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العــــــالقات االجتمـــــاعية  النزاعــــــات العشـــائرية
حروب وقودها األهل واالحبة  بني الجاليات العربية يف املهَجر



يف أوصاف املؤمن:
نعِت  يف  ينظُر  َفمرٌَّة  ِمرأته،  وقوَله  ِعصَمَته،  الله  اّتخذ  املؤمن  »إّن  السالم:  عليه  الحسني  قال   

املؤمنني، وتارًة َينُظُر يف وصف املتجّبين، فهو منه يف لطائف، ومن نفسه يف تعارف )أي ومن 

طهارة نفسه عىل قدرة وسلطنة(، ومن َفِطَنِته يف يقني، وِمن ُقدِسه عىل متكني«.



كلام هلَّ شهر شعبان املعظم تبادر للذهن اإلسالمي عند أتباع أهل البيت عليهم السالم تلك 

إىل  محبوهم  واستعد  السالم  عليهم  البيت  أهل  ألمئة  الطاهرة  للوالدات  البهيجة  املناسبات 

االحتفال بها كل عىل طريقته فمنهم من يقيم املجالس الحسينية التوعوية والتثقيفية ومنهم من 

يقيم احتفاليات خاصة بالشعراء واملداحني الحسينيني ومنهم من يعد العدة الستقبال زائري 

اإلمام الحسني عليه السالم يف النصف من شعبان ذكرى والدة منقد البرشية جمعاء من الظلم 

الله تعاىل فرجه  واالضطهاد، ونارش الحق والعدل يف ربوع اإلنسانية الحجة بن الحسن عجل 

الرشيف.

ورغم ان جميع تلك املناسبات تحمل عبق الفرحة واالبتهاج لكنها تظل ممزوجة باألمل واألحزان 

وذلك أن مصائب أهل البيت عليهم السالم وما جرى عليهم من مظامل مل يشهد لها التاريخ 

مثيال ال ميكنها مفارقة مخيلة ووجدان أتباعهم خصوصا غياب إمامهم املنتظر عجل الله تعاىل 

فرجه .

كام أن األوضاع التي يعيشها أتباع أهل البيت عليهم السالم يف اغلب بقاع املعمورة تكاد تكون 

بغري املستوى املنشود، فهم بني محارب وبني مرسوق حقه وبني ممنوع من البوح بعقيدته إىل 

غري ذلك من املظامل التي صبوا ويصبون عليها.

أو من ملتهم،  الواقع عليهم مرده إىل من هم عىل دينهم  الظلم  ما يؤملهم كون  ولكن اشد 

وليس ما يرد من الخارج رغم أن يد الخارج لها دور كبري وفعال يف كل ما يعانونه، ولكنهم رغم 

كل ذلك ينترصون عىل األمل ويرصون عىل إحياء مناسبات األفراح مبا يليق بها.

ومن املؤكد أن األعداء ال يروقهم كل هذا وبالتايل فإنهم لن يقفوا مكتويف األيدي ولن يستسلموا 

حتى يتدخلوا بشكل أو بآخر يف هذه املراسم فيسعون إىل تشويهها بإدخال بعض الصور غري 

املناسبة لها، وبخاصة عب فئة الشباب الذي أصبح ولألسف الشديد يبحث عن أي متنفس له يزيل 

عنه بعض همومه املرتاكمة عىل صدره من جراء غياب األمن وقلة فرص العمل وتدين املستوى 

املعييش لهم ولعوائلهم ووقوفهم مكتويف األيدي أمام ابسط املشكالت التي تواجههم، فيلجأ 

تليق  وال  اجتامعيا  مقبولة  أنها غري  عنها  القول  ما ميكن  اقل  أساليب  انتهاج  إىل  الشباب  أولئك 

مبستوى الشباب املسلم وأخالقه وثقافته.

من هنا فان شهر شعبان املعظم يوجه دعوة اىل من لديه القدرة عىل انتشال الشباب من واقعهم 

تعتب  التي  الحكومات  وبخاصة  ذلك  عن  يتواىن  ال  أن  صفوفهم  بني  والسعادة  الفرحة  ونرش 

املسؤول األول عنهم، فتضمهم إىل صف من يعملون لصالحها ويدعمون أهدافها ويصونون 

حقوقها، فضال عن إنقاذهم  من براثن ومخططات األعداء الرامية إىل سحبهم إىل ساحة أهدافها 

وتسخريهم لتحقيق مراميها.

الهجامت  صد  يف  الفاعلة  املشاركة  من  صنوفه  بشتى  اإلعالم  جانب  إهامل  أيضا  ينبغي  وال 

اإللحادية التي أخذت تنترش بني صفوف بعض الشباب املسلم وراحت تزعزع عقيدته مستغلة 

األطروحات  ذات  تقديم  أعادت  أنها  حيث  الشباب،  يعيشه  الذي  الفكري  والفقر  الضياع  حالة 

تفنيدها  التي تم  الدين وما إىل ذلك من األقاويل  الخالق وبأهمية  التي تشكك بوجود  القدمية 

وتبيان بطالنها.

 ولكن قلة الثقافة اإلسالمية التي يعاين منها الشباب املسلم تركت الباب مفتوحا لدخول مثل تلك 

اآلفات واألمراض والعلل، األمر الذي أصبح يحتم عىل الجهات اإلعالمية املسؤولة وعىل رأسها 

اإلعالم اإلسالمي النهوض بواجباته وتكريس جهد كبري وواضح من اجل إعانة أولئك الشباب عىل 

صد تلك الهجامت، خصوصا تلك التي تتلبس باسم اإلسالم ومنها داعش ومن يسري عىل خطاها 

وشاكلتها من الظالميني البعيدين عن روح اإلسالم.

الّله الّله 

بالشباب!

الفتالوي • يحيى 
رئي�س التحرير

في البدء



    التدقيق اللغوي
علي يا�سني

الت�سميم
يا�س خ�سري اجلبوري

التن�سيد الإلكرتوين
ا�سماعيل خليل ابراهيم

الهاتف والربيد اللكرتوين
00964  7801032655

h.rawdat@gmail.com

الطبع والتوزيع
�سعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احل�سينية املقد�سة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق 
الوطنية يف بغداد 1213 ل�سنة 2009

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

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

باإعادتها الأ�سحابها... 

األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة

قسم اإلعـالم - مركز اإلعـالم الــدويل
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  النزاعات العشائرية

حوار مع 

أمئتنــا

ا لدراسة أكرث فاعلية طرق مثبتة علميًّ

حروب وقودها األهل واالحبة  ص

ص

ص

ص

• تحقيقات

• منبر الزائر

• حـــوارات

• تنــــــمية

يف عيون الزائرين

مدير بيئة كربالء

ال ُتحّمل عقلك ما ال يحتمل من الدراسة 

بجية  ح�سون  حميد  • اأ.د. 
ح�سني فالح  ح�سني  • اأ.م.د. 

الرحمن عبد  عدنان  بان  • اأ.م.د. 
حممد • حازم 
درغام • غانيا 

العر�سان • جناح 
عفراوي • غفار 
الغراوي • هدى 

امل�ساركون يف هذا العدد



أوعز رئيس اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي يف 

الخاقاين خالل  الشيخ طاهر  الشيعي  الوقف  ديوان 

مكتبه,  يف  الحشد  جرحى  من  ملجموعة  استقباله 

بتجهيز عددا من جرحى الحشد الشعبي ممن فقدوا 

داعش  عصابات  ضد  الرشف  معارك  يف  أطرافهم 

املتطور  النوع  ومن  صناعية  بأطراف  التكفريية 

والذيك.

أوعز  الخاقاين  ان  بالديوان  إعالمي  مصدر  وقال 

للجهات املختصة يف اللجنة برسعة انجاز معامالتهم 

مع  بالتعاون  ذكية  صناعية  بأطراف  وتجهيزهم 

مكتب املرجع األعىل السيد السيستاين ومركز وارث 

لألطراف الصناعية الذكية.

واكد الخاقاين يف لقاء صحفي انه "وفاًء منا لهؤالء 

املعارك  هذه  يف  أطرافهم  قدموا  الذين  األبطال 

الوطن  ارض  عىل  الزكية  دماؤهم  وسالت  املقدسة 

اللجنة  بدأت  الدواعش  دنس  من  البالد  لتحرير 

الذين فقدوا أطرافهم  باستقبال طلبات املجاهدين 

يف املعارك بتهيئة أطراف ذكية لهم".

 وتابع الشيخ الخاقاين  "ان الطلبات كانت بالتنسيق 

السيستاين  السيد  األعىل  املرجع  مع مكتب سامحة 

لألطراف  وارث  مركز  ومع  الوارف(  ظله  الله  ادام   (

لغرض  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  الصناعية 

أطراف صناعية  وعمل  املذكور  املركز  اىل  إرسالهم 

مجانا لهم".

نوعها  من  األوىل  تعّد  التجربة  هذه  ان"   وأضاف   

تطبيقها وعمل هذه األطراف  إذ سيبدأ  العراق،  يف 

وبعض  الشعبي  الحشد  مجاهدي  لجرحى  الخاصة 

مكافحة  من  املسلحة  القوات  منتسبي  من  الحاالت 

الشيخ  والجيش،  االتحادية  والرشطة  اإلرهاب 

لكن  جدا  عايل  األطراف  هذه  كلفة  ان  الخاقاين 

اىل  كتاب  أرسل  الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

اللجنة  ان  مؤكدا  للجنة  تخفيض  بعمل  وارث  مركز 

ستتحمل كافة التكاليف من اجل رسم البسمة وإعادة 

األمل بالحياة لهؤالء األبطال".

 الجدير بالذكر ان اللجنة مستمرة باستقبال الجرحى 

وعوائل الشهداء ورصف منحة مالية لهم .

الحسينية  العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة  ستطلق 

الشباب  لرشيحة  وتثقيفي  توعوي  برنامج  املقدسة 

يف مدينة كربالء املقدسة.

اإلبراهيمي  فاهم  الشيخ  الشعبة  مسؤول  وقال 

ملراسلنا: ان البنامج يشمل إقامة ندوات ومؤمترات 

حاجة  تلبي  ميدانية  وزيارات  متنوعة  ومسابقات 

املستوى  رفع  اىل  البنامج  يهدف  مضيفُا  الشاب, 

الثقايف والعلمي للشباب يف مدينة كربالء املقدسة.

وأوضح ان البنامج يسعى أيضا إلبعاد الشباب عن 

وااللتزام  واملتطرفة,  املنحرفة  واألفكار  التيارات 

قوله  حد  عىل  األصيل,  املحمدي  اإلسالم  مبنهج 

مشريًا اىل ان العتبة املقدسة خصص جوائز قيمة 

ستمنح للمشاركني يف فعاليات البنامج

افتتحت  الديني  التبليغ  شعبة  ان   بالذكر  الجدير 

اليوسفية جنوب  ناحية  الثقايف يف  مؤخرا املنتدى 

العاصمة بغداد.

ديوان الوقف الشيعي

يجّهز جرحى الحشد الشعبي بأطراف صناعية ذكية

العتبة الحسينية املقدسة

تطلق برنامج خاص للشباب

أخبار  و تقارير

�شعبان املعظمـ  1438 هـ6



يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 
كربالء الشيخ عبد املهدي الكرباليئ وفد من 
املوصل(  )أبرشية  الكاثوليك  الرسيان  طائفة 
مد  لغرض  مكتبه,  الخميس2017/4/6 يف  يوم 
واملوقف  الكلمة  وتوحيد  التواصل  جسور 
للقضاء عىل االفكار املتطرفة واالرهاب الذي 

يحاول تشويه صورة االسالم.
مسؤول  ضم  الذي  بالوفد  الكرباليئ  ورحب 
كنيسة الطاهرة ومسؤول لجنة اغاثة النازحني 
ان  مضيفًا"  واكادميية,  دينية  وشخصيات 
خطر داعش الذي يهدف اىل التدمري املادي 
والنزوح  واملعاناة  القتل  عنه  الناتج  والفكري 
والحرب, وهي مباديء بعيده جدًا عن االسالم 
ذلك  ونالحظ  والتسامح  التعايش  عىل  املبني 
من خالل االيات القرانية وسرية النبي صىل الله 
عليه وسلم , وعلينا ان نبني املستقبل وننىس 

والدروس  العب  اال  منه  ناخذ  وال  املايض 
املفيدة وان نتالىف اثار ما خربه الدواعش يف 
والديني وان نعطي  والثقايف  الفكري  املجال 
من  بالصب  والتحيل  فكره  غسل  ملن  الوعي 
اجل االنتصار عىل هذا الفكر املتطرف وحث 

االخرين عىل التعاون والتكاتف والتكافل . 
الرسيان  طائفة  من  قرقوش  كهنة  عميد  وقال 

ان  عيسو"  رشبل  أسقف  الخور  الكاثوليك 
االسالمية  الدولة  شعار  رفع  اليوم  داعش 
كمسؤولني  وعلينا  االسالم   الذي شوه صورة 
ومراجع دينية ان نوضح للعامل من يريد خلق 
هذه  ان  مبينا  الطائفية,  الفتنة  وزرع  التفرقة 
الزيارة تعقيبا للمبادرة التي جاءت بها العتبة 
الحسينية املقدسة لزيارة سهل نينوى وكبادرة 
خري لتبادل الزيارات التي تعمل عىل مّد جسور 
محافظة  يف  الدينية  القيادات  مع  التواصل 
يف  الواضح  التاثري  لهم  ملا  وكربالء  النجف 
املجتمع العراقي من خالل الفتاوى والخطب 
محاربة  يف  الواضع  الدور  اخذت  التي 
رفضه  معلنًا  الفتنة,  عىل  والقضاء  الطائفية 
عىل  وان  املحافظة  تقسيم  ملخطط  القاطع 
بشان  الواضح  موقفهم  يبينوا  ان  السياسيني 

هذا التقسيم الناتج عن اطامع خارجية .

للدراسات  كربالء  مركز  أقام  الحسينية  العتبة 

املؤمتر  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  والبحوث 

الخارجية  وزارة  مع  املشرتك  االول  الدويل  العلمي 

االيراين  العراقي  )الرتاث  عنوان  تحت  االيرانية 

فرتة)21-22/نيسان  من  امنوذجا(  كربالء   – املشرتك 

الجاري(.

سيد  قاعة  اقيم يف  االفتتاح  ان حفل  مراسلنا  وذكر 

االوصياء)عليه السالم( يف العتبة الحسينية املقدسة 

بحضور شخصيات دينية وسياسية وثقافية وإعالمية .

وقال معاون االمني العام للعتبة الحسينية املقدسة 

خالل  القاءها  كلمته  خالل  الشامي  افضل  السيد 

الحفل: ان مدينة كربالء املقدسة مبا ضمت الجسد 

اخيه  الحسني وجسد  االمام  الشهداء  لسيد  الطاهر 

وما حدث عىل  السالم(  )عليهام  العباس  الفضل  ابا 

منذ  اليها  تهوى  القلوب  اخذت  الطاهرة  ارضها 

اصحابه  بيته  وأهل  السالم  عليه  االمام  استشهاد 

يتعلق  ما  وكل  وشعارها  تفاصيلها  بكل  وأصبحت   ,

واحرتام  السلمي  التعايش  عنوان  تحمل  مدينة  بها 

يف  واشرتاك  للقاء  حساسية  توجد  وال  الجميع 

االمام  قضية  تخدم  ان  برشط  مختلفة  الثقافات 

الحسني عليه السالم ومدينة كربالء املقدسة, مشريًا 

عالقة  ليس  ايران  مع  التاريخية  العالقة  ان:  اىل 

حضارية فقط بل اصبحت عالقة نسب وتراث مشرتك 

كبري بني البلدين.

وتابع الشامي: نأمل من هذا املؤمتر ان يسلط الضوء 

سيد  االمام  تخدم  التي  املختلفة  النشاطات  عىل 

الشهداء عليه السالم اواًل وكربالء املقدسة ثانيًا.

ذكر  كلمة  الطريحي  عقيل  كربالء  محافظ  القى  ثم 

لكل  ملتقى  الدوام  عىل  كانت  كربالء  ان  فيها: 

ثقافة تفتخر وتترشف  الحضارات والثقافات وان اي 

كربالء  معنى  السامي  املعنى  لهذا  منتمية  تكون  ان 

متعددة  ثقافات  كربالء  يف  نجد  لذلك  املقدسة, 

ومنفتحة بعضها عىل البعض .

املؤمتر  هذا  عىل  للقامئني  وأبارك  اثني  وأضاف: 

لدراسات  املركز   يواصل  ان  امل  عىل  الدويل 

بني  املشرتكة  الثقافات  والسيام  اخرى  الثقافات 

البلدين باعتبارها مورد ثري يقدم اليشء الكبري يف 

مجال التضامن وتطور الثقايف. 

والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  مسؤول  بني  فيام 

ضمن  املؤمتر  يأيت  كلمته:  يف  القرييش  االمري  عبد 

عىل  املركز  دأب  الذي  الدولية  املؤمترات  سلسلة 

لإلقامة  طريقا  املؤمتر  هذا  وسيكون  سنويا  أقامتها 

الدينية  مؤسسات  مع  مقبلة  الدولية  املؤمترات 

واالهتامم  االسالمية  ايران  جمهورية  يف  والثقافية 

باإلرث الحضاري والثقايف.

وتحدث ملراسلنا مسؤول املركز عبد االمري القرييش 

بحث مثانية   )25( من  اكرث  املؤمتر  قائال: شارك يف 

منها من ايران وأخرى من جامعات العراقية وتناولت 

املشرتكة  الجوانب  كبري  بشكل  البحوث  هذه 

العمرانية  املجاالت  يف  كربالء  يف  االيرانية  لجالية 

الفكري  الجانب  وأبرزها  واالقتصادية  واالجتامعية 

والثقايف اذ تجد الحوزات العلمية واملدارس الدينية 

والعلامء .

وبني: املؤمتر يستمر من فرتة)22/21 نيسان الجاري( 

يتضمن جلسات بحثية ومعرضا لجزء من الوثائق التي 

تخص مدينة كربالء املقدسة او العتبات املقدسة يف 

العراق والتي موجودة يف الوزارة الخارجية االيرانية 

يبز  ان  بد  ال  الحضاري  االرث  هذا  أن  وأوضح: 

مؤمتر  هناك  وان  خاصة  لألجيال  ويقدم  وينرش 

ثاين سيقام يف ايران خالل العام املقبل يستعرض 

تأثري العراقيون يف ايران وبالخصوص اهايل كربالء 

االجتامعي  تأثريهم  وإبراز  قم  مدينة  يف  املقدسة 

واالقتصادي والعمراين عن الثقافات االيرانية وغريها 

من الجوانب االخرى.

املعرض  لالفتتاح  الحضور  توجه  الختام  ويف 

ضم  والذي  الحسيني  الحائر  يف  املقام  الوثائقي 

كربالء  مدينة  تخص  التي  الوثائق  من  مجموعة 

والعتبات املقدسة.

الشيخ الكرباليئ 

يستقبل وفد طائفة الرسيان الكاثوليك 

العتبة الحسينية املقدسة

تقيم املؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك مع وزارة الخارجية االيرانية

أخبار  و تقارير
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كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 

من  وفدا  الكرباليئ  املهدي  عبد  املقدسة،الشيخ 

الصحن  داخل  مكتبه  يف  والسويد  الرنويج  دولتي 

 20  - 17/4/2017م   االثنني  يوم  الرشيف  الحسيني 

رجب 1438 هـ .

الكرثة  "أن  الوفد  استقباله  خالل  الكرباليئ  وقال 

الكريم نجد يف  القران  تأملنا يف  فلو  احيانا  تخدع 

معيار  ليست  الكرثة  ان  ودرت  التي  اآليات  اغلب 

الصحة والحق وكذلك الحال يف وقتنا الحارض، اذ 

الحق،  أنه  تعني  الكرثة يف جانب معني ال  ان  نرى 

االحيان  من  كثري  ففي  القرآنية  اآليات  هو  والدليل 

)اكرثهم ال يعقلون(, فاملعيار هو العقل، مبعنى أن 

نرجع اىل العقل واىل الفطرة واىل طبيعة الديانات 

نشاهده  ملا  نظرا  مهمة  املسألة  وهذه  الساموية 

اليوم من الهجمة اإللحادية العاملية".

وبني الشيخ الكرباليئ للوفدين الرنويجي والسويدي 

االخرية  السنوات  يف  شهدنا  العراق  يف  أننا  قائال: 

كبريا  تأثرا  الجامعات  طلبة  صفوف  بني  وخصوصا 

من  موجودا  يكن  مل  بشكل  االلحادية  بالهجمة 

اصبحوا  الجامعات  يف  الشباب  من  فالكثري  قبل 

ويعرضون  االلهي  بالوجود  التشكيكات  يطرحون 

امللحدين،  بعض  يثريها  التي  التشكيكات  بعض 

ويناقشون بحسب النظريات التي يقرأها البعض من 

الغرب، مضيفا: انصح االخوة وهم يف الغرب وهم 

اقرب اىل املجال العلمي والكوين وغريه ان يطلعوا 

عىل الشبهات التي يطرحها امللحدون وان يحاولوا 

وان  لها  جواب  عن  االسالمية  الكتب  يف  البحث 

يؤثر عىل جامعاتنا,  بدأ  الذي  االلحاد  لهذا  يتصدوا 

وان  التشكيكات  تلك  تدوين  رضورة  عىل  مؤكدًا 

لالجابة  العلم  اهل  بعض  مع  تراسل  هناك  يكون 

عنها، مشريا اىل تدريب الشباب عىل هذه االجوبة 

ال  ودقيقة وليك  علمية  اجابتهم  تكون  ان  اجل  من 

يظلوا متحريين يف الجواب.

واوضح الكرباليئ" ان داعش عنوان خطري ووجوده 

القرآنية  لآليات  الصحيح  غري  التأويل  عب  قديم 

وفق  االسالم  تفسري  حيث  الرشيفة  واألحاديث 

وعدم  الفقهي  او  السيايس  ومنهجهم  اهوائهم 

تفسريه كام هو، فقد أولت الكثري من اآليات القرآنية 

واالحاديث عىل خالف ما كانت عليه لذلك فان من 

الفكر  جملة االمور الخطرية يف اوربا وجود قاعدة 

من  يأتون  ممن  الكثري  هناك  ان  والدليل  املتطرف 

مام  متطرفة  افكار  يحملون  وهم  البلدان  هذه 

االسالم  صورة  توضيح  مسؤولية  عاتقنا  عىل  يقع 

الحقيقية".

فيام قال احد اعضاء الوفد الحاج مهند طه ملراسل 

املركز " ان الوفد هو مجموعة من املستبرصين من 

دولتي السويد والرنويج جاءنا للعراق لزيارة العتبات 

املقدسة، واليوم متت زيارة مرقد االمام الحسني 

املهدي  عبد  الشيخ  بسامحة  ولقاء  السالم(  )عليه 

الكرباليئ وكان لقاء مثمرًا لنا ولإلخوة املستبرصين 

فقد تم  االستامع اىل توجيهات ممثل املرجعية يف 

كربالء سامحة الشيخ الكرباليئ.

كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 

من  وفد  الكرباليئ  املهدي  عبد  املقدسة،الشيخ 

الصحن  داخل  مكتبه  يف  والسويد  الرنويج  دولتي 

 20  - 17/4/2017م   االثنني  يوم  الرشيف  الحسيني 

رجب 1438 هـ .

الكرثة  "أن  الوفد  استقباله  خالل  الكرباليئ  وقال 

يف  نجد  الكريم  القران  يف  تأملنا  فلو  احيانا  تخدع 

معيار  ليست  الكرثة  ان  ودرت  التي  اآليات  اغلب 

اذ  الحارض،  الحال يف وقتنا  الصحة والحق وكذلك 

الحق،  أنه  تعني  ال  معني  جانب  الكرثة يف  ان  نرى 

االحيان  من  كثري  ففي  القرآنية  اآليات  هو  والدليل 

)اكرثهم ال يعقلون(, فاملعيار هو العقل، مبعنى أن 

نرجع اىل العقل واىل الفطرة واىل طبيعة الديانات 

نشاهده  ملا  نظرا  مهمة  املسألة  وهذه  الساموية 

اليوم من الهجمة اإللحادية العاملية".

وبني الشيخ الكرباليئ للوفدين الرنويجي والسويدي 

االخرية  السنوات  يف  شهدنا  العراق  يف  أننا  قائال: 

كبريا  تأثرا  الجامعات  طلبة  صفوف  بني  وخصوصا 

قبل  يكن موجودا من  بشكل مل  االلحادية  بالهجمة 

فالكثري من الشباب يف الجامعات اصبحوا يطرحون 

بعض  ويعرضون  االلهي  بالوجود  التشكيكات 

التشكيكات التي يثريها بعض امللحدين، ويناقشون 

الغرب،  من  البعض  يقرأها  التي  النظريات  بحسب 

اقرب  الغرب وهم  االخوة وهم يف  انصح  مضيفا: 

العلمي والكوين وغريه ان يطلعوا عىل  اىل املجال 

الشبهات التي يطرحها امللحدون وان يحاولوا البحث 

يف الكتب االسالمية عن جواب لها وان يتصدوا لهذا 

عىل  مؤكدًا  جامعاتنا,  عىل  يؤثر  بدأ  الذي  االلحاد 

هناك  يكون  وان  التشكيكات  تلك  تدوين  رضورة 

تراسل مع بعض اهل العلم لالجابة عنها، مشريا اىل 

تدريب الشباب عىل هذه االجوبة من اجل ان تكون 

اجابتهم علمية ودقيقة وليك ال يظلوا متحريين يف 

الجواب.

واوضح الكرباليئ" ان داعش عنوان خطري ووجوده 

القرآنية  لآليات  الصحيح  غري  التأويل  عب  قديم 

وفق  االسالم  تفسري  حيث  الرشيفة  واألحاديث 

وعدم  الفقهي  او  السيايس  ومنهجهم  اهوائهم 

تفسريه كام هو، فقد أولت الكثري من اآليات القرآنية 

فان من  لذلك  عليه  كانت  ما  واالحاديث عىل خالف 

الفكر  قاعدة  اوربا وجود  الخطرية يف  االمور  جملة 

من  يأتون  ممن  الكثري  هناك  ان  والدليل  املتطرف 

مام  متطرفة  افكار  يحملون  وهم  البلدان  هذه 

االسالم  صورة  توضيح  مسؤولية  عاتقنا  عىل  يقع 

الحقيقية".

فيام قال احد اعضاء الوفد الحاج مهند طه ملراسل 

املركز " ان الوفد هو مجموعة من املستبرصين من 

دولتي السويد والرنويج جاءنا للعراق لزيارة العتبات 

الحسني  االمام  مرقد  زيارة  واليوم متت  املقدسة، 

املهدي  عبد  الشيخ  بسامحة  ولقاء  السالم(  )عليه 

الكرباليئ وكان لقاء مثمرًا لنا ولإلخوة املستبرصين 

فقد تم  االستامع اىل توجيهات ممثل املرجعية يف 

كربالء سامحة الشيخ الكرباليئ.

ممثل املرجعية الدينية يف كربالء يستقبل وفدا أوربيا

جمعية كشافة اإلمام الحسني )عليه السالم( تعلن انطالق مسابقة الطالب املثايل

أخبار  و تقارير
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للعتبة  التابع  التخّصيص  الكفيل  مستشفى  وّقع 

الصّحة  تفاهٍم مع وزارة  العّباسية املقّدسة مذّكرة 

الطبية،  التدريب والخدمات  البيالروسّية يف مجال 

وتأيت هذه االّتفاقية بهدف تبادل الخبات وتطوير 

الخدمات  افضل  تقديم  اجل  من  كوادره  مهارات 

الصحية للمرىض واملراجعني ، كام تّم االّتفاق بني 

الطبّية  واملستلزمات  األدوية  تجارة  عىل  الجانبني 

والتعاون يف مجال تصنيعها.

البيالرويّس  الوفد  زيارة  بعد  االّتفاقيُة  هذه  ُأبِرمت 

اىل مستشفى الكفيل وإطالعه عىل التطّور الحاصل 

من  سواًء  الشديد  إعجابه  الوفُد  أبدى  حيث  فيه، 

ميتلكها  التي  املتطّورة  الطبّية  األجهزة  ناحية 

مة  املستشفى أو من ناحية الخدمات الصّحية املقدَّ

للمرىض واملراجعني.

البهاديل  حيدر  الدكتور  للمستشفى  العام  املديُر 

بنّي: "بدعوٍة رسمّية من العتبة العّباسية املقّدسة زار 

وفٌد من دولة بيالروسيا مستشفى الكفيل التخّصيص 

التطّور  حجم  عىل  والوقوف  عليها  االّطالع  بهدف 

الذي حّققته يف مجال الخدمات الطّبية، حيث ضّم 

فالريي  ماالشكو  البيالرويّس  الصّحة  وزيَر  الوفُد 

ومدراء  االختصاصات  مبختلف  األطّباء  من  وعددًا 

رشكات متخّصصة بالصناعات الدوائّية واملستلزمات 

الطبّية".

مذّكرة  توقيع  عن  الزيارة  هذه  "أمثرت  واوضح 

تطّور  تحقيق  بهدف  الكفيل  مستشفى  مع  تفاهم 

نقّدمها  التي  الطبّية  الخدمات  مستوى  يف  أكب 

للمرىض واملراجعني، حيث ستستضيف املستشفى 

البيالروس  األطّباء  من  عددًا  االّتفاقية  هذه  وفق 

الجراحّية  العملّيات  إلجراء  مختلفة  بتخّصصاٍت 

فيها، وتبادل الخبات وتدريب مالكاتنا الطبّية وان 

للتعاون  بداية  االتفاقية هي  الله ستكون هذه  شاء 

املثمر فيام بيننا".

البيالروسّية تشغيل  الصّحة  وزارة  "ستتبّنى  واضاف 

نقل  بهدف  املستشفى  يف  الجذعّية  الخاليا  قسم 

أّنه:  اىل  مشريًا  املجال".  هذا  يف  للعراق  خبتها 

التعاون  عىل  البيالرويّس  الجانب  مع  االّتفاق  "تّم 

املستقبيّل يف مجال التصنيع الدوايّئ".

الجديُر بالذكر أّن الوفد البيالرويّس زار يوم االثنني 

2017م(  لـ)17نيسان  املوافق  1438هـ(  )19رجب 

عىل  االّطالع  أجل  من  املقّدسة  العّباسية  العتبة 

الحاصلة  التطّورات  آخر  عىل  والوقوف  مشاريعها 

فيها عىل مختلف األصعدة مع زيارة متحف الكفيل 

للنفائس واملخطوطات .

العراقية  بالبيئة  واالرتقاء  التنمية  منظمة  عقدت 

املقدسة  العباسية  العتبة  من  وبرعاية  )متابع( 

الثاين والذي حمل شعار)  البيئي السنوي  مؤمترها 

من  عدد  حرضه  للحياة(  أفضل  بيئًة  نبني  معًا 

املسؤولني يف الوزارات والدوائر الحكومية  فضال 

عن الباحثني البيئيني من داخل العراق وخارجه .

الهر:  الدين  امال  املهندس  املنظمة  رئيس  وقال 

االمام  قاعة  يف  عقد  الذي  املؤمتر  ان  ملوقعنا  

املقدسة  العباسية  بالعتبة  السالم  عليه  الحسن 

شارك فيه مثانون بحثا اكادمييا لباحثني من العراق 

افكارهم  الباحثون  خاللها  من  طرح  وخارجه 

ووضع  العراق  يف  البيئية  املشاكل  عند  للوقوف 

الحلول املناسبة لها.

واضاف " ان الهدف من اقامة هذا املؤمتر العلمي 

الثاين هو جلب الخباء واالستعانة بهم يف سبيل 

العاملي  الرتاث  الئحة  عىل  كربالء  تراث  تسجيل 

الرطبة  التي تعتب من املناطق  الرزازة  منها بحرية 

وكذلك وجود املناطق الصحرواية املحاذية ملدينة 

كربالء مناطق تحتوي عىل مخزون مايئ كبري ميكن 

اىل  الصحراوية  االرايض  هذه  وتحويل  استخراجه 

البيئي يف  التصحر  مناطق زراعية تحد من ظاهرة 

كربالء  ،ومطالبة الجهات املعنية برضورة مواكبة 

التطور البيئي الذي يحدث يف الدول املتقدمة .

املتخلفة  الدول  من  يعتب  العراق  ان   " الهر  ونوه 

اىل  يعود  والسبب  كبري  تراجع  هنالك  حيث  بيئيا 

دمجها  بعد  وذلك  البيئة  وزارة  مهام  تحجيم 

منظامت  عىل  االعتامد  تم  لذا  الصحة  وزارة  مع 

معنية  كمنظمة  بدورنا  ونحن   ، املدين  املجتمع 

بالبيئة عملنا عدة مشاريع مهمة تخص الواقع البيئي 

املياه  ومرشوع  للبيئة،  الصديقة  املدرسة  منها 

البديلة لنهر الفرات ،ومرشوع زراعة  املليون دونم 

الشاميل  االخرض  الحزام  ومرشوع  النخيل،  من 

ومرشوع الحزام االخرض الجنويب ومرشوع غابات 

الرزازة".

مستشفى الكفيل التخصيص يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة البيالروسية

ترعى مؤمتر دويل يدعو اىل االهتامم بالبيئة العراقية

العتبة العباسية املقدسة

أخبار  و تقارير
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• الشيخ عبد المهدي الكربالئي

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

لالستخدام  وندعو  األرسي  التفكك  ظاهرة  من  نحّذر  الصايف: 
الَحِسن للتكنولوجيا

قال ممثل املرجعية السيد احمد الصايف خالل الخطبة الثانية ليوم الجمعة 

21/ربيع الثاين/1438هـ املوافق 2017/1/20م: لعله من املواضيع التي تحتاج 

اىل تسليط الضوء عليها هو موضوع التفكك االرسي الذي نشهده االن، طبعًا 

حديثنا ال ميكن ان يستوعب هذه املشكلة املتفاقمة ولكن من حقنا ان نبنّي 

مخاطر هذه املسألة اجتامعيًا..

وأضاف" أن القوانني الساموية حددت هذه املسائل بشكل خاص والرشيعة 

املجتمع  هذا  وجعلت  جدًا  كبرية  اهمية  اعطتها  ايضًا  االسالمية  املقدسة 

تدخلت حتى  بحيث  اهمية  له  مجتمعًا  باألرسة جعلته  عنه  املعّب  الصغري 

يف بداية تكوين هذه االرسة ورغّبت االنسان اذا اراد ان يتزوج عليه ان يختار 

مجموعة صفات ومل تكن مسألة اللذة من هذه الصفات وامنا يف مقام ان 

نبني.. وكذلك للمرأة ولويل املرأة مل يرّغُب الشارع عىل ان نعضل املرأة أي 

مننع املرأة اذا جاءها خاطب تتوفر فيه رغبة من الشارع املقدس ان تتكون 

هذه النواة الطيبة نواة االرسة..

النطفة  ودعا الصايف اىل" مالحظة التسلسل يف االختيار ويف حالة تكوين 

ويف حالة الوالدة واليوم السابع اهتم املرّشع به واىل ان بدأ هذا الطفل 

يلعب وقد تصدر منه ترصفات مشاكسة فمنَع االب واالم ان يستعمال القوة 

وان يرضبوا هذا الطفل..

وبنّي" ان األب باعتباره هو عمود هذه االرسة فسأتحدث عن االب الذي مل 

ميارس دوره اما الذي مارس دوره فهو خارج اطار حديثنا.. واالب الذي مل 

ميارس الدور و يخرج صباحًا وال يعود اال ليال وعندما تسأل يقول ابحث عن 

رزقي واذا تأملت ترى ان بعض الرزق الذي عنده يكفيه فإذن هناك ذريعة 

يتذرع بها حتى يحتج عىل من يحتج عليه..

األب  ايها  بقوله  االرُس..  مللمة  يف  لإلرساع  الجميع  الصايف  السيد  ودعا 

أترجاك اعطي من وقتك شيئا لتوجيه هذه االرسة، وعّلم االبناء ما هي القيم 

الحقيقية وما هي الشيم، وأن التكنولوجيا والتطور ال يعني ذهاب االخالق 

فنحن عندما نستعمل هذه االمور استعامال سيئًا قطعًا ستنتج االشياء نتاجًا 

سلبيًا.. موضحا ان الزواج سّنة الله -تعاىل- واالنسان يشفع يف ان تتزوج هذه 

من هذا...

الكرباليئ: ُنجدد دعواتنا لبناء نظام أرسي صحيح 

قال ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء الشيخ عبد املهدي الكرباليئ، 

يف خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الرشيف يف 28/

املجتمع  يف  األرسة  نظام  أن  2017/1/27م:  املوافق  اآلخر/1428هـ  ربيع 

االسالم يتضمن ماييل:

األول: أهمية ودور نظام االرسة عىل مستوى الفرد واملجتمع.

الثاين: املبادئ واالسس العامة التي يستند اليها النظام.

الثالث: مراحل بناء االرسة.

الرابع: معوقات التطبيق.

الخامس: عوامل التهديم لنظام االرسة.

السادس: اآلداب العامة.

أهمية نظام االرسة عىل مستوى الفرد واملجتمع:

وأضاف "ان االرسة تعد الحجر االساس يف بناء املجتمع وتكوينه، فإن بنيت 

واملخاطر  اآلفات  من  وسلم  املجتمع  صلح  وصلحت  صحيحة  أسس  عىل 

ببقاء االرسة وصيانتها  واملشاكل وبناء املجتمع وصيانته ومتاسكه امنا هو 

ومتاسكها، وسعادة املجتمع واستقراره وازدهاره وتشكيل حضارته املميزة 

بناًء صحيحًا ونجد يف نفس  له والحافظة لكيانه امنا هو رهني بناء االرسة 

الوقت ان الكثري من املشاكل واالزمات يف حياة الفرد والجامعة امنا يرجع 

اىل ما تعانيه االرسة من أزمات ومشاكل"..

وتابع ممثل املرجعية بقوله "ان االرسة متثل املحيط االول واالغلب قياسًا 

اىل املحيط الذي يعيش فيه الفرد بصورة عامة وهي التي يتفاعل معها الفرد 

املبادئ  يتلقى  ومنها  شخصيته  تتشكل  خاللها  ومن  وعاطفيًا  وفكريًا  نفسيًا 

والقوانني  الترشيعات  عىل  يتعرف  ومنها  الكبري،  مجتمعه  وتقاليد  والقيم 

الحقوق  عىل  يتعرف  ومنها  املجتمع  يف  املنترشة  االجتامعية  والضوابط 

اهتم  االرسة..لذلك  خالل  من  أساسية  بصورة  شخصيته  وتصاغ  والواجبات 

اسس  وفق  ونظامها  االرسة  خصوصيات  وتشكيل  ببناء  االسالمي  الرشع 

مشدّدة وواسعة لضامن تشكيل شخصية الفرد بصورة راسخة وصحيحة..

