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في البدء

• رئي�س التحرير
الحشد العاملي

مدعومة  البطلة  املسلحة  قواتنا  نرص  بشائر  زفت  ان  ما 

باملتطوعني امللبني نداء املرجعية يف الدفاع املقدس وأبناء 

العشائر الغيارى حتى انهالت رسائل التهاين والتربيكات عىل 

املسلحة  قواته  وأبناء  وحكومته  ومرجعيته  العراقي  الشعب 

تحققت  التي  الكبرية  واالنتصارات  الفذة  بالبطوالت  مشيدة 

عىل ايديهم وبفضل تضحيات شهدائهم وجرحاهم، والدعم 

اللوجستي الكبري ملختلف الجهات الشعبية والدينية.

وان رسائل التهنئة هذه مل تأت من فراغ امنا جاءت لتعرب عن 

وخاصة  املسلحة  قواتنا  بانتصارات  العاملي  االهتامم  مدى 

عصابات  احتلتها  محافظة  اول  املوصل  ساحة  يف  االنتصار 

قتال  وعمرانيا،  برشيا  ايذائها  يف  وأوغلت  االجرامية  داعش 

وتهجريا وهدما وإيغاال يف االفساد واإلذالل ألبنائها مبختلف 

طوائفهم.

مدى  عن  تعبريها  منها  جمة  معاين  الرسائل  حملت  وقد 

الباسلة والفصائل املنضوية تحت  االحرتام والتقدير لقواتنا 

لوائها من املتطوعني من مختلف اطياف الوطن، ومنها إثبات 

الروح البطولية التي يتمتع ابناء الشعب العراقي عموما وعودة 

املعنويات العالية والروح القتالية للقوات املسلحة العراقية 

بعد كبوة الفرس التي اصابته نتيجة لعدة ظروف سلبية كان 

يعيشها.

وحملت الرسائل كذلك إشارة اىل أن املتطوعني الذين يطلق 

استحق  قد  املقدس  الشعبي  الحشد  تسمية  البعض  عليهم 

بجدارة وسام الرشف ملا قدمه من دعم جليل ودور ال نظري 

املواجهة  خط  طول  عىل  االنتصارات  أبهر  تحقيق  يف  له 

بشهادة  الحديث  العرص  شهدها  اجرامية  عصابات  اعتى  مع 

جهات  من  الصادرة  االعالمية  والتقارير  الخرباء  من  العديد 

متخصصة بهذا الشأن.

شعبا  العراق  ان  من  سابقا  تردد  ما  الرسائل  تلك  أكدت  كام 

نيابة عن  امنا يخوض حربا رضوسا  وحكومة وقوات مسلحة 

االجرامية  االعامل  فداحة  برمته  العامل  شهد  بعدما  العامل 

اىل  االعامل  تلك  وامتداد  يساندها،  ومن  داعش  لعصابات 

بقعة  اجرامها  من  تسلم  ومل  املعمورة،  اصقاع  مختلف 

لدول  انتصارا  بحق  العراق  انتصار  فكان  أقدامهم،  وصلتها 

العامل املحبة للسالم ولإلنسانية أجمع. 

وإذا ما كان من كلمة أخرية ال بد منها بحق )الحشد الشعبي( 

تقف موقفا  كانت  التي  الجهات  كل  اىل  الدعوة  فهي  حرصا، 

سلبيا منه وتسعى اىل اتهامه بشتى انواع التهم واالفرتاءات، 

الصور  نرش  يف  جديدة  صفحة  تبدأ  وأن  ذلك  عن  تكف  بأن 

تحقيق  يف  لهم  املهم  والدور  ألبطاله،  املبهرة  االنسانية 

النرص، الذي أكدت معاين رسائل التهنئة أنه نرص عاملي قادته 

وليس  الشعبي(  )الحشد  فصائل  جيل  بشكل  فيه  وساهمت 

عىل  العامل  يجمع  أن  يستحقون  وهم  فقط،  عراقيا  نرصا 

تسميتهم )بالحشد الشعبي العاملي(، بعدما ساهم وسيبقى 

مساهام يف القضاء عىل احالم االرهاب يف نرش مفاسده يف 

العامل كله.  
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أكد ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ 

أهمية إبراز الهوية القرآنية للمجتمع خصوصا يف املدن املقدسة.

جاء ذلك خالل زيارته اىل مرشوع رعاية املواهب القرآين الوطني 

الذي تبناه دار القرآن الكريم يف مدينة اإلمام الحسن املجتبى 

عليه السالم للزائرين.

وأعرب املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة عن أمله يف ان 

يكون طلبة املرشوع من حملة القرآن مضمونا وعمال, فضال عن 

تطوير امكانياتهم, لالنطالق بتمثيل العراق يف املحافل القرآنية 

الدولية.

واستعرض طلبة املرشوع مجموعة من النشاطات القرآنية تنوعت 

االنكليزية,  اللغة  اىل  املرتجمة  والتالوة  والتالوة,   الحفظ  بني 

باإلضافة اىل اختبار الحفاظ املوهوبني.

املنصوري  باقر  للمرشوع محمد  التحضريية  اللجنة  وقال عضو 

الفرتة  هذه  مرور  بعد  الطلبة  ملستويات  الطيبة  النتائج  "ان 

الوجيزة عىل انطالقه هو خري دليل عىل نجاحه يف إعداد نخبة 

من حفاظ وقراء القرآن الكريم".

الكريم  للقرآن  وقارئ  حافظ   100 إعداد  اىل  املرشوع  ويهدف 

املقدسة  الحسينية  والعتبة  العراق  لتمثيل  وتأهيلهم  وتهيئتهم 

يف املحافل القرآنية الدولية.

مدير  التقى  ذاته  الصعيد  وعىل 

العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار 

حسن  الشيخ  املقدسة  الحسينية 

التعليمية  املالكات  املنصوري 

أجل  من  املرشوع  وطلبة 

يف  العمل  سري  عىل  الوقوف 

لإلطالع  واملحارضات  الدورات 

الخاص  املنهاج  تطبيق  عىل 

الطلبة  إىل  واإلستامع  للمرشوع 

وتوجيههم  احتياجاتهم  وتلبية 

وتنمية  العمل  نجاح  شأنه  من  ملا 

مواهب الطلبة، جاء ذلك بحضور 

اللجنة املرشفة واملدير التنفيذي 

للمرشوع واملالك التعليمي يف قسم التالوة

االنتفاع من  الشيخ املنصوري طلبة املرشوع إىل رضورة  ووجه 

القرآن الكريم تالوة وحفظًا وتطبيقًا وأن يكون القارئ والحافظ 

قرآنًا مييش عىل األرض بجميع سلوكياته وأخالقه، وأكد املنصوري 

عىل تذكريهم باألهداف السامية املرجوة من املرشوع ورضورة 

السعي لتحقيقها. 

الدار  مدير  للقاء  ارتياحهم  عن  جانبهم عرب طلبة املرشوع  من 

واالستامع إليهم بشكل مبارش متمنني تكرار هكذا لقاءات.

القراء  من  الطلبة  مواهب  بعض  إىل  االستامع  اللقاء  شهد  كام 

والحفظة األمر الذي يعد خطوة تشجيعية باتجاه تحقيق أهداف 

الواعدة  واألصوات  الخالقة  الطاقات  حيث  املتنوعة  املواهب 

القرآن  دار  عىل  القامئني  قبل  من  والثناء  التشجيع  تلقت  التي 

الكريم من أجل امليض يف الحفظ واإلتقان وزيادة تطوير هذه 

اإلمكانات.

التعبري عن شكرهم ملا وجدوه من  هذا وحاول طلبة املرشوع 

يصبوا  ما  أفضل  بتقديم  املقدسة  الحسينية  للعتبة  اهتامم 

متواصلة  وجهود  هادفة  مشاريع  من  الكريم  القرآن  فتية  إليه 

يف تطوير العمل القرآين واحتضان القراء والحفاظ من الشباب 

والناشئة املوهوبني والسعي لتطويرهم

ممثل املرجعية الدينية يتفقد املرشوع الوطني لرعاية املواهب 
القرآنية

أخبار  و تقارير

ذو القعــدة ـ  1438 هـ6



أخبار  و تقارير

شهد يوم الخميس املوافق 7/20/ 2017 افتتاح مؤمتر االثار والرتاث 

رمز الحضارة وهوية االمم الذي عقد عىل قاعة سيد االوصياء عليه 

للعتبة  العامة  األمانة  برعاية  املقدس  الحسيني  الصحن  السالم يف 

الحسينية املقدسة وبحضور سامحة املتويل الرشعي للعتبة الحسينية 

الكرباليئ وجمع كبري من الشخصيات  الشيخ عبد املهدي  املقدسة 

املختصة والدولية والدينية وكوكبة من الشخصيات اإلعالمية.

تلتها  الحكيم  الذكر  آيات من  بقراءة  االفتتاحية  الجلسة  وانطلقت 

قراءة سورة الفاتحة عىل ارواح شهداء العراق فكلمة العتبة الحسينية 

املقدسة القاها السيد أفضل الشامي نائب األمني العام يف العتبة 

االورشليمي  مينا  العراق االب  االديان يف  كلمة ممثل  ثم  الحسينية، 

للجنة  كان  فيام  املتحدة  االمم  ممثل  بوستني  األستاذ جورج  وكلمة 

التحضريية نصيب يف كلمة القاها الشيخ صالح الوائيل مع قصيدة 

للشاعر الدكتور احمد العلياوي.

واملراقد  واالثار  الرتاث  عن  وثائقي  بفلم  الجلسة  اختتمت  وقد 

املقدسة والكنائس التي تعرضت للدمار والنهب والتخريب عىل ايدي 

عصابات داعش اإلرهابية يف العراق.

مؤمتر لالثار والرتاث يف العتبة الحسينية املقدسة

برعاية العتبة الحسينية املقدسة 
مركز العالمة الحيل يعقد مؤمتره الدويل االول

اعلن  املنهج(  وتطوير  الرتاث  تأصيل  الحلة  )حوزة  تحت شعار 

الحيل  العالمة  مؤمتر  عن  بابل  محافظة  يف  الحيل  العالمة  مركز 

الدويل االول برعاية العتبة الحسينية  املقدسة .

واعلنت اللجنة املنظمة للمؤمتر خالل مؤمتر صحفي عقد يوم 

االربعاء 2017/7/19 يف املركز املذكور عن انطالق اعامل املؤمتر 

علامء  تراث  احياء  تتبنى  دورية  مؤمترات  سلسلة  يتضمن  والذي 

وفقهاء مدينة الحلة . 

خالل  الحلو  عيل  محمد  السيد  التحضريية  اللجنة  رئيس  وقال 

العالمة  مؤمتر  انطلق  املقدسة  الحسينية  العتبة  برعاية  املؤمتر" 

الحيل الدويل الذي يعد االول من نوعه يف محافظة بابل لنستذكر 

من خالله حياة العالمة الحيل ومرشوعه العلمي وإنجازه املعريف, 

موضحا أنه : ستكون هناك بحوث رصينة تقدم للمؤمتر من باحثني 

لتحقيق  املؤمتر,  محاور  ضمن  االختصاص  ذوي  من  وأكادمييني 

االهداف املرسومة له عىل وفق معايري العملية.

وبني الحلو: ان من بني اهداف املؤمتر هو السعي لتفعيل نوع 

املشاركة وتنويعها من خالل االنفتاح عىل جميع املؤسسات ودور 

النرش العربية واالجنبية من مراكز ابحاث وهيئات علمية متخصصة 

ليك يخرج هذا املؤمتر مبنجز علمي وبحثي متميز يتمثل بطباعة 

نوادر املخطوطات للعالمة الحيل. 

فيام قال عضو اللجنة االعالمية للمؤمتر الدكتور بدر نارص" ان 

واستقطاب  الحيل  العالمة  مخطوطات  جمع  اىل  يسعى  املؤمتر 

من  واسعة  ملجموعة  االستكتاب  دعوة  خالل  من  العلم  االقالم 

املحققني والفضالء من اساتذة وطلبة الحوزات العلمية املنترشة 

يف العاملي العريب واالسالمي، آخذين بنظر االعتبار الجهد املبذول 

ونوع البحث وجديته وبراعته يف املشاركة والتقييم.

• فيصل غازي 
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االربعاء  يوم  املقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  عقدت 

من  نخبة  مع  حواريا  مؤمترا  م،  يوليو2017   19  - 1438هـ  شوال   24

الضوء  لتسليط  االنبياء  خاتم  قاعة  يف  وذلك  الحربيات  املراسالت 

عىل دور املراسالت الحربيات العراقيات يف نقل وتوثيق انتصارات 

القوات االمنية والحشد الشعبي.

وقال السيد جامل الدين الشهرستاين رئيس قسم االعالم يف العتبة 

الحسينية "بعد متابعتنا ملا جرى بعد انتهاء عمليات املوصل الحظنا 

ان املؤسسات بصورة عامة ال تهتم بجانب املرأة ودورها يف تحرير 

املوصل فكان االختيار بإقامة مؤمتر حواري مع نخبة من املراسالت 

الحربيات " مضيفا" ان االعالم العراقي ميجد ويقدم املراسالت غري 

عىل  الضوء  يسلط  وال  العراقيات 

العراقيات  الحربيات  املراسالت 

الحربية  املراسلة  ان  العلم  مع   ،

العراقية اثبتت وجودها وعملها".

املراسلة  ان  الشهرستاين"  وتابع 

واضح  تأثري  لها  العراقية  الحربية 

 ، الشخصية  طاقتها  عىل  باالعتامد 

ونأمل ان يكون هذا املؤمتر بداية 

ملؤمتر اوسع للمراسالت الحربيات العراقيات".

املرجعية  فتوى  اعالن  بعد  رشيد"  مروة  الحربية  املراسلة  وقالت 

تطوعنا مع قوات سهل نينوى لواء الشبك لتغطية املعارك والتدريبات 

العسكرية، ثم تطوعت يف فريق االعالم الحريب كمراسلة ومصورة 

يف نفس الوقت".

وبخصوص املؤمتر قالت رشيد" انها مبادرة جميلة وخطوة مباركة 

من العتبة الحسينية لإلشادة بدور املراسالت الحربيات".

العسكرية  العمليات  يف  للدخول  صعبا  املرأة  دور  كان  وتابعت" 

ان  ورغم  املسلم،  العراقي  املجتمع  طبيعة  اىل  ذلك"  "عازية 

يف  جدارتهن  اثبنت  لكنهن  قليال  عددهن  كان  الحربيات  املراسالت 

ايصال رسالتهن اىل العامل من خالل البصمة التي تركت يف الساحة 

العراقية".

من جهتها قالت املراسلة الحربية رؤى الشمري" شاركت يف عدة 

العلم اىل معركة تحرير املوصل، ووثقنا  ابتداًء من معركة  عمليات 

طيلة فرتة مرافقتنا القوات االمنية حقائق ضد داعش من خالل التقارير 

التي انجزناها، وبإمكان العراق استخدامها كوسيلة ألخذ حقوقه امام 

االمم املتحدة من الدول الداعمة للعنارص االرهابية

توثيق  يف  انترصنا  الشمري"  وتابعت 

ارتكبها  التي  داعش  تنظيم  جرائم 

كدروع  واستخدامهم  املواطنني  ضد 

برشية".

ما  هناك  ليس  الشمري"  واكدت 

هذه  يف  فاملرأة  الرجل،  دور  يعوض 

كانت  العراق  بها  مير  التي  املرحلة 

العامل  دول  كل  ففي  جديدة،  تجربتها 

يف  صعوبة  هناك  تكن  ومل  حربية،  مراسلة  او  مراسل  هناك  يوجد 

وجود مراسلة حربية بل بالعكس".

التي  االنتقادات  حجم  بقدر  مشاكل  نواجه  مل  الشمري"  وقالت 

التجربة هي جديدة عىل  ان هذه  لنا من قبل املجتمع كون  وجهت 

مجتمعنا، لكن مع مرور الوقت وظهور الوثائق التي تم استحصالها 

من خالل التوثيق والدخول اىل مناطق ساخنة وصعبة، اقتنع املجتمع 

برسالتنا االنسانية وأهميتها

العتبة الحسينية تسلط الضوء عىل دور املراسالت الحربيات 
العراقيات يف توثيق انتصارات القوات االمنية

أخبار  و تقارير
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العّباسية املقّدسة الفتتاح  العتبة  تستعّد 

توّسمت  بالطّب  تختّص  أهلّية  جامعة  أّول 

وتضّم  الطبّية(،  العميد  )جامعة  باسم 

العام  الطّب  أقسام  األوىل  مرحلتها  يف 

افتتاح  يتّم  أن  عىل  والتمريض  واألسنان 

وحسب  املستقبل  يف  أخرى  طبّية  أقسام 

الخطط التي وضعها قسُم الرتبية والتعليم 

العايل يف العتبة املقّدسة.

يأيت افتتاح هذه الجامعة ضمن االهتامم 

املقّدسة  العّباسية  العتبة  توليه  الذي 

ومساهمتها  واألكادميي  التعليمي  بالجانب 

يف الرقّي به، فضاًل عن النجاح الذي تحّقق 

اإلنسانّية  الدراسات  )كلّية  الكفيل  كلّية  يف 

طلبات  هناك  ذلك  اىل  إضافًة  سابقًا(، 

الراغبني  املتفّوقني  الطلبة  من  متزايدة 

بالدراسة يف مؤّسسات تعليمّية تابعة للعتبة 

املقّدسة.

)النجف  طريق  عىل  يقع  الجامعة  مكان 

دومنًا  بـ)25(  تقّدر  مساحٍة  عىل  كربالء(   –

مخّططاتها  وضعت  مرّبع-  مرت   62,500-

قريناتها  ملعاير  وفقًا  والتنفيذّية  التصميمّية 

من الجامعات العراقّية وبلمسات فنّية تسهم 

وبأمنوذج  للتعلم  مثالّية  أجواء  خلق  يف 

قطاع  يف  الرائدة  النامذج  ُيحايك  أكادميي 

طبّية  وتخّصصات  بربامج  العايل  التعليم 

مختلفة أبدعت يف تنفيذها املالكات الفنّية 

الهندسّية  الصيانة  قسم  يف  والهندسّية 

التابع للعتبة املقّدسة.

قاعة  عرشة  خمس  عىل  الجامعة  تحتوي 

قاعات  بها  تلحق  ومؤّثثة  مجّهزة  دراسّية 

حسب  وكلٌّ  للمختربات  ُخّصصت  أخرى 

لرئاسة  مستقّلة  بناية  عن  فضاًل  اختصاصه، 

ومسجد  الطاّلب  لسكن  ومجّمع  الجامعة 

للّصالة للرجال والنساء وناٍد طاّليب وساحات 

رياضّية ومركز طّبي وموقف للسيارات.

متكّررة  زيارات  الجامعة  ملوقع  ُأجريت 

العايل  التعليم  وزارة  من  مختّصة  للجان 

للمالحظات  إبدائها  وبعد  العلمي،  والبحث 

التي أدلت بها مّتت معالجتها، وبالنتيجة كانت 

الجامعة ضمن املعايري العاملّية املعتمدة؛ 

الكفيل  ملستشفى  زيارة  هناك  كانت  كذلك 

التخّصيص؛ وتمَّ الوصول إىل نتيجة إيجابّية 

النهوض  بأنَّ املستشفى ستكون قادرة عىل 

يف مسؤولّياتها يف التعليم الطّبي.

والتعليم  الرتبية  قسم  أّكد  وقد  هذا 

أّن  املقّدسة  العّباسية  العتبة  يف  العايل 

وتستقبلهم  للطلبة  ستفتح  الجامعة  أبواب 

مطلع العام الدرايس املقبل )2017 – 2018(.

العتبُة العّباسية املقّدسة تستعّد الفتتاح أّول جامعة 
أهلّية تختّص بالطّب.

أخبار  و تقارير

تشن  العراق  يف  الصيني  السفري  زار 

الثالثاء  وي تشينغ والوفد املرافق له يوم 

العتبة  1438املوافق2017/7/18،  شوال   23

العلوية املقدسة، اطلع فيها عىل املعامل 

أرجــاء  يف  املنترشة  واألثــريــة  التاريخية 

املرقد الطاهر ثم كانت له جولة يف الجزء 

املخصص للزيارة والعبادة مبرشوع صحن 

فاطمة )عليه السالم(.

وقال السفري الصيني يف ترصيح للمركز 

 " الجولة  بعد  املقدسة  للعتبة  اإلعالمي 

العلوية  العتبة  زيارة  ويسعدين  يرشفني 

املاضية ومبجرد  السنة  ففي  الثانية،  للمرة 

لبالدي  جديد  كسفري  العراق  اىل  وصويل 

يف العاصمة بغداد اخرتت النجف األرشف 

لتكون املحافظة األوىل التي أزورها خارج 

املحافظة  هــذه  ان  أعــرف  ألنني  بغداد 

الروحية  العاصمة  تعد  املقدسة  واملدينة 

للعراق".

وأضاف"  وقمت بزيارة املدينة املقدسة 

العريق  لتاريخها  احرتامي  عن  للتعبري 

أقوم  وأنا  فيها،  املزدهرة  الدينية  والثقافة 

التواصل  لتعزيز  النجف  اىل  الزيارة  بهذه 

االقتصادي  والتعاون  والحضاري  الثقايف 

بني الصني والعراق

سفري الصني يف العراق: النجف االرشف العاصمة الروحية للعراق
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• الشيخ عبد المهدي الكربالئي

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

• يعّدها ويحررها: صباح الطالقاين

شذرات الجمعة

الكرباليئ:: نصائح للزائرين وبيان سلبيات األعراف العشائرية
خطبة  يف  الكرباليئ،  املهدي  عبد  الشيخ  كربالء  يف  العليا  املرجعية  ممثل  قال 

الجمعة التي ألقاها يف الصحن الحسيني بتاريخ 23/رجب األصب/1438هـ املوافق 

2017/4/21م" يصادف يوم االحد القادم ذكرى استشهاد اإلمام الكاظم موىس بن 

جعفر )عليه السالم( حيث يتوجه مئات اآلالف من املواطنني والوافدين من خارج 

العراق اىل الكاظمية املقدسة ألداء مراسم العزاء والزيارة، وندعو الزائرين الكرام 

اىل التعاون مع االجهزة االمنية املكلفة بحاميتهم وإّتباع خططها وتعليامتها، كام 

ندعو الجميع ألن يحرصوا عىل أن يتمثل يف هذه الزيارة - كام يف األعوام السابقة- 

وحدُة أبناء هذا الوطن وتآلفهم وانسجامهم وتعاونهم يف الخريات واالبتعاد عن 

كل ما يثري الفرقة واالختالف وييسء اىل متاسك نسيجهم الوطني..

وبخصوص األعراف والتقاليد العشائرية بنّي ممثل املرجعية العليا بعض الظواهر 

بّينا يف خطبة سابقة أن العشائر يف العراق متثل مدرسة  السلبية قائاًل" سبق أن 

ولكن يف  الرفيعة،  واألخالق  السامية  واملبادئ  النبيلة  القيم  من  كبرية  ملجموعة 

مع  تتناىف  التي  والتقاليد  واألعراف  املامرسات  من  مجموعة  برزت  الوقت  نفس 

الرشيعة االسالمية والقوانني النافذة وهذه األعراف والتقاليد السلبية لو استمرت 

وتجذرت يف املجتمع فستكون لها مخاطر وتداعيات خطرية عىل املجتمع وتعايشه 

السلمي، وسنذكر بعض املامرسات ليك يتم االلتفات اليها:

1-الخروج عن الضوابط الرشعية فيام يسمى بـ )الفصل(.

ولكن  مواردها  مختلف  للديات يف  معينة  مقادير  االسالمية  الرشيعة  فقد حددت 

العشائر تفرض احيانًا مقدارًا أعىل بكثري من املقدار املقرر رشعًا  نجد ان بعض 

ومن دون وجه حق...

2-تجاوز الرشع والقانون يف التصدي للقصاص وايقاع العقوبة بالقتل يف جرائم 

ليست عقوبتها ذلك.

3- )النهوة( وهي ظلم بنّيْ وعىل خالف الرشع الحنيف فليس ألحد أن يجرب الفتاة 

عىل الزواج ممن ال تريده وليس ألحد أن مينعها من الزواج ممن ترغب فيه ويوافق 

عليه أهلها.. 

4-ظاهرة )الجلوة( وهو أن ُيحكم عىل شخص او مجموعة عوائل بالنفي من منطقة 

سكناهم لكون احد االشخاص من عائلتهم او عشريتهم قد ارتكب جرمية معينة، 

وهذا ايضًا مام ال أساس له عقاًل وال رشعًا..

5-القصاص من الربيء بجرم شخص من عشريته..

6-التفريط بالحق الرشعي لورثة املجني عليه..

7-االرساف والتبذير يف اإلطعام يف مجالس الفاتحة وغريها..

8-اطالق العيارات النارية يف املناسبات املختلفة وهذا ايضًا ال مربر له رشعًا وال 

قانونًا..

الصايف: العراق مصدر األخالق والتحّض 

الثانية  العليا السيد احمد الصايف يف الخطبة  الدينية  قال ممثل املرجعية 

 ")2017/  4/14( الجمعة  يوم  الرشيف  الحسيني  الصحن  من  الجمعة  لصالة 

ان العراق بلد متجذر له عمق تأريخي وارث حضاري إال انه يحتاج اآلن اىل 

إلرجاعها  املجتمع  يف  تغيبًا  شهدت  التي  املفاصل  بعض  يف  النظر  اعادة 

بهدف الوصول اىل حالة التحرض، وارجاع تلك املفاصل ليس باألمر املعقد 

والصعب بقدر ما هو أمر يتطلب تحمل املسؤولية من قبل الجميع والتكاتف 

لخلق الجو املناسب لها.."

وتابع" ان عىل اآلباء والكوادر التدريسية التي يقع عىل عاتقها تربية األبناء سواء 

البيت او املدرسة او املحلة او يف العمل رضورة تعليمهم االلتزامات  يف 

الخاصة دينيًا وعرفيًا، ونذكر هنا عهد اإلمام عيل عليه السالم ملالك االشرت 

الذي جاء فيه )الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف الخلق( حيث 

ان اإلمام عليه السالم مل يكرم االول عىل حساب الثاين ومل يهمل الثاين 

محبة  األبناء عىل  تربية  الحث يف  مؤكدًا عىل" رضورة  االول".  عىل حساب 

اآلخرين واحرتام األنظمة التي تنعكس ايجابيًا عىل املجتمع".

وأشار ممثل املرجعية الدينية اىل" اننا نجد من يتحدث عن مجتمع آخر يحرتم 

االنسان والجميع يتمنى الوصول لتلك الحالة، ولكن مل نسأل من املسؤول 

عن وجود هذه الحالة لدينا ونحن امة لها جذورها وأصالتها، ونتسائل أيضا 

عّمن هو املسؤول عن هذا التشتت ونحن امة فيها شجاعة وأبطال وفيها فتية 

ميكن لهم بناء هذا البلد". موضحًا ان الدولة مبفهوم الدولة لها التزامات إزاء 

بقاء التحرض كحالة عند شعبها وتتحمل االنعكاسات السلبية يف حال االساءة 

ألن جميع القوانني التي تخدم تلك املجتمعات اليوجد فيها تطويقا". محذرًا 

من" أن تتحول األمة اىل أمة تكتب عىل الورق وال يوجد لتلك الكتابة صدى 

يف الحياة".

وانتقد السيد الصايف استهزاء البعض بالقوانني مبينًا" ان البعض يتوىف يف 

حادث معني ومن خالل التحقيق يتبني أن جزء من السبب يكمن بعدم ربطه 

لحزام األمان، وعىل الرغم من ذلك تجد عدم االلتزام بهذا االمر الن الناس 

تستهزئ مبن يلتزم بضابطة تحمي حياته". مشريًا اىل" ان بعض الشباب حينام 

يستقل دراجة ال يجد من ينصحه ومن ثم يفقد حياته، ونؤكد ان هذه األمور 

ليست محل استهزاء ألنها ال متّثل شيئا معيبًا او منكرًا".

• الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
بوالدة  للمحتفلني  وتوصيات  للمقاتلني  واإلجالل  :التقدير  الكرباليئ: 

امُلنتظر )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(
الخطبة  يف  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 

الثانية لصالة الجمعة بالصحن الحسيني الرشيف يف ۸/شعبان/14۳۸هـ املوافق 

5-5-2017م" يف ليلة الجمعة القادمة النصف من شعبان املعّظم تقرتن رشافة 

الحسن  بن  الحجة  اإلمام  بذكرى والدة  تعاىل  لله  وتهجدًا  ومناجاة  عبادة  الليلة 

املنتظر عجل الله تعاىل فرجه الرشيف، وهي مناسبة عظيمة سيعرّب فيها محبو 

منهم  الكثري  وسيؤدي  ورسورهم  ابتهاجهم  عن  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

مراسم الزيارة لإلمام الحسني )عليه السالم( يف كربالء املقدسة.

ذكرى  وهي  جميعًا  قلوبنا  عىل  عزيزة  أخرى  مناسبة  هناك  الكرباليئ"  وأضاف 

دعوة املرجعية الدينية العليا يف الرابع عرش من شعبان عام 1435هـ - أي قبل 

ثالثة أعوام- القادرين عىل حمل السالح لاللتحاق بالقوات املسلحة للدفاع عن 

فهّب  االجرامية،  داعش  عصابات  هجمة  أمام  ومقدسات،  وشعبًا  ارضًا  العراق 

أن  هنا  ويجدر  العظيمة،  املهمة  بهذه  للقيام  وشبانًا  شيبًا  منهم  اآلالف  مئات 

نذكر أمرين:

قوات  يف  املقاتلني  ألعزتنا  والتعظيم  واإلجالل  والتقدير  بالشكر  نتوجه  اواًل: 

مكافحة االرهاب ولواء الرد الرسيع والجيش مبختلف صنوفه والرشطة االتحادية 

تضحيات  من  قدموه  ما  عىل  مسمياتهم  مبختلف  األبطال  املتطوعني  وحشود 

كبرية وبذلوه من دماء طاهرة وقاموا به من َصْوالت وطنية عظيمة لحامية العراق 

وتخليصه من رجس االرهاب الداعيش.

ندعو  نينوى  املتبقية من محافظة  األجزاء  بتحرير  األيام  يقومون يف هذه  وإذ 

اىل مزيد من التنسيق والتعاون بني مختلف القوات املشاركة يف القتال لتطوى 

جراء  كبريًا  مثنًا  دفعت  التي  املحافظة  هذه  لتحرير  االخرية  الصفحات  رسيعًا 

جرائم العصابات االرهابية..

