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غدير 
الهادي  البيت -عليهم  اهل  اعللام مذهب  يجمع 

اللل�للسللام- بللان حللادثللة الللغللديللر حتمل اأهللم 
املعاين التي حددت النهج الرباين وال�سبيل القومي 

لاهتداء اىل حتقيق االرادة االلهية وبلوغ الر�سا االلهي 
من الب�سر كافة وامل�سلمني خا�سة.  

ولو اأنعم امل�سلمون النظر يف معاين هذه احلادثة العظيمة واأعطوها 
حقها من البحث واال�ستدالل مثلما فعل اتباع اأهل البيت -عليهم ال�سام 

-ملا و�سلوا اىل ما هم عليه اليوم من االنحطاط املعريف واالخاقي والتخلف 
واال�ساح  ال�ساح  فيه  ما  اىل  االن�سانية  وقللادوا  االمم  �سدارة  ولتبووؤوا  ؛  العلمي 
ور�سا اهلل- تعاىل- ولكن �سياطني االن�ص ومن خلفهم �سياطني اجلن اأبوا اال النكو�ص 
وتغليب امل�سالح ال�سخ�سية وتفعيل املاكينة ال�سيطانية يف تظليل االمة وحرفها عن 
اخلط القومي الذي اختطه اهلل تعاىل ور�سوله- �سلى اهلل عليه واآله و�سلم-  لامة 

بيوم الغدير خا�سة.
ويبدو من خال لغة الت�سديد التي ا�ستخدمها الباري يف اآية التبليغ اأن االمة اال�سامية 
مل تع الدرو�ص والعرب ومل تفهم الدالالت واال�سارات التي قدمها ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( طيلة فرتة حياته بينهم، واأنهم مل يتمكنوا بعد كل احلوادث 
التي عاي�سوها من حتديد خليفة ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآللله( والذي و�سفه 
اهلل تعاىل بقوله ) امنا انت منذر ولكل قوم هاد( فاراد اهلل تعاىل ان يدّلهم عليه 
با�سمه و�سفته لكي ال تبقى على اهلل ور�سوله والهداة من بعده حجة للنا�ص ليحتجوا 

بها لتربير ابتعادهم عن خط الهداية.
وان ا�ستخدام الباري -عز وجل- �سيغة املفرد يف و�سف الهادي داللة قطعية عن 
انه �سخ�ص واحد يف االأمة ال غريه - ويف فرتة حمددة من الزمن- وال ميكن اإ�سراك 
اأي اأحد معه يف قيادة وهداية االأمة ، كما طالب البع�ص حينها وقوبلت مطالباتهم 
بالرف�ص القاطع من الر�سول ومن اهلل تعاىل بقوله ) الن اأ�سركت ليحبطن عملك( 

وهو متطابق ومكمل متاما للمعنى الذي جاء يف اآية التبليغ بقوله تعاىل) واإن مل 
تفعل فما بلغت ر�سالته(، الأن املراد من هذه االآية حتديد الهادي لهذه االأمة 

االرادة  �ساءت  وقد  و�سلم(،  واآللله  عليه  الر�سول )�سلى اهلل  بعد  من 
وله �سفات وخ�سائ�ص ال  واحللدا فقط،  يكون فردا  ان  االلهية 

يتحلى بها اأحد غريه يف زمانه.
وقد ترد بع�ص الت�ساوؤالت ويف مقدمتها اهمها هو؛ هل 

متكن الهادي املختار من اأداء مهمته على الوجه االأكمل؛ 
االإ�سامية على  االأمة  اأ�سبح حال  فلَم  نعم،  كان اجلواب  فاإذا 

ما هو عليه من الفرقة ومن ال�سعف وغري ذلك، واذا كان اجلواب 
بالنفي – وهو الذي وقع على راأي املخالفني- فما هي االأ�سباب التي حالت 

دون ذلك؟

وبالرغم من ان الكام كثري ومت�سعب يف 
بع�ص  اىل  التطرق  ميكن  لكن  امل�ساألة  هذه 
اجلوانب املهمة ومنها اأن اهلل تعاىل حينما حدد 
الهادي لامة مل يكن ذلك تكليف لاإمام بهداية النا�ص 
يف  اليوم  احلكام  يتبعها  التي  واال�ساليب  ح�سرا؛بالو�سائل 
اجبار النا�ص على الر�سوخ لاأوامر بالقهر وهو الراأي الذي مييل 
اليه املخالفون وعلى اأ�سا�سه يوافقون احلاكم يف اال�ساليب التي ينتهجها 
يف ادارة دفة احلكم حتى وان كان فيها ظلم للنا�ص وخمالفات جلية للت�سريعات 

اال�سامية، ما دام فيه م�سلحة االأمة على ما يرون هم.
واإن هذا الراأي يذهب اليه املخالفون الهل البيت يف حماولة و�سيعة للقول بان االمام 
علي عليه ال�سام مل يتمكن من اداء واجبه التكليفي يف هداية االمة لتق�سري منه، 
او  متجاهلني  ذلللك؛  له  واح�سا  االمللة،  لقيادة  ال�سيا�سي  اجلانب  يف  اهليته  ولعدم 
متنا�سني ما يحمله هذا الراأي املري�ص ال�سادر من تلك العقول النائمة من معاين 

اجلهل عند اهلل تعاىل اأعاذنا اهلل -تعاىل- من اأمثال هذه االقاويل.
واملتتبع لاوامر االهية الواردة يف كتاب اهلل -تعاىل- وكذلك االوامر ال�سادرة من 
ر�سوله الكرمي -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- يجد اأنها ال حتمل �سيغة االكراه بل حتمل 
�سيغة التخيري، فمن �ساء اتباع ارادة اهلل تعاىل فله ذلك ومن �ساء املخالفة له ذلك، 
واجلزاء واحل�ساب عند اهلل لكل على ح�سب ارادته وعمله، وما على اهلل ور�سوله اإال 

)الباغ املبني(.
الذي  الهادي  النا�ص اىل  واإر�ساد  االآية كان حتديد  الهدف من  اأن  ي�ست�سف  وهكذا 
عن طريقه وحده ميكن نيل الر�سا االلهي، ومبخالفته ال ميكن للنا�ص ان يكونوا من 
الهادي،  املتبعني لامام  املهديني  اأعمالهم تطابق اعمال  وان كانت  املهديني حتى 
مبعنى  ان االية حتمل �سيغة التكليف للنا�ص باتباع الهادي الذي حدده اهلل ور�سوله 
وعدم خمالفته البتة، وهو االمر الذي مل يتحقق ب�سبب نكو�ص االمة وغلبة االهواء 
قال  كما  االمة  حال  ف�سار  االلهية،  الت�سريعية  االرادة  على  ال�سخ�سية  واالراء 
َماِء  َن ال�َسّ َقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت ِمّ تعاىل: )َوَلْو اأََنّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُنوْا َواَتّ

ا َكاُنوْا َيْك�ِسُبوَن}االأعراف: 96 . َخْذَناُهم مِبَ ُبوْا َفاأَ َواالأَْر�ِص َوَللِكن َكَذّ
و لو اأن االأمة �سارت على ما اختطه اهلل -تعاىل- لها من �سبيل 
باتباع الهداة وعدم خمالفتهم ل�سادت االأمة والنت�سر اإ�سام 
-باأوامره  -تعاىل  اهلل  وطاعة  واملحبة  واخلري  ال�سام 
ونواهيه ولتحققت االآية القراآنية الكرمية :) ليظهره على 
الدين كله( التي �سوف تتحقق -ان �ساء اهلل تعاىل- عند ظهور 
اآخر الهداة الربانيني  االمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه، بعد حتقق 

ال�سروط، التي مل تتوفر ملن كان قبله من اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سام. 
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فعليًا  املبا�سرة  ال�سيعي  الللوقللف  ديلللوان  بلللداأ 
املتقدمني لا�ستفادة من  املواطنني  با�ستقبال 
برنامج " عافية " املتخ�س�ص بعاج االأطفال 
نفقة  على  الللعللراق  خللارج  القلب  مر�سى  مللن 
الديوان . و قالت مديرة ق�سم �سوؤون املواطنني 
يف  ري�سان  رغللد  ال�سيدة  ال�سيعي  الللوقللف  يف 
اآلية  بو�سع  قللام  الق�سم  اأن  �سحفي  ت�سريح 
متكاملة لهذا الربنامج اخلريي حيث مت اإعداد 
ا�ستمارة خا�سة متاأ من قبل ذوي الطفل ، و 
طبي  فريق  على  احلالة  بعر�ص  الق�سم  يقوم 
يف  احلالة  عاج  اإمكانية  لتحديد  متخ�س�ص 
وجللود  اىل  م�سرية  خللارجلله  اأو  الللعللراق  داخللل 
حاالت معرو�سة حاليا على الفريق الطبي يف 
�سبيل ا�ستكمال االإجراءات اخلا�سة بعاجهم 

خارج العراق .
 من جهته اأ�ساد ال�سيد طارق جعفر والد احد 
للربنامج اخلريي مببادرة  املتقدمني  االأطفال 
الوقف ال�سيعي موؤكدا انه م�سروع اإن�ساين رائع 
املتقدمة  احللللاالت  يف  االأملللل  زرع  يف  ي�ساهم 
ملر�سى القلب، متمنيًا اأن تعطي ثمارها عاجًا 
ال�سيعي  الوقف  ديللوان  لرئي�ص  �سكره  مقدما 
يف  الكبرية  جهوده  على  املو�سوي  عاء  ال�سيد 

تنظيم هذا امل�سروع .
وبني: ان ولده يعاين من حالة نادرة يف القلب 
اأحيانًا  لت�سل  القلب  نب�سات  ت�سارع  هللي  و 
يتم  الدقيقة ومل  اأكرث من 300 �سربة يف  اىل 

التو�سل اىل عاجه منذ عدة �سنوات .
اجلهود  �سمن  ياأتي  عافية  برنامج  ان  يذكر   

ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�ص  قبل  من  املقدمة 
بعد زيارته اىل باك�ستان واالتفاق مع م�ست�سفى 
لعاج  كرات�سي،  يف  اجلامعي  خللان(  )االأغلللا 
خللارج  القلب  بللاأمللرا�للص  امل�سابني  االأطللفللال 
يف  خللان(  )اأغللا  جامعة  مع  وبالتعاون  العراق 

كرات�سي ، وعلى نفقة الوقف ال�سيعي.

مركز الحوراء يمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة لبنانية
يف  الفتيات  لرعاية  ال�سام(  )عليها  زينب  احلللوراء  مركز  ا�ست�ساف 
العتبة احل�سينية املقد�سة وفدا من  التدري�سيني يف  جمعية تعليم الر�سالة 
اللبنانية وذلك ملد ج�سور التعاون وتبادل اخلربات بني الطرفني وتطوير 

العمل يف كا املوؤ�س�ستني.
املركز  ان  حممد"  �سارة  املهند�سة  احللللوراء،  مركز  م�سوؤولة  وقالت 
هناك  وكانت  لبنان،  يف  الر�سايل  التعليم  جمعية  من  وفدًا  ا�ست�ساف 
واملاحظات  املقرتحات  بع�ص  فيها  دونللت  حللواريللة  جل�سة 

لتطوير املركز واالرتقاء بعمله".
الوفد  �سعد" اإن  هاين  احلاج  الوفد  م�سوؤول  قال  جانبه  من 
املقد�سة يف  احل�سينية  العتبة  مع  للتعاون  تام   ا�ستعداد  على 
االن�سانية  او  الرتبوية  او  الثقافية  كانت  �سواء  املجاالت  كافة 

وغريها".
و�سكر م�سوؤول الوفد" العتبة املقد�سة لتعاونها و�سعيها الدائم 
على  وانفتاحها  واملوؤ�س�سات  الللوفللود  خمتلف  مللع  للتوا�سل 

اجلميع".
مو�سى  ال�سيد  اأ�س�سها  جمعية  هي  الر�سالة  تعليم  وجمعية   
ال�سدر نتيجة الفتقار ال�سيعة يف لبنان اىل املراكز التعليمية، 
و تعنى ب�سوؤون التعليم الديني يف املدار�ص اللبنانية احلكومية 
واخلا�سة، وتهدف اىل  ن�سر فكر اأهل البيت )عليهم ال�سام(.

يستقبل المتقدمين لبرنامج )عافية( المخصص لعالج األطفال خارج البالد
الوقف الشيعي
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)( متحف اإلمام الحسين

يشارك في معرض مدينة كولن األلمانية
)عليه  احل�سني  الإمـــام  متحف  م�س�ؤول  قــال 
املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  الــ�ــســام( 
متحف  الدين"  ان  �سياء  اأحمد  ال�سيد عاء 
�سي�سارك  ال�سام(  )عليه  احل�سني  الإمـــام 
�سمن جناح خا�ض مبدينة كرباء يف معر�ض 
مدينة ك�لن الملانية وذلك بناء على دع�ة من 
احلك�مة الملانية ومن متحف مدينة ك�لن على 

وجه اخل�س��ض".
وبني" هذا املعر�ض �ست�سارك فيه 16 دولة من 
بلدان العامل املختلفة، ونحن �سن�سرتك با�سم 
العراق وكرباء والعتبة احل�سينية املقد�سة". 

ووا�سح" ان م�ساركتنا �ستت�سمن عر�ض ن�سخة 
م�سابهة ل�سباك �سريح الإمام احل�سني )عليه 
وكذلك  ثقافتنا  عــن  تعرب  ك�نها  الــ�ــســام( 
لإتاحة الفر�سة   للزائر لكي يطلع على ال�سباك 

ال�سريف". 
م�سن�ع  ال�سباك  ان  املتحف"  م�س�ؤول  وتابع   
من اخل�سب بخاف ال�سباك ال�سلي امل�سن�ع 
الخرى،  الثمينة  واملــ�اد  والف�سة  الذهب  من 
ال�سباك  امل�ستطاع ان ن�سمم  وقد حاولنا قدر 

اجلديد ب�سكل ي�سابه الن�سخة ال�سلية ولكن مع 
تغريات ب�سيطة ".

عن  تعرب  ب�س�ر  اي�سا  �سن�سارك  واأ�ساف" 
اربعينية المام احل�سني )عليه ال�سام( وعن 
م�سري الزائرين وحركتهم وانتقالهم، اإذ زّوْدنا 
باأكرث من)300( القائمني على معر�ض ك�لن 

�س�رة، وهم  �سيختارون جمم�عة من ال�س�ر 
�ست�ساركنا  كما  امل�سرتكة،  اللجنة  راأي  وفــق 
جامعة مدينة ك�لن الملانية/ ق�سم الدرا�سات 
العربية مبخط�طات عربية عن زيارة الربعني 
عمرها  يتعدى  فقهية  كتب  عن  وخمط�طات 

)700( عام".

املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�ص  ك�سف 
رئي�ص املهند�سني حممد ح�سن كاظم عن االنتهاء من املخطط النهائي 
الت�سميم  ان  مبينًا:  ال�سام(،  )عليها  زينب  العقيلة  �سحن  مل�سروع 
النهائي �سيحتوي على عنا�سر ملحمة الطف اخلالدة، من خال املكان.
على  اطلع  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  ال�سرعي  "املتويل  ان  كاظم  وقال 
مو�سحًا  ال�سام(،"  )عليها  زينب  العقيلة  ل�سحن  النهائي  املخطط 
خمت�سني  قبل  من  م�ستفي�سة  ب�سوره  ودرا�سته  مناق�سته  "متت  انه 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  مللن  ومعماريني  ا�ست�ساريني  ومهند�سني 
وخارجها، من اجل الو�سول اىل الت�سميم االمثل الذي يخدم الزائرين 

الكرام وخ�سو�سًا يف الزيارات املليونية".

واأ�ساف رئي�ص ق�سم امل�ساريع الهند�سية: ان هذه املنطقة حتتوي على كل 
عنا�سر ملحمة الطف اخلالدة من خال تخليد مكاناتها، وهي حتتوي 
اي�سًا على الربط بني املخيم احل�سيني والتل الزينبي وخيمة الف�سطا�ص 

مع االمام احل�سني )عليه ال�سام(.
العام  بداية  منذ  جاٍر  امل�سروع  هذا  يف  العمل  قائًا:ان  حديثه  واختتم 
�سنوات"،   )6( هي  باأكمله  امل�سروع  اجناز  مدة  واإن   ،"2016 احلايل 
مو�سحًا، ان "م�ساحة امل�سروع بكامله تبلغ )52،000( مرت مربع، بواقع 
اال�ست�سارات،  هذه  وان  االر�للص،  فوق  وطابقني  االر�للص  حتت  طابقني 
زوار  يخدم  الذي  االمثل  الت�سميم  اىل  للو�سول  املخت�سني  اآراء  واخذ 

مدينة كرباء.

العتبة الحسينية المقدسة
)(تُكمل المخطط النهائي لمشروع صحن العقيلة زينب
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)هذه  كتاب  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  االعللام  ق�سم  عن  �سدر 
عقيدتي( باللغة الفرن�سية ملوؤلفه ال�سيخ علي الفتاوي، وهو عبارة عن 

�سل�سلة حوارات عقائدية ومذهبية مب�ّسطة.
وقال م�سوؤول اال�سدارات الفرن�سية يف االعام الدويل بالعتبة احل�سينية 
بالعتبة  االعللام  ق�سم  يف  الللدويل  االعللام  الطالقاين" ا�سدر  �سباح 
الفتاوي  ال�سيخ علي  ملوؤلفه  كتاب )هذه عقيدتي(  املقد�سة  احل�سينية 
اللغة الفرن�سية، وهو عبارة عن �سل�سلة  اللغة العربية اىل  مرتَجمًا من 
النا�سعة  ال�سورة  بجاء  تو�سح  مب�ّسطة،  ومذهبية  عقائدية  حوارات 
الفرن�سية،  باللغة  الناطقني  للقراء  ال�سام  عليهم  البيت  اأهل  ملذهب 
بغية تعريفهم مببادئ الدين اال�سامي احلنيف والقائم على مفاهيم 

العدل واالن�سانية والت�سامح واالميان باهلل وكتبه ور�سله اأجمعني...
اأ�ساف الطالقاين" هذا اال�سدار يحمل الرقم 6 �سمن �سل�سلة ا�سدارات 
ا�سدارات  اىل  ُم�سافًا   الفرن�سية،  باللغة  اخلا�سة  الللدويل  االعللام 
باللغات االجنليزية والرتكية واالأذرّية، والتي �سيتم رفعها على ال�سفحة 
الفرن�سية ملوقع االعام الدويل قريبًا، لتكون متاحة للت�سفح الكرتونيا، 

مع جملة النه�سة احل�سينية الف�سلية ال�سادرة باللغة الفرن�سية". 
مبينًا" ان هذه الكتب ُتطبع يف مطبعة العتبة احل�سينية وتوَزع يف الدول 
وفق  فاأكرث  اأكرث  والتوزيع  اال�سدار  دائرة  تتو�سع  ان  اأمل  على  املعنية، 

اخلطة املو�سوعة لهذه االأعمال".
ُيذكر ان االعام الدويل يف العتبة احل�سينية يعمل على ا�سدار جمات 
والفار�سية  واالجنليزية  واالأملانية  الفرن�سية  باللغات  وكتب  ف�سلية 
والرتكية واالأوردو واللغة العربية، ف�سا عن وجود موقع الكرتوين باأربع 
املهتم  ي�ستطيع  والفار�سية  والفرن�سية  واالجنليزية  العربية  هي  لغات 
http://im.imamhussain.  : الرابط  على  ت�سفحه 

/org

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

يصدر كتاب)هذه عقيدتي( باللغة الفرنسية

تواصل تقديم المساعدات لعوائل الشهداء

اعالم العتبة الحسينية المقدسة

العتبة الحسينية المقدسة

لعوائل  امل�ساعدات  لتقدمي  �سعيها  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  توا�سل 
�سهداء القوات االأمنية واحل�سد ال�سعبي.

االأمني  ومعاون  احل�سينية  للعتبة  ال�سرعي  املتويل  مكتب  مدير  وقللال 

العام، �سعد الدين البناء، ، اإن ما يتم تقدميه لعوائل ال�سهداء هو قليل 
جدا، مبينًا: عن وجود تن�سيق وتوا�سل م�ستمر مع وزارة الدفاع ومكتب 

رئي�ص الوزراء لرعاية ال�سهداء.
الإ�سراع  الوزراء  رئي�ص  ومكتب  الدفاع  زارة  التن�سيق مع  "يجري  وقال، 
لتخ�سي�ص  معامات  واجنللاز  لل�سهداء  التقاعدية  املعامات  اجنللاز 

رواتب �سهرية للجرحى".
واأ�ساف، اأن "هناك متابعة م�ستمرة لتوفري احتياجات عوائل ال�سهداء 
وكذلك اجلرحى وتقدمي الدعم الكبري لهم وما يقدم حلد االآن هو قليل 

جدًا".
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اقلللام معهد االمللللام احللل�للسللني )عللللليلله اللل�للسللام( 
احل�سينية  اخلطابة  ق�سم  يف  االعامي  للتدريب 
مع  وبالتعاون  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابع 
اعامية   دورة   العراق  فرع  االملانية  االأكادميية 
خمت�سة يف كتابة "فن املقال ال�سحفي" لعدد من 

ال�سحفيني العاملني يف العتبة املقد�سة.
وقال م�سوؤول وحدة التدريب والتطوير االعامي، 
في�سل غازي ال�سعدي: ان الدورة اقيمت بالتعاون 
مع االأكادميية االملانية فرع العراق لتدريب الكوادر 

ال�سحفية يف كيفية كتابة فن املقال ال�سحفي.

ال�سحفيني  مللن  عللدد  فيها  ا�للسللرتك  وا�للسللاف، 
وجاءت  املقد�سة   احل�سينية  العتبة  يف  العاملني 
التعلم   يف  االعامية  قدراتهم  تطوير  اجللل  من 
على كتابة املقال ال�سحفي واملقال االدبي واي�سا 
ثاثة  الدورة  مدة  كانت  حيث  والتحليلي  النقدي 
فيها  وحا�سر  يوميا  �ساعات  �ستة  وبللواقللع  ايللام 
مدربني خمت�سني يف كتابة املقال مبختلف اأنواعه. 
االعللام  اأكللادميلليللة  مكتب  مدير  قللال  جهته  مللن 
الللدروة  ان  ملللرزوق،  علي  الللعللراق،  فللرع  االملانية 
املقال  كتابة  كيفية  على  املتلقي  تدريب  ت�سمنت 

وقواعد ولغة فن املقال ال�سحفي.
واأ�ساف اأن الهدف منها هو تدريب وتطوير مهارة 
الفن  هذا  يف  اخلو�ص  يف  التعلم  على  امل�ساركني 

الذي يعترب جزءا ا�سا�سيا من الفنون ال�سحفية.
وتابع مرزوق، وجدنا هناك تفاعا كبريا من قبل 
باأ�سلوب  الللدورة  وقدمت  املتدرب  مع  امل�ساركني 
نظريا  حديثة  بطريقة  واعطيت  ومفهوم  �سل�ص 
امل�ساركني  جلميع  عملي  ب�سكل  تطبيقها  ثم  ومن 
يف  واخلو�ص  خمتلفة  موا�سع  حتديد  خللال  من 

الكتابة مبا�سرة.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

العتبة الحسينية تتبنى تطوير الكوادر الصحفية في كربالء
بالتعاون مع األكاديمية "األلمانية"

العتبة العباسية المقدسة 

تحتفل بتخرج اكثر مِن 12,000 طالبًا قرآنيًا
بن�سختها  ال�سيفّية  القراآنية  الللدورات  ختام  حفَل  املطّهر  العّبا�سي  ال�سحن  �سهد 
ال�ساد�سة التي ُيقيمها معهُد القراآن الكرمي يف العتبة العّبا�سية املقّد�سة، وتاأتي هذه 
الدورات التي اأُقيمت مب�ساركة اأكرث من اثني ع�سر األف طالب من خمتلف املحافظات 
ثقافة  الإ�ساعة  وجتذير  الهادفة  القراآنية  املقّد�سة  العتبة  توّجهات  �سمن  العراقية 
طلبة  ومنهم  املجتمع  فئات  بني  ال�سام(  البيت)عليهم  اأهل  ومنهج  القراآن  الكرمي 

املدار�ص خ�سو�سًا.
و�سهد حفل اخلتام ح�سور املتويّل ال�سرعي للعتبة العّبا�سية املقّد�سة �سماحة ال�سيد 
اأحمد ال�سايف وعدٍد من ال�سخ�سّيات الدينّية باالإ�سافة اىل جموٍع غفرية من الطلبة 

املتخّرجني واأولياء اأمورهم.
" اإّن  الن�سراوّي  جواد  ال�سيخ  املقّد�سة  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  معهد  مديُر  وقال 
م�سروع الدورات القراآنّية ال�سيفّية هو من امل�ساريع املهّمة واالأ�سا�سّية يف معهد القراآن 
الكرمي، وقد اأولته االأمانُة العاّمة للعتبة العّبا�سية املقّد�سة وعلى راأ�سها �سماحة ال�سيد 
ملا  وذلك  املقّد�سة،  العتبة  ن�ساطات  يف  االأولوّيات  من  وجعلته  كبريًة  اأهّميًة  ال�سايف 
يحمل يف طّياته من تربيٍة �سحيحٍة لهذا اجليل املبارك وتهذيٍب لنفو�سهم الطّيبة، 

الفقه  يف  ومنها  الكرمي،  القراآن  حفظ  يف  منها:  درو�للص  عللّدة  ت�سّمن  امل�سروع  هذا 
وامل�سائل الفقهية االبتائية ودرو�ص يف العقائد، كما تناولت هذه الدورات تعليم اأ�سول 
الدين واأركان االإ�سام ب�سورٍة اإجمالّية باالإ�سافة اىل درو�ص يف مكارم االأخاق، ومن 
اة ال�سحيحة جلميع الطّاب  الدرو�ص االأ�سا�سية التي حر�سنا عليها هي تعليم ال�سّ
مع الو�سوء التاّم والُغ�ْسل والتيّمم، فهنيئًا الأبنائنا ذلك وهم يف هذا العمر املبارك".

وبني " اأّن دورات هذا العام اأُطلق عليها ا�سم )حلقات النور( تيّمنًا ب�سناعة ال�سّباك 
ال�سريف ل�سريح املوىل اأبي الف�سل العّبا�ص)عليه ال�سام(".

التي  الكبرية  اجلهود  " ن�سكر  م�سلم(  )علي  الللدورات  من  املتخرجني  احللد   وقللال 
�سّخرتها العتبُة العّبا�سية املقّد�سة ومعهد القراآن الكرمي يف اإ�سراكهم وتبّنيهم �سمن 
هذه الدورات القراآنية املباركة، ويف اخُلِتاَم احلفُل بقراءة �سورة الفاحتة ترّحمًا على 

�سهداء العراق االأبطال من القّوات االأمنية واحل�سد ال�سعبّي.
واملحافل  االأما�سي  اإقامته  اىل  باالإ�سافة  الكرمي  القراآن  معهد  اأّن  بالذكر  اجلديُر 
القراآنية فاإّنه ُيقيم يف كّل عام دورات �سيفّية لتعليم وحفظ القراآن الكرمي ويف جميع 

الفروع التابعة له يف املحافظات العراقية.
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

يف  الثانية  اجلمعة  خطبة  خــال  الكربائي  املهدي  عبد  ال�سيخ  قــال 
م�سامعكم  على  نعر�ض  2016/6/3م"  امل�افق  26/�سعبان/1437هـ 
للمقاتلني  العليا  الدينية  املرجعية  من  ال�سادرة  الت�جيهات  الكرمية 
البطال يف جبهات القتال، ونذكر قبلها مقدمة فنق�ل: ي�سارك يف هذه 
ي�ساندهم  ومن  امل�سلحة  الق�ات  واأحبتنا يف  اإخ�اننا  من  الآلف  الأيام 
من املتط�عني وابناء الع�سائر يف معارك �سارية لتخلي�ض مناطق من 
حمافظة النبار من �سط�ة الرهاب الداع�سي، واننا اذ نكرر بالغ الثناء 
عليهم وعظيم العتزاز بجه�دهم واملباهاة بكل قطرة دم يبذل�نها يف 
�سبيل الدفاع عن وطنهم و�سعبهم ومقد�ساتهم، فاإننا جند من املنا�سب 
العليا لهم يف  الدينية  ون�سرح مقاطع من ت�جيهات املرجعية  ان نذكر 
رعاية حرمات النا�ض يف مناطق القتال تاأكيدًا عليها ملا لها من الهمية 

البالغة، فمما ورد فيها:
1-عرّبت املرجعية الدينية العليا عن املقاتلني باأنهم اأحبة لها )ه�ؤلء 

املقاتل�ن اأحباء املرجعية الدينية العليا(.
والثناء  املدح  اأ -  والت�سحيات:  البط�لت  هذه  ومنزلة  مقام  2-بينت 
البالغ لهم... ثم ترقت اىل ان: ب - تعتز بعظيم العتزاز بجه�دهم... 
ثم �َسَمت بدمائهم اىل: ج- املباهاة والفتخار بكل قطرة دم ت�سال من 
اج�سادهم )ال�سهداء واجلرحى( لأنها دماء تبذل يف �سبيل اهلل تعاىل 
فه� لغر�ض الدفاع عن ال�طن وال�سعب واملقد�سات ول�سك انها اهداف 

�سامية.
واأ�ساف الكربائي خال خطبته من ال�سحن احل�سيني ال�سريف" لقد 
�سبق وان ا�سدر مكتب �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله ال�سريف( 
والت�جيهات  الن�سائح  مــن  جمم�عة  الآخـــر/1436هــــ  22/ربــيــع  يف 
للمقاتلني يف �ساحات اجلهاد وجبهات القتال مع املعتدين ، وذكر فيها 
)ان اهلل -تعاىل- كما ندب اىل اجلهاد وجعله دعامة من دعائم الدين 
فقد جعل -عز وجل- له حدودًا واداب لبد من مراعاتها ويلزم تفقهها 
والف�سل  العظيم  الجــر  له  كان  رعايتها  حق  رعاها  فمن  بها  والعمل 
اأخّل بها احبط من اجره ومل يبلغ باجلهاد المل املرج�  جلهاده ومن 
يف  اهلل  ومــنــهــا:)اهلل  اخلطبة  هــذه  يف  عليها  التاأكيد  جــاء  وقــد  منه. 
حال  يف  تعاىل  اهلل  اأحّله  ما  بغري  لها  التعّر�ض  ُي�ستحّلن  فا  النف��ض، 
اأعظم  وما  الربيئة  النف��ض  قتل  اأعظم اخلطيئة يف  فما  الحــ�ال،  من 
احل�سنة ب�قايتها واإحيائها، كما ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه، واإّن 

لقتل النف�ض الربيئة اآثارًا خطرية يف هذه احلياة وما بعدها(...

قال ال�سيد احمد ال�سايف خال اخلطبة الثانية ل�ساة اجلمعة ي�م 4/
رم�سان/1437هـ امل�افق 2016/6/10م" اخ�تي اخ�اتي ونحن يف هذا 
علينا  ان هناك حق�قًا  ن�ستذكر  ان  الكرمي لبد  �سهر رم�سان  املبارك 
ال�سجاد  احل�سني  ابن  علي  المــام  بنّي  وقد  واجبات  هناك  كما  كثرية 
)عليه ال�سام( هذه احلق�ق يف ر�سالته املعروفة بـ)ر�سالة احلق�ق(.. 
والتي ارتاأينا ان نقراأ على م�سامعكم الكرمية بع�سًا منها باعتبار اننا 
نحتاج يف هذا ال�سهر ال�سريف اأن نقف مع اأنف�سنا ونعرف هذه احلق�ق:
قال عليه ال�سام: )اأما حق اأمك فاأن تعلم اأنها حملتَك حيث ل يحتمل 
اأحــدًا، ووقتك  اأحــٌد  اأحــدًا، واأعطتك من ثمرة قلبها ما ل يعطي  اأحــٌد 
بجميع ج�ارحها، ومل تبال اأن جت�ع وتطعمك، وتعط�ض وت�سقيك، وتعرى 
والربد  احلر  ووقتك  لأجلك،  الن�م  وتهجر  وتظلك  وت�سحى  وتك�س�ك، 
لتك�ن لها فانك ل تطيق �سكرها اّل بع�ن اهلل تعاىل وت�فيقه(. حقيقة 
ي�ستغل�ا ذلك ما دامت امهاتهم على  ان  للذين عندهم امهات عليهم 

قيد احلياة..
راأيت  فمهما  تكن،  مل  ل�له  فاأنه  اأ�سلك،  اأنه  تعلم  فان  ابيك  حق  واأما 
فيه فاحمد  النعمة عليك  اأ�سل  اأباك  اأّن  فاعلم  يعجبك  ما  نف�سك  من 
اهلل وا�سكره على قدر ذلك..( وللذي عنده اأب مهما كان عليًا يجب 

عليه اأن يربه..
الدنيا  عاجل  يف  اليك  وم�ساف  منك  اأنــه  تعلم  فــان  ولــدك  حق  واأمــا 
بخريه و�سره وانك م�س�ؤول عما وليته من ح�سن الأدب والدللة على ربه 
عّزوجل، واملع�نة له على طاعته، فاعمل يف اأمره عمل من يعلم انه مثاب 

على الح�سان اليه، معاقب على ال�ساءة اإليه.
تتخذه �ساحًا  اأنه يدك وعزك وق�تك، فا  تعلم  فاأن  اأخيك  واأما حق 
على مع�سية اهلل، ول عّدة للظلم خللق اهلل ول تدع ن�سرته على عدوه 

والن�سيحة له، فان اأطاع اهلل وال فليكن اهلل اكرم عليك منه.
واأما حق اجلار فحفظه غائبًا، وكرامته �ساهدًا، ون�سرته ومع�نته يف 
ل  لتعرفها..  �س�ءة  له عن  تبحث  ول  ع�رة  له  تتبع  ل  احلالني جميعا، 
�سديدة ول حت�سده عند  ت�سلمه عند  يعلم ل  تت�سّمع عليه من حيث ل 
عليك  جهل  اذا  عنه  حلمك  تدخر  ول  زلته  وتغفر  عرثته  تقيل  نعمة، 
ال�ستيمة وتعا�سره معا�سرة  ل�سان  له ترد عنه  ول تخرج ان تك�ن �سلمًا 

كرمية...

• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

باأحباء  وت�سفهم  للمقاتلني  و�ساياها  توجه  العليا  املرجعية 
املرجعية

جاد عليه ال�سالم نذّكر امل�سلمني بر�سالة احلقوق لالإمام ال�سَّ
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

يف  اجلمعة  ل�ساة  الثانية  اخلطبة  خال  العليا  املرجعية  ممثل  ذكر 
11/رم�سان املبارك/1437هـ امل�افق 2016/6/17م ما ن�سه "يف هذا 
ال�سب�ع التقى �سماحة املرجع العلى دام ظله بنخبة من اأطباء النجف 

ال�سرف واأو�ساهم باأم�ر نذكر ون�سرح بع�سها لأهميتها:
وقال ال�سيخ عبد املهدي الكربائي اأن �سماحة املرجع ال�سي�ستاين دام 
بالأم�ر  ذلــك  تف�سيل  وميكن  اجليدة  باخلدمة  الأطــبــاء  اأو�سى  ظله 

التالية:
1-العناية باملري�ض وذلك بالهتمام بدقة الت�سخي�ض الطبي وبذل ما 
ب��سع الطبيب من اأعمال ذهنه وتفكريه املهني الطبي حماول ال��س�ل 

اىل الت�سخي�ض الأقرب اىل ال�اقع...
�سفاوؤه  يهمه  وانــه  حلاله  بالرحمة  باإ�سعاره  املري�ض  مع  2-التعاطف 

ومعافاته ويعامله كاأنه احد اأفراد عائلته...
3-ان ل يك�ن همه ان يحقق ارباحًا مالية باأكرب قدر ممكن بالتجارة 
او  الطبية  املعاينة  كلفة  رفــع  خــال  من  اأكــان  �س�اء  املري�ض  ب�سحة 

التحاليل او الفح�ض ال�سعاعي او اج�ر العمليات اجلراحية...
التفريق  بعدم  الأعلى  املرجع  اأو�سى �سماحة  الكربائي" كما  واأ�ساف 
بني املراجعني )اأي بني الغني والفقري( وت��سيح ذلك: ان تك�ن عناية 
الطبيب املهنية والخاقية مع املر�سى من دون تفرقة بينهم ب�سبب فقر 
بع�سهم او عل� املنزلة الجتماعية لبع�سهم الآخر بل ي�سعر اجلميع انهم 
ب�سبب مر�سه  ان�سان يعاين  مت�ساوون يف ذلك- لن كل فرد منهم ه� 
نف�ض املعاناة ل يختلف�ن يف ذلك ب�سبب مال او جاه او من�سب وحياتهم 
مطل�ب انقاذها واآلمهم مرجٌ� تخفيفها للجميع دون فرق.، فا يعتني 
ال�جاهة  ول �ساحب  املايل  النفع  منه  يرج�  لأنه  اكرث  بالغني  الطبيب 
والق�ة وال�سلطة لأنه ياأمل منه ان ينفعه يف ام�ر الدنيا اكرث من غريه..
وبني ممثل املرجعية العليا" ان هذه ال��سية من �سماحته غري مقت�سرة 
على الأطباء وان كانت م�جهة لهم لأنهم الذين ح�سروا اللقاء ولكنها 
عامة جلميع املكلفني باخلدمة العامة، خ�س��سا امل�ظفني احلك�ميني 
ما  باأ�سرع  معاماتهم  واجناز  امل�اطنني  ح�ائج  ق�ساء  منهم  فاملاأم�ل 
والرامل  واليتامى  ال�سهداء  ع�ائل  خ�س��سًا  تاأخريهم  وعدم  ميكن، 
وامل�ست�سعفني- ول يفرق�ا بني م�اطن فقري واآخر غني او �ساحب جاه 
تعاىل-  اهلل  اإل  نا�سرًا  لنف�سه  ميلك  ل  �سعيف  ان�سان  واآخــر  و�سلطة 
وتتاأكد ال��سية للم�ظفني املكلفني باخلدمات ال�سا�سية كخدمات املاء 

والكهرباء وال�سحة والتعليم وغريها...