وأكد الشيخ الكرباليئ عىل رضورة" ان توفر االرسة عوامل االستقرار النفيس 

وأحزانه  همومه  فيه  يفرغ  الذي  املكان  وهي  القلبية  والراحة  والطأمنينة 

ويجد فيها اجواًء من املحبة واالهتامم والعناية بعد رحلة طويلة شاقة من 

العمل املضني واملشاكل والصعوبات واالبتالءات التي يعيشها خالل حياته 

اليومية.. لذلك فإن االرسة توفر عوامل تجديد الطاقة النفسية والعاطفية بل 

الحيوية ليبدأ الرجل واملرأة رحلة عملهام يف يومهم الالحق بطاقة متجددة 

تؤهلهام لخوض غامر الحياة.. 

• يعّدها ويحررها: صباح الطالقاين
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• السيد احمد الصــــافي

• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

الصايف:  توجهوا بالدعاء للمرابطني يف جبهات القتال 

قال ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة الصحن الحسيني املطهر 

5/جامدي  يف  الجمعة  لصالة  الثانية  الخطبة  خالل  الصايف  احمد  السيد 

بعض  يف  الكريم  القران  "ان  نصه  مبا  2017/2/3م  املوافق  االول/1438هـ 

وتارة  بها  يلتزم  ان  االنسان  عىل  شخصية  ترصفات  عن  يتحدث  الحاالت 

يحملهم  مجموعة  هي  مبا  املجموعة  يحّمل  عام  بخطاب  األمة  يخاطب 

مسؤولية محددة..

)اّمة(  بعنوان  يتحدث  ٍة(  ُأمَّ  َ َخريرْ ُتمرْ  )ُكنرْ يقول:  الكريم  القرآن  ان  واضاف 

َتَها(  ُأخرْ َلَعَنترْ  ٌة  ُأمَّ َدَخَلترْ  اَم  )ُكلَّ يقول:  اآلخرة  عن  يتحدث  االيات  بعض  يف 

اّمة  عن  يتحدث  وامنا  عمر  او  زيد  عند  محددة  ترصفات  عن  يتحدث  ال 

وتعرفون ان النواة االوىل ألي مجتمع هي األرسة وتكلمنا بعضًا عن االرسة 

وهذه االرسة مهمة يف التنشئة وعندما يكب االنسان ستكون هناك قناعات 

يوقظ  ان  ويحاول  جامعية  حالة  عن  يتحدث  الكريم  القرآن  محددة،  عنده 

فينا االعتبار بالقياس اىل ما مىض وانتم تعلمون ان قصص القران الكريم 

هي ليست للتسلية وامنا هذه القصص هي يف الواقع ِعبة لالستفادة منها، 

ونحن عندما نقرأ القرآن البد ان نتأمل سواء ُكنا أفراد او ُارس او كمجتمع..

َنا َلُهمرْ  اُكمرْ ِفيِه َوَجَعلرْ نَّ اُهمرْ ِفياَم ِإنرْ َمكَّ نَّ ونوه انه يف سورة االحقاف )َوَلَقدرْ َمكَّ

ِئَدُتُهمرْ  َأفرْ َوال  َأبرَْصاُرُهمرْ  َوال  ُعُهمرْ  َسمرْ ُهمرْ  َعنرْ َنى  َأغرْ َفاَم  ِئَدًة  َوَأفرْ َوَأبرَْصارًا  عًا  َسمرْ

ِزُئون )26(. َتهرْ ِه َوَحاَق ِبِهمرْ َما َكاُنوا ِبِه َيسرْ َحُدوَن ِبآَياِت اللَّ ٍء ِإذرْ َكاُنوا َيجرْ ِمنرْ َشرْ

أتحدث عن مطلب  أنا  ؟! طبعًا  ُينبئ  ماذا  االستعراض  أخواين هذا  الحظوا 

عام كمجتمع مبا هو مجتمع مع غض النظر فيه جنبة سياسية او اقتصادية 

او اجتامعية او ثقافية أنا أتحدث عن حالة االستفادة او حالة اإلعراض وحالة 

عدم االستفادة..

(: التمكني حالة من السلطنة أنا أمتكن من هذا الفعل يعني  اُهمرْ نَّ )َوَلَقدرْ َمكَّ

يل السلطنة مثاًل أنا أمتكن من رفع هذا الثقل او أنا متمكن ان اكتب قصيدة 

او أنا متمكن ان اشغل هذا املوقع.. القران يتحدث عن قوم عاد او أخا عاد 

او غريه بالنتيجة ان هناك مجتمعا برشيا ا مكّنه لله -تعاىل- وسلطه وأعطاه.. 

فيستعرض القران الكريم تلك الحالة ويعرض لنا هذه القصة بهذا االيجاز 

املهم وغري املخل..

الكرباليئ: املبادئ واألسس العامة لتنشئة األرسة الصالحة

قال ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء الشيخ عبد املهدي الكرباليئ، 

يف خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الرشيف يف 12/

الخطبة يف  نتعرض يف هذه  2017/2/10م:  املوافق  االوىل/1438هـ  جامدى 

نبني مواطنًا صالحًا  ان  التي ميكن من خاللها  الصالحة  تنشئة األرسة  كيفية 

لتنشئة  العامة  واألسس  املبادئ  هي  ما  و  صالحًا،  ومجتمعًا  صالحًا  وفردًا 

األرسة الصالحة..

وأوضح الكرباليئ" هذه املبادئ التي سنذكرها ال نعني بها الشباب والشابات 

وكبارًا  ورجاال صغاًر  شبابًا  الجميع  بها  نعني  بل  الزواج  عىل  املقلبني  فقط 

ُطبقت  لو  التي  واالركان  واالساس  املبادئ  هي  ألنها  بها  معنيون  الجميع 

ألمكن كل واحد منا ان يبني وينشئ ارسة صالحة ولكن املعني بها اكرث هم 

الشباب والشابات املقبلني عىل الزواج.. وهي كالتايل:

املبدأ األول: مبدأ الحقوق والواجبات.

املبدأ الثاين: مبدأ الحب واملودة والرحمة.

املبدأ الثالث: مبدأ التعاون واالحرتام.

املبدأ الرابع: مبدأ القوامة.

املبدأ الخامس: مبدأ التسامح والعفو عن االخطاء.

وبنّي سامحته" الحظوا ان كل فرد يف املجتمع عليه دور وبقية االفراد عليهم 

ادوار حتى ميكن للمجتمع ان يصل اىل هدفه هذه االدوار البد من تنظيمها 

حتى ميكن ان نصل اىل الهدف ومن دون تنظيم سيكون هناك فوىض وعدم 

معرفة كل انسان مبا عليه من الحقوق والواجبات حتى ميكن ان يصل اىل 

النتيجة، كذلك االرسة هي كيان اجتامعي الزوج عليه دور والزوجة واالوالد 

عليهم ادوار البد من تنظيم االدوار والعالقة بينهم حتى ميكن ان نصل اىل 

الهدف وهذا يعّب عنه نظام الحقوق والواجبات.

وأضاف" الحظوا ايضًا، كثريًا من االحيان أن الزوج يطالب بحقوقه ولكن ال 

يعتني وال يهتم بالواجبات التي عليه تجاه الزوجة، الزوجة تطالب بحقوقها 

دون ان تلتفت اىل الواجبات التي عليها للزوج، االب يطالب بحقوقه دون ان 

األبناء يطالبون بحقوقهم دون ان  التي عليه ألبناءه،  الواجبات  يلتفت اىل 

يلتفتوا اىل الواجبات التي عليهم لألب واألم واألرسة. موضحا ان" اي أرسة ال 

ميكن أن تعيش سعيدة متامسكة قوية تؤدي دورها يف الحياة إال بهذا املبدأ 

من الحقوق والواجبات املتبادلة فال حقوق بدون واجبات وال واجبات من 

دون حقوق وهذا مبدأ مهم علينا ان نلتفت اليه..."
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النزاعات  مواصلة  ان  الكرباليئ:   
باألمن  يخل  املسلحة  العشائرية 

واالستقرار
نجدد  كربالء:  يف  املرجعية  ممثل 

للمامرسات  واستنكارنا  ادانتنا 

الرشعية  التعاليم  لجميع  املخالفة 

والوطنية واالخالقية

استنكرت  العليا  الدينية  املرجعية   

النزاعات  الدينية  خطبتها  خالل 

العشائر،  بني  تحدث  التي  املسلحة 

والرتحيل  القتل  حرمة  عىل  أكدت  و 

القرسي للمواطنني االبرياء".

وقال معتمد املرجعية الدينية الشيخ 

ان مواصلة   " الكرباليئ  عبد املهدي 

يخل  املسلحة  العشائرية  النزاعات 

ضحيتها  ويذهب  واالستقرار  باألمن 

لهم  دخل  ال  الذين  االبرياء  عرشات 

ولكن  وغريها  القتل  جرائم  بارتكاب 

أقرباء  من  لكونهم  استهدافهم  يتم 

نجدد  واننا  ذلك،  ونحو  املجرم 

املامرسات  لهذه  واستنكارنا  ادانتنا 

الرشعية  التعاليم  لجميع  املخالفة 

والوطنية واالخالقية".

كل  "حرمة  عىل  الكرباليئ  وأكد 

القرسي  والرتحيل  القتل  عمليات 

اىل  االمنية  القوات  داعيا  ونحوها، 

"مسك زمام االمور ومنع كل ما يخل 

بأمن واستقرار املواطنني".

تتبع  التي  العشائر  ندعم  و  نؤيد 
الرشيعة وتحرتم القوانني                                               
قسم  من  الفتالوي  حمزة  الشيخ 

الشؤون الدينية يف العتبة الحسينية 

عىل  الحفاظ  اىل  دعا  املقدسة 

بها  واالهتامم  االجتامعية  العالقات 

الدينية  املرجعية  حرصت  قائال" 

حروب وقودها األهل واالحبة 

  النزاعات العشائرية

تحقيق: سالم الطايئ/ صباح الطالقاين ـ تحرير فضل الرشيفي

بسيط بني  انطلقت رشارته بسبب خالف  الذي  الشجار  تركة ذلك  وأيتام  وأرامل  ثكاىل 

ان طريف  لو  الخسائر  االمر ومنع حدوث كل هذه  تدارك  باإلمكان  خالد وجاره، وكان 

ان  بعد  الطرفان  تصالح  الفتنة،  نار  خلف  ينجرا  ومل  الحكمة  بحبل  متسكا  الخصام 

اعياهام نزف الدم وفقد االحبة واالهل. هذه الحوادث ومثيالتها ال يقترص خطرها عىل 

الجناة وذويهم بل هي متتد لتهدد أمن املواطن وممتلكاته وتقوض أركان الدولة ملا لها 

من انعكاسات وتبعات عديدة تعرضت لها مجلة الروضة الحسينية يف التحقيق اآليت. 

تحقيقات

�شعبان املعظمـ  1438 هـ12



تنظيم  عىل  الحرص  كل  العليا 

اهتامما  العالقات االجتامعية وأولتها 

دور  من  العالقات  لهذه  ملا  بالغا 

فاعل يف تأمني متطلبات الحياة وبناء 

اإلسالم  وحث   , الناضج  املجتمع 

الكريم  القرآن  خالل  من  ذلك  عىل 

الكريم  فالقرآن  النبوية،  واالحاديث 

يدعو اىل التآزر والتعاون عىل الخري 

اآلية  يف  ورد  حيث  العدوان  ونبذ 

والتقوى  الب  )وتعاونوا عىل  الكرمية 

والعدوان(،  االثم  عىل  تعاونوا  وال 

وحث اإلسالم عىل  حسن املعارشة 

ومعاملة االخرين باملعروف والنصح 

حقوق  وحفظ  السالم  وابداء 

اآلخرين، واحرتام مشاعرهم ودينهم 

اإلسالمية  فالرشيعة  ومعتقداتهم، 

من  والتحرر  الحرية  للمجتمع  ارادت 

املغلوطة،  واالعراف  الجاهلية  ربقة 

ناتجة  والعشائرية  القبلية  فالنزاعات 

عن ارهاصات الجاهلية وانحرافاتها".

وندعم  نؤيد  نحن  الشيخ"  وبني 

الرشيعة  تتبع  التي  العشائر  ونحرتم 

بتعليامت  وتلتزم  القوانني  وتحرتم 

عشرية  وكل  لها,  وتنصاع  املرجعية 

فهي  والرشيعة  بالقانون  تلتزم  ال 

خارجة عن الحق وهاوية يف مستنقع 

العشائرية  فالنزاعات  والهوان،  الذل 

باألحكام  الجهل  من  باألصل  ناتجة 

الرشعية واالخالق اإلسالمية". 

بني  اليوم  يحصل  ما  ان  وتابع"  

التأمل  اىل  يدعو  العراقية  العشائر 

تقويم  كيفية  يف  الحسابات  واعادة 

فالدماء  والعالقات،  الروابط 

وال  وعرفا  رشعا  قيمتها  لها  واالرواح 

الدماء  هذا  اراقة  للمتهورين  يحق 

تؤكد  ما  وهذا  باألرواح،  واالستهزاء 

صامم  تعتب  التي  املرجعية  عليه 

االمان يف حفظ االرواح وحقن الدماء 

تصدرها  التي  الفتاوى  خالل  من 

اىل  فيها  تدعو  التي  والبيانات 

والتدخل  الرشيعة  بأحكام  االلتزام 

لذا يجب عىل  النزاعات،  لحل  الجاد 

تقف  ان  وامللتزمة  الكرمية  العشائر 

املامرسات  هذه  بوجه  واحدة  وقفة 

هذه  وايقاف  ومحاربتها  الخاطئة 

الظواهر السلبية ومقاطعتها، وكذلك 

جرأة  بكل  تقف  ان  الحكومة  عىل 

السالم  احالل  اجل  من  وشجاعة 

يعبث  من  ومحاسبة  العدل  وبسط 

بأمن الوطن واملواطن".

العدالة  وفقدان  التخلف  شيوع 
االجتامعية  أدى اىل ازدياد ظاهرة 

النزاعات
من  التميمي  الكنعان  عيل  الشيخ 

ان"  اىل  أشار  البرصة  محافظة 

تفاقمت  العشائرية   النزاعات 

ادى  وذلك   2003 عام  بعد  وازدادت 

الحسينية  العتبة  يف  الدينية  الــشــؤون  قسم 

املقدسة

الشيخ حمزة الفتالوي
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اىل حصول فوىض يف كل مؤسسات 

االمنية،  املؤسسات  فيها  مبا  الدولة 

ضعف  اىل  ادى  االمر  هذا  واستمرار 

التي  املناطق  يف  االمنية  السلطات 

اصبحت  بحيث  النزاع  فيها  يحصل 

املشاكل  حل  عىل  قادرة  غري 

املشتيك  تدعو  واخذت  والنزاعات، 

ان  كام  عشائريا,  مشكلته  حل  اىل 

العدالة  وفقدان  التخلف  شيوع 

نتيجة  الفقر  وزيادة  االجتامعية 

تعاقب الحكومات الفاسدة  أدى اىل 

ازدياد ظاهرة النزاعات".

تحرتم  ان  العشائر  عىل   وبني" 

القانون وتسنده، فلقد كان لها الدور 

الكبري يف اصالح الكثري من املشاكل 

االجتامعية كحل النزاعات العشائرية،  

املدين  املجتمع  منظامت  وعىل 

تفاقم  تجاه  الفاعل  دورها  تأخذ  ان 

ظاهرة النزاعات العشائرية من خالل 

اقامة الندوات يف املناطق العشائرية 

لبيان  والوجهاء  الشيوخ  واستقطاب 

دورهم الحقيقي".

يقترص  ال  التميمي"  الشيخ  وأضاف 

العشائرية  النزاعات  مشكلة  حدوث 

خالل  فمن  الريفية  املناطق  عىل 

العشائرية ومشاركتي يف حل  صفتي 

يتعدى  ال  انه  اجد  املشاكل  اغلب 

النزاعات  فيه  اال ووصلت  شهر واحد 

يف املدينة اىل اكرث من عرش نزاعات، 

القتل   اىل  ليصل  النزاع  يتفاقم   وقد 

رغم تواجد القوات االمنية بكرثة يف 

الحكومة  عىل  يجب  منوها"  املدن، 

عىل  تعمال  ان  واملحلية  االتحادية 

امتالكه  السالح من املواطن الن  نزع 

والسلب  للقتل  سبب  يكون  للسالح 

التخلص  الرضوري  ومن  والنهب، 

التي  الدخيلة  والتقاليد  العادات  من 

طغت عىل عاداتنا وتقاليدنا االصيلة".

 

رضورة فرض القانون
 / الناظم  الحسني  املواطن عيل عبد 

احد وجهاء عشائر البرصة تحدث عن 

دور السلطات االمنية تجاه املخالفني 

للقانون قائال" عىل الحكومات املحلية 

كام  االمنية،  سيطرتها  تفرض  ان 

وثقافة  وعي  مستوى  رفع  يستوجب 

بعض العشائر والسعي  للقضاء عىل 

ظاهرة  النزاعات العشائرية، إذ يجب 

عىل االطراف املتنازعة ان تعمل عىل 

قبل  شخصيا  والسالم  االمن  فرض 

تدخل اطراف اخرى يف حل نزاعاتها، 

االمن  بسط  عىل  الدولة  تجب  ال  وان 

باستخدام القوة".

تتعّهد  رشف  مواثيق  تبّني  يجب 
الحوار  إىل  باللجوء  القبائل  فيها 

بدل االقتتال
ذياب  خضري  والكاتب  اإلعالمي   

النزاعات  خطورة  عن  تحدث 

الواقع  عىل  وانعكاساتها  العشائرية 

العشائرية  للنزاعات  ان  للبلد"  االمني 

خطورتها الفادحة خصوصا مع عدم 

عن  ناهيك  االمني،  الوضع  استقرار 

التي   االمنية  القوات  عىل  ذلك  تأثري 

تنظيم  ضد  مصريية  معركة  تخوض 

املعنية  الجهات  عىل  فيجب  داعش, 

املدين  املجتمع  منظامت  وباألخص 

تطوعية  توعية  بحمالت  تقوم  ان 

للتثقيف ضّد العنف القبيّل والنزاعات 

ان  العشائر  عىل  ويجب  الداخلّية, 

تقوم مبحاوالت جادة لوقف النزاعات 

فيها  تتعّهد  رشف  مواثيق  تبّني  عب 

بدل  الحوار  إىل  باللجوء  القبائل 

القضاء  إىل  والّلجوء  االقتتال، 

الخالفات,  لحّل  الدولة  ومؤّسسات 

املرجعية  توجيهات  اتباع  كذلك 

مصدر  اليوم  اصبحت  التي  الدينية 

توجيهاتها  من خالل  والتآخي  السالم 

الداعية اىل حقن دماء املسلمني" .

 وأشار ذياب اىل ان" هناك عدة اسباب 

النزاعات  ظاهرة  تنامي  يف  ساهمت 

بالعشائر  يتعلق  ما  منها  العشائرية 

وقصور الوعي لدى البعض منها وقلة 

والسنائن  باألعراف املحرتمة  التزامها 

اغلب  خلو  عن  فضال  العشائرية, 

محافظة البرصة

الشيخ عيل الكنعان التميمي

احد وجهاء عشائر البرصة

عيل عبد الحسني الناظم
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من  والجنوبية  الوسطى  املحافظات 

يف  الشرتاكها  العسكرية  القطعات 

الساخنة  املناطق  داخل  املعارك 

البعض  حاليا مام ادى اىل استغالل 

النزاعات دون  الثغرة ألحداث  لهذه 

نتجاهل  ان  ميكن  وال  قوي,  رادع 

تخوف بعض منتسبي القوات االمنية 

النزاعات  تلك  يف  الخوض  من 

إليقافها تحسبا ملقاضاتهم عشائريا 

واجبارهم عىل دفع الدية كام حصل 

للعديد منهم اثناء فض النزاعات".

إشاعة ثقافة التسامح والتآخي بني 
مكونات الشعب العراقي 

كربالء  بجامعة  النفس  علم  أستاذ 

عن  تحدث  الجبوري  فتحي  مناف 

النزاعات  ظاهرة  عىل  القضاء  كيفية 

حلول  عدة  هناك  قائال"  العشائرية 

ظاهرة  من  للحد  اتباعها  ميكن 

النزاعات بصورة عامة وبكل اشكالها 

ما  ومنها  بالقانون  يتعلق  ما  منها 

للفرد  االجتامعية  بالبنية  يتعلق 

الحلول  يخص  وفيام  العشرية,  او 

املختصة  للجهات  فيمكن  القانونية 

تفعيل دور القضاء و القوات األمنية 

املخالفني  ردع  و  القانون  فرض  يف 

القانون وحرص  تفعيل سيادة  أي  له 

السالح بيد الدولة وهو املهم حيث 

يجري محاسبة من ميلك السالح دون 

ترسيب  من  والحد  الدولة،  من  اذن 

السالح  من أي منفذ كان وللحكومة 

وأجهزتها األمنية الدور األكب". 

بالحلول  يتعلق   ما  اما  وأضاف" 

إشاعة  املمكن  فمن  االجتامعية 

ثقافة التسامح والتآخي بني مكونات 

إقامة   خالل  من  العراقي  الشعب 

النخب،  تقودها   ومؤمترات  ندوات 

أبناء  من  املؤمترون  فيها  ويشرتك 

املجتمع ومن مختلف رشائحه, طاملا 

ان الهدف هو فرض االمن والقانون  

دور  ابراز  كذلك  الناس,  وحامية 

املحافظات  يف  املحلية  اإلدارات 

وادارتها  النزاعات  عىل  القضاء  يف 

مسببيها,  وردع  حصولها  حالة  يف 

رجال  اىل  الرجوع  املهم  ومن 

الدين  لالستنارة بآرائهم  لحل النزاع 

خسائر  هناك  تكون  ان  دون   وديا  

باألرواح". 

ان  النفس"  علم  أستاذ  وختم 

سبب  ألي  و   النزاعات  حدوث 

قتىل  عنه  ينتج  العشائر  بني  كان 

يف  ويتسبب  الطرفني  بني  وجرحى 

عدد   كتزايد  اجتامعية  مشاكل  خلق 

وااليتام,  الثكاىل  واالمهات  االرامل 

النزاعات  هذه  عىل  يرتتب  وقد 

ذلك  وسيؤدي  واختالله  االمن  غياب 

مغرضني  قبل  من  استغالله  اىل 

االستقرار  البلد  لهذا  يريدون  ال 

األمني, وبالتايل  فإن عدم االستقرار 

النشاط  عىل  السلبي  اثره  له  األمني 

والثقايف،   والعلمي  االقتصادي  

يف  املجتمعية،  الروابط  وسيضعف 

حلها  ميكن  النزاعات  هذه  ان  حني 

بالتفاهم بدل القتال".  

العشائر العراقية ساهمت يف حل 
يف  مهام  دورا  لها  وكان  االزمات 

مراحل التحول السيايس
القانون/  /كلية  كاظم  عيل  حسن  د. 

الحلول  عن  تحدث  كربالء  جامعة 

العشائرية  النزاعات  لفض  املقرتحة 

قائال" البد من التحدث بداية عن دور 

إذ  الدولة  بنية  تكوين  يف  العشائر 
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العشائر يف حل االزمات و  ساهمت 

نشوب الثورات، وكان لها دورا مهام 

يف مراحل التحول السيايس التي مر 

بها البلد، ألّن املجتمع العراقي  عبارة 

عن نسيج عشائري، له قوانينه الخاّصة 

العشائري  العرف  إىل  املستندة 

اجتامعية  سلطة  العشرية  باتت  حّتى 

يف  وهي  الحكومة،  لسلطة  موازية 

أكرث  العشائرّية  النزاعات  حل  مجال 

فعالّية من املؤّسسات األمنّية، وعىل 

الرغم من ان دور العشائر يتمثل يف 

دعم الدولة والحفاظ عىل مؤسساتها 

االسالمية  الرشيعة  وتطبيق  وهيبتها 

باملعروف  باألمر  يتعلق   ما  خاصة 

والنهي عن املنكر واصالح ذات البني، 

العشائر خرج عن هذا  بعض  أنه  اال 

املبدأ وبدأ يتعامل  بالعصبية القبلية 

منطق  مبوجب  اآلخر  واذالل  فقط 

القوة والعنف، لهذا ظهرت مامرسات 

دخيلة عىل االعراف العشائرية، منها 

والكتابة  ساكنيها،  مع  البيوت  حرق 

جملة  والدور  املحالت  جدران  عىل 

)مطلوب عشائريا(، وهذه الترصفات 

العشائري  املجتمع  عىل  دخيلة 

الكسب  وهو  معروف  منها  والغرض 

ان  حيث  املرشوع،  غري  املادي 

الرضب  اىل  تصل  شجارات  هناك 

مبا  والنارية،  الجارحة  باألسلحة 

وترشد  والسجن  املوت  عنه  ينجم 

االطفال وتشتت االرسة وحتى املارة 

يصابون احيانا باألذى، كام ان هناك 

دورا سكنية تم بيعها بسبب ترصفات 

الشباب الطائش ودفع مثنها للفصل 

أستاذ علم النفس بجامعة كربالء

مناف فتحي الجبوري

كلية القانون/ جامعة كربالء

د. حسن عيل كاظم

 النزاعات العشائرية 

تتسبب بخلق االزمات 

االجتامعية واالمنية 

واالقتصادية
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عدم  بسبب  وذلك  العشائري، 

متابعة اآلباء ألبنائهم مام يؤدي 

الجنائية  للجرائم  ارتكابهم  اىل 

التي قد تصل اىل االرهاب" .

إليجاد  مساٍع  هنالك  وأوضح" 

النزاعات  ملشكلة  حلول 

الكثري  عقدت  حيث  العشائرية 

واملؤمترات،  امللتقيات  من 

عىل  خاللها  من  التأكيد  وتم 

منها:  التوصيات  من  جملة 

ادانة العشائر لإلرهاب، و منع 

لألطباء  العشائري  التهديد 

والتجاوز عىل القانون، وتفعيل  

ينص  الذي  الوزراء  رئيس  قرار 

عىل حبس  الشخص الذي يهدد 

ثالث  ملدة  عمله  يف  املوظف 

سنوات، ودعم واسناد االجهزة 

املعلومة،  يف  وخاصة  االمنية 

العشائر  دعم  عىل  االنفتاح  و 

وحقهم  املسميات  مبختلف 

والحفاظ  املجتمع،  متثيل  يف 

والتقارب  الوطنية  الوحدة  عىل 

النظر عند حدوث  بني وجهات 

ودعم  العشائر  بني  خالفات 

املصالحة الوطنية، و ان يكون 

املناسبات  للعشائر حضور يف 

والدينية  الرسمية  واالحتفاالت 

واحرتام  مميز،  وبشكل 

الدينية،  والرموز  الشعائر 

بني  والتضامن  السلم  وتوحيد 

بني  التمييز  وعدم  العشائر، 

املبالغة  وعدم  واخرى  عشرية 

العشائرية،  الفصول  دفع  يف 

مجلس  قانون  مرشوع  اقرار  و 

القوانني  وتطبيق  العشائر، 

و  املخالفني،  عىل  العقابية 

وال  القانون  سيادة  مبدأ  تفعيل 

يسمح بتغليب العرف العشائري 

عىل القانون، و طرح فكرة عقد 

مؤمتر موسع ملعالجة الفصول 

الدخيلة  والقضايا  العشائرية 

عىل العشائر".   

من روائع االمام السجاد عليه السالم

• سامي املنذري

تهذب  ادعية  مجموعة  السجادية  الصحيفة  ان  البعض  يعتقد 

النفس وتقربها اىل الله -عّز وجّل- وميكن للعبد ان يعتمدها يف 

مختلف الظروف التي تلم به ولكن التامل بها يظهر ان فيها ما 

يفوق املعتقد .

 فاالمام املعصوم من خاللها خط اسلوبه يف نرش دين جده 

ويف توعية الناس وكذلك يف معارضة الحكم.

 وهذا املقطع من الدعاء الذي كان يقرأه اإلمام السجاد عليه 

الغتصاب  واضح  تنديد  فيه  والجمعة  االضحى  يوم  السالم 

حقهم بل وحتى تغيري سنة رسول الله صىل الله عليه واله.

 ومن خالل التأمل بدقة لكلامت الدعاء يتضح لنا عمق البالغة 

عن  السالم  عليهم  االمئة  سكوت  يعتقد  ملن  القاصم  والرد 

السالم  عليه  السجاد  اإلمام  أسلوب  أن  عن  ، فضال  حقوقهم 

جاء يف منتهى البالغة ألنه ليس رواية قد يحرفها الناقل إمنا هو 

دعاء يتكرر ذكره فتثبت الحقيقة.

ونص الفقرة موضع الطلب، 

ِفَيآِئَك َوَمَواِضَع ُأَمناِئَك يِف  َمَقاَم ِلُخَلَفاِئَك َوَأصرْ ُهّم َإّن ََهَذاالرْ "أللَّ

ُر  ُمَقدِّ وَها َوَأنرَْت الرْ َتزُّ َتُهمرْ ِبَها، َقِد ابرْ َتَصصرْ ِتي اخرْ ِفيَعِة الَّ َرَجِة الرَّ الدَّ

َف  ِبرِيَك،َكيرْ َتدرْ ِمنرْ  ُتوُم  الرَْمحرْ ُيَجاَوُز  َواَل  ُرَك،  َأمرْ ُيَغاَلُب  ،اَل  ِلَذِلَك 

ِقَك، َوال  َهٍم َعىَل َخلرْ ُ ُمتَّ َلُم ِبِه، َغريرْ َت،َوِلاَم َأنرَْت َأعرْ َت َوَأىنَّ ِشئرْ ِشئرْ

َن،  يرْ َتزِّ ُهوِريَن ُمبرْ ُلوِبنَي َمقرْ َوُتَك َوُخَلَفاُؤَك َمغرْ ىَعاَد َصفرْ اِلَراَدِتَك، َحتَّ

َفًةَعنرْ ِجَهاِت  ُبوذًا،َوَفَراِئَضَك ُمَحرَّ اًل،َوِكتاَبَك َمنرْ َمَك ُمَبدَّ َن ُحكرْ َيَرورْ

ِلنَي  َدآَءُهمرْ ِمَن ااَلوَّ ُهمَّ الرَْعنرْ َأعرْ وَكًة. أللَّ ُ َك َمرترْ اِعَك،َوُسَنَن َنِبيِّ َ أرشرْ

ُهمَّ َصلِّ  . أللَّ َباَعُهمرْ َياَعُهمرْ َوَأترْ َواآلِخِريَن ،َوَمنرْ َريِضَ ِبِفَعاِلِهمرْ َوَأشرْ

ٌد" َك َحِميٌد َمِجيرْ ٍد إنَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َعىَل ُمَحمَّ

فكرة قلم
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مقاالت

أمام  املساواة  حق  ا- 

القانون 

القبض  ضد  الحامية  ب-  

عىل أي إنسان أو حجزه أو 

نفيه تعسفا. 

اآلخرين  مع  التامة  املساواة  يف  الحق  ج- 

د- الحق يف أن تنظر قضية كل إنسان أمام 

محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية 

تهمه  وأي  والتزاماته  حقوقه  يف  للفصل 

جنائية توجه إليه هـ - حق الفرد يف التملك 

مبفرده أو باالشرتاك مع غريه و- حق الفرد 

يف حرية التفكري والدين. 

ز- حقه يف حرية الرأي والتعبري عن آرائه 

الجمعيات  يف  االشرتاك  حرية  ح- 

والجامعات السلمية ط- الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية ي-  حق الفرد يف العمل وحرية 

اختياره و الحق يف اجر متساوي و الحق يف 

التعليم و الحق يف تشكيل نقابات ....إلخ

ولعل املتتبع لجوهر هذه الوثيقة البرشية 

مبادئ  ارتكازها عىل عدة  سيجده قامئا يف 

اختياراته  وحرية  االنسان  حرية  أهمها: 

البرش،  بني  من  بأقرانه  مساواته  ورضورة 

إذ  مطلقا،  اإلسالم  يغفلها  مل  امور  وهي 

وبالرغم من وجود الرق والعبيد يف نظام 

تحرير  إىل  أنه سعى  إال  االجتامعي  االسالم 

عتقهم  طريق  عن  العبيد  لهؤالء  تدريجي 

حني  يف  للذنوب،  وكفارة  الله  إىل  قربة 

ظاهرة  هو  املجتمع  هذا  يف  الرق  وجود 

الظواهر  شأن  شأنها  موروثة  اجتامعية 

بالثأر  كاألخذ  األخرى  االجتامعية  السلبية 

ظواهر  وهي  األزواج  وتعدد  البنات  ووأد 

بدون  منها  الرصيح  موقفه  اإلسالم  أعلن 

مجاملة وال مواربة.

ُتَولُّوا  َأنرْ  ِبَّ  الرْ َس  ))َليرْ القرآن:  وحينام يرصح 

َوَلِكنَّ  ِرِب  َمغرْ َوالرْ ِق  ِ الرَْمرشرْ ِقَبَل  ُوُجوَهُكمرْ 

َماَلِئَكِة  َوالرْ ِخِر  اآلرْ ِم  َيورْ َوالرْ ِه  ِباللَّ آَمَن  َمنرْ  ِبَّ  الرْ

ِه َذِوي  نَي َوآَت الرْاَمَل َعىَل ُحبِّ ِبيِّ ِكَتاِب َوالنَّ َوالرْ

ِبيِل  السَّ َن  َوابرْ َمَساِكنَي  َوالرْ َيَتاَمى  َوالرْ َب  ُقررْ الرْ

َوآَت  اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  اِئِلنَي  َوالسَّ

َعاَهُدوا  ِإَذا  ِدِهمرْ  ِبَعهرْ َوالرُْموُفوَن  َكاَة  الزَّ

َبأرِْس  اِء َوِحنَي الرْ َّ َبأرَْساِء َوالرضَّ اِبِريَن يِف الرْ َوالصَّ

ُقوَن((  ُمتَّ ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم الرْ ُأوَلِئَك الَّ

فإنه يعلم الناس أن الب الحقيقي ليس يف 

يف  ما  بقدر  وحدها،  والعبادات  الصالة 

واستعادة  األرقاء  كتحرير  خرية  األعامل 

حريتهم اإلنسانية املفقودة بأي مثن يريض 

مثال  الخطأ  القتل  كفارة  إنه جعل  بل  الله، 

)) ومن  هي تحرير رقبة حيث يقول تعاىل: 

قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة(( حيث 

جعل املوت مقابل اإلحياء، أي إحياء ذات 

مسلوبة اإلرادة والكرامة!

من  العقول  لتحرير  االسالم  سعى  كام 

عىل  قدرتها  عنها  تحجب  التي  السلط  كل 

كام  للحقيقة  وصوال  واالستباط  التحليل 

ذلك  عن  القرآن  عب  حيث  لصاحبها  تبدت 

اِس ِبالرَْحقِّ  ِكَتاَب ِللنَّ َك الرْ َنا َعَليرْ ا َأنَزلرْ بقوله: )ِإنَّ

ا  َ َفِإمنَّ َضلَّ  َوَمن   ، ِسِه  َفِلَنفرْ َتَدٰى  اهرْ َفَمِن   ،

ِهم ِبَوِكيٍل ( ولذا  َها ،  َوَما َأنَت َعَليرْ َيِضلُّ َعَليرْ

فالتفكري عند اإلسالم ليس حقا من الحقوق 

كام افرتضت الوثيقة العامة لحقوق اإلنسان 

املنصوص  الفرائض  من  فريضة  هو  وإمنا 

عليها والالئقة بخصوصية االنسان الذي اراد 

الله له ليكون كائنا عاقال قادرا عىل التفكري 

والتدبر.

وثيقة  االسالمية هي  العدل  فريضة  ان  كام 

املجتمع  افراد  جميع  عىل  التطبيق  واجبة 

العرقية  انتامءاتهم  عن  النظر  بغض 

والطائفية والدينية، حيث يقول –جّل شأنه- 

ِه ُشَهَداَء  اِمنَي ِللَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َها الَّ )) َيا َأيُّ

وثيقة حقوق االنسان االسالمّية!

• حازم محمد
طاملا ترددت يف االجواء الثقافية والقانونية عبارة 

تقول ان وثيقة حقوق االنسان الصادرة عام  1948 

م هي افضل وثيقة عادلة عرفتها االنسانية ألنها 

ركزت عىل مجموعة بنود رأت رضورتها إلقامة العدل 

االنساين عىل هذا الكوكب، ومن أهم بنود هذه 

الوثيقة -مثال- ما ييل: 
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ٍم َعىَلٰ َأالَّ  ُكمرْ َشَنآُن َقورْ ِرَمنَّ ِط ۖ َواَل َيجرْ ِبالرِْقسرْ

ُقوا  َواتَّ َوٰى،   قرْ ِللتَّ َرُب  َأقرْ ُهَو  ِدُلوا  اعرْ ِدُلوا،  َتعرْ

عدنا  ولو  َمُلوَن((  َتعرْ ا  مِبَ َخِبرٌي  َه  اللَّ ِإنَّ  َه   اللَّ

إىل الوصايا العرش نجد العدل متضمنا أحد 

املجتمع  أفراد  كل  عىل  توجبه  التي  البنود 

وتضع بإزائه الظلم – الذي حّرمه الله عىل 

نفسه - يف خانة الحرام الذي نّفر منه الله 

النظر  بالويل والثبور بغض  وتوعد مرتكبيه 

عن منازلهم ورتبهم االجتامعية والسياسية، 

ا  َتَعاَلورْ ))ُقلرْ  فهي:  العرش  الوصايا  هذه  أما 

ًئا  ُكوا ِبِه َشيرْ ِ ُكمرْ  َأالَّ ُترشرْ ُل َما َحرََّم َربُُّكمرْ َعَليرْ َأترْ

نرْ  اَلَدُكم مِّ ُتُلوا َأورْ َساًنا ، َواَل َتقرْ ِن ِإحرْ َواِلَديرْ ، َوِبالرْ

َرُبوا  َتقرْ َواَل   ، اُهمرْ  َوِإيَّ ُزُقُكمرْ  َنررْ ُن  نَّحرْ  ، اَلٍق  ِإمرْ

ُتُلوا  َها َوَما َبَطَن ، َواَل َتقرْ َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنرْ الرْ

ِلُكمرْ  َذٰ  ، ِبالرَْحقِّ  ِإالَّ  ُه  اللَّ َحرََّم  ِتي  الَّ َس  فرْ النَّ

َماَل  َرُبوا  َتقرْ َواَل  ِقُلوَن  َتعرْ ُكمرْ  َلَعلَّ ِبِه  اُكم  َوصَّ

ُه  َأُشدَّ ُلَغ  َيبرْ ٰى  َسُن َحتَّ ِتي ِهَي َأحرْ ِبالَّ َيِتيِم ِإالَّ  الرْ

ُف  ِط ، اَل ُنَكلِّ ِميَزاَن ِبالرِْقسرْ َل َوالرْ َكيرْ ُفوا الرْ ، َوَأورْ

ِدُلوا َوَلورْ َكاَن  ُتمرْ َفاعرْ َعَها ، َوِإَذا ُقلرْ ًسا ِإالَّ ُوسرْ َنفرْ

اُكم ِبِه  ِلُكمرْ َوصَّ ُفوا ، َذٰ ِه َأورْ ِد اللَّ َبٰ َوِبَعهرْ َذا ُقررْ

َتِقياًم  اِطي ُمسرْ َذا رِصَ ُروَن ، َوَأنَّ َهٰ ُكمرْ َتَذكَّ َلَعلَّ

َق ِبُكمرْ َعن  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ ِبُعوُه ، َواَل َتتَّ َفاتَّ

ُقوَن((. ُكمرْ َتتَّ اُكم ِبِه َلَعلَّ ِلُكمرْ َوصَّ َسِبيِلِه ، َذٰ

بل  فحسب  الظلم  ضد  االسالم  يقف  وال 

والتصدي  ومقاومته  محاربته  اىل  يدعو  انه 

كان  لو  حتى  والسبل  الوسائل  بشتى  له 

املوت مثنا للتصدي واملقاومة، ولقد نعم 

فلسفته  أخذت  عندما  بالعدل  املسلمون 

تتطبق عهد رسول الله األكرم الذي رآى يف 

الناس تساويهم كأسنان املشط واختالفهم 

املؤمنني  أمري  عهد  ويف  تقواهم،  بقدر 

فرض  الله  )ان  القائل:  طالب  أيب  بن  عيل 

الفقراء، فام جاع  أقوات  أموال األغنياء  يف 

فقري إال مبا متع به غني.... وأنت –عباد الله- 

ال  بالسوّية،  بينم  يقسم  الله  مال  واملال 

فضل فيه ألحد عىل أحد(.

واكتساب  بالعلم  اإلنسان  حق  عن  أما 

ابتداؤه  القرآن  فيكفي  العقلية  املهارات 

بكلمة )اقرأ( التي توحي بجعل هذا التكليف 

واجبا عىل كل إنسان فضال عن كونه مسلام 

منح  هو  وحده  العلم  ألن  مسلم،  غري  أو 

اإلنسان حق خالفة الله يف أرضه، وهو حياة 

النفس اإلنسانية التي ال يعني موتها يف هذه 

األرض أكرث من جهلها املعادل لهالكها، وقد 

قال الرسول األكرم عن العلامء واملتعلمني: 

النجوم  كمثل  األرض  يف  العلامء  مثل   (

األرض  بها يف ظلامت  يهتدي  السامء،  يف 

أن  أوشك  النجوم  انطمست  فإذا  والبحر، 

العلم  القرآن  يجعل  ومل  الهداة(،  تضل 

حكرا عىل حقل معريف دون غريه وإمنا دعا 

الدنيا  )تكامل معريف( يربط بني علوم  إىل 

لإلسالم  واإلميانية  الروحية  الغايات  وبني 

حيث ال خري يف قوم كفار ) يعلمون ظاهرا 

هم  اآلخرة  عن  وهم  الدنيا  الحياة  من 

غافلون( كام يعب القرآن الكريم.

مع  تعامل  الذي  االسالم  يغفل  ومل 

املسؤولية  واحد  جسد  انه  عىل  املجتمع 

فـ)  الجميع،  عاتق  عىل  تقع  التي  الجامعية 

من رآى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل 

فبقلبه،  يستطع  مل  فإن  فبلسانه،  يستطع 

باالعتبار  األخذ  مع  اإلميان(  أضعف  وذلك 

عىل  يقوم  ال  سلميا  سبيال  أقّر  اإلسالم  أن 

اإلكراه والتعنيف يف بسط هذا املبدأ ألنه 

هي  الله  سبيل  إىل  الدعوة  أن  مسبقا  ٌأقّر 

دعوة ال تتم إال بالحكمة العذبة واملوعظة 

الحسنة، وإن الرتهيب ال يجوز إال يف مواضع 

خاللها  تتهدد  معلومة  ومقامات  معروفة 

وأفكارها  مفاهيمها  وتتعرض  األمة  وحدة 

اإلسالم  أن  يتضح  وهكذا  محدق.  لخطر 

التاريخية  الناحية  من  تقدمه  من  وبالرغم 

عىل عصور الحداثة ودعوات تحرير االنسان 

فكرة وجوهرا  الدعوات  قد سبق هذه  فهو 

ومضمونا من خالل ما تم عرضه موجزا من 

دالئل وشواهد تؤكد كونه دينا انسانيا يؤكد 

قيمة االنسان العليا ويسعى اىل تهيئة عيش 

كريم وحياة حرة الي انسان بغض النظر عن 

لونه وشكله وقوميته وملته!
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اآلثار النفسية واإلجتامعية

• الجزء الثاين

الستمرارية ثورة الحسني
من الواضح أن االنطباع العام الذي نفهمه وعلمناه من سرية اإلمام الحسني )ع( هو ثورته ضد الظلم والطغيان واالستبداد الذي لحق باألمة االسالمية 
وباملسلمني وطمس املالمح العامة ألطروحة الرسول )ص( وهي ثورة إصالح، إال أن الجانب االخر واملهم أيضًا من سرية االمام الشهيد ومسريته هو 
ما متثل باآلثار النفسية واالجتامعية التي تركها االمام من بعده الذي تناولنا منه اليشء القليل ، التي تشري اىل جملة من املعارف التي يحملها االمام 

)ع(، وان هذه االثار ليست اىل االمة االسالمية فقط بل اىل كل شعوب العامل ألن تلك الثورة كانت ألجل إصالح املبادئ االنسانية والفكرية والسياسية 
والحكمية والعلمية ، واالميان بالخالق ، وبهذا فان شخصية الحسني )ع( كانت أمنوذجًا فريدًا ليس له مثيل يف االرض ، فهي االيثار والحكمة والفكر 

السيايس والصالبة النفسية والثبات يف املواقف املختلفة ، كل هذا ليس بقليل ليرتك اثار يف العامل االنساين ،فهي ثوره عىل كل طغاة العامل .

أ.م.د. بان عدنان عبد الرحمن  /  كلية اآلداب / املستنرصية /   قسم علم النفس       أ.م.د. حسني فالح حسني   / كلية الرتبية / املستنرصية / قسم األرشاد النفيس

النهضة  الستمرارية  واالجتامعية  النفسية  االثار 
الحسينية  :
أواًل : االيثار 

يعد االيثار من أهم الصفات النبيلة والقيم الفاضلة 

من  العديد  يف  ص(   ( الرسول  عليها  يحرص  التي 

بهذه  التمتع  يف  املسلمني  حث  يف  املناسبات 

الصفة فأن االسالم ليس عبادات فقط وامنا عبادات 

ومعامالت ترتكز عىل أالخالق ، وأن االيثار يعد عامد 

أساس  وهي  املسلمني  تجمع  التي  الروابط  وأساس 

أن  هو  االيثار  وأن   ، االجتامعي  والتفاعل  التامسك 

الدنيا  حضوض  من  بشئ  نفسك  عىل  أخاك  تفضل 

ترتكه الخيك فيستمتع هو به وتفقده أنت فمثاًل نقول 

عىل  فضله  أي  نفسه  عىل  قدمه  أي  فالنا  آثر  فالن 

نفسه ، لذلك البد أن يكون شعارنا كام قال الرسول 

يحب  ما  الخية  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  )ال  )ص( 

لنفسه( وهذا هو شعار االيثار ، إذ ال يكتمل إميانك 

حتى تحب الخيك ما تحب لنفسك . 

وأن للعطاء ثالثه أوجه:                                                                            

  1-  السخاء : الذي يعني إعطاء األقل وإمساك األكرث. 

2- الجود : الذي يعني إعطاء االكرث وإمساك األقل . 

الكل من غري االمساك  :الذي يعني إعطاء  3- االيثار 

لشئ وهي من أرشف مراتب االيثار.

وال  االيثار  مراتب  أعىل  بها  وااليثار  النفس  وبذل   

نعرف لها مشهدا يف عرب الجاهلية وعرب االسالم 

آثر  حني  طالب)ع(  أيب  بن  عيل  املؤمنني  المري  إال 

النبي )ص( عىل نفسه ملا بات يف فراشة ليلة الهجرة 

السالم( حني  )عليه  أالكب  العباس  لولده  ، وبعدها 

بروحه وعىل  وفداه  نفسه  الحسني)ع( عىل  أخاه  أثر 

سبيله سلك شهداء كربالء.

 ومن خالل ما تقدم فقد تناول العديد من العلامء 

مختلفه  بطرق  تعريفه  تم  أذ  أبحاثهم  يف  االيثار 

ومنها ، تعريف ) روسنهان ووايت  1967( 

متداخلة  معايري  من  املستمد  العطاء  سلوك  "بأنه 

يقوم بها الفرد بالعطاء أكرث مام يقوم باالخذ" 

تعريف ريد ولونارد 1989

" بأنه استجابة الفرد لالحساس باملسؤولية الشخصية 

ملصري فرد آحر يبدوا أنه التزام أخالقي "     للتضحية 

)1989:23,reed ( "بالنفس من أجل شخص آخر

عن  يبحث  الذي  الشخص  فإن  تقدم  مام  وانطالقًا 

مثل هذه االخالقيات ال يبحث عن الجاه أو امللك أو 

السلطة أو املكافأة يف املقابل . 

اآليات  العديد من من  تردد يف  األيثار  "إن مصطلح 



بحوث
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الدنيا  عىل  االخرة  إيثار  مثل  النبوية  واألحاديث 

ِثَرَك  ُنؤرْ َقاُلوا َلنرْ  واالجلة عىل العاجله كقوله تعاىل ) 

ِض َما َأنرَْت  َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاقرْ َبيِّ َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن الرْ

َيا" . نرْ َحَياَة الدُّ ِض َهِذِه الرْ ا َتقرْ َ َقاٍض ِإمنَّ

الفداء  إيثار  االيثار عند االسالم   ومن أوضح معاين 

َه  اللَّ ِإنَّ   ( تعاىل  قال  كام  بال خوف  والجهاد  بالنفس 

َلُهُم  ِبَأنَّ  َواَلُهمرْ  َوَأمرْ ُفَسُهمرْ  َأنرْ ِمِننَي  ُمؤرْ الرْ ِمَن  ٰى  رَتَ اشرْ

َتُلوَن  َوُيقرْ ُتُلوَن  َفَيقرْ ِه  اللَّ َسِبيِل  يِف  ُيَقاِتُلوَن  َة  َجنَّ الرْ

َوَمنرْ  ُقررْآِن  َوالرْ ِجيِل  نرْ ِ َواإلرْ َراِة  ورْ التَّ يِف  ا  َحقًّ ِه  َعَليرْ ًدا  َوعرْ

ِه.... )التوبة آية 111 ( ، لذلك فإن  ِدِه ِمَن اللَّ ىَفٰ ِبَعهرْ َأورْ

اكتسبه  قد  السالم  عليه  الحسني  الذي طبقه  االيثار 

أت  ما  نقيض  الرسول )ص(، وهي  والده وجده  من 

والالمباالة  والظلم  السلطة  من سلوك حب  يزيد  به 

وعدم االعرتاف بحقوق الغري . 

وآل  الحسني  االمام  شخصية  عند  االيثار  مظاهر 
بيته : 

1- التعاون واملساعدة : 

كام جاء يف االية الكرمية ) وتعاونوا عىل الب والتقوى 

( ، فإن ما ملكه آل البيت يعدونه منحة من الله عز 

الله  عند  رفعة وحكمة  من  أمتلكوا  ما  كل  وأن  وجل 

هي للناس وليس النفسهم ويف مساعدة املسلمني 

صفوفهم  ورص  وتوجيههم  مشاكلهم  حل  يف 

وهدايتهم دون أي عائد . 

2- التقاسم املشرتك : 

ونعني به تقاسم االمام مبعاناة املسلمني ويعيشها 

بشكل  ويكون  مشاكلهم  هي  وما  احتياجاتهم  وما 

الطرف  عكس  املسلمني  كاهل  عن  للتخفيف  ذايت 

املساواة  عدم  من  فيه  مبا  يزيد  معسكر  اآلخر 

واملساعدة واملشاركة مع املسلمني املتسمة بغض 

عبد   ( فقط  بالكريس  واالكرتاث  والالمباالة  الطرف 

الرحمن ، 1997: 10 ( . 

3- املشاركة الوجدانية : 

بعوطف  االحساس  هي  الوجدانية  املشاركة  ان 

استثارة  أو  أو فرح  يعانيه من أمل  االخر وما  الطرف 

مبشاعر  االحساس  هي  الوجدانية  فاملشاركة   ،

وعواطف الغري دون بوح الطرف اآلخر له ، ومعرفة 

ما يتطلبه املوقف مبا يريض ويراعي املشاعر وإبداء 

النصح ) ابراهيم ، 2000: 94( . 

ثانيًا : الصالبة النفسية 

التي  االساسية  املفاهيم  من  املفهوم  هذا  يعد 

تعكس مكامن القوة يف الشخصية االنسانية وما لها 

من الدور املؤثر عىل الواقع النفيس واملادي للفرد ، 

وأن الصالبة يف الحق هي من مقومات أيب الشهداء 

صعوبة  يف  الطريق  شق  فقد   ، ذاتياته  أبرز  ومن   ،

وتدمري  الباطل  حصون  ودك  الحق  إلقامة  مذهلة 

خاليا الجور .

والصب عىل  التحمل  الصالبة هي  أبرز مالمح  ومن   

نوائب الدنيا ومحن االيام فقد جرع مرارة الصب منذ 

أن كان طفاًل فرزئ بأمه وجده ، كام شاهد ما وضع 

التي شوهت  املنكرة  االحاديث  من  لسان جده  عىل 

رشيعة الله . 

كان  لها  تعرض  التي  واملصائب  أالهوال  كل  أن 

فقد   ، والتواضع  والتأين  والصب  بالحكمة  يواجهها 

كان  شديد الرأفة باملسلمني والناس وميد يده لكل 

هذه  كل  وأن   ، لهفة  ذي  كل  ويسعف  حاجة  ذي 

التي  النفسية  الصالبة  مقومات  يف  تدخل  السامت 

خالل  ومن   ، للناس  واجتامعي  نفيس  أثر  لها  يكون 

يف  آثار  تولدت  عنه  قرئ  وما  ومشاهدته  تقليده 

نفسية عند كل قارئ وكل شاهد .

كل  أن  حيث  معاين  عدة  لها  النفسية  الصالبة  وإن 

باحث نظراليها من خالل ما يؤمن بها . 

فقد عرف) بروكس 2005 ( الصالبة النفسية عىل أنها" 

النفسية  الضغوط  مع  بفعالية  التعامل  عىل  القدرة 

والصعوبات  التحديات  مع  التوافق  عىل  والقدرة 

والصدمات  االحباط واالخطاء  والتعامل مع  اليومية 

يومية  أهداف  لتطوير  اليومية  واملشاكل  النفسية 

مع  بسالسه  والتعامل  املشكالت  حل  يف  وواقعية 

أالخرين " .

من  العالية  القدرة  بأنه   "  )  2006 السيد  وعرفها)  

التحدي  عىل  والقدرة  املهام  تأدية  يف  االلتزام 

والتحكم يف االمور الوظيفية الحياتية " . 

ومن خالل االطر النظرية املفرسة ملفهوم الصالبة 

يف  )ع(  الحسني  االمام  بقيادة  نتعرف  النفسية 

الشدة  أوقات  يف  املمتازة  السليمة  التكيف  عملية 

أالمل  وبقاء  والصدمات  واالزمات  والضغوطات 

بالتنظيم  التحكم  عىل  والقدرة  بالنفس  والثقه 

االنفعايل وفهم مشاعر االخرين ، وامتالكه مجموعة 

مصادر  مواجهة  يف  تساعده  التي  السامت  من 

والتحدي  االلتزام  عىل  القدرة  ومنها  الضغوط 

والصب عىل الحق.

 وترتبط الصالبة بعدة أمور وهي : 

1- قدرات الفرد الشخصية 

أنه  نتائجة عىل  القائم ومعرفة  املوقف  استنباط   -2

فرصة للنمو والتطور . 

أبعاد الصالبه النفسية :

والتي  توافرها  أبعاد يجب  النفسية عدة  للصالبة  إن 

منها 

الذي  بالهدف  الفرد  إميان  به  ويعنى   : االلتزام   -1

يحاول أن يحققه ومعنى حياته وقيمة ذاته واالميان 

باملبادئ .

القرار  اتخاذ  عىل  القدرة  بها  وتعني   : 2-التحكم 

له  يحدث  ملا  املسؤلية  وتحمل  االزمات  ومواجهة 

املشكالت  إقحام  يف  التحدي  يظهر   : 3-التحدي 

واالجتامعية  النفسية  املصادر  ومعرفة  واملصائب 

التي تساعده يف حل الضغوط بفاعلية . 

االبعاد  هذه  كل  تجسدت  فقد  ماتقدم  خالل  ومن 

يف شخصية الحسني )ع( حيث واجه جيشا ال يقبل 

املقارنة وال النسبة والتناسب ، إال أنه واجهه بإميان 

راسخ ثابت يف قلوب الناس متجدد ورافد ينبض غنًى 

لزرع وسقي املبادئ االساسية واالميان بقدر الخالق .

ثالثًا : الحكمة يف شخصية االمام الحسني )ع( .

يؤكد العديد من علامء النفس واملفكرين أن الحكمة 

العاطفية  ومكوناتها  الشخصية  بتكامل  ترتبط 

والبايلوجية واملعرفية ، واالنفتاح واملبادئ الراسخة 

بني  والطريق  الوصل  هي  فالحكمة  الفرد،  لدى 

نظم  تكامل  تعني  كام   ، والفضيلة  العقلية  القابلية 

الشخصية وأبعادها سويًة وليس كاًل عىل حدة.

 وقد عرف عدة باحثني الحكمة مبا ييل .

بأنها سعًة يف   ":  ) كاردنر2006  قبل)  من  عرفت  فقد 

أفق التفكري واالهتامم املوسع وإصدار حكم ما أو 

                             ) 23;2003 , chandler (  " إتيان بسلوك معني

وقد عرفها) سترينبغ 2003 (:  " تحقيق املصالح عب 

التوازن بني الشخصية وخارجها وتحقيق التوازن بني 

 Sternberg   (" بيئة جديدة  اختيار  أو  الحالية  البيئة 

 . )2003.34,

أما )ويسرت2003 ( : "  بأنها بناء نفيس يعكس تكامل 

أبعاد الشخصية والقدرة يف ضبط االنفعاالت وتعرف 

االقدار واالستفادة من الخبات السابقة "        . 

أبا  الشهداء  أالحرار وسيد  أيب  االنسان  يتذكر  عندما 

عبد الله الحسني تنهمر يف قلبه مشاعر شتى ، فمن 

جهة يتدفق يف قلب االنسان تيار من الحزن ، ومن 

بالشجاعة  عميق  أحساس  قلبه  يف  ينهر  أخرى  جهة 

والبطولة والتحدي ، ومن جهة ثالثة ينساب عىل قلب 

العامل  غري  مبن  والبهجة  الرسور  من  نور  االنسان 

بكيانه املتميز . 

تلك  بفضل  الخلق  حكمة  محور  الحسني  فاالمام 

أقتحمت غامر املوت بكل رحابة صدر  التي  االرادة 

املادة  وثقل  الشهوات  تحدت  التي  االرادة  وهذه   ،

واالعالم  االرهاب  وضغوط  الرتاب  اىل  والحنني 

هذا  عىل  االنسان  خلق  حكمة  حملت   ، املضلل 

مرشوع  من  )ع(  الحسني  به  قام  ما  فأن   ، الكوكب 

حضاري تنموي ذو أبعاد انسانية ممزوجة بفكر اداري 

وتخطيط اسرتاتيجي سليم متكن من خالله أن يضمن 

استمرارية ذلك النجاح عىل مر أالزمنة والدهور . 
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رئيس جامعة الكوفة: 

التعليم العايل ركيزة أساسية من ركائز الدولة وقطاع حيوي من قطاعاتها ميد مؤسساتها بالكفاءات 
والنخب، لذا يسرتعي هذا القطاع االهتامم وبذل املزيد من الجهود، الن تقدمه سينعكس عىل بقية 

الجوانب والقطاعات ويسهم بدفع عجلة التقدم العلمي والحضاري اىل األمام. 
جامعة الكوفة جامعة رصينة ساهمت يف تصدير الكفاءات والنخب العلمية، وقد حققت يف اآلونة 
االخرية سمعة طيبة للبلد وخطت خطوات متقدمة يف مجال التعليم االكادميي حتى بات لها صدى  
يف االوساط العلمية العاملية، يف الحوار التايل يتحدث ملجلة الروضة الحسينية  رئيسها  الدكتور 

مهدي السهالوي عن تفاصيل ذلك. 

ــ ما تقييمكم للواقع التعليمي يف العراق؟
بسبب  متباينة  تكون  قد  مبستويات  العراق  يف  العايل  التعليم  مير  ــ 

واجتامعية  أمنية  منها  عديده  تغريات  من  البلد  به  مير  التي  االوضاع 

وتربوية وغري ذلك  نتجت عن اجتياح عصابات داعش لبعض املحافظات 

العراقية، وهذه التغيريات لها اثرها الواضح عىل الواقع التعليمي البحثي 

والتدرييس واالكادميي يف العراق، لكن يف الفرتة االخرية شهدنا اجراءات 

رسيعة وفاعلة عىل الساحة العراقية ادت اىل ترصني العملية التعليمية، 

كنموذج  الكوفة  جامعة  اخذنا  ولو  العراقية،  الجامعات  يف  وخصوصا 

نجدها  اليوم من الجامعات املتصدرة عىل الصعيد الوطني و االقليمي 

املعتمدة،  العاملية  التصنيفات  من  الكثري  يف  دخلت  حيث  العاملي  و 

من  استثنائية  بفضل جهود  وعامليا  عراقيا  متميز  تسلسل  وحصلت عىل 

العاملني يف الجامعة، وتعد من الجامعات الجاذبة للطلبة ملا متتلكه من 

رصانة علمية اضافة اىل دخولها موسوعة البحث العلمي من خالل نرش 

بحوث يف مجالت عاملية مثل )سكوبس ورويرت(  وهذه املجالت مصنفة 

ومعتمدة عامليًا مام يعزز موقع جامعة الكوفة محليًا وعامليًا. 

ــ هل املناهج التعليمية يف الجامعة تواكب مناهج التعليم العاملية ؟
ــ ان املناهج العلمية مقرة ومعتمدة من خالل لجان وزارية مكونة من 

فرتة  بني  وتحديثها  مراجعتها  ويتم  التخصصية،  الكليات  يف  العمداء 

التي تتامىش  الحديثة  العاملية  انها تواكب تطور املناهج  وأخرى  حيث 

تعليم جديدة  انظمة  ادخال  للطالب, كذلك تم  التعليمي  مع املستوى 

ومستحدثة كنظام التعليم الطبي )امليديو( ونظام )اندكريشن( املأخوذ 

عامليًا,  النظام جديد ومعتمد  البيطانية, ويعد هذا  لوسرت  من جامعة 

كام تم ادخال مناهج وانظمة حديثة من خالل التوأمة مع جامعات رصينة 

كالجامعات االمريكية و البيطانية و االيرانية.

ــ هل لقلة التخصيصات املالية انعكاس عىل سري العملية التعليمية،
 وكيف تتصدى الجامعة لهذا املوضوع؟ 

الجارية  االحداث  بسبب  مالية حرجة  بأوضاع  العراق مير  ان  تعلمون  ــ 

وهذا اثر بصورة عامة عىل كافة املؤسسات الرتبوية والتعليمية ومن بينها 

جامعة الكوفة باعتبارها مؤسسه علمية رصينة فهي بحاجة مستمرة اىل 

تطوير الجوانب العلمية واالدارية والفنية لكلياتها وأقسامها املتعددة, إذ 

• حوار: سالم الطايئ    •تحرير: فضل الرشيفي

حوارات

من الرضوري مواكبة التطور االلكرتوين العلمي واملعريف 
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انها  بحاجة اىل دعم وتقويم البحث العلمي، ورشاء االجهزة املختلفة 

الغري  االختصاصات  بعض  يف  الجامعة  خارج  من  اساتذة  واستقطاب 

انها  التدريسية، اضافة اىل  متوفرة كوادرها من اجل استمرارية العملية 

بحاجة اىل اجراء املناقشات والندوات العلمية، وبناء االقسام والكليات 

النقص  وسد  الجامعة  احتياجات  توفري  عىل  نعمل  نحن  لذا  وصيانتها، 

الحاصل فيها من خالل جهود وعالقات ادارة الجامعة واساتذتها، فضال 

التعاون  وتقديم  العتبات املقدسة من مجهود ومد جسور  عام تقدمه 

املساعدة يف بعض االحيان. 

ــ هل هنالك مساٍع لتطوير كفاءة الكادر التدرييس؟
ــ هذه االمور وغريها ممن لها ارتباط بالوضع املايل تكون غالبا متلكئة 

مقارنة مبا منر  كبري  مايل  اىل رصد  تحتاج  بها ألنها  االهتامم  وال ميكن 

اىل  الحاجة  بأمس  التدرييس  الكادر  ان  رغم  فرتة حرجة,  من  اليوم  به 

مواكبة  عىل   قادرا  وجعله  تطويره   شأنها  من  التي  الدولية  اإليفادات 

الجامعي  العامل املتحرض، فغالبا ما يعتمد االستاذ  بلدان  التعليم يف 

عىل املجهود الشخيص للذهاب اىل جامعات دولية ليتمكن من تطوير 

مستواه العلمي، و ليتسنى له امتالك اكب خزين علمي ومعريف  حديث 

ونقله اىل الطالب، فكام تعرفون اليوم العامل اصبح يف تسابق للحصول 

عىل املعلومة من خالل مواقع التواصل االجتامعي املختلفة، واصبحت 

د, فمن  ُبعرْ التعليم عن  التعليم االلكرتوين اي  الجامعات متارس  بعض 

الرضوري ان نتعايش ونواكب هذا التطور االلكرتوين العلمي واملعريف, 

وهذا ما يفرتض ان تتحمله الجهات املسؤولة عن الواقع التعليمي، وان 

يقدموا الدعم املتكامل واملتميز للتعليم يف العراق.

ــ ماذا بخصوص كريس اليونسكو الذي حصلت عليه جامعة الكوفة ؟
عىل   وعاملية  وعربية  اقليمية  جامعة   150 مع  الكوفة  جامعة  تنافست  ــ 

الكريس خاص  عليه، وهذا  الحصول  اليونسكو، وقد نجحت يف  كريس 

بحوار الحضارات واالديان، واالن هو مفعل ويتم العمل به يف الجامعة، 

ولدينا ندوات مستمرة كان آخرها مع الوفد الفرنيس املتخصص بحوار 

وفاعال  متميزا  حضورا  الندوة  وشهدت  السلمي,  والتعايش  الحضارات 

خاصة من الطلبة حيث دخلوا يف نقاشات مستفيضة لالستفادة من هذه 

املعلومات. 

ــ يشار اىل ان هناك أحزابا تعمل عىل تسييس الجامعة وفق مصالحها 
ما مدى صحة ذلك؟ 

ونحن  الكوفة،  جامعة  يف  غريها  او  سياسية  تأثريات  اي  توجد  ال  ــ 

يف  العلمي  الواقع  تطوير  اىل  تهدف  التي  الجهات  كافة  مع  متعاونون 

له قدسيته، وال ميكن  الجامعي  الحرم  ان  متفهمني  العراق, وجميعهم 

الحد ان يعمل عىل انتهاك حرمته, والجامعة تضم طلبة من كافة الطوائف 

واملستويات، وليس هناك متييز.

وماذا  النازحني،  الطلبة  معاناة  مع  الكوفة  جامعة  تعاطت  كيف  ــ 

قدمت لهم؟
ــ جامعة الكوفة من الجامعات املتميزة بإيواء النازحني وخاصة طلبتنا 

االعزاء الذين قدموا من كافة املحافظات، وقد فتحت أبوابها أمام الطلبة 

الدين  وصالح  وسامراء  ونينوى  املوصل  جامعات  من  وهم  النازحني، 

لتعليامت  وفقا  لكلياتهم  املناظرة  الكليات  يف  واستضافتهم  واالنبار، 

يف  الطلبة  هؤالء  اسكان  وتم  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

األقسام الداخلية للجامعة، وخصصت لهم رواتب شهرية برصف النظر 

عن مسمياتهم وطوائفهم, كام ان الكوادر التدريسية والبعض من ابناء 

هؤالء  لدعم  شخصية  بجهود  النزوح  بداية  يف  قاموا  النجف  محافظة 

النازحني حيث تبعوا باألموال من اجل ايوائهم واحتضانهم يف الجامعة 

إلكامل مسريتهم الدراسية.

ــ هل هنالك تعاون مع العتبات املقدسة ميكن ان يسهم يف االرتقاء 
بالجوانب العلمية والثقافية للطرفني؟

ــ لدينا آفاق تعاون مع كافة العتبات املقدسة منها أمانة الكوفة والعتبة 

العلوية والعباسية والحسينية والكاظمية، اذ ان هنالك استشارات وتبادل 

االنشطة  الجامعة يف  العتبات املقدسة، فضال عن مشاركة  خبات مع 

والفعاليات الثقافية والعلمية التي تقيمها العتبات الرشيفة، ونحن عىل 

اتم االستعداد الستقبال اي مقرتحات او افكار تعمل عىل تطوير الجامعة 

املقدسة  العتبات  باالشرتاك  مع  الجامعة  بكافة جوانبها, كذلك تسعى 

اليجاد برامج مستقبلية فعالة، و مواصلة التعاون ال سيام يف مجال عقد 

و  الطلبة  تثقيف  يف  فعال  اثر  من  لذلك  ملا  العمل  وورش  املؤمترات 

التدريسيني، و تقديم الدعم و املشورة العلمية إلدارة العتبات من قبل 

اساتذة و باحثي الجامعة.
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أصـــــول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل

الدرس الخامس
املبدأ العقيل الثاين : اجتامع النقيضني باطل

بناء عىل ما تقدم يف املبدأ العقيل االول وهو 

ان لالشياء حقيقة وواقعا فان واقع االشياء واحد 

ال يتعدد ، فاذا اتصف شء ما بصفة معينة  فال 

ميكن ان يتصف بنقيضها يف نفس الوقت ، فمثال 

يكون يف  ان  ابيضا الميكن  الحائط  لون  كان  اذا 

نفس الوقت ليس بأبيض .

بينهام  واحد  موضوع  عن  معلومتان  وردت  فاذا 

احدى  ببطالن  يحكم  العقل  فان  تناقض، 

اجتامع  يقبل  ال  العقل  الن   ، املعلومتني 

النقيضني.

املعلومتني  احد  لديه  ثبت  قد  العقل  كان  فاذا 

بطريق ما فإنه سيحكم ببطالن نقيضها .

تطبيق 
نفس  حول  معلومتان  العقل  اىل  وردت  اذا 

املوضوع ، االوىل تقول ان الحائط ابيض والثانية 

يقدم  العقل  فان  بابيض  ليس  الحائط  ان  تقول 

لالنسان حكمني :

االول : ال ميكن ان تكون كلتا املعلومتني صحيحة 

بل البد من ان تكون احداهام صحيحة وواقعية 

والثانية مزيفة ووهمية .

ان  اخر  طريق  من  العقل  لدى  ثبت  اذا   : الثاين 

عن  ثبت  قد  ذلك  يكون  كأن  مثال  ابيض  الحائط 

يف  خلل  وجود  احتامل  عدم  مع  البرص  طريق 

الثانية وهي  فانه سيحكم عىل املعلومة   ، البرص 

ان الحائط ليس ابيض بالبطالن ، والعكس صحيح .

اهمية هذا املبدأ :
هذا املبدأ وهو )ان اجتامع النقيضني باطل( هو 

اساس كل االستنتاجات العقلية وحجر الزاوية يف 

عمل العقل ، واليه ترجع كل االستدالالت العقلية 

املتقدمة .

تأثري هذا املبدأ عىل النفس :
ويستشعره  املبدأ  لهذا  جدا  حساس  العقل  ان 

مهام كان خفيا ، وإذا استنتج وجود التناقض فانه 

واقعي  وغري  باطل  أمر  بوجود  النفس  اىل  يوعز 

يف القضية التي هي محل النظر من قبل النفس 

، ومهام تشاغلت النفس عن هذا االيعاز فان تأثري 

هذا االيعاز بوجود التناقض يبقى موجودا كجرس 

وقلقها  النفس  اضطراب  ويسبب   ، خفي  انذار 

وعدم اطمئنانها والشعور بعدم االرتياح .

فاذا كانت النفس تحب الحقيقة وتريد ان تعيش 

وان  التيه  من  وتخاف  االوهام  وتبغض  الواقع 

االشياء  بني  التمييز  يف  العقيل  امليزان  تفقد 

فسيدفعها هذا القلق اىل اعادة النظر والتفتيش 

وتراجع  املعلومتني  بني  الباطل  الطرف  عن 

التناقض  بوجود  العقل  حكم  التي  املعطيات 

فيها وبطالن احد طرفيها .

زال  املعلومتني  يف  الباطل  الطرف  ادركترْ  فاذا 

القلق وشعرت باالطمئنان اما اذا مل تتعرف اىل 

املتناقضتني  املعلومتني  يف  الخاطئ  الطرف 

الخطأ  احتامل  وتبقي  تتوقف  االقل  عىل  فانها 

والبطالن يف املعلومتني قامئا اىل ان تتمكن من 

اكتشاف ذلك .

التناقض  الطرف عن وجود  االنسان  اذا غض  اما 

يف االمر الذي هو محل النظر ومىض ومل يقف 

عند ذلك فان اضطراب النفس وقلقها يبقى ولكنه 

يخبو ويخفت ويضعف مبرور الزمن لذهابه بعيدا 

نفس  له  يبقى  فال  ودهاليزها  النفس  اعامق  يف 

التناقض  ذلك  عىل  وسترتتب   ، والتأثري  الفاعلية 

االويل تناقضات جديدة ناشئة عنه ومبنية عليه .

وتراكم التناقضات داخل االنسان يجعل للوهم 

مساحة واسعة تتناسب مع حجم التناقضات التي 

يعيشها وكلام زاد الوهم ضاعت الحقائق وابتعد 

مصالحه  ضياع  من  واقرتب  الواقع  عن  االنسان 

وقوي احتامل الهالك .

من  السابق  املبدأ  يف  ذكره  تقدم  ما  وكل 

االسباب التي تقوي الوهم عند االنسان كالكذب 

يف  تساهم  فإنها  وغريها  والغناء  واملخدرات 

 ، االنسانية  النفس  داخل  التناقضات  تراكم 

والعكس ايضا صحيح فان اهامل إيعازات العقل 

بوجود التناقض يف املعطيات التي وصلت اليه 

يقوي مساحة الوهم كذلك .

الدرس السادس

املبدأ العقيل الثالث: لكل معلول علة 
متهيد

إن املوجود يف الواقع عىل نحوين:

األول موجود يحتاج يف وجوده اىل علة، أي اىل 

سبب يوجده، ونسميه )املعلول( و)املمكن(.

وال  علة  اىل  وجوده  يف  يحتاج  ال  موجود  الثاين 

يحتاج اىل سبب يوجده ونسميه )الواجب(.

اشتباه شائع وتصحيح

مام تسامل عليه أهل املعرفة أن كل عقيدة بغض النظر عن كونها عقيدة حقة أو باطلة ال بد ان تكون لها قواعد وأصول ترتكز عليها من اجل اقناع 
اآلخرين عىل االعرتاف بها او اعتناقها، وهكذا الحال أيضا يف ما يخص الدين االسالمي الحنيف فإن له أصوال يستند عليها يف تقديم نفسه للبرش كافة 
ميكن التعبري عنها باملنظومة العقائدية، ولها هيكلية منطقية وتناسق هنديس مبني عىل أساسيات وأركان هي املبادئ األولية، وبناء فوقي متسلسل 

من املسائل التي يرتتب فيها الالحق عىل السابق والكل مبني عىل تلك األساسات وأي خلل يف األساس أو املسائل السابقة ينتج معه خلل يف املسائل 
املرتتبة عليها.

و سنحاول تقديم هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية، وهذه الهيكلية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل.

عقائد
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العميدي  ح�سني  حممد  • ال�سيد 

من الشائع عىل االلسن )أن كل شء يحتاج اىل علة 

فتكون  املوجود،  هنا  اليشء  من  واملراد  وسبب( 

العبارة  وهذه  علة(  موجود  )لكل  هكذا  العبارة 

ال  املوجودات  بعض  أن  أعاله  ذكرنا  فقد  خاطئة 

تحتاج يف وجودها اىل علة وهو املوجود الواجب.

فالصحيح أن يقال )لكل معلول علة(.

هو  به  ونريد  )اليشء(  من  نقصد  كنا  إذا  نعم 

)املعلول أو املمكن( فال بأس أن نقول: )أن لكل 

شء علة وسببا(.

عىل  الجواب  من  سيمكننا  االشتباه  هذا  )فهم 

سؤال: إذا كان الله خلقنا فمن الذي خلق الله؟(.

من البديهيات 
كام ترى فإن هذا املبدأ من البديهيات ومن املبادئ 

موافقة  هي  بل  بها،  عاقل  كل  يقر  التي  البسيطة 

للفرض الذي فرضناه من أن اليشء معلول، فإن 

معنى املعلول هو ما يحتاج اىل علة.

أهمية هذا املبدأ
اليها  يصل  التي  النتائج  جميع  إن  نقول  أن  ميكن 

فالعقل  املبدأ،  استخدام هذا  مبنية عىل  العقل 

اىل  األسباب  من  ينتقل  امنا  خطواته  جميع  يف 

عىل  ويحصل  األسباب  بني  يربط  فهو  النتائج، 

معرفة األشياء الفكرية من معرفة أسبابها وعللها.

ولوال هذا املبدأ املهم لصار كل شء يصدر من 

كل شء ولصار الذهن يستدل عىل أي شء بأي 

شء.

نظام األسباب والنتائج أو نظام العلل واملعلوالت

من  املزيد  عىل  الزمن  مبرور  العقل  بتعرف 

االستفادة  تزداد قدرته عىل  األشياء  العالقات بني 

من ذلك وأن يصل اىل معرفة النتائج بسهولة.

ويكتشف النظام املوجود يف الواقع وشدة الدقة 

االعتباطية  احتامل  عنده  ويضعف  فيه  املوجودة 

والعشوائية والفوضوية.