من  النصف  يف  املباركة  الوالدة  مبناسبة  املحتفلني  أنظار  نلفت  ان  نوّد  ثانيًا: 

شعبان اىل أن املعركة املصريية التي يخوضها شعبنا ومقاتلو القوات املسلحة 

وخلفت  والجرحى  الشهداء  من  الكثري  بسببها  سقط  قد  األبطال  واملتطوعون 

كبرية  أعداد  نزوح  يف  وتسببت  والثكاىل،  واألرامل  األيتام  من  متزايدة  أعدادًا 

من املواطنني.. ومن هنا ينبغي ان تكون مظاهر الفرح والرسور التي تقام بهذه 

كام  بلدنا،  بها  مير  التي  االستثنائية  االوضاع  مع  االنسجام  حدود  يف  املناسبة 

الذين لوال تضحياتهم  ينبغي للمحتفلني أن ال ينسوا فيها اخوانهم املقاتلني – 

لكانت أفراحهم احزانًا- فيخصصوا جزءًا من خطبهم وأهازيجهم لتمجيد هؤالء 

الكرام واإلشادة ببطوالتهم والتعبري عن مواصلة مسريتهم يف التضحية والفداء 

حتى تحقيق النرص النهايئ بعونه تعاىل".

الصايف: ندعو لالهتامم بالشباب ألنهم ذخرية البلد
قال ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف خالل خطبة الجمعة 

املوافق  1/شعبان/1438هـ  يوم  الرشيف  الحسيني  الصحن  يف  ألقاها  التي 

أن  يف  الواحد  املجتمع  أبناء  بني  تعاضد  هناك  أن  الشك  2017/4/28م" 

وفق  بينهم  فيام  العالقة  طبيعة  تحدد  اجتامعية  أنظمة  ألنفسهم  ينسجوا 

برشية  او  كانت  طبيعية  ثروات  فيه  مجتمع  أي  وايضًا  ككل،  الدولة  نظام 

فسنجد هناك قاساًم مشرتكًا مهاًم فيها أال وهو فئة الشباب التي تعترب من 

الفئات  فرز  عند  الصحّية  العالمات  من  وتعد  بلد  أي  يف  املهمة  الرثوات 

العمرية الناشطة واملنتجة.."

برضورة  نعتقد  الذين  الشباب  هؤالء  مع  بإيجاز  سنتكلم  الصايف"  أضاف 

االهتامم بهم من اآلخرين وكذلك رضورة أن يهتّموا بأنفسهم ألنهم خرجوا 

من عمر الصبا اىل مرحلة الشباب، ونود الخوض يف أمرين بايجاز:

الستثامر  املناسبة  األجواء  توفري  يف  املجتمع  مسؤولية  عىل  نؤكد  األول: 

الشباب هو  الذي ال يحرص عىل تعليم  الشباب.. فاملجتمع  طاقات هؤالء 

مجتمع متأخر، واملجتمع الذي يحرص عىل تعليم الشباب هو مجتمع متنّور 

ومجتمع متحرّض، ألن الشاب هو طاقة وذخرية املستقبل..

الثاين: رضورة أن يعيش الشاب يف جو يحببُه اىل بلده، فقد يكون الشاب 

متعلم لكنه قد ال يحب بلده، ولذا فهناك رضورة قصوى ألن يشعر الشاب 

ان هناك استحقاق حقيقي منه اىل بلده، وهذا الكالم ليس له عالقة بالنظام 

السيايس امنا له عالقة برتبية جيل شباب يتعلم حب بلده، وبالنتيجة البد ان 

يعي ويفهم حتى يكون عنرصًا نافعًا وعنرصًا بانيًا.."

وتابع ممثل املرجعية" ان الشاب اليوم هو يف عمر الورد وغدًا سيكون له 

قرار يف ادارة املجتمع، فإذا مل ُتحسن تربيته من الصغر فال ميكن ان ينتج 

لنا شيئًا نافعًا يف الِكرب والميكن أن يحب بلده، وهذه املحبة ايضًا البد أن 

تكون ضمن ثقافة اجتامعية..

الرجولة  يعزز  مبا  يعمل  ليك  للشاب  العقل  وهَب  تعاىل  الله  ان  موضحًا" 

واملسؤولية عنده وأن ال يتكاسل وال يضجر.. اإلمام الكاظم )عليه السالم( 

يويص أوالده ويقول: )اياك والضجر والكسل فإنهام مينعان حظك من الدنيا 

واآلخرة(.. 

أن  الشاب وضجره خطأ كبري ألنه يجب  تكاسل  إن  بالقول"  الصايف  وختم 

يتعلم تحمل املسؤولية وهو يف قّمة عطاءه وعنفوانه فإذا ترصَف الشاب 

ترصفًا عاقال قويًا فإنه سيساهم ببناء مجتمع مزدهر مستقباًل.."

• السيد احمد الصــــافي
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(
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في الختام

حول  االفعال  ردود  واالجنبية  العربية  االخبارية  املواقع  نرشت 

املوصل  مدينة  يف  العراقية  القوات  حققته  الذي  الكبري  النرص 

واستعادتها من تنظيم داعش, حيث اولت الصحف الكربى اهتامما 

بالغَا, ويف تقارير عدة تناولتها املواقع االجنبية منها موقع البي 

النرص  يب يس وموقع فرانس 24 اولت اهتاممها مبعرفة اصداء 

باإلعالم العريب والعاملي نشري لها من خالل التقرير التايل

تحرير املوصل
يحيى الفتالوي - محمود املسعودي - عيل الهاشمي

ملف العدد

ذو القعــدة ـ  1438 هـ12



ذو القعــدةـ  1438 هـ13

أصداء وتربيكات
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معنوية  حالة  يف  اليوم  "إننا  العراقية  العامل  افتتاحية  يف  جاء 

وعدونا  مستوياتها.  أفضل  يف  الشعبية  والتعبئة  والفرحة  جيدة، 

ومقاتليه  قياديه  من  كبرية  وأعداد  األرض،  ويفقد  ومرتاجع  مرتبك 

منظوماته  من  كبري  وعدد  وهــارب،  وأسري  قتيل  بني  يتساقطون 

تتفكك،  لذلك يجب عدم السامح له بالتقاط انفاسه وإعادة تنظيم 

الجبهات  النرص يف  لتسهيل  االنتصار  استثامر زخم  وعلينا  نفسه. 

املتبقية".

وتضيف افتتاحية العامل العراقية أن "الخطوة القادمة يجب أن 

مخلفات  من  البلد  لتحرير  اسرتاتيجية  فكرية  مسارات  رسم  تكون 

اإلرهاب والحرب، والعمل عىل تعزيز قيم الدولة القوية مبرشوعها 

الوطني، وبحصانتها القانونية واملؤسساتية".

وترجع ذلك إىل " أن هذه املعركة تجّسد حقيقة الرصاع ما بني 

قوى ما قبل الدولة وما بعدها، كام تجسد الرصاع القيمي والفكري 

التكفري  أصوليات  تاريخ  اىل  األوىل  تنتمي  وثقافتني،  اتجاهني  بني 

وأخالقي  إنساين  هو  ما  إىل  الثانية  تنتمي  بينام  والقتل،  والرعب 

وتحرري".

املوصل  "تحررت  عبدالسالم  فاتح  يقول  العراقية،  الزمان  ويف 

من تنظيم داعش. وكان الثمن باهضًا، مثن مل تدفع مثله مدينة يف 

أية حرب عرفها التاريخ الحديث، وال حتى حلب . مثن عظيم قدمه 

تحت  تزال جثثهم  ال  الذين  املدنيون  املقاتلون ومعهم  الشهداء 

األنقاض ".

بتعقب  إال  اآلن  بعد  للموصل  خيار  "ال  عبدالسالم  ويضيف 

جذور االرهاب والتكفري واقتالعها ، وليتذكروا أن مدينتهم وأهلها 

ومستقبل أطفالهم ومقدساتهم ال تسمح بالتهاون أو التسامح مع 

أي إرهايب حاقد عىل العراق واملوصل".

الثــمن باهــظ

التحرير بعيون االعالم 
ملف العدد
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عصام  يــرى  اآلخــر  الجانب  وعــىل 

أنه  اللندنية  الحياة  يف  الخفاجي 

استيعاب  الــرضوري  من 

يف  االنتصار  بعد  الـــدروس 

تحقيق  عىل  والعمل  املوصل  معركة 

بناء  عىل  تقوم  حقيقية  مواطنة  دولة 

عالقة سليمة بني السنة والشيعة.

االنتصار  هــذا  "يستحق  ويــقــول: 

االحتفاء العارم به بني العراقيني، لكن 

فرصة  يضّيع  قد  باالحتفال  االكتفاء 

افتتاحه  ينبغي  الذي  استيعاب الدرس 

علينا  وكان  محّرمة  ظلت  أسئلة  بإثارة 

طرحها منذ اجتياح داعش للموصل" .

شكل  "سيتحدد  الخفاجي:  ويضيف 

كبري  حد  إىل  ــش  داع بعد  ما  ــراق  ع

األطراف  تستخلصها  التي  بالدروس 

يف  قبله  ما  عراق  تجارب  من  الفاعلة 

تقوم  سّنية  شيعية-  عالقة  بناء  فشل 

دولة  لتبني  للحياة  قابلة  أسس  عىل 

مواطنة مل تننب حتى اليوم".

يرى  اللندنية،  األوسط  الرشق  ويف 

اإلجامع  بناء  "إعادة  أن  السيف  توفيق 

إلصالح  الوحيد  السبيل  هي  الوطني 

من  العراق  وتحرير  السيايس،  النظام 

باملعاناة،  املشحون  تاريخه  سجن 

وأظن أن هذا رضورة أيضا للبلدان التي 

شديدة،  اجتامعية  انقسامات  تعاين 

كحال اليمن وليبيا عىل سبيل املثال".

ــوار  األن يف  ــوري  خ رفيق  ويــقــول 

سوى  املوصل  تحرير  "ليس  اللبنانية: 

نصف الطريق اىل نهاية دولة الخالفة 

كتنظيم  داعش  نهاية  أما  الداعشية،  

املتأثرة  األجيال  يستقطب  أيديولوجي 

وميــارس  للفقه  املتطرف  بالتأويل 

قصة  فإنها  التوحش،  وإدارة  اإلرهاب 

طويلة. 

وويضيف أن: التحدي بعد املوصل 

أبعد من مواجهته يف الحويجة وتلعفر 

والرقة وامليادين ودير الزور والبوكامل، 

وتحرير املوصل محطة إىل واحد من 

السياسية  العملية  تصحيح  طريقني: 

أو تعميق االنقسامات الحادة واملزيد 

والتهميش  بالسلطة  االستئثار  من 

للضعفاء".

اليوم  املرصي  يف  أمني  محمد  أما 

سينكرس"ويتحرر  التنظيم  أن  فيؤكد 

عىل  العلم  سريفع  ما.  يومًا  العراق 

يوم  وسيأيت  الوطني،  الــرتاب  كامل 

حورب  فقد  الكبري.  بالنرص  فيه  نهنئه 

مبال  تدمريه  وتم  عريب  مبال  العراق 

عريب وال مجال للخوض فيه، مضيفا: 

اليوم فقط نهنئ العراق بالنرص ونفرح 

املوصل،  يف  ــش  داع سقوط  بليلة 

عاصمة اإلرهاب".

قال  العراقي،  املراقب  ويف جريدة 

أن  جدا  املهم  "من  منصوري:  مهدي 

العسكرية  القوات  انتصار  إن  نقول 

األرض  تحرير  يف  الشعبي  والحشد 

األبواب  أغلق  قد  داعش  من  العراقية 

البلد  لهذا  يريدون  الذين  كل  عىل 

التقسيم واستمرار االقتتال الداخيل".

استيعاب الدرس التحرير بعيون االعالم 
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أما بعض اهم الصحف العاملية 
ايديولوجية  بقاء  عىل  ركزت  فقد 
برغم  لالنسانية  املعادية  داعش 
الهزمية التي لحقت به يف العراق 
مدينة  تحرير  بعد  وتــحــديــدا 

املوصل من براثنه.

الغارديان: ايديولوجيتهم 
مشوهة

لساميون  مقاال  الغارديان نرشت  صحيفة 

أحد  خرس  الدولة  "تنظيم  بعنوان  تسيدال 

مل  املشوهة  أيديولوجيته  أن  إال  معاقله 

تهزم".

وقال كاتب املقال إنه قد مر تقريبًا ثالث 

"دولــة  تنظيم  زعيم  إعــالن  عىل  سنوات 

املوصل،  يف  النوري  مسجد  يف  الخالفة" 

خامتا مقاله بالقول إن "الجهادين قد يكونوا 

أيدولوجيتهم  أن  إال  معقلهم،  خــرسوا 

األخبار  أن  موضحًا  تهزم"،  مل  املشوهة 

مهزوم  الدولة  فتنظيم  املوصل جيدة  من 

هناك ومل يطرد منها".

التاميز: هزمية التنظيم 
بددت مزاعمه

بعنوان  التاميز  افتتاحية صحيفة  وجاءت 

"االستعراض عىل نهري دجلة". 

وقالت الصحيفة إن هزمية تنظيم الدولة 

بأنها  مزاعمها  يبدد  املوصل  يف  اإلسالمية 

دولة الخالفة، إال أن ذلك لن ينهي اإلرهاب.

الدولة  تنظيم  إن  الصحيفة  وقــالــت 

اإلسالمية نصب نفسه يف إدارة دولة الخالفة 

رؤيته  أن  موضحة  األوســط،  الــرشق  يف 

املنطقة  عىل  ليس  بظاللها  أرخت  السامة 

فحسب، بل عىل العامل بأرسه.

الدولة  "تنظيم  أن  الصحيفة  وتابعت 

ومنارصيه يف أوروبا وشامل أمريكا وحدها، 

نفذوا 51 هجمة منذ عام 2014".

الــدولــة  تنظيم  سيطرة  أن  وأردفـــت 

اإلسالمية عىل املوصل، املدينة التي أعلنها 

عاصمة  البغدادي  بكر  أبو  التنظيم  زعيم 

لدولة الخالفةـ انتهت إىل غري رجعة.

وأوضحت الصحيفة أن سقوط املوصل ال 

يعني أن الحرب الطويلة عىل تنظيم الدولة 

اإلسالمية انتهت.

معقل  يف  الحرب  إن  بالقول  وختمت 

سيكون  الرقة  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

األكرث دموية.

الدييل تلغراف: معركة 
جديدة بدأت

افتتاحيتها  تلغراف  الدييل  وعنونت 

معركة  أن  إال  املوصل،  "سقطت  بعنوان 

جديدة بدأت". 

وقالت الصحيفة إن سقوط املوصل بعد 

القتال الرشس  أكرث من 8 شهور عىل  مرور 

باتت  التنظيم  أيام  بأن  يؤكد  املدينة،  يف 

معدودة ".

املدن  من  العرشات  أن  الصحيفة  ورأت 

من  بنائها  إعادة  إىل  ماسة  بحاجة  العراقية 

القوى  كانت  إن  التاميز  وتساءلت  جديد، 

النهوض  عىل  العراق  ستساعد  الغربية 

مجددًا؟.

غويرا"  ديــال  اويك  "يل  صحيفة  نــرشت 

االيطالية تقريرا تطرقت فيه اىل الحرب إن 

تبدد دولة الخالفة

ملف العدد
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الحـــرب الجـــديدة 
اليها  التنظيم  يستعد  التي  الجديدة  الحرب 

كخطة  التقليدية،  الحرب  يف  خسارته  بعد 

وجوده،  اثبات  اجل  من  بها  يستعني  بديلة 

بالوقت الذي تشري اليه الصحيفة ان الحرب 

ما  وهذا  فعليا،  وجوده  تنهي  لن  التقليدية 

يشكله  الذي  الخطر  بان  له؛  االنتباه  يجب 

الحرب  فــان  لهذا  قامئا،  ــازال  م التنظيم 

الجديدة التي سينتهجها التنظيم يف العامل 

من  الكثري  خاللها  من  سيجلب  االفــرتايض 

من  الكثري  سيحصد  وبالتي  له  املؤيدين 

الضحايا.

بؤرة االرهاب العاملي

اغلب املحللني  وأشارت الصحيفة اىل ان 

الــدول  يف  املخابرات  اجهزة  ومــســؤويل 

شبكة  ان  يعتربون  لــإلرهــاب،  املناهضة 

كون  خطورة؛  االكــرث  البؤرة  هي  االنرتنت 

واوسع  كلفة  اقل  كونها  لها  يلجأ  التنظيم 

كبري،  تحٍد  امام  يضعنا  ما  وهذا  انتشارا، 

الخاليا  وايقاظ  للتواصل  رئييس  سبب  ألنها 

النامئة املنترشة يف جميع انحاء العامل.

30 الف موقع يعمل الهداف ارهابية

االرهاب  مكافحة  شؤون  منسق  اما 

كري  دي  "جيل  االورويب  االتحاد  يف 

األوروبية  "الوكاالت  أن  قال"  شوف" 

يقل  ال  عام  كشفت  قد  لليوروبول،  التابعة 

ألهداف  يعمل  إلكرتوين  موقع  ألف   30 عن 

إرهابية ويروج للفكر اإليديولوجي التكفريي. 

ومع األسف، مل يتمكن اليوروبول من تعقب 

املواقع  هذه  مشغيل  ألن  نظرا  بياناتهم؛ 

خصوصيتهم  ملراقبة  مجاال  يرتكوا  مل 

وبياناتهم". 

وختمت الصحيفة تقريرها بأن التنظيم مل 

متثل  وستبقى  األيديولوجية،  الحرب  يخرس 

به  لحقت  التي  الخسارة  وان  تحديا حقيقيا، 

يف املوصل لن  تنهيه بل سيلجأ اىل تغيري 

اسرتاتيجيته لتتناسب مع اهدافه الخاصة.

"بوبليكو  صحيفة  نرشته  تقرير  ويف 

االمرييك  الغزو  ان  عن  تحدثت  االسبانية" 

الــرشق  منطقة  يف  الجحيم  ــوب  اب فتح 

االن،  حتى  اغالقه  من  تتمكن  ومل  االوسط، 

وقالت الصحيفة ان عملية استعادة املوصل 

كانت مكلفة وتفوق التوقعات؛ اضافة اىل ان 

عملية االعامر قد تحتاج اىل 100 مليار دوالر. 

باإلعامر  املعنية  الجهات  ان  اىل  مشرية 

قليال  الرتيث  عليها  املدينة  تأهيل  واعــادة 

ومعرفة املستجدات املستقبلية.  

الفوىض  هذه  ان  الصحيفة  واوضحت 

الفصول  ــر  آخ تعد  الــعــارمــة 

التي  الدامية يف الرشق االوسط 

انتجها الغزو االمرييك.
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العــامل يهنيء العـراق

ما ان اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيان النرص عىل تنظيم داعش االرهايب يف مدينة املوصل, حتى سارعت 

الدول العربية واألجنبية اىل تقديم التهاين والتربيكات بهذه املناسبة التي عّدوها نرص ًا للعامل أجمع وان العراق كان 

املقاتل الوحيد يف املواجهة بصد اعتى تنظيم اجرامي يف العرص الحديث, وأعربت التهاين عن امنيات الدول اىل التالحم 

ونبذ الطائفية والعمل معا من اجل اصالح البنية املجتمعية والتحتية للمدن املحررة.

ملف العدد

اتحاد الحقوقيني العرب

قدم اتحاد الحقوقيني العرب يف بيان له التهاين للشعب العراقي وقواته املسلحة البطلة بالنرص الكبري عىل قوى 

الظالم االرهابية الداعشية بتحرير مدينة املوصل " داعيا " اىل مصالحة وطنية شاملة تكون كفيلة بتعزيز النرص 

واالنتقال اىل مرحلة البناء واالعامر والوحدة الوطنية(.
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مصــر: تقف اىل جانب الشعب العراقي

ســوريا: تحرير املوصل مقدمة النهيار اإلرهاب

ذكرت وزارة الخارجية العراقية يف بيان لها : إن “وزير الخارجية ابراهيم الجعفري تلقى اتصااًل هاتفيًا من نظريه 

املرصي سامح شكري، قدم “تهنئة جمهورية مرص العربية للشعب العراقي مبناسبة االنتصارات الكبرية التي حققها 

يف الحرب ضد عصابات داعش اإلرهابية وتحرير مدينة املوصل”، مجددًا تأكيده عىل “التزام مرص بالوقوف إىل 

جانب الشعب العراقي يف حربه ضد اإلرهاب ومنع انتشاره”. 

جاءت تهنئة الحكومة السورية عىل لسان مصدر مسؤول يف خارجيتها، يف بيان نقلته وكالة "سانا" الرسمية، إن 

أبناء الشعب العراقي وحكومته باالنتصار الكبري الذي حققه الجيش والحشد الشعبي  "الحكومة السورية تهنيء 

العراقي يف املوصل عىل تنظيم داعش اإلرهايب". مضيفا أن "سوريا تؤكد أنها ماضية شعبا وجيشا وحكومة بالتعاون 

مع الشعب والحكومة والجيش والحشد الشعبي العراقي للقضاء عىل ما تبقى من عصابات داعش اإلرهابية.

املشرتكة  الحرب  يف  والعراق،  سوريا  الشقيقني،  البلدين  بني  بالتالحم  آمنت  التي  "سوريا  إن  املتحدث،  وتابع 

عىل اإلرهاب، تشعر باالعتزاز بالتضحيات الكربى التي قدمها الشعب العراقي جيشا وحشدا شعبيا لتحقيق هذا 

االنتصار الغايل، وتقدم أحر وأصدق التعازي لعائالت الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل". مبينًا أن" انهيار 

داعش يف املوصل يأيت مقدمة النهيار أوهام اإلرهابيني وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وإيوائهم".

الكويت: تشيد بشجاعة الجيش العراقي
كانت اوىل الدول املبادرة اىل التهنئة دولة الكويت عرب أمريها صباح األحمد الجابر الصباح مهنئا القيادة العراقية بتحرير 

مدينة املوصل, بربقيتي تهنئة إىل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي وفق وكالة االنباء الكويتية 

]كونا[ عرب فيهام عن خالص تهانيه لهام ولحكومة وشعب العراق بنجاح القوات املسلحة واالمنية ببسط سيطرتها واستعادتها 

ملدينة املوصل من سيطرة داعش وتطهريها من جذور هذا التنظيم اإلرهايب"، مشيدا بشجاعة وبسالة الجيش العراقي .

فيام بعث كل من نائب االمري وويل العهد نواف األحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر املبارك الحمد 

الصباح بربقيات تهنئة مامثلة.
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االردن: تحرير املوصل انتصار لإلنسانية

السعودية: تقف اىل جانب العراق

هنأت الحكومة األردنية عىل لسان املتحدث باسمها محمد املومني، باستعادة مدينة املوصل من سيطرة التنظيم. 

مؤكدة ان تحرير ثاين أكرب مدن العراق يعد مرحلة جوهرية وحاسمة يف الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب، مؤكدا 

ان "تحرير مدينة املوصل من عصابة داعش اإلرهابية هو انتصار لإلنسانية وشعوبها الخرية عىل قوى اإلرهاب 

والرش ومنوذج لإلرادة والتضحية التي قدمها كل من ضحى بحياته من أجل هزمية اإلرهاب".

أعلن مصدر مسؤول يف وزارة الخارجية يف بيان بثته وكالة األنباء السعودية )واس( عن »تهنئة اململكة العربية 

تنظيم  من  وتحريرها  املوصل  مدينة  استعادة  مبناسبة  الشقيق  العراقي  وللشعب  العراقية  للحكومة  السعودية 

داعش اإلرهايب«. 

بكافة  واإلرهاب  التطرف  مكافحة  يف  جهوده  يف  العراق  جمهورية  مع  اململكة  وقوف  »استمرار  املصدر  وأكد 

أشكاله«

ملف العدد

قطــر: تتضامن مع جمهورية العراق

بعث أمري قطر متيم بن حمد آل ثاين، بربقيتي تهنئة لكل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر 

" ان دولة قطر تتضامن مع جمهورية  التهنئة بتحرير املوصل من قبضة تنظيم "داعش" مبينا  العبادي، تضمنتا 

اإلرهاب  ملحاربة  املبذولة  والدولية  اإلقليمية  للجهود  دعمها  ومواصلة  اإلرهابية  الجامعات  مواجهة  يف  العراق 

بكافة أشكاله والعمل عىل اجتثاث جذوره ومسبباته".
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األمني العام لجامعة الدول العربية 

املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق يان كوبيش

رحب األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عرب الوزير املفوض محمود عفيفى املتحدث الرسمى 

باسم األمني العام بتحرير مدينة املوصل العراقية من عصابات داعش التخريبية، مهنئا القوات املسلحة العراقية 

للتضحية  أفراده  واستعداد  العالية  ومعنوياته  العراقى  الجيش  باحرتافية  ومشيدا  والحاسم،  الهام  اإلنجاز  بهذا 

والشهادة ، متمنيا أن ميثل هذا االنتصار خطوة عىل طريق استقرار الوضع العراقى، وأن يكون عنرصا من عنارص 

زيادة اللحمة والرتابط بني مكونات املجتمع تحت راية الدولة الوطنية التى توفر الحقوق لكافة املواطنني من دون 

تفرقة أو متييز.

قال كوبيش يف بيان له  " إنه انتصاٌر تاريخي للعراق والعامل وهزمية مدوية لداعش واإلرهاب تدل عىل نهايتهم، 

وإن الكابوس الذي ظل جامثًا عىل كاهل أهل املوصل ملدة ثالث سنوات قد انتهى، لقد تحررت املوصل أخريا، 

واليوم تلفظ ما تسمى بـ ]خالفة[ داعش اإلرهايب، التي أقامت حكاًم غري مسبوٍق من اإلرهاب، أنفاسها األخرية".

تعرضوا ألشّد  الذين  وأولئك  الذين سقطوا  الضحايا  نستذكر  النرص،  بهذا  بهجتهم  العراقيني  نشارك  "إذ  وأضاف 

املحررة  املناطق  تطهري  يف  األمنية  القوات  تبذلها  التي  املتواصلة  الجهود  ونحّيي  داعش،  إرهاب  من  املعاناة 

مام تبقى من جيوب إرهابية وخاليا نامئة محتملة"، مشريا أن "االنتصار يف ساحة املعركة جاء تتويجًا لسلسلة من 

األعامل البطولية، حيث توىل العراقيون دور القيادة يف القتال من أجل تحرير بالدهم وبدعٍم متضافٍر من العامل".

وقال "يعود الفضل أوال وقبل كل يشء إىل العراقيني أنفسهم، "مثنيا عىل" القوات األمنية العراقية ملا بذلته من 

جهوٍد مضاعفة من أجل حفظ أرواح املدنيني قائاًل إن "جهودهم كانت استثنائية".

وختم كوبيش كالمه قائال إن "الطريق قدمًا سيكون محفوفًا بالتحديات، ولكن يتعني علينا اآلن أن نحيي العراقيني 

ونقف إجالاًل لتضحياتهم. اليوم هو يوم العراق، وأتقدم بخالص التهاين إىل الشعب العراقي عىل مضيهم بثبات 

نحو استعادة بلدهم وبناءه ليكون بيتًا حاضنًا للجميع.

يهنئ العراقيني بتحرير املوصل 

باملتطوعني  مدعومة  البطلة  العراقية  املسلحة  للقوات  الباهر  باالنتصار  والتربيكات  التهاين  تقترص  ومل 
امللبني نداء املرجعية الدينية بالدفاع املقدس عن العراق عىل الدول العربية فحسب بل امتدت لتشمل اغلب 

دول العامل التي أرض بها االرهاب او يسعى اىل االرضار بها، وذلك عرب مقتطفات االخبار التالية: 
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امريكا: ترامب يهنئ العبادي هاتفيًا بتحرير املوصل

بريطانيا: تحرير املدينة لحظة حاسمة

فرنسا: تحيي الذين ساهموا يف النرص

هنأ الرئيس االمرييك دونالد ترامب يف مكاملة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحرير مدينة املوصل 

من داعش، معربا عن "احرتامه وتقديره لشجاعة القيادة واملقاتلني العراقيني"، مشريًا اىل أن "قصص االنتصارات 

العظيمة للمعركة ترتدد أصداؤها االن يف مدن العامل".

هنأت الخارجية الربيطانيةعرب حسابها الرسمى عىل "تويرت الحكومة العراقية عىل تحرير املوصل، من قبضة تنظيم 

داعش اإلرهاىب، مؤكدة أن إعالن تحرير املدينة لحظة حاسمة " قائلة"، تهانينا للحكومة العراقية، إعادة اإلعامر هو 

التحدى املقبل ونحن ىف بريطانيا عىل أهبة االستعداد للمساعدة ىف ذلك".

كام قال السفري الربيطاين يف العراق فرانك بيكر يف بيان له أن” تحرير املوصل لحظة تاريخية ألهايل املوصل 

والعراقيني جميعا بانتهاء 3 سنوات من الحكم القمعي والوحيش يف ثاين اهم املدن العراقية”.

أن” عىل  “مبينا  املعركة  تحملوا  من  العراقية وجميع  االمن  قوات  واحرتاف  لشجاعة  بالفخر   ” الشعور  عن  معربا 

الجميع من العراقيني والحكومة واهايل املوصل بالتحديد واملجتمع الدويل ضامن اال تذهب تضحياتهم سدى 

“، مشددا عىل ان” تحرير املوصل ميثل خطوة كبرية ومهمة لالمام للعراق واملجتمع الدويل “مضيفا انه” رغم 

التحديات الكبرية التي تنتظرنا عرب توفري الخدمات االنسانية العاجلة اىل دعم املصالحة السياسية اال ان العراق 

وقواته املسلحة التزم وبنجاح بهذا التحدي”.

الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، العراق بتحرير  ويف تغريدة عىل حسابه الرسمي عىل موقع تويرت، هنأ 

مدينة املوصل من داعش قائال  "تحررت املوصل من داعش االرهايب. وفرنسا تحيي جميع الذين ساهموا جنبًا 

إىل جنب مع القوات العراقية يف هذا النرص".

ملف العدد
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روسيا: سعيدة بهزمية داعش

ايران عندما يتكاتف العراقيون فال حدود ملا ميكنهم تحقيقه

الصني: العراق حقق نرصا بارزا بدحر داعش

اليابان: قلوبنا ملیئة بالبھجة بعد تحریر املوصل

وجاءت تهنئة روسيا عرب وزير خارجيتها سريغي الفروف، يف ترصيح صحفي خالل جلسة ملنظمة األمن والتعاون 

اإلرهاب  ومواجهة  ملكافحة  والتعاون  التنسيق  أجل  من  األمنية  املسائل  لبحث  النمسا  يف  املنعقدة  أوروبا  يف 

العاملي، ان "روسيا سعيدة بالهزمية التي مني بها تنظيم داعش اإلرهايب يف مدينة املوصل العراقية.

هنأت الصني بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصني الجديدة شينخوا عن املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 

البالد  استقرار  العراقية يف حامية  الحكومة  تدعم  "الصني ستظل  إن  قنغ شوانغ قوله يف مؤمتر صحفي، 

ودعم إعادة البناء االقتصادي".، مؤكدا انه نرص بارز حققه العراق يف حربه ضد اإلرهاب. 

العراق  الیابانیة يف  السفارة  العراقیین يف ترصیح نرشته صفحة  دعا  فقد  إیواي  فومیو  الياباين  السفیر  أما 

عىل "فیسبوك" إىل الوقوف صفا واحدا وتوحید الجھود لتجاوز العقبات، وتذكر من ضحوا بأرواحھم خدمة 

لبلدھم العراق.

وقال إیواي "نبارك للشعب العراقي تحقیق النرص عىل تنظیم داعش يف املوصل"، مضيفا ان "قلوبنا ملیئة 

بالبھجة بعد تحریر املوصل" مؤكدا ان "العراقیین قدموا تضحیات كبیرة طوال السنوات والشھور املاضیة" 

وأن" شعب وحكومة الیابان تجددان وقوفھام اىل جانب العراق".

كام حملت تغريدة لوزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف باللغة العربية عىل حسابه يف تويرت بحسب وكالة 

يتكاتف  أنه" عندما  العراقي عىل داعش يف املوصل". مبينًا  الشعب  انتصار  " هنأ عىل  انه  الدولية لالنباء  تسنيم 

العراقيون فال حدود ملا ميكنهم تحقيقه، مباركًا للحكومة والشعب العراقي الباسل تحرير املوصل".
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ملف العدد
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قراءة في كتاب

يف  خان  عيل  السيد  يذكره 

الشيعة( من  اإلمامية  كتابه)طبقات 

الرفيعة، فهو صاحب  يف الدرجات 

الشيخ  ويقول  النبي)ص(.  راية 

األبدال. واألبدال"  كان من  أنه  الطويس يف)رجاله( 

الدنيا  تخلو  ال  الذين  والصالحني  األولياء  من  قوم 

واحد  منهم  مات  كلام  ألنهم  بذلك  سموا  منهم، 

أبدل الله مكانه آخر."  وقال الذهبي أنه كان رشيفا، 

اإلنكار،  عىل  مقدما  باملعروف،  أّمارا  مطاعا،  أمريا 

والليلة  اليوم  يف  يصيل  كان  عيل)ع(.  شيعة  من 

معروفا.  وثقة  الدعوة  مجاب  وكان  ركعة،  ألف 

أنه راهب  النيسابوري يف املستدرك  الحاكم  وقال 

أصحاب محمد)ص(. وكفاه فخرا أن اإلمام الحسني 

بن عدي  القاتل حجر  لسَت  "أو  كتب ملعاوية:  )ع( 

أخا كندة، وأصحابه املصلني العابدين...؟"

    أختلف املؤرخون يف تاريخ إسالمه. فقيل أنه 

كان بعد فتح مكة، رمبا وهو يف العقد الثالث من 

امللقب  يزيد  بن  اسمه حجر  ابن عم  له  كان  عمره. 

بحجر الرش، كان يف بادئ األمر من شيعة عيل)ع(

ثم تحول إىل معاوية، فواله أرمينية. 

    جملة من فضائل حجر 

الشيعة( )أعيان  يف  األمني  محسن  السيد  يذكر   

أنه كان من خيار الصحابة، وكان رئيسا قائدا شجاعا 

أيبَّ النفس عابدا زاهدا، عارفا بالله تعاىل...مجاهرا 

ألمري  الوالء  خالص  للظلم...وكان  مقاوما  بالحق 

الجيش  اإلمارة عىل  اإلمام  لهذا واله  املؤمنني)ع(. 

يف حريب الجمل وصفني. وهو مسلِّم ألمر الله, وال 

من  والرباءة  القتل  بني  ُخرّي  أنه  من  ذلك  عىل  أدل 

ل  عيل)ع(، وقد رخصه الله تعاىل بالتقية، لكنه فضَّ

طلب  وقد  الرفيعة.  الدرجة  فنال  الرباءة،  عدم 

تقديم ولده للقتل قبله لكيال يرتاجع ولده عن والية 

أمري املؤمنني)ع(.  

كبري  دور  لحجر  كان  اإلسالم،  صدر  ويف       

ذلك حديث حرمة  النبي)ص(: ومن  الرواية عن  يف 

املسلم. ناهيك عن وصية سلامن له. كام أنه صىل 

عىل أيب ذر واستنكر أعامل عثامن.

    كام أنه روى الكثري عن اإلمام)ع( يف خالفته. 

يف  واألحاديث  واألشعار  األخبار  من  الكثري  وله 

وقائع الجمل وصفني والنهروان. ومن ذلك مقاتلته 

اإلمام  مقتل  خرب  نقل  أنه  كام  قيس.  بن  للضحاك 

)ع(. 

شعبة  بن  واملغرية  حجر  عن  حديث  وهنالك     

      هو أبو عبد الرحمن حجر بن عدي ُحجر بن َعدي الكندي

الكويف،  الكندي  َجَبلة  بن  معاوية  بن 

يتصل نسبه بكهالن بن سبأ. ويعرف بحجر 

الخري وحجر األدبر. وفد عىل النبي )ص( 

عهد  يف  القادسية  شهد  هانئ.  أخيه  مع 

كان  عذراء.  مرج  افتتح  الذي  وهو  عمر. 

من فضالء أصحاب اإلمام عيل)ع(، وقد 

والنهروان.  وصفني  الجمل  معه  حض 

كان عىل كندة يف صفني وعىل امليرسة 

يف النهروان. 

تأليف: الدكتور لبيب بيضون/ لبنان

النارش: مركز النرش| مكتب اإلعالم اإلسالمي

الطبعة األوىل| 1412هـ -1992 م

قراءة
أ د حميد حسون بجية  



اإلمام  صلح  وبعد  لألمام)ع(.  األخري  عداء  وأسباب 

بن  )يا  الحسن)ع(:  األمام  مخاطبا  حجر  قال  الحسن)ع(، 

اليوم ومتنا معك،  الله لوددت أنك متَّ قبل هذا  رسول 

ورجعوا  كرهنا،  مبا  راغمني  رجعنا  إنا  كان!  ما  يكن  ومل 

مرسورين مبا أحبوا(. فتغري وجه الحسن)ع(. وغمز الحسني 

حجرا فسكت. فقال الحسن )ع(: )يا حجر! ليس كل الناس 

يحب ما تحب، وال رأيه رأيك، وما فعلُت ما فعلت إال إبقاء 

من  يطلب  حجر  وكان  شأن(.  يف  يوم  كل  والله  عليكم، 

الحسني)ع( النهوض. 

       وعندما ويل املغرية الكوفة، أمر حجرا أن يلعن عليا. 

فقام حجر مخاطبا الناس: )أيها الناس! إن أمريكم أمرين 

أن ألعن عليا، فالعنوه.( ولعن الناس املغرية.

الذي  زياد  به  قام  الذي  التمييز  يرفض  حجر  وكان     

والءه ألمري  رأى  عندما  لكنه  مودة.  وبني حجر  بينه  كانت 

املؤمنني، أمره بالسفر إىل البرصة ليأمن تحركاته. 

   ويذكر التاريخ أن حجرا وأصحابه رموا عمرو بن حريث 

بالحجارة والحىص عندما أراد األخري أن يخطب يف الناس 

حجر  وكان  بكالمه.  حجرا  يستفز  زياد  وكان  زياد.  لصالح 

األشعث  بن  محمد  من  زياد  وطلب  الكوفة.  أهل  يجمع 

إحضار حجر. واشرتط حجر األمان لحضوره. ثم أن حجرا 

أكد أنه ال زال عىل بيعته ألمري املؤمنني وأهل بيته. 

رؤساء  ودعا  السجن،  اثني عرش رجال يف  زياد     جمع 

جمع  حجرا  أن  عىل  ليشهدوا  الكوفة  يف   الثالثة  األرباع 

أن  مدعيا  حربه  إىل  ودعا  الخليفة،  شتم  وأظهر  الجموع 

األمر ال يصح إال يف آل أيب طالب...وأن هؤالء هم أتباعه. 

وشهد بذلك بردة بن أيب موىس األشعري. وشهد له رؤوس 

األرباع. ودعا زياد املختار بن أيب عبيدة وعروة بن املغرية 

بن شعبة فلم يشهدا. فلام بلغ عدد الشهود سبعني رجال، 

كتب زياد إىل القايض رشيح بن الحارث ولرشيح بن هانئ. 

ثم حبس حجرا مع أصحابه عرش ليال وكتب إىل معاوية. 

ثالثة  معهم  وبعث  معاوية.  إىل  وأصحابه  بحجر  وبعث 

شهود. وحدثت ضجة يف الكوفة. ودعا عبيد الله بن الحر 

الجعفي الناس إىل إنقاذ حجر وأصحابه. 

    ومن الكرامات أنه حجرا أصيب بجنابة يف الطريق، 

فلم  به.  ليتطهر  رشابه  ماء  يعطيه  أن  املوكل  من  فطلب 

يستجب له. فام كان من حجر إال أن دعا الله، فأمطرت عليه 

إليه. عندها قال له أصحابه:  السامء، فأخذ ما كان يحتاج 

أدع لنا بالخالص. فقال: اللهم ِخر لنا. 

   وتضاربت األقوال يف دخولهم إىل دمشق. فقيل أن 

معاوية قال: ال أحب أن أراهم. وقيل أنه أمر بحبسهم يف 

مرج عذراء. وقيل أن معاوية استشار أهل الشام يف أمر 

حجر. فكانوا يقولون: القتل القتل. لكن عبد الله بن يزيد بن 

أسد البجيل نصح معاوية بالعفو عن حجر. ونصحه بذلك 

عبد الله بن أسد القرسي. وكتب معاوية إىل زياد يستشريه 

يف ذلك. فكان جواب زياد القتل. 

    ونفى حجر التهمة. فلام ُأخرب معاوية بذلك، قال: زياد 

أصدق عندنا من حجر. وقد أطلق معاوية بعض أصحاب 

حجر بعد أن استوهبهم أقاربهم. وحاول مالك بن هبرية 

السكوين أن يستوهب ابن عمه حجرا، فلم يوافق معاوية. 

وبقي سبعة منهم معرضني للقتل. 

   وملا أخرجوهم إىل عذراء ليقتلوهم، قال حجر: )ما 

إين  والله  أما  لله،  الحمد  قال:  قالوا عذراء!  القرية؟  هذه 

اليوم  ثم أيت يب  الله،  نبَّح كالبها يف سبيل  ألول مسلم 

إليها مصفودا!( 

    وأراد معاوية من قتله يف عذراء أن يتحدى اإلسالم 

وكل من نرش اإلسالم. فلو كان يقيم وزنا لإلسالم، ملا قتل 

حجرا يف ذلك املكان!

قبورهم  بحفر  الشهادة  إىل  وأصحابه  حجر  وتسابق     

رسول  بحديث  حجر  وحدثهم  أكفانهم.  ولبس  بأيديهم 

الله)ص( له: يا حجر، ُتقتل يف محبة عيل صربا، فإذا وصل 

فغسلت  ماء،  عني  وانبعثت  مادت  األرض،  إىل  رأسك 

الرأس. وكانوا يتهافتون إىل القتل. فقيل لهم: يا أصحاب 

عيل، ما أرسعكم إىل القتل؟ قالوا: من عرف مستقره، سارع 

إليه. 

   قتل حجر يف والء أمري املؤمنني)ع(مبرج عذراء، من 

قرى دمشق، عىل بعد 12 ميال إىل الرشق، يف شعبان عام 

51 هـ، وهو أول من قتل صربا يف اإلسالم.

     نقل ابن األثري يف الكامل قول الناس أن أول ذل دخل 

زياد.   ودعوة  حجر  وقتل  الحسن)ع(  بوفاة  متثل  الكوفة 

ويف األغاين: قال أهل الكوفة أن أول ذل دخلها هو قتل 

حجر ودعوة زياد للرباءة من عيل)ع( وقتل الحسني)ع(.

  وحاولت أم املؤمنني عائشة التوسط لإلفراج عن حجر 

ولكن دون جدوى. ورفضت بعد ذلك استقبال معاوية يف 

املدينة، وقد ألقى اللوم عىل زياد يف قتله.   

   وظل شبح حجر يالحق معاوية حتى ساعة موته. 
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الوثيقة التي تظِهر األمر العثامين بتأسيس أول دائرة 

بريد وبرق يف كربالء املقدسة عام 1285 هـ

حرصي ملجلة الروضة الحسينية

جمهورية تركيا

رئاسة الوزراء

املديرية العامة ألرشيف الدولة

رئاسة دائرة األرشيف العثامين

                 B-E-O

قلم االصدار

اعداد : صباح الطالقاين

ترجمتها الوثيقة 

إىل/ كل من

والية بغداد – وزارة املالية – وزارة املنافع الجليلتني

من أجل تأسيس دائرة بريد وبرق ناحية كربالء املركز وجلب ماكينة 

االتصال باالتفاق مع مديرية شعبة الهندية املعتمدة عىل تعمري 

خطوط والية البرصة.

 تقرَر إعالم والية بغداد باالتفاق مع وزارة املالية لتحديد 

التكاليف املالية إلشعار وزارة املنافع لبيان الحاجة واملقدار من 

اآلليات واملكائن واألسالك وتحديد مبلغ الرشاء والبيع املقدر بـ 

)532( قرش حسب تقرير وزارة املالية. 

لذا يجب إشعار وزاريت املالية واملنافع واتخاذ الالزم.

A-MKT-MHM        الرمز

424 رقم امللف   

22 رقم الغالف   

1 عدد الوثائق   

التاريخ        13-1-1285 هـ

رقم املايكروفلم 

وثائقيات
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عقائد

أصـــــول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل

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 حيث 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.

الدرس التاسع 

املسألة االوىل.. 

إنسان  كل  عىل  يجب  النص: 
دعوى  عن  يبحث  أن  بالغ  عاقل 

الدين هل هي حق أم ال؟
املفروض: 

1.  ان االنسان عاقل بالغ )يعني لديه 

امكانية للتفكري وإدراك الفطرة(.

التباع  دعوة  الواقع  يف  هنالك    .2

الدين.

خالقا  هنالك  )أن  يقول:  الدين    .3

خلقنا  قيوما،  حيا  مريدا  قادرا  عاملا 

الحياة  يف  معني  منهج  باتباع  وكلفنا 

وبعث لنا رسله ليبينوا لنا ذلك املنهج 

وأمرنا باتباعهم وطاعتهم، وانه سيبعثنا 

فيها  يثاب  أخرى  حياة  املوت يف  بعد 

ويعذب  خالد  بنعيم  املطيع  املؤمن 

فيها الكافر العايص بعذاب خالد(.

4.  كل دعوى عند سامعها ألول مرة 

الصدق  تحتمل  أدلتها  النظر يف  وقبل 

والكذب.

أو  العظيم  النعيم  يعدنا  الدين    .5

العذاب الشديد.

عىل  يجب  اثباته:  املطلوب 
بالغ البحث عن  كل إنسان عاقل 

صدق ما يدعيه الدين.
الربهان:

عظيم  بنعيم  يعد  الدين  ان    .1

وعذاب شديد ........... )من الفرض(.

الصدق  تحتمل  الدين  دعوى    .2

...................... )من الفرض(

3.  احتامل صدق الدين يعني احتامل 

العذاب الشديد ........... )باملالزمة(.

واجب  املحتمل  الرضر  دفع    .4

................)ب 1( )أي املبدأ األول: لزوم 

دفع الرضر املحتمل(.

البحث  اىل  يدفعنا  الرضر  دفع    .5

عنه والتأكد منه .............. )بديهية(.

ما  صدق  عن  البحث  يجب  النتيجة: 

يدعيه الدين لدفع الرضر املحتمل.

وهذا هو املطلوب.

رشح ومثال وسؤال:

الرشح:
الزمان  قديم  ومنذ  الناس  أكرث  إن 

بينهم  وشاع  الدين  دعوى  بلغهم  قد 

تدعو  الدعوة  وهذه  به،  وسمعوا 

الكون  بخالق هذا  االميان  االنسان اىل 

والسيد،  والرب  االله واملالك  وانه هو 

اىل  رسله  بعث  قد  االله  هذا  وان 

واتباع  به  االميان  اىل  ودعاهم  الناس 

رسله وطاعة املنهج الذي بعث الرسل 

واتبعهم  رسله  أطاع  من  وعد  وقد  به، 

بنعيم عظيم خالد، وتوعد من خالفهم 

به  جاؤوا  ومبا  بهم  وكّذب  وعاندهم 

بعذاب شديد.

عندما  عاقل  كل  عىل  أن  واملفروض 

اىل  يبادر  أن  الدعوى  مثل هذه  يسمع 

أدلتها  يف  فينظر  صدقها  عن  البحث 

لزوم  اىل  يدفعه  والذي  منها،  ليتأكد 

الفطرة؛ ألنه يحتمل  ذلك ووجوبه هو 

يرتتب  وما  الدعوة  هذه  صدق  ابتداء 
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عىل مخالفتها من الرضر البالغ.

املثال: 
الجندي الذي يسمع ان هنالك أوامر 

من جهات قيادية عليا قد أمرت بالحضور 

اىل املعسكر، وان من يتخلف عن ذلك 

املهني،  الطويل  بالسجن  سيعاقب 

يفعلها هذا  التي  االمور  ابسط  فان من 

الخرب،  هذا  من  يتأكد  ان  هو  الجندي 

وكذلك املوظف الذي يسمع أن هنالك 

عن  يفصل  يحرضه  ال  ومن  اجتامعا 

يفتش  التقادير  اقل  عىل  فإنه  وظيفته 

الطالب  الخرب، وكذلك  عن صدق هذا 

مصريي  امتحان  بوجود  يسمع  الذي 

من  ليتأكد  يسأل  االقل  عىل  فانه  مهم 

هذا الخرب.

السؤال االول: االلزام
الكثري  عن  يوميا  يسمع  االنسان  ان 

الكايف  الوقت  عنده  وليس  االخبار  من 

والتأكد  تتبعها  يف  والرغبة  الجهد  وال 

من صدقها، فام ذكرمتوه ليس تاما الن 

االنسان ليس ملزما بالتأكد من كل خرب 

يسمعه.

الجواب: 
نعم إن االخبار التي تصل اىل مسامع 

االنسان كام تفضلتم كثرية، ولكن ليس 

فهنالك  واحد،  حد  عىل  فيها  االولية 

اخبار ال متسنا وال تهمنا ، وهنالك اخبار 

متسنا وتهمنا ، فمثال اذا عرفنا باحتامل 

وعافاكم  )عافانا  سيارة  حادث  وجود 

الله( يف احدى املدن البعيدة فقد مير 

وال  عابر  بشكل  الخرب  هذا  مثل  علينا 

أما  صدقه،  من  نتحقق  وال  عنده  نقف 

خرب احتامل مرض شخص يهمنا )عافانا 

وعافاكم الله(ال يكون كذلك، وهو أيضا 

يتفاوت بحسب درجة املرض املحتمل، 

كان  لو  سيختلف  االهتامم  فإن  وأيضا 

نفسه،  االنسان  يف  املرض  احتامل 

نوع  وايضا سيتفاوت االهتامم بحسب 

املرض واثاره . 

حياتنا  ميس  الدين  به  يخربنا  وما 

ومصرينا مبارشة ويعدنا بأمور ال تطاق 

احتامل  ومجرد  والشقاء،  العذاب  من 

أن  فالبد  قليال  االحتامل  كان  ولو  ذلك 

نهتم به لنتأكد منه.

االحتامل  الثاين:  السؤال 
واملحتمل..

هل يجب أن نهتم بأي احتامل حتى 

إذا كان احتامله قليال وضئيال جدا؟

الجواب: 
ليس  الدين  صدق  احتامل  أن  مع 

بالبحث  االهتامم  يجب  ولكن  ضئيال، 

عنده  الذي  االنسان  من  حتى  عنه 

احتامل صدق الدين قليل، والسبب يف 

ذلك هو:

أي  يهمل  ال  –عادة-  االنسان  إن 

كل  مع  يتفاعل  ال  ولكنه  احتامل، 

االحتامالت بدرجة واحدة ألنه ال ينظر 

نوع  اىل  ينظر  وامنا  فقط  لالحتامل 

املحتمل ايضا.

العميدي  ح�سني  حممد  • ال�سيد 
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ورمبا كان ملوقع صقلية الجغرايف أثرا يف تدوين 

تاريخها البرشي وتلوينه، فهي ابنة الطبيعة الساحرة 

القدرة عىل  امتلك  من  إال  ينالها  ال  التي  البحر  وابنة 

قهر هذا البحر، وهي خط التامس املوصل بني ثالث 

وتاريخها  متباينة،  حضارات  وثالث  مختلفة  قارات 

مصاغ من تاريخ الرومان والفينيقيني والقوط والرببر 

األفارقة والعرب املسلمون.

وكانت صقلية قبل قيام اإلسالم تتناصفها قوميتني 

اإليطاليني  والروم  اليونانيني  اإلغريق  هام  كبريتني 

إىل جانب أقلية يهودية منكمشة عىل نفسها ومتحكمة 

مبقادير التجارة يف هذه الجزيرة الكبرية، وقد أطلق 

عىل سكانها األصليون اسم )الكولونيون( الذين كثريا 

سلطة  الجزيرة  يف  جبارتني  سلطتني  بني  رزحوا  ما 

الحكومة التي أثقلت كاهل الناس بالرضائب وسلطة 

الزراعية  األرايض  بأخصب  استأثرت  التي  الكنيسة 

مستخدمة الكولونيون لعامرتها وزراعتها.

اإلسالم  دخول  أسباب  يف  املؤرخون  واختلف 

إىل الجزيرة فمنهم من رآى أن ذلك ما هو إال نتيجة 

طبيعية ملوجة اإلسالم العارمة التي رضبت أطنابها 

نحو  غربا  وامتدت  األفريقية  املتوسط  سواحل  يف 

الثامن  القرن  مطلع  إيطاليا  نحو  وشامال  اسبانيا 

امليالدي ومنهم من يرى أن الكولونيون سكان صقلية 

من  للتخلص  املسلمني  استقدم  من  هم  األصليني 

ساموهم  الذين  والبابوات  البيزنطيني  الحكام  نري 

سوء العذاب.

ويف العام 122هجري كانت طالئع املسلمني قد 

دخلت شواطئ صقلية بقيادة )حبيب بن أيب عبيدة( 

وهو أحد أحفاد عقبة بن نافع فاتح القريوان وتونس، 

وقد نجح دخوله بسبب انعدام املقاومة فإراد فرض 

مترد  قيام  لوال  الجزيرة  أصقاع  كل  عىل  سيطرته 

قبائيل يف السواحل التونسية بقيادة )ميرسة السقاء( 

اضطره للعودة أدراجه بعد توقيع اتفاقية صلح بني 

إىل  البيزنطيون  دعا  الذي  األمر  والصقليون،  ميرسة 

إعادة تحصني الجزيرة بالقالع والعسكر درءا للخطر 

اإلسالمي القادم الذي قد يقوض ماملكهم يف روما 

نفسها ال يف صقلية.

هذه  من  عقود  عرشة  بعد  الصدف  شاءت  وقد 

القريوان  بأمري  الصقلّيون  يستنجد  ان  االتفاقية 

)زيادة الله( نتيجة ملظلمة حدثت لهم من الحكومة 

البيزنطية، وقد جمع زيادة الله قضاته وفقهائه وعىل 

مرة  صقلية  بدخول  لالستشارة  )سحنون(  رأسهم 

االتفاقية  ينقض  من  الروم هم  وكيفية جعل  أخرى 

الله  زيادة  عرب  األمر  حصل  أن  وبعد  املربمة، 

املتوسط مبائة مركب بحري بقيادة )أسد بن الفرات( 

املقاتلني  من  اآلالف  خلفه  ومن  212هجري  عام 

العرب والرببر واألفارقة والخراسانيني وقد أسقطوا 

بزمن  البيزنطية  والحصون  القالع  من  العرشات 

قيايس، ولوال تفيش وباء الطاعون يف جيش ابن زياد 

لكان قد أىت عىل كل جزيرة قربص، ومع هذا فقد 

كميناو  الخرضاء،  الجزيرة  هذه  يف  مهمة  مدنا  فتح 

املسلمون  اتخذها  التي  وبلرم  ونوطس  ومسينة 

ميناء المداد قواتهم من أفريقيا ولتزويدهم باملؤن 

تصدت  حني  يف  بساتينها،  وكرثة  أرضها  لخصوبة 

مدن أخرى كرسقوسة وطربمني مبواجهات عنيفة من 

صقلية الشيعّية

• نارص الخزاعي
عرب الرحلة الطويلة للتاريخ 

البرشي مل تعرف جزيرة ما 

تناوبا مستمرا عىل التنوع 

الحضاري والديني كام عرفته 

جزر صقلية ومالطا وقربص 

لكون هذه الجزر كانت مبثابة 

حلقة الوصل بني طرق املالحة 

البحرية املؤدية إىل مدن 

العامل القديم )آسيا وأوربا 

وأفريقيا( وإىل حوارضه 

الواقعة عىل سواحل حوض 

البحر املتوسط.

وصقلية عبارة عن جزيرة 

كبرية تقع جنوب غرب 

إيطاليا، وقد حفظت لنا ذاكرة 

سكانها األصليون مجموعة 

من األساطري املتعلقة بنشأة 

هذه الجزيرة الخضاء التي 

تتدفق يف مروجها ينابيع املياه 

العذب، وتقول هذه األسطورة 

القدمية إن ربة الخصب 

)برسيفونا( اتخذت من هذه 

الجزيرة موطنا لها بعد غضب 

الطبيعة من خالل ثورة بركان 

جبل )إتنا( خلف هذه الجزيرة 

وتدمريه لكل حياة محتملة 

بالقرب منه.

مقاالت

ذو القعــدة ـ  1438 هـ30



قبل البيزنطيني وجيوشهم.

الوالة  من  العديد  تناوب  الجزيرة  عىل  اإلسالمية  السيطرة  فرتة  وخالل 

املسلمني، ومل ميل الصقليون إىل قائد إسالمي كميلهم وإعجابهم بالقائد 

العام  عند  الذي حكم  الحسني  أيب  بن  بن عيل  الحسن  الفاطمي  الشيعي 

قلة  من  بالرغم  واستطاع  كلب،  بني  من  عربية  أرسة  من  وهو  336هجري 

جيشه أن يترصف بعلم وحكمة وأن يستميل قلوب األهايل األصليني بالعدل 

اإلسالم،  بدخول  منهم  اآلالف  رغبت  التي  بالحسنى  واملجادلة  واإلحسان 

الكثري من  للرعية وهناك  عقابه ألتباعه يف حالة ظلمهم  بشدة  وقد عرف 

القصص املعروفة عن السرية الحسنة لهذا الوايل الشيعي.

وقد تعاقب عىل حكم صقلية عرشة والة بعد رحيل هذا الوايل املعروف 

بعدله، وكل هؤالء الوالة هم من أرسة آل الكلبي الذين حكموا لقرن كامل 

أرسوا فيه معامل للحياة الحضارية لإلسالم وعمران األرض وبناء املساجد 

ودور العبادة والقصور التي ال تزال شواهدها قامئة حتى يومنا هذا. وكان 

أشهر هؤالء الوالة هو األمري أبو الفتح امللقب ب) ثقة الدولة 388هجري( 

االعتبار  معيدا  الجزيرة  ربوع  يف  األمن  وضبط  الرعايا  إىل  أحسن  الذي 

لسكانها األصليني ومجددا سرية سلفه األول الحسن بن عيل الفاطمي.

من  الكثري  الفاطمي  اإلسالمي  الحكم  أيام  صقلية  جزيرة  عرفت  وقد 

الناس جعلت قائدا من صقلية  التقاليد واألعراف اإلسالمية فاملساواة بني 

الفاطمي حاكم مرص  الدولة  قيادة جيوش معز  الصقيل( عىل  هو )جوهر 

آنذاك، وهو دليل عىل املساواة وعدم التفريق بني حديث العهد باإلسالم 

للدين،  لالنتامء  املعيار  هو  والوفاء  اإلخالص  دام  ما  به  العهد  وقديم 

الفاطميني مبدأ فصل القضاء عن اإلمارة، فالقايض هو  كام رسخ الحكام 

الشخص الثاين بعد الوايل لكنه منفصل عنه يف الرأي واإلدارة، وقد عرف 

وبعدالتهم  بها  وزهدهم  الدنيا  عن  بعزوفهم  املسلمون  صقلية  قضاة 

ونزاهتهتم التي كانت مرضبا لألمثال.

كام اسرتعت الزراعة والصناعة اهتامم الوالة املسلمون، فأرايض الجزيرة 

بأنواع  وأمدوهم  املزارعني  املسلمون  شجع  وقد  وفرية،  ومياهها  خصبة 

استقدموها من تونس وأفريقيا مل تكن لتعرفها الجزيرة من قبل، كالربتقال 

صقلية  باتت  حتى  ذلك،  وغري  والربدي  والقطن  والنخيل  واألرز  والليمون 

تنافس يف محصوالتها كثريا من األمصار القريبة منها يف وفرة اإلنتاج ويف 

نوعيته أيضا، ومل ينىس الوالة املسلمني أمر االهتامم بالصناعة والتصنيع، 

لكرثة  وأحذية  وأحزمة  ألبسة  من  بها  يتعلق  وما  الجلود  صناعة  فازدهرت 

البحرية  واملراكب  السفن  صناعة  وانتعشت  الجزيرة،  هذه  يف  املوايش 

وقد  البحرية،  واملالحة  والتنقل  الصيد  ألغراض  لها  الدامئة  للحاجة  نظرا 

ترك لنا الرحالة املسلمون يف العصور الغابرة كابن حوقل مثال صورا زاهرة 

لألسواق الصقلية التي زارها وسجل فيها انطباعتها الكثرية عن مدى الرقي 

الشيعة  الفاطميني  أيام حكم والة  الذي عرفته صقلية  والصناعي  الزراعي 

الله سحر الطبيعة وخصوبة األرض واملياه  التي وهبها  عىل هذه الجزيرة 

الوفرية.
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بحوث

يف  والرغبة  وأهميته،  الِحَجاج،  موضوع  جّدة  ولعل 

فيه، والسيام يف  الدراسات  وقّلة  دقائقه،  التعرف عىل 

الخصوص  وجه  عىل  والعراق  العريب،  املرشق  بالد 

هي ما دفع الباحث الجاد )عايد جدوع حنون( وبتوجيه 

هذا  إىل  الظاملي  حامد  الدكتور  املرشف  أستاذه  من 

املوضوع املثمر.   

هذا فضاًل عن أن كالم اإلمام الحسني )عليه السالم( 

منتقى – بحسب الباحث- بدقة وحرص لتوجيه املتلقي 

السالم(  )عليه  كالمه  ما يف  فكّل  يريدها،  التي  الوجهة 

من دقائٍق، وإشاراٍت، وأساليٍب، وصوٍر، وتلميحاٍت إمّنا 

ُوجدت إلقناع املتلقي بأحقيته باالتباع؛ بوصفه االمتداد 

الطبيعي للرسالة املحمدية املتمثلة باإلمام الذي غدت 

بيت  وحبيب  صاحبها  ربيب  أبدية  حياة  دستور  كلامته 

النبّوة مهبط الوحي، ومختلف املالئكة!