اخلطبة  يف  ال�سايف  احمد  ال�سيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  نقَل 
امل�افق 24 /6/  بتاريخ 18/رم�سان/1437هـ  ل�ساة اجلمعة  الثانية 
بع�ض  يف  جاء  ما  ح�ل  الكام  وخمت�سر  املقاطع  بع�ض  نقَل  2016م، 
ال�سجاد  ابن احل�سني  علي  الإمام  و�سعها  التي  ر�سالة احلق�ق  مقاطع 
عليه ال�سام قائا" قال المام ال�سجاد )عليه ال�سام(: )حق الل�سان 

اكرامه عن اخلنا وترك الف�س�ل التي ل فائدة لها(.
و)اخلنا( الفح�ض، فهذا الل�سان له حق عليك اأكرمه ونزهه عن الفح�ض 
ه�  اخلري..والف�س�ل  كام  وعلى  اخلري  وتع�يده  وال�ستيمة  وال�سباب 

الكام الزائد الذي ل فائدة له..
وهذا  فيهم(  الق�ل  وح�سن  بالنا�ض  )والــرب  ال�سام(:  )عليه  قال  ثم 
حق الل�سان عندي �س�اء اين كنت �سيا�سيًا او اجتماعيًا او اقت�ساديًا.. 
ل  فيهم..  الق�ل  وح�سن  بالنا�ض  الرب  هكذا..  به  تفعل  ان  الل�سان  حق 
ي�جد عندك مربر ان تخالف ذلك لأنك يف م�قع مثا ق�ي حتاول ان 
تنّكل بالنا�ض..هذا الل�سان اجلارحة �سيتعبك ويتعب وق�فك ويتعبك يف 

الدنيا.. حاول ان ت�س�ن هذا الل�سان..
ثم قال )عليه ال�سام(: )وحق ال�سمع تنزيهه عن �سماع الغيبة و�سماع 
ولها حق  اعطاك هذه اجلارحة  تعاىل  وهنا اهلل  �سماعه(:  يحل  ما ل 
اأفعال  عن  تفت�ض  معني  م�قع  يف  انــت  مــربر  ي�جد  ل  اي�سًا   .. عندك 
ذلك..  ي�ستلزم  امل�قع  ان  بدع�ى  ال�سمع  ت�سرتق  ان  وحتــاول  الآخرين 

فهذا فعل غري �سحيح...
ه عّما ل يحل لك وتعترب  ثم قال )عليه ال�سام(: )وحق الب�سر ان تغ�سّ
ه عن النظر عّما ل يحل  بالنظر به(: لحظ�ا بني المام جهتان ان تغ�سّ
وان تعترب بالنظر به.. انا ارى �سخ�سًا كان يف م�قع معني ثم �سرعان 
ما تبدلت الح�ال وتدور الدوائر وكان هذا ال�سخ�ض الذي ه� يف م�قع 
فاذا  اعترب  ان  بعيني فابد  اراه  قد  ..هذا  ماأوى فا يجد  يبحث عن 
جائتني فر�سة بان يتهياأ يل ظرف كظرفه لبد ان ل ان�سى.. او اذهب 
اىل الف�احت واقراأ الفاحتة لبد ان انظر اىل ان م�سريي اي�سًا �سيك�ن 

هكذا لأن م�سريي �سيك�ن هكذا ولأن امل�ت حق...
ثم قال )عليه ال�سام(: )وحق يدك اأن ل تب�سطها اىل ما ل يحل لك( 

اي، ل جتعل يدك ت�سل اىل ما ل يحل لك...

من و�سايا لالأطباء وعموم موظفي الدولة وجوارحنا  والأع�سائنا  لالآخرين  ما  معرفة  اىل  نحتاج 
حقوق علينا 
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العتبة الحسينية المقدسة
تنشئ مركزا متخصصا بصناعة االطراف الصناعية الذكية

•تقرير: �سام الطائي لل حترير: ف�سل ال�سريفي

 رعاية منها للمعاقني وحر�سا على توفري ما يحتاجونه من عالج ارتاأت العتبة احل�سينية املقد�سة ان تن�سئ مركز 
الوارث )ديرمان( ل�سناعة االطراف ال�سناعية الذكية والتاأهيل الطبي داخل العراق، وتاأتي هذه املبادرة النوعية 
نتيجة لتزايد حاالت العوق ب�سبب املواجهة التي يقودها ح�سدنا البطل وقواتنا االمنية �سد قوى التكفري واالرهاب، 

و ب�سبب العمليات االرهابية التي ت�ستهدف االآمنني. 

هوية املركز 
الطــراف  ل�سناعة  )ديــرمــان(  ــ�ارث  ال مركز  مدير 
�سبيح  يا�سر  الدكت�ر  الطبي،  والتاأهيل  ال�سناعية 
عن  احل�سينية(  )الرو�سة  ملجلة  حتدث  القادر  عبد 
)ديرمان(  ال�ارث  قائا" مركز  وعمله  املركز  ه�ية 
مت ان�سائه من قبل العتبة احل�سينية املقد�سة بالتن�سيق 
مــع مــركــز )ديــرمــان( الــرتكــي الــ�اقــع يف حمافظة 
تركيا  كــادرا  املركز  هذا  ي�سم  حيث  الرتكية،  ا�سنة 
عامليا،  الحـــدث  الطـــراف  �سناعة  يف  متخ�س�سا 

املتقدم  الطبي  بالتاأهيل  متخ�س�سا  كــادرا  وكذلك 
وفق نظام ال�سليب الأحمر والهيئة ال�سرتالية ملبت�ري 

الطراف".
 نبذة عن عمل املركز  

ويتابع مدير املركز حديثه عن عمل املركز قائا" يق�م 
الطــراف  كافة  ب�سناعة  )ديــرمــان(  الــ�ارث  مركز 
كامليكانيك  التقليدية  الطــراف  من  ابتداء  العاملية 
اللكرتونية  الطـــراف  اىل  بالإ�سافة  والهيدروليك 
والتي  احلي�ية،  الباي�نك  الطــراف  باأحدث  وانتهاء 

تقاريرتقارير
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حتاكي وظائف اجل�سم الطبيعية وحت�لها اىل حركة 
تع�ي�سية عن الطرف  من اجل اعطاء وظيفة كاملة 
با�ستخدام  ديــرمــان  الـــ�ارث  مركز  يق�م  و  املبت�ر، 
اللياف الكارب�نية بدل من البا�ستك لتغطية اجلزء 
املبت�ر حيث متتاز املادة الكارب�نية )الحدث عامليا( 

بخفة وزنها و�سابتها وعدم تفاعلها مع اجللد".
واأ�ساف" يعتمد مركز ال�ارث )ديرمان( على نظام 
ال�سحب العك�سي والفعال )الفاكي�م( لتعليق الطرف 
ال�سناعي بالطرف املبت�ر، حيث يتميز هذا النظام 
احلديث ب�سه�لة لب�ض الطرف من قبل املري�ض دون 
م�ساعدة اأحد، كذلك يعطي للمري�ض راحة تامة مما 
والعمل  به  والتنقل  الطرف  لب�ض  على  قــادرا  يجعله 
ملدة تقارب الـ) 12(�ساعة ي�ميا دون ال�سع�ر بالتعب، 
املبت�ر مما ي�ساعد امل�سابني  ال�سرر بالطرف  ودون 
وانخراطهم  الطبيعية،  حياتهم  اىل  الــعــ�دة  على 
ب�سكل  اأعــمــالــهــم  ومــزاولــة  اأخــــرى،  مــرة  باملجتمع 

طبيعي".
ثاث  وفــق  يعمل  امل�سروع  املركز"  مدير  وا�ستطرد 
املبت�رة،  الطراف  معاجلة  الوىل:  املرحلة  مراحل، 
املرحلة الثانية: ايجاد مركز خا�ض بالعاج الفيزيائي 
ك�ادر  وم�ساعدة  اجنبية  كــ�ادر  وباأ�سراف  املتط�ر 
ويتميز مركز  الكامل،  التدريب  اخذ  لغر�ض  عراقية 

والجهزة  التقنيات  احدث  بت�فري  الفيزيائي  العاج 
لعاج احلالت امل�ستع�سية كاأجهزة التعليق اله�ائي 
دون  الفقري  العم�د  اع�جاج  معاجلة  �سيتم  حيث 
القناة  ت�سيق  عاج  اىل  بالإ�سافة  جراحي  تداخل 

ال�س�كية و�س�فان املفا�سل والفقرات املتقدم.
املرحلة الثالثة: ايجاد مركز جراحي متط�ر جلراحة 
املفا�سل والعظام واحلبل ال�س�كي حيث �سيق�م املركز 
بتقدمي احدث التقنيات للعمليات اجلراحية كعمليات 
بالإ�سافة  والعظام،  املفا�سل  تبديل  وعمليات  البرت 
اىل عمليات العم�د الفقري واحلبل ال�س�كي الدقيقة 

واحل�سا�سة".
مميزاته

ويف ختام حديثه ذكر مدير املركز" ان ما مييز مركز 
ال�ارث )ديرمان( عن بقية مراكز العاج يف  العراق 
برامج  وفق  امل�ساب  ي�ؤهل  انه  ه�  الو�سط  وال�سرق 
�سهر  وملــدة  والجــهــزة،  التقنيات  وباأحدث  متكاملة 
ونف�سيا  بدنيا  امل�ساب  جتهيز  فيها  يتم  حيث  كامل 
ب�سكل  ال�سناعي  الطرف  مع  القادمة  حياته  ليعي�ض 

طبيعي".
خدمات املركز

احل�سينية  للعتبة  العام  المــني  معاون  حتــدث  فيما 
املقد�سة وامل�سرف على ق�سم ال�س�ؤون الطبية املهند�ض 

زهري عبد الكرمي ابراهيم عن خدمات املركز قائا" 
مركز ال�ارث )ديرمان( يعمل بتقنيات وم�اد متط�رة 
جدا، ويقدم العاج باأ�سعار خمف�سة ت�سل اىل ن�سف 
القيمة تقريبا مقارنة بقيمة العاج يف الدول الأخرى، 
اإذ انه ي�فر تكاليف ال�سفر ويقلل من اجلهد، و�سيك�ن 
الرهابية  العمليات  لـ)جرحى  مدع�م  العاج  �سعر 
والفقراء  امل�سلحة  والق�ات  ال�سعبي  احل�سد  وجرحى 
واليتام( اأما مي�س�رو احلال ف�سيك�ن �سعر عاجهم 
بالقيا�ض  املالية، ولكنه اقل تكلفة  متنا�سبا وقدرتهم 
اىل �سعر العاج خارج البلد، و�سيك�ن هنالك مراكز 
ملعاجلة م�سابي اجللطة الدماغية من خال التاأهيل 
الطبي، ومعاجلة املراحل الأوىل من عملية النزلق 
اجلراحية،  العمليات  ــراء  اج املري�ض  جتنب  حيث 

ومعاجلة الك�س�ر".
ان  الطبية"  الــ�ــســ�ؤون  ق�سم  على  امل�سرف  واأردف 
كافة  اجــراء  على  عملت  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
املخت�سة  اجلهات  مع  التفاقيات  وعقد  التن�سيقات 
كما  للمركز  وحــديــث  متط�ر  مكان  بت�فري  وقــامــت 
اهتمت بت�فري ال�سكن وخلق حالة من المان والراحة 
متميزة  بنتائج  الظه�ر  اجل  من  فيه  العامل  للكادر 
ي�ستفاد  الذي  املطل�ب  امل�ست�ى  اىل  ت�سل  ان  ميكن 

منه املجتمع".
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ويعّد العراق امن�ذجا لقيا�ض الظروف 
يبحث�ا  ان  النا�ض  اآلف  ا�ستدعت  التي 
بلدان  يف  وجن�سية  ت�طني  اعـــادة  عــن 
�س�اء  الهجرة  م�جات  ب�سبب  متقدمة 
الداخلية او اخلارجية وتاأثرياتها، حيث 
املا�سية  اخلم�سة  العق�د  خال  تعر�ض 
وحالة  ودولية،  حملية  حروب  عّدة  اىل 
 6 ا�ستمرت  عاملي  اقت�سادي  ح�سار 
والياب�ض،  الأخــ�ــســر  على  اأتــت  اأعـــ�ام 
وهــدمــت بــنــيــان الــعــراقــيــني عــمــرانــًا 

وج�سدًا ونف�سًا...
اآلف  مئات  انت�سر  العق�د  تلك  وخال 
واأدناها  الر�ــض  اأقا�سي  يف  العراقيني 
هربا من بط�ض الطاغية وطلبًا لاأمان 
اأن  فــكــان  الــكــرمي،  والعي�ض  واحلــريــة 
وفق  جــديــدة  حياة  منهم  العديد  بنى 
لــهــم احل�س�ل  اأتــــاح  قــانــ�ين  مــنــظــ�ر 
بقي  فيما  متقدمة،  دول  على جن�سيات 
لهم  تــ�فــَر  مبــا  قانعني  اي�سًا،  العديد 
اأمل  ف�سحة  من  اجلــ�ار  دول  بع�ض  يف 

واأمان...
اأفاد  بعد التغيري يف العراق عام 2003 
العديد ممن نعرفهم او نتابع اخبارهم 

الــكــبــرية،  ـــعـــ�ائـــل  ال ذوي  وخـــا�ـــســـة 
البلد  اىل  الــعــ�دة  يــفــكــرون يف  بــاأنــهــم 
ع�سر  ولــ�ج  بعد  ال�ستقرار  يف  اأمـــًا 
ولكنهم  ماأم�ًل  كان  كما  الدميقراطية 
وال�ستهانة  الت�س�يف  بــاأنــ�اع  دم�ا  �سُ
وال�اقع املزيف الذي ر�سمُه ال�سيا�سي�ن 
يف  البلد  �ــســار  حيث   2003 عــام  بعد 
ذيل قائمة ال�سفافية والأمان واللتزام 

بالقان�ن والعدالة و�سمان احلق�ق...
-فـــمـــا هـــي املــقــايــيــ�ــض الـــتـــي اتــبــعــهــا 
حال  يف  باأنهم  لاإح�سا�ض  املهاجرون 
على  للح�س�ل  بلدهم  ترك�ا  ل�  اأف�سل 

جن�سية يف بلد متقدم؟
عام  التغيري  بعد  بالع�دة  فّكَر  ــن  -وَم

واأعاد اندماجه  2003 هل وجد �سالته 
اأعــاد  انــه  اأم  جديد  من  الأم  مبجتمعه 
اقل ما  و�سط ظروف  الغرتاب  جتربة 

يقال عنها انها قا�سية وماأ�ساوية؟
ال�سيا�سيني  طبقة  ا�ــســتــفــادت  -كــيــف 
اخلا�سة  الـــدرجـــات  ذوي  واملــ�ظــفــني 
قان�ن  املزدوجة؟ يف ظل  اجلن�سية  من 
للمنا�سب  يت�سدى  يلِزم من  �سعيف ل 
عن  بالتخلي  البلد  يف  العليا  الر�سمية 

جن�سيته الأجنبية؟
هذه الت�ساوؤلت وغريها نخ��ض بها مع 
اأ�سخا�ض وجهات ذات عاقة من خال 

امللف التايل:
قانون للجن�سية فريد من نوعه!

بجامعة  الــقــانــ�ن  كلية  يف  التدري�سي 
الــرزاق حممد  البيت حممد عبد  اأهــل 
قــانــ�ن اجلن�سية  بــني  يــقــارن  الــ�ــســ�ك 
القان�ن  ان  فيفيد"  واجلــديــد  القدمي 
املزدوجة  اجلن�سية  بخ�س��ض  ال�سابق 
يقر  لنــه  احلــايل،  القان�ن  من  اأف�سل 
اجلن�سية  اكت�سب  اذا  الــعــراقــي  بـــان 
الجنبية ت�سقط عنه اجلن�سية العراقية 

اجبارا ولي�ض اختيارا..

احل�سول على جن�سية ثانية من بلد متقدم ا�سافة للجن�سية االأم قد يكون 
من اأف�سل اال�ستثمارات التي يقوم بها اي اإن�سان وذلك ملا تقدمه من حقوق 
و�سمانات للم�ستقبل وحرية يف الراأي واملعتقد والتنقل والعمل اىل جانب 

تقدمي احل�سانة خ�سو�سا خالل املحن واالزمات االأمنية واالقت�سادية 
واالجتماعية.

ومع ان هناك اأعدادا كبرية من مواطني دول العامل الثالث ي�سعون للح�سول 
على جن�سيات الدول املتقدمة، اإال اأن بع�س االإح�ساءات الدولية ت�سري اىل 

عدد متزايد من مواطني هذه الدول املتقدمة مّمن يتخلى عن جن�سيته الأ�سباب 
�سريبية، فقد ارتفع عدد االأمريكيني -مثاًل- الذين تخلوا عن جوازات �سفرهم 

لي�سل اىل عدة اآالف خالل ال�سنوات االخرية، ويقول اخلرباء اإن هذا العدد 
معظمه من املغرتبني الذين يفقدون الرغبة بعد فرتة بالقيام باالإجراءات 

املعقدة املتعلقة بدفع ال�سرائب، وهو حمٌل زاد ثقله يف ال�سنوات االأخرية.
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وي��سح ال�س�ك" اأما القان�ن النافذ رقم 
26 ل�سنة 2006 فه� يقر ان العراقي اذا 
ت�سقط عنه  لن  اكت�سب جن�سية اجنبية 
اجلن�سية العراقية ما مل يعلن حتريريا 
ان  اي  العراقية،  اجلن�سية  عن  التخلي 
بغ�ض  العراقي  للم�اطن  يك�ن  اخليار 
ام  ا�سلية  اجلن�سية  كانت  ان  النظر 
ين�ض  اخرى  م�سكلة  وهناك  مكت�سبة، 
مدى  يتجاهل  والــتــي  الــقــانــ�ن  عليها 
اذا  �سخ�ض  اي  ان  وهــي  خــطــ�رتــهــا، 
فانه  الدولة   امن  تهدد  جرمية  ارتكب 
ل يفقد جن�سيته اإل اذا كانت مكت�سبة..
الــقــانــ�ن  لــذلــك  بــال�ــســافــة  وي�ؤكد"  
ان  لــلــمــ�اطــن  احلـــق  يعطي  ــعــراقــي  ال
تخلى  التي  العراقية  اجلن�سية  ي�ستعيد 
جنده  ما  وهذا  الختياري  بعمله  عنها 
على  مبني  الأمــر  لن  فقط!  العراق  يف 
ملن  �سخ�سية  واأطماع  طائفي،  اأ�سا�ض 
ن�ساهده  ما  وهــذا  القان�ن،  هذا  و�سع 

للربملان  الت�سريعية  ال�سلطة  اأفعال  يف 
قــانــ�ن  كــل  عــن  الــنــظــر  تغ�ض  حينما 
مبا�سر  ب�سكل  م�ساحلهم  مع  يتعار�ض 
ان  ذلــك  اىل  ا�سف  مبا�سر..  غــري  او 
لي�س�ا  هــم  الق�انني  ي�سّرع  مــن  اغلب 
ميتلك�ن  ول  اخت�سا�ض،  بــاأ�ــســحــاب 
تخدم  التي  الق�انني  ت�سريع  يف  خــربة 

امل�سلحة العامة.. 
ــراأي  ك اأرى  فــاإنــنــي  الق�ل"  وخــا�ــســة 
�سخ�سي ان اجلن�سية هي ولء وانتماء 
ارتباط  اأكــرث مما هي  روحــي  وارتباط 
مادي وم�سلحي، وَمن يكت�سب اجلن�سية 
العراقية يجب اأن ت�سقط عنه اجلن�سية 

الأجنبية.. 
بع�ض  برغبات  يتعلق  اآخــر  جانب  ومن 
على  الل�م  ن�سع  اأن  ميكننا  ل  النا�ض، 
اجلن�سية  على  يرغب يف احل�س�ل  من 
ترتتب  لأنها  امل�اطنني،  من  الأجنبية 
كثرية،  ايجابية  وامتيازات  اآثــار  عليها 

على العك�ض من اجلن�سية العراقية التي 
ال�سلبية،  الآثــار  من  كثري  عليها  يرتتب 
وهذا ما يفر�سه ال�اقع علينا حيث كل 
م�اطن عليه التزامات كثرية ولكن لي�ض 

لديه حق�ق.

قناعة مب�ستقبل اأف�سل..
ثاثة  منذ  جلــ�ء  طالب  هــادي،  ح�سن 
اأعــــــ�ام، حتــــدَث عــن �ــســبــب ا�ــســراره 
انه  خالها  مــن  يــرى  التي  واملقايي�ض 
ل� ح�سل  اف�سل  بحال  وعائلته  �سيك�ن 
يف   الأمــــان  عـــدم  فقال"  مبتغاه  عــلــى 
بعد  ي�ما  ي�س�ء  الــذي  والتده�ر  بلدي 
اآخر ه� الدافع الرئي�سي ملا اأنا عليه من 
عن  ف�سا  اللج�ء،  ب�سرورة  القناعة 
حاجتي لروؤية م�ستقبل وا�سح لأولدي.. 
الآن  م�ج�د  ه�  عما  يختلف  م�ستقبل 
مفا�سل  كل  يف  وا�سطراب  ف��سى  من 

احلياة..
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•  �سباح الطالقاينإرهاصة قلم

كلمات  ت�يرت"...  على  الفيدي�  "�ساهدُت  الفي�سب�ك"،  يف  اخلرب  "قراأُت 
عرب  منها  �س�ر  او  نقلها  مت  معينة  وقائع  حــدوث  عن  ن�سمعها  ما  عــادة 
اأخبار  انها  على  املتلّقني  اأغلبية  لها  وينظر  الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل 
اأن يحتج  واملتلقي  النا�سر  ي�ستطيع  الذي  للحد  بها وفيها م�سداقية  م�سّلٌم 

بها ويقدمها كاإثباتات لراأيه اأو روؤيته..
الهائل  التدفق  نتيجة  جاءتا  امنا  فــراغ،  من  تن�ساآ  مل  اجلملتني  هاتني  ان 
لاأخبار واملن�س�رات على �سفحات الت�ا�سل، رغم اأن اأغلب ما ُيبث يفتقر 
اىل التثبت يف امل�سداقية وجهة الن�سر الأ�سلية وم�ث�قيتها، بل الأمر يتعدى 
عرب  املرّكبة  بالأ�سياء  �سفحاتنا  متتلئ  حيث  من�س�ر  ما  كل  يف  ال�سك  اىل 

برامج الت�سميم احلديثة وبرامج حترير ال�س�ر والفيدي�هات...
مع ذلك، يتجه العديد من املخت�سني واملهتمني نح� حماولة ت�سنيف و�سائل 
نظرة  من  نابع  المر  وهذا  تقليدية،  اعام  ك��سائل  الجتماعي  الت�ا�سل 
ه�ؤلء اىل زوايا ايجابية ت�فرها و�سائل الت�ا�سل قد تتف�ق ن�عا ما على ما 
م�ج�د يف و�سائل العام التقليدية.. ايجابيات قد ل تتعدى )�سرعة نقل 

احلدث( و )جتاوز قي�د الن�سر التي ت�سعها بع�ض الدول(...
و�سائل  عــرب  الن�سر  يف  متفاوتة  بــدرجــات  اخــرى  ايجابيات  هناك  نعم 
الت�ا�سل، منها �سرعة التفاعل بالن�سبة للمتلقني حيث احليز يعدُّ حمدودًا 
قد  التقليدية  ال��سائل  فاإن  باملقابل  ولكن  م�سه�رة،  ال�سفحة  كانت  مهما 
بالتعليقات  خا�سة  زوايــا  ت�فري  عرب  تبُث  ما  مع  التفاعل  م�ساألة  جتــاوزت 
التعليق  القراء يف  باإ�سراك  يق�م  التقليدية من  العام  و�سائل  ان من  بل 

وامل�س�رة وحتى الكتابة عرب تخ�سي�ض م�ساحات لإبداء الراأي...
ويف هذا احليز املحدود، فاإن ال�سلبيات يف اعتبار و�سائل الت�ا�سل ك��سائل 
من  التثّبت  امكانية  عــدم  اأقلها  لي�ض  ومتن�عة،  كثرية  تقليدية  اعــام 
التزام  وعدم  اخلرب،  ِجــّدة  من  التثّبت  امكانية  وعدم  اخلرب،  م�سداقية 
والت��سيف ح�سب  الختيار  يتم  نقل اخلرب حيث  امل��س�عية واحليادية يف 
ال�سفحات  تتعدى  ل  حيث  الن�سر  حمــدوديــة  عن  ف�سا  النا�سر،  مي�ل 
ال�سخ�سية او الرئي�سية ب�سع مئات من امل�سرتكني وبالتايل فاإن حيز التاأثري 
حمدود ولي�ض كما ه� يف و�سائل العام التقليدية التي قد يتلقاها مايني 

النا�ض ي�ميًا...
وحيازتها  التقليدية  العــام  ل��سائل  الفكرية  امللكية  حق�ق  ت�فري  ان  بل 
يعد جانبًا مهمًا يف رجحان  اللكرتونية  الهجمات  ق�ية من  برامج حماية 
ي�ميا اىل  امل�سرتكني فيها  يتعر�ض مئات  التي  الت�ا�سل  كّفتها على و�سائل 
هجمات الكرتونية قد ت�سر بهم على امل�ست�ى الط�يل وت�سبب لهم م�ساكل 
كبرية خا�سة ان كان خلفها جهات ابتزازية او ذات دوافع عدائية حم�سة... 
ان الطريق ط�يل اأمام اعتبار و�سائل الت�ا�سل الجتماعي و�سائَل  اعامية، 
وهذا ي�سمل العديد من املتطلبات ال�سرورية من ميزات ومق�مات و�سروط 

عمل و�سائل العام التقليدية...

الفيسبوك و تويتر
هل هما وسائَل اعالمية؟

طم�ح  اأ�سبح  الأمــر  هذا  ان  اأخفي  ول 
عائلتي  ولــدى  لدي  تك�ن  لأن  �سخ�سي 

جن�سية ثانية حمرتمة".
اجلن�سية  اأرى  انني  ح�سن"  وا�ستدرك 
بل  بها،  حــّبــًا  ولي�ض  ك�سرورة  الثانية 
اأف�سل  حياة  على  للح�س�ل  �سعي  ه� 
اأنــا فيه من حميط  تت�فر يف ظل ما  ل 
عم�ما،  املنطقة  ويف  بلدي  يف  ماأ�ساوي 
ك�ن مميزات اجلن�سية الثانية وخا�سة 
ان كانت من دول كربى او دول م�ستقرة 
وحمــرتمــة انــهــا تــ�ــســعــرك بــالحــرتام 
�سخ�سية  ولــك  وزن  لــك  ان  وت�سعرك 

حمرتمة".
عــدم  �سبب  عــن  ح�سن  �ــســ�ؤال  وعــنــد 
يف  ملقدراته  وا�ستغال  لطم�ح  حيازته 
مقيدة،  قدراتي  بان  قال" ا�سعر  وطنه 
عــدم  ظــل  يف  ميتة  �سبه  وطــمــ�حــاتــي 
حتى  م�ستقبلية  خطط  او  روؤيــة  وجــ�د 
ان  ت�ستطيع  ل  لأنـــك  واحـــد  لــعــام  ولــ� 
تر�سم اي م�ستقبل يف ظل هذه الظروف 

املتده�رة..."

حتـــديـــات تــعــ�ــســف بــالــعــائــديــن 
للوطن

�سع�بات جّمة ت�اجه العائدين، وخا�سة 
اعـــادة النــدمــاج  الــكــفــاءات، يف  ذوي 
غياب  طـــ�ل  بــعــد  الــعــراقــي  باملجتمع 
م�سح�با  الــرجــ�ع  كــان  اذا  وخــا�ــســة 
بلدهم  �سابقا  يــزوروا  مل  واأولد  بعائلة 
ما  �ــســ�ى  عنه  ي�سمع�ا  ومل  الأ�ــســلــي، 
ه لهم ونرويه من حكايات اغلبها  نق�سّ
ُمر.. فكيف ميكن حتفيز ه�ؤلء للتخلي 
الجنبية  اجلــنــ�ــســيــات  مــغــريــات  عــن 
وامل�ساهمة  الــ�طــن  لأح�سان  والــعــ�دة 

ببنائه؟
للعراق  الــعــائــد  ـــ� حمــمــد،  اأب املــغــرتب 
يق�ل"  ــطــاين،  الــربي اجلــــ�از  ويــحــمــل 
الــذي  الــتــ�ــســاوؤل  هــذا  مــع  التفاعل  ان 

طرحتم�ه تختلف بالن�سبة يل عّما قبل 
�سنتني-وه� تاريخ ع�دتي لل�طن-حيث 
التي  ات�قع وج�د بع�ض املتطلبات  كنت 
الت�طني  اعـــادة  على  املــغــرتب  ت�ساعد 
فيه من  افكر  ما  فكر مبثل  ان  بلده  يف 
ب�سراحة  لــلــ�طــن..  ــ�دة  ــع ال ــرورة  �ــس
ج�ابي الن ه� �سلبي ح�ل الع�دة وترك 
وخا�سة  الجنبية  اجلن�سية  مغريات 
من دولة متقدمة مثل بريطانيا لأواجه 
ومنها  اجتماعي  منها  كثرية  حتديات 

اقت�سادي واآخر اأمني و�سيا�سي...
هناك  و�س�حا  اكــرث  مبعنى  وي�سيف" 
�ــســعــ�بــات كــبــرية اواجــهــهــا يف اعـــادة 
العراق  بلدي  يف  اخــرى  مــرة  ت�طيني 
امل�سطرب  الأمني  ال��سع  اأقلها  لي�ض 
او  و�سع�بة  ال�سعب  املعي�سي  وال��سع 
عمل  فر�ض  على  احل�س�ل  ا�ستحالة 

منا�سبة..."
كي  للمغرتب  التحفيز  كيفية  عن  اأمــا 
مل�طنه  ويع�د  الجنبية  اجلن�سية  يرتك 
كم�اطنني  لنا  بالن�سبة  فهناك  ال�سلي 
عراقيني اآمال باأن تاأخذ وزارة الهجرة 
ت�فري  �سبيل  يف  اكــرب  دور  واملهجرين 
للكفاءات  وخا�سة  الــعــ�دة،  متطلبات 
قطاعات  عليها  تعتمد  التي  العراقية 
وا�سعة يف املجتمعات الغربية وخ�س��سا 
 4000 من  اكرث  هناك  حيث  بريطانيا 
النظام  عليهم  يعتمد  عــراقــي  طبيب 
عن  ف�سا  كبريا...  اعتمادا  ال�سحي 
الهند�سة  يف  الخــرى  الكفاءات  اآلف 

والعل�م املختلفة...
ويختم اب� حممد حديثه بالتاأكيد على" 
التقيت  التي  العائات  من  العديد  ان 
على  بالقلق  تت�سارك  املهجر  يف  بها 
مينعها  رئي�سي  ك�سبب  ابنائها  م�ستقبل 
ال�سلي،  لبلدها  بالع�دة  التفكري  من 

حيث كل �سيء �سبابي وغري وا�سح.
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ّ�َب كتابة الن�ض ال�سعرّي  اجته  ال�ساعر بنتاجه  �سَ
من  الر�سالية   بال�سخ�سيات  لل�سدو  ُيكر�سه  الذي 
وعلم  الهند�سة  من  القادم  .فال�ساعر  واآله  النبي 
الن�ض  هند�سة  اإىل  والتنظيم  والتخطيط  الفكر 
لاقرتاب  الن�س��ض  بتلك  ــَق   ووِف تفّ�ق  ال�سعري 
الداخلية   فامل��سيقى   ، املائكية   الأرواح  تلك  من 
تقدمي  من  مكنته   " "الغزي  عليها  ا�ستغل  التي 
الق�سائد  التي تتناغم  مع املُتلقي ،وت�ؤكد قدرته 
،والفخر  تــارة  الأ�ــســى  ببث  وال�ساعرّية   الفنّية  
باإبداعه  حريته  امتلك  ،فقد  اأخرى  تارة  بالرم�ز 
اجل�د  برتانيم   املم��سقة   الن�سية  اإيقاعاته   يف 
بجدلية  تلك الن�س��ض؛ ومناجاته الذاتيه ِلُي�سِكل 
ال�سعر  م��سيقى  خال  فمن   .. به  خا�سة  جتربة 
..واإنــزيــاحــاتــه  الــدللــيــة  الــعــاقــات  مــع  تاآلفه  يف 
ال��سفية التي بّرَع بها  لِي�سع املتلقي بعمق وجدوى 
املعنى بتكري�ض  و�سف ال�س�رة ال�سعرية ..باإتقان 
الإلــهــي  ــار  ــي والإخــت ،وف�سائلهم،  مناقبهم  عــن 
بتن�سيبهم  من نبينا بالنب�ة واأئمتنا بالإمامة على 
ب�سجاعتهم  الإن�سانية   الرم�ز  ،ولِي�سبح�ا  الأمة 
،وت�سحياتهم ،و�سربهم ،ومامتيزوا به من اأخاق 
،وجميع  باأ�سرها  الأمـــة  على  باحلن�  الــر�ــســالــة  

الب�سرية باإنتماءاتها  فا فرق بني اجلميع عند اآل 
ولي�ض  التاأريخ  هامات  على  ال�سف�ة  فهم   ، النبي 
لهم  ُيكال  من  و  واحلكام  واجلببارة  الط�اغيت 
املديح يف اآناء الليل واأطراف النهار من �سعر ُيباع 
 . الطغاة  مدح  حفات  يف  باملهرجانات   وُي�سرتى 
فالن�ض ال�سعري لدى "الغزي " لي�ض وعاًء لر�سف 
وح�س� كام املديح املهلهل املزخرف املربقع  ،بل 
ه� �س�ُت ُمعرب عن احلق . فتجد املهند�ض ال�ساعر 
– العم�دي  بن�س��سة  يقرتب   " الغزي  "�ساكر 
امل�سرحي  ال�سعري  والن�ض   – –النرث  التفعيلة 
املقد�ض  عــن  الكتابة  وقــد جنــح يف  الــرمــز  ..مــن 
..فقد  الإن�ساين  اخلل�د  �س�ب  �ساعريته  لي�ظف 
 – بلقي�ض  هدهد  ))نب�ءات  دواويــن  عدة  اأ�سدر 
احلمراء  احلديقة  من  –الآت�ن  الإرجــ�ان  م�سلة 
–بيادق زرق ((.  يف م�سلة الإرج�ان كانت هناك 

عتاب لدخ�ل الدي�ان ، العتبة الثانية 1-:
ل�سُت دّيّنًا

ول اأُحبُّ احل�َسني اأكرَث من �س�اَي
ُروا بِه ْرت مَبا مَلْ َيْب�سُ ولكّني َب�سُ

ًة من دِم احل�سني َفَنرَثُتها ُت َقْب�سَ َفَقَب�سْ
َل يل �ِسعري وكذِلك �َس�َّ

لُيقاَل يل :
اْذَهب ...

َفاإنَّ َللَك يِف القيامِة اأَْن َتُق�َل :
ل ِم�َسا�ض

 الن�س��ض ال�سعرّية بدوواينه ُمرتعة  بحب النبي 
العظيم وحب اأبناء امل�سطفى ،وال�لء لهم ،واإتباع 
ال�سهداء  ك�سيد   ، بت�سحياتهم  والقتداء   ، ُمثِلهم 
–عليه  احل�سني  الإمام  اجلنة  اأهل  �سباب  ،و�سيد 
ال�سام - جعله "ال�ساعر " مدخًا لدي�انه ،ِلُيعلن 
الثاث  ،فالعتبات  قتلهم  من  والرباءة  لهم  ال�لء 
جعلها اله�ية املُعرِبة عن عمق املحبة التي فر�سها 
"�ساكر  املبدع  عّمَد  ،لــذا  املقد�ض  بقراآنه  الــرب 
الغزي " على التنا�ض ال�سعري مع الن�ض القراآين 
ويف  ال�سعرية-  –دواوينه  مبعظم  ذلــك  و�سرنى 
والتاآخي  والــ�حــدة  للتاحم  دعــ�ة  الثانية  عتبته 

واملحبة بني جميع امل�سلمني :
اإىل 

ق  ث�ب احل�سني املُخرَّ
من ِنبال الأرزاء

عّلنا
ق اأَث�اب الُفرقة  اأْن ُنخرِّ

اإلمام الحسين وأهل البيت)( في دواوين شاكر الغزي
• �سباح حم�سن كاظم 

لقد كّر�س املهند�س ال�ساعر "�ساكر الغزي " نتاجه ال�سعري عن �سيد ال�سهداء  مبجمله بثالثة دوواين �سعرّية ،فازت بجوائز بال�سعودية باحل�ساء 
والقطيف  ومب�سابقات العتبات املقد�سة يف العراق ،وفازت م�سرحيته  ال�سعرية )�سيد ال�سهداء( مب�سابقة ال�سارقة  ، وهذا بالتاأكيد  فخر للعراق اأن 

يح�سد اأحد ال�سعراء الذين تخ�س�سوا بالكتابة عن االإمام احل�سني بتلك اجلوائز ..ويبدو اأنَّ املَ�سار ال�سعرّي للمبدع "�ساكر الغزي "  ي�سريرِ باإجتاه جت�سّيد 
الرمز ،وتكرّي�س الوالء ملن ي�ستحق اخللود  يف دوواينه ال�سعرية ونتاجه الرث، ف�ساعر م�سابقة املليون الذي قّدم اأجمل الن�سو�س يف امل�سابقة . وحا�سد 

اجلوائز واآخرها يف ماي�س 2016م )جائزة ال�سارقة (  مب�سرحيته ال�سعرية )بيادق زرق (،وقبلها فاز بجوائز عدة داخلية وعربية .

مقاالتمقاالت
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واأَرديَة ال�سالة
ب�سن�ات  ُكِتبت  الإرجـــ�ان  م�سلة  ديــ�ان  ن�س��ض   
،ووثــق  ال�سعرّية  الكتابة  من  عقد  طــ�ال  خمتلفة 
ــخ نــ�ــســرهــا حتــت كــل نــ�ــض، نــ�ــســ��ــض فيها  ــاري ت
املفردة  ت�ساوق  والإيقاع يف  ال�سعر  م��سيقى  �سحر 
املتلقي  لتجعل  باإتقان  ي�ستخدمها  التي  ال�سعرية 
يتاأثر بالن�ض  من خال �سفرات اللغة  التي تتناغم 
مع م��سيقى الن�ض املدّون .. ف�سًا عن  ن�س�ج و 
جمالية ال�س�رة بال��سف مل�اقف  اأبطال و�سهداء 
كرباء مباحمهم  و ب�سمف�نية اخلل�د  الإن�ساين .
املهم  بكتابه  الركابي  فليح كرمي  الدكت�ر  ُيعرف    
)الت�سكيل امل��سيقي يف اخلطاب ال�سعري العربي (   
امل��سيقى :)) هي جمم�عة الإيقاعات امل�ج�دة يف 
العمل الأدبي من خال ترديد الألفاظ واحلروف 
والأوزان ،وت�ازي الألفاظ ،وقلب ال�س�ر اأو ت�ازيها 
معًا اأو الت�اتر املتتابع بني حالتني يعد اإيقاعًا مثا  
بني ال�سمت وال�س�ت والن�ر والظام (( ن�س��ض 
نت�ارُث  كما يف )كهيع�ض-  بال�لء   وتهتف  ت�سدو 
�ك  ُجن�َن حّبك- بعطره تت�سّياأ الِرئات – اإْكِليل ال�سَّ
ون�س��سه  ال�سيدة   م�سرح   – الأرُجـــــ�اِن  وثـــ�ُب 
على  ال�سعرية  ن�س��سه  ..اإعــتــمــدت   ) ـــرى  الأخ
،وهي  ن�سّية  اإجــراءات  ،وتلك  الداخلية  امل��سيقى 
 .. بــالألــق  ت�سدو  �سعريًا  ن�سًا   )28( من  عينات 

وتن�سُد للكربياء ..ومُتجد الت�سحيات .
كاُف الكروِب باِئه .. .تَتَكْرَبُل

وبباِئه ...اأمُّ الكتاِب ُتب�ْسمُل
ر�َسْت وبن�نِه..هاُء الهاِك مترَّ
اأَدنى الذي فعلتُه ...مالُيفعُل 

ت�سج   71- �ـــض67  الــ�ــســمــاء(  طــفــُل  )نــ�ــض  ويف 
النغم  من  ،واإيقاعات  داخلية   مب��سيقى  الألفاظ 
ــاظ ،وتــنــاغــم الــعــبــارات  ــف املــنــظــ�م ،وجــر�ــض الأل
ال�سعرية ،وُتظهر براعة ال�ساعر يف ت�ساوق الألفاظ 
املجلجة مب��سيقى داخلّية  جتعل الن�ض متما�سكًا 
وم�ؤثرًا ومتفاعًا مع وجدان املُتلقي لعمق الأثر يف 

املخيال ل�اأد وذبح الطف�لة ..
طفّل...