 تقسيم العلة
العلة  ببحث  الخاص  الباب  يف  العلامء  ذكر 

اقساما عديدة للعلة، ومبا أننا نريد أن نبتعد عن 

اىل  ومنيل  ذلك  أمكننا  ما  العلمية  االصطالحات 

تبسيط العقائد ال بنائنا الشباب فسوف نعرض عن 

ذكر هذه األقسام وال نجد حاجة لذكرها هنا.

املغالطة يف انكار نظام العلل واملعلوالت

أنكر  أي  األشياء  أنكر وجود عالقة بني  هنالك من 

ارتباط  انكار  ألن  مغالطة  وهذه  العلية،  نظام 

األنظمة  كل  ويهدم  يقوض  بالنتائج  األسباب 

كل  يهدم  أنه  كام  ذلك  عىل  مبنية  ألنها  العلمية 

عن  شء  أي  اثبات  ميكن  وال  العقل  استنتاجات 

أي شء، وحتى هذه املغالطة ال ميكن اثباتها وال 

نفيها.

فائدة مهمة جدا
الن  املتقدمة  املبادئ  من  أي  انكار  ابدا  ميكن  ال 

املنكر لها سيستعملها حتى يف انكاره لها من حيث 

ال يشعر، واستعامله لها هو كاف ال ثباتها.

مثال فيه طرافة ويحتاج اىل تأمل

لبيان الفائدة املتقدمة مبثال نذكر القصة التالية، 

جاء أحد األشخاص املتأثرين ببعض األفكار الحد 

الحكامء معرتضا عليه، فقال: هذا الشخص لهذا 

يجتمعان  هل  النقيضني  يف  تقول  ماذا  الحكيم: 

ام ال؟

قال: الحكيم ال.

قال له: لكن انا أقول ان النقيضني يجتمعان.

فقال له الحكيم: وانا أقول ال يجتمعان.

قولك  ان  لك  اثبت  أن  أنا مستعد  للحكيم:  فقال 

خاطئ وان النقيضني يجتمعان.

االثبات  يف  نفسك  تتعب  وملاذا  الحكيم:  فقال 

فلامذا  يجتمعان  النقيضان  مادام  والبهان، 

تعرتض عىل قويل، فقويل وقولك نقيضان فلامذا 

تعرتض عيل، فلو كان النقيضان يجتمعان وميكن 

أن يكون كالهام صحيح كان عليك أن تتقبل قويل 

وال تعرتض عليه.

فاعرتاضك عىل قويل هو الدليل ان النقيضني ال 

يجتمعان.

اىل هنا انتهينا من بيان املبادئ الستة وسنعيد 
التايل  الرتقيم  وفق  نستخدمها  ليك  ترقيمها 

فيام يأيت من براهني:
املبدأ األول: لزوم دفع الرضر.

املبدأ الثاين: وجوب شكر املنعم.
املبدأ الثالث: حب املعرفة أمر فطري.

املبدأ الرابع: أن هنالك واقع ونحن جزء منه.
املبدأ الخامس: أن النقيضني ال يجتمعان.

املبدأ السادس: أن لكل معلول علة.
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وطن ينجب األبطال ال مكان فيه 

للطغاة واإلرهاب، هذا ما أكده 

العراقيون الرشفاء بتفاعلهم الحق 

مع فتوى الجهاد الكفايئ التي 

أطلقتها املرجعية الدينية املتمثلة 

بالسيد السيستاين بالنجف األرشف 

يف حزيران عام 2014م، التي كان 

مفادها تفعيل وتوحيد القوى 

الشعبية العراقية بالحشد الشعبي 

ضد اإلرهاب املمنهج الذي تعرض له 

العراق من قبل العصابات اإلرهابية 

املنضوية تحت لواء تنظيم "داعش" 

املدرج عىل الئحة االرهاب الدولية، 

إضافة للدول املعادية التي متول 

وتدعم االرهاب سعيًا لتحقيق 

مصالحها.

استندت  العراق  يف  الدينية  املرجعية  ان 

برؤيتها اىل جملة معطيات إلصدار هكذا فتوى 

كان أهمها:

املؤسسة  تعيشه  كانت  الذي  الواقع   -

الوالءات  تعدد  حيث  من  العراقية،  العسكرية 

وانتشار الفساد، يجعل من غري الصحيح التعويل 

تقليدية  غري  معارك  لخوض  بالكامل  عليها 

عدو  ومع  ومعقدة،  صعبة  ظروف  ظل  يف 

مستميت، لذلك ال بد من ارشاك الحالة الشعبية 

"الجامهريية" يف الحرب ضد "داعش".

- عدم وضع حد لتنظيم داعش، وكبح جامحه 

بشكل رسيع سيؤدي اىل تقدمه ومتدده، بحيث 

والتغلب  مواجهته  الحقة  مراحل  يف  يصعب 

عليه، خصوصا حينام يصل اىل العاصمة بغداد 

واملدن املقدسة. 

ن معني  الدفاع عن مكوَّ ينبغي ان ال يقترص   -

مدينة  عن  وال  آخر،  ن  مكوَّ عن  الدفاع  وعدم 

دون اخرى، مبعنى انه البد ان ينظر اىل العراق 

داعش  تنظيم  يستهدفهم  الذين  والعراقيني 

بنظرة واحدة...

بلدهم  عن  بالدفاع  اوىل  هم  العراقيون   -

والتعويل  االعتامد  الخطأ  ومن  اآلخرين،  من 

بشعاراتها  والتصديق  الخارجية،  القوى  عىل 

حولها  تحوم  التي  تلك  السيام  وادعاءاتها، 

الشبهات بدعم ومتويل االرهاب.

العراق  عىل  تقترص  ال  داعش  مخططات  -ان 

فحسب، لذا فأن عدم تطويقه ومحارصته ورضبه 

استفحاله  اىل  ستفض  العراق  يف  ورسعة  بقوة 

من  مزيدا  يعني  مام  اخرى،  بلدان  اىل  ووصوله 

املآيس والويالت، والكوارث واالزمات.

السيستاين  الديني  املرجع  أصدر  وقد 

الشعبي  الحشد  وتعامل  عالقة  تنظم  توجيهات 

داعش  تنظيم  من  املحررة  املناطق  أهايل  مع 

التوجيهات  تضمنت  وقد  بالعراق،  االرهايب 

الحشد  منتسبي  حث  فيها  جاء  ما  أبرز  نقطة   20

الشعبي عىل التعامل باألخالق اإلسالمية وعدم 

"يف  لداعش  املنتمني  أهايل  أو  للناس  التعرض 

وعدم  اضطهاد،  أو  أذى  بأي  املحررة"  املناطق 

وعدم  والنساء  واألطفال  بالسن  الكبار  إيذاء 

قطع أي شجرة إال أن يضطروا إىل قطعها وكذلك 

وعدم  حسنة  معاملة  املسلمني  غري  معاملة 

املساس بهم. 

الدفاع عن الشعب واألرض وحامية املقدسات 

الصمود  شيدت  التي  الحقيقة  القوة  هو  الدينية 

العراقي بالحشد الشعبي الذي يضم قوات شبه 

عسكرية عراقية مدعومة من الحكومة ومؤلفة من 

حوايل 67 فصياًل ، صموده الذي أنهك العدوان 

االرهايب وكبد مرتزقة السياسات الواهمة العديد 

من خسائر القتىل واألرواح، كام تم صهر التفرقة 

الطائفية يف بوتقة الحشد الشعبي لتتوجه حمم 

وبالتايل  اإلرهاب،  اتجاه واحد ضد  بطوالته يف 

التفعيل الشعبي املقاوم كان عكس ظن القوى 

الفتوى  إثر  املتطوعون  احتشد  حيث  املعادية 

التي  االرهابية  املنهجية  ضد  ردع  قوة  لتكوين 

واملقدسات  لالنسانية  وانتهاكًا  فسادًا  تعيث 

املجموعات  خاللها  وصلت  والتي  الدينية، 

مناطق  عدة  مع  املوصل  إىل  املرتزقة  االرهابية 

ما  بإطالق  جديرًا  كان  الذي  األمر  أخرى  عراقية 

التعاضد  وهو  االرهايب  الحسبان  يف  يكن  مل 

بني القوى الشعبية من جميع محافظات العراق، 

الدفاع  خندق  يف  الطوائف  جميع  والتحام 

واملامنعة.

الكناين  ف.  املتطوع  عقيدته  عن  أعرب  وقد 

الحشد الشعبي..
 نظرة عربية

• الكاتبة السورية/ غانيا درغام

مقاالت
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املقاتل يف صفوف الحشد الشعبي مبحور عمليات سامراء خالل 

إجابة عىل سؤال: "كيف كان تأثري الفتوى يف ذاتك، وما هو الدافع 

دخول  بعد  بقوله:  الوطن"؟،  نداء  تلبية  يف  نضالك  حرك  الذي 

تنظيم داعش االرهايب اىل العراق يف 13 حزيران 2014 ومتكنه من 

املقدسات  عىل  الخطر  دق  مع  بالتزامن  محافظات  عدة  اسقاط 

يف  الدينية  املرجعية  اصدرت  سامراء  يف  الدينية  واألرضحة 

النجف االرشف فتوى الجهاد الكفايئ ثم تم االعالن عن تشكيل 

الرسايا التي كانت مهمتها حامية العراق ومقدساته فهب الشباب 

للدفاع عن العراق واملقدسات، وكانت تلك أجمل لحظة يف حيايت 

وهي مبثابة فتح باب من أبواب الجنة لنا، اذ ان القتال يف سبيل 

الله والوطن ال يناله اال ذو حظ عظيم، اما الدافع الذي شجعني 

للدفاع عن الوطن، فهذا اريض واين رشبت من ماء الفرات واكلت 

من خريات الوطن فكيف ال ادافع عن اطهر بقعة يف العامل؟".

سألنا املتطّوع يف قوى الحشد الشعبي م. صادق "اثناء تنفيذ 

املهامت العسكرية وامليدانية ما الذي يدفعك للمض باجتثاث 

االرهاب رغم الوضع الدامي؟ فقال: الذي يدفعني للمض قدمًا 

يف تحرير الوطن ودحر االرهاب هو العقيدة السامية التي نتمتع 

بها والتي تحارب عقيدة االرهاب الفاسدة التي تدعي الدين وتسترت 

به لكنها تشوه صورة االسالم املحمدي، وبالتايل يدفعني الواجب 

الوطني واإلنساين لتخليص العراق من دنس االرهاب..."

إن امتداد عقيدة الدفاع عن الوطن ومقدساته بني بلدان تعاين 

من ذات االرهاب واملامرسات االستعامرية، ليس إال تأكيد أن قوى 

الحشد الشعبي العراقي هي الحق الذي يدافع عن وطنه مبنهجية 

الحياة، وليس كام  بحقوقه يف  يتعلق  ما  الوطن واإلنسان وبكل 

تفعل القوى االرهابية العاملية "السياسية وامليدانية" فتلك القوى 

تقوم عىل منهجية التعدي عىل حقوق بالد وشعوب آمنة تتمتع 

باستقاللية وطنية وحدود تاريخية.

قوات  بأن  أوضحت  قد  كانت  العراقية  الدفاع  وزارة  أن  يذكر 

الحشد الشعبي منضبطة وتعمل بإمرة القيادات األمنية العراقية، 

مبجلس  عليه  للتصويت  الشعبي  الحشد  هيأة  قانون  طرح  كام 

جمهورية  رئيس  عليه  وصادق  رسميًا،  القانون  أقر  حيث  النواب 

والبند   ،"61" املادة  من  "أوال"  البند  أحكام  إىل  استنادًا  العراق 

"ثالثًا" من املادة "73" من الدستور.

برغم ما تعرض له الحشد الشعبي من محاوالت طعن وترهيب 

ملنهجيته من قبل بعض القوى واملامرسات غري املنضبطة إال أنه 

مستمر يف مقاومته حاماًل شهادته بيد وزناده باليد األخرى، مباركًا 

وطنه بأرواح األباة الذين لن يردعهم إرهاب وال دماء عن حامية 

وطنهم ومقدساتهم.
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تقارير

أمئتنــا فـــي عيــون الزائــرين

يتميز شهر شعبان املعّظم بالرشف والرفعة وهو منسوب اىل رسول الله صىل الله عليه وآله، فقد كان يصوم هذا الشهر ويوصل 
صيامه بشهر رمضان، وأصبح لهذا الشهر فيام بعْد رشف االشتامل عىل والدات ثّلة مباركة من أمئة أهل البيت عليهم السالم، حيث 

يصادف يف اليوم الثالث منه والدة سيد الشهداء االمام الحسني عليه السالم، ويف اليوم الذي يليه والدة االمام ايب الفضل العباس 
عليه السالم، ويف اليوم الخامس يصادف والدة االمام عيل بن الحسني السجاد عليه السالم.

شعبان  شهر  يتضمنها  التي  اإلمامة  وبركات  األفراح  وتستمر 

ففي اليوم الحادي عرش منه والدة عيل األكب عليه السالم، 

ومن ثم والدة االمام املهدي املنتظر عجل الله تعاىل فرجه 

يف منتصفه، فُيحيي محّبو وأتباع أهل البيت ليلة والدة الحّجة 

مبتهلني اىل الله عّز وجل... 

بكل  األطهار  أمئتنا  والدات  مناسبات  ُنحيي  إذ  ونحن 

اميان واخالص واشتياق فإننا يجب أن نستلهم 

سرَيهم العطرة وسلوكهم اإلنساين الرفيع، 

مبجالس  يشتبه  عمل  أي  عن  نبتعد  وأن 

الفسوق والعصيان يف هذه املناسبات، 

الزيارة  كون  إىل  االلتفات  فإن  ولذا 

مستحّبة واالبتعاد عن املحّرمات واجبا، 

ُيعد من أهم ما يجب ان نلتفت اليه أثناء 

لة  املحصِّ تكون  يك  الشعائر،  هذه  إحيائنا 

ثوابا وبهجة ال يتخللها شُبهات من قبيل االختالط 

املحرَّم والترصفات املنبوذة، َفننقلب بعد ذلك اىل اهلنا 

مرسورين محّملني بالبكة واألجر..

يكون  أن  منه  نريد  والذي  العدد  لهذا  الزائر(  )لقاء  ملف  يف 

األطهار  أمئتنا  مناسبات والدات  للزائرين، سنتناول  منبًا حرًا 

وأمنيات  وتبيكات  تهاين  من  الزائر  نفس  به  تجود  ما  وفق 

وهواجس وتعبري عن املشاعر يف هذه األيام املشهودة...

شهر  ان  قائال"  مشاعره  عن  يعب  الربيعي  زهراء  أبو  الزائر 

االمئة  والدة  وفيه  املباركة  اشهر  من  يعتب  شعبان 

الحسني  االمام  والدة  السالم  عليهم  االطهار 

واخيه العباس وزين العابدين السجاد سالم 

الله عليهم، والنصف من شعبان يصادف 

فرجه  الله  عجل  املنتظر  االمام  والدة 

ونحن بالنسبة لنا كمسلمني وأتباٌع ألهل 

البيت، فإن هذه االيام هي فرصة طيبة 

سرية  وذكر  الحسينية  الشعائر  لتعظيم 

واألمئة  الحسني  اإلمام  ألن  األطهار  أمئتنا 

بدمائهم  ضحوا  السالم-  -عليهم  املعصومني 

يف سبيل إعالء كلمة ال اله اال الله وكلمة الحق..

أضاف ابو زهراء" وبنفس الوقت ننصح الشباب االعزاء وجميع 

 أبو زهراء الربيعي

منبر الزائر

استطالع : عامد بعو 
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وهي  املقدسة  كربالء  هذه  ان  اخواننا 

ولذا  وجل  عز  الله  من  بكرامة  مقدسة 

قدسيتها  عىل  نحافظ  أن  جميعا  فعلينا 

من باب االحتفاظ مبراسيم الزيارة وتأديتها 

واجهة  تعكس  كربالء  ألن  صورة،  بأحسن 

االسالم املحمدي االصيل اىل العامل اجمع، ونسال 

من الله قبول االعامل لجميع املؤمنني والننىس الدعاء يف 

الشعبي  االمنية والحشد  قواتنا  املباركة لنرصة  األيام  هذه 

ونؤكد  واملقدسات،  والعرض  االرض  اجل  من  يقاتل  الذي 

اننا أمة واحدة وال فرق بني سّني او شيعي او مسلم ومسيحي 

وغريه...

نحيي الذكرى بااللتزام واقتفاء األثر..
الطالب يف كلية الرتبية الرياضية بجامعة بغداد عيل موفق 

كاظم تحّدث مبّينًا" نهنئ كافة العامل اإلسالمي بذكرى والدة 

شبابنا  ونذّكر  الكريم،  الشهر  هذا  يف  املعصومني  األمئة 

مبسألة االلتزام مبنهج وخطى ومبادئ األمئة عليهم السالم 

ورضورة أن نقتفي أثرهم يف أحكامهم ويف كل ما أوصونا 

به عب الراويات واالحاديث الرشيفة 

يف حسن الخلق واالدب وإحياء ذكر 

املعتبة  الوسائل  بكل  البيت  اهل 

للذاكرة  وتعيد  ذكرهم  تخلد  والتي 

سريتهم العطرة...

الزائر نعمة حيدر حسون من قضاء املسيب يف 

بابل، عّب عن سعادته بهذه الذكريات فقال" أنا أحيي الزيارة 

الشعبانية بقدسية كاملة بالنسبة يل وأترشف بكل زائر يقصد 

بقية  أو  الشعبانية  الزيارة  السالم يف  عليه  الحسني  اإلمام 

الزيارات املباركة.

أضاف نعمة" أود استثامر هذه الفرصة الطيبة ألقدم بعض 

النصائح والتذكري لنفيس وللشباب الزائر أيضًا فأقول ان زيارة 

علينا  فرصة  هي  الخصوص  وجه  عىل  شعبان  من  النصف 

الحشمة  وأن  بأمئتنا  متسكنا  وتجديد  الوالء  إلدامة  اغتنامها 

كل  من  مطلوبة  الالئق  واملظهر  الكرمية  باألخالق  والتحيل 

بعدم  مراعاتها  القدسية ويجب  أجوائها  لها  الزيارة  زائر ألن 

اطالق األهازيج غري الالئقة وبعض الترصفات غري املحبذة..

 عيل موفق كاظم
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اإلمام  خّدام  دور  أيضا  ننىس  ال  نعمة"  وأوضح 

السالم-  -عليهام  العباس  وأخيه  الحسني 

جهدهم  قصارى  يبذلون  الذين  وهم 

يف  االوقات  كل  ويف  الزيارات  يف 

سبيل أن يعم األمن والنظام مبدينتنا 

من  التعاون  نطلب  ونحن  املقدسة، 

الجميع مع هؤالء الساهرون لخدمتنا 

ثورة  وثورته  الحسني   لنهضة  اقتفاًء 

الثبات والِعب..

بجاي  مصطفى  بغداد  جامعة  يف  الطالب 

حمزة قّدم تهانيه مبناسبات شهر شعبان الفضيل وقال" 

إن شهر شعبان من أفضل الشهور ملا فيه من مناسبات 

من  ندعو  املنطلق  هذا  ومن  طيب،  وِذكر 

شبابنا املثقف والواعي واملؤمن والشيعي 

الزيارات  بهذه  للتمسك  بالخصوص 

واألخالق  بااللتزام  جامليتها  وإظهار 

الالئق  باملظهر  وكذلك  الحميدة، 

ان  تعاىل  الله  ونسال  واملناسب، 

يحفظ ويوفق جميع الشباب وان يجعلنا 

كل  السالم يف  عليهم  العباس  واخية  الحسني  زوار  من 

وقت...

وأضاف مصطفى" بالنسبة يل يف الحقيقة أحب أقرأ كتب 

وان  وأحاديثهم  وسريتهم  السالم  عليهم  البيت  أهل 

الرسول صىل  قول  النجاة عىل  سفينة  فهم  بهم  اقتدي 

النجاة(  وسفينة  الهدى  مصباح  )الحسني  وآله  عليه  الله 

فيها  صعد  فمن  السفينة  هذه  يف  التمسك  علينا  ولذا 

سيصل اىل مبتغاه يف الدنيا واآلخرة إن شاء الله".

يحيى عبيد، زائر من أهايل ناحية أيب غرق مبحافظة بابل" 

التي  الشعبانية  بالزيارة  أهنئ مراجعنا والعامل االسالمي 

تصادف ذكرى والدة قائم آل محمد اإلمام املهدي عليه 

السالم..

وتابع" نحن نعرف ان اإلمام الحجة هو الغائب الحارض 

ومكان  زمان  كل  يف  موجودة  محمد  آل  شمس  وأن 

بالحرضة الحسينية والعباسية ويف روضة أمري املؤمنني 

الله عليهم اجمعني- ويف  الله -سالم  وعند جده رسول 

بيوتنا لرمبا...  الكوفة ويف  الكريم ويف مسجد  الله  بيت 

انه موجود يف أعامقنا وأرواحنا، ولنعتب وجوده بيننا يف 

فيه  نعمل  او  اليه  نذهب  مكان  كل  ويف  اليومي  سلوكنا 

نعمة حيدر حسون

مصطفى بجاي حمزة
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يحيى عبيد
ليك نبقى عىل الطريق الصحيح للمنتظرين ظهوره...

منتسبي  لكافة  والثناء  الشكر  نقدم  بالقول"  عبيد  وختم 

وخّدام العتبات املقدسة ونشيد بأداء العتبتني املقدستني 

جبارة  وجهود  واحرتام  من خدمات  يقدموه  ملا  كربالء  يف 

او  االربعينية  الزيارة  كانت  سواء  املليونية  الزيارات  بكل 

الشعبانية او ليايل من الجمعة، ونحن ندعوا لهم باملزيد من 

العطاء والتوفيق والتسديد اإللهي ونقول هنيئًا لكم خدمة 

محمد وال محمد عليهم السالم... 

وبنّي الزائر من بغداد، حيدر عيل الغريب" ان زيارة النصف 

من شعبان تعتب هي تجديد العهد لإلمام صاحب العرص 

والزمان وهي زيارة واجبة عىل كل موايل شيعي، ونحن نطلب 

عن  واالبتعاد  العظيمة،  الزيارة  لهذه  االحرتام  الجميع  من 

بعض التقاليد الغريبة التي تحدث يف الزيارة ونحن نطلب 

تحدث  مواضيع  هكذا  يف  التدخل 

الشباب  بعض  حيث  الزيارة  أثناء 

االهازيج  فيها  يطلق  مناسبة  يعتبها 

باالماكن  الالئق  غري  واملظهر  املنضبطة  غري 

املقدسة...

وتابع" ندعو وننصح أخوتنا الشباب بعدم تقليد الغرب يف 

كل شء، فهناك عادات وتقاليد جميلة درجنا 

والتهاين  الفرح  مظاهر  وخاصة  عليها 

السالم  عليهم  البيت  بأهل  الخاصة 

السالم  عليه  الحجة  اإلمام  وأن 

حارض بيننا يف مثل هذه املناسبات 

لديننا  واحرتامنا  والئنا  عىل  يشهد 

وأمئتنا...
حيدر عيل الغريب

نذّكر شبابنا مبسألة االلتزام مبنهج وخطى ومبادئ األمئة عليهم 
السالم ورضورة أن نقتفي أثرهم يف أحكامهم ويف كل ما 

أوصونا به.
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ــــــره عـــــذُب ــــشــــعــــر هـــــم م تـــعـــبـــُت وال

أجــــٌل وال  نــــرص  ال  ـــل  ـــي ـــل ال مــــع  حــــــرب 

فــمــي َدرُّ  الـــنـــهـــر  أن  ـــُم  ـــي ـــغ ال ويـــشـــهـــد 

مـــراشـــفـــه ــــت  جــــفَّ ان  املــــجــــد  ــــب  ــــال وط

ــــي شــــعــــبــــان قـــافـــيـــة ــــن ــــوج فــــحــــني اح

ـــــــــــام خــطــوتــهــا تــــعــــرث الــــشــــعــــر واالي

ـــه ـــت غـــاي ــــل  ــــب ن امـــــــــرا  ـــــرسرِّ  ـــــع ي وان 

ــــَل مــــن ذكـــــر الـــحـــســـني وهـــل ــــب وهـــــل أِلن

ـــد الـــشـــعـــر مـــولـــده ـــي ـــور وع ـــع ـــش عـــيـــد ال

ــا ــوت ح مــــا  االرض  ـــد  ـــي وع الــــســــامء  عـــيـــد 

ــــاس مـــعـــجـــزٌة ــــعــــب ـــر ال ـــم ـــق ومـــــولـــــد ال

ــــده ي ويف  ــــــــآن  ظ املــــــــــاء  ـــــد  ـــــي وس

ــه ـــد الـــــقـــــامط ل ـــي ـــث فـــــام يـــنـــبـــغـــي ق ـــي ل

ــه ــوت ــف غ ـــض  ـــع ب اال  ـــث  ـــي ـــل ال ـــف  ـــل ك مــــا 

ــه ــع ـــــه م ــــــوٌد ل ــــــول وآيــــــــة الــــفــــضــــل م

ــن ــس ح ايب  عـــيـــنـــي  بــــــه  قـــــــرَّ  ـــــه  ـــــل ال

ـــاد الــــوجــــود ومـــن ـــج ــــن س ــــزي ــــد ال ومــــول

ــرى ت ـــــزورَّ وهــــي  ت ان  ــس  ــم ــش ال عـــىل  ــس  ــم ش

ــا ــن ــامئ ــــات ق ــــام ــــه ـــــب ال ـــــراك ومــــولــــد ال

ــــا انـــتـــظـــرت شــــوقــــا لــطــلــعــتــه لــــطــــول م

ـــــــه فــــرح ـــان نـــــــــدري ان ـــب ـــع ـــش فــــقــــل ل

وتـــــٍر مـــــن  ـــــراح  ـــــأف ل ــــــدَّ  ب ال  ــــــان  ك إن 

ــا ــه ــت ــن ــــد الــــعــــني زي ولـــتـــأخـــذ الــــعــــني ح

ـــتـــعـــُب ال ــــا  ــــه اي ـــف  ـــط ـــل وت زد  ـــُت  ـــل ـــق ف

ــُب ــل ــغ ال تـــــرى  يــــا  ـــرا  ـــع ش مـــــتُّ  اذا  ملــــن 

ــــوا ــــن رشب ــــراه م ــــج ــــىل م وكـــــم تــــجــــرا ع

الـــطـــلـــُب ــــــرشب  ي مل  اذا  ــــــا  ري ــــاه  ــــف ك

يــــقــــرتُب ـــــور  ـــــن ال آل  مـــــولـــــد  ونـــــــــور 

ـــُب رج ــا  ــه ب يـــجـــري  اذ  ــم  ــه ــس ال ــطــي  ميــت ـــا  م

وتـــحـــتـــســـُب تـــــــدري  ال  ـــث  ـــي ح ــــرسه  ــــي ف

ـــُب ـــت ـــك ــــــا تــــــــورق ال ــــٍة مـــنـــه امن ــــغــــاي ل

واالدُب ـــر  ـــع ـــش ال ـــه  ـــي ف ـــــــأدب  ت ــــــد  وق

الـــحـــجـــُب ــــت  أخــــف او  بـــيـــنـــهـــام  وبـــــــان 

ـــرُب ـــع ال والـــظـــلـــمـــة  ـــــده  خ يف  الـــشـــمـــس 

ـــب ـــب ـــس وال ـــــــرس  ال فــــيــــه  لــــلــــامء  وإن 

ــــــام يـــجـــُب ــــــــرا ك ـــــقـــــام مـــــزقـــــه ح ف

ــــه اّثـــــائـــــب الــغــضــب ــــي ملـــــا افـــــــاق وف

ـــو اب الــــولــــيــــد  ان  ـــه  فـــضـــل يف  ــــك  ــــري ت

يـــهـــُب ـــــــذي  ال احــــــىل  يف  ــــه  ــــل ال ـــــــر  واخ

والــــهــــدب االجـــــفـــــان  ســـجـــد  ان  تـــســـيـــل 

ــضــُب ــخــت ــــعــــرش ي ـــــاق ال ـــه س ـــدي ـــور خ ـــن ب

ــــات والــــركــــُب ــــام ــــه لــــذكــــره تــنــثــنــي ال

ــُب ــث ــــن احــــداقــــهــــا ت ـــوشـــك الــــعــــني م ـــت ل

ـــُب ـــك ـــرت ـــي وي ـــحـــي وشـــــعـــــرة بـــــني مـــــن ي

ـــرُب ـــط ال ال  االحــــــــزان  ــن  ــس ــح ت مــــا  ـــدر  ـــق ف

نـــســـُب احــــداقــــنــــا  يف  لـــلـــحـــزن  فــــــإن 

حســـــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــاعر الحــــــــــــــــــي

قصيدة

�شعبان املعظمـ  1438 هـ32



ــــــذي جـــنـــت مــدامــعــه  ــــــدي ال ـــت وح ـــس ول

ــه ــوت ــط ــــاس خ ــــن ـــــٌد ودمــــــع ال الــــــــدرب خ

مشيتهم ـــدمـــع  ال انــســكــاب  ومــثــل  ـــــاءوا  ج

ــــا مـــــــوالي ادمـــعـــنـــا ــــل ايـــــن نـــســـكـــب ي ق

ــُة ــح ــن بــــني الــــرضيــــح وســــــاق الــــعــــرش اج

ــام ــه ــزف ن ــني  ــن ــي ع ال  الــــوجــــه  يف  جــــرحــــان 

ـــام ابــــدا ـــس ـــازال ـــت ـــل  مي ـــي ـــل قــــد أوشــــــك ال

ـــت ـــرك ـــــًة ت ـــــدب فــــكــــل دمـــــعـــــة بـــــــــاٍك ن

ذهــــٍب مــــن  ـــاك  ـــشـــب ال وصـــــل  وقـــــد  ادري 

اعـــاتـــبـــه  مـــــن  شــــعــــري  غـــــري  أجــــــد  ومل 

لــه وفـــيـــت  ان  عـــنـــدي  ـــشـــعـــر  ال ــــــون  وه

ـــُه ـــت ـــب رت االكــــــتــــــاف  ميـــســـح  ـــــن  م وان 

ـــر عـــاصـــفـــًة ـــع ـــش ـــر كــــــان وكــــــل ال ـــح ـــب ال

حـــرستـــهـــا الــــحــــي  يف  مــــطــــربــــة  وإن 

ـــٍد ــــــن يـــنـــيـــب عـــلـــيـــه الـــــدهـــــر كـــــل ي وم

طــربــا  ال  الــــنــــاي  ثــــقــــوب  بــــني  نـــعـــيـــش 

ــه ــل ــت ــق ــن ل نــــحــــيــــا  ـــــٍد  ـــــل ب يف  منــــــــوت 

ــٍب  ــل ــــىل ح ــــن ضـــحـــكـــوا حـــربـــا ع فـــقـــل مل

ـــٍب ـــه ل ايب  ـــــن  م نـــــجـــــاة  ـــل  ـــي ـــب س وال 

ــع من ــن ــق ــد والـــعـــصـــفـــور ت ــي ــع ــال ــف ب ــي ــك ف

ــه ــرم ــح ــــهــــدي مـــــن ي ــــف بــــالــــلــــون ت ــــي وك

حــديــقــتــه جــــــدوى  مــــن  الـــعـــطـــر  فــــم  أرح 

مــشــعــلــهــا مــــــــازال  ــي  ــف ــط ــن ت مل  ــــفُّ  ــــط ال

ــب ــه ــل ـــام يـــلـــمـــس ال ـــي ـــس الــــخــــد ف ـــم ـــل وت

ـــوا انـــرسب ـــه  رمـــل ـــن يف  م ــــــدرب  ال ـــرف  ـــع وي

ــوا ــب ــك ــس ـــــــاءوا قــــل ان ـــم ج ـــه فــــال تـــقـــل إن

ــــل والـــســـحـــُب ــــرم ـــان عــلــيــك ال ـــي ـــاك ـــب وال

ــــُب ــــا مـــــــاؤه زغ ــــرات ـــــدمـــــوع تــــجــــري ف ال

ـــُب ـــب ـــق ـــام ال ـــس ـــل ــــي ل ــــرم ـــــم ت ـــه ث ـــم ـــل ت

ـــــــرتُب ـــــــدك ال ـــا خ ـــه ـــي ـــــــوال تـــــنـــــور ف ل

ـــــدُب ـــــا ن ـــــه ــــــــامًء ذرع ــــــــت قــــبــــل س رأي

ـــُب ـــذه ال ال  ـــاك  ـــب ـــش ال يـــصـــل  أن  أردَت 

ـــُب ـــعـــت وال الـــحـــي  فـــهـــو  ـــــتُّ  م إذا  ـــا  حـــي

ـــذُب ـــك ـــــــذب ال ــــــان االع ملــــا صــــدقــــُت وخ

ــا االكـــــتـــــاف والـــرتـــب ــه ــت ــح ـــت ت ـــرج ـــدح ت

ــضــطــرُب ي الـــعـــني  الـــــذي يف  الـــهـــدوء  هــــذا 

ــــُب ــــذن ال ـــهـــا  حـــي يف  أطـــــربـــــه  ـــــــــراس  ال

ــــوُب ــــن ــــر وال ــــده ـــاه ال ـــف ـــال ــــن خ كـــفـــاه م

ــُب ــص بــــل نـــحـــن مــــن الـــــف هـــــور حـــزنـــنـــا ق

ـــــرُب ه ــــه  ــــوت م ـــــن  ع لــــنــــا  ـــب  ـــي ـــط ي وال 

ـــُب حـــل ـــم  ـــك ـــل ك ولــــكــــن  ـــون  ـــم ـــل ـــع ت ال 

ـــُب ـــط ـــه ح ـــف ـــل فـــــكـــــلُّ حـــــاملـــــة مــــــن خ

والـــصـــخـــُب الــــديــــنــــار  يــلــهــث  ــــــه  اذن يف 

ــُب ــغ ــش ال ـــه  ـــرشـــات ف يف  الــــديــــن  ويــــرســــم 

ــُب ــش ــخ ـــــة ال ــــذي االم ــــــورد ه ــم ال ــه ــف ـــن ت ل

ـــرتُب ـــح ي االن   ـــى  ـــت ح ـــك  ـــن م واصـــــبـــــع 

شعر: نجاح العرسانحســـــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــاعر الحــــــــــــــــــي
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طبقا لفتاوى املرجع الدين األعىل سامحة آية الله العظمى 
السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

فتوى الدفاع الكفايئ

بسم الله الرحمن الرحيم 

سامحة املرجع الديني االعىل آية الله العظمى السيد 

عيل الحسيني السيستاين دام ظله 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يف عام 2014 عندما سقطت املوصل ومناطق واسعة 

اخرى من العراق بيد داعش دعوتم يف خطبة الجمعة 

اىل الدفاع الكفايئ, ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد 

من املناطق وأمكن دفع املخاطر عن كثري من املدن, 

فهل تلك الدعوة ال تزال قامئة أم أن بإمكان املتطوعني 

الرجوع اىل أعاملهم االعتيادية؟

أفتونا مأجورين.

بسمه تعاىل

قد افتينا بوجوب االلتحاق بالقوات املسلحة وجوبًا 

كفائيًا للدفاع عن الشعب العراقي وارضه ومقدساته, 

وهذه الفتوى ال تزال نافذة الستمرار موجبها, بالرغم 

من بعض التقدم الذي حازه املقاتلون االبطال يف دحر 

االرهابيني.

مسألة 40: إذا تغرّي بعض املاء الجاري دون بعضه اآلخر فالطرف 

قلياًل،  كان  وإن  باملالقاة  ينجس  ال  التغري  موضع  عىل  السابق 

والطرف اآلخر حكمه حكم الراكد إن تغري متام قطر ذلك البعض، 

وإال فاملتنجس هو املقدار املتغرّي فقط.

مسألة 41: إذا شك يف ماء جاٍر أن له مادة طبيعية أم ال وكان قلياًل 

يحكم بنجاسته باملالقاة ما مل يكن مسبوقًا بوجودها.

إذا  النجس  ينجس مبجرد مالقاة  ماء املطر معتصم ال  مسألة 42: 

نزل عليه ما مل يتغري أحد أوصافه الثالثة عىل النهج املتقدم، وكذا 

لو نزل أواًل عىل ما يعد ممرًا له عرفًا ــ ولو ألجل الشدة والتتابع ــ 

كورق الشجر ونحوه، وأما إذا نزل عىل ما ال يعد ممرًا فاستقر عليه 

أو نزا منه ثم وقع عىل النجس كان محكومًا بالنجاسة.

كان  فإن  قلياًل،  وكان  مكان  يف  املطر  ماء  اجتمع  إذا   :43 مسألة 

يتقاطر عليه املطر فهو معتصم كالكثري، وإن انقطع عنه التقاطر 

كان بحكم القليل.

امتزج معه ماء املطر مبقدار معتد  إذا  مسألة 44: املاء املتنجس 

به ــ ال مثل القطرة أو القطرات ــ طهر، وكذا ظرفه إذا مل يكن من 

األواين وإال فال يطهر إال بالغسل ثالثًا عىل األحوط لزومًا.

أن  عرفًا  يصدق  أن  املطر  ماء  حكم  جريان  يف  يعتب   :45 مسألة 

النازل من السامء )ماء مطر( وإن كان الواقع عىل املتنجس قطرات 

منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السامء قطرات قليلة فال يشمله 

حكم ماء املطر.

مسألة 46: الفراش املتنجس إذا تقاطر عليه املطر ونفذ يف جميعه 

طهر الجميع، وال يحتاج إىل العرص أو التعدد، وإذا وصل إىل بعضه 

دون بعض طهر ما وصل إليه دون غريه، وهكذا الحال يف الثوب 

املتنجس بغري البول، وأما املتنجس به فال يطهر اال بالغسل مرتني 

النجاسة، وإال فال  إذا مل يكن فيهام عني  عىل األحوط لزومًا، هذا 

بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر املزيل فيام ال يعتب فيه التعدد.

أقسام املياه وأحكامها

كتاب الطهارة

منهاج ال�ساحلني

مسائل شرعية

مكتب

السيد السيستاين يف النجف األرشف
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

مسألة 1270(: يجب األمر باملعروف الواجب، والنهي 

عن املنكر وجوبا كفائيا، إن قام به واحد سقط عن 

غريه، وإذا مل يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا 

العقاب.

)مسألة 1273(: إذا مل تكف املراتب املذكورة يف ردع 

الفاعل ففي جواز االنتقال إىل الجرح والقتل وجهان، 

بل قوالن أقواهام العدم، وكذا إذا توقف عىل كرس 

عضو من يد أو رجل أو غريهام، أو أعابه عضو كشلل 

أو اعوجاج أو نحوهام، فإن األقوى عدم جواز ذلك، 

وإذا أدى الرضب إىل ذلك -خطأ أو عمدا- فاألقوى 

ضامن اآلمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام 

الجناية العمدية، إن كان عمدا، والخطأية إن كان خطأ.

نعم يجوز لإلمام ونائبه ذلك إذا كان يرتتب عىل 

معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، 

وحينئذ ال ضامن عليه.

)مسألة 1275(: إذا صدرت املعصية من شخص من 

باب االتفاق، وعلم أنه غري مرص عليها لكنه مل 

يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، 

وتركها كبرية موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، 

أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال، واألحوط 

-استحبابا- ذلك.

مسألة 1270: يجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

مع كون املعروف واجبًا واملنكر حرامًا، ووجوبه 

عندئٍذ كفايئ يسقط بقيام البعض به، نعم وجوب 

إظهار الكراهة قواًل أو فعاًل من ترك الواجب أو 

فعل الحرام عيني ال يسقط بفعل البعض، قال أمري 

املؤمنني )عليه السالم(: )أمرنا رسول الله صىل الله 

عليه وآله أن نلقى أهل املعايص بوجوه مكفهرة.

مسألة 1273: إذا مل تكف املراتب املذكورة يف ردع 

الفاعل مل يجز االنتقال إىل الجرح والقتل وكذا إذا 

توقف عىل كرس عضو من يد أو رجل أو غريهام أو 

إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهام فإنه ال يجوز 

يشء من ذلك، وإذا أدى الرضب إىل ذلك ــ خطأ أو 

عمدًا ــ ضمن اآلمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام 

الجناية العمدية إن كان عمدًا والخطأية إن كان خطأ. 

نعم يجوز لإلمام )ع( ونائبه ذلك إذا كان يرتتب 

عىل معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، 

وحينئٍذ ال ضامن عليه.

مسألة 1275: إذا صدرت املعصية من شخص من باب 

االتفاق وعلم أنه غري عازم عىل العود إليها لكنه مل 

يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها واجبة عقاًل لحصول 

األمن من الرضر األخروي بها، هذا مع التفات الفاعل 

إليها، أما مع الغفلة فال يجب أمره بها وإن كان هو 

األحوط استحبابًا.

آلية الله العظمى املرحوم السيد أيب 
القاسم الخويئ)قّدس رّسه( 

وآية الله العظمى السيد عيل الحسيني 
السيستاين)دام ظّله الوارف(

ـّة آراء فقـهيــــ

 األمر باملعروف  والنهي 
عن املنكر

لنتفقه

35 �شعبان املعظمـ  1438 هـ



تعريف
السّيد  بن  عبدالله  السّيد  الفقيه  املحّدث  هو 

النجفّي،  الكاظمّي  الحسينّي  شّب  رضا  محّمد 

زين  اإلمام  إىل  الرشيف  نسبه  ينتهي  الذي 

العابدين عيّل بن الحسني بن أمري املؤمنني عيّل 

بن أيب طالب عليهم الّسالم.

ُوِلد السّيد عبدالله شّب يف مدينة النجف األرشف 

إقامة والده فيها سنة 1188 هجرّية، وكان  أّيام 

الفاضلني  العلامء  من  رضا  محّمد  السّيد  أبوه 

املعروفني ) ت 1230 هـ (، وكان السّيد عبدالله 

تتلمذ عىل يد غريه من  تتلمذ عىل يده كام  قد 

العلامء.. منهم: السّيد محسن األعرجّي.

والفقه  التفسري  مثل:  العلوم،  من  جملة  حاز 

أكرث  يف  وصّنف  واألخالق،  والّلغة  والحديث 

كتبه  وانترشت  وأجاد،  فأكرث  الرشعّية  العلوم 

من  كثرٍي  عىل  مواظبته  مع  هذا  األمصار،  يف 

إاّل  ـ ساعاته  ـ غالبًا  الطاعات، حيث مل يرصف 

عىل  أوقاته  يوّزع  فكان  الفضيلة،  اكتساب  يف 

األمور النافعة.. النهار يف التدريس واملطالعة، 

والليل يف العبادة والتهّجد.

كلامت األعالم
أصحاب  ِمن  شّب  عبدالله  السّيد  ذكر  َمن  كّل 

الرتاجم وغريهم أثنى عليه وبّجله. منهم:

ـ تلميذ أبيه وتلميذه الشيخ عبدالنبّي الكاظمي

نقد  تكملة   ( الكتاب:  مؤّلف   ) هـ   1256 ت   (  

واستفدت  عليهام  قرأت  عنهام:  قال   ) الرجال 

فقيهان  مجتهدان  عينان  ثقتاِن  وهام  منهام، 

فاضالن ورعان، حازا الخصال الحميدة. ثّم ذكر 

األمّئة  كزيارة  الطاعات،  بكرثة  عبدالله  السّيد 

النوافل  وأداء  اإلخوان  وزيارة  الّسالم  عليهم 

وقضاء الحوائج والقضاء والفتوى.

ـ تلميذه السّيد محّمد بن معصوم بن مال الله

(، قال يف رسالٍة له يف ترجمته:   ) ت 1271هـ 

يفوح  سنّية،  وسجايا  علّية،  نفٌس  له  كانت 

وجعل  ِزمامًا،  العلوم  من  َمَلك  الفضل..  منها 

إفاضاته  ذكر  ثم  ولزامًا.  فرضًا  عليها  العكوف 

العلمّية وفتوحاته املعرفّية يف مجاالت شّتى.

ـ السّيد حسني بن محّمد رضا البوجردّي ) ت 

فيه:  قال   ،) املقال  نخبة   ( ( صاحب  هـ   1276

السّيد عبدالله شّب من أجاّلء علامء اإلمامية، له 

تصانيف كثرية.. يروي عن األجّلة.

ـ السّيد محّمد باقر الخوانسارّي ) ت 1313هـ ( 

قال يف ) روضات الجّنات ( معّرفًا به: كان من 

فقيهًا  ومحّدثيهم،  األواخر  هذه  فضالء  أعيان 

يف  كثرية  مؤّلفات  له  متتّبعًا،  جامعًا  متبّحرًا 

السّيد عبدالله ُشب

مع التابعين

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 
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التفسري والحديث والفقه واألصول، وغري ذلك.

ـ املحّدث النورّي ) ت 1320هـ ( صاحب كتاب:  

) مستدرك الوسائل (، كتب حوله يف كتابه دار 

السالم فيام يتعّلق بالرؤيا واملنام 250:2 :

حّدثني الحاج املوىل عيّل بن الحاج مريزا خليل 

الشيخ  أّن  ـ  الحسنى  له  الله  أجزل  ـ  الطهراين 

املؤّيد  العامل  عىل  دخل  الكاظميني  الله  أسد 

السّيد عبدالله شّب الكاظميني فتعّجب من كرثة 

تصانيفه، فسأله عن رّس ذلك، فقال السّيد شّب 

رحمه الله: أّما كرثة مؤّلفايت فِمن توّجه اإلمام 

فإيّن  الّسالم،  عليهام  بن جعفر  الهامم موىس 

اكتب،  وقال:  قلاًم  فأعطاين  املنام  يف  رأيته 

ذلك الوقت ُوّفقت لذلك، فكّل ما برز مّني فِمن 

بركة هذا القلم.

املجليس   « بـ  عرصه  يف  ُيعَرف  وكان  قلت: 

ما  فهرست  ذكر  ثم   . تصانيفه  لكرثة  «؛  الثاين 

أّلفه.

هـ    1359 ت  القّمي  عباس  الشيخ  املحّدث  ـ 

البحار،  سفينة  األربعة:  كتبه  يف  له  ترجم 

الكنى  األحباب،  هدّية  الرضوّية،  الفوائد 

واأللقاب. وقد جاء يف ) سفينة البحار 346:3 ( 

قوله: السّيد عبدالله الشّبي الكاظمي، الفاضل 

الخبري،  واملتبّحر  النبيل،  والعامل  الجليل، 

والفقيه النبيه. وقذ ذكر مصّنفاته شيخنا املتبّحر 

يف ) دار السالم (.

حسني  محمد  السّيد  صادق  محّمد  السّيد  ـ 

حّق   ( شّب  السّيد  كتاب  مقدمة  يف  الصدر، 

قد  قال:   ) األرشف  النجف  طبعة  ـ  اليقني 

يعرتيك الدهش إذا عرفَت كرثة مؤّلفات السّيد 

ال  سّنه  أّن  وعرفت  ومصّنفاته،  شّب  عبدالله 

يزيد عىل 54 ربيعًا... ال سّيام إذا عرفت أّن آثاره 

منتوجاٌت قّيمة ومثمرة َمَخضها البحث وولدها 

الفكر الثاقب، ويف ذلك أقوى دليل عىل قّوته 

السامية،  املنزلة  من  له  كان  ما  وعىل  العلمّية 

التي  الخصبة  الشخصيات  من  إذن  فشخصّيته 

سيخّلدها التاريخ، ومن الشخصيات الفّذة التي 

سيمّجدها الخلف كام كان ميّجدها السلف.

مؤّلفاته
تنيف عىل سبعني، هذا بعضها ماّم ُطبع:

1. حّق اليقني يف معرفة أصول الدين: مجّلدان 

شّب  عيل  السّيد  لسبطه  نافعة  تذييالت  مع 

وتقريظ للشيخ جعفر كاشف الغطاء.

الجامعة:  الزيارة  رشح  يف  الالمعة  األنوار   .2

مقّريض  بعض  قال  األرشف،  النجف  يف  ُطبع 

الزيارة  هذه  إىل  املؤّلف  َعَمد  الكتاب:  هذا 

فكشف النقاب عن بعض معانيها، وأفصح عن 

الغوامض من مشتبهاتها  بعض أرسارها، وحّل 

عند البعض، ونفى عنها الريب والشكوك مقياًم 

الحجَج الناصعة واألدّلة القاطعة عىل صدورها 

واألدب  العلم  عىل  وطلع  روايتها،  وصّحة 

يستغني  ال  الذي  النفيس  ر  فرْ السِّ بهذا  والرشاد 

كر  الذِّ أهل  مراقد  بزيارة  ترّشف  مؤمٍن  كلُّ  عنه 

وُأويل األمر.

األخبار:  مشكالت  حّل  يف  األنوار  مصابيح   .3

ُطبع يف مجّلدين، رشح فيهام عرشات األخبار 

املشكلة عىل الناس.

حنفي  حامد  الدكتور  قال  الوجيز:  التفسري   .4

رفيع  منوذج  فر  السِّ هذا  مقّدمته:  يف  داود 

والرتكيز،  اإلفادة  بني  تجمع  التي  للتفاسري 

طريق  أقرب  من  اآليات  معاين  القارئ  وتعطي 

املعارصة  التفاسري  عن  ميتاز  وهو  وأيرسه، 

مبمّيزات كثرية.

د: رسالة عملّية فتوائية يف جميع  5. تحفة املقلِّ

أبواب الفقه.

6. تسلية الفؤاد يف بيان املوت واملعاد.

7. صفوة التفاسري.

8. جامع املعارف واألحكام.

التفسري  يف  كثرية  وكتب  العابدين..  روضة   .9

الجوهر  منها:  واألصول،  والفقه  والحديث 

الثمني يف تفسري الكتاب املبني.

وقفة عند هذا الجوهر

هذا هو التفسري الوسط، جمع فيه املؤّلف بني 

برشح  يهتّم  العقيل،  والجانب  النقيل  الجانب 

ِكل من اإلعراب، يف  األلفاظ اللغوّية وبيان امُلشرْ

شامل  ميرّس،  سهل  وأسلوٍب  تبسيطّية  محاولة 

لجميع اآليات بشكل موجز.

ذكر  هو:  التفسري  هذا  يف  شّب  السّيد  ومنهج 

منها  امليّك  وبيان  آياتها،  وعدد  السورة  اسم 

وفضل  وفضلها  السورة  معنى  ثّم  واملدين، 

منها فقرات فقرات، جامعًا  يفرّس  ثّم  قراءتها، 

بني الدّقة يف أداء املعنى واإليجاز يف إرسال 

العبارة وتحريرها، عىل غايٍة من حسن االختيار، 

الّسالم،  البيت عليهم  بروايات أهل  مستشهدًا 

معتنيًا بتوضيح املعاين اللغوية، مبّينًا ما يلزم 

نطق  يستقيم  يك  للكلامت،  اإلعراب  مواقع 

القارئ ويّتضح له املعنى.

وكان هّم السّيد عبدالله شّب يف هذا التفسري 

ينسجم  مبا  لآليات  العقائدي  املعنى  بياَن 

آيات  عىل  وقف  فطاملا  التفسريية،  واملهّمة 

ظّل  ففي  واملعاد،  واإلمامة  والنبّوة  التوحيد 

ورسوُله  اللُه  كُم  وليُّ إمّنا  مثاًل:   تعاىل  قوله 

وُيؤتون  الصالَة  يقيمون  الذين  آمنوا  والذين 

الزكاَة وهم راكعون   ) سورة املائدة: 55 ( قال 

السّيد شّب:

قوله تعاىل:  وُهم راكعون   حاٌل من فاعل » 

ُيؤُتون «، أي: ُيؤُتون الزكاَة يف حال ركوعهم يف 

الصالة؛ حرصًا عىل اإلحسان ومسارعًة إليه. وقد 

الخاّصة  من  األخبار  وتواترت  املفرّسون  أطبق 

الّسالم  عليه  عيلٍّ  اإلمام  يف  اآلية  نزول  عىل 

يف  راكٌع  الّسالم  عليه  وهو  سائٌل  سأل  حني 

 ) السائل   ( فأخذ  إليه بخنرصه،  فأومى  صالته، 

ه، ورواه الجمهور مستفيضًا. خامَتَ

بعد  عّلق  حيث  بهذا،  شّب  السّيد  يكتف  ومل 

إمامة  ونفي  إمامته  يف  نصٌّ  واآلية  قائاًل:  ذلك 

َمن تقّدمه، لحرص الوالية يف: الله ورسوله وَمن 

إجامعًا،  سواه  أحٌد  بذلك  يّتصفرْ  ومل  ُوِصف 

وعّب عنه بالجمع تعظياًم.. « .

بيان  شّب  عبدالله  السّيد  َهّم  كان  كام  هذا، 

إذا  فيام  الرشعّي  الحكم  إىل  واإلشارة  اآلية، 

تعّلقت بحكم معنّي، وتحّري املوضوعات من 

القرآن  مع  يتناسب  ما  وكلِّ  الرشيفة  األحاديث 

وشأنه.

وفاته
كتب الشيخ عّباس القّمي: ُتويّف السّيد عبدالله 

شّب سنة 1242 هجرّية / 1827 ميالدّية وله أربع 

البقعة  يف  والده  بقرب  وُدِفن  سنة،  وخمسون 

الكاظمّية املقدسة، عىل مرّشَفيها آالف التُّحف 

السبحانّية.

الكاظمّية  مدينة  ذلك يف شهر رجب، يف  كان 

الناس،  عىل  الدهش  استوىل  وقد  املقّدسة، 

لتشييع  كالسيل  فتدّفقوا  الحزن،  واعرتاهم 

لحمل  مكان  كّل  من  وانحدروا  الفقيد،  جثامن 

ولده  تقّدم  ثّم  والقلوب.  األكّف  عىل  النعش 

السّيد حسن شّب للصالة عليه، وُدفن يف رواق 

ومآتم  الفاتحة  مجالس  له  وُأقيمت  الكاظمني. 

التكريم واحتفاالت الرثاء بالكلامت والقصائد.
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- تقرير لصحيفة االندبندنت البيطانية )بقلم لزي ديردن(

اإلسالم ليس العامل األقوى وراء انضامم املقاتلني األجانب إىل 
الجامعات املتطرفة يف سوريا والعراق 

املقاتلني  من  أن"العديد  محللون:  وقال 

إىل  الغرب  من  يسافرون  األجانب 

بالهويات  متأثرين  الجهادية  الجامعات 

اإلسالم  وليس  والسياسية،  الثقافية 

نفسه، الذي أصبح "دورا ثانويا".

اإلرهاب  مكافحة  للجنة  تقرير  وقال 

ان "قدرة الجامعات الجهادية لتجنيد 

املقاتلني األجانب يعتمد عىل أساس 

خلق الصورة التي تركز عىل الحرمان 

املستمر والظلم للمسلمني، سواء 

من أنظمة سياسية غربية محددة، 

أو يف الساحة الدولية"،

يف  أجري  الذي  التحليل  هذا 

للواليات  العسكرية  األكادميية 

كشوفات  مع  يتفق  املتحدة، 

نادرة الستامرات االنتامء لداعش ترسبت يف 

غالبية  أن  حيث  العام،  هذا  من  سابق  وقت 

هؤالء املنضمني إىل ما يسمى الدولة اإلسالمية 

اإلسالمي  الرشع  عن  معلوماتهم  أن  ذكروا 

"بسيطة".

ويف ذروة حملة داعش لتجنيد املوالني يف عام 

املجندين  اثنني من  إن  يقال   ،2014 2013 وعام 

القرآن  تعليم  كتاب  اشرتوا  البيطانيني 

األمازون  من  للمبتدئني  واإلسالم  للمبتدئني 

لغرض 

يف  للجهاد  االستعداد 

الخارج.

وأدانت معظم املنظامت اإلسالمية الكبى يف 

جميع أنحاء العامل داعش ومزقت ادعاءاتهم 

املنظامت  تلك  بني  من  اشالء.  اىل  الفكرية 

بيانا  أصدر  الذي  بريطانيا،  مسلمي  مجلس 

مشرتكا من املساجد يف جميع أنحاء اململكة 

املتحدة يدين ترصفات الحركة "الخادعة" التي 

البعد  كل  بأنها"بعيدة  وصفها 

أن  كام  اإلسالم"،  تعاليم  عن 

اسرتاتيجيات الحكومات يف جميع 

املتحدة  والواليات  أوروبا  أنحاء 

زمام  ألخذ  املساجد  شجعت  قد 

املبادرة يف محاربة التطرف. 

أن  اإلرهاب  مكافحة  لجنة  ووجدت 

الحد  "دور  لعبت  الدينية  الشخصيات 

عن  املقاتلني  عزل  وتم  فقط  األدىن" 

املجتمعات اإلسالمية يف الداخل، بدال 

الجهادية،  مجندي  يد  عىل  التطرف  من 

عب اإلنرتنت أو من قبل األصدقاء.

حياة   حول  اإلرهاب  مكافحة  لجنة  تحليل 

حاولوا  الذين  األجانب  املقاتلني  وموت 

يف  املسلحة  الجامعات  إىل  االنضامم 

سوريا والعراق بني 2011-2015، أنهم من فرنسا 

وهولندا  وأملانيا  املتحدة  واململكة  وبلجيكا 

و25 دولة أخرى.

"املقاتلون األجانب مل يشرتكوا فقط يف القتال 

بشكل كبري، بل الكثري منهم ماتوا" حسبام ذكر 

التقرير، فقد قتل 74 يف املائة عىل االقل من 

الذين شملهم االستطالع يف القتال، وكان ثالثة 

أرباع املقاتلني البيطانيني يف العينة قتلوا، مع 

كون معدل الوفيات هو 66 يف املائة لداعش، 

كشفت دراسة جديدة قام بها مركز مكافحة اإلرهاب )CTC( يف ويست بوينت أن الغالبية العظمى مام يقرب من 1،200 من املسلحني الذين 
شملهم االستطالع ليس لديهم تعليم ديني رسمي ومل ميارسوا اإلسالم طيلة حياتهم. والجامعات املتطرفة قد تفضل هؤالء املجندين 

ألنهم "أقل قدرة عىل التدقيق وعىل تفسري األفكار واأليديولوجية الجهادية " وتلتزم متاما بتفسري املنظمة -التي اختاروها- العنيف 
واالختزايل لإلسالم.

تقارير

•ترجمة ماهر عيل سلطان / لندن
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و 77 يف املائة بالنسبة لتنظيم جبهة النرصة 

التابع للقاعدة، التي قامت بإعادة تسمية نفسها 

االنفصال  بعد  الشام"  فتح  "جبهة  بـ  اآلن 

املفرتض من املنظمة األم.

داعش  مجندي  أن  املرسبة  الوثائق  وتكشف 

لديهم ضعف فهم للعقيدة اإلسالمية

القتىل  عدد  تأكيد  املستحيل  من  يكون  ويكاد 

سلطات  وجود  عدم  مع  والعراق،  سوريا  يف 

من  الدعائية  والحرب  األرض  عىل  محايدة 

الجامعات التي تقاتل من أجل السيطرة.

يف مايو من هذا العام، قدر املرصد السوري 

اململكة  يف  ومقرها  )ساهر(  اإلنسان  لحقوق 

من  األجانب  من   47000 من  أكرث  أن  املتحدة 

الفصائل املناهضة لألسد مبا يف ذلك داعش 

الرقم  متجاوزا   - قتلوا،  قد  النرصة  وجبهة 

داعش  ذلك  يف  -مبا  تعتقد  الذي  اإلجاميل 

وجبهة النرصة- أنهم سافروا إىل البالد من قبل.

الرضبات  أن  األمريكية  الدفاع  وزارة  وتقدر 

الجوية وحدها قتلت 45000 مقاتل داعيش، مبا 

يف ذلك األجانب والسكان املحليني.

هناك  يكن  مل  اإلرهاب  مكافحة  لجنة  وقالت 

"ملحة" واحدة للتطرف منهم، عىل الرغم من 

أن معظمهم ترتاوح أعامرهم يف العرشينات 

وكانوا عاطلني عن العمل أو من الطالب، أو من 

أصول مهاجرة.

وقد كشفت الدراسات السابقة أيضا أن العديد 

يف  التورط  مثل  إجرامي،  ماض  لهم  منهم 

أن  ميكن  والتي  الصغرية،  العصابات  جرائم 

تقدم  باعتبارها  املجندين  قبل  من  تستغل 

"الفكر الفدايئ" الستغالل مهاراتهم يف شبكات 

رسية.

يف  الغربيني  املهاجرين  استخدام  ويتم 

عىل  اعتامدا  األدوار  من  متنوعة  مجموعة 

اإلرهاب،  مكافحة  لجنة  قالت  كام  خبتهم 

وغالبا ما يتم إرسالهم إىل معسكرات التدريب 

أن  قبل  املنطقة  اىل  لدى وصولهم  اإلرهابية 

أفراد  أو  وقادة  وانتحاريني،  كجنود  ينترشوا 

الدعم.

يكونوا  أن  أيضا  ميكن  األجانب  املقاتلون 

البيطاين  املقاتل  مثل  قيمة،  دعائية  أدوات 

محمد اموازي، الذي أصبح يعرف باسم جون 

أرشطة  من  سلسلة  يف  ظهوره  بعد  الجهادي 

الفيديو لإلعدام الدموي الذي ظهر يف مقتل 

جيمس فويل والرهائن اآلخرين.

وكثريا ما تستخدم داعش املجندين األوروبيني 

إثارة هجامت يف  إىل  تهدف  التي  بالفيديوات 

احتامل  بشأن  متزايد  قلق  وهناك  بلدانهم 

مع  العائدين،  األجانب  املقاتلني  استخدام 

يف  والخبة  األسلحة  عىل  التدريب  استكامل 

ساحة املعركة.

وأضاف تقرير لجنة مكافحة اإلرهاب "بالنسبة 

للبعض، االنفتاح عىل العنف قد تكون لتقوية 

فيها"،  يعملون  التي  باملنظمة  اعتقادهم 

الوحشية  الحقائق  فان  آلخرين،  "وبالنسبة 

األوىل  الخطوة  تكون  قد  املعركة  ساحة  من 

"الرصاع  وإن  املنظمة"،  مع  األمل  خيبة  يف 

الذين تصلبت  العائدين  التمييز بني  بني كيفية 

يصابون  الذين  أولئك  مقابل  يف  عقيدتهم 

بخيبة أمل، وكذلك ما يجب القيام به يف كلتا 

أكرث  ينمو  سوف  الذي  التحدي  هو  الحالتني، 

والحكومات  أكب،  بأعداد  املقاتلني  عودة  مع 

ستعاين للرد."

أوروبا  إىل  العائدين  داعش  مجندي  بني  ومن 

الذي  سارفو،  هاري  هو  املايض  العام  يف 

لالنضامم  وسافر  املتحدة،  اململكة  يف  نشأ 

داعية  لقاء  بعد  سوريا  يف  املجموعة  إىل 

اآلن  الرسقة، وهو  بتهمة  متشدد خالل سجنه 

وقطع  الرجم  أن  لصحيفتنا  قال  السجن،  يف 

اإلعدام  وعمليات  النار  وإطالق  الرؤوس 

واستخدام الجنود األطفال التي شهدها دفعته 

إىل الفرار من املجموعة االرهابية بعد تبّينه أن 

أيديولوجيتها "غري إسالمية".

ستة  إعدام  هي  ذكريايت  "أسوأ  سارفو  وأشار 

رجال بالرصاص يف الرأس ببنادق كالشينكوف". 

الرجال، وجعلوه  أنهم"قطعوا يد أحد  مضيفا 

ليست  اإلسالمية  "الدولة  و  باألخرى".  يحملها 

حيث  إنسانية.  غري  لكنها  إسالمية،  غري  مجرد 

األخ الشقيق يقتل أخاه لالشتباه بأنه جاسوس. 

تقتل  وأصدقاء  بقتله.  أمرا  أعطوه  أن  بعد 

أصدقاء ".

وقالت لجنة مكافحة اإلرهاب أن 10 يف املائة 

فقط من املقاتلني الذين شملتهم الدراسة قد 

عادوا، مع خطورة أن يستخدموا يف العمليات 

اإلرهابية املستقبلية كلام طالت مدة البقاء يف 

االرايض التي يسيطر عليها املتطرفون.

القبض عىل ما  القاء  بأنه رغم  وحذر محللون 

بعد  املسلحني  من  املائة  يف   90 بنحو  يقدر 

رجوعهم إىل الغرب، فالبعض اآلخر نفذوا من 

خالل الثغرات ويشكلون تهديدا قاتال.

الهجامت  وراء  املدربني  داعش  مقاتلو  كان 

اإلرهابية عىل املتحف اليهودي يف بلجيكا يف 

عام 2014، وهجامت 2015 يف باريس وتفجريات 

بروكسل يف وقت سابق من هذا العام، فضال 

دعائية  هجامت  مع  أخرى،  مؤامرات  عدة  عن 

للمجموعة امللهمة ملا يسمى "الذئب الوحيد". 

مثل الوحشية التي قتل فيها أكرث من 80 شخصا 

يف نيس.

وخلص تقرير للجنة مكافحة اإلرهاب "يف حني 

أن العائدين وتنفيذ الهجامت هي مصدر قلق 

ليسوا  أنهم  أظهرت  قد  هنا  فالبيانات  كبري، 

القلق الوحيد".

تدفق  بأن  يوحي  التاريخ  أن  الحظ،  "لسوء 

املقاتلني األجانب إىل سوريا والعراق من غري 

التي  أن تكون هذه هي املرة األخرية  املرجح 

لحمل  طويلة  ملسافات  السفر  فيها  يقررون 

السالح يف نزاع مستمر."

الدين ليس أقوى 

دافع وراء انضامم 

آالف املقاتلني 

األجانب لداعش 

وغريها من الجامعات 

اإلرهابية يف 

العراق وسوريا، 

حسب تقرير من 

الباحثني العسكريني 

األمريكيني.
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ة اإلعالم بانها عملية  ُتَعرف عمليَّ

اتصال بالجامهري عب الوسائل 

املعروفة املختلفة، ولهذه العملية 

ثالثة عنارص رئيسة ميكن تصنيفها 

بالشكل االيت :

ة  اإلعالميَّ بالعملية  تقوم  التي  الوسيلة  وهي  املرِسل:   •

سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة.

إبالغه  املرسل  ُيريد  الذي  املضمون  وهي  الرسالة:   •

املضمون  ذلك  كون  عن  النظر  بغض  للجمهور  وإعالمه 

صحيحًا أو خاطئًا، رشعيًا أو غري رشعي ، قانونيًا أو مخالف 

التي  ة  النفسيَّ الحرب  ضمن  تكون  أن  للقانون.وميكن 

آراء  عىل  للتأثري  الصفراء  االعالم  وسائل  بعض  تنتهجها 

التأثري  بقصد  وسلوكهم؛  ومواقِفهم  وعواطِفهم  األفراد 

إعالميًا  أدمغتهم  غسل  أجل  من  املعنوية  ُروحهم  عىل 

وتحقيق أهداِفها املشبوهة.

• املستقِبل: هو كل َمن يستقبل تلك الرسالة سواء كان 

تحتمل  إعالمية  مضامني  من  له  يرسل  مبا  جاهاًل  أو  عاملًا 

من  املرسومة  والغاية  الىالهدف  للوصول  وسيلة  من  أكرث 

مصدرها  ُيعرف  ال  التي  واملمولة  املالكة  الجهات  قبل 

ومنشأها وال ُتعرف أهدافها أيضا.

وهناك عدة أصناف من اإلعالم ، منها نوع خطري وهو 

ما يسمى باإلعالم األصفر أو الصحافة الصفراء، وروادها 

و“وليام  الصفراء  الصحافة  رائد  مردوخ  روبرت  اليهودي 

هريست“ مهندس الفبكة اإلعالمية واإلثارة والتضليل!.

هذا النوع ال يقف عند خط أحمر وليست لديه محددات 

والشحناء  البغضاء  خلق  الرئيسية  ومهمته   ، أخالقية 

بحجة السبق الصحفي والرضبة اإلعالمية كام ُيعّب أرباب 

النوع أيضا عىل كل منب  الصحافة واإلعالم. ويطلق هذا 

بغض  ومبادئه  وأخالقياته  الصحفي  العمل  تقاليد  ينتهك 

ولألسف  التنويري،  الهدف  أو  الفكرية  الرسالة  عن  النظر 

انتقلت  بل  الورقية  الصحافة  عىل  النوع  هذا  يقترص  مل 

العدوى إىل اإلعالم املريئ واملسموع واإللكرتوين، حيث 

أصبحنا نعاين اليوم أسوأ تجليات اإلنحياز للامل والشهرة 

عىل حساب األخالق واملبادئ والقيم التي فقدها الشارع 

بعد  عابرة  شخصية  ملذات  خلف  يلهث  وصار  الصحفي 

أن تطوعت أقالم ووجوه إعالمية معروفة إليقاد الحرائق 

وإيهام الناس أنها شموع إلضاءة الطريق !!

وصار اإلعالم الهادف وامللتزم مركونًا يف زاوية بعيدة 

عىل  تعودوا  الناس  ألن  املتابعني  قبل  من  ترى  تكاد  ال 

سامع الفضائح والشتائم والسباب يف اإلعالم ) الشائعايت 

هي  الحقيقة  خدمة  “إن  نيتشه  فريدريك  العامل  يقول   .)

أصعب أنواع الخدمات“، ويف هذا اإلطار يجب أن تكون 

هناك منظومة كبى تعادل منظومة الفضائح والشائعات 

ليك تقف بوجه ذلك النوع السائد من اإلعالم القبيح الذي 

يسود حاليًا ويجرف معه القيم واألخالق عب نرش األكاذيب 

والتشكيك املبالغ فيه بكل شء وبال استثناء .

اإلعالم  هذا  أن  العاملية  الدراسات  بعض  أكدت  وقد 

املجتمع  يعيشه  الذي  واليأس  امللل  حالة  عىل  يعتمد 

املظلوم من قبل حكوماته، وقد وجد نفسه مضطرًا لتقبل 

اإلعالم األصفر 
والحرب النفسية !

• غفار عفراوي 

مقاالت
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ما يسليه يف ضجره دون متحيص. ويبدو أن مداعبة ما يسميه علامء 

األحياء الخاليا الزواحفية يف الدماغ هي مهنة أناس تتأسس لديهم 

معايري الربح والخسارة عىل البعد املادي فقط، وقد يبدو مصطلح 

الصحافة الصفراء غامضًا بعض اليشء رغم أنه بات محددًا بني 

فوق  اإلثارة  تضع  مسؤولة  وغري  سائبة  صحافة  ليخص  قوسني 

أسباب  عن  الباحثني  الصحافة  هذه  حرّيت  وقد  كلها،  االعتبارات 

انتشارها رغم فقدانها املصداقية.

  إن التشهري باآلخرين، والتلصص من النوافذ وشقوق األبواب 

أو  البضاعة  هو  ونفسه،  اإلنسان  بني  حتى  يدور  ما  عىل  املغلقة 

تكون  وقد  منها.   األصفر  الورق  تصنيع  يتم  التي  الخام  املادة 

وهي  وحبها،  ورقها  من  اصفرارًا  أشد  الصفراء  الصحف  ذريعة 

عىل  العثور  بني  جوهريًا  فارقًا  هناك  ألن  الحقيقة،  عن  البحث 

الحقيقة وابتكارها. ومثة محرتفون يجيدون صياغة الحبكة الدرامية 

ولعابه  العادي  اإلنسان  يثريون فضول  بحيث  ملفقة،  ألية حكاية 

الفكري للتعرف عىل ما يعتقد أنه يجهله.

إن اإلعالم األصفر موجود بقوة ومستمر بتزييف الحقائق وتلوين 

الوجوه

فريفع أقوامًا ويخفض آخرين، وطاملا وجدت املصالح وطاملا 

وجد النفوذ والسلطان وطاملا وجد املال فان اإلعالم األصفر يبدأ 

بالتطبيل والتخريب والنعيق والزعيق ، و لألسف ال يعرف الكثريون 

النوع  هذا  ونهارًا، وصار  لياًل  اليه  وينصتون  اإلعالم  ذلك  حقيقه 

هو املفضل لدى الكثري من اإلعالميني ممن صدقوا أنفسهم بعد 

أن اعتادوا عىل الكذب وفق شعار اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى 

تصدق نفسك ثم اكذب حتى يصدقك الناس ثم اقبض !

التي تحرتم نفسها  الثقافية واإلعالمية  وعىل جميع املؤسسات 

تلك  فضح  أجل  من  جادة  وقفة  تقف  أن  ومهنيتها  وجمهورها 

الصحافة وأصحابها وعدم ترك الساحة اإلعالمية لهم ليلعبوا فيها 

وميارسوا العهر اإلعالمي وغسل األدمغة مبا يسوء ويثري البغضاء 

والكراهية بني أبناء البلد الواحد .

هجمة  أمام  ناجحة  مصدات  لعمل  أقرتحها  التي  األمور  ومن 

اإلعالم األصفر العاملي والعريب واملحيل ما يأيت :

الدورية يف كتابة املقال والخب والتحقيق  إقامة املسابقات   -1

الصحفي الذي يتضمن االساليب املهنية االخالقية غري الهدامة .

بأساليب  التوعية  يخص  ما  كل  واالخبار  البامج  تضمني    -2

ن فضح محاوالت  وتتضمَّ ة،  النفسيَّ الحرب  الصفراء يف  الصحافة 

للعزائم  التثبيط  ُمحاوالت  وكشف  الواحد  البلد  أبناء  بني  التفِرقة 

والتخذيل للهمم.

3-   كشف وتعرية األقالم املأجورة ووسائل اإلعالم الهدامة .

وستستمر الحكاية ...

• والء الصفار

انساين  مرشوع  ميثل  السالم  عليه  الحسني  االمام  ان  عىل  اثنان  اليختلف 

اصالحي نهضوي يهدف اىل تحرير االنسان من قيود الذل والخنوع بجميع 

اشكالها ليعيش حياة حرة كرمية.

ولعل الثورة التي قادها االمام الحسني عليه السالم يف كربالء متثل ثورة 

إنسانية كبى التخترص أبعادها عىل حيز او موقع معني من االرض بل ان 

إشعاعاتها وقيمها ومثلها ومحتواها اإلنساين الكبري يشع عىل كل أمم األرض.

لها  والعالقة  بالعطاء  تزخر  والزالت  كانت  املعطاء  والنهضة  الثورة  فتلك 

بالتقادم الزمني اذ نجدها تتجدد يف كل يوم وتنهض من جديد حينام يكون 

هنالك ظلم او استبداد.

يف  واتحدت  التوقيت  يف  تزامنت  تاريخية  شواهد  عند  الوقوف  اود  وهنا 

الرؤى وانطلقت من موقع الثورة لتجسد ذات الهدف عىل الرغم من الفارق 

الزمني بينها لتكون مصداقا ملا ماورد اعاله.

التاريخ نجد ان مرقد االمام الحسني عليه السالم شهد  فلو تصفحنا كتب 

انطالق فتوى   1920 نيسان من عام  يف شعبان عام 1339هـ املوافق لشهر 

دينية للجهاد الدفاعي اشعلت رشارة الثورة الشعبية يف العراق ضد االحتالل 

عموم  يف  انترشت  ما  رسعان  التي  العرشين"  بـ"ثورة  سميت  البيطاين، 

العراق وحظيت باستجابة والتفاف جامهريي واسع حولها.

نفسه  بالتوقيت  و  ذاته  املرقد  الثورة شهد  تلك  عاما عىل   )70( مرور  وبعد 

بانتفاضة شعبية  العراق  اعتى طاغية حكم  الجموع املنتفضة عىل  انطالق 

التي كشفت امام الراي العام  حملت اسم )االنتفاضة الشعبانية املباركة( 

الدويل والعاملي التضليل االعالمي للنظام الصدامي البائد، واعطت رسالة 

واضحة عن حجم السخط والرفض الشعبي لذلك الحكم الدكتاتوري وحزبه 

الفاش، لتعلن عن بداية النهاية لذلك النظام وزبانيته بل انها عدت البداية 

والرشارة االوىل ملا يعرف بـ)الربيع العريب(.

وبعد مرور ربع قرن من اندالع االنتفاضة اعاله شهد مرقد االمام الحسني 

انطالق   )2014  /6  /13( املوافق  شعبان  شهر  من  النصف  ويف  السالم  عليه 

فتوى دينية للجهاد الكفايئ من قبل املرجعية الدينية العليا ملواجهة قوى 

من  التشيع  محو  بهدف  باطلها  اتحدت عىل  التي  العاملي  واالستكبار  الرش 

خارطة العامل، اال ان امللبني لتلك الفتوى لقنوا ذلك التنظيم االرهايب الذي 

يحمل اسم )داعش( درسا يف العقيدة الصحيحة وبددوا مخططاته.

ولعل هنالك رسا كبريا يكمن يف ذلك التزامن التأريخي واملوقعي البد من 

تسليط الضوء عليه لفك رموزه وتحليل رسالته والبحث مابني السطور، اال انه 

يف مقابل ذلك فان االحداث اعاله تكشف عن وجود رسالة واضحة وقاسية 

تحمل بني طياتها عبارات التحذير وحروف التهديد لكل من يحاول املساس 

مبرقد االمام الحسني عليه السالم او العقيدة الصحيحة املتمثلة بالتشيع 

الحقيقي، وان ثورة االمام الحسني ونهضته املباركة مل توأد يف عاشوراء بل 

انها حية ومتجددة ومستمرة عىل مر التاريخ.

والئيات

41 �شعبان املعظمـ  1438 هـ



ــ قبل ان نخوض يف تفاصيل املوضوع 
أوجز لنا مهام دائرة البيئة ؟

ــ ان مهام دائرة البيئة هي مراقبة ومتابعة 

الحكومية  الخدمية  ــر  ــدوائ ال انشطة 

والــقــطــاع الــخــاص ســـواء كــانــت هذه 

زراعية  او  خدمية  او  صناعية  االنشطة  

مصنفة  غري  اخرى  انشطه  او  تجارية  او 

دائرة  تتبعها  قوانني  هنالك  ان  إذ  بيئيا، 

البيئة يف سبيل الحفاظ عىل البيئة، ويف  

والرشوط  للتعليامت  مخالفة  وجود  حال 

القانونية  االجــراءات  اتخاذ  يتم  البيئية 

ومن  االويل،  باإلنذار  التبليغ  خالل  من 

ثم اجراء كشف آخر، وبعدها يتم تبليغ 

الالزم  االجــراء  يتخذ  و  املعنية  الجهة 

حيث تفرض العقوبة عىل املخالف، وقد 

موقع  غلق  عقوبة  او  مالية  غرامة  تكون 

الغرامة  تصل  وقد  املرشوع،  او  العمل 

ماليني  خمسة  اىل  االحــيــان  بعض  يف 

القطاع  له رضر عىل  وهذا  دينار شهريا، 

وعليه  الخدمي،  او  الزراعي  او  الصناعي 

انشطتهم  مبتابعة  باملواطنني  نهيب 

البيئية  والقوانني  بالرشوط  وااللــتــزام 

االنسان  صحة  عىل  حفاظا  املطلوبة 

والبيئة بشكل عام.

ـــ ما املشاكل التي تحول دون تحسن 
الواقع البيئي؟

تحديات  من  اليوم  نواجهه  ما  ان  ـــ 

بذل  منا  يتطلب  كثرية  بيئية  ومشاكل 

خدمة  والجهود  العطاء  مــن  املــزيــد 

للمواطن الكرباليئ، حيث ان مدينة كربالء 

لها خصوصية ملا يدخلها من اعداد كبرية 

من الزائرين يبلغ عددهم سنويا أكرث من 

ان  علينا  وبالتايل  تقريبا،  زائر  مليون   30

نشد عزمنا حتى نستطيع ان نقدم املزيد 

من الخدمات البيئية والصحية للمواطن، 

وليك تظهر مدينة كربالء باملظهر الالئق،  

وبالرغم من الجهود التي نقوم بها ولكن 

والتحديات  املعوقات  من  الكثري  هناك 

التي تقف امامنا يف تطبيق القانون البيئي، 

و تتمثل يف عدم مراعاة سالمة البيئة من 

وكذلك  واملجاري،  البلدية  دوائــر  قبل 

والصناعي،  الزراعي  القطاعني  مخالفات 

بعض  يصاحب  الذي  التلوث  عن  ناهيك 

الحكومية  الدوائر  الخدمات املقدمة من 

االخرى. 

البيئي ترديا واضحا ما  ــ يشهد الواقع 
االسباب؟

ــ ان تردي الواقع البيئي يعود اىل  عدة 

صحي  طمر  وجــود  عدم  ومنها  أسباب 

متفاقمة،  بيئية  مشكلة  وهذه  نظامي، 

وتحدي بيئي كبري، إذ يتم حرق كم هائل 

من النفايات يوميا مام يسبب ارضار عىل 

نتيجة  عــام  بشكل  والبيئة  املواطنني 

تراكم  جراء  من  السامة  الغازات  ارتفاع 

السكنية  االحياء  يف  والروائح  النفايات 

ملدينة كربالء،  كام ان موضوع املجاري 

يشكل هو اآلخر تلوث بيئيا كبريا خصوصا 

مام  الشوارع  وغرق  االمطار  موسم  يف 

يؤدي اىل طفح هذه املجاري التي تسبب 

الدوائر الخدمية والقطاعات 
األخرى ال تراعي سالمة البيئة

مدير بيئة كربالء: 

يشهد الواقع البيئي يف 
العراق تدهورا كبريا مام ينذر 

مبخاطر بيئية جمة، وهذا 
يتطلب تضافر جهود الجميع 

بدءا من املواطن وصوال 
اىل املؤسسات والقطاعات 
الحكومية وغري الحكومية. 

مجلة الروضة الحسينية تطرقت 
يف حوارها مع مدير دائرة بيئة 

كربالء املهندس حامد عبيد 
عبد الله اىل أسباب تردي هذا 
الواقع والجهات  التي اسهمت 

يف تراجعه والتبعات التي 
ميكن ان يخلفها، وانعكاس 

ذلك عىل صحة املواطن 
وسالمته. 

•حوار: إبراهيم العويني ــ تحرير: فضل الرشيفي

حوارات

املهندس حامد عبيد عبد الله
 مدير دائرة بيئة كربالء
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الحكومة 
أهملت 
مرشوع 
الحزام 
االخرض 

رغم أهميته 
البيئية 

واالقتصادية

االمراض وتهدد حياة االنسان، وان اغلب 

يتم  كربالء  مدينة  يف  اليوم  املجاري 

ترصيفها عن طريق املبازل او االنهر بدال 

وبالتايل  سليمة،  بطريقة  معالجتها  من 

نتيجة  بيئية وصحية  لدينا مشكلة  تشكل 

اىل  اضافة  الكيمياوية  ــواد  امل وجــود 

الروائح الكريهة.  

من  بحق  املتخذة  االجـــراءات  ما  ــ 
يخالف القوانني البيئية؟

ــ نحن كدائرة بيئة لدينا متابعة مستمرة 

الخدمية  والــدوائــر  ــع  ــواق امل لكافة 

الكثري  ورصدنا  الخاصة،  والقطاعات 

اجراءات  عدة  واتخذنا  املخالفات،  من 

من  العديد  ارسلنا  ان  بعد  قانونية 

وعقدنا  املختصة،  الدوائر  اىل  الكتب 

البلدية  دوائر  ومنها  االجتامعات،  معها 

خصوصا، وطالبناها بإنشاء موقع جديد 

لحد  يؤهل  مل  انه  اال  الصحي  للطمر 

اآلن، ومل تحل هذه املشكلة، و نأمل ان 

يتم معالجتها من قبل الحكومة والدوائر 

املعنية.

الحزام  مــرشوع   تلكؤ  أسباب  ما  ــ 
االخرض ملحافظة كربالء؟

ــ ان من ضمن االنشطة املهمة التي نقوم 

الجانب  هو  عليها  والرتكيز  مبتابعتها، 

وقد  البيئي،  التصحر  ومعالجة  الزراعي 

االخرض  الحزام  موضوع  مبتابعة  قمنا 

ملدينة كربالء، والذي انشأ بطول 27 كم 

جنوب املدينة كمرحلة اوىل، اما املساحة 

األخرى من املرشوع  فهي بطول 11 كم 

وهي تحيط باملدينة من الجهة الشاملية 

ويعتب  ــرت،  م  100 وبــعــرض  الرشقية، 

الحيوية  املشاريع  من  االخرض  الحزام 

املهمة يف تحسني الواقع البيئي ملدينة 

النخيل  بفسائل  زراعته  متت  إذ  كربالء، 

تثبيت  التي تساهم يف  الزيتون  واشجار 

اىل  اضافة  العالية،  الرياح  وصد  الرتبة 

زراعتها  تم  التي  الرزازة  غابات  مرشوع 

امتدادا  تعتب  و  الزراعة  وزارة  قبل  من 

نجد  االخرض، ولألسف  الحزام  ملرشوع 

اليوم الحكومة مل تعتني بهذا املرشوع، 

الكثري  موت  اىل  االهامل  هذا  أدى  وقد 

فقد  سقيها  عدم  بسبب  االشجار  من 

اعطائهم  لعدم  العمل  الفالحون  ترك 

تعطلت  وكذلك  املالية،  مستحقاتهم 

االحتياطية  واالدوات  املياه  مضخات 

بال  وبقيت  للمياه  الناقلة  االنابيب  ومنها 

صيانة، لذا يتحتم عىل املعنيني مواجهة 

دميومة  أجل  من  وحلها  العقبات  هذه 

هذا املرشوع الحيوي واملهم. 

او  حالية  توجهات  هنالك  هــل  ــــ 
التخلف  مواجهة  نحو  مستقبلية  

البيئي؟
بالواقع  اهتامم  أي  اليوم  نجد  مل  ــ 

سواء  املعنية  الجهات  قبل  من  البيئي 

كانت املؤسسات الحكومية او القطاعات 

العتبات  به  تقوم  ما  باستثناء  الخاصة 

املقدسة يف كربالء من مشاريع مطابقة 

حد  اىل  ساهمت  وقد  البيئية،  للرشوط 

كبري يف تحسني الواقع البيئي من خالل 

واضافة  املدينة  شوارع  وتشجري  زراعة 

مساحات خرضاء واسعة يف العديد من 

املناطق.   

رفع  يف  دور  التوعوية  لإلرشادات  ــ 
ما  املواطن  لدى  البيئي  الوعي  مستوى 

هو برنامجكم بهذا الصدد؟
ــ هناك توعية إعالمية نقوم بها كدائرة بيئة 

من خالل اطالق الحمالت التثقيفية بصورة 

من  الخدمية  والدوائر  للمواطنني  مستمرة 

اجل االعتناء بالحدائق العامة واملساحات 

اجل  من  الزراعة  عىل  والحث  الخرضاء، 

تحسني الواقع البيئي يف املدينة.

٬٬
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قراءة في كتاب

     ومام يروى عن اإلمام الباقر عليه السالم 

الناس  يحسدون  )أم  اآلية  قرأ  عندما  أنه 

آل  آتينا  فقد  من فضله  الله  آتاهم  ما  عىل 

ملكا  وآتيناهم  والحكمة  الكتاب  إبراهيم 

ما  عىل  املحسودون  الناس  نحن  قال"   ،)54 عظيام()النساء| 

بامللك  واملراد  جميعا".  الله  خلق  دون  اإلمامة  من  الله  آتانا 

عىل  ليس  املطلقة،  والطاعة  والسلطنة  )السلطة  العظيم 

املكلفني فحسب بل يشمل جميع الكائنات من اإلنس والجن 

والشياطني، والريح والنمل وجميع الطري والوحش والدواب(. 

فهو إقرار آلل إبراهيم بجعل الرسل واألنبياء واألمئة منهم. 

فكيف ُينَكر ذلك يف آل محمد وهم من آل إبراهيم؟

أن  الحسكاين  الحاكم  مثل  العامة  علامء  ذكر  وقد        

اإلمام  وقال  آل محمد)ص(.  اآلية هم  املقصودين يف هذه 

بالطاعة  أمره  وقد  إال  شيئا  الله  خلق  ما  )والله  )ع(:  الحسني 

لنا(. كام ورد عن اإلمام الصادق)ع( قوله: )سبحان الذي سخر 

لإلمام كل شء(.

      ورب سائل يسأل ملاذا ال يستخدم اإلمام هذه القدرة يف 

محاربة أعدائه بسلب القدرة واالختيار منهم؟ والجواب:  أوال 

فيها مختارين  الخلق  اختبار، وجعل  دار  الدنيا  الله جعل  أن 

وليسوا مجبين. وثانيا أن األمئة)ع( ال يعملون باإلعجاز إال يف 

موارد خاصة وملصالح مهمة. هذا ناهيك عن أنهم )ع( راضون 

بقضاء الله وقدره.

    ولقد وهب الله تعاىل امللك لعباده الصالحني من األنبياء 

السالم.  عليهم  وسليامن  وداود  وطالوت  يوسف  النبي  مثل 

فقد حكم النبي يوسف )ع( أهل مرص وما جاورها من القرى 

حتى اليمن، فقال )ع(: )رب قد آتيتني من امللك وعلمتني من 

تأويل األحاديث()يوسف| 101(. 

     وقد وهب الله لداود )ع(من فضله إذ أمر الجبال أن تسبح 

معه، وَأالن له الحديد ليصنع منه الدروع، فقال تعاىل: )ولقد 

آتينا داود منا فضال يا جبال أويب معه والطري وألنا له الحديد. 

مبا  إين  صالحا  واعملوا  الرسد  يف  وقّدر  سابغات  اعمل  أن 

تعملون بصري()سبأ| 11-10(. 

     وتذكر كتب العامة أن خالد بن الوليد قال: رأيت عليا يرسد 

حلقات درعه بيده ويصلحها. فلام قلت له كان ذلك لداود )ع(، 

قال: يا خالد بنا أالن الله الحديد لداود فكيف لنا؟ وقيل أنه)ع( 

ُألني له الحديد ولّواه يف عنق خالد. 

        ثم أن سليامن)ع( ورث امللك والعلم من داود)ع(، فسأل 

ربه ملكا ال ينبغي ألحد من بعده: )قال رب اغفر يل وهب يل 

 .)35 | الوهاب()ص  أنت  إنك  بعدي  ينبغي ألحد من  ملكا ال 

وقال اإلمام الكاظم )ع(يف تفسري ذلك أن سليامن )ع( أراد 

والجور  بالغلبة  مأخوذ  ملك  بعده  من  ينبغي ألحد  أال  بذلك 

وإجبار الناس. قال اإلمام الصادق )ع( جعل الله ملك سليامن 

يف خامته، فكان حني يلبسه تحرض الجن واإلنس والشياطني 

فتأيت  كرسيه،  يف  فيقعد  طاعته.  يف  كلها  والوحش  والطري 

بأمره( الريح وتحمل سليامن ومن معه إىل حيث يريد)تجري 

)األنبياء|81(. فكان يصيل الغداة يف الشام والظهر يف فارس.    

       وقد ُأعطي رسول الله وآله األطهار كل ما ُأعطي األنبياء 

آل  وملك  سليامن  ملك  بني  نقارن  وعندما  وزيادة.  قبله  من 

الوالية التكوينية
للنبي واألمئة

أ د حميد حسون بجية

        ويقصد بالوالية التكوينية قدرة املعصوم 

نبيا كان أو وليا عىل الترصف دون توّسط البدن، 

وهي من مبادئ تحقق اإلرادة اإللهية، وهي قد 

تكون قدرة محدودة أو مطلقة بحيث تشمل كل 

ممكن. وهذا مام يجعلها يف إطار قدرات النبي 

أو الويل، فهو قادر عىل فعل ذلك إن أراد، 

وبإرادة الله -تعاىل- وتسديده. فمثال لو أراد 

الله أن يبئ مريضا، فسوف يتحقق ذلك برشط 

إرادة ذلك النبي أو الويل. فاإلبراء من جهة هو 

من الله وتصح نسبته إليه، وهو من جهة أخرى 

بإرادة ذلك النبي أو الويل. 
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الكريم  القرآن  أن  نجد  وآله(،  النبي  ملك  إبراهيم)ومنهم 

عظيام( ملكا  بالعظمة)وآتيناهم  إبراهيم  آل  ملك  يصف 

ملك  وعن  بالعظمة.  سليامن  ملك  يصف  وال   ،  )54 )النساء| 

بينام   ،)16 شء()النمل|  كل  من  تعاىل)وأوتينا  يقول  سليامن 

يقول يف اآلية 12 من سورة يس: )وكل شء أحصيناه يف إمام 

مبني(. فالحرف)من( يف اآلية من سورة النمل للتبعيض، بينام 

األشياء.  كل  أي  تبعيض:  دون  وردت  من سورة يس  اآلية  يف 

يوم  )ص(  الله  رسول  قال  عيل)ع(كام  هو  املبني  واإلمام 

الغدير: )معارش الناس ما من علم إال وقد أحصاه الله يفَّ وما 

من علم إال وقد علمُته عليا وهو اإلمام املبني(.

الباقر)ع(أنه حينام نزلت هذه        نقل الصدوق عن اإلمام 

رجالن  النبيَّ  سأل  مبني(،  إمام  يف  أحصيناه  شء  اآلية)وكل 

عن املقصود باإلمام املبني، هل هو التوراة أم اإلنجيل أم 

القرآن. فقال النبي )ص(: ال. فأقبل عيل )ع(، فقال رسول الله 

)ص(: هو هذا، إنه اإلمام الذي أحىص الله تبارك وتعاىل فيه 

علم كل شء. وقد وردت أخبار عن اإلمام عيل)ع( يف مواقف 

يشري إىل نفسه بأنه هو اإلمام املبني ال يتسع املجال لذكرها. 

أفضل  أيهام  املحمدي  سلامن  سأل  )ع(  عليا  أن  ويذكر      

محمد)ص( أم سليامن)ع(، قال بل محمد. قال اإلمام: حمل 

آصف بن برخيا عرش بلقيس يف طرفة عني، وهو عنده علم 

من الكتاب، وال أفعل أضعاف ذلك وعندي ألف كتاب!

     والثابت أن أمئة أهل البيت)ع( األحد عرش ورثوا من أبيهم 

فاقوا  وقد  األعظم،  االسم  من  حرفا  و72  كتاب  ألف  علم 

املوت وغريها من  إحياء  القدرة عىل  األنبياء يف  علم  بكثري 

املعجزات. 

     فقد ورد يف الكايف أن األمئة)ع( ورثوا علم النبي)ص(وجميع 

الصادق )ع(  الذين سبقوهم. وعن اإلمام  األنبياء واألوصياء 

وعندنا  األنبياء  أعطى  ما  محمدا جميع  )أعطى  تعاىل  الله  أن 

أنهم  كام  وموىس()األعىل|19(.  إبراهيم  ...)صحف  الصحف( 

به  قّطعت  أو  الجبال  به  ت  ُسريِّ قرآنا  أن  )ولو  القرآن  ورثوا 

كثرية  أحاديث  وهناك   .)31 املوت()الرعد|  به  كّلم  أو  األرض 

عن أهل البيت)ع( تغص  بها الكتب تؤيد ذلك.

السامء واألرض. فقد ورد  الله عنهم علم        ومل يحجب 

استأثر  لله علمني: أحدهام مكنون  أن  الصادق)ع(  عن اإلمام 

به لنفسه فال ُيطلع عليه أحدا ومنه يكون البداء، واآلخر عام 

من  العلم  هذا  وصل  والرسل)وقد  واألنبياء  املالئكة  عّلمه 

العلم هو  أن هذا  )ع((. وال ريب  الله)ص( إىل األمئة  رسول 

ما متّكن به آصف بن برخيا من جلب عرش بلقيس يف أقل من 

طرفة عني ووضعه أمام سليامن)ع(.

الخلق و  الترصف عىل جميع  للنبي واإلمام والية  أن      كام 

التوحيد ألنه  يتناىف مع  لهم. وهذا ال  الطاعة  بضمنها فرض 

وأبدانهم،  الناس  صور  يف  ونفوذ  إرادة  فلهم  الله.  بإرادة 

والنباتات،  الحيوانات وصورها، وإطاعة األشجار  إطاعة  ويف 

وإطاعة  واألحجار،  والجبال  والجامدات  األرض  وإطاعة 

أن  كام  جواهر.  إىل  وتحوله  املاء  وإطاعة  والريح،  السحاب 

الجن  إطاعة  عن  ناهيك  لهم ويف خدمتهم.  طائعة  املالئكة 

والشياطني. وهنالك الكثري من الروايات التي تؤيد ذلك.

فصول:  إىل  الكتاب  من  الثاين  الباب  الكاتب  ويقّسم        

عن  الناتجة  الشبهات  عىل  للرد  األول  الفصل  فيخصص 

عىل  للرد  الثاين  والفصل  املتشابهة،  باآليات  االستدالل 

والفصل  التكوينية،  الوالية  نفي  عىل  بالروايات  املستدلني 

يجيب  الكتاب،  العقلية. ويف خامتة  األدلة  لبحث يف  الثالث 

عن بعض األسئلة ذات العالقة. 

       وقد زخر الكتاب بالهوامش التي وّثقت املوضوع من القرآن 

والسنة والروايات الواردة عن النبي)ص( وأهل البيت)ع(. 

اسم الكتاب : الوالية التكوينية للنبي واألمئة

تأليف: آية الله الحاج الشيخ عيل النامزي 

الشاهرودي)قدس رسه(

ترجمة وتحقيق: محمد جعفر املدريس

منشورات رشكة األعلمي للمطبوعات| بريوت

الطبعة األوىل 1332 هـ-2011 م
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ملف

ال يختلف اثنان عىل أن العالقات االجتامعية بني بني البرش هي مطلب انساين وحاجة غريزية قبل أن تكون واقعًا أوجدتُه 

ظروف معينة، مع أن القواسم املشرتكة ونقاط التشابه فيام بني الناس هي التي تلعب دورًا محوريًا يف ايجاد وتقوية الروابط 

االجتامعية.

وقد مّرت املجتمعات املختلفة بسلسلة طويلة من الظروف االعتيادية وكذلك االستثنائية، جعلتها معّرضة لالختالط فيام بينها 

جبًا او اختيارًا، وإن كانت مختلفة الثقافات واألصول واألعراق والدين..

ملف: صباح الطالقاين- اسامعيل خليل

 بني الجاليات العربية يف املهَجر
العالقات االجتامعية
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ــر  ــه، املــدي ــاي ــن حــســن ع  
فرانشيفال  لصحيفة  التنفيذي 
الفرنسية الدولية يرى أن" هناك تقارب 
محدود  عدد  بني  ملحوظ  وانسجام 
العربية يف فرنسا، من  الجاليات  من 
بينها  ما  يف  الثقافات  اختالف  حيث 
من عادات وتقاليد ومعتقدات وأفكار 

بإيجابياتها وسلبياتها، 
أن  ــم  ــل ــع ن فـــكـــام 
العربية  الجاليات 
واالسالمية ليس لديها 
بالجانب  ــامم  ــت اه
واعتقد  الــســيــايس، 
ــذي   ـــه الــســبــب ال ان
للمشاركة  يدفعها 
اجتامعية  قضايا  يف 
مشرتك  عمل  لتكوين 
وتــقــويــة الــعــالقــات 
أفرادها،  بني  ما  يف 
بعض  أخذنا  ما  واذا 

فإننا  اجتامعيًا  الناشطة  الــنــامذج 
االكب  هي  املغربية  الجالية  سنجد 
ويف  الجزائر  تليها  ثم  فرنسا  يف 
املرتبة الثالثة تونس، وهناك أقليات 
من مرص ولبنان والسعودية والعراق 
وغريها من دول الخليج، وهذا بغض 

من  واحدة  تعد  التي  تركيا  عن  النظر 
أوروبا  يف  اإلسالمية  الجاليات  اكب 

الوسطى عموما".
فرنسا  يف  نالحظ  عناية"  يضيف 
الوحيد  املــكــان  هــو  املسجد  ان 
املسلمون،  العرب  فيه  يلتقي  الذي 
ارتياد  يف  ايضا  اختالف  هناك  ولكن 
حيث  مــن  املساجد 
فمثاًل  ــة،  ــف ــائ ــط ال
الشيعية  املساجد 
الجاليات  فيها  تلتقي 
الشيعية،  املسلمة 
بالنسبة  األمر  ونفس 
السّنية...  للمساجد 
مناسبات  هناك  نعم 
فيها  تتشارك  معينة 
الجاليات عىل مستوى 
لكن  واألفـــراد  اأُلرس 
باملقابل هناك بعض 
تحب  ال  الــجــالــيــات 
أخرى  جاليات  من  بأبناء  تلتقي  أن 
وعمومًا  نفسها،  عىل  منكفئة  فرتاها 
فإن أبناء دول املغرب العريب هؤالء 
لهم، عىل حسن  االنحناء  يستحقون 

االستقبال  وحفاوة  ضيافتهم 
يف مناسباتهم املختلفة..."

املجتمعات االسالمية والعربية منها بشكل خاص مّرت بالعديد من الظروف االستثنائية التي جعلت 
من أبنائها يبحثون يف أقايص األرض عن الحرية واملستقبل والعيش الكريم ومامرسة الدور االنساين 

االيجايب بشكل مضمون ومستقر، ومحاولة صناعة مستقبل واضح املعامل..
يف ملفنا التايل نحاول إلقاء الضوء عىل مستوى التقارب واالنسجام بني الجاليات االسالمية والعربية 

عىل وجه الخصوص، وهل مازالت األرُس واألفراد تتضامن فيام بينها وتتمسك باملشاركة يف املناسبات 
املختلفة؟ 

مرورًا باستكشاف أهم الصعوبات التي تقف حائاًل يف سبيل الحفاظ عىل أسس الرتبية االسالمية واألعراف والتقاليد 
العربية املتوارثة بالنسبة للمقيمني يف الغرب، والتعرف عن كثب عىل نوع األطر التي تتحكم بالعالقة بني العوائل 

املستقرة يف دول املهَجر سواء كانت أطرًا انسانية او رسمية عىل مستوى الدول املضيفة...

جاليات ناشطة وأخرى منكفئة

فرانشيفال  لصحيفة  التنفيذي  املدير   

الفرنسية الدولية

حسن عنايه

نالحظ يف 

فرنسا ان 

املسجد هو 

املكان الوحيد 

الذي يلتقي 

فيه العرب 

املسلمون

٬٬

٬٬
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مقيمة   صحفية  نوجان،  نجاة 

دور  عن  تحدثت  فرنسا،  يف 

 )l'oim( للهجرة  الدولية  املنظمة 

إعادة  بعملية  الجاليات  مساعدة  يف 

ألكرث   فقالت"  واالنسجام  التوطني 

الدولية  املنظمة  تقوم  عاما   60 من 

الناس  من  للهجرة مبساعدة املاليني 

جدد اإلقامة ألغراض إعادة التوطني، 

من  لجمعهم  رئيسيا  دورا  وتلعب 

الشتات يف بلدان الهجرة، كام أولت 

عىل  الحصول  يف  كبريا  اهتاممًا 

جنوب  من  لالجئني  ووظائف  أعامل 

أوروبا ومن جنوب رشق آسيا.

الدولية  وتوّضح نوجان" ان املنظمة 

عىل  للمساعدة  ايضًا  تعمل  للهجرة 

ضامن إدارة إنسانية ومنظمة للهجرة، 

قضايا  يف  الدويل  التعاون  وتعزيز 

عن  البحث  يف  واملساعدة  الهجرة، 

حلول عملية ملشاكل الهجرة وتقديم 

املساعدات اإلنسانية للمهاجرين مبا 

يف ذلك الالجئني".

واألنشطة  الثقافية  األطر  بشأن  أما 

الجاليات  أبناء  تربط  التي  االجتامعية 

سبيل  عىل  نوجان"  فتفيد  العربية 

املركز  يــوجــد  فرنسا  يف  املــثــال 

الثقايف الذي يقوم بتنظيم أمسيات 

يكون  العربية، ولكن  بالجالية  تتعلق 

هناك املدعوون من كل البلدان ومن 

عدة  أيضًا  وتوجد  الثقافات،  مختلف 

األخرى  العربية  للجالية  جمعيات 

آمال  جمعية   ومنها  بفرنسا  املقيمة 

يف  تأسست  التي   العربية  الثقافة 

أواخر العام 2011، وهي جميعا تحاول 

تعزيز  بشأن  ُمرضية  نتائج  تحقيق 

ذلك  يف  مبا  العربية  الثقافة 

الثقافة املغربية..."

دور رسمي واجتامعي..

أكرث  من 60 عاما تقوم املنظمة الدولية للهجرة مبساعدة املاليني 

من الناس جدد اإلقامة ألغراض إعادة التوطني ٬٬

٬٬
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تأثريات اجتمـــاعية متأّصــــلة..

العالقات  ان  القول  وميكن 

تكاد  الغرب  يف  االجتامعية 

تكون بسيطة ومتواضعة ومحدودة، 

ورمبا معدومة يف بعض األحيان اذا 

ما قيست بالعالقات االجتامعية يف 

دول الرشق.

لـ4  وأب  متزوج  ابراهيم،  نبيل  لكنَّ 

انه"  يؤكد  السويد  يف  مقيم  أوالد، 

العالقات  تغرّي  احد  عىل  يخفى  ال 

أيضا  العربية  بلداننا  االجتامعية يف 

واختالفها عاّم كانت عليه يف السابق 

اختالف  فهناك  وانسجام  قوة  من 

بني  مــا  العالقات  هــذه  يف  كبري 

األمس واليوم... وبالنسبة للجاليات 

الغرب  دول  والعربية يف  االسالمية 

يف  وكرثت  واختلفت  تنوعت  فهي 

ولكنها  املاضية،  القليلة  السنوات 

للعالقات  العام  بالسياق  تأثرت 

دول  يف  ضعيف  يعتب  ـــذي  وال

للجالية  بالنسبة  انه  إال  املهجر، 

ما  إذا  العرب جيد  العراقية وبعض 

قورن بالجاليات االحنبية.

الشعور  ان  ــن"  ع نبيل  ويكشف 

التي  للجاليات  بالنسبة  بالغربة 

بهم  حدى  البلدان  تلك  يف  تعيش 

فيام  اجتامعية  عالقات  خلق  اىل 

يف  يتشاركون  فــرناهــم  بينهم، 

ألوالدهم  امليالد  أعياد  احتفاالت 

ويقدمون الهدايا لبعضهم البعض، 

مرضاهم،  تفقد  يف  ــزاورون  ــت وي

غابوا،  اذا  أحوالهم  عن  والسؤال 

وتزداد تلك العالقات بالنسبة للنساء 

فيجتمعن  الرجال،  عند  منها  أكرث 

بتنظيم  ويقمن  كثرية  مناسبات  يف 

مختلف  يف  بسيطة  حفالت 

املناسبات"..

تواضع العالقات قاسٌم مشرتك..

أن  علينا  َم  تقدَّ ما  ومع 

الغرب  دول  أن  نعلم 

من  اآلالف  تحتضن  الــيــوم 

شتى،  دول  ــن  وم الجاليات 

عوائل  أعــداد  تتوزع  وعــادة 

الجاليات بني مقاطعات ومدن 

متفاوتة،  وبنسب  الدول  تلك 

ولكن بالتأكيد ترتكز وتزداد يف 

الكبرية،  ــدن  وامل العواصم 

ويف كل دولة من دول الغرب 

كبرية  نسبة  تــواجــد  نــالحــظ 

منها  أكــرث  معينة  جالية  من 

فعىل  أخرى،  غربية  دولة  يف 

الجالية  نالحظ  املثال  سبيل 

من  اكب  نسبتها  الباكستانية 

مملكة  يف  االخــرى  الجاليات 

الرنويج، وهكذا.

املقيم  األعسم  عيل  ويوضح 

لطفلني،  واألب  الرنويج  يف 

حافالت  يف  سائقًا  ويعمل 

العالقات  أن  ــاب"  ــرك ال نقل 

ستكون  بالتأكيد  االجتامعية 

حسب  ضعفًا  او  قوة  مختلفة 

ــات  ــالق ــع ــــوة ال ــف وق ــع ض

البلدان،  تلك  يف  االجتامعية 

يف  الجاليات  عن  تكلمنا  فلو 

مملكة الرنويج التي أعيش فيها 

وتــزاور  تعاون  هناك  أن  نرى 

الجالية  أفـــراد  بــني  وتكاتف 

تفاوت  هناك  ولكن  الواحدة، 

بني  العالقات  تلك  نسبة  يف 

قوية  فرناها  ــرى،  واخ جالية 

وأيضًا  الباكستانية  الجالية  بني 

وكذلك  بينهم  فيام  اللبنانيني 

األخوة  عند  والتكاتف  التعاون 

بعض  نرى  بينام  الصوماليني، 

العالقات  ــرى  االخ الجاليات 

بينهم  فــيــام  ــة  ــي ــامع ــت االج

ضعيفة، وذلك بسبب الظروف 

التي مرت بها تلك الجاليات من 

حروب ووضع اقتصادي مزري 

وغريها من االمور االخرى". 

تحدثنا  لو  اما  عيل"  ويضيف 

فسرنى  العراقية  الجالية  عن 

هم  من  بني  جميلة  العالقات 

والوسط،  الجنوب  مناطق  من 

فيام  ــراد  األك ــوة  األخ وكذلك 

بينهم، أما العالقات االجتامعية 

فيام بني الجاليات فتكاد تكون 

محدودة وذلك بسبب اختالف 

املقيم يف الرنويج

عيل األعسم

مقيم يف السويد

نبيل ابراهيم
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يف  الجاليات  مشاركة  وحــول 

دول املهجر وعالقات الجاليات 

وعندما  كثرية  احيان  يف  بينها،  فيام 

العام  بالرأي  عالقة  لها  قضية  تكون 

او حدث سيايس مهم ترى أفراد هذه 

الجاليات يتفاعلون ويشاركون للتعبري 

ويلقون  مبــســريات  مواقفهم  عــن 

كلامت تدين املواقف السلبية، وليس 

مبشاركة  يقومون  بل  فحسب  هذا 

عمل  يحدث  حينام  البالد  تلك  أبناء 

عن  ويعبون  الدول  تلك  يف  ارهايب 

املواقف الرافضة للعمليات االرهابية 

كام حدث يف لندن وباريس وأملانيا..

الطايئ  هديب  الرأي  هذا  عن  ويعّب 

يعمل  ــذي  وال الرنويج  يف  املقيم 

ألربعة  أب  وهو  الصريفة  مجال  يف 

الجاليات  أفراد  يسجل  قائاًل"  أوالد، 

ــضــهــم لــألعــامل  حــضــورهــم ورف

متت  ال  حقيقتها  يف  والتي  االرهابية 

فحسب  هذا  ليس  و  بصلة،  لإلسالم 

يف  تشارك  الجاليات  جميع  ترى  بل 

بعض املسريات الدينية، فعىل سبيل 

جميع  ومــن  كبري  جمع  تــرى  املثال 

عاشوراء  مبسرية  يشارك  الجاليات 

دول  جميع  ويف  عام  كل  تقام  التي 

استشهاد  ذكــرى  مبناسبة  الــعــامل 

ناهيك  السالم،  عليه  الحسني  اإلمام 

يف  جميعا  الجاليات  مشاركة  عن 

املناسبات الوطنية لتلك البلدان، ففي 

يوم  الجاليات  مختلف  تحيي  الرنويج 

من  أيار   17 يصادف  الذي  االستقالل 

كل عام، حيث تخرج جميع الجاليات 

لتشارك احتفاالت أبناء البلد بفرحتهم 

للملكة  دستور  أول  وكتابة  باالستقالل 

الرنويجية".

الجاليات  أبناء  ان  هديب"  ويؤكد 

بأعىل املستويات  ببناء عالقات  قاموا 

يف  مواقع  منهم  البعض  اخذ  حتى 

مؤسسات الدولة وذلك عب مشاركتهم 

يف األحزاب الحاكمة وأصبحوا أعضاء 

االنتخابات  يف هذه األحزاب ودخلوا 

اىل  أوصلتهم  أصوات  عىل  وحصلوا 

تأثري عىل  مراكز متقدمة وأصبح لهم 

منها  استفاد  والتي  القرارات  بعض 

ترتفع  عندما  وكذلك  الجاليات،  أبناء 

معينة  قضية  يف  الجاليات  أصــوات 

الجاليات  أبناء  مشاركة  طريق  فعن 

يستطيعون  املتقدمة  املراكز  يف 

واعرتاضاتهم  أصواتهم  يوصلوا  أن 

القوانني  بعض  عىل  واحتجاجاتهم 

تلك  وتقاليد  عــادات  تخالف  التي 

ظروفهم  اضطرتهم  التي  الشعوب 

مثل  البلدان،  هذه  يف  للعيش 

موضوع الحجاب وغريه..."

هناك تعاون وتزاور وتكاتف بني أفراد الجالية 

الواحدة، ولكن هناك تفاوت يف نسبة تلك العالقات

قضايا الرأي العام وامتدادها االجتامعي

اللغة والعادات والتقاليد، فالجاليات 

وتتقارب  واحــدة  لغة  تجمعها  التي 

فيها العادات والتقاليد نرى العالقات 

االجتامعية أقوى وبالخصوص عندما 

او  الدينية  املناسبات  تجمعهم 

او  السبت  يوم  تقام  التي  الدروس 

االحد لتعليم األطفال اللغة العربية 

االسالمية  املراكز  يف  القرآن  وقراءة 

ذلك  يف  الكبري  الفضل  لها  والتي 

الجميل  واللقاء  والتالحم  الرتابط 

فالكثري  واألخــــوات،  األخـــوة  بــني 

املناسبات  تلك  تنتظر  العوائل  من 

تقام يف  التي  والبامج  واالحتفاالت 

الحسينيات، وبدأت تعري لها اهتامم 

يف  كبري  أثر  من  لها  ملا  وذلك  بالغ 

يشغلهم  الذين  العوائل  أفراد  لقاء  

ضيق  للبعض  بعضهم  ــة  رؤي عن 

فصل  ــام  اي يف  وخصوصا  الوقت 

العمل  وساعات  الطويل  الشتاء 

املرهقة".

٬٬

٬٬

مقيم يف الرنويج

هديب الطايئ

مسجد االمام عيل  يف مدينة هامبورغ االملانية
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املحامي كامل البلطي، تونيس 

مونرتيال  يف  مقيم  ــل،  األص

العالقات  ضعف  إن  يــرى  بكندا، 

هو  املهجر  دول  يف  االجتامعية 

للجاليات  بالنسبة  ــام  ع إشــكــال 

كل  ان  حيث"  واملسلمة  العربية 

ذاتها  منغلقة عىل  تكون  تكاد  جالية 

مبعنى أن هناك تواصل عىل أساس 

الجنسية واألصول وليس عىل أساس 

انساين عام..."

أخرى  جهة  من  لكن  كامل"  ويضيف 

نالحظ بعض الجاليات قد كّونترْ يف 

كندا مدارسها الخاصة بعكس اوروبا، 

مدارس  نسميها  مدارس  كندا  ففي 

املثال  سبيل  عىل  وهناك  اسالمية 

يف مونرتيال  سبع مدارس اسالمية 

وهي  الكندية،  الحكومية  تسندها 

املعتمد  الحكومي  البنامج  تدّرس 

والشباب  والثانوية  االبتدائية  يف 

يحصل عىل الشهادات الكندية ولكن 

الدراسة تتم يف اطار اسالمي مبعنى 

ان املدرسون مسلمون حيث افتتاح 

بالدعاء ومن ثم يوجد بيت  الصباح 

بعض  مع  أوقاتها  يف  الصالة  ألداء 

الدروس الدينية.."

الغريب  الحياة  منط  رغم  ويوضح" 

هنا  يبقى  شء  كل  يف  واملتسارع 

مثل  العبادة  ألماكن  األكــب  الــدور 

يتشبع  حتى  والحسينيات  الجوامع 

ويحافظ  االسالمية  باألخالق  الطفل 

عىل تراثه وعىل عقائده، فالحسينيات 

عليهم  البيت  أهل  بأتباع  الخاصة 

حيث  التقاء،  مكان  هي  السالم 

العطل  أيــام  يف  العائالت  تجتمع 

وكذلك  الجمعة  وصالة  االسبوعية 

تنظيم  ويتم  عــاشــوراء،  أيــام  يف 

الناس  صيفية(..  )مخيامت  رحالت 

هنا تحاول دوما االندماج ألن أغلبنا 

ونريد  حّية  مجتمعات  من  أت  قد 

التواصل وال نريد أن يعيش كل مّنا 

جالية  كل  ان  مع  اآلخر،  عن  مبعزل 

بطبائعها  اآلخرين  مشاركة  تحاول 

املفضلة  األكل  ونوعيات  وعاداتها 

وغري  لها  املفضل  واللباس 

ذلك..."

يسجل أفراد الجاليات 

حضورهم ورفضهم 

لأعامل االرهابية والتي 

يف حقيقتها ال متت 

لإلسالم بصلة

َدور املدارس وأماكن العبادة..

٬٬

٬٬

مونرتيال  يف  مقيم  األصــل،  تونيس 

بكندا

كامل البلطي

51 �شعبان املعظمـ  1438 هـ



يف   مقيم  متقاعد  حيدر،  أبو 

أمئة  أن محبي  يرى"  السويد، 

دول  يف  السالم  عليهم  البيت  أهل 

الدينية  املناسبات  يحيون  الغرب 

حارضين  كانوا  لو  كام  بهم  الخاصة 

إحياء  يتم  حيث  املقدسة  املدن  يف 

هذه املناسبات ببامج خاصة تختلف 

وبالنسبة  االخــرى،  املناسبات  عن 

السبت  أيـــام  فتجمعهم  ـــألوالد  ل

التي  والدورات  املدارس  يف  واألحد 

تقيمها املراكز االسالمية لتعليم اللغة 

مجانية  تكون  والتي  والقرآن  العربية 

يف السويد، حتى ان بعض من رجال 

االسالمية  مراكزنا  زاروا  الذين  الدين 

للشباب  االميانية  بــالــروح  أشـــادوا 

املناسبات  هذه  إلحيائهم  واملحبني 

الجاليات  الثاين  االمر  خاصة،  ببامج 

التي انتقلت قدميا اىل بالد الغرب بقوا 

وتقاليدهم  عاداتهم  عىل  محافظني 

األمانة  بصفة  يتصفون  فرتاهم  أكرث 

هذه  ينقلوا  أن  واستطاعوا  والصدق 

العادات اىل أوالدهم وعوائلهم.."

وفيام يخص العالقات بني املؤسسات 

هناك  ان  حيدر"  ابو   َ بــنيّ االسالمية 

االسالمية  املــراكــز  بني  ما  عالقات 

عىل  ـــا،  اوروب عموم  يف  املنترشة 

كل  يتبوري  مدينة  يف  املثال  سبيل 

ــام يــأتــون املــشــاركــون مــن مدن  ع

استوكهومل،  من  السويد  داخل  عدة 

يأتون  وكذلك  ــرو،  اوروب لينشوبنك، 

بإحياء  للمشاركة  مختلفة  دول  من 

لندن،  مثل  كبرية  دينية  مناسبات 

املانيا، الرنويج. وكذلك تقوم املراكز 

اىل  بالذهاب  يتبوري  يف  االسالمية 

يف  للمشاركة  اخــرى  ودول  مناطق 

االحتفاالت الدينية التي تقام هناك.."

حيدر  ابو  ــّدَم  ق حديثه  ختام  ويف 

نؤكد  قائال"  الجالية  ألبناء  نصائح 

رضورة التزام اآلباء واألمهات بتطبيق 

أبنائهم  ــام  أم والتقاليد  الــعــادات 

األمهات  فعىل  لهم،  القدوة  ألنهم 

لتكون  والعفة  بالحجاب  االلــتــزام 

يف  خاصة  ــألوالد،  ل ومدرسة  قــدوة 

تبدأ  والتي  لألطفال  األوىل  املراحل 

ــدارس  امل اىل  ــواًل  وص الــروضــة  من 

التحاقهم  وحتى  والثانوية  االبتدائية 

يرتكوا  ال  ان  عليهم  بالجامعات، 

عليهم  كام  واإلرشاد،  النصح  تقديم 

األوالد  يرى  حتى  بلدانهم  اىل  السفر 

عادات وتقاليد البلد الذي ينتمون اليه 

تلك  االختالط  طريق  عن  ويتعلمون 

الحسنة..  والتقاليد  الجميلة  العادات 

تفتقر  الــغــرب  ــالد  ب مــن  الكثري  ان 

فعىل  لذا  االسالمية،  ــدارس  امل اىل 

العوائل بذل الجهود الكبرية يف تربية 

تنشئة  وتنشئتهم   ــم  أوالده

صحيحة.."

تقوية األوارص بإحياء الشعائر

متقاعد مقيم يف السويد

أبو حيدر
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الشيخ جاسم الرَسبادي، مقيم يف كندا، عّب عن وجهة 

نظر الدين يف كيفية الحفاظ عىل العالقات االجتامعية 

بني العوائل العربية واالسالمية التي تعيش يف دول املهجر 

من خالل  يكون  االجتامعية  العالقات  الحفاظ عىل  ان  قائال" 

أنا أحب اخي املؤمن ألنه  الله،  الله والبغض يف  الحب يف 

مؤمن... أحب الناس من خالل الحب يف الله والبغض يف الله 

الباطل  ألن املجاملة يف 

وكذلك  يجوز،  ال  حرام 

املوّدة  وإدامــة  املــداراة 

الــســالم  يــخــص  ــا  م يف 

والتواصل فأنا كمسلم من 

السالم  أنرش  أن  واجبي 

أن  وأبنّي  املحبة،  وأنرش 

التي  املشّوهة  الصورة 

رسمها بعض املحسوبني 

صورة  هي  االســالم  عىل 

متثل  وال  صحيحة  غري 

املسلمني بأي حال بل أن 

ديننا دين رحمة وخري وتواد وتراحم..

ويوضح الرَسبادي" كل ذلك يجب أن يكون من خالل عالقتنا 

الجيدين  الناس  فنختار  السالم-  -عليهم  البيت  وبأهل  بالله 

وهو هذا هو املطلوب.. صديق واحد صالح أفضل من 

كرُث سيئني..."

الحب يف الله والبغض يف الله 

مقيم يف كندا

الشيخ جاسم الرَسبادي

املهدّي املنتظر والدنا الشفيق

• عبدالرحمن الالمي

ورد عن الّرسول األكرم )صىّل الله عليه وآله وسّلم( الحديث املشهور: » يا عيّل، 

َأَبوا هذه األّمة « )ينابيع املوّدة للقندوزي ج1 ص370( وكذلك ُيوِرُد لنا  أنا وأنَت 

اإلمام عيّل بن موىس الرضا )عليه الّسالم( يف أوصاف اإلمام فيقول يف حديث 

طويل: ».. اإلمام األنيس الرفيق، والوالد الشفيق ..« )الكايف ج1 ص198( وأخرج 

أيّوب  أيب  وعن  يارس،  بن  عاّمر  وعن  عبدالله،  بن  جابر  عن  الخوارزمي  املوّفق 

عىل  عيّل  حُق   « وسّلم:  وآله  عليه  الله  صىّل  الله  رسول  قال  قالوا:  األنصاري، 

املسلمني حّق الوالد عىل ولده « )املناقب للخوارزمي ص۳۱۰ ح۳۰6( وروى ابن 

املغازيل عن عيّل عليه الّسالم، قال: قال رسول الله صىّل الله عليه وآله وسّلم: 

ك عىل املسلمني كحّق الواِلد عىل ولده « ) املناقب البن املغازيل  » يا عيّل، حقُّ

ص4۷ ح۷۰(.

هذه األحاديث الرشيفة وغريهاـ  ماّم يطول املقام بذكرهاـ  تبنّي بوضوح أّن إمام 

الرضا  آنفًا يف قول اإلمام  للناس كام مّر علينا  الشفيق  الوالد  الزمان هو مبثابة 

)عليه الّسالم( واألقوال األخرى التي جاءت بحّق أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب 

)عليهم الّسالم( التي يشاركه فيها باقي األمّئة األطهار )عليهم الّسالم(.

املنتظر  املهدّي  عرش  الثاين  اإلمام  العرص  صاحب  هو  الزمان  هذا  يف  وأبونا 

)عّجل الله فرجه(، فهو إماُمنا وصاحب زماننا، أبقاه الله )تبارك وتعاىل( لُيظهره 

يوم مُتأل األرض ظلاًم وجورًا، ليمألها قسطًا وعداًل، ومضافًا اىل حّقه كإماٍم عىل 

رعّيته، وحّق قرابته من الّرسول األكرم )صىّل الله عليه وآله وسّلم(، وحّق سيادته 

عىل األّمة، له حّق األبّوة عىل املسلمني جميعًا.

رديفًا  جعلها  التي  ومكانته  الوالد  مقام  معرفة  اىل  الحنيف  الرشُع  ندبنا  ولقد 

ِإالَّ  ُبُدوا  َتعرْ َأالَّ  َك  َربُّ َوَقىَض   « وتعاىل(:  )تبارك  كقوله  عديدة،  آيات  يف  لعبادته 

َساًنا.. «)23/اإلرساء( وحّثنا عىل رعاية حرمته وصيانة حقوقه،  ِن ِإحرْ َواِلَديرْ اُه َوِبالرْ ِإيَّ

)عليهام  الحسني  بن  عيّل  العابدين  زين  اإلمام  ومقتدانا  موالنا  لنا  بنّي  وكذلك 

ُه  َلَم أنَّ َأبيَك َفَتعرْ ا َحقُّ  الّسالم( يف رسالة الحقوق، إذ قال يف حّق الوالد: » َوأمَّ

ِجُبَك  ِسَك ِمامَّ ُيعرْ َمـا َرأيرَْت يِف نفرْ . َفَمهرْ الُه َلمرْ َتُكنرْ َك َلورْ ُعــــــُه، َوَأنَّ َك َفررْ ُلَك، َوأنَّ َأصرْ

َوال  َذِلَك  ِر  َقدرْ َعىَل  ُكررُْه  َواشرْ َه  اللَّ َمــِد  َواحرْ ِفيِه  َك  َعَليرْ َمِة  عرْ النِّ ُل  َأصرْ َأَباَك  َأنَّ  َلمرْ  َفاعرْ

َة إاّل باللِه.« ُقوَّ

إذن فمقام إماِمنا )عّجل الله فرجه( هو األُب الّروحّي، وهو أكب وأعظم من األب 

النسبّي الذي ال نستطيع أن ننفّك أو ننفصل عنه، والبّد لنا نطيعه يف كّل أوامره، 

وأن ُنحسن رعايته والّب به ـ ألّن بّره سيجلب لنا سعادة الدارين، وعقوقه سريتّد 

علينا وبااًل يف الدنيا واآلخرة ـ لترتّسخ وتتوّطد العالقة بيننا وبينه، وأن ندعوا له 

يف كّل آٍن بالحفظ والتمكني، وأن نجانب الخطأ والخطيئة يف سلوكنا، وإاّل تسّببنا 

يف حزنه وأذّيته، ألّن أعاملنا ُتعرُض عليه فيفرح الستقامتنا وينزعج لزيغنا عنها.

كلمة البد منها
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إذ يقول الشيخ حكمت الرحمة يف كتابه )أمّئة أهل 

البيت يف كتب أهل السّنة(: 

القائلني  السّنة  أهل  علامء  أسامء  ضّمت  قامئًة  هذه 

ابن  وهو  عليه،  الله  سالم  املهدّي  اإلمام  مبولد 

اإلمام الحسن العسكرّي عليه السالم.

إبراهيم  بن  محّمد  بن  أحمد  محّمد  أبو  الحافظ   .1

الطويس البالذري )ت 339 هـ( ُذكر أّنه التقى باإلمام 

بال واسطة، كام  روايًة  عنه  َغيبته، ونقل  املهدّي يف 

جاء يف كتاب )أسنى املطالب يف مناقب سّيدنا عيّل 

بن أيب طالب( لشمس الدين بن الجزري الشافعي ص 

86 ـ 87.

الفوارس )ت 412  2. الحافظ محّمد بن أحمد بن أيب 

هـ(، أقّر مبولد الحّجة املهدّي عّجل الله ظهوره يف 

كتابه )األربعني(، حكاه عنه املريزا النوري يف كتابه 

)كشف األستار عن وجه الغائب عن األبصار:60(.

هـ(،   536 )ت  الجامي  النامقي  الحسن  بن  أحمد   .3

يف  الحنفي  القندوزي  سليامن  الشيخ  عنه  حكاه 

)ينابيع املوّدة 566:2 ـ آخر الباب 86(.

بن أيب محّمد عبدالله  بن حسني  بن سالمة  يحيى   .4

نقلها  أبيات شعرّية  الدياربكري )ت 553 هـ(، ضمن 

 ،)298 ـ   297:2 والنهاية  )البداية  يف  كثري  ابن  عنه: 

وسبط ابن الجوزي يف )تذكرة خواّص األّمة:327(.

5. أبو محّمد بن الخّشاب عبدالله بن أحمد البغدادي 

يف  هـ(   567 )ت  الحنبيل  الفقيه  املحّدث  النحوي 

كتابه )تواريخ مواليد األمّئة ووفياتهم:44 ـ 46(.

الحنفي  الخوارزمي  أحمد  بن  املوّفق  املؤيد  أبو   .6

)ت 568 هـ(، نقل بعض األحاديث الداّلة عىل مولد 

اإلمام املهدي عليه السالم ِمن دون أن يعّلق عليها. 

الفصل  ـ  السالم  عليه  الحسني  )مقتل  كتابه  ينظر: 

السادس يف فضائل الحسن والحسني / ح 21 ص 144 

ـ 145، و ح 23 ص 146(، وينظر )ينابيع املوّدة 534:2(.

هـ(،   627 )ت  النيشابوري  العّطار  الدين  فريد   .7

نقل قوَله بوالدة املهدي عليه السالم القندوزي يف 

الباب 86، ويف 567:2 ـ  )ينابيع املوّدة 566:2 ـ آخر 

الباب 87(.

يف  هـ(   638 )ت  عريب  بن  الدين  محيي  الشيخ   .8

كالمه  نقل  املّكية(،  )الفتوحات  كتابه  من   366 الباب 

ـ  والجواهر  )اليواقيت  كتابه  من   2 ج  يف  الشعراين 

املبحث 65 ص 563(.

9. الشيخ كامل الدين محّمد بن طلحة الشافعي )ت 

ؤول  652 هـ(، بنّي تلك الحقيقة يف كتابه )مطالب السَّ

أّم القرى  يف مناقب آل الرسول 152:2 ـ ط مؤّسسة 

ـ بريوت(.

مبولد  اعرتف  هـ(،   654 )ت  الجوزي  ابن  سبط   .10

اإلمام املهدي عليه السالم يف كتابه )تذكرة خواّص 

األّمة:325 ـ ط مؤّسسة أهل البيت يف بريوت(.

)ت  الشافعي  الگنجي  يوسف  بن  محّمد  الشيخ   .11

658 هـ(، بنّي ذلك يف كتابه )كفاية الطالب:312 ـ ط 

الغري(، وكتابه )البيان يف أخبار صاحب الزمان:148 ـ 

ط دار التعارف ببريوت(.

حكاه  هـ(،   672 )ت  الرومي  الدين  جالل  الشيخ   .12

عنه: القندوزي يف )ينابيع املوّدة 568:2(.

13. الشيخ عامر بن البرصي )ت 696 هـ(، ذكر املولد 

املبارك يف أبياٍت له نقلها املريزا النوري يف )كشف 

األستار:88(.

14. املحّدث إبراهيم بن محّمد الجويني الشافعي )ت 

722 هـ(، أّكد املولد الرشيف يف رواياته التي أوردها 

يف كتابه )فرائد السمطني 136:2 ـ 141 و 337(.

الزرندي  يوسف  بن  محّمد  الدين  شمس  الشيخ   .15

الوصول إىل  الحنفي )ت 747 هـ( يف كتابه )معارج 

معرفة آل الرسول والبتول:129(.

الهمداين  الدين  بن شهاب  بن محّمد  السيد عيل   .16

)موّدة  كتابه  يف  األغر  املولد  ذكر  هـ(،   786 )ت 

القرب( ـ كام ذكر القندوزي ذلك يف )ينابيع املوّدة 

.)317 ،288:1

17. محّمد بن محّمد بن محمود البخاري )ت 822 هـ( 

املوّدة  )ينابيع  الحنفي يف  القندوزي  عنه  نقل  ـ كام 

464:2 ـ 465(.

18. شهاب الدين بن شمس الدين الهندي، املعروف 

)هداية  كتابه  هـ(، يف   849 )ت   » العلامء  ملك   « بـ 

الناصب  )إلزام  يف  الحائري  عنه  حكاه  السعداء(، 

.)297:1

19. نور الدين عيّل بن محّمد بن الصّباغ املاليك )ت 

يف  املهّمة  )الفصول  كتابه  يف  ذلك  ذكر  هـ(،   855

معرفة األمّئة: 282 ـ 283 ـ ط دار األضواء ببريوت(.

20. الشيخ أبو املعايل محّمد رساج الدين الرفاعي )ت 

885 هـ( يف كتابه )صحاح األخبار يف نسب السادة 

الفاطمّية األخيار:55 ـ 56(.

فهؤالء وغريهم من أهل التحقيق وطاّلب الحقيقة، 

قد وصلوا إىل توثيق األمر عندهم أّن اإلمام املهدي 

آخر أوصياء رسول الله صىّل الله عليه وآله، قد ُولد 

حّقًا، وقد غاب بعد فرتة، ثّم هو سيظهر عىل املأل 

بأمر الله تعاىل، وهذه الحقيقة الكبى ترتّتب عليها 

حقائق أخرى، منها: ُحسن التصديق، وحسن االنتظار، 

األكب  والعدل  األعظم  للَفَرج  االستعداد  وحسن 

واملظلومني  الحيارى  قلوب  عليهام  انعقدت  اللَذين 

قرونًا من الزمان.

كتابه  يف  العميدي  هاشم  ثامر  السيد  ويقول 

)املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي(:

الرجوع إىل أصحاب كّل فّن رضورة،  أّن  ال شك يف 

املهدي  اإلمام  بوالدة  األنساب  علامء  وتقريرات 

)عّجل الله فرجه( لهو خري دليل عىل والدته ووجوده 

يف ذلك الزمان، وإليك بعضهم:

1ـ النسابة الشهري أبو نرص سهل بن عبد الله بن داود 

بن سليامن البخاري من أعالم القرن الرابع الهجري، 

املهدّي املنتظر والقول بوالدته عند أهل السّنة!
العقيدة املهدوّية حقيقة كبى سّلمت لها األدياُن واملذاهب، وكلُّ التطّلعات البرشّية املشتاقة إىل العدل والسالم، وهو أمٌر مّتفق عليه إجاماًل، لكّن 

االختالف وقع يف التصّورات، وبعض الجزئّيات والتفصيالت. 

ومن ذلك ما رآه بعض علامء السّنة أّن اإلمام املهدّي عليه السالم رجٌل سيظهر ومل ُيوَلد بعد، ولكّن الكثري منهم يعتقد بوالدته من أبيه املعروف، وهو 

اإلمام الحسن العسكرّي عليه السالم.

وهذه بعض األسامء الالمعة يف سامء العلم من أهل السّنة يوّثقون تاريخ مولده املبارك، يبّينها لنا ثالثة من علامئنا األكابر:

شبهة واكثر من ّرد

•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي
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كان حّيًا سنة )341 هـ(، وهو من أشهر علامء األنساب 

التي  الصغرى  املهدي  اإلمام  لغيبة  املعارصين 

انتهت سنة 329 هـ.

قال يف رّس السلسلة العلوية: »وولد عيل بن محمد 

التقي عليه السالم: الحسن ابن عيل العسكري عليه 

نوبّية تدعى: ريحانة، وولد سنة  ُأم ولد  السالم من 

ومائتني  ستني  سنة  وُقبض  ومائتني  وثالثني  احدى 

بسامراء، وهو ابن تسع وعرشين سنة. وولد عيل بن 

تسميه  الذي  وهو  السالم جعفرًا  عليه  التقي  محمد 

اإلمامية جعفر الكذاب، وإمّنا تسميه اإلمامية بذلك؛ 

ابنه  دون  السالم  عليه  الحسن  أخيه  مرياث  الدعائه 

القائم الحجة عليه السالم. ال طعن يف نسبه«) (.

القرن  النسابة املشهور من أعالم  العمري  السيد  2ـ 

الخامس الهجري قال ما نصه: »ومات أبو محمد عليه 

السالم وولده من نرجس عليها السالم معلوم عند 

والدته  حال  وسنذكر  أهله،  وثقات  أصحابه  خاصة 

واألخبار التي سمعناها بذلك، وامُتحن املؤمنون بل 

كافة الناس بغيبته، ورشه جعفر بن عيل إىل مال أخيه 

وحاله فدفع أنرْ يكون له ولد، وأعانه بعض الفراعنة 

عىل قبض جواري أخيه«) (.

يف  قال  هـ(،   606  / )ت  الشافعي  الرازي  الفخر  3ـ 

تحت  الطالبية  أنساب  يف  املباركة  الشجرة  كتابه 

هذا  ما  السالم  عليه  العسكري  االمام  أوالد  عنوان: 

نصه: »أما الحسن العسكري اإلمام عليه السالم فله 

الزمان  صاحب  فأحدهام:  االبنان،  أما  وبنتان:  ابنان 

يف  درج  موىس  والثاين  الرشيف،  فرجه  الله  عجل 

حياة أبيه. وأما البنتان: ففاطمة درجت يف حياة أبيها، 

وأم موىس درجت أيضًا«

فقد  هـ(   614 بعد سنة   | )ت  االزورقاين  املروزي  4ـ 

الهادي  ااِلمام  ابن  جعفر  الفخري  كتاب  يف  وصف 

يف محاولته انكار ولد أخيه بالكذاب) (، وفيه أعظم 

دليل عىل اعتقاده بوالدة ااِلمام املهدي.

5ـ السيد النسابة جامل الدين أحمد بن عيل الحسيني 

عمدة  يف  قال  هـ(   828 )ت|  ِعَنَبه  بابن  املعروف 

الهادي  »أما عيل  أيب طالب:  آل  أنساب  الطالب يف 

فيلقب العسكري ملقامه برُسَّ من رأى، وكانت تسمى 

العسكر، وُأّمه ُأم ولد، وكان يف غاية الفضل ونهاية 

النبل، أشخصه املتوكل إىل رُسَّ من رأى فأقام بها إىل 

أن ُتويف، وأعقب من رجلني هام:

السالم،  عليه  العسكري  الحسن  محمد  أبو  ااِلمام 

والد  أمر عظيم، وهو  والعلم عىل  الزهد  من  وكان 

عرش  ثاين  عليه  الله  صلوات  املهدي  محمد  ااِلمام 

ااَلمئة عند ااِلمامية وهو القائم املنتظر عندهم من 

ُأم ولد اسمها نرجس.

بالكّذاب؛  امللقب  جعفر  عبدالله  أبو  أخيه  واسم 

الدعائه اإلمامة بعد أخيه الحسن«) (.

وقال يف الفصول الفخرية )مطبوع باللغة الفارسية( 

له  يقال  الذي  الحسن  محمد  »أبو  ترجمته:  ما 

العسكري، والعسكر هو سامراء، جلبه املتوكل وأباه 

إىل سامراء من املدينة، واعتقلهام. وهو الحادي عرش 

من ااَلمئة االثني عرش، وهو والد محمد املهدي عليه 

السالم، ثاين عرشهم«) (.

6ـ النسابة الزيدي السيد أبو الحسن محمد الحسيني 

اليامين الصنعاين من أعيان القرن الحادي عرش.

أيب  أوالد  نسب  لبيان  رسمها  التي  املشجرة  ذكر يف 

الحسني  بن  عيل  بن  الباقر  عيل  بن  محمد  جعفر 

اسم  وتحت  السالم،  عليهم  طالب  أيب  بن  بن عيل 

السالم  عليه  بالهادي  املعروف  التقي  عيل  اإلمام 

خمسة من البنني وهم: اإلمام العسكري، الحسني، 

العسكري  اإلمام  اسم  موىس، محمد، عيل. وتحت 

وبازائه:  بن(  )محمد  كتب:  مبارشة  السالم  عليه 

)منتظر اإلمامية() (.

7ـ محمد أمني السويدي )ت|1246 هـ( قال يف سبائك 

املهدي:  »محمد  العرب:  قبائل  معرفة  يف  الذهب 

وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنني، وكان مربوع 

صبيح  األنف،  أقنى  عر،  والشَّ الوجه  حسن  القامة، 

الجبهة«.

كتابه  يف  املوسوي  الرحيم  عبد  السيد  ويقول 

أهل  روايات  يف  السالم(  )عليه  املهدي  )اإلمام 

السّنة(:

هناك اعرتافات ضافية سّجلها الكثري من أهل السّنة 

بأقالمهم بوالدة اإلمام املهدي )عليه السالم(، وقد 

بحوث  يف  االعرتافات  هذه  باستقراء  البعض  قام 

تتعذر  ال  بحيث  األزمان،  متصلة  فكانت  خاصة، 

معارصة صاحب االعرتاف الالحق لصاحب االعرتاف 

ابتداًء  السابق بوالدة املهدي )عليه السالم(، وذلك 

)عليه  املهدي  لإلمام  الصغرى  الغيبة  عرص  من 

الحارض،  الوقت  وإىل  هـ(   329  - هـ   260( السالم( 

وسوف نقترص عىل ذكر بعضهم:

1- ابن األثري الجزري عز الدين )ت / 630 هـ( قال يف 

كتابه )الكامل يف التاريخ( يف حوادث سنة )260 هـ(: 

»وفيها تويف أبو محمد العلوي العسكري، وهو أحد 

والد  وهو  اإلمامية،  مذهب  االثني عرش عىل  األمئة 

محمد الذي يعتقدونه املنتظر«.

2- ابن خلكان املتوىف سنة )681 هـ( قال يف وفيات 

العسكري  الحسن  بن  محمد  القاسم  »أبو  األعيان: 

قبله،  املذكور  الجواد  محمد  بن  الهادي  عيل  بن 

اإلمامية  اعتقاد  عىل  عرش  االثني  األمئة  عرش  ثاين 

املعروف بالحجة. كانت والدته يوم الجمعة منتصف 

شعبان سنة خمس وخمسني ومائتني«

بوالدة  اعرتف  هـ(   748( سنة  املتوىف  الذهبي   -3

املهدي )عليه السالم( يف ثالثة من كتبه، ومل نتتبع 

كتبه ااُلخرى.

قال يف كتابه العب: »وفيها ]أي يف سنة 256 هـ[ ولد 

الجواد  بن محمد  الهادي  بن عيل  الحسن  بن  محمد 

بن عيل الرضا بن موىس الكاظم بن جعفر الصادق 

الرافضة  تلّقبه  الذي  القاسم  أبو  الحسيني،  العلوي 

وتلّقبه  واملنتظر،  باملهدي،  وتلّقبه  الحجة،  الخلف 

بصاحب الزمان، وهو خامتة اإلثني عرش«) (.

اإلمام  ترجمة  يف  اإلسالم  دول  تاريخ  يف  وقال 

الحسن العسكري:

»الحسن بن عيل بن محمد بن عيل الرضا بن موىس 

الحسيني،  الهاشمي  محمد  أبو  الصادق،  جعفر  بن 

عصمتهم،  الشيعة  تّدعي  الذي  الشيعة  أمئة  أحد 

سامراء،  سكن  لكونه  العسكري،  الحسن  له:  ويقال 

فإنها يقال لها: العسكر، وهو والد منتظر الرافضة، 

ثامن ربيع األول  الله بسامراء يف  تويف إىل رضوان 

سنة ستني ومائتني وله تسع وعرشون سنة، ودفن إىل 

جانب والده.

الرافضة  يدعوه  الذي  الحسن  بن  محمد  ابنه  وأما 

وخمسني،  مثان  سنة  فولد  الحجة  الخلف  القائم 

وقيل: سنة سّت وخمسني«.

أبو  الرشيف  »املنتظر  النبالء:  أعالم  سري  يف  وقال 

القاسم محمد ابن الحسن العسكري بن عيل الهادي 

الكاظم  موىس  بن  الرضا  عيل  بن  الجواد  محمد  بن 

بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن زيد العابدين 

ابن اإلمام عيل بن أيب  الشهيد  بن عيل بن الحسني 

طالب، العلوي، الحسيني خامتة االثني عرش سّيدًا«.

4- ابن الوردي املتوىف سنة )749 هـ( يف ذيل تتمة 

املخترص املعروف بتاريخ ابن الوردي: »ولد محمد 

بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسني ومائتني«.

سنة  املتوىف  الشافعي  الهيثمي  حجر  بن  أحمد   -5

)974 هـ( قال يف كتابه )الصواعق املحرقة( يف آخر 

الفصل الثالث من الباب الحادي عرش ما هذا نّصه: 

»أبو محمد الحسن الخالص، وجعل ابن خّلكان هذا 

هو العسكري، ولد سنة اثنتني وثالثني ومائتني. مات 

مثان  وعمره  وعّمه،  أبيه  عند  ودفن  رأى،  من  برُسَّ 

يخّلف  ومل  أيضًا،  ُسّم  إّنه  ويقال:  سنة،  وعرشون 

غري ولده أيب القاسم محمد الحجة، وعمره عند وفاة 

أبيه خمس سنني، لكن أتاه الله فيها الحكمة، ويسمى 

القائم املنتظر، قيل: ألّنه ُسرِتَ باملدينة وغاب فلم 

يعرف أين ذهب«.
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مع إرشاقة فجر النهضة يف العراق مطلع القرن املايض نشأت فنون عديدة تواكب هذه 

اإلرشاقة وتعّب عنها أصدق تعبري، وكان فن القصة من الفنون التي سايرت النهضة الفكرية 

تلك مسايرة دقيقة ومتالزمة لدرجة يصح معها القول: إن دراسة القصة العراقية ودراسة 

تطورها هي يف الوقت ذاته دراسة للفكر العراقي الجديد ولتطوره عب األجيال اللتصاق 

القصة بالحياة االجتامعية والفكرية والنفسية لكل مجتمع من املجتمعات.

عبد اإلله أحمد

اعالم ومفكرون

عاشق اإلبداع العراقي!

• عيل ياسني 

)2007-1940 ( 
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مع  نشط  الذي  القصيص  للفن  البد  وكان 

رافق  وما  الدولة  بناء  العراق عرص  دخول 

وانتشار  الطباعة  أساليب  ذلك من تحديث 

املطبوعات املختلفة من دارسني مؤهلني 

وتصنيفه  وفحصه  الفن  هذا  ملواكبة 

مناهج  من  ثقفوا  ما  وفق  عىل  وغربلته 

القيمة  عن  تكشف  أن  تستطيع  حديثة 

القصص  عليها  ينطوي  التي  الحقيقية 

العراقي الجديد. 

مساهامت  أغلب  فإّن  الخصوص  وبهذا 

النقد  مجال  يف  أحمد  اإلله  عبد  الدكتور 

تأصيليا  جهدا  متّثل  العراق  يف  القصيص 

الرؤية ودقة املالحظة وغزارة  أمتاز بعمق 

شاردة  كل  لتسجيل  املبذولة  الجهود 

وواردة يف هذا املجال الذي نذر له سنني 

عمره الطويلة جامعا ومصنفا وناقدا.

محالت  إحدى  يف  أحمد  اإلله  عبد  ولد 

بغداد القدمية عام 1940م– كام يروي يف 

الدكتورة  وقدمتها  جمعتها  التي  مذكراته 

الروح  جذوة   ( بعنوان  العزاوي  نادية 

يف  االبتدائية  املرحلة  ودرس  ورمادها(- 

يف  واملتوسطة  الجعفرية،  املدرسة 

األعظمية والثانوية يف املدرسة الجعفرية 

1957م،  عام  منها  تخرج  التي  املسائّية 

عام  منها  وتخرج  اآلداب  كلية  دخل  حيث 

1960م ليتعني مدرسا يف العام الذي يليه 

يف مدينة العامرة.

اإلله  لعبد  األدبّية  البدايات  كانت  وقد 

قصيص  فن  لكتابة  الشديدة  رغبته  تؤّكد 

يشار إليه بالبنان عىل خالف ما كان سائدا 

األدباء  بداية  كانت  حينام  األيام  تلك  يف 

الذي  الشعر  كتابة  من  تنطلق  والكّتاب 

ميتلك فيه العرب تراثا قوليا زاخرا، غري إن 

مستوى اإلنجاز الذي وصلت إليه القصص 

التي كتبها عبد اإلله مل تكن لرتيض طموح 

نقد  إىل  قلمه  ذلك  بسبب  فامل  صاحبها 

العرب  الكتاب  عند  القصيص  اإلبداع 

الخصوص،  وجه  عىل  منهم  والعراقيني 

وقد أبدع يف ذلك وأفاد أميا فائدة!

يف  هدفه  أحمد  اإلله  عبد  حّدد  أن  وبعد 

حط  تستهويه  التي  اإلبداعية  الكتابة  نوع 

رحاله يف القاهرة )عاصمة اإلبداع العريب( 

فنال من جامعتها )جامعة القاهرة( شهادة 

فيام  طبعت  علمّية  برسالة  املاجستري 

القصة  نشأة   ( عنوانـــــــــه:  بكتاب  بعد 

م/1939م(،   1908 العراق  يف  وتطورها 

شهادة  عىل  تحّصل  ذاتها  الجامعة  ومن 

الدكتوراه عام 1976م ببحث درايس مطّول 

طبع أيضا تحت عنوان: ) األدب القصيص 

الثانية،  العامية  الحرب  منذ  العراق  يف 

وهام  الفنّية(،  وقيُمه  الفكرية  اتجاهاته 

دراستان جادتان ال غنى للباحث يف ميدان 

الرسد العراقي عنهام أبدا.

وقد أخلص الدكتور الناقد عبد اإلله احمد 

لإلبداع  دراستيه-  عنوان  من  يبدو  –كام 

العراقي الذي عشقه مبكرا وجعله امليدان 

املحبب إليه يف دراسته ومتابعته، ومن ثّم 

التخصص علميا يف مجاله، وذلك من خالل 

واملنهج  التاريخي  املنهج  بني   ( الجمع 

قادر  وصفي  منهج  اىل  للوصول  النقدي( 

عىل تقييم هذا اإلبداع ووضعه يف مكانه 

املالئم من سلم التطّور، وكام يرّصح يف 

مقدمة كتابيه املذكورين.

الزاخر  الكم  هذا  قراءة  يف  عّدته  وكانت 

عقود  مدى  عىل  العراقي  اإلبداع  من 

وعىل  سليم  ذوق  عىل  تقوم  متتالية 

تراكم معريف  يستند عىل  انطباع وجداين 

الذي  األديب  النوع  بهذا  طويلة  وخبة 

وهو  طويلة،  معارشة  بعد  معه  تعامل 

أم  كان  رواية  العراقي،  القصيص  الرسد 

كل  يف  ينهج  مل  فهو  ولذا  قصرية،  قصة 

دراساته التي تناول فيها إبداعنا العراقي يف 

ميدان القص نهج املؤرخ املكتفي بالتوثيق 

والتصنيف والتبويب، بل نهج منهج الناقد 

يف  االجتامعي  للبعد  واملشخص  املحلل 

الفني  للبعد  واملتذوق  القصص،  هذه 

آرائه  خالل  من  يعكس  ان  فاستطاع  فيها؛ 

يف  واملتناثرة  العديدة  العلمية  ومواقفه 

كتابيه املذكورين تطورات القصة العراقية 

عب الزمن، وان يرصد رصدا دقيقا ألغلب 

وقيمها  األدبّية  وتنوعاتها  الفنية  تياراتها 

إليه  يسبقه  مل  بجهد  والجاملية  الفكرية 

أحد من الدارسني.

كان  أنه  الراحل  الدكتور  عن  يؤثر  ومام 

عن  بعيدا  وكان  األطوار  غريب  انطوائيا 

السلطة السياسية وأجواؤها يف العراق، أو 

كان –كام تنعته تلميذته نادية العزاوي- بأّنه: 

املستويني  عىل  املجاملة  لعبة  يحسن  ال 

الشخيص والرسمي، وكان متمسكا بثوابت 

بعراقّيته  مؤمنا  فقد ظل  تتبدل،  ال  فكرية 

منهجا ورؤيا، وظلت القصة العراقية شغله 

الشاغل يشخص أسباب مساراتها، صعودا 

وهبوطا، ويعّرف بأهم مبدعيها، وأعالمها 

الفنية  منطلقاتها  ويؤصل  املجهولني، 

التعبري  مستويات  ويحّدد  األدبية  وتياراتها 

الفني وأفق الرؤى لكتابها املختلفني، وكل 

وبدراية  صادقة،  نقدية  برؤية  يتم  ذلك 

معرفية فريدة .

وأخرى  املتقدمة،  األسباب  كانت  ورمبا 

اإلبداع  عاشق  ابتعاد  إىل  مدعاة  مجهولة 

املشهد  عن  أحمد  اإلله  عبد  العراقي 

وإىل  العراق،  بلده  يف  املعارص  الثقايف 

عدم نيله يف حياته من التكريم واإلشادة 

مينع  مل  هذا  لكن  يستحق،  ما  والتشجيع 

للمعرفة،  مخلصا  جامعيا  أستاذا  كونه  من 

وباحثا جادا، وكاتبا لوذعيا، وقبل هذا وذاك 

معاين  فيه  تتجسد  ومتواضعا  طيبا  إنسانا 

اإلنسانّية حتى  والشهامة  العراقية  األصالة 

وافته املنّية  ببغداد يف العام 2007م.
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قصة قصيرة

الوقت مييض بقساوة عقارب األيَّام تدور حوله، مل يكن إاّل ذكرى عابرة 

لها، البد ال يعني له إاّل ذلك الحادث املؤمل، صوت خطاها يعبث يف 

طريقه كأوراق الخريف اّلتي تفرُّ هاربة أمامه، بعد اليوم ال يهمه من 

نيا سعرٌي يتأرجح  يكون، مييض إىل املجهول ال يسأل عن اآليت، كأنَّ الدُّ

يف صدره، يجلس عىل الرَّصيف يتأمل املاّرة، يفّكر يف أحالمهم هل 

عادة، كيف لهم  تتحطم يومًا وتبتلع األقدار يف لحظة واحدة ألوان السَّ

أن يستمّروا يف الحياة غرباء كحاله.. 

هكذا سأل نفسه ثمَّ أخرجها من جيبه، دخان سيجارته أرواح أناس قتلهم 

ليخرجوا من صدره كومة من الخبائث، سوف يصل إىل البيت الذي ال 

يضم أحدًا سوى بقايا منه، استلقى عىل رسيره واسرتجع ذكرياته.. 

انتــــــظار 
خلــــــــف 
األبـــــواب

هدى الغراوي
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يف  معه  تدرس  كانت  حني  أحبَّها  التي  الفتاة  مها 

جامعة املستنرصّية يف بغداد، بقيت عالقتهام لثالث 

تحّلق  امء  السَّ لون  من  لوحة  بينهام  الحبُّ  سنوات، 

يور فيها لرحلة حنان ال تنتهي، ترشق يف مسافات  الطُّ

ال يدركها إاّل العاشقون.

ستكونني  مبوضوعنا،  ي  أمَّ أخبت  مها،  حبيبتي  ــ 

زوجتي بعد أشهر فقط.. 

كّلها،  عادة  السَّ تحتضن  كأنَّها  بقّوة؛  كتابها  احتضنت 

بيدها،  رضغــام  أمسك  عندما  خجاًل  وجهها  أحمرَّ 

يف  هناك  ليستقرَّ  قلبها  شغاف  يخرق  بيشء  شعرت 

امء..  مسافة كبرية بحجم السَّ

ومل  مدينتها  مها  سافرت  الّتايل  اليوم  صباح  يف 

تستطع الرُّجوع إىل بغداد.. 

خب وفاة جّدتها صدمة بالنرِّسبة لها. 

أعوام  سبعة  قبل  أبــاه  فقد  ألّمــه  الوحيد  رضغــام 

كان يف  عندما  يوم  ذات  تذّكر  االنفجارات،  أحد  يف 

العارشة من عمره سأله أبوه ماذا تحبُّ أن تكون يف 

املستقبل: 

ــ سوف أكب وأكون ممّثال يا أيًب.. 

ــ أي دور ستمّثل؟؟

ــ سأخفي يدي تحت مالبيس وأظهر أمام الكامريا بيد 

واحدة وأمّثل دور املجنون.. 

أن  أريدك  ويقول  له  يقبرِّ ثمَّ  أفكاره  من  األب  يضحك 

تصبح طبيبًا يك ال تدع تلك اليد ُتقطع..

الم، األوضاع تزداد سوًء؛  كلُّ يشء أصبح بطعم الظَّ

قطعت جميع االتصاالت،

مّرت خمسة شهور ورضغام ال يعلم أيَّ يشء عن مها، 

هل استطاعت الخروج من املدينة أم أّنها…؟؟

يطمنئ  وال  لياًل  يزوره  ال  النَّوم  جعلت  األفكار  هذه 

فؤاده نهارًا، وضع رأسه عىل الوسادة أخرج القصاصة 

منه  استعارته  عندما  كتابه  أوراق  بني  وضعتها  حني 

الحديثة..  العشق  لغة  )األرقام  تعارفهام،  أوائل  يف 

077011( بضع كلامت وأرقام كفيلة أن ترتجم مشاعر 

تتدّفق يف خزائن األرسار، كفيلة، تبدأ الخطوة األوىل 

ال  اّلتي  املسافات  لتقترص  مكتوم،  حّبٍّ  قّصة  من 

تفصلها سوى نبضة قلب واحدة. 

ضغط عىل أزرار هاتفه وقلبه يعترص أملًا وهو يسجل 

الرَّقم من جديد، ليظهر رواية بستة أحرف )حبيبتي(..

ــ الجهاز مغلق أو خارج منطقة التغطية.. 

هناك  تركتها  ضحكة  آخر  لصدى  الّصوت  هذا  أخذه 

عىل  ُخّط  آخر  تاريخًا  لتحمل  يتون،  الزَّ شجرة  عند 

جذعها، وهو يقص عىل مها حياته: 

وق،  السُّ يف  للبيع  ي  أمُّ اضطرت  أيب  تويف  أن  بعد 

حاولت أن تتعّلم الخياطة لكّنها مل تفلح، تصحبني 

تاء كان عليها أن  يفية، ويف الشرِّ معها يف العطلة الصَّ

ريق وحدها، ألّنها تريدين أن أدرس  تتحّمل مشّقة الطَّ

تريحني  يك  أجلك  من  أعمل  يل  تقول  دامئــًا  بجّد، 

بعدها.. 

املتنبي  مؤخرًا يف شارع  تعلمني وجدت عميل  وكام 

بالغرض  تفي  لدي مكتبة  الكتب، حّتى أصبحت  لبيع 

الجمعة،  يوم  وخصوصًا  املثّقفون  إليها  لريتاد 

خطف  الذي  وق  السُّ إىل  تذهب  ي  أمَّ أدع  مل  وبهذا 

بياض وجهها، كام أنَّ مهنتي هذه ساعدتني كثريًا عىل 

مواصلة دراستي دون إهامل...

هكذا واصل رضغام حديثه مع مها اّلتي تصغي إليه 

أن  قبل  سافرت  لكّنها  هناك،  لزيارته  تتشّوق  وهي 

تحقق حلمها.

صباحًا  غــدًا  فولة؛  الطُّ صديق  كان  العابدين  زين 

عبي(،  الشَّ )الحشد  يف  ورضغام  أمني  معه  سيلتحق 

رائحة الحنني إىل املايض متأ الحقائب اّلتي جّهزتها 

عىل  يجلس  كان  حني  ذكرياته  رشيط  مرَّ  ــه،  أّم له 

ّلم، يعوقه لبس جواربه حّتى  رجة األوىل من السُّ الدَّ

كتبه  يضع  أن  يحب  ال  الوقت،  تأخر  من  خوفًا  يبيك 

الحجم،  كبرية  ألنَّها  األسود  اّللون  ذات  الحقيبة  يف 

بحبل  ربطها  يحكم  ثمَّ  بعضها  فوق  ينّضدها  كان 

بالستييك انتزعه من بيجامته دون علم أّمه بذلك.. 

امء غارقًاً  رائحة القداح كان تستهويه كثريًا، وجه السَّ

اّلتي  بطائرته  يلّوح  العابدين  زين  بعيدة،  نظرة  يف 

أن  يريد  ال  بحذر  الّنايلون، مييش  أكياس  صنعها من 

راعي،  يراه أحٌد، سمع حركة غريبة يف هذا املكان الزرِّ

أّنه صوت أمني أنفاسه تتسارع، يركض نحوه يشاهد 

به  باّللحاق  صديقه  إليه  يشري  رأسه  من  يسيل  دمًا 

زين  طائرة  تتعّلق  غريبة،  بابتسامة  عنه  ويدير وجهه 

بقّوة  ينبض  وقلبه  الّنخلة  تلك  من  ينتزعها  أن  يحاول 

رويدًا،  رويدًا..  رويدًا..  الخيط  يجرُّ  أمني،  عىل  خوفًا 

أحالمًا  تاركًا  زين  ليلتحق  رصاصته؛  القّناص  يسدد 

كبرية بقدر دمه. 

رصخ رضغام رصخة عظيمة الجنود ال يستطيعون أن 

يقرتبوا أكرث جثتا زين وأمني عىل بعد مسافة منهم، 

ال  أعمى  كأخطبوط  القلوب  يف  ميكث  شبح  الفراق 

ازفة  ماء النَّ مس تقبرِّل الدرِّ يجيد اإلمساك بفريسته، الشَّ

أجساد  مودعة  بأمل  فتغرب  امء  السَّ عني  بها  لتمسح 

اب. طاهرة تحت الرتُّ

م شاهدا  موع ورسالة كان الدَّ مل يتبَق يشء سوى الدُّ

آخر عىل وجعها:

ــي العــزيزة..  )أمُّ

ورة  ال أعرف كيف أقدم لِك اعتذاري، ال زالت تلك الصُّ

عالقة يف ذهني حني بلغت الرَّابعة عرش ربيعًا، كانت 

راسة هي ما أصبو إليه حتاًم، مل أكرتث  فكرة ترك الدرِّ

لنصائحِك وال حّتى توبيخِك يل، كانت دموعك أشدُّ ما 

آملتني اليوم.. 

حتى تساءلت مع نفيس كيف يل أن أكون جامدًا وأنا 

ممتعضًا  البيت  من  وأخرج  بوجهِك  املرصوف  أرمي 

خوفًا  يقتلِك  القلق  كاد  وأنت  بعيدًا،  أميض  منِك، 

عيّل.. مل أعد إىل املنزل إاّل فجر اليوم الّتايل ألجدِك 

حني  ضعيف  أنا  كم  شعرت  وقتها  املستشفى،  يف 

نظرت إليِك وعيناك يغطيهام جفن متوّرم من البكاء، 

كلامتك سهم أوقظني من غفلتي وأنِت تقولني يل: ال 

تخف أنا بخري.. 

عليها  ُرسمت  اّلتي  اليد  تلك  إىل  سأشتاق  ــي..  أمُّ

تضاريس وطٍن، سأتوق إىل دعواتك كلَّ حني، سأحن 

بهدوء،  أنام  يك  بشعري  تعبثي  وأنِت  صوتِك  إىل 

عندما  خلفي  ترمينها  ماٍء  لرشبة  قبي  كثريًا  سيظأم 

أخرج مسافرًا يك أعود إليك بسالم، سامحيني أّمي… 

ولدك أمني..(

صورة  فيها  محفظة  سوى  العابدين  زين  يرتك  مل 

من  هو  كان  ألنَّه  معهم؛  موجودًا  يكن  مل  لعائلته 

التقطها لهم، كأّنه الرَّحيل الَّذي أرّص أن يحفظ مالمح 

يف  كانا  وأبوه  ه  أمرِّ وداع،  لحظة  آخر  يف  سعادتهم 

تحدق  وهي  شالها  وضع  من  تعدل  وأخته  املقدمة 

بوجه زين وتضحك، وأخواه اآلخران ُيشريان إليه؛ أو 

باألحرى ُيشريان إىل ما خلفه. 

هي  هل  ور  الصُّ نلتقط  عندما  اآلن  إىل  نــدرك  مل 

ملحة موت تقيض عىل كلرِّ حياة وتجمدها يف هيئة 

لحظة  تدرك  حياة  أنَّها  أم  كريات،  الذرِّ فيها  تجمع  ما 

املوت.. 

له  املوت  رفني،  الطَّ بني  عنيفة  املواجهات  أضحت 

الّذكرى؛  حرق  تستطيع  قّوة  املكان،  هذا  يف  رائحة 

أن  تحتمل  ال  األرض  ألنَّ  امء  السَّ إىل  دخنها  يتصاعد 

حبرِّ  وقصص  العذري،  العشق  قّداح  رائحة  تشمَّ 

هنا،  سّيدهم  الفقر  األخــرى،  تلو  الواحدة  تقتل 

الجوع ال يعرف غري األحالم طعامًا، وقعت قاذفة يف 

وت عاليًا كأّنه رصخة املنايا  مكان الجنود، دّوى الصُّ

يف أذن صاّمء.

وحدها  رسبــه،  عن  يبحث  كطائر  الجنازة  حملوا 

موكب  يف  يبيك  الحزن  بالّذكرى،  تقاس  املسافات 

يدفن  أن  للوطن  كيف  عنوة؛  خطاه  يجرُّ  ب،  الصَّ

اب ُيهال حّتى متتلئ تلك الحفرة العميقة،  وطن، الرتُّ

تدور..  تدور..  تدور..  زالت  ال  اعة  والسَّ فاه  فاغر  قب 

فن قاسية.  مراسم الدَّ

يدير رضغام وجهه ودموعه تسيل عىل خّديه، يرجع 

عّلها  فيها  قاتل  ألرض  وهبها  اّلتي  يده  واحدة،  بيد 

متسك بأمل يدعى )مها(، ويد أخرى تدفن أجمل حياة 

رأسه  رفع  املوت،  من  عليه  خوفًا  ماتت  له؛  كانت 

ــي(. امء ثمَّ رصخ رصخة عظيمة.. )أمُّ للسَّ
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مـ ـتقـ ـاطعـ ـة كـ ـلـ ـمـ ـات

بعد امتام الحل سيظهر اسم احد كتب 
الله  آية  األعىل  الديني  املرجع  سامحة 
)دام  السيستاين  الحسيني  عيل  السيد 

ظله الوارف(

1-من شهداء الطف ،  نبأ

ٍد ُمزرِْمن خبيث  2-صلح النبي مع مرشيك مكة،  َمَرض ُمعرْ

يظهر عىل شكل ُبقع بيضاء يف الجسد

رمضان،  شهر  يف  املؤمنني)معكوسة(  عىل  3-فرض 

الحسني  لالمام  املأثورة  الزيارات  من  الحركة،  يقطع 

عليه السالم، شتم. 

القبائل  من   ، ضجر)معكوسة(  بالخبز،  ُيؤَكل  4-ما 

العربية القدمية)مبعرثة(، ذات العامد

5-وزن)معكوسة(، متقد نارا، إخفاء اليشء)مبعرثة( 

ألجل  املال  أستالف  الفم،  يف  ازرع،  كامل،  6-نصف 

معني، 

اِزُح  النَّ 7-تقلب يف فراشه ملرض او حزن)معكوسة(،  

عاء  اأَلمرْ صوُت   ، متشابهان  حرفان  بلده)مبعرثة(،  َعنرْ 

من ُجوع أو إمتالء

8-أنفذ األمر بال اعرتاض، تجمع قادة الدول)معكوسة(، 

التواء األنف، أصبح حلوا)مبعرثة(

9-يصبح معروفا للجامهري )مبعرثة(، فوق الكهل ودون 

َهِر ، اررِْتَياب)معكوسة( الهرم)معكوسة(، َجِميُل الرَْمظرْ

الِقامر،  عند  املاِجن  صوت  اِس،  النَّ  َ َبنيرْ ِرَقِة  فرْ 10-التَّ

َعُة قبل أن تفيض)جمع(. مرْ الدَّ

كثري  بالرتاب،  الحفرة  سد   -11

الطالق)معكوسة(،متزايد)معكوسة(.

ستة  كّف  السالم  عليه  املؤمنني  امري  أصحاب  12-من 

آالف رجل عن مقاتلة املام عليه السالم يوم الجمل، 

يهرب.

1-من أسامء الزعفران، من اصحاب امري املؤمنني عليه السالم قال فيه: 

لو كان صخرًا لكان صلدًا, ولو كان جباًل لكان فندًا, وكأّنه ُقّد مّني قّدًا. 

2-موطني، الفرس الحسن الخلق، أرشد. 

و............ِ.  َأَنا  وآله(  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  قال  ميوت،  3-نقيض 

َطى. اَبِة َوالرُْوسرْ بَّ ِة ، َوَأَشاَر ِبالسَّ َجنَّ ِ يِف الرْ َكَهاَتنيرْ

4-نازلة شديدة)معكوسة( ، ظهر عليه الحزن والهم،مفرد عراق. 

يف  تأسست  سياسية  حركة  مشت)مبعرثة(،  رطوبة،  مع  بارد  5-ريح  

أملانيا بعد الحرب العاملية األوىل وتزعمها أدولف هتلر)معكوسة(.

6-هزال، مقدام وجريء، نقيض مؤالف. 

ُت الُقُدوِم)معكوسة(، من أنبياء بني ارسائيل)مبعرثة(، القائد عند  7-َوقرْ

الروم جمعه بطارقة)معكوسة(.

االمام  فيه  ولد  الذي  الشهر  الحسنى)معكوسة(،  الله  أسامء  8-من 

الحجة)عجل الله فرجه الرشيف()معكوسة(، بركة وِسعة عيش.

9-من اصحاب النبي)صىل الله عليه وآله( نفي اىل الربذة ومات فيها، 

ٌف يف كالمه، بحر)معكوسة(. 10- اضطراب وفوران، امُلَتَكلِّ

11-ثلثا درة، بني األسود واالبيض، نقيض الرطوبة

12-دهاء ومكر، قال فيه رسول الله ) صىل الله عليه وآله ( : ليشفعن من 

أمتي ألكرث من بني متيم وبني مرض.

13-نقيض فاجر، اسم سامراء القديم، أعان وعاضد.

ُط ِفيِه. َطِرُب بدمه َوَيَتَخبَّ ِرٌك َلألمور، متامثلة ، َقِتيَل َيضرْ 14-ُمدرْ

استراحة
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) ر و د (

َوِجِريٌر  اِم  َأْهِل الشَّ ِلَحْرِب  قال )عليه السالم(: )ِإنَّ اْسَتْعَداِدي 
ٌف أِلَْهِلِه َعْن َخرْيٍ ِإْن َأراُدوُه، َولِكْن  اِم، َورَصْ ِعْنَدُهْم، ِإْغالٌَق ِللشَّ
أُْي  تُّ ِلَجِريٍر َوْقتًا اَل ُيِقيُم َبْعَدُه ِإالَّ َمْخُدوعًا َأْو َعاِصيًا، َوالرَّ َقْد َوقَّ

ْعَداَد.(  ]1[ ِعْنِدي َمَع اأْلََناِة، َفَأْرِوُدوا، َواَل َأْكَرُه َلُكُم اإْلِ
اليشء  يف  واإِلرواَد  امُلْهلَة  بُرَوْيد  أَرْدَت  وإذا   " الخليل:  قال 
َعَماًل،  َعِمَل  وإذا  فتى،  يا  ُرَويدًا  امِش  تقول:  ْن،  وَنورِّ فانِصْب 
ُقلَت: ُرَوْيدًا ُرَويدًا، أي َأُروُد َأُروُد يف معنى ُرَوْيدًا املنصوبة."  

]2[
َعىَل  َيُدلُّ  َباِبِه  ُمْعَظُم  اُل  َوالدَّ َواْلَواُو  اُء  الرَّ  " فارس:  ابن  قال 
ْرَواُد  َمِجيٍء َوَذَهاٍب ِمِن اْنِطاَلٍق يِف ِجَهٍة َواِحَدٍة... َوِمَن اْلَباِب اإْلِ
ِإَذا  َكَذا،  َيْفَعَل  َأْن  َعىَل  َوَراَوْدُتُه  ُرَوْيًدا.  َيُكوَن  َأْن  اْلِفْعِل:  يِف 
ُرَوْيٍد  َوَتْكِبرُي  ٌة.  َشابَّ ُروٌد:  َجاِرَيٌة  اْلَباِب  َوِمَن  ِفْعِلِه.  َعىَل  َأَرْدُتُه 

ُروٌد. َقاَل:
ـــ من البسيط ـــ

يِش َعىَل ُروِد"  ]3[ َها ِمْثُل َمْن مَيْ َكَأنَّ
ْؤُد: امُلْهَلة يف اليشء. وقالوا: ُرَؤْيدًا  وُد والرُّ ابن منظور: "والرَّ
َأي َمهاًل؛ قال ابن سيده: هذه حكاية َأهل اللغة، وَأما سيبويه 
فهو عنده اسم للفعل. وقالوا ُرْويدًا َأي َأمِهْله ولذلك مل ُينث 
َمَهل...  ُيْجمع ومل يؤنث. وفالن مييش عىل ُروٍد َأي عىل  ومل 
وتقول منه: َأْرِوْد يف السرِي ِإْروادًا وُمْرَودًا َأي ارفق؛ وقال امُرؤ 

القيس: ]4[
ـــ من املتقارب ـــ

ِة وامُلْرَوِد َجَواُد امَلَحثَّ
واإِلرواد:   ... وامَلخرج؛  امُلْخَرج  مثل  َأيضًا  امليم  وبفتح 
اإِلمهال، ولذلك قالوا ُرَويدًا بداًل من قولهم ِإْروادًا التي مبعنى 
َأْرِوْد، فكَأنه تصغري الرتخيم بطرح جميع الزوائد، وهذا حكم 

هذا الرضب من التحقري ]5[ .
...أْرِوُدوا:  املنصوبة.  رويدًا  معنى  يف  َأرِوْد  العرب  وتقول   ...

ارفُقوا، أصله من أْرَوَد يف السري إروادًا، إذا سار برفق."  ]6[
أصحابه  عليه  أشار  حني  النص  هذا  يف  اإلمام  كالم  جاء 
عبدالله  بن  جرير  إرساله  بعد  الشام  أهل  لحرب  باالستعداد 
التمهل  أي:  )اإلرواد(  يرى  كان  ولكنه  معاوية.  إىل  البجيل 
والروية، ليمنح أعداءه فرصة يراجعون بها موقفهم من الحرب 
لعل فيهم راشدا مينع وقوعها، أو لعل خريا يقع ألهلها مع 

هذه الفرصة.
املصدر : موقع نهج البالغة

طرائف
الحكيم يجيب املهموم

نوادر الكلم

سأل رجل مهموم حكيام فقال :

أيها الحكيم لقد أتيتك وما يل حيلة مام أنا فيه من الهم ؟

فقال الحكيم : سأسألك سؤالني وُأريد إجابتهام

فقال الرجل : اسأل .. !!

فقال الحكيم : أجئت إىل هذه الدنيا ومعك تلك املشاكل؟ 

قال: ال

فقال الحكيم : هل سترتك الدنيا وتأخذ معك املشاكل؟

قال: ال

... األجدر أال يأخذ  : أمِر مل تأِت به، ولن يذهب معك  فقال الحكيم 

منك كل هذا الهم فكن صبورًا عىل أمر الدنيا وليكن نظرك إىل السامء 

أطول من نظرك إىل األرض يكن لك ما أردت ،

تستحق  ال  الدنيا  وأحوال  محسوم  وقدرك  مقسوم  فرزقك  أبتسم 

الهموم ألنها بني يدي الحي القيوم .

حل العدد ال�سابق
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مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يبدأ الجلد يف التعرض إىل 

العديد من املشاكل، والتي تبدأ بالجفاف وحتى اإلصابة برسطان الجلد، فكيف 

ميكن حامية الجلد يف تلك الحالة؟

تجيب إخصائية األمراض الجلدية والتناسلية، أمرية سامل: هناك نوعان من 

أشعة الشمس الضارة، األوىل فوق البنفسجية، وتحت البنفسجية وكالهام لهام 

أرضار عىل الجلد والبرشة تصل إىل حد اإلصابة بالرسطان.

أما عن طرق الوقاية من أشعة الشمس الضارة، فينصح باآليت:

الطعام

ما تناوله من طعام أو رشاب يؤثر عىل طبيعية الجلد، فكلام حصل الجسم 

عىل كميات مناسبة من السوائل واألطعمة ذات األلياف الطبيعية، مثل البوكىل 

والجزر والطامطم وغريها، عالج جفاف الجلد، وأصبحت البرشة أكرث نضارة.

حامية الجلد

باستخدمل  الذروة،  فرتة  خالل  خاصة  التعرق  فرط  من  التقليل  خالل  من 

مزيالت العرق، وتجنب الخروج يف الشمس يف تلك الفرتة.

أدوات الحامية املساعدة

الشمس،  الجلد من أشعة  التي تحمي  بها استخدام بعض األدوات  يقصد 

والنظارات  املظالت،  أو  الشمسية  واستخدام  العريضة،  القبعات  مثل 

الشمسية، التي تحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

املالبس

اختيار املالبس عليه عامل كبري يف الوقاية من أرضار الشمس، لذلك يفضل 

اختيار املالبس القطنية، وال تختار الضيقة أو الفضفاضة بل يفضل أن تكون 

وسط، كام يجب اختيار ذات األلوان الفاتحة لعكس أشعة الشمس.

 يتساءل الكثري من الناس حول كمية السكر املثىل التي يجب 

عليهم تناولها وحول املصادر األفضل للحصول عىل هذه املادة 

الرضورية للجسم. وأعلن خبريا التغذية األسرتاليان أليكس باركر 

وأنا دوبنهام أنه من الرضوري للجسم أن يحصل عىل السكر ولكن 

عىل األشخاص تناول كميات معتدلة منه ومن امللح أيًضا.  

األطعمة  كّل  يف  تقريًبا  السكر  نجد  إننا  التغذية  خبريا  وقال 

نظامنا  من  أساسًيا  جزًءا  ُيعّد  وهو  نتناولها  التي  واملرشوبات 

الغذايئ  النظام  عىل  بالرتكيز  الناس  الثنايئ  ونصح  الغذايئ. 

وامللح  السكر  مثل  منه  معّينة  عنارص  عىل  وليس  كمجموعة 

والكربوهيدرات.  

التي ال  وأضاف الخبريان أنه ميكن لألشخاص اختيار األطعمة 

تحتوي عىل نسبة عالية من السكر مثل حليب البقر القليل الدسم. 

من جهة أخرى حذر أليكس وانا األشخاص من تناول كميات كبرية 

يف  املوجود  العسل  ألن  طبيعًيا،  سكًرا  العتقاده  العسل  من 

وقال  السكر.  من  جًدا  عالية  نسب  يحتوي عىل  املعلبة  األطعمة 

خبريا التغذية إنه من الرضوري تناول كّل أنواع األطعمة بكميات 

إىل  واالنتباه  الطبيعي  الفاكهة  عصري  بتناول  نصحا  كام  معتدلة 

العنارص الغذائية للأمكوالت حني يقومون برشائها.

علمية وطبية

• اعداد:عيل الهاشمي

عىل صّحة االنسان؟
ما حقيقة أرضار السّكر 

سبل الوقاية من أشعة الشمس الضارة
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وسائل  باتت  حدٍّ  أي  إىل  يوضح  تقريًرا  إنسايت  ريسك  غلوبال  موقع  نرش 

التواصل االجتامعي ذات تأثرٍي قوي عىل الحمالت االنتخابية. 

بحسب التقرير، فقد أصبحت الحمالت السياسية ترتكز أكرث عىل أين وكيف 

سيجري استثامر أموال الحملة. فقد أضحت االنتخابات ُتحسم عب نسبة صغرية 

اإلعالم  وسائل  استغالل  إسرتاتيجيات  إتقان  وبات  املرتددين.  الناخبني  من 

ا للحمالت السياسية؛ بغية التأثري يف هؤالء الناخبني. االجتامعية أمًرا رضوريًّ

وفيام ييل أربع مالحظات تبني كيف أن اإلعالن عب وسائل اإلعالم الرقمية 

واالجتامعية يغري السياسة.

الحمالت االنتخابية تستثمر أكرث يف العامل االفرتايض

لإلعالنات  ميزانيتها  من  أكب  جزء  تخصيص  إىل  االنتخابية  الحمالت  تتجه 

الرقمية؛ ألن ذلك يدعم جهود التواصل مع الناخبني.

التواجد يف العامل االفرتايض يجلب الرشعية

املتحدة  الواليات  يف  البالغني  ثلثي  من  يقرب  ما  أن  إىل  التقرير  يشري 

بالنسبة للكثريين املصدر األول  يستخدمون وسائل اإلعالم االجتامعية، وهي 

لألخبار وجمع املعلومات. لذا فعدم التواجد عىل اإلنرتنت قد يعني أن مرشًحا 

أو قضيًة ما ال وجود لهام يف أعني الناخبني. فاإلنرتنت والتكنولوجيا مقدر لهام 

التكامل أكرث مع املجتمع.

تعزيز  عب  قوة  موقف  يف  الحمالت  تضع  ال  اإلنرتنت  عب  اإلعالنات  إن 

الصلة  ذات  والرسائل  األخبار  لنقل  سهلًة  وسيلًة  أيًضا  توفر  ولكنها  جهودها، 

للجمهور. 

وسائل التواصل االجتامعي عززت من سلطة املساءلة

ينخرط حوايل 39% من البالغني يف الواليات املتحدة يف األنشطة السياسية 

عب مواقع التواصل االجتامعي، حيث تسمح منصات وسائل اإلعالم االجتامعية 

للناخبني تجربة مستوى أعمق من التواصل مع الحملة، والتدقيق يف كلِّ وظيفة.

يعتب اإلنرتنت وسيلًة عظيمًة لتحقيق املساواة، فقد بات لكل شخص منٌب 

يعب عنه. يستغرق األمر جزًءا من الثانية حتى يصبح موضوع ما رائًجا، وقد اتجه 

جميع املرشحني للرئاسة نحو تويرت يف الدورة االنتخابية بسبب اتهامات بتغيري 

الدورة  ما  مرشح  يقض  رمبا  لذلك،  ونتيجة  القضايا.  مختلف  حول  املواقف 

الجديدة التالية يف تبير موقفه أو سحب بيان؛ خوًفا من خسارة األصوات.

وسائل التواصل االجتامعي تحرك الناخبني

يشري التقرير إىل أن أنسب طريقة للناخب ليشارك مع الحملة هي اإلنرتنت. 

أو  للرأي،  استطالع  واستكامل  باملال،  التبع  للمرء  ميكن  واحدة،  زر  فبنقرة 

التوقيع عىل عريضة إلظهار دعمه.

تتيح  اإلنرتنت  عىل  منصة  وهي   ،Cashtag# تويرت  أطلق   ،2015 سبتمب  يف 

كان  إذا  ما  وسواء  تويرت.  عب  السياسية  للحمالت  مبارشًة  التبع  للمستخدمني 

ّكن  مُيَ ما،  مرشح  مواجهة  أو  واملرشعني،  السياسات  عىل  التأثري  هو  الهدف 

محددة  رسائل  تقديم  خالل  من  فعالية  أكرث  تكون  أن  من  الحمالت  البنامج 

لناخبني بعينهم، عىل األجهزة والشبكات االجتامعية األكرث مالءمة لهم. وقد 

استفاد الرئيس أوباما من قوة اإلعالن عىل شبكة اإلنرتنت من خالل جمع أكرث 

من 504 ماليني دوالر خالل حملته االنتخابية عام 2012. وهذا يف نهاية املطاف، 

سيعزز املشاركة املدنية، وهو ميثل نرًصا للجميع.

كيف تغري مواقع التواصل االجتامعي من 

طبيعة الحمالت االنتخابية؟
املقال للكاتب  Domonique James ترجمة عبد الرحمن النجار 
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تنمية 

ولذلك ُينصح عند دراسة مادة معينة، مذاكرتها بشكل مستمر خالل العام 

الداريس وإن كانت ملدد زمنية قليلة، أفضل من تكثيف مذاكرة كل املادة  يف 

قبل  مرة  املعلومات ألول  أطول من خالل مذاكرة كم هائل من  زمنية  مدة 

لديها  األمد  قصرية  الذاكرة  بأن  علمية  دراسة  تفيد  إذ  قليلة،  بأيام  االختبار 

سعة قليلة  لتخزين املعلومات، تتجدد كل يوم بعد النوم، ومع تكثيف كّم 

كبري من التعلم يف وقت قصري يف اليوم الواحد، فإن ذلك قد يتعدى سعة 

التخزين يف ذاكرة اإلنسان.

ا، املصحوب بالتكرار عىل  ولذلك، فإن استذكار املواد لفرتات قصرية يوميًّ

فرتات زمنية متباعدة، ميثل أفضل استغالل لسعة التخزين يف الذاكرة قصرية 

األمد لدى اإلنسان.

ذاكر بعد املحارضة

تقرتب تلك الطريقة من الطريقة التي تسلفها، ُفُيفضل مذاكرة املادة بعد 

املحارضة الخاصة بها، ومراجعتها بعد ذلك  أفضل من إبقائها ملذاكرتها أول 

مرة قبل االمتحان، دون أي مراجعة مسبقة.

إذ تفيد دراسة تعود لعام 2007، أجرتها جامعتا كاليفورنيا وجنوب فلوريدا 

بأن املذاكرة قرب املحارضة التي تعلمت فيها شيًئا، أفضل وأكرث فاعلية من 

ومراجعة  املحارضة  بعد  باملذاكرة  ينصح  لذلك  االمتحان،  قرب  املذاكرة 

املادة بعد ذلك، قبل الوصول ملذاكرة ما قبل االمتحان.

ارشح لآلخرين ما ذاكرته

إن رشح ما تعلمته وذاكرت لآلخرين، ليس فقط ُيشعرك بالسعادة الناجمة 

عن تقديم خدمة لآلخرين، وإمنا أيًضا يساعدك عىل هضم املضمون بشكل 

ما  تعليم  يف  الوقت  لديك  كان  فإذا  فاعلية،  أكرث  مذاكرة  وتحقيق  أفضل، 

ذاكرته لزميلك الذي جاءك يطلب املساعدة يف فهم محتوى معني فال ترده، 

فاألمر مفيد لكام يف تثبيت املعلومة.

ذلك،   2014 لعام  تعود  علمية  دراسة   وتؤكد 

محل  الطالب  الباحثون  قّسم  الدراسة  وخالل 

الدراسة إىل قسمني، األول سيذاكر من أجل 

تعليم ما ذاكره لطالب سيتم اختبارهم 

سيذاكر  والثاين  تعلموا،  فيام 

االختبارات،  أجل  من 

نتائج  وأظهرت 

ال ُتحّمل عقلك ما ال يحتمل من الدراسة 
ل العديد من الطالب دراسة مادة معينة حتى األيام األخرية التي تسلف يوم االختبار، ومن ثم يذاكرون كامًّ هائاًل من املضمون استعداًدا  دامًئا ما يؤجرِّ

نهم من اجتياز االختبار، ولكن مع انتهاء وقت االختبار قد ينسون ما تعلَّموه يف تلك املادة خالل فرتة  لالختبار يف فرتٍة وجيزة، هذا األسلوب قد ميكرِّ

وجيزة؛ ألن املعلومات ببساطة حفظت يف الذاكرة قصرية األمد، ومل تنتقل للذاكرة طويلة األمد، من خالل مراجعتها املتكررة.

ا لدراسة أكرث فاعلية طرق مثبتة علميًّ

• اعداد:عيل الهاشمي
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ومنظم  كامل  اسرتجاع  أكب عىل  قدرة  لديه  كان  األول  القسم  أن  الدراسة 

وخلص  الثاين،  القسم  يف  نظرائهم  من  أفضل  بشكل  وأجابوا  للمعلومات 

الباحثون إىل أن توقع تعليم املضمون آلخرين أثناء مذاكرته يحسن عملية 

التعليم وينظم عملية اسرتجاع املعلومات واملعارف.

الكتب املطبوعة خري من اإللكرتونية

مع التطور التكنولوجي الكبري الذي نعيشه حالًيا، قد يلجأ البعض الستذكار 

مواده من خالل الكتب اإللكرتونية بداًل من الكتب املطبوعة، ولكن الكتب  

األقدم هي األفضل، وتحمل فاعلية أكب يف مذاكرة املواد.

واألبحاث،  للدراسات  نورمان  نيلسن  مجموعة  أجرت  الصدد،  هذا  و يف 

دراسة لقياس الفارق بني رسعة قراءة الكتب املطبوعة واإللكرتونية، وجرت 

الدراسة عىل 24 شخًصا، وقرأ كل مشارك يف الدراسة قصًة قصرية للكاتب 

الكتب  قراءة  أن  الدارسة  وأظهرت  مختلف،  بجهاز   هيمنجواي  إرنست 

املطبوعة كانت أرسع من قراءة الكتب عىل األجهزة اإللكرتونية.

وأفادت الدراسة بأن من استخدم )اآلي باد( كانوا أبطأ يف القراءة بنسبة 

6.2% ممن قرؤوا القصة يف كتاب مطبوع، وارتفعت تلك النسبة لتصل إىل 

10.7% بالنسبة ملن استخدموا جهاز »كندل« يف القراءة باملقارنة مبن قرؤوا 

القصة يف كتاب مطبوع، ويفيد تقرير نرشه موقع »تايم« أيًضا بأن القراءة 

اإللكرتونية ُتصعب من عملية التذكر.

كتاب  يف  املالحظات  وتدوين  بالدراسة  ينصح  لذلك 

ألن  فقط  ليس  اإللكرتوين،  نظريه  من  خري  مطبوع 

الدراسة  أظهرت  كام  قراءته  يف  أبطأ  اإللكرتوين 

وإمنا أيًضا، لكرثة ما يشغل الذهن أثناء القراءة 

عىل األجهزة اإللكرتونية وباألخص إن كانت 

مرتبطة باإلنرتنت، وما يصحبها من دردشة 

التواصل  ملواقع  وتصفح  إلكرتونية 

استمرارية  من  تعطل  قد  االجتامعي 

مذاكرتك.

بان تناول اللُّ

لُلبان  الطالب  مضغ  يكون  قد 

مسببات  أكرث  أحد  )العلكة( 

ما  فدامًئا  للمعلمني،  اإلزعاج 

يطلبون من الطالب التخلص من اللبان أثناء املحارضة، ويبدو أن املعلمني 

ليسوا عىل حق يف هذا الجانب، فمضغ اللبان يحسن أداء الطالب أكادميًيا!

وتخفيف  نشاطك،  لتجديد  الراحة  من  قسط  أخذ  املذاكرة  عند  يفضل 

الحمل عىل العقل، الذي يكون مثل العضلة التي تحتاج إىل راحة بعد كل 

فرتة زمنية من إشغالها، وتساعد أخذ الراحات عىل زيادة اإلنتاجية، واإلبداع 

لعام  وتعود  الكندية،  تورنتو  جامعة  أجرتها  دراسة  وكشفت  الرتكيز.  ورفع 

2014، أن عدم أخذ اسرتاحة الغداء يقلل اإلنتاجية.

من  قسًطا  يأخذ  أن  الفرد  بعدها  من  يجب  التي  املحددة  املدة  وحول 

بحًثا  االستشارية  دياجرم  مجموعة  أجرت  فقد  الراحة،  هذه  ومدة  الراحة، 

إنتاجية،  أكرث  املوظفون  عليها  يواظب  التي  العادات  أي  معرفة  ملحاولة 

يعملون  الرشكة، ال  إنتاجية يف  10% من املوظفني األعىل  أن  البحث  وكشف 

بشكل كامل خالل الساعات الثامين املخصصة للعمل، وإمنا يأخذون راحة 

مدتها 17 دقيقة، بعد كل 52 دقيقة عمل.

ذاكر قبل النوم

يعد أحد أهم العوامل املؤثرة يف املذاكرة، هو توقيتها، ويف هذا الصدد 

تنصح دراسة علمية باملذاكرة قبل النوم، إذ يعزز النوم القدرة عىل التعلم، 

إىل  األمد  قصرية  الذاكرة  من  النوم  قبل  تعلمها  تم  التي  املعلومات  بنقل 

الذاكرة طويلة األمد.

بأمان  تخزن  فإنها  األمد،  طويلة  الذاكرة  إىل  املعلومات  وصول  ومبجرد 

زمنية  فرتات  عىل  متكرر  بشكل  املعلومات  مراجعة  ومع  أطول،  لفرتات 

الذاكرة قصرية األمد، والذاكرة طويلة األمد؛  العالقة بني  متباعدة، تتحسن 

مام يطور القدرة عىل تذكر املعلومات بشكل أرسع وأكرث دقة.

ومن خالل الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، فقد أت الباحثون بـ39 

شاًبا انقسموا إىل مجموعتني، مجموعة أخذت قيلولة مدتها 90 دقيقة، بعد 

التعلم يف الساعة الثانية مساًء، واألخرى ظلت مستيقظة، وبحلول الساعة 

السادسة مساًء، أجرى الباحثون تدريبات واختبارات لكلتا املجموعتني عىل 

ما تعلموه قبل الثانية مساًء.

وتبني من خالل نتائج االختبارات أن املجموعة التي ظلت مستيقظة كانت 

أسوأ يف التعلم، يف الوقت الذي ظهر فيه أن املجموعة التي أخذت قيلولة 

كانت أقوى يف التعلم والتذكر بنسبة تصل إىل  %40.
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