–كام  الدراسة  هذه  من  الباحث  غاية  وتجسدت 

من  الِحَجاج  مفهوم  بتلخيص  مقدمتها-  يف  يورد 

أهم  وبيان  األخرى،  املفاهيم  مع  االصطالحي  الخلط 

الِحَجاجي،  النّص  عليها  ُيبنى  أن  ينبغي  التي  املقومات 

والتداولية،  الداللية،  الجوانب  عىل  الضوء  وتسليط 

واللغوية، واألسلوبية، والبيانية يف كالم اإلمام الحسني 

واإلفادة  الحديثة،  اللسانّية  الِحَجاجية  النظريات  وفق 

من النظريات الِحَجاجية اللسانّية عىل اختالف مشاربها 

وتوجيهها جمعاء؛ لتصّب يف رافٍد واحٍد اصطلحت عليه 

الحسني  اإلمام  كالم  تحليل  بهدف  الِحَجاجي  باملنهج 

عرض: عيل محمد ياسني

اإلمام الحسني
محاججا خصومه

األطروحة/ )الحجاج يف كالم اإلمام الحسني -ع-(

الباحث/ د. عايد جدوع حنون، بإرشاف د. حامد الظاملي

الجامعة / البرصة، كلية الرتبية سنة 2013م

تحظى الدراسات الحجاجية اليوم مبزيد من العناية واالهتامم يف العامل املتقدم، ويعود ذلك يف جانب كبري 

منه إىل النضوج الواضح الذي عرفته مجموعة من الحقول املعرفية املحيطة بالحجاج بوصفه جزءا من علم اللغة 

الحديث، وهذه املجاالت هي املنطق واللسانيات وعلم االجتامع وعلم النفس وسوى ذلك من علوم أخرى مجاورة.

رسائل وأطاريح
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املكنونات  عىل  الضوء  وتسليط  املنهج،  هذا  وفق 

فعاليتها  ومدى  فيه،  املؤثرة  والبالغية  اللغوية، 

هذا  يومنا  وحتى  اإلمام  زمن  من  الّناس  يف  التأثريية 

انطالقا من كون النهضة الحسينية الرامية للقضاء عىل 

جذور الفساد، هي نهضة صالحة لكل أرض ولكل زمن.

تحقيق  أجل  من  منصبا  الباحث  سعي  كان  ولذلك   

هدفني رئيسني هام:

1-صوغ منهج حجاجي متكامل ميكن االطمئنان إليه 

املناهج  يوازي  حجاجيًا  تحلياًل  النصوص  تحليل  يف 

رصد  عىل  القادرة   واألسلوبية  كالبنيوية،  األخرى 

الحجج اإلقناعية املصاغة بأساليٍب لغوية بليغة مؤثرة.  

بنى  التي  اإلقناعية  اللسانية  اآلليات  عن  2-الكشف 

عليها اإلمام الحسني )عليه السالم( خطاباته الِحَجاجية 

قّسم  واألهداف  الغايات  هذه  تتنفذ  وليك  وأقواله، 

الباحث أطروحته املذكورة عىل ثالثة فصول هي:

مفهومه،  )الِحَجاج:  العام  وعنوانه  األول:  الفصل     

نظرياته، مقوماته(: وهو بدوره مقّسم عىل ثالثة مباحث، 

من  حاول  الداللية(  وارتباطاته  الِحَجاج  )مفهوم  أولها 

الغربية  النظريات  يف  الِحَجاج  مفهوم  إيضاح  خالله 

مع  املصطلح  هذا  فيها  يتقارب  التي  الحديثة  اللسانية 

والسفسطة،  واالحتجاج،  كـ)املحاّجة،  ُأخر  مصطلحات 

الكالمي،  واملذهب  والربهان،  والجدل،  والخطابة، 

هذه  عند  الوقوف  يتوجب  مام  واملناقشة(  واملناظرة، 

عىل  الحجاج  مصطلح  من  متييزها  بغية  املصطلحات 

غربية  لسانية  نظرية  بوصفه  اللسانية؛  النظرية  وفق 

فيعرض  الحجاج(  )نظريات  الثاين:  املبحث  أّما  حديثة. 

الحديثة،  الحجاجية  النظريات  أهم  الباحث  خالله  من 

أما املبحث الثالث فكان يتأمل )النص الِحَجاجي وتأثريه 

الواجب  الرشوط  الباحث  فيه  تناول  وقد  اإلقناعي( 

التي  واملقومات  الناجع،  الِحَجاجي  النّص  يف  توافرها 

ينبغي أن ُيبنى عليها، والغاية اإلقناعية واالقتناعية منه، 

دون ان يغفل الحديث عن أهم وسائل اإلقناع. 

التي  العلمية  للمردودات  الباحث  يطمنئ  وعندما   

أفرزتها النظريات الِحَجاجية اللسانية الحديثة املستندة 

لغوية  طبيعة  ذات  وعلوم  موضوعاٍت  إىل  بدورها 

البيان  وعلم  واألسلوبية،  والتداولية،  الداللة،  كعلم 

فإنه يجعل هذه املوضوعات من نصيب الفصل الثاين 

الحسني  اإلمام  كالم  يف  عنوان:)الِحَجاج  يحمل  الذي 

الِحَجاجي  الخطاب  مجاالت  ضوء  يف  السالم-   -عليه 

البياين(. وقد ذهب إىل  اللغوي، األسلويب،  )التداويل، 

أن يقّسمه عىل أربعة مباحث، هي: 

فيه  تناول  وقد  الكالم(  فعل  )قوة  األول:  املبحث 

قوة فعل كالم اإلمام الحسني)عليه السالم( اإلنجازية 

املبارشة متمثلة بأفعال األمر، والنهي، ونحوهام. وقوة 

باالقتضاء  متمثلة  املبارشة  غري  اإلنجازية  الكالم  فعل 

اللغوي، واالستلزام الحواري التداويل التي استند إليها 

عىل  حّثه  أجل  من  جمهوره  يف  للتأثري  الحسني  اإلمام 

فعٍل ما، أو ثنيه عنه. 
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استند  اللغوي(  )حجاجه  العنوان:  ذي  الثاين  املبحث  ويف 

و)أنسكومرب(  لـ)ديكرو(  اللغة(  يف  )الِحَجاج  نظرية  إىل  الباحث 

وهي نظرية تناوال فيها الروابط الِحَجاجية، والعوامل الِحَجاجية، 

عىل  دراسته  يقترص  أن  الباحث  رأى  وقد   ، الِحَجاجية  والسالمل 

الحسني – اإلمام  الربط بني حجج  اللغوية يف  الروابط  تلك  آثار 

تقليص  الِحَجاجية يف  العوامل  وآثار  السالم- يف خطاباته،  عليه 

اإلمكانات الِحَجاجية وحرصها ماّم يزيد ذلك يف التوّجه نحو نتائجه 

املبتغاة، أّما السالمل الِحَجاجية فهي مجموعة من الحجج يرتبها 

امُلحاِجج بحسب القوة من األضعف إىل األقوى داخل الخطاب؛ 

لتصّب يف خدمة النتيجة املرجوة من الخطاب الِحَجاجي. 

ركز  فقد  الِحَجاجي(  )أسلوبه  املعنون:  الثالث  املبحث  ويف   

الِحَجاجي يف مراعاة أحوال  الباحث عىل أسلوب اإلمام الحسني 

التقريري،  واالستفهام  والتكرار،  التوكيد،  عىل  باالعتامد  املتلقي 

والتقديم والتأخري، وااللتفات. 

 أما املبحث الرابع، فقد عنونه بـ: )حجاجه البياين( متناوال فيه 

واالستعارة،  والتمثل،  للتشبيه،  الحسني  اإلمام  توظيف  كيفية 

والكناية، والتعريض يف خدمة خطابه الِحَجاجي اإلقناعي.

منهٍج حجاجي  إىل  السابقني  الفصلني  يف  الباحث  انتهى  وقد   

تحلييل رأى إمكانية االتكاء عليه يف تحليل النصوص تحلياًل لسانيًا 

حجاجيًا، وقد اعتمد من خالله يف تحليله لكالم اإلمام الحسني 

استشهاده مدافعا عن حمى  يوم  السالم( من صباه وحتى  )عليه 

الدين وعن قواعد الرسالة املحمدية األصيلة.

ويف الفصل الثالث املعون بـ)دراسة حجاجية تطبيقية لنامذج 

إىل  يركن  الباحث  نجد  السالم(  عليه  الحسني  اإلمام  كالم  من 

التقسيم الثاليث الذي اعتمده فيام سبق فيقسم فصله هذا عىل 

ثالثة مباحث أيضا، وهي:

املبحث األول: )كالمه-عليه السالم-  يف املدينة املنورة(       

–عليه  له  كالٌم  هو:  منهام  األول  اثنني،  أمنوذجني  له  اختار  وقد 

السالم-  يف صباه مع عمر بن الخطاب، وفحواه أنه عندما سِمع 

اإلماُم الحسني عمَر بن الخطاب يقول وهو عىل منرب رسول الله 

)صىل الله عليه وآله وسّلم(: إّنه ))أوىل باملؤمنني من أنفسهم(( 

، قال له – وكان صبيًا-: ))انزل ... عن منرب أيب رسول الله ال منرب 

أبيك(( ، فالحسني )عليه السالم( عندما ذكر لفظة )أيب( يف هذا 

املقام مضافة إىل رسول الله )صىل الله عليه وآله وسّلم( يقتيض 

ذلك أّن الحسني  أراد أن ُيذّكر عمر ابن الخطاب مبا كان متداواًل 

)عليهام  الحسن  أخيه  ويف  فيه  الرسول  أقوال  من  املسلمني  بني 

السالم(، ومن تلك األقوال قوله )صىل الله عليه وآله وسّلم( يف 

الحسن والحسني )عليهام السالم(:))هذان ابناي فمن أحّبهام فقد 

أحّبني، ومن أبغضهام فقد أبغضني(( ، وقوله )صىل الله عليه وآله 

وسّلم(: ))الحسنُي مّني وأنا من حسني، أحّب الله من أحّب ُحسينًا، 

ُحسني سبٌط من األسباط(( ينظر االطروحة ص123 وما بعدها

واآلخر: خطبته التي رّد بها معاوية عندما طلب منه مبايعة يزيد 

خليفة للمسلمني. 

   ويف املبحث الثاين: )كالمه –عليه السالم-  أول خروجه من 
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املراكز الشبابية والعطلة الصيفية

• حسني السالمي

تأمالت

باملراكز  الدول  اهتامم  عن  كثريا  نسمع  او  نرى  إننا  

الشبابية ودعمها ماديا وتوفري الدورات لهم داخل البالد 

وخارجه بهدف حصولهم عىل التنمية وتطوير الذات.

بعض  خالل  من  املقدسة  الحسينية  العتبة  ادركت  وقد 

الصيف، واآلثار  إجازة  الفراغ يف  اقسامها  خطورة وقت 

األبناء،  عىل  املحافظة  أجل  من  عنها  الناجمة  السلبية 

يف  ع  التسكُّ من  وحاميتهم  لهم،  عمل  فرص  وتوفري 

استغالل  دون  والحيلولة  الصيف،  فرتة  خالل  الشوارع 

جرائم  حبائل  يف  الوقوع  وبالتايل  لهم  السوء  أصحاب 

األحداث.

ياع لجأت العتبة   وُبغَية إنقاذهم ِمن براثن الفساد والضَّ

بكل  مختلفة  دورات  اقامة  اىل  املقدسة  الحسينية 

املجاالت ليكتسب الشباب الخربة والحرفة واملهنة بعد 

غياب واهامل لتلك املراكز الخاصة لتنمية مواهب الطلبة 

خالل العطلة الصيفية. 

بهذا  املقدسة  الحسينية  العتبة  قيام  يكفي  هل  ولكن 

شباب  كافة  استيعاب  من  ستتمكن  هل  مبعنى   ، الدور 

البلد أو املحافظة عىل أقل التقديرات، أم أن املسؤولية 

ينبغي ان تكون تضامنية بني املؤسسات الدينية ومنظامت 

املجتمع املدين والجهات الحكومية ذات العالقة باقامة 

الدورات وتأهيل الشباب عرب تلك الدورات لالنخراط يف 

العمل ملا له من اهمية يف انصهارهم مبجتمعاتهم.

هذا  تخص  اعالمية  حمالت  هناك  تكون  ان  ينبغي  كام   

يف  مهمة  جهة  تكون  قد  الصيفية  املراكز  ألن   املجال 

ملء الفراغ لدى الطلبة ، كام ينبغي التخطيط لذلك جيدا  

واإلمكانات  املنوعة  بالربامج  املراكز  تجهيز  خالل  من 

الواعي  الشباب  من  جيل  بناء  يف  تساهم  التي  املناسبة 

املتفهم القادر عىل مواجهة التحديات.

مّكة لحني نزوله يف كربالء( يشمر الباحث عن ساعديه ليحلل يف 

هذا املبحث كالمًا له مع عبد الله بن الزبري عندما دعاه للبقاء يف 

مكة، وخطبته التي دعا فيها الّناس لاللتحاق به عندما عزم عىل 

الخروج إىل العراق، وخطبته املعروفة بالحّر بن يزيد الرياحّي 

وجيشه يف البيضة قرب العذيب. 

    ويف املبحث الثالث: )كالمه-عليه السالم-  يف كربالء( ال 

ينىس الباحث أن يستعرض محلال أبيات شعٍر منسوبة لإلمام، 

ومثاًل سائرًا من أمثال العرب قالهام يف ليلة العارش من املحّرم 

ثم  السالم(،  )عليها  الحوراء  زينب  أخته  مع  ملحاورة  متهيدًا 

خطبة قالها قبل واقعة الطف يف العارش من املحّرم. 

وقد اعتمد الباحث يف هذا الفصل عىل آليات حجاجية مختلفة 

يف تحليل النصوص تحلياًل حجاجيًا بعيدًا عن الرتابة، والتكرار؛ 

لتمكني الدارس والباحث من االغرتاف من هذا املنهج مبا يتالَءم 

مع موضوعه الِحَجاجي، ويف الوقت نفسه ميكنه أن يضيف إليه 

ما يراه مناسبًا ماّم يساعد يف تطويره. 

ويتضح ملن ينتهي من هذه األطروحة األكادميية أّن الدراسات 

وسرب  النصوص  تحليل  عىل  قدرتها  أثبتت  الحديثة  الِحَجاجية 

وبذلك  النصوص،  هذه  كانت  مهام  البعيدة  القولّية  أغوارها 

الوصفية  اإلخبارية  الجوانب  الدراسات  هذه  مثل  تتجاوز 

الفرد  عىل  بظاللها  تلقي  التي  التأثريية  اإلقناعية  الجوانب  إىل 

واملجتمع، وهنا تكمن جّدة هذه األطروحة ومنهجيتها وجدارتها 

بالقراءة أيضا. 
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نداوة من

شعر: محمد بن حسني الياسني

قصيدة

جـــرح الشهيد

قصيدة
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ــه إرادُت ُتكرس  مل  ــدمُّ  ال إعجازك 

عن نبحُث  بــاآلهــاِت  نعرث  جئناَك 

الخيام ويف نار  َنخُطوا عىل  جئناَك 

ــا لــنــنــكــأ آالمـــــًا مــعــّتــقــًة ــن جــئ

كرمًا يا  ِذكــراَك  عىل  العياُل  نحُن 

منسحٍق منَك  بجذٍع  نهزُّ  جوعى، 

ُبرِتَت ما  أشالَء  َعن  الَرمَل  وننُفُض 

جسٌم تقّطع يف الرحامِن ذات هوًى

مالمحه ضاعت  الردا،  سليُب  جسٌم 

ُمنا ُيعلِّ َيــربح  مل  حسنَك  سبحاَن 

ــت ُتــِشــعُّ بنا هــذي جــراُحــَك ال زال

فاًم األصِم  املِوت  من  ابتكرت  منذ 

شهاَدَتُه أدىل  قد  هُر  الدَّ هَو  هذا 

ــٌد أب لحظٌة  فينا  مــصــاُبــك  هــذا 

نهايُتُه ُتكتب  مل  اللوِح  عىل  حّتى 

حكاَيُتُه ُتغري  فكم  الخلوِد،  معنى 

َجمَرُتُه ُتطَف  مل  ــٌع  وج أعامقنا 

ُجعَبُتُه تخفيه  ما  الجرَح  وننبَش 

ُسفرُتُه الحزِن  ســامِء  بطول  ت  مــدَّ

ُجراّحُتُه تغّذينا  الخيوِل،  تحَت 

عــزَُّتــُه لـــإلســـالَم  ــَم  ــَل ــس ــَت ِل إال 

كراَمُتُه تعلو  الرأُس، يك  حتى هوى 

جاللُتُه ُتنَهب  ومل  السيوِف،  نهب 

حمرُتُه الشيِب  صبِغ  أجمَل  بــأن 

فكراص، وأقدُس ما يف الجرِح فكرُتُه

رصخُتُه التاريخ  يف  ُتجلجل  ظلَّت 

رسالُتُه تبقى  ملــن  الــخــلــوَد  أن 

نداوُتُه ت  جفَّ ومــا  ــاٍم  ع ألــف  من 
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طبقا لفتاوى املرجع الدين األعىل سامحة آية الله العظمى 
السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

االحتكار

الجواب: االحتكار و هو حبس السلعة و االمتناع من بيعها 
ـ حرام إذا كان النتظار زيادة القيمة مع حاجة املسلمني و 

من يلحق بهم من سائر النفوس املحرتمة إليها ، و ليس منه 

حبس السلعة يف زمان الغالء إذا أراد استعاملها يف حوائجه 

و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس املحرتمة عند االضطرار 

، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و املراد به هنا 

القوت الغالب ألهل البلد ، و هذا يختلف باختالف البلدان ، 

و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آالت الطبخ 

أو ما يعد من مقوماته كامللح و السمن و نحوهام ، و الضابط 

هو حبس ما يرتتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . 

و األحوط استحبابا ترك االحتكار يف مطلق ما يحتاج إليه 

كاملالبس و املساكن و املراكب و األدوية و نحوها ، و يجب 

النهي عن االحتكار املحرم بالرشوط املقررة للنهي عن املنكر 

، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر 

الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم عىل األقل الذي ال يكون 

مجحفًا.

الجواب: عن رسول الله صىل الله عليه وآله: »أميا رجل 
اشرتى طعامًا فحبسه أربعني صباحًا، يريد به غالء املسلمني، 

ثّم باعه فتصّدق بثمنه مل يكن كفارة ملا صنع«.

وعنه صىل الله عليه وآله: »من احتكر فوق اربعني يومًا حرَّم 

الله عليه ريح الجّنة«.

وعنه صىل الله عليه وآله: »من حبس طعامًا يرتّبص به الغالء 

أربعني يومًا، فقد برئ من الله وبرئ منه«.

مسائل شرعية

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف

االستفتاءات

السؤال: ما هو تعريفكم لالحتكار؟

السؤال: اذكروا لنا ما ورد يف ذم االحتكار ؟

حكم املاء القليل
ر من احلدث واخلبث. املاء القليل امل�ستعمل يف رفع احلدث االأ�سغر طاهر ومطهِّ

ر من اخلبث واحلدث اأي�ساً واإن كان  وامل�ستعمل يف رفع احلدث االأكرب طاهر ومطهِّ
االأحوط ا�ستحباباً عدم ا�ستعماله يف رفع احلدث اإذا متكن من ماء اآخر، واإال جمع بني 

الغ�سل اأو الو�سوء به والتيمم.
املحل،  طهارة  ا�ستعماله  يتعقب  ما  حتى  مطلقاً  جن�س  اخلبث  رفع  يف  وامل�ستعمل 

والغ�سلة غري املزيلة لعني النجا�سة على االأحوط لزوماً يف املوردين.
وماء اال�ستنجاء ك�سائر الغ�ساالت، ولكن ال يجب االجتناب عن مالقيه اإذا مل يتغري 
بالنجا�سة ومل تتجاوز جنا�سة املو�سع عن املحل املعتاد، ومل ت�سحبه اأجزاء النجا�سة 
متميزة، ومل ت�سحبه جنا�سة اأخرى من اخلارج اأو الداخل فاإذا اجتمعت هذه ال�سروط 

مل يجب التجنب عن مالقيه.
حكم املاء امل�ستبه

اأم �سك  اأعلم بطهارة ماء االآخر  اأحد االإناءين �سواء  ــ بنجا�سة ماء  اإجمااًل  ــ  اإذا علم 
فيها مل يجز له رفع اخلبث باأحدهما و ال رفع احلدث به، ولكن ال يجب االجتناب 
عن املالقي الأحدهما، اإال اإذا كانت احلالة ال�سابقة فيهما النجا�سة، اأو حتققت املالقاة 

جلميع االأطراف ولو كان املالقي متعدداً.
باالآخر،  الغ�سل  ثم  باأحدهما،  بالغ�سل  اخلبث  رفع  جاز  بامل�ساف  املطلق  ا�ستبه  واإذا 

وكذلك رفع احلدث.
متنج�س  ُغ�سل  لو  ولكن  منهما،  بكل  الت�سرف  حرم  باملغ�سوب  املباح  ا�ستبه  واإذا 

باأحدهما طهر، وال يرفع باأحدهما احلدث.
واإذا كانت اأطراف ال�سبهة غري حم�سورة جاز ا�ستعمال بع�سها ولكن ال بحّد يطماأن 
معه با�ستعمال املتنج�س ــ مثاًل ــ، و�سابط غري املح�سورة اأن تبلغ كرثة االأطراف حداً 
يوجب كون احتمال النجا�سة مثاًل يف كل طرف موهوماً ال يعباأ به العقالء، ولو �سك 
يف كون ال�سبهة حم�سورة اأو غري حم�سورة فاالأحوط وجوباً اإجراء حكم املح�سورة 

عليها.
حكم املاء امل�ساف

املاء امل�ساف ــ كماء الورد ونحوه ــ وكذا �سائر املائعات ينج�س مبجرد املالقاة للنجا�سة 
وال اأثر للكرية يف عا�سميته، ولكن اإذا كان متدافعاً على النجا�سة بقوة ــ كاجلاري من 
العايل واخلارج من الفوارة ــ تخت�س النجا�سة حينئٍذ باجلزء املالقي للنجا�سة، وال 

ت�سري اإىل العمود.
واإذا تنج�س املاء امل�ساف ال يطهر بالت�سعيد وال بات�ساله باملاء املعت�سم كماء املطر 

اأو الكر، نعم ال باأ�س با�ستهالكه فيه، ومثل امل�ساف يف احلكم املذكور �سائر املائعات.
م�ساألة 53: املاء امل�ساف ال يرفع اخلبث وال احلدث حتى يف حال اال�سطرار.

واأما  الكتابي،  والكافر غري  واخلنزير  الكلب  �سوؤر  اإال  كلها طاهرة،  االأ�سئار  تذييل: 
الكتابي فيحكم بطهارة �سوؤره واإن كان االأحوط ا�ستحباباً االجتناب عنه.

كتاب الطهارة/ اأق�سام املياه واأحكامها

منهاج ال�ساحلني

مسائل شرعية
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مع التابعين

القايض الطباطبايئ
مولده ودراسته:ـ

عيل  السيد  العرفاء  واستاذ  الرباين  العامل  ولد 

الطباطبايئ سنة)1283( القايض  السيد حسني  بن 

هجري قمري يف مدينة تربيز.

بدأ دراسة العلوم الدينية واالدبية منذ صباه عىل 

يد والده واخرين،وبعد بلوغه السادسة والعرشين 

فيها  وتتلمذ  النجف االرشف  العمر هاجر اىل  من 

والخراساين  كاملامقاين  علامئها  اكابر  يد  عىل 

عند  حرض  الخلييل،وقد  وحسني  والرشابياين 

االخالق  تهذيب  دروس  الخلييل  حسني  الشيخ 

وكان مشغوفًا به ويكن له اعىل الدرجات االحرتام.

لتزكية  اتجه  واالصول  الفقه  يف  العلمية  دراساته  انهى  ان  وبعد 

نفسه بشكل كامل برعاية ثلة من عرفاء عرصه،وعىل رأسهم السيد 

والسيد  سنوات  عرش  يديه  عىل  تتلمذ  الذي  الكشمريي  مرتىض 

احمد الكرباليئ الذي قىض معه سنوات عديدة يف مناهج السلوك 

الهمداين  قيل  حسني  تالميذ  من  وكالهام  البهاري  محمد  والشيخ 

غضون  ويف  االرشف،  النجف  عرفاء  من  مجموعة  له  ُينسب  الذي 

عدة سنوات طلب منه السيد احمد الكرباليئ ان يتوىل معه تربية 

تالميذه.

اىل  مجيئه  قبل  طويلة  فرتات  امىض  قد  القايض  السيد  كان  و 

النجف االرشف يف تزكية نفسه.وكان والده قد أمره يف اوائل شبابه 

النخجواين{عدة  قيل  العارف}امام  االخالق  استاذ  عند  يحرض  ان 

ساعات يف اليوم، فكان استاذه الذي وضع حجر االساس يف البناء 

العرفاين لشخصية السيد القايض.

حياته:ـ

كان السيد عيل متزوجًا من عدة نساء وله اوالد كثريون وكان وضعه 

املادي فقريًا جدًا،ومع ذلك مل يبُد عليه قلق لذلك، ومل يأخذ سد 

الحاجة املادية حيزًا يف تفكريه،بل كان تفكريه 

يقول}االفضل  عزوجل،وكان  الله  عبادة  وهمه 

حالتي  تحسن  ذلك  يف  الن  فقريًا  ابقى  ان  يل 

موضع  املدقع  فقره  واملعنوية{وكان  الروحية 

تعجب اصدقائه املقربني اليه ومن صور فقره 

انه مل ميتلك يف داره غري حصري من الخوص 

وكان مع عياله يقضون اكرث اوقاتهم يف الليل 

يشرتي  مــااًل  ميتلك  ال  النه  دامــس  ظالم  يف 

النفط ليضعه يف الفانوس.

عبادته:ـ

التي  الفرائض  اداء  يف  اال  األعنُي  عن  بعبادته  يتخفى  السيد  كان 

اىل  السبعة  من  البالغني  تالميذه  صفوة  مع  جامعة  بها  يأيت  كان 

واما  الدينية،  املدارس  احدى غرف  منزله يف  العرشةاشخاص يف 

أعامله العبادية االخرى فقد كانت له غرفة يف مسجد الكوفة يتبعد 

فيها بعد الساعة الثانية عرشة لياًل حينام تهدأ العيون ويغط الطلبة 

اوراده  ومزاولة  مناجاته  القايض  السيد  فيبدأ  النوم  الساكنون يف 

واذكاره بصوته الجميل الذي يأخذ بقلوب من يصغي اليه.

 وكان }قدس رسه{ يواظب عىل قراءة املسبحات قبل النوم} الص

جده  زيارة  عىل  مواظبًا  ف،الحديد،الحرش،الجمعة،التغابن{وكان 

اىل  الناس  يهرع  حيث  الثانية ظهرًا  الساعة  السالم{بعد  عيل}عليه 

بيوتهم بسبب الحر الشديد ويبقى الحرم خاليًا اال  من عدد قليل 

من الزوار.

أخالقه:ـ

تهذيبًا  نفسه  هّذب  قد  رفيع  خلٍق  صاحب  القايض  السيد  كان 

واملدح  الرياسة  وحب  والغرور  كالتكرب  االخالق  رذائل  من  كاماًل 

تحرر من شهواته  قد  انسانًا  كان  فقد  الدنيا.....الخ،وبالجملة  وحب 

الحيوانية وصار ملكوتيًا وتنكشف له حقائق الوقائع واالحداث ويرى 

• إعداد: حسني السالمي
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حقيقة االشخاص.القايض الطباطبايئ

كراماته:ـ

السيد  زمانه  يف  العلمية  الحوزة  وزعيم  الفقهاء  استاذ  يقول 

السيد  تالميذ  احد  بهجت  الشيخ  رسه{)جمعني  الخويئ}قدس 

القايض}قدس رسه{ مع استاذه بسبب نقاش دار بيننا يف مسألة 

السالم{ العباس}عليه  صحن  يف  اللقاء  عقد  اىل  وانجر  علمية 

واستغرق اللقاء ساعة ونصف ثم توطدت العالقة بينهام فطلب 

ذكرًا  للعمل،فاعطاه  برنامجًا  القايض  السيد  من  الخويئ  السيد 

يواَظب عليه اربعون يومًا،قال السيد الخويئ:وبعد ختم االربعني 

حصلت يل مكاشفة لحيايت املستقبلية اىل لحظات املوت فرأيت 

نفيس عىل املنرب وانا ادرس الفقه واالصول،ثم رأيته جالسًا يف 

الرشعية  املسائل  يف  ويستفتونني  عيّل  يرتددون  والناس  الدار 

ورأيت نفيس بعدها امامًا لصالة الجامعة وحاالت كثرية مختلفة 

اعىل  فيه صوتًا من  مكان سمعت  اىل  امامي حتى وصلت  كمرآة 

املنارة يقول}انا لله وانا اليه راجعون انتقل اىل جوار ربه الكريم 

تلك  انتهت  الخويئ{ثم  القاسم  ابو  السيد  العظمى  الله  آية 

املكاشفة ورجعت اىل وضعي العادي (

اليه من منزلة كان بفضل  وكان }قدس رسه{يقول }كل ماوصلت 

الحسني}عليه  عبدالله  ايب  باالمام  والتوسل  بالقرآن  التمسك 

السالم{.

وفاته:ـ

األول  ربيع  من  السادس  يف  رسه{  القايض}قدس  السيد  تويف 

األرشف  النجف  يف  السالم  وادي  يف  ودفن  سنة)1366(هجرية 

البيت}عليه  اهل  مذهب  خدمة  يف  امده}83{سنة  عمرًا  ،وقىض 

العلامء  من  كثري  رثاه  وقد  واحكامهم،  علومهم  السالم{ونرش 

العزيز  عبد  السيد  املحقق  يقول  حيث  األرشف،  النجف  وادباء 

الطباطبايئ انه سمع السيد الخويئ}قدس رسه{يقول )إن النجوم 

قد تناثرت عند وفاة السيد عيل القايض ،ويقول السيد عبد العزيز 

فقلت :ان النجوم ال تتناثر ملوت أحد.فقال:ان هذا ليقني عندي 

والميكن ان اتنازل عنه ألين رأيته بأم عيني.

ماذا بعد داعش؟!! 

وهل هنالك حشد جديد؟!!

• والء الصفار

هل ميثل الفشل العسكري لداعش يف العراق نهاية املطاف لهذا التنظيم 

االرهايب، ام ان هنالك جولة جديدة او محاوالت اخرى له أو لغريه؟! 

ان  اال  شافية،  اجوبة  عن  تبحث  االذهان  يف  تدور  واستفسارات  اسئلة 

كربى  دوال  هنالك  ان  علمنا  اذا  خصوصا  جواب  بأي  التكهن  الصعب  من 

ومؤسسات دولية متخصصة كانت والزالت داعمة للتنظيم.

ما  منها  التنبؤات  من  كبريا  عددا  يجد  والدراسات  للتحليالت  املتابع  ولعل 

العنف  استمرار  من  يحذر  ما  ومنها  بتشكيلة جديدة،  التنظيم  بعودة  ينذر 

نتيجة تحرك خالياه النامئة، ومنها ما يؤكد انتهاء دور داعش وال عودة مجددة 

الي تنظيم ارهايب.

احادية  والسيناريوهات  والتنبؤات  التحليالت  جميع  ان  مخترصة  وبعبارة 

الرؤى والتشخيص، اي انها اخذت منحى سياسيا فقط، فنجدها تارة تتحدث 

عن تقسيم العراق وتارة اخرى تتناول مشاكل املناطق املتنازع عليها، وتارة 

تلوح اىل بروز بوادر لحرب اهلية وغري ذلك.

اكرث  حرب  وجود  اىل  مبارش  غري  بشكل  نوهت  الدينية  املرجعية  ان  اال 

خطورة، ورشعت بتسليط الضوء عليها يف الدروس الحوزوية، تتمثل بـ"حرب 

العقائد واالفكار"، اذ ان املاكنة االعالمية لداعش بعد فشلها بتسويق املادة 

الحربية لجأت اىل تسويق افكار ومعتقدات تستهدف العقيدة الحقة لزعزعة 

ان  بعد  خصوصا  الدينية  والحوزة  املجتمع  بني  كبري  رشخ  واحداث  الثقة 

التف  الذي  املجتمع  يف  املباركة  الدينية  الحوزة  تأثري  مدى  الجميع  ملس 

وضحى بالغايل والنفيس عند صدور فتوى الدفاع الكفايئ.

اجندات  االعالمية كشفت عن وجود  الحملة  ان مالمح  القلق  يثري  ما  ولعل 

ودول عظمى كرشت عن انيابها الستهداف العراق خصوصا بعد ان توجست 

سيتخذ  مصلحا  هنالك  بان  يقينها  عن  فضال  الشيعي  املد  من  الخطر 

الحكومات  وتبدد  الظلم  طاولة  ستقلب  التي  لثورته  عاصمة  العراق  من 

الدكتاتورية وتستهدف االنظمة االقتصادية املتغطرسة.

بني  من  ولعل  االدوات،  وخسة  املعركة  بشاعة  من  الحذر  كل  فالحذر  لذا 

الشاعة  البطالة  مستويات  ورفع  بالديون  العراق  اغراق  الحرب  تلك  ادوات 

مبختلف  للممنوعات  رائجا  سوقا  البلد  اصبح  ان  بعد  خصوصا  الجرمية 

مشفرة عىل  وقنوات  اخالقية  غري  الفضاء ملواقع  فتح  عن  اصنافها، فضال 

تستهدف  افكار  بث  طريق  عن  الجامعات  استهداف  جانب  اىل  مصارعها، 

املدنية  منها  الشاب  تناغم  مبسميات  لاللحاد  وتروج  واملعتقدات  الدين 

واخرى التحرر وغري ذلك.

البارود  حرب  من  خطورة  اكرث  ستكون  واالفكار  العقائد  حرب  فان  لذا 

والرصاص، وبالتايل البد من تشكيل حشد جديد مهمته الدفاع عن االفكار 

واملعتقدات الحقة. 

والئيات
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شبهة واكثر من ّرد

•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

إذ يقول سامحة آية الله العظمى السيد محمد ,,

سعيد الحكيم يف مجمل هذا الشأن:

بالعادة  الرشعي  التكليف  مقتىض  يختلط  ما  كثريا 

فينحرف  العواطف واملصالح،  فيه  والروتني، وتتحكم 

الحال  حقيقة  عن  الرشعي  الحكم  تطبيق  يف  املكلف 

ذلك-تبعا  الناس  بعض  يتعمد  قد  بل  وذهواًل.  غفلة 

للهوى-تسامحا يف اداء الوظيفة ومتردا عليها.

للغافل،  تنبيها  الحديث  هذا  ملثل  يحتاج  ثم  ومن 

وموعظة للمتمرد، وهزا للضامئر الرشيفة، كام قال الله 

ْكَرٰى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِننَي ﴾) 1 (. ْر َفِإنَّ الذِّ تعاىل: ﴿ َوَذكِّ

كام ان هذا االنحراف قد يكون سببا يف تشويه حقيقة 

له  يتسنى  ال  الناس  من  كثريا  ألن  واملرجعية  التقليد 

من  يأخذها  بل  االصلية،  مصادرها  من  الفكرة  أخذ 

واقع تطبيقها العميل، فاذا خرج التطبيق عن الضوابط 

وان  سيام  وال  للفكرة،  مشوهة  صورة  عكس  الحقيقية 

غري  القائم  الواقع  يف  آخر  مفهوما  يحمل  االجتهاد 

الشيعي.

والتقليد  االجتهاد  حقيقة  بيان  هنا   نقصد  وامنا 

املرشف  املرشق  بواقعها  الشيعة  عند  واملرجعية 

حسبام اقتضته االدلة الرشعية، ومن عني صافية.

القرآن وكتب الحديث بني يدّي.. 

فلامذا أقّلد أحد املراجع؟
ُتثار هذه الشبهة بني الحني واآلخر: إذا كان املسلم عاقاًل ومدركًا وبني يديه كتاب الله املجيد ومجاميع 

كتب األحاديث ألهل البيت األطهار )عليهم الّسالم( فلامذا يلزمه أن يقّلد مرجعًا يف عباداته ومعامالته 

اإلسالمّية؟  

وهناك أسئلة أخرى من مثل: متى بدأ التقليد لدى الشيعة اإلمامية؟ وما هو السند العقيل والنقيل لوجوبه 

عىل املسلمني؟ وهل مرجع التقليد يتعّرض لضغوط سياسّية أو اقتصادّية أو اجتامعّية أو نفسية يف بلورة 

وصياغة ُفتياه؟ وغري ذلك من األسئلة التي سُيجيبنا عليها أصحاب الفضيلة والسامحة..
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عن  والدفاع  الحقيقة  بيان  من  علينا  قمنا مبا  قد  نكون  وبذلك 

املرجعية الصحيحة، التي قد تظلم نتيجة الفهم الخاطئ لها.

ان االساس يف ذلك هام االجتهاد والعدالة: اما العدالة فنقصد 

منها املرتبة العالية، وهي التي متنع الشخص عادة من مخالفة 

التكليف الرشعي ومن الوقوع يف املعصية وان كانت صغرية 

بحيث لو صدرت منه-نادرا-ألرسع للتوبة واالنابة لله تعاىل.

الرشعي  الحكم  اخذ  القدرة عىل  عبارة عن  فهو  االجتهاد  واما 

الخروج عن  الكافية يف  االدلة املعتربة  العملية من  والوظيفة 

املسؤولية امام الله تعاىل. والفاقد للقدرة املذكورة جاهل، ال 

معنى للرجوع اليه وتقليده.

نعم مع العلم باختالف املجتهدين-كام هو حاصل االن- البد 

من ترجيح االعلم مع االمكان، وتعد األعلمية رشطا ثالثا.

من  ارقى  وهي  العدالة.  من  عالية  مرتبة  عىل  يكون  ان  ويعد 

اذا تساوى  الجامعة. وانه  الشاهد وامام  العدالة املعتربة يف 

املجتهدان يف العلم، يقدم للتقليد من هو اشد ورعا.. وهذا 

يوضح  مدى ارتباط شدة الورع بالتقليد الذي هو اتباع العامل 

بالحكم الرشعي.

ان  عدالة مرجع التقليد نابع من ان االمانة كلام عظمت وجلت 

اقوى  بنحو  الخيانة  عن  رادعة  مبلكة  التحصني  إىل  احتاجت 

وأكد.

تعاىل  الله  بأحكام  التبليغ  مقام  عن  العصمة  غياب  وبعد 

باألحكام  التالعب  عن  رادع  فال  الدينية،  بالوظائف  والقيام 

وضياعها والتفريط يف الوظائف الدينية إال قوة العدالة وشدة 

الخوف من الله تعاىل.

فاملرجع يف التقليد يتعرض لـ:

من  واستنباطه  الحكم  اختيار  عند  النفيس  للضغط  اوال: 
االدلة، فان ادلة االحكام غري منضبطة، والنفس بطبعها متيل 
يجنح  فقد  والعواطف،  والقناعات  الظنون  يطابق  مبا  للفتوى 

عليه  االدلة  فيستوضح  نفسه،  عليه  وتلبس  للحكم،  الباحث 

بسبب ذلك، وقد يؤىت حظا من القدرة عىل االستدالل واللحن 

بالحجة فيربز ما ليس دليال بصورة الدليل.

إال  ذلك  التغافل يف  أو  التسامح  أو  التالعب  عن  له  وال حاجز 

الخوف من الله تعاىل، وشدة الحذر من نكاله، حني يلتفت إىل 

ان الخصم املحاسب هو الله تعاىل الذي ال تخفى عليه خافية، 

يقيمه  ما  ان  له  يتجىل  فانه حينئذ  الواهية،  بالحجة  يخدع  وال 

من االدلة قد يصلح ألن يكون حجة له مع الله تعاىل، وعذرا 

اوسع،  استفراغ  أو ال يصلح فيحمله ذلك طبعا عىل  يديه  بني 

عندها  والوقوف  الحقيقية،  االدلة  ملعرفة  الجهد  واستكامل 

واستنباط الحكم عىل اساسها.

اذ  االستدالل،  مقام  الخارجة عن  االخرى  للضغوط  وثانيا: 

كثريا ما يكون الحكم الذي تقيض به االدلة الرشعية غري مالئم 

لرغبات السلطان أو العائلة، أو غري مناسب للظرف القائم، أو 

العواطف املتأججة.

كام قد يتعرض لضغط االنانية، بلحاظ حب الظهور يف االبتكار، 

والتميز عن االخرين، أو يف التجديد والعرصنة، أو يف التسهيل 

من اجل استقطاب أكرب عدد ممكن من الناس، إىل غري ذلك مام 

يدعو إىل محاولة التخلص من قيود االدلة الرشعية الحقيقية، 

وااللتفاف عليها، والتشبث بالشبه واملربرات للخروج عنها.

ونحن نرى ان كثريا من ذوي العلوم العملية التي تكون نتائج 

الخطأ فيها ظاهرة - كالطب والهندسة-قد يخون امانته تسامحا 

- ولو مثل الكسل والضجر- الدواعي املادية  أو تعمدا لبعض 

يف  وفشله  عليه  الخطأ  ظهور  واقلها  عمله  تبعات  ويتحمل 

يظهر  ال  الذي  الفقه  علم  ميثل  فكيف  آجال،  أو  عاجال  مهمته 

لوال  فيه  يؤمن ذلك  الناس؟ وكيف  لعامة  فيه  والتفريط  الخطأ 

شدة التقوى والورع وقوة ملكة العدالة؟

من  لكثري  معرض  مركزه  بحكم  التقليد  مرجع  ان  وثالثا: 
للجاه  وامتالكه  باألموال،  ابتالئه  بسبب  الدينية؛  املخاطر 
الغضبية  للدواعي  معرضا  يجعله  وذلك  بالناس،  واحتكاكه 

الورع  بقوة  يتحصن  مل  فاذا  الشيطانية،  والنزعات  والشهوية 

صورة  ولتشويه  والهلكة،  للسقوط  معرضا  كان  والتقوى 

املرجعية والدين.

كل ذلك يؤكد حاجة مرجع التقليد إىل شدة التدين وكونه مبرتبة 

عالية من العدالة والورع وتقوى الله تعاىل.

وعىل ذلك جرى شيعة اهل البيت عليهم السالم مبرتكزاتهم 

واجامعهم العميل عىل مر العصور، وهو من اقوى االدلة يف 

املقام. مدعوما ببعض النصوص املذكورة يف محلها وبذلك 

صار للمرجعية وجهها املرشق ونورها املتألق.

وجه  ال  عالية  قدسية  ملراجعهم  يكنون  الشيعة  نرى  ولذلك 

بورعهم  تعاىل  الله  من  القرب  فيهم  يفرتضون  انهم  لوال  لها 

احكام  ايصال  وهي  الرشيفة  بوظيفتهم  وقيامهم  وتقواهم، 

الله تعاىل لعباده وقربهم منه.

ونسأله سبحانه وتعاىل ان يثبت هذه الطائفة عىل هذا النهج 

امورها  جميع  يف  ويسددها  الواضح،  والطريق  الالحب، 

ويعصمها من الزيغ واالنحراف ومن مضالت الفنت، انه ارحم 

الراحمني وويل املؤمنني.

العدالة مبرتبة عالية،  اعتبار كون  هذا كله باإلضافة إىل اصل 

واما ترجيح األورع عند تساوي املجتهدين يف العلم فهو يبتني 

مخالف  العلم  يف  املجتهدين  تساوي  عند  التخيري  ان  عىل 

لألصل، واملتيقن حينئذ جواز تقليد األورع)2 (.
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ويقول سامحة الشيخ صالح الكربايس يف 

معرض رّده عىل هذه الشبهة:

التقليد العريف ظاهرة برشية عامة قامت عليها سرية 

الحياتية،  شؤونهم  جميع  يف  العقالء(  )سرية  الناس 

مجاالت  من  مجال  كل  يف  العامل  غري  يرجع  حيث 

الحياة اىل العامل.

وجاء املرشع االسالمي، واقر هذه الظاهرة يف مجال 

مظاهر  من  مظهر  منها  فانبثق  الرشعية  االمتثاالت 

اىل  العامي  يرجع  حيث  )املسلمني(  املترشعة  سرية 

املجتهد.

املسلمون  )وهم  املترشعني  املسلمني  وتاريخ 

امللتزمون بالترشيع االسالمي( أقوى شاهد عىل ذلك.

رشعية  ظاهرة  بوصفه  الرشعي،  التقليد  بدأ  فقد 

اجتامعية، يف عهد رسول الّله )صىل الله عليه و آله(، 

وبتخطيط منه )صىل الله عليه و آله( ثم بتطبيقه من 

الله عليه و  قبل املسلمني مبرأى ومسمع منه )صىل 

آله( وتحت إرشافه و بإرشاده.

ينتدبهم )صىل  الذين كان  ومتثل هذا يف األشخاص 

الله عليه و آله( للقيام مبهمة تعليم األحكام الرشعية 

يف البلدان و األماكن التي اسلم أهلها يف عرصه.

ومن هذا َبْعِثه )صىل الله عليه و آله( مصعب  بن عمري 

إىل املدينة املنورة، و معاذ بن جبل إىل اليمن.

فقد كان املسلمون، يف هذه أالماكن النائية عن مقّر 

من  األحكام  يتعلمون  آله(،  و  عليه  الله  )صىل  النبّي 

إليهم،  واملبعوثني  لهم  املنتدبني  الصحابة  هؤالء 

ويعملون وفق ما يتعلمون منهم.

معرفة  إىل  يحتاجون  عندما  املسلمني(  )اعني  وكانوا 

حكم رشعي للعمل به يسألون هؤالء و يجيبونهم و 

يعملون وفق ما يفتونهم به.

و هذا هو عني التقليد املقصود هنا.

عىل  التقليد  وجب  متى   " التايل:  السؤال  إجابة  يف 

املسلمني؟ "

و هل كان املسلمون، أيام األمئة، مقلدين خصوصًا 

أولئك الذين

كانوا يف مناطق بعيدة عن األمئة؟.

قال أستاذنا السيد الخويئ: " التقليد كان موجودا يف 

زمان الرسول )صىل الله عليه و آله( وزمان األمئة الن 

معنى التقليد هو اخذ الجاهل بفهم العامل.. ".

التقليد  ظاهرة  لنشوء  األوىل  البداية  هي  هذه  كانت 

يف  املترشعة  سرية  النبثاق  األول  واملظهر  الرشعي، 

هذا املجال  من أحضان سرية العقالء.

مفهوم  بتبلور  مفهومه  يتبلور  التقليد  استمر  ثم 

أرشت  التي  املترشعية  السرية  لهذه  ممثلني  االجتهاد 

اليها.

الحسن  بن  محمد  جعفر  ابو  الطائفة  شيخ  يقول 

وجدت  اين   "  :" األصول   عّدة   " كتابه  يف  الطويس 

عامة الطائفة )يعني اإلمامية( من عهد أمري املؤمنني 

يرجعون  الهجري(  الخامس  )القرن  هذا  زماننا  إىل 

العبادات،  و  األحكام  يف  ويستفتونهم  علامئها  إىل 

مبا  العمل  لهم  ويسوغون  فيها،  العلامء  ويفتيهم 

يفتون به  ".

لك  يجوز  ال  ملستفٍت:  قال  منهم  أحدا  سمعنا  ما  و 

كام  تنظر  أن  ينبغي  بل  به،  العمل  وال  االستفتاء، 

نظرُت، و تعلم كام علمُت، و ال

أنكر عليه العمل مبا يفتونهم.

األمئة  عارصوا  مّمن  العظيم  الخلق  منهم  كان  وقد 

األمئة  من  واحد  عن  يحك  مل  و  الّسالم(،  )عليهم 

النكري عىل هؤالء، و ال إيجاب القول بخالفه، بل كانوا 

يصّوبونهم يف ذلك، فَمن خالف يف ذلك كان مخالفًا 

ملا هو املعلوم خالفه.
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ويقول سامحة الشيخ محمد الصفار مبّينًا 

الحرية يف اطار التقليد:

يتحدث صاحب »العروة« مقساًم لحال املكلف العادي 

بتنفيذه  والقيام  الرشعي  حكمه  أو  تكليفه  معرفة  يف 

فيقول: »يجب عىل كل مكلف يف عباداته ومعامالته أن 

يكون مجتهدًا أو مقلدًا أو محتاطًا«.

بقولهم:  العبارة  هذه  عن  الرّشاح  بعض  ويتحدث 

يكون  »أن  بقوله  ابتدأ  الوثقى«  »العروة  صاحب  إن 

مجتهدًا« ألن االجتهاد أرشف من التقليد.

االجتهاد ملكة يحّصلها اإلنسان بجده واجتهاده ليتمكن 

فيعرف  مظانه،  من  الرشعي  الحكم  استنباط  من  بها 

الحكم الرشعي ويرتبط به مبارشة من دون واسطة.

فاالجتهاد أرشف من التقليد ملا فيه من إعامل الذهن، 

واستقاللية اإلنسان، ومبارشته لدليل الحكم الرشعي، 

أما التقليد فهو حاجة والحاجة ال رشف فيها، لكنها هنا 

وسيلة غري القادر بذاته للوصول إىل حكم الله، فيلجأ 

إىل من له هذه اإلمكانية والقدرة وهو الفقيه الجامع 

للرشائط.

الرجوع  يف  الجاهل  حاجة  عن  عبارة  التقليد  وألن 

هو  العلامء  كلامت  من  يستشف  ما  فإن  العامل،  إىل 

قيود معينة، مع  التعامل معها بضيق شديد، وضمن 

إلعامل  واألمور  القضايا  من  العديد  يف  املكلف  دفع 

رأيه وتفكريه ليتوصل هو إىل رأي خاص به، من دون 

أوجدوا  وبذلك  والتقليد،  االتباع  لدائرة  يخضعه  أن 

للمكلف مساحات واسعة يستطيع فيها مفارقة الفقيه، 

وسنتحدث  نفسه،  عىل  معتمدًا  تقليده،  عدم  مبعنى 

فيها يف هذا املقال ورمبا يف مقاالت الحقة.

لقد أكد العلامء أن محل التقليد ومورده هو األحكام 

وحّج،  وزكاة  وصوم،  صالة  من  العملية،  الفرعية 

املنكر،  عن  ونهي  باملعروف  وأمر  وجهاد،  وخمس 

الله، وترّبي من أعدائهم، ويتسع األمر  وتويّل ألولياء 

وغري  وحرمة  جواز  من  وأحكامها،  املعامالت  ليشمل 

ذلك، وكذلك األمور العملية التي يبتيل بها اإلنسان يف 

حياته.

أصول  جميع  استثناء  عىل  الفقهاء  جميع  يتفق  رمبا 

الدين من مسألة التقليد، وهي األمور العقدية الكربى 

أو ما تسمى بأصول الدين، فال يقبلون التقليد فيها.

»العروة  كتاب  يف  املسألة  نّص  إىل  الرجوع  ميكن 

الوثقى« للعالمة الفقيه السيد محمد كاظم الطباطبايئ 

االستثناءات  من  مجموعة  عىل  للوقوف  اليزدي، 

الخارجة عن وجوب التقليد، والتي يكون املكلف حّرًا 

التامس  أو  فيها،  ذهنه  إعامل  يستطيع  فيها،  طليقًا 

املعرفة من آخر غري مرجعه إذا استقرب ما عنده من 

رأي واطأمن لحكمه وقطعه.

الفقيه  هناك عبارة دقيقة وواضحة يف موقع املرجع 

السيستاين »البد  السيد عيل  العظمى  الله  آية  سامحة 

عن  الدين  أصول  باب  يف  املسلم  عقيدة  تكون  أن 

بصرية ووعي، فال ميكن أن يقلد غريه فيها مبعنى أن 

يقبل قول غريه بها مجرد أنه يقول بها«.

تعطي هذه العبارة حرية واسعة للمكلف يف كربيات 

يف  وطاعة  سمع  يوجد  فال  واالعتقاد،  الدين  قضايا 

التفكر  هذا املوضوع بقدر ما يجب عىل اإلنسان من 

وليس  ومعرفة  بقناعة  النتائج  إىل  للوصول  والتأمل 

بتقليد ومتابعة. 

,,
هوامش:

)1( القران الكريم: سورة الذاريات )51(، اآلية: 55، الصفحة: 523.

التابعة ملركز  الشهرية  السالم  عليه  املهدي  )2( صحيفة صدى 

العدد:  السالم  عليه  املهدي  االمام  يف  التخصصية  الدراسات 

2012/12/10 نقال عن املرجعية  22/ ربيع األول/ 1432هـ املوافق: 

الدينية.
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حوارات

مل يعد خفيا عىل مطلع 
أن الفضاء االلكرتوين 

ووسائل التواصل 
االجتامعي عىل وجه 
التحديد قد اصبحت 

سالحا مهام يف يد الجهات 
التي تروم نرش افكارها 
وآرائها يف املجتمعات، 

األمر الذي دعا اىل رضورة 
الولوج اىل هذا العامل 

ومقارعة تلك الجهات 
وصد الهجامت التي 

تقودها والتي سخرت لها 
مختلف الطاقات.

مدير معهد وارث االنبياء الشيخ منجد الكعبي:

الفضاء االلكرتوين مل يكن عبئا علينا بل عونًا لنا

حوار : إبراهيم العويني – عيل الهاشمي 

حوارات

من هنا ارتأت مجلة الروضة الحسينية ان تحمل مجموعة من التساؤالت حول هذا املوضوع وتعرضها عىل أحد 
رجال الدين العاملني يف عدة ميادين ومنها ميدان التبليغ الديني، وهو مدير معهد وارث االنبياء التابع للعتبة 

الحسينية املقدسة سامحة الدكتور الشيخ منجد الكعبي، وقد دار معه الحوار التايل: 

االنــرتنــت  يسهم  أن  ميكن  ــدى  م اي  اىل 
نرش  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  وخصوصا 

الثقافة الدينية؟
الثقافة  نرش  وسائل  اهم  من  االنرتنت  اصبح 

انه يوفر  الثقافة االسالمية حيث  العامل وسيام  يف 

فمن  واملال،  الوقت  هام  مهمني  عنرصين  للمبلِّغ 

خالله أصبحت هناك رسعة يف ايصال املعلومة اىل 

اكرب عدد ممكن من املتلقني، ومن دون ان تسافر 

وتقطع املسافات للوصول اىل الناس ميكن ايصال 

الرسالة املطلوبة بأقل التكاليف.

الفضاء  يف  الدين  رجال  وجود  تقيمون  كيف 
الدين يف  أعباء عىل رجل  االلكرتوين؟ وهل من 

ذلك؟
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الدين يف مضامر  علامء  أن وجود  إغفاله  ينبغي  ال  مام 

الغرب  ألن  ذلك  الطموح،  مستوى  دون  مازال  االنرتنت 

اننا  اال  وسلوكياته  ألفكاره  للرتويج  الخدمة  هذه  اصطنع 

حينام  الجانب  هذا  خطورة  مدى  متامًا  ندرك  مل  مازلنا 

مفاصل  جميع  يف  ودخل  االسالمية  مجتمعاتنا  اىل  وصل 

لشبابنا يك  ما ميكن تسخريه  نجد  ان  نستطع  حياتنا ومل 

مبا  منه  االستفادة  وتتم  ايجايب  وجود  لألنرتنت  يكون 

يخدم ثقافتنا االسالمية.

هذا  يف  فاعلني  نكون  ان  علينا  الــالزم  من  أن  وأرى 

الجانب لتلبية حاجة مجتمعاتنا االسالمية يف نرش الثقافة 

والرد عىل الشبهات واالجابة عىل اسئلة الناس.

أما يف ما يخص االعباء فإن الفضاء االلكرتوين مل يكن 

عبئا علينا بل عونًا لنا اذا استطعنا ان نستخدمه استخدامًا 

جيدًا  استخدامًا  استخدمت  فإذا  وأداة  وسيلة  ألنه  جيدًا 

ستكون نافعة ملجتمعاتنا. 

مواقع  اىل  الدين  رجل  دخول  عىل  البعض  يشكل 
الدين  رجل  ان  اىل  ذلك  موعزا  االجتامعي  التواصل 

مكانه الحوزة فقط، فام تقولون يف ذلك؟
او  كالحوزة  به  الدين قدميا مكان خاص  لرجل  يكن  مل 

طبيبا  كان  وسلم  وآله  عليه  الله  الله صىل  فرسول  غريها 

الناس. فبجاللة قدره )ص(  دوارا بطبه لنرش الفضيلة يف 

كان يتواصل مع الناس مبا أويت من وسائل آنذاك.

هل أصبح رجال الدين العاملني كمبلغني عىل معرفة 
كافية بآليات استعامل مواقع التواصل االجتامعي؟ 

إن رجل الدين الذي يعمل بتواصل مع ما يجري حوله، 

االدوات  هذه  استخدام  آلية  عىل  تعرف  أنه  املؤكد  من 

لخدمة الدين ولنرش الرسالة االسالمية، ومن خالل اطالعي 

فإن معظم اخواننا من اساتذة الحوزة الفاعلني والناشطني 

يف ابالغ الرسالة يعملون عىل شكل مجاميع او فرادى يف 

برامج التواصل خدمًة للناس جميعًا وفق ما أريد لهم منذ 

تصديهم للتبليغ.

يف  الدينية  للحوزة  ينبغي  الذي  الــدور  ما  برأيكم 
الفضاء االلكرتوين؟ ومبعنى آخر هل يقترص دور رجل 
مواقع  يف  فقط  واالرشــاد  التوجيه  جانب  عىل  الدين 
مناقشة  اىل  ذلك  يتعدى  ام  االجتامعي؟  التواصل 

مواضيع اخرى؟

لنرش  االلكرتوين  للفضاء  الدخول  علينا  الالزم  من  أرى 

مبادئنا  عن  وللدفاع  جهة  من  فضيلتها  وبيان  السامء  قيم 

ضد  هجمة  هناك  ان  تعلمون  فكام  االصيلة،  االسالمية 

وبأساليب  عدة  جهات  ومن  االصيل  املحمدي  االســالم 

االلكرتوين  الفضاء  هو  االساليب  تلك  واهــم  مختلفة 

الوسائل  نفس  ومن خالل  الهجامت  تلك  لنا صد  فينبغي 

املستخدمة )االنرتنت(.

فضالء  االساتذة  اخــواين  من  وقــريب  اطالعي  بحسب 

املسائل  عىل  االجابة  عىل  نعمل  فإننا  العلمية  الحوزة 

املشاكل  حل  وكذلك  واالخالقية  واالعتقادية  الرشعية 

االجتامعية واالرسية.

فرصة  انه  عىل  االلكرتوين  الفضاء  اىل  تنظرون  هل 
ام تحٍد؟

للحصول  استخدامه  يجيد  من  بأيدي  مثينة  فرصة  هو 

وهو  إليه.  بحاجة  هو  من  اىل  نرشه  ثم  ومن  العلم  عىل 

تحٍد كبري ميكن ان يؤدي باألخري اىل االنحطاط والتسافل 

اذا تم العمل عليه بعبثية وعشوائية ودون دراسة وتوجيه.

مدى التأثري الذي ميكن يحدثه رجل الدين يف الفضاء 
االلكرتوين؟ ونعني بذلك التأثري من الجانب الديني؟

اذا  وفاعال  كبريا  تأثريا  الدين  لعامل  أن  فيه  ال شك  مام 

دخل اىل الفضاء االلكرتوين كونه مسلح بالعلم واملعرفة 

والتقوى. فيمكن ان يكون منارًا لهداية الناس ومساعدتهم 

عن  واالبتعاد  الله  يريض  ملا  بأيديهم  األخذ  خالل  من 

سخطه.

مواقع  من  اإلفادة  بخصوص  به  تنصحون  الذي  ما 
التواصل االجتامعي؟

أنصح بان نعمل عىل انشاء مواقع الكرتونية بأيدي شباب 

اىل  الوصول  يستطيعوا  حتى  ماهرين  متدينني  مثقفني 

الشباب الذين هم اهم عنرص يف املجتمع. الن الشباب 

عن  فيعرف  ورفقائه  جامعته  اىل  اقرب  هو  تعلمون  كام 

قرب التحديات التي تواجههم وألنه مثقف دينيًا فيستطيع 

النفاذ اىل قلوبهم وعقولهم ومن ثم توجيههم وارشادهم 

ملا فيه صالحهم.
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             د. هاشم املوسوي 

وبوصلة التشيع      
االسترشاق 

ويعود بعض الدارسني بتاريخ االسترشاق إىل عهد الدولة اإلسالمية 

بينام  الصليبيني،  أيام  إىل  آخرون  به  يعود  األندلس، يف حني  يف 

الهجري،  الثاين  القرن  األموية يف  الدولة  أيام  إىل  كثريون  يرجعه 

حيث عرف عن الراهب يوحنا الدمشقي كتابته كتابني، األول عنوانه: 

حياة محمد. والثاين: حوار بني مسيحي ومسلم. وكان هدفه املعلن 

والرتويج  وعقائدهم،  باملسلمني  النصارى  تعريف  كتابيه  يف 

للعقيدة املسيحية التى تراجعت وتقهقرت يف موطنها األصيل بعد 

ظهور نور اإلسالم، مام يدلل عىل أن االسترشاق كان مرتبطا يف أول 

ظهور له بالعامل الديني.

أما االسترشاق الالهويت )أي املرتبط بالعقيدة الدينية مسيحية كانت 

فيينا  قرار مجمع  إسالمّية( فقد عرف بشكل رسمي حني صدور  أو 

الكنيس عام 1312م وذلك عندما تأسست مجموعة كراس جامعية 

الجامعات  من  عدد  يف  آدابها  ومعرفة  العربية  اللغة  لتدريس 

األوروبية. يف حني مل يظهر مفهوم االسترشاق املرتبط باألطامع 

والدوافع السياسية يف أوروبا إال مع نهاية القرن الثامن عرش وهو 

قرن التمدد االستعامري السلطوي، إذ ظهرت بوادر هذا املفهوم  

يف إنجلرتا عام 1779م، ويف فرنسا عام 1799م ، كام يشري إدوارد 

سعيد يف كتابه املهم عن االسترشاق.

االسترشاق Orientalism يف أبسط تعريفاته هو مصطلح يدل 
عىل النزوع املعريف نحو الرشق عموما )آسيا أفريقيا ( من قبل 

أهل الغرب )أوربا(، أما لفظ مسترشق فيطلق عىل كل من يبحث 
يف أمور الرشقيني وثقافتهم وتاريخهم. ومع دخول نابليون 

واحتالله مرص عام 1798م أخذ االسترشاق يقصد به ذلك التيار 
الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن الرشق 

اإلسالمي، مبا يشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد 
أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عن الرشق عامة 

وعن العامل اإلسالمي بصورة خاصة، معربًا عن الخلفية الفكرية 
للرصاع الحضاري بينهام.

استشراق
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قام  استعامرية  حقب  من  تالها  وما  املذكورة  الفرتة  هذه  وخالل 

العربية  واللغة  اإلسالم  عن  متعددة  بدراسات  املسترشقون 

ووظفوا  وتقاليدها،  وعاداتها  بأفكارها  املسلمة  واملجتمعات 

خلفياتهم الثقافية ومعارفهم املنظمة لدراسة الحضارة اإلسالمية 

أركانه يف  االستعامر وتوطيد  لتسهيل عمل  والتعرف عىل خباياها 

إخضاع  إىل  الرامية  السياسية  أهدافه  يخدم  مبا  املغزوة  البالد 

املتمثلة  الدينية  أهدافه  يحقق  ومبا  خرياتها،  ونهب  الشعوب 

بالرتويج للتنصري والتشجيع عىل الدخول يف املسيحية وترك الدين 

تقاوم  منها-  املسلمة  كانت-وال سيام  التي  الشعوب  لهذه  األصيل 

هذه األهداف رغم عدم تكافؤ القوى واإلمكانات بني الطرفني.

بالحضارة  ا  حقيقيًّ اهتاممًا  املسترشقون  اهتم  فقد  هذا  كل  ومع 

اإلسالمية وحاولوا أن يتعاملوا معها مبوضوعية وإنصاف من خالل 

املنقطع  صربهم  وعرب  اإلسالمية  املعارف  دراسة  عىل  عكوفهم 

النظري عىل صعوبة اللغة العربية عىل غري أهلها وتحقيقهم لآلالف 

عىل  العربية  شعراء  ودوواين  واألخالقية  الفقهية  املصنفات  من 

نذكر،  املعرفية  االسترشاق  إنجازات  أهم  ومن  العصور،  مختلف 

مثال: تاريخ األدب العريب: كارل بروكلامن ت1956م، وتأليف كتاب: 

باإلنجليزية  األوىل  الطبعة  ظهرت  التي  اإلسالمية   املعارف  دائرة 

والفرنسية واألملانية وقد صدرت يف الفرتة 1913-1938م، وطباعة 

يشمل  والذي  الرشيف  الحديث  أللفاظ  املفهرس  املعجم  كتاب 

مالك  الدارمي وموطأ  إىل مسند  باإلضافة  املشهورة  الستة  الكتب 

ومسند أحمد بن حنبل وقد وضع يف سبعة مجلدات نرشت ابتداًء 

من عام 1936م.

القرن  ونصف  قرن  يف  الرشق  عن  املسترشقني  ألفه  ما  بلغ  ولقد 

العرشين(  القرن  منتصف  وحتى  عرش  التاسع  القرن  أوائل  )منذ 

بحدود الستني ألف كتاب، وهو عدد كبري ونوعي. وهكذا نجح عدد 

قليل من املسترشقني يف هذا املجال، غري أن غالبية املسترشقني 

وآراءهم  وعقاءدهم  ثقافاتهم  تأثري  من  التخلص  يستطيعوا  مل 

يجعلون  وهم  أو  اإلسالم  عن  يكتبون  وهم  والعنرصية  املسبقة 

أتباعه ميدانا للفحص والتحليل واملعاينة املعرفية املنظبطة.

عن  يختلف  ال  فهو  بالتشيع  االسترشاقي  االهتامم  بخصوص  أما 

الدين  طريقة االهتامم من قبل عموم املسترشقني االوربيني يف 

اإلسالمي وارتكازهم عىل شبهات غري عادلة يف أغلب األحيان، وإن 

تفنيد هذه الشبهات ودحضها بطريقة علمية وموضوعية يحتاج إىل 

دراسات طويلة ومن الصعب اختصاره يف مقال واحد أو مجموعة 

مقاالت صغرية.

يف  الشيعي  الفكر  عن  الغرب  يف  املتخيلة  الصورة  تراوحت  وقد 

نهاية القرن الـ19 نتيجة تباين الخربات الفردية للمنرصين والرحالة 

التعصب  صورة  عىل  تؤكد  مختلفتني  رؤيتني  بني  والدبلوماسيني، 

الطائفة  أتباع  من  لغريهم  تحملهم  وعدم  للشيعة  املفرط 

املحمدية، وقد سار عىل نسق هذه الصورة جمع من املسترشقني، 

يف الوقت الذي تؤكد الصورة األخرى عىل أن الشيعة طائفة ذات 

السنية!  األغلبية  لدى  املتحجرة  بالعقلية  مقارنة  متفتح  حر  تفكري 

وقد دافع عن هذا الرأي مجموعة أخرى من املسترشقني أيضا.

ولعل قيام ثورة إيران يف العقدين األخريين من القرن وإسقاطها 

التي  األحداث  أهم  يعد  اإلسالمي  الرشق  يف  جربوتية  قوة  ألكرب 

وجهت بوصلة االسترشاق صوب التشيع بغية اكتناه األرسار الروحية 

الروحية  الطاقة  هذه  بكل  ومتده  التشيع  تكتنف  التي  واملعرفية 

الغريبة التي بدت عىل أنها أكرب من أن توضح أو تحلل أو تفرّس.

وتعد مكتبة ) الشيعة والتشّيع( يف كولونيا من أكرب املراكز الفكرية 

يتعلق  كتاب  أي  من  تخلو  ال  مكتبة  وهي  باالسترشاق،  املرتبطة 

بالفكر الشيعي من قريب أو بعيد، وقد تأسست املكتبة يف العام 

الربوفيسور  الشيعية  بالدراسات  املتخصص  مع  بالتعاون  1965م 

)عبد الجواد فالطوري( اإليراين املولد األملاين الجنسية.

ويأيت اهتامم األملان بهذه املكتبة ألسباب عدة، أهمها: إن األملان 

يف  مثلها  توجد  ال  مكتبات  أملانيا  ويف  وبالكتابة  بالفكر  تهتم  أمة 

كل بلدان العامل، حيث تضم بعض مكتباتها ما يزيد عىل السبعة 

األملاين  الشعب  قد رغبت  الخميني  ثورة  كتاب، فضال عن  ماليني 

وأفكاره،  الشيعي ومبادئه ونظرياته  الفكر  التعرف عىل أصول  يف 

وهو ما جعلهم يجدون ضالتهم يف هذه املكتبة الشيعية العمالقة 

التي كرست احتكار املكتبات األملانية األخرى لكتب الفكر اإلسالمي 

السني لعقود طويلة

االسترشاق 
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تحقيق: سالم الطايئ

      تحرير: عيل احمد الهاشمي

العـــــاملة األجــــــنبية
ظـاهرة مقــننة ام فوضـى مفتعـلة

تحقيقات
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 كل هذه االشكاليات مرت عليها مجلة)الروضة الحسينية( من 

خالل التحقيق الذي اجرته مع الجهات ذات العالقة ملعرفة 

اسباب هذه الظاهرة وكيفية الحد منها أو تقنينها بالقدر الذي 

من شأنه خدمة البلد والشعب.

رئيس  سبب  الحكومية  واملؤسسات  الرشكات  احتيال 

النتشار العاملة االجنبية

البداية كانت مع معايل وزير العمل والشؤون 

االجتامعية محمد شياع السوداين الذي 

تحدث ملجلتنا )الروضة الحسينية( 

قائال" ال يخفى عىل الجميع ان 

يف  وفوىض  انتشارا  هناك 

بسبب  األجنبية؛  العاملة 

هذا  يف  الترشيع  ضعف 

احتيال  بسبب  وأيضا  الجانب؛ 

مؤسسات  وحتى  الرشكات  بعض 

املوضوع,  هذا  يف  الدولة 

بجلب  تقوم  أنها  حيث 

اجل  من  األجنبية  العاملة 

متعاقد  مشاريع  تنفيذ 

الوزارات  مع  عليها 

؛  ت فظا ملحا ا و

جانب  من  لكنها 

آخــــــر تقــوم 

يب  بتســـــر

جــــزء من 

هـــــذه 

حيث  العام  الرأي  به  يتداول  ما  وهذا  السوق,  اىل  العاملة 

املنازل  وخــدمة  املحــالت  فــي  كثيــــرة  عمــالة  توجـــد 

الجهات  اجراءات  اىل  العاملة  هذه  تخضع  وال  واملطاعم 

هناك  تكون  ان  فرضت  والتي  وزارتنا  ضمنها  ومن  الرسمية, 

إجازة عمل ألي عامل يدخل العراق.

وللحد من هذه الظاهرة تحدث السوداين قائال" هناك أمور 

دراسة  تقديم  منها  االعتبار؛   بعني  تؤخذ  ان  يجب 

ملعرفة اهم املشاكل وايجاد الحلول املناسبة 

تدين  لحامية  ترشيعات  اتخاذ  وعدم  لها, 

العامل املحيل والعمل  مستوى مهارات 

الذي  بالشكل  مبستواها  االرتقاء  عىل 

يوازي العاملة االجنبية". 

يتعلق  عليه  العمل  سيتم  برنامج  "هناك 

العمل,  لسوق  وتهيئتهم  العاطلني  بتدريب 

ومن ثم إعطائهم قروض إلنشاء مشاريع استثامرية,  

تشغيل  يف  ستساهم  بالتأكيد  ومثيالتها  األنشطة  وهذه 

اننا ال نستطيع  نواجه مشكلة حقيقية وهي  لكننا  العاطلني, 

ان نستوعب اعداد العاطلني الكبرية؛ بسبب ضعف القطاع 

الخاص وعدم مساهمته بالنشاط االقتصادي للدولة.

االسباب املادية والنفسية جعلت العامل االجنبي افضل 

من العراقي

كربالء محمد عيل  واالقتصاد يف جامعة  اإلدارة  كلية  استاذ 

يعتمد  العاملة  إىل  العراقي  القطاع  لجوء  سبب  ان  حميد" 

رأس  استخدام  كثيف  هو  ما  فهناك  املنشأة,  ماهية  عىل 

وتتسم بعض  العمل,  استخدام  كثيف  ما هو  املال وهناك 

الصناعات بإمكانية اإلحالل الفني أي إحالل رأس املال مكان 

تحدد  التي  الكلفة هي  الحالة  العكس, ويف هذه  أو  العمل 

بالدرجة األساس تشغيل العامل أو ترسيحهم.

حيث تتسم البلدان النامية بكثافة استخدام العامل, عكس 

مع  للبلد,  املاسة  الحاجة  وفق  عملها  تنظم  وقوانني  ترشيعات  اىل  العامل  بلدان  بكل  االجنبية  العاملة  تخضع 
البطالة وارتفاع معدالتها, إال ان الوضع يف العراق  العاملة املحلية, وعدم الوقوع يف مستنقع  اليد  الحفاظ عىل 
مختلفا متاما, حيث فتحت الحدود عىل مرصاعيها يف استقبال اليد العاملة دون قيود تذكر, وذلك من خالل رشكات 
تعمل بهذا املجال, وهذا ما ينذر مبخاطر عديدة منها؛ كرثة البطالة, وانتقال االمراض, واختالف العادات والتقاليد 
املجتمعية, واالهم من ذلك هو عدم معرفة االديان التي يعتنقونها, األمر الذي من شأنه التأثري بشكل او بآخر عىل 

البنية املجتمعية.
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العاملني  نسبة  تتجاوز  فال  املتقدمة,  الدول 

يف  الحال  هي  كام   ,%  5 الزراعة  قطاع  يف 

الدمنارك,  أو  األمريكية,  املتحدة  الواليات 

أو هولندا, أو فرنسا, يف حني تتجاوز 

نسبة العاملني يف قطاع الزراعة 

األفغاين نسبة 80%, وأن البلدان 

ذكرها  ورد  التي  املتقدمة 

تتصدر قامئة البلدان املصدرة 

للمواد الغذائية؛ مبعنى ان الدول 

الصناعية املتقدمة بدأت إحالل رأس 

املال محل األيدي العاملة بشكل تدريجي منذ 

بداية الثورة الصناعية.

ضوابط  دون  تعمل  االجنبية  العاملة 

وتصاريح عمل

تخضع  ال  العاملة  فان  العراق  يخص  وفيام 

االجتامعية,  والشؤون  العمل  وزارة  لقوانني 

ضوابط  دون  العامل  ويستقبل  مفتوح  فالبلد 

من مختلف البلدان وهم يعملون دون تصاريح 

عمل, كام هو حال العامل العراقي.

األجنبية  العاملة  بني  املقارنة  حال  ويف 

األجنبي  العامل  ان  االعرتاف  والعراقية ميكن 

بان  بسب  ليس  العراقي,  العامل  مفضل عىل 

والتدريب  بالكفاءة  ميتاز  االجنبي  العامل 

العراقي,  العامل  تفوق  العمل  يف  والخربة 

ولكن ألسباب اخرى منها مادية واخرى نفسية.   

اما البلدان األوربية  فهي عىل العكس 

جلدتها  أبناء  تفضل  ذلك  من 

عىل األجنبي, وتعتز معظم 

األوربية  املجتمعات 

وان  الوطنية,  مبنتجاتها 

فهم  بسيطة  سلع  كانت 

للصناعة  دعام  يشجعونها 

االيدي  توفر  التي  الوطنية 

العاملة. 

ومن املالحظ يف اآلونة األخرية  كرثة توظيف 

العمل  مراكز  من  الكثري  يف  األجنبية  العاملة 

الصناعية,  الورش  األسواق,  مثل  العراقية 

الفنادق واملوالت, ولعل السبب األساس وراء 

توظيف هؤالء هو تدين األجر الذي يتقاضوه 

العراقيون بسبب  قياسا مبا يستحق نظرائهم 

بلدانهم  بني  املعيشة  مستويات  اختالف 

والعراق, اضافة اىل فرق العملة بني البلدين, 

وهذه االمور ال تعمل عىل حل مشكلة البطالة 

بل تزيدها تعقيدا.

التخبط وعدم االنتظام سببه غياب االنظمة 

والقوانني التي تنظم العاملة االجنبية

نائب رئيس غرفة تجارة كربالء محمد الرشدي 

تحدث قائال" ان مسالة تواجد العاملة األجنبية 

وعدم  التخبط  من  تعاين  بالطبع  العراق  يف 

االنتظام, وهذا األمر يعود لعدة اسباب؛ منها 

وتسيطر  تحكم  وأنظمة  قوانني  وجود  عدم 

مجموعة  تحكمه  فالبلد  العاملة,  تنظيم  عىل 

الرتيبة واملعطلة, ففي  من القوانني واألنظمة 

تخدم  قوانني  إىل  فيه  نحتاج  الذي  الوقت 

ونحن  معه,  وتتامىش  للعراق  الجديد  الواقع 

بالتأكيد ليس ضد دخول العاملة األجنبية إىل 

ومعايري  ومقاييس  ضوابط  وفق  ولكن  البلد 

محددة تتبناها رشكات متخصصة مجازة رسميا 

يحتاج  تخصصات  يف  عامل  باستقدام  تقوم 

لها البلد يف  شتى املجاالت؛ كاإلعامر, والبناء, 

مع  ودمجها  وغريها,  والصناعة,  واإلسكان, 

العاملة العراقية,  ورشط ان تكون ذات خربة 

للنهوض  الخربة  هذه  منها  لنكتسب  ومهارة 

والحضاري  والعمراين  االقتصادي  بالواقع 

للبلد".

مؤسسة  كل  عىل   يجب  الرشدي"  وأضاف 

يتم اإلرشاف  ان تضع خطة عمل   أو منظمة 

الضعف  مواطن  وتشخيص  ومتابعتها  عليها  

فيها ومعالجتها وتقييم نقاط النجاح ودعمها, 

يف  العراقية  السوق  ان  اليوم  نشاهد  كام 

تواجد العاملة األجنبية يف العراق يعود لعدة 

وأنظمة  قوانني  وجود  عدم  منها  اسباب؛ 

تحكم وتسيطر عىل تنظيم العاملة, فالبلد 

واألنظمة  القوانني  من  مجموعة  تحكمه 

الرتيبة واملعطلة
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املناطق املستقرة تتمتع بانتعاش اقتصادي مام 

يؤدي اىل حاجتها املاسة لأليدي العاملة, لذلك 

دخول  عملية  وتسهيل  الطريق  فتح  من  البد 

واصحاب  واملؤسسات  الرشكات 

الكفاءات العالية لتوفري الفرص 

والتي  املتميزة  االستثامرية 

ونشاط  انتاجية  من  ترفع 

العملية االقتصادية". 

التزاما  اكرث  االجنبي  العامل 

وعمال من العامل العراقي

اما وجهة نظر السوق املحيل املستخدم لليد 

العاملة التقينا بالحاج محمد علوان صاحب فندق 

والفرق  االجنبية  العاملة  اليد  عن  لنا  ليتحدث 

بينها وبني اليد العاملة العراقية فقال"  أصبحت 

يف اآلونة األخرية أعاين كثريا من عامل الفندق 

املطالبة  واإلهامل  التكاسل  بسبب  العراقيني؛ 

بزيادة رواتبهم ومجادلتي حينام أوجههم عىل 

ان  دون  العمل  يرتكون  مرة  وكل  خاص,  عمل 

يسببه  أمري؛ ملا  من  وابقى يف حرية  يخربوين 

أن  دون  فجأة  للعمل  تركهم  إرباك يف  من  يل 

األصدقاء  بعض  أشار يل  مدة  وبعد  يخربوين, 

التزاما وعمال  بإحضار عامل اجانب النهم اكرث 

ليل  يعملون  حيث  العراقيني,  نظرائهم  من 

الشهري  راتبهم  عىل  الحصول  اجل  من  نهار 

دون املطالبة بالزيادة التي التحجج بأشياء من 

من  مطمنئ  جعلني  ما  وهذا  العمل,  ترك  اجل 

ناحية العمل, وهذا ما حصل بالفعل 

التشغيل  مكاتب  اىل  ذهبت 

عامل  وأحرضت  بغداد  يف 

الباكستانية,  الجنسية  يحملون 

الطابق  يف  مأؤى  له  ووفرت 

العلوي وخصصت راتب نصف 

العراقي  للعامل  أعطيه  كنت  مام 

وبإنتاج مضاعف يف العمل.

يحق للعامل العراقي رفع دعوى قضائية ضد 

من يتعاقد مع العامل االجانب

الناحية  من  تحدث  حسني  محمد  الحقوقي   

املمثل  العامل  نقابة  تعد  ان"  قائال  القانونية 

للعامل  الرضوري  من  لذلك  لهم,  الرشعي 

يقوم  من  كل  ضد  دعوى  برفع  النقابة  مطالبة 

االجنبية يف  او  العراقية  الرشكات  بالتعاقد مع 

حال مخالفتهم لقانون االستثامر الضامن لحق 

العامل.

و ينص املفهوم القانوين للعامل االجنبي عىل 

واستخدام  توظيف  يف  الحق  للمستثمر  ان 

عاملني من غري العراقيني يف حالة عدم امكانية 

استخدام عراقي ميلك املؤهالت الالزمة وقادر 

عىل القيام بنفس املهمة وفق ضوابط تصدرها 

النقابة.

التعاقد عىل العمل  وهناك من يقول ان حرية 

يجوز  فال  املرشوع  صاحب  قبل  من  تكون 

الزام صاحب املرشوع بقبول عامل لديه رغام 

عنه وال الحاق عامل بخدمة صاحب عمل رغام 

عنه, ولكن هذه الحرية كسائر الحريات تخضع 

بني  التوفيق  بها  قصد  لضوابط؛  مامرستها  يف 

مامرسة كل فرد للحريات املكفولة له وحقوق 

وحريات االخرين من االشخاص.

ويجب ان تفرض بعض القيود عىل عمل االجانب 

تدين  او  البطالة,  من  الوطنيني  العامل  لحامية 

االجنبية  العاملة  االيدي  مزاحمة  بسبب  االجور 

التي غالبا ما تقبل بأجور اقل, حيث جرى العرف 

الدويل والوطني عىل ان العمل يف الوطن هو 

يجوز  وانه  وحدهم,  املواطنني  حق  من  عادة 

ايضا لألجانب املستوطنني وغريهم  االشتغال 

االقتضاء,  عند  املرشوعة  بالطرق  البالد  يف 

وعىل االخص يف املجاالت التي تنعدم او تقل 

ذلك  خالل  ومن  املحلية,  العاملة  االيدي  فيها 

تنمية  وهي  االساسية  الغاية  معرفة  ميكننا  كله 

املوارد البرشية حسب متطلبات السوق وتوفري 

فرص عمل للعراقيني.
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مقاالت

 ُمفارقات 

ة • صادق مهدي حسن إمتحانيَّ

الُبدَّ أن أحَصَل عىل %100!  •

   قبل أربعة عرش عام أو أكرث ُكلِّفت 

للصف  اإلنكليزية  اللغة  بتدريس 

انتباهي  ولفت  املتوسط،  األول 

املجدين  الطالب  أحد  حينها 

بأسئلته  أمتعني  والذي  املثابرين 

مع  التعامل  يف  وإبداعه  الرائعة 

دامئًا  وكان  مفرداته..  بكل  املنهج 

يحصل عىل الدرجة الكاملة )%60( 

وحني  التحريري،  االمتحان  يف 

االمتحانات  درجة  وضع  أردت 

نفيس  وجدت  اليومية  الشفوية 

 – التعليامت  ألن  كبري،  مأزق  يف 

الدرجة  بوضع  تسمح  ال   - حينها 

أجنبية  لغة  باعتبارها  الكاملة 

فهو  الطالب  مستوى  كان  وكيفام 

بل   ..)%40( للدرجة  مستحق  ليس 

الحد  بأن  ))التوجيهات((  تقيض 

األعىل يجب أن ال يتجاوز )%38(، 

لذا كنت مرغاًم عىل إعطاء الطالب 

بالرغم  األول  الفصل  يف   )%98(

باستحقاقه  املطلقة  قناعتي  من 

ذلك  ولكن  الكاملة..  للدرجة 

)الطالب الشجاع( مل يرتِض بخَس 

وقال  عينيه  بدمع  فعاتبني  حقه 

أنقصت  ملاذا  متكرسة:  بعربات 

عن  تغيبت  هل  أستاذ؟  يا  درجتي 

عن  تأخرت  هل  يومًا؟  الدوام 

يف  قرصت  هل  دقيقة؟  الدرس 

األدب  أسأت  هل  واجبي؟  أداء 

الطالب  مع  أو  معك  الدرس  يف 

إجابة  يف  أخطأت  هل  اآلخرين؟ 

أي  قرأت  هل  مرة؟  ذات  سؤال 

كلمة بلفظ خاطئ؟ هل كان خطي 

غري  دفرتي  كان  هل  واضح؟  غري 

بسيل  أغرقني  وهكذا  منظم؟.. 

رّده!  عىل  أقَو  مل  جارف  أسئلة 

وحني حاولت إقناعه مبا ورد لنا من 

الرائعة:  بكلمته  هزين  توجيهات، 

التي  التوجيهات  هذه  أكره  أنا 

جمعتني وبعض الزمالء من مدريس اللغة 

اإلنكليزية جلسة يف إحدى قاعات االجتامعات 

ضمن ندوة تربوية.. فأخذتنا أطراف الحديث 

إىل مواضيع شتى، وأجمل ما فيها كانت بعض 

الذكريات واملواقف التي مروا فيها خالل سنوات 

خدمتهم، وكان أحد مواضيع النقاش هو مدى 

مصداقية درجات االمتحان الشفوي باعتباره 

يشكل جانبًا مهاًم من جوانب تقييم الطلبة، فمن 

خالله يتبني مدى قدرتهم عىل الحوار وطريقة 

لفظ األصوات والكلامت بطريقة صحيحة عند 

قراءة النصوص يف كتبهم املنهجية كام يعترب 

االمتحان الشفوي عاماًل مهاًم للمعلم واملدرس 

ملعرفة الفروق الفردية بني طالبه فيضع 

الدرجات املستحقة نسبيًا لهم بناء عىل ذلك.. 

وعلق يف ذهني موقفان مام روى األساتذة:    
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تحرمني حقي! البد أن أحصل عىل 

)100%( يا أستاذ.

لنصف  الشفوي  االمتحان  ويف 

يف  أوقعه  أن  حاولت  السنة.. 

درجة  خصم  ألبرر  الخطأ  رشاك 

الذكاء(  )رشس  كان  ولكنه  منه 

املوجهة  األسئلة  صعوبة  رغم 

)مخالفة  من  ًا  ُبدَّ أجد  فلم  إليه، 

الدرجة  وأعطيته  التعليامت( 

عىل  بدوره  فحصل  الكاملة، 

دون  التحريري  االمتحان  درجة 

نقص أيضًا وهكذا كسب التحدي 

بجدارة وحصل عىل )100%(.. ومرت 

كلية  به من أساتذة  السنوات وإذا 

الجامعات  إحدى  يف  القانون 

املرموقة.  

فر! ِصْفٌر.. بل تحت الصِّ  •

    يف يوم من أيام العهد البائد ويف 

الرتبويني  املرشفني  ألحد  زيارة 

املدارس..  إلحدى  املتابعني 

بالكادر  املرشف  السيد  اجتمع 

للنهوض  حوار  ودار  التدرييس 

عمومًا  والرتبوي  العلمي  بالواقع 

ويف املدرسة عىل الوجه األخص، 

الطويل وضع  طيات حديثه  ويف 

من  مجموعة  املرشف  السيد 

التوصيات ومنها ما يخص مدريس 

اإلنكليزية(  واللغة  العربية  )اللغة 

ومام قال: أرجو أن ال تكونوا قساًة 

عىل طالبكم وحاولوا مساعدتهم 

تكون  أن  حبذا  إمكانكم،  قدر 

عالية  الشفوي  االمتحان  درجات 

بيرس.  االمتحان  الطالب  ليجتاز 

اللغة  مداخلة ألحد مدريس  ويف 

أستاذنا  عذرًا  قال:  اإلنكليزية 

أربعون  اإلنكليزية  للغة  الكريم.. 

أقسام  أربع  عىل  موزعة  درجة 

مختلفة، ماذا لو أخفق الطالب يف 

القسم األكرب منها أو يف أجمعها؟ 

)خانق(:  بلطٍف  املرشف  أجاب 

أقل  للطالب  تعطي  ال  أن  حاول 

مل  وإن  حتى  الدرجة  نصف  من 

يعطيهم  فهذا  لها  مستحقًا  يكن 

بصيص أمل للنجاح!.. ويف اليوم 

طلب  الشفوي  لالمتحان  املقرر 

يقرأ  أن  الطالب  أحد  املدّرس من 

أي  يقرأ  وأن  يفعل،  فلم  حوارًا 

الكتاب  من  صفحة  أي  من  سطر 

سؤااًل  يجيب  وأن  يستطع،  فلم 

بسيطة  أسئلة  عرشة  من  واحدًا 

ومع  يفلح..  فلم  عليه  طرحت 

نصف  عىل  الطالب  حصل  ذلك 

السيد  لتوصيات  استجابة  الدرجة 

األمر  يف  واملضحك  املرشف، 

يف  يحصل  مل  الطالب  هذا  أن 

السنة  لنصف  التحريري  االمتحان 

يتمكن من  عىل أي درجة ألنه مل 

الدفرت  يف  سؤال  أي  عن  اإلجابة 

اإلمتحاين، وبالتايل كان املجموع 

إن  والواقع  فقط..  النهايئ)%20( 

تحت  بل  صفر..  الدرجة  أصل 

الصفر!
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فـي العـراق
من ضمن العادات املتوارثة سنويا منذ عام 2003 اىل اليوم يخرج العراقيون يف فصل الصيف إلحياء ذكرى 

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بظل ارتفاع درجات الحرارة اىل اعىل مستوياتها, وسط مهدءات كالمية يخرج 

بها املسؤولون اىل املتظاهرين عىل ان االشكال يكمن بتدهور الوضع االمني والتحميل الزائد يف اوقات الذروة 

وعدم الرتشيد من قبل املواطن مام يؤثر سلبا عىل املحوالت الكهربائية زيادة عىل ذلك ارتفاع درجات الحرارة.

عادات وتقـــاليد نحييها كل عام

اعداد : عيل أحمد كريم

تقارير
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 هذه التربيرات وغريها تظهر عىل السطح 

يف سبيل ارجاع الكرة اىل ملعب املواطن 

عىل انه سبب التدهور يف االنقطاع ولهذا 

احساسه  عدم  تبعات  يتحمل  ان  يجب 

باملسؤولية, وبالتايل ينتهي فصل الصيف 

وسط هذه العادات والوعود والتربيرات 

حفظها  التي  التهديئية  والتطمينات 

املواطن، األمر الذي حدا بنا اىل الولوج 

اىل هذا املعرتك الشائك واملهم للكشف 

عن بعض مالبساته واشكاالته وغريها.

الحاجة الفعلية للعراق من الطاقة 
الكهربائية

التطرق  ينبغي  الذي  البديهي  السؤال 

هي  ما  هو  الحالة  هذه  مثل  يف  اليه 

الكمية الفعلية من الطاقة الكهربائية التي 

قالت  الصدد  هذا  ويف  البلد،  يحتاجها 

عضو اللجنة املالية يف الربملان العراقي 

لقناة  تلفزيوين  لقاء  يف  التميمي  ماجدة 

التوليد  معدل  بان  القطرية  الجزيرة 

التوليد  عدا  ميغاواط   10852 هو  الحايل 

أمنيًا  املضطربة  املناطق  يف  املوقوف 

فيام تبلغ األحامل يف ذروتها وقت الذروة 

11 ألف ميغاواط، وما نحتاجه هو 21 ألف 

مقداره   فرقا  هناك  أن  مبعنى  ميغاواط 

الشهري  واملعدل  ميغاواط،  آالف   10

للقدرات املفقودة بسبب الوضع األمني 

 2285 هو  القدمية؛  العاملة  للمحطات 

ميغاواط.

لكنها  واملتوقفة  امُلنجزة  املشاريع  أما   

بسبب  الخدمة  إىل  تدخل  ومل  متوقفة 

ميغاواط،   1802 فهي  األمني  الوضع 

الوضع  بسبب  املتوقفة  واملشاريع 

تبلغ  إنجازها  يكتمل  مل  والتي  األمني 

2340 ميغاواط وهذا هو املوقف مبعنى 

أننا نحتاج إىل 10 آالف ميغاواط حتى يسري 

التجهيز 24 ساعة.

االرقام املقدمة ورقية
عضو  العبيدي  إحسان  االستاذ  رد  فيام   

الكفاءات  منتدى  يف  الطاقة  لجنة 

املقدمة  األرقام  ان  قائال:  العراقية 

الحقيقية  األرقام  "ورقية" وال متثل  تعد 

املجاورة  بالدول  ومقارنة  لالستهالك، 

العراق  حاجة  تقارب  املتحدث-  -يضيف 

ما تنتجه إيران وتزيد عام ينتجه األردن.

سوء إدارة
يف  املالية  اللجنة  عضو  أقرت  بدورها، 

يف  التميمي  ماجدة  العراقي  الربملان 

سوء  بوجود   " ذاته  التلفزيوين  اللقاء 

إدارة، وهو ما جاء يف تقرير للجنة الطاقة 

عوامل  ذكرت  كام  العراق،  يف  والنزاهة 

االستثامر  عقود  يف  الفساد  منها  أخرى 

بني  التنسيق  وضعف  الطاقة،  وهدر 

وزاريت الكهرباء والنفط.

الطاقة  أزمة  أيضا  عزت  التميمي  لكن 

به  مير  الذي  السيئ  األمني  الوضع  إىل 

الكهرباء  انقطاع  العراق، وقالت إن أزمة 

طالت كثريا من املناطق املضطربة.

تعاقب الوزراء وانتكاس الكهرباء

كاوة  النيابية  والنفط  الطاقة  لجنة  عضو 

الكردية  التغيري  كتلة  عن  النائب  محمود, 

لجريدة  صحفي  حديث  يف  تحدث 

الكهرباء  ملف  ان  قائال"  الجديد  الصباح 

تحسنًا  االن  حتى  يشهد  مل  العراق  يف 

برغم تعاقب عدد من الوزراء" .

االساس  بالدرجة  الخّلل"  محمود  وأرجع 

وتوليدها  الطاقة  ادارة  كيفية  إىل 

وتوزيعها عىل البالد".

محمد  الكهرباء  وزير  أن"  وأوضح 

الفهداوي وعدنا يف أكرث من لقاء بتغيري 

بتلك  واالستعانة  املولدات،  يف  شامل 

التي تعمل بواسطة الغاز".

وأشار كاوة إىل أن" تخصيصات الكهرباء 

أن  لها  ميكن  قلتها  وعىل  املوازنة  يف 

تنعم العراقيني بالطاقة بنحو مستمر إذا 

استثمرت يف املجاالت الصحيحة".

عىل  املواطن  تجرب  املالية  الجابية 

االلتزام بالرتشيد االستهاليك للكهرباء

لجنة  عن  النائب  قال  ذاته  الصدد  ويف 

املسعودي  محمد  النيابية  الخدمات 

ترصيح  يف  الوطني  التحالف  عن  النائب 

الوزارة والحكومة بنحو  صحفي........" ان 

واضحة  خطة  وضع  يف  تنجحا  مل  عام 

املعامل للتعامل مع االزمة الكهربائية". 

وبنّي" ان الحلول مل تبلغ بعد املستوى 

ان  اىل"  نفسه  بالوقت  "مشريا  املطلوب 

شانها  من  حلول  جملة  وضعت  الوزارة 

توفري الطاقة الكهربائية.

مع  التعاقد  عن"  املسعودي  وكشف 

مقاييس  نصب  تتوىل  خاصة  رشكات 

رقمية دقيقة لالستهالك املحيل".

النيابية  الخدمات  لجنة  عضو  وأرّدف 

بجباية  ايضًا  ستقوم  الرشكات  هذه  أن" 

عادات وتقـــاليد نحييها كل عام
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أبداع

من   %17 لقاء حصولها عىل  املواطنني  االستهالك من  وصوالت 

هذه املوارد".

ويرى املسعودي أن" نجاح الدولة يف جباية اجور الكهرباء من 

شأنه أن يعالج جميع االحتياجات املالية لهذا امللف".

ويقّدر" االجور التي تفرضها الدولة عىل املواطن تصل معدالتها 

إىل نصف ما يدفعه إىل اصحاب املولدات االهلية إذا افرتضنا 

أن التجهيز ألربع وعرشين ساعة متواصلة".

ويحّدد املسعودي" ابرز فوائد املرشوع، يف أنه يجرب املواطن 

عىل الرتشيد؛ ألنه يعطي الطاقة مبوجب بطاقات شحن مسبقة 

كام هي ارصدة الهواتف النقالة".

العجز يف انتاج كهرباء العراق
العجز  وعرض االنفوكرافيك نفسه معلومات أخرى تبني مقدار 

وكام  للمواطنني،  الكهربائية  الطاقة  وتجهيز  انتاج  يف  الحاصل 

ييل:

• انتاج العراق هو 14 الف ميغاواط يف عام 2016 

• الحاجة املحلية من الكهرباء تبلغ ما بني 21 الف ميغاواط اىل 

24 الف ميغاواط

فضيحة لعب االطفال
الربيطانية  انجينز(  )باور  رشكة  مع  الكهرباء  وزارة  تعاقدت   •

لتنفذ محطة توليد يف مدينة النارصية جنوب العراق 

ميناء  اىل  عند وصولها  تبني  توليد عمالقة  بينات  تور  استرياد   •

البرصة انها لعب طفال 

• كانت قيمة الصفقة 21 مليون دوالر 

بخداع  وقامت  وهمية  الربيطانية  الرشكة  ان  بعد  فيام  تبني   •

الحكومة العراقية آنذاك من خالل سامرسة متنفذين

فضيحة املحطات الغازية
بالغاز,  تعمل  كهربائية  31 محطة  العراق  استورد   2008 عام  يف 

بعد ذلك تبني انها ال تعمل بالغاز العراقي, وتعاقدت الحكومة 

مع ايران ملد انبوب غاز خاص باملحطات بقيمة 900 مليون دوالر 

ومل يكتمل مد االنبوب حتى االن.

فضيحة اعمدة الكهرباء
وتحويل  الكهرباء  اعمدة  رفع  مهمة  الكهرباء  وزارة  سلمت 

سلك  مهران  رشكة  اىل  بغداد  يف  االرض  تحت  اىل  الكابالت 

االيرانية اال ان الرشكة غادرت العراق بعد حصولها عىل الدفعة 

100 مليون دوالر ومل تعد الرشكة منذ اواخر مايو/  االوىل وهي 

ايار 2012 ومل يتم محاسبة احد. 

استرياد الكهرباء من ايران 
يستورد العراق 1300 ميغاواط من ايران بقيمة تصل اىل 1.2 مليار 

مليون دوالر شهريا   70 اىل   60 من  العراق إليران  ويدفع  دوالر, 

حيث بلغت ديون العراق إليران مليار دوالر.

باألرقام االموال التي رصفت عىل ملف الكهرباء

50

31

90

30%

24

تم رصف ما يقارب 50 مليار دوالر عىل ملف 

الكهرباء منذ عام 2003

الفساد يف وزارة الكهرباء يقدر ب31 مليار دوالر 

وجود 90 عقدا يف وزارة الكهرباء عليها شبهات 

فساد 

انجز اقل من 30% يف انتاج الطاقة الكهربائية

وجود حلقات فساد تحول دون تجهيز املواطن 

ب24 ساعة
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تعريفات االدارة 
بواسطة  االعامل  تنفيذ  انها  الهواري:  تعريف  يف 

وتوجية  وتنظيم  تخطيط  طريق  عن  االخرين 

ورقابة مجهوداتهم

ويف تعريف درويش: تعني توفري نوع من التعاون 

والتنسيق بني الجهود البرشية املخلصة من اجل 

تحقيق هدف معني 

املؤسسات 
هي الوحدة االقتصادية التي تقوم بتقديم خدمة 

ما وتسمى مؤسسة خدمية او انتاج سلعة وتسمى 

اجل  من  ادارية  اساليب  وتعتمد  تجارية  مؤسسة 

تحقيق هدفها بالكفاءة والفاعلية املطلوبتني 

ال تنشا املؤسسة من فراغ وامنا تتأثر بالبيئة التي 

تضع  البيئة  وهذه  باملوارد  ومتدها  فيها  تعمل 

عليها العديد من القيود يف الوقت نفسه 

تتكون املؤسسة من مركبات عدة منها 

الذي  التنظيمي  والهيكل  واملجموعات  االفراد 

متارس فيه بعض العمليات االدارية 

فيها  وتتأثر  توثر  عوامل  عدة  باملؤسسة  تحيط 

املؤسسة وتسمى بيئة املؤسسة 

وتتكون من جزئيني البيئة الداخلية والخارجية 

املؤسسات االعالمية العاملية
ومتخصصة  متعددة  خدمات  تقدم 

يف حقل االعالم بصورة عامة 

املؤسسات  بعض  نشاط  ميتد 

االعالمية اىل النطاق الدويل 

االعالمية  الخدمات  ليشمل 

الحدود  وتعرب  املختلفة 

مبعنى  الجغرافية 

االعالمية  املؤسسات 

خرج  نشاطها  ميتد 

الدولة املقر 

املنشأ 
ميكن ان نتعرف عىل مؤسسة اعالمية تابعة لدولة 

الدولة ولكن لديها فروع  تلك  لقانون  ما وتخضع 

بكل دول العامل  وقد ال تخضع لقانون ما 

رشكات ذات بعد عاملي

 تقوم باألرشاف والتمويل ملؤسسة فرعية مبعنى 

لها قنوات اعالمية كربى  امام مؤسسة كربى  اننا 

وتعمل  العامل  بلدان  بكل  االنتشار  عىل  وتعمل 

عىل التأثري عىل سياسات الدول 

رشكات ذات بعد اقليمي 
 تقوم باألرشاف والتمويل ملؤسسة فرعية مبعنى 

تدير  فرعية  مؤسسة  لها  كربى  مؤسسة  امام  اننا 

صحيفة 

مفهوم املؤسسات االعالمية العاملية 
العاملي للمؤسسات االعالمية  ملاذا هذا االمتداد 

العاملية؟

الن دورها يقتيض عليها التواجد يف اكرث من دوله 

بفروعها ومكاتبها 

لكن هناك مؤسسات اعالمية عاملية اخرى ما من 

دافع الن تكون مؤسسات عاملية؟

االمتداد  لهذا  حاجة  يف  املعارص  العامل  هل   •

وهذا التنوع؟ 

ستتواجد  نها  ال  سياديا  خرقا  يشكل  هذا  وهل   •

بثقلها االعالمي والثقايف والسيايس؟

وتتلقى  تستفيد  ان  املجتمعات  • هل من حقوق 

هذه املعلومات؟ 

عىل  ننغلق  ان  ميكننا  ال  العاملية  الناحية  من 

انفسنا )سياسيا واقتصاديا(

وسيلة  اي  بإمكان  املفتوحة  التكنولوجيا  ضمن 

اذن  الوصول واالخرتاق دون  او مؤسسة  اعالمية 

يف كل املجاالت الفضائية 

املتوفرة  الرغبة  هي  االنتشار  هذا  عىل  ويساعد 

واالفكار  املعلومات  اىل  الوصول  الفرد يف  لدى 

واالستمتاع بالخدمات املتوفرة 

للمؤسسات  العاملية  صفة  يعطي  اليش  وهذا 

االعالمية دون قيود 

كيف ميكن للدولة حفظ سيادتها 
يكمن الدور االسايس للدولة يف حفظ سيادتها 

يف حامية املقومات الثقافية واالخالقية للمجتمع 

وايضا القيم واملبادئ 

يف  فعال  غري  يكون  قد  وهذا 

مجال تسويق االعالم ولكن من 

فتح  الدولة  متنع  ان  املمكن 

للمؤسسة  والفروع  املكاتب 

هذا  يكون  وقد  االعالمية 

ايضا رضب من الخيال 

الن الساحة لألقوى 

• تكنولوجيا 

• ماليا 

• اقتصاديا 

• وسياسيا 

هي انجاز اهداف تنظيمية من خالل االفراد وموارد اخرى من خالل القيام بالوظائف االدارية الخمسة االساسية وهي 

1. التخطيط, 2. التنظيم,  3. التوظيف, 4. التوجيه,  5. الرقابة.

ماهــــي االدارة 
تنمية

اعداد : عيل الهاشمي
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املوغلة يف أعامق التأريخ 

تحقيق: ابراهيم العويني- حيدر املنكويش

تحرير: فضل الرشيفي
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(ان"   محسن  ضايف   ( باآلثار  املختص  يذكر 

اىل  كم   365 بعد  عىل  تقع  التي   اور  مدينة 

مسافة  وعىل  بغداد،  من  الرشقي  الجنوب 

بثالثة  مرت  قد  النارصية  مدينة  من  كم   18

يتعلق   االول  العرص  مهمة،  تاريخية  عصور 

املدينة   هذه  يف  نزلوا  الذين  العبيد  بسكان 

امليالد  قبل  سنة  آالف   4000 من  اكــرث  قبل 

االوائل  السومريون  السكان  من  ويعتربون  

وطــوروا  االول  الــري  مبادئ  وضعوا  الذين 

خصوصا  املعادن  استخدموا  و  الــزراعــة، 

النحاس، والعبيد ليس قبيلة وامنا موقع اثري 

قديم يف هذه املدينة، اما العرص الثاين فهو 

عرص النرص ويعود اىل سنة  3100 قبل امليالد، 

وتحسنت فيه الكتابة وفن النحت عىل االختام 

وفن العامرة، والعرص الثالث هو عرص فجر 

السالالت  2800 قبل امليالد والذي  تطور فيه 

الفن العراقي خصوصا يف النحت املجسم". 

واضاف" ان اور يف بداية تكوينها كانت قرية 

العاصمة  اصبحت  زمنية  فرتة  وبعد  صغرية 

السومرية،  للدولة  والدينية  السياسية 

االول  الحرف  وضعوا  من  هم  فالسومريون 

الكتابة  كانت  بداية مراحلها، وقد  للكتابة يف 

املرحلة  تلك  يف  السائدة  هي  الصورية 

وبعدها تطورت اىل الكتابة املسامرية،  وان 

ابرز بناية يف مدينة اور هي زقورة اور  التي 

كل  بأن  الزقورة  ومتتاز  اورمنو،  امللك  بناها 

زاوية من زواياها تشري اىل احد االتجاهات ". 

داخل  يف  ان"   بــاآلثــار  املختص  وأوضــح 

املدينة االثرية وعىل الجانب االيرس بالتحديد 

متثال  عىل   1922 سنة  بريطاين  منقب  عرث 

امللك )اور منو( وهو يحمل اناء نقشت عليه 

اآلخر  الجانب  ويف  قدمية،  مسامرية  كتابات 

من املدينة توجد املقربة امللكية التي تضم 

عىل  العثور  تم  حيث  ملوك  خمسة  قبور 

ان الرُُّقم الطينية يف 

أور تؤكد أهمية االثار 

التي اكتشفت فيها، 

و تعكس الرتاث 

الثقايف القديم، 

واستخدام سكان اور 

ملبادئ الري وتطوير 

الزراعة واستغاللهم 

للمعادن يف دورهم 

الحضاري االول

تعد حضارة وادي الرافدين من أعرق وأقدم الحضارات يف العامل، وتعترب الحضارة السومرية عىل وجه التحديد  
أقدم حضارات وادي الرافدين، ولهذه الحضارة أهمية خاصة كونها تعكس مدى تحض اإلنسان السومري وسعيه 
لالكتشاف واالبداع، ولعل مدينة أور هي أحدى الشواخص التاريخية التي تؤرشف ملا وصل اليه السومريون من 

رقي وتقدم يف املجاالت الثقافية والعمرانية والقانونية والعسكرية وغريها.
ويعترب ضم زقورة أور اىل الئحة الرتاث العاملي شاهد عىل أهمية هذه املدينة الخالدة.  
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وامللك  امللك رشدوا  منهم،  وهام  اثنني 

بساللة  والثالث  الثاين  امللكان  امارسن، 

اور الثالثة، اما البقية فلم يعرثوا عليهم، 

واالرجح ان قبورهم موجودة يف املدينة 

الن  منها  مكتشف  الغري  الجزء  يف  ولكن 

خمسة  من  اقل  اور  مدينة  من  املكتشف 

اور  يف  امللكية  املقربة  وتعترب  باملائة، 

من اغىل املقابر يف تاريخ العراق القديم 

التحف  من  الكثري  عىل  الحتوائها  وذلك 

وااللواح  املسامرية  الكتابات  من  النادرة 

الطينية والفخارية القدمية".  

ويرى الكاتب واملؤرخ صباح محسن كاظم 

ومكانة  تاريخية   اهمية  أور  ملدينة  ان"  

ملا  املتحرض  العامل  لدى شعوب  مهمة  

تم اكتشافه من االنجازات املهمة  من قبل 

سكان تلك املدينة ومنها  اكتشاف الكتابة 

والتدوين، ومن يزور مدينة اور يالحظ ذلك 

عىل جدران وسالمل الزقورة، حيث النقوش 

الواضحة عىل االثار يف املدافن امللكية ، 

كام ان الرقم الطينية يف أور تؤكد أهمية 

االثار التي اكتشفت فيها، و تعكس الرتاث 

اور  سكان  واستخدام  القديم،  الثقايف 

ملبادئ الري وتطوير الزراعة واستغاللهم 

للمعادن يف دورهم الحضاري االول دليل 

وإن  االقتصادي،  بالجانب  اهتاممهم  عىل 

ما مييز اور هو انها املدينة التي ولد فيها 

ابو  السالم(  )عليه  الخليل  ابراهيم  النبي 

التوحيدية  االنبياء وانطلق منها يف رحلته 

اىل املدن والدول االخرى".  

تنقيبات  عــدة  هنالك  ــؤرخ"  امل ــح  واوض

املنقبني  ومن  ــار،  االث هذه  يف  حصلت 

االوائل كان )وليم لوفتس( فقد زارها مع 

جامعة من االتراك يف عام 1850 ثم اعقبه 

البرصة  يف  الربيطاين  القنصل  الحفر  يف 

تايلر،  وللفرتة 1852-1854 ، وباألخص يف 

الزقورة احد ابرز رموز الحضارة السومرية، 

الربيطاين  املتحف  اوفد   1918 عام  ويف 

ارجاء  اىل  هول  والدكتور  تومبسن  كمبيل 

مختلفة من املدينة وخاصة القرص الكبري 

- قرص شوليك". 

التي  العصور  قسموا  الباحثني  ان  وبني"  

اطوار،  اىل   الرافدين  وادي  بتاريخ  مرت 

االول  السالالت  فجر  :عرص  االول  الطور 

ويلحقونه بالعرص الشبيه بالكتايب وميتاز 

االسطوانية  بأختامه  االثرية  الناحية  من 

بزخرفة  يسمى  ما  نقوشها  تشبه  التي 

الطور نوع من  النسيج، وينسب اىل هذا 

يف  ووجد  القرمزي  الفخار  وهو  الفخار 

محافظة دياىل ويحتمل انه يعارص الفخار 

املكتشف يف نينوى، ومتتاز هذه املرحلة 

من  نوع  باستعامل  العمرانية  الناحية  من 

اللنب اطلقت عليه تسمية )املحدب)،الطور 

الثاين : خالل هذه الفرتة بدأ السومريون 

يدونون حياتهم بالكتابة املسامرية وظهر 

والوركاء  االوىل  كيش  ساللة  يف   واضحا 

بحدود  تاريخا  ذلك  تحديد  االوىل وميكن 

2700 - 2550 ق.م ، ومن االثار الخاصة بهذا 

الطور جملة من االواين الفخارية والكؤوس 

واألقداح والجرار الكبرية، وكذلك برز فن 

الثاين،  السالالت  فجر  عرص  يف  النحت 

وهذا يدل عىل قدرة الفنان السومري عىل 

العامرة  فن  تقدم  وقد  واالبــداع  التخيل 

يف ابنية املعابد والقصور كام يف ) كيش 

واريدو(".

فقد  الثالث  الطور  اما  املــؤرخ"  وأضــاف 

ارقى  الرافدين  وادي  حضارة  فيه  بلغت 
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للسومريون  وكان  ازدهارها،  واوج  الحضارية  مراحلها 

التي تشري  كالقصور واملعابد، واملقابر  االبنية  مناذج من 

يتضح ذلك من  و  التعدين  العامرة، وظهر  تقدم فن  اىل 

خالل االجهزة املكتشفة كأدوات الحرب وادوات استخدام 

الزراعة، فساللة اور الثالثة متثل العرص الذهبي يف تاريخ 

 ) 2113-2096 ق.م   ( - منو(  )اور  التي حكمها  اور(   ( مدينة 

اور   ( كتابه  يف  الصيواين  عيل  محمد  ذلك  اىل  اشار  كام 

واالبن شوليك  - منو  اور  اور هم  مدينة  ملوك  واشهر   ،)

 )2006  -  2029( من  - سن  ايب  واخرهم  - سن  امر  واحفاده 

ق.م".  

تاريخ  يف  مرشع  اول  يعد  منو(   – )اور  ان"  اىل  وأشــار 

حيث  قرون،  ثالثة  بنحو  حمورايب  وسبق  القديم  العراق 

سن هذا امللك السومري مجموعة من القوانني، واستطاع 

نفوذها  امتد  واسعة  امرباطورية  انشاء  اور  مدينة  ملوك 

وسواحل  عيالم  وبالد  االدىن  الرشق  من  كبرية  اجزاء  اىل 

الخليج العريب واسيا الصغرى، وأبرز املعامل التي تركوها 

أهم  متثل  التي  الخالدة(   الزقورة   ( املدرج  الربج  هي 

املنقبني  إهتامم  الرافدين، وهي محط  وادي  آثار  معامل 

والفرنسية  واالمريكية  الربيطانية  والبعثات  واآلثاريني 

واآلسيوية وجميع السواح من كل أرجاء املعمورة". 

وختم املؤرخ" يف عام 2016 قررت منظمة اليونسكو ضم 

اسطنبول  اجتامع  العاملي يف  الرتاث  الئحة  اىل   الزقورة 

املركزية  الحكومتني  بها من  ،ويرتتب عىل ذلك اإلهتامم 

واملحلية ، وتوفري الخدمات الالزمة إلنعاش السياحة يف 

العراق". 

مل يكن الطّيب طّيبًا هذه املّرة!

مل يكن شيخ األزهر أحمد الطّيب طّيبًا هذه املّرة عىل الفضائّية )املرصّية( 

حينام تناول موضوع الزواج املؤّقت )املتعة( بأوصاف ال تليق مبثلهـ  وهو 

يتصّدر مشيخة األزهر ـ أن يتفّوه بها. 

للمذاهب  نظرته  يف  والوسطّية  باالعتدال  الطّيب  أحمد  الدكتور  ُيعرف 

اإلسالمّية، وقد رّصح أكرث من مّرة يف وسائل اإلعالم "أّن الشيعة والسّنة 

هام جناحا هذه األّمة" وقد ُعرف عنه يف بدایة تصّدیه إلمامة األزهر أّنه 

قال يف مؤمتر حوار األدیان يف واشنطن: »... الخالف بیننا وبین الشیعة 

نؤکد  الذي  الحنفي... وهذا  السّني  السّني کاملکي وبین  أنا  بیني  کالخالف 

بشيخ  يذّكرنا  بهذا  وهو  السیاسة«  عبث  من  ونحمیه  علیه  ونحافظ  علیه 

زعامته  دامت  الذي  الله(  )رحمه  شلتوت  محمود  الشيخ  الكبري  األزهر 

لألزهر بني عامْي 1958م ـ 1963م، والذي أقّر تدريس الفقه اإلمامي يف 

والحنبلّية  الشافعّية  األخرى:  الفقهّية  املدارس  بجانب  األزهر  جامعات 

باملذهب  مسلم  لكّل  التعّبد  بحّلية  أفتى  والذي  والحنفّية،  واملالكّية 

)اإلمامي( الشيعي.

ولكّن الدكتور أحمد الطّيب هذه املّرة جانب طيبته التي عهدناها منه وراح 

يسّمي األشياء بغري مسّمياتها وينعُت الزوجة يف الزواج املؤّقت بالبغّية، 

بیٌع  هذا  ألیس  اإلذالل؟!  هذا  تقبل  التي  الحّرة  هذه  وَمن   ....« يقول:  إذ 

لجسدها لقاء حفنة من املال؟! وما الفرق بینها وبین البغایا؟!...«.

وكأّن هذا النوع من الزواج هو من اخرتاع الشيعة وابتكار اإلمامّية، ونيَس 

أّن الله )تبارك وتعاىل( أنزل فيه من القرآن الكريم ما ُيتىل ليل نهار قوله 

يف سورة النساء من اآلية 24: }.. َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 

وآله  عليه  الله  )صىّل  األكرم  الّرسول  زمن  الصحابة  فعله  وقد  َفِريَضًة..{ 

وسّلم( وزمن الخليفة األول وشطرًا من خالفة الثاين.

وخري شاهد عىل ما تقّدم ما جاء يف سنن الرتمذي: ».. عن بن شهاب أن 

سامل بن عبدالله حدثه أنه سمع رجاًل من أهل الشام وهو یسأل عبدالله 

بن عمر عن التمتع بالعمرة إلی الحج، فقال عبدالله بن عمر: هي حالل، 

فقال الشامي إّن أباك قد نهی عنها، فقال عبدالله بن عمر: أرأیت إن کان 

أيب نهی عنها وصنعها رسول الله: أأْمُر أيب ُیّتبع أم أمُر رسول الله؟ فقال 

الرجل: بل أمر رسول الله فقال: لقد صنعها رسول الله«.

وقد وصف األلباين هذا الحدیث بالصحیح، ونحن يف متعة النساء أیضًا 

نتبع رسول الله ونضع أي رأي مخالف له جانبًا!

ولنا أن نتساءل: هل أّن الصحابة والتابعني لهم مّمن متّتع أو كان يحكم 

ع بها بغّية؟!  بإباحة املتعة كانوا يرْون املتمتَّ

كان حرّيًا بالطّيب أن ال يصدر منه إاّل الطّيب، وأن ال ينساق أو يستسلم 

للضغوطات واإلمالءات الخارجّية، وأن يكون حصنًا منيعًا لألزهر الرشيف 

من كّل فتنة تدعو للطائفّية.

كلمة البد منها

• عبدالرحمن الالمي
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استطالع : عامد بعو - صباح الطالقاين 

"منرب الزائر" نافذة الزائر الكريم القادم من أنحاء العراق وخارجُه اىل كربالء املقدسة، لينهل منها معاين 
االميان ويطرح أفكاره وآرائه يف محيطنا الذي يشهد متغريات عىل مدار الساعة.

يف ملّفنا لهذا العدد نسلط الضوء عىل توجيهات وارشادات املرجعية الدينية العليا التي وردت خالل 
الشهر، يف الشأن العراقي اجتامعيًا واداريا وأمنيًا وانسانيًا، متِخذين من ردود أفعال الزائر الكريم ورأيه 
بأهم  كان،  اينام  القارئ  ُيحاط  أن  آملني  العراقي،  العام  للرأي  كبوصلة  التوجيهات  هذه  يخص  فيام 

املعطيات التي تصنع الرؤية العامة والواقعية لبلدنا العراق، بعيدا عن املزايدات السياسية... 

زائروا كربالء.. رؤى وآراء

منبر الزائر
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الخزاعي"   ابو عيل  الزائر من محافظة كربالء 

الحصن  هي  املرجعية  زمان  كل  ويف  دامئا 

واملسلمني،  لإلسالم  واملوِجه  واملالذ 

الدينية  املرجعية  توجيهات  وبخصوص 

والتقاليد واملامرسات  بصدد بعض األعراف 

القوانني  عن  انحرف  قد  بعضها  فان  القبلية 

الرشيعة  حددتها  التي  الحدود  وعن 

تداعياته  له  املوضوع  هذا  ان  االسالمية.. 

الخطرية التي تهدد استقرار املجتمع وأمنه، 

توجيهات  بإصدار  املرجعية  تصدت  ولهذا 

عالقة  لتنظيم  ومهمة  سديدة  وارشادات 

ونحن  والعشرية،  القبيلة  داخل  األفراد 

التوجهات  بهذه  نلتزم  أن  علينا  كمواطنني 

تبعد  وألنها  والصواب،  املنطق  عني  ألنها 

العنف واملواجهات املسلحة فيام بني  شبح 

تعيش  التي  املتجاورة  والعشائر  األقرباء 

بسالم منذ عهود طويلة..

الحال  واقع  يف  االنسان  ان  الخزاعي"  وبنّي 

)إيّن جاعٌل  تعاىل  مؤمَتن وقد جاء يف قوله 

االنسان  فعىل  هنا  ومن  خليفة(.  األرض  يف 

أن يستشعر أمر الله تعاىل يف هذا املرشوع 

وعليه  االرض،  يف  خليفة  بجعله  الساموي 

أن يعمل وفق مصاديق هذه التسمية وذلك 

بأن يتحىل بالصفات الحسنة من أداء األمانة 

والصدق  الخري  والتزام  الخلق  وحسن 

والصرب عىل املكاره حتى يكون مصداقًا ملا 

أراده الخالق عز وجل". 

لإلنفاق ضوابط ومُثل..
انه"  يرى  حبيب  جبار  رائد  بغداد  من  الزائر 

عليها  التأكيد  جاء  والتي  األمانة  يخص  فيام 

الدينية  للمرجعية  الجمعة  احدى خطب  يف 

الله  كتاب  ونتبع  مسلمون  باعتبارنا  فنحن 

وسّنة نبّيه وتعاليم اهل البيت عليهم السالم 

حسنة  أسوة  االكرم  رسولنا  نعترب  ان  يجب 

تعاليم  وفق  االمانات  يخص  مبا  ونعمل 

اإلمام  كان  لقد  السالم..  عليهم  البيت  اهل 

الظروف  احلك  ويف  السالم  عليه  الحسني 

محرم  من  العارش  ليلة  يف  قساوة  وأكرثها 

يويص أصحابه بوجوب الحفاظ عىل األمانات 

وأنها احدى الدالئل عىل مدى اميان الشخص 

وصدق نّيته.." 

يف  مرجعيتنا  نصائح  بخصوص  أما  وتابع" 

)وال  تعاىل  الله  قال  فقد  اإلنفاق  قضية 

تبسطها  وال  عنقك  إىل  مغلولة  يدك  تجعل 

ملوما محسورا(. ومن هنا  فتقعد  البسط  كل 

فإن اإلنفاق عمومًا إذا كان وفق ميزان العمل 

فانه  واالبتذال  االرساف  عن  بعيدا  الصالح 

سيكون انفاقًا مباركًا وسيخلف لصاحبه الخري 

يف  االنفاق  فإن  املوضع  هذا  ويف  واألجر، 

وعوائل  النازحني  ومساندة  مساعدة  سبيل 

الحشد  متطوعي  وعوائل  والجرحى  الشهداء 

اجتامعي  تكافٌل  إال  هو  ما  األبطال  الشعبي 

بأسمى صوره وأروع مناذجه.."

االسالم يأمر باملحبة والتعاون 

االسالم  الزهرة"  عبد  عيل  عبد  الزائر  ويقول 

يأمر باملحبة والتعاون بني املجتمع وخاصة 

ينفيها  أمور  هناك  ولكن  االسالمي،  املجتمع 

واألعراف  التقاليد  ضمن  تقع  اإلسالم 

الله  صىل  الله  رسول  نهانا  وقد  العشائرية، 

يطرحها  التي  الدّيات  مثل  عنها،  واله  عليه 

البعض كرشط لحل املشاكل وعادة ما تكون 

أن  املجتمع  عىل  يجب  هنا  ومن  حدود،  بال 

الضوابط  او  القانونية  الضوابط  اىل  يرجع 

يف  اليها  اللجوء  يتم  كمحددات  الرشعية 

حال نشوب النزاعات بني األفراد او العشائر 

عمومًا.."

االبتذال  يبعدنا عن  الدين  التفّقه يف  ان  كام 

ان  حيث  من  االنسانية  األطر  عن  والخروج 

تويص  السالم  عليهم  البيت  أهل  تعاليم 

األطر  وفق  الناس  مع  التعامل  برضورة 

وتقييم  واالحرتام  التسامح  من  االنسانية 

مغاالة  دون  املناسبة  مبوازينها  األمور 

وتطّرف.."

األرسة واإلسالم
محمد مهدي، زائر من محافظة واسط يقول 

بشأن ارشادات املرجعية الدينية فيام يخص 

بناء األرسة الصالحة" انه موضوع مهم جدا 

يف  عموما  األرس  له  تتعرض  ما  خضم  يف 

تهدد  اجتامعية  مشاكل  من  الحارض  الوقت 

التي  املنشأ  جديدة  األرس  وباألخص  كيانها 

املرجعية  تتطرق  حيث  الشباب،  عامدها 

ُهام،  الزوجية  للعالقة  نظرتني  هناك  ان  اىل 

الكثري  تحصل  بسببها  التي  املتدنية  النظرة 

السامية  االسالمية  والنظرة  املشاكل،  من 

اىل  ينظر  واالسالم  تعاىل  الله  وأن  الراقية، 

كرباط  واملرأة  الرجل  بني  الزوجية  العالقة 

مقدس وميثاق مقدس البد ان يحرتم ويعطى 

من  ينبع  وهذا  الحياة..  يف  ودوره  قيمته  له 

املرأة  املرأة كزوجة ونظرة  الرجل اىل  نظرة 
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اىل الرجل كزوج.. ويف تفصيل أكرث فإن 

هناك أهداف مقدسة ومهمة وخطرية يف 

حياة الفرد واملجتمع من العالقة الزوجية 

الناجحة ومن بناء األرسة، وأنه للنظر اىل 

او امرأة   ً هذه االهداف يأمل الفرد رجال 

ومجتمعه  نفسه  ليسعد  تحقيقها  عىل 

ويحصل عىل رضا الله تعاىل..

رضورة تقنني األعراف 
والتقاليد

محافظة  من  زائر  نعمة،  قاسم  وليد 

اليه  تطرقت  ملا  بالنسبة  قال"  الديوانية 

يخص  ملا  االخرية  خطبها  يف  املرجعية 

تقنينها  ووجوب  والتقاليد  األعراف 

يتضح  فإنه  الرشع  بوصايا  وااللتزام 

يف  املشايخ  بعض  ان  جلية  بصورة 

ماسة  بحاجة  والعشائر،  القبائل  بعض 

اىل التفقه بالدين واىل النصح والتعريف 

املشاكل  لحل  املتبعة  املناسبة  بالطرق 

الحنيف،  ديننا  نظر  وجهة  من  والنزاعات 

ال  األعراف  هذه  من  الكثري  نرى  ألننا 

املحددات  وال  االنسانية  الظروف  يراعي 

الدينية.."

املرجعية  أوضحت  وقد  وليد"  أضاف 

الدينية يف هذا املجال ان من املخاطر 

والتقاليد  األعراف  هذه  بروز  عىل 

السلمي  التعايش  تهديد  هو  واألحكام 

تكون  فحينام  املجتمع..  أفراد  بني 

بالحكمة  وُتحل  ونزاعات  رصاعات  هناك 

الوقت  طال  وان  والتصالح  والحوار 

باستخدام هذا االسلوب فهذا يؤدي اىل 

العنف  ُغّلَب  اذا  التعايش السلمي.. ولكّن 

واستعامل بعض االحكام الجائرة حينئذ 

هذا التعايش السلمي بني افراد املجتمع 

والعشائر سيكون مهددًا.."

وهو"  اليه  نلتفت  مهم  آخر  أمر  وهناك 

أن تغليب الفوىض عىل القانون والرشع 

تهدد  التي  الضارة  األمور  من  فهذا 

اآلثار  هذه  ضوء  عىل  وأننا  املجتمع، 

ما  ونشّخص  نرصد  أن  لنا  البد  الضارة 

الضارة  واألحكام  واألعراف  التقاليد  هي 

والسلبية ليك منيزها عن األعراف الجيدة 

التي يجب أن نتمسك بها..

يف  للعشرية  ايجابية  ادوار  فهناك 

العراق  العشائر يف  تعد  املجتمع حيث 

النبيلة  القيم  من  ملجموعة  مدرسة 

االخالق  ومكارم  الصفات  ومحامد 

والجود  الكرم  العشائر  يف  فتالحظ 

الطعام  وإطعام  والشهامة  والشجاعة 

بالطرق  والنزاعات  املشاكل  وحل 

محامد  من  وغريها  والسلمية  املقبولة 

ومكارم الصفات..."

أهمية حفظ األمانة وارجاعها 
ألهلها..

بخصوص  قال"  محمد  جاسم  الزائر 

فإن  ألهلها  ورّدها  وصونها  األمانة 

املرجعية الدينية نوهت عىل أهمية هذا 

يشكله  ملا  استثنائية  وبصورة  املوضوع 

من حجر أساس يف وجود مجتمع مؤمن 

وأمني.."      

رصيح  قرآين  نص  هناك  أن  اىل"  مشريًا 

يْأمرُكْم  الّلَه  )إنَّ  وهو  األمانة  بخصوص 

اضافة  أهِلها(.  إىل  اأَلماناِت  وا  ُتؤدُّ أن 

اآليات واألحاديث  العديد من  اىل وجود 

املؤمنني  وتحث  تؤكد  التي  الرشيفة 

الزمن  طال  مهام  األمانات  عىل  للحفاظ 

وإرجاعها ألصحابها نضري األجر والثواب 

من الله تعاىل.

اإلنفاق  يخص  وفيام  محمد"  أضاف 

أن  يجب  فإنه  املؤمنني  قبل  من  والبذل 

يكون بالقدر واملكان والوقت املناسب، 

فعىل سبيل املثال يجب أن يبادر الجميع 

والعنف  الحرب  النازحني جراء  ملساعدة 

واالرهاب، وكذلك مساندة القوات االمنية 

التي تتصدى لالرهاب، وال ننىس 

الشعبي  الحشد  شهداء  عوائل  مساندة 

العراق  عن  للدفاع  تطوعوا  الذين 

ومقدساته وضحوا بأنفسهم يف سبيل أن 

نحيى حياة حرة كرمية.." 

موضحًا انه" البد لنا ان نستشهد يف هذا 

تشري  التي  املرجعية  بارشادات  املوضع 

املجتمع  أن  اطمنئ  اذا  االنسان  ان  اىل 

أنحاء  من  نحو  لديه  فسيكون  يرتكه  ال 

العطاء، فإذا أراد أن يأكل فعليه أن يفكر 

باآلخرين، واذا أراد أن يرشب فالبد ايضا 

ان يفكر باآلخرين وإذا أراد أن يسكن يفكر 

يعزل  أن  الصحيح  من  فليس  باآلخرين.. 

االنسان نفسه عن اآلخرين.. وتكون عالقته 

مع االخرين عالقة استفادة شخصية فقط 

وتستمر عالقته معهم ما دامت مصلحته 

ان  ومبجرد  قامئة  الشخصية 

تتزعزع مصلحته الشخصية 

فهذه  ينقم..  أن  يحاول 

ليست طريقة صحيحة..
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مقاالت

ففي تلـك املدن الـيونـانيـة القـدمية ، كـانت الـسيـادة املطلقـة 

سكان  لكافـة  آخر:  مبعنى  أو  مجتمعـني،  املـواطنني  لهيـئة 

املدينة والـريف املحيط بها باسـتثناء العبيد واألطفال والنساء.

ما  نفسه  الوقـت  يف  متـثل  الجمعية  أو  الهيئـة  هذه  وكـانت 

السلطـة  أو  والقـضاء،  والحكومة  بـالربملان  اليوم  يـعرف 

الترشيعـية والسلطـة التنفيذيـة والسلطة القـضائية جميعًا.

تتخذ  املـواطنني  جمعية  اجتامع  يف  القرارات  وكانت 

جمعيـة  تـرتك  ومل  الحـارضين،  املواطنني  أصوات  بأغلبـية 

قادة  تختار  كـانت  التي  فهي  طرقته،  إال  ميدانـًا  املواطـنني 

الحـرب وتعقـد  تعلن  كانـت  التي  الجـيش واملـوظفني، وهـى 

وتسن  العامـة،  االحتـفاالت  بإقـامة  وتـأمر  املعـاهدات، 

املدنـية  القـضايا  يف  وتحكم  الضـرائب،  وتفرض  القـوانني 

والجنائية، وتصـدر األحكام أحيانًا دون محـاكمة، ال راد لقراراتها 

وال معقب عليها  إذ كانت سلطة الجمعية كاملة ومطلقة.

ال يحكمها سوى صوت األغلبية: صوت الرأي العام.

ومل تكن الـدميقراطية اليـونانية تـعرف األحزاب، وإمنا كـان من 

حق كل مواطن أن يتـكلم ويبـدي رأيه.

 وإن وقـع العبء األكبـر يف الكالم واملنـاقشـة علـى طـائفـة 

الخطباء، وهم طائفة من بلغاء القوم كـانوا يكرسون حياتهم 

أو  أو إرضاًء لطموحهم  العامة  الخدمة  إما رغبة يف  للسياسة، 

سعيًا وراء منفعة شخصية.

ويحـاول  نـظره  وجهة  عـن  يدافع  منهـم  خـطيب  كل  فـكان 

الحصـول عىل مـوافقة أغلبية املواطنني. 

وقد جاوز تعداد املواطنني يف بعض املدن اليونانية - وبخاصة 

يف أثيـنا - األربعني ألفـًا من البشـر.

 وكانت اجـتامعـاتهم تجرى يف الهواء الـطلق يف الصـباح الباكر 

مواطن،  آالف  ستة  أو  عن خمسـة  يقل  ال  ما  ويحـرضها  عادة، 

بأغلبـية  تتخذ  املـواطنني  جمعية  اجتامع  يف  القرارات  وكانت 

أصوات املواطنني

يف املجتمعـات القدمية ، عـرفت مدن الـيونان املـستقلة )الـدولة املديـنة( الرأي العام، واختـربت سطـوته ونفوذه قـرونًا عـديدة 

قبـل ميالد السيـد املسيح، فقـد كان الرأي العــام هــو الحــاكم الفعيل واملســيطـر املـطـلـق علـى كل أوجه الـنشـاط يف املدينة.

تاريخ
اعداد : عيل الهاشمي

       يف اليونان القدمية
الرأي العام
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مراحل الحياة الزوجية
هذا التمرين يساعدك عىل معرفة 

الفرح والسعادة

روتني الحياة

الحزن واألمل 

الزمن)العمر(

يف هذا املسار يجب ان تعرف كيف تحافظ عىل السعادة بينكام كيف تعزز مفهوم 

الفرح والسعادة من خالل التعامل اليومي تكون الكتابة بشكل نقاط ملقارنتها مع بقية 

املسارات االخرى

ويسبب  العالقة  االخطر يف  املسار  هذا 

امللل والفتور والطالق الصامت 

هذا املسار يحتاج اىل عقالنية وحسن الترصف ملعرفة املشاكل التي 

تواجهك ,كيفية القضاء عليها 

,ما هي العوامل التي تساعد عىل نشوء املشاكل بينكام كيف ميكنكام 

ان تتجنبا املشاكل التي تفاجئكم 

تكون الكتابة بشكل نقاط ملقارنتها مع بقية املسارات االخرى

يطبق هذا التمرين كل 6اشهر ملعرفة موقع الزوجني يف اي مسار 

وكيف ميكنهام ان يكونا متوازيني يف املسارات

مسار الفرح والسعادة ومسار الحزن واالمل ومسار روتني الحياة الذي      

يعد من اخطر انواع املسارات التي يجب ان يبتعد الزوجني عنه

اعداد املدرب: عيل الهاشمي

البيت السعيد
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طائر السالم

نشأ الكابنت فريد لفتة يف بغداد، وبعد احداث 

عام 2003 غادر مع أرسته إىل ديب، وهناك تابع 

ما  الدراجات، ورسعان  بسباقات  فريد شغفه 

بعد  املجال،  هذا  يف  محرتفًا  ليصبح  تحول 

السكوبا  بغوص  أصبح مدربًا متخصصًا  ذلك 

وحقق إنجازًا يف الغوص لعمق 80 مرتًا تحت 

سطح البحر بدون تنفس.

الفضاء،  البحار تحول فريد إىل   ومن أعامق 

hang- الرشاعي التزحلق  حيث مارس رياضة 

  paragliding املظيل  والتزحلق    gliding

وحصل عىل رخصة طيار تجاري.

نجح لفتة يف اجتياز أصعب املخاطر حتى حاز 

عىل إعجاب منافسيه يف جميع أنحاء العامل، 

ليتكرر اسمه كثريًا يف وسائل اإلعالم الدولية، 

محققًا إنجازات متعددة منها: أول غواص حّر 

جبل  فوق  باملظالت  قفز  من  وأول  عراقي، 

ايفرست عىل ارتفاع 30 ألف قدم، وأول طيار 

مدين عراقي يطري إىل حافة الفضاء يف طائرة 

ميغ 29، وأول طيار رشاعي عراقي دويل، وأول 

عراقي يصل إىل القطب الشاميل "عندما 

نفذ قفزة السالم يف عام 2010".

للسالم  بقفزتني  الرائع  الطيار  هذا  قام 

باستخدام  وحلق  وأفغانستان،  العراق  يف 

أطفال  أجل  من  ساعات   8 ملدة  البالونات 

العراق )2012( يف الواليات املتحدة األمريكية، 

يف  علم  أكرب  حاماًل   التحليق  إىل  باإلضافة 

يف  باملظلة  بالقفز  يقوم  كان  عندما  العامل 

شيكاغو )2012( حيث دخل بذلك إىل موسوعة 

غينيس العاملية لألرقام القياسية.

املتعددة،  واإلنجازات  الطموح  جانب  اىل 

يعمل الكابنت لفتة من خالل سفارته اإلنسانية 

وباالستعانة  قام  إذ  الحسنة"  للنوايا  كـ"سفري 

بجمعية الهالل األحمر العراقي مبجموعة من 

اىل  االطفال،  رشيحة  تهم  التي  النشاطات 

النوايا  كسفري  متعددة  مناصب  توليه  جانب 

الحسنة ألتحاد الحقوقيني العراقيني "القضاة 

وأستاذ  ميسان  جامعة  وسفري  واملحامني"، 

وسفري  ميسان،  جامعة  طب  كلية  يف  زائر 

العراقية،  األمريكية  الشباب  لجمعية  السالم 

الرابع  البعد  ملنظمة  الحسنة  النوايا  وسفري 

لألعالم، حيث يروم تحضري مجموعة جديدة 

خالل  عنها  باإلعالن  سيقوم  النشاطات  من 

الفرتة املقبلة.

متميز  هدف  تحقيق  عىل  لفتة  الكابنت  يعمل 

رائد  أول  ليصبح  الفضاء،  عامل  يف  جديد  و 

مجموعة  خالل  من  مستقبيل،  عراقي  فضاء 

لتحقيق  الخاصة  والدورات  اإلجتامعات  من 

األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  التجربة 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  وديب  واسرتاليا 

هذا  تحقيق  عينيه  نصبه  واضعًا  املتحدة، 

اإلنجاز العراقي العريب، بهدف تحقيق ونرش 

السالم بني الشعوب يف كل مكان.

فيه  يسبح  الذي  موطنه  الرحبة  السامء  والسالم،  للخري  ومحب  ومغامر  طموح 
رافعا أسم بالده يف آفاق االرض، نرش رايات السالم عرب االثري أمال يف تقريب 

أوارص الحب والتعاون بني شعوب املعمورة إنه طائر السالم)فريد لفتة(.    

 اعداد : فضل الرشيفي 

أبداع
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مـ ـتقـ ـاطعـ ـة كـ ـلـ ـمـ ـات
حكمة  من  مقطع  سيظهر  الحل  امتام  بعد 
عليه  طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  ألمري 
روائح  تفضحكم  ال   ( وتتمتها  السالم، 

الذنوب(

1- التسمية الثانية ملعركة بدر يف القرآن الكريم، أول 

سبط للنبي محمد )صىل الله عليه وآله وسلم(.

جمع   ، العلوم  يف  التجريبي  املنهج  مبتكر   -2

ِمقذاف)معكوسة(.

3- اجراءات احرتازية)معكوسة(، من انواع الطالق يف 

الرشع)معكوسة(.

4- يقابلهم، يف الذراع.

5- التهنئة بالعيد، نصف أشهد.

6- تراجع عن رأيه)معكوسة(، أحاربهم.

7- تام االنجاز، يوصل الرسالة، يصنع شيئا جديدا.

8- عاصمتها أثينا، جامعة قليلة، يف الوجه.

يف  العامة  التعبئة  9-أطعن)معكوسة(، 

الحرب)معكوسة(.

من  واالبتالءات،  املصائب  متحملوا  نداء،  حرف   -10

آالت القتال قدميا ترمى بالقوس.

لها  يتوجه  نسبه،  ىف  متَّهم  القرآن،  قراءة  أتمَّ   -11

املسلمون يف الصالة، إِطِْمئنان.

12- أكاذيب، إِنَْهزََم.

13- عريض ما بني االسنان)معكوسة(، ثلثا ناس، شتمه.

14- العوز، عقل، من معاين الغريب)معكوسة(.

15- يف املدرسة، قبيلة عنرتة بن شداد، آالت صناعية.

1- يُقِبل، كتاب حفظ األحداث نقيض حلو)معكوسة(.

الجاهلية،  2- بواسل )مبعرثة(، قصائد مشهورة يف 

اتفاق بني طرفني.

3- علم يعنى بدراسة مناهج الفكر وطرق االستدالل 

السليم، يتعطر، نقيض كر.

استراحة

• اعداد: هيئة التحرير

أفـــــــــــــــــــــــــــــــقي

عمــــــــــــــــــــــــــــــــودي

4- متشابهة، من الطيور املغردة، أقعد.

5- يهلل)مبعرثة(، إله الشمس والريح والخصوبة عند الفراعنة، يقطنون يف 

الصحراء)معكوسة(.

6- متفهم)مبعرثة، متشابهة، خروج الدم من األنف.

7- الهواء إذا تحرك، وليد الكعبة.

8- ال أشك، أكمل: كن ابن من شئت واكتسب........، يرتدي.

9- من االبوين، يربر، حكم الصالة يف السفر)معكوسة(، 

10- غرامة القتل)معكوسة(، نفيس، بحر.

11- مقاصد)معكوسة(، مكتشف الدورة الدموية الصغرى) معكوسة(.

عليه  الحسني  االمام  مع  الشهداء  من  باملاء)معكوسة(،  مشبعا   -12

السالم)معكوسة(

13- أهني)معكوسة(، األماين)معكوسة(، ثلثا جيش.

14- ناصب الحبال للصيد، قطَّع)معكوسة(، نقيض االساءة.

15- مرض، من الحروف العربية، الضجر)معكوسة(.

16- فعل االمر من نام، شهر الصيام، فعل أمر مبعنى أعطني. 
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درر الكلمطرفة اأدبية
)َو( و)إن(

دخل شاعٌر عىل ملك وهو عىل مائدته فأدناه امللك إليه وقال 

له : أيها الشاعر

قال نعم أيها امللك , قال امللك : " َو " , فقال الشاعر عىل 

الفور , " إّن " , فغضب امللك غضباً شديداً وأمر بطرده

أيها  بينكام  دار  الذي  ما  نفهم  : مل  الناس وسألوه  فتعّجب 

امللك , أنت قلت " َو " وهو قال " إّن" فام " َو " و"إّن"

والشعراء   " تعاىل  الله  قول  أعني  "َو"   : له  قلت  أنا   : قال 

يتبعهم الغاوون " فرّدعيّل وقال : "إّن" يعني قوله تعاىل " 

إّن امللوك إذا دخلوا قريًة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة"

ابو متام والحاسد

أنشد أبو متّام قصيدة أمام أحد الخلفاء ميدحُه فيها , ومنها 

هذه األبيات :

إقدام عمرٍو يف سامحة حاتٍم يف حلم أحنف يف ذكاء إياِس

فقال أحد جلساء الخليفة وقد مأل قلبه الحسد عىل أيب متام 

وبدو  العرب  بأجالف  املؤمنني  أمري  شبهت  أن  عدوَت  ما   ,

القبائل , وكأّن الخليفة أصغى ملا قال هذا الحاسد فأنشأ ابو 

متّام يقول:

ال تنكروا رضيب لُه َمْن دونُه مثالً رشوداً يف الندى والبـــاِس

فالله قد رضب األقل لنـــوره مثالً من املشكاة والنبـــــراِس

فأخذت الصحيفة التي قرأ أبو متام منها القصيدة فام وجدوا 

هذين البيتني األخريين , فتعّجبوا من رسعة بديهته وشدة

ذكائه

إحلف للشيطان

يأتيني  الشيطان  إّن  القايض فقال:  جاء رجٌل إىل أيب حازم 

فيقوُل يل : إنّك قد طلّقت امرأتك فيشككني !!

فقال القايض: أمل تأتني البارحة فتُطلّقها عندي؟؟

ما  واألرض  السموات  فطر  والذي  الكعبة  ورّب  ال   : فقال 

جئتك إال اليوم وال طلّقتُها بوجٍه من الوجوه..

يف  الله  من  وأنت  يل  حلفَت  كام  للشيطان  فاحلف   : فقال 

عافية

الِعلُْم يُْنِجُد، الِحكَْمُة تُْرِشُد.

واهتدائه;  رُشده  عىل  تبعث  والحكمة  صاحبه،  يرفع  الِعلم 

الرشعية;  واملعارف  الدينية  بالعلوم  العلم  بالحكمة  واملراد 

العلم  أيضاً ضمن مفهومها; فيكون مبعنى  العمل  وقد يعترب 

السبب  أنّه  يظهر  األخري  املعنى  عىل  وبناًء  بالعمل;  املقرون 

واملثوبات  األبدية  السعادة  من  املبتغى  وبلوغ  للرشاد  التام 

الرسمدية.

تاماً، فإنّه يف  وبناًء عىل املعنى األّول فإنّه وإن مل يكن سبباً 

السبب  عىل  والباعث  السبب  وإطالق  وباعث،  سبب  الجملة 

الناقص أمر شائع ومتعارف أيضاً.

عبلاطيبانبيلع

اجمولنفدنين

مدحسباعراعلا

ريمالحاجود

ازسبجعمانكل

لةلدوثبم

نيبمرشبابني

هبنادينيدملعلا

شالقالمنطقل

لالتالهاشميت

لحريكصوللاو

ءاسكابحاالب

اييميالدوحة

مدنضيرقتبرد

درخرسولعقيم

نوراهوىسوميدس
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االمريكية  درابر  بجامعة  علامء  متكن 

عىل  االلكرتونية  السيطرة  تحقيق  من 

حقيبة  تثبيت  طريق  عن  حية  حرشة 

ظهرها  عىل  الحجم  دقيقة  الكرتونية 

طاقة  وخلية  استشعار  بجهاز  محملة 

شمسية.

ونرشت صحيفة دييل ميل الربيطانية 

نجح  كيف  أظهرت  التي  للتجربة،  وصورا  فيديويا  مقطعا 

الحرشة عن طريق توصيل أجهزة  التحكم مبسار  العلامء يف 

لالستشعار بالضوء بجهازها العصبي، 

مكنتهم من التحكم يف مسار الحرشة 

بدون  بالطائرات  التحكم  يتم  مثلام 

طيار.

اإلنجاز  هذا  أن  الصحيفة  وقالت 

األماكن  استكشاف  يف  مفيداً  سيكون 

الوصول  اإلنسان  عىل  يصعب  التي 

باألماكن املستحيل اخرتاقها،  أماكن املفقودين  إليها وتحديد 

إىل جانب استخدامها يف عمليات التصنت والتجسس.

كشفت دراسة علمية حديثة أرشف عليها باحثون 

املحمول  الهاتف  استخدام  أن  أمريكيون 

كبري  بشكل  املعرفية  قدرتك  يقلل 

حتى لو كان يف اليد، ويتسبب يف 

إصابتك بالغباء.

األمرييك  الطبي  للموقع  ووفقاً 

وجد   ،"MedicalXpress"

جديدة  دراسة  يف  الباحثون 

جامعة  ماكومبس يف  كلية  من 

تكساس يف أوسنت، أن اإلفراط 

املحمول  الهاتف  استخدام  يف 

الذي أصبح يف متناول اليد يسبب 

مشاكل يف الرتكيز.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بقيادة 

الدكتور "أدريان وارد" بتحليل بيانات ما يقرب من 

ميكن  كيف  لقياس،  محاولة  يف  الذكية  للهواتف  مستخدم   800

للناس إكامل مهامهم عندما تكون هواتفهم الذكية قريبة منهم.

الدراسة  يف  املشاركني  من  الباحثون  وطلب 

واتخاذ  كمبيوتر  جهاز  عىل  الجلوس 

تتطلب  التي  االختبارات  من  سلسلة 

تركيزًا كامال من أجل الحصول عىل 

درجات جيدة.

األشخاص  أن  الباحثون  ووجد 

الهواتف  يستخدمون  الذين 

يف  ميسكونها  أو  املحمولة 

إىل  يضعونها  أو  يدهم 

القدرات  يف  أقل  جانبهم، 

الذين  املشاركني  من  اإلدراكية 

يضعون هواتفهم يف غرفة أخرى.

وجود  مجرد  أن  إىل  النتائج  وتشري 

هاتف ذيك واحد يقلل من القدرة اإلدراكية 

الرغم  عىل  املعريف،  األداء  ويضعف  املتاحة 

الكامل  اهتاممهم  يعطونهم  ال  بأنهم  يشعرون  الناس  أن  من 

والرتكيز مع اآلخرين.

اإلفراط يف استخدام الهاتف.. يعرضك للغباء!

أول حرشة مربمجة ُتحدث ثورة يف مجال اإلنقاذ والتجسس

علمية

اعداد : اسامعيل خليل ابراهيم
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عن رسول الله )َصىلَّ اللُه َعلَيِْه وَآلِِه َوَسلََّم( قال: »َعلُِّموا أَْواَلَدكُم 

بَاَحَة َوالرَِّمايََة« ) اآلداب الطبية ص 344( السِّ

لذا عدت السباحة من أهم الرياضات التي تساعد عىل التخلص 

من الوزن الزائد، ألنها تحرك جميع عضالت الجسم، كام تساعد 

عىل اسرتخائه، ومتنح الشعور بالسعادة.

وقد أكّد الخبري الريايض األملاين جورج أبل أن مامرسة السباحة 

السعرات  من  كبرية  كمية  حرق  عىل  تعمل  ساعة  نصف  ملدة 

االختالف  ويُسهم  حرارية،  سعرة   350 إىل  تصل  الحرارية 

حرق  تحفيز  يف  املاء  حرارة  ودرجة  الجسم  حرارة  درجة  بني 

السعرات الحرارية يف الجسم.

يف الحركة بركة

الخمول  حالة  أن تقيض عىل  يجب  السمنة،  من  تتخلص  فليك 

والكسل، وتكون يف نشاط وحركة مستمرة طيلة اليوم من خالل 

النقاط التالية: 

• تذكر أن يف اليوم 1440 دقيقة، اقتطع منها 30 دقيقة ملامرسة 

الرياضة، كرياضة امليش.

• بداًل من ركوب السيارة للذهاب إىل املدرسة أو البقالة، اذهب 

ماشيًا أو جاريًا أو بالدراجة. 

• استخدم السالمل بداًل من ركوب املصعد.

امليش  رياضة  ملامرسة  فرصة  األسبوع  نهاية  إجازة  اجعل   •

الجامعي. 

• أضف كل يوم وبالتدريج بعض دقائق إضافية حتى تستكمل 

ثالثني دقيقة يف اليوم.

• عليك بتنويع النشاط الذي متارسه حتى توسع الفائدة وتُذهب 

عن نفسك امللل، وجرب نشاطات جديدة مل تجربها من قبل. 

حرق السعرات الحرارية يف

السباحة وامليش
ريض العسيف / أخصايئ التغذية العالجية

طبية
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قالها عيل )ع( يوما: 

“ليس ببلد أحق بك من بلد، خري البالد ما حملك”

سمعُت كلمتك يا نور الحكمة

سمعُتك وركبت بساط السفر،

لكن ال بلد يريد أن يحملني!

أحمل بلدي يف قلبي كمشكاة،

لكنه يترّبأ مني وينتقم مني يفّ!

***
غريبٌة أنا يا أبا الحسني!

غريبٌة وال أجد يف املعرفة َسكََناً 

وال يف العمل شفاءاً!

بيدي أنَت يا أبا الحسني،

بيدي أنَت وبيدّي ابن عمك،

اشِف قلباً أضناه رس البقاء!

خري البالد ما َحَملَك 

هبة البيتي
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عن االمام عيل )عليه السالم( )سيقتل رجل 
من ولدي بأرض خراسان بسم ظلاًم, اسمه 

اسمي واسم ابيه اسم ابن عمران موسى 
)عليه السالم( اال فمن زاره يف غربته غفر 

اهلل تعاىل ذنوبه(.

 عيون اخبار الرضا عليه السالم :17/259/2 

عن رسول اهلل  )ستدفن بضعة مني 
بأرض خراسان اليزورها مؤمن اال اوجب 

اهلل عّز  وجّل  له اجلنة وحرم جسدة عىل 
النار(

1- البحار 3/1/102وص4/2وص1/31
 البحار 3/1/102وص4/2وص1/31

السالم عليك يا
عيل بن موسى الرضا

11 ذو القعدة 
 والدة االمام الرضا
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