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الترحم على الطغاة 
                           دعوة للتغيير

يحيى الفتالوي

نظام  سقوط  بعد  خريا  العراقيون  استبرش 
جديدة  بحياة  االمل  ميألهم  وراح  الطاغية، 
يعمها االمن والحياة الكرمية والعيش فرتة من 

راحة البال.
الحكومات  وتوايل  االيام  مرور  ومع  ولكن 
يف  الطاغية  حكم  عىل  الرتحم  وترية  أصبحت 
موجة  راحت  معها  وباالطراد  واضح،  تصاعد 
تزداد  واالمتعاض  والكراهية  والنفور  الغضب 
يوما بعد يوم عىل كل مفاصل الدولة وبخاصة 

منها الطبقات املتحكمة مبقدرات البلد.
يسوقها  التي  والحاالت  االمثلة  كانت  وقد 
يف  تتمثل  املرحلتني  بني  التفضيل  يف  الناس 
مواد  املثال  سبيل  عىل  منها  معينة  نقاط 
من  كثري  يعتقد  التي  التموينية  البطاقة 
الحكومة،  تلك  انجازات  من  بانها  العراقيني 
خاص  أممي  برنامج  عرب  كانت  أنها  حني  يف 
بالنفط مقابل الغذاء والدواء، وهكذا كانت 
دفاعات كثري من املثقفني واصحاب الرأي يف 

تصحيح املعلومات وتوعية الجامهري.
االيدي  مكتوف  وقف  الدفاع  صف  ولكن 
التي  املهمة  القضايا  بعض  أمام  فوه  متلجام 
رئييس،  بشكل  البسيط  املواطن  حياة  متس 
من  صار  الذي  الصحي  الجانب  رأسها  وعىل 
البلد  ابناء  غالبية  عىل  جدا  الثقيلة  االعباء 
خصوصا مع تزايد االمراض وتنوعها، والغريب 
مفاصله  شمل  قد  املجال  هذا  يف  السوء  ان 
الجانب  عىل  يقترص  ومل  والخاصة  العامة 

الخاص كام كان -نوعا ما-ابان حكم الطاغية.
نجد  املجال  السوء يف هذا  مراحل  تابعنا  ولو 
برملاين،  او  حكومي  تغيري  كل  مع  تزداد  انها 
اناس  تويل  هو  ذلك  يف  السبب  ان  ويبدو 
والعجيب  حرصا،  املجال  هذا  يف  يعملون 
انهم ال يرون اال كيفية حامية اقرانهم وتوفري 
مبستواهم  االرتقاء  شأنها  من  التي  املناخات 
االقتصادي، يف مقابل إغفال النظر متاما عن ما 

يعانيه الشعب من شظف العيش، فضال عن 
معاناة البلد برمته من حالة اقتصادية مرتدية 

بسبب الحروب وغريها.
وان الخطب االفضع واالمر الجلل غياب عنارص 
املراقبة واملحاسبة لهذا املجال، يف تطبيق حريف 

ملقولة من أمن العقاب أساء العمل.
لقسم من  الفردية  الحاالت  بعض  نعم هناك 
السوء  حالة  ولكن  االنسانية،  الطبية  الكوادر 
هذا  من  الحكومي  الجانب  يف  وبخاصة  أعم 
املجال فلم تعد تلك الحاالت العالجية املجانية 
التي كانت أيام حكم الطاغية يرى لها وجود.

ويرى البعض ان هذا الخلل وغريه قد شاركت 
به الجامهري بنفسها وذلك من خالل انخراطها 
وبالتايل  االنتخابية  الدميقراطية  العملية  يف 
فانهم يضعون اللوم عىل الجامهري يف الوصول 

اىل هذه الحال.
ولعمرك فان هذه املقولة كانها كلمة حق يراد 
مجمل  تربير  اىل  تسعى  جانب  فمن  باطل، 
الحكومية  املراحل  رافقت  التي  االخطاء 
العملية  السابقة، فضال عن سعيها اىل افشال 
من  النفور  حالة  زرع  خالل  من  الدميقراطية 

االنتخابات، الجراء التغيري املنشود.
ورمبا انطلت هذه الحيل عىل بعض الجامهري 
من مختلف الرشائح االجتامعية، وهنا ينبغي 
يف  املتمثل  والعقيل  الحتمي  السؤال  طرح 
ايجاد البديل املناسب النتاج نظام حكم بغري 

االنتخابات الدميقراطية الحرة.
وهنا ال بد من التأكيد عىل أن التغيري ال بد منه 
وأنه بيد أبناء البلد، وإذا ما حدث تغيري فعيل 
ما  يف  يد  له  كانت  من  كل  بإزاحة  وحقيقي 
وصل اليه الحال، فإنه بال شك سيكون مدعاة 
تغيري  من  الجديدة  باالنتخابات  للقادمني 
السلوك وانتهاج آلية خدمة املجتمع بدال من 
خدمة الذات أو الجهة املنتمي إليها املنتحب.

في البدء
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املقدسة  الحسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  الدينية  املرجعية  قال ممثل 

الشيخ عبد املهدي الكرباليئ لوفد متعدد الجنسيات: إن حضوركم هذا 

يوفر فرصة لنقل عاملية الثورة الحسينية يف وقت يشهد فيه بعض العامل 

ازمات ثقافية وعسكرية.

 جاء ذلك خالل استقباله الوفد الذي ضم اكرث من ٤٨ شخصية من االدباء 

واملفكرين والسياسيني والصحفيني اثناء زيارتهم كربالء مبناسبة أربعينية 

االمام الحسني )عليه السالم( ملعرفة مضمونها الفكري واالنساين واالطالع 

عىل واقع املدينة الثقايف والحضاري.

أن  انسانية”  عناوين  تحمل  التي  املنظامت  عىل  الكرباليئ  الشيخ  واكد 

تبحث الوسيلة التي تستطيع من خاللها إيصال رسالتها االنسانية اىل العامل 

، مضيفاً: لو بحثنا يف زيارة االربعني هذه لوجدنا ان هناك استقطابا عامليا 

السالم( فنجد ان دخول مايقارب 12 اىل 14  الحسني )عليه  نحو محور 

مليون شخص اىل زيارة االمام الحسني )عليه السالم( خالل اسبوعني، فيام 

مل نالحظ وجود أية مشكلة بني شخص او آخر فالجميع يحب الجميع يف 

هذا املكان.

واختتم سامحته حديثه قائالً: ان حب االمام الحسني)عليه السالم( أعطانا 

حبا لآلخرين فنحن نرى ان االمام الحسني )عليه السالم( قد جسد مبادئ 

سامحته  داعيا  االخرين،  عىل  ونعكسها  الينا  انتقلت  قد  وهي  السامء 

الوفد، ان يحملوا من هذه الرحلة بعد رجوعهم املزيد من مبادئ االمام 

الحسني )عليه السالم( .

ممثل المرجعية الدينية العليا 
لوفد عالمي:

حضوركم يوفر فرصة لنقل 
عالمية الثورة الحسينية

اخبار وتقارير

املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة  الديني  التبليغ  شعبة  عقدت 

بالتعاون مع جامعة تكريت، ندوة يف محافظة صالح الدين تهدف 

لرتسيخ العيش املشرتك حملت شعار “دور الجامعات يف ترسيخ قيم 

التعايش السلمي”.

اإلبراهيمي  فاهم  العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة  مسؤول  وقال 

أقامت  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  الديني  التبليغ  “شعبة  إن 

وبالتعاون مع جامعة تكريت، ندوة تحت شعار دور الجامعات يف 

ترسيخ قيم التعايش السلمي”. مبينا، أن “هناك املئات من املثقفني 

وطلبة الجامعات شاركوا بشكل فاعل يف الندوة”.

نرش  اىل  دائم  بشكل  تسعى  املقدسة  الحسينية  أن“العتبة  واضاف 

الواحد من خالل  أبناء الوطن  التعايش السلمي بني  وترسيخ ثقافة 

الكرباليئ وعرب  املهدي  الشيخ عبد  العليا  املرجعية  توجيهات ممثل 

خطب الجمعة التي تدعو دامئاً إىل الوئام والتعايش بني أبناء الوطن 

الواحد”.

 وأشار املسؤول اىل ان “الشعبة عقدت عزمها عىل إقامة العديد من 

الفعاليات والنشاطات تحث عىل االعتدال واحرتام حقوق اآلخرين 

وترسيخ مفهوم املواطنة يف عموم العراق”.

التعايش  لتحقيق  سابق  وقت  يف  دعت  الدينية  املرجعية  وكانت 

جميع  أن  مؤكدة  واملذاهب،  األديان  أهل  بني  والثقايف  االجتامعي 

ما جاءت به الرشائع الساموية، هو الدعوة اىل السالم وإشاعة روح 

املحبة ألنها تنبع من ذات املصدر اإللهي.

لترسيخ التعايش السلمي..
العتبة الحسينية المقدسة 

تحل في تكريت

•سالم الطايئ /

• ابراهيم العويني/
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اكملت شعبة رعاية ذوي الشــهداء والجرحى التابعة اىل العتبة الحسينية 

املقدسة توثيق 1700 قصة، من املراكز االربعة التي رشعت ابوابها ابان زيارة 

االربعني يف العرشين من صفر، موثقة من خاللها القصص البطولية لشــهداء 

وجرحى ومقاتيل الحشد الشعبي والقوات االمنية.

وقال مسؤول اعالم الشعبة عامد الجشعمي ان “مجموع ما تم جمعه من 

قصص ابطالها الشهداء والجرحى واملقاتلني بلغ 1700 قصة”.

واضــاف أن “الشــعبة تعمل عىل تبويب القصص حســب نوعياتها، حيث 

ســتكون قصص الشهداء منفصلة عن قصص الجرحى وكذلك قصص املقاتلني 

االبطــال”. موضحا أنه “تــم إضافة وفرز قصص شــهداء العمليات االرهابية 

الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن”.

وأشار مسؤول اعالم الشعبة اىل الخطوات الالحقة فقال “بعد امتام فرز القصص 

 ســيصار اىل تدوينها يف موســوعة خاصة تحتوي عىل اكرث من مجلد”. مضيفا 

أن “الشعبة ستتواصل مع ذوي الشهداء الذين وثقت قصص ابنائهم للوقوف 

عىل متطلباتهم الحياتية “.

وذكر الجشعمي” ان توافد ماليني الزوار يف زيارة االربعني ساهم يف االطالع 

عن كثب عىل قصص وبطوالت الشهداء والجرحى من القوات االمنية وفصائل 

املتطوعني من خالل ذويهم مبارشة”.

وكانت شــعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى افتتحت اربعة مراكز وثائقية 

يف مداخل مدينة كربالء لتوثيق القصص البطولية لشــهداء وجرحى ومقاتيل 

القــوات االمنيــة واملتطوعني امللبني لنداء املرجعية بفتواها املقدســة للدفاع  

الكفايئ عن الوطن والعرض واملقدســات من خالل ذويهم املشاركني يف إحياء 

زيارة العرشين من صفر الذكرى الســنوية ألربعينية استشهاد االمام الحسني 

عليه السالم.

الحسينية  للعتبة  العليا واملتويل الرشعي  الدينية  استقبل ممثل املرجعية 

املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ وفدا كبريا ضم مئات املؤمنني من 

دولة املغرب العريب يف زيارة تعد االوىل من نوعها.

وقال عز الدين اللغموش منسق الوفد الزائر “نشعر بالفخر والزهو ونحن 

نحل يف كربالء املقدسة واملرقد الحسيني الرشيف وبضيافة املتويل الرشعي 

للعتبة الحسينية الشيخ الكرباليئ ممثل املرجعية الدينية العليا”.

مجتمع  وجهاء  متثل  شخصية   400 من  يتكون  الزائر  “الوفد  أن  وأوضح 

ومفكرين وباحثني وعناوين اجتامعية مختلفة”. مبينا، أن “الزيارة جاءت 

علامء  من  بعدد  وااللتقاء  الخالدة  االربعني  زيارة  مراسيم  يف  للمشاركة 

العراق االفاضل”.

وذكر اللغموش” ان الزيارة ليست االوىل من نوعها لكنها تعد االضخم من 

حيث العدد”.

لنصح ووصايا ممثل  انصتوا  “الزائرين  ان  اىل،  الزائر  الوفد  واشار منسق 

املرجعية العليا الشيخ الكرباليئ التي أكد خاللها عىل رضورة اتقان اللغة 

تراث  من  والرتبية  املعارف  ونهل  الكريم،  القرآن  لغة  سيام  األم  العربية 

األمئة املعصومني عليهم السالم”.

كربالء  مدينة  يف  الروحانية  لألجواء  ارتياحنا  عن  “نعرب  مختتام،  وقال 

الحسينية  العتبة  ممثيل  قبل  من  والضيافة  االستقبال  وحسن  املقدسة 

املطهرة”.

ومام تجدر االشارة اليه أن املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ 

الكرباليئ استقبل طيلة أيام الزيارة االربعينية عددا من الوفود الزائرة من 

مختلف انحاء العامل، تباينت بني وفود دينية وفكرية وثقافية وعامة. 

ممثل المرجعية الدينية العليا يؤكد 
لدى استقباله وفدا مغربيا على

ضرورة اتقان اللغة العربية األم سيما 
لغة القرآن الكريم

1700 قصة شهيد
تدخل التاريخ الموثق

• عامر نوري/

• حسني حامد/
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اعلنت رشكة خريات السبطني التابعة للعتبة 

استثامريا  عقدا  ابرامها  عن  املقدسة  الحسينية 

كربالء  مدينة  وسط  ومول  فندق  لتشييد 

املقدسة، يف خطوة اعتربتها الرشكة اجراًء يهدف 

اىل تعزيز االقتصاد يف املحافظة.

فوزي  املهندس  للرشكة  املفوض  املدير  وقال 

محسن شاهر  “يعد هذا املرشوع من املشاريع 

املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  املهمة  االسرتاتيجية 

طوابق  باربعة  موال  املرشوع  يتضمن  حيث 

تقريبية  وبكلفة  طابقا   14 بـ  فندقيا  ومجمعا 

تصل اىل 50 مليون دوالر”.

وأضاف أن “املرشوع سيقام عىل أرض مبساحة 

خمسة االف مرت مربع، بواقع 3500 مرت مربع 

السيارات،  لوقوف  مرآب  جانب  اىل  للمباين، 

رسداب، خدمات صحية، مولدات”.

خريات  “رشكة  ان  اىل،  املفوض  املدير  واشار 

السبطني وقعت عقدا استثامريا مع رشكة عامل 

الدرايا للتطوير التابعة اىل رشكة داماك”. مبينا 

أن الرشكة “تعد من الرشكات العقارية الكربى 

مقرها  ويقع  العريب  والعامل  األوسط  الرشق  يف 

األوسط  الرشق  يف  انتشارها  ووسعت  بديب 

من  العديد  الرشكة  وأنشأت  العريب  والعامل 

املشاريع الكربى”.

السالم  عليه  الحسني  االمام  اربعينية  زيارة  شهدت 

حضور املئات من الوسائل االعالمية املختلفة العربية 

العزاء  ومواكب  الزيارة  مراسيم  لنقل  واالجنبية 

الفكرية واالنسانية واملبادئ  الرسالة  املشاركة ولنقل 

التي تحملها زيارة االربعني.

وكان من الوسائل االعالمية التي اهتمت بنقل شعائر 

االمريكية  ويك(  )النيوز  صحيفة  وتوثيقها  الزيارة 

العتبة  اعالم  يف  الدويل  االعالم  مركز  مع  بالتنسيق 

الحسينية املقدسة .

وتحدث للروضة الحسينية موفد الصحيفة )كامل بينت( 

عن الربنامج الذي اعدة لهذه الزيارة قائال" هذه زياريت 

الثانية اىل العراق بعد زياريت يف العام السابق وتم من 

خاللها اعداد تقارير ومقاالت حول انتصارات القوات 

املسلحة واملتطوعني ضد تنظيم داعش االرهايب نرشت 

يف صحيفة ال IB TIMES. الربيطانية .

وبني كالوم بينت أنه : سيتم اعداد تقرير خاص بزيارة 

يتضمن  ويك(  )النيوز  لصحيفة  املليونية  االربعني 

اعداد الزائرين وكيفية توفري الخدمات املتكاملة لهم 

الحسينية  العتبة  ومسؤويل  االمنية  بالجهات  واللقاء 

والعباسية فيام يخص توفري الحامية لالعداد املليونية 

وبعض الخدمات األخرى.

واضاف بينت "كام سيتم عمل تقارير حول اعادة بناء 

بشيوخ  واللقاء  داعش  من  تحريرها  بعد  الفلوجة 

لفتوى  امللبني  واملقاتلني  السّنة  أهل  من  عشائرها 

التحرير  يف  املشاركة  األلوية  وقادة  الكفايئ  الدفاع 

لها  يتعرض  التي  التهديدات  حول  اخرى  وتقارير 

العراق مابعد عصابات داعش.

ريحانه المصطفى..
مشروع تنموي يضاف الى اقتصاد 

كربالء

اخبار وتقارير

صحيفة )نيوز ويك( االمريكية
تغطي زيارة االربعين بتقارير 

متنوعة
• سالم الطايئ /
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املايض  اكتوبر  االول/  الهندية يف 29 من ترشين  بانغلور  شهدت مدينة 

انطالق فعاليات مهرجان يوم الحسني عليه السالم العاملي مبشاركة العتبتني 

واطياف  مذاهب  ملختلف  واسع  وحضور  والعباسية  الحسينية  املقدستني 

الهند  داخل  من  رسمية  شخصيات  وحضور  ومشاركة  الهند  وقوميات 

وخارجها.

العتبة  بان  بانغلور  مدينة  يف  الحسينية  الروضة  مجلة  مندوب  وأفاد 

يا  “لبيك  شعار  تحت  اقيم  الذي  املهرجان  يف  شاركت  املقدسة  الحسينية 

العتبتني  وفد  قيام  اىل  باإلضافة  والصور،  للكتاب  معرضا  وأقامت  حسني” 

املقدستني برفع رايتي االمام الحسني وأخيه أيب الفضل العباس عليهام السالم.

وتحدث رئيس وفد العتبة الحسينية املقدسة السيد سعد الدين البناء يف 

كلمة القاها يف املهرجان عن االوضاع التي يعيشها العراق، ودور املرجعية 

“دام  السيستاين  السيد  املتمثلة بسامحة  النجف االرشف  العليا يف  الدينية 

ظله” يف تهدئة االوضاع عقب التوترات الطائفية التي شهدها البلد، وإصدار 

فتوى الدفاع املقدسة عن األرض والعرض واملقدسات، واالستجابة الواسعة 

من مختلف ابناء الشعب العراقي، والنتائج املتحققة بطرد عصابات داعش 

من املناطق العراقية التي دنستها.

وقال البناء “نود ان ننقل لحرضاتكم بشكل رسيع مجمل االوضاع املهمة 

يف العراق الذي تعرض اىل محاوالت خبيثة من قبل اعداء االنسانية للنيل 

عام  املعادية  الجهات  حاولته  ما  منها  العراقي،  الشعب  ابناء  وحدة  من 

ان  إال  الواحد،  العراقي  الشعب  ابناء  بني  الطائفية  الفتنة  إلثارة  2007م، 

حكمة املرجعيات الدينية يف النجف االرشف واملرجعيات الدينية االخرى، 

العشائر وغريهم حالت  واملصلحني ورؤساء  املفكرين  العقالء من  وتعاون 

دون ذلك”.

وأضاف “وملا خابت هذه املحاولة الدنيئة، سعت عدد من الدول لتقسيم 

العراق وزرعت عمالءها من عصابات داعش، وبالتنسيق مع بعض العمالء 

داخل العراق وخارجه، فاستطاعت تلك العصابات السيطرة عىل عدد من 

محافظات العراق، وانتهجت اساليب همجية ضد ابنائها، وكادت ان تصل 

تلك العصابات اىل العاصمة بغداد، ولكن يف الوقت املناسب صدرت فتوى 

الدفاع الكفايئ من سامحة املرجع الديني االعىل يف النجف االرشف السيد 

االرض والعرض  للدفاع عن  ـ  الوارف  ـ دام ظله  السيستاين  الحسيني  عيل 

واملقدسات واستجاب ابناء الشعب العراقي مبختلف طوائفه واديانه لهذه 

الفتوى. 

وأوضح أن “الفصائل املتطوعة والقوات االمنية العراقية استطاعت تحرير 

جميع املناطق التي كانت قد دنستها عصابات داعش وتحرير ابنائها ايضا 

القادمة  القريبة  االيام  يف  تحريرها  سيتم  جدا  منطقة صغرية  اال  يبق  ومل 

بإذنه تعاىل”. 

وجدير بالذكر ان: وفد العتبة الحسينية املقدسة قام بإهداء راية االمام 

الحسني اىل مسجد عسكري يف مدينة بانغلور بحضور عدد كبري من محبي 

أهل البيت عليهم السالم، منوهاً اىل ان، الوفد قام كذلك بزيارة عدد من 

االطفال العراقيني املصابني بأمراض القلب الراقدين يف مدينة الريانا الطبية 

يف بانغلور بعد اجراء عمليات جراحية لهم بالتنسيق مع العتبة الحسينية 

املقدسة.

بمشاركة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية
مدينة بانغلور الهندية تحتضن فعاليات مؤتمر يوم 

الحسين عليه السالم العالمي
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أعرض عىل حرضات االخوة واالخوات أمورا متعلقة بزيارة األربعني..

1- ال بد من الحفاظ عىل أجواء الزيارة واالهتامم بها.. الن أجواء هذه 

الزيارة تختلف عن االجواء العادية.. فينبغي عىل االنسان حني يتوكل 

التفّجع  يحافظ عىل حالة  أن  عليه  الزيارة  تعاىل ويعزم عىل  الله  عىل 

وحالة املواساة وحالة الحصول عىل األجر عند َمقدمِه اىل سيد الشهداء 

)عليه السالم(..

2- التأكيد عىل تلك األخالق الرفيعة العالية التي حملتها واقعة الطف، 

الخدمة  مواكب  أصحاب  فبعض  متابعة،  اىل  منا  تحتاج  األخالق  وتلك 

-بل الكل إن شاء الله- يتمتعون بأخالق عالية جداً ويتعاملون يف منتهى 

االخالق والروعة.

3-اإلمام الحسني )عليه السالم( صاحب مرشوع واختار مرشوعه بدقة 

ونجح فيه أميا نجاح ويف هذا املرشوع كان ينتقي أصحابه واحداً واحداً.. 

فاإلمام الحسني )عليه السالم( نظّم أموره بشكل فاز فيه فوزاً هائالً ومل 

ندرك إال بعضه.. وال زلنا يف كل سنة نستكشف شيئاً جديداً، فُنحب أن 

ربّانا  أنه  السالم( تربية، ومام ال شك فيه  الحسني )عليه  يزيدنا اإلمام 

وأوجد فينا كل ما ميكن أن ينقذنا يف الدنيا ويف اآلخرة.. واملرجو أن ال 

نغفل عن هذه الرتبية يف املحافظة عىل األمالك العامة واملحافظة عىل 

النظافة.. 

من  حياء  يتملكهم  الذين  األعزاء  األخوة  من  لكثري  فرصة  هناك   -4

احرتام  حالة  يف  كام  ممدوحا  حياًء  هناك  أن  وننوه  الرشعية..  األسئلة 

األب، وهناك حياء مذموما.. وعندما يستحي االنسان من السؤال عن 

أمور دينه.. فهذا الحياء غري مقبول.. فأمور ديننا تحتاج أن نسأل عنها 

وقد توفرت فرص كبرية يف الطريق اىل كربالء عرب محطات التبليغ التي 

نهضت بها الحوزة الدينية يف النجف االرشف وأرسلت أكرث من 1000 

مبلّغ ومبلّغة عىل طول الطريق وهم يتصدون لإلجابة عن كل ما يتعلق 

باملسائل الرشعية.

5- توصية لألعزاء يف املواكب واملشاة، بالحذر من استهداف االرهابيني، 

يحاولون  قد  تُنىس،  ال  دروساً  إخوانكم  ولقنهم  عجزوا  أن  بعد  ألنهم 

استهداف الزوار كام صنعوا قبل فرتة يف أحد املطاعم وقتلوا األبرياء.. 

فبعض املناطق قد تكون مفتوحة وبعض الذين يُهزمون يف املعارك قد 

يجدون يف هذه املناطق مأوى فيتحينوا الفرصة الستهداف الزائرين..

أود التحدث اليوم يف أمرين: 

أوال: يف هذه األيام يتوجه املاليني من محبي وعّشاق اإلمام الحسني )عليه 

السالم( سرياً عىل األقدام لزيارة مرقده الطاهر، وإننا اذ نرحب بهم نتوجه 

الزيارة  هذه  إحياء  يف  ساهموا  الذين  لجميع  العاليَني  والتقدير  بالشكر 

العظيمة وإنجاحها من الزائرين الكرام وأصحاب مواكب العزاء والخدمة 

واالجهزة االمنية والفرق الطبية واالدارات املحلية يف مختلف املحافظات 

وال سيام محافظتي كربالء املقدسة والنجف االرشف والعاملني يف املنافذ 

والحسينية  العلوية  املقدسة  العتبات  ومنتسبي  واملطارات  الحدودية 

والعباسية والكاظمية عىل ما يقدمونه من جهود طيبة وخدمات كبرية 

وتسهيالت واضحة سائلني املوىل عز وجل أن يتقبل من الزائرين الكرام 

ومن كل من كان له دور يف إنجاح هذه الزيارة املباركة.

فكيف  املهدوي..  واالنتظار  الحسيني  الوالء  بني  األربعني  زائر  إن  ثانيا: 

النهضة  التواصل بني مبادئ  نديم  أن  االربعني  نستطيع من خالل زيارة 

مفردات  متهِّد  وكيف  الصادق؟  املهدوي  االنتظار  ومقومات  الحسينية 

الزيارة االربعينية للجمع بني صدق الوالء لإلمام الحسني )عليه السالم( 

وقوة االرتباط بإمام العرص )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(؟

نحن اآلن يف وقت االنتظار وينبغي للمؤمن أن يكون حسينيا ومهدويا.

فهل مبكن أن نوظّف زيارة االربعني يف الجمع بني هذين االمرين؟ 

التفريق بأن هناك زائر لإلمام الحسني )عليه السالم( محب  وهنا علينا 

وشيعي ألهل البيت عليهم السالم، ولدينا ُمنتظر.. وال بد للواحد ِمّنا أن 

يكون منتِظرا، فكيف يستطيع الزائر من خالل زيارة االربعني أن يجمع بني 

صدق والئه لإلمام الحسني )عليه السالم( مع مقومات االنتظار الصادق؟

الزيارة  هذه  ويف  كاذب،  انتظار  وهناك  حقيقي  صادق  انتظار  فهناك   

االرتباط  ويقوي  منتِظرا  زائرا صادقا حقيقيا  يكون  أن  االنسان  يستطيع 

بينه وبني اإلمام املهدي املنتظر عجل الله تعاىل فرجه الرشيف.

الله  النظر اىل قيمة االنتظار ومرتبة املنتظر عند  الفات  وهنا ال بد من 

التي  املعاين  عىل  ونتعرف  فيها  نتأمل  ان  يجب  أحاديث  فهناك  تعاىل، 

وردت فيها، فقد ورد يف الحديث: )أفضل عبادة املؤمن انتظار فرج الله( 

فهل املعني  االنتظار العادي الذي يكون عند الكثري مّنا؟ من املؤكد ال.

ويف حديث آخر: )من مات منكم وهو منتِظر لهذا األمر كَمن هو مع 

القائم يف فسطاطه(.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

 الجمعة 6/صفر الخري/1٤39هـ املوافق 27 /10 /2017م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة 13/صفر/1٤39هـ املوافق 3 /11 /2017م

زائر اإلمام الحسين  مطلقًا وفي ذكرى أربعينيته بين  الوالء الحسيني الزيارة والمحافظة علىالتربية الحسينية
واالنتظار المهدوي
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ايها األخوة واألخوات نعرض يف خدمتكم األمور التالية:

ليس  االربعينية  الزيارة  يف  املشاركة  الكبرية  الجموع  ان  االول:  األمر 

الحسني  لإلمام  والئهم  إبراز  إال  املشاركة  من  العظمى هدف  لغالبيتهم 

)عليه السالم( ومواساتهم ألهل بيته األطهار أيام عودتهم من السبي اىل 

مرقده الطاهر يف اليوم األربعني من شهادته ونيل ثواب زيارته..

معدودون  أفراد  العظيم  الجمع  هذا  خالل  يكون  ان  الطبيعي  ومن 

يسعون اىل استغالل هذه املسرية العظيمة لنرش خطاب الفرقة والكراهية 

او للرتويج لشعارات سياسية او ألشخاص هنا او هناك والقيام بتصوير 

ألهدافهم  خدمة  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  ونرشها  معينة  مشاهد 

ومقاصدهم ولكن كل ذلك ال ميثل إال حاالت شاذة ال عالقة لها بـالنسبة 

العظمى من الجمع املشارك يف هذه املسرية املباركة..

الذين ساهموا يف  االعزّاء  اىل جميع  الجزيل  بالشكر  نتوجه  الثاين:  االمر 

هذه الزيارة وتسهيل أمر الزائرين من القوات االمنية والخدمية واملفارز 

الصحية واملواكب األعزاء الذين بذلوا جهداً يشكرون عليه واالهايل الكرام 

الزائرين بحيث مل يشتِك زائر من املأكل  الذين فتحوا أبوابهم الستقبال 

واملرشب واملبيت.. واىل العتبات املقدسة العلوية والحسينية والكاظمية 

والعسكرية والعباسية.. وبقية العاملني األعزاء يف جميع املراقد واملقامات 

الرشيفة واىل جميع االخوة الذي ال يسعنا تعدادهم.

لعدد  دقيقة  شبه  احصائية  املايض  العام  يف  اخواين  ذكرنا  الثالث:  األمر 

الزائرين.. ويف هذه السنة بحمد الله تعاىل ايضاً وضعنا كامريات دقيقة 

لعّد الزائرين وعّد السيارات وأخذنا نسبة عرب الحد األدىن لسيارات النقل، 

اليوم  هذا  صباح  الحادية عرش  الساعة  لغاية  ُحدثّت  االحصائية  وهذه 

)الجمعة( وهو يوم الزيارة، فكانت بحمد الله )13.٨7٤.٨1٨( زائراً.

املباركة  قبتّه  نلوذ تحت  الزائرون ومبَن  الله سبحانه مبَن قصده  ونسأل 

السواعد  تلك  أخاطب  وأنا  النرص..  يعّجل  وأن  البلد  هذا  يحفظ  أن 

املرابطة عىل الحدود وأقول لهم: أيها االخوة سالم الله عليكم أينام كنتم 

والله تعاىل يشّد عىل أياديكم ويقوي عزميتكم ويزلزل االرض من تحت 

أعدائكم، واللِه، لقد لقنتُم االعداء درساً لن ينسوه اذا بقوا أحياء، وان هذا 

الجهد منكم والدماء التي اريقت ال نعيش اليوم إال بفضلها.. فهنيئاً لكم 

هذا التوفيق وانتم ترابطون يف ساحات القتال.. 

إذن.. ينبغي البحث عن مرتبة االنتظار املطلوبة حتى يصل الفرد مّنا اىل 

هذه املنزلة. 

واذا تأملنا يف مجمل األحاديث عن املنتِظر املؤمن العامل املخلص لإلمام 

الصادق يف انتظاره واستعداده للوقوف مع االمام )عجل الله تعاىل فرجه 

الرشيف( اذا ظهر وسط ضجيج اعالمي كبري يشّوه ويحرّف حركة اإلمام 

)عليه السالم( عن مسارها الطبيعي والحقيقي، نجد أنه ينبغي أن يكون 

واعيا وال تنطيل عليه تلك األمور. 

)عليه  الحسني  لإلمام  الوالء  صدق  بني  نجمع  يك  وسائلنا  هي  ما  ولكن 

السالم( واالنتظار الصادق لإلمام املهدي )عليه السالم(؟ 

هناك عدد من األمور نذكر بعضا منها:

أوالً: استشعار وحدة املبدأ عند اإلمام الحسني )عليه السالم( وعند اإلمام 

املهدي املنتظر )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(، فاإلمام الحسني )عليه 

الله عليه وآله وسلم(  أمة جده )صىل  االصالح يف  السالم( خرج لطلب 

مسمياته  مبختلف  واالنحراف  والفساد  أشكاله  بكل  الظلم  انتشار  بعد 

ظلامً  ملئت  بعدما  وقسطاً  عدالً  األرض  مللء  هو  امنا  املهدوي  والقيام 

وجوراً وفساداً.

اىل  ليصل  السري  يتحمل مشقة ومعاناة  امنا  االربعني  والسائر عىل درب 

مقصوده عند اإلمام الحسني )عليه السالم( مجدداً عهده ووالءه له بإدامة 

مبادئ نهضته لتحقيق الهدف املذكور، وحيث أن إمام عرصه )عجل الله 

تعاىل فرجه الرشيف( ينتظر اإلذن اإللهي لتحقيق هدف اإلمام الحسني 

نحو ظهوره  فإن ذلك سيشكل عامل جذب وشوق  ايضاً  السالم(  )عليه 

ويستدعي قوة االرتباط به )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(.

يكون  أن  البد  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  مبدأ  لتحقيق  مسرينا  وإن 

تحت قيادة إلهية وهي يف وقتنا الحارض قيادة اإلمام املهدي )عجل الله 

تعاىل فرجه الرشيف( ونوابه من الفقهاء العدول الذين تتوفر فيهم هذه 

الرشوط.

ثانيا: حينام تنتهي زيارة االربعني ال ينبغي نسيان اإلمام الحسني )عليه 

السالم( يف كل وقت، وهناك كثري من األذكار والزيارات التي تذكرنا باإلمام 

الحسني )عليه السالم( وخصوصا زيارة عاشوراء، ودعاء العهد، فقد ورد يف 

الدعاء: )اللهم إين أجدد له يف صبيحة يومي هذا عهداً وعقداً وبيعة له يف 

عنقي ال أحول عنها وال أزول ابداً(.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
•يعدها ويحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة ۲0/صفر/1٤۳۹هـ املوافق 10 /11 /۲01۷م

زيارة االربعين: خطة موفقة.. والفضل للمقاتلين
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األربعين..
المسير العظيم

• مقابلة مع جون فيدادي

• حوار: كاترين شكدام/ مدير معهد شفقنا لدراسات الرشق االوسط

• متابعة وتحليل: عيل الهاشمي

يف مقابلة صحفية اجرتها كاترين شكدام مع املخرج الربيطاين جون فيدادي مخرج الفيلم الوثائقي الخاص بزيارة االربعني

نوهت كاترين يف بداية الحوار اىل مسألة غاية يف االهمية اال وهي اخالء املسؤولية عن طبيعة االسئلة املطروحة كونها تعمل حسب ادعائها 

مبهنية وبدون تحيز لطرف او آخر.

متابعات

* بدأت مقدمتها بالقول “بالنسبة ألولئك الذين مل يتعرفوا بعد عىل ثورة 

االسالم الشيعي سأقول: ان تجربة الحج )وتقصد بها الزيارة( يف االربعني 

درجات  اعىل  اىل  للوصول  االمل  ومنارة  االميان  قلب  يف  الخوض  أساسها 

للحق  واضح  طريق  السالم  عليه  الحسني  االمام  ان  أن«  االميان«موضحة 

ومن خالله ميكن الوصول اىل أعىل درجات الوعي وااللتزام”.

** عند قراءة الشق الثاين من املقدمة نالحظ قول الكاتبة “سيبقى االمام 

الحسني اىل االبد وهو الجبل الذي أمر الله املؤمنني ان يلتزموا به بشدة 

وان ال تكون هناك تفرقة بهم”.
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*** وتصف املقدمة قصتها عن االربعني وقصة االمام الحسني قائلة “يف 

كل عام يتدفق املاليني من الحجاج )الزوار( اىل مدينة كربالء املقدسة يف 

الله  النبي محمد صىل  الثالث يف االسالم وحفيد  الحداد عىل االمام  فرتة 

عليه وآله وسلم.

ويف عام 2016 توجه ما يقارب 20 مليون رجل وامرأة وطفل يف العراق 

بـ))املسري  تسميتها  ميكن  االربعني  يف  الزيارة  جعل  مام  عزائهم  لتقديم 

العظيم(( وهو االكرب يف التاريخ.

)جون  الوثائقي  الفيلم  مخرج  اىل  بالتوجه  مقدمتها  وختمت   ****

انها رضورية عن  اعتقد  التي  االسئلة  قائلة سأقدم سلسلة من  فيدادي( 

االربعني وعن الفيلم الوثائقي الذي قمتم به.

كاترين شكدام/ ملاذا هذا الفيلم الوثائقي، وملاذا اآلن، وهل هو موجه 

لخارج املجتمع الشيعي؟

فيدادي/ الهدف من الفيلم الوثائقي هو تعزيز مفهوم الزيارة اىل مدينة 

كربالء يف العراق وخاصة موضع دفن االمام الحسني عليه السالم.

من  واملزيد  الشخصية  والنكسات  الصعوبات  من  الكثري  واجهت  لقد 

الصعود والهبوط متاماً مثل اي شخص آخر يف الحياة، لهذا فأنا بحاجة اىل 

النظر اىل قوة اعىل من نفيس تعطيني الراحة والطاقة املستمدة من تلك 

القوة العليا.

وكمسلم أود أن أنتقل اىل الله والتحدث اليه عن الهموم والصعوبات 

لهذا أجد السالم يف النبي محمد وعائلته عرب واحدة من املآيس الكربى يف 

التاريخ االسالمي وهي مأساة الحسني عليه السالم.

لهذا ميثل استشهاد االمام الحسني إحياًء ملبادئ االسالم األصيلة يف الوقت 

الذي يطمح فيه يزيد واعوانه اىل تدمريه.

االمام  ان  قضية  ايضاح  تحاول  الوثائقي  فيلمك  يف  شكدام/  كاترين 

مذاهب  مع  التناقض  محور  وهذا  والناس،  الله  بني  الصلة  هو  الحسني 

اخرى بإدراج حواجز وروابط بني اإلله والناس؟

املسلمني  بني  كان هناك حواجز  اذا  تناقضهم  اتفق مع  نعم  فيدادي/ 

يبني  ان  للمسلم  فيمكن  واالرتباط  الحاجز  بني  فرق  هناك  ولكن  والله، 

العبادة مثل الصالة، الصوم،  عالقة قوية بينه وبني ربه من خالل أعامل 

اعطاء الصدقة ومن خالل حياة نزيهة وصادقة ميكن من خاللها تحقيق 

صلة قوية مع الله.

وعىل سبيل املثال نجد أن القرآن ال يفرس بالضبط كيفية اداء الصلوات 

اليومية الخمس بل فرس ذلك النبي صىل الله عليه وآله وسلم كام وضع 

كثريا من الخطوات التي متكن املرء من السعي نحو التقرب اىل الله.

ومن النصائح الرئيسية التي يثبتها السنة والشيعة هي )اين تركت فيكم 

الثقلني كتاب الله وعرتيت اهل بيتي(، والثقالن ُهم  القرآن كام هو واضح، 

اما الثاين فهم عائلة النبي اهل البيت الذي من بينهم االمام الحسني وهذا 

يعني انهم الصلة التي تربط بيننا وبني الله.

انحاء  املسلمني يف مختلف  االربعني عند بعض  كاترين شكدام/ متثل 

العامل حالة فرح بسبب دالالتها الطائفية املقصورة، اضافة اىل أنها لدى 

التي  املامرسات  بعض  بسبب  غريبة  بربرية  املسلمني متثل طقوساً  غري 

ليس لها وضوح لديهم؟ والسؤال املهم هو كيف ميكن التفريق بني رسالة 

االمام الحسني والحداد عىل استشهاده؟

دعينا  ولكن  واملهمة  القيمة  املوضوعات  بعض  يثري  السؤال  فيدادي/ 

نذهب اىل جوهر يوم االربعني فهو رسالة مهمة تدعونا من خالل صاحبها 

ومضمونها ان ال نستسلم للفساد والطغيان، اما موضوع بعض املامرسات 

الناس حسب ثقافتهم كام هو الحال  الغريبة فهذه افعال مجموعة من 

للنبي  الفصح  عيد  خالل  الدم  بإراقة  يسمحون  حني  للكاثوليك  بالنسبة 

يسوع.

الحسني  فرسالة  ال  ام  املامرسات  هذه  عىل  اختلفنا  او  اتفقنا  وسواء 

يدعى  كان رجل  وثالمثائة سنة مضت  ألف  فقبل  أبدية  باقية  وعاشوراء 

الحسني وقف امام ثالثني الفاً من الجند وقال انا ال انحني لطاغية ودكتاتور 

يأخذ حق اآلخرين. وهذه الرسالة بعينها رسائل الكثري من الدعاة الذين 

جاءوا بعد الحسني والذين ناضلوا من اجل حقوق اآلخرين والتحرر من 
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الطغيان والقمع واالستبداد.

نشأت  التي  الثقافية  الطقوس  الرتكيز عىل  اوضح سبب  ان  اود  وايضاً 

الحسني اعطى كل ما لديه  ان  املاضية وننىس  القليلة  العقود  عىل مدى 

من قيمة بدءاً من ابنه البالغ 6 أشهر اضافة اىل اخوانه واصحابه يف طريق 

العدالة والحرية؟

لقد قام بهذه التضحية العظيمة من اجل االخالص لله وحبه للبرشية 

وحتى نتعلم معنى الكرامة ونقدر ان انسانيتنا هي ما يربطنا معاً عندما 

يتالىش كل يشء.

كاترين شكدام/ حاولَت من خالل الفيلم الرتكيز عىل العدالة والتسامح 

االربعني  يتم تصوير  الغرض من ذلك؟ وكيف  واالنسانية، فام  والرحمة 

بوسائل االعالم الكربى؟

فيدادي/ الكثري من الناس املسلمني ليس لديهم فكرة عن االمام الحسني 

وكيف ظلم؟ فهم سمعوا عن الحفيد الجميل الذي كان محبوباً من قبل 

جده النبي ولكنهم ال يعرفونه املعرفة العظيمة والحكمة والرحمة التي 

ميتلكها.

االمام  عن  الحقيقة  االجنبية  االعالم  وسائل  تعرف  ان  نتوقع  فكيف 

الحسني وموقفه اذا كنا كمسلمني ال نعرف تاريخنا وال نبذل الجهد للنظر 

ان  اآلخرين  من  نتوقع  فكيف  املستقبل  دروس  الستخالص  املايض  اىل 

يفعلوا ذلك؟.

وهذا هو السبب الرئييس يف قراري ابراز قصة االربعني ورسالتها الخالدة 

خالل  من  االسالم  جامل  يفهموا  ان  الناس  اريد  فإين  السامية،  وقيمتها 

العميق  االميان  هذا  افضل  بشكل  يقدروا  وان  الحسني  االمام  استشهاد 

لالنسانية والعدالة، واردت عرض هذا الحب الذي يجمع االمام الحسني 

واتباعه.

االمام  ثورة  مبلكية  املطالبة  ما  نوعاً  الشيعة  يحاول  أمل  كاترين شكدام/ 

الحسني؟

فيدادي/ ال اعتقد ان اي شخص ميكن ان يأخذ ملكية االسالم او موقف 

االمام الحسني، فالحسني ألهم عدداً ال يحىص من الناس بسبب موقفه ضد 

يجب  الحسني  االمام  ان  يذكر  الهند  وزراء  رئيس  فهذا  والطغيان،  الظلم 

قد  مانديال  نيلسون  وكان  املحلية  واملجتمعات  الجامعات  لجميع  يكون  ان 

استوحى من االمام الحسني عدم التخيل عن الحرية والتحرير.

التحقق من موقفهم باستخدام االمام  وأنا ال اعتقد ان الشيعة يحاولون 

العظيم وكيف  الحسني  الحسني ولكن ملاذا مل يدرس بقية املسلمني موقف 

ميكن ان يتعلم الكل منه؟.

لهذا فإن املأساة الحقيقية هي ان العامل كله ال يعرف عن االمام الحسني 

وهذا ما يكرس القلب.

كاترين شكدام/ استشهاد الحسني مر عليه اكرث من 13 قرناً وهذا وقت 

طويل للحزن. فلامذا يجب ان يهتم العامل بهذه االحداث التي طال امدها ، 

واألهم من ذلك كيف يرتبط ذلك بنظامنا االجتامعي والسيايس؟

فيدادي/ ما أن يتم القضاء عىل الطغيان والقمع والقضاء عىل وجه القبح 

يف مجتمعاتنا ميكننا ان نقول حينها أننا لسنا بحاجة اىل الحداد عىل الحسني 

حفيد  بقتل  قاموا  سنة   1300 قبل  بانه  قاطعاً  تذكرياً  يظل  لكنه  اآلن  بعد 

‚‚

‚‚ جون
 فيدادي:

االمام الحسين رمز عالمي 
ومصدر الهام لكل من يرغب 

بمحاربة الظلم
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بالتطور  نعيش  نحن  واليوم  عنه،  املاء  وقطع  املضللني  املسلمني  بيد  النبي 

النظيفة وسوء  املياه  البعض من الحصول عىل  التكنولوجي ومع ذلك يعاين 

التعليم وغريها.

فالعنرصية والطائفية والتعصب الشامل ال تزال ليومنا هذا وال تزال الرثوة 

يف ايدي قلة قليلة من النخبة.

فموقف االمام الحسني هو موقف عاملي ضد كل اساليب الفساد واالنقسام.

يف  العدالة  مفهوم  عن  ببالغة  يتحدث  الحسني  االمام  شكدام/  كاترين 

االسالم فهل يعني هذا ان االسالم الشيعي يحتكر العدالة؟

امنا ذات صلة  انتامء سيايس  او  أو دين  لها عرف  ليس  العدالة  فيدادي/ 

بالبرشية جمعاء وهي رضورية يف اي حقبة من حقب البرشية وهي مفهوم 

عاملي وادارتها هي تنظيامت ديناميكية لكل مجتمع وبيئة.

واعتقد ان الشيعة يشعرون بعالقة وثيقة مع االمام الحسني النهم استلهمو 

بث  وعليهم  اليه  اقرب  انهم  يُشعرهم  املأساة  وتََذكرهم  البداية  منذ  قصته 

رسالته بشكل مبارش اكرث يف حياتهم اليومية.

كاترين شكدام/ ماذا يعني لك ان تكون من اتباع االمام الحسني؟ وهل 

يلزم ان يكون الشيعة من اتباع االمام الحسني؟

فيدادي/ االمام الحسني رمز عاملي ومصدر إلهام لكل من يرغب مبحاربة 

الظلم فهناك عدد من أصحاب االمام الحسني من خلفيات غري مسلمة ولكن 

تم توجيههم اىل رسالة االمام بسبب كاريزما االمام ونقائه.

واالمام الحسني عندما تدرس حياته وما تقف عليه يتم توجيهك تلقائياً اىل 

شخصه دون الحاجة اىل الرغبة يف التحول اىل االسالم.

كاترين شكدام/ من خالل فيلمك الوثائقي الخاص بك ركزت عىل فكرة 

الخدمة لألمئة، فامذا يعني ان تكون خادماً لالمام الحسني عليه السالم؟

فيدادي/ اعتقد ان يكون خادماً معناها ان يكون يف خدمة شخص ما ويف 

كثري من الحاالت نفكر او نفرتض اننا عبيد الشخصيات االسالمية الكربى مثل 

النبي او االمام الحسني ولكن يف الواقع اننا مجرد اتباع لهم لنعي احساسنا 

بأهمية حياتنا وذاتنا

انا شخصياً اعتقد ان الشخص ينبغي أن يتبع االمام الحسني الستلهام القوة 

من حياته وان يكون عادالً ورشيفاً وشجاعاً ويقف اىل جانب الرب.

وقبل ان ندعي اننا خدام االمام الحسني يجب ان ننظر يف املرآة ما اذا كنا 

فعالً مؤهلني لذلك ام ال؟.

كاترين شكدام/ ماذا تريد ان يخرج جمهورك به من هذا الفيلم؟

يتولد  بأن  الوثائقي  الفيلم  من هذا  يستفيد جمهوري  ان  اريد  فيدادي/ 

بغض  انفسهم  تحسني  يستطيعون  أنهم  وادراكهم  باألمل  االحساس  لديهم 

النظر عن العرق واللون.
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تحقيقات

املتلقي  متكن  كونها  الصدارة  مرتبة  تحتل  االخبارية  الوظيفة  ان  اال  عديدة  ووظائف  مهام  اإلعالم  لوسائل 

من متابعة التطورات واالحداث السياسية واالقتصادية واالمنية وغريها، إضافة اىل دورها يف تثقيف وزيادة 

الوعي الجامهريي ومتكينه من تكوين رأي عام معني حول مجمل االحداث الجارية، فضال عن وظائف الدعاية 

واإلعالن والتسلية والرتفيه.

ولو تتبعنا املشهد اإلعالمي يف العامل العريب عىل وجه العموم نجد ان جل وسائل اإلعالم ال تؤدي الوظائف 

أعاله بصورة دقيقة سيام ما يتعلق باألخبار والربامج السياسية، االمر الذي دفع مجلة الروضة الحسينية اجراء 

استطالع خاص ملعرفة آراء بعض املختصني يف مجال الصحافة واإلعالم بهذا الخصوص.

 إعالم االجندات 

ابراهيم  الدكتور )فارس  ابابيل للدراسات االسرتاتيجية  رئيس مركز 

عىل  اإلعالمية  للوسيلة  املايل  التمويل  تأثري  عن  تحدث  الكاتب( 

توجهها وادائها قائال” لألسف الشديد اننا نفتقر اىل اإلعالم الجامهريي 

رغباته،  ويحقق  العراقي  الشعب  طموحات  يلبي  الذي  الحقيقي 

فالسائد اليوم هو إعالم االجندات السياسية الذي يقف خلف اغلب 

القنوات الفضائية التي نشاهدها” مبينا “اننا نحتاج اىل إعالم وطني 

موحد ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية والطائفية  واملناطقية “.

واضاف “ ان السبب يف تردي واقع العمل الصحفي يف العراق والعامل 

العريب يعود اىل ان اغلب وسائل اإلعالم العراقية والعربية مسرية مبال 

خارجي وليست مخرية يف خطابها اإلعالمي والوطني”. 

 غياب االسرتاتيجية 

جلو  هادي  اإلعالمي  الصحفية  للحريات  العراقي  املرصد  رئيس 

اساسات  عىل  فيها  العمل  يتم  ال  السياسية  الربامج  “ان  قال  مرعي 

انها تعبوية تعمل ألغراض جذب  اسرتاتيجية إعالمية واضحة ويبدو 

الجمهور نحو جهة محددة حزبية او طائفية او زعامئية، وهي ال تجد 

مقبولية كبرية بالرغم من انها قد تحدث تأثريا سلبيا يف املجتمع”. 

البرامج السياسية في بعض القنوات...

• تحقيق: ابراهيم العويني   • تحرير: فضل الرشيفي 

تضليل أم توعية؟
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 فقر إعالمي 

اإلعالمي واملحلل السيايس مهدي جاسم تحدث عن معوقات العمل 

ودورها  اإلعالمية  املؤسسة  عمل  بني  منيز  أن  “يجب  قائال  الصحفي 

وتقييمها عن العمل يف باقي املؤسسات أو الدوائر الحكومية سواء يف 

إدارتها أو تبعيتها أو مهنيتها وذلك لخصوصية وطبيعة العمل الصحفي 

القائم عىل عدة معايري كاملصداقية واملهنية والحيادية وغري ذلك”.

وأوضح “ان ما ينتج ويسوق من خطاب إعالمي يكون خاضعا لثقافة 

املؤسسات  فان  وبالتايل  اإلعالمية  املؤسسة  إدارة  أو  املالك  ومرجعية 

اإلعالمية تعاملت مع الوضع العراقي وفق سياسات وتوجهات معينة 

أغلب  أن  الوطنية، فضال عن  الثوابت  املبنية عىل  املهنية  عن  بعيدا 

من يقود أو يدير هذه املؤسسات هم أشخاص فقراء إعالميا وبالتايل 

انعكس ذلك االمر سلبا عىل أداء املؤسسات يف ادارة االزمات وأفرغ 

رسالتها اإلعالمية من محتواها”. 

 التسقيط السيايس 

املراسل التلفزيوين )كاظم مسافر( ذكر يف حديثه االسباب التي اثرت 

عنها  التي متخضت  والنتائج  السياسية ووظائفها  الربامج  عىل فحوى 

قائال “ شهدت الساحة اإلعالمية بعد عام 2003 قفزة نوعية مبستوى 

االعم  يف  هي  التي  الفضائية  القنوات  ومنها  اإلعالم  وسائل  انتشار 

االغلب مرتبطة بجهات سياسية وتعتمد عىل بعض الوجوه اإلعالمية 

والتأثري  الجمهور  لجذب  برامج سياسية  البارزة كمحاورين ومقدمي 

فيه، وهذه الوسائل تعرب يف اغلبها عن توجهات تلك الجهات املمولة 

واملرتبطة بها وتسعى لتسقيط الرشكاء اآلخرين يف العملية السياسية، 

االمر الذي أدى اىل خلق رأي عام مرتبك نتيجة تخندق وسائل اإلعالم 

بتخندقات طائفية وقومية وسياسية مل تجِن منها البالد سوى الحروب 

والدمار”.

القنوات الفضائية  واضاف “لعله ليس خافيا  عىل احد ان معظم 

هي مؤسسات تابعة ومرتبطة بجهات سياسية ودينية وقومية وجدت 

وهي  الجهات،  تلك  وأيدولوجيات  اهداف  وبث  لرتويج  االساس  يف 

تحمل اجندات محددة ولديها خطط مرسومة ال ميكن للعاملني فيها 

والخروج  الخطوط  تلك  تجاوز  الربامج  االخبار ومقدمي  مراسيل  من 

وهي  نسبية  باستقاللية  تتمتع  التي  القنوات  بعض  عدا  فيام  عنها، 

قليلة جدا”.

 تكريس االحتقان الطائفي 

وتابع”مع شديد االسف ان ابرز مقدمي ومحاوري الربامج السياسية 

االحتقان  تكريس  يف  بدونه  او  بقصد  ساهموا  العراقية  القنوات  يف 

الطائفي والتسقيط السيايس من خالل مناقشة قضايا مثرية وحساسة 

واستضافة شخصيات سياسية مثرية للجدل واحيانا يتعمد بعضهم هذا 

االمر لتحقيق اعىل نسب للمشاهدة من خالل العرض املبارش يف القناة 

او بعد تداول تلك املقابالت عىل مواقع التواصل االجتامعي وتفاعل 

تدوير  بإعادة  ايضا  ساهموا  انهم  كام  سلبي،  بشكل  معها  الجمهور 

ذات الوجوه من الطبقة السياسية من خالل الرتكيز عليهم واعطائهم 

فرصة لتربير فشلهم يف ادارة البالد مبختلف املستويات دون البحث 

عن وجوه جديدة متتلك من املقومات الفكرية والعلمية والسياسية 

ما يؤهلها إلدارة البالد”.

العراق  تاريخ  يف  ومفصلية  مهمة  الحالية  “املرحلة  ان  اىل  وأشار 

ويتحمل اإلعالم العراقي فيها مسؤولية وطنية مهمة وذلك من خالل  

الوطنية وابراز شخصيات نزيهة ومخلصة قادرة عىل  القضايا  ترسيخ 

انتشال البلد من واقعة املتهالك وترك الخيار للشعب ليقرر ماذا يختار 

للمرحلة املقبلة “.

 تضليل الرأي العام 

تحدث  االسدي  تيسري  اإلعالمي  الخربية  نون  وكالة  تحرير  رئيس 

“الربامج  قائال  عملها  يف  االستقاللية  اإلعالم  وسائل  منح  رضورة  عن 

السياسية تروج لصالح جهة سياسية او طائفية عىل حساب القضايا 

العام،  للرأي  ومشوشة  تضليلية  برامج  منها  يجعل  وهذا  املوضوعية 

برأي  منها  يخرج  ان  الواعي  املتابع  باستطاعة  الربامج  بعض  وهناك 

يكون أقرب للحقيقة”.

تتمثل  الصحفي  العمل  تعرتض  التي  االشكاالت  “حل  أن  وأوضح   

عن  تدافع  تابعة  جهة  ال  مستقلة  سلطة  لإلعالم  يكون  ان  بوجوب 

الفاسد واملجرم من خالل تضليل الرأي العام”. 

تيسري االسديكاظم مسافرمهدي جاسمهادي جلود. فارس ابراهيم الكاتب
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ا يعني الحديث -واقًعا- عن أعظم آيات الله تعاىل  إنمَّ الحديث عن والدة النبي األكرم محمد )( إمنمَّ
يف الوجود وأرشفها، والحديث عن والدته حديث عن والدة نور سيطفىء ظلامت الدنيا الغارقة بالجهل، 

والظلم، واالنحراف وغريها من الظلامت املادية واملعنوية، وهو حديث عن حرية العقيدة وسموِّها، 
بل حديث عن مكارم األخالق التي تجلت فيه بأعظم صورها، فكان أعجوبة الوجود ، وأعجوبة التكامل 
اإلنساين، حتى قال فيه عز وجل: ﴿َوإِنمََّك لََعىَل ُخلٍُق َعِظْيٍم﴾)1(، ولو أردنا الحديث عن سريته الرشيفة 
املباركة فال تسعها صفحات ومجلدات، وسنحاول يف هذه السطور أْن نسترشف قسطا من إرشاقاته 

.)( العظيمة الخالدة، التي رافقت مرحلة محددة من مراحل حياته

إشراقات في
)( مولد النبي األكرم

• الوالدة امليمونة.
أنَّه )( ُولَِد يف  إنَّ أغلب أهل السري والتأريخ قد ذكروا 
شهر ربيع األول من عام الفيل، وهو العام الذي تعرََّض رمز 
الحبيش،  أبرهة  قبل  إىل هجمة رشسة من  البرشية  توحيد 
كبري،  بفشل  حملتهم  فباءت  املرشفة،  الكعبة  هدم  قاصًدا 
تحديد  يف  ٱختلفوا  ولكنهم   .. لبيته  تعاىل  الله  نرص  بعد 
اليوم الذي ُولِد فيه عىل أقوال متعددة)2(، ومن أشهرها هو 
السابع عرش منه، وكان يف والدته رسور عظيم قد َعمَّ بيت 
جده عبد املطلب )(؛ ألنَُّه ولد وهو فاقد ألبيه عبد الله 
)(، وما يف ذلك من آثار معنوية متر بها األم، وهي ال ترى 
بجانبها زوجها، ليشرتكا الفرحة مبولودهام، وخصوًصا ملن له 
شأُن عظيم، فقد روي أنَّ أمه آمنة )( أرسلت إىل جده 
ثته  عبد املطلب أنَُّه قد ُولَِد لك غالٌم فأتِِه فانظر إليه، وَحدَّ
مبا رأت حني حملِها به، وما قيل لها فيه، فأخذه عبد املطلب 
فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله، ويشكر له ما أعطاه، ثم 

خرج به عىل أمه فدفعه إليها، وٱلتمس له الرَُّضعاء.)3(   
إنَّ هذه السطور التي وردت يف إرشاقته )( عىل الدنيا 
ُ عظمة االعتناء به من قبل أهل بيته، وما ورد عليهم من  تبنيِّ
فرح ورسور بوالدته، وأضاف عليه من حنان ولطف بفقده 
املطلب  عبد  أبيه  عند  خاصة  منزلة  له  كانت  الذي  ألبيه 
)(، حني فداه من الذبح يف قصة يطول رشحها، وإذا بعبد 
املطلب يرى اليوم محمًدا وهو قطعة من ولده الذي فقده 
بني يديه يتألأل النور يف جبينه، ويسمع إىل اآليات الباهرات 
إرشاقات  من  جديدة  إرشاقة  فهي  والدته،  رافقت  التي 

التأريخ الذي سيعم بيت اإلميان والتوحيد لعبد املطلب.
• آيات والدته الرشيفة.

لقد رافقت يوم والدة النبي املصطفى )( آيات وأحداث 

وما  املولود،  هذا  يف  والتفكر  التأمل  إىل  توحي  متعددة 
نار  ٱنطفأت  أنَُّه  ذلك  يف  ورد  إذ  يديه،  عىل  الله  سيُحدث 
الكعبة  يف  منصوبة  كانت  التي  األصنام  وتساقطت  فارس، 
يُعبد  كُلُّ يشء  م  فتهدَّ الناس،  أصاب  وزلزال  عىل وجوهها، 

من دون الله تعاىل وغري ذلك من حوادث أخرى.  
وإنَّ هذه الوقائع التي حدثت ال ميكن أْن يكون تفسريها 
ٍ قد حدث فأدى إىل ذلك، أو  صدفة، أو بسبب ماديٍّ معنيَّ
إنكارها جملة، أو غري ذلك من مربرات تدفع كرامة إقبال 
هذا املولود عىل عامل الدنيا، ولو أنَّنا نظرنا نظرة أولية عامة 
إىل ما حدث لرأينا أنَّها تصب يف سبب وهدف واحد ال غري، 
وهو إظهار آيات تدل عىل زوال مظاهر الوثنية والعبودية 
لغري املعبود الحقيقي وهو الله تعاىل، فُكلُّ معبود من دون 
وتصدع  الشديَديْن،  والخوف  الهلع  اليوم  أصابه  قد  الله 
بحقيقة  وإنذار  بشارة  ذلك  ويف  الرشيفة،  املادية  بوالدته 
الوالدة املعنوية التي سرتاها البرشية بعد هذا اليوم، حيث 
وأنانيتها، وغرورها،  عبوديتها،  مذاهب شتى يف  األمم عىل 
فاألمة كام  ذلك،  كُلِّ  بخالصها من  اإللهية  البشارة  فجاءت 
فرَْتٍَة  ِحنْيِ  َعىَل  ))أَرَْسلَُه  بقوله:   )( املؤمنني  أمري  وصفها 
 ، الِْفنَتِ ِمَن  وَٱْعِتزَاٍم  األَُمِم،  ِمَن  َهْجَعٍة  َوطُْوِل  الرُُّسِل،  ِمَن 
نْيَا كَاِسَفُة النُّْوِر،  َوٱنِْتَشاٍر ِمَن اأْلُُموِر، َوتَلَظٍّ ِمَن الُْحُرْوِب، َوالدُّ
ِمْن  َوإِيَاٍس  َورَِقَها،  ِمْن  ٱْصِفرَاٍر  ِحنْيِ  َعىَل  الُْغُرْوِر،  ظَاِهرَُة 
َوظََهرَْت  الُْهَدى،  َمَناُر  ُدرَِسْت  قَْد  َمائَِها،  ِمْن  َوٱْغِوَراٍر  مَثَرَِها، 
َوْجِه طَالِِبَها،  يِفْ  َعاِبَسٌة  أِلَْهلَِها،  ُمتََجهَِّمٌة  فَِهَي  الرََّدى،  أَْعالُم 
َوِدثَارَُها  الَْخْوُف،  َوِشَعارَُها  الِْجيَْفُة،  َوطََعاُمَها  الِْفتَْنُة،  مَثَرَُها 
 ،)( فهذا هو حال األمة التي ُولَِد فيها النبي ،)يُْف(()٤ السَّ
والظلم  والطغيان،  الكفر  أركان  لتهدم  أنواره  فأرشقت 
والعدل  والقرآن،  اإلميان  يسودها  بحياة  وتبرش  والعدوان، 

د. الشيخ عامد الكاظمي

مقاالت
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ت  َعمَّ التي  امليمونة  بوالدته  الفرحة  فتحققت  واإلحسان، 
يومها بيت عبد املطلب لتنتقل إىل ربوع مكة، بل إىل ربوع 
أقطار الدنيا، ليصبح يوم ميالده يوم ميالد اإلنسانية كلها، ملا 

تنطوي عليه من معاين اإلنسانية والسمو.
• ٱسمه الرشيف.

له،  ٱسم  ٱختيار  أبواه يف  يفكُِّر  يولد  أْن  قبل  مولود  كُلَّ  إنَّ 
فيكون االسم أول يشء يراودهام، ولكن هذا املولود سيولد 
وتنافسه  معه،  الفرحة  تتبادل  لها  زوج  ال  حيث  أُمٍّ  من 
وهو  أبيه  فراق  دمعة  فرحتها  مع  إنَّ  بل  ٱبنها،  تسمية  يف 
يف  مخلوق  أعظم  بطنها  يف  تحمل  وهي  فارقها،  قد  شاب 
الوجود، وعىل كُلِّ حاٍل فقد روي أنَّ جده عبد املطلب قد 
ه آمنة قد  ه »محمد« ليُحمد يف السامء واألرض، وأنَّ أمَّ سامَّ
ته »أحمد«، ولكن القرآن الذي ال ينطق عن الهوى قد  َسمَّ
 )( ح باسمه الرشيف املبارك عىل لسان نبيه عيىس رصَّ
ًا ِبرَُسوٍل يَأيِْت ِمْن بَْعِدي ٱْسُمُه أَْحَمُد﴾)5(، ويف  بقوله: ﴿َوُمبَرشِّ
وأشار  تعاىل،  الله  ه  َسامَّ قد  الوليد  هذا  أنَّ  إىل  إشارة  ذلك 
إىل صفته الرشيفة الخاصة بالحمد، ويف ذلك كامل العناية 
ٱسمه  ويف  امليمونة،  والدته  البرشية  ٱرتقاب  يف  به،  اإللهية 
تعاىل،  بالله  التكوينية  عالقته  عىل  واضحة  داللة  الرشيف 
فالحمد أعظم طاعة يتقرب العبد بها إىل ربه، وهي عنوان 
فكان كام  إىل خالقه،  املخلوق  قبل  واإلذعان من  العبودية 
أراد الله تعاىل له أحمد األوصاف واألخالق، وأحمد التفكري 
والوجدان، وأحمد التأمل يف عبادة الله تعاىل بني قوم عاكفني 
عىل أحجار بائسة ٱتخذوها إلًها لهم، فكانت خصال الحمد 
تأىب له أْن يعبد غري املحمود الحقيقي، املنعم عليه بالوجود، 
فترشفت الدنيا باسمه املبارك، وصار عنوانًا للفخر والرشف، 
حتى  كُلِّها،  املحامد  يف  بينها  األلسن  تتداوله  ٱسمه  وأصبح 
غدا عنوان الصالة عليه من الله تعاىل ومالئكته، وفرًضا عىل 
العباد بطاعته، فقال تعاىل تعظياًم ملقامه وكرامته: ﴿إِنَّ اللَه 
َعلَيِْه  الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا  أَيَُّها  يَا  النَِّبيِّ  َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعىَل 
تعاىل  الله  تَْسلِياًم﴾)6(، وهذا رشف آخر مام رشَّف  َوَسلُِّموا 

حبيبه األحمد املحمود يف األرض والسامء.   
• نشأته املباركة.

الكثرية،  والعرب  الدروس  فيها من   )( املباركة  نشأته  إنَّ 
والتي ينبغي أْن تكون عربة لنا يف الرتبية والتنشئة ألجيالنا، 
لنصل بهم إىل ساحة الرب واألمان واالطمئنان، فقد ُولِد النبي 
يتياًم، وهل يشكُّ أحٌد يف صعوبة تنشئة اليتيم بني أحضان 
أمه، فاألم مهام بلغت مبلغ الكامل فيحتاج الوليد إىل أبيه 
 )( ليُْكِمَل له جناحيه اللذين إليهام يأوي، ولكنَّ محمًدا
فتح عينيه وهو فاقد ألحد جناحيه، ويف وجه أمه الطاهرة 
آثار األىس عىل فقد زوجها يف أسعد ساعة متر عليها، وبعد 
سنوات قصرية ستة من عمره الرشيف يُفجع بفقدها كذلك، 
فأصبح حاله إذ ال أب يناديه »أبتاه«!! وال أم يلوذ بحنانها 

أحضان  بني  األوالد  من  أقرانه  يرى  وهو  »أماه«!!  فينادي 
أبويهم، ولكن شاء الله أْن يولد محمد )( وهو يتحسس 
معنى األبوة وحرمان حنانها ورعايتها؛ ليكون بعد أيام األب 
الذي  والحنان  العطف  فيمنحهم  كُلِّها،  للبرشية  الحقيقي 
كان قد فقده يوًما قبل أْن يعوِّضه بأضعاف ذلك، ومل يرتك 
ُع آالم اليُتم والحرمان، بل هيَّأ  الله محمدا )( يتياًم يتلوَّ
له أرشف الكافلني له؛ ليكونوا له املأوى الذي أعده الله له، 
األرض،  أهل  أرشاف  من  وهو  املطلب«  »عبد  فكفله جده 
ولكنه فُِجع مرًة ثالثة بفقده بعد سنوات مثان، فهيَّأ الله له 
عمه »أبو طالب« وهو سيد قريش وعظيمها، فكانت آالء 
يَِجْدَك  تتواىل عليه يف ذلك، وكام قال عز وجل: ﴿أَلَْم  الله 
إليه  يلجأ  الجديد أعظم مأًوى  فَآَوى﴾)7( فكان مأواه  يَِتياًم 
ل  فيعوِّضه ما قد فقده، فرعاه عمه رعاية ال نظري لها، بل سجَّ
أروع األمثلة يف ذلك، فانتقل محمد )( يف بيت يسوده 
العميق له، وينشد لحنه باسمه، ويردده عىل وَجٍل  الحب 
خوف أْن يُحسدوا عليه، فرأى فيه أمه »فاطمة بنت أسد«، 
محبته  عىل  يتنافسان  وهام  طالب«،  »أبو  أباه  فيه  ورأى 
عليه  ويحافظان  أبنائهام،  عىل  ويقدمانه  ورعايته،  وحنانه 
فخرًا ورسوًرا،  باسمه  ويلهجان  أعينهام،  يحافظان عىل  كام 
فرأى النبي )( فيهام ما مل يره من قبل، وأحس معهام 
عىل  البطحاء  سيد  عمه  فآثره  فقدها،  التي  األبوة  معنى 
تفخر  الذي  محمًدا  ليكون  وتنشئته  تربيته  وتعهد  أوالده، 
قريش به وبأخالقه وأمانته، وليغدو خري شاب تنظر الناس 
إليه بني أقرانه، فصار عنوانه الذي يُعرف به هو »الصادق 
األمني«، وملا ٱكتمل عمره يف شبابه وهو حديث املخدرات 
باسمه وأوصافه وألقابه، زوجه عمه أعظمهن رشفًا، وسؤدًدا، 
ومكانة، سيدة يف قومها، عزيزة يف َحَسِبها، كرمية مبالها، وهي 
سيدة نساء قومها »خديجة بنت خويلد«، فتزوجها وهو بني 
أبويه الكرميني اللذين أبدلهام الله له »أبو طالب وفاطمة«، 
وآمنة«  الله  »عبد  وأبيه  أمه  فرح ورسور  عينهيام  يف  لريى 
فتبدأ صفحة جديدة من صفحات حياته الرشيفة املباركة، 

.)( فجزى الله »أبا طالب« جزاء مبا يليق مبحمد
عن  رحل  ويوم  ولد،  يوم   )( محمد  النبي  عىل  وسالم 
الشفيع األعظم، فنفخر  لنا  ليكون  الدنيا، ويوم يبعث حيًّا 

باسمه وبوجوده بني الخالئق كلها ..       

)1( سورة القلم: اآلية ٤ 

)2( ذكر العالمة الشيخ محمد حسن آل ياسني )قدس رسه( أقوال متعددة وردت 

يف تعيني يوم والدته الرشيفة. للتفصيل ينظر: يف رحاب الرسول ص35 

)3( املصدر نفسه عن سرية ٱبن هشام 167/1 وتأريخ الطربي 165/2  

)٤( نهج البالغة، الرشيف الريض 155/1  

)5( سورة الصف: اآلية 6

)6( سورة األحزاب: اآلية 56

)7( سورة الضحى: اآلية 6
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وجاء يف كلمة االفتتاح التي ألقاها السفري العراقي بباريس اسامعيل 

شفيق محسن” نرحب بإقامة هذا النشاط االعالمي والثقايف للعتبة 

الحسينية يف اروقة السفارة العراقية يف باريس، وهو عالمة مضيئة يف 

تاريخ الحضارة والثقافة العراقية”. 

التوجهات  هذه  املقدسة  الحسينية  للعتبة  نبارك  اننا  واضاف” 

الغريب  املجتمع  تعرّف  فعاليات  هكذا  مثل  اقامة  ونشجع  وندعم 

العربية  الجالية  مع  التواصل  وتديم  العراق،  بلدنا  وحضارة  بثقافة 

واالسالمية يف فرنسا”.

كاظم  عيل  حسن  االستاذ  العتبة  وفد  مسؤول  قال  جهته  من 

العتبة الحسينية املقدسة “افتتحنا يف مقر  معاون رئيس االعالم يف 

للعتبة الحسينية المقدسة

افَتتحت العتبة الحسينية املقدسة أُوىل أنشطتها الثقافية واالعالمية يف العاصمة الفرنسية باريس، من خالل املعرض املصّور الخاص مبدينة 

كربالء املقدسة وتراثها وآثارها، ومعرض الصور الفنية ملقتنيات املتحف الحسيني املرشمَّف، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ كربالء وتراثها، تبعتُه 

ندوة تعريفية بأنشطة العتبة الحسينية املقدسة، ودور املرجعية الدينية العليا يف حفظ وحدة العراق وصيانة أرضه ومقدساته.

• تقرير: صباح الطالقاين

أنشطة إعالمية وثقافية

تقارير

في باريس
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تقيمه  الذي  والثقايف  االعالمي  النشاط  بباريس  العراقية  السفارة 

العتبة الحسينية املقدسة، بحضور السفري العراقي اسامعيل شفيق 

السفارات  يف  الدبلومايس  السلك  ممثيل  من  وعدد  السفارة،  وكادر 

العربية واالجنبية، ونخبة من أبناء الجالية العراقية يف فرنسا وبعض 

الشخصيات الفرنسية الناشطة يف مجال الثقافة واالعالم”.

اإلعالمي  الوفد  كلمة  إلقاء  ضّمت  النشاط  فقرات  أن”  وأضاف 

للعتبة الحسينية املقدسة والتي بيّنا فيها الدور الذي تقوم به العتبة 

من  والرعوية  والثقافية  واالجتامعية  الرتبوية  املجاالت  يف  املقدسة 

خالل إقامتها لعرشات املشاريع التي تصب يف خدمة املجتمع العراقي 

مبدينة كربالء وباقي املحافظات العراقية، فضال عن دعمها للقوات 

االمنية وفصائل املتطوعني املنبثقة من فتوى املرجعية الدينية العليا 

ودور  واملقدسات،  االرض  عن  للدفاع  العراقي  الشعب  دعت  التي 

املرجعية العليا يف ترسيخ أسس التعايش السلمي املشرتك بني أطياف 

الشعب العراقي”.

وتابع” تىل ذلك عرض فيلم وثائقي عن العتبات املقدسة واآلثار 

والرتاث يف املدينة، ثم افتتاح املعرض املصور الخاص باملدينة املقدسة 

التي  املطبوعات  وعرض  الحسيني،  للمتحف  املصور  املعرض  مع 

يصدرها قسم االعالم بلغات متعددة والتي وجدت صدى طيبا وكبريا 

لدى الزائرين الذين أشادوا بهذه االصدارات وأهميتها للتواصل مع 

الجالية العربية واالسالمية يف املهَجر”..

أبداها  التي  الحثيثة  الجهود  اىل  اإلشارة  يفوتنا  ال  كاظم”  وختم 

كادر السفارة العراقية بباريس يف انجاح هذه األنشطة الثقافية التي 

تعد األوىل من نوعها، فضالً عن التعاون الكبري من قبل املؤسسات 

االخرى كمؤسسة الغدير للثقافة االسالمية ومؤسسة االمام عيل عليه 

السالم”.

االعالم  مركز  ومستشار  كربالء  صحفيي  نقيب  أوضح  جانبه  من 

أمام  كلمته  يف  الكريم  عبد  نعمة  الحسينية  العتبة  يف  الدويل 

الحضور”ان العراق شهَد بعد عام 2003 تحوالً كبرياً يف مجال االعالم 

من  مهامً  قدرا  منح  الكبري  التحول  ان هذا  ومع  والفنون،  والثقافة 

حرية التعبري إالان االعالم حرصاً والثقافة بوجه عام واجهت تحديات 

جّمة يقف عىل رأسها االرهاب،حيث قدم العراق ما يقرب من ٤00 

صحفي سقطوا ضحايا العنف واالٍرهاب فضالً عن مئات الجرحى.

وأضاف” ويف مدينة كربالء بالخصوص قّدَم اإلعالميون والصحفيون 

تضحيات كبرية من خالل مشاركتهم الفعالة يف تغطية املعارك ضد 

االعالم  وسائل  يخص  وفيام  الحريب،  االعالم  تشكيل  االٍرهاب ضمن 

االخرى فإن مدينة كربالء تزخر بالعديد من مقرات القنوات الفضائية 

والصحف  األنباء  ووكاالت  واالذاعات  الدولية  الفضائيات  ومكاتب 

ودولية،  محلية  إعالم  وسيلة   500 قرابة  واملجالت،فضالً عن دخول 

لتغطية الزيارات املليونية التي تشهدها هذه املدينة املقدسة”.

حضور وأصداء...

السفري العراقي يف باريس: مستعدون للمزيد من التعاون يف إقامة 

هذه األنشطة الثقافية واالعالمية وهي مهمة جداً بالنسبة للجالية 

العربية واالسالمية واملجتمع الفرنيس ايضاً.

متميز  نشاط  خلف:  املال  محمود  د.  باليونيسكو  العراق  ممثل 

مبنظمة  إقامته  يف  للتعاون  مستعدون  ونحن  جداً،  ورضوري 

بالتشاور  متكامل  برنامج  وضع  يتم  أن  عىل  مستقبالً،  اليونيسكو 

والتنسيق املشرتك.

وكيل وزارة الثقافة العراقية: اليوم دبّت الحياة يف أرجاء السفارة 

العراقية بباريس.

الرشف  لنا  الشمريت:  حيدر  العراقية  السفارة  يف  املفّوض  الوزير 

الشكر  ونقدم  السالم(،  )عليه  الحسني  اإلمام  راية  باستالم  والفخر 

االهتامم  هذا  عىل  الكرباليئ  عبداملهدي  الشيخ  لسامحة  الجزيل 

وترسيخها  األنشطة  هذه  دوام  متمنني  واالسالمية  العربية  بالجالية 

خدمة لوطننا وديننا..
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القنصل السيايس يف السفارة العراقية بّشار آل ياسني: للمرة االوىل 

متتلئ قاعة وأروقة السفارة بالحضور وبهذا التفاعل الكبري.

خالل  من  تعرّفنا  راسبني:  الربوفيسور  باريس  أكادميية  رئيس 

التي متثّل  املدينة  املتعايش يف كربالء،  الفعاليات عىل االسالم  هذه 

االسالم الحديث واملناسب للمجتمعات الجديدة التي تواجه التكفري 

السلفي.

مسؤول مؤسسة اإلمام الخويئ الشيخ مرتىض الخليق: جهود كبرية 

املقدسة..  الحسينية  العتبة  تقدمها  واالعالمية  الثقافية  املجاالت  يف 

نسأل املوىل التوفيق الدائم لهم.

باالطالع  ترشّفنا  البيايت:  املهندس صالح  الرتكامنية  الجالية  ممثل 

املقدسة  بكربالء  الخاصة  واالعالمية  الثقافية  األنشطة  هذه  عىل 

مع  للتواصل  خدمة  وتكرسيها  دوامها  القدير  العيل  املوىل  ونسأل 

الجالية يف فرنسا.

ممثل جامعة املصطفى عامد الدين الحمروين: نقدم جزيل الشكر 

أكرث عىل  اللقاء ونتعرف  يتجدد هذا  أن  الحسينية، ونتمنى  للعتبة 

تاريخ العراق وحضارته..

مدير ادارة مؤسسة الغدير الحاج محمد ابراهيم: ان التواصل مع 

التعريف  ادامة  العتبات املقدسة أمر مهم ورضروي جداً من اجل 

برسالة االمام الحسني عليه السالم ومبادئ أهل البيت عليهم السالم 

لألجيال الحالية والالحقة، وذلك بسبب التحديات التي نواجهها يف 

الغرب وخاصة ما يتعلق بالجيل الثاين من أبنائنا وأحفادنا”. 

رئيس مؤسسة اإلمام عيل يف باريس الدكتور عبدالكريم الرايض: 

جرى  الذي  املقدسة  الحسينية  للعتبة  والثقايف  االعالمي  “النشاط 

خالل االسبوع املايض يف فرنسا كان ناجحاً بكل املقاييس، وقد شكَل 

مفاجأة كبرية للحضور ملا حملُه من مادة ثقافية مهمة وكذلك املعرض 

املصّور الذي فاجأ العديد من الزائرين” و “ان التواصل واستمرار هذه 

بالنسبة للجالية العربية واالسالمية، وللفرنسيني  األنشطة مهم جداً 

الذين يهتم معظمهم بحضارة وثقافة الشعوب”.

‚‚

‚‚

السفير
العراقي

نرحب بإقامة هذا النشاط االعالمي 
والثقافي للعتبة الحسينية في اروقة 

السفارة العراقية في باريس، وهو 
عالمة مضيئة في تاريخ الحضارة 

والثقافة العراقية
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دعوة

يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة يف نرش الفكر 

النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغريها من الفنون الصحفية، وسيتم 

نرش ما يوافق توجهات املجلة وأهدافها العامة.

يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.

مع التمنيات للجميع بالتوفيق 

تابعوا اصداراتنا عىل موقع املركز وصفحتنا عىل الفيسبوك

http://im.imamhussain.org

مركز اإلعالم الدويل
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الوحدة اإلسالمية
بين تعدد الوسائل ووحدة الهدف

• الدكتورة وجدان فريق عناد

مركز إحياء الرتاث العلمي 

جامعة بغداد

  • األستاذ: ستار جبار الجابري

مركز الدراسات الدولية واإلسرتاتيجية

جامعة بغداد

كثرية هي االصوات التي ترتفع من هنا وهناك للحديث عن التمزق االيديولوجي يف العامل االسالمي، ومن بينها تلك التي تدعو إىل الوحدة 

اإلسالمية . تلك الوحدة التي يؤمن اصحابها بتوفر  مقوماتها، وانها الحل املثايل للمشاكل التي يعاين منها العامل اإلسالمي برمته. وهي اقوى سالح 

يخشاه اصحاب نظرية صدام الحضارات« “ Clash of Civilizations  التي نادى بها استاذ العلوم السياسية يف جامعة هارفارد االمريكية » 

صموئيل هنتنغتون » والتي ترتكز  فكرتها عىل أن الثقافة أو الهوية الحضارية هي األساس يف تشكيل مناذج التامسك والتفكك والرصاع يف عامل ما 

بعد الحرب الباردة . وإن أكرث الرصاعات انتشاراً وأهمية وخطورة ستكون بني شعوب تنتمي إىل هويات ثقافية مختلفة، وإن هذا الرصاع حتمي، 

ألنه سيكون ليس بني القوى العظمى، ولكن بني الحضارات التي يقسمها هنتنغتون إىل ثالثة أصناف منها الحضارات املتحدية، وهام الحضارتني 

اإلسالمية والصينية، والعالقة بني املتحدية والغربية، عالقة متوترة ومشدودة وعدائية . واإلسالم بنظره هو العدو األول، ألنه يرى أن اإلحياء 

اإلسالمي قد أعطى للمسلمني الثقة يف أهمية حضارتهم وقيمهم، مقارنة بالحضارة الغربية . 

بوش  )جورج  االمرييك  بالرئيس  األمر  ووصل 

»فاشية  بأنه   ، االسالمي  الدين  وصف  أنه  االبن( 

أحد  استنتاج  ميكن  العبارة  هذه  ومن   ، إسالمية« 

أهم أسباب التوترات القامئة يف العالقة بني املسلمني 

واملجتمع االورو – امرييك  .

من هذا املنطلق ستكون الوحدة اإلسالمية هي 

اإلسالمية  األمة  جسم  يف  املنترش  الداء  لكل  الدواء 

الغربية  الحضارة  وتقليد  هيمنة  من  لها  والناقلة   ،

الهجامت  بوجه  للوقوف  الكافية  والقوة  الندية  إىل 

الغربية بكل أشكالها. 

ومل تكن  الوحدة االسالمية  مرشوعا جديدا عىل 

الساحة السياسية ، بل هي فكرة قدمية ، لها جذورها 

واهداف  مبفاهيم  وطرحت  املفكرين.  كتابات  يف 

ووسائل تختلف من عرص آلخر . .

ومن بني أقدم تلك املفاهيم  للوحدة االسالمية 

ووحدة  املايض،  أمجاد  استعادة   اىل  الدعوة  هي 

الصف  ونبذ  التفرقة وذلك  بأثارة العواطف الدينية 

، ملواجهة األخطار املحدقة واألعداء املشرتكني.   

ويف ظل ما يسود العامل اليوم فان مفهوم الوحدة 

اوسع  معنى  اىل  املفاهيم  تلك  من  يخرج  االسالمية 

يعني بتبني » مرشوع نهضوي رسايل يقوم عىل تحليل 

الواقع العاملي ومعرفة طبيعة الرصاعات والنزاعات 

يف  البرشية  لها  وصلت  التي  النقطة  وتحديد  فيه 

الرشق والغرب متهيداً إليجاد البديل األعدل واألنفع 

واألرحم للناس جميعاً. ونعتقد أن وضع العامل اليوم 

يشري إىل انه وصل إىل نقطة صار فيها التغيري حتمياً 

الدور  هذا  ألداء  املؤهل  هو  اإلسالم  أن  ونعتقد 

الرئييس يف التغيري ونجزم بأنه الحل«  .

الكفيلة  السبل  عن  البحث  من  البد  لذلك 

الحضاري  الدور  واداء  الواقع   هذا  من  بالخروج 

تحققت  اذا  اال  ذلك  يكون  ولن  بالبرشية  للرقي 

الوحدة االسالمية.   

 اوال- معوقات الوحدة االسالمية . 

هناك مجموعة من الصعوبات تقف  حجر عرثة 

االتجاهات   :-ـ  منها  اإلسالمية  الوحدة  امام مرشوع 

القومية،  الدعوات  الطائفية ،الحكومات  اإلسالمية 

الضعيفة ،فتاوى بعض العلامء التي تضفي الرشعية 

عىل ما يصدر من السلطة الحاكمة من أعامل وأحكام   

بحوث
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بالوحدة  واملؤمنني  امليدانيني  القادة  إىل  ،األفتقار 

الجامعات  قبل  من  شعارا  الوحدة  رفع   ، اإلسالمية 

دراسات  وجود  ،عدم  القرآين  املنهج  عن  املنحرفة 

علمية تشخص السبب الرئييس للرصاع  بني املسلمني 

وتقدم العالج الناجح، االطامع واملصالح االستعامرية 

الغربية  بالثقافة  التأثر  ، وانتشار  العامل االسالمي  يف 

،االعالم املسيئ عامليا بعرض صور منطية مشوهة عن 

اإلسالم واملسلمني ، وضع العامل اإلسالمي عىل الئحة 

املتهمني باإلرهاب والتطرف .

 ثانيا-  تحقيق الوحدة االسالمية 

وينتقل  السامي  الهدف  هذا  يتحقق  وليك 

بعض  من  البد  العميل  التطبيق  اىل  الشعارات  من 

الخطوات العملية والجريئة، وتحديد الخطوة االوىل 

جهود  توحيد  من  وتبدأ  األساس،  القاعدة  لتكون 

الوحدة  مفهوم  تحديد  ومن  بذلك،  املؤمنني  القادة 

املرتبطة  املصريية  القضايا   من  كونها   . االسالمية 

بالتحديات السياسية والعسكرية واالقتصادية و ليك 

مقومات  توفري  من  البد  االسالمية  الوحدة  تتحقق 

النفسية  املختلفة  الجوانب  بتهيئة  وبذلك  النجاح 

والفكرية والسياسية ..الخ .   ومن الوسائل لتحقيق 

ذلك : .

1-  الدراسات العلمية للنظريات االسرتاتيجية 

االسرتاتيجيات  وضع  من  فالبد   ، الوحدة  لتشكيل 

الرتبوية واإلعالمية لنهضة االمة االسالمية  ومنها :-  

الطريقة املثالية: أ - 

الجامهري  إثارة  عىل  العمل  هي  الطريقة  هذه 

 . املثرية  والشعارات  الحامسية  السياسية  بالخطب 

اال ان ابرز سلبياتها  االعتقاد بان الوحدة االسالمية 

مرشوع  ال يواجه أي مشكلة وان الظروف واالوضاع 

العامة  التي متنع من قيامها والتي الميكن مواجهتها 

تسري  القافلة  أن  فاملهم  املستقبل،  يف  ستواجه  اآلن 

نحو تحقيق الهدف أما كيف ليس من املهم أن نفكر 

يف ذلك . 

العقل  عىل  وتعتمد  الواقعية.   الطريقة  ب -  

واملنطق والذين يفكرون بهذه الطريقة يعملون عىل 

دراسة الوحدة االسالمية من خالل ظروفها الجغرافية 

أوال والرشوط التي يجب أن تتوفر يف املتصدين له 

عىل  املرشوع  يواجهها  التي  واملشاكل  معهم  ومن 

وفقها  والسري  الخطة  يضعون  ثم  املستويات  جميع 

والتوقف  اإليجابية  النتائج  حساب  عىل  والتقدم 

ثم  السلبية  النتائج  يف  ومعالجتها  األخطاء  ودراسة 

املواصلة حتى الوصول إىل نهاية املطاف لذلك تتميز 

هذه الطريقة باالعتامد عىل التحليل الدقيق لألشياء 

واألشخاص   

د - سياسة )حرق املراحل(، وهي القفز عىل بعض 

نضجت  إىل هدف  الوصول  استعجال  بغية  املراحل 

أو استوىف استحقاقاته بفعل عوامل ظرفية  رشوطه 

أو خارجية. 

مرشوع  فان  العاملية  االوضاع  ظل  يف  ورمبا   

تلك  كل  بني  الجمع  اىل  بحاجة  االسالمية  الوحدة 

 . الوحدة  بناء  كيفية  يف  السياسية  االسرتاتيجيات 

واىل  والواقعية  املثالية  بحاجة  االسالمي  فاملجتمع 

طي املراحل لتحقيق هذا املرشوع النهضوي .

انهاء حالة  االنقسام والرصاع  يف املجتمع   -2

املسلمني  يجعل  مبا  الخالفات،  لتجنب   اإلسالمي 

يف  وانجحها  الشعوب  وارقى  العامل  يف  قوة  اعظم 

جميع امليادين .

 قال تعاىل »  وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا 

فأصلحوا بينهام ...   »  ، وقال سبحانه يف آية اخرى 

» فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنني » 

،  حيث يكون املسلمون وحدة سياسية  واقتصادية 

تجعلهم امة قوية متحدة متامسكة،كام قال  الرسول 

يشد  كالبنيان  للمؤمن  املؤمن  مثل   « )ص(  محمد 

بعضه بعضا » ، » مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم 

سائر  له  تداعى  منه عضو  اشتىك  إذا  الجسد  كمثل 

الجسد بالحمى والسهر«.

3-  الرجوع إىل املنهج القرآين فهو الطريق اىل 

االرتقاء الحضاري ومن ثم تحقيق الوحدة اإلسالمية 

وإعادة العزة للمسلمني جميعاً  ، تلك الوحدة التي 

تجمع بني الدين والعقل والعلم واالخالق ، وتبتعد 

اىل  يؤدي  الذي  والتعصب  والسطحية  التحجر  عن 

التخلف والنفور واالبتعاد عن وحدة العامل االسالمي  

.

والثقافة  الديني  الوعي  بنرش  االهتامم   -٤

اإلسالمية الصحيحة بني املسلمني مبا يساهم يف  رفع 

املستوى  الفكري يف املجتمعات االسالمية  . والعناية  

بالحوار مع عامة املسلمني ،وذلك بنبذ منهج اإلفراط 

العامل  شعوب  شحن  عن  األيدي  ورفع  والتطرف، 

ينتج  الذي  االمر  الدينية  القضايا  اإلسالمي بخالفات 

عنه تزويدهم بأسلحة االنتقام بحجة التكفري أو رد 

نظرية صدام 
الحضارات 
التي نادى 

بها » 
هنتنغتون 

» ترتكز  
فكرتها على 

أن الثقافة 
أو الهوية 

الحضارية 
هي األساس 
في تشكيل 

نماذج 
التماسك 

والتفكك 
والصراع 

في عالم ما 
بعد الحرب 

الباردة 

‚
‚
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قال    . فكرية   او  دينية  لقضايا  النرصة  او  االعتبار 

تعاىل » وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل 

االثم والعدوان »  ، قال تعاىل » إمنا املؤمنون اخوة 

فاصلحوا بني اخويكم واتقوا الله».

والثقاقية  التنافسية  العلمية  الروح  تنمية   -5

الثقايف  واالنفتاح  مجتمعاتهم  لتطوير  املسلمني  بني 

، وذلك بوسائل مختلفة منها  الناس  والحضاري بني 

بتثقيف  تعنى  والدراسات  املعلومات  مراكز  إنشاء 

عن  والكشف   ، اإلسالمي  العامل  بتحديات  الناس 

؛  وغريها  والتجارية  االقتصادية  وحدته  إمكانات 

لتحفيز شعوبه عىل توجيه طاقاتهم وتحركاتهم نحو 

انشاء  . فضال عن   األهداف املشرتكة لنهضة األمة  

مدارس إسالمية يف مناهجها تاريخ كل بلد إسالمي ، 

واحواله االجتامعية ، ونظم الحكم فيه ، وجغرافيته 

التفصيل يف كل  ثم يكون   ، ، بشكل اجاميل  الخ   ...

تسهيل  عن  فضال   ، والكليات  املعاهد  يف  جانب 

الرحلة بني البالد االسالمية.   

التاريخ  يف  الوحدوية  التجارب  من  االفادة   -6

االسالمي وربطه بالحارض ،  مبا يساهم يف بناء تصور 

واعي ومدروس للمستقبل  . 

جميع  يف  كاسلوب  الحوار  منهج   اعتامد    -٨

االتجاهات الفكرية والسياسية املتواجدة يف الساحة 

عملية  آليات  عن  والبحث   ، واإلسالمية  العربية 

 : والعرقيات  اإلثنيات  بني  جدي  لحوار   ، مشرتكة 

التقاليد  يف  واالختالف  الهوية  تعدد  احرتام  إطار  يف 

واألعراف والعادات وهذا يتطلب وعياً تاماً مبكاسب 

ان  منطلق   من  ذلك  ويكون   . وتكاليفها  الوحدة 

االسالم يدعو اىل التعارف بني كل االجناس والشعوب 

، فمن األوىل ان يتحقق ذلك بني املسلمني ومن ثم 

ايها  يا   « تعاىل  بقوله  عمال  البرشية  كل  مع  يكون 

الناس انا خلقناكم ........« .

العملية  الخطوات  ان  القول  ميكن  ذلك  ومن 

أولها:    « من  تبدأ  االسالمية  الوحدة  لتحقيق  االوىل 

التوحيد الفكري والنفيس بني الشعوب االسالمية يف 

ظل هيئة علمية تجمع الفكر االسالمي وتقف عىل 

دراسته يف ماضيه ، وتعني بتعرف االحكام الرشعية 

ملا يجد يف شؤون الحياة ، والقرب ما بني الطوائف 

االسالمية و ثانيها: العمل عىل منع النزاع بني االقاليم 

 ، أنفسهم  املسلمون  يعرف  :أن  وثالثها   . االسالمية 

وذلك بلغة جامعة بينهم ، هي لغة القرآن والسنة 

وتعميمها  للوحدة  إحياء  فإحياؤها   ، العربية  وهي 

تعميم لها .  » .

 رابع –  رؤية مستقبلية 

االجتامع  اىل  االمم  تسعى  العرص  هذا  يف 

والتضامن وتلتمس يف ذلك أوهى االسباب من لغة 

وإقليم واتحاد يف الثقافة او يف املصلحة ، واملسلمون 

أوىل بذلك الن بينهم أوارص كثرية تدعو اىل الوحدة 

بذلك  أوىل  واملسلمون  الدين،  واعظمها  واالجتامع 

أزره  يشد  ان  إىل  أحوج  والضعيف   ، ضعاف  ألنهم 

بأرضهم   الطامعة  الدول  تكالب  عن  فضال   ، بأخيه 

، والميكن  أرضا ذات خريات وفرية  الله وهبهم  الن 

الحفاظ عليها اال بالقوة واالتحاد .  

دول  من  الكثري  استثمرت  املنطلق  هذا  ومن 

وشعوب العامل وحدتها وتجاوزت خالفاتها الداخلية 

ثقافية.   او  اقتصادية  او  سياسية  وحدة  وأنجزت 

فكريا  متزقا  يعيش  يزال  ال  االسالمي   العامل  بينام 

وأيديولوجيا وسياسيا وثقافيا وذلك السباب داخلية 

متزامنة مع االسباب الخارجية، ولعل الوضع الثقايف 

الوضع  من  خطورة  بأقل  ليس  لألمة  واالجتامعي 

التفرقة  عقلية  أن  ذلك  واالقتصادي،  السيايس 

والثقايف  السيايس  املايض  تراكامت  عىل  بانفتاحها 

االمة  بني  ورصاعات  ونعرات  لنزعات  إحياء  أفرزت 

‚‚

‚‚

يبدو ان الخطوات العملية للخروج من هذا الواقع  
والمشاركة في المنافسة الحضارية يكون في 
الوحدة الثقافية. فالتاريخ االسالمي قدم ادلة 

تؤكد ان تحقيق الوحدة االسالمية أيا كان 
نوعها، البد ان يبدأ من  أسس الوحدة الثقافية
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االسالمية  . 

هذا  من  للخروج  العملية  الخطوات  ان  ويبدو 

يف  يكون  الحضارية  املنافسة  يف  واملشاركة  الواقع  

الثقافية. فالتاريخ االسالمي قدم ادلة تؤكد  الوحدة 

ان تحقيق الوحدة االسالمية ايا كان نوعها ، البد ان 

التي  الثقافة  الثقافية، تلك  الوحدة  يبدأ من  أسس 

اإلسالم،  حضارة  بناء  يف  واإلميان   الشعور  بها  ساد 

وساهم املسلمون من كل االقاليم ، وجعلوا أنفسهم 

يف خدمة اإلسالم ولغة اإلسالم، وخلقوا ثقافة إسالمية 

منفتحة  لكل املسلمني  .

لذلك البد ان يكون االنطالق من نرش الوعي بني 

شعوب العامل االسالمية، الن تحقيق الوحدة االسالمية 

البد ان مير من بوابة الثقافة االسالمية املوحدة .  

  وبذلك تكون الوحدة الثقافية هو وحدة الغاية 

والوسيلة يف تحقيق األهداف عىل املستويني النظري 

تجمع  التي  هي  ثقافيا  املوحدة  فاألمة  والعميل. 

وتالقي بني شعوبها للتفكر والعمل بأسلوب متقارب 

اإلنجاز  ويف  نظريا،  القضايا  معالجة  يف  األقل  عىل 

وعمرانية،  واقتصادية  إدارية  نظامً  للحياة  العميل 

 ، وعادات.«  وتقاليد  اجتامعية  وعالقات  وفنوناً 

عىل  تبنى  املنهجي  املعنى  بهذا  الثقافية  ،فالوحدة 

أسس منهجية مشرتكة يف التحليل والحكم بالتشاور 

الخربات  وتبادل  والتنسيق  والتشارك  والحوار 

إىل  حتام  وتفيض   ، املحمود  والتنافس  والكفاءات 

واالختالف  التنوع  وخصوصيات  الفوارق  احرتام 

املنشودة  األمة  وحدة  تحقيق  إىل  النهاية  يف  لتصل 

اىل  تهدف  الثقافية  والوحدة   ، واألهداف  الغاية  يف 

تنمية الفرد املسلم عقليا ونفسيا،  ملجابهة تحديات 

الجمود  قيود  من  واالنعتاق  الثقافية  املستقبل 

والغزو واالنطالق يف آفاق العطاء بتفعيل اإلمكانات 

، فمفهوم  وحشد طاقات وكفاءات األمة اإلسالمية  

الثقافية  الوحدة  أن قيمة  يأيت من  الثقافية  الوحدة 

أهدافها  تحقيق  ووسائل  طرق  وتنوع  اختالف  يف 

عىل  تقوم  الواقعية  الثقافية  ،والوحدة  وغاياتها. 

أساس أّن املجتمع ، كلاّم تقّدم وكان قويّاً ، كلاّم كان 

أكرث استيعاباً لهذه الرؤى املختلفة وأكرث انفتاحاً عىل 

مجال  كان  وكلاّم   ، املستجّدة  واألفكار  االجتهادات 

تعايش وتآلف الناس املختلفني واآلخرين فيه أوسع 

 ، اآلخر  عىل  ومنفتح  املستقبل  عىل  مفتوح  .فهو 

ويحمل يف أفكاره وبرامجه وخططه العملية القدرة 

عىل االستيعاب االيجايب الذي ال يلغي اجتهاد وعطاء 

اختالفهم  ويحرتم  وجودهم  يتقبّل  بل  اآلخرين 

ويتفّهم تنّوعهم. 

االسالمية  الثقافة  ان  القول  ميكن  ذلك  ومن 

العامل  توصل  التي  االعمدة  احد  هي  املوحدة  

االسالمي نحو وحدته السياسية .لذلك نجد السعي 

التبعية  احكام  اجل  من  الغربية  الدول  لدى  حثيثا 

الثقافية  الهوية  الغاء  عىل  والعمل   ، لها  الثقافية 

االسالمية  .

 الخامتة 

العامل  خروج   ان  تقدم  ما  خالل  من  يبدو 

االسالمي  من مشاكله  ال يكون اال بالوحدة االسالمية 

والتي تنطلق من اسس الوحدة الثقافية فهي السبيل 

للنهوض الفكري والحضاري وستكون نتائجها  الوحدة 

االسالمية السياسية واالجتامعية ..............الخ .

  فالوحدة الثقافية هي اسس االزدهار للحضارة 

به  احتذى  الذي  االمنوذج  غدت  بحيث  االسالمية  

النها  الحضاري.  الحوار  لنظريته  غارودي  روجيه 

فيها  تنصهر  ان  يف  نجحت  التي  الوحيدة  الحضارة 

انطوت  التي  االخرى  والحضارات  القوميات  كل 

تحت لوائها . فشكلت مبجموعها  سامت وخصائص 

الحضارة االسالمية .النها كانت تعتمد املنهج القرآين 

التي  الثقافية   الوحدة  الذي جمع املسلمني فحقق 

االسالمية  الوحدة  نسج  يف  االساس  القاعدة  كانت 

توحيد  تعني  هنا  فالوحدة  وبذلك    . املتكاملة 

من  موقفهم  يف  موحدين  ليكونوا  فكريا  املسلمني 

القضايا املختلفة التي تواجه مجتمعهم .

ان العمل نحو هذا النوع من الوحدة االسالمية 

املجتمع  لحامية  وحضارية  دينية  رضورة  غدا 

االسالمي من التمزق السيايس والفكري واالقتصادي 

واالجتامعي.

وان الخطوات العملية لتحقيق الوحدة االسالمية 

تبدأ من تحديد مفهومها وشكلها  ،فضال عن العناية 

خالل  من  فعيل  بشكل  يساهم  الذي  االعالم  بدور 

الخطاب االعالمي املتوازن والواقعي واملرن واحرتام 

التعصب  لغة  عن  واالبتعاد  املختلفة  الخصوصيات 

الهادفة  والربامج  املعلومات  يف  واملصداقية  والغلو 

قاعدة  تخلق  أن  شأنها  من  العوامل  وهذه   ، .الخ 

متينة لالنطالق نحو الوحدة االسالمية املنشودة.

الوحدة 
اإلسالمية 
هي الدواء 

لكل الداء 
المنتشر في 
جسم األمة 
اإلسالمية ، 

والناقلة لها 
من هيمنة 

وتقليد 
الحضارة 
الغربية 

إلى الندية 
والقوة 
الكافية 

للوقوف 
بوجه 

الهجمات 
الغربية بكل 

أشكالها

‚
‚
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•تقرير: صديق الزريجاوي  •تصوير: صالح السباح

املركز الذي أنشأته العتبة الحسينية املقدسة من اجل الحفاظ عىل 

املخطوطات التي يضمها املرقد الرشيف، بعد سنوات من االهامل 

الحرم الحسيني  الذي تعرضت له حالها كحال باقي اجزاء  املتعمد 

املطهر يف زمن الالنظام الصدامي، وابان الهجوم الوهايب عىل كربالء 

مام ادى اىل اتالف وحرق ورسقة اعداد كبرية من املخطوطات التي 

ال تقدر بثمن.

 إرث حضاري وعلمي

يقول مدير املركز مناف التميمي يف حديثه ملجلة الروضة الحسينية 

“متثل املخطوطات ارث حضاري وعلمي مهم، ويضم ما جادت به 

انامل املاضني من علوم مختلفة دونت عىل الورق وحفظت لنا ما 

بذلوه من الجهود لخدمة االنسانية كعلوم الفلك والحساب والطب 

والعلوم الدينية وغريها”.

ويضيف “علوم املاضني وصلت الينا عرب هذه املخطوطات ، وقد 

سميت بهذه التسمية ألنها خطت باليد”.

ويشري التميمي اىل انه “بعد سقوط النظام الصدامي مل يبق من 

الحسني  االمام  مرقد  مقتنيات  كانت ضمن  التي  املخطوطات  االف 

لبعض  خطية  نسخ  اغلبها  كان  مخطوطة،    700 اال  السالم  عليه 

املخطوطات،  برشاء  املقدسة  الحسينية  العتبة  فبدأت  املصاحف 

كام تربع عدد كبري من اصحاب املكتبات والدور باعداد جيدة من 

املخطوطات اىل ان بلغ العدد اكرث من 5٤00 مخطوطة”.

 مركز متخصص واعامل وفق املواصفات العاملية 

يقوم  فهو  املستشفى،  عمل  من  كثريا  عمله  يف  املركز  ويقرتب 

بعناية واهتامم يعكف خرباء ترميم املخطوطات يف مركز االمام الحسني عليه السالم لصيانة وترميم املخطوطات عىل اعادة ترميم 

املخطوطات العائدة ملرقد االمام الحسني عليه السالم بشكل يضمن استفادة الباحثني واملحققني منها بعد معالجة االرضار التي لحقت 

بها جراء االهامل يف الفرتات السابقة.

ترميم بمواصفات عالمية وإحياء بعد اهمال

مركز لترميم المخطوطات
في العتبة الحسينية المقدسة

تقارير
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لحقت  التي  االرضار  بتشخيص 

طريقة  وتحديد  باملخطوطة، 

واخراجها  ترميمها  ثم  معالجتها 

بشكل جديد مع بقاء الطابع الرتايث 

ولون  والخط  التجليد  يف  القديم 

الورق.

التي يقوم  وبشأن االعامل واملهام 

“يضطلع  التميمي  يقول  املركز،  بها 

حديثة  بطرق  املخطوطات  وصيانة  ترميم  منها  مهام  بعدة  املركز 

وضوابط علمية وبشهادة مختصني من ايطاليا واملانيا واليونان ومرص، 

اجل  من  واملحققني  للباحثني  نسخ خطية  بتوفري  املركز   يقوم  كام 

بعنوان طروس  منها، واصدار مجلة متخصصة  واالستفادة  تحقيقها 

تهتم بالرتاث املخطوط”.

عمل  وورش  دورات  عدة  تلقت  املركز  كوادر  ان  اىل  ويلفت 

تخصصية يف عدد من الدول من بينها دورة يف كلية الرتميم يف جامعة 

باردوبيتسا يف جمهورية التشيك.

 فهرس يحايك تطور الرسم القرآين 

ويكشف التميمي عن قرب اصدار “فهرس مفصل للمخطوطات 

املوجودة يف العتبة الحسينية املقدسة بعدة اجزاء، وسيكون الجزء 

االول منه مخصصا للمصاحف الرشيفة، وهو ليس فهرسا كالسيكيا 

القرآين  والرسم  املصحف  كتابة  تطور  عميقة يف  دراسة  يتضمن  بل 

القرن  القرن االول الهجري اىل  ابتداء من  القرآنية  الزخرفة  وتطوير 

الرابع عرش الهجري”.

خاصة  مبواصفات  املخطوطات  لحفظ  خزانة  توفري  “تم  ويتابع 

لحفظ  املناسبة  والضوء  والرطوبة  الحرارة  درجة  مراعاة  فيها  تم 

املخطوطات”.

 التحليل املختربي وتحديد طرق املعالجة 

ويف السياق ذاته، يشري مسؤول املخترب يف املركز احمد زغري ان “ 

املخطوطة تخضع لعدة فحوصات يف املخترب قبل البدء برتميمها، فتتم 

عملية فحصها وتشخيص االرضار التي لحقت بها كأن تكون حرشات 

حية او بقايا حرشات او فطريات، ومن ثم تؤخذ منها مسحات عىل 

“التعفري”  بعملية  والبكرتيا، ويتم عالجها  للفطريات  اوساط زرعية 

مبادة البيوتانول،  وهي مادة خاصة بتعقيم املخطوطات باالستعانة 

بجهاز خاص”.

االحبار  بفحص  ايضا  “نقوم  بايلوجي  خبري  وهو  زغري،  ويضيف 

ويتم  او تكرسها،  تحللها  امكانية  وبيان  املخطوطة  بها  كتبت  التي 

 ،)ph( بعد ذلك تثبيتها مبواد مثبتة، كام يتم قياس درجة الحموضة

او  الياف قطنية  الورقة ومعرفة مكوناتها كأن تكون  الياف  وفحص 

 مناف التميمي
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فراس االسدياحمد زغري

من  املرممون  ليتمكن  وتنظيفها  املخطوطات  جلود  وفحص  كتان 

تحديد طريقة الرتميم املناسبة للمخطوطة واعادة تجليدها بنفس 

الجلود االصلية للمخطوطة”.

ويستطرد بالقول “يتوىل املخترب ايضا تحضري اللواصق التي تستخدم 

 ،)CLOSE L G يف ترميم املخطوطات والتي تعرف بالـ )التيلوز والـ

.)ISO(وتحضري الصبغات الخاصة بتلوين االوراق التي تعرف بالـ

بالتعاون  تبنى  املخترب  “ان  زغري  يقول  املخترب،  نشاطات  وعن 

تصيب  التي  الفطريات  من  سالالت   6 تسجيل  كربالء  جامعة  مع 

املخطوطات وتسجيلها بإسم مركز االمام الحسني عليه السالم، كام 

شارك املركز بدراسة حول الحرشات التي تهدد املخطوطات يف املؤمتر 

الثاين للرتاث املخطوط يف العتبة العباسية املقدسة، كام قام الباحث 

محمد الوائيل بكاتبة رسالة ماجستري دراسة مسحية للفطريات التي 

تصيب املخطوطات وحساسية العاملني يف املركز، واملشاركة الفاعلة 

يف املوسم العلمي الثالث يف ماليزيا”.

 املخطوط بني ايدي املرممني

وبعد انتهاء مرحلة التحليل املختربي والتي مبوجبها تتحدد طريقة 

الرتميم املناسبة لنوع املخطوط، يبدأ املرمم بعملية الرتميم.

طريقتان  االسدي”هنالك  فراس  املركز  يف  الرتميم  خبري  ويقول 

)عجينة  بطريقة  ايضا  وتعرف  الرطب  الرتميم  طريقة  هام  للرتميم 

وتعرف  الجاف  الرتميم  وطريقة  الفاكيوم،  جهاز  باستخدام  الورق( 

ايضا بطريقة )الورق الياباين(”.

من  التالفة  االجزاء  اكامل  الرتميم  عملية  خالل  “يتم  ويضيف 

املخطوطة وبشكل مياثل الورق االصيل للمخطوط، ووفق املواصفات 

جلد  برتميم  نقوم  كام  العاملية،  الرتميم  كليات  يف  املتبعة  العاملية 

املخطوطة اذا كان مترضرا وابداله بجلد طبيعي يحايك الفرتة الزمنية 

التي كتبت فيها املخطوطة”.

 إشادات دولية وعربية

املختصة  الشخصيات  من  عدد  املركز  زار  املاضية  الفرتة  وخالل 

بالرتاث االنساين واالثار، من ابرزهاخبرية املخطوطات بكلية العلوم 

التطبيقية بجامعة برلني يف املانيا ورز كاال، التي قالت “انا سعيدة 

جدا مبا يجري يف املركز ، االعامل هنا تسري وفق املواصفات العاملية”.

من جانب اخر، قال مدير عام ترميم املتاحف االثرية بوزارة االثار 

املرصية الدكتور سعيد عبد الحميد “ان امكانيات املركز تفوق الكثري 

من املراكز العربية التي زرتها”.

‚‚

‚‚

سعيد
 عبد الحميد

ان امكانيات المركز تفوق 
الكثير من المراكز العربية 

التي زرتها
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ما بين االعالم االلهي والمعادي
االمام الحسين إنموذجا !!

والء الصفار / العراق

هذا املنهج االنحرايف التكفريي التضلييل مل يكن وليد تلك الحقبة الزمنية بل مارسه االعداء مع 

جميع االنبياء والرسل وحتى خامتهم النبي االكرم محمد صىل الله عليه واله الذي تعرض للتشكيك 

والساحر  والكاهن  بالكذاب  قومه  اتهمه  درجة  اىل  والتضليل  واالستهزاء  والسخرية  والتشويه 

أوذيت(  ما  مثل  نبي  أوذي  )ما  وآله  عليه  الله  كثري، حتى ورد عنه صلوات  واملجنون وغري ذلك 

خصوصا ان مظلوميته استمرت حتى بعد وفاته نتيجة استمرار ذلك النهج العدايئ مع اهل بيته 

واتباعهم من بعدهم.

ومام تجدر االشارة له ان هذا املنهج يعمل وفق خطط مدروسة وعمل منظم فضال عن مواكبته 

اقامرا  ميتلك  اليوم  نجده  اذ  الضخمة،  املادية  امكانياته  جانب  اىل  والتكنولوجي  العلمي  للتطور 

صناعية وقنوات فضائية وخوادم معلومات رقمية )سريفرات( ومواقع الكرتونية وصفحات تواصل 

الستهداف  جميعها  سخرت  ذلك  وغري  ومكتبات  واصدارات  وكتبا  ومطابع  ومدونيني  اجتامعي 

االسالم الحقيقي املتمثل بأهل البيت عليهم السالم، اال ان املخططني والداعمني لهذا املنهج تفتقر 

تعاىل  قوله  يف  الكريم  القرآن  عنها  أفصح  جوهرية  لحقيقة  وخططهم  ومخططاتهم  دراساتهم 

)َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ الاَْمكِِريَن(.

وهناك حقيقة البد أن يعيها ويفهمها الجميع وبالخصوص املغرر بهم مفادها ان منهج اهل 

البيت عليهم السالم ميثل امتدادا طبيعيا وحقيقيا ملنهج النبي االعظم محمد )صىل الله عليه وآله( 

املستند ملنهج القرآن الكريم الذي )اَل يَأْتِيِه الْبَاِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َواَل ِمْن َخلِْفِه(، وان من الرضوري 

كَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُوَن( أن الحفظ الوارد يف االية  االلتفات عند املرور باآلية الكرمية )إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ

اعاله ال يقترص عىل القرآن فحسب بل انه يشمل حملة القرآن املتمثلني باهل البيت عليهم السالم.

وهنا البد من االشارة اىل ان قضية االمام الحسني عليه السالم خري دليل وبرهان عىل ماورد 

اعاله، فبالرغم من حمالت التشويه والتضليل واالستهداف املعلن طيلة القرون االربعة عرش املمتدة 

االعالمي  التسخري  اليوم من  نشاهده  ما  الحارض خصوصا يف ظل  وقتنا  اىل  استشهاده  لحظة  من 

املكثف اىل جانب استخدام وسائل وادوات وحشية وبشعة لقمع من يسري عىل منهج االمام الحسني 

واهل بيته عليهم السالم حتى وصل الحال اىل الترشيد والتهجري القرسي والقتل عىل الهوية وغري 

ذلك، اال ان تلك االعامل واالفعال والخطط واملخططات رسعان ما تالشت امام تلك العقيدة الحقة 

والتمسك الكبري من قبل اتباع اهل البيت عليهم السالم.

ولطاملا انقلب السحر عىل الساحر، ليكون التمسك والوالء املطلق نتيجة حتمية وردا واضحا 

الحسينية، ليمتد ذلك  السالم والقضية  البيت عليهم  اتباع اهل  ورصيحا ملحاوالت زعزعة عقيدة 

الوالء وليعلن عنه من قبل أقوام مل يكن ميّت االسالم لهم بأية صلة، فكم من شخصية من جنسيات 

مختلفة نجدها يوميا تفضح تلك الوسائل والرسائل االعالمية وتنادي وتحث عىل رضورة اعادة قراءة 

املبادئ االنسانية الهل البيت عليهم السالم ورسالة عاشوراء واملبادئ االسالمية التي رسخها االمام 

الحسني عليه السالم حتى وصفوه باالسالم االبيض.

ختاما أود اإلشارة إىل أن اإلعالم اإللهي تكفل بالبث والرتويج والنرش ملنهج الحق وعىل اإلعالم 

املعادي ومن يقف خلفه ومن ميوله أن يعي حقيقة فشله الحايل واملستقبيل.

أكرث من أربعني عاما كان االمام عيل عليه السالم خاللها يسب عىل املنابر، واالقالم املأجورة تبث سمومها 

ظنا منها بان مدادها سيحجب نور الحق الواضح وضوح النهار.

رؤى 
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الجواب: نعم ورد يف أحاديث متعددة ـ جملة منها معتربة ـ الوعد بالجنة ملن بىك عىل 

الحسني)( كام يف بعضها مثل ذلك ملن تباىك عليه أو أنشد شعراً فتباىك عليه.

وال غرابة يف ذلك إذ الوعد بالجنة قد ورد يف أحاديث الفريقني يف شأن جملة من األعامل، 

ومن املعلوم أنه ال يراد بذلك أن يشعر املكلف باألمان من العقوبة حتى لو ترك 

الواجبات وارتكب املحرمات، وكيف يشعر بذلك مع ما ورد من الوعيد املغلظ يف اآليات 

بالعقوبة عىل مثل ذلك، بل املفهوم من هذه النصوص يف ضوء ذلك أن العمل املفروض 

يجازى عليه بالجنة عند وقوعه موقع القبول عنده سبحانه، وتراكم املعايص قد مينع من 

قبوله قبوالً يفيض به إىل الفوز بالجنة والنجاة من النار.

وبتعبري آخر : إن العمل املوعود عليه ميّثل نقطة استحقاق للجنة، وفاعلية هذه النقطة 

متاماً منوطة بأن ال يكون هناك نقاط مقابلة توجب استحقاق النار بارتكاب األعامل التي 

أوعد عليها بها.

وأما ثبوت هذه املكانة للبكاء عىل الحسني)( : فألن البكاء يعرب عن تعلقات اإلنسان 

وكوامن نفسه تعبرياً عميقاً، ألنه إمنا يحدث يف أثر تنامي مشاعر الحزن وتهّيجها لتؤدي 

إىل انفعال نفيس يهز اإلنسان، ومن ثم فإن البكاء عىل اإلمام)( ميثل الوالء الصادق 

للنبي)( وأهل بيته األطهار وللمبادئ التي نادى بها ودعا إليها واستشهد ألجلها، 

ومن املشهود أن حركته)( قد هزت التاريخ وزلزلت عروش الطغاة ورسخت القيم 

اإلسالمية يف قلوب املؤمنني، ومل يحدث ذلك إالّ يف أثر التمسك والتعلق بذكره نتيجة 

حث أمئة أهل البيت)( مبثل هذه األحاديث.

وأما التبايك فليس املراد به إظهار البكاء أمام اآلخرين بل هو مبعنى تكلّف اإلنسان البكاء 

عىل ما يراه حقيقاً به، ولكنه يواجه لحظة جفاف يف قلبه ومشاعره فيتكلف البكاء عىس 

أن يستجيب قلبه وتتدفق مشاعره لنداء عقله، وبهذا املعنى أيضاً ورد الوعد بالجنة ملن 

بىك أو تباىك عند ذكر الله سبحانه وتعاىل كام نبه عليