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مراسيم تبديل رايتي قبتي 
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رأس الحسين
من احتزه.. من طاف به.. أين ُدفن؟

الوعي االنتخابي



من اصدارات قسم

االعالم



عاشوراء.. 
                   ووالية الجهالء

يحيى الفتالوي

بأنه عز  بالله يجزمون  العارفني  إن كل 

وجل خلق الكون وفق نظام دقيق ال يقبل 

أدىن مرتبة من الخطأ.

قصة  يف  تأملنا  لو  األساس  هذا  وعىل 

خلق أبينا آدم عليه السالم وتحديداً أسباب 

له  السابقة  املخلوقات  سائر  عىل  تفضيله 

عىل  وجل(  )عز  لله  التامة  إطاعتها  رغم 

مدى حياتها وعبادتها له حق العبادة وهم 

املالئكة عىل وجه الخصوص.

فال شك أن نجد الجواب القطعي 

يف النص اإللهي املنزل يف خاتم الكتب 

بنينّ  حني  الكريم(  )القرآن  الساموية 

عليهم  سيكون  وملن  أوال،  للمالئكة 

استلهام العربة واالستفادة من الحكمة  

يف ذلك من البرش ثانيا، ليتخذوه منهجاً 

لهم عند تعرضهم ملوقف مشابه له.

 وليس بخاٍف عىل العارفني ان السبب 

بالدرجة  العلم  هو  التفضيل  ذلك  وراء 

األساس.

تفاصيل  القاعدة  هذه  مخالفة  يف  وان 

التاريخ اإلسالمي  وأحداثا وقصصا كثرية يف 

وآله  عليه  الله  الرسول)صىل  رحيل  منذ 

عاشوراء  ولكن  هذا،  يومنا  واىل  وسلم( 

ودروسها كفيلة وكافية مبلء املوضوع. 

يزيد  تولية  لنتائج  النظر  امعان  ففي 

املسلمون  يدرك  والبالد،  العباد  أمور 

العارفون باإلرادة اإللهية وحكمتها ودقتها 

بحق  ارتُكب  الذي  الفادح  الخطأ  مدى 

تلك  والناس، ومدى فداحة مخالفة  الدين 

استوعبت  فهل  الواضحة،  اإللهية  القاعدة 

األمة وحكامها هذا الدرس البنينّ كالشمس؟

من  املسلمني  بالد  يف  يجري  ما  يف  إن 

تولية الجهنّال أو الرساق أو ممن ال يعريون 

باالً ملصالح العباد،  وتفضيلهم عىل العلامء 

جوابا  والدراية،  املعرفة  وأهل  واملؤمنني 

كافيا وافيا!!.

وبعد.. 

التحليالت  قبول  أو  تصور  ميكن  هل 

وقطعية  واضحة  مخالفة  أنها  غري  للحالة 

لإلرادة واملفاهيم الربانية الحقة.

بعض  وقوع  األمر  يف  ما  أشنع  وإن 

القاعدة  بهذه  العاملني  واملسؤولني  الحكام 

يف فخاخ هذه املخالفة، وإن كان هناك عذر 

للجاهلني بها، فمن األكيد أن ال عذر يقبل 

من العاملني، ومن األكيد أيضا أن حسابهم 

سيكون أكرب. 

اإلمام  عىل  عاشوراء  يوم  جرى  ما  إن   

الحسني بن عيل عليه السالم ليس إال نتيجة 

لتلك املخالفة، وما يجري اليوم عىل املؤمنني 

من مظامل شتى ليس إال نتيجة حتمية لتلك 

املخالفة.

وأخريا.. هل سيأيت اليوم الذي تنتهي فيه 

هذه املخالفة، وهل سيعي األحياء الدروس 

التي خلفها األموات؟

الله أعلم!!!!

في البدء



مجلة شهرية تصدر عن مركز اإلعالم  الدويل يف قسم اإلعالم

العدد 115 ـ محرم الحرام ـ 1439 هـ

األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة 

قسم اإلعـالم - مركز اإلعـالم الــدويل 

االرشاف العام

جامل الدين الشهرستاين

رئيس التحرير 

يحيى الفتالوي

سكرتري التحرير 

محمود املسعودي

التدقيق اللغوي

حسن العوادي

التصميم

غيث صالح النرصاوي

التنضيد اإللكرتوين

اسامعيل خليل ابراهيم

الهاتف والربيد االلكرتوين

00964  7801032655

h.rawdat@gmail.com

الطبع والتوزيع

شعبة الطبع والتوزيع يف العتبة الحسينية املقدسة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية يف بغداد 1213 

لسنة 2009

معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقيني

بالرقم 735 لسنة 2009 م.

مالحظة:

املجلنّة غري ملزمة بنرش املواد التي تصلها، وال بإعادتها 

ألصحابها...

الكتاب المشاركون في هذا العدد
املحليون  •د.الشيخ عامد الكاظمي

•د.عيل محمد ياسني •صباح محسن كاظم •نارص الخزاعي 

من الخارج  •الشيخ عبد الله اليوسف/السعودية

•محمود قنديل/مرص •د.أحمد عبد املجيد/أسرتاليا

 اسامعيل القاسمي/الجزائر •سفانة العاشور/االمارات •سمر رضوان



مواقف اإلباء ..

وسائل اإلعالم

خصائص

يف خطبة الحوراء

بني املهام والتوجهات

اإلمام الحسني)عليه السالم(

14

20

24

تلعفر :
ما بعد جغرافيا االحداث

40

صالح فضل
أسلبة الشعر العريب الحديث

44

العامل العريب ساحة رصاع دويل
من املسؤول؟ 52



يف  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  كشفت 

عددا  إيفادها  عن  املقدسة  الحسينية  العتبة 

تبه  وقره  وآمريل  كركوك  مدن  اىل  مبلغيها  من 

العراق  شامل  واربيل  وطوزخورماتو  وخانقني 

إلحياء مراسيم شهر محرم وذكرى شهادة االمام 

الحسني عليه السالم.

وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي 

املحافظات  لهذه  مبلغيها  ارسلت  الشعبة  “ان 

واملدن إلحياء نهضة االمام الحسني عليه السالم 

وتجسيد فكره ومبادئه واخالقه”.

املقدسة  الحسينية  العتبة  ان  وأضاف، 

االبتعاد  برضورة  توجيهات  للمبلغني  اصدرت 

ابناء  بني  والعنرصية  الطائفية  يثري  ما  كل  عن 

املجمع الواحد.

يف  املبلغني  مئات  سنويا  الشعبة  وتنرش 

ذكرى  إلحياء  العراقية  املحافظات  مختلف 

استشهاد االمام الحسني عليه السالم.

ايام مؤمترها  وكانت الشعبة قد عقدت قبل 

بحضور  واملبلغات  للمبلغني  الثامن  السنوي 

خالله  واصدرت  الدينية  املرجعيات  ممثيل 

“توصيات ونصائح مهمة” للمبلغني.

اعلنت رشكة طيبة كربالء املنفذة ملطار كربالء 

الدويل ان االعامل الرتابية يف املطار ستنتهي يف 

الخامس عرش من ترشين األول للرشوع بعدها 

باألعامل اإلنشائية للمرشوع.

فوزي  املهندس  للرشكة  املفوض  املدير  وقال 

للرشكات  العطاءات  تقديم  “تم  أنه  الشاهر 

حسب  وخارجه  العراق  داخل  العاملية 

رشكة   11 وقدمت  املرشوع،  اختصاصات 

مخططاتها للمجالني الجوي واألريض”.

زيارة  خالل  الشاهر  ترصيحات  وجاءت 

الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  اجراها 

الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  سامجة  املقدسة 

برفقة األمني العام السيد جعفر املوسوي وعضو 

مجلس االدارة فاضل عوز للوقوف عىل االعامل 

التي تم انجازها داخل املطار.

العطاءات  قائال: سيتم غلق  الشاهر  وأضاف 

املقبل،  األول  ترشين  من  عرش  الخامس  يف 

التنفيذ يف الخامس عرش  وستكون اإلحالة عىل 

من ترشين الثاين.

وأكد الشاهر ان مرشوع مطار كربالء الدويل 

العتبة  ادارة  لدى  االولوية  ذات  املشاريع  من 

خدمات  من  سيقدمه  ملا  املقدسة  الحسينية 

كبرية لزوار العتبات املقدسة.

يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة كانت قد 

املايض  يناير  الثاين/  كانون  من   23 يف  وضعت 

حجر األساس للمطار بحضور رسمي وشعبي.

مبلغو العتبة الحسينية المقدسة وخطباؤها يحلون في شمال العراق

مرحلة األعمال اإلنشائية لمطار كربالء الدولي منتصف تشرين األول 

اخبار وتقارير
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 حذرت املرجعية الدينيــة العليا من تداعيات إقامة دولة 

مستقلة يف الشامل، كام شــددت عىل االلتزام بالدستور نصاً 

وروحــاً لحل الخالفات، داعية األخوة املســؤولني يف اإلقليم “ 

ومن موقع املحبة والحرص عىل مصالح جميع أبناء الشــعب 

العراقــي إىل الرجوع إىل املســار الدســتوري يف حل القضايا 

الخالفية بني الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم.

كــام دعت املرجعية الحكومة العراقية والقوى السياســية 

املمثلــة يف مجلس النواب إىل” أن تراعــي يف جميع قراراتها 

وخطواتهــا املحافظة عىل الحقوق الدســتورية لإلخوة الكرد 

وعدم املساس بيشء منها”.

جــاء ذلك عىل لســان ممثل املرجعية يف كربالء ســامحة 

الســيد أحمد الصــايف )دام عــزنّه( يف الخطبــة الثانية لصالة 

الجمعــة املباركــة )8 محرم 1439هـــ( املوافــق )29 أيلول 

2017م( والتي أُقيمت يف الصحن الحسينينّ الرشيف.

وأشــار ســامحته إىل مخططات األعداء الرامية لتقســيم 

البالد قائال: ما إن تجاوز الشــعب العراقي الصابر املحتســب 

محنة اإلرهاب الداعيش أو كاَد أن يتجاوزها بفضل تضحيات 

الرجــال األبطال يف القوات املســلحة والقوى املســاندة لهم 

حتى أصبح - ولألســف الشــديد - يف مواجهة محنة جديدة 

تتمثل يف محاولة تقســيم البلد واقتطاع شــامله بإقامة دولة 

مستقلة، وقد متت منذ أياٍم أوىل خطوات ذلك بالرَّغم من كل 

الجهود واملســاعي النبيلة التي بُذلت يف سبيل ثني األخوة يف 

إقليم كردستان عن امليض يف هذا املسار.

وذكر ســامحة الســيد الصايف تأكيدات املرجعية ودعوتها 

جميع األطراف إىل املحافظة عىل وحدة العراق أرضا وشــعبا 

حيث قــال: إن املرجعية الدينية العليا التي طاملا أكدت عىل 

رضورة املحافظــة عىل وحــدة العراق أرضاً وشــعباً وعملت 

ما يف وســعها يف ســبيل نبــذ الطائفية والعنرصيــة وتحقيق 

التســاوي بني جميع العراقيني من مختلــف املكونات، تدعو 

جميع األطراف إىل االلتزام بالدســتور العراقــي نصاً وروحاً، 

واالحتكام فيــام يقع من املنازعات بــني الحكومة االتحادية 

وحكومة اإلقليم مام يســتعىص عىل الحل بالطرق السياسية 

إىل املحكمة االتحادية العليا، كام تقرر يف الدســتور وااللتزام 

بقراراتها وأحكامها.

كام بنينّ سامحته رؤية املرجعية الدينية يف عواقب ومخاطر 

هــذه الخطوة فقــال: إن القيــام بخطوات منفــردة باتجاه 

التقســيم واالنفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً ســيؤدي 

مبا يســتتبعه من ردود أفعال داخليــة وخارجية اىل عواقب 

غري محمودة متس بالدرجة األســاس حيــاة أعزائنا املواطنني 

الكــرد ورمبا يــؤدي إىل ما هو اخطر من ذلك ال ســمح الله، 

كام انه سيفسح املجال لتدخل العديد من األطراف اإلقليمية 

والدولية يف الشــأن العراقي لتنفيــذ أجندتها ومصالحها عىل 

حساب مصلحة شعبنا ووطننا.

ووجهــت املرجعيــة املواطنني إىل الحفــاظ عىل العالقات 

األخوية بني أبناء الشــعب العراقي كافة، حيث قال ســامحة 

الصــايف يف ختام الخطبة “ إن التطورات السياســية األخرية ال 

يجوز أن تؤثر ســلباً عىل العالقة املتينة بني أبناء هذا الوطن 

مــن العرب والكــرد والرتكامن وغريهم. بــل ينبغي أن تكون 

مدعاة ملزيــد من التواصل فيام بينهــم والتجننّب عن كل ما 

ميكن أن ييسء إىل اللحمة الوطنية بني املكونات العراقية.

المرجعيُّة الدينيُّة تحذر من تداعيات إقامة دولة كردية، وتعدها 
خطوة أولى لتقسيم البلد

ــــ

إن القيام 
بخطوات 

منفردة باتجاه 
التقسيم 

واالنفصال 
سيؤدي بما 

يستتبعه من 
ردود أفعال 

داخلية وخارجية 
الى عواقب غير 

محمودة تمس 
بالدرجة األساس 

حياة أعزائنا 
المواطنين الكرد

‚

‚
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اخبار وتقارير

الوافدين  اعداد  تزايد  عن  املقدسة  الحسينية  العتبة  أعلنت 

للمشاركة يف مراسيم زيارة العارش من محرم الحرام لهذا العام بشكل 

كبري وملحوظ، مشرية اىل ان اعداد املشاركني يف ركضة طويريج فاقت 

الثالثة ماليني شخص.

العتبة  يف  االعالم  قسم  رئيس  الشهرستاين  الدين  جامل  وقال 

الحسينية أن “مدينة كربالء املقدسة شهدت وفود أعداد غفرية من 

الزائرين لهذا العام مع تزايد ملحوظ يف االعداد عام جرت عليه زيارة 

العارش من محرم من كل عام”.

املايض  العام  عاشوراء  مراسيم  يف  املشاركني  اعداد  “ان  وأضاف 

بلغت أكرث من مليوين زائر”.

وذكر الشهرستاين ان زيادة أعداد املشاركني يف عاشوراء هذا العام 

وباكستان  كالهند  آسيا  دول  من  الزائرين  االف  وفود  بعد  جاءت 

وأفغانستان وأذربيجان وإيران، فضال عن الزوار القادمني من الدول 

العربية كلبنان وسوريا ومرص وبعض بلدان املغرب العريب، باإلضافة 

اىل دول الخليج.

وأشار رئيس قسم االعالم اىل ان “العتبة الحسينية املقدسة وفرت 

أفضل  لتقديم  واألمنية  والخدمية  اللوجستية  املستلزمات  كافة 

الخدمات املطلوبة للمشاركني يف مراسيم العارش من محرم، ال سيام 

)ركضة طويريج(”.

العتبة الحسينية المقدسة:
ازدياد مضطرد في اعداد الزائرين خالل عاشوراء هذا العام

معمال  املقدسة  الحسينية  العتبة  دشنت 

يف  املستخدم  الكارتون  مادة  إلنتاج  متكامال 

حفظ البضائع والسلع يف األسواق املحلية.

“رشكة  أن  يحيى  حارث  املعمل  مدير  وقال 

العتبة  مؤسسات  إحدى  السبطني  خريات 

كبري  جزء  لسد  املعمل  بإنشاء  بادرت  املقدسة 

من حاجه األسواق املحلية ملادة الكارتون التي 

التي  والسلع  البضائع  معظم  حفظ  يف  تدخل 

تنتجها املعامل العراقية”.

وأضاف أن “الطاقة الفعلية للمعمل تبلغ أكرث 

من 200 طن من مادة الكارتون املعرج والذي 

يسد ما نسبته %25 من حاجه األسواق”. مبينا، 

أن املعمل “ينتج الكارتون الثاليث الطبقة ويجهز 

به معامل الزيت واملاء، كام ينتج ايضا الكارتون 

الكهربائية  األجهزة  لتغليف  الطبقة  الخاميس 

واألغراض كبرية الحجم وثقيلة الوزن”.

اىل  تسعى  املعمل  إدارة  ان  يحيى  وذكر 

يوميا  طن   600 اىل  االنتاجية  الطاقة  زيادة 

مشريا  البلد،  حاجة  من   %  70 قرابة  لتغطية 

العراق يستورد قرابة 900 طن يوميا   “ إىل أن 

يكلف  مام  الخارج،  من  املعرج  الكارتون  من 

االقتصاد العراقي مبالغ طائلة”.

في خطوة لدعم االقتصاد العراقي.. 
العتبة الحسينية تدشن معمال إلنتاج مادة الكارتون
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مرصف  مع  وبالتعاون  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  أقامت 

الدم الوطني العراقي الحملة العاشورائية للتربع بالدم دعامً للقوات األمنية 

واملتطوعني واملرىض الراقدين باملستشفيات، 

حاتم  عدي  الشيخ  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العام  األمني  نائب  وقال 

َا أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا(،  الكاظمي “انطالقاً من قوله تعاىل: )َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنَّ

ذلك  السالم”  “عليه  الحسني  اإلمام  الستشهاد  األليمة  الذكرى  مع  وتزامنا 

الزكية دفاعاً عن الحق لتكون رصخة بوجه  اليوم الذي سالت فيه الدماء 

الحملة  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  الظلم والطغيان، نظمت 

العاشورائية للتربع بالدم دعامً للقوات األمنية والقوات املتطوعة املساندة 

لها واملرىض الراقدين يف املستشفيات . 

وبني: ان حملة التربع بالدم انطلقت يف السابع من محرم الحرام 1439هـ 

واستمرت اىل العارش منه داخل الصحن الكاظمي الرشيف ، حيث توجهت 

املباركة  الحملة  تلك  لدعم  النداء  ذلك  املُلبنّني  الكرام  الزائرين  حشود 

وتفاعلهم مع ذلك املرشوع ملا له من بعد إنساين وحس إمياين.

العتبة الكاظمية المقدسة تنظم الحملة العاشورائية للتبرع بالدم 

شعبة رعاية األيتام والفقراء في العتبة العلوية المقدسة
تواصل توزيع مساعدات األيتام والعوائل المتعففة

العلوية  العتبة  بإدارة  املكلفة  اللجنة  تواصل 

املقدسة دعمها املستمر من أجل دميومة مركز 

الهدايا  لقسم  التابع  والفقراء  األيتام  رعاية 

والنذور، من بركات أمري املؤمنني )عليه السالم(، 

الغذائية  الوجبات  بتوزيع  املركز  يستمر  إذ 

والعينية ألكرث من ألف عائلة مسجلة يف قاعدة 

بياناته الرسمية.

والفقراء  األيتام  رعاية  شعبة  مسؤول  وقال 

للعتبة  اإلعالمي  للمركز  الخرسان  كرار  السيد 

العلوية املقدسة “ بتوجيه مبارش من قبل لجنة 

الشعبة  قامت  املقدسة،  العلوية  العتبة  إدارة 

وجبة  بتوزيع  والنذور  الهدايا  لقسم  التابعة 

غذائية جديدة خاصة بشهر محرم الحرام، عىل 

ذوي  من  االيتام  بالخصوص  والفقراء،  االيتام 

شهداء الحشد الشعبي “.

التوزيع بحسب أعداد  وأضاف” متت عملية 

البيانات  قاعدة  ضمن  املثبتة  املعنية  العوائل 

البالغ تعدادهم )1050(  الشعبة  املدرجة لدى 

عائلة، وقد تضمنت الوجبة الخاصة بشهر محرم 

وسائل  توفري  وتم  جافة،  غذائية  مواد  الحرام 

نقل للعوائل املعنية الستالم وجباتها الغذائية “.

طور  يف  الشعبة  أن:”  إىل  الخرسان،  وأشار 

إكامل استعداداتها لتبني برنامج خاص بـ)كسوة 

الشتاء( للعوائل املعنية، مع تبني آلية جديدة 

العوائل  من  وتسجيل وجبة جديدة  الستيعاب 

عوائل  أيتام  بالخصوص  واأليتام  املتعففة 

يف  األمنية  القوات  ملساندة  املتطوعني  الشهداء 

حربها ضد داعش االرهايب تلبية لفتوى الدفاع 

الكفايئ املقدس”.
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أود أن أتحدث يف أمرين:

االول: ونحن يف هذه االيام املباركة أيام عيد األضحى نسأل الله سبحانه 

وتعاىل ان يتقبل من الحجاج الكرام أعاملهم ومنكم وأن يرجعهم اىل 

والدنيا  الدين  يف  والسالمة  الذنوب  وغفران  الصحة  مبوفور  أهاليهم 

والغنم من جوائز الله تعاىل لعباده..

بني  والتسامح  املحبة  إلشاعة  مناسبة  فرصة  هي  الوقت  نفس  ويف 

املواطنني االعزاء واالبتعاد عن أي ترصف فيه رشخ لجدار هذه املحبة 

وعدم االنفعال ألسباب ال تستدعي ذلك والرتونّي يف مجابهة املشاكل 

اليومية بنوع من الحكمة وضبط النفس من ان تتبع هواها يف الغضب 

واالنتقام خصوصاً ونحن نسمع بني فرتة واخرى سقوط دماء بريئة يف 

املناطق التي يكرث فيها الرصاع العشائري او غريها ألسباب ال تستوجب 

ذلك يقيناً..

الكبرية  باالنتصارات  القتال  جبهات  يف  األعزة  نحينّي  الثاين:  األمر 

الجامعات  من  التخلص  يف  قوة  نقطة  تشكنّل  باتت  التي  والرسيعة 

االرهابية ونود أن نشري اىل:

له  كان  املقاتلني جميعاً  بني صفوف  كان  الذي  الرائع  التنسيق  ان  أ- 

املعركة  مع  تعاملوا  قد  االعزنّاء  ان  اذ  املعركة  سري  عىل  الواضح  األثر 

االرايض  جميع  وتطهري  ومقاتلتهم  االرهابيني  عىل  القضاء  أساس  عىل 

ورأيناهم  وجدناهم  وقد  لهم  الشاغل  الشغل  هو  وهذا  دنسهم  من 

املواقع.. فهم حقاً  املعركة يف بعض  القتال رغم رشاسة  اىل  يتدافعون 

موضع فخر واعتزاز...

ما  بكل  االرض  ميألون  كانوا  املقاتلني  غري  من  األعزنّاء  االخوة  ان  ب- 

جادت به أنفسهم وأموالهم من طعام ورشاب وفرش ووسائل الدعم 

االخرى.. فكان حضورهم حضور أخ ألخيه بل أكرث وهي ملحمة بطولية 

بحق اشرتك فيها هؤالء االخوة لتوفري الدعم للمقاتلني األبطال وللعوائل 

املنكوبة التي نزحت وهي ال متلك شيئاً...

لتذليل  االمكانات  كل  لتوفري  املعنية  الجهات  ندعو  الوقت  نفس  ويف 

الصعاب أمام عودة النازحني اىل ديارهم، مع تثمني جهد املفارز الطبية 

تهم العالية عىل أمل ان يحصلوا ايضاً  يف بعض مناطق الجبهات وهمنّ

عىل دعم متواصل وكبري من تلك الجهات ملعلومية أن الساعات األوىل 

للجريح مهمة جداً يف انقاذ حياته لو توفرت األسباب الرضورية لذلك..

أن  أراد  اذا  الشعوب  من  ان كل شعب  الصالحة  املواطنة  مقونّمات  من 

يحقق لنفسه العدالة واألمن واالستقرار واالزدهار والتامسك االجتامعي 

والرخاء االقتصادي واملعييش، وأن تكون له العزة واالستقاللية واالحرتام 

لدى اآلخرين، فالبد له من العمل عىل تنشئة أبنائه وتربيتهم عىل أسس 

معينة تجعل منهم مواطنني صالحني مخلصني لوطنهم وأمتهم، مضحني يف 

سبيل أهدافها ومصالحها ومثلها وقيمها، ويتعايشون فيام بينهم بسعادة 

وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  االكرم  النبي  عن  روي  فقد  ورخاء..  وأمن 

ان )حب الوطن من االميان(.. وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( انه قال 

)ُعمرنّت البلدان بحب األوطان(.

ولنذكر بعضا من مقومات بناء شخصية املواطن الصالح..

وطبيعة  اختصاصه  بحسب  كل  باملسؤولية  والشعور  الوطني  الحس   -1

حقوق  تؤدي  الدولة  كون  عن  النظر  قطع  مع  اآلخرين  تجاه  عمله 

املواطنني وتفي بالتزاماتها، فان الحديث عن املواطنة مبا هي التزام تجاه 

ابناء الوطن، وهذا الحس يستدعي مجموعة من الصفات منها االخالص 

والتفاين والدفاع عن الوطن.. 

يتطلبه حب  ملا  الوعي  بها  ونعني  الصالحة  املواطنة  ثقافة  اكتساب   -2

ووظائف  مهام  من  عليه  ما  واداء  واخالص يف خدمته  تفان  من  الوطن 

بإتقان وحب للخدمة بذاتها مع قطع النظر عن أي عوامل خارجية..

3- احرتام االنظمة والقوانني التي رشعت للمصالح العامة للمجتمع، سواء 

كانت يف مجال االمن او التعليم او الصحة او املرور او البيئة او البلديات، 

فان رعايتها وان كانت بكلفة ومشقة ولكنها تصب يف مصلحة الجميع، 

واالخالل بها وعدم رعاية تطبيقها ترض الجميع.

للشعب  بل هي  مالك  بال  ليست  فإنها  العامة  االموال  الحفاظ عىل   -4

كل الشعب، والبد ان تراعى يف الترصف فيها املصلحة العامة ونفع عموم 

املجتمع، والبد من غرس هذا املعنى يف نفوس ابنائنا وبناتنا منذ الصغر 

وجعله ثقافة عامة ينشأ عليها الصغري ويتقيد بها الكبري..

ان السبب وراء جانب من الفساد املايل الذي تشهده املؤسسات الحكومية 

يعود اىل اننا مل نعمل مبا فيه الكفاية لجعل احرتام املال العام املسمى مبال 

الحكومة ثقافة عامة يف املجتمع..”

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

 الجمعة 9 ذي الحجة 1438هـ املوافق 2017/9/1م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 16ذي الحجة1438هـ املوافق 2017/9/8م

المواطنة التزام تجاه ابناء الوطنواجبنا إشاعة المحبة والتسامح في المجتمع
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ها نحن ندخل موسم عاشوراء بكل ما يحمله من دالالت ومامرسات متثل 

االنتامء اىل مدرسة آل البيت عليهم السالم والتي جسدت جوهر وكلية 

وآله  عليه  الله  )صىل  النبي  عن  الحديث  يف  ورد  ملا  املحمدية،  املسرية 

وسلم(: )حسني مني وأنا من حسني(.

لة التي كان  وقد عشنا هذا املوسم العاشورايئ لسنني طوال فام هي املحصنّ

ينبغي أن نخرج بها من خالل مامرستنا لشعائره واملشاركة يف أحزانه؟ وما 

هي تلك التغيريات الجوهرية التي يبحث عنها من يحمل روح االنتامء 

الصادق ملدرسة اإلمام الحسني )عليه السالم(؟

ايها االخوة واالخوات املفجوعون مبصيبة سيد الشهداء )عليه السالم(.. ال 

يكن يوم خروجكم من عاشوراء كيوم دخولكم.. وال يكن خروجكم من 

شهري محرم الحرام وصفر الخري كيوم دخولكم يف شهريكم هذين.. 

وهنا ينبغي ذكر مجموعة من املبادئ التي البد أن نرتجمها من مجالسنا 

التي نحرضها ونقرأها يف الكتب:

والفساد  الظلم  ومكافحة  ورفض  واالصالح  العدل  ومامرسة  تبني  أوالً: 

والجور: وال ينحرص ذلك يف مجال معني من مجاالت الحياة وال برشيحة 

معينة من رشائح املجتمع وان كانت تتأكد لدى بعض منها..

يف  العقيدة  يتمثل يف صدق  وهو  العقدي:  واالنتامء  الوالء  ثانياً: صدق 

التوحيد والنبوة واالمامة واملعاد اىل ان يصل اىل تفاصيل مبادئ النهضة 

)عليه  املهدي  االمام  اىل  يصل  حتى  االمامة  عرب خط  املمتدة  الحسينية 

السالم(...

ثالثاً: مبدأ القبول بالقيادة الصالحة ورفض القيادة الفاسدة: ويتأكد ذلك 

فاإلمام  املجتمع..  قيادة  يف  واملهمة  االوىل  للمواقع  املتصدين  طبقة  يف 

الحسني )عليه السالم( عربنّ بقوله )عليه السالم(: )ومثيل ال يبايع مثله..(.

بتعبري جامع للرفض التام واملقاطعة الكاملة للقيادة الفاسدة بكل اركانها 

سواء الدينية او االجتامعية او السياسية...

وهو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واالمر  االصالح  مبدأ  تفعيل  رابعاً: 

التي خرج من اجلها االمام الحسني )عليه  من جملة املبادئ واالهداف 

السالم(، وهذا الواجب من اعظم الواجبات الدينية ان تركه الناس ُسلنّط 

االرشار والفاسدون عىل مقدرنّات وأمور الناس.. 

خامساً: رعاية املبادئ االنسانية حتى يف حال الحرب..."

بدءا نقدم أحر التعازي واملواساة اىل ذوي ضحايا العملية االرهابية يف ذي 

قار مع دعائنا ومتنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.. 

وبعد:

ان العدو الداعيش منذ أن تم سحقه عىل أيدي أبطال العراق يف ساحات 

الوغى يحاول االنتقام من املدنيني األبرياء بهذه األعامل الوحشية وعليه 

املحافظات  يف  واملسؤولون  املركزية  الحكومة  تتخذ  أن  الرضوري  فمن 

ية لحامية املواطنني من االرهابيني.. اجراءات مناسبة وجدنّ

اللَِّه  ِبَحبِْل  )َواْعتَِصُموا  عمران:  آل  سورة  يف  وتعاىل  تبارك  الله  ثانيا:قال 

بنَْيَ  فَأَلََّف  أَْعَداًء  كُْنتُْم  إِْذ  َعلَيُْكْم  اللَِّه  نِْعَمَة  َواذْكُُروا  تََفرَّقُوا  َوال  َجِميعاً 

قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً وَكُْنتُْم َعىَل َشَفا ُحْفرٍَة ِمْن النَّاِر فَأَنَْقَذكُْم 

ُ اللَُّه لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن )103(. ِمْنَها كََذلَِك يُبَنينِّ

ان هذه اآلية املباركة متر عليكم كثرياً ويقرأها الناس عادة ومورد ما تشري 

الرشيفة  اآلية  التفرقة.. وهذه  الله وعدم  بحبل  االعتصام  اآلية هو  اليه 

تنبهنا اىل مشكلة التفرقة.. وهي يف مقام األمر، إذ استعملت فعل األمر 

)َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميعاً( وذلك ألهمية االعتصام، ومعنى االعتصام 

اعتصمت  فيقول  ما؛  مشكلة  ليدرأ  تعاىل  الله  اىل  االنسان  يلجأ  أن  هو 

بك اعتقاداً مني انك تحل هذه املشكلة، والله تبارك وتعاىل ال شك نِعَم 

املعتَصم به..” 

ثم تنهانا اآلية عن خالف ذلك: )َوال تََفرَّقُوا( إشارة اىل مسألة املقابلة ما 

ة وأمر التفرقة لتداعياته السيئة،  بني األمرين، أمر االعتصام بفوائده الجمنّ

والقرآن الكريم ومن أنزله الينا عرب حبيبه املصطفى)صىل الله عليه وآله 

وسلم( ليس له مصلحة يريدها منا وانا االمر ارشاد وتعليم وتوجيه منه 

لنا، بأن طريق التفرقة.. طريق غري مجدية لكم وستجعلكم يف مشاكل تلو 

املشاكل بخالف االعتصام..

بنَْيَ  فَأَلََّف  أَْعَداًء  كُْنتُْم  إِْذ  َعلَيُْكْم  اللَِّه  نِْعَمَة  )َواذْكُُروا  الله  ِذكر  يأيت  ثم 

كُْنتُْم  )إِْذ  اآلية  يف  والجواب  النعمة؟  هي  ما  نتساءل  وهنا  قُلُوِبُكْم(.. 

مع  العدو  كصلح  فصالحكم،  تقل  مل  واآلية  قُلُوِبُكْم(  بنَْيَ  فَأَلََّف  أَْعَداًء 

احد  حاول  فاذا  محببة،  غري  وهي  تبقى  ال  أن  للعداوة  اراد  انا  عدوه، 

أن يجعلها)صالحهم( قلنا أن اآلية واضحة بأنها مل تعِن ذلك، وانا لفتت 

وبدقة اىل نكتة مهمة هي أن املصالحة قد تبقي يف النفس شيئا وألفة 

القلوب ليست كذلك...”

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 23ذي الحجة1438هـ املوافق 2017/9/15م

•يعدها ويحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 1محرم الحرام14۳۹هـ املوافق ۲01۷/۹/۲۲م

المبادئ الواجب ترجمتها من مجالس عاشوراءضرورة االعتصام بحبل اهلل تعالى

11 العدد 115 محرم الحرام 1439هـ



من احتزه.. من طاف به.. أين دُفن؟

عنوان الكتاب: رأس 

الحسني  من احتزه..

من طاف به..أين دفن؟

تأليف: طاهر آل عكلة

قراءة:الباحث/ صباح محسن كاظم

قراءات

رأس الحسين
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سلســلة من املجرمني عاىن منهم حبيب الله املصطفى املختار محمد 

)( حتى قال: ما أُوذي نبي كام أُوذيت.. فعاشوا وماتوا وقد عشش 
يف نفوسهم املريضة حب الجرمية، ومحاربة الحق، ومناوءة الرسالة من 

النبــوة إىل اإلمامة.. حروب ترتا، مؤامــرات، مناكفات، تصدي، وانقالب 

عىل خط الرسالة املحمدينّة.

أســوق ذلك، ألن التأريخ املُحــرنّف الزال فاعالً ومنتجــاً باألمة وكثري 

من ابنائها يضعون الغشــاوة عىل أعينهم، ويتامدون بغينّهم،واالنسياق 

وراء كل ضاللــة،وكل دعوة باطلة،من معاويــة إىل الوهابية و القاعدة 

وداعش، كل ذلك نتاج القراءة الخاطئة للتاريخ  وإتباع السلف الشاذ..

يف كتابــه القينّم )رأس الحســني)( من احتزه..مــن طاف به..أين 

دفن؟( يخوض املؤلف طاهر آل عكلة، بقضية مختلف عليها، وروايات 

شــتى، وأدلة متعددة، مل يجمع الجميع من علامء ومفكرين ومؤرخني 

لتحديد تلك الجزئيات يف واقعة الطف، من حز الرؤوس، والطواف بها، 

وأماكــن دفنها، فكل مؤرخ يُرجح األمكنــة التي مرت بها الرؤوس بأنها 

موطن دفنها، لذا تعددت اآلراء واملشــاهد واملســاجد التي تنسب إىل 

الرأس الرشيف يف بالد متعــددة وأماكن متباعدة، لذلك قام “املؤلف” 

مبناقشة تلك اآلراء مع ترجيح الرأي األصوب للحقيقة، وهو فعل علمينّ 

متقن  لتحديد األمكنة واألسامء، وفق معطيات أقرب إىل الواقع .

يذكر الكاتب يف مقدمة الكتاب)1(

)يف بدايــة التســعينات من القرن املايض اطلعــت عىل كراٍس صغري 

بعنوان )رأس الحســني( ملا يسمى بشــيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم 

بن تيمية الحراين، فكان اهتاممي به بقدر ماكان للشــيخ من شهرة ...( 

ألن جانباً ال يستهان به من كالمه يشكل صدمًة لدى القاريء ملا فيه من 

مفاجئات تســتفز كل من يطلع عليها بغض النظر عن املستوى العلمي 

والثقايف أو االنتامء الديني واملذهبي...(.

 ابن تيمية يُنكر سبي أية هاشمية يوم الطف، ومن ثم يذكر ان يزيد 

أكرم أهل البيت بقرصه، عجباُ عجبا!؟ واألغرب أن شــيخ اإلسالم يُكذب 

كل الرواة واملحدثني واملؤرخني.. واليصدق إال نفسه وعقله..

تناول “آل عكلة” هذا الســفر الهام يف خمســة فصول، تشتمل عىل 

أبواب تخوض بكل تفاصيل األحداث.

 يبدأ الفصل األول: ببحث عن الواقعة وأوامر قتل أبناء املصطفى وآل 

البيت األقداس، وروايات املقتل الرشيف لإلمام املقطنّع والحق املضينّع، 

وقد خاض بدراســتها بهذا الفصل ب67 صفحة، مفصلة لألحداث، من 

طلــب رأس الحســني، واملحرضني عىل قتله، من احتز رأســه من جيش 

عمر بن ســعد بأمر من املعتوه يزيد، سنان بن أنس النخعي، شمر بن 

ذي الجوشــن، خويلنّ بن يزيد األصبحي، رجل من مذحج وأسامء أخرى 

ســاهمت بقتل إمامنا سيد الشــهداء)( كالحصني بن نري، كثري بن 

عبد الله الشــعبي وغريهم من جند البهيمة والشيطان، يف تفصيل من 

أدلة تاريخية من ســرية الواقعة كــام روتها املصادر التي تناولت واقعة 

كربالء األليمة. 

ثــم ينعطف للفصــل الثاين املبرش بشــهادة الحســني)(، الرأس 

الرشيــف يصل الكوفة، الرأس بني يــدي ابن زياد ومواقف أخرى كأول 

رأس حمل يف اإلســالم، ليدخل بفصله الثالث يف الشــام ويزيد يستقبل 

الرأس الرشيف يف الشــام، واملواقف )موقف هند، األســلمي، وأثلة بن 

األسقع، رأس الحسني يصلب يف الشام، احتجاج خالد بن معدان، شهادة 

رينّا، موقف رســول قيرص، السبايا ورأس الحســني( ليختم الفصل برأي 

ابن تيمية يف مسري السبايا إىل الشام، فيناقشه بصفحات مرشقة يف هذا 

الباب باألدلة، والروايات الحقيقية، ويف جدل علمينّ رفيع ليدحض تلك 

اآلراء التي يعتنقها والتي تُفسد القراء وعقول من يتبعه، وتكشف زيغه 

وهروبه من قول الحق واإلقتداء به.

 فابــن تيمية عمــل مبعظم مؤلفاته عــىل التمويــه والتدليس بآراء 

يخالف بها آل البيت وكل كتاب الســرينّ بــأن يزيد أكرَم آل البيت وهو 

حاكم صالح!! ثم يخوض املؤلف بفصله الهام الدقيق يف كل اإلحتامالت 

لدفن الرأس الرشيف كام ذكرت املصادر ، الشام، كربالء، املدينة املنورة، 

عســقالن، القاهرة، الرقة، مرو، ويرجح باحتامالت متعددة ويسلســلها 

بنقاط نقاشية بحسب ما ورد من مصادر حول ذلك كام يف فصله األخري 

الذي سار بنفس منوال البحث والدراسة والتفصيل..

)1(رأس الحسني)( من احتزه.. من طاف به.. أين دفن؟/ طاهر آل عكلة/ دار السالم 

–بريوت /ط1 2009/ص193-5 

لعّل أكرث قضية  تُثري الجدل واألسئلة يف واقعة الطف املؤملة،  وامللحمة التأريخّية املقدسة، هي قطع الرؤوس ومواقع 
دفنها.. ! ؟

هذه الفعلة الشنيعة التي ال تقوم بها الضواري وال الحيوانات املفرتسة مع ابناء جنسها، فكل يعطف عىل بني جنسه،إال 
اولئك األوغاد عبيد الشيطان.. وجند الطاغية األرعن الطائش يزيد، وأسالفه وأتباعه ممن تفننوا بهتك الُحرمات.
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إنَّ خطبة الحوراء زينب )عليها السالم( يف مجلس الطاغية يزيد بن معاوية كانت مليئة باملواقف 

العظيمة التي تحتاج إىل تذكري األجيال بها؛ ملا فيها من دروس اإلباء، والبطولة، والفداء من أجل 

الحق ومبادئه

مواقف اإلباء ..

في خطبة الحوراء

وسنحاول بيان مقاطع من تلك الخطبة الخالدة التي تعترب بحق 
نرصا عظيام لها عادت به من الشآم بعزٍّ وكرامة لرتوي ألخيها سيد 

اإلباء مالمح نرصها الخالد عىل كُلنِّ الطواغيت ..
فمن خطبتها )عليها السالم(:

أَْجَمِعنَي،  َد وآلِِه  ُمَحمنّ َعىَل  اللُه  َوَصىلَّ  الَْعالَِمنَي،  للِه رَبنِّ  ))الَحْمُد 
وأَٰى  السُّ أََساُءوا  الَِّذيَن  َعاِقبََة  كَاَن  ثُمَّ   “ يَُقوُل:  حيث  اللُه  َصَدَق 
يَِزيُد-  يَا   - أَظََنْنَت  يَْستَْهزِئُوَن”،  ِبَها  وَكَانُوا  اللَِّه  ِبآيَاِت  بُوا  كَذَّ أَن 
نَُساُق  فَأَْصبَْحَنا  اَمِء  السَّ وَآفَاَق  األَرِْض  أَقْطَاَر  َعلَيَْنا  أََخْذَت  َحيُْث 
كَاَم تَُساُق اإلَِماِء - أَنَّ ِبَنا َعىَل اللِه َهَواناً، َوِبَك َعلَيِْه كَرَاَمٍة!! َوأَنَّ 
ذَلَِك لَِعِظيَم َخطَرَِك ِعْنَدُه !! فََشَمْخَت ِبأَنِْفَك َونَظَرَْت يف َعطِْفَك، 
نْيَا لََك ُمْستَْوِسَقًة، َواألُُموَر ُمتَِّسَقًة،  َجْذالَن َمرْسُوراً، ِحنَي رَأَيَْت الدُّ
 : َوِحنَي َصَفا لََك ُملُْكَنا وُسلْطَانَنا، فََمهالً، أَنَِسيَت قَْوَل اللِه َعزَّ َوَجلَّ
َا ُنيِْل لَُهْم  َا ُنيِْل لَُهْم َخرْيٌ ألنُْفِسِهْم إِنَّ “َوال يَْحَسَبَّ الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ

لِيَزَْداُدوا إِْثًا َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي ”((.
1- إنَّ زينب اإلباء )عليها السالم( عىل الرغم مام هي فيه من تعب 
وأذى األرس، واملصاب العظيم إال أنَّها كانت صامدة فرصخت بوجه 
الطاغية بهذه الرصخة العظيمة لنرصة الحق، والرشيعة املقدسة، 
الحسني  اإلمام  الجنة  أهل  شباب  كانت عالمتهام، هو سيد  التي 
القرآن  من  بآيات  الناطق  القرآن  سليلة  فنطقت  السالم(،  )عليه 
الكريم ليكونا كالهام شاهدين عىل أولئك الطغات، ولتؤكنِّد وحدة 
املنهج بني )القرآن والعرتة( اللَذين أوىص النبي )صىل الله عليه وآله 

وسلم( بالتمسك بهام.
2- أرادت أْن تؤكنِّد لُكلنِّ طاغية أنَّ أية غنيمة ألعداء الله تعاىل عىل 
أوليائه ليست نرصًا وفوزًا كام يزينِّن لهم الشيطان، بل هو إمهال 
لعباده يف معرفة صدق والئهم ألوليائه،  واختبار  تعاىل،  الله  من 
وهذه هي سرية األنبياء مع أقوامهم، فهل كان قتل نبي الله يحيى 
نرصا لقاتله، أو كان رمي إبراهيم يف النار نرصا لنمرود،   أو خروج 
موىس خائًفا يرتقب نرصا لفرعون، بل هي الدنيا قامئة عىل البالء 

السالم( مع  الطهر)عليه  الحال لحسني  واالختبار، وهذا هو واقع 
يزيد العهر.

3- لقد أكَّدت زينب اإلباء)عليها السالم( أنَّ الظروف مهام كانت 
ممكنة للطواغيت يف قتل املصلحني وترشيدهم فهي ال تدوم لهم، 
فالله ميهل وال يهمل، وهو  بل زوال ذلك بذلٍّ وهوان ال محالة، 
الخالدة  املسرية  إىل  رجعنا  ولو  واعتداء،  ظلم  كُلنِّ  عن  غافٍل  غري 
للمصلحني لرأينا ذلك الخلود العظيم لهم، وإْن كان ظاهره انكسارا 

وهوانا، ولكنه يف الحقيقة خلود وإباء.
4- إنها مل تتنازل عن الحق الذي اختارهم الله أهالً له، عىل الرغم 
)عليهم  البيت  أهل  فيبقى  واألرس،  والسبي  القتل  من  مام جرى 
السالم( أوىل بخالفة الله ورسوله يف عباده وبالده، إذ قالت لذلك 
الطاغية: ))َوِحنَي َصَفا لََك ُملُْكَنا وُسلْطَانَنا((، وهي بذلك تريد أْن 
تعربنِّ له مبا يفهم الخالفة أنها إْن كانت ملًكا وسلطانًا فنحن أَْوىل بها 
وليس بنو أمية، وأبناء معاوية بن أيب سفيان وهند، ويف ذلك نرص 

للعقيدة التي أمرنا الله بالتمسك بها واتباعها.
 ويف كل ذلك درس عظيم للبرشية كلها، وما هذه املسرية التأريخية 

الخالدة إنا هي شاهد عىل ذلك .
أيُّهام املنترص زينب أم يزيد !!

ومن خطبتها )عليها السالم(:
))فَِكْد كَيَدك ، واْسَع َسْعيك ، ونَاِصْب جْهدك ، فَوالله ال مَتحو ِذكرَنا 

، وال مُتيُت وْحيَنا،  َوالَ تُْدرُك أََمَدنَا، َوالَ تَرَْحُض َعْنَك َعارََها.
يَُناِدي  يَْوَم  إاِلبََدد،  َوَجْمُعَك  َعَدد،  إاِلَ  َوأَيَّاُمَك  فََند،  إاِلَّ  رَأْيَُك  َوَهْل 

الُْمَنادِي: أاَلَ لَْعَنُة اللِه َعىَل الظَّالِِمنَي((.
1- لقد تحدثت ربيبة القرآن الناطق بوعد القرآن لعباده املؤمنني 
بالنرص والتأييد حيث قال تعاىل: ))إِْن تَْنرُصُوا اللََّه يَْنرُصْكُْم َويُثَبنِّْت 
أَقَْداَمُكْم(( وأكَّدت عىل نرص الله تعاىل لشهداء الطف الخالدين 

مهام فعل الطغاة من أجل إسكات الحق، والقضاء عىل مبادئه.
2- أكَّدت كذلك وعد القرآن بأنَّ نور الله ال تطفئه أفعال وأفواه 

د.الشيخ عامد الكاظمي

مقاالت
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الطغاة، حيث قال تعاىل: ))يُِريُدوَن أَن يُطِْفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم 
)عليهم  واألمئة  الَْكاِفُروَن((،  كَرَِه  َولَْو  نُورَُه  يُِتمَّ  أَن  إاِلَّ  اللَُّه  َويَأَْب 
السالم( هم نور الله يف األرض، فهل استطاع يزيد وأعوانه إطفاء 

تلك األنوار اإللهية، وهذا وعد الله الصادق ألوليائه.
الذين  العصور  القرآنني لترصخ بوجه طغاة  3- لقد وقفت ربيبة 
يريدون أْن يقتلوا الحق من خالل قتل أو إذالل أهله وأوليائه بأنَّ 
سعيهم سيخيب، وكيدهم سيعود عليهم، وملكهم سيزول ويكون 
بلغ عددهم  مهام  والعار  الذل  وأعوانهم سيصيبهم  عليهم،  وبااًل 

وعدتهم.

فأيُّهام كان املنترص َمْن رصخ يوم عاشوراء: ال تبقوا ألهل هذا البيت 
من باقية ؟؟

أم َمْن رصخت بكل عزمية وإباء وشجاعة: فو الله ال متحو ذكرنا ؟؟
فإذا أردنا الجواب فلننظر ببرصنا فهو شاهد جيل، وأما إذا أعملنا  
وأسطع  االرسار  عظيم  نكتشف  فسوف  والتفكُّر  والتأمل  البصرية 

األنوار.
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آية اهلل البالغ
من العمر 85 عامًا 

مركز القوة في العراق 
ومحور حيرة العالم

معهد “بروكنغز للدراسات االستراتيجية”: 

ABNAاملصدر: موقع أبنا •
• ترجمة: الهادر املعموري

• تحرير: عيل الهاشمي

تقارير
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يصلي 
ليل نهار 
من أجل 

أن تنعم 
اإلنسانية 

بعالم آمن

‚
‚

وكانــت فتوى الدفــاع املقدس كفيلــة بتعبئة عرشات 
االالف من املتطوعني فور صدورها،  ليساندوا قوات االمن 
العراقية عىل الرغم من ان اغلب املتطوعني مل يخضعوا اىل 

تدريبات عسكرية متكنهم من املواجهة العسكرية.
 كام ســاعدت هذه الفتوى املتطوعني وابناء العشــائر 
الســنية مع افراد الجامعات املسلحة االيزيدية واملسيحية 
االنضامم تحت مظلة  تابعة للقائد العام للقوات املسلحة 
حيــدر العبادي؛ حيث أطلق عليها الحقا “قوات الحشــد 

الشعبي” حيث يخضع الجميع ألوامره.
وقد تطرقت الدراســة اىل كيفية ســيطرة تنظيم داعش 
عىل اراٍض واســعة من العراق بشكل جيد ومنسق ودعم 
مــن قبل مؤيديــن خارجيني ومتعاطفــني داخليني، حيث 
متكنــوا من احكام ســيطرتهم دون مقاومة تذكر من قبل 
قــوات الجيش او قوات الرشطة املحلية التي كانت هناك،  
حيث اســتغل التنظيــم االرهايب بعــض التعاطف املحيل 
والدعــم الخارجــي من خــالل تزويده باألمــوال والعتاد 
واضطراب االوضاع السياســية يف الداخل العراقي ساعده 

عىل احكام سيطرته واحتالله ثلث االرايض العراقية.
واشــارت الدراسة اىل  قدرة الحشد الشعبي يف التصدي 
لداعش ، حيث برهنت قوات الحشــد الشــعبي عىل انها 
قوة مقتــدرة وفاعلة؛ أفضــل حتى من طــريان التحالف 

الدويل املناهض لداعش.
 ولقــد  متكــن الحشــد من تحريــر الكثري مــن املدن 
العراقية فضال عن حامية العاصمة من أي تهديد يشــكله 
التنظيم االرهايب، وبينت الدراســة بان “الواليات املتحدة 
االن قــد اقــرت بفعالية وقوة الحشــد الشــعبي كعامل 
اســايس يف تحرير املناطق من سيطرة تنظيم داعش، فيام 
برهــن املجتمع الدويل دعمه لهــذه الفتوى متثل يف زيارة 
االمني العام لألمم املتحدة الســابق بان يك مون اىل مدينة 

النجف”.
كام ذكرت الدراســة أن هذه ليســت املــرة األوىل التي 
تتدخــل فيها املرجعية إلنقاذ البالد حيث بينت” إن دعوة 
السيد السيســتاين عام 2014 إلعادة بناء القوات العراقية 

ليست اول خطوة حيوية نحو التدخل االيجايب.
 فبالرغم من انه مييل اىل عدم اقحام نفســه يف شــؤون 

العراق السياسية اليومية، اال ان تدخله يثبت مدى اهمية 
وحساســية تلــك االمــور، ولصالح جميــع العراقيني دون 

استثناء. 
كــام ان دعوته لتشــكيل جمعية وطنيــة بعد االطاحة 
بالنظام الســابق عام 2003 مثلت دفعة التشغيل الكربى 
التي حركت العملية السياســية الرامية اىل كتابة الدستور 

يف العراق.
 كام ســاعد السيســتاين عىل نزع فتيل الرصاع الطائفي 
الذي عصــف بالبالد بعد تفجريات قبــة ومناريت االمامني  
العسكريني يف سامراء املقدسة التي نفذها تنظيم القاعدة 

االرهايب بداية العام 2006. 
ولعــب دورا اساســيا يف ضــامن عملية انتقال ســلس 
للســلطة اثنــاء االنتخابــات العامة وكرس حالــة الجمود 

السياسية عامي 2006 و2014.
وبينت الدراســة اىل ان كاتبها تحــدث عن لقاء جمعه 
بآية الله العظمى الســيد السيستاين حيث قال “اثناء ذلك 
اللقاء املهيب، شــاركت آية الله افكاري بخصوص القضايا 
الراهنــة، اال اننــي وجدته أكرث اطالعــا ومعرفة بتفاصيل 
مــا يجري، االمر الــذي أقنعني ان الرجــل يتمتع مبجلس 
استشاري جيد اىل درجة يحيطه فيها بكل املستحدثات يف 

القضايا الوطنية والدولية. 
لقد بقيت كلامت الســيد السيستاين ترن يف اذين حينام 
كرر مرارا انه يصيل ليل نهار من أجل أن تنعم االنســانية 
بعامل آمن، وان يحقق كل املسلمني الوحدة فيام بينهم عرب 

نبذ الطائفية واحرتام حقوق االنسان. 
ومل يتكلم آيــة الله البالغ من العمر 85 عاما معي عىل 
اســاس أنني شــيعي أو سني، مســلم أو غري مسلم، وانا 

حدثني كانسان وحسب.  
وختــم الباحث دراســته بالقول” لقد تركت اســتقبال 
الســيد السيستاين وكيل ثقة ان العراق يف أيد امينة ما دام 
فيــه رجال يتمتعــون بالحكمة من وزن وحجــم آية الله 

العظمى السيد عيل السيستاين.  
لكن الســؤال الذي بقي عالقا يف ذهني دون جواب: ما 
الذي ســيحصل بعد رحيل هذا الرجــل العظيم عن هذا 

العراق الهش يا ترى؟

 نرش معهد “بروكنغز للدراسات االسرتاتيجية” دراسة تحدثت عن قوة املرجعية الدينية يف العراق ومدى تأثريها 

يف نفوس الجامهري؛ خصوصا يف القضايا املعقدة ومدى التزام الجامهري مبرجعيتها دون قيد او رشط،  فبعد أن 

فقد العراق أكرث من ثلث اراضيه عىل يد تنظيم داعش املتطرف، سارعت املرجعية املتمثلة بآية الله السيد عيل 

السيستاين ومن خالل منرب خطبة الجمعة، اىل اصدار فتواه البارزة التي دعا فيها املواطنني العراقيني للتطوع دفاعا 

عن بالدهم وشعبهم ورشفهم ومقدساتهم. 

• معلومة: 
يبلغ عمر الســيد السيستاين 
حاليــا 87 عاما حيث انه ولد 

سنة 1930م.  
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دعوة

يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة يف نرش الفكر 

االسالمي الرصني من خالل املقاالت والبحوث وغريها من الفنون الصحفية، وسيتم 

نرش ما يوافق توجهات وسياسة املجلة وأهدافها العامة.

يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.

مع التمنيات للجميع بالتوفيق 

تابعوا اصداراتنا عىل موقع املركز وصفحتنا عىل الفيس بك

http://im.imamhussain.org

مركز اإلعالم الدويل

العدد 115 محرم الحرام 1439هـ18



اإللحاد في العالم العربي...
أكذوبة لها ما بعدها

والء الصفار / العراق

للكاتب   A History of God األعظم”  الخالق  “تاريخ  لكتاب  استنادا  الحديث  العرص  ويف 

كارين أرمسرتونغ، يشري اىل إنه منذ نهايات القرن السابع عرش وبدايات القرن التاسع عرش ومع 

التطور العلمي والتكنولوجي يف الغرب بدأت بوادر تيارات أعلنت استقاللها عن فكرة وجود الخالق 

األعظم، وتبعه بعد ذلك كارل ماركس يف مقولته الشهرية “الدين أفيون الشعوب”.

وعده آخرون معتقدا بنى أسسه عىل اإلميان بعدم وجود اآللهة او عدم االميان بوجود أرواح 

او قوة خارقة يف هذا الكون، إال أن جميع النظريات التي يطرحها امللحدون إما تكون متناقضة أو 

بعيدة عن املنطق او ال يتقبلها العقل أو أنها ال متتلك القدرة عىل اإلقناع.

ولعل ما يلفت النظر له ان هنالك اكرث من استطالع اجري ملعرفة عدد امللحدين يف العامل كان 

آخره يف عام )2015(، وكانت نتائج تلك االستطالعات ان عدد امللحدين يف تنازل مستمر وان وجود 

االلحاد ينحرص يف اوربا فقط.

اغلب  أن  إال  أخرى  عربية  ودول  والعراق  والسودان  ومرص  تونس  يف  االلحاد  ظهر  مؤخرا 

له، كام ظهر يف  املناسبة  البيئة  يجد  بأعداد ضئيلة جدا ومل  كان  أن ظهوره  اثبتت  االستطالعات 

العراق من خالل القنوات واملواقع االلكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي ومبسميات اكرث مدنية 

أبرزها )الديني(.

التي اطلقتها بعض املواقع االلكرتونية عن ارتفاع  ويرى بعض املتخصصني ان األرقام الكبرية 

عدد امللحدين يف العراق ال تتعدى سوى اكذوبة نيسان رسعان ما تنكشف وتتالىش، فضال عن عدم 

وجود البيئة املناسبة لتقبل فكرة االلحاد.

الستهداف  مكرس  انه  بل  اإللهي  الوجود  يستهدف  ال  العراق  يف  اإللحاد  ان  اخرون  اكد  كام 

املرجعيات الدينية خصوصا بعد مشاهدة االلتفاف الجامهريي حول فتوى املرجعية الدينية العليا 

بالدفاع الكفايئ املقدس وتأثرياتها الكبرية عىل مجمل مجريات األحداث عسكريا وسياسيا وثقافيا 

وغري ذلك.

كام أن الترصيحات األخرية التي نسبت لباحثني من أمريكا يف أن )%30( من الشعب العراقي 

أصبح ملحدا، سينكشف قريبا زيفها وتنجيل الغربة عنها، وهي سياسة دعائية وحرب نفسية اصبحت 

واضحة لدى ابناء الشعب العراقي عموما وقياداته الدينية والثقافية بشكل خاص، حيث ان الغرب 

يعرف ان الخطوة االوىل لبث افكاره وسمومه عرب الدعايات الكاذبة تنطلق من عملية عرض اليشء 

ومن ثم شيئا فشيئا تقدم املغريات عىل اقتنائه، وصوال اىل مرحلة التأثري الفعيل املطلوب وحينها 

يكون من سقط يف فخاخهم من الصعب عليه الرتاجع.

ومن العجيب أن الغرب قد أصبح يعرض بضاعته علنا دون تخوف من الفشل، بعد أن مل تجد 

لكل  العديدة  البدائل  قد وضع  أدىن شك  بال  أنه  مناسبة، كام  فعل  ردود  أية  السابقة  مخططاته 

مرحلة، فحذار أيتها الجامهري املؤمنة، ولنستجمع كل قوانا ونوحد صفوفنا يف سبيل الوقوف يف وجه 

هذه الغايات وأمثالها، وكفى استسالما لإلرادة الغربية مهام كان شكلها أو لونها، ولتنتِه مرحلة الثقة 

العمياء بالشعارات الزائفة املحملة بالحقد والكراهية والهادفة اىل النيل من أمتنا .

االلحاد عده البعض فكرا قدميا بدأ بعد ظهور داروين بنظرية التطور، بينام يؤكد البعض االخر بانه 

موجود يف التاريخ القديم وقد ظهر يف الهند تقريبا قبل 1000 )ق.م.(، فيام اشارت مصادر تاريخية ان 

 ”Epicurus“ االلحاد ظهر يف اليونان بحلول القرن الرابع قبل امليالد )270-341 ق.م.( واعتربت إبيقور

أول فيلسوف ملحد أنشأ وألول مرة “مجادلة الرش”.

رؤى 
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بين المهام والتوجهات
للمؤسسة  املايل  التمويل  العريب عراقيل ومشاكل جمة ولعل يف مقدمتها مشكلة  العامل  الصحفي يف عموم  العمل  يواجه 

الصحفية وتدخالت املمول يف مختلف نواحي العمل اإلعالمي، إضافة لتأثري االنتامء السيايس واملذهبي للصحفي عىل أدائه 

ومهنيته، مام حول جانبا كبريا من العمل الصحفي اىل دعاية لصالح هذه الجهة او تلك، األمر الذي ألقى بضالله عىل االوضاع 

السياسية واالقتصادية واالمنية واالجتامعية للبلدان.

وقد جعل هذا األمر موضوع استقاللية الصحافة شائكا ومعقدا وبحاجة اىل املزيد من الوعي والبحث والتثقيف مباهية 

العمل الصحفي ورضورة منح العاملني يف هذا املجال املزيد من الحرية وضامن حقوقهم وحاميتهم.

 مجلة)الروضة الحسينية( تناولت املوضوع بأبعاده وتحدياته املتعددة عرب التحقيق التايل.

وسائل اإلعالم
• تحقيــق: إبراهيم العويني

• تحريــر: فضــل الرشيفــي 

تحقيقات

مرآة الجمهور أم وجه المالك
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  التحول من اإلعالم اىل الدعاية 

عن  تحدثت  بغداد  جامعة  ـ  اإلعالم  كلية   / الحمداين  ريا  الدكتورة 

املعروف  قائلة" من  الصحفية  املهنة  الصحفي واخالقيات  العمل  معايري 

واالفكار  واالخبار  املعلومات  تقديم  ..هو  بلد  اي  الصحفي يف  ان مهمة 

والعلوم واملعارف واآلراء اىل الجمهور، و يفرتض ان تصب تلك املعلومات 

واالفكار ..الخ؛ يف خدمة الجمهور اوال، مبعنى ان هذه املعلومات واالخبار 

تساهم يف ادراك الناس باملحيط الذي يعيشون فيه،  وان توسع مداركهم 

يف النظرة اىل القضايا التي تجعلهم يتخذون قراراتهم بشكل افضل مام لو 

مل يحصلوا عىل هذه املعلومات، كام تطور من معارفهم، وتطلعهم عىل 

يختارونها  التي  الطريقة  و  تفكريهم  يجعل  الذي  بالشكل  التكنولوجيا، 

مفاصل  مجمل  ايجابيا يف  حياتهم  تنعكس عىل  و  بكثري،  افضل  للعيش 

حياتهم، اي ان مهمة الصحفي هي بناء املجتمع وتطويره، لذلك سمى 

اذا  لنا أن نرى  بأنهم معلموا املجتمع، و  احد علامء االتصال الصحفيني 

كان الصحفي قد انتمى اىل حزب معني كيف سيامرس مهنته الصحفية، 

الن االنتامء للحزب يعني انه قد وضع 

نفسه يف اطار مامرسة الدعاية للحزب،  

رجل  يبدأ  و  اإلعالمي،  ينتهي  وهنا 

تقديم  عمله  كان  لو  حتى  الدعاية، 

االخبار مثال،  فإنه سينرش أخبار حزبه 

التي  باملواضيع  يهتم  وال  ويروجها 

تالمس حاجة الجمهور«. 

الكثري  هناك  الحمداين"  وتابعت 

ان  الصحفي عىل  تجرب  املؤسسات  من 

و  ما،  مكون  او  معني  لحزب  التابعة  اإلعالمية  املؤسسة  لسياسة  ينصاع 

التي  الصحفية  املهنة  لها عىل حساب  ينصاع  ان  الصحفي  مهنة  ليست 

من أهم سامتها الحيادية والدقة يف نقل املعلومة اىل الجمهور بعيدا عن 

فمن  فكريا  متشددا  الصحفي  كان  فاذا  والسياسية،  الدينية  االنتامءات 

كانت  للمواضيع سواء  اختياره  الفكري عىل  ينعكس تطرفه  أن  الحتمي 

د. ريا الحمداين

        د. عادل الغريري:
 االنتماء السياسي 

والتطرف المذهبي 
للصحفي انعكسا 

سلبا على المؤسسة 
اإلعالمية 

وعلى حياديتها 
ومصداقيتها

‚‚
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تحقيقات صحفية او تقارير صحفية، او اختيار شخصيات معينة و تسليط 

الضوء عليها وغري ذلك كثري".  

االنتامء الوطني أم االنتامء الحزيب  

ان"  يرى  بغداد  جامعة  يف  اإلعالم  كلية  من  الغريري  عادل  الدكتور 

جميع  يف  مطلقة  وليست  نسبية  هي  واملوضوعية  والدقة  الحيادية 

إعالمية  سياسات  من  املؤسسات  لتلك  ما  بسبب  اإلعالمية  املؤسسات 

وتوجهات معينة تنسجم مع الجهة التي متلكها وترشف عليها سواء كانت 

حكومية اي تابعة للدولة او خاصة، وال توجد استقاللية مطلقة لوسائل 

اإلعالم، كام ان االنتامء السيايس واملذهبي اصبح عامال مؤثرا عىل األداء 

اإلعالمي للصحفيني وعىل املؤسسة الصحفية وعىل حياديتها ومصداقيتها 

النسبية، حتى اصبح يؤثر عىل صياغة الخرب الذي من املفروض به نقل 

مصداقية  عىل  االنتامء  ذلك  فانعكس  الجمهور،  اىل  هي  كام  املعلومة 

وهذا  واملذهبي،  السيايس  لالنتامء  أسريا  وجعلته  الصحفي،  وحيادية 

ينطبق عىل كل العناوين الصحفية سواء كان محررا او مراسال او مقدما او 

مذيعا او مصورا او مخرجا وغريها، وبالتايل اصبحت اليوم وسائل اإلعالم 

والصحفي يسريان وفق ذلك االنتامء، مام اثر عىل االنتامء الوطني وبات 

هذا واضحا للجميع يف وسائلنا اإلعالمية بكل انواعها واشكالها". 

انتامء املؤسسة الصحفية قد يربك الرأي العام

السيايس  االنتامء  عن  تحدث  السعيدي  جسام  والصحفي  الكاتب 

والديني للصحفي قائال " بإمكان الصحفي صاحب املبدأ السيايس الذي 

ال يتعارض مع الحق،  ان يرتك اي عمل يف مؤسسة تتعارض مع ثوابته 

ان  اعتقد  مضيفا"  ثوابته،  ليبيع  له  مربر  وال  سياسية،  او  دينية  الحقة، 

املشكلة ليست يف االنتامء املذهبي او السيايس للصحفي، النهام طبيعيان، 

بل املشكلة يف ماهية تلك الجهة التي ينتمي لها الصحفي، ومدى كونها 

قوميا   أو  دينيا  او  سياسيا  كان  سواء  املنحرف  فاالنتامء  ال،  ام  محرتمة 

الرأي  يربك  كبريا  ينتج خلال  وقد  الصحفية،  املؤسسة  عىل  يشكل خطراً 

العام ويخلق فوىض كبرية".

مهمة الصحفي فكريا وثقافيا  

مدير وكالة املوعد نيوز االخبارية اإلعالمي خميس الخزرجي قال ان 

أمام حرية  أساسيا  عائقا  املتطرف شكل  املذهبي  أو  السيايس  االنتامء   "

الصحافة والصحفيني خصوصا ان املؤسسات الصحفية التابعة اىل جهات 

وبالتايل  اإلعالمية،  منابرها  عرب  الخاصة  ألفكارها  تروج  وسياسية  دينية 

يكون الصحفي أسري تلك املؤسسة فال يستطيع نقل الخرب مبهنية وحيادية 

منهم  فيها، وجعلت  العاملني  بعض  أدلجت  املؤسسات  اغلب  ان  حيث 

االعالمي أحمد مهدياالعالمي خميس الخزرجيد. عادل الغريري االعالمي جسام السعيدي
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اجندات لرتويج االفكار املتطرفة سياسية كانت او دينية، فالتمويل املايل 

للمؤسسات الصحفية هو من يتحكم بسياسة املؤسسة، وهذا أدى اىل ان 

العام لصالح اجندة سياسية معينة  الرأي  بتجنيد  تقوم هذه املؤسسات 

سلبت املهنة الصحفية حريتها وافقدتها عملها األسايس وهو نقل هموم 

ومعاناة املجتمع وتنويره فكريا وثقافيا، و بدل ان تسهم هذه املؤسسات 

بحل األزمات أصبحت جزءا من تصعيدها وتسييسها". 

الصحفي والتفريق بني املهام والتوجهات 

وسائل  ممويل  تأثري  عن  تحدث  مهدي  احمد  واألكادميي  اإلعالمي 

اإلعالم عىل االداء الصحفي قائال" يفرتض أن يؤدي الصحافيون والعاملون 

املرئية"  أو  املقروءة  أو  "املطبوعة  كانت  سواء  اإلعالمية  املؤسسات  يف 

مهامهم بحسب املعايري املهنية لكن ظروف عملهم وانتامءاتهم السياسية 

القيام  من  متكنهم  دون  تحول  اإلعالم  وسائل  ماليك  ومصالح  والدينية 

إذ  أفضل،  مستويات  اىل  باإلعالم  واالرتقاء  وجه  أحسن  عىل  بوظائفهم 

يعمل الصحافيون يف سياق عمل تتفاعل وتتنافس فيه القوى االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية وحتى الدينية عىل النفوذ والتأثري والهيمنة، لذلك 

عىل اإلعالمي أن ال يقبل مبامرسة مهام حزبية أو وظائف معينة والبد أن 

يفرنّق بشكل كامل بني مهمته الصحفية وبني مهامه السياسية والدينية، 

وإن انتامء الصحفي إىل حزب سيايس وتعنرصه ملذهبه سوف يثري الكثري 

من النقاشات حول أخالقيات املهنة، فإذا كانت جل القوانني التي تنظم 

مهنة الصحافة يف العامل ال متنع انتامء الصحفي إىل جهة دينية او سياسية 

معينة، فإن يف املقابل، هناك الكثري من االكادمييني والصحفيني املحرتفني 

يرون أن من  الرضوري حفاظ الصحفي عىل موضوعيته ومصداقيته، عرب 

البقاء بعيًدا عن معرتك االنتامءات املذهبية والسياسية".

وبني مهدي" أن ما نعيشه اليوم من تنافر سيايس ومذهبي سواء يف 

العراق أو يف مجتمعاتنا العربية قد جعل الكثري من الشخصيات الصحفية 

واإلعالمية أبواقاً مدفوعة الثمن لجهاتها السياسية واملذهبية عىل حساب 

تنفع  ال  املثالية  ان  معتربين  الصحافة،  يف  واملصداقية  والحقيقة  املهنية 

يف الوقت الحايل، ومبا ان أغلب املؤسسات اإلعالمية العراقية او العربية 

يف  ضعيفة  تكون  ما  دامئاً  نجدها  دينية  أو  سياسية  جهات  إىل  تنتمي 

تحريك الرأي العام أو التأثري عليه بصورة مبارشة، لذلك صارت االنتامءات 

املذهبية والسياسية  يف معظم االحيان تعيق عمل الصحفي وتؤثر عىل 

فحوى الخطاب اإلعالمي. 

جسام السعيدي:
االنتماء المنحرف يشكل خطرًا على 

المؤسسة الصحفية، وقد ينتج 
خلال كبيرا يربك الرأي العام ويخلق 

فوضى عارمة

‚‚

‚‚
احمد مهدي:

على اإلعالمي أن يفرّق بشكل كامل بين مهمته الصحفية وبين مهامه 
السياسية والدينية

‚‚

‚‚
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 )(مع باقي أمئة أهل البيت يف العديد من املشرتكات كالعصمة والعلم والكامل؛ لكنه )(يشرتك اإلمام الحسني بن عيل

متيز بخصائص معينة دون سواه من أمئة أهل البيت األطهار)(؛ وميكن تلخيص أبرزها يف أربع نقاط وهي: 

 1- أبو األمئة التسعة:

من الخصائص املهمة والبارزة التي متيز بها اإلمام الحسني )( أنه 

أبو األمئة التسعة، فقد روي عن رسول الله)( قوله: » إن الله اختار 

من الحسني األوصياء من ولده، يَنُفون عن التنزيل تحريف الغالني، 

وانتحال املبطلني، وتأويل املضلني، تاسعهم قامئهم« .

وبسند معترب عن سلامن املحمدي )رضوان الله عليه( قال: دخلت 

عىل النبي)(وإذا الحسني)( عىل فخذيه وهو يقبنّل عينيه ويلثم 

فاه ،وهو يقول: »أنت سيد ابن سيد، أنت إمام ابن إمام أبو األمئة، أنت 

حجة ابن حجة أبو حجج تسعة من صلبك، تاسعهم قامئهم « .

وعن أيب سعيدالخدري قال: سمعت رسول الله)( يقول 

 :)(للحسني

»أنت اإلمام ابن اإلمام وأخو اإلمام، تسعة من صلبك أمئة أبرار 

والتاسع قامئهم «.

وعن أيب سعيدالخدري أيضاً،قال: سمعت رسول الله)( يقول: 

»األمئة بعدي اثنا عرش تسعة من صلب الحسني)( والتاسع قامئهم، 

فطوب ملن أحبهم والويل ملن أبغضهم «.

 )(فأمئة أهل البيت األطهار التسعة من ذرية اإلمام الحسني

وصلبه، وهذه من خصائصه التي خصه الله تعاىل بها.

 2-سيد الشهداء:

الخصيصة الثانية لإلمام الحسني)( هو أنه سيد الشهداء يف 

الدنيا واآلخرة، فقد جاء يف الحديث القديس: » أما إنه سيد الشهداء 

من األولني واآلخرين يف الدنيا واآلخرة « . فعندما يطلق لقب )سيد 

.)(يتبادر إىل الذهن اإلمام الحسني  الشهيد )الشهداء

 )(عن أبيه اإلمام الباقر )(عن أيب بصري عن أيب عبدالله الصادق

)(خصائص اإلمام الحسين
• الشيخ عبد الله اليوسف/ السعودية

بحوث
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عن جابر -يف حديث اللوح - »فأشهد بالله إين هكذا رأيته مكتوباً: 

...وجعلت حسيناً خازن وحيي، وأكرمته بالشهادة، وختمت له 

بالسعادة، فهو أفضل من استشهد، وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي 

التامة معه، والحجة البالغة عنده« .

 3-الشفاء يف تربته:

الخصيصة البارزة الثالثة لإلمام الحسني)( هي الشفاء يف تربته، 

حيث يقول اإلمام الصادق)(: » إن الله عوض الحسني)( من قتله 

أن جعل اإلمامة من ذريته، والشفاء يف تربته « .

 )(قال: » يف طني قرب الحسني )(وعن أيب عبدالله الصادق

الشفاء من كل داء، وهو الدواء األكرب « .

ويف املناقب البن شهر آشوب عن النبي)( - مخاطباً الحسني - : » 

شفاء أمتي يف تربتك، و األمئة من ذريتك « .

صة  ولهذه األحاديث وغريها أجاز الفقهاء أكل يشء يسري مبقدار الحمنّ

وما دونها من تربة اإلمام الحسني)( بقصد االستشفاء من األمراض.

 4-بركات زيارته:

إن زيارة املعصومني)( لها فضل كبري، وبركات متعددة، وتستحب 

زيارتهم جميعاً، ولكن مل يرد يف فضل وبركات أحد من املعصومني كام 

ورد يف بركات وأرسار وفضل زيارة اإلمام الحسني)(؛ وهذا ما  يؤكد 

خصوصية زيارة اإلمام الحسني)(، وآثارها اإليجابية وبركاتها املتنوعة 

يف حياة املؤمنني، وبنية املجتمع املسلم.

واألحاديث يف فضل زيارته متواترة ومنها:

ما روي عن اإلمام الصادق)( قوله: »إن أيرس ما يقال لزائر 

الحسني بن عيل)(: قد ُغِفر لك - يا عبَد الله - فاستأنف اليوم عمالً 

جديداً « .

وقال اإلمام الباقر)(: »من زاره عارفاً بحقه غفر الله له ما تقدم 

من ذنبه وما تأخر، وكتب له حجة، ومل يزل  محفوظاً حتى يرجع إىل 

أهله « .

وعن محمد بن مسلم، قال: قلت أليب عبدالله)( ما ملن أىت قرب 

الحسني)(؟

قال: »من أتاه شوقاً إليه كان من عباد الله املكرمني، وكان تحت لواء 

الحسني بن عيل حتى يدخلهام الله الجنة« .

وعن عبد الله بن ميمون القداح، عن أيب عبدالله)(، قال: قلت له: 

ما ملن أىت قرب الحسني بن عيل)( زائراً عارفاً بحقه، غري مستنكف وال 

مستكرب؟

قال: »يُكتب له ألف حجة مقبولة وألف عمرة مربورة، وإن كان شقياً 

كتب سعيداً ومل يزل يخوض يف رحمة الله« .

وروى محمد بن سنان،عن حذيفة بن منصور، قال: قال 

:)(أبوعبدالله

»من زار قرب الحسني)( لله ويف الله أعتقه الله من النار وآمنه يوم 

الفزع األكرب، ومل يسأِل الله تعاىل حاجًة من حوائج الدنيا واآلخرة إال 

أعطاه« 

وباإلضافة ملا يف زيارة اإلمام الحسني)( من األجر والثواب العظيم؛ 

فإن لزيارته)( العديد من الربكات واآلثار واألرسار ، والتي منها: 

إجابة الدعاء تحت قبته، دعاء املالئكة له، دعاء أهل البيت لزائري قربه 

الرشيف، طول العمر، زيادة الرزق، قضاء الحوائج، زوال الهم والغم 

والكرب عنه، تبديل السيئات بالحسنات، تبديل الشقاوة بالسعادة، 

الحرش مع اإلمام الحسني)( وهي غاية محبوبة لكل مؤمن، ويف كل 

ذلك روايات صحيحة ومعتربة.

وقد عمل أعداء أهل البيت طوال التاريخ عىل منع الناس من زيارة 

قرب اإلمام الحسني)(، وإخفاء قربه، فمام سجله التاريخ: أن املتوكل 

العبايس أمر بهدم قرب اإلمام الحسني)( يف سنة 236هـ، وهدم ما 

حوله من الدور، وأن تُعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، وإخفاء قربه 

الرشيف. 

لكن ذلك مل مينع املحبني لإلمام الحسني)( من زيارته، والترشف 

بالسالم عليه، والدعاء تحت قبته، والصالة لله تعاىل يف مشهده املقدس.

ويف كل األزمان والعصور كان املؤمنون يذهبون لزيارة اإلمام 

الحسني)( رغم املوانع واملشاكل والعقبات يف بعض األزمنة 

واألوقات؛ ومل يستطع أحد أن يقف يف وجه زيارته؛ بل ازداد علواً 

وارتفاعاً مبرور الزمن، وازداد زواره عدداً حيث يصل زواره إىل ماليني 

املؤمنني واملحبني سنوياً لزيارة ابن بنت رسول الله)(، وسيد شباب 

أهل الجنة، وريحانة الرسول األعظم)( وحبيبه، وقرة عينه، وثرة 

فؤاده.
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التعليم الجامعي وتطور الشعوب

شهد حفل االفتتاح كلمة للمتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة ذكر فيها" ان 

التعليم الجامعي له اهمية بالغة يف تطور الشعوب وارتقائها، فضال عن االهتامم 

به وتقوميه ليعطي تقدما وتطورا يف جميع مجاالت الحياة، لذلك البد من وجود 

اسس ومبادئ يعتمد عليها التعليم الجامعي.

العتبات امتداد لدور االنبياء واألمئة)عليهم السالم(

وتطرق سامحة الشيخ اىل الدور الرسايل للعتبات املقدسة فقال: ان دور العتبات 

هي  رسالتهم  الن  السالم(  )عليهم  واالمئة  االنبياء  لدور  امتداد  هو  املقدسة 

الرتبية والتعليم وتقديم الخدمة للناس، فقد كانوا يذهبون بأنفسهم اىل الفقراء 

نريد  بها   نرشع  التي  املشاريع  جميع  يف  لهذا  حوائجهم،  قضاء  يف  ويسعون 

للوزارات املتمثلة بوزارة الصحة والتعليم العايل والبحث  ان نكون سنداً وعوناً 

العلمي ووزارة الرتبية وغريها من الوزارات العراقية األخرى.

والجهات  الوزارات  عن  بديال  تكون  ان  تريد  ال  املقدسة  العتبات  ان  واكد" 

الحكومية من خالل مشاريعها التعليمية والخدمية والصحية بل تريد ان تكون 

عضدا وسندا لها يف خدمة املجتمع واالرتقاء به".

العراق مايض باستعادة مكانته العلمية

العيىس  الرزاق  عبد  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزير  كلمة  ويف 

تحدث قائال" أن الوزارة منحت اجازة تأسيس اىل ست جامعات وكليات اهلية 

صرح علمي في كربالء الحسين
وارث األنبياء

انطالقا من الدور الديني والثقايف الذي تقوم به العتبات املقدسة وحرصها عىل اشاعة الثقافة والعلم رشعت العتبة الحسينية املقدسة 

بتأسيس جامعة وارث االنبياء االكادميية لتكون عضدا وسندا للجهات ذات العالقة يف العمل عىل تنمية املجتمع واالرتقاء به. 

شهد حفل االفتتاح حضور املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة،وامينها العام السيد جعفر املوسوي، ووزير التعليم العايل والبحث 

العلمي الدكتور عبد الرزاق العيىس ورؤساء الجامعات العراقية واملسؤولون يف الحكومتني املركزية واملحلية.

• تقرير: ابراهيم العويني  

تقارير
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ومن ضمنها جامعة وارث االنبياء )عليه السالم(، كام تم استحداث مائة قسم يف 

الجامعات والكليات االهلية ومبختلف االختصاصات، وهذا ان دل عىل يشء فانه 

يدل عىل ان العراق مايض باستعادة مكانته العلمية بني مصاف الدول املتقدمة".

قبول الطلبة حسب تعليامت الوزارة واألجور هي األقل

رئيس جامعة وارث االنبياء بالوكالة الدكتور نوفل االعرجي أوضح خالل كلمته"أن 

الرائدة للعتبة الحسينة املقدسة، ومن املتوقع أن  الجامعة متثل أحد املشاريع 

تلعب دوراً فعاالً يف خدمة املجتمع عن طريق استقطاب الطلبة خريجي الدراسة 

الكليات  حسب  وقانونية  وطبية  هندسية  مهن  يف  تأهيلهم  لغرض  اإلعدادية، 

املفتوحة حالياً".

االدارة  وكلية  الهندسة،  كلية  هي  افتتاحها  تم  التي  الكليات  ان  وأضاف" 

واالقتصاد، وكلية القانون،وكلية التمريض، وان قبول الطلبة سيكون عىل أساس 

اإللكرتوين  القبول  آلية  العلمي وحسب  والبحث  العايل  التعليم  تعليامت وزارة 

املركزي، مشرياً اىل وجود خطط الفتتاح فروع دراسية مسائية مناظرة يف املدى 

القريب"مبينا" ان الجامعة عملت عىل انشاء مختربات ذات جودة عاملية مجهزة 

بأحدث التقنيات العلمية الالزمة لالرتقاء بالُصُعد املعرفية اىل املستوى املطلوب، 

وكل بحسب اختصاصه".

وأضاف الدكتور االعرجي"ان اجور الجامعة هي االقل من بني الجامعات األهلية 

يف العراق، وأن االموال ليست للكسب املادي بقدر ما هي تغطية للمصاريف 

التقريبية  األجور  ان”  “موضحا  ومهندسني  وموظفني  أساتذة  من  التشغيلية 

للدراسة يف الجامعة كااليت: 

هندسة طب الحياة 3.800.000 دينار، التمريض 2.800.000 دينار، اما كليات 

الهندسة بصورة عامة -2.000.000 اىل 2.300.000 دينار، القانون وباقي الكليات 

)1.500.000( دينار.

 أما الدراسة املسائية فستكون فقط )قانون، إدارة أعامل، محاسبة( ومببلغ )1.2( 

مليون دينار، وان هناك مساعدات للطلبة بتقليل األجور إذا كان هناك أشقاء 

يدرسون يف الجامعة، وكذلك وجود تخفيضات ألبناء الشهداء واملتطوعني السناد 

آلية تقسيط  الدفاع املقدس، فضال عن وجود  امللبني نداء املرجعية يف  القوات 

لألجور عىل الطلبة لتخفيف العبء عن العوائل".
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• جاسم بن محمد الصحّيح/االحساء

حليفان
قصيدة

شعري و “الحسين”
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عواطف��ي تق��وَد  أْن  الق��وايف(  )أعي��ُذ 

ِكالُه��ام والحس��نُي،  ش��عري  حليف��اِن: 

خواطــري جيــاَد  أطلــْق  مل  فلــوالُه 

ُحبِّــِه نزاهــِة  يف  نفــي  أحاســُب 

ِكالُه��ام والحس��نُي  ش��عري  حليف��اِن 

الهــوى )ُحَســْيِنيَُّة(  روٌح  يل  دام  ومــا 

وقــد تســقُط األفــكاُر مــن أُْفــِق هامتــي

فأَتَّقــي إيلَّ  يُوحــي  )دعبــٌل(  هنــا 

بَيَننــا القائــَد  تقاَذْفَنــا  ـا  كأنّـَ

ُمَؤلَّفــاً الحســنَي(  ِخلــِت  لــو  )أفاطــُم.. 

حدائ��ِق ب��ني  الطَّ��رَْف  ألََجلْ��ِت  إَِذْن 

وفكــرٍة معنــًى  كلِّ  يف  وَقبَّلِْتَهــا 

***

شــفيفة )الحســنِي(  روُح  ائَْتلََقــْت  هنــا 

( ألــُف حديقــة ُهنــا مــن جــراحِ )الطــفِّ

تََفتََّحــْت عــنٍي،  كلُّ  اْرتََشــَفْتَها  إذا 

ســطورِها بــني  الفكــِر  جميــُل  يطــوُف 

***

ِســَقيَتها َمــْن  يــا  مينــاِك  تَِربَــْت  فــال 

تــزْل مل  )قــدورَُك(  الطاهــي..  أيُّهــا  ويــا 

ِعــزٍَّة فــوالُذ   ) )الطــفِّ جــراحِ  مــن  ُهنــا 

ن��ازٌف ُه��َو  ال��ذي  الج��رحِ  م��ن  وأق��ىَس 

ُمَجــرداً )الحســنِي(  تاريــُخ  َشــفَّ  هنــا 

لغاتِهــا بــكلِّ  الدنيــا  خاطــَب  دٌم 

شــفرًة  أرهــَف  األســياُف  تُصبــَح  فلَــْن 

هــادِف غــريُ  لكنَّــُه  َهــَدٍف  إىل 

التحالــِف حقــوَق  يقــي  لصاحِبــِه 

السفاســِف نيــاَق  أعقــْر  مل  ولــوالُه 

املصــارِف ِحســاِب  مــن  ِحســاباً  أدقَّ 

للزعان��ِف أنتم��ي  أْن  ُوين  يَُح��ذِّ

معاطفــي بــني  األحــراُر  ينبــُت  فقــد 

القذائ��ِف س��قوِط  م��ن  هدي��راً  أش��دَّ 

عاك��ِف الوه��ِم  ع��ىل  ش��يطاٍن  غواي��َة 

ِبالطرائــِف الهــَوى  ِر  ُســامَّ تََقــاُذَف 

للمع��ارِف ُقدِس��يٍَّة  مبوس��وعٍة 

ــلَوى بتلــَك الصحائــِف مــن املَــنِّ والسَّ

وُقلْــِت: احَفظوهــا ِحْفظَكُــْم للمصاحِف

***

)الطوائــِف( يف  أطياَفهــا  َوزََّعــْت  وقــد 

تخيــُط مــن األزهــاِر أبَهــى )النَّفانــِف(

واش��ِف الرَّ العي��وِن  يف  ذه��وٍل  خالي��اَ 

ُمَضاع��ِف ج��امٍل  يف  منه��ا  ويخ��رُج 

***

املُجــازِِف الخلــوِد  ِحــرِب  مــن  ينابيــَع 

)املََغ��ارِِف( ُحلْ��َم  تحوي��ِه  مب��ا  ي  تُ��َروِّ

املواقــِف ُشــمَّ  األحــراُر  يصنــُع  بــِه 

نــازِف! غــريُ  لكنَّــُه  لــُه  شــبيٌه 

مــن الوهــِم، مل تعبــْث بــِه كــفُّ زائِف

التعاطــِف دمــوَع  منهــا  يلتمــْس  ومل 

بالزخــارِف! أغامُدهــا  زَْت  طُــرِّ إذا 
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في اإلسالمالمرأة ..

 كام مل يكن لها أي نصيب يف املرياث، وعندما يُتََوىف زوجها 

ال ميكنها الزواج بآخر قبل مرور عام كامل، ودخلت يف تعدد 

األزواج املفتوح عىل مرصاعيه، فكان للرجل عدد غري محدود 

من النساء، وساد يف بعض األحوال نظام االستبضاع املقيت، 

وتفاقم الوضع ليصل إىل وأدها مخافة العار أو خشية الفقر .

كل ذلك كان يحدث يف ظل مجتمع جاهيل إجرامي شديد 

التعقيد، إىل أن جاء اإلسالم ليضع األمور يف نصابها الصحيح، 

ويوضح الرؤى وينري الفكر، ويصحح املفاهيم، مشدًدا عىل 

احرتام املرأة وطبيعتها، وكونها والرجل سواء أمام الله )َمْن 

َعِمَل َصالًِحا ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثَٰى َوُهَو ُمؤِْمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة 

طَينِّبًَة، َولََنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن( ، وأكد 

عىل هذا الفهم )   إِنَّ الُْمْسلِِمنَي َوالُْمْسلِاَمِت َوالُْمؤِْمِننَي 

اِدقَاِت  اِدِقنَي َوالصَّ َوالُْمؤِْمَناِت َوالَْقانِِتنَي َوالَْقانِتَاِت َوالصَّ

ِقنَي  اِبرَاِت َوالَْخاِشِعنَي َوالَْخاِشَعاِت َوالُْمتََصدنِّ اِبِريَن َوالصَّ َوالصَّ

امِئَاِت َوالَْحاِفِظنَي فُُروَجُهْم  امِئنَِي َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُْمتََصدنِّ

اكِرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم  اكِِريَن اللََّه كَِثريًا َوالذَّ َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّ

َمْغِفرًَة َوأَْجرًا َعِظياًم( .

ومنحها حًقا يف املرياث )لِلرنَِّجاِل نَِصيٌب ِمامَّ اكْتََسبُوا، 

( وجعل عدة الطالق ثالثة شهور،  َولِلننَِّساِء نَِصيٌب ِمامَّ اكْتََسْبَ

وعدة املُتََوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرشة أيام، وأدان 

اإلسالم وأدها ) َوإَِذا الَْمْوُءوَدُة ُسِئلَْت * ِبأينّ َذنٍْب قُتلَْت(، 

َ أََحُدُهْم ِباأْلُنْثَٰى  وجعل يف ميالدها برشى وبشارة )َوإَِذا برُشنِّ

ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو كَِظيٌم(،وكرمها باستامع الله رب 

الساموات واالرض لها )قَْد َسِمَع اللَُّه قَْوَل الَِّتي تَُجاِدلَُك يِف 

زَْوِجَها َوتَْشتيَِك إىَِل اللَِّه َواللَُّه يَْسَمُع تََحاُوَركُاَم ...( .

ورضب أمثلة للمرأة كأم وأخت وابنة وزوجة، فتحدث 

عن أم موىس ورهافة حسها )َوأَْصبََح فُؤَاُد أُمنِّ ُموىَس فَارًِغا 

إِْن كَاَدْت لَتُبِْدي ِبِه لَْوال أَْن َربَطَْنا َعىَل قَلِْبَها(، وتكلم عن أم 

عيىس عليهام السالم باصطفائها وبرنِّ ولدها بها )وبرًا بوالديت(، 

ُه  وذكنّر بَوَهن األم قبل حمل الوليد وأثناء الحمل )َحَملَتُْه أُمُّ

َوْهًنا َعىَل َوْهٍن(، وأوىص رسولنا الكريم باألم خريًا وبحسن 

صحبتها )أمك ثم أمك ثم أمك(، وحني تطرق إىل املرأة 

كأخت أشاد مبوقف أخت موىس )عليه السالم( )إِْذ مَتيِْش 

أُْختَُك فَتَُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعىَلٰ َمْن يَْكُفلُُه( ليكون موقفها سببًا 

يف رجوع موىس إىل أمه.

وحرنّم زواج الرجل باألختني مجتمعتني، وهو احرتام 

للمشاعر وتوسع يف األنساب، كام حافظ عىل صلة األرحام.

 إن لفظة األخوة عظيمة الشأن فها هو اإلمام عيل )عليه 

السالم( يقول: من ال إخاء له الخري فيه، ويف ذلك يقول 

الرشيف الريض:

ي ي    ينفي األذى عننّي ويجلو همنّ ربَّ أٍخ يل مل تلده أمنّ

ويصـطيل دويَن بامللمنِّ     إذا دعيـت اشـتدَّ مايض العزم

                   كأَنَّ ما قال مناٍد باسمي

وأما املرأة االبنة فريينا القرآن الكريم نوذًجا لحسن 

ترصفها وحيائها، من خالل إبنة شعيب حينام أتت إىل موىس 

بعدما سقى لها وألختها )فََجاَءتُْه إِْحَداُهاَم مَتيِْش َعىَل اْسِتْحيَاٍء 

قَالَْت إِنَّ أيَِب يَْدُعوَك لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسَقيَْت لََنا( .

وملا جاء موىس )الكليم( قال له شعيب )إيِننِّ أُِريُد أَْن 

محمود قنديل / مرص

مقاالت

ال يخفى عىل أحد أن وضع املرأة قبل نزول اإلسالم كان مثريا للجدل، ومنقًصا للحق، وباخسا 

لنوعها كأنثى، وكإنسان له حقوق وعليه واجبات، فكان التمييز سافًرا بني امرأة رشيفة غنية 

تخدمها الجواري، وأخرى فقرية بدوية تعمل أعامل الشقاء؛ من رفع املياه من اآلبار، وصنع الخيام، 

وجمع الحطب، ويف كثري من األحيان كمرضعةوكان يُْنظَر إليها كمتاع من حق الرجل الترصف فيها 

أنَّ شاء؛

العدد 115 محرم الحرام 1439هـ30



أُنِْكَحَك إِْحَدى ابَْنتَيَّ َهاتنَْيِ َعىَلٰ أَْن تَأُْجَريِن َثَايِنَ ِحَجٍج ، فَِإْن 

أمَْتَْمَت َعرْشًا فَِمْن ِعْنِدَك( .

ويف ذلك رفع لشأن البنت من قبل األب عرب قضية 

الزواج كـ)ميثاق غليظ( البد أن يشعر فيه الرجل بقيمة من 

سيتزوجها .

أما املرأة/الزوجة فقد رضب الله مثاًل للزوجة الصالحة 

كامرأة فرعون التي دعت إلنقاذ الرضيع موىس)عليه السالم( 

)ال تَْقتُلُوُه َعىَس أَْن يَْنَفَعَنا أَْو نَتَِّخَذُه َولًَدا (، وملا تيقنت من 

انغالق قلب زوجها تجاه إميانه بالله الواحد األحد دعت ربها 

ِني ِمْن ِفرَْعْوَن َوَعَملِِه  )رَبنِّ ابِْن يِل ِعْنَدَك بَيْتًا يِف الَْجنَِّة َونَجنِّ

ِني ِمَن الَْقْوِم الظَّالِِمنَي( . َونَجنِّ

وألن رحمة الله – بعطائه - ال تفرق بني رجل وامرأة، فقد 

شفا الله امرأة زكريا )عليه السالم( من العقر ووهب لهام 

يحيى بعد سنوات طوال استجابة لدعاء النبي زكريا )َوَزكَِرينّا 

إِْذ نَاَدَى َربنُّه رَبنِّ الَ تََذْريِن فَرْداً َوأَنَت َخرْيُ الَْوارِثنَِي * فَاْستََجبَْنا 

لَُه َوَوَهبَْنا لَُه يَْحيََى َوأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه( .

وقد حث القرآن عىل وجوب إعطاء الزوجة مهرها وأعطى 

لها حرية الترصف يف هذا املهر )وَآتُوا الننَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلًَة 

ِريئًا( . ْنُه نَْفًسا فَُكلُوُه َهِنيئًا مَّ ٍء منِّ * فَِإن ِطْبَ لَُكْم َعن يَشْ

ومن تكريم اإلسالم للمرأة عامة وخاصة يتمثل يف عنونة 

القرآن لسورتني باسمها )النساء ومريم( .

ومل يسكت النص القرآين عن ذكر حصافة املرأة وذكائها 

وكياستها وفطنتها متمثلة يف بلقيس ملكة سبأ، وحكمة 

تعاملها مع النبي سليامن )عليه السالم(، فحني أخربه الهدهد 

بعبادتها وقومها للشمس من دون الله أرسل إليها يدعوها 

إىل اإلسالم، فلم تنفرد بقرار، ومل تتعسف من طرح رأي، بل 

تدبرت األمر وأخربت قومها بنص الرسالة واصفة إياها بالكرم 

)إيِننِّ أُلِْقَي إيَِلَّ كِتَاٌب كَِريٌم * إِنَُّه ِمن ُسلَيْاَمَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه 

ِن الرَِّحيِم* أاَلَّ تَْعلُوا َعيَلَّ َوأْتُويِن ُمْسلِِمنَي(. الرَّْحَمٰ

ومببدأ الشورى يف نظام حكمها السديد )قَالَْت يَا أَيَُّها الَْمأَلُ 

أَفْتُويِن يِف أَْمرِي َما كُنُت قَاِطَعًة أَْمرًا َحتَّٰى تَْشَهُدوِن(، لكن 

مستشاريها وكنّلوا إليها األمر، وفوضوها التخاذ ما تراه حيال 

ٍة َوأُولُو بَأٍْس َشِديٍد َواأْلَْمُر إِلَيِْك  سليامن )قَالُوا نَْحُن أُولُو قُوَّ

فَانظُرِي َماَذا تَأُْمِريَن( لتُْعلِمهم بأن مللوك عرصها مطامع 

وقهرا )قَالَْت إِنَّ الُْملُوك إَِذا َدَخلُوا قَْريَة أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا 

أَِعزَّة أَْهلَها أَِذلَّة وَكََذلَِك يَْفَعلُوَن( وأخربتهم بأنها )مرسلة 

إليهم بهدية( وهي ماٌل كثري لجس النبض، يف محاولة حصيفة 

الختبار النوايا، ويرد سليامن الهدية، لتقرر السفر إىل لقائه 

بعدما علمت بصدق دواخله، وملا جاء سليامن بعرشها 

سألها )أهكذا عرشك( مل تقل بلقيس: هو عرىش، ومل تقل: 

كأنه عريش، بل أجابت بدبلوماسية يشهد لها القرآن كامرأة  

حاكمة، قالت: )كأنه هو( .

ولعل مواقف الرسول )صىل الله عليه وآله وسلم( يف 

تعامله مع املرأة تؤكد مدى املكانة التي حظيت بها يف ظل 

اإلسالم، فها هو )صىل الله عليه آله وسلم( يعلنها: من عاَل 

ثالث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة .

ويحذر الرجال: ال يفرك )يبغض( مؤمن مؤمنة إن كره منها 

خلًقا ريض منها آخر .

ويؤكد املساواة يف إطار منهج اإلسالم: النساء شقائق 

الرجال .

ويحث عىل حسن معاملة املرأة انطالقًا من قوله تعاىل: 

)َوَعارِشُوُهنَّ ِبالَْمْعُروِف( فيقول)صىل الله عليه آله وسلم(: 

خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل .

وهو الذي قال يوًما: رفًقا بالقوارير .

ويف خطبة الوداع يويص باملرأة ، فيقول: استوصوا بالنساء 

خريًا .

تلك هي رسالة اإلسالم التي أعلت من شأن املرأة ومكانتها، 

فجعلت منها ركيزة رئيسة من ركائز املجتمع، وتعاملت معها 

كإنسان له عقل يفكر، وقلب ينبض، وفؤاد يتأثر، ومشاعر 

جياشة تبني وال تهدم .

ولقد أدان اإلسالم ما كان يحدث يف املجتمع الجاهيل قبل 

نزول اإلسالم وما كان يرتكب بحق املرأة يف مجتمعات شتى، 

واضًعا الصورة الحقيقية للمرأة دون زيف، راساًم لها الخطى، 

مضيئًا لها الطريق يك تسري بجانب الرجل عىل هدًى؛ كأم 

وأخت وابنة وزوجة .

جاء اإلسالم ليضع األمور يف نصابها الصحيح، ويوضح الرؤى وينري الفكر، ويصحح 

املفاهيم، مشدًدا عىل احرتام املرأة وطبيعتها، وكونها والرجل سواء أمام الله
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اإلمام الحسين عليه السالم
والسياسة األموية

د. أحمد عبد املجيد/ أسرتاليا

وهكذا تنقرض األمم، والدول، وامللوك،  بانقراض أزمنتها، أما اإلمام الحســني عليه الســالم،  فهو باق لكل زمان 

ومكان، إلنه عاش لله، وجاهد يف ســبيل الله، وخرج إلعالء كلمة الله، فهو من الله، وإىل الله، ومن كان الله معه، 

فهو باق مادامت السموات واألرض.

إن لثورة اإلمام الحسني عليه السالم جانبني: الجانب العاطفي، والجانب العقائدي . فال ميكن ألي إنسان، عربيا 

كان أو أعجميا، قرأ سرية اإلمام الحسني عليه السالم، إال والعاطفة تثريه، وتجتاحه، يف كل مواقفه البطولية، واإليثار، 

والتضحية، والشجاعة، والفروسية، والجهاد يف سبيل الله. إذ سجل يف كربالء أروع مواقف البطولة، 

والفداء، واإلنســانية فصارت قصائد يتغنى بها الشــعراء عىل مر الزمن، ومثال يحتذى لكل عظيم،  

يسعى لتحرير أمته وشعبه. أضف إىل ذلك مزاياه، وخصائصه، ومواهبه. وهل يجود الزمان مبثل أيب 

عبدالله؟ فأبو عبدالله، اإلمام الحسني عليه السالم واحد يف الدنيا، النظري له. 

أمــا الجانب العقائدي، فإنه رصاع بني الدنيا واآلخرة “ وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة عن الرصاط 

لناكبون”. إنه الرصاع بني الدين والكفر. بني األمر باملعروف، والنهي عن املنكر. بني اإلصالح والفساد، 

وبني  ما يريض الله وما يغضب الله.      

كان العــرص األموي عرصا للظلامت، واإلرهاب،  والتكفري، والخــراب، والتدمري، والضالل، والفنت، 

وإثــارة النعرات القبليــة، والتمييز العنرصي، لتمزيق األمة اإلســالمية، ومعــاداة الحق، ومنارصة 

الباطل، وقتل الرضيع، والصغري، والشيخ، واملرأة العجوز، والتمثيل بأجساد الشهداء، وقطع الرؤوس، 

والصلب، والنهب، والســلب، والترشيد، ونرش الرعب يف األمة اإلســالمية وتدبري الدسائس، واإلغتياالت. أضف إىل 

ذلك إستئثار األمويني مبال املسلمني، ومصادرة أموال الناس حتى ميتثلوا ألوامرهم، ويخضعوا لطاعتهم.                                                   

أفهل ترى؟! ملاذا ثار اإلمام الحســني عليه الســالم؟ كانت الغاية من ثورة اإلمام الحســني عليه السالم، التصدي 

للنهج، والحكم األموي، القائم عىل الظلم، واإلســتبداد، والجور- الذي انقلب عىل رســالة اإلســالم وعىل الرشيعة 

اإلسالمية - ونكث عهود الله، ومخالفة سنة رسول الله محمد صىل الله عليه وآله، ونرش الفساد، والعمل يف عباد 

الله باإلثم والعدوان. 

هــذا هو الديــن األموي، وهذه هي الرشيعة األموية التي قامت بتزييف التاريخ اإلســالمي، ووضع األحاديث، 

وتأويل آيات الله، بهدف القضاء عىل اإلســالم، وعىل الســنة النبوية املتمثلة بأهل البيت عليهم السالم، واإلعتامد 

عــىل أهــل الضالل، واإلعالم األموي املمول املضلل، وشــذاذ أهل األرض، من كل أوب وشــوب،  أي من كل ناحية 

وخليط. جفاة طغام، وعبيد أقزام.

فتعالوا معي لنقرأ وصف اإلمام عيل عليه السالم، يف بني أمية ومن واالهم، وصف ال يستطيع أحد من العاملني 

أن يبلغه، ويشــمله، لدقائق معرفته، ولطائف حكمته، حيث قال “فوالذي فلق الحبة، وبرأ النســمة، ما أســلموا 

وا الكفر. فلام وجــدوا أعوانا عليه أظهروه”. وقال اإلمام زين العابدين، عيل بن الحســني  ولكــن استســلموا، وأرسنّ

عليهام الســالم:” نحن وبنو أمية تعادينا يف الله. قلنا: صدق الله، وقالوا كذب الله”. فام يســعنا الكالم، بعد كالم 

أمري املؤمنني وحفيده اإلمام زين العابدين عليهام السالم.

لقد تجاوز اإلمام الحسني عليه السالم حدود التاريخ والزمان، فصار رمزا لكل األمم، يف كل زمان ومكان. 

مضت األيام والسنون، وانطوت األزمان والدهور، وانقرض األمويون، وبقي اإلمام الحسني عليه السالم، ألنه 

أكرب من الزمن. 

انقرض األمويون بانقراض زمانهم، ألنهم عاشوا لدنياهم، فكذبوا رسل الله، واستكربوا يف األرض، وكانوا قوما 

عالني. ومل يعرفوا رسول الله محمدا صىل الله عليه وآله وسلم، وكانوا له منكرين.

بأقالمهم
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مراسيم تبديل رايتي قبتي 

الحمــد لله رب العاملني وصــىل الله عىل محمد وآله 
الطاهرين..الســالم عــىل القتيــل املظلوم الســالم عىل 
املغســل بدم الجــراح الســالم عىل الشــيب الخضيب 
السالم عىل الرأس املرفوع السالم عليك يا أبا عبدالله يف 
هذه الليلة حيث يحل يف ســاحتنا شهر األحزان والرزايا 
واملصائب ملقتل سيد الشــهداء عليه السالم وأهل بيته 

الكرام. 
أيهــا األخوة املعزون أيتها األخــوات املعزيات فلنعد 
قليالً إىل تلك الليلــة ولنكن بني بيدي اإلمام الرضا عليه 
السالم حينام وصف قتل الحسني وخاطبنا بهذا الخطاب، 
فلنعد قليال إىل تلك الليلة ويومها األول من محرم حيث 
يدخــل احد أصحــاب اإلمام الرضا عليه الســالم فيقول 
له اإلمام مذكرا بهذا املوســم: يا ابن شــبيب إن املحرم 
هو الشــهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم 
والقتــال لحرمته، لقد قتلوا يف هذا الشــهر ذرية النبي 

وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فال غفر الله لهم أبدا. 
ايها املعزون، يقول االمام الرضا عليه الســالم: “يا ابن 
شــبيب ان كنَت باكياً ليشء فأبِك للحســني بن عيل بن 

أيب طالب”.
 وانتــم ايهــا املؤمنون إن كنتم تبكــون ليشء فأبكوا 
للحســني عليه الســالم ألنه ذبح كام يذبح الكبش وقتل 
معه )كام يقول اإلمام الرضا البن شــبيب( من أهل بيته 
ثانيــة عرش رجالً ما لهــم يف األرض شــبيه ولقد بكت 
الساموات السبع واألرضون لقتله فكيف يكون بكاؤكم 

لسيد الشهداء يف هذا اليوم ويف هذه الليلة؟. 

 ايها املؤمنــون ايتها املؤمنات أيهــا الباكون هذه 
البــرشى لكم من اإلمــام الرضا عليه الســالم بقوله: 
يــا ابن شــبيب إن رسك أن تكون معنــا يف الدرجات 
العــال من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك 
بواليتنــا، فلنعش بقلوبنــا ووجدانا تلــك اللحظات، 
كونوا مع اإلمام الحســني عليه السالم باأليام القادمة 
وهو يستغيث لنرصته فال يجيبه احد إال عليل كربالء 
اإلمام الســجاد عليه السالم ونظر إىل مصارع أنصاره 
وأهل بيته والتفت مييناً وشامالً فلم يَر أحداً غري جسد 
ولده شبيه رسول الله عيل األكرب عليه السالم مقطعاً 
بالســيوف... وابن أخيه القاسم مفلوق الهام مرضجا 
بدمــه ورأى أصحابه األوفياء قد امتألت أجســامهم 
بالســهام وطعنات الســيوف والرماح، فوقف حينها 
سيد الشهداء يستغيث استغاثته الثانية... فنادى هل 
من ذاب يذب عن ُحرَم رســول اللــه هل من موحٍد 
يخــاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله يف إغاثتنا، 

فال مجيب بكربالء اال زين العابدين عليه السالم. 
يا ابا عبدالله يا ســيد الشــهداء نحن نجدد العهد 
معك أننا معك ســائرون عىل درب التضحية والجهاد 
والفــداء... فأغثنــا يــا أبــا عبــد الله فــإن كنت قد 
اســتنرصت فلم يجبك احد فها هم رجالك وأنصارك 
وأحباؤك يف جبهــات القتال يقاتلــون اآلن عصابات 
داعش وقد عاشوا بأرواحهم وقلوبهم تلك االستغاثة 
وإن كانــت قبل ألف ســنة فأحباؤك قــد أجابوها، 

بدمائهم وأرواحهم.

وها هو حفيــدك ووليك ســيدنا وراعينا وحامينا 
الســيد السيســتاين حينــام رأى أرشار هــذا العرص 
يريــدون طمس الديــن وتدنيس املقدســات وهتك 
الحرمات ومحو اإلســالم، قد دوى نداؤه بالدفاع عن 
الدين وحرماته، ومن جوارك يا أبا عبدالله ومن أرض 
صحنك الطاهــر بالدفاع املقدس عــن العراق ودين 
جدك املصطفى صــىل الله عليه وآله وكان صداه قد 
دخل القلوب وتفجرت غرية محبيك وأنصارك فزحفوا 
شيباً وشــباناً كهوال ورجاالً نحو ساحات الوغى ليفوا 
لــك بوعدهم ويصدق رجاؤهم حينام يخاطبونك )يا 

ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيام(”. 
يا أيهــا الرجال املؤمنــون أيتها النســاء املؤمنات 
حافظوا عىل نرصكم هذا وإن النرص النهايئ لقريٌب إن 
شــاء الله تعاىل، حافظوا عىل دينكم وعىل صلواتكم 
وال تتهاونوا فيها وال تركنوا إىل الظلم.. واجهوا الفساد 
واالنحــراف والضالل، واضبوا عــىل أمركم باملعروف 
ونهيكم عن املنكر واجعلوه برنامج نهاركم وليلكم. 

أيتهــا املؤمنات الحســينيات الزينبيــات حافظن 
عــىل عفتكن وحجابكن وكنَّ عوناً لرجالكن املقاتلني، 
اصربوا عىل ما حلَّ بكم من بالء وفراق عىل األحبة. 

فســالم عليك يا أبــا عبداللــه يوم ولــدت ويوم 
استشــهدت ويوم تبعث حيا وشــيعتك ومحبوك قد 
تعلق أملهم ورجاؤهم بشفاعتك لهم، فكن شفيعاً لنا 
يا أبا عبداللــه وخذ بأيدينا إىل جوار جدك املصطفى 
صــىل الله عليه وآلــه وأبيك املرتىض وأمــك الزهراء 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

)(كلمة املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ حني استبدال راية اإلمام الحسني

 أول ليلة من شهر محرم الحرام عام 1439 هجرية

 االمام الحسين وأخيه العباس
سنة 1439هـ

تقارير 
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 ماهية االنتخابات وأسباب العزوف عنها 

"ان مفهوم االنتخابات باملصطلح القانوين املتعارف هو تلك املامرســة 

السياســية التي يتم من خاللها اختيار شــخص او جهة او قامئة او تكتل 

معني ملنصب معني كرئاســة الدولة او الوزارة او عضوية الربملان وما شابه 

ذلك، وهي إما مبارشة او غري مبارشة".

بهذا التمهيد بدأ الشــيخ عــزام الربيعي حديثه، مضيفــاً عن املوقف 

الرشعي من االنتخابات املعارصة بالقول" ميكن االســتدالل عىل مرشوعية 

االنتخابــات املتعارفة اليوم وما يرتتب عليها من آثار رشعية وقانونية من 

خالل القرآن والسننّة والتاريخ واألدلة العقلية باختصار شديد وكاآليت:

1� القرآن الكريم: آيات البيعة )الفتح: 10/ الفتح:18/ املمتحنة: 12(.

الوعي االنتخابي..
• تحقيق: سالم الطايئ-صباح الطالقاين

مل یعد الوعي االنتخايب ترَفاً أو ثقافة يتسلح بها فرد او فئة معينة دون اخرى، بل أصبح رضورة ملّحة توجب عىل كل فرد التعرّف عىل مفاصل 

هذه املامرسة الدميقراطية التي عىل أساسها يبنى البلد وتُدار مؤسساته الترشيعية والتنفيذية والقضائية، فإن َصلُحت هذه املامرسة صلَح ما 

سواها من مؤسسات الدولة، وإن تخللها العجز والتخّبط فإن النتائج ستكون وخيمة عىل الفرد واملجتمع والوطن عموماً..

يف ملّفنا هذا سنوّجه الضوء مبارشة عىل نقاط االيجاب والسلب يف مسألة الوعي االنتخايب ورضورته للتصحيح والتقويم، يف سبيل بناء ركائز دولة 

املؤسسات التي تهتم بكافة شؤون املجتمع ومصالح الدولة العليا..

ضرورٌة للتصحيح

تحقيقات
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آيات الشورى )آل عمران: 159/ الشورى: 38(

فالبيعة والشــورى طريقان ملعرفة رأي األمة يف الحاكم واملســؤول 

واالمــور العامــة واختيارهــا ورضاها ولــو باألكرثية وهــذه هي روح 

االنتخابات وفحواها.

2ـ الســّنة الرشيفة: لقد اتبع النبي )صىل اللــه عليه وآله( وِمن بعده 

األمئة )عليهم الســالم(نظام البيعة العامة يف سريتهم املباركة ودعوا اليها، 

بل مل يتصدوا للقيادة السياســية لألمــة  )الخالفة( إال بعد حصول البيعة 

من األمــة، فكانت للنبي )صىل الله عليه وآله( بيعة العقبة االوىل وبيعة 

العقبة الثانية ثم بيعة الرضوان  )الشجرة( وهكذا أخذ النبي بيعة الغدير 

من األمة لخليفته عيل بن أيب طالب...

وتذكر السننّة الرشيفة ان النبي صىل الله عليه وآله قال عند نزول قوله 

تعاىل ))وشــاورهم يف األمر((: قال )أما إن الله ورسوله لغنينّان عنها ولكن 

جعلها الله رحمة ألمتي، من استشــار منهم مل يعدم رشــداً ومن تركها مل 

يعدم غينّاً(.

وا عن مقالٍة بحق أو مشورة  وورد عن اإلمام عيل عليه الســالم: )ال تكفنّ

بعدل(. 

وهناك عدة مواضع وغزوات استشــار فيهــا النبي صىل الله عليه وآله 

أصحابه، وهي مشهورة يف كتب التاريخ كمعركة الخندق..

3ـ األدلة العقلية واللّبية: مثل سرية املترشعة والسرية العقالئية وبعض 

القواعــد الفقهيــة إذ ميكن االســتدالل بهــا عىل املطلــوب ايضا، وميكن 

مراجعة املزيد من التفاصيل يف كتاب االنتخاب والرتشيح يف ضوء الرشيعة 

االسالمية." 

 الحكم الرشعي لالنتخابات 

يضيف الشــيخ عزنّام" ان انتخاب أكرث األمة للحاكم واملسؤول، ورضاها 

به رشط رشعي وواجب لتعيينه فعالً لهذه املســؤولية، وعليه فعىل األمة 

واجب املشــاركة يف هذه االنتخابــات وإبداء الرأي فيهــا، وذلك الختيار 

األصلــح طبق الضوابط الرشعيــة من اميان وعدالة وكفــاءة وحرص عىل 

القيــام بالواجبات الرشعية والقانونية من خالل موقعه يف االمر باملعروف 

والنهــي عن املنكر واحقاق الحق وأدائــِه اىل اهلِه، ويف حالة انتخاب من 

مل يكــن بهذه املواصفــات واملؤهالت الرشعية الكاملــة فإن ذلك ال يرض 

بالرشعيــة الدينية والقانونية لهذا املنتخــب ما دام قد حاز عىل إذن ويل 

االمر ولو للرضورة ليســدنّ الفراغ والعنوان الثانــوي، وبهذا يتضح وجوب 

اجراء االنتخابات يف بعض الحاالت مثل كونها ألجل حفظ النظام العام أو 

حفاظاً عىل املصالح العليا او املصلحة األهم او كونها متلبســة بأي عنوان 

ثانــوي واجب فتكون بهــذا واجبة بالعنوان الثانــوي، وقد تكون مقدمة 

لواجب آخر كاألمر باملعروف و النهي عن املنكر واقامة الحدود وتحقيق 

العدل وإحقاق الحق وارجاعِه ألهلِه والحفاظ عىل حقوق املؤمنني املادية 

واملعنوية، فتكون بذلك كلِه واجبة بالوجوب املقدمي بالعنوان االويل...

 أسباب العزوف عن االنتخابات 

 ويوضح الشــيخ عزام أهم أســباب العزوف عن االنتخابات بالقول ان 

د اإلرضار بالعملية السياسية  األسباب )بعد فرض حســن النية وعدم تعمنّ

القامئة هي:

1ـ عدم الثقة باملرشحني: وذلك نتيجة سوء الظن بهم بعد تجارب سابقة. 
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2ـ الجهــل باملرشــحني وانجازاتهــم وتأريخهم بل الجهــل بربامجهم 

وخططهم املستقبلية لحل مشاكل البالد..

3ـ تقصري املسؤولني الســابقني وسوء استخدام املناصب وعدم قيامهم 

مبسؤولياتهم.

4ـ التوجيه االعالمي والسيايس املعادي املغرض.

5ـ عدم الشــعور باملســؤولية وعدم تقدير املصلحــة العامة من قبل 

الكثري من الناس، وضعف الوازع الديني والوطني، وتغليب املشاعر اآلنينّة 

والعواطف املتعجلــة عىل العقل والحكمة، فينتج عن ذلك ردود االفعال 

املترسعة وتعميم الحكم السلبي عىل الجميع.

6ـ الرصاعــات السياســية وما ينتــج عن ذلك من تنافــس غري صحيح 

ومحاولة تســقيط البعض للبعض بحجــة الدعاية االنتخابيــة، والنتيجة 

ستكون عزوف الناس عن الجميع.

7ـ الجهــل بالحكم الرشعي الذي يوجب اكرث االحيان اجراء االنتخابات 

ووجوب املشاركة الفاعلة فيها.

 الحل املطلوب 

 وأوجز الشــيخ عزام رؤيته للحل قائالً" ان حل هذه السلبية يكمن يف 

عــدم االنجرار وراء األمور املذكورة أعاله، بل يجب التحيلنّ بالصرب والوعي 

وتقدير املصلحة العامة الوطنية والرشعية، واالنقياد للحكم الرشعي الذي 

يوجب املشاركة الفاعلة يف االنتخابات مبختلف أنواعها ومستوياتها الختيار 

األصلــح واألفضل واألكفأ مبا يرُبئ الذمة أمام الباري تعاىل ال عىل أســاس 

العواطف والعالقات الخاصــة واملصالح الضيقة واملحاباة واملجامالت وال 

عىل أســاس التعصب.. وبهذا يتم غلق األبواب أمام املخربني واملحرضني، 

واالهــم من ذلك كله الحفاظ عىل حقوق الناس وعدم التفريط بها مادياً 

ومعنوياً.

 املواطن هو املسؤول األول.. 

الكاتــب واألديب عيل عبيد، يرى أن الرتكيز عــىل الوعي االنتخايب أمر 

بالغ األهمية يف هذه املرحلة الحرجة التي يسعى عموم الشعب لتجاوزها 

بســالم، فبعد التجارب املتواليــة لالنتخابات النيابيــة واملجالس البلدية، 

تبلورت لــدى الناخب يف بعض البلدان رؤية عملية جيدة، واســتطاع أن 

يدقق يف مــا أنجزته تلــك الحكومات ودورات املجالــس، علام أن الحق 

االنتخايب ينبغي أن يكرَّس الختيار ممثلني جيدين وأمناء للشعب".

أضــاف عبيد" لهذا ينبغــي للوعي االنتخايب أن يســمو ويتصاعد لدى 

الناخب اىل أقىص حد، ليك نســهم جميعا من خالل هذا الوعي يف تطوير 

املرتكزات التي تقوم عليها املؤسســات، فالحقيقة التي يجب أن نفهمها، 

أننا نحن املعنيني حرصا يف تقييم وتقويم تجاربنا االنتخابية، وال نتوقع أن 

يأيت أحد أو منظمة أو دولة أخرى لتصحح لنا أخطاءنا..

 الناخب الواعي حَجر األساس للبناء 

ويف ســؤال يتعلق بكيفية تقييم مستوى الوعي االنتخايب يفيد الكاتب 

والباحث االجتامعي عبد الكريم قاســم بالقــول" ابتداًء ال يوجد مقياس 

معــني ميكن الرجوع إليه ملعرفة مســتوى الوعــي االنتخايب لدى املواطن 

بســبب عدم وجود مؤسســات تقوم بقياس آراء املواطنني، لكن بالعودة 

إىل االنتخابات الســابقة يف بعض البلدان فقد ذهب املواطن النتخاب من 

ه عشائريا أو حزبيا وهنا تم انهاء دور الُنَخب". يهمنّ

أضاف قاســم" مع ذلك فإن بعض املواطنني قد عرف أكرث الشــخصيات 

املهمة التي باستطاعتها تحريك الساكن من األمور االجتامعية واالقتصادية 

والثقافيــة، ثم بدأ هؤالء يفرقون بني الربامج املهمة التي تهم املجتمع وال 

يكتفون بالوجوه، وهذا النوع من املواطنني هو حجر األســاس يف العملية 

السياسية ويف البناء".

موضحاً" ان مهمة رفــع الوعي االنتخايب لدى الجمهور تقع عىل الكثري 

من املؤسسات والهيئات مهام كان حجمها ودورها وأولها املواطن نفسه، 

ومــا يــراه بجانب مصلحتــه وأرسته، كذلك مؤسســة املدرســة والدوائر 

واألماكن الرياضية التي يكرث فيها الجمهور، كام أن عىل املؤسسات املدنية 

أن تقوم بواجباتها الوطنية من خالل طبع املنشــورات واملطبوعات لبيان 

أهميــة االنتخاب ودور املواطن املشــارك يف نقل املجتمــع من حال إىل 

حال".  

وال نغفــل مهمة وســائل اإلعالم الرصينــة يف توعية املواطــن ملتابعة 

حقه الدســتوري واختيار املرشــح املناســب بعيدا عن الوعــود الوهمية 

لنحقــق الوصــول إىل أقىص فائدة من هذه العمليــة ، وال بأس من إقامة 

الندوات يف املدارس والدوائر واألماكن ذات الكثافة الســكانية، من خالل 

محارضين جيدين مهمتهم توعية املواطن والتأكيد عىل رضورة االشــرتاك 

يف االنتخابات.."

 رضورة الوعي االنتخايب للفرد 

املستشار القانوين عزيز ناظم عبد أفاد بأن" موضوع االنتخابات من أهم 

املواضيــع التي يخوضها املجتمع حاليا، أما ما يخص ارادة الناخب ووعيه 

فالدول التي خاضت التجربــة الدميقراطية قد مرنّت مبراحل وعي وثقافة 

نحو اختيار مرشحيها يف االنتخابات، وما نتمناه هو أن يتصاعد الوعي لدى 

الفرد عندنا بنفس مســتوى تلك الشعوب خاصة وأننا مررنا بعدة تجارب 

ودورات انتخابية سابقة، يجب أن تؤهلنا لتأسيس ارادة واعية عند اختيار 

املرشحني سواء كممثيل برملان او مجالس محلية وغريها". 
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واستدرك عزيز" من املمكن أن ننقل تجربة الدول الناجحة يف موضوعة 

االنتخابات، كام فعلَت حينام أسســت منظامت مجتمع مدين بأشــكالها 

املتنوعة، وهذه املنظامت هي التي ساقت الفرد لالختيار األمثل والصائب، 

ومــن املمكن من خالل هذه الفئة الواعيــة ان يتم تثقيف وتوعية باقي 

املجتمــع لتحقيق االختيار األمثل ألشــخاص يخدمون البلد وقادرين عىل 

وضع أسس وقوانني توفر متطلبات الحياة الكرمية". 

 َدور مفوضية االنتخابات ومهامها.. 

مســؤول االعالم والعالقات يف مكتب كربالء االنتخايب حســني العامري 

تحدَث عن أســاس وجود املفوضية االنتخابية قائالً" یتمثل دور مفوضية 

االنتخابات يف تحقيق مبدأ التداول الســلمي للســلطة، وهذا هو الهدف 

األســايس إلنشاء املفوضية، وبالنســبة للعراق فإنه قد مرنّ مبرحلة وتجربة 

جديــدة تتمثل بإفراز القيادات السياســية عن طريــق صناديق االقرتاع، 

ولذلــك كان من أهم أهداف املفوضية عملية نــرش الوعي االنتخايب مع 

انها ليســت مســؤولية املفوضية فقط وإنا هي مسؤولية تكافلية لكافة 

أفراد املجتمع واملؤسسات."

أضاف العامري" وضعت املفوضية خططاً يف هذا الجانب تضمنت التعاون 

مع مؤسسات املجتمع املدين والدوائر الحكومية وقادة الرأي والشخصيات 

لنــرش هذا الوعي، عن طريــق املطبوعات واللوحــات الدعائية والربامج 

اإلذاعية والتلفزيونية وإنشاء موقع الكرتوين وغريها من الوسائل، ولكن ما 

ال ينبغي اغفاله أن املفوضية ال ميكنها تحقيق الوعي االنتخايب الكامل إال 

بتكاتف جهود املجتمع املدين مع املفوضية ونحن سائرون يف هذا الطريق 

ولدينا 

تنسيق 

مشــرتك مع 

الفعاليات  كافــة 

االجتامعية والرسمية.."

واســتدرك" هناك مسألة حساســة تتمثل بإسقاط األداء الحكومي عىل 

املفوضية لذلك فإن ردة الفعل يف الشــارع تجاه املفوضية غالباً ما تكون 

مبنية عىل هذا األساس وهي بالتأكيد ردة فعل سلبية، ملا مير به املجتمع 

مــن صعوبات كثرية مل يتــم تداركها او إيجاد الحلول املناســبة لها، ومن 

هنــا فنحن نحاول أن نُفهم الرأي العــام ان املفوضية هي قناة متر عربها 

األصوات االنتخابيــة إلفراز الفائزين، وهي غري مســؤولة عن أداء الذين 

ســيتصدون للمســؤولية انا هي مســؤولة عن صيانــة وتنظيم أصوات 

الناخبني والعمليات االنتخابية فقط.."
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• املناقشة رقم 1

بالعودة إىل املقدمة وما رافقتها من تزييف للحقائق وتغييب متعمد 

للقوميــات التي تقطن املدينة قال املحاور أن املدينة بأكملها من ســكان 

القومية الرتكامنية، وهذا خطأ فادح وقع به كاتب املقدمة، فمدينة تلعفر 

تضم اربع نواحي يختلف سكانها بني العرب والرتكامن واالكراد، وهي تعد 

نوذجا للتعايش بني مختلف القوميات. 

• املناقشة رقم 2

امــا التزييف اآلخر فهــو حرص كاتب املقدمة عــىل مترير املؤامرات 

التي تعرضت لها املدينة ممثلة بالفتنة الطائفية وتفكيك البيت التلعفري 

وتفريغها من أبنائها الســنة والشيعة، وهذا مخالف للحقيقة فالسنة من 

أبناء املدينة مل يهجروا عىل عكس ابنائها الشــيعة الذين نزحوا إىل الوسط 

والجنوب.

• املناقشة رقم 3 

تحدث املحاور عن اللحمة الوطنية ومتاســك البيــت التلعفري امام  

املؤامــرات التي يتعرضون لها وهو بهــذا ناقض ما قاله يف مقدمة حديثه 

حيث ذكر أن املؤامرة استهدفت أبناء املدينة من أجل التغيري الدميوغرايف 

للمدينــة، دون تحديد نوع املؤامرة ومن الــذي قام بها وما هي الجهات 

التــي تقف وراءها ومن الذين طالهم التهجــري حرصا، وما هي املبادرات 

يف حوار نرش عىل موقع تركيا بوست اجراه املحاور محمد قدو مع ممثل تلعفر يف الوقف الرتكامين عادل سالبي حيث تناول ثالثة اسئلة 

رئيسية متحورت يف ظاهرها وباطنها عن الدور الرتيك يف دعمه للرتكامن طيلة السنوات السابقة.

تناول املحاور يف مقدمته الكثري من املعلومات املغلوطة والتي كتبت بقصد او عدم دراية بجغرافية املدينة،قائال” تلعفر تلك املدينة املتأخية 

و املدينة الوحيدة يف العراق والتي مل تختلط فيها االعراق باعتبار ان كل اهايل تلعفر من القومية الرتكامنية املكون الرئييس الثالث للعراق ،هذه 

املدينة التي كانت ومازالت موطن االحرار تعرضت اىل ابشع عملية هدم بناء داخيل للسكان فلم تفلح كل الدسائس التي كانت تحاول ابعادها 

عن دورها التاريخي من خالل شتى انواع املؤامرات ، لكن تلك املدينة املتأخية الصامدة تعرضت بعد االحتالل االمرييك اىل مؤامرة من نوع 

غريب مل تألفه النفوس من قبل حيث بدأت بشن حرب لغرض تفكيك البيت التلعفري من خالل استغالل املسألة الطائفية استغالال بشعا حققت 

بعض ما ارادوه من خاللها كانت نتيجة تلك املؤامرة تفريغ كل أبنائها سنة وشيعة من املدينة ليبدأوا بالصفحة الثانية من صفحات الغدر اال 

وهي التغيري الدميغرايف للمدينة.
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•

خبر وتحليل

ما بعد جغرافيا االحداثتلعفر :
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التــي عملت عىل قلع الفتنة الطائفية،هذا كله يدفع إىل القول بان كاتب 

املقدمة)املحاور( لديه معلومات مســبقة ومبيتة يريد بثها وتأصيلها من 

خالل حواره مع السالبي  من اجل إظهار الدور الرتيك بان له التأثري املبارش 

يف املدينة وتغييب أية قوة عراقية أخرى، وإعطاء املدينة طابع التبعية إىل 

الدولة الرتكية، فلنكمل. 

• املناقشة رقم 4 

جاء يف الســؤال األول من الحــوار )ما هي عوامــل ومقومات نجاح 

املبادرات األخوية واملخلصة يف إنهاء أزمة وكارثة تلعفر؟(

بالنظر إىل فحوى الســؤال وظاهره يشوب القارئ غموض كونه يضم 

عدة تســاؤالت منها ما املقصود باملبادرات األخوية؟ ومن قام بها؟ وكيف 

نجحت ومن الذي ســاعد يف إنجاحها؟ ومــا األزمة أو الكارثة التي طالت 

تلعفر؟ كون املدينة تعرضت إىل عدة أزمات.

وعند اإلجابة تحدث الســالبي بادعائه أن جميع أبناء تلعفر ينبذون 

اإلرهاب والطائفية املقيتة، ويتمنــون العودة إىل مدينتهم، وهذا تناقض 

آخر يضاف اىل التناقضات السابقة التي تناولها املحاور يف املقدمة بادعائه 

أن املكون الرئييس يف تلعفر من القومية الرتكامنية، حيث تضمنت االجابة 

ان الفتنة اســتهدفت أبناء تلعفر السنة والشيعة، يف حني ان اجابة السيد 

الســالبي رضبت املقدمة وكذبت ما جاء فيها وهذا دليل دامغ ان كاتب 

املقدمة حاول اضافة ما يريده هو وليس ما يريد ان يسمعه من الضيف.

يف الشــق الثاين من اجابة السالبي تحدث ان االمر يتطلب التكاتف، 

وهنا الســؤال الذي يجب ان يطرح كيف يتم طلب التكاتف من الجميع 

ان كانت تلعفر تضم فقط القومية الرتكامنية، واذا مل يتأثر السنة والشيعة 

بالنزاعات والفتنة فلامذا تدعوهم اىل التمسك بقومتيهم ولغتهم والوقوف 

صفا واحدا. 

• املناقشة رقم 5 

وتعرض الســالبي يف حديثه اىل رضورة احرتام القانون وعدم تجاوزه، 

فيــام هو بذاته  يتجاوز عىل القانون باملوافقة عىل الدعم الرتيك لهم دون 

موافقــة الحكومة العراقية، ودعوتــه إىل بناء الثقة واالحــرتام ببني أبناء 

القومية الواحدة، وهنا يقصد بال شك القومية الرتكية. 

• املناقشة رقم 6 

تناول الســؤال الثاين من الحوار الذي نص عىل دور تركيا يف إزالة آثار 

الكارثــة وانهاء الخالفات، وبالنظر اىل الســؤال نالحظ أن كلتا املســألتني 

غامضتان بالنســبة للمتلقي من حيث عــدم تحديد النزاعات او الكوارث 

التــي عناها الســؤال، وهو سنناقشــه بعــد معرفة إجابة الســالبي بهذا 

الخصوص.

اجاب الســالبي ما نصــه” تركيا كانت ومازالت لهــا دور كبري وفعال 

يف توحيد أبنــاء تلعفر الرتكامن حيث تهتم الجمهورية الرتكية وبعناية يف 

قضية تلعفر والتي يربطها بشــكل أسايس روابط األصول واللغة والتاريخ 

والدين، إضافة إىل عالقات القرابة والجرية مع الجمهورية الرتكية الشقيقة، 

فكانت هدفها إدامة الحقوق السياســية والثقافية واالجتامعية والخدمية 

لهذا املكــون األصيل ليعيش املواطنون الرتكــامن أمناء وأصالء ومخلصني 

لبلدهم وسواسية مع باقي مكونات العراق ضمن دولة العراق املوحد”.

بالرجــوع اىل نــص إجابته نتوقف عند ابرز النقــاط، وهي دور تركيا 

يف  الفعــال 

أبنــاء  توحيــد 

تركيا  تلعفر،وأهداف 

والثقافيــة  السياســية 

والخدمية،  واالجتامعية 

فضــال عــن وصفــه تركيا 

االصول،  وبرتابط  بالشقيقة 

وبتمعن بسيط نستشف من 

خالل إجابة الســالبي ان هناك 

تدخال سافرا لسيادة الدول كون 

النقطتني الرئيستني مل تكونا ضمن 

أي اتفاق عقد بني تركيا و الحكومة 

العراقية، وبتعبري أدق مل تعلم االخرية 

بذلك ، وبخصوص اهــداف تركيا يتبني 

لنا ان دور تركيا يتعدى الجانب اإلنســاين 

إىل استيطان عىل ارض الواقع ومد جذورها 

يف املدينة.

بالشــق الثاين مــن إجابة الســالبي تناول 

دور تركيا يف تقديم الدعم الســيايس واإلنســاين 

واملعنوي والثقايف ألبناء تلعفر حيث يتضح لنا ان 

تركيا عملت وبشكل يفوق التعاون الطبيعي الذي 

تقدمه الدول وهذا تأكيد ملا قلنا سابقا بأن تركيا تريد 

فرض سيطرتها وإحكام حرية الترصف يف القرارات التي 

تكــون داخل املدينة لديهــا، وكأن تلعفــر مدينة تابعة 

للحدود اإلدارية لرتكيا وليس العراق.

• التحرير الرتيك بعيون السالبي

تحدث الســالبي ان الحكومة الرتكيــة تعمل عىل اإلرساع 

بتحرير املدينة واعادة أبنائها إليها من اجل الحفاظ عىل ترابهم 

وتعزيــز التعاون والتعايش بينهم، ويتحدث عن الدور الرتيك يف 

التواصل مع أبناء تلعفر يف جميع أنحاء العراق، وهذا مخالف 

للحقيقة كون ابناء تلعفر ممن هجروا اىل الوسط والجنوب مل 

يتم التواصل معهم من أية جهة خارجية مطلقا، فيتبني أن 

السالبي عمد من خالل حديثه اىل تغييب دور الحكومة 

والحشد الشعبي يف تحرير املدينة، من جهة ، ومن جهة 

أخرى إخفاء الحقائق عن العامل يف الدعم الجامهريي 

والحكومــي يف احتــواء أبناء تلعفــر املهجرين من 

جراء اجــرام داعش الذي كان لرتكيــا تواطؤ إن مل 

نقــل تعاونا وطيدا معه من أجل تحقيق اهداف 

وغايات توسعية أو تخريبية عىل أقل تقدير.
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قبل وخــالل وما بعد األزمــات التي عصفت 

باملجتمعــات العربية خالل العقــد املنرصم، 

تبّدلت مفاهيم وتغــرّيت قواعد وترشيعات، 

مبا يخ��دم مصالح فئات خاصة عىل حس��اب 

املجتمع��ات واندماجها وس��عيها يف النهوض 

بواقعها وبناء مستقبلها.

للوقوف عنــد هذه املفاهيــم وآلية الوصول 

إىل حل��ول تنهض مبجتمعات صحية وس��ليمة 

يفيدنا املفكر والكاتــب الكويتي عبد العزيز 

القطان.

قال املفكر والكاتب الكويتي عبد العزيز بدر القطان يف حوار خاص 

لـ)الروضة الحسينية(: إننّ األمة العربية قبل الربيع العريب كانت منكوبة 

األمة  مرنّت عىل  التي  القاسية  والظروف  االستعامر  فرتة  بعد  باالنقالبات 

العربية، فضالً عن األزمات االقتصادية الكبرية، وهذه األزمات جعلت من 

اإلنسان أسري لقمة عيشه وبالتايل جعلتُه يهمل قضية بناء الذات، وهي 

اً لكن تمنّ إهاملها يف خضم معاناة الحياة. مسألة مهمة جدنّ

وأضاف: أننّه وبعد إهامل الذات، أهمل اإلنسان حياته العامة وحقوقه 

االسرتاتيجية  فغابت  العريب،  املجتمع  من  وكفرد  كمواطن  وواجباته 

يبدأ  األوطان  بناء  ان  الجمعي، ألنه وكام هو معروف  للتفكري  الحقيقية 

عوامل  كلها  الحياة  وقساوة  االقتصادية  الرتاكامت  ألن  اإلنسان..  ببناء 

العنف  خالل  من  ذلك  ونرى  سلبياً،  وتجعله  الفرد  دور  تعِكس  ضغط، 

األرسي أو اللفظي أو السلويك الطاغي يف الفرتات االخرية..

إصالح الذات البداية الحقيقية 

ونبنّه القطنّان اىل” ان العقول السليمة يف العامل العريب اليوم، تهاجر إىل 

الخارج بسبب الضغوط التي يعاين منها املجتمع العريب عموماً، فخالل ما 

ي بالربيع العريب وما قبله وحتى بعده -مع األسف- مل نالحظ استفادة  سمنّ

لبناء اإلنسان، وقد تكون  أية اسرتاتيجية  من هذا املخاض ومل يتم وضع 

حالة الفرد ما بعد الربيع العريب أسوأ مام كانت عليه قبل ذلك يف نواٍح 

عديدة.

ثورة عىل  الحقيقية هي  والثورة  الحقيقية  الفعلية  البداية  أننّ   : وبنينّ

وعقليا،  منطقيا  نقدا  ونقدها  حقيقية  بوقفة  تهذيبها  خالل  من  الذات، 

املهارات  وتنمية  منها،  أمكن  ما  لتصحيح  الخلل  مواطن  عن  والبحث 

بالتعليم وبالسؤال واالستامع وعدم املكابرة عىل األخطاء بل االعرتاف بها 

والسعي للتصحيح..

وأوضح: أننّ كل الديانات الساموية هي قوانني لإلنسان تحميه، وهي 

الله  اإلنسان مبنهج  ن  يتحصنّ أن  أي  التقوى،  قواعد  مبنية عىل  ترشيعات 

تعاىل، وكذلك األمر يف الديانات التأملية والقوانني الوضعية، فكل ما سبق 

يحمي النفس والروح، ونالحظ يف املثلث القرآين يف قضية العدل والقسط 

واملساواة، فبإرساء العدل يُقىض عىل الظلم كام ورد يف اآلية الكرمية: “َوالَ 

السوي  السلوك  تعلنّم  اآلية  فهذه  تَْعِدلُواْ”،  أاَلَّ  َعىَل  قَْوٍم  َشَنآُن  يَْجرَِمنَُّكْم 

وتبعد اإلنسان عن االنتقام.

ورأى أيضا: أننّ الرجوع إىل القواعد وإرساء املفاهيم كام ورد يف التعاليم 

الساموية لكل الديانات هو السبيل لخلق مجتمع متعايش سلمياً ومنتج 

وواعي وبعيد عن التطرف، فأوروبا عقب تجاوزها الثورة الفرنسية وبعد 

الحروب الصليبية قد استفادت كثريا، وقد وضع الناس هناك القانون وتم 

، فحامية األنفس البرشية تكون بالعودة إىل  احرتامه، وهنا يكمن التحرضنّ

الفطرة والعودة إىل القواعد االنسانية وترك العصبية القبلية.

حاجة ماّسة ملؤسسات التنمية البرشية..

التنمية  اىل مؤسسات  الحاجة  التساؤل حول  إجابته عن  ويف معرض 

البرشية علنّل” أننّ الشعوب تحتاج لبصمتها الخاصة وهويتها وفولكلورها 

د. عبد العزيز القطان:
ـأيها العربي ُكن أنت التغيير الذي يغيّر العالم

حاوره: سمر رضوان

حوارات
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العريب،  البصمة والتمينّز هي صفات موجودة يف املجتمع  الخاص، وهذه 

األمور  ونأخذ  برتاثنا،  ونعتز  بالغرب  التشبنّه  نرتك  عندما  اليها  ونعود 

بإيجابية، فالعودة إىل املقاصد الحقيقية لوجود االنسان من عدل وقسط 

الذي  الداخيل،  السالم  إىل  العريب  املجتمع  الكفيلة بوصول  ومساواة هي 

سينعكس -حتامً - سالماً خارجينّاً عىل كامل املجتمعات.

منونّهاً” أننّ كل ما يحدث يف العامل العريب، يحتاج إىل مؤسسات تنمية 

الُنَخب ويحتاج اىل بداية جديدة عملية وواقعية وبعيدة عن  كبرية من 

مون اسرتاتيجية ويضعون آلية  التنظري، فاملجتمعات تحتاج لقادة فكر يقدنّ

والبدء مع الشباب بالدراسة والرياضة للطفل، وصوالً إىل الدراسات العليا 

واالبتعاد عن الطرق التقليدية، وكل ذلك لتعزيز االنتامء للروح اإلسالمية 

ة عرب رسائل إيقاظ العقل-إن جازت التسمية-. والعربية والنهوض باألمنّ

وحول األزمات التي تعصف بالطفولة واملرأة أشار القطنّان أن” هناك 

العامل  األيتام يف  كبري من  يوجد عدد  إذ  باألطفال،  متعلقة  كبرية  مشكلة 

يولنّد مشكلة  العربية، وهذا  باملنطقة  التي حلنّت  للحروب  نتيجة  العريب 

إنسانية كبرية جداً ألننّ الطفل هو عامد املستقبل، لذلك صار من الرضوري  

أن  وعليهم  األزمة،  لهذه  تلتفت  أن  واإلنسانية  العاملية  املؤسسات  عىل 

يسلنّطوا الضوء عىل هذه املشكلة إعالميا، ومن ثم احتضان هذه الفئات 

مبدارس ومؤسسات تهيئ الطفل وتؤهلُه نفسياً ليكون فردا منتجا وايجابيا 

وتوفنّر له ما خرسه من الرعاية والتعليم، وكذلك مسألة األرامل من النساء 

فهي أيضاً مشكلة كبرية غطنّت عىل مسألة الفتيات غري املتزوجات، وهذه 

قضايا اجتامعية كبرية جداً، فهذا الوضع الجديد من حيث العدد الكبري 

يحتاج لوضع مفاهيم جديدة حتى باملفردات كـ “العنوسة، املطلقات أو 

األرامل “ والتي هي كلامت خاطئة وفيها إساءة لكينونة املرأة، ونرى هنا 

رضورة وضع مفهوم لترشيع مفردات اكرث احرتاماً للمرأة، فهذه املفردات 

كبنّلت املجتمعات العربية وأصبح الناس أرسى لهذه العبارات.. 

يف كل ِمحنة ِمنحة 

كره  ومنها  رة  مدمنّ أفكارا  العبثية خلنّفت  الحروب  أننّ  القطان”  وتابع 

لكن  العربية  بالوحدة  نناشد ونطالب  كننّا سابقا  لإلنسان، حيث  اإلنسان 

املفاهيم  الُنخب إلصالح  عرب حضور  الحل  هو  فالوعي  ذلك،  تغرينّ  اليوم 

والتقريب يف وجهات النظر وإبعاد الشعوب عن الخصومة بل العمل عىل 

القواسم املشرتكة لتحقيق االنسجام واالحرتام املتبادل..

حاً” رضورة طرح األسئلة وفسح املجال لإلنسان العريب أن يفكر  موضنّ

ويجيب عليها، ال أن يبحث عن حلول جاهزة لتغذية ميوله.. مبعنى وجوب 

االبتعاد عن التلقني، وزرع الثقة يف نفس اإلنسان.. ألننّ اإلنسان العريب هو 

وحده الذي يخلنّص نفسه ويجب أن ال ينتظر من يقوم بهذا الدور عنه..

ورأى القطان أننّه” يف كل ِمحنة تحدث هناك ِمنحة.. فاإلنسان العريب 

اجتامعية، وهنا  األصعب ألنها  الحالية هي  والنكسة  كثرية  نكسات  عاىن 

بها من  والنهوض  الذات  مراجعة  النكسة عرب  االستفادة من هذه  يجب 

خالل النظر إىل املستقبل بعيون الجيل القادم، ومن خالل البحث الدائم 

عن بدائل وحلول لإلشكاليات الحارضة والبحث الدائم عن الخلل لتصويبه.

مشرياً إىل” أننّ الشخصيات السلبية يف املجتمعات العربية هي بالعموم 

وليدة للكبت والظلم، وملواجهتها يجب تجاوز هذا النوع عرب صقل الفرد 

اماً لنفسه  يف املؤسسات الرتبوية والتوعوية والنهوض به ليكون بننّاًء ال هدنّ

ته، ومن خالل بداية حقيقية يقودها أمران ُهام األخالق والعلوم التي  وألمنّ

تعلنّم اإلنسان االستقاللية، وأيضا الرتبية الروحية ومنظومة القيم وتفعيلها.

وأكمل أننّه” عند الوصول إىل هذه املرحلة نستطيع البدء والتخطيط 

التي متيزت  املثال،  املاليزية عىل سبيل  والتنفيذ بشكٍل مبارش، كالتجربة 

برؤية اسرتاتيجية، حيث قدمت مرشوعاً خالل سبع سنوات اعتامداً عىل 

الجيل الصاعد وقد حققت نجاحات كبرية ومتميزة.

وفيام يخص املرأة والرجل فإنهام كيان واحد، ولكن املرأة تتحمل الكثري 

وقد أقول إنها تتحمل ما ال يتحمله الرجل، ولكن هناك ثقافة ذكورية يف 

شت املرأة رغم أن لديها القدرة يف قيادة ميادين  العامل العريب قلنّصت وهمنّ

من الحياة، ولديها ميزات كثرية، فلو تم إعطاؤها مكانتها جنباً إىل جنب 

مت الكثري من ناحية القيادة يف املجتمع والدولة.. مع الرجل لقدنّ

الحل بالنقد الحقيقي..

 وجاءت خامتة الحوار بسؤاله عن رؤيته يف حل املشكالت أعاله فكان 

جوابه: أرى أننّ الحل بنقد العرب ألنفسهم نقداً حقيقياً، والَكف عن حالة 

ر وإلقاء الالمئة عىل األنظمة واملؤسسات الدينية واإلعالم، فالشعوب  التذمنّ

ة، وساهمت بهذه الحالة أي برتدنّي املجتمعات، وعىل  العربية أيضا مقرصنّ

والنهضة،  العلم  بأسباب  ويأخذ  أخطاءه  ويصلنّح  بنفسه  يبدأ  أن  الفرد 

ويلتفت إىل الرتبية واألخالق، كمنظومة اجتامعية متكاملة.

” ما يلزم األمة اليوم هو التخطيط عرب العمل عىل  ورشَح القطان أننّ

التفكري الجمعي، فخطر اإلرهاب ال يهدد دولة معينة بل يهدد كافة األمم، 

الشعوب،  لتوعية  والربامج  واملقاالت  الكتابات  من  الوعي  إرساء  ويجب 

وتحقيق  سليم  مبجتمع  والنهوض  بأدوات،  بل  فراغ  من  يأيت  ال  فالوعي 

التغيري يبدأ من اإلنسان ذاته... فيا أيها اإلنسان العريب كُن أنت التغيري.

تأكل ما تزرع وال تلبس ما  العربية ال  بالقول” طاملا أن األمة  وختم 

فعليها  املنتجة،  القوية  األمم  إال  يحرتم  فالغري ال  بخري،  تكون  فلن  تصنع 

أن تستثمر خرياتها وتستكرث منها ليكون لها دور يف القيادة والريادة عىل 

مستوى العامل.

 في كل مِحنة هناك مِنحة.. اإلنسان العربي عانى نكسات كثيرة والنكسة الحالية 

هي األصعب ألنها اجتماعية، وهنا يجب االستفادة من هذه النكسة عبر مراجعة 

الذات والنهوض بها من خالل النظر إلى المستقبل بعيون الجيل القادم

‚‚

‚‚
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صالح فضل
أسلبة الشعر العربي الحديث

 د. عيل محمد ياسني

)1938م- .....(

ل املشهد الثقايف العريب من خالل املثاقفة النقدية املبارشة أو املرتجمة بالعديد  توسنّ

من النظريات واملناهج والرؤى ذات البعد الشكالين والبنيوي والسيميايئ، وقد كانت 

اد العرب  قت اشتغاالت بعض النقنّ دراسات علامء اللغة والنقاد الغربيني مرجعيات معرفية عمنّ

املعارصين ورصنتها عىل املستوى اإلجرايئ بوصف هذا املستوى محكنّا حقيقيا لقدرة الناقد ومجىل 

لتمثنّل النظريات واملفاهيم التي أضحت –وحدها- يف يومنا هذا مادة يلوكها كلنّ الئك ويخوض فيها 

ث. كلنّ متحدنّ

أعالم ومفكرون
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وملا كانت عملية تنميــة املفاهيم املنبثقة عن 

هذه النظريات واستزراعها يف تربة أخرى غري تربتها 

أمرا رضوريا لتلــك املثاقفة؛  لذا فإن توظيف هذه 

املفاهيم عىل املستوى اإلجرايئ )التطبيقي( هو أمر 

أكرث رضورة إلكساب النقد األديب طابعا علمينّا ينأى 

به أن يكون مجرنّد تعليقات انفعالية أو أيديولوجية.

ورمبــا يكون )صالح فضل( املولود بإحدى قرى 

دلتــا النيل مبرص العربينّة عام 1938م، والناقد الذي 

ابتــدا بداية أزهريــة أعانته كثــريا يف الوقوف عىل 

أرسار اللغة وطرق تعبرياتها السليمة من أهم النقاد 

الذين تحولوا عن هذه البداية إىل ثقافات إنســانية 

أخــرى، فاســتوعب بجهد خــاص وبكدنّ شــخيص 

النظريــات الوافدة ومحاولــة تطبيقها عىل اإلبداع 

العريب وبيان أســاليبه الحديثة املختلفة، وذلك عن 

طريق معرفته اللغة األســبانية معرفة دقيقة خالل 

إقامتــه يف مدريد مكمال دراســاته األدبيــة العليا 

متخصصا بالنقد األديب وبالفكر األديب الحديث.

إن صالح فضل واحٌد من أهم الدارسني العرب 

الذين اشــتغلوا يف مجال تحليــل النصوص األدبية 

العربية -شعرا ورسدا- موظفا قابلية فذة يف القراءة 

والتحليــل من خــالل مجموعة كبــرية اقرتبت من 

األربعــني كتابا انصب أغلبها عىل دراســة النصوص 

الشعرية، ولعلنّ من أهم كتبه:

تأثــري الثقافــة اإلســالمية يف الكوميديا اإللهية 

لدانتــي، ملحمــة املغــازي املوريســينّة، النظريــة 

البنائية يف النقــد األديب، ومنهج الواقعية يف اإلبداع 

األديب، وكتــاب علم األســلوب، مبادئــه وإجراءاته، 

وكتــاب مناهج النقــد املعــارص، وإنتــاج الداللة 

األدبينّة، وشــفرات النــص، وبالغــة الخطاب وعلم 

النص، وأشــكال التخيل، وكتاب أســاليب الشعرية 

العربية.... 

وهــذه املؤلفــات الغزيــرة تؤكــد إمكانيــة 

وصفهــا بأنها تشــكل مرشوعا نقديا يف تسلســلها 

وتعاضدها واتساقها، ورمبا كان كتابهاملنشور مطلع 

التســعينيات من القرن املايض )أســاليب الشعرية 

العربية( الذي ينطلق منه صالح فضل ليربز قناعاته 

املختمرة ومرجعياته الفكرية من أهم هذه الكتب 

عىل اإلطالق.

وملا كان مفهوم الشــعرية مثريا للجدل الواسع 

يف الدراســات األدبيــة الحديثة الغربيــة والعربية 

عىل حد ســواء، بســبب اشــتباك معانيهــا، وتنوع 

تعريفاتهــا، واكتنافها كثريا من االلتباس. إذ تعد من 

مرتكزات النقدية الحديثة التي تســعى إىل كشف 

مكونــات النــص األديب وكيفية تحقيــق وظيفتيه 

االتصاليــة والجامليــة، لذا فإن البحــث عن قوانني 

اإلبــداع الفني واآللية التي يتشــكل منها الخطاب 

األديب، والقدرة من ثــمنّ عىل إبراز هويته الجاملية، 

وفرادتــه األدبيةظلــت مبثابة الهدف أو املســعى 

الذي متحورت حوله اشتغاالت الدكتور صالح فضل 

يف عمــوم كتبه وعىل األخص منها كتابه )أســاليب 

الشعرينّة العربينّة(. 

ينطلــق فضــل يف كتابه هــذا مــن أن العرب 

املســلمني كان لهم قصب السبق يف إغناء املعارف 

االدبية أيــام مجدهم ونهضتهم فال بأس أن يأخذوا 

اليــوم هــذه املعارف عمن تســلنّح بها مــن األمم 

ترصينا لعلومهم ومناهجهم، ويرى أيضا أن املناهج 

األدبية مرتبطة بتطور الوعي اإلنساين، وهي بالتايل 

معطى برشي ال يجوز احتكاره وحيازته باسم ماركة 

مسجلة محدودة.

وقد قــدم يف كتابــه املذكور نظريــة مركبة مل 

يرتجمها عن أحد أو يستعرها من غريه من الباحثني، 

وقد عرض هذه النظريــة يف مجالها التطبيقي عىل 

عرشة من أشــهر شــعراء العربينّة املعارصين، منهم 

الســياب وصالح عبد الصبور، ومحمــود درويش، 

وسعدي يوسف، ومحمد عفيفي مطر، وآخرين.

إن الشــعر إزاء املناهــج الــذي تتعامل وإياه 

نقديــا عند صالح فضل حاله حال العصفور الوديع 

الذي تزهق روحه الرقيقة كلنّ قبضة شديدة فتحوله 

إىل جثــة هامدة ال يغنيك ترشيحهــا يف معرفة رسنّ 

رشاقتها وجامليتها وهي ترفنّ من حولك، وقد نجم 

عــن هذا املوقف املبديئ موقــف جاميل يف طريقة 

تعامل صالح فضل عند تطبيقه لنقد الشعر العريب 

املعــارص يف كتابه مــارنّ الذكر، إذ يقــرتح أن تتوزنّع 

األساليب الشــعرينّة العربينّة املعارصة ضمن أربعة 

أناط أو تنويعات أسلوبينّة، هي:

أســلوب حيس تتحق من خاللــه أعىل درجات 

اإليقــاع املتصل باإلطار والتكويــن، ويتمينّز بدرجة 

نحويــة عاليــة يقابلها انخفاض ملمــوس يف درجة 

التكثيف الداليل، وأســلوب حيوي يرتكز عىل حرارة 

التجربة املعيشة تتوســع من خاللها مسافة ما بني 

الــدال واملدلــول يف طريقة هذا النمــط التعبريي، 

وأســلوب درامي يتجىل من خالله تعدد األصوات، 

وتغلب فيه لغــة الحوار املتوتــرة والكثيفة دالليا، 

وأســلوب رابع هــو أســلوب رؤيوي تتــوارى من 

خالله التجربة الحسية وأسلوبها التعبريي، وتتمدد 

توظيفــات الرمــوز والتقنيات الشــعرينّة، ويرتاجع 

اإليقاع الخارجي بشكل ملحوظ.

 وقــد ارتكــز لتعامل صالح فضــل يف تصنيف 

الشــعرية العربيــة املعــارصة من خالل أســاليب 

الشــعراء عىل محورين أساســيني، أحدهام اشتمل 

ـة املتعــددة من حســينّة  عــىل األســاليب التعبريينـّ

ـة متضمنــا التجــارب  وحيويــة ودراميــة ورؤيوينـّ

الشعرينّة املعارصة التي تنقلت بني هذه املستويات 

املختلفة، كتجربة الســياب، وصــالح عبد الصبور، 

وأدونيــس، وآخريــن، يف حني ضمنّ الثــاين عددا من 

األساليب الشعرية التجريدينّة املرتاوحة بني الكونية 

واإلرشاقينّة، وهو أسلوب شعري مثله أدونيس دون 

منازع.

غري أن هذين االتجاهني الرئيسيني يقف بينهام 

اتجاه ثالث ال يغفله الدكتور صالح فضل، وقد نعته 

بأنه اتجاه يقف عىل األعراف، أي يف مرحلة وسطى 

ميتزج فيها التعبري بالتجريد الشعري ممثنّال بكتابات 

بعض الشعراء من الشباب العريب املبدع.

وقــد اثبــت الدكتــور صالح فضــل من خالل 

مجموعــة كتبه املتعــددة أن إنتاجــه املعريف مثنّل 

مرشوعا نقديا جديدا، وأن مفهومه للنقد كنشــاط 

إنســاين ال يتجاوز كونه كشفا واســتبصارا يحفزان 

عــىل دراســة األدب العريب بشــعره ونرثه دراســة 

علمية جادة تكشف عن القيمة اإلنسانية واملعرفية 

والفنية التي يشتمل عليها هذا األدب!

المناهج األدبية مرتبطة بتطور الوعي اإلنساني، وهي بالتالي 
معطى بشري ال يجوز احتكاره وحيازته باسم ماركة مسجلة 

محدودة
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امتلك العقل اإلسالمي قابلية فذة يف تطويع األفكار األخرى وتهذيبها لتتامىش مع النسق 

اإلسالمي ومع رؤية اإلسالم وتصوراته الخاصة للحياة واملوت والوجود والبعث، وما إىل ذلك من 

أفكار أخرى ميزت اإلسالم بوصفه دينا سامويا ثالثا يكمل األديان الساموية السابقة ويخلصها من 

األقاويل والتحريفات البرشية التي أضيفت لها بسبب عوامل عدة.

العقل اإلسالمي وتكييف األفكار األخرى

نظرية الفيض أنموذجا

العقل اإلسالمي يف تعامله مع األفكار  وقد ركز 

تصورات  يخدم  الذي  النمط  عىل  األخرى  البرشية 

معتقده الديني املبثوث يف كتاب الله الكريم واملسجل يف 

أقوال نبيه األكرم وسلوكياته الصحيحة التي أثبتتها األقالم 

ومن  الشوائب  من  خلصتها  أن  بعد  الحريصة  الواعية 

االفرتاءات التي ال تتناسب ومنزلة نبي هذا الدين العظيم.

و حينام يجري الحديث عن مثل تلك األفكار وأثرها 

العريب- اإلسالمي فإن ذلك ال يعني حديثا عن  العقل  يف 

مؤثر خارجي أجنبي بقدر ما هو حديث عن منهج معريف 

والكون  اإللهية  بالذات  وعالقتها  البرشية  الذات  فهم  يف 

والطبيعة واملجتمع من حولها.

ورمبا كانت نظرية الفيض بطابعها اإلسالمي أنوذجا 

العقل اإلسالمي يف تطويع  آلية  للحديث هنا عن  صالحا 

أفكار العقول األخرى )اليونانية والفارسية( وتطويعها مبا 

الجديد  التاريخي  االجتامعي-  الحاضن  وطبيعة  ينسجم 

وأهدافه األيدلوجية املعلنة واملسترتة عىل حدنّ سواء!

تحدده  )emanation(كام  الفيض  ومصطلح   

جذور  ذات  كلمة  هو  املتخصصة:  العلمية  املوسوعات 

التينية تحيل عىل الصدور واالنبثاق، ولكن املصطلح تحول 

فيام بعد إىل مقولة فلسفية ترتبط بالنظرة الجدلية للعامل، 

معقوال   تفسريا  تجد  أن  تحاول  النظرة  هذه  أن  مبعنى 

للعالقة بني العامل املفارق والعامل املادي املحسوس، وتنهض 

نظرية الفيض عىل مبدا القول إن املوجودات صدرت أو 

الله –سبحانه وتعاىل- ، كام  فاضت عن األول األزيل، أي 

املوجودات  هذه  فاضت  وقد  الشمس.  عن  النور  يفيض 

دفعة  وليس  الدرجات،  مرتاتب  نظام  وفق  الله  عن 

ثم يصدر عن   ، واحد  إال  عنه  فالواحد ال يصدر  واحدة، 

العقول  مراتب  آخر  إىل  آخر، وهكذا  واحد  الواحد،  هذا 

واألنفس واألجسام.

وبالرغم من عودة جذور هذه النظرية إىل الفيلسوف 

اليوناين )أفلوطني( حيث أنه  أول من رصح بهذه النظرية 

الهجري)التاسع  الثالث  القرن  يف  املسلمون  عرفها  التي 

امليالدي( وهي تفرس نشأة الكون من خالل رده إىل مبدأ 

الخلق  عنه  يصدر  الذي  الله،  أو  األول  الخري  هو  أعىل 

كاإلشعاع أو الدفق، بحكم الطبع والرضورة )ال عن إرادة 

واختيار( وهو رسمدي، وال يقلل هذا التدفق الدائم من 

األنقص،  إىل  األكمل  من  الصدور  يكون  بحيث  األصل. 

وهكذا

إال أن هذه النظرية صارت فيام بعد ملكا فكريا خاصا 

العظام  فالسفته  إليها  أضافه  مبا  اإلسالمي  العريب  بالفكر 

من تطوير يكتنفه وعي ديني ينبثق أصال من رؤية القرآن 

واإلسالم للخلق والوجود كام أوضحنا.

األول  املبدأ  الله  يظل   )أفلوطني(  نظرية  وبحسب   

أو األقنوم )الجوهر( األول يف كامله ومتامه. وينبثق عنه 

العقل، ويقال له األقنوم الثاين، وهو صورة لألقنوم األول 

وانعكاس لنوره يتولد منه، وهذا العقل دون األول، وأقل 

العامل، كام  )أفلوطني( يف منزلة صانع  منه كامالً، ويضعه 

)أفالطون( ويحتوي  اليوناين املشهور  الفيلسوف  هو عند 

الذي  الخري  مثال  عدا  أفالطون،  مبثل  شبيهة  ُمثٍُل  عىل 

النفس  هو  ثالث،  أقنوم  الثاين  من  يفيض  ثم  األول.  هو 

الكلية، وهي أيضاً صورة للثاين وانعكاس لنوره، وهي آخر 

إال  اإللهي،  العامل  املنتمية إىل  العقول  املوجودات يف عامل 

أنها دونه درجة، وبها تكون الصلة بني العامل األعىل والعامل 

األسفل، وتفيض منها فيوضات كثرية، هي نفوس الكواكب 

ونفوس البرش وسائر املوجودات يف العامل املحسوس....

نارص الخزاعي / العراق

مقاالت

العدد 115 محرم الحرام 1439هـ46



قسمني  إىل  ينقسم  )أفلوطني(  عند  العامل  أن  ويبدو 

الحقيقي  أو عاملني: معقول ومحسوس واألول منهام هو 

والذي يجب أن تتوجه إليه األنظار واالهتاممات باعتباره 

القطب الذي تتمحور حوله املوجودات والدوائر األخرى، 

بينام الثاين هو الزائف وغري الحقيقي..

دخلت  قد  الفيض  نظرية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

فالسفة  يدي  والتكييف عىل  التطوير  من  عديدة  مراحل 

اإلسالم، إذ كان  مفهوم )الكندي ت 256هجري( عن العلة 

الفاعلة متأثرا بنظرية الفيض، حيث يتضمن هذا املفهوم 

الله-بحسب  كان  فإذا  وبعيدة،  قريبة  اثنتني:  درجتني 

الوجود  يف  يشء  لكل  البعيدة  األوىل  العلة  هو  الكندي- 

الفلك  فإن  املطلق؛  العدم  من  يشء  لكل  الخالقة  وهي 

يأيت تجسيدا للعلة القريبة، حيث هو مخلوق كيشء أول 

ضمن عملية الخلق املتأصلة يف وجود العلة اإللهية األوىل، 

ثم تأيت تباعا األجسام األرضية يف الرتاتب، وهي –ال شك- 

أجسام متأثرة بالفلك كعلة قريبة.

الطابع  إسباغ  يف  األوىل  )الكندي(  محاولة  وبعد 

اإلسالمي عىل نظرية الفيض اإلسالمي يأيت دور فيلسوف 

املنظومة  صاحب  339هجري(  ت  الفارايب   ( هو  ثاين 

أنه  أفكاره  للمطلع عىل  يبدو  املتكاملة، حيث  الفلسفية 

مل يكن ناقال أو مرتجام لنظرية الفيض بنسختها اليونانية 

بقدر ما كان مبدعا لهذه النظرية وموظفا إياها مبا يتفق 

والنسق الفكري اإلسالمي.

يصف )الفارايب( املوِجَد االول بأنه سبب وجود سائر 

املوجودات وعلة وجودها، فمنه فاض الوجود وبه يستمر 

من دون أن تكون أية حاجة إىل ذلك الفيض، وعليه فواجب 

الوجود يتصف بأنه األول والواحد والتام والكامل واألزيل، 

وقد فاضت منه املوجودات كنتيجة طبيعية ورضورية من 

الوجود  واجب  أن  عىل  التأكيد  مع  اإللهي  الكامل  نتائج 

ليس مرشوطا بذلك الفيض أو بتلك املوجودات.

وقد أفاض الفارايب يف كتابه )آراء أهل املدينة الفاضلة( 

الله  أي  األول،  عن  املوجودات  جميع  صدور  كيفية  عن 

وكيفية  املوجودات،  هذه  مراتب  وعن  قدرته-  –جلت 

صدور الكثري عن الواحد، بقوله إن )األول هو الذي عنه 

وجد، ومتى وجد لألول الوجود الذي هو له، لزم رضورة 

أن يوجد عنه سائر املوجودات، والكائنات األقرب للمبدأ 

}اإلنسان مثالْ{هي األكمل، ومنها تفيض كائنات أدىن (.

ومع )أخوان الصفا( وهم جامعة من فالسفة املسلمني 

من أهل القرن الثالث الهجري = العارش امليالدي بالبرصة 

والحقائق  اإلسالمية  العقائد  بني  يوفقوا  أن  عىل  اتحدوا 

الفيض  نظرية  دخلت  العهد  ذلك  يف  املعروفة  الفلسفية 

التكييف إذ قررت هذه الجامعة: أن  مرحلة جديدة من 

الله –سبحانه- أول ما أوجده كان جوهرا رشيفا روحانيا 

الجوهر جوهرا  هذا  بتوسط  أبدع  ثم  الفعال  العقل  هو 

كان  التي  الكلية(  )النفس  له  يقال  الرشف  يف  دونه  آخر 

األفالك والكواكب  تركبت منه  املطلق حيث  الجسم  منه 

أدار  ثم  والرتاب(  والنار  والهواء  )املاء  األربعة  واألركان 

وكان  ببعض  بعضها  واختلطت  األركان  حول  األفالك 

والحيوان.  والنبات  املعادن  من  الكائنات  املولدات  منها 

فاملوجودات بحسب مذهبهم -إذن- تختلف عن مذهب 

أفلوطني الذي جعلها )ثالثة( حيث جعلوها خمسة، هي: 

األول،  الجوهر  الكلية،  النفس  الفعال،  العقل  تعاىل،  الله 

الجسم املطلق. 

الفيض  مبذهب  427هجري(  )ت  سينا  ابن  أخذ  كام 

عليه  هو  عام  نظريته  جوهر  يختلف  ومل  الصدور،  أو 

يصدر  الفيض  جعله  يف  إال  الفارايب،  السابق  أستاذه  عند 

أثالثاً أثالثاً، مبعنى أنه يصدر عن كل عقل ثالثة فيوضات 

متدرجة يف الرشف والرتبة، ال اثنني فقط، كام كانت الحال 

أفكار  إيضاح  يف  سينا  البن  الفضل  ويعود  الفارايب.  عند 

ومتاسكاً  انسجاماً  أكرث  نظريته  فكانت  وتعميقها،  عديدة 

وانتشارها عىل  ذيوعها  إىل  أدى  مام  الفارايب،  نظرية  من 

نحو واسع. 

كثري  الغرض فصوالً عدة يف  لهذا  سينا  ابن  عقد  وقد 

من كتبه كالشفاء والنجاة واإلشارات والتنبيهات بنينّ فيها 

كيفية تسلسل املوجودات، وأن )الواحد ال يصدر عنه إال 

واحد(. 

الفالسفة  عند  حظوة  الفيض  نظرية  لقيت  وقد 

املتأخرين، وعند رعيل املتصوفة كالسهروردي وابن عريب 

وغريهام، بل إن هذه النظرية وجدت صداها عند الكثري 

من فالسفة أوروبا يف عرص النهضة مام يدلل عىل أهمية 

هذه النظرية من الناحية الفلسفية ويؤكد جدارتها يف فهم 

طبيعة العقل اإلسالمي ويف إدراك مراميه البعيدة.
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يقول سامحة الشيخ محمد جواد مغنّية يف بيان اهتامم الشيعة اإلمام 

:)(الحسني

إننّ واقعة الطف كانت وما زالت أبرز وأظهر مأساة عرفها التاريخ عىل 

اإلطالق، فلم تكن حرباً وقتاال باملعنى املعروف للحرب والقتال، وإنا كانت 

مجزرة دامية ضد آل الرسول كباراً وصغاراً، فلقد أحاطت بهم كرثة غاشمة 

باغية من كلنّ جانب، ومنعوا عنهم الطعام والرشاب أياماً، وحني أرشف آل 

الرسول عىل الهالك من الجوع والعطش انهالوا عليهم رمياً بالسهام ورشقاً 

بالحجارة ورضباً بالسيوف وطعناً بالرماح، وملا سقط الجميع رصعى قطعوا 

بطون  وبقروا  ومدبرين،  مقبلني  الخيل  بحوافر  الجثث  ووطأوا  الرؤوس، 

األطفال، وأرضموا النار يف األخبية عىل النساء. 

فجدير مبَن واىل وشايع نبينّه األعظم وأهل بيته أن يحزن لحزنهم، وأن 

داً مناقبهم  ينىس كلنّ فجيعة ورزينّة إال ما حلنّ بهم من الرزايا والفجائع معدنّ

ومساوئ أعدائهم ما دام حينّاً.

البكاء  الكوراين يف جوابه عىل مرشوعّية  الشيخ عيل  ويقول سامحة 

عىل اإلمام الحسني)( وإقامة الشعائر: 

أوالً: نحن تعلمنا البكاء عىل الحسني)( من رسول الله)( فقد 

ة سوف  روى أهل السننّة يف صحاحهم وروينا أننّه)( أعلن للناس أننّ األمنّ

تقتل ولده الحسني)( وبىك عليه قبل مقتله بأكرث من خمسني سنة!

ومع  ومسلم،  البخاري  الشيخني  رشط  عىل  صحيح  عندهم  وحديثه 

األسف أنهام مل يخرجاه!

فقد قال الحاكم يف املستدرك: 3 / 176: )أخربنا ..........عن أم الفضل 

بنت الحارث، أنها دخلت عىل رسول الله)( فقالت: يا رسول الله إيننّ 

قال: وما هو؟  إننّه شديد،  قالت:  قال: وما هو؟  الليلة!  منكراً  رأيت حلامً 

فقال  حجري!  يف  ووضعت  قطعت  جسدك  من  قطعًة  كأن  رأيُت  قالت: 

رسول الله)(: رأيِت خرياً تلد فاطمة إن شاء الله غالماً فيكون يف حجرك، 

فولدت فاطمة الحسني فكان يف حجري كام قال رسول الله)( فدخلُت 

يوماً إىل رسول الله)( فوضعته يف حجره، ثم حانت مننّي التفاتة فإذا 

الشيخ محمد جواد مغنّية/لبنان

إعداد: عبد الرحمن الالمي  شبهات

مشروعيّتهاالشعائر 
والهدف منها

ــ

مع قدوم شهر محرّم الحرام من كّل سنة تُذاع وتُشاع الشبهات حول الهدف من إقامة شعائر الحزن والعزاء عىل اإلمام 

الحسني )عليه الّسالم( وأهل بيته األطهار وأصحابه األخيار الذين بذلوا مهجهم يف سبيل إعالء كلمة الله، حول الدليل 

عىل مرشوعّيتها، وها نحن نطرح هذه السؤال عىل بعض من مفكّرينا الفضالء ليجيبونا عليها:
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الله بأيب  الله)( تهريقان من الدموع! قالت فقلت: يا نبينّ  عينا رسول 

هذا!  ابني  ستقتل  تي  أمنّ أننّ  فأخربين  جربيل  أتاين  قال:  لك؟  ما  ي  وأمنّ أنت 

فقلت: هذا؟! فقال: نعم، وأتاين برتبة من تربته حمراء! هذا حديث صحيح 

عىل رشط الشيخني ومل يخرجاه(. انتهى.

العزاء  مجلس  تقيمون  وال   )( النبينّ تواسون  ال  أنكم  فالعجيب 

مالئكته  سيد  عليه  الله  وأنزل  عليه،  هو  بىك  وقد  وريحانته،  سبطه  عىل 

ه، وأىت له برتبة من  ة يف حقنّ جربئيل)( ليخربه مبصيبته به، وبجرمية األمنّ

!)(أرض كربالء املقدسة التي سيُقتل فيها

وأوالدهم  األنبياء  عىل  العاطفة  أننّ  تعرفون  ال  كأنكم  ثانياً: 

بكاء يعقوب عىل  تعاىل يف  تقرؤوا قوله  وأوصيائهم)( عبادٌة وسننّة، ومل 

ْت َعيَْناُه ِمَن الُْحزِْن  ٰ َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسَفٰى َعىَلٰ يُوُسَف َوابْيَضَّ يوسف: ﴿َوتََوىلَّ

فَُهَو كَِظيٌم﴾يوسف/84.

ة، بعد قول النبينّ  ثالثاً: إننّ فعل األمئة)( وقولهم وتقريرهم عندنا حجنّ

وعرتيت  الله  كتاب  الثقلني  فيكم  تارٌك  قال:)إيننّ  ألننّه   ،)(وتقريره وفعله 

أهل بيتي..( وقد روينا عنهم)( عرشات األحاديث الصحيحة يف استحباب 

البكاء عىل الحسني)( وإقامة املآتم له، وأننّ الجزع عىل املينّت حرام إالنّ 

.)(عىل اإلمام الحسني

رابعاً: إننّ األصل يف األشياء هو الحلنّينّة، لقاعدة: )كلنّ شئ لك حالل حتى 

تعلم أننّه حرام(، فيجوز أن تُقام مجالس التعزية عىل الحسني)( حسب 

ن محرنّماً رشعينّاً. أعراف الناس يف البلدان واألزمان، ما مل تتضمنّ

ويقول سامحة الشيخ عيل آل محسن يف بيان نشوء املآتم الحسينّية:

يعود تاريخ البكاء عىل الحسني بن عيل بن أيب طالب)( يف معتقد 

)(، وذلك ملا روي أننّ النبي)( هو أول َمن بىك  الشيعة إىل زمان النبينّ

عىل الحسني)(، وتبعه عىل ذلك صحابته.

فقد أخرج الهيثمي يف مجمع الزوائد 9 / 188 عن أم سلمة قالت: كان 

رسول الله)( جالساً ذات يوم يف بيتي، قال ال يدخل عيلَّ أحد. فانتظرت 

فدخل الحسني، فسمعت نشيج رسول الله)( يبيك، فاطنّلعت فإذا حسني 

)( ميسح جبينه وهو يبيك، فقلت: والله ما علمت حني  يف حجره والنبينّ

أما  قلت:  أفتحبنّه؟  قال:  البيت،  معنا يف  كان   )(إننّ جربيل فقال:  دخل. 

فتناول  كربالء.  لها  يقال  بأرض  أمتك ستقتل هذا  إننّ  قال:  فنعم.  الدنيا  يف 

)(، فلام أحيط بالحسني حني قتل قال: ما  جربيل من تربتها، فأراها النبينّ

اسم هذه األرض؟ قالوا: كربالء. فقال: صدق الله ورسوله، كرٌْب وبالء. ويف 

رواية: صدق رسول الله)(، أرُض كرٍب وبالء. قال الهيثمي: رواه الطرباين 

بأسانيد، ورجال أحدها ثقات. انتهى.

وأخرج أحمد يف املسند 1 / 85، والضياء املقديس يف األحاديث املختارة 

2 / 375، وأبو يعىل 1 / 187، والطرباين، والبزار 3 / 101، وابن أيب شيبة يف 

)(، وكان صاحب  املصنف 7 / 478، عن نجي الحرضمي أنه سار مع عيلنّ

أبا  اصرب  عيل:  فنادى  إىل صفني،  منطلق  وهو  نينوى  حاذى  فلام  مطهرته، 

عبد الله، اصرب أبا عبد الله بشطنّ الفرات. قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت عىل 

النبي)( ذات يوم وإذا عيناه تذرفان، قلت: يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما 

شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جربيل)(، قال: فحدثني أن 

الحسني يُقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: 

نعم. قال: فمدنّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن 

فاضتا. قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعىل والبزار والطرباين، ورجاله ثقات، 

ومل ينفرد نجي بهذا. انتهى.

أيب  بن  عيل  بن  الحسني  عىل  البكاء  بأن  اإلمامية  الشيعة  يعتقد  كام 

طالب)( فيه فضل عظيم وثواب ال يحىص، مع ما فيه من التأيسنّ برسول 

الله)(وإظهار املحبة ألهل بيته)(، وقد رويت أحاديث دالة عىل بكاء 

.)(عىل الحسني )(أمئة أهل البيت

منها: ما أخرجه أبو نعيم األصفهاين يف حلية األولياء 3 / 138 وتهذيب 

الكامل 20 / 399 بسنده عن جعفر بن محمد قال: ُسئل عيل بن الحسني 

عن كرثة بكائه، فقال: ال تلوموين فإن يعقوب فََقَد سبطاً من ولده، فبىك حتى 

ابيضت عيناه ومل يعلم أنه مات، وقد نظرت إىل أربعة عرش رجالً من أهل 

بيتي يف غزاة واحدة، أَفرََتَْون حزنهم يذهب من قلبي؟

ومنها: ما رواه ابن قولويه يف كامل الزيارات، ص 216 عن هارون بن 

عنده  كننّا  قال:   ،)(الصادق محمد  بن  الله جعفر  عبد  أيب  عن  خارجة، 

فذكرنا الحسني)(، فبىك أبو عبد الله)(، وبكينا، قال: ثم رفع رأسه، 

فقال: قال الحسني)(: أنا قتيل العربة، ال يذكرين مؤمن إال بىك. انتهى.

وروى الشيعة أحاديث كثرية يف فضل البكاء عىل الحسني)(، منها ما 

رواه ابن قولويه يف كامل الزيارات، ص 202 عن الربيع بن منذر عن عيل بن 

الحسني)( قال: من قطرت عيناه فينا قطرة، ودمعت عيناه فينا دمعة، 

أه الله بها يف الجنة غرفاً يسكنها أحقابا. بوَّ

 )(البيت أهل  مصائب  عىل  األول  الصدر  منذ  الشيعة  بىك  ولهذا 

أرقنّ   :316 /  1 األمثال  امليداين يف مجمع  فقال  ببكائهم،  املثل  حتى رُضب 

من النسيم، ومن الهواء، ومن دمع الغامم، ومن دمع املستهام، ومن دمعٍة 

شيعينٍّة، انتهى.

الشعر يف حق الحسني)عليه السالم(

 )(وكام حثَّ أمئة أهل البيت شيعتهم عىل البكاء عىل اإلمام الحسني

خاصة وعىل أهل البيت)( عامة، فقد حثوا شعراء الشيعة عىل النظم يف 

الحسني)(، فقد روى ابن قولويه يف كامل الزيارات، ص 210، عن صالح 

بن عقبة عن أيب عبد الله جعفر بن محمد الصادق)(، قال: من أنشد 

يف الحسني)( بيَت ِشْعر فبىك وأبىك عرشة فله ولهم الجنة، ومن أنشد 
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يف الحسني بيتاً فبىك وأبىك تسعة فله ولهم الجنة، فلم يزل حتى قال: من 

أنشد يف الحسني بيتاً فبىك ـ وأظنه قال: أو تباىك ـ فله الجنة. انتهى.

 ،)(الحسني رثاء  عىل  وحديثاً  قدمياً  الشيعة  شعراء  تنافس  ولهذا 

ينظم  مل  التي  العصامء  املرايث  عىل  مشتمل  كثري  بشعر  قرائحهم  فجادت 

مثلها.

يأمرون بعض شعراء  كانوا   )(البيت أهل  أمئة  بعض  أننّ  وقد روي 

.)(الشيعة بإنشادهم ما قالوه يف رثاء الحسني

فقد روي أننّ أبا هارون املكفوف زار اإلمام الصادق)( فقال له: يا 

أبا هارون أنشدين يف الحسني)(. قال: فأنشدته فبىك، فقال: أنشدين كام 

تنشدون ـ يعني يف الرقنّة ـ. قال: فأنشدته:

أْمِرْر عىل َجَدِث الحسني *** فقْل ألَْعظُِمِه الزكّيْه

قال: فبىك، ثم قال: زدين. قال: فأنشدته القصيدة األخرى، قال: فبىك، 

وسمعت البكاء من خلف السرت )كامل الزيارات، ص 208(

عبد  أيب  عىل  دخلت  قال:  غالب،  بن  الله  عبد  عن  ثالثة  رواية  ويف 

الله)(، فأنشدته مرثية الحسني)(، فلام انتهيت إىل هذا املوضع:

لبلّية تسقو حسيناً *** مبسقاة الرثى غري الرتاب

صاحت باكية من وراء السرت: وا أبتاه. انتهى.

وهذه هي البذرة األوىل للآمتم الحسينية التي صار الشيعة يعقدونها 

فإنها وإن  العصور،  أنها تطوَّرت عرب  إال  أيام عاشوراء من شهر محرم،  يف 

بدأت بالصورة التي كان الشعراء يلقون فيها ما نظموه من الشعر يف رثاء 

نظمها  التي  األشعار  يلقون  صاروا  الشيعة  خطباء  أن  إال   .)(الحسني

وأهل   )(للحسني وقع  مام  شيئاً  إليها  ويضيفون  السابقون،  الشعراء 

املواعظ واألحكام وغريها من  املجالس:  لتلك  بيته يف كربالء، ثم أضيفت 

العلم واملعرفة  الحسيني رافداً مهامً من روافد  املنرب  ت  التي صريَّ الفوائد 

عند الشيعة عرب العصور.

إقامة  بيان أهداف وأهمّية  الصّفار يف  الشيخ حسن  ويقول سامحة 

الشعائر الحسينّية:

إن االحتفاء بذكريات عظامء اإلسالم ليس عمال ترفيا وإنا هو نشاط 

أو وفيات أمئة أهل  قيمي أخالقي. وهكذا يكون االحتفاء بذكرى مواليد 

البيت)( حيث يستهدف توثيق عالقة أبناء األمة بسرية قادتها الربانيني، 

و»االستفادة من مدرستهم«.

وأفضل وسيلة توثنِّق بها األمة عالقتها بقادتها الربانيني هي »استحضار 

سريهم العطرة، وقيمهم العظمى، التي ضحوا بحياتهم من أجلها«.

وأن إلحياء وإقامة الشعائر الحسينية أهدافاً عديدة، منها:

1.التثقيف والتوعية: حيث أننا نقوم من خالل إقامة مجالس العزاء 

والحزن بتجديد البيعة مع اإلمام الحسني)( وتأييد ثورته، والدعوة إىل 

نهجه، وبيان أهدافه وحقانيته وسريته املباركة وتضحياته العظيمة من أجل 

.)(اإلسالم واملسلمني، وتَعلُّم معامل الدين واملذهب يف مدرسة الحسني

2.تخليد الثورة الحسينية: ....حتى ال تنىس األمة اإلسالمية تلك الثورة 

العظيمة، وحتى ال ينىس أو يتناىس التاريخ تلك امللحمة الكربى والنهضة 

املباركة وتبقى حينّة نابضة ما بقيت الدنيا.

3.التفاعل الفردي واالجتامعي: ونقوم بإحياء هذه الشعائر من أجل 

التفاعل الفردي واالجتامعي مع هذه النهضة املباركة وحصول حالة التأثر 

والحزن، من خالل استذكار حوادثها األليمة والظلم الذي جرى عىل أبطال 

هذه امللحمة الكربى، وهذا التفاعل قد يحصل لإلنسان من خالل مطالعة 

تاريخ هذه النهضة أو سامع بعض األرشطة، فيكون مأجوراً ومثاباً.

4.اإلعالم الرسايل الهادف: حيث نقوم من خالل إقامة العزاء الحسيني 

بعمل  الحسينية  الشعائر  صنوف  من  وغريها  واملواكب  املسريات  وتسيري 

ها أمام  إعالمي فريد، إذ نقوم بتحريك الرأي العام وتوحيد الصفوف ورصنِّ

األعداء، ومن الواضح أننّ العمل اإلعالمي يحتاج إىل التظاهر والخروج إىل 

الشارع واالستنكار ورفع الصوت بل حتى الرصاخ والعويل يف وجه الطغاة، 

حيث ال يكفي الحزن القلبي وذرف الدموع يف زاوية البيت.

وأن  واملقاصد،  األهداف  جميع  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  لنا  البدنّ  إذن 

نُعطي كُالًّ منها ما تستحقه من العناية واالهتامم، وأن نعرف بأننّ الهدف 

والبكاء  املجالس  يف  املشاركة  يف  ينحرص  ال  الحسينية  الشعائر  إقامة  من 

والحزن القلبي، كام هو واضح.

الشيخ حسن الصّفار/ السعودية
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ســــــــــرُّ خلــــــــــودها

عبدالرحمن الالمي

التي حدثت هنا وهناك، ولكن  الثورات اإلصالحية  الكثري من  بروينّة، سيجد يف صفحاته  للتاريخ  ح  املتصفنّ إننّ 
د كلنّ سنة بكلنّ  اجة، تتجدنّ الم( فإننّها وهنّ رسعان ما اندثرت آثارها وانطوت صفحاتها، إالنّ ثورة اإلمام الحسني )عليه السنّ
الم( ال يفرتون عن ذكره يف كلنّ شهر بل ويف كل  مرتتنّباتها الفكرينّة والعاطفينّة، بل اننّ شيعة اإلمام الحسني )عليه السنّ

يوم ومناسبة.
مل تكن واقعة الطفنّ معركًة تصارَع فيها خصامن فَغلََب أحدهام اآلخر، بل كان طرفاها غرَي عادينّنْي يف التناقض؛ 
الم( وقَف عىل أرض كربالء وهو يحمل إرث الرساالت الساموينّة كلنّها عىل كاهله، ومن ميينه  فالحسني )عليه السنّ
تفيض مناهل الفضائل، وشامله تُظهر العجائب يف البسالة واإلقدام والشجاعة واإلباء، حتى استحق لقب )أيبنّ الضيم( 

دون منازع.
َجرََة الَْملُْعونََة  الم( يف كتابه الكريم:}..َوالشَّ ونكتفي بوصف الله )تبارك وتعاىل( لخصم اإلمام الحسني )عليه السنّ
يِف الُْقرْآِن..{]اإلرساء/60[ فـ)يزيد بن معاوية( قد أجمع املؤرنّخون عىل خالعته ومجونه وانحالله وشذوذه وانتهاكه 
الم(  للمحرنّمات، وخالل سني حكمه قتل ريحانة الرنّسول األكرم )صىلنّ الله عليه وآله وسلنّم( اإلمام الحسني )عليه السنّ
يف السنة األوىل سنة 61هـ، ويف سنة 63هـ هجم عىل املدينة املنونّرة واستباحها لجيشه، ويف سنة 64هـ رضب الكعبة 

املرشنّفة باملنجنيق فأحرقها.
ولقد كانت عظمة صاحب امللحمة اإللهينّة من األسباب الرئيسة لخلودها ما دامت اإلنسانينّة عىل هذه األرض 

الم( هو اإلمام املعصوم الثالث لدى املسلمني، وهو سيد شباب أهل الجننّة. ألن االمام الحسني )عليه السنّ
ء، ومن بينها هول الفاجعة التي أملنّت  وهناك أسباب أخرى شاركت السبب األول يف خلود هذه الثورة الشامنّ
الم( وأهل بيته وأصحابه السبعني، أمام جيش األموينّني الذي يُعدنّ بعرشات اآلالف، فقد حارصوهم  بالحسني )عليه السنّ
أياماً حتى نفد زادهم ورشابهم،ثم هجموا عليهم بالسهام والرماح والحجارة، فقتلوهم جميعاً، وفصلوا رؤوسهم عن 
وها بحوافر الخيل حتى مزنّقوها إرباً إرباً، ثمنّ تحولوا  األجسام ورفعوها عىل القنا، ومل يكتفوا، فعادوا اىل األجساد فرضنّ
اىل خيام بنات رسول الله )صىلنّ الله عليه وآله وسلنّم( وحرمه، فأحرقوها عىل َمن فيها من النساء والصبية، حتى فرنّوا 

اىل البيداء والنار تلفح وجوههم ومالبسهم، ثمنّ قادوا النساء واألطفال سبايا اىل يزيد يف الشام.
الم( طيلة عمره  السنّ العابدين )عليه  إن هذه الصور املأساوينّة واملواقف املفجعة مل تفارق مخينّلة اإلمام زين 
م له طعام أو رشاب إالنّ بلنّه بدموع عينيه وهو يقول: كيف آكل وكيف أرشب؟ وقد قُتل أيب جائعاً  الرشيف، فلَْم يقدنّ

وعطشاناً؟!
ا أشكو بثنّي وحزين  وقال موىل له: ُجعلت فداك يا بن رسول الله، إيننّ أخاف عليك أن تكون من الهالكني، قال: إننّ

إىل الله، وأعلُم من الله ما ال تعلمون، إيننّ مل أذكر مرصع بني فاطمة إالنّ خنقتني لذلك الَعرْبة.
الم(: ويحك! إننّ يعقوب النبينّ  ويسأله أحد املوالني: يا بن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقيض؟ فقال له )عليه السنّ
ت عيناه من كرثة بكائه عليه، وشاب رأسه  الم( كان له اثنا عرش ابناً فغيَّب الله عنه واحداً منهم فابيضنّ )عليه السنّ
ي وسبعة عرش من أهل  ، وكان ابنه حينّاً يف الدنيا، وأنا نظرت إىل أيب وأخي وعمنّ من الحزن واحدودب ظهره من الغمنّ

بيتي مقتولني حويل فكيف ينقيض حزين؟!
ولعلنّ أكرث املصائب التي أثنّرت يف قلبه الرشيف تلك التي يذكرها أليب حمزة الثاميلنّ حيث دخل عليه يوماً فرآه 
حزيناً كئيباً عىل عادته فقال له: سينّدي، ما هذا البكاء؟ أما آن لحزنك أن ينقيض، إننّ القتل لكم عادة وكرامتكم من 
الم(: َشَكَر الله سعيك يا أبا حمزة، كام ذكرت، إننّ القتل لنا عادة وكرامتنا من  الله الشهادة، فقال له اإلمام )عليه السنّ
الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل َسِمَعْت أُُذناَك أو َرأَْت عيناَك أننّ امرأة مننّا أرُست أو ُهتكت قبل يوم عاشوراء؟! 
يت وأخوايت إالنّ وذكرُت فرارهننّ يف البيداء من خيمة إىل خيمة ومن خباء إىل خباء،  والله يا أبا حمزة ما نظرُت إىل عامنّ

واملنادي ينادي أحرقوا خيام الظاملني.

أربعة عرش قرناً مضت عىل ثورة اإلمام الحسني )( وما زالت راية نهضته خّفاقة ترفرف يف وجدان 

محّبيه من املسلمني وغريهم.

فيا ترى ما رّس هذا الخلود؟ وكيف بقي اسم الحسني )( ترّدده ألسنة األجيال عىل مدى هذه 

القرون األربعة عرش؟

إضاءات
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صحيح أن العامل العريب ما كاد يخرج من تحت عباءة “الخالفة” العثامنية املتهالكة، حتى وقعت 

أقطاره فريسة احتالل متوحش للقارة العجوز و خاصة منها فرنسا و بريطانيا؛

العالم العربي ساحة صراع دولي

من المسؤول؟

وبعد  العربية  األقطار  أن  هو  كذلك  الصحيح  لكن   

والدماء،  األرواح  من  باهظة  أثانا  شعوبها  دفعت  أن 

استعادت حريتها وسيادة قرارها وإن من الجانب الشكيل 

عىل األقل، وذلك منذ أكرث من نصف قرن؛ ولكن أين هي 

اآلن بعد ستة وسبعة عقود من الحرية واالستقالل؟ 

األحوال  أسوأ  أضعاف، ويف  ثالثة  تعدل  زمنية  مساحة 

ضعفني عىل األقل لنهضة أملانيا و الهند و الصني و اليابان 

شبه  وتدمري  الحتالل  تعرضت  التي  الدول  من  غريها  و 

كيل؛ فهل تحتاج اإلجابة لتفصيل واقع مشهد العامل العريب 

يف حارضه !؟

السياسة  علم  يعتمد  أن  العريب  املواطن  حق  من 

البائس؛  عامله  لواقع  تفسري  عىل  يعرث  أن  عىس  املقارن، 

ولعل أقرب منطق للقياس يكون بالدول األوروبية، التي 

يتشكل اتحادها اليوم من ثان و عرشين )28( دولة يف 

 )22( و عرشين  اثنتني  من  يتكونّن  العريب  العامل  أن  حني 

دولة، وكام هو منطقي فأنه يفرتض أن التوحيد بني األقل 

مساحة  عىل  ترتبع  األوروبية  والدول  أيرس،  يكون  عددا 

خمسامئة  عىل  يزيد  سكاين  بتعداد  كلم/2  مليون   4.5

مساحة  عىل  العريب  العامل  يرتبع  حني  يف  نسمة،  مليون 

تعدل ثالثة أضعاف مساحة الدول األوروبية )13.3 مليون 

كلم2( ألربعامئة مليون نسمة فقط؛.

ثالث  األوىل  الحالة  لدى  أن  الغريب  من  واألغرب 

األقطار  لغة واحدة يف جميع  يقابلها  لغة فيام  وعرشين 

العربية؛ واألخطر هنا أن الدول األوروبية خاضت حربني 

من  خرجت  املايض،  القرن  ومنتصف  أوائل  يف  عامليتني 

األخرية بخسائر برشية تجاوزت اثنني و ستني مليون قتيل، 

ميكن  فال  تحتية  وبنى  مصانع  من  املادية  الخسائر  وأما 

حرصها؛

مع هذه املقارنة املوجزة نجد الدول األوروبية ومن بعد 

الحرب العاملية الثانية، مل تستغرق يف إعادة بنائها - من 

حالة الركام- و استعادة عافيتها االقتصادية و االجتامعية 

أكرث من ثالثة عقود، بل نالحظ املسافة الزمنية بني نهاية 

الحرب العاملية الثانية 1945 و بني معاهدة ماسرتيخيت 

)أساس اتحاد الدول األوروبية( عام 1992 أنها مل تتجاوز 

نصف قرن، تعارضها املسافة الزمنية بني استقالل األقطار 

بواقع  لكن  عاما،  ستني  من  بأكرث  وهي  اليوم  العربية 

خ و ممزنّق. متفسنّ

التي  خططهم  و  ومكائدهم  األعداء  دسائس  أنفي  ال 

وليست  العربية،  األقطار  مبارش  بشكل  تستهدف  كانت 

القرن  ثانينيات  أوائل  لويس  برنارد  مع  موثقا  بدايتها 

املايض، مرورا بجيفري فيلتامن وجيمس غاليسمن وصوال 

اىل برنار هرني ليفي 2010؛ لكن وكام ينسب ملارتن لوثر 

كينغ “ال أحد ميكن أن يعلو ظهرك ما مل تركع”.

ولكن رمي املسؤولية كلها عىل مؤامرات الغرب يعني 

“العدمية” يف األقطار العربية، فكأنا هي مساحة خالية 

من البرش متاما، أو عدمية العقل واإلدراك واإلرادة، وهذا 

أقبح فضال عن كونه غري واقعي، وال يعدو  لعمري عذر 

الهروب من االعرتاف بالجزء األهم بل واألصيل يف صناعة 

هذا الواقع، واملتمثل يف تركيع األمة لتعلوها مصالح الدول 

الغربية.

يحتج البعض باالدعاء أن الشعوب العربية غري مؤهلة 

هي  لذلك  العلمية،  للعقول  فقرها  نتيجة  الدولة  لبناء 

أن  غري  األمم،  تطور  مواكبة  عن  العجز  حدنّ  اىل  قارصة 

الواقع  إن  ثم  قاطع،  بشكل  ذلك  تنفي  البرشية  الفطرة 

اسامعيل القاسمي/ الجزائر

مقاالت

العدد 115 محرم الحرام 1439هـ52



نفسه يرد هذا االدعاء.

 2013 أغسطس   01 يف  الحرص،  ال  املثال  سبيل  فعىل 

كشف االتحاد العام للمرصيني يف الخارج أن عدد العلامء 

عامل،  ألف   )86( و ثانني  بلغ ستة  الخارج  )املرصيني( يف 

وأن إجاميل مدخرات املرصيني يف الخارج نهاية 2011/12 

االستثامرات  ضعف  ميثل  ما  دوالر،  مليار   147 تجاوزت 

األجنبية يف مرص؛ وال تبتعد كثريا هذه األرقام يف العراق و 

سوريا و الجزائر و املغرب؛ و هي يف مجملها      وجوهرها 

هذه  بأن  يرى  للموضوعية،  ومتجرد  منصف  أي  تجعل 

الطاقات كافية بل فائضة عام هو رضوري لنهضة الشعوب، 

ومل تكن هجرتها برغبة ذاتية، بقدر ما كانت إكراها من 

الداخل يف الغالب األعم؛.

)رؤية  كتابه  يف  بريجنسيك  زبيغنيو  قول  يحظرنا  وهنا 

األفراد  مثل  “مثلها  السلطة(:  أزمة  و  اسرتاتيجية/أمريكا 

ميولها  بدافع   - موروثة  نزعات  بدافع  الدول  تتحرك 

ها التاريخي-...”؛ وهذا ما ال  الجيوسياسية التقليدية و حسنّ

تعدمه كذلك الشعوب العربية.

العربية  الشعوب  أن  مفادها:  خالصة  اىل  إذن  ننتهي 

لديها كل عوامل الوحدة، و أقوى العقول البرشية وأغنى 

الطبيعية فضال عن أعرق موروث حضاري يشكل  املوارد 

الجيوسياسية  ميولها  ولها  له،  نظري  ال  القيم  من  مخزونا 

بقيادات  ابتليت  ولكنها  التاريخي،  ها  حسنّ و  التقليدية 

مكونات شخصيتها،  من  انسلخت  وأنظمة حكم  سياسية 

لألعداء، وساحة رصاع   أو عاملة- مطية  و جعلتها -جهال 

للقوى العظمى.

و  الدينية  و  العلمية  املرجعيات  تنهض  مل  ما  ختاما: 

املجتمعية املخلصة من أبناء شعوب هذه األمة، بواجبها 

املنوط بها دينيا و وطنيا، عىل قلب رجل واحد ويف أقرب 

التي  السوء  وبطانة  الحاكمة،  النخب  أرشعة  لرد  اآلجال 

تطوقها، نحو املنابع األصيلة لألمة و مصالحها اإلسرتاتيجية 

املستوى  بنظرتها من  وترتفع  عاقل،  التي ال تخطئها عني 

القطري املفلس النفراده، ومن املستوى الطائفي والعرقي 

املتكلنّس، اىل مستوى األمة يف مهابتها التي تفرضها قدراتها 

وطاقاتها الجبنّارة؛ فال محالة أن استرشاف بريجنسيك الذي 

لخنّصه يف اآليت:” إن السيناريو األرجح هو الدخول يف حقبة 

طويلة من االصطفافات غري املحسومة، التي تجمع القوى 

وإنا  كبار،  فائزون  فيها  يكون  لن  السواء،  عىل  العاملية 

خارسون كرث”. 

أمنهم  رهنوا  الذين  هم  تقديره  وفق  والخارسون 

واقتصادهم بالواليات املتحدة من ضمنهم الرشق األوسط 

الكبري. 

يف  قرونه  إطالل  العني  بأم  نرى  الذي  االسترشاف  هذا 

عاملنا العريب و اإلسالمي، وقد نراه واقعا متكامال ال سمح 

ستحاسبهم  الشك  التي  أمتهم،  العقالء  يتدارك  مل  ما  الله 

أدق  فالحساب  غدا  وأما  واقعها،  عن  القادمة  األجيال 

وأخطر.

أن الشعوب العربية لديها كل عوامل الوحدة، و أقوى العقول البرشية وأغنى 

املوارد الطبيعية فضال عن أعرق موروث حضاري.....لكنها ابتليت بقيادات 

سياسية وأنظمة حكم انسلخت من مكونات شخصيتها،
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لغتنا

تيمقاد
• اعداد: محمود املسعودي

اثار وتراث
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تاموقادي مدينة أثرية امتازت بجميل تصميمها وبطريقني واسعني متقاطعني يقسامنها أحدهام باتجاه الرشق إىل 

الغرب واآلخر من الشامل إىل الجنوب ، وكل طريق ينتهي ببابني كبريين وكل باب مزينة بقوس كبري من  الحجارة 

واألعمدة املنحوتة بإتقان.

هذه املدينة إحدى أهم املدن األثرية التي بناها الرومانيون يف الجزائر وهي تقع يف والية باتنة يف الجزائر ويرجع 

تاريخ بنائها إىل سنة 100م من قبل الرومان إبان عهد االمرباطور تراجان، وكان الهدف منها اسرتاتيجيا، وقد كانت 

بداية تشييدها مبسافة 11 هكتاراً، وهي تبعد اليوم عن العاصمة الجزائرية مبسافة تقدر 418كم.

 وقد تحولت إىل مركز سكاين، بعدما بنى الرومان مجموعة من املساكن واملرافق التي يحرصون عىل تشييدها وفق 

الطرز املتبعة يف مدنهم، بعدما أحاطوا املدينة بجدار كبري لحاميتها. 
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التسمية

الالتيني  اسمها  من  مأخوذ  وهو  للمدينة  العريب  االسم  هو  تيمقاد 

"Thamugadi"، ومن مميزاتها أن شكلها عىل نط رقعة الشطرنج، وقد 

كانت حصناً دفاعياً عن املنطقة، وسجلت ضمن قامئة الرتاث العاملي بعد 

أن أصبحت منطقة حضارينّة.

وتحتوي املدينة سدا باسم سد كدية مداور، والذي يحمل إشارة وداللة 

عىل نط حياة السكان الرومان قدميا، وتحتوي املدينة أيضا عىل كثري من 

املختلفة،  كاألسواق  والدينية،  الثقافية،  حياتهم  عىل  تدل  التي  املرافق 

والحاممات، واملسارح، واملتاجر، وغريها.

مميزات املدينة

الساحة  قلب  بوجود ساعة شمسية موجودة يف  تيمقاد  مدينة  تتميز   

تحدد  التي  املتعامدة  الطولية  الخطوط  من  العمومية، وهي مجموعة 

أيضاً  املدينة  املنطلقة، وتضم  الشمس  الوقت من خالل أشعة  للسكان 

مكتبة عمومية تحوي قرابة ثانية رفوف من الكتب، وهي ثاين مكتبة 

رومانية يف ذلك الوقت، ويشار إىل أننّ هذه املدينة يسكنها عدد قليل من 

السكان الذين يطلق عليهم اسم بلعشاش ومتتاز بهدوء وطأمنينة ، كام 

أنها مدينة زراعية تتميز بالنشاط الزراعي والفالحة.

الطراز املعامري

لوحة شطرنج من  واتخذت شكل  مربنّع،  تيمقاد عىل شكل شبه  بنيت 

من  مجموعة  وجود  إىل  باإلضافة  لها،  الرئيسني  الطريقني  وجود  خالل 

مع  تقاطعها  عند  الطرق  هذه  وتشكل  لهام،  املوازية  الفرعية  الطرق 

بعضها البعض مجموعة من املربعات التي تبلغ أطوال أضالعها ما يقارب 

العرشين مرتاً، مخصصة بشكٍل أسايس لبناء املنازل. 

ومع زيادة عدد سكان املدينة ُهدمت األسوار التي كانت محيطًة بها، 

الجهة  يف  تركزت  التي  الجديدة  األحياء  من  مجموعة  مكانها  وبنيت 

الرشقية منها، وتعترب هذه املدينة واحدة من املدن الفريدة من نوعها يف 

العامل؛ الحتفاظها بتصميمها األويل القديم، ومبرافقها العامة، مام جعلها 

نوذجا للمدينة الرومانية القدمية، فضال عن متيزها باملساحة الشاسعة، 

ما جعلها تسمى مبومباي نوميديا.

املراحل التي مرت بها

وانتهاء  امليالدي  السابع  القرن  من  ابتداًء  اإلسالمي  الفتح  حلول  مع 

بالعهد البيزنطي تحولت الحياة الحرضية باملدينة إىل مدن أخرى أسسها 

الفاتحون مثل: عطاء، ونيكة، وبعد قرون من التغريات العمرانية، غمرت 

عنها  التنقيب  يف  الفرنسيون  النسيان، حتى رشع  ولفها  املدينة  األتربة 

ابتداًء من عام 1880 وبقيت األبحاث األثرية قامئة حتى استقالل الجزائر 

حيث تم اكتشاف 75% لحد اآلن من املدينة. 

ويف صيف1962 أبرزت التنقيبات املدينة األصلية التي بناها اإلمرباطور 

تراجاس، وأقام الفرنسيون متحفاً نقلوا إليه مجموعة من التحف األثرية 
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الثمينة لحاميتها من النهب والتلف ومنها جرار وأدوات فخارية ولوحات 

والحاممات  الخاصة  املساكن  أرضية  تغطي  كانت  جميلة  فسيفسائية 

العمومية ومجموعة من التامثيل والنصب التي تعطي كلها صورة عن 

والتي  عليها  املنقوشة  والرسوم  الكتابات  عرب  تاموقادي  أهل  معتقدات 

موضوعة  نصب  وهي  واملدينة،  األفراد  تاريخ  عىل  التعرف  إىل  تقود 

لتقديس األموات أمامها صحون العتقاد الرومان أن أرواح املوىت تستيقظ 

لتأكل.

املعامل األثرية يف تيمقاد

 ُمنتدى تيمقاد: وهو عبارٌة عن ساحٍة كبريٍة تقع يف تيمقاد، وتمنّ بناؤه 

بعد االنتهاء من بناء املدينة، ويشغل املنطقة املتوسطة يف املدينة، فريبُط 

عىل  ويحتوي  بها،  املحيطة  األخرى  واألقسام  األحياء،  كافنّة  مع  مركزها 

الكثري من املعامل األثرينّة يف تيمقاد، كاملرسح، والكاتدرائية، واملعبد، وكثري 

من املعامل األثرينّة االخرى. 

يف  ويُقع  تيمقاد،  يف  القدمية  األثرينّة  املعامل  من  وهو  تيمقاد:  مرسح 

جنوب املنتدى وتشري الدراسات إىل أننّ قدرته االستيعابية تصل اىل أكرث 

من 3500 مشاهد، وكانت تُقام فيه العديد من املرسحينّات، والعروض 

الرتفيهينّة، واملهرجانات التي كانت تتمينُّز بها املدينة.

للتدمري  تعرنّض  وقد  تيمقاد،  املعابد يف  أشهر  معبد سرييس: وهو من   

الزالزل التي رضبت املدينة،  الُجزيئنّ بفعل العوامل الطبيعينّة، وخصوصاً 

وقامت السلطات الجزائرينّة برتميم املعبد، وإعادة هيكلة بنائه كام كان 

يف السابق. 

املكتبة: وهي من أشهر املكتبات األثرينّة الرومانينّة يف تيمقاد، وتمنّ اكتشافها 

يف عام 1906م، وكانت تحتوي عىل العديد من النصوص باللغة الالتينينّة 

نت العديد من  القدمية، والتي تُشري إىل التاريخ الرومايننّ القديم، كام تضمنّ

أننّ  اإلحصاءات  ر  وتُقدنّ بحالٍة شبه جينّدة،  كانت  التي  التاريخينّة  الوثائق 

املكتبة كانت تحتوي أكرث من 28000 مجلد، وكتاب، ومخطوط.

 قوس النرص: هو معلٌم أثرٌي يُوجُد عند املدخل الجنويبنّ ملدينة تيمقاد، 

صة  ُمخصنّ لها  كبريٍة  كبوابٍة  ويُستخدُم  للمدينة،  ممينّزًة  واجهًة  ويُعترُب 

لتنظيِم حركة سري املشاة، والعربات من داخل وخارج تيمقاد، وقد قام 

اإلمرباطور الرومايننّ سيفريوس بإعادة تأهيل القوس بإضافة العديد من 

الُنقوِش إليه.
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1_التغيري يبدأ ِمنك ، من بيتك، من املََحلة التي تَسكن بها، َومن ثم القرية أو املدينة أو املحافظة، 

اذا اردت أن تحظى بحياة رائعة كام باقي الدول َفساهم انت ومن حولك يف خلِقها َوال تَضع 

املسؤولية عىل الحكومة فقط وإن كانت ُمقرصة يف َدعم ذلك.

رسائل...
الى من يهمه األمر

كُن أنت التغيري الذي تُريده لِهذا العامل، َومن ثَم مُيكن 

ان يُساعدك أبناء الحي أو ُمختار املحلة أو شيخ العشرية 

أو وجهاء القرية أو املسؤولون يف مدينتك إن حاولت ان 

تطلب معونتهم يف تحقيق فكرة ما أو تطبيق مبادرة تراها 

جيدة.

2_كونَك عراقي نلَت رشف القتال َوالجندية، أياً كانت 

الجهة او الفصيل الذي قاتلت معه، فاَل تُضيع أجرك وأجر 

القتال  ساحات  يف  استشهدوا  َمن  وأجر  َمعَك  قاتل  َمن 

املُدن  اهايل  عىل  النابية  الكلامت  رمي  خالل  ،ِمن  ُهناك 

املُحررة أو أن تتهم اعراض النساء بىشء ما ،فال تنىس أنهن 

عراقيات ،َورشفهن من رشفك، أو كام يقول اهلنا )الُحرة 

عراقية  هذه  قول  ازملة  انت  )اذا  يعني   ) الَخرينّ بشارب 

َوبشاريب( ،كونَك جنديا فالجندية رَشف وَكونك ِعراقيا فَهذا 

رَشف اخر ، وَكونك تدافع عن العراق وارضه واهله فَهذا 

فَخر َورشف لَك قبل َغريك، الجندية واجب ُمقدس، َوهي 

كراتب  تتقاضاه  أجر  مرتني،  االجر  بها  َولك  ايضاً  وظيفة 

السالح  َوحمل  ،فالُجندية  الوطن  أجل  من  الجهاد  َوأجر 

ُوجدت للدفاع عن وطنك فاَل تستغلها بهدِف اخر.

العراق  ارض  عن  دافع  ُمقاتل  لكل  َوتقدير  3_ُشكر 

جنودنا  ِبذلك،منصورين  اهله  يعرينّ  َومل  ورشف  مبهنية 

األبطال بكل فصائلهم ،أنتم فخرنا وأنتم ُحامة الَوطن.

عليها  والقامئني  االغاثة  َحمالت  لكل  وتقدير  4_ُشُكر 

،والتي انطلقت ملساندة النازحني واملدن املحررة،انتم أهٌل 

لها ،شكراً ِمن القلب.

التي  الَنرش  َودور  املكتبات  لِتلك  وتقدير  5_ُشكر 

ساهمت يف الثورة الفكرية َونرش املعرفة من خالل اقامة 

مهرجانات القراءة يف عدة ُمدن.

واملنظامت  املدين  املجتمع  ملنظامت  َوتقدير  6_ُشكر 

االيجابية  الفعاليات  من  بالكثري  ساهمت  التي  االنسانية 

من خالل اقامة املهرجانات املتنوعة وبازارات الفرح.

األبواب،  عىل  َحرِجة،االنتخابات  مرحلة  يف  7_نَحن 

من  والطائفية  التفرقة  وتر  عىل  يلعب  أن  يحاول  والكل 

ان يخدعك  أذىك من  الحكم،كُن  اىل كرايس  الصعود  أجل 

الذين  اولئك  الضحية وَكل  الشعب وحده  ان  أحد،َواعلم 

رائعة  بحياة  ينعمون  والطائفية  التفرقة  وتر  عىل  لعبوا 

الشعب  ووحده  والوالئم  والسفرات  الحديث  ويتبادلون 

من يدفع الثمن غالياً.

8_امتنى لَو أجد ِسياسياً ِعراقياً ، َوليس سياسياً حزبياً 

أو سياسياً ُسنياً أو سياسياً شيعياً او كردياً .. الخ .

9_يا َحبذا لَو يتم تسليط الضوء عىل الفرق التطوعية 

وأن تلقى َدعامً اكرب ِمن الحكومة.

10_اقامة ندوات وبرامج تدريبية وتأهيلية للنازحني 

ورفع مستواهم العلمي من اجل مساعدتهم يف االنخراط 

سفانة العاشور/ االمارات

مقاالت
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يف املجتمع من جديد وايجاد فرصة عمل.

َوالعمل  الشهداء  بذوي  خاصة  احصائية  11_َعَمل 

لبعض  وتوفري مكان مالئم  براتب شهري  ُمساندتهم  عىل 

العوائل التي تسكن يف اماكن غري صالحة للَعيش من خالل 

دائرة الخدمات االجتامعية او دائرة ذوي الشهداء.

لعملية  خطة  ووضع  املحررة  املدن  اعامر  12_اعادة 

ذلك،  أجل  من  اجنبية  رشكات  مع  والتعاقد  االعامر 

وتعويض االهايل عن ما خرسوه جراء العمليات العسكرية 

)محالتهم وبناياتهم ومنازلهم(.

التواصل  صفحات  مستخدمينّ  لِكل  13_رسالة 

االجتامعي ، ال تشارك خرباً دون التأكد منه، ال تنرش َخرباً 

ِبَغرض الفضيحة،ال تنرش خرباً لِغرض استفزازي او طائفي، 

سبباً  تكن  فال  االخرين  بقتل  منشوراتك  تُساهم  فقد 

املايض  مبواضيع  املجادلة  يف  وقتك  تَهرق  َوال  ما،  ِبجرمية 

إن كانت طائفية او سياسية، َوتذكر ان َمن يَحمل املايض 

تتعرث ُخطاه.

14_اجعلوا اسم العراق قبلة لكم،توحدوا به،توحدوا 

من أجلنا جميعا،من أجل امهاتنا،من أجل أن تزف االمهات 

ابناءها اىل غرف حبيباتهم اىل) غرف الحب والسالم( ، ال 

اىل مقربة )وادي السالم (.

يرُثون  الذين  ألولئك   ، االختصاص  لذوي  15_ُمناشدة 

بأفكارهم  االجتامعي  التواصل  صفحات 

(االدارة،العلوم  متعددة  مجاالت  يف  البناءة 

لو  ياَحبذا  االخرى(  السياسية،االقتصاد،العلوم 

تكون لكم مشاركة يف االنتخابات القادمة، اقالمكم 

َوحدها ال تكفي، شاركوا يف بناء العراق ،َوساهموا يف 

ترتكوه  اعناقكم،فال  يف  امانة  ،العراق  السياسية  العملية 

يضيع ،ُخذوا مواقعكم َوال تحرمونا ُعقولكم.

16_كُل ما كُتَب اعاله ، كتبتُه كِعراقية انتمي للِعراق 

فَقط، لَيس لَدينّ توجهات سياسية،َوال انتمي لِحزب ُمعني 

َومذهبي  وديني  َوطني  العراق  (وحده  ما،  َمذهب  َوال 

العراق  يف  الحكم  نظام  يكون  أن  يَُهمني  أُِحب(َوال  الذي 

َملكياً أو ُجمهورياً،شيعياً أو سنياً ،كُردياً او عربياً، دينياً أو 

،َوال يهمني أن اناقش إن كان من حكموا العراق  علامنياً 

من قبل كانوا عىل حق ام عىل باطل ، ألنني ال أحبذ النظر 

للاميض ابداً، كُل ما يَهمني االن هو الحارض َوما الذي مُيكن 

أجد  أن  اىل  أتطلع بشغف   ، اجل حارضنا  نصنعه من  ان 

َوطني يَحكمُه َوطنينّ ، ال يَهمه سوى العراق َوأهل العراق، 

ما يَُهمني هو أن يكون عراقياً يُكرُِس طاقاته وافكاره من 

أجل بناء الوطن،وأن أرى العراق يف قامئة الدول املتطورة 

فخرياتنا تكفي نصف الكرة االرضية َوأكرث، وأن يتم تعديل 

، وان  الكرمية لكل فرد عراقي  الحياة  الدستور مبا يضمن 

يتم نقل كل تَجارب الدول املتقدمة يف االدارة والتخطيط 

من  فشيئاً  َوتطبيقها شيئاً  املؤسسات  َوبناء  االنسان  َوبناء 

اجل عراق ليَس كِمثله ىَشء.

كُن أذىك من ان يخدعك أحد،َواعلم ان الشعب وحده الضحية َوكل اولئك 

الذين لعبوا عىل وتر التفرقة والطائفية ينعمون بحياة رائعة ......ووحده الشعب 

من يدفع الثمن غالياً
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• ترجمة ورشح ا.د عديل السمري

• اعداد احمد محفوظ

إن أهم ما يسعى له علم االجتامع اليوم هو الدراسة العلمية للعالقات اإلنسانية وما يرتتب عليها. وهو واحد من أهم املوضوعات 

العلمية ولكنه يف نفس الوقت ليس أبسطها، ملا للعالقات اإلنسانية من تعقيد إىل حد كبري، بسبب ما تصادفه من إعاقات ومشاكل، الن أهم 

جزء من العالقات هو املعنى املرتبط بها والذي يتم مامرسته من خالل الناس الذين يشرتكون يف تلك العالقات، وهذا الجزء غري مريئ او خفي 

وال ميكن مالحظته بصورة مبارشة.

علم االجتماع
ضرورة لفهم الفرد والمجتمع

أسرة ومجتمع
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ان اهم وحدة يف علم االجتامع هو النسق االجتامعي الذي يتكون 
من جامعة من األفراد او من اشخاص عىل قيد الحياة، يشرتكون يف نط 
البعض بطرق  ببعضهم  ويرتبطون  الجامعي،  النشاط  ما من  او شكل 

مختلفة.
واالنساق االجتامعية رمبا تكون صغريه مثل الزوج وزوجته، وميكن 
ان تكون كبرية مثل الجيش، وبعض االنساق االجتامعية ميكن ان تبقى 
لفرتة زمنية قليلة جدا مثل تحشد وتجمع الناس بسبب حصول حادث 
يف الشارع ومن ثم ينفض الناس عنه برسعة، وبعضها ميكن ان يستمر 

ويبقى لعدة اجيال مثل القبائل والشعوب.
وكل نسق اجتامعي يولنّد او ينتج او يرتتب عليه عدد من الوقائع 
املوجود  السلوك  بتنظيم  الحقائق االجتامعية، والتي بدورها تقوم  او 
مثل  والصارمة  الكبرية  االنساق  ففي  النسق.  خالل  من  االشخاص  يف 
االمة، فان هناك املاليني من الحقائق االجتامعية التي ينبغي دراستها، 
والطريقة العلمية الوحيدة لدراستها تتمثل بتقسيمها لرشائح او فئات 
الحرب،   ، العمل   ، االجتامعية  الطبقات  املدن،   ، السكان  مثل  صغرية 

التغري االجتامعي، وما اىل ذلك.
ورغم أن علم االجتامع يرجع اىل 100 سنة تقريبا ، ولكن االهتامم 
بالعالقات االنسانية او البرشية وما يرتتب عليها من نتائج فانه اقدم من 
الحضارة نفسها، كام ان دراسة السلوك والعالقات االنسانية وما يرتتب 
عليها قدمية جدا، وقد ظهر االهتامم بدراسة العالقات االنسانية بشكل 
 ، الحجرية  االدوات  يستخدمون  البرش  كان  عندما  الناس،  بني  نشيط 

حينام مل يكن للبرش اي لغة مكتوبة.
إن الدوافع وراء االهتامم بعلم االجتامع ليست واحدة لكل شخص، 
موضوعاتهم  عىل  متفقني  املتخصصني  االجتامع  علامء  جميع  وليس 
النهائية اي انهم ليسوا مستقرين، والذي ينبغي استفادته من علم 
االجتامع يتوقف اىل حد كبري عىل الهدف والغرض، فرمبا نريد من 
علم االجتامع الحصول عىل -وهو الهدف االول_ صورة واضحة 
عن مجتمعنا وكيفية تنظيمه وكيف يعمل، كمعرفة كيفية عمل 
النظام السيايس، او النظام االقتصادي، او ماهيتهام وأمثال ذلك 

.
من  بالتهرب  يتمثل  االجتامع  علم  من  الثاين  والهدف 
التنشئة  أو  االصول  او  االنتامء  خالل  من  املفروضة  القيود 
ونقصد  مبوضوعية،  االجتامعي  للعامل  والنظر  االجتامعية 
باالصول هو ذلك االنتامء لدين معني او لطبقة 

اجتامعية معينة او لعرق معني.
عندما  االنسان  فان  هنا  من 
يحكم  فإنه  يشء  عىل  يحكم 
او  الديني  انتامئه  بحسب 
التنشئة  بحسب  أو  السيايس 
عليها،  نشأ  التي  االجتامعية 
موقفا  نصادف  فعندما 
إما  معه  نتعامل  فاننا  ما 
بحكمة وروية وتفاوض او 
تبعا  العنف،  اىل  باللجوء 

لنشأيت واصويل االجتامعية.
بالقيم واألهداف من خالل دراسة  التعريف  الثالث هو  والهدف 
العمليات االجتامعية التي من خاللها تشكل القيم، واملراد من العمليات 

االجتامعية التعليم وما شابه ذلك.
العامل  يف  االجتامعية  التغريات  اناط  بفهم  يتمثل  الرابع  والهدف 
ومثال  باملستقبل،  تنبؤية  قدرة  او  قوة  لتحقق  املعارص  او  الحديث 
أتنبأ –مثال-  بالتعليم والعمل فهنا ميكن ان  عىل ذلك السامح للمرأة 
ان  فبدل  الزواج ستؤخر،  ، وان عملية  االنجاب سينخفض  بان معدل 
تتزوج بعمر 18 سنة ستتزوج بعد إنهاء التعليم الجامعي، وتأخر فرتة 

الخصوبة سيقلل االنجاب.
او  لتحسينها  االجتامعية  االنساق  بنية  فهم  الخامس:  الهدف 
اصالحها، فعندما نريد فهم نسق التعليم حينام نجد قصورا يف العلمية 
سببها  كان  لو  كام  القصور،  مواطن  معرفة  من  بد  فال  التعليمية، 
الدراسية  الربامج  املقررات الدراسية او القصور يف تأهيل املدرسني او 
ال  التعليمي  النظام  ان  او  الدراسية،  املراحل  نظام  بسبب  او  نفسها، 
يلبي احتياجات الواقع والطموح، فنعمل عىل تحسني وتطوير العلمية 

الرتبوية او اصالحها.
والعمليات  واالليات  العوامل  عىل  التعرف  السادس  الهدف 
االجتامعية الستخدامها يف اكتساب املزايا الشخصية، كام لو أن الزوجة 
التقدير  الرجل  ستبادل  والزوجة  شكرها،  فينبغي  الطبخ  يف  اجادت 
واالحرتام، فنكون قد اكتسبنا ميزة جديدة ، وال ينحرص األمر بالبيت بل 

يف العمل و ما اىل ذلك.
الهدف السابع من علم االجتامع ان نتعلم بصورة كافية امليكانزمات 
والعوامل واالليات والعمليات االجتامعية  من اجل تحقيق يشء اكرب 
البنت  نعلنّم  ان  نريد  نحن  املثال  سبيل  عىل  االجتامعية،  الحركة  عرب 
التي نستخدمها ؟ وهنا ميكن استخدم  فام هي امليكانزمات واالليات 
تشتغل  عندما  البنت  فإن  االقتصادي  بالعمل  متعلقة  ميكانزمات 
وتتعلم ستكون مصدرا لدخل افضل، او ان الزوجة عندما تكون متعلمة 
ستكون افضل يف تربية اوالدها، فهذه كلها ميكانزمات وعوامل من اجل 

تحقيق تغيري اجتامعي.
الهدف الثامن من علم االجتامع للمساعدة يف تطوير وسائل لحل 
مشاكل اجتامعية محددة او معينة، فمثال؛ عندنا مشكلة كالطالق فاننا 
قواعد من  نجعل  ان  اما  املشكلة وهنا  لحل هذه  نبحث عن وسائل 
البداية متنع وقوع املشكلة من االساس، او ان تكون املشكلة بالفعل 
موجودة فرنيد ان نعرف كيفية حلها، فنبحث ونجرب وسائل تخدمنا 

يف حل هذه املشكلة. 
الهدف التاسع من دراسة علم االجتامع ان تعدنّ نفسك للعمل يف 
مهنة يف املستقبل يف احد العلوم االجتامعية او يف مجال مرتبط بالعلوم 
او  االجتامعية  الخدمة  او  العامة،  االدارة  او  القانون  ،مثل  االجتامعية 
العمل السيايس. مبعنى ان تعلَُّم علم االجتامع سوف يكون مفيدا للفرد 

حينام يعمل يف احد املجاالت املذكورة.
الهدف العارش من علم االجتامع وهو اشباع الفضول العلمي، ملعرفة 

جوانب واساليب واهداف هذا العلم أو ما يقدمه للفرد واملجتمع.
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1( أن يجعل من رفاه التالميذ ومصالحهم محوراً اساسياً لكل قراراته 

وأفعاله.

2( أن ينجز مسؤولياته املهنية بكل أمانة وصدق واخالص.

3( أن يدعم ويحمي الحقوق املدنية واالنسانية لكل األفراد.

4( أن يحرتم ويطيع الدستور والقوانني واألنظمة املعمول بها يف 

مجتمعه وال يشرتك عن قصد أو يدعم أية منظمة أو نشاط يرمي 

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إىل قلب نظام الحكم فيه.

5( أن يطبق السياسات الرتبوية املرسومة ويراعي قوانني وأنظمة 

وتعليامت نظامها الرتبوي.

6( أن يسلك سبالً مالمئة ومناسبة لتطوير وتصحيح القوانني والسياسات 

الرتبوية.

7( أن يتجنب استغالل مركزه / مراكزه ملكسب أو مصلحة شخصية 

سواء أكان ذلك يف مجاالت سياسية، أو اجتامعية، أو اقتصادية، أو أية 

مجاالت أخرى. 

8( أن يسعى للحصول عىل درجات أكادميية أو تأهيل مهني وأن يكون 

ذلك من مؤسسات معرتف بها.

9( أن يحافظ عىل مستوى املهنة ويسعى لتحسني فعاليتها من خالل 

البحث واستمرارية النمو املهني.

10( أن يحرتم جميع العقود واالتفاقيات السارية، ويلتزم بكل ما يتم 

التوصل إليه بشأنها.

قواعد أخالقية لمهنة االدارة التربوية
إن أهمية البعد األخالقي لإلداري الرتبوي تشكل محوراً أساسياً تجب العناية به عند استقطاب اداريي املستقبل وتربيتهم ومن املفروض أن يتم 

التأكد من متتع إداريي املستقبل مبفاهيم أخالقية صحية، وأن تنمي فيهم روح االلتزام بالسلوك األخالقي.

وفيام ييل عرشة أبعاد أخالقية لها داللتها يف سلوك االداري الرتبوي.

إعداد: عيل الهاشمي إدارة وتنمية
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إن القيادة الرتبوية كسمة من سامت الشخصية، اناا تكتسب وهي 

سمة مركبة، تضم سامت جسمية وعقلية وانفعالية واجتامعية.

• وأهم السامت الجسمية، كام نعلم جميعاً: الصحة الجسمية، والحيوية 

والنشاط، والخلو من اإلعاقات.

• ومن السامت العقلية: الذكاء، والكفاءة العلمية، والثقافة الواسعة، 

واملعرفة الرثية، وسعة األفق، وبعد النظر، ونفاذ البصرية، وحسن 

الترصف، والتفكري اإلبداعي، والطالقة اللفظية، والقدرة عىل فرض 

األفكار، والحكمة يف اتخاذ القرار، والقدرة عىل التأثري واالقناع.

• ومن السامت االنفعالية: املودة، والحب، والثبات االنفعايل، والنضج 

االنفعايل، واملشاركة الوجدانية، والثقة يف النفس، وقوة اإلرادة، وضبط 

النفس.

• ومن السامت االجتامعية: االنبساطية، وتكوين العالقات اإلنسانية 

والصداقات، والتعاون، والقدرة عىل االتصال االجتامعي، واملشاركة 

االيجابية يف نشاط الجامعة، وروح الفكاهة، واملرح، والدميقراطية، 

والذكاء االجتامعي، وتحمل املسئولية االجتامعية، والتسامح، وحسن 

االستامع، وتقبل النقد، واحرتام اآلخرين واحرتام آرائهم، وإجادة الحوار، 

واالنضباط، ومسايرة املعايري االجتامعية.

وإىل جانب هذه السامت، سامت أخرى عامة كثرية، مثل: حسن 

املظهر، واحرتام الوقت والنظام، ومعرفة العمل، واملوضوعية، واملساواة، 

واألمانة، والعدل، والصدق، والرصاحة، واإلخالص، واالستقامة، والعفة، 

واإليثار، والتدين، والتمسك بالقيم، والتواضع، والبساطة، واملرونة، 

والحزم، والشجاعة يف الحق، واملثابرة، والحساسية ملشكالت األعضاء، 

والتوافق، والصحة النفسية.

سمات القائد اإلداري
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أعمار البشرالعلماء يستعينون بالديدان لتحديد
يستمر العلامء يف محاوالتهم لفهم العامل من حولنا، ويكشفون يف كل يوم 

عن معلومة جديدة لتكون حجراً جديداً يف بناء مستقبل البرشية.

ويف آخر األبحاث املثرية لالهتامم، توصل علامء من أملانيا وأمريكا واليابان 

الحية،  الكائنات  عمر  متوسط  لتحديد  بسيطة  طريقة  إىل  وهولندا 

يف  نرشت  التي  الدراسة  نتائج  األملانية  بالنك"  "ماكس  جمعية  وأوردت 

."Nature Communications" مجلة

يف التفاصيل وجد العلامء رابطاً بني حجم نويات خاليا أحد أنواع الديدان 

قل  وكلام  حياتها.  مدة  وبني   ،"Caenorhabditis elegans" األسطوانية 

حجم املحتوى الخلوي، زاد متوسط العمر املتوقع للكائن الحي.

كام ان العالقة نفسها وجدت لدى ذباب الفاكهة والقوارض، حيث اكتشف 

العلامء أن النشاط البدين املكثف يعمل عىل تقليص حجم نويات الخاليا.

ويف دراستهم لتلك الظاهرة لدى البرش، أثبتت التجارب التي أجروها عىل 

النسيج العضيل ألشخاص تزيد أعامرهم عىل 60  عاماً نفس النتائج.

كام أكد العلامء عىل أنه كلام صغر حجم النويات، قلت كمية الفيربيالرين  

"بروتني داخل النوية يساهم يف عملية نسخ الحمض النووي الرايبوزي".

وخلص الباحثون إىل أن حجم هذا الجزء يف الجسم "محتوى النوية" قد 

يكون مؤرشاً قوياً عىل العمر الحيوي للخاليا، وبالتايل مدة حياة الكائنات 

الحية مبا فيها اإلنسان.

املصدر: وكاالت  

إعداد: اسامعيل الربيعي طب وعلوم
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ثوريا  قلام  األمريكية،  "تكساس"  بجامعة  العلامء  من  مجموعة  طورت 

العلامء  ثوان فقط، ويتوقع  الرسطانية يف 10  الخاليا  قادر عىل كشف 

بحسب   ،2018 عام  بحلول  العمليات  غرف  يف  متاحا  القلم  يصبح  أن 

صحيفة "تايم".

"قلم  املسمى  للرسطان،  التشخييص  "القلم"  بتصميم  العلامء  وقام 

ماسبيك"، ليصبح قادرا عىل تقديم التشخيص الفوري للجراحني.

ماسبيك"،  "قلم  تشخيص  أجريت رسعة  التي  األولية  التجارب  وأكدت 

التي تعد أرسع 150 مرة من الطرق التقليدية املعمول بها حاليا.

إصابتها  يف  املشتبه  األنسجة  عىل  القلم  األطباء  يضع  استخدامه  وعند 

التشخيص  وتدوين  لألنسجة،  الجزيئي  الرتكيب  بقراءة  ليقوم  باملرض، 

عىل شاشة الكومبيوتر املوصلة بالقلم.

ويأمل الخرباء أن يساعد هذا القلم الجراحني عىل اتخاذ إجراءات أكرث 

أمانا ودقة، حيث ميكن أن تزال جميع األنسجة الرسطانية من املريض 

دفعة واحدة، مؤكدين أنه ميكن أن يخفض عدد املرىض الذين ينتكسون 

بعد إزالة األنسجة الرسطانية.

وأكد العلامء دقة القلم التشخييص، التي تصل نسبتها إىل 96 يف املئة، يف 

التمييز بني األنسجة السليمة واملريضة، ويأمل الباحثون الذين طوروه 

ترك  يقلل خطر  الخبيثة، مام  الكتلة  آثار  إزالة جميع  من  يتمكنوا  أن 

الخاليا الرسطانية وراءها.

قلم يشخص السرطان

في 10 ثوان

السكّر يف  نتائج دراسة جديدة إن استهالك كمية كبرية من  قالت 

النفسية.  املشاكل  ويفاقم  االكتئاب،  درجة  من  يزيد  قد  الطعام 

الحلوى  تناول  أن  عن  الشائعة  الفكرة  النتائج  هذه  وتناقض 

واملرشوبات السكرية يرفع من الحالة املعنوية.

يفاقم  بلندن  كوليج  جامعة  يف  أجريت  التي  الدراسة  وبحسب 

اإلفراط يف أكل السكر من مشكلة االكتئاب وليس العكس كام كان 

يُعتقد من أن االكتئاب يزيد الرغبة يف أكل السكّر.

واعتمدت  "ساينتيفيكريبورتس"،  مجلة  يف  الدراسة  نتائج  نرُشت 

بياناتها عىل مراجعة نتائج 6 دراسات عن النظام الغذايئ واالكتئاب 

أجريت يف كندا وفرنسا والواليات املتحدة ونيوزلندا وأملانيا كوريا 

خطر  يزيد  بالسكريات  الغني  الغذايئ  النظام  أن  وتبني  الجنوبية، 

اإلصابة باالكتئاب، ويفاقم الحالة لدى املصابني بها.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة املجّمعة مع دراسات سابقة أُجريت 

عىل  سلباً  يؤثّر  للسكر  املفرط  االستهالك  أن  وجدت   2002 عام 

القدرات املعرفية لدى كل من كبار السن واألطفال.

مالعق   6 من  أكرث  استهالك  عدم  عىل  الصحية  التوصيات  وتحث 

سكّر يف اليوم للمرأة، و9 مالعق يف اليوم للرجل. ويبلغ عدد مالعق 

السكر يف عبوة مرشوب غازي حوايل 8.25 ملعقة، بينام تحتوي حبة 

املوز عىل 3 مالعق سكّر.

هل يزيد السّكر
من حجم االكتئاب؟
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وكان الحسني 
مير عىل أرضنا
مرة كل عام 

فنبيك عليه
ويبيك علينا الغامم 

وكنا نخاف الوصول إليه
فنميش مع الخوف
حيث الدروب تنئ
وحني نصري هناك 

ينئ الرخام 
ودار الزمان 

وصار الحسني 
يجيء كثريا
كثريا كثريا 

فصار إذا مر فينا
دفناه حياً وقلنا عليك السالم 

فيا َمن عليك السالم 
ملاذا عليك السهام 

ويا َمن عليك السالم
كثريون َمن يدعون بأنك منهم 

إذا جئتك اآلن ماذا ستلبس ؟
كيف سألقاك بني الزحام ؟

ويا من عليك السالم 
ملاذا ينام والة البالد

وقاتلنا ال ينام 

ويا ابن الحاللني
كيف سرتىض 

وهذا األمري الجديد 
ُح باسمك  يُلوِّ

يك يرسق الريش 
من بيت مال الحامم 

ويا َمن عليك السالم 
ملاذا إذا قلَت قوموا لنبدأ

صحنا متهْل
فإنّا نريدك مسك الختام 

ويا َمن عليك السالم 
عراقك قد وزَّعْتُه السيوف عىل الغاصبني

غدا سبة 
يف شفاه اللئام 

ويا من عليك السالم 
هنا خمرة األمراء أضاعت بالدا

هنا مطر من رصاص البغاة 
هنا جبهة يف الشوارع 

جئت إليك 
وأجفان طفيَل ظل لحرب ستأيت

وباحة بيتَي أرض حرام

ويا من عليك السالم
بأي الوجوه سنؤمن؟

خلف اللثام لثاٌم 
وخلف اللثام لثام

ختامًا

هجير الكالم
• من قصائد مهرجان ربيع الشهادة

• مقاطع من قصيدة للشاعر ياس السعيدي 
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مصدر املعلومات: العتبة الحسينية املقدسة + وكاالت


