادر  عبد  ال�سيخ  اأقامه 
عند  امللكّية  النقيب  حكومة  يف  الدفاع  وزير  الع�سكري  جعفر 
زيارته للقاهرة �سنة 1921م مطولة من غرر ق�سائده ت�ستمل 
على ما يقرب من ) 145( بيتًا نالت اإعجاب اجلميع وده�ستهم 
ووعورة  اللغة  �سطوة  من  ومتكنه  اللغوية  ال�ساعر  مقدرة  من 
الإيقاع واإ�سكالت الرتكيب النحوي، وكيف اأنه متّكن من �سهر 

كّل تلك الأدوات والو�سائل الالزمة يف م�سهر اإبداعه الفذ.
القاهرة  مبدينة  بارئه  اإىل  الكاظمي  رحــل   1935 عــام  ويف 
ر،  التذكِّ بدمع  تغرورقان  عيناه  كانت  ...يف حني  والها  غريبا 
واأهله  العراق  بذكر  تتمتمان  فراحتا  املتيب�ستان  �سفتاه  اأمــا 

و�سجره ومائه وطينه، وكاأنه يردد قوله: 
داَر الحبِة خبــــــّـرينا  ***  عــــن اأهلك اخلرب اليقينا
نظر الظماء فلم يــروا  ***  يف بابك الِوْرَد املعيــــــــنا
الإمام  مقربة  يف  �سريًحا  العراقية  احلكومة  له  �َسّيدت  وقد 
ال�سافعي بالقاهرة، ونقلت رفاته اإليه عام 1947م ليظل ثاويا 
للقلة  اإل  تتاأتى  ل  �سعرية  وقــدرة  فذة  مبوهبة  ومذّكرا  هناك 

القليلة من املبدعني.

)1871م - 1935م(عبد املحسن الكاظــــــــــمي
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التقت جملة )الروضة 
احلسينية( رئيس مؤسسة نداء 

اهل البيت عليهم السالم  
واملبلغ الديني عيسى كونج 

يف املانيا ليسلط لنا الضوء 
عىل الدور الرسايل الذي تقوم 

به املؤسسة للجالية العربية 
بمختلف النشاطات الدينية 

والثقافية, وكيف تساهم 
املؤسسة يف نرش السالم وخلق 

التوازن بني متطلبات الفرد 
املسلم.

في حوار مع رئيس مؤسسة نداء اهل البيت )عليهم السالم( في المانيا:

حركة التبليغ منتشرة بفضل المؤسسات الدينية

• حاوره: حممود املسعودي

متى تأسست املؤسسة وما هو اهلدف من تأسيسها؟
ــ تم تأسيسها عام1992موتم تسجيلها رسميًا يف عامم2007 
التي  االهداف  جممل  ومن  اخلاص،  كياهنا  هلا  رسمية  كجمعية 
تعمل عليها املؤسسة هي اقامة دورات حوزوية وثقافية وخلق 
بوصلة اجتاه للجالية العربية من خالل هذه الدورات التي هتدف 
عليهم  البيت  اهل  وعقائد  االسالمي  الدين  عىل  اطالعهم  اىل 
يتم هتيئة سكن وضيافة  الدورات  اىل  الوافدين  ان  السالم, علام 

هلم حلني انتهاء الدورة.
هل هناك اهدافا اخرى للمؤسسة؟

ـــ هناك عدة اهداف نعمل عىل حتقيقها فمنها انشاء مكان خاص 
اجلالية  جلمع  لذلك  ملحة  حاجة  وجدنا  ألننا  اجلامعة  لصالة 
العربية باوقات الصالة, وايضا اخلوض يف جمال التأليف والرتمجة 

لتحويل الكتب الدينية من العربية اىل االملانية.

واقامة تشكيل جيمع اجلمعيات الدينية املتواجدة باملانيا من اجل 
العارش من حمرم احلرام  الزيارات مثل  حتشيد اجلالية يف اوقات 
وايضا املناسبات الدينية االخرى, الن هذا اليشء يعطي صورة 
اجيابية عن سلمية ورسالة الدين واملذهب بشكل خاص, اضافة 

اىل اقامة الدورات التثقيفية للطلبة خالل العطل الصيفية.
كيف جتدون حركة التبليغ يف املانيا؟

املتواجدة  الدينية  املؤسسات  بفضل  منترشة  التبليغ  حركة  ــ 
دين  رجال  وجود  اىل  يرجع  وهذا  املانيا,  من  خمتلفة  انحاء  يف 
مولودين يف املانيا ويدرسون احلوزة الدينية يف النجف وقم, هذا 
من شانه يسهل علينا حركة التبليغ مع الشباب وكيفية التواصل 
معهم وفق رؤيتهم, الن لغة التواصل مهمة مع الشاب خصوصا 

يف البلدان املنفتحة يف جمال احلرية الشخصية.
الكثري  حل  عىل  والثقافية  الدينية  املؤسسات  ساعدت  حيث 

حوارات
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خصوصا  هناك  العربية  اجلالية  تواجه  التي  املشاكل  من 
االجتامعية منها الن الكثري من العوائل قد تتأثر باجلو العام 

للبلد اال ان وجود املؤسسات حد من هذه املشاكل.
اضافة اىل النشاطات االجتامعية االخرى مثل مجع التربعات 
وكفالة االيتام سواء يف لبنان او العراق، ولدينا ارتباط مع 

الشيخ االصفي يف مسألة االيتام.

يف أي مدينة تقع املؤسسة وهل لديكم تواصل مع اجلمعيات 
االخرى؟

عالقات  لدينا  ونعم  مندن،  مدينة  يف  املؤسسة  تقع  ــ 
الن  هناك,  املوجودة  اجلمعيات  مع  متواصلة  واجتامعات 
ذلك يسهل علينا الكثري من االمور التي هتم اجلالية العربية 
خصوصا يف مسالة التجمعات الن اجلمعيات ستأخذ عىل 

عاتقها مجع االخوة من اجلاليات العربية املنترشة يف املانيا.
وايصال  ولبنان  العراق  يف  االيتام  مع  التواصل  يتم  كيف 

املساعدات هلم؟
طريق  عن  شخصية  بطريقة  تتم  االمــوال  ايصال  عملية  ــ 
الزيارات اىل املدن املقدسة من خالل الشيخ االصفي الذي 
يتوىل هذه املسالة, اال ان بعد وفاته فقد توىل بعض االخوة 
اىل  هبا  يقومون  التي  الزيارات  خالل  من  االموال  ايصال 

العراق ولبنان.
الثقافية  نشاطاهتا  إلقامة  اجلمعية  تدعم  جهة  هناك  هل 

واالنسانية؟
ــ الدعم املايل يأيت اواًل عن طريق االجازة الرشعية للترصف 
)دام  السيستاين  عيل  السيد  من  ذلك  اجازة  باخلمس,ولدينا 
نقوم  التي  الثقافية  للنشاطات  االمام  بسهم  ظله(للترصف 
لنا  يرسلون  الذين  واملتربعني  اخلريين  من  وايضًا  هبــا، 

االموال، إلقامة النشاطات والندوات الثقافية.
هل لدى املؤسسة تواصل مستمر مع املراجع الدينية؟

يف  وايضا  باملراجع،  ارتباط  عندنا  نعم  اخلمس  مسألة  يف  ــ 
مسالة االستفتاءات الرشعية التي متس واقع احلياة يف بالد 
الغرب, الن الواقع الذي يعيشه املسلم يف املانيا خمتلف متاما 
عام موجود يف البالد االسالمية, بسبب ملهيات احلياة وعدم 
فوىض  يسبب  مما  حرياته,  ممارسة  يف  للفرد  حدود  وجود 

داخلية لدى الفرد يف اي الطريق يسلك.
ما هي االهداف املستقبلية للجمعية؟

ــ من ضمن االهداف التي سنعمل عليها؛ هي انشاء حسينية 
تعنى بنرش العلوم واملعارف الدينية, وايضا نستقبل االخوة 
واحتضاهنم  هلم  املساعدة  لتقديم  املانيا  )املهاجرين(لدولة 

للحفاظ عىل ديمومة اجلانب الروحي والديني لدهيم.

حركة التبليغ منتشرة بفضل المؤسسات الدينية

اهلل اهلل يف اأيتامكم!
• بتول عرند�س العلوي

باأقالمهم 

َيَتاَمى( ، يف الآية الكرمية  َبى َوالرْ ُقررْ ِه َذِوي الرْ َاَل َعَلى ُحِبّ قال تعاىل :)َواآَتى املرْ
 ، كفالته  و  رعايته  و  اليتيم  تكرمي  �سرورِة  على  تعاىل  و  �سبحانه  اهلل  يوؤكد 
و  التعا�سد  و  التكاتف  و  التكافل  قواعِد  القائمُة على   ، الإ�سالمية  فال�سريعة 
الت�سامن ، حثت كثريًا على رعاية الأيتام و عوائلهم و التحنن عليهم ، كما فعل 
قبل  بو�سيته  الذي ذكر  املوؤمنني  اأمرُي  و خا�سة  ال�سالم(  البيت)عليهم  اأهل 
اإ�ست�سهاده : اهلل اهلل يف الأيتام، فال تغّبوا اأفواههم، ول ي�سيعوا بح�سرتكم، 
"من عال يتيمًا حّتى ي�ستغني اأوجب اهلل -عَزّ  فقد �سمعت ر�سول اهلل يقول: 

- له بذلك اجلّنة كما اأوجب لآكل مال اليتيم النار" . وجَلّ
و نالحظ اأي�سًا اإهتمام الأنبياء و تاأديتهم لهذا الواجب العظيم ، كما حدث 
لنبي  الإلهي  التكليف  ، حني جاء  ال�سالم(  نبي اهلل عمران )عليه  وفاة  بعد 
اهلل زكريا )عليه ال�سالم( برعاية ال�سيدة البتول الطاهرة مرمي بنت عمران 
باأمٍر  ، فكانت كفالتها  َزَكِرَيّا(  َلَها  :)َوَكَفّ القراآن  ، حيث يذكر  ال�سالم  عليها 
رباين ، و كان الكافل خري مربي و معني و حافٍظ لأمانة القدي�سة مرمي )عليه 

ال�سالم( .
احلرِب  و   ، الإ�سالمية  املنطقة  ت�سهدها  التي  الظروف  ظل  يف  و  اليوم  اإننا 
العاملية ال�سر�سة ، و التاريخية التي مل تنتِه ، لأحوج اىل رعاية عوائل ال�سهداء  
الرعاية  و هذه   . مقد�ساتها  و  الأمة  �سرف  دفاعًا عن  يوميًا  يعرجون  الذين 
تتمثل بدعمهم املادي و املعنوي كما ذكرنا �سابقًا ، ل واحدًا دون الآخر ، فهم 
اأمانة هوؤلء ال�سهداء الذين �سنعوا جمدنا و عزتنا و فدوا باأنف�سهم حفاظًا 
ن  َمًة ِمّ على اأرواحنا ، اأمانة ل يجب الإ�ستهتار اأو التفريط بها ، و هم لنا )َرحرْ
ِبَّك( كما ورد يف ق�سة النبني مو�سى و اخل�سر عليهما ال�سالم مع الغالمني  َرّ
)َكاَن  رعاية من  اأجُر   ، الثواب  و  الأجر  الكافل  بها  يتو�سُم  ، رحمٌة  اليتيمني 
ا( ، �سهيدًا رفع لواء الإ�سالِم عاليا ، و اأرعب اأعدائه و املريدين  احِلً اأَُبوُهَما �سَ

له ال�سوء . 
اإن الدعم و الوقوف بجانب موؤ�س�سات دعم عوائل ال�سهداء ، ي�ساعدها على 
ح�سد  من  لتتمكن   ، ال�سعد  �ستى  يف  و  امل�ستويات  باأعلى  رعايتهم  تعزيز 

اإجنازاٍت عظيمة ، توازي عطاء ال�سهادة و قيمتها . 
و هو اأي�سًا وفاٌء لهم و ل�سربهم و �سمودهم و ت�سحياتهم ، و و�سام ال�سرف 

الذي اأكرموا بها الأمة .
 ، بال�سكر اجلزيل لكِل جماهٍد حمل بندقيته  اأتوجه   ، اآخــرًا  لي�س  و  اأخــريًا  و 
و  بالن�سر  الدعاء  لُه منا جميهًا دوام   ، العدوان  و  الظلم  و  الإرهاب  راف�سًا 
الت�سديد ، و ل�سهادئنا الأبرار التهاين و التربيكات على املقام اجلليل الذي 
النبوة  بيت  اأهل  و  ال�ساحلني  و  النبياء  من  القرب  مقاُم   ، به  اهلل  خ�سهم 

الطاهرين)عليهم ال�سالم( .



• احلسني أمحد السيد

زينب رصخة احلسني اإلهلية
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ماذا نقول للسيدة زينب)ع( يف يوم والدهتا..
وماذا نقول لكم عنها روحي لرتاب رضحيها الطاهر فداء..
والكالم يطول ألن املقام مهيب فنحن يف مقام ابنة املرتىض 

وحفيدة املصطفى
وبضعة الزهرا.. )عليهم الصالة والسالم( ..

اهنا االنسانة املميزة عن غريها يف الكثري من صفاهتا الشخصية 
والفكرية

والدينية وحتى اجلهادية..
اهنا بضعة عيل والزهراء )ع( وهذا يعطيها ما يميزها يف كل 

يشء..
اهنا تربت يف بيت الوحي ورضعت من ثدي االيامن وتعلمت 

القرآن مع اخلبز
الذي كانت تأكله.. والسنة النبوية رشبتها مع املاء الزالل او مع 

ماء زمزم
الطاهر الذي كانت ترشبه..

فكانت قرينة للحسن واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة فهل 
يمكن ان ال تكون من

سيدات اهل اجلنة ايضا..؟
ففي صباها كانت معجزة يف بيت ابيها امري املؤمنني ع ..الذي 

كان حيبها
ويعظمها وحيرتمها ايام احرتام ولذا قالوا ان اسمها زينب يعني 

زين ابيها
.. اي كانت زين ألبيها زين الرجال وفحلهم.. فهل هناك 

عظمة كهذه العظمة
للسيدة العقيلة..

وكذلك سموها )عقيلة( اي السيدة الرشيفة املقدمة يف ذاك 
البيت الرشيف

فاستنكر ورفض ذلك عبد اهلل بن عباس وقال: بل هي عقيلتنا 
مجيعا واطلق

عليها عقيلة بني هاشم مجيعا..
واما رسالتها فكانت تعليم النساء وتثقيفهن بالثقافة القرآنية 

وتعليمهن
تعاليم الدين احلنيف يف املدينة املنورة ثم يف الكوفة كام تروي 

لنا كتب
التاريخ..

اىل ان رافقت أخاها وصنوها ونور عينها وسيدها وامامها ابا 
عبد اهلل

احلسني )ع( يف هنضته املباركة التي متثل الفتح االهلي يف هذه 
االمة كام

يف رسالته لبني هاشم..
فكانت الثقل النبوي..

والذخر العلوي..
والطهر الفاطمي ..
والشموخ احلسني..

ثم صارت الرصخة والصوت احلسيني..
فامذا اقول لك سيديت يف يوم والدتك املباركة اال ان ابثك ما 

نالقيه من
النواصب ونحن ننعم بربكتك وافياء وفناء رضحيك الطاهر..

سيديت يا ابنة الكرام تكالبت علينا احفاد من تكالبوا عليكم يف 
يوم

عاشوراء فاستجرنا بك.. ولذنا بحرمك الطاهر وناجيناك 
بحرقة الثكىل، وهلفة

اخلائف، وعويل املظلوم.. وشكوى املقهور ..
فظللِت اجلميع بمظلتك النورانية..

يت الكل بأنوارك القدسية.. ولفَّ
وكنت العزاء ألهل العزاء..

والسلوى ألهل املخطوفني..
والدواء ألهل املرض واملجروحني..

وستبقني رصخة العز املدوية عرب السنني تذكري الدنيا 
بشعارات االمام احلسني ع ..

)هيهات منا الذلة(..
اذ كيف يذل من الذ بالسيدة زينب بنت حامي اجلار.. وحامي 

احلمى من كل
عادية او نازلة

نا بخدمتك فنحن نعمل عىل  فعذرك يا ابنة االطهار ان قرصَّ
قدرنا وحجمنا سيديت..

فأرجوك.. ارجوك ..ارجوك..
ساحمينا عىل جرأتنا.. وتقصرينا بخدمتك..

والسالم عليك،، ابدا رسمدا ما دار الليل والنهار..
ولشيعتك التهاين وأمجل التربيكات بمولدك امليمون سيديت..

والعزة والشموخ لك وملقامك ولرضحيك الشامخ..
والذل واهلوان واخلزي ألعدائك وشانئيك ومبغضيك..

ادام اهلل عزكم سيديت ومواليت..
يا زينب الكربى يا رصخة احلق اإلهلية
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تبني ان االفراط يف تناول السكريات له تأثري سلبي عىل 
الدماغ مثل تأثري التوتر النفيس.

وقد توصل علامء من معهد التغذية يف اهلند وجامعة نيو 
االستنتاج من خالل  هذا  اىل  األسرتالية  ويلز  ساوث 
التجارب التي أجروها عىل القوارض املخربية. فقسم 
املجموعة  جمموعات.  اربع  اىل  القوارض  الباحثون 
الثانية  واملجموعة  نفسية،  لتوترات  عّرضوها  األوىل 
واملجموعة  السكر،  حملول  من  كبرية  كمية  اعطيت 
لتوترات  وعرضت  السكر  حملول  اعطيت  الثالثة 
نمط  عىل  فاستمرت  الرابعة  املجموعة  أما  نفسية، 

تغذيتها االعتيادي.
تعرضت  التي  اجلـــرذان  ان  التجربة  نتائج  وبينت 
يف  حدثت  األوىل(  )املجموعة  النفسية  للتوترات 
دماغها )منطقة احلصني( تغريات كتلك التي حصلت 

يف دماغ املجموعة الثانية. أما املجموعة الثالثة )السكر 
أكثر  دماغها  يف  التغريات  فكانت  النفيس(  التوتر   +
وضوحا، يف حني مل حتصل أي تغريات يف دماغ جرذان 

املجموعة الرابعة.
هرمون  ـــراز  اف ــدمــاغ  ال بتغريات  العلامء  ويقصد 
الكارتيزول "هرمون التوتر"، الذي يسبب عند ارتفاع 

مرور  مع  ــؤدي  وي العصبية  اخلاليا  مــوت  نسبته 
وظائف  واضطراب  الذاكرة  فقدان  اىل  الوقت 

الدماغ املعرفية.
أولياء  العلامء  ينصح  النتائج  هذه  اىل  استنادا 

األمور بتقليل كمية السكريات التي يتناوهلا 
يف  اإلراط  يؤثر  فسوف  وإال  األطفال، 

تناوهلا سلبًا يف دماغهم.

السكريقتل دماغ اإلنسان
كثري من

طب و علوم
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التي  العالقة  بدراسة  فرنسيون  خمتصون  قام 
الصحية  وحالته  اإلنسان  مــزاج  بني  تربط 

وطول عمره.
يقول علامء جامعة مونبلييه الفرنسية: "املهم 
ليس عدد سنوات العمر احلقيقية، بل عددها 

الذي يشعر به الشخص".
آالف   10 من  أكثر  الدراسة  هذه  يف  اشرتك 
عىل  العلامء  فطرح  سنة(   102-24( شخص 
التايل: كم عمرك الذي تشعر  كل منهم السؤال 
إبالغ  املشرتكني  عىل  كان  هذا  إىل  إضافة  به؟ 
العلامء عن األمراض التي يعانون منها. كام طلب 

منهم ملء استامرة خاصة بمستوى الكآبة لدهيم.
وتبني من النتائج أن الذين يشعرون بأن عمرهم هو 
أكرب من عمرهم احلقيقي ويتميزون باليأس من احلياة 
يزداد احتامل دخوهلم اىل املستشفى بنسبة 10-25 يف 

املئة.
الذين يشعرون بأن عمرهم أقل من العمر احلقيقي  أما 
بأمراض  يصابون  ما  فنادرا  جيد،  بمزاج  ويتميزون 
يعتني  أغلبهم  أن  كام  املستشفى.  يف  رقــودهــم  تتطلب 
هبندامه ويامرس خمتلف أنواع الرياضة والنشاط البدين. 
وهذه العوامل هي حسب رأي اخلرباء سبب حالتهم 

الصحية اجليدة وبالتايل طول عمرهم.

يطيل العمر
املزاج اجليد
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 • داوم عىل النرش 
أن  تذكر  هبا،  تنترش  العنكبوت  خيوط  وترتك  قناتك  هتمل  ال 
بعد  وأنه  مستمر  بشكل  جديدة  قنوات  يف  يشرتك  املستخدم 
ذلك يضيق ذرعًا من كثرة القنوات ومن الزمحة التي يعاين منها 
واملجموعات  القنوات  كل  ألن  التليجرام،  تطبيق  واجهة  يف 
لذلك  القائمة،  نفس  بعض يف  مع  اخلاصة جتتمع  والدردشات 
يقوم املستخدم بفرز القنوات واخلروج من تلك القنوات التي مل 

تعد نشيطة ومل تعد تفيده وجتلب له املحتوى الذي يريد.
والوقت،  اجلهد  منك  يتطلب  القناة  يف  اليومي  النرش  أن  أعلم 
لكن تذكر أن قناة التليجرام هي مسؤلية وعمل له متطلباته، كام 

أن هنالك حلول هلذه املشكلة يتمثل يف النرش التلقائي بواسطة 
البوتات )bots(، يمكنك االستفادة من بعضها يف نرش حمتوى 
تلقائي يف  بشكل  األخرى  املنصات  منشوراتك يف  او  مدونتك 

قناتك.

 • إكسب مشرتكني ُجُدد 
املشرتكني  عدد  زيادة  يمكن  أنه  التليجرام  قنوات  مميزات  من 
التليجرام نفسه، حيث  القناة بسهولة وذلك داخل حميط  ونرش 
بتنظيم قوائم )لستات( جتمع عرشات  القنوات  يقوم أصحاب 
مجيع  يف  نرشها  ويتم  املخترصة  وروابطها  بأسامئها  القنوات 

إلدارة القنوات التليجرامية
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طب و علوم

•�إعد�د: علي �لها�صمي



فيسبوك ماسنجر  لتطبيق  تعدد احلسابات  ميزة  إختبار  تدم فرتة  مل 
امليزة  هذه  إطــالق  رسميًا  اليوم  فيسبوك  أعلنت  حيث  طوياًل 

ملستخدمني التطبيق عىل نظام اندرويد .
إذًا ببساطة مع التحديث األخري للتطبيق بات يمكنك تشغيل أكثر 
من حساب عىل نفس تطبيق فيسبوك ماسنجر املوجود عىل هاتفك 

والتبديل فيام بينها دون احلاجة إلستخدام هاتف آخر .
إضافة  وأختيار  لإلعدادت  الذهاب  عليك  احلسابات  إلضافة 
حسابات جديدة واجلميل هنا ان فيسبوك متنح احلسابات األخرى 
كلمة  تعيني  يمكنك  حيث  ذلك  يف  رغبت  إذا  اخلصوصية  بعض 
مرة  كل  التبديل  عند  إستخدامها  يتم  حساب  لكل  خاصة  مرور 

ويمكن إلغاء تفعيلها ايضًا .

القنوات املشرتكة، فيستعرض املستخدم تلك القوائم 
ثم يشرتك يف القنوات املناسبة له.

م حمتوًا حرصيًا   • َقدِّ
أو مقاالت  تدويناتك  القناة لنرش روابط  قد تستخدم 
يكفي،  ال  لوحده  لكنه  جيد  امر  هذا  عربها،  موقعك 
بالقناة  خاص  حرصي  حمتوى  هنالك  يكون  ان  جيب 
إذا ماكنت تريد بناء قناة ناجحة ومميزة، ال جتعلها فقط 
املشرتكني  أكثر  ألن  اخلارجية  الروابط  لنرش  وسيلة 
داخل  وهم  القناة  من  ويستفيدوا  يقرأوا  أن  يريدون 
التليجرام دون اخلروج منه، لذلك إن كان والبد فنوع 

بني األمرين.

 • استخدم الوسوم بذكاء 
من   )HashTag( أو  )هاشاج(  اهلاشتاق  أو  الوسم 
التواصل االجتامعي، وهو  املفيدة يف شبكات  امليزات 
كثريًا  ومفيدة  جدًا  مهمة  خاصية  التليجرام  قنوات  يف 
لتنظيم وفهرسة حمتوى القناة يف التليجرام، فكام تعلم 
أن املحتوى يف الشبكات االجتامعية هو حمتوى ينهمر 
مهملة  القديمة  املنشورات  وتصبح  ــد،  واح باجتاه 
الشبكات  هذه  عيوب  من  هو  األمر  وهذا  وضائعة، 

ألن املحتوى القديم ال يتم االستفادة منه كام جيب.

 • ال حتوهلا إىل قناة اعالنية 
وزيادة  القناة  نرش  يمكن  أنه  السابقة  الفقرة  يف  ذكرنا 
عدد املتابعني بواسطة االشرتاك يف القوائم والتبادالت 
نرش  ــر  األم هــذا  يواكب  ان  جيب  لكن  االعالنية،، 
مستمرللمحتوى احلرصي، رأينا ونرى بعض القنوات 
وتبادالت  لستات  نرش  إىل  حتولت  وقد  التليجرام  يف 
اعالنية فقط، وأصبح املحتوى األصيل للقناة ال يظهر 
قناتك  تدهور  إىل  يــؤدي  يسء  أمر  وهــذا  ــادرًا،  ن إال 

ورحيل املشرتكني عنها بشكل تدرجيي.

 • تفاعل مع املشرتكني 
كام نعلم أن طبيعة النرش يف قنوات التليجرام هي من 
للتفاعل  مبارشة  وسيلة  هنالك  ليس  واحــدة،  جهة 
أو  املنشورات  عىل  تعليقات  يوجد  فال  املحتوى،  مع 
توتري،  مثل  يوجد ردود  الفيسبوك، وال  مثل  اليكات 
ابتكار طرق من أجل خلق تفاعل بني  لكن بإمكانك 

املحتوى وبني املشرتكني.

يدعم تعدد احلسابات
فيسبوك ماسنجر

عىل أندرويد
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م�سهد اأويل يف احللم

• عقيل ابو غريب 

�سوت : لحتلم اكرث .. او ترتدد اكرث .. اح�سم امرك يا ابن يزيد وقرر 

ابن يزيد: من يطرق باب احللم ؟ وانا رجل م�سدود للنا�س وهذي الر�س ال�سلبة 

�سوت : احللم  ن�سيب ال�سعفاء ، قد يفرحمهم يف حلظة �سوق ، واحللم هروب يف حلظة 

�سعف قد تبدو  للناظر حم�س  �سراب ، لكن احليلة يف احللم ، املتعة يف احللم ، وكل بعيد 
�سوت : احللم اذا فا�س بطل ابن يزيد : وهل يوجد باطل يف احللم �سوت : باطل ابن يزيد : هذا حلمي يدنو  يف احللم . 

ابن يزيد : وانا قبل قليل �سهدت ، باين رجل م�سدود لالر�س ، �سيف ي�سرب يف عنق 
�سوت : خلف مرادك ابن يزيد : اىل اين �سوت : وانا اعرف هذا ياحر، ولهذا فانا اتبعكال�سحراء 

ابن يزيد : مايبهجني حقا اين لافهم ماتق�سد، ولهذا  قررت انا لا�سمع �سوتك 
ابن يزيد : احلق معي ، وانا احلق �سوت : او ت�سم اآذانك عن �سوت احلق 

ابن يزيد : حق �سوت : وم�سريك يف هذي اللحظة �سوب الكوفة حق
�سوت : احلق يقول بان لتنه�س وابَقَ م�سدودا لالر�س كما تزعم يف هذي القرية 

ابن يزيد : واخلري يف ما اختاره اهلل �سوت :  خري لك ان تبقىابن يزيد : من انت حتى تاأمرين ان ابقى او ان احترك؟ 
�سوت : فا�ستقبل هذي ال�سحراء .. هذي الفعى امللعونة 

ابن يزيد : ال�سحراء مداي الو�سع ي�سهل فيها جوادي وجتول بها احالمي 
�سوت : اب�سر باجلنة ياحر ابن يزيد : احلر بن يزيد �سوت :  انت احلر ياحر ؟ ابن يزيد : انا احلر ...ابن يزيد �سوت : القادم �سوبك ليعرف من انت 

في الختام
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:قال ر�سول اهلل
) فاطمة ب�سعة مني، فّمن اأغ�سبها اأغ�سبني (
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