ولي�َض كمثِله طفُل
ْبُل يف َنْحِرِه يترّبُك النَّ

 َر�سَع ابت�سامَتهُ  ... فِمْن َدِمِه
كان الر�ساُع بريِقه يحل�

طفُل بُعمءِر ال�ْرِد،
اأَثَقَل َخطءَو اأبيِه،

اإْذ هَ� للُعلى َثْقُل
مي�سي ... وَيعرُث بالدم�ِع،

ل َخطَ�ُه املْهُل فاإْن اأَبطا ُيعجَّ
  ويف ديــ�انــه )الآتـــ�ن مــن احلديقة احلــمــراء ( 
ال�سع�دية  مب�سابقة  الأول  باملركز  الفائز  الدي�ان 
م�سابقة الك�ساء 2015م ،ُيرتل بن�س��سه ال�سعرّية 
اآيات الفخر واملجد باأبهى �س�ره ال�سعرّية املكتظة 
املم��سقة    ال�سعرّية  بال�س�ر  واملُ�سبعة  بالدللت 
 " الإرجــــــ�ان  "م�سلة  ديــ�انــه  مــ�ــســارات  وبــــذات 
فالتجربة ال�سعرّية تتكامل ،ووتت�سلق �سامل املجد  
الن�سق  من  ،واملتمكن  لأدواتـــه  املحرتف  ،بتقنية 
الف�ز  جائزة  ح�سد  لــذا  فائقة  بعذوبة  ال�سعري 
الأول رغم  �سدة املناف�سة مع �سعراء لهم ح�س�رهم 
العربّي  ففي ن�س��سه البهّيه البهيجة  عن النبي 
واب�  وعن خديجة  واحل�سن  وراهــب بني ها�سم  
طالب –�سام اهلل عليهم اأجمعني - )نبي يخبيء 

األ�احه ( �ض16-11
كفر بها�سم اأن قلبك �سابىء

وزيادة يف الكفر..

اأنك نا�سيُء
مازلت تعتقُد ال�سماَء غبيًة

فربيعها
ِر خابيُء خلف التحُّ

 القدرات الهائلة بال��سف ،مع امل��سيقى الداخلية 
الن�ض  بج�سد  تتدفق  التي  وال�ساعرية   ، بالن�ض 
ال�سلدة  املتما�سكة  �سبيكته  �سبك  مــن  مــّكــنــه 
�سد  النبي   عن  الــدفــاع  بها  ،ِلُيف�سح  والع�سّية 
مناوئية وم�قف اب� طالب  واآل النبي من منافقي 
ال�سم�  اإن   ، الر�سالة  ل�ساحب  واإيذائهم  قري�ض 
الكتابة  خلطا  ُيح�سُب  الرم�ز  بتمجيد  ال�سعري ّ 
واخلــ�اطــر  والــرتهــات  التفاهات  زمــن  اجلــاد يف 

ال�سمجة الفارغة من كل معنى ..
ثبت على زلق املا�سني 

يل قدمي
اإن ال��س�ل نبي

ربه الهدف 
بلل �سق�ق يدي ...

وامنح فمي رئًة
لعل عني �سعال الفقد ينك�سف 

علي اأهندم اأوجاعي على ن�سقي
حتي اأجيئك نخًا

ث�بي ال�سعف .......فيما تناول مب�سرحيته الفائزة 
 " زرق  "بيادق  م   2016 عــام  ال�سارقة  مب�سابقة 
بني  الحـــرار،  وبــني  الطغاة  بــني  ال�سراع  ثنائية 
واجلمال  الُقبح  ،بني  ال�سيطان  وجند  احلق  جند 
،وفيها  والعبيد  الحـــرار  بــني  الزيل  الــ�ــســراع   ،
رمزية لت�سحيات �سيد ال�سهداء واآل البيت ،وعراق 
من  واملــردة  والفجرة  الطغاة  كل  وبني  املقد�سات 
�سر  بالفل�جة  هزم�ا  الذين  والدواع�ض  البعثيني 
اهلل  برايات  دن�سهم  العراق من  و�سيتحرر  هزمية 
اكرب.. اجلندي 1 :دمعاتك غالية يا اأمي /  لتبكي 
! /   الأم :)ترد بغيظ( /   اأحمق من يذهب للم�ت 
: )يعّنفها ( /جبنيه لكي يعدم�ه  !  الأب  برجليه 
احلظرية؟/   يف  نعجة  ترديدينه   /  ! قدميك  على 

خليه يذهب .. ليحمي الرتاب /ي�س�ن احلرائر 
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اأن اأهم ما مييز احلروب يف التاريخ هو �سلوك مقاتليها، 
ومن�ساأ وقوعها واأ�سبابه، ومطابقتها لل�سراع بني احلق 

والباطل، واحلدود املقبولة لاللتحام. وتلك ق�سايا مهمة 
�سوف نعاجلها يف هذا البحث باإذنه تعاىل.

أخالقية الحرب في الطف 
•بقلم: ال�سيد زهري طالب علي الأعرجي/ احلوزة العلمية الثالث • اجلزء 

بحوثبحوث
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اأخالقية احلرب 
اإىل  االإن�سمام  حتمية  يعني  ال  احلللق  عن  االإبتعاد  ثالثًا: 
االإمام احل�سني  وكان  تقاتلنا(:  تن�سرنا فا  )اإال  الباطل 
احلقة  باالإمامة  النا�ص  جهل  يتحول  اأن  يخ�سى   )(
ووظيفتها يف املجتمع اإىل عداٍء فكري لها. فاجلهل بال�سيء 
يقول  ما جهلوا" كما  اأعللداء  و"النا�ص  له.  العداوة  مفتاح 
اأمري املوؤمنني )( . فكاأن ل�سان حاله )( يقول: واإن 
اأجربمت على عدم منا�سرتنا فا تن�ساقوا وراء حماربتنا 
بني  �سيا�سة  الأن  مهمة!  ق�سية  وتلك  وقتلنا.  وا�سطهادنا 
 ،)( اأمية كانت حتاول جتهيل النا�ص باإمامة اأهل البيت
دعوته  ذلك  ومن   .)( ملحاربتهم  باملال  ترغيبهم  اأو 
الدعوة  فللرّد  ن�سرته،  اىل  اجلعفي  احلللر  ابللن  اهلل  عبيد 
احل�سني  له  فقال  حياتية،  دنيوية  باأمور  االن�سغال  بحجة 
)(: )... فاإال تن�سرنا فاتق اهلل اأن تكون ممن يقاتلنا، 

فواهلل ال ي�سمع واعيتنا اأحد ثم ال ين�سرنا اإال هلك( . 
الدالالت: 1- خرج االإمام احل�سني )( لل�ساة، وهو 
يرتدي اإزارًا ورداًء ونعلني. كان ذلك يف و�سط ال�سحراء 
فار�ص  باألف  امل�سلحة  يزيد  كتيبة احلر بن  اأوقفته  عندما 
بكامل عدّتهم. وهذا يدلُّ على اأن نية االإمام )( كانت 
نية �سلمية. فمن يخرج يف تلك الظروف لعدوه باإزار ورداء 
�سفك  وعللدم  ال�سلم،  على  نف�سه  وّطللن  الللذي  ونعلني غري 

الدماء، واليقني بان اهلل هو احلامي.
اإليهم، وهو  اأو�سح �سبب قدموه  اأن االإمام )( قد   -2

اأتتني  دعوتهم له بالقدوم اإىل الكوفة، والبيعة له )...قد 
من  طلب  بل   . ببيعتكم...(  ُر�ُسلكم  عليَّ  وقدمْت  كتبكم، 
عقبة بن �ِسْمعان اإظهار ر�سائل اأهل الكوفة للحر بن يزيد، 

ُحفًا، فن�سرها بني اأيديهم . فاأخرج ُخرجني مملوؤين �سُ
ح االإمام )( لهم خياره اإما الذهاب اإىل الكوفة  3- و�سّ
اإذا اأطمئن ل�سدقهم، اأواالإن�سراف اإىل املكان الذي اأقبل 
اإليهم، )... واإن مل تفعلوا  اإذا كانوا كارهني قدومه  منه، 
الذي  املكان  اإىل  عنكم  ان�سرفُت  كارهني  ملقدمي  وكنتم 

اأقبلُت منه اإليكم( .
يف  خلليللاره  اأعللطللاهللم  قللد   )( االإملللللام  اأن  وملللع   -4
االإن�سراف عنهم اإذا كرهوا جميئه، اإال اأنه عر�ص عليهم 
احلق، وعّرفهم باأهل البيت )( وواليتهم، و�سّخ�ص لهم 
الفرق بني من طلب احلق حقيقة وبني من ادعاه الإ�سباب 
�سيا�سية دنيوية. وتلك ميزة االإمام املع�سوم )(. فهو 
ح لهم املوقف الديني تو�سيحًا ال لب�ص فيه، وي�سعهم  يو�سّ

اأمام تكليفهم ال�سرعي.
5- عندما طلب )( من عبيد اهلل اجلعفي منا�سرته، 
االإنللخللراط يف  فاعتذر عن ذلللك، طلب )( منه عدم 
يدّل على  االإمللام )(. وهذا  اأمية �سد  بني  القتال مع 
اأهل الباطل  اأن يقلل مع�سكر  اأن االإمام )( كان يريد 
ال  احلق  مع  الدخول  اإرادة  عدم  ان  مبعنى  املقاتلني،  من 
عن  االإبتعاد  ان  ثالث  وبتعبرٍي  الباطل.  مع  الدخول  تعني 
( ال يعني حتمية  احلق )الللذي ميثله االإمللام احل�سني 

يف�ّسر  وهذا  يزيد(.  ميثله  )الللذي  الباطل  اإىل  االإن�سمام 
مقتل  بعد  اأمية  بني  �سد  وقعت  التي  الثورات  ما  اإىل حد 
االإمام احل�سني )( كواقعة احلرة يف املدينة �سنة 62 
هل ، وحركة التوابني يف الكوفة �سنة 65 هل ، وحركة املختار 
يف الكوفة �سنة 66 هل ، وغريها. فهي تدل على اأنهم واإن مل 
الباطل، بل حاربوا  اأنهم مل يدخلوا  اإال   ،)( ينا�سروه

الظامل الحقًا. 
اإىل  الكوفة كتبوا  اأهل  اأن  ب�سكل  �سار  6- منهج االحللداث 
لديهم  لي�ص  الأنه  اإليهم،  بالقدوم   )( االإمللام احل�سني
اإمام حق يدير �سوؤونهم. فكانت دعوة حق - يف ظاهرها 
 .)( االإمللام اإ�ستجابة حق من  تقت�سي  النا�ص،  - من 
واأدرى  الكوفة،  باأهل  اأعلم  فهو  املع�سوم،  وظيفة  وتلك 
دعوتهم  اإىل  اإ�ستجاب  ولذلك  النا�ص.  اإمامة  يف  بوظيفته 
اأن   )( االإمللام النا�ص، فما بال  اإذا خانت  اإيللاه. ولكن 
واالإمام احل�سني )( اإمنا جاء اإىل الكوفة  يفعل؟  

على اأ�سا�سني:
االأول: البيعة، فقد بايعوه اإمامًا عن طريق كتبهم ووفودهم، 
وقد كان �سريحًا يف ذلك عندما قال لهم: )...فاإن كنتم 
اإن كنتم على بيعتي فقد  اأي  على ذلك فقد جئتكم...( . 
اأتتني  )...قللد  اخللرى:  منا�سبة  ويف  الكوفة.  اإىل  جئتكم 

كتبكم، وقِدمْت عليَّ ُر�ُسلكم ببيعتكم...( .
الثاين: اأن يعطوه العهود واملواثيق باأنهم جادين يف ذلك، 
)...فللاإن  بذلك:   )( �سرح  وقد  وين�سرونه.  يطيعونه 
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اأقللدم  ومواثيقكم  عهودكم  من  اإليه  اطمئن  ما  تعطوين 
م�سركم( .

ب- ال�سلوك ال�سلمي قبيل واقعة الطف:  
على  االأوىل  بالدرجة  يعتمد  الع�سكري  ال�سراع  ان  ال�سك 
القتال واملبارزة، اإال اأن االإمام احل�سني )( اأراد حتى 
عرب  الفر�سة  لل�سلم،  يعطي  اأن  االأخلللرية،  اللحظات  يف 
املتميز  مبوقعه  وتذكريهم  الهداية،  طريق  اإىل  اإر�سادهم 
يف االإ�سام باإعتباره ن�ساأ يف اأجواء الوحي والنبوة، وعبق 
الر�سالة والقراآن، وحم�سر الع�سمة والعلم واالإمامة. ومن 

ذلك:
1-عدم البداأ بالقتال: كان مبداأ االإمام )( عدم البداأ 
بالقتال مطلقًا. وكان )( حري�سًا على االإلتزام بن�ص 
القراآن الكرمي: )وقاتلوا يف �سبيل اهلل الذين يقاتلونكم...( 
، فما اأن يرمون الرمية االأوىل ويقاتلوه، قاتلهم دفاعًا عن 
نف�سه، لكنه ال يبداأ. وتكرر اإ�سرار االإمام )( على عدم 

البداأ بالقتال، ويف ذلك روايات:
بللالللنللزول يف املكان  الللقللوم  يللزيللد  بللن  اأخلللذ احلللر  عندما 
زيللاد، على غري ماء  الذي و�سله فيه كتاب عبيد اهلل بن 
بن  للحر   )( احل�سني  اأ�للسللحللاب  قللال  قللريللة.  يف  وال 
يزيد دعنا ننزل يف هذه القرية )نينوى(، اأو هذه القرية 
ال  احلللر:  فقال  )�ُسفية(.  القرية  هللذه  اأو  )الغا�سرية(، 
واهلل ما اأ�ستطيع ذلك، هذا رجٌل قد ُبعث اإيلَّ عينًا. فقال 
زهري بن القنْي: يا بن ر�سول اهلل، اإن قتال هوؤالء اأهَون من 
َبعُد من  لياأتينا من  فلعمري  بعدهم،  ياأتينا من  قتال من 
ترى ما ال ِقبَل لنا به. فقال له احل�سني )(: )ما كنُت 
الأبداأهم بالقتال( .وحتى ملا ا�ستفزَّ �سمٌر بن ذي اجَلْو�سن 
احل�سنَي )(، وقال له: "يا ح�سني، ا�ستعجلَت الناَر يف 
الدنيا قبل يوم القيامة"، وكان )( قد جمع يوم العا�سر 
من حمرم احلطب خلف خميم الن�ساء واأ�سرم فيها النار 
َعْو�سجة:  بن  م�سلم  قللال  املع�سكر.  مللوؤخللرة  يحمي  حتى 
"يابن ر�سول اهلل، ُجِعلُت فداك! اأال اأرميه ب�سهم! فاإنه قد 
اأمكنني، ولي�ص ّي�سُقط )مني( �سهم، فالفا�سق من اأعظم 
فاإين  ترميه،  )ال   :)( احل�سني  له  فقال  اجلبارين. 
ي�ستلهم   )( احل�سني  االإمام  .وكان  اأبداأهم(  اأن  اأكره 
من و�سايا اأبيه اأمري املوؤمنني )( عدم البداأ بالقتال، 
فكان )( يقول: )ال تقاتلوا القوم حتى يبدوؤوكم، فاإنكم 
يبدوؤوكم  حتى  اإيللاهللم  وترككم  حجته،  على  اهلل  بحمد 
هوؤالء  لقيتم  )واإذا  واأي�سًا:   . عليهم(  لكم  اخللرى  حجة 
بدوؤوا بكم  فاإذا  يقاتلوكم،  تقاتلوهم حتى  القوم غدًا فا 
فانهدوا اإليهم وعليكم ال�سكينة والوقار...( .ويوؤيده ما رواه 
ال�سيباين يف ق�سة حرب اجلمل،  اأبي ب�سري  البيهقي عن 
 :)( قال:" فاجتمعوا يف الب�سرة، فقال اأمري املوؤمنني
ياأخذ امل�سحف، ثم يقول لهم: ما تنقمون! تريقون  )من 
دماءنا ودماءكم؟( فقال رجل: اأنا يا اأمري املوؤمنني. فقال 
)(: )اإنك مقتول(. فقال: ال اأبايل، قال )(: )خذ 

امل�سحف(. فذهب اإليهم فقتلوه. ثم قال من الغد مثل ما 
قال باالأم�ص، فقال رجل: اأنا. قال )(: )اإنك مقتول كما 
ُقتل �ساحبك(. قال: ال اأبايل، فذهب فُقِتل، ثم قتل اآخر، 
اأمري املوؤمنني )(: )قد حّل لكم  كل يوم واحد. فقال 
 )( اأبيه يتذكر موقف   )( وكان. ".)االآن قتالهم 
يرمني  )ال  بالنا�ص:  فنادى  اجلمل،  يوم  جنده  �سّف  حني 
رجٌل ب�سهٍم، وال يطعن برمٍح، وال ي�سرب ب�سيٍف، وال تبدوؤوا 

القوم بالقتال، وكلموهم باألطف الكام...( .
ال�سلم  حمللاوالت  ومن  اجلي�ص:  قائد  اإر�ساد  حماولة   -2

التي قام بها )( اأي�سًا، اأن بعث اإىل عمر بن �سعد: )اأن 
القني الليَل بني ع�سكري وع�سكرك(. "فخرج عمر بن �سعد 
يف نحٍو من ع�سرين فار�سًا، واأقبل احل�سني )( يف مثِل 
ذلك، فلما التقوا اأمر احل�سني )( اأ�سحابه اأن يتنحوا 
فتكلما  ذلللك...  اأ�سحابه مبثل  �سعد  بن  عمر  واأمللر  عنه، 
فاأطاال حتى ذهب من الليل هزيٌع، ثم ان�سرف كل واحد 
منهما اإىل ع�سكره باأ�سحابه" .وكان االإمام )( يحاول 
مرة اخرى نزع فتيل احلرب، عرب اإقناع عمر بن �سعد بعدم 

تلك  وكانت   .)( النبوة بيت  اأهل  القتال �سد  �سرعية 
حماولة لهدايته اإىل طريق الر�ساد واالإ�ساح، وعدم �سفك 
دماء اأهل البيت )(. بل انه يف بع�ص الروايات ، ملا راأى 
)( منه حبًا للدنيا، و�سغفًا باملال، اأراد اأن يعو�سه مااًل 
وكادت   .)( البيت اأهل  دماء  �سفك  يقدم على  ال  كي 
تلك املحاولة اأن تثمر لوال تنبه عبيد اهلل بن زياد، واإر�ساله 
�سعد  بن  عمر  فيها  يهدد  بر�سالة  اجلو�سن  ذي  بن  �سمر 
بتجريده من قيادة جي�ص الكوفة وحرمانه من والية الري. 
االإمام  راأ�للص  مقابل  الري  بوالية  الكربى  اجلائزة  فف�سل 

احل�سني )( وروؤو�ص اأهل بيته )( واأ�سحابه.
مع  بقتاٍل  االإ�ستباك  اأمية  بنو  حللاول  القتال:  تاأخري   -3
مع�سكر االإمام احل�سني )( يوم التا�سع من حمرم، اإال 
اأنه )( طالبهم بتاأخري املعركة اإىل اليوم التايل حتى 
ينف�سح له املجال لل�ساة، وتاوة القراآن، واال�ستغفار لربه 
تعاىل ليلة املعركة. وتلك ق�سية ت�ستدعي التاأمل، فاالإن�سان 
يف  مزاجه  ي�سعف  قد  االأجللل،  منه  يقرتب  الللذي  العادي 
وقد  القراآن،  وتاوة  واال�ستغفار  لل�ساة  الهادئ  التوجه 
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يف  الليل  ويق�سي  غللدًا،  احلا�سمة  باملعركة  باله  ين�سغل 
احل�سني  اهلل  عبد  اأبللا  اإاّل  بها.  التفكري  اأو  لها  التخطيط 
اإن�سغاله  من  اأكرث  تعاىل  باهلل  من�سغًا  كان  فقد   ،)(
ب�ساحة املعركة احلتمية غدًا. وكان قلبه �سابحًا يف اأجواء 
امللكوت االأعلى اأكرث من كون فكره من�سغًا مبن �سيخو�ص 
بدمائه ودماء اأهل بيته )( واأ�سحابه غدًا. وتلك منقبة 

.)( سامية من مناقب االإمام احل�سني�
 )( االإمللام  علم  بعدما  باالإن�سراف:  لهم  االإذن   -4
اأ�سحابه  مللن  طلب  دنلللا،  قللد  تللعللاىل  اهلل  مللع  مللوعللده  اأن 

االإن�سراف، واأعطى االإذن يف االإن�سراف ملن �ساأله. ومن 
عندما   )( للح�سني  قال  الّن�سر  بن  مالك  اأ-  ذلللك:  
بن  ال�سحاك  وقال  دين، ويل عيال.  عليَّ  الن�سرة:  �ساأله 
يل  واإّن  دينًا،  عليَّ  اإَن  م�سابه:  بكام  امل�سرقي  اهلل  عبد 
مل  اإذا  االإن�سراف  من  ِحلٍّ  يف  جعلتني  اإن  ولكنك  لعيااًل، 
اأجد مقاتًا قاتلت عنك ما كان لك نافعًا، وعنك دافعًا! 

. )... قال االإمام )(: )فاأنت يف حلٍّ
على  )اأُثللنللي  الطف:  ليلة  الأ�سحابه   )( خطابه  ب- 

ال�سراء  على  واأحمده  الثناء،  اأح�سن  وتعاىل  تبارك  اهلل 
بالنبوة،  اأكرمتنا  اأن  على  اأحمدك  اإين  اللهم  وال�سراء، 
اأ�سماعًا  لنا  وجعلَت  الدين،  يف  وفقّهتنا  القراآن،  وعّلمتنا 
واأب�سارًا واأفئدًة، ومل جتعلنا من امل�سركني. اإما بعد، فاإين 
ال اأعلم اأ�سحابًا اأوىل وال خريًا من اأ�سحابي، وال اأهل بيٍت 
جميعًا  عني  اهلل  فجزاكم  بيتي،  اأهللل  من  اأو�سَل  وال  اأبللّر 
خريًا، اأال واإين اأظّن يومنا من هوؤالء االأعداء غدًا، اأال واإين 
اأذنللُت لكم فانطلقوا جميعًا يف حّل، لي�ص عليكم مني  قد 
ليٌل قد غ�سيكم، فاإتخذوه جمًا( .ويف تعبري  ِذمام، هذا 

قد  الليل  قللال: )هللذا   )( اأنلله بن عبد اهلل  ال�سحاك 
غ�سيكم، فاتخذوه جمًا، ثم لياأخذ كٌل منكم بيِد رجل من 
اأهل بيتي، تفرقوا يف �سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل، 
فاإن القوم اإمنا يطلبوين، ولو قد اأ�سابوين لهوا عن طلِب 

غريي...( . 
الف�سل  اأبا   )( االإمللام اأمر  املعركة:  ليلة  ال�ساة   -5
له  فقال  احللللرب،  بتاأخري  خماطبتهم   )( العبا�ص 
اإىل  توؤخّرهم  اأن  ا�ستطعَت  فللاإن  اإليهم،  )اإرجللع   :)(

الليلة،  لربنا  ن�سلي  لعلنا  الع�سية،  عند  وتدَفَعهم  ُغللْدوة، 
اأحب ال�ساَة  اأين قد كنُت  وندعوه، ون�ستغفره، فهو يعلم 
اأم�سى  .وملا  واال�ستغفار(  الدعاء  كتابه، وكرثَة  له، وتاوَة 
وي�ستغفرون،  ي�سّلون  كلَّه  الليل  "قاموا  واأ�سحابه   )(
على  يقراأ،   )( احل�سني  ويت�سرعون...وكان  ويدعون 
اأمنا منلي  كفروا  الذين  يح�سنب  )وال  االأعللداء:  �سمعه  ما 
ولهم  اإثمًا  للليللزدادوا  لهم  منلي  اإمنللا  الإنف�سهم  خللرٌي  لهم 
عذاب مهني. ما كان اهلُل ليذر املوؤمنني على ما اأنتم عليه 
حتى مييز اخلبيث من الطيب( ..." . وكان لهم، كما قال 
ابن منا يف تلك الليلة "دويٌّ كل)دوّي( النحل من ال�ساة 

والتاوة" .
الدالالت: 

1- مع كل االإ�ستفزازات التي قام بها بنو اأمية لدفع االإمام 
مت�سك   )( اأنلله  اإال  بالقتال،  الللبللداأ   )( احل�سني 
 )( وكللان  بقتاٍل.  اأحلللدًا  يبداأ  ال  اأن  االإ�للسللام  بو�سية 
يردد يف كل منا�سبة: )ما كنُت الأبداأهم بقتاٍل( . واأعظم 
 ،)( االإملللام  حما�سرة  كانت  اإ�ستفزازهم  حمللاوالت 
وال�سيوخ  وال�سبية  الن�ساء  من  معه  كان  من  مع  واإجباره 

واملر�سى النزول يف اأر�ص �سحراوية، ال ماء فيها وال زرع.
2- حاول االإمام )( نزع فتيل احلرب معهم، يف تلك 

املرحلة، عرب ثاث و�سائل:
بن  عمر  االآف،  االأربعة  كتيبة  قائد  اإقناع  االأوىل: حماولة 
�سعد، بالتخلي عن القتال. اإال اأن تهديد عبيد اهلل بن زياد 

له حاَل دون ذلك.
 )( بيته  الأهلللل  االإذن   )( االإملللام  منح  الثانية: 
غريه.  يريدون  ال  القوم  الأن  عنه،  باالإن�سراف  واأ�سحابه 
اأحدًا  ُي�سرك  اأن  دون  لوحده  ُيقتل  اأن  ل  يف�سّ  )( فهو 
يف ذلك. ولو قراأت التاريخ لراأيت اأن اأغلب قادة احلروب 
اإال  املوت.  يد  اأن مت�سهم  على  ُيقَتَل جنودهم  اأن  يف�سلون 
احل�سني )(، فاإنه كان يف�سل اأن ميوت دون اأ�سحابه 

.)( واأهل بيته
والدعاء  ال�ساة  اأجللل  من  القتال  تاأخري  حللاول  الثالثة: 
ا�ست�سهادية  عبادية  واقعة   )( فاأرادها  واالإ�ستغفار. 
فريدة من نوعها. واأخاُل اأن ال اأحدًا من الب�سر ي�ستطيع اأن 
يقوم بال�ساة والدعاء واالإ�ستغفار براحِة باٍل، وطماأنينِة 
واأ�سحابه.  بيته  اأهل  مع  غدًا  �سيقتل  اأنه  يعلم  وهو  قلٍب، 
للعبادة  م�سرحًا  جعلها   )( الطف  معركة  �سيد  ولكن 

والدعاء واالإت�سال باهلل تعاىل.
3- لو تاأملَت يف كام االإمام )( وهو يخاطب اأ�سحابه 
تتفجر  احلكمة  ينابيع  بللاأن  ل�سعرت   )( بيته  واأهلللل 
بجده  اأكرمه  اأن  على  تعاىل  اهلل  يحمد  فهو  ثناياه،  من 
امل�سطفى، وعلمه القراآن، وفقهه يف الدين، وجعل له �سمعًا 
طبيعة  وتلك   . امل�سركني  من  يجعله  ومل  وفلللوؤادًا،  وب�سرًا 

املع�سوم )( يف اإي�سال حقائق الدين اإىل املخاَطبني.
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مدير توزيع كهرباء كربالء : 
مشكلة الكهرباء من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها الدولة العراقية 

• حوار:عماد بع�   • حترير: علي الها�سمي

• هل لك ان حتدثنا عن مهام ون�ساطات دائرة 
كهرباء كربالء؟ 

التي  املديريات  من  كرباء  كهرباء  مديرية  تعد   •
منتجة  لك�نها  املت�ا�سل؛  العمل  �سغط  حتت  تك�ن 
يتعبه عمل  وهذا  الكهربائية،  للخط�ط  ناقلة  واي�سا 
مت�ا�سل ليل نهار، حيث ت�سم مدينة كرباء حمطات 
لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي مت�زعة ح�سب املناطق 
الغازية  اخلــريات  حمطة  منها  للمدينة،  اجلغرافية 
والتي �سعتها 1250 ميغا واط وحمطة كرباء الغازية 

ديزل غرب كرباء  واط وحمطة  ميغا  و�سعتها 250 
و�سعتها 300 ميغا واط.

اما بالن�سبة خلط�ط النقل فاملديرية اي�سا تعد ناقلة، 
وهي حلقة و�سل بني حمطات النتاج وخط�ط النقل، 
اي�سال  يف  حر�سا  اكــرث  نك�ن  ان  علينا  يلزم  وهــذا 
و�سيانة  املدينة  انحاء  كافة  اىل  الكهربائية  الطاقة 
تفر�ض  التي  ال�سرائب  وجباية  الكهربائية  املح�لت 

جراء بيع الكهرباء اىل امل�اطن. 

التيار  انقطاع  ت�سبب  التي  امل�ساكل  ماهي   •
الكهربائي ؟

ال�ا�سلة  الكمية  يف  الأ�ــســا�ــســيــة  امل�سكلة  تكمن   •
لتغطية  كافية  غري  تك�ن  ما  عادة  والتي  للمحافظة، 
املحافظة ب 24 �ساعة م�ستمرة، وهذا ما ي�سبب قطع 
يف التغذية للم�اطنني؛ لهذا نعمد اىل القطع املربمج 
الذي تعمل فيه جميع حمافظات العراق،  وتك�ن اآلية 
القطع املربمج ح�سب الطاقة التي ت�سلنا ونعمل على 

ت�زيعها بالت�ساوي وب�سكل عادل. 

حواراتحوارات

الدينية  اخل�سو�سية  من  الرغم  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  من  املقد�سة  كربالء  حمافظة  تعاين 
امل�سكلة  ان  العالية اال  املالية  امليزانيات  للقطع املربمج بظل  بها، حيث تخ�سع  التي تتميز  وال�سياحية 

االزلية مل حتل اىل االن، واال�سباب قد تكون كثرية ومكررة. 
)لرو�سة  جملة  التقت  با�ستمرار  الكهربائي  بالتيار  املدينة  جتهيز  دون  حتول  التي  اال�سباب  وملعرفة 
الكرمي  للقارئ  ليو�سح  مزيد  حممد  جابر  املهند�س  املقد�سة  كربالء  كهرباء  توزيع  مدير  احل�سينية( 

املعوقات حيال املو�سوع. 
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مشكلة الكهرباء من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها الدولة العراقية 

• هل هناك مراعاة خل�سو�سية مدينة كربالء 
يف ما يخ�س القطع املربمج للتيار الكهربائي؟ 

• بالتاأكيد هناك خ�س��سية ومراعاة للمدينة ولكن 
هناك  بــل  الخـــرى،  املحافظات  ح�ساب  على  لي�ض 
تعاون وتن�سيق بني الــ�زارة واحلك�مة املحلية ودائرة 
الكهرباء، حيث تفهمت ال�زارة اخل�س��سية الدينية 
للمدنية وعملت على ا�ستثناء مركز املدينة القدمية من 
القطع املربمج حيث ي�سل عدد �ساعات التجهيز 20 

�ساعة خال الي�م.
اما بالن�سبة مل��س�ع القطع الذي يح�سل احيانا، ه� 
ب�سبب ال�سغط احلا�سل على املحطات والختناقات 
وارتفاع درجات احلــرارة، ونحن م�ستمرون بحل كل 
التي  ال�سطرارية  احلــالت  اىل  بالإ�سافة  امل�ساكل 

حت�سل.
املحلية  احلكومة  بــني  اتــفــاق  ح�سل  هــل   •

ووزارة الكهرباء بخ�سو�س ح�سة املدينة؟
املحلية  احلك�مة  اطلقتها  التي  املنا�سدات  بعد   •
ال�زير  وكيل  اجتمع  الكهرباء،  وزارة  اىل  بكرباء 
جمل�ض  اع�ساء  مــن  وعــدد  والــتــ�زيــع  النقل  ل�س�ؤون 
�ساعات  مــن  املــديــنــة  ح�سة  ملناق�سة  املــحــافــظــة؛ 
التجهيز، وبالفعل مت التفاق بني الطرفني على زيادة 
ح�سة املدينة من )450( ميغا واط اىل  )650( ميغا 
واط  كحد ادنى، مما �ساعدنا على زيادة عدد �ساعات 
الت�سغيل للم�اطن من 8_9 �ساعات اىل 15_16 
بالليل تزيد �ساعات  تقريبا؛ وح�سب الظروف فمثا 
الت�سغيل ب�سبب انخفا�ض درجات احلرارة على العك�ض 

منه يف النهار.
حلل  تطبيقية  عمل  خطة  لديكم  هــل    •

م�سكلة الكهرباء يف املحافظة؟
التي  الرئي�سة  امل�ساكل  من  الكهرباء  م�سكلة  تعد   •
وهذا  عامة،  ب�س�رة  العراقية  الــدولــة  منها  تعاين 

حل  ليــجــاد  اجلميع  مــن  وتــظــافــرا  جــهــ�دا  يتطلب 
جذري، واعتقد ان حل هذه امل�سكلة يكمن يف الت�جه 
اىل ال�ستثمار فه� احلل المثل لهذه امل�سكلة، وبهذا 
اخل�س��ض قدمت �سركة ا�ستثمارية ل�سبكات الت�زيع 

ونامل ان تك�ن هذه اخلط�ة قريبا.
• هل لديكم جلان خمت�سة مبتابعة التجاوزات 

على الطاقة الكهربائية من قبل املواطنني؟
ب�سبب  املحافظة؛  يف  جــدا  كثرية  جتــاوزات  لدينا   •
ثمانية  مــن  اكــرث  تقريبا  ي�جد  حيث  الع�س�ائيات، 
واأربعني حّيا ع�س�ائيا يف املحافظة، ولدينا الكثري من 
احلمات لربط املقايي�ض لهذه الحياء، ولكن بع�ض 
ي�سددوا الج�ر  الينا حتى ل  ي�ستجيب�ا  امل�اطنني مل 

امل�ستحقة عليهم.
الكهربائية  الطاقة  على  كبريا  �سغطا  ي�سبب  وهــذا   
ويزيد من �ساعات القطع الكهربائي واي�سا ي�ؤثر ب�سكل 
مبا�سر على احل�سة الكهربائية ب�سبب احت�ساب كمية 
الكهرباء على عدد امل�اطنني امل�سجلني ر�سميا، يف حني 
ان الذين ي�ستفيدون من الكهرباء وهم غري م�سجلني 
ر�سميا �سي�ؤثرون عليها،  لهذا نطلب من اجلميع ان 
يق�م�ا بطلب املقايي�ض الكهربائية من الدائرة ونحن 
واي�سا  م�ظفينا،  خــال  من  ربطها  على  م�ستعدون 
ننا�سد احلك�مة املحلية مب�ساعدتنا يف هذا امل��س�ع 

واحلد من التجاوزات على الطاقة الكهربائية.
املحافظات  مديريات  مع  تعاون  لديكم  هل   •

املجاورة ب�ساأن االعطال وغريها؟
الو�سط  الفرات  كهرباء  ت�زيع  مديرية  نحن  نعم   •
والدي�انية  وبابل  كرباء  حمافظات  اربع  عن  عبارة 
والنجف، والتعاون بني املحافظات الربع على م�ست�ى 
عاٍل؛ وهذا يع�د اىل الدارة الناجحة التي يت�سم بها 
مما  �سحيحة  ادارة  وفــق  نعمل  حيث  الــعــام  املــديــر 
التي حتتاجها هذه  امل�ستلزمات  كافة  تهيئة  لنا  يتيح 

ال�زارة  امل�ستمر مع  التعاون  ا�سافة اىل  املحافظات، 
الم وهذا اي�سا يتيح لنا العمل على تط�ير القابليات 

والمكانيات التي نحتاجها يف عملنا.

الرت�سيق  يخ�س  مبا  توجهها  اخرية  كلمة   •
ملنظومة الطاقة الكهربائية؟

مبــرارة  عنه  احتــدث  ما  دائما  الكهرباء  م��س�ع    •
بالتعليمات  البع�ض  التزام  عدم  ب�سبب  وح�سرة  وامل 
خال  من  جميعا،  للم�اطنني  خدمة  بها  نق�م  التي 
الكبرية  بال�سا�سات  املن�س�رة  والتنبيهات  احلمات 
امل�ج�دة يف مداخل وتقاطعات املدينة املقد�سة، ولكن 
واملطاعم  املحات  ا�سحاب  فن�ساهد  جــدوى،  دون 
واملعار�ض يعمل�ن ن�سرات �س�ئية كبرية واحيانا مبالغ 
امل�ستطاع  قدر  اللتزام  اىل  اجلميع  ندع�  لهذا  بها، 
التي  الطاقة  بهذه  والتبذير  ال�ــســراف  عــدم  واإىل 
لهم  اي�سالها  على  ونحر�ض  بالغة  ب�سع�بة  ن�فرها 

بتعب  و�سقاء.
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ومنذ اأن �سهدت اأوربا طائع التغيري يف ال�عي ويف منط العي�ض بظه�ر عهد 
�سناعي واعد وببزوغ  فجر جديد لأهمية الفرد ولقيمة ذاتيته اخلا�سة التي 
بداأت  حينذاك  جديدة؛  برج�ازية  طبقة  من�  عرب  الت�سنيع  ع�سر  اأفرزها 
مامح النفكاك بني الفرد واملجتمع تبدو للعيان، وه� ما عرّبت عنه الآداب 
الأوربية التي ر�سدت ا�سطراب هذه العاقة فيما بعد من خال فن الرواية 

الذي انتع�ض ب�ج�د تلك الطبقة الربج�ازية ال�ساعدة.
الق�س�سية  الأعــمــال  اأول  كانت  لرثبانت�ض  كيخ�ته(  )دون  ــة  رواي اأن  غري 
ذي  الفرد  بني  وامل�سطربة  املتبدلة  العاقة  هــذه  تر�سد  التي  الأ�سبانية 
وقيمه  وتقاليده  اأعــرافــه  فر�ض  يحاول  الــذي  واملجتمع  اجلديدة  الكين�نة 

الأخاقية اخلا�سة.
ويذهب اأهل النظر يف الآداب والفن�ن اإىل اأن الروائع الأدبية العاملية اخلالدة 
والك�ميديا  ه�مريو�ض  واإلياذة  لرثبانت�ض  كيخ�ته(  )دون  غري:  ل  اأربع  هي 
لنفا�ستها  ثربانت�ض  رائعة  ترجمت  وقــد  لغ�ته،  وفاو�ست  لدانتي  الإلهية 
لغة حية ب�سمنها  اإىل ح�ايل �ستني  العذب  الإن�ساين  البعد  ول�ستمالها على 
طبعة  وخم�سمائة  األفني  من  اأكــرث  الي�م  العاملية  املطابع  يف  ولها  العربية، 

خمتلفة.
وكان  1547م،  �سنة  مبدريد  امل�ل�د  ثربانت�ض(  )ميكائيل  فه�  م�ؤلفها  اأمــا 
ينتمي لأ�سرة م��سرة تنحدر من قرطبة املتاأثرة بالتقاليد الثقافية الإ�سامّية 
دخلها  حيث  )�سامنكا(  جامعة  وتدري�سها  بدرا�ستها  تعنى  كانت  التي 
ثربانت�ض ونهل من عل�مها متاأثرا بروؤية الفل�سفة العربية الإ�سامية للظ�اهر 
وال�ج�د، وقد كتب )ثربانت�ض( ال�سعر يافعا و�ساعده جت�اله الكثري يف املدن 
يد  على  لاأ�سر  تعر�ض  حني  يف  مبكرا،  الأدبية  جتربته  بل�رة  على  الأوربية 
على  ايطالية  ع�سكرية  بحارا �سمن حملة  يعمل  كان  امل�سلمني حني  املغاربة 

احد �س�احل �سمال افريقيا يف اجلزائر، وظل �سجينا ملدة اأربعة اع�ام ليع�د 
اىل مدينته قرطبة )بلد ال�ليد( ليعي�ض حياة فا�سلة من�سية حاول تع�ي�سها 
عرب  اخلا�سة  النف�سية  وك�امنه  الفردية  دواخــلــه  عن  التعبري  خــال  من 
جمم�عة ق�س�ض م�ست�حاة من الثقافة الإ�سامية وتدور ح�ل مثقف جمن�ن 
اأو )بهل�ل( بتعبري مت�س�فة الإ�سام يحاول م�اجهة �سظف العي�ض ومرارة 

احلياة بلغة كا�سيكيكية يبدو عليها طابع ال�سم� والفخامة.
برائعته )دون  القراء  �سنة 1605م خرج )ثربانت�ض( على جمه�ره من  ويف 
الرواية  وتنه�ض  ال�جيه،  اأو  النبيل  ه�  الأ�سبانية  باللغة  والــدون  كيخ�ته( 
على ان رجا نبيا ه� كيخ�ته اأخذ ي�سعر بالفراغ وال�ساأم املربم حينما بلغ 
الفرو�سية اخليالية وهي  اخلم�سني عاما فحاول دفع هذا امللل بقراءة كتب 
اأ�سبانيا -اآنــذاك- وقد بالغ كيخ�ته يف قراءة هذه  اأدبي كان رائجا يف  ن�ع 
الكتب اإىل درجة الت�سبع التي اأو�سلته اإىل مرحلة التماهي مع الفر�سان الذين 
كان يقراأ عنهم، ثم راآى كيخ�ته اأن من ال�سروري له ول�طنه واأمته اأن ي�سبح 
الفا�سدين  املطيع )�سنج�(ليقتل  رفيقه  املدن ب�سحبة  فار�سا ج�ال يط�ف 
وينتقم للمظل�مني، وقد �سادت هذه الرحلة املتخّيلة اأج�اء غرائبّية عديدة 
واأوهام عجيبة كتخيل دون كيخ�ته لط�احني اله�اء يف املدن الأوربية اأرواحا 
الأغنام جي�سا �سخما وللخان  �سريرة حتاول النتقام منه، وكتخيله لقطيع 

املت�ا�سع ق�سرا منيفا وهكذا.
التي  الرواية  هذه  يف  وا�سحة  والإ�سامية  العربية  الأ�سداء  كانت  ورمبا    
اأن حتمل  بد  الإ�سبانية فكان ل  املدن  امل�سلمني من بع�ض  اإبان خروج  كتبت 
م�ساعر  وطبيعة  الإ�سامي  احل�س�ر  اإىل  والتلميحات  الإ�سارات  من  الكثري 
املجتمع الإ�سباين بالن�سبة اإىل هذا احل�س�ر، فالرواية ت�ستمل على ع�سرات 
ل  املثال  �سبيل  منها على  نذكر  العربي  الطابع  وامل�سطلحات ذات  الأ�سماء 

األصداء العربية اإلسالمـــــــية في الروائع اإلسبانية

• نا�سر اخلزاعي

مل تعرف اأ�سبانيا قبل القرن ال�سابع ع�سر امليالدي وال اأوربا جمتمعة م�ساألة الت�ساد بني الفرد واملجتمع، الأن االإن�سان الفرد 
مل يكن ليفكر بهذا االختالف الحتكامه وان�سداده اإىل ثقافة املجموعة التي ينتمي لها والرتباطه مبنظومة عالقاتها 

وقيمها القائمة على �سمولّية جامعة حتتاج اإىل قوة تغيري كبرية كي تزحزح هذه العالقة امللتحمة واملتينة.

مقاالتمقاالت

أنموذج )دون كيخوته( لثربانتس
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احل�سر:     )  اهلل، ال�زير، الفقيه، املخزن، الك�ز، الربابة، احلبل، 
الرباكة=البيت ال�سغري، املرابطي=عملة ا�سامية �سغرية، ال�سفر= 
الق�سيل=ال�سعري.... املخدة،  الفار�ض،  الغ�سا�ض،  الزغلي=  النحا�ض، 

اإلخ(.
العربية  الأ�ــســ�ل  ذات  واحلكم  الأمــثــال  ع�سرات  الــروايــة  تــرد يف  كما 
املعروفة والتي ي�ظفها )ثربانت�ض( يف تافيف روايته على ل�سان اأبطاله 

اأو يف ح�ار دون كيخ�ته مع نف�سه يف م�ا�سع عديدة من الرواية.
وطريقة  العرب  عــادات  من  الكثري  اإىل  الأ�سبانية  الرائعة  ملحت  كما 
عي�سهم اإذ و�سفتهم يف اأكرث من مكان باأنهم اأمة متنقلة بي�تها اخليام 
الأ�سقام،  عنه  وتبعد  ال�ستقامة  اجل�سم  تهب  التي  الــرباري  و�سكنها 
يف  معروفا  اأ�سل�بيا  منحى  ال�سرد  ياأخذ  الــروايــة  تافيف  يف  وهناك 
النرث العربي من خال تطعيم الكام بال�س�اهد ال�سعرية وه� ما يجعل 
من )دون كيخ�ته( �سديدة ال�سبه بالق�س�ض العربي ال�سعبي كداح�ض 
والغرباء وق�سة عنرتة وتغريبة بني هال ويربز ذلك ب��س�ح من خال 
تق�سيم هذه الرواية اإىل اأق�سام اأو اأجزاء كما ه� احلال يف تلك الق�س�ض 

العربية امل�سه�رة واملتناقلة �سف�يا عرب الأجيال.
ال�سفات  خال  من  امل�سلمني  العرب  اإن�ساف  اإىل  كثرية  اإ�سارات  وهناك 
احلميدة التي افتخروا بها كالكرم واملروءة والذود عن اجلار وال�فاء وفيها 
اأي�سا اإ�سارة اإىل تقليد ثقايف ذي اأ�س�ل عربية جت�سد من خال اإعان اأحد 
اأو  مهاجيا  اأو  متغزل  قاله  الذي  ال�سباب  �سعر  عن  بالت�بة  الق�سة  اأبطال 
مفاخرا، وهذا تقليد ثقايف عربي حيث اأن اأهل ال�سلطان والزعامة الدينية 
كان�ا ياأنف�ن عن ق�ل ال�سعر لابتعاد عن منطق الآية الكرمية )وال�سعراء 
وعن  ال�سعر  ق�ل  عن  املنّزه  الأكرم  بالر�س�ل  ولاقتداء  الغاوون(  يتبعهم 

روايته اأي�سا.
يف حني ا�ستملت الرواية على بع�ض �سفات العرب واأخاقهم مثل ابتدائهم 
للحروب بالتكبريات التي تدخل الرعب يف قل�ب اأعدائهم وهم على �سروج 
خي�لهم املطهمة التي ت�سبها لعل�ها و�سم�ها اللباد الفاخر، واأن من عادات 
اأحببت  من  تدخل  اأو  امل�سلمني  غري  من  يتزوج�ن  ل  اأنهم  امل�سلمني  ه�ؤلء 
مفاهيم  كيخ�ته(  )دون  �سمت  كما  الإ�ــســام.  ديــن  امل�سلم  من  الـــزواج 
)طي  م�ساألة  اإىل  كالإ�سارة  امل�سلمني  غري  يعرفها  ل  اإ�سامية  واعتقادات 
الفر�سان  لبع�ض  ت�ستجيب  الق�سة  اأحــداث  بع�ض  يف  كانت  التي  الأر�ــض( 
لتاأدية غر�ض �سام اأو غاية اإن�سانية نبيلة، وهذا اعتقاد اإ�سامي بحت حيث 
ذكر عن كرامات اأمري امل�ؤمنني )علي عليه ال�سام( اأنه ط�يت له امل�سافة 

بني املدينة واملدائن ليدفن �سلمان الفار�سي –ر�س�ان اهلل عليه- .
اأن هذه الرائعة الإ�سبانية اخلالدة  اإن كل هذا ل يدع لنا جمال لل�سك يف 
يف  اأ�سداوؤها  ترتدد  ظلت  وم�سم�نية  �سكلية  معطيات  مبجم�عات  تاأثرت 
العرب  وبثقافة  الإ�سام  بقيم  مبدعه  تاأثر  يعك�ض  الذي  العمل  هذا  ن�سيج 

وطرقهم يف التعبري والتفكري.

فيها  فندب  للم�سلمني  اعيادا  وجعلها  الأيــام  �سائر  على  تعاىل  اهلل  ف�سلها  اأيام  هنالك 
ر�س�ل اهلل  ورد عن  ملا  ا�ستنادا  واإبرازها  اإظهارها  اوجب  كما  اأخرى،  ونهى عن  اعمال 
�سلى اهلل عليه واآله: "زّين�ا العيدين بالتهليل والتكبري والتحميد والتقدي�ض" ف�سا عن 
ك�ن تلك الأعياد حمطة زمنية لها وقعها التاريخي وف�ساوؤها القيمي وا�ستح�ساراتها يف 

الذاكرة.
اأبا  �ساألت  قال:  اأبيه  عن  �سامل  بن  الرحمن  عبد  عن  ورد  فقد  عدة  اعيادا  وللم�سلمني 
عبد اهلل عليه ال�سام هل للم�سلمني عيد غري ي�م اجلمعة والأ�سحى والفطر؟ قال: نعم 
اأعظمها حرمة قلت واأي عيد ه�: جعلت فداك قال الي�م الذي ن�سب فيه ر�س�ل اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سام وقال: )من كنت م�له فعلي م�له( .
واأ�سراره  العياد  بني  من  و�سرفيته  واهميته  العيد  هذا  عظم  من  الرغم  على  انه  ال 
ابــرازه  حيث  من  حيثياته  عن  وابتعاد  جتاهه  وا�سح  تق�سري  هنالك  ان  ال  العميقة، 
واظهاره وال�ق�ف عند ابرز خ�سائ�سه خ�س��سا ان هذا العيد نزلت يف حقه اية كرمية 
جمعت بني الب�سارة والتحذير لر�س�ل الن�سانية حممد )�سلى اهلل عليه واله( فاأنزل اهلل 
َك( يعني يف ا�ستخاف علي عليه ال�سام  �ُس�ُل َبلِّْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمن َربِّ تعاىل: )َيا اأَيَُّها الرَّ
ا�ِض(  النَّ ِمَن  ُمَك  َيْع�سِ َواهلّلُ  ِر�َساَلَتُه  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  مَلْ  )َواإِن  عليه،  بالمامة  والن�ض 
ون�ستدل من الية ال�سريفة اعاه ان اهلل تعاىل امر ر�س�له الكرمي بان يبلغ النا�ض بامامة 
علي عليه ال�سام من بعده ليكتمل بذلك تبليغ ما كلف به من ال�سماء وان مل يفعل فكاأنه 
مل يبلغ ر�سالته، كما جاء يف اية اخرى )الي�م اأكملت لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي 
ور�سيُت لكم الإ�سام دينًا( فما كمل الدين ومامتت النعمة وما ر�سي اهلل الإ�سام دينًا 
حتى متت البيعة لأمري امل�ؤمنني )عليه ال�سام(. ونزل جربائيل مهنئًا لر�س�ل اهلل )�ض 

واله( من قِبل اهلل عز وجل بتت�يج المام علي عليه ال�سام باخلافة وال�لية.
لذا فان هذا العيد الذي اهتمت به ال�سماء قبل الر�ض وت�سرفت بالحتفاء به املائكة قبل 
الب�سر وابتهج به ر�س�ل الن�ساية اوىل ان يك�ن حمط اهتمامنا واظهاره بال�س�رة التي 
يجب ان يظهر به لن التغافل عنه رمبا ي�قعنا يف �سباك البتعاد عن امري امل�ؤمنني عليه 
ال�سام او البتعاد عن الت�سيع، ا�ستنادا حلديث المام ال�سادق عليه ال�سام )رحم اهلل 
�سيعتنا خلق�ا من فا�سل طينتنا وعجن�ا مباء وليتنا يحزن�ن حلزننا ويفرح�ن لفرحنا(.
فاذا كنا الي�م ن�سهد مرا�سيم الفرح والحتفالت يف ذكرى تن�سيب ا�سخا�ض مبن�سب 
املل�كية  فيه  ا�ستقرت  الذي  الي�م  لحياء  ولنقعدها  الدنيا  نقيم  ان  بنا  حري  حك�مي 
ال�سامية وال�لية الدينية العظمى ملن جاء الن�ض به من ال�سادع بالدين الكرمي الذي 
حفاوة  بكل  به  يحتفل  عيدًا  يتخذ  اأن  اأوىل  ي�حى،  وحي  اإل  ه�  اإن  اله�ى  عن  ينطق  ل 
وتبجيل، لننا يف حال تق�سرينا �سنقع حتما يف �سباك البتعاد عن ولية امري امل�ؤمنني 

عليه ال�سام.

•  ولء ال�سفاروالئيــــــات

حذار ان نقع في شباك االبتعاد
عن والية امير المؤمنين
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• حم�سن وهيب عبد

• احللقة اخلام�سة ع�سر

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�ص الكمال عند الئمة الأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�سة بقدرتهم على الخبار بالغيب 

باإخبارهم -عليهم ال�سالم- بالغيب من قبل اهلل تعاىل.
وان منحهم ذلك العلم من اأدلة كونهم حجج اهلل -- على عباده 

 -- مكلفني وخمتارين من قبله
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد اخل�سائ�ص الأخرى لأهل البيت عليهم التي 

تبني ونوؤكد على ان اهلل تعاىل منحهم �سفة الكمال ليحتج بهم على 
خلقه  .

خصائص  الكمال  لالئمة

احلاجة الهل البيت  عامة:
االمام علي وحاجات عمر بن اخلطاب اليه

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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1-  مبداأ التاأريخ الهجري:
ورد يف امل�ستدرك على ال�سحيحني عن �سعيد بن امل�سّيب: جمع 
علي  فقال  التاأريخ؟  يكتب  يوم  اأّي  من  ف�ساألهم:  النا�ص  عمر 
)�سلى اهلّل عليه واآله  ّبن اأبي طالب: من يوم هاجر ر�سول اهللَّ

و�سلم( وترك اأر�ص ال�سرك. ففعله عمر)1(.
ويف تاريخ اليعقوبي: اأّرخ عمر الكتب، واأراد اأن يكتب التاأريخ 
، ثّم قال: من املبعث. فاأ�سار عليه علّي بن  منذ مولد ر�سول اهللَّ

اأبي طالب اأن يكتبه من الهجرة، فكتبه من الهجرة)2(.
2-  اخلروج بنف�سه اإىل غزو الروم 

عن االإمام علّي)عليه ال�سام( - من كام له وقد �ساوره عمر 
ُ الأهل  ل اهللَّ بن اخلّطاب يف اخلروج اإىل غزو الروم -: وقد َتوكَّ
رهم وهم  هذا الدين باإعزاز احَلوزة، و�سرت العورة، والذي ن�سَ
قليل ال ينت�سرون، ومَنعهم وهم قليل ال ميتنعون، حّي ال ميوت. 
اإّنك متى َت�ِسر اإىل هذا العدّو بنف�سك فَتْلَقهم فُتْنَكب؛ ال تكن 
للم�سلمني كاِنفة)3( دون اأق�سى بادهم. لي�ص بعدك مرجع 
اأهل  معه  واحِفز  َربًا،  حِمْ رجًا  اإليهم  فابعث  اإليه،  يرجعون 
تكن  واإن  ما حتّب،  فذاك  اهللَّ  اأظهر  فاإن  والن�سيحة؛  الباء 

ااُلخرى كنَت ِرْدءًا)4( للنا�ص وَمثابًة للم�سلمني )5(.
3- اخلروج بنف�سه اإىل غزو الفر�ص

االإمام علّي)عليه ال�سام( - يف كام له وقد ا�ست�ساره عمر يف 
ال�سخو�ص لقتال الفر�ص بنف�سه-: اإّن هذا االأمر مل يكن ن�سره 
وال خذالنه بكرثة وال بقّلة، وهو دين اهللَّ الذي اأظهره، وجنده 
الذي اأعّده واأمّده، حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على 

، واهللَّ منجٌز وعده، ونا�سٌر جنده. موعوٍد من اهللَّ
يجمعه  اخلللرز؛  من   )6( ظام  النِّ مكان  باالأمر  القّيم  ومكان 
وي�سّمه، فاإن انقطع النظام تفّرق اخلرز وذهب، ثّم مل يجتمع 
كثريون  فهم  قليًا  كانوا  واإن  اليوم  والعرب  اأبللدًا.  بحذافريه 
حى  الرَّ وا�سَتِدر  قطبًا،  فكن  باالجتماع.  عزيزون  باالإ�سام، 
من  �َسَخ�ست  اإن  فاإّنك  احلرب؛  نار  دونك  ِلهم  واأ�سْ بالعرب، 
واأقطارها،  اأطرافها  من  العرب  عليك  انتق�سْت  االأر�للص  هذه 
حتى يكون ما تدع وراءك من العورات اأهّم اإليك مّما بني يديك.

العرب،  اأ�سل  يقولوا: هذا  اإليك غدًا  ينظروا  اإن  االأعاجم  اإّن 
 )7( لَكَلبهم  اأ�سّد  ذلك  فيكون  ا�سرتحتم؛  اقتطعتموه  فللاإذا 
اإىل  القوم  م�سري  من  ذكللرت  ما  فاأّما  فيك.  وطمعهم  عليك 
قتال امل�سلمني، فاإّن اهللَّ �سبحانه هو اأكره مل�سريهم منك، وهو 
فاإّنا  من عددهم،  ذكرت  ما  واأّمللا  يكره!  ما  تغيري  على  اأقللدر 
بالن�سر  نقاتل  كّنا  واإمّنللا  بالكرثة،  فيما م�سى  نقاتل  نكن  مل 

واملعونة!)8(.
العلماء يظنون ان  و  العلم  والغريب ان بع�ص املح�سوبني على 
قيادة  بعدم  ن�سحه  حني  عمر  �سخ�ص  على  يخاف  كان  عليا 
اال�سام  بي�سة  الأجللل  ن�سيحة  هي  امنا  احلقيقة  بل  اجلي�ص 
يف  ومللبللادرتلله  بجبنه  مللعللروف  فعمر  االملللة  على  واحلللر�للص 
الهزمية يف كل الوقائع التي تعر�ص لها امل�سلمون كما هو بنّي 
يف �سريته ؛ فقد فّر يف احد ال يلوي على احد يقول هو وكنت 
انزو على اجلبل كاالروى . واي�سا فّر يف خيرب يجنب ا�سحابه 
وا�سحابه يجبنونه ، وقد عريه الزبري بذلك يوم ال�سقيفة . ولو 
تزعم عمر قيادة اجلي�ص اال�سامي للروم او الفر�ص قالهزمية 

واالنك�سار هي قدر اجلي�ص الذي يقوده عمر. 
اجلي�ص  تزعمه  مللن  ال�سام  عليه  علي  االملللام  خللاف  وللللذا 
الفعل برتفق كما مّر معنا. فقد هرب مع من  فن�سحه بعدم 
هرب من القر�سني يف احد وقد وثق ذلك ابن حبان وم�سلم يف 
ال�سحيح)9( ، وكذلك موثق جبنه وهروبه يف كتب ال�سحاح 

يف خيرب. 

هوام�ص توثيق البحث: 
1  ( امل�ستدرك على ال�سحيحني: 4287/15/3، التاريخ الكبري: 9/1، تاريخ الطربي: 39/4، تاريخ املدينة: 

758/2؛ االإقبال: 22/3، املناقب البن �سهراآ�سوب: 144/2 كّلها نحوه وراجع التنبيه واالإ�سراف: 252.
2 ( تاريخ اليعقوبي: 145/2؛ البداية والنهاية: 74/7 نحوه.

3  ( اأي �ساترة. والهاء للمبالغة )النهايه: 4 / 205(.
ر )النهاية: 213/2(. ْدء: الَعْون والنا�سِ 4 ( الرِّ

5  ( نهج الباغة: اخلطبة 134، �سرح املائة كلمة: 231.
6  ( النظام: ما َنَظْمَت فيه ال�سي ء من خيط وغريه )ل�سان العرب: 578/12(..

ه على طلب �سي ء )تاج العرو�ص: 381/2(. 7  ( َكِلَب على ال�سي ء: اإذا ا�ستّد ِحْر�سُ
8  ( نهج الباغة: اخلطبة 146، بحاراالأنوار: 79/193/40.

9  ( �سحيح ابن حبان )11/  18(، و�سحيح م�سلم )3/  1415(
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم قال يوم اأحد ملا اأرهقوه وهو يف �سبعة من االأن�سار ورجل من قري�ص : ) من 

يردهم عنا فهو رفيقي يف اجلنة ( فقام رجل من االأن�سار فقاتل حتى قتل ثم قال : مثل ذلك فقام اآخر حتى 
قتل فلم يزل يقول ذلك حتى قتل ال�سبعة فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم : ) ما اأن�سفنا اأ�سحابنا اللهم 

اإنك اإن ت�ساأ ال تعبد يف االأر�ص ( قال �سعيب االأرنوؤوط : اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم. والرجل من قري�ص هو 
علي عليه ال�سام، والتدلي�ص �سفتهم دوما ال يطيقون ذكر ا�سمه عليه ال�سام الن اهلل تعاىل طهره بارادته.
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ـــــاُر  ـــُر وهـــــــو ن ـــس ـــ� ـــق ـــــطـــــوُل ولــــيــــ�ــــس ي ي
تــطــوى  وكــــيــــف  ــــــــذور  اجل يف  ـــْق  تـــَعـــ�ـــسّ
ــــاٌء  ــــم ــــس ـــــــه روافـــــــــــَدهـــــــــــا � ـــــــاوُل ـــــــن ُت
ــــَب الـــــطـــــواَل كـــــــاأّن روحـــــًا  ــــق ــى احُل ــس ــ� م
ـــــة الـــــ�ـــــســـــحـــــراء حــتــى  ـــــل ـــــــَم رم ـــــــل وملْ
ــــرعــــُا  ـــــــــا و�ــــس ـــــــــث االأنــــــبــــــيــــــاء اأب وري
يـــــوم  لـــــــقـــــــاَء  املـــــ�ـــــســـــري  يف  تـــــعـــــّجـــــل 
ـــــٍد  ـــــي ـــــــرٍة وب تــــنــــقــــل بــــــــني حـــــــا�ـــــــس
�ـــســـيـــٌخ  وهـــــــو  مــــكــــة  �ـــــســـــاَد  اأْن  اىل 
كـــــفٍّ  اآّي  ــــــــُد  حمــــــــّم لــــــــه  فـــــــمـــــــّد 
ــــاترِ �ـــــســـــارْت  ــــمــــ�ــــس ــــل يـــــــٌد عــــربــــيــــة ال
ــا  ــح ــري ــس و�ـــــســـــار �ـــســـنـــيـــنـــه احُلــــْبــــلــــى �
ـــــا فـــــكـــــان حــــــديــــــُث نــ�ــســر  ـــــن وحـــــدث
ـــــفـــــرًا طــــويــــاًل  ـــــس ـــــان حــــديــــثــــه � ـــــك ف
ــر  ــف ــس ـــــــــفرِ � ـــــــــا الـــــــكـــــــرار قـــ�ـــســـة ال اأب
ــــا و�ــــســــيــــًا  ــــن فــــــــذا عـــــــمـــــــراُن كــــــــان ل
ــْت  ــتــكــان ــس ـــبرِ طـــالـــَب مـــا ا� ـــْع ـــسرِ مــــواكــــُب �
ـــه دفــــــٌق  ـــي ـــن يــــ�ــــســــوُل بــــهــــا فــــفــــي عـــي
ـــــغـــــة افــــتــــتــــاٌن  ـــــل ــــــــــقَّ وال ــــــــــــاأَن احل ك
ويلٌّ  ـــــــــــه  ـــــــــــت الأّم اأعـــــــــــادُهـــــــــــمـــــــــــا 
ـــــــراثـــــــه لـــــغـــــة ووحــــــيــــــًا  ـــــان ت فـــــ�ـــــس
ـــهـــدا وجـــعـــفـــر فـــا�ـــســـتـــطـــارْت  اأبـــــــا الـــ�ـــس
واأرخـــــ�ـــــســـــهـــــا بـــــعـــــام احلـــــــــزن روحـــــــًا 
ـــعـــب ا�ـــســـرتاحـــْت  ـــسرِ ـــ� كـــــــاأن �ـــســـهـــيـــدة ال
ـــــــــــام وحــــــٌي  بـــجـــيـــل الــــهــــا�ــــســــمــــني اأق
انــــتــــفــــا�ــــسٌ  ـــه  ـــج ـــه ـــن م ــــت  ــــي ــــب ال الآل 
ـــم الـــــــــــدروَب و�ـــــســـــار فــيــهــا  ـــح ـــت قـــــد اق

�ـــــســـــعـــــاُر يـــــــطـــــــاولـــــــُه  ال  ــــــاٌر  ــــــع ــــــس �
ـــاُر ـــس ـــ� ـــت ــــهــــا ان ــــــــــروٌق مـــــــــلُء تــــربــــترِ ع
ـــــثـــــاُر ــــهرِ فــــــال تــــــعــــــوُق بــــــه الـــــعرِ ــــي ــــق ت
ــــــا قـــــــــراُر ــــــه ــــــوَءَت ــــــب ــــــُه ن ُب ــــــرِّ ــــــس ــــــ� ي
غــــــاُر قــــــــار  ذي  مــــــن  ــــهرِ  ــــي عــــل ـــــــــــاخ  اأن
ـــــــاُر ـــــــظ ـــــــت ُيــــــعــــــّجــــــلــــــه الـــــــيـــــــه االأن

ــــاُر  ــــ�ــــس ــــامــــي ُي ــــ�ــــس ــــب ال لـــعـــبـــد املــــطــــل
ثــــــاُر ـــه  ـــي ـــن ـــي ع يف  ــــــبَّ  و�ــــــس و�ـــــــســـــــاَب 
اخـــــتـــــبـــــاُر فــــــمــــــهرِ  يف  ـــــــراآن  ـــــــق ـــــــل ول
ـــــا الــــنــــهــــاُر ـــــه ـــــلرِ ـــــاُم تـــ�ـــســـاقـــط مـــــن اأن
ـــاُر ـــخ ـــت ـــا اف ـــه ـــي ل ـــه ـــاُت ف ـــس ـــ� ـــب ـــن ـــا ال ـــه ب
ــــــراُر ــــه �ــــــسَ تـــــــاأّجـــــــج فــــابــــتــــ�ــــســــامــــُت
ــــــــه االأيـــــــــــــــــــام مــــظــــلــــمــــة تــــــنــــــاُر ب
تـــــــــذوب بـــــه املـــــ�ـــــســـــافـــــاُت الـــقـــ�ـــســـاُر
ـــــاُر ـــــدث ـــ�ـــس لــــهــــا ان ـــي ـــــن االأديـــــــــــــان ل م
ــــــاُر ــــه بـــــــاالأعـــــــقـــــــابرِ ع ــــي ـــــــازَع ف ـــــــن ت
ــــاُر ــــن ــــــا م ــــــروؤي ــــــال ــــل ف ــــي ــــل ـــــول ال ـــــط ب
ازدهــــــــــــــاُر ـــــغـــــةرِ  لـــــل �ــــســــفــــتــــيــــه  ويف 
مــــــــامــــــــة واعـــــتـــــبـــــاُر ــــــُب االرِ مبــــــا تــــــهرِ
ـــــاُر ـــــع ي ال  طـــــــهـــــــرًا  اأّن  ـــــم  ـــــّل ـــــع ت
ــــاُر ــــح ــــب وجــــــــــاد مبــــــا جتــــــــــوُد بــــــــهرِ ال
ــــُه حــــــيــــــاَة مــــــن ا�ــــســــتــــنــــاروا ــــت ــــع ــــس اأ�
ــــــواُر ــــــس ـــــا � ـــــه ــــــني الــــــقــــــلــــــوب ل ــــــالي م
ـــــــــدهرِ اخلـــــديـــــجـــــة والـــــثـــــمـــــاُر ــــى ي عــــل
ــــاروا ــــس � الــــــقــــــوُم  مـــــا  ارِذا  ـــه  طـــلـــيـــعـــَت
جــــــــــواُر لــــــــه  ــــــاُم  ــــــ�ــــــس ي ال  الأفــــــــــــق 
ـــاُر ـــس ـــ� ـــت ـــه اح ـــاهـــ�ـــس ـــن ـــــن ي ومــــنــــهــــج م
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موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
)(سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين�

ال�ستفتاءات  ال�سرعية

م�ساألة 22: املتجّزئ يف الجتهاد يج�ز له العمل 
اإل مع  بفت�اه  العمل  بفت�ى نف�سه، بل يج�ز لغريه 
من  فت�ى  اأو  الأعلم،  لفت�ى  فت�اه  مبخالفة  العلم 
�سبق  مما  علم  تف�سيل  على  ــ  العلم  يف  ي�ساويه 
اإذا عرف  الأعلم  وج�د  مع  ل�  و  ق�ساوؤه  ينفذ  و  ــ 
عليها  يت�قف  التي  الأحكام  به من  معتدًا  مقدارًا 

الق�ساء.
م�ساألة 23: اإذا �سك يف م�ت املجتهد اأو يف تبدل 
راأيه اأو عرو�ض ما ي�جب عدم ج�از تقليده، جاز 

البقاء على تقليده اإىل اأن يتبني احلال.
م�ساألة 24: ال�كيل يف عمل يعمل مبقت�سى تقليد 
م�ّكله ل تقليد نف�سه فيما ل يك�ن ماأخ�ذًا بال�اقع 
بلحاظ نف�ض العمل اأو اآثاره، واإل فالازم مراعاة 

كا التقليدين، وكذلك احلكم يف ال��سي.
يف  املجتهد  عن  وال�كيل  املاأذون   :25 م�ساألة 
القا�سرين  اأم�ال  يف  اأو  الأوقاف  يف  الت�سرف 
قبله  من  املن�س�ب  واأّما  املجتهد،  مب�ت  ينعزل 
اإ�سكال فا يرتك  انعزاله مب�ته  قّيمًا ففي  و  ولّيًا 

مراعاة الحتياط يف ذلك.
ل  لل�سرائط  اجلامع  احلاكم  حكم   :26 م�ساألة 
يج�ز نق�سه حتى ملجتهد اآخر، اإل اإذا كان خمالفًا 
يك�ن  ل  نعم  وال�سنة،  الكتاب  من  قطعًا  ثبت  ملا 
حكمه مغريًا لل�اقع، مثًا: من علم اأن املال الذي 
حكم به للمدعي لي�ض ملكًا له ل يج�ز ترتيب اآثار 

ملكيته.

التقليد االختيال والتكرب
منهاج ال�ساحلني  طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

١ال�سوؤال: اذكروا لنا بع�ص ما ورد يف من تكبرّ واختال 
يف م�سيته ؟

اجلواب: قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: 
)ُادخلوا اأبواب جهنَّم خالدين فيها فبئ�س مثوى 

ين(. املُتكربِّ
َك للّنا�سرِ وال َت�سرِ يف  ر َخدَّ عِّ وقال تعاىل: )وال ُت�سَ

تاٍل َفخور(. بُّ كلَّ خُمْ ااَلر�سرِ َمَرحًا ارِنَّ اهلل ال ُيحرِ
وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »اأكرث 

اأهل جهّنم املتكرّبون«.
وعنه �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »من م�سى على 

ااَلر�س اأختيااًل لعنته ااَلر�س ومن حتتها ومن فوقها«.
وعنه �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »من تعّظم يف 

نف�سه وارِختال يف م�سيته لقي اهلل وهو عليه غ�سبان«.
وعن االرِمامني الباقر وال�سادق عليهما ال�سالم اأّنهما 

قال: »ال يدخل اجلّنة من يف قلبه مثقال ذرة من 
كرب«.

وعن االرِمام اأبي عبداهلل ال�سادق عليه ال�سالم اأّنه 
قال: »اجلّبارون اأبعد الّنا�س من اهلل يوم القيامة«.

مسائل شرعيةمسائل شرعية

ذي احلجةـ  1437هـ32



◄ اإعداد: هيئة التحرير

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

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

وي�سرتط يف وجوبها اأمور:
االأول: البلوغ فا جتب على غري البالغ يف متام احل�ل - فيما يعترب 
فيه احل�ل - ول على من كان غري بالغ يف بع�سه، فيعترب ابتداء احل�ل 
من حني البل�غ  واأما ما ل يعترب فيه احل�ل من الغات الأربع، فاملناط 

البل�غ قبل وقت التعلق ،)وه� انعقاد احلب و�سدق ال�سم.
الثاين: العقل، فا زكاة يف مال املجن�ن يف متام احل�ل اأو بع�سه ول� 

اأدوارا  بل قيل: اإن عرو�ض اجلن�ن اآنا ما يقطع احل�ل لكنه م�سكل، بل ل 
بد من �سدق ا�سم املجن�ن واأنه مل يكن يف متام احل�ل عاقا، واجلن�ن 

اآنا ما - بل �ساعة واأزيد - ل ي�سر، ل�سدق ك�نه عاقا.
الثالث: احلرية، فا زكاة على العبد واإن قلنا مبلكه من غري فرق بني 

القن، واملدبر، واأم ال�لد واملكاتب امل�سروط، واملطلق الذي مل ي�ؤد �سيئا 
من مال الكتابة. واأما املبع�ض فيجب عليه اإذا بلغ ما يت�زع على بع�سه 

احلر الن�ساب.
الرابع: اأن يكون مالكا  فا جتب قبل حتقق امللكية، كامل�ه�ب. قبل 

القب�ض، وامل��سى به قبل القب�ل اأو قبل القب�ض. وكذا يف القر�ض ل جتب 
اإل بعد القب�ض.

اخلام�س: تام التمكن من الت�سرف، فا جتب يف املال الذي ل 
يتمكن املالك من الت�سرف فيه باأن كان غائبا ومل يكن يف يده ول يف 
يد وكيله، ول يف امل�سروق واملحج�ر، واملدف�ن يف مكان من�سي، ول يف 

املره�ن، ول يف امل�ق�ف، ول يف املنذور الت�سدق به. واملدار يف التمكن 
على العرف )1 .)ومع ال�سك يعمل باحلالة ال�سابقة ومع عدم العلم بها 

فالأح�ط الخراج.

ال�ساد�س: الن�ساب كما �سياأتي تف�سيله

وهي على امل�سهور بني الفقهاء )( اأمور:
االأول: امللكية ال�سخ�سية، فا تثبت الزكاة على الأعيان الزك�ية 

اإذا مل تكن ممل�كة لأحد بان تك�ن من املباحات الأ�سلية كما اإذا وجدت 
غات اأو م�ا�ض كذلك، كما ل تثبت عليها اإذا كانت ممل�كة للجهة اأو 

للم�سجد مثًا، ويعترب اأن تك�ن امللكية فعلية يف الغات يف وقت التعلق، 
ويف ما عداها يف متام احل�ل، فا عربة بامللكية املن�ساأة للم�ه�ب له قبل 

قب�ض العني، وللم��سى له قبل قب�له ول� بعد وفاة امل��سي.
الثاين والثالث: بلوغ املالك وعقله، وهما على املختار من �سروط 

ثب�ت الزكاة يف خ�س��ض النقدين ومال التجارة ــ دون الغات وامل�ا�سي 
ــ فا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة اإذا كان املالك �سبيًا اأو 
جمن�نًا يف اأثناء احل�ل، بل ل بد من ا�ستئناف احل�ل من حني البل�غ 

والعقل.
م�ساألة 1085: ل فرق يف اجلن�ن املانع عن ثب�ت الزكاة بني الطباقي 
والدواري، نعم ل ي�سر عرو�ض اجلن�ن اآنًا ما بل �ساعة ونح�ها يف ثب�ت 

الزكاة.
الرابع: احلرية، فا جتب الزكاة يف اأم�ال الرق.

اخلام�س: التمكن من الت�سرف، وه� على املختار �سرط لثب�ت الزكاة 
يف ما عدا الغات، واملراد به ك�ن املالك اأو من بحكمه كال�يل م�ست�ليًا 
على املال الزك�ي خارجًا، فا زكاة يف املال الغائب الذي مل ي�سل اإىل 

املالك ول اإىل وكيله، ول يف امل�سروق واملجح�د واملدف�ن يف مكان من�سي 
مدة معتدًا بها عرفًا، ول يف الدين واإن متكن من ا�ستيفائه.

واأي�سًا ل جتب الزكاة ــ يف جميع ما تتعلق به ــ اإذا كان املال حمب��سًا عن 
املالك �سرعًا كامل�ق�ف واملره�ن وما تعلق به حق الغرماء، واأما املنذور 

الت�سدق به فتثبت فيه الزكاة، فيجب اأداوؤها ول� من مال اآخر حتى ل 
ينايف ال�فاء بالنذر.

بني اآية اهلل العظمى املرح�م ال�سيد اأبي القا�سم اخل�ئي)قّد�ض �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظّله ال�ارف(

اآراء فقهّية

ال�سروط العامة لثبوت الزكاة

لنتفقهلنتفقه
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الأعظم  للر�س�ل  باعًا  اإتِّ ال�سام-  -عليهم  الهدى  اأئمة  داأب 
اأ�سحابهم  تربية  على  بهداه  واقتداًء  واآله-  عليه  اهلل  -�سلى 
بهم  والرتقاء  نف��سهم  يف  العظمة  منابع  واإيجاد  بل  وتاأديبهم، 
َدَر عن  يف درجات الكمال فكم من ح�ارٍي لإمام مب�قٍف خلد �سَ
العظماء  لني معدودًا واىل  الُكمَّ والإميان فغدا من  العقيدة  لِد  �سَ
اإن نذكر عّمار حتى نذكر الإميان الذي ماأه فلم  من�س�ب، فما 
والعقيدية  الجتماعية  الث�رة  �ساحب  الغفاري  ذر  واأب�  يفارقه، 
املعروفة حتى دفع حياته لقاء كلمات احلق فمات وحيدًا يف ار�ض 
الثمايل وجابر  واأب� حمزة  الَرَبَذة وهكذا �سلمان ومالك ال�سرت 
حياتهم  دفع�ا  جدًا،  كثري  وغريهم  احلكم  بن  وه�سام  اجلعفي 
ه�ؤلء  ومن  واإمامهم  ل�لئهم  فداءًا  ميلك�ن  ما  وكل  واأم�الهم 
املت�كل  قتله  الذي  ال�سكيت  ابن  امل�سه�ر  النح�ي  العامل  الأفذاذ 

العبا�سي يف اخلام�ض من �سهر رجب �سنة 224هـ.
فاح�سة  نظرة  من  بد  ل  ال�سهادة  اأ�سباب  على  ال�ق�ف  ولأجل 

وتت�سح  الأمر  ليتبني  العبا�سي  الطاغية  هذا  عهد  ح�ل  م�جزة 
ال�س�رة.

حمنة ال�سيعة يف ع�سر املتوكل العبا�سي:
مرت �سيعة اأهل البيت عليهم ال�سام واأئمتهم بادوار ما بني حمنة 
واأخرى و لرمبا مّرو بدوٍر ه� ربيٌع بالن�سبة اإليهم كما ه� احلال 
اإبان عهد الإمام الر�سا عليه ال�سام حيث تنف�س�ا ال�سعداء ال 
ال�سيعة ما ان تنفرج الأم�ر قليًا  ان الربيع ل يدوم وهكذا هم 
حتى تنقلب راأ�سا على عقب وتدور عليهم الدائرة فما بني معذب 
ومقت�ل واآخر �سجني ورابع هارب يبتغي الأمن يف باد اأخرى ل 

يجراأ ان يب�ح بعقائده وفكره.
ا�ستد الأمر وعظمت املحنة يف اأيام املت�كل العبا�سي فكان بغ�ض 
الإمام علي عليه ال�سام و�سيعته ياأكل قلبه كما تاأكل النار ياب�ض 
احلطب وكان ل يذوق طعم الراحة ولعلي عليه ال�سام ذكر يف 
ال�ج�د و ل�سيعته جمتمٌع زاهٌر بالعلم حمتفٌظ بكرامته، م�ستقل 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

مع التابعينمع التابعين

ابن ال�ِشّكيت 
موقٌف و�شهادة
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مب�اهبه منف�سل عن الدولة وقد تتبع العل�يني وحط من كرامة 
اأهل البيت عليهم ال�سام ومل ي�سمح لأي احد ان يذكرهم بخري.
ان ن�سر بن علي اجله�سمي  ويدلنا على �سدة بغ�سه وحتامله 
بيد  اأخذ  انه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  بحديث  حدث 
واأباهما  هذين  واأحب  اأحبني  »من  وقال:  واحل�سني  احل�سن 
وامهما كان معي يف درجتي ي�م القيامة«، فاأمر املت�كل ب�سربه 
األف �س�ط اإىل ان كلمه جعفر بن عبد ال�احد باأن ن�سرًا مل يكن 
�سيعيًا واإمنا ه� من اأهل ال�سنة ف�سرب خم�سمائة �س�ط وعفى 

عن الباقي. )اخلطيب ج2 �ض281(
ويحدثنا املقريزي ان يزيد بن عبد اهلل اأمري م�سر اأمر ب�سرب 
جندي تاأديبا ل�سيء �سدر منه وعندما اأح�ض باأمل ال�سرب اق�سم 
الأمري  فاأمر  عنه  يعف�  ان  واحل�سني  احل�سن  بحق  الأمري  على 
املت�كل يف  اإىل  وكتب  الق�سم  لهذا  �س�طا جزاء  ب�سربه ثاثني 

بغداد. )اخلطيب ج4 �ض153(
ولعل النطع وال�سيف كانت خامتة املطاف لذلك اجلندي واأمر 
األف  عا�سم  خان  �ساحب  عا�سم  بن  حممد  بن  احمد  ب�سرب 
األف �س�ط لتهامه ب�سب ال�سيخني حتى مات قال يف احل�سارة 
اأن  اأرادت  اإذا  احلك�مة  وكانت  املنتظم:  عن  نقا  الإ�سامية 
تعاقب �سيعيًا ملذهبه مل تذكر ا�سم علي، بل يجعل �سبب العق�بة 

انه �ستم اأبا بكر وعمر.
اأن�سار املت�كل وحزبه  اأكرث من ع�قب بهذه ال��سيلة ولكن  وما 
الذين يرون البغ�ض لعلي و�سيعته يقربهم اإليه زلفًا نال�ا بذلك 

اإربهم وعقابهم يف الآخرة.
وخا�سة الق�ل ان املت�كل ا�ستد يف العداء لأهل البيت -عليهم 
الإمام  قرب  هدم  اإىل  حقده  دفعه  حتى  منهم  والنيل  ال�سام- 
اأبا  وا�ستقدم  ال�سريف  م�سهده  وهدم  ال�سام-  احل�سني-عليه 
احل�سن الهادي -عليه ال�سام- من املدينة اإىل �سامراء يف �سنة 
علي  اآل  املنحرف�ن عن  وت��سل  والأذى  بال�سدة  وعامله  236هـ 
اإىل اإ�ساءة الإمام الهادي -عليه ال�سام- ف�سع�ا به اإىل املت�كل 
واخربوه ان يف منزله �ساحًا وكتبًا من �سيعته فهجم�ا على داره 
ليا ومل يعرثوا على اأي �سيء من ذلك وما زال الإمام الهادي 
�سنة  م�سم�ما  مات  اأن  اإىل  �سامراء  مقيمًا يف  ال�سام-  -عليه 

254هـ وكانت مدة اإقامته فيها ثمان ع�سرة �سنة.

�سهادة ابن ال�سكيت رحمه اهلل
يعق�ب بن اإ�سحاق املعروف بابن ال�سكيت من اأفا�سل المامية 
قتله املت�كل لأجل ت�سيعه يف ليلة الثنني خلم�ض خل�ن من رجب 
 58 ابن  وه�  القدمية  املقد�سة  �سامراء  يف  ودفن  224هـ  �سنة 
بحار  واللقاب314/1،  الكنى  �سامراء226/2،  )تاريخ  �سنة. 

الن�ار2/104، نهج ال�سعادة387/7، تاريخ بغداد274/14(
وقيل له ابن ال�سكيت لكرثة �سك�ته. )هدية الأحباب �ض89(

اأب�  ال�سكيت  اإ�سحاق  بن  يعق�ب  اهلل-  -رحمه  النجا�سي  قال 
ي��سف كان متقدمًا عند اأبي جعفر الثاين واأبي احل�سن -عليهما 
ال�سام- وله عن اأبي جعفر -عليه ال�سام- رواية وم�سائل وقتله 
املت�كل لأجل الت�سيع واأمره م�سه�ر وكان وجهًا يف علم العربية 
»اإ�ساح  منها:  كتب  وله  عليه  يطعن  ل  م�سدقا  ثقة  واللغة 
»الأ�سداد«.  وكتاب  معناه«  واختلف  لفظه  اتفق  و»ما  املنطق« 

)رجال النجا�سي 449، معجم رجال احلديث138/21(
اللغة  من  كتاب  بغداد  ج�سر  على  عرب  ما  العلماء  بع�ض  وقال 
مبثل اإ�ساح املنطق ول نعرف يف حجمه مثله يف بابه. )تاريخ 

�سامراء 231/2، الكنى واللقاب314/1، الذريعة173/2(
املت�كل وابن ال�سكيت

اتفق ان املت�كل العبا�سي الزمه تاأديب ولديه املعتز وامل�ؤيد فقال 
له ي�مًا اأميا اأحب اإليك ابناي هذان اأم احل�سن واحل�سن؟ فقال 
واهلل ان قنربًا خادم علي -عليه ال�سام- خرٌي منك ومن ابنيك 
فقال املت�كل لاأتراك �سل�ا ل�سانه من قفاه ففعل�ا فمات رحمه 
اهلل �سهيدا. )الكنى والألقاب 314/1،  تاريخ �سامراء232/2، 

م�اقف ال�سيعة 337/2، الأعام للزركلي195/8(
البحار  الأتراك فدا�س�ا بطنه حتى مات. )�سفينة  فاأمر  وقيل 
الأعام  تاريخ اخللفاء139،  الكنى واللقاب314/1،   ،314/2

للزركلي195/8، �سري اأعام النباء18/12(
ال�جه يف ترك التقية

نقل عن املجل�سي الأول رحمه اهلل انه قال: اعلم اإن اأمثال ه�ؤلء 
ل ي�سربون  كان�ا  ولكنهم  التقية  يعلم�ن وج�ب  كان�ا  الأعام 
�سماع هذه  الختيار عند  لهم  يبقى  ل  بحيث  تعاىل  غ�سبًا هلل 
)الكنى  الدين.   يف  ق�ة  له  كان  ملن  الظاهر  ه�  كما  الأباطيل 

واللقاب315/1(
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منا�سك  تكتنف  التي  الجتماعية  الأبعاد  طبيعة  عن  مت�سائل  يت�ساءل  وقد 
لاأم�ر نظرة �سطحية، ل  ينظر  لكل من  ومكلفة  �ساقة  تبدو  قد  التي  احلج 
امل�سافة  وبعد  ال�سفر  رهق  غلبهم  وقد  بعيدة  اأماكن  من  ياأت�ن  للذين  �سيما 
اأو برودته املفرطة يف بع�ض الأحيان، ولاإجابة ل بد  وحرارة اجل� الاهب 
اأن ال�ستجابة لأداء هذه ال�سعرية املقد�سة م�سروط يف  اأول  لنا من التذكري 
ال�سام بالقدرة وال�ستطاعة �س�اء كانت �سحية اأم مالية اأم اأمنية اأم �س�ى 
ذلك، وحتديد هذه ال�ستطاعة حتتمها الظروف اخلا�سة والعامة التي حتيط 
بكل من ي�سعى لتاأدية هذه الفري�سة ال�اجبة، وقد خل�ض القراآن الكرمي ذلك 
اإَِلْيِه �َسِبيًا َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ  ا�ِض ِحجُّ الَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع  ِ َعَلى النَّ بق�له : )َوهلِلَّ
َ َغِنيٌّ َعِن الَعامَلِنَي(  )  اآل عمران :97( . اأما اأهم الأبعاد الجتماعية التي  اهللَّ

حتققها فري�سة احلج فيمكن تلخي�سها بالآتي:
- من املعل�م اأن احلج له اأيام معل�مات �سرعها اهلل تبتدئ كّل عام يف اأول 
�سهر ذي احلجة وتختتم يف العا�سر منه الذي ميثل العيد الأكرب للم�سلمني 
واأل�سنتهم،  األ�انهم  اختاف  على  ومغاربها  الأر�ــض  م�سارق  من  املجتمعني 
حيث  ال�سن�ي  الإ�سامي  امل�ؤمتر  مبثابة  الكبري  الجتماع  هذا  يك�ن  وبذلك 
وكيفية  اأخطار  من  يتهددها  ما  وت�سخ�ض  �س�ؤونها  فتتباحث  الأمــة  جتتمع 
النقطة  تهدد كيانها، وهنا حتقق هذه  التي  الأخطار املحدقة  م�اجهة هذه 
البعد الت�ا�سلي بني امل�سلمني وه� اأول �سروط البعاد الجتماعية التي تكتنف 

فري�سة احلج.
- حني جتتمع الأمة كاملة ممثلة بخرية رجالها من احلجيج، فاإنها �ستبدو 
لاأمم الأخرى ق�ية متما�سكة جمتمعة على كلمة �س�اء ل تفرقها بغ�ساء ول 
ت�ستت كلمتها اإحن اأو مطامع زائلة، بل هي جت�سيد لق�له تعاىل: )واإَِنّ َهِذِه 
هذا  يقدم  وبذلك   )52 )امل�ؤمن�ن:  ُق�ِن(  َفاَتّ ُكْم  َرُبّ واأََنــا  َواِحــَدًة  ــًة  اأَُمّ ُتُكْم  اأَُمّ
الجتماع الكبري ر�سالة لاآخرين مفادها: اإن هذه الأمة �سف واحد كالبنيان 

املر�س��ض ل ميكن ت�ستيت كلمتها ول ميكن فر�ض اإرادة ما لتغرّي من عاداتها 
وتقاليدها وعباداتها الدينية، وهنا يتجذر الإح�سا�ض بالق�ة ويتعمق ال�سع�ر 
بالنتماء الديني لكّل م�سلم، وه� �سع�ر مهم لبناء الإن�سان نف�سيا واجتماعيا!
- كما حتمل �سعائر احلج وطق��سه املقّد�سة قيما رمزية عديدة تق�د الإن�سان 
والزهد يف ملذاتها  الزائلة  نبذ احلياة  اإىل  تاأملها عميقا-  –اإذا ما  احلاج 
باأية  وجمعه  املــال  وحب  الطمع  عن  بعيدا  لها  والعمل  لاآخرة  وال�ستعداد 
ال�سحيح  النف�سي  للبناء  فر�سة  احلج  در�ض  يقدم  وبذلك  ممكنة،  طريقة 
جمّردا  يع�د  اأن  �سريطة  عمره  من  املا�سية  الأيــام  يف  البناء  هذا  فاته  ملن 
من ن�ازعه ال�سابقة، فلبا�ض احلج مثا ه� اإ�سارة رمزية اإىل ما �سي�ؤول اإليه 
الإن�سان يف عاقته مع اهلل جمّردا من كل ما ك�سب من حال اأو حرام! ورمي 
اإل نبذ لاإف�ساد يف الأر�ض و�سعي ملحاربة �سيطان النف�ض  اجلمرات ما هي 
اأن هذه ال�سعائر تقدم  اأي  الذي ي��س��ض لها جمّما املال وال�سلطة واجلاه! 
–بالنتيجة- در�سا اأخاقيا تعيد ح�سابات الإن�سان وت�سهم يف �سهره بب�تقة 

املجتمع والإخا�ض له يف الأعمال والنّيات على حّد �س�اء.
- قال تعاىل: )احَلُجّ اأَ�ْسُهٌر َمعل�ماٌت، َفَمْن َفَر�َض ِفيِهَنّ احَلَجّ َفَا َرَفَث وَل 
ُدوا َفاإَِنّ َخرْيَ  ، وَما َتْفَعُل�ا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمه اهلُل، وَتَزَوّ ُف�س�َق وَل ِجداَل يِف احَلِجّ
الّزاِد الَتّْقَ�ى، واَتّق�ِن يا اأُويِل الأْلباِب( )البقرة: 197(، وقد اخت�سرت الآية 
املباركة اأهدافا عديدة حيث �سعى الإ�سام اإىل �س�غ حياة اآمنة لكل امل�سلمني 
حياة يرتفع�ن بها عن العداوات والحقاد، ويتنا�س�ن غّلهم واأحقادهم التي 
كّل  امل�سلمني يف  فحياة  والأفكار،  النا�ض  بني  الطبيعية  الختافات  �سنعتها 
زمان ومكان اأراد اهلل لها اأن تقتدي بحياتهم عند احلج حيث الأمان وال�سام 
والتطهر من الن�ازع العدوانية ال�سريرة التي تهدم املجتمعات وتفكك روابطها 

الإن�سانية املبنية يف اأ�سل اخللق على املحبة وال�ئام ل على ال�سّر والعدوان.

البعد االجتماعي في شعيرة الحج
• جالل عبد احل�سن

حني �سرع القراآن الكرمي فري�سة احلج وجعلها اأحد االأركان اخلم�س التي يقوم عليها هذا الدين مل يغفل االأبعاد االجتماعية التي ُت�سهم يف 
بناء الفرد داخل املجموعة االإن�سانية التي ينتمي لها ثم يف بناء املجتمع كامال.

ْن يفرِ  وقد وردت االآيات املتعّلقة باحلج يف موا�سع عديدة اأهمها يف ال�سورة التي حتمل ا�سم هذه ال�سعرية )�سورة احلج( ومنها قوله تعاىل: )َواأَذرِّ
ْن  اٍم َمعلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهْم مرِ َع َلُهْم، وَيْذُكروا ا�ْسَم اهللرِ يفرِ اأََيّ َي�ْسَهُدوا َمَنافرِ ْن ُكلرِّ َفٍجّ َعميٍق. لرِ نَي مرِ ترِ ٍر َياأْ امرِ احَلجرِّ َياأُْتوَك ررِجااًل، وَعَلى ُكلرِّ �سَ الّنا�سرِ برِ

رَي( )احلج: 27، 28(. �َس الَفقرِ ُموا الَبائرِ ْنَها واأَْطعرِ ، َفُكلوا مرِ يَمةرِ االأَْنعامرِ َبهرِ

مقاالتمقاالت
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امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

الأخرية • احللقة 

حدد قانون نقابة الفنانني العراقيني رقم ١26 ل�سنة ١969 وتعديله 
رقم 86 ل�سنة ـ ١97١ واجبات النقابة بالعمل على رفع م�ستوى 

الأع�ساء الفني واملهني والجتماعي والقت�سادي والثقايف، وتنظيم 
عالقاتهم مع بع�سهم ومع اجلهات احلكومية والأهلية واملوؤ�س�سات 

والأفراد، والدفاع عن حقوقهم وامل�ساهمة يف احلركة الفنية 
والثقافية يف البالد بالتعاون مع اجلهات املخت�سة لرفع امل�ستوى الفني 

العام، واأهداف كثرية...

نقابة الفنانني يف كربالء

مسرحمسرح
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وبالنظر لك�ن امل�ؤ�س�سات الفنية حم�س�رة يف بغداد فقط مثل وزارة الثقافة 
وال�سينما وامل�سرح والإذاعة والتلفزي�ن وقلة اهتمام امل�س�ؤولني يف املحافظات 
الفنانني يف املحافظات  اأ�سبح من واجب فروع نقابات  الفنية،  بالن�ساطات 
الإمكانات  من  بالرغم  متن�عة  فنية  ن�ساطات  باإقامة  امل�ساهمة  �سرورة 
الب�سيطة وخا�سة املادية، وكانت نقابة الفنانني )املركز العام( اأخذت قالب 
امل�ؤ�س�سات الفنية الأخرى وكاأمنا العمل الفني حم�س�ر يف بغداد فقط، ف�سفر 
فناين  وت�سميم  اإرادة  فان  ذلك  ومع  بها،  خا�ض  واملعار�ض  الفنية  الفرق 
الب�سيطة  بالإمكانات  والفعاليات  الن�ساطات  باإقامة  ق�ية  كانت  املحافظات 
من  الكثري  وح�سدت  فيها  عر�ست  حيث  العا�سمة  على  نف�سها  ففر�ست 

التقدير واجل�ائز بجه�د العاملني...
املحلية،  الإدارة  قاعة  بج�ار  للنقابة  مقر  بت�سييد  قامت  كرباء  نقابة   
ومار�ست دورا ي�سار اليه يف جميع الن�احي الثقافية والفنية  باإقامة الما�سي 

وا�ست�سافة املحافظات واإقامة مهرجانات فنية خمتلفة...
واجلدير بالذكر هنا، ان فناين كرباء هم من الأع�ساء الأوائل بل امل�ؤ�س�سني 
لنقابة الفنانني العراقيني املركز العام منذ تاأ�سي�سها ومبا�سرة عملها مب�جب 

القان�ن يف 1970/1/1.
من  ال�سادر  النقابي  الأمر  كرباء مب�جب  الفنانني يف  نقابة  فرع  وتاأ�س�ض 
املركز العام رقم 770 يف 9/28/ 1978  من الفنانني نعمة اأب� �سبع – رئي�سا، 
نعمة الده�ض - نائب الرئي�ض، عبد الرزاق عبد الكرمي - اأمني �سر، ناجح 
عبد الأمري اخلالدي – ع�س�، حم�سن فرحان –ع�س�، ف�ؤاد جعفر - ع�س� 
ومت  امل�ؤ�س�سني،  واعتربوا  احتياط،  ع�س�   - حلمي  عبا�ض  عدنان  احتياط، 
دورة  ع�سرة  لأثنتا  وا�ستمرت   1979  /10/26 يف  الأوىل  النتخابات  اأجراء 
انتخابية ت�اىل على م�س�ؤولية الفرع الفنانني نعمة اأب� �سبع، عبد الرزاق عبد 

الكرمي، احمد عب�د حني�ض، مهدي حممد �سعبان.
لقد �ساهمت نقابة الفنانني يف كرباء بالإ�سافة ل�اجباتها املهنية والإدارية 
الفنية  املحافظة  ن�ساطات  جميع  يف  بجد  �ساركت  حيث  عديدة  م�ساهمات 
وخا�سة مهرجانات الخي�سر ال�سياحية، ومهرجانات ي�م املحافظة )الفنية 
ال�سبابية  النقابات املهنية واملنظمات  النقابة برفد جميع  منها( كما قامت 
الفنية  ن�ساطاتها  لإقامة  الفنية  بالك�ادر  والن�سائية  والطابية  والعمالية 
واأ�سبح لديها ك�ادر فنية متمر�سة واإقامة امل�ا�سم الثقافية والما�سي الفنية 
وتقدمي الأعمال التجريبية وا�ست�سافة الفرق الفنية وامل�ساهمة يف املهرجانات 

الكبرية التي اأقيمت يف بغداد واملحافظات ال�سمالية واجلن�بية واملجاورة.
وهنا، ناأخذ حيزا واحدا فيه بع�ض التف�سيل وه� الن�ساط امل�سرحي ل�سعبة 

امل�سرح يف النقابة. 
الثقايف  الأ�سب�ع  ( �سمن مهرجان  )اأم�سية كربائية  بـ  النقابة  �ساركت   .1
القطري لنقابات الفنانني العراق وبرعاية وزارة الثقافة والإعام وكانت من 
اإعداد عبد الرزاق عبد الكرمي واإخراج الفنان الراحل نعمة اأب� �سبع، اأقيمت 

على م�سرح قاعة اخللد -ببغداد للفرتة من 2/7 لغاية 2/13/ 1980.
2. تقدمي م�سرحية )هيفاء تنتظر البا�ض على مفرتق تل الزعرت( من �سعر 
الأ�سب�ع  فار�ض �سمن  واإخراج ع�سمان  زمان  واإعداد حممد  �سعيب  م��سى 
الثقايف لنقابات فناين العراق يف امل��سل بقاعة الن�ساط املدر�سي يف 5/18/ 

. 1981
واخــراج  الكرمي  الــرزاق عبد  اإعــداد عبد  القران(  )زفــة ختمة  اوبريت   .3

الفنان نعمة اأب� �سبع قدمت على م�سرح الن�ساط املدر�سي يف احللة حمافظة 
بابل ي�مي 22 و 1981/9/23.

اإخراج  امل��س�ي  وعدنان  �سعبان  مهدي  تاأليف  ال�طن(  )�سهيد  4.م�سرحية 
نعمة اأب� �سبع قدمت على قاعة الإدارة املحلية يف 12/1/ 1982  .  

اإعــداد  من  ك�ك�ل  العاملي  للكاتب  جمن�ن(  )ي�ميات  م�سرحية  تقدمي   .5
فار�ض ومتثيل عادل عبا�ض قدمت على  واإخــراج ع�سمان  �سامي ح�سناوي 

قاعة نقابة فناين كرباء يف 10/8/ 1984 
6. تقدمي م�سرحية )القلم والبندقية( تاأليف عطية ع�دة، اإخراج نعمة اأب� 

�سبع،قدمت على قاعة نقابة املعلمني كرباء يف 20/4/1984.
اإعداد  9. تقدمي م�سرحية )النم�ر( عن ق�سة الكاتب العربي زكريا تامر، 
واإخراج علي ال�سيباين، قدمت من قبل فرقة حقي ال�سبلي على قاعة نقابة 

فناين كرباء يف 3/4/ 1986  وهي من امل�سرح التجريبي .
تاأليف عاوي كاظم  انفه( )م�ندراما(  تقدمي م�سرحية )ممثل رغم   .10

ك�سي�ض اإخراج عقيل اأب� غريب على قاعة نقابة فناين كرباء عام 1986.
11. تقدمي م�سرحية )ال�ساعر واحلرب( تاأليف واإخراج ح�سن داود الن�اب 
فرقة  تقدمي   1987  /11/12 يف  كرباء  الفنانني  نقابة  قاعة  على  قدمت 

م�سرح ال�سبلي .
12. تقدمي م�سرحية )قطعة العملة( تاأليف فرحان بلبل اإعداد واإخراج علي 
ال�سيباين تقدمي فرقة م�سرح ال�سبلي على قاعة نقابة فناين كرباء يف 25/ 

اأيل�ل / 1987.
املنك��سي،  اإعداد كرمي ج�اد، متثيل عقيل  13. تقدمي م�سرحية )اجلدار( 
م�سرح  فرقة  قبل  من  قدمت  اجلنابي،  ج�اد  كرمي  اإخــراج  ال�س�يف،  فاح 

ال�سبلي على قاعة نقابة فناين كرباء يف 2/9/ 1989 .
عبد  الــرزاق  عبد  وحــ�ار  �سيناري�  الكربائية(  )الليلة  اوبريت  تقدمي   .14
الكرمي واإخراج عاء العبيدي وح�سني ر�سا، عر�ض يف قاعة الإدارة املحلية 

ذي احلجةـ  1437هـ38



يف9/22/ 1992.
15. تقدمي م�سرحية )يف اأعايل البحر( تاأليف �سافري م�رجيله اإخراج عقيل اأب� غريب، 

عر�ست على م�سرح قاعة الإدارة املحلية كرباء يف 1/22/ 1993 .
16. تقدمي فعالية ) النذور( اإعداد واإخراج عاء العبيدي قدمت على امل�سرح البابلي 

�سمن فعاليات مهرجان بابل الدويل يف9/28/ 1993 .
17. تقدمي اوبريت )العب�ر( تاأليف عبد علي �سلمان اإخراج عاء العبيدي احلان عارف 

ف�ؤاد ر�سيد قدم على قاعة الإدارة املحلية يف ي�م 4/26/ 1986.
18. تقدمي م�سرحية )وهم النتظار( تاأليف ريا�ض حكمت اإخراج مهدي هندو قدمت 

على م�سرح قاعة الإدارة املحلية كرباء يف9/24/ 1997. 
اإخراج خالد اخلفاجي  زيدان،  فريد  تاأليف  امل�سيدة(  )نا�ض يف  م�سرحية  تقدمي   .19

قدمت على م�سرح قاعة الإدارة املحلية يف 5/30/ 1997 . 
20. تقدمي م�سرحية )ظهرية �س�داء( تاأليف عاوي كاظم ك�سي�ض اإخراج مهدي هندو 

قدمت على قاعة نقابة الفنانني كرباء عام 1998.
21. تقدمي م�سرحية )ظهرية الأرملة( تاأليف عاوي كاظم ك�سي�ض، اإخراج ومتثيل كفاح 

وت�ت، قدمت على قاعة نقابة الفنانني يف كرباء عام 1998.
املت�هجة  الكتلة  تلك  زمان  حممد  وال�ساعر  والكاتب  للفنان  كبري  دور  هناك  كان  وقد 
بالعطاء وذلك بقيامه بتاأ�سي�ض فرقة م�سرح ال�سبلي من خال نقابة فناين كرباء والتي 

كانت فر�سة للكثري من فناين املحافظة بتقدمي اعمالهم التجريبية.
ابرز املمثلني يف الأعمال املذك�رة:

العبيدي، مهدي حممد  الكرمي، ح�سن جل�خان، عاء  عبد  الــرزاق  عبد  عطية ع�دة، 
�سعبان، ع�سمان فار�ض، هادي ها�سم، حممد ج�اد امل��س�ي، ح�سن الن�سراوي، حم�سن 
ا�سماعيل، عبا�ض كرمي، عبد الكاظم ال�سعدي، عدنان امل��س�ي، ج�اد البابلي، را�سي 
اخل�يطر  يا�سمني  الأمري،  عبد  ن�ال  كرمي،  عبا�ض  زيد  الكرخي،  عامر  �سلمان،  حم�د 

واآخرين...

•  عبدالّرحمن الّاميكلمة البد منها

)عليهما  واحل�سني  احل�سن  بني  م�ل�د  اأول  ه�  ال�ّسام(  )عليه  الباقر  الإمام 
)عليه  املجتبى  احل�سن  الإمــام  بنت  فاطمة  الكرمية  ال�سيدة  فاأّمه  ال�ّسام(، 
ال�ّسام(،  )عليهما  العابدين  زين  احل�سني  بن  علّي  الإمــام  وزوجة  ام(  ال�سَّ
فيك�ن الإمام الباقر )عليه ال�ّسام( �سبَط �سبِط الر�س�ل الأكرم )�سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم(، وه� من اأفذاذ العرتة الطاهرة، ومن اأعام اأئمة اأهل البيت 

)عليهم ال�ّسام( ومن اأبرز رجال الفكر والعلم يف ال�سام. 
ا�ستغّل الإمام حممد بن علّي الباقر )عليهما ال�ّسام( غفلة احلّكام الأم�ينّي 
يف زمانه، وب�سي�ض النفراج الذي ح�سل اآنذاك لين�سر كن�ز اآل البيت الأطهار 
بها  فــريوي  دررهــم،  مكن�نات  وي�ستخرج  عل�مهم  ويبقر  ال�ّسام(،  )عليهم 
عطا�سا املعرفة وُنّهام احلكمة، وُيعلن نه�سته الإ�ساحّية وي�ّطد دعائم العلم 

التي اأ�ّس�سها اأب�ه الإمام ال�سجاد )عليه ال�ّسام(.
بني  ال�سحيح  الدين  لي�سيع  ال�ّسام(  )عليِه  الباقر  الإمـــام  انتف�ض  ولقد 
انحاء  جميع  على  نطاقه  �سرب  قد  الفكري  اجلم�د  كان  وقت  يف  امل�سلمني، 
�سم�مهم  يبّث�ن  الهّدامة  والتيارات  اخل�ارج  اأقطاب  وراح  ال�سامي،  العامل 
بني النا�ض، لُي�سّل�ا ال�سّذج منهم وكان لهم بع�ُض ذلك، فتحّرك الإمام الباقر 
فاهتدى  فاأفحمها،  وناظرها  ال�ساّلة  الزعامات  هذه  على  ال�ّسام(  )عليه 
بن  اهلل  عبد  اأمــثــال:  ال�ّسام(،  )عليه  يديه  على  القيادات  هــذه  من  الكثري 
الفرق عداًء لاإمام  اأ�سّد  الذين كان�ا  الأزرق وه� من قادة اخل�ارج  نافع بن 
اأبرز فقهاء  الذي كان من  وقتادة  ال�ّسام(،  الأطهار )عليهم  بيته  واأهل  علي 
الب�سرة، ولكنه كان يت�س�ق اإىل روؤية الإمام الباقر )عليه ال�ّسام( ومناظراته، 
لقد  اأ�سلحك اهلل، واهلل  ال�ّسام(:  امل�سه�ر لاإمام )عليه  الق�ل  وه� �ساحب 
جل�ست بني يدي الفقهاء وقدام ابن عبا�ض فما ا�سطرب قلبي قدام اأحد منهم 

مثل ما ا�سطرب قدامك..
الطاهرة  العرتة  �ساأن  من  احلّط  ه�  الأم�ّية  للدولة  ال�ساغل  ال�سغل  كان  لقد 
التي فر�ض اهلل م�دتها يف كتابه، ولقد كان احلاكم الأم�ّي ه�سام بن عبدامللك 
ال�ّسام(  )عليِه  الباقر  جعفر  اأبي  لاإمام  والعداوة  الكره  �سديد  مــروان  بن 
)عليهم  الأطهار  البيت  اأهل  على  واحلاقدون  ال�ا�س�ن  كرُث  ولقد  بيته،  ولأهل 
ال�سام(، فراح يفكر يف الق�ساء على الإمام )عليِه ال�ّسام(، واأ�سّر على قتله 
)عليِه ال�ّسام(، و�سنحْت له الفر�سة فد�ّض له ال�سّم، وا�ست�سهد الإمام )عليِه 
ال�ّسام( يف 7 ذي احلّجة �سنة 114 هجرية، بعد اأن عا�ض 57 �سنة ق�ساها يف 
)عليهم  البيت  اأهل  عل�م  ون�ْسر  وامل�سلمني  الإ�سام  وخدمة  وال�ساح  التق�ى 

ال�سام(.
ويروى اأنه قد رثاه اأخ�ه ال�سهيد زيد بن علي )عليهما ال�سام( بهذه الأبيات:

املولد طيب  ــورى  ـــ ال اإمــــــــام   *** ملحد  يف  العلم  الــبــاقــر  ــوى  ث
االأجمد االأوحد  الورى  اإمام   *** بعــــــده  جعفر  �ســــوى  يل  فمن 
غد لبــلوى  املـــــــرجى  واأنــت   *** ــام  االإم اأنــت  اخلــري  جعفر  اأبــا 

ـالسالم عليك يا سِبَْط سِبْطِ الرسول ـ ـ ـ

39  ذي احلجةـ  1437 هـ



ت�سعى العتبة احل�سينية املقد�سة ومن خالل 
كوادرها الهند�سية املتقدمة اىل تقدمي كل 

ما يخدم زائري االمام احل�سني عليه ال�سالم، 
وتهيئة االجواء املنا�سبة اخلا�سة بالزيارات 

وخ�سو�سا املليونية، من اجل ا�ستيعاب اكرب 
عدد ممكن؛ وفك الزخم الب�سري الذي 

يق�سد املرقد ال�سريف.

• تقرير: �سام الطائي

تواصل عملها في  رفع قبــــة االمام الحسين 
الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة

•  ح�سني عبد المريتـــأمـــالت

اجلديد  العــام  عليها  يطلق  التي  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 
ما  لكن   ، التقليدي  لــاإعــام  بــه  ي�ستهان  ل  مناف�سًا  ا�سبحت 
الت�ا�سل  الي�م من ف��سى كبرية خا�سة من خال و�سائل  نعي�سه 
البع�ض  قبل  من  خطريا  �ساحا  ت�ستخدم  باتت  التي  الجتماعي 
للت�س�يه او التخ�يف او التاآمر، يحتاج منا فعا اىل وقفات جادة، 
واإجــراءات حازمة �سد من يتهاون او ي�ستهرت او ي�سعى ل�ستغال 
نف�سه  يف  حلاجة   ، �سريفة  ول  �سرعية  غري  بطرق  ال��سائل  تلك 
تبعات  الدنيئة من  امل�ساعي  تلك  ملا حتمله  املري�سة، دون مراعاة 

�سارة وم�ؤذية.. 
واإنه لأمر حمزن ان يك�ن ا�ستغال البع�ض لتلك ال��سيلة التي من 
املفرت�ض ان تك�ن و�سيلة)ت�ا�سل( اجتماعي ايجابي .. اىل و�سيلة 
وخلط  امل�ازين،  قلب  يتم عن طريقها  �سلبي،  اجتماعي  )تنافر( 
احلابل بالنابل، وت�س�يه اي �سيء جميل لتحقيق الهداف والغابات 

املري�سة.
انت�سار الخطاء من حيث ل  ن�ساعد على  اأننا  والأعجب من ذلك 
نعلم عرب عملية الن�سخ والل�سق فعلى الن�سان ان يتاأنى عند ن�سخ 
او ل�سق اي م��س�ع او مقطع فيدي� اأو غري ذلك، فكم مقطع ل يليق 

بالأطفال نر�سله اىل جمم�عات ت�سم اطفاًل.
 وقل يربر البع�ض خطاأه باأنه مل ي�ساهد نهاية الفيدي� الكارثية ال 

بعد ن�سره يف املجم�عة)الكروب( . وهذا لي�ض عذرا اأبدا. 
ينبغي  ان�سان  لكل  خ�س��سية  هناك  فــاإن  اىلذلـــك  بال�سافة 
تارة ودون  بعلم  تلك اخل�س��سية  البع�ض  يخرتق  احرتامها لكن 
ما اىل  �سخ�ض  ا�سافة ح�ساب  اأمثلة ذلك  ومن  اأخرى،  تارة  علم 
جمم�عات دون م�افقة من �ساحب احل�ساب، ولعل تلك املجم�عات 
ل تليق مبكانة ذلك ال�سخ�ض او اأن فيها ا�سخا�ض له م�قف معهم.
واخريا ل بد من التن�يه اىل اأن امل�س�ؤولية عن ت�عية املجتمع لهذا 
العائلة  من  انطاقا  اجلميع  عاتق  على  تقع  اإمنــا  اخلطري  المــر 

وال�سدقاء وكل من تربطه �سلة بال�سباب خا�سة.

سوء استخدام!
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م��س�ع  وحيثيات  تفا�سيل  وملــعــرفــة 
التقت جملة  املقد�ض  ال�سريح  قبة  رفع 
ح�سن  حممد  احل�سينية(  )الــرو�ــســة 
كاظم، رئي�ض ق�سم امل�ساريع الهند�سية 
املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  والفنية 

ليحدثنا على دورهم يف هذا امل�سروع.
على  األت  املقد�سة  العتبة احل�سينية  ان 
نظر  حتت  الدارة  ا�ستام  منذ  نف�سها 
يخدم  ما  كل  تقدم  ان  العليا  املرجعية 
ــقــدمي اخلــدمــة  ــذهــب والــعــقــيــدة وت امل
ال�سريف،  املــرقــد  واعــمــار  لــلــزائــريــن 
تنحيف  م�سروع  �سدد  يف  الن  ونحن 
ا�سباب  لــعــدة  ورفــعــهــا؛  القبة  اعــمــدة 
الزائرين  الزيادة يف اعداد  من اهمها 
ال�افدين اىل قرب المام احل�سني عليه 
املقب�ر،  النظام  �سق�ط  بعد  ال�سام 
العتبة املقد�سة  ادارة  مما يفر�ض على 
خلق ف�ساءات جديدة لغر�ض ا�ستيعاب 
ال�سعائر  الزائرين لإداء  اكرب عدد من 

والعبادات.
جزاأين  من  امل�سروع  هذا  يتاألف  وتابع: 
الطاب�قية  الدعامات  تنحيف  الول ه� 
التي تاأخذ حيزا كبريا مما يعيق حركة 
اثناء  الختناقات  وي�سبب  الــزائــريــن 
الزيارات امللي�نية، والثاين ه� رفع قبة 

ان  ومبا  ال�سام،  عليه  احل�سني  المام 
مت  ال�سريف  احلــرم  داخــل  يتم  العمل 
غلق  لتجنب  مراحل  اىل  العمل  جتزئة 
حركة  اعــاقــة  وعـــدم  بالكامل  املــكــان 

الزائرين اثناء تاأدية العبادات. 
معقدة  تفا�سيل  امل�سروع  هــذا  ويحمل 
فيما  منها  البع�ض  نلخ�ض  وطــ�يــلــة 
عمرها  ميتد  التي  الــدعــامــات  يخ�ض 
القطع  �سيتم  ــتــي  وال الــ�ــســنــني؛  ملــئــات 
بعدد  وتدعيمها  مــرت   2 مبــقــدار  منها 
ك�نكريتية  ق�اعد  وو�سع  البايات  من 
حتمل  على  وقدرتها  لتق�يتها  م�سلحة 
من  والناجتة  اليها؛  امل�سافة  الوزان 
�ستك�ن  التي  اجلــديــدة  القبة  ا�سافة 
بارتفاع اعلى من امل�ج�دة ب�ستة امتار، 

با�ست�سارة  الت�سميم  ان�ساء  مت  وقــد 
الـــعـــمـــارة  ومـــهـــنـــد�ـــســـني يف  خــــــرباء 
ــراق ومت التــفــاق  ــع ال�ــســامــيــة مــن ال
الت�ساميم  لتكملة  طهران  جامعة  مع 
اليرانية  الك�ثر  م�ؤ�س�سة  طريق  عــن 

اخلريية.
العمل  قــال:  للعمل  الزمنية  املــدة  وعن 
ثمانية  منذ  امل�سروع  هــذا  يف  م�ستمر 
ا�سهر و�ستك�ن مدة العمل �سنتني حيث 
والثاين  الول  العمل  اكمال  فيها  �سيتم 
وهـــ� تــنــحــيــف العـــمـــدة الــطــابــ�قــيــة، 
باعتبار  اجلــديــدة  القبة  بناء  وكذلك 
ه�  ما  على  �ستبقى  القدمية  القبة  ان 
عليه يف مكانها حفاظا عليها لأنها متثل 

حقبة تاريخية وجزء من الرتاث. 
وعن ا�سباب البدء يف هذا امل�سروع بني 
رفع  يف  ال�سا�سي  ال�سبب  ان  كــاظــم: 
ال�ساهق  الرتــفــاع  ه�  ال�سريفة  القبة 
لعدد كبري من البنية يف مدينة كرباء؛ 
مما  خمطط  الــغــري  العــمــار  وب�سبب 
روؤيتها  وعــدم  القبة  حجب  اىل  يــ�ؤدي 
�سيك�ن  قرب،  وعن  حتى  م�سافات  من 
يــقــارب  200  مــا  القبة اجلــديــدة  وزن 
بالقبة  قليل مقارنة  طن وه� وزن جدا 
طن،   1000 وزنها  يبلغ  التي  القدمية 

تواصل عملها في  رفع قبــــة االمام الحسين 

تقاريرتقارير
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ب�سبب ان القبة اجلديدة م�سن�عة من 
الهيكل احلديدي املغل�ن والذي �سيغلف 
ب�سفائح من النحا�ض املطلية بالذهب. 
املهند�ض املعماري ال�ست�ساري رعد لفته 
ح�سني، ق�سم امل�ساريع الهند�سية حتدث 
رفع  م�سروع  يعترب  قائا:  امل�سروع  عن 
لزائري  مهما  امتيازا  ال�سريفة  القبة 
ال�سام-  -عليه  احل�سني  المام  مرقد 

ويعد هذا امل�سروع من امل�ساريع الرائدة 
احل�سينية  للعتبة  العامة  لاأمانة  جدا 
املقد�سة، حيث اجريت درا�سات مط�لة 
مب�ساركة  عــامــني  مــن  لأكــــرث  ــدت  ــت ام
ـــب اخــتــ�ــســا�ــض  خــــرباء عــــرب واجـــان
والرتاث؛  ال�سامية  العربية  بالعمارة 
رفع  لعملية  مــقــرتحــات  ــدة  ع وقــدمــت 
القبة ال�سريفة من اجل اجناح امل�سروع 

الن�سائي  الهيكل  على  الــتــاأثــري  دون 
مزججات  مــن  الــداخــلــي  والت�سميم 
واآيــــات قــراآنــيــة، فــكــان هــنــاك حر�ض 
�سديد من قبل ق�سم امل�ساريع الهند�سية 
باقل  اخلــروج  اجــل  من  العاملني  وكــل 

ن�سبة من ال�سرر.
ولهذا امل�سروع اهمية كبرية من الناحية 
امل�ساحة  الن  فاأ�سبحت  ال�ظيفية 
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•  زيد علي كرمي الكفليبأقالمهم

)ف� اهلل ل متح� ذكرنا ( هذا ما قالته ال�سيدة زينب عليها ال�سام  يف 
خطبتها ردًا على الظاملني والطغاة الذين يريدون اأن يطف�ؤوا ن�رًا من ن�ر 
اهلل ن�ر اآل البيت -عليهم �سل�ات اهلل جميعا-  بالقتل والتكذيب وتهدمي 
القب�ر وتكذيبهم دين ال�سام دين احلق ، الذي جاء به حممد -�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم- وياأبى اهلل اإل اأن يتم دينه ويظهره، ويعلي كلمته، 
 ِ اهللَّ ُنــ�َر  ُيْطِفُئ�ا  ْن  اأَ ُيــِريــُدوَن   ( تعاىل:  قال   ، اجلاحدون  ذلك  كره  ول� 
ُ اإِلَّ اأَْن ُيِتمَّ ُن�َرُه َوَلْ� َكِرَه اْلَكاِفُروَن ()الت�بة: 32( .  َبى اهللَّ ِباأَْفَ�اِهِهْم َوَياأْ

و يف كتابه الكرمي اآيات وب�سارات لهذه الأمة تق�ل اإّن الن�سر اآت لاإ�سام 
واأهله، فمن هي هذه الآيات التي حتمل ب�سائر الن�سر لأمة الإ�سام  ق�له 
ُهْم يِف  احِلاِت َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن اآَمُن�ا ِمْنُكْم َوَعِمُل�ا ال�سَّ ُ الَّ تعاىل : )َوَعَد اهللَّ
َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَت�سى  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ اْلأَْر�ِض َكَما ا�ْسَتْخَلَف الَّ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْ�ِفِهْم اأَْمنًا َيْعُبُدوَنِني ل ُي�ْسِرُك�َن ِبي �َسْيئًا َوَمْن  َلنَّ َلُهْم َوَلُيَبدِّ

َكَفَر َبْعَد ذِلَك َفاأُولِئَك ُهُم اْلفا�ِسُق�َن( )الن�ر: 55(. 
قال اأهل التف�سري : يف هذه الآية الكرمية وعد اهلل بالن�سر للذين اآمن�ا 
منكم وعمل�ا الأعمال ال�ساحلة، باأن ي�رثهم اأر�ض امل�سركني، ويجعلهم 
خلفاء فيها، مثلما فعل مع اأ�سافهم من امل�ؤمنني باهلل ور�سله، واأن يجعل 
يبدل  واأن  مكيًنا،  عزيًزا  ديًنا  الإ�سام  وه�  لهم  ارت�ساه  الذي  دينهم 
على  وا�ستقام�ا  وحــده،  اهلل  عبدوا  اإذا  الأمــن،  اإىل  حالهم من اخل�ف 
طاعته، ومل ي�سرك�ا معه �سيًئا، ومن كفر بعد ذلك ال�ستخاف والأمن 
والتمكني وال�سلطنة التامة، وجحد ِنَعم اهلل، فاأولئك هم اخلارج�ن عن 

طاعة اهلل.
اإن اهلل ميدد امل�ؤمنني بن�سره ومع�نته فا ي�ستطيع اأحد اأن يغلبهم : )اإِْن 
واإن على اهلل وحده  َلُكْم( )اآل عمران: 160(  ُ َفا غاِلَب  ْرُكُم اهللَّ َيْن�سُ
ُهْم  فليت�كل امل�ؤمن�ن ، واأن لهم الن�سرة على اأعدائهم باحلجة والق�ة ) اإِنَّ
�ُروَن* َواإِنَّ ُجْنَدنا َلُهُم اْلغاِلُب�َن( )ال�سافات: 171 - 173( ،  َلُهُم امْلَْن�سُ
واأن جندنا املجاهدين يف �سبيل اهلل لهم الغالب�ن لأعدائهم يف كل مقام 
،وما جعل اهلل ذلك الإمداد اإل ب�سارة لهم بالن�سر، ولت�سكن به قل�بهم،  
وما الن�سر اإل من عند اهلل ، اإن اهلل عزيز يف ملكه ، حكيم يف تدبريه 
ُر اإِلَّ ِمْن  ُ اإِلَّ ُب�ْسَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُل�ُبُكْم َوَما النَّ�سْ و�سرعه ) َوَما َجَعَلُه اهللَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ( )النفال :10( . ِ اإِنَّ اهللَّ ِعْنِد اهللَّ
فالن�سر اآت اآت من زينب ال�سرب  والثبات  وق�ة العقيدة والإميان ، وقد 
كانت العقيدة عند امل�سلم ال�سادق هي ال�ساح الرئي�سي الذي يعتمدون 
باإذنه  عليه يف كل املعارك، التي جتعلهم ي�سمدون ويثبت�ن وينت�سرون 

تعاىل.

بشائر النصر

املتاحة للحركة ح�ل احلرم اكرب من ال�سابق باأربع مرات ، فكانت امل�سافة 
بني الدعامة وركن ال�سريح املقد�ض 1،25مرت؛  اما الن مت اجناز اعمال 
الدعامة الوىل القريبة من مرقد حبيب بن مظاهر عليه ال�سام وا�سبحت 
مب�ساحة 4 مرت، والن م�ستمر العمل برت�سيق الدعامة الثانية القريبة من 

مرقد ال�سهداء.
واأو�سح:ان الفكرة املعمارية والإ�سامية ال�سا�سية للمراقد املقد�سة تفر�ض 
ان كل �سيء بداخل املرقد ال�سريف يع�د اىل مركز ال�سريح، وجميع حماور 
ال�سريح هذا من  ت�ؤدي اىل  احلركة يف الب�اب املحيطة باملرقد جميعها 
مركز  فان  العم�دي  اجلانب  اما  الفقي؛  باجلانب  التخطيطية  الناحية 
المام  مركز  من  ادنى  ار�سيته  من�س�ب  ال�سام-  -عليه  احل�سني  المام 

العبا�ض عليه ال�سام.
العمراين  بالتخطيط  املتمثلة  الدولة  اجهزة  �سيطرة  بالإ�سافة اىل عدم   
على  املقب�ر  النظام  �سق�ط  بعد  وخا�سة  املتخ�س�سة  واجلهات  والبلدية 
قبة  روؤية  وعدم  ب�سرية  ف��سى  حدوث  ادى  مما  الع�س�ائي  البناء  عملية 
المام احل�سني من م�سافات بعيدة والتي ت�سعر الزائر بالطمئنان و�سيك�ن 
احلايل  �سكلها  ونف�ض  القدمية  للقبة  التنا�سب  بنف�ض  اجلديدة  القبة  رفع 
متاما ولكنها �ستك�ن اعلى من من�س�ب املنائر امل�ج�دة بارتفاع ما يقارب 
مرتا واحدا وه� نف�ض ما م�ج�د يف قبة المام علي عليه ال�سام وقريبة 

من قبة المامني الع�سكريني يف �سامراء. 
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تحقيقاتتحقيقات

ضرورة ملحة بمخاوف صحية
أبراج االتصاالت

• حتقيق: عماد بع� • حترير: ف�سل ال�سريفي 

املاأهولة يثري خماوف الكثريين ب�سبب  املناطق  انت�سار ابراج االت�ساالت يف  اأ�سبح 
مما  و�سحته  االإن�سان  حياة  تهدد  قد  والتي  عنها،  الناجمة  ال�سحية  اال�سرار 

ي�ستدعي تدخل اجلهات املعنية حلل هذا اال�سكال.
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امل��س�ع  تناولت  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة 
بكل ج�انبه وابعاده فالتقت يف حمطتها الوىل 
بامل�اطن با�سم الفتاوي ليتحدث عن خماوف  
يف  اجلــدل  كــرث  قائا"  وهم�مهم  امل�اطنني 
اأبــــراج الهاتف  الآونــــة الأخــــرية حــ�ل تــاأثــري 
ت�سببه من  الإن�سان وما قد  النقال على �سحة 
اأ�سرار على وظائف الدماغ واجلهاز الع�سبي، 
ال�سكنية  الإحياء  و�سط  تنت�سر  انها  خ�س��سا 
اآثار خماوف وقلق ال�سكان،  وف�ق املباين مما 
بالإ�سافة اىل  انها رمبا تعر�ض حياة الإن�سان 
المطار  اىل هط�ل  تعر�سها  حالة  للخطر يف 
وال�سي�ل والعا�سري ، كما ان لهذه البراج اثرا 
اقت�ساديا �سيئا اإذ ت�ساهم يف  انخفا�ض قيمة 

العقارات املجاورة".
العاملية حتر�ض  النظمة  واأ�ساف"  ان جميع 
من  املــ�اطــنــني  ل�سحة  احلــمــايــة  تــ�فــري  على 
وال�سعاعات  التل�ث  مثل  املتعددة  املخاطر 
ــــراج  ــــن خمـــاطـــر اب ــــة وم ــــئ املــنــبــعــثــة والوب
خا�سة  منها  املنبعثة  وال�سعاعات  الت�سالت 
ال�سكنية،  املناطق  يف  ت�اجدها  ازديـــاد  بعد 
عمل  يتابع�ا  ان  ال�ساأن  ا�سحاب  اطالب  لــذا 
الع�س�ائي  النت�سار  ومينع�ا  الت�سال  �سركات 

لاأبراج".
ايجاد  ت�ستدعي  وخمـــاوف  متعددة  خــدمــات 

احلل 
الإعامي باهر غايل اجلب�ري ابدى راأيه ح�ل 
الت�سال  و�سائل  خدمات  ان  قائا"  امل��س�ع 
املحم�ل  والــهــاتــف  النــرتنــيــت  مقدمتها  ويف 
خدمات ل غنى عنها باعتبار انها ت�فر عملية 
ت�ا�سل مبا�سر بني الهل وال�سدقاء والقارب، 
خالها،  من  العمال  من  الكثري  تنجز  ورمبا 
ال  تت�فر  ل  اخلدمات  هــذه  ان  تعرف�ن  وكما 
ب�ج�د ابراج البث التي بداأت تنت�سر يف الكثري 
املخت�سني  ان  وبالتايل  ال�سكنية  الحياء  من 
وج�دها  يعتربون  والبيئي  ال�سحي  باملجال 
تعر�سهم  منازلهم  على  او  املــ�اطــنــني  قــرب 

بالأمرا�ض  ال�سابة  مقدمتها  ويف  للمخاطر، 
واأرى ان على وزارات وم�ؤ�س�سات  ال�سرطانية، 
وان  املق�سرين،   حتا�سب  ان  املعنية  الدولة  
م�ساكن  عــن  وال�سبكات  البــــراج  هــذه  تبعد 

امل�اطنني".
بع�سها  وقد مت غلق  البــراج  ن�سب  اآلية  نتابع 

ملخالفتها ال�س�ابط واملعايري 
عبيد  حــامــد  املــهــنــد�ــض  كــربــاء  بيئة  مــديــر 
القان�نية  الجــــراءات  عــن  حتــدث  الي�ساري 
وزارة  ان   " املخالفة  ال�سركات  بحق  املتبعة 

البيئة وا�ستنادا لقان�ن27 ل�سنة 2009  الزمت 
�ــســركــات الــهــ�اتــف الــنــقــالــة كــافــة بــ�ــســرورة 
لغر�ض  ومديرياتها  البيئة  وزارة  مــراجــعــة 
احل�س�ل على امل�افقة البيئية من ن�سب هذه 
البراج، ونحن الي�م كمديرية نتابع اآلية ن�سب 
ال�سكنية  املناطق  يف  النقالة  اله�اتف  ابــراج 
والزمنا بكتب وخماطبات ر�سمية كل ال�سركات 
النقالة ب�سرورة احل�س�ل على م�افقة مديرية 

البيئية".
ابراج  متابعة  عن  م�س�ؤولة  جلان  وبني" لدينا 

اطالب اصحاب الشأن ان يتابعوا 
عمل رشكات االتصال ويمنعوا 

االنتشار العشوائي لألبراج
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متخ�س�سة  كفرق  نعمل  اإذ  النقالة  اله�اتف 
ملتابعة ال�سعة غري املئينة التي ت�سدر من ابراج 
اله�اتف النقالة، ولدينا اجهزة متخ�س�سة يف 
هذا املجال، كما تق�م فرقنا باإجراء  ك�س�فات 
ميدانية لاأبراج املن�س�بة ب�سكل ع�س�ائي، ويف 
الت�سال  �سركة  قبل  من  تق�سري  وجــ�د  حال 
نلجاأ اىل اتخاذ الجراءات القان�نية وحما�سبة 
ايقاف  مت  وفعا  ــربج،   ال وغلق  ال�سركة  هــذه 

عمل البراج املخالفة".
ت�سري الدرا�سات احلديثة اىل ان الدلة املتعلقة 
معدل  بزيادة  وت�سببها  اخلل�ي   ابراج  بخطر 

الإ�سابة بالأمرا�ض �سعيفة 
واخت�سا�سي   ال�سحة  تعزيز  �سعبة  مــديــر 
التقنيات الطبية، الدكت�ر ان�ر حممد  حتدث 
ـــراج  لأب وال�سحية  البيئية  ــريات  ــاأث ــت ال عــن 
البيئية  ــريات  ــاأث ــت ال ان  قائا"  التــ�ــســالت 
املخل�قات  تعّر�ض كل  الهاتف اخللي�ي  لأبراج 
كهرومغناطي�سية  ملجالت  الأر�ــض  �سطح  على 
تاأثري  اإن  و  منخف�سة،  ــرددات  ت ذات  طبيعية 
هذه املجالت املغناطي�سية على �سحة الإن�سان 
والبيئة مل يفهم بعد ب�س�رة كاملة ودقيقة رغم 
واملعملية  الإح�سائية  الدرا�سات  من  العديد 
املجالت  لكل  اأن  املعروف  فمن  اأجريت،  التي 
الكهرومغناطي�سية تاأثري باي�ل�جي على ج�سم 
بدرجة  التاأثري  هذا  ويعتمد  والبيئة،  الإن�سان 
كبرية على �سدة املجال وم�ست�ى الرتدد ومدة 
الباي�ل�جي  التاأثري  ي�سنف  وقــد  التعر�ض، 
للمجالت الكهرومغناطي�سية اإىل تاأثري حراري 

و تاأثري غري احلراري".
واأو�سح اخت�سا�سي التقنيات الطبية" يتطلب 

اإتباعها  ال�اجب  واملعايري  ال�س�ابط  حتديد 
واله�ائيات،  الرئي�سية  املحطات  ن�سب  عند 
اي مراعاة )املتطلبات امل�قعية والفنية(، وهنا 
اجلهات  بني  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  من  لبــد 
ذات العاقة ) وزارة البيئة ،وزارة ال�سحة ، 
وزارة الت�سالت، وزارة التعليم، وزارة العل�م 
والت�سالت(  العــام  وهيئة  والتكن�ل�جيا، 

تعمل على و�سع �س�ابط ومعايري علمية دقيقة، 
املعدة  الــدرا�ــســات  بنتائج  ال�ستعانة  وميكن 
بالذكر  واأخ�ض  العلمية  امل�ؤ�س�سات  طريق  عن 
الدولية  والــ�كــالــة  العاملية  ال�سحة  منظمة 
لاإ�سعاع غري امل�ؤين وكذلك  القان�ن الأمريكي 
والــقــانــ�ن ال�ــســرتايل والـــدول املــجــاورة، وان 

حماية  هــي:  ال�س�ابط  و�ــســع  مــن  الهــــداف 
البيئة  وعنا�سر  والنباتات  واحلي�ان  الإن�سان 
لاإ�سعاع  الباي�ل�جية  التاأثريات  من  الأخــرى 
غري امل�ؤين، وحماية ال�سكان والبيئة من الآثار 
الناجتة عن ا�ستخدامات الت�سالت الا�سلكية 
اأو خطر انهيار من�ساآتها، و حتقيق احلد الأدنى 
من ال�سروط الفنية ال�اجب ت�فرها عند منح 
الرخ�سة باإن�ساء اأو ت�سغيل هذه الأبراج، اإظهار 
اأبراج وحمطات التق�ية واله�ائيات امل�ستخدمة 
يف الت�سالت الا�سلكية التجارية مبظهر فني 
مائم، وتن�سيق ت�زيعها لتايف حدوث ظاهرة 

التل�ث الب�سري".
ان  فينبغي  امل�قعية  املــحــددات  امــا  وتابع"  
تك�ن على النح� التايل: ي�سمح برتكيب اأبراج 
الا�سلكية  ــرتددات  ال وبث  ا�ستقبال  واأجهزة 
اأو  لا�ستثمار  املخ�س�سة  الأرا�ـــســـي  عــلــى 
التجاري،  ال�سكني  اأو  التجاري  لا�ستخدام 
ويف املناطق املخ�س�سة لا�ستخدام ال�سناعي 
ج�انب  على  وكذلك  الــزراعــي،  وال�ستخدام 
بني  تربط  التي  والإقليمية  ال�سريعة  الطرق 
مع  الهيكلية  املخططات  خــارج  والقرى  املــدن 

مراعاة اإن تك�ن خارج حرم الطريق".
فيما  الطبية"  التقنيات  اخت�سا�سي  واأ�ساف 
ل  اأن  يجب   : بالآتي  الفنية  املــحــددات  تتمثل 
املخ�س�سة  املــ�اقــع  يف  الـــربج  ــفــاع  ارت يــزيــد 
ج�انب  على  كذلك  و  ال�سناعي  لا�ستخدام 
مرت،   )90( عن  والإقليمية  ال�سريعة  الطرق 
الأرا�سي  على  الربج  ارتفاع  يزيد  ل  اأن  يجب 
الف�ساء املخ�س�سة لا�ستثمار اأو لا�ستخدام 
ي�سمح  مرت،   )60( عن  الزراعي  اأو  التجاري 
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على  الا�سلكية  التــ�ــســالت  اأبــــراج  بــاإقــامــة 
اأ�سطح العمائر واملن�ساآت يف املناطق املخ�س�سة 
يعل�  اأن  على  التجاري،  ال�ستخدام  اأو  لل�سكن 
العل�ية  املاحق  عن  اأمتار   )6( م�سافة  الربج  
الربج  ارتفاع  يزيد  ل  اأن  يجب  املن�ساآت،  لهذه 
املثبت على اأ�سطح العمائر واملن�ساآت يف املناطق 
التجاري  ال�ستخدام  اأو  لل�سكن  املخ�س�سة 
الأعلى  احلــد  عن  الف�ساء  الأرا�ــســي  على  اأو   ،
املنطقة  بــه يف  املــ�ــســمــ�ح  املــبــاين  لرتــفــاعــات 

م�ساف اإليه )6( اأمتار".
وعن خطر ابراج الت�سالت قال" اأن م�ست�يات 
من  املنبعثة  الرادي�ية  الــرتدد  لأ�سعة  التعر�ض 
الت�سال  و�سبكات  اخللي�ية  املحطات  ه�ائيات 
الا�سلكي هي متدنية جدا لدرجة اأنها ل ت�سبب 
يف اأحداث اآثار حرارية معتربة، وبالتايل لي�ست 
اأو�سحت  وقــد  الأن�سان،  على  �سحية  ــار  اآث لها 
بخطر  املتعلقة  الدلــة  ان  احلديثة  الدرا�سات 
ابراج اخللي�ي  وت�سببها بزيادة معدل الإ�سابة 
العاملني  بع�ض  اأكــد  كما  �سعيفة،  بال�سرطان 
ظه�ر  اأو  انزعاجهم  عــدم  الت�سالت  مبجال 
يتفق  و   ، عندهم  غريبة  �سحية  اأعــرا�ــض  اأي 
من  بالقرب  ال�ساكنني  بع�ض  الــراأي  يف  معهم  
اأنهم  ال�سليمانية حيث  الهاتف يف مدينة  اأبراج 
نتجت  باأمرا�ض  اإ�سابة  اأو  تاأثري  اأي  يجدوا   مل 
كبرية  ن�سبتهم  وكانت  الــربج،  من  قربهم  عن 
حيث و�سلت اإىل 78% من جمم�ع 100 �سخ�ض 
العلمية  واخللفيات  امل�ست�يات  خمتلف  على 
الباقني  اأمــا  اآراءهـــم  ا�ستطاع  مت  الذين  من 
احتمالية  من  تخ�فهم  منهم   %13 اأبــدى  فقد 
ال�سحف  من  �سمع�ه  ما  ب�سبب  تاأثريات  وج�د 
ب�ج�د  التامة  قناعتهم   %6 ــدى  واأب والإعـــام، 
باأي  منهم  احــد  اأي  اإ�سابة  عــدم  مع  تــاأثــريات 
ن�سبة 3% من  اإما   ، الأبــراج  ب�سبب هذه  مر�ض 
فر�سة  لهم  �سنحت  ل�  اأنهم  اكــدوا  الأ�سخا�ض 
اأبراج على اأ�سطح منازلهم  اإن�ساء  وطلب منهم 

ل�افق�ا بدون تردد".
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قراءة في كتابقراءة في كتاب
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أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

   يركز الكاتب ال�سيخ العبادي يف بداية مقدمته على الن�سو�ص القراآنية التي 
توؤكد على �سرورة التاآلف والتاآخي بني امل�سلمني وهي حتذر يف ذات الوقت 
من الفرقة واالختاف. ثم ي�سري اإىل بيانات الر�سول االأعظم)�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( واأهل بيته)عليهم ال�سام( يف هذا االإطار، وهي على م�ستويني: 
االأول اأقوالهم، والثاين اأفعالهم، بدءا من املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�سار. 

بعدها ي�سري اإىل مراجع الدين الكبار ال�سائرين على خط الر�سول واآله. 
    بيد اأن الكاتب ي�سري اإىل القواعد الفقهية والعقائدية التي)مل ُيتعر�ص لها 
ومل توؤخذ بنظر االعتبار(. ويق�سمها اإىل ثاثة اأق�سام: قواعد خا�سة بنظام 
االن�سجام  نظام  تخ�ص  وقواعد  التقريب-  بنظام  خا�سة  وقواعد  الوحدة- 
والتي)توؤمن  الكرمي  القراآن  طرحها  التي  الثاثة  النظم  وهي  والتوافقات. 
بني  بل  امل�سلمني،  بني  والتنازع  الفرقة  ونبذ  م�ساألة جتنب  االأدنى  يف حدها 
املجتمعات  يف  والنحل  املذاهب  مطلق  بني  وكذا  ال�سماوية،  الديانات  اأتباع 
الب�سرية(. وعلى هذا االأ�سا�ص يق�سم ال�سيخ العبادي كتابه اإىل ف�سول ثاثة.
      يف الف�سل االأول اخلا�ص بنظام الوحدة، يبداأ ال�سيخ العبادي بتعريف 
االأ�سا�سية يف  القواعد  اإىل  ال�ستة. بعدها يتطرق  اأق�سامها  الوحدة ثم يذكر 
بناء نظام الوحدة. فالقاعدة االأوىل هي �سرورة البحث والتنقيب يف التاريخ 
االإ�سامي. ويذكر لها ثاثة اأدلة: درا�سة التاريخ جزء ال يتجزاأ عن العقيدة- 
والنهي  باملعروف  االأمر  اأ�سرك معهم- وقاعدة  اأحب عمل قوم  وقاعدة من 

عن املنكر. ويذكر االآيات واالأحاديث و�سري اآل البيت التي تعزز ذلك. 
التاريخ االإ�سامي بدليل ظاهر بع�ص    لكن ثمة من يحاول منع البحث يف 
االآيات مثل)تلك اأمة قد خلت لها ما ك�سبت ولكم ما ك�سبتم وال ت�ساألون عما 
كانوا يعملون()البقرة| 134(. واالآية)وال تزر وازرة وزر اأخرى...()االأنعام| 
164(. ويقول اإن االآية االأخرية تدل على عك�ص ما ا�ستدل به املانعون، الأنها 

ب�سدد )اإبطال التبعية والتقليد لاأمم ال�سالفة من دون فح�ص وحتقيق(. 
وهذا ما يعرب عنه �سياق االآية ال�سابقة اأي�سا.

    ومن �سلبيات املنع االأخرى ر�سم ح�سانة عن النقد لاأمم ال�سابقة ومنافاة 
االأدلة ال�سابقة ومنافاة �سرورة وجود العقل القا�سي بنبذ التقليد االأعمى. 
وهو ما يتبناه القراآن من و�سف الأحوال االأمم ال�سالفة لتكون عربة لاأجيال 
الاحقة كي ال تقع فيما وقعوا فيه، وليتاأ�سوا باأهل احلق واخلري وال�ساح 
منهم. فعز من قائل: )لقد كان يف ق�س�سهم عربة الأويل االألباب، ما كان 
يتفكرون( لعلهم  الق�س�ص  111(،)فاق�س�ص  يفرتى()يو�سف|  حديثا 

)االأعراف| 176(. 
االأول  اأربعة:  واأدلتها  وماله.  وعر�سه  امل�سلم  دم  حرمة  الثانية:  القاعدة    
وملا  اأ�سلمنا  قولوا  ولكن  توؤمنوا  مل  قل  اآمنا،  االأعلللراب  تعاىل)قالت  قوله 
االإ�سام  بني  الفرق  وفيها  قلوبكم...()احلجرات|14(.  االإ�سام يف  يدخل 
واالإميلللان: )اإن االإميللان ي�سارك االإ�للسللام، واالإ�للسللام ال ي�سارك االإميللان(. 
والثاين قوله تعاىل)وال تقولوا ملن األقى اإليكم ال�سام ل�ست موؤمنا()الن�ساء| 
94(. وي�ستفاد منها حقن دم من اأظهر االإ�سام. والثالث الروايات من طرق 
والرابع  ال�سنة.  طرق  من  وثاثة  ال�سيعة  طرق  من  �ستة  ويذكر  الفريقني. 
�سرية النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(الذي كان يتعامل مع كل من �سهد 

ال�سهادتني معاملة امل�سلم. 
  ثم يذكر ما يوجب اخلروج عن االإ�سام. وهو اإما اإنكار اأحد اأ�سول االإ�سام 
اإنكار  اأو  امل�سلمني؛  باإجماع  كافر  وهو  واملعاد.  والنبوة  التوحيد  االأ�سا�سية: 

�سروري من �سروريات االإ�سام مثل تكذيب النبي واإنكار ر�سالته.
 القاعدة الثالثة: �سرورة التمييز بني ال�سرية يف �سدر االإ�سام وبني �سرية 
بني اأمية. ويذكر الفوارق بني االثنني: يف طريق اإقامة احلكم- ومنهج النقد 

عنوان الكتاب: الرأي اآلخر في التقريب: قواعد فقهية 
وعقائدية

   تقريرا ألبحاث المحقق آية اهلل الشيخ محمد السند
بقلم: الشيخ علي حمود العبادي

الناشر: باقيات| مكتبة فدك
التاريخ: 2014 م| 1435هـ

الرأي اآلخر في التقريب
ـ-قواعد فقهيّة وعقائديّة- ـ
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واملللواالة  اجلائر-  ال�سلطان  طاعة  وم�سروعية  واحلكم-  للحاكم  والرقابة 
للم�سلمني دون الكافرين- وا�ستباحة املحرمات.

القاعدة الرابعة: مودة اأهل البيت)عليهم ال�سام(�سرورة اإ�سامية. ويفي�ص 
يف ذكر الدالئل على ذلك. القاعدة اخلام�سة: �سرورة تنقيح م�سادر الرتاث 

االإ�سامي.
       ثم يتناول اأ�س�ص نظام الوحدة االإ�سامية و�سماناتها. ويكون نهج اأهل 
البيت)عليهم ال�سام( الذي �سبق زمانه هو �ساحب االأطروحة االإ�ساحية 
التي تختلف عن اجتاهات االإ�ساح االأخرى املعا�سرة له. فكان هذا النهج 
النظام  ووحللدة  وامل�ساواة،  العدالة  عوملة  من  �سيء  اأقللرب  حمللاوره  )يطرح 
العاملي، فقد كان اأ�سبق من زمانه، وال�سر يف ذلك هو نبع اأفكاره من ت�سوية 
�سمان  التالية:  االأ�س�ص  عرب  ذلك  ويتجلى  تعاىل(.  هلل  العبودية  يف  الب�سر 
التي هي فوق االجتهاد-والعدالة  القطعية  القناعة املخالفة  ولو مع  الوحدة 
والعدل-وتقدي�ص جميع االأنبياء )عليهم ال�سام( باأعلى مكانة من تقدي�ص 

اأتباعهم لهم-واأن الوحدة ال تتم اإال باملحبة واملودة.
ت�ساوؤل:  التقريب واحلللوار واالحتللاد، ثمة  الثاين: يف نظام  الف�سل       ويف 
هل اأن االختافات بني املذاهب االإ�سامية اختافات ظنية؟ ويناق�ص ال�سيخ 
االختافات  على  التعويل  من  وبدال  االأ�سباب.  ويذكر  ذلك،  اإىل  يذهب  من 
اإن قطعية اخلاف )ال تهدم الوحدة وال تتناق�ص مع احلكم  الظنية، يقول 
باإ�سام االآخرين(. وهي قاعدة مهمة يجب التثقيف عليها ون�سرها بني عموم 
امل�سلمني لندراأ )نار التكفري وا�ستباحة دماء امل�سلمني واأعرا�سهم واأموالهم، 

وهدر حقوقهم الدينية(. 
ال�سروريات  املحافظة على  التالية:  بالنقاط  التقريب  اأهداف  يلخ�ص  ثم    
امل�سرتكة- وحرمة الدم واالأموال واالأعرا�ص- والعدالة املدنية لكل الطوائف 
الطاقات-  وتعبئة  كل مذهب-  متبنيات  على  امل�سلمني  واطاع  االإ�سامية- 
اال�ست�سارة  دور  واإحياء  احلللوار-  لغة  يف  الت�سنج  وعللدم  املدنية-  واحلرمة 

وامل�ساركة يف احلكم. 
 ثم يتناول اأهم القواعد يف نظام التقريب: 

عليه  اهلل  النبي)�سلى  عهد  يف  للم�سلمني  مذاهب  وجللود  االأوىل:  القاعدة 
امل�سلمون  كللان  الر�سول  حياة  ففي  موحد.  تعاي�سي  و�سلم(-منوذج  واآللله 
وامل�ست�سعف  واملنافق  واملوؤمن  املوؤمن  غري  امل�سلم  فهنالك  متعددة:  اأ�سنافا 
واأهل ال�سال واملرجون الأمر اهلل وغريهم بن�ص القراآن. والبحث يف �سرية 
الر�سول يدل على )اإعطاء كافة امل�سلمني حقوق امل�سلم التي اأقرتها ال�سريعة 
والنفاق وال�سال،  االإميان  الرغم من اختافهم يف �سفة  االإ�سامية، على 

وغري ذلك من ال�سفات(.
    القاعدة الثانية: لزوم �سمولية التقريب لكل الطوائف واملذاهب االإ�سامية. 

القاعدة الثالثة: العدالة اأ�سا�ص نظام التعاي�ص املذهبي.

القاعدة الرابعة: اأ�سول واأ�س�ص التعرف على متبنيات ومعتقدات االآخرين. 
الروؤية.  تلك  وتكوين  حتقيق  يف  االأ�سا�ص  هي  كرمية  اآيللات  ذلك  يف  ويذكر 
ويقت�سي ذلك: عدم جواز ن�سبة اأي حكم جتاه مذهب اإال من خال امل�سادر 
اأنه  املعتربة لذلك املذهب. كما يجب اعتماد امل�سهور لدى كل مذهب. كما 

البد من االعتماد على العلم اليقيني ولي�ص الظن.
   القاعدة اخلام�سة: يف النظام ال�سيا�سي واملواطنة. ويذكر قوله تعاىل: )اإن 
 .)72 واأنف�سهم....()االأنفال|  باأموالهم  وجاهدوا  وهاجروا  اآمنوا  الذين 
النظام  جتاه  العامة  والواجبات  احلقوق  اأخرى-حتديد  اآيللات  وفيها-ويف 

ال�سيا�سي. 
تفريق.  دون  من  لاأفراد  املواطنة  حق  اإعطاء  لزوم  ال�ساد�سة:  القاعدة     
ويتناول حديث الفرقة الناجية وتف�سري املتطرفني لها. ويقول اأن ذلك فا�سد 
ووجود  واحد  دليل  من  والدين  العقيدة  م�سائل  ا�ستخا�ص  عدم  الأ�سباب: 
اختاف بني اأحكام دار الدنيا واأحكام دار االآخرة. ف�سفة االإ�سام تتحقق 
تتحقق  االإميان  و�سفة  االإ�سام،  دار  يف  املواطنة  لتحقيق  بالل�سان  باالإقرار 

باالعتقاد القلبي وترتتب عليها اأحكام االآخرة للنجاة من النار.
يرمي  وهو  الوقتية.  والتوافقات  التن�سيق  نظام  الثالث  الف�سل  ويتناول    
وتبديد  امل�سرتكة  امل�سالح  على  حتافظ  و�سريعة  اآنية  معاجلات  اإيجاد  اىل 

النزاعات والت�سنجات الراهنة.  
ثمة مذاهب  اإن  فيقول  امل�سلمني،  العقائدية عند  املذهبية  ويتناول حقيقة    
عقائدية متعددة يف الدين االإ�سامي غري املذاهب الفقهية. فباالإ�سافة اىل 

وجود ال�سيعة وال�سنة هنالك تنوع ملذاهب ال�سيعة واآخر ملذاهب ال�سنة. 
ويذكر  والر�سول.  والكتاب  االأمة  املتو�سطة بني  يناق�ص �سرورة احللقة  ثم    
يف  الدخيلة  العنا�سر  و�سبط  وحتقيق  الدين  ثوابت  بيان  اأدلللة:  عدة  لذلك 

�سروريات الدين والقيام بدور التف�سيل يف القواعد االإعتقادية. 
  ويف مناق�سة حقيقة املذهبية الفقهية، ثمة ت�ساوؤل عن �سبب �سد باب االجتهاد 
لدى اأهل ال�سنة؛ وملاذا اأ�سبحت اأراء الفقهاء االأربعة ثابتة ال ميكن تخطيها؟ 
وملاذا ُح�سرت املذاهب باأربعة رغم وجود ع�سرات الفقهاء االآخرين؟ وياأتي 
التربير اأن تلك املرحلة �سرورية يف الت�سريع لبناء الهيكلية الت�سريعية للر�سالة 
االإ�سامية. وبعد اأن يناق�ص اال�ستدالل القانوين على �سرورة املرحلة، يتو�سل 
ال�سيخ اىل �سرورة وجود املراتب والطبقات واملراحل يف الت�سريع. ثم يناق�ص 
والن�سب  بالروابط  االإحاطة  الدين:  يف  الو�سي  ع�سمة  �سرورة  على  دليلني 
بني الت�سريعات يتوقف على الع�سمة اللدنية- واأن اإدراك امل�سالح الواقعية 

يتوقف عل تلك الع�سمة. 
    ختاما، فالكتاب مو�سوعة �سغرية يف القواعد الفقهية والعقائدية اخلا�سة 
عودنا  الذي  ال�سند،  حممد  ال�سيخ  اأبحاث  بها  اأحتفتنا  والتقريب،  بالوحدة 
على كل ما هو نافع وعميق، ونقلها لنا باأ�سلوب جذاب ال�سيخ العبادي.                                      



 امتاز العقل العراقي احلديث منذ انبثاق م�ساعل النه�سة الفكرّية مطلع القرن املا�سي وحتى يومنا بكونه عقال فاعال وموؤثرا يف امل�سهد 
الثقايف العربي من خالل جمموعة طروحاته التي الم�ست الواقع باإ�سكالياته ومداخله املتعددة، وقد تكثفت جهود هذا العقل منذ منت�سف 

القرن املا�سي- اأي بعد جيل الرّواد- لتنتج يف العقدين  الثمانيني والت�سعيني جيال جديدا من النقاد واملفكرين اخلارجني من متاهات احلروب 
واحل�سار والدكتاتورّية والباحثني عن االأحالم وعن اإجاباٍت مقنعة لبع�س اال�سئلة احلارقة واملحرّية بغية الو�سول اإىل اعادة �سياغة الواقع 

وت�سكيله من خالل نوافذ عديدة جديدة، منها: حماولة تفكيك العالقة مع االآخر الغربي، واملوقف

يا�سني • علي 

1958م- ...سعيد الغانمي

البحث عن جذور العقل األوىل!

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون
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 من امل�روث وطريقة النظر اإىل الذات واإىل امل�ستقبل و�س�ى ذلك من 
اأم� اأخرى . 

الدي�انية  مبدينة  الفرات  �سفاف  على  امل�ل�د  الغامني  �سعيد  ولعّل 
و�سق�طها  والدكتات�رية  احلــروب  ع�سر  على  وال�ساهد  1958م  عام 
املدمر،  القــتــ�ــســادي   احل�سار  لع�سري  معا-  اآن  -يف  واملعاي�ض 
وع�سر الدميقراطية والإرهاب؛ ه� واحد من ركائز الثقافة العراقية 
وخمتلفة  متن�عة  ودرا�سات  بح�ث  من  قدمه  ملا  ا�ستنادا  املعا�سرة 
امتدت من ع�امل الكتابة الفنية ونقد الن�س��ض الأدبية مرورا مبتابعة 
الأوىل  لغتهم  ينابيع  ور�سد  الإ�سام  قبل  للعرب  احل�ساري  التك�ين 
وانتهاء بتفكيك كتابات املت�س�فة وال�ق�ف عند اأ�سرارهم واإبداعاتهم 
كل  مع  ومقا�سدها  حمت�ياتها  يف  تت�سابه  ل  التي  اخلا�سة  املعرفية 
كتابة اأخرى، لت�سل جمم�عة كتبه التي اأ�سدرها جمتمعة اإىل ح�ايل 
خم�سني كتابا قابلة للزيادة يف الأع�ام القادمة يف ظّل منفاه الإجباري 
)اأ�سرتاليا( الذي ي�فر له ال�قت الكايف للكتابة والتفكري والتاأليف كما 

يق�ل .
 كان لتخ�س�ض الغامني يف درا�سته الأكادميية الأوىل بحقل الرتجمة 
الأمم  معارف  على  وعيه  تفّتح  يف  الأكــرب  ــدور  ال امل��سل  جامعة  يف 
الدرا�سات  يف  كبريا  �س�طا  قطعت  التي  مناهجها  وعلى  الأخـــرى 
الإن�سانية، وه� ما نلم�سه من خال اتباعه منهجية ل تعتمد العر�ض 
التاريخي ال�سطحي ملا يتناول من م��س�عات ومباحث واإمنا تلجاأ اإىل 
كّل  من  به  الإحاطة  بغية  املدرو�ض  للم��س�ع  املعريف  احلفر  ي�سبه  ما 
وفق  على  القراءة  اأو  للتاأويل  القابلة  مبفا�سله  الإم�ساك  ثم  ج�انبه 
معطيات املعرفة امل��س�عية واإمكاناتها التي ا�ستثمرها الغامني جيدا 
اإكراهات  اأو  اإ�سقاطات  التاأويل دون  اأو ذلك  فاأتاحت له هذه القراءة 

تفر�سها �سروط الزمان اأو املكان.
حاول الغامني-مثا- يف احد كتبه املهمة )ينابيع اللغة الأوىل( تلّم�ض 
تاريخ املنطقة العربية قبل جميء الإ�سام، وه� تاريخ تغيب فيه ال�ثائق 

ال�ستنباط  والقدرة على  املعريف  ويح�سر احلد�ض  الأكيدة  وال�س�اهد 
واجلمع والرتكيب ملا يتي�سر من معل�مات احتفظت بها ذاكرة �سف�ية 
مل تعتمد التدوين ب�سكل ر�سمي اإل بعد مرور اأكرث من قرن على ظه�ر 
العراقي  املفكر  ينتهي هذا  العربية، حيث  �سبه اجلزيرة  الإ�سام يف 
الأول من  الديني  الط�يل وعقلها  ال�ثني  املنطقة  تاريخ  ا�ستقراء  بعد 
خال ما عرفته من تعدد الآلهة واملعب�دات قبل ظه�ر الإ�سام اإىل اأن 
فكرة الت�حيد ما هي اإل خما�ض ع�سري عا�سته ال�سحراء العربية بعد 
الذي  الأمر  وه�  وخ�ارقها،  واملعب�دات جدواها  الآلهة  كل  فقدت  اأن 
يف�ّسر �سرعة ال�ستجابة للدع�ة الإ�سامية خارج حدود مكة )مدينة 
يف  جعلتها  �سّيقة  قبلية  واإحن  وتقاليد  باأعراف  املحك�مة  الر�س�ل( 
م�اجهة حتمية مع �ساحب الدع�ة الر�س�ل الأكرم حممد )�سلى اهلل 

عليه واآله(!  
الثقافية  الأ�س�ل  النقدي -درا�سة يف  الفكر  اأّما كتابه )مئة عام من 
دار  ال�سادر عن  العراق-   للنقد احلديث يف  الت�سالية  واملرجعيات 
العقل  جــذور  اإىل  الع�دة  الغامني  حــاول  فقد  2001م،  للعام  املــدى 
قراءة  الأوىل من خال  امل�ؤ�س�سة  وب�اكريه  العراقي احلديث  النقدي 
للمبدعني  الأول  الرعيل  كتبها  التي  النقدية  الن�س��ض  جمم�عة 
والزهاوي  والر�سايف  والنابل�سي  احللي  كحيدر  وال�سعراء  واملثقفني 
تامر وغريهم، ما دامت  وفا�سل  واملائكة وح�سني حردان  والب�سري 
النقد العراقي  اإليها  اآل  التي  الع�دة قادرة على تفكيك ال�س�رة  هذه 
يف )�سح�ة بغداد احل�ارية( عرب نقد الثمانينات والت�سعينات، وهي 
�سح�ة النفتاح على ال�سـكانية والبني�ية وال�سيمياء والتفكيك والتاأويل 
الغامني �سغ�فا  اأخرى. وهكذا ظل �سعيد  ا�ستجد من مناهج  وكل ما 
احل�سارية  وال�سل�كيات  ولاأفعال  لاأفكار  املحّركة  الأوىل  باجلذور 
التي �سّكلت بالن�سبة له هّما معرفيا لكل م��س�ع من امل��س�عات التي 
ا�ستثارته فاحقها ب�سرب الباحث اجلاد، ومبزاج العامِل الدوؤوب  الذي 

ل ُيخل�ض يف بحثه ل�سيء قدر اإخا�سه للحقيقة املعرفّية وحدها!
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العراق؟ يف  احلايل  للو�سع  روؤيتكم  • ماهي 
• اعتقد ان العراق قادر على حل امل�ساكل التي ت�اجهه، 
ولكن لي�ض قبل ان ينهي حربه مع داع�ض، لن انهاء احلرب 
تعني بدء �سفحة جديدة للق�ساء على الفكار املتطرفة، 
وياأتي البدء نتيجة لطبيعة الن�سجام بني مك�نات ال�سعب، 
ا�سافة اىل ان م�ست�ى المان يف مناطق اجلن�ب وال��سط 
كما ه� يف كرباء والنجف وغريها من املحافظات ما ه� 
لل�سام  العراقي حمب  ال�سعب  ان  ال م�ؤ�سر وا�سح على 

وه� ما دفعني للمجيء وزيارة العراق.  

• هل وجدت �سورا للتعاي�س ال�سلمي بني اطياف 
ال�سعب العراقي؟

• نعم هنالك تعاي�ض �سلمي كما ا�سرت يف بع�ض املناطق، 
ولكن يجب العمل على المر؛ لن هناك مناطق تعاين من 
عدم الثقة، واي�سا م�ساكل كثرية وا�سحة للمتابع، واعتقد 
يجب ان يك�ن هنالك ح�ار ونقا�ض بني جميع الطراف، 

حيث ميكن حل جميع امل�ساكل التي يعاين منها البلد.
الق�ساء على تنظيم داع�ض؛   ولكن قبل كل �سيء  يجب 
من  تك�ن  والبداية  احلـــ�ار،  يتم  ان  ميكن  بعدها  ومــن 
خال الق�ساء وحماربة الفكار املتطرفة والق�ساء عليها، 
وجتفيف منابعها وهذا يحتاج اىل جه�د م�سرتكة من قبل 
اجلميع، لن هنالك حالة من التع�سب الديني بني بع�ض 

الطراف وهناك م�سدر خارجي لهذه الطراف.

العراق؟ الدينية يف  للمرجعية  روؤيتكم  • ماهي 
• اعتقد ان للمرجعية دورا كبريا يف حفظ الرتابط بني 
جميع مك�نات ال�سعب العراقي، واأرى اأنها تعمل على بناء 
و�سلت اىل  وقد  �سخ�سيته،  للحفاظ على  الن�سان  ه�ية 

حواراتحوارات

الشعب العراقي مـــــــحبٌّ للسالم وهو ما دفعني لزيارة العراق

اليك�سندر ماكدونالد، �سحفي بريطاين، يعمل يف  
�سحيفة ميدل اي�ست اآي الربيطانية، قدم اىل العراق 

على اأثر دعوة وجهتها له �سعبة االإعالم الدويل يف 
العتبة احل�سينية املقد�سة �سعيا منها الإي�ساح حقيقة 

االو�ساع يف العراق. 
عمل مكدونالد اأثناء زيارته ملدينة كربالء 

املقد�سة فيلما وثائقيا عنها وعنوانه )ال�سيعة 
بكربالء الذكريات والتقاليد( باللغتني االجنليزية 

والفرن�سية، كما اأجرى عدة تقارير �سحفية منها، 
القتال يف الفلوجة وم�ساركة احل�سد يف حتريرها، 

واكرب مقربة يف العامل.
 جملة )الرو�سة احل�سينية( اأجرت معه احلوار 

التايل حول تفا�سيل زيارته اىل العراق.

اليكسندر ماكدونالد, صحافي بريطاني:
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‚‚
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ان 
للمرجعية 
دورا كبريا 

يف حفظ 
الرتابط 

بني مجيع 
مكونات 

الشعب

الشعب العراقي مـــــــحبٌّ للسالم وهو ما دفعني لزيارة العراق
�سام الطائي • ترجمة: حيدر املنك��سي • حوار: 

اجلميع من خال م�ؤ�س�ساتها اخلريية وامل�ساعدات 
املــزارات  على  ال�سراف  تت�ىل  فهي  تقدمها،  التي 
والطبية  اخلريية  امل�ساريع  من  وغريها  والوقــاف 
فه�  ال�سي�ستاين  اهلل  اية  مبنهجية  امل�سه  ما  وهــذا 
ال�سخ�سية  وبناء  والتعليم  الديني  بالتفقه  يهتم 
املجتمع  لبناء  مهم  امــر  وهــ�  الر�سينة  العلمية 
الدينية  املرجعية  وان  و�سحيحة،  حقيقية  ب�س�رة 

كان لها دور مهم يف احلفاظ على العراق.

• ما هو راأيكم بالو�سائل االعالمية العاملية 
االعالمية  الو�سائل  بع�س  ان  تــرون  وهــل 
االثــارة  حتقيق  بغية  م�ساكل  خللق  ت�سعى 

واالنت�سار؟
العامل  يف  �سخ�ض  كــل  ان  لنا  يت�سح  ان  يجب   •
بان  يعتقد  خ�س��سا  الو�ــســط  والــ�ــســرق  عم�ما 
ت�جهاته؛  على  ت�ؤثر  ان  ميكن  ل  ــام  الع و�سائل 
ولكن هنالك تاأثر يف بع�ض ال��سائل العامية، نعم 
بريطانيا  يف  العامية  لل��سائل  ت�سديق  هنالك 
متييز  يف  دور  للم�اطن  يبقى  ولكن  امريكا؛  ويف 
بريطانيا  يف  النا�ض  بع�ض  مع  تكلمت  ول�  احلقيقة 
ال��سائل  اغلب  بان  يبلغ�نك  فانهم  العــام  ح�ل 

العامية هي غري �سادقة.
ال�سيعية  القن�ات  بع�ض  ان   ل�  املثال  �سبيل  فعلى 
القن�ات  بع�ض  هنالك  فان  ل�ساحلها؛  خرب  تن�سر 
الخــبــار؛  بع�ض  وتــكــذب  عك�سها  �ستعمل  ال�سنية 
متثل  ان  ميكن  ل  العامية  ال��سائل  ان  واعتقد 
ال�سارع او امل�اطن؛ فمن امل�ستحيل ان هنالك اآلف 
ال��سائل العامية وع�سرات الآلف من ال�سحفيني 
ح�ل العامل وكلهم يك�ن لهم دور �سلبي؛ بل بالعك�ض 

من  كما  احلقيقة  نقل  على  يعمل  من  هنالك  فــان 
هذه  فيها  تقع  اخطاء  هنالك  ولكن  ال�اقع،  ار�ض 
ال��سائل العامية فهي مل تت�اجد على �سبيل املثال 
الخبار  تاأخذ  هي  بل  احلقيقة  وتنقل  الــعــراق  يف 

والتقارير من م�سادر اخرى.

• هل تعتقد ان االعالم العراقي قادر على 
مواجهة االعالم املعادي ونقل ما يدور اىل 

العامل؟
يبقى حمليا مهما كانت درجة  العراقي  • العام 
عددا  ان  وجتد  عراقي�ن  هم  ومتابع�ه  احرتافيته، 
من  يـــدور  مــا  يتابع�ن  العراقيني  غــري  مــن  قليا 
العامية  ال��سائل  خال  من  العراق  يف  احــداث 
لربنامج  تفعيل  هنالك  يك�ن  ان  ويجب  العراقية،  
الزيارات لل�سحفيني الجانب خللق ت�اجد ل��سائل 
النا�ض  ولقاء  العراق  ار�ــض  على  اجنبية  اعامية 
وزيارة اخلط�ط املتقدمة او الرا�سي املحررة من 

داع�ض.

العراق؟  اىل  رحلتك  ت�سف  • كيف 
• انها جتربة رائعة وجيدة فبالرغم من حرارة اجل� 
ال انني احببت ال�ساي العراقي؛ ولكن مل اأتاأقلم مع 
طبيعة الطعام، فالرحلة ك�سفت عن بع�ض الغم��ض 
من خال لقائي بعدد من امل�اطنني، وا�سافت يل 
وزيــارة  جمــددا  بالع�دة  وارغــب  جديدة  معل�مات 
مدينة الب�سرة، واقليم كرد�ستان، ورغبتي ان ازور 
مدينة امل��سل بعد حتريرها، وهي امنيتي ان التقي 
حتت  املدينة  يف  كــانــ�ا  ممــن  امل�اطنني  مــن  بعدد 

�سيطرة داع�ض. 



نسق اللون وطاقته التأثيرية! 

احل�سيني حممد  • د. 

العراقيني  الفنانني  مــن  حممد(  فاخر  فـــ)  لــذا 
فكاأن  معا�سًا،  زمنا  الفن  تلب�سهم  الذين  القائل 
حياته �سريط مت�سل من الل�حات املل�نة واملتتابعة 
( حيث  احلربني  مابني   ( اىل جيل  ينتمي  ولك�نه 
ال�سفافة  نف�سه  يف  غــائــرة  نــدوبــًا  احلــرب  خلقت 
نتاجه  على  ال�ا�سحة  ب�سماتها  لترتك  الب�سيطة 

املبكر.
ل)جماعة  م�ؤ�س�ض  ع�س�  حممد(  فاخر  الفنان) 
وحتى   )1982( منذ  ا�ستمرت  الــتــي  الأربـــعـــة( 
اجليل  لهذا  جماعي  منجز  اكــرب  وهــي   )1990(
العراقية   الت�سكيلية  احلركة  تاريخ  يف  املاأ�ساوي 
هــذه  جماعتهم  خـــال  ومـــن  الــثــمــانــيــنــات  جلــيــل 
تبل�رت روؤيتهم ، ف�سنع كل منهم خطابه الت�سكيلي 

اخلا�ض به . 
ولد)فاخر حممد( يف بيئة ريفية �سميمة على تلة 
ترابية من تال بابل ون�ساأ و�سط لقى الثار املبعرثة 
الرقم  التاريخ املدون على  واملطم�رة وت�سبع بعمق 

رفل  حيث  الفلكل�رية  العنا�سر  وتلب�ض   ، والفخار 
بها ان�سانه الول يف جتاربه املبكرة الاحقة ف�سنع 
منها رمزًا ا�سط�ريًا حل�سارة زراعية فاعلة حتيطه 
وتغلفه الرم�ز الفلكل�رية ، وكاأنه ي�سبح و�سط هالة 
قد�سيته اخلليقية .. ثم قادته جتاربه الاحقة اىل 
جتاوز العمل التقليدي  مبعنى انه مي�سي قدماً  يف 
ب��سفه  الر�سم  احــرتاف  خال  من  روؤيته  تاأ�سيل 
البارع بني نظم اجلمال  للتخاطب  ر�سالة ابداعية 
امل�ست�حاة  الرمزية  مع  الطليق   والرتا�سل   ، احلر 
حيث   . املحلية  والثقافة  ال�سخ�سية  ح�سارته  من 
لتقف  خيال  منطقة  اىل  البيا�ض  جــذب  يف  بــرع 
ازائه ح�ائل تعيق م�سارات الروؤية خط�طا وا�سكاًل 
وال�انا وهي ت�سرح يف جغرافية ال�سطح الت�س�يري 

مب�س�رة حد�ض خاق ورقابة عقلية عن بعد . 
ان اعمال) فاخر حممد( تق�م ا�سا�سًا على خلق ن�ع 
من ال�حدة .. ن�ع من التجان�ض .. ن�ع من العاطفة 
والرتابط بني مك�نات العمل عنده من خال جعل 

هذه املك�نات جمرد �سدى وتكرار نافع ومفيد اكرث 
يف  تاأكيدها  يتم  التي  الأخرى  املك�نات  من  اهمية 
ج�انب العمل الفني . وي�ستطيع  يف ج�انب معينة 
يف اعماله العديدة واملتن�عة باأ�سكالها وم�ا�سيعها 
الدرامية ان يعاي�ض مداركنا كعي�ن تتلقف كل تلك 
من  اخرى  ج�انب  يف  ولكن   ... اليجابية  التقنية 
ال�جدانية  املعاي�سة  تلك  املتلقي من  يجرد  اعماله 
تبداأ م�سرية  وهنا   ... العميق  التفكري  ويدفعه اىل 

الفنان احلقيقي وتبداأ عملية تق�سيه العميق .
الفــات  على  بقدراته  ي�حي  حممد(  )فاخر  ان 
من الق�اعد .. لكنه رغم ذلك يتفق اىل حد كبري 
املتاأتي تدريجيًا من م�سارات  ال�س�يف  مع اجلانب 
امل��س�ع داخل الل�حة ،  وكلها تف�سي اىل النف�ض ، 
اىل الذات ، اىل اهلل ، اىل املجه�ل ، فا ي�ستطيع 
ان يكت�سفها املتلقي العادي الب�سيط ، بالرغم من 
جميع  خــال  ومــن   .. الــلــ�ين  الــطــرح  يف  تفاوتها 
يدرك  لأنــه  متميزة  اعماًل  �ستبقى  الفرتا�سات 

ان الرتاث هو احد اال�س�س الفنية التي 
يجب ان تكون منطلقًا للفنان، �سريطة 
حريف  ب�سكل  الرتاث  تقليد  اليعاد  ان 
ب�سكل  ي�ستلهم  اأن  يجب  بل  ؛  جامد 
ابداعي يتنا�سب وروح الع�سر وطبيعة 
حياة االن�سان، ان اعمال فاخر حممد 
امتالأت  وروؤى  �سغوط  عن  تعبري  هي 
ان  اال  يبق  ومل  وب�سريته  نف�سه  بها 

تنطلق يداه لتجو�س يف روح الر�سم .

فنونفنون

فاخر محمد
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النا�ض  اىل  يقدمه  ان  يحاول  الــذي  فنه  ان  متاما 
ك�ساهد عيان على احامه اخل�سراء . 

يف اعمال الفنان )فاخر حممد( نح�ض بان الت�زيع 
ال  ه�  ما  الل�نية  امل�ساحات  اخلفيف  الهارم�ين 
�س�ى  يحمل  ل   ، خالٌد  �س�ء  ي�سكنه  م�سع  ايحاء 
طابع التذبذب املق�س�د يف طريقة  اختيار م��س�ع 
الل�حة ، هنا تبدو ل�حات الفنان كبديل حتمي اخر 
زاخر باخلط�ط والل�ان.  اذ ي�سكل الل�ن عن�سرًا 
فاعًا يف حتقيق ال�ستجابة اجلمالية لدى املتلقي 
تام  �سلفا وب�عي  الفنان فاخر حممد يدرك  ، لن 
التاأثري ال�سيك�ل�جي لن�سق الل�ن وطاقته التاأثريية 
، فان�ساأ عاقات ل�نية غاية يف التجان�ض والتقان 
، وقيمة الل�ن عنده ت�ازي القدرة الفنية للعنا�سر 
�سطح  على  املهيمنة  العامة  ب��سفه   ، الخـــرى 
مل�نًا  مهرجانًا  الل�حة  ام�ست  بحيث  لديه  الل�حة 

بع�امله ال�سحرية .
م�سادر  من  مفرداته  حممد(  )فاخر  ي�ست�حي 
والكتابة  الآ�س�رية  الرم�ز  بع�ض  ابرزها  عديدة 
الب�سط  يف  امل�ج�دة   ال�سعبية  واملفردة  امل�سمارية 
ب�سكل  يطرحها  املــ�ــســادر  وهـــذه   ، وال�سجاجيد 
لنف�سها  تعطي  ان  تريد  حــي  نف�ض  ذات  معا�سر 
مكانة بني اي مفردة ت�سكيلية اخرى ، جاعًا من 
عــدوًا  الآخــر  البع�ض  عند  املت�اجد  الرك�د  حالة 

لدودًا لروؤيته .
وامنا  املبا�سر  التقليد  يف  ي�سقط  ل  حممد  فاخر 
ي�ستل روح الرتاث ال�سرقي العراقي بهدوء وبذكاء 
بالزمن  املحدقة  والنظرة  الت�سطيح  على  معتمدًا 
الذي م�سى والقادم . ليتبنى وجهة نظر تطهريية 
يف روؤيته ، حيث امل�ت )ثيمة الفناء( معادل للحياة 

بالن�سبة للخا�ض الن�ساين .
وعليه فان فاخر حممد حينما ير�سم فانه ل يفكر 
الر�سم بقدر تعلق المر بتحقيق لذائذه عن  باآلية 
واختيار  ال�سكال  وابتكار  ــ�ان  الل مزاولة  طريق 
اجلمالية  واكت�ساف  الفن�ن  ممار�سة  من  اجلدوى 
الكامنة يف رحم التخييل، لذا وجدناه فنانًا بعيدا 
وت��ساته  بتجاربه  م�ؤمنا  املبالغة  او  الت�سنع  عن 
الفن عنده  ، ولن  الفن  لفهم م�سم�ن احلرية يف 
الروؤى  اتباع  امل�ستحيل  فمن  ب�سريا    ميثل حتديا 
الفل�سفية والنظرة ال�سم�لية للك�ن وال�ج�د واملعنى 
 ، املطلق  اجلمايل  باملعنى  م�ؤمن  فالفنان  العميق 
ويحث خطاه اىل روؤية الامتناهي متذرعًا بح�سيته 

او بعاطفته التي تهزه انفعاليًا .

ان ما يطرحه الفنان فاخر حممد يف جممله  ه� 
�سياغة الثر العام مبنظ�ر �سخ�سي متجدد . 

الفنان يف �سط�ر :
بكال�ري��ض   1977 بابل،    1954  – حممد  فاخر 
دكــتــ�راه   2002 ر�ــســم،  ماج�ستري    1980، ر�ــســم 

فل�سفة فن.

م�ساركاته داخل وخارج العراق : اقام عدة معار�ض 
ج�ائز  عــدة  على  حا�سل   ، وم�سرتكة  �سخ�سية 

حملية ودولية 
اأعماله �سمن جمم�عات خا�سة ومتحفيه  تت�اجد 
يف كل من العراق ودول العامل / يعمل حاليًا ا�ستاذ 

فن يف كلية الفن�ن -بابل
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مي حمن الالرّ •اإعداد: عبدالررّ

رون َمن لي�ص على مذهبهم ول  هم ال�سيعة باأنرّهم يكفرّ ة اخلامتة جند هنا وهناك َمن يترّ على مررّ الع�سور وكررّ الدهور من بعد ع�سر النبورّ
يدين بدينهم.

فهل اأنرّ هذه التهمة حقيقة موجودة لدى ال�سيعة الإماميرّة؟ اأم اأنرّها فرية يقذفها بهم خ�سومهم بني احلني والآخر، ولي�ص لها يف 
الواقع من جمال.

نه ثالثة من ِكبار رجالت ال�سيعة ومتكلرّميهم: هذا ما �سيبيرّ

هل ال�سيعة ُيكّفرون غريهم؟

العالمة  يــقــول  اإذ 
ــد  ــي ــس ــ� ـــري ال ـــب ـــك ال
�سرف  عبداحل�سني 
يف  املو�سوي  الــديــن 
كــتــابــه )الــفــ�ــســول 

املهمة(:
ن�س��ض  من  ي�سري  يف 
اأئــــمــــتــــنــــا )عـــلـــيـــهـــم 
الــ�ــســام( يف احلــكــم 
باإ�سام اأهل ال�سنة واأنهم كال�سيعة يف كّل اأثر يرتتب على 

مطلق امل�سلمني.
ذو  فيه  يــرتــاب  ل  مذهبنا  مــن  الــ��ــســ�ح  غاية  يف  وهــذا 
الباب،  هــذا  من  ورد  ما  ن�ستق�ض  مل  ولــذا  منا،  اعتدال 
عقد  ما  وهاك  ال�ا�سحات  ت��سيح  احلكمة  من  لي�ض  اإذ 

الف�سل لاإ�سارة اإليه: 
ال�سادق )عليِه  اأب� عبداهلل جعفر بن حممد  الإمام  قال 

ال�ّسام( يف خرب �سفيان بن ال�سمط: 
ل  اأن  �سهادة  النا�ض،  عليه  الــذي  الظاهر  ه�  )ال�سام 
واآِلِه  اهلُل عليِه  واأن حممدا ر�س�ل اهلل )�سّلى  اإل اهلل  اإله 
و�سلَّم(، واإقامة ال�ساة واإيتاء الزكاة، وحّج البيت و�سيام 

�سهر رم�سان( ـ احلديث. 
وقال �سام اهلل عليه يف خرب �سماعة: 

)ال�سام �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل، والت�سديق بر�س�ل اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت 

املناكح وامل�اريث، وعلى جماعة النا�ض( ـ احلديث. 
)عليِه  الباقر  علّي  بــن  حممد  جعفر  اأبــ�  الإمـــام  وقــال 

ال�ّسام( يف �سحيح حمران بن اأعني من جملة حديث: 
ــذي عليه  ال اأو فعل، وهــ�  قــ�ل  ــام مــا ظهر مــن  ــس )والإ�
الدماء،  حقنت  وبه  كلها،  الفرق  من  النا�ض  من  جماعة 
على  واجتمع�ا  الــنــكــاح،  وجـــاز  املــ�اريــث،  جــرت  وعليه 
عن  بذلك  فخرج�ا  واحلــّج،  وال�س�م  والــزكــاة  ال�ساة 

الكفر واأ�سيف�ا اىل الإميان(. 
اإىل اآخر ما ه� ماأث�ر عنهم يف هذا املعنى مما ل ميكنني 
ملا  كاف  القدر  وهــذا  ا�ستق�ساوؤه،  ي�سعني  ول  ا�ستيفاوؤه 

اأردناه م��سح ملا ق�سدناه.
من  �سيئًا  املعتربة  الإمامّية  كتب  بع�ض  يف  اأن  فر�ض  ول� 
معناه  هنا  التكفري  من  املــراد  فلي�ض  خماليفهم،  تكفري 
البيت  اأهل  لأئمة  املخالفة  اإكبار  املــراد  واإمنــا  احلقيقي، 
ال�سحاح  يف  ثبت  ما  نظري  وتغليظها  ال�سام(،  )عليهم 
من تكفري التارك لل�ساة، واملقاتل للم�سلم، والطاعن يف 

الن�سب، والعبد الآبق، والنائحة على امل�تى.
وحتقريهم  ال�سيعة،  بتكفري  م�سح�نة  ال�سنة  اأهــل  وكتب 
ونبزهم بالرف�ض تارة، وباخل�سبية مرة، وبالرتابية اأخرى، 
وبغري ذلك من األقاب ال�سعة، ول ت�سل عن الإرجاف بهم، 
والفرتاء عليهم، وبهتهم بالأباطيل، وح�سبك ما جتده يف 
تنقيحها  من  احلامدية  الفتاوى  من  والتعزير  الرّدة  باب 
فاإّن هناك ما ل تربك الأبل عن مثله،  فهل اأنكر عليه يف 
وعدوانه عاذل؟ فحتى  اأو عذله عن ظلمه  منكر؟  بهتانه 
مت�س�ب�ن على اإخ�انكم ـ ال�س�اعق املحرقة ـ وتنبزونهم 
باأهل البدع والزندقة، حتى كان ـ منهاج ال�سنة ـ �سبابًا و ـ 
نربا�سها ـ كذابًا، و ـ فجر الإ�سام ـ ه� ـ الإ�سام ال�سحيح 
القلم  ـــاب  واأرب ال�سريح،  العربي  هــ�  ال�سام  ـ  كــرد  ـ  و  ـ 
واأن�سار ال�سنة اأ�سراب الن�س�يل يف كتاب معاوية بن اأبي 
امليزان، وم��سى  العروبة يف  �سفيان، واحل�ساين �ساحب 
هذا الأرعن يف م�سائله، وابن عانة يف معاميه وجماهله، 
اهلل  حــّرم  ما  ال�سيعة  من  في�ستحل�ن  بجهلهم  يتحكم�ن 

)عّز وجّل( بغيًا منهم وجهًا.

يف  مغنّية  جــواد  حممد  ال�سيخ  �سماحة  ويقول 
تعريفه للم�سلم والكافر:

اأما ال�سرع  معنى الإ�سام يف اللغة النقياد وال�ست�سام، 
الأخــاقــي  امل�سلم  منها  �ستى،  معان  يف  ا�ستعمله  فقد 
ــِه  واآِل عليِه  اهلُل  )�سّلى  النبّي  اإليه  اأ�ــســار  الــذي  ال�سلبي 
و�سلَّم( بق�له: » امل�سلم من �سلم امل�سلم�ن من ل�سانه و يده 
«. فان يف غري امل�سلمني من يكف اأذاه عن النا�ض اأجمعني، 
ل عن امل�سلمني فقط، و قد �سمعنا، و قراأنا عن اأفراد من 
الهندو�ض بلغ�ا الغاية يف امل�ساملة، حتى ملن اعتدى عليهم، 

و مهما يكن فاإّن امل�سلم الكامل يف خلقه ه� من اأدى حق�ق 
النا�ض اإىل جانب قيامه بحق�ق اهلل )عّز وجّل(.

ومنها امل�سلم العامل اليجابي، فقد قال الر�س�ل الأعظم 
اأّي  �ساأله  من  جــ�اب  يف  و�سلَّم(  ـــِه  واآِل عليِه  اهلُل  )�سّلى 
وقال:  ال�سام«.  واإف�ساء  الطعام،  »اإطعام  خري:  الإ�سام 
ثاث من كن فيه فقد جمع الإميان: الإن�ساف من نف�سك، 

وبذل ال�سام، والإنفاق من القتار.
النافع، بخا�سة ما كان  العمل  الطعام كناية عن  واإطعام 
ال�سلم  اما  املحتاجني،  عن  الفقر  دفع  و  الع�ز،  ل�سد  منه 
احلديث:  �سراح  بع�ض  قال  احلياة،  قــ�ام  فه�  وال�سام 
مل�سي�ض  بــالــذكــر  اخل�سلتني  هــاتــني  النبي  خ�ض  واإمنـــا 

احلاجة اإليهما.
من  الإ�ــســام  اأحــكــام  عليه  يجري  الــذي  امل�سلم  ومنها 
وتغ�سيله،  ـــال،  وامل الـــدم  وع�سمة  والـــتـــ�ارث،  املناكحة 
وتكفينه، وال�ساة عليه ميتًا، ودفنه يف مقابر امل�سلمني، 
ما  وعليه  للم�سلمني،  ما  له  بــاأّن  دينًا  نلتزم  ان  وبكلمة 
عليهم، تاركني ما عدا ذلك جلزائه يف الآخرة، فعذابه يف 
نار جهنم، بل خل�ده فيها ل مينع اأبدا من اأن جنري عليه 
حكم الإ�سام، فان اأمري امل�ؤمنني عليًا قاتل اأهل اجلمل، 
قاتل  واأي�سًا  ن�سائهم،  و�سبي  اأم�الهم،  تق�سيم  ُيِجْز  ومل 
الفيء.  امل�ساجد، ول من  اخلــ�ارج، وقال: ل مننعهم من 
يف  وقتاله  لقتله  جتمع�ا  الذين  ال�سام  اأهــل  يف  ق�له  اأمــا 
�سفني: » اإمنا اأ�سبحنا نقاتل اإخ�اننا يف الإ�سام، وق�له 
يف  الغاية  بلغ  فقد  خ�س�مه  واألــّد  اأعدائه  اأعــدى  يف  هذا 
اإن�ساف اخل�س�م والأعداء، وهذا امل�سلم ه� املق�س�د من 
هذا الف�سل، و من ق�ل الفقهاء: » الإ�سام الظاهر « و قد 

جاء حتديده يف كتاب اهلل، و�سنة الر�س�ل وا�سحًا جليًا.
َاَة  قال تعاىل يف �س�رة الت�بة: )... َفاإِن َتاُب�ْا َواأََقاُم�ْا ال�سَّ
من   11 الآيــة  يف  و   .2  ) �َسِبيَلُهْم...  َفَخلُّ�ْا  َكاَة  الزَّ َواآَتـــُ�ْا 
َكاَة  الزَّ َواآَتــُ�ْا  َاَة  ال�سَّ َواأََقاُم�ْا  َتاُب�ْا  ن  َفاإِ  ( ال�س�رة:  هذه 

يِن... (. َفاإِْخَ�اُنُكْم يِف الدِّ
القبلة.  اأهل  الآية حرمت دماء  اإن هذه  ابن عبا�ض  و عن 
و يف الآية 94 من �س�رة الن�ساء: )... َوَل َتُق�ُل�ْا مِلَْن اأَْلَقى 

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد
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ِمًنا... (. وقد دلت الآية على اأن من  َاَم َل�ْسَت ُم�ؤْ اإَِلْيُكُم ال�سَّ
اأدنى عامة من عامات الإ�سام، كالتحية جرت  اأظهر 
يف  كــان  رجــًا  »اإن  البخاري:  قــال  اأحكامه،  جميع  عليه 
غنيمة له، فلحقه امل�سلم�ن، فقال: ال�سام عليكم، فقتل�ه، 

واأخذوا غنمه، فاأنزل اهلل هذه الآية«.
ــِه  واآِل عليِه  اهلُل  )�سّلى  النبّي  اإّن  وم�سلم  البخاري  ويف 
اأن  ي�سهدوا  حتى  النا�ض،  اأقاتل  اأن  »اأمــرت  قال:  و�سلَّم( 
ل اله اإل اهلل، واأن حممدًا ر�س�ل اهلل، ويقيم�ن ال�ساة، 
و  دماءهم  مني  ع�سم�ا  ذلك  فعل�ا  فاإذا  الزكاة،  وي�ؤت�ا 

اأم�الهم اإل بحق الإ�سام، وح�سابهم على اهلل«.
و يف احلديث دللة �سريحة على الكتفاء بظاهر الإ�سام، 
اهلل  )�سلى  ق�له  بخا�سة  مبقت�ساه،  الأحــكــام  ترتب  و 
 « و�ــســلــم(:  ـــه  واآل عليه 

وح�سابهم على اهلل «.
ــي  ــن اأمـــــــــا حـــــديـــــث ب
خم�ض:  على  الإ�ــســام 
اإل  ـــه  اإل ل  اأن  �ــســهــادة 
اهلل، واأن حممدًا ر�س�ل 
ال�ساة،  واإقـــام  اهلل، 
و�س�م  الزكاة،  واإيتاء 
جميع  عند  الت�اتر  حّد  جتاوز  فقد  البيت  وحج  رم�سان، 
وال�سري،  التاريخ  كتب  راجــع  ومن  الإ�سامية،  الط�ائف 
ِمع�ن  جُمْ امل�سلمني  علماء  اأن  يرى  والتف�سري  الفقه  وكتب 
اإىل  بينهم  فيما  ــاف  الخــت حـــدوث  مــنــذ  وعــمــًا  قـــ�ًل 
معاملة  بال�سهادتني  نطق  من  يعامل�ا  اأن  على  هذا  ي�منا 
والأمــ�ال،  الدماء  واحــرتام  والإرث  الــزواج  امل�سلمني من 
فمن اأق�الهم يف باب اجلنائز: » جتب ال�ساة على اأهل 
القبلة«. ويف باب الإرث: »امل�سلم�ن يت�ارث�ن على اختاف 
مذاهبهم«. ويف باب احلدود: »ل يقام احلد على اأحد اإل 
اإذا �سلم من ال�سبهة. وقال�ا: اإذا قال الكافر: ل اإله اإل اهلل 
اإذا  املرتّد  واأّن  الإ�سام،  فقد دخل يف  اهلل  ر�س�ل  حممد 

كانت رّدته بال�سرك فاإّن ت�بته بال�سهادتني.
ه�  و  احلنابلة،  مذهب  على  الفقه  كتاب  ت�سّفحنا  واإذا 
املعتمد عند ال�هابية، وجدنا اأّن املعه�د من طريقة ال�سارع 
التي  امل�ارد  التكفري، وه� من  اأمر  الت�سّدد والحتياط يف 
الق�ّي، فل� وجد ت�سعًا وت�سعني  يتغّلب فيها ال�سعيف على 
وجهًا للتكفري، ووجد وجه واحد لعدمه تغّلب ال�احد على 
القراآنية،  الآيـــات  من  الرغم  وعلى  والت�سعني.  الت�سعة 
والأحاديث النب�ية التي جاءت يف ال�سحاح ال�ستة وغريها، 
وعلى الرغم من قيام الإجماع من ي�م الإ�سام الأول اإىل 
اآخر ي�م، وعلى الرغم من اأن الت�سامح من ف�سل الرحمن، 
والتع�سب من لعنة ال�سيطان، على الرغم من ذلك وغري 
ذلك فقد جزم ابن تيمية باأّن النطق بال�سهادتني ل يكفي، 
والعلم بهما ل يجدي، وال�س�م وال�ساة، واحلج والزكاة 

ل ينفع اإل َمن اآمن باآراء ابن تيمية، وكفر بغريها.

اإىل  امل�سركني  ق�ّسم  ـــه  اأّن مــن  ذلــك  على  اأدّل  �ــســيء  ول 
بال�سهادتني، ول ي�س�م وي�سلي، ول  ن�عني: ن�ع ل ينطق 
الآخــر  والن�ع  وعقاب،  بح�ساب  ي�ؤمن  ول  ويزكي،  يحج 
اإل اهلل ومبحمد ر�س�ل اهلل،  اله  امل�سركني ينطق با  من 
وي�س�م وي�سلي ويحج ويزكي، وي�ؤمن باحل�ساب والعقاب، 
وهذا الن�ع هم املارق�ن من الإ�سام، ل ل�سيء اإل اأنهم ل 
يعتقدون كل ما يعتقده ابن تيمية وهكذا بلغ به الت�سّدد اأن 

ل ير�سى اإل عّمن وافقه فيما ه� عليه.

رّده  يف  الهدى  علم  جعفر  ال�سّيد  �سماحة  ويقول 
على هذه ال�سبهة:

الكفر له معاٍن كثرية وردت يف القراآن الكرمي:
منها: الكفر يف مقابل الإ�سام.

الطاعة،  بكفر  وي�سّمى  الإميــان،  مقابل  يف  الكفر  ومنها: 
فكّل َمن يرتكب املع�سية ُيعّد كافرًا من حيث الطاعة.

ومنها: الكفر يف مقابل ال�سكر، فكّل َمن ل ي�سكر نعم اهلل 
ِبيَل  ا َهَدْيَناُه ال�سَّ يج�ز ت��سيفه بالكفر كما قال تعاىل: }اإِنَّ

ا َكُف�ًرا{ )الإن�سان/3(. مَّ ا �َساِكًرا َواإِ اإِمَّ
والإمامية: متفق�ن على اأّن كّل َمن ت�سّهد ال�سهادتني، واآمن 
باملعاد، ومل ينكر �سروريًا من �سروريات الدين كال�ساة 
بالإ�سام، ويجري  والزكاة، فه� حمك�م  وال�س�م واحلّج 
وجــ�از  الــبــدن،  الإ�ــســام من طهارة  اأحــكــام  عليه جميع 
التناكح معه، وا�ستحقاقه لاإرث، واحرتام العر�ض واملال 
ودفنه،  عليه  وال�ساة  وغ�سله  جتهيزه  ووج�ب  والنف�ض، 

وغري ذلك من الأحكام.
َمن يحكم  وفقائهم  ال�سيعة  ولي�ض هناك عامل من علماء 

بكفر بع�ض ال�سحابة اأو بكفر املخالف لهم بهذا املعنى.
ــداد  الرت اإىل  ناظرة  ـ  �سّحتها  تقدير  على  ـ  والــروايــات 
املعا�سي  الثالث؛ وذلك ل�سدور  اأو  الثاين  باملعنى  والكفر 

والظلم وامل�بقات منهم.
واحلــكــم  معظمهم،  اأو  الــ�ــســحــابــة  بــعــ�ــض  تــكــفــري  اأمــــا 
واآله(،  النبّي )�سّلى اهلل عليه  بارتدادهم فقد �سدر من 
ونطقت بذلك ال�سحاح املعتربة عند اأهل ال�سّنة، فما ذنب 
اأن اعتمدوا على مثل هذه الأحاديث الظاهرة يف  ال�سيعة 
خروجهم عن الإ�سام بعد النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله( ، 
لكن ال�سيعة حمل�ا اأمثال هذه الروايات على اأّن املراد اأّنهم 
اأرتدوا عن الإميان؛ لرتكابهم املعا�سي وامل�بقات، ل اأّنهم 

خرج�ا عن الإ�سام بحيث يحكم بنجا�ستهم.
احل��ض  باب  يف  الرقاق  كتاب  يف  البخاري  �سحيح  ففي 
عن  اهلل  عبد  عن  ب�سنده  روى   )207 ـ   206 �ض   :7 )ج 
فرطكم  اأنــا   « قــال:  و�سّلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  النبّي 
على احل��ض، ولريفعن رجال منكم، ثّم ليختلجّن دوين، 
اأّنك ل تدري ما اأحدوث�ا  فاأق�ل: يارّب اأ�سحابي. فيقال: 

بعدك «.
وروى م�سلم يف �سحيحه بطرق متّددة عن عبد اهلل، وعن 

 « و�سّلم(:  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�س�ل  قال  حذيفة 
لأغلنّب  ثّم  اأق�امًا،  ولأنازعّن  احل��ض،  على  فرطكم  اأنا 
ل  اأّنك  فيقال:  اأ�سحابي.  اأ�سحابي  يارّب  فاأق�ل:  عليهم، 

تدري ما اأحدوث�ا بعدك «.
اأق�ل: ُانظر اإىل ق�له » ولأنازعّن اأق�امًا «. والأق�ام جمع 
فه�ؤلء  كثرية،  جماعة  على  اإّل  يطلق  ل  والق�م  الق�م، 
)�سّلى  اهلل  ر�س�ل  بعد  اأحدث�ا  ال�سحابة  من  اجلماعات 

اهلل عليه واآله(، و�س�ف مينع�ن من احل��ض.
والأحاديث يف هذا الباب كثرية مبث�ثة يف كّل �سحاحهم 
ذكر  حّتى  جــّدًا  كثريين  كان�ا  ال�سحابة  اأّن  ثّم  املعتربة، 
�سحابي،  األف  مائة  من  اأكرث  ال�سحابة  عدد  اأّن  بع�سهم 
ومل  يحدث�ا،  ومل  ملتزمني،  م�ؤمنني  كان�ا  هــ�ؤلء  واأكــرث 

يــرتــدوا،  ومل   ، يبّدل�ا 
ـــيـــعـــة تـــقـــّد�ـــض  والـــ�ـــس
وتعّظم وحترتم ه�ؤلء، 
ــــذعــــن  وتــــــعــــــرتف وت
على  العظيم  بحّقهم 
وامل�سلمني،  الإ�ـــســـام 
ال�سالح  ال�سلف  فهم 
بهم  يــقــتــدى  ـــن  ـــذي ال

ال�سيعة.
اأو يحكم�ن  باأّنهم يكّفرون ال�سحابة  والذي يّتهم ال�سيعة 
بف�سقهم يك�ن كاذبًا خمادعًا، يريد اإيقاع الفتنة والف�ساد 
للكّفار  الطريق  وميّهد  الإ�سامي،  املجتمع  يف  والتفرقة 
ال�سيعة  يكّفر  وكيف  امل�سلمني،  رقاب  على  يت�سّلط�ا  لكي 
واإمام  امل�حدين،  و�سّيد  امل�ؤمنني،  اأمري  وفيهم  ال�سحابة 
واحل�سن  ال�سام(،  )عليه  طالب  اأبــي  ابن  علي  املتقني، 
ال�سام(،  )عليهما  اجلّنة  اأهــل  �سباب  �سّيدا  واحل�سني 
املّطلب،  عبد  بــن  حمزة  ر�س�له  و�سد  اهلل  اأ�ــســد  وفيهم 
حارثة،  بــن  ــد  وزي عمري،  بــن  وم�سعب  الــطــّيــار،  وجعفر 
بن  وعّمار  واملــقــداد،  �سلمان،  املائكة،  غ�سيل  وحنظلة 
يا�سر، واأبا ذّر،  وخزمية بن ثابت، وابن التيهان، و�سعد بن 
عبادة، وقي�ض بن �سعد، واأبا اأّي�ب الأن�ساري، واأبا �سعيد 
واأُبّي  واأبا �سعيد اخلدري، وجابر بن عبد اهلل،  اخلدري، 
بن كعب، خّباب بن الأرّث،  واأبا ُدجانة، و�سعد بن معاذ، 
م�سع�د،  بن  اهلل  وعبد  العّبا�ض،  بن  اهلل  وعبد  والعّبا�ض، 
حنيف،  بن  و�سهل  احلمق،  بن  وعمرو  عــدي،  بن  وحجر 
واأمثالهم من �سحابة ر�س�ل اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله(، 

وغريهم مّمن ا�ست�سهد يف �سبيل اهلل.
األــف  املــائــة  يف�ق  كــانــ�ا  ال�سحابة  عــدد  اأّن  ذكــرنــا  وقــد 
من  تــتــربء  واإمّنـــا  اأكــرثهــم،  تقّد�ض  وال�سيعة  �سحابي، 
اهلل  )�سّلى  اهلل  ر�س�ل  اآذوا  والذين  والغا�سبني  الظاملني 

عليه واآله( يف عرتته، والذين بّدل�ا وغرّيوا.
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مل يكن يف الرجل الذي اأقّله حممد �سامل ب�سيارته االجرة مايثري االنتباه، كان رجال عاديا 
مبالمح طيبة هادئة وحلية مازالت تعلق بها بع�س البقع ال�سوداء، حتى حديثه الذي 

تقا�سماه منذ دقائق، كان حديثا عاديا عن انقطاع الكهرباء والتفجريات واخربه عن ا�سياء 
�سمعها من قريب له يف اجلي�س عن داع�س الذي ي�ساغل قواتنا على احلدود منذ مدة، ولكنه 

رغم انزعاجه من كل ذلك حتدث ب�سوت رزين عن احلياة التي الت�ستحق اهتماما كبريا من 
االن�سان وانها التلبث ان تنتهي اىل املوت ومابعد ذلك هو املهم، وافقه حممد بحما�س وهو 

يحاول ان يقلد �سوته الرزين وطريقته الهادئة يف احلديث، وحني خفف حممد من �سرعته 
ليتفادى اال�سطدام بامراة كانت تعرب الطريق، نظر الرجل اىل �ساعته وقد ا�سارت اىل 

موعد ن�سرة االنباء ثم مد يده اىل املذياع فاحتا ال�سوت بعد ان رمق حممد بنظرة ا�ستئذان.

االمتحــــــان

قصة قصيرةقصة قصيرة

�سلمان الثاين• ق�سة:كاظم  • اجلزء 
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قالها الكهل بطريقة مثرية واكمل 
منهم  نفرا  بعينه  راى  انه  �س�ري  �سديق  يل  اأق�سم   -

وهم يذبح�ن طفا يف اخلام�سة امام امه    
الهلع  مامح  الن�س�ة  ل�سيما  احلا�سرين  وج�ه  اعتلت 
ببع�ض احلرج  اح�ض  انه  الكهل حتى  الرجل  قاله  مما 

من ذلك ف�سارع اىل خماطبة زوجته ب�س�ت م�سم�ع 
- اأمل تك�ين معي يف �س�ريا و�سمعت كل تلك ال�سياء

بهم  نت�سفع  مادمنا  لنا،  وقــاء  البيت  اهــل  �سيك�ن   -
ونتم�سك فلن يحيق بنا �س�ء 

مبا  الن�س�ة  متتمات  فتعالت  بــذلــك  زوجــتــه  اجابته 
ت�سمتدن به الع�ن واحلفظ من اهل البيت مبا لهم عند 

اهلل من املكانة. 
واحاديث  وج�ه  يدور ح�لها من  افراح عما  ان�سغلت    
للدخ�ل  اململ  الط�يل  وانتظارها  طفلها  على  بالقلق 
بعد  ومتتمت  كالخريات  هلعت  لكنها  الطبيب،  على 
الكهل  بها  نطق  التي  الطريقة  انتباهها  جذبت  ان 
عبارة ل اعان ولبطيخ وا�ستمعت ملا قاله بعد ذلك. 
وحني انتهت انفرج باب الطبيب وخرجت �سابة حتمل 
طفلها ومعها ال�سكرتري الذي نطق برقم بطاقة افراح 
فنه�ست من ف�رها بعد ان ا�سندت طفلها على كتفها 
ت�سل  ان  وقبل  ال�سغرية،  اليدوية  حقيبتها  وحملت 
والقى  العيادة  اىل  حممد  زوجها  دخل  الطبيب  غرفة 
يف  لل�سدفة  افــراح  فتب�سمت  اجلال�سني  على  التحية 
جميئه وهي ت��سك ان تدخل، وا�سرع بتناول طفله منها 
طالبا من ال�سكرتري الدخ�ل ه� اي�سا بعد ان او�سح له 

ال�سلة التي تربطه بافراح وابنها.  
ط�يلة،  فــرتة  الطبيب  غرفة  يف  ت�اجدهما  ا�ستغرق 
ظل فيها ال�سكرتري يقراأ لاخرين مان�سر على �سفحة 
الفي�ض ب�ك ح�ل دخ�ل امل��سل، وقد كان معظمه اإدانة 
للخ�نة واحلك�مة، وحني غادرا ارت�سمت على وجهيهما 
عن  الطبيب  به  اخربهما  ما  ب�سبب  احلــزن  عامات 
القلب،  فتحة يف  مــن  يــعــاين  انــه  قــال  ــام،  ــس و� حــالــة 
�سي�ستمر ملدة ط�يلة يف تناول بع�ض الدوية بانتظار ان 

يبلغ يف العمر مايتجاوز دور الطف�لة وحينها �سيتمكن�ن 
من اجراء عملية جراحية له.     

يحدق  �سامتا  حممد  ظل  املنزل  اىل  الطريق  وطــ�ال 
لامام تاركا زوجته تبكي ب�سكل هادئ ثم حدثت امها 
فردت  الطبيب  قال  مبا  اأخربتها  النقال،  جهاز  عرب 
الم بانفعال اأنها �ستاتي اليهم حاملا يع�د ولدها حيدر 
من العمل لي��سلها ب�سيارته ورّدت افراح بدورها انهم 
�سمته  كان حممد يف  اثناء ذلك  بالنتظار.  �سيك�ن�ن 
يفكر باملر�ض الذي ا�ساب ولده والنباأ الذي �سمعه يف 
ال�سباح ح�ل دخ�ل داع�ض اىل امل��سل، قال يف نف�سه 
انه ي�م م�س�ؤوم، ثم عاد وا�ستغفر فه� رجل م�ؤمن يرجع 
كل الحداث اىل م�سيئة اهلل وير�سى بها، ولكنه مل يجد 
غ�سا�سة يف العرتاف من ان المرين قد مزقا نف�سه 
ايــام  30عــامــا،  منذ  مبثله  ي�سعر  مل  بحزن  وا�ــســعــراه 
الخ�سر  بجن�نها  حتــرق  امل�س�ؤومة  القاد�سية  كانت 
والياب�ض، مل يزل يذكر ذلك الع�سر اخلريفي حني رن 
جر�ض الباب، وكانت امه ت�سر الغ�سيل يف املمر ال�سيق 
وبني  بينهم  امل�سرتك  وال�سياج  البيت  بني  املح�س�ر 
واقفا  الباب فيما ظل ه�  جارهم، حتركت جدته اىل 
الباب،  عند  اجلدة  ت�قفت  حتى  املمر  عند  امه  قرب 
ولنها مل تكن حينها ترتدي العباءة مل تفتحه وحتدثت 
من وراءه مع الطارق . امل�سافة بني الباب واملمر ال�سيق 
قالتها جدته  التي  )َمــن(  كلمة  ي�سمع غري  فلم  ط�يلة 
ثم راآها وهي تنفعل ب�سكل غريب وا�سرعت تفتح الباب 
العراقي  بالعلم  ملف�فا  نع�سا  حتمل  �سيارة  منه  لتطل 
فاطلقت �سرخة مه�لة مايزال �سداها عالقا يف ذهن 
والقت  جمن�ن  ب�سكل  امه  هرولت  الي�م،  حتى  حممد 
بنف�سها على ال�سيارة كما فعلت اجلدة متاما و�سرعتا 
ب�ؤب�ؤيه قد جتمدا  ان  تع�لن ب�س�رة مرعبة حتى ظن 
اباه مات  ان  يعني  ما�ساهده  ان  يف عينيه، وحني علم 

.. بكى مبرار. 
افــراح  فيه  تبارح  مل  الليل،  من  ط�يل  هزيع  انق�سى 
كلمات ال�سراعة هلل كي ي�سفى �سغريها وهي حتت�سنه 

االمتحــــــان
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يحدق  حممد  جل�ض  فيما  للحزن،  م�سرعة  روحها  اب�اب  تاركة  بالغ  بحن� 
ب�سمت يف غمامة الب�ؤ�ض التي القت ظالها على زوايا بيته ال�سغري، وتذكر 
امه بعبارتها التي �سمعها منها مرارا ... حني ت�سري ابا �ستعرف مامعنى 
واملكت�ب وجتاوز  ال�سرب  حّدثها عن  اإنه  ل�  وود  زوجته  على  اأ�سفق  البن، 
املحنة ولكنه عزف عن ذلك ملا اح�سه يف م�ساعره من فت�ر حيال مثل هذه 
الكلمات رغم ما اعتاده يف نف�سه من �سدى مقد�ض لها طيلة حياته، ولكنها 
الفتحة اللعينة التي جتعل من فلذة كبده طفا ي�سك� العلة يف قلبه، القلب 
الذي مل يدر حممد كيف يعرب عن فرحه الغامر حني �سمعه ينب�ض اأول مرة 
معلنا عن حتقق رغبته امل�سب�بة لاب�ة  بعد ط�ل انتظار، مازال يذكر كيف 
اغرورقت عينا افراح بالدم�ع وكيف اأح�ض معها انهما باتا يف عامل جديد، 
عامل �سيعلق يف ف�ساءاته �سدى �سحكات طفلهما الرائقة، و�سيحلمان فيه 

مبا ي�سريه ذلك الطفل يف الغد. 
النباأ للت�  لبد ان هذا الفت�ر ب�سبب انه تلقى 
ام  اإن  ثم  لحــق،  وقــت  يف  اميانه  و�سي�ستعيد 
يف  األقت  �ساعتني،  قبل  جاءتهم  حني  افــراح 
الت�سليم  احاديث  من  مايكفي  ابنتها  ا�سماع 
المر  اىل  النظر  عليهما  ان  وقالت  والر�سا 
من جانبه املتفاءل يف اأن ال�لد �سي�سفى، واأن 
ماحدث لهما اه�ن الف مرة مما بات يحدث 
النفجارات  بفعل  النا�ض  من  للمئات  ي�م  كل 

وغريها.
الــذي عليه ان  الــدواء  اأمــر  واأراد ان يفكر يف 
ي�فره حتى م�عد العملية امل�ؤجل اىل  ما بعد 
اىل  ياأتيا  اأن  قبل  ا�سرتاه  لقد  عــدة،  �سن�ات 

للمدة  ب�سيطة  الثمن، وبح�سبة  باه�ض  الطبيب  املنزل وكان كما اخربهما 
التي ينفد فيها الدواء يف املرة ال�احدة وعدد مرات �سراءه �ستك�ن النتيجة 
ولكنه  يفكر يف ذلك   ان  اأراد  بت�فريه من عمله ك�سائق اجره،  ين�ء  مبلغا 

ا�ستحى واح�ض انه يخ�ن حبه ل�لده اإذا مافعل.
التفت اىل افراح التي جل�ست عند طرف ال�سرير بعد اأن بادرته قائلة بنربة 

قلقة
-بالن�سبة ل�سق�ط امل��سل ..

يف العيادة �سمعت مايبعث اخل�ف يف قلب هذا اجلدار
-هذا ماحدث 

قال�ا ان كل مدن العراق الخرى ميكن ان تك�ن الن واقفة يف الدور.. ورمبا 
دخلتها ق�ات داع�ض يف اليام القادمة  

-نف��ض رخي�سة وام�ال طائلة و�سمائرميتة 
كل �سئ ممكن حني جتتمع هذه الم�ر 

-لكن امل��سل �سنية .. ميكن ان ليك�ن ثمة خطر على اهلها
اأما مدننا ! .. داع�ض جتعل من قتل ال�سيعة واجبا مقد�سا .. 

�سيبيدوننا .. 
قالت الكلمة الخرية وهي تكاد ترتع�ض من خ�ف مل يجد حممد مايرده به 
عنها، بل انه ل�ل ماوجده لزاما عليه من �سرورة التخفيف عنها، لف�سح 
عن خماوف يف نف�سه تف�ق ما ارت�سم على وجهها، مما �سمعه الي�م اأثناء 

جت�اله  من عدد من الركاب .. 
ثمة ا�ستاذ جامعي قال له 

يتلق�ن  كان�ا  الذين  واملت�سددين  الرهــاب  ح�ا�سن  العت�سام  �ساحات   -
ت�سقط  ان  لداع�ض فاتلبث  الع�ن  يد  �سيمدون  اجنبية،  دول  املع�نات من 
عند  ويك�ن�ن  اأيام  اإل  ماهي  اإذن  الدومين�،  كاحجار  امل��سل  بعد  مدنهم 

اب�اب بغداد
وقال اآخر

الرجال  ا�ستطاع�ا جعل اللف من  لقد م�سخ�ا عق�لهم، لادري كيف   -
وذبــح  قتل  مــن  مايفعل�نه  ان  مــن  يقني  على 
يكافئهم  جهاد  ه�  ال�سغري،  للطفل  حتى   ..
اهلل عليه باجلنان، ومن ُيقتل منهم �سيتناول 

الغداء مع النبي 
وقال �ساب يف الثاثني 

- اأي جمن�ن يتحدث عن ال�ق�ف يف وج�ههم 
؟! 

يق�ل�ن انهم يهزاأون بامل�ت، وواحدهم يهرول 
اليه ب�سدر مفت�ح ..

ال�سن�ات  فهاهي   .. هذا  اأ�سدق  يل  بالن�سبة 
انتحاري  كم   .. ال�سق�ط  بعد  فيما  املا�سية 

خالها فّجر نف�سه ؟!
وقال رجل كان يرتدي الزي املدين ولكنه قال عن نف�سه انه نقيب يف اجلي�ض

ومن ي�سدهم؟!   -
ناهيك عن  املتعددة عرقيا وطائفيا،  بال�لءات  الع�سكرية ممزقة  القيادة 
املت�اطئني والتابعني خمابراتيا جلهات اجنبية .. وماحدث يف امل��سل دليل 

ملم��ض على ذلك
واما احلك�مة ف�اقعها الذي نلم�سه جميعا اأ�سعف من ان يقف امام م�ؤامرة 

بحجم داع�ض                              
       وقال �سيخ م�سن 

ديننا  من  جتعل  اهلل  حدود  وي�سم�نها  ي�سع�نها  التي  الق�انني   -
�سيئا مرعبا .. اإنهم يقيم�ن احلد على تدخني ال�سكائر ومتابعة كرة القدم 
وا�ستخدام امل�بايل، واملراة التي تغادر املنزل با حمرم، وعليها ان ترتدي 

م�س�حا ا�س�د يجر اذياله يف الر�ض وتغطي وجهها بنقاب �سميك. 
ولكنهم اأولد احلرام يفر�س�ن على الن�ساء الر�س�خ التام .. حتى املتزوجات 
.. اإذا ماطلبهن اأي من املجاهدين .. كما ي�سم�ن اأفرادهم .. اىل الفرا�ض، 

وي�سم�ن امل�اقعة التي تتم بجهاد النكاح
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"بقية اهلل يف اأر�شه"... 
• ال�سيخ احمد الدر العاملي

ــــورى ـــــوَث ال ـــا غ ـــراك ي ـــس ــــرى � ـــا ت ـــل ي ه
نـــــــــــا ــــب الـــدُّ ــــَه وتـــــــرفُّ رايــــتــــك الـــتـــي َت
ــم يعد ــل ــَة اجَلـــمـــــــــــالرِ ف ـــ ـــ وتــعــيــُد هــنــد�ــس
ــْف ــس تــرتــ� ـــي مل  ـــت ال ــا  ــن ــَت ــم ــس ــ� ب وتـــعـــيـــُد 
ـــــرُّ عــيــوَنــنــا ـــــقرِ ــــــــدى، فـــمـــتـــى َت طـــــــاَل امل
ـــهرِ ــــــواك ونــــحــــُن حـــــول َ�ـــســـيـــائرِ ــــــرى ل ون
ـــــــنْيُ الــــ�ــــســــوْق يــــذبــــُل جــفــنــهــا ــــــاذا وع م
ــَع َقــْمــُحــهــا ـــ ــَن ـــ هـــذي حــقــوُل الــ�ــســـــــــــوقرِ اأْي
ُنــخــيــلــٌة احلــــيــــاة  يـــبـــ�ـــس  يف  االأر�ــــــــــس 
ــــــــَوى ـــَك.. اأتــعــَبــهــا الــنَّ ـــي ــفــُة الـــعـــروجرِ اإل �ــسَ
ــك حــ�ــســُنــنــا ــنرِ ـــت حلــ�ــس ـــا حـــنَّ مـــن فــــرط م
ـــهـــا فــامــ�ــســح عـــلـــى َوجـــــــعرِ الــــُقــــلــــوبرِ فـــاإنَّ
ــحــق َوْردنـــــــا ُعــــــْد �ـــســـيـــدي فـــالـــظـــلـــُم يــ�ــس
ـــى يــد ـــل ـــاق ع ـــف ـــت ـــس ـــر ا� ـــج ـــف ــــا ال ــــه ــــااأي ي
ــار( حــقــيــقــة الـــ ــظ ــت )مــــات الــتــ�ــســرّب يف ان
ـــرت ـــــدا وتـــكـــ�ـــسَّ ـــــْل فـــقـــد ُبـــــــحَّ الـــــنِّ َعـــــجِّ
ــنــا ـــُل بــالــ�ــسَّ ـــجـــلَّ ـــــــُل امل يــــــــــــــــــــا اأيـــهـــا االأم
نــا ــــــَل الــدُّ ــنــفــ�ــُس يـــا اأَم اأ�ــــســــرْق فــدتــك ال
ــا ــه ــُق ــْب ـــّدد َع ـــب ـــد ت ــا الـــ�ـــســـالمـــةرِ ق ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ُدن
ــا  ــربن ـــاحـــةرِ �ــس ــــن مـــ�ـــس اجلــــــــرُح اأكــــــــرُب م
ــــه تـــــــعـــــــادل عـــــاملـــــًا ــــت ـــــــا مـــــــن حمــــب ي

اأنـــُفـــ�ـــسٌ ــــَك  َجــــَمــــالرِ ـــا  ـــَي ـــْق ُل اإىَل  ــــْت  ــــاَق َت
ــي َتــ�ــســي :  ـــــُة ب ـــــيَّ َ والــَتـــــقرِ اأُخـــفـــي الــتــ�ــســربُّ
ـــَك نـــاظـــري ــى �ــــســــاأمــــالأُ مــــن جـــمـــالرِ ــت ــم ف
ــري ــجرِ ــح ـــاءرِ مَب ـــك ـــُب ـــاَخ يـــعـــقـــوُب ال ـــس ـــد � ق
ــنَّ عــلــــــــــــــيَّ يا ـــ ـــ ــُم َف ـــــربى(  ُك يل )غـــْيـــبـــٌة 
�ــــــســــــاأراَك خـــلـــَف االأمــــنــــيــــاترِ بـــ�ـــســـارًة

ـــًا اأخـــ�ـــســـرا؟ ـــود ُعــــــوُد الـــقـــلـــبرِ غـــ�ـــسَّ ـــع وي
ـــــــورا ـــى �ـــســـمـــائـــك اأن ـــعُّ عـــل ـــس ـــ� فــــجــــرًا ي
ا ـــربِّ ـــع ــى اجلــــمــــالرِ عــــن اجلــــمــــالرِ ُم ــن ــع م
ــرا ، فـــــاالإنـــــاُء تــكــ�ــسّ ـــعـــادةرِ ــــ ـــ�ـــسَّ طــعـــــَم ال
ـــــُذرى ـــــــراَك َتـــقـــوُدنـــــــــــا نــحــو ال ومـــتـــى َن
ـــَك كـــوَثـــــــرا ــى مــــن مـــعـــيـــنرِ ــق ــس ــ� ــُن ـــــــٌر ل ُزم
ــوؤهــا الــــرثى؟! ــوف ميــل ــس هـــل قــبــل نــــورك �
اأمـــــطــرا ــظــاُرَك  ـــ ــت ان �ُسـْنـُبـلرِها  فـــوَق  ــذ  ـــ ُم
ــمــرا ــثـــ ـــور لــتـــ ـــه ـــظ فــــاأفــــ�ــــسْ يـــنـــابـــيـــع ال
ـــــــروُف.. كــمــا َتــــرى! ــرترِ احل ــسَّ ــ� ــك حــتــى ت
ـــــرا ـــ ـــ ـــ ـــك اأنــُه �ــســـــــــــّقــت بــاأ�ــســلــعــنــــــــــــــا حلـــبِّ
ـــَمـــرا ْ ــت يف انـــتـــظـــارَك جمرِ ــبَّ ـــبـــَت �ــس ُمـــذ غرِ
ويــ�ــســرتى ـــاُع  ــــ ــــ ـــبــــ ُي ــــتــــنــــا  اأمَّ ـــمـــرُي  �ـــس و 
ــرا حــــمــــراء مــــذ قـــطـــع الــــظــــالم اخلــنــ�ــس
ــرى ــرُج يف لــيــالــيــنـــــــــــا الــ�ــسُّ ــس ــ� ــراق ت ـــ ـــ ــس اإ�
را تـــتـــحـــدَّ اأْن  ــــل  ــــْب َق ــــن  م ـــا  ــــ َعـــرباتـــنــــ
ـــــرْق فـــقـــد طـــــال االأ�ــــســــى وجتــــــّذرا اأ�ـــــس
را!! يـــتـــحـــرَّ اأن  يــ�ــســتــاُق  ـــم  ك فـــالـــ�ـــســـوُء 
ـــُه فــــــوَق الــــرثى ـــَل ـــي ل اأ�ـــــســـــدَل  و اجلـــــــوُر 
ــًا ومـــــــوؤّزرا ـــ ـــ ــرعـــ ــسْ ــ� ــرَك ُم ــس ــ� ــن ـــاقـــدم ب ف
ـــرى ــــهــــا ج ـــــــُع احلــــنــــني برِ وكــــواكــــبــــًا دم
ا ً ـــرُبّ ـــ�ـــسَ َت ُتـــطـــيـــُق  ال  َبــــاَتــــت  الـــَهـــْجـــر  يف 
ا ـــربرِ َتـــ�ـــسْ ــــْن  ل اأم  ــــرَبَت  ــــسَ � ــــــواَك  ه ـــــاٍد  ب
فـــالـــ�ـــســـرُب مــــن فـــيـــ�ـــسرِ املـــــدامـــــعرِ اأزهــــــرا
اأخـــرَبا  - ا�ــســتــيــاقــَي  ـــَم  ُكـــترِ اإن   - ـــُع  م ـــدَّ وال
ـــمرِ )االأنـــــــا( كــــْي اأظــهــرا ـــَل ــــْن ُظ ـــــوالَي مرِ م
ــة اأ�ـــســـفـــرا ــق ــي ــق ــا احل ــن ــس ــى يـــديـــك � ــل ــع ف
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بـ فوبيا الهاتف

أشياء تشير إلى إصابتك 

ت�سبب البكترييا، التي تتغذى على بقايا الطعام العالقة بني االأ�سنان، اأو رائحة القهوة وال�سجائر، رائحة الفم الكريهة يف بع�س 
االأحيان، لكن هناك اأ�سباب مر�سية لرائحة الفم الكريهة، بع�سها غري متوقع كما يلي:

الربد. ونزلت  احللق،  والتهاب  الأنفية،  اجلي�ب  كالتهاب  العل�ي:  التنف�سي  اجلهاز  • التهابات 
املعدة. حم�ض  • ارجتاع 

الكريهة. الفم  رائحة  ي�سبب  الذي  الغاز  اإنتاج  ويتم  البطن،  تنتفخ  الاكت�ز  تك�سر  عدم  نتيجة  الاكت�ز:  حتمل  • عدم 
•جفاف الفم: هي حالة ل تفرز فيها الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب، ما ي�ؤدي اإىل رائحة الفم الكريهة.

ال�سكري. مبر�ض  • الإ�سابة 
معدين. بطعم  م�سح�بة  الفم  رائحة  ت�سبح  الكلى،  وظائف  خلل  عن  الناجت  الدم  يف  الي�ريا  تراكم  ب�سبب  الكلى:  • مر�ض 

أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة

•اإعداد: علي الها�سمي

ذي احلجةـ  1437هـ62
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1-ال ترد علي الهاتف:
ب�سرف النظر عن املت�سل، انت ت�سعر باخل�ف و الرهبة عندما ت�سمع 

“  ل، هناك �سخ�ض يت�سل  رنني الهاتف. و تبداأ الأ�سئلة تدور يف راأ�سك، 
بي! هل اأجيب؟ اأو ل؟ اأنا ل ا�ستطيع الرد؟ انا ميكن ان اك�ن م�سغ�ل، 
انا ل اريد الرد” .. و تظل الأ�سئلة تتزايد حتي ينتهي رنني الهاتف. و 

ت�سعر بالراحة عندما يت�قف رنني الهاتف، و لكن ترجع الرهبة و اخل�ف 
عندما تتذكر انه يجب ان تعاود الأت�سال علي ال�سخ�ض الذي ات�سل بك 

قبل ذلك.

2- تنتظر بع�س الوقت حتي تعاود االأت�سال:
عندما تعرف انه يجب ان تعاود الأت�سال علي �سخ�ض ما لأن ار�سال 

الر�سائل الن�سية لن يك�ن كافيًا، فاأنت تنتظر بع�ض ال�قت حتي تعاود 
الأت�سال به. انت حرفيًا تكره فكرة ال�سغط علي الأزرار، و �سماع رنني 

الأت�سال منتظرًا ان يجيب ال�سخ�ض الذي تت�سل عليه.  قد تنتظر �ساعة 
علي الأقل حتي تق�م بخط�ة معاودة الأت�سال.

3- ا�ستخدام نف�س العذر عندما ال جتيب علي الهاتف:
من امل�ؤكد انك ت�ستخدم نف�ض العذر و ال�سبب يف كل مرة، ل�سرح عدم 
ردك علي الهاتف. هذه الأعذار تك�ن علي �سبيل املثال:” الهاتف كان 
يف الغرفة الأخري”، ” ام اكن بج�ار الهاتف”. و انت تعلم متامًا ان 

ماتق�له كذب لأن الهاتف ل يفارق يدك.

4-دائمًا ت�سع املوبايل علي و�سع ال�سامت:
و�سع الهاتف علي نظام ال�سامت لي�ض لكي تتجنب ف�س�ل الأخرين، و 

لكن لكي تتجاهل حقيقة ان هناك من يت�سل بك. وانت تفعل ذلك لكي 
تتجاهل من ت�سل بك لنك ل ت�سمع الهاتف، و كذلك حتي ل ت�سد اهتمام 

من ح�لك لأنك ل تريد ان جتيب علي الهاتف، كاأنك ان�سان غريب.
5-قائمة املكاملات الفائتة اكرب من قائمة املكاملات امل�ستلمة:

الكثري من النا�ض يك�ن قائمة املكاملات امل�ستلمة ط�يلة ، و حتت�ي علي 
مكاملات من الأهل و الأ�سدقاء، و لكن من يعان�ن من ف�بيا الهاتف، يك�ن 

قائمة املكاملات التي مل يرد عليها اط�ل من قائمة املكاملات امل�ستلمة. يف 
احلقيقة، قائمة املكاملات امل�ستلمة قد ل تك�ن م�ج�دة من الأ�سا�ض.

6-  رد فعل ا�سدقائك:
دائمًا ي�ستكي ا�سدقائك من عدم اجابتك علي الهاتف. وانت تعتذر مع 

تقدمي الأعذار و املربرات ولكن من داخلك انت ت�سعر بالذنب، لأن تعرف 
ان هذه الأعذار لي�ست �سحيحة وان تتجاهل مكاملاتهم.

7-برنامج  معرفة هوية املت�سل هو اف�سل �سديق لك:
انت تريد معرفة من يت�سل بك من خال برنامج نعرفة ه�ية املت�سل، 
لن معرفة من جتاهلت ات�ساله �سئ هام جدًا ، ولي�ض ذلك لنك تريد 
ان تعرف من يت�سل بك، و اذا كنت تريد الرد عليه ام ل ، لأنك يف كل 
الأح�ال لن ترد علي الهاتف، و لكن �سبب ا�ستخدامك لربنامج معرفة 
ه�ية املت�سل ه� لإر�سال ر�سالة ن�سية له تعتذر فيها علي عدم قدرتك 

علي الرد عليه.

8- تف�سل دائمًا الر�سائل الن�سية عن الرد علي الهاتف:
اذا كنت تعاين من ف�بيا الرد علي الهاتف، فاأنك تف�سل ا�ستخدام 

الر�سائل الن�سية بدًل من الأت�سال. انت دائمًا تر�سل الر�سائل الن�سية 
لأنها ا�سهل و اقل حرجًا. حتي عندما تر�سل ر�سالة ن�سية لاعتذار عن 

عدم اجابتك علي الهاتف، فاأنت تختار ن�ض �سريع لاأعتذار لتجنب فتح 
ح�ار معه.
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حقائق ال تعرفها عن الخيار7 ستجعلك تتناوله يوميا

يعترب اخليار من االأطعمة التي ال غنى الأي مطبخ عنها، حيث 
اإنه ي�ساف اإىل طبق ال�سالطة اخل�سراء فيعطيه املذاق اجلميل 

ال�سهي. واخليار غني بالفيتامينات واالألياف واملياه، كما اأنه 
يحتوي على املعادن كالبوتا�سيوم واملغني�سيوم والزنك والفو�سفور 

واحلديد والكال�سيوم.

•اإعداد: علي الها�سمي
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اخليار  تناولت  اإذا  جل�سمك  يحدث  ماذا  ت�ساءلت  هل  لكن 
ب�سكل يومي؟

بال�سحة،  �سكاي" املعني  "ب�لد  اأوردها م�قع  وكما  بب�ساطة،  الإجابة 
ال�سارة،  ال�سم�م  من  اجل�سم  تنقية  عملية  يف  ي�ساعد  اخليار  اأن  هي 
كما اأنه يخل�ض اجل�سم من العديد من الأمرا�ض وامل�ساكل ال�سحية، 

ومنها:
1- يذيب ح�سوات الكلى واملثانة

يف  وت�ساعد  الكلى  تنظف  التي  الطبيعية  العاجات  من  اخليار  يعترب 
اإذابة احل�س�ات من الكلى واملثانة. كما اأن اخليار يخل�ض اجل�سم من 

حم�ض الي�ريك الزائد ويقي من تكّ�ن احل�س�ات يف الكلى.

2- يقاوم ال�سرطان
من  اأن�اع  عدة  من  ال�قاية  يف  ي�ساعد  اخليار  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 

ال�سرطانات مثل �سرطان ال�سدر والرحم والربو�ستات.

3- يعالج قرحة املعدة
نظرًا خل�سائ�سه املرطبة، فاإن اخليار له تاأثري ال�سحر يف عاج قرحة 

املعدة، خ�س��سًا اإذا مت تناوله يف �سكل ع�سري.

4- ينظم �سغط الدم
يف  ي�ساعد  فه�  لذا  واملغني�سي�م،  والب�تا�سي�م  بالألياف  غني  اخليار 

تنظيم �سغط الدم والإبقاء عليه يف م�ست�ى معتدل.

5- يحافظ على ترطيب اجل�سم
اخليار يتك�ن من 95% من املاء، لذا فه� من اأف�سل الأطعمة التي تبقي 

على رط�بة اجل�سم مع ارتفاع درجات احلرارة اأثناء ف�سل ال�سيف.

6- يخفف من ال�سداع
اإذا كنت ت�سعر بال�سداع العابر )الذي ل ي�سببه اأي مر�ض ع�س�ي(، 

فما عليك اإل تناول اخليار لكي ت�سعر بتح�سن كبري

7- يعزز من �سحة اجللد
املرطبة  والكرميات  التجميل  م�ستح�سرات  من  الكثري  اأن  عجب  ل 
مثل  للجلد  ال�سديقة  باملعادن  غني  اإنه  حيث  اخليار،  على  حتت�ي 

املغني�سي�م والب�تا�سي�م وال�سيليك�ن، التي جتعل اجللد نقيًا ومت�هج

ال�قت-  لتتبع   Toggl اإعامية يف تطبيق ت�جل  –مديرة  قامت دنيا ليزيك 
ب��سع حا�سبها املحم�ل داخل خزانة ماب�سها واأحكمت غلق القفل عليه، كما 
اأنها حذفت جميع التطبيقات من هاتفها يف حماولة لأخذ عطلة من ا�ستخدام 
التكن�ل�جيا. فتق�ل: “لاأ�سف، هاج�ض ما مل يكف عن حماولة اإقناعي ب�سرورة 
تفقد بريدي الإلكرتوين ومتابعة حالة رك�د ال�سركة. وكاأنه راف�ض لفكرة: مل يكن 

هناك اأي اأمر عاجل يحتاج الت�سرف”.

وقت  اأن  اكت�سفت  اأيام،   10 بعد  الهاج�ض  لهذا  ا�ست�سامي  من  الرغم  علي 
ال�سرتاحة هذا �ساعدين يف ت�ليد العديد من الروؤى. “فعندما ل ميطرك وابل 
م�ستمر من الأخبار واملعل�مات، يبداأ خمك فعلًيّا يف التفكري بنقاء”، وت�ؤكد اأنها 
�ستخ��ض تلك التجربة جمدًدا يف الفرتة ما بني عيد املياد وحتى الثاين من 

يناير/ كان�ن الثاين.
بالطبع اإذا اأردت �سمان ال��س�ل لبع�ض الأفكار العظيمة، رمبا يك�ن وقف بريدك 
الإلكرتوين اأف�سل ُعتاد يف م�ست�دع اأ�سلحتك تخ��ض به معركتك هذه. تق�ل ك�ري 
براون �س�ان -مر�سحة لدرجة لدكت�راه يف اململكة املتحدة، اأن اأثناء التح�سري 
كثرًيا  النا�ض  ويغ�سب  الإنرتنت!  ب�سبكة  الت�سال  ن�قف  “نحن  الزمالة  لبحث 
بخ�س��ض ذلك، اإل اأنهم يكت�سف�ن اأنهم ي�سبح�ن اأكرث فعالية بدونه”. وت�سيف: 
“اأعتقد اأننا غالًبا ما ن�ستخدم الربيد الإلكرتوين ك��سيلة لل�سع�ر باأننا اأ�سخا�ض 

منتج�ن، وكي نبتعد عن امل�ساكل املعقدة كثرًيا”.

فتح ذهنك
ا منتًجا، حتى  اأحياًنا، اإدراكك اأن جمرد ت�سفح الربيد الإلكرتوين يجعلك �سخ�سً
مع ك�نه يف حد ذاته م�سيعة ل�قٍت كان ميكنك ا�ستغاله يف اأن�سطة اأكرث، ي�لد 

تغريات خطرية.
اأغلب الأ�سخا�ض لن يتمكن�ا من التخلي متاًما عن الربيد الإلكرتوين، لكن حتى 
اأن  “اأعتقد  ليك:  كاترينا  تق�ل  التجربة.  ي�ستحق  قليلة  لأياٍم  ول�  عنه  التخلي 
ال�سع�بة لي�ست بال�سرورة يف تقلي�ض حجم تاأثري الأعمال اأو التاأكد اأن فريقك 
حتجيم  يف  تكمن  فال�سع�بة  بخري(  �سيك�ن�ن  اأنهم  )احلقيقة  يرام  ما  على 
طريق  عن  الت�سميم  خلدمة  التنفيذي  –املدير  ليك  كاترينا  تق�ل  القلق”. 
الإنرتنت StitchFix– اإنها ق�ست عطات كثرية بدون تكن�ل�جيا، لدرجة 

اأنها يف بع�ض املرات ق�ست اأيام كاملة بدون اأي ات�سال بالإنرتنت.
اإذا كنت يف من�سٍب قيادي، رمبا يت�جب عليك جتربة ذلك؛ لي�ض لأي �سبب اآخر 
عدا التايل؛ تق�ل ليك: “اإنك كمدير تنفيذي ل بد واأن تق�د بالقدوة“، وم�ستحيل 
اأن تقنع فريقك اأن ينقطع عن و�سائل الت�سال والتكن�ل�جيا يف حني اأنك ل تفعل 

اأبًدا.

دع الحاسب المحـــمول

بعيــــــــــدًا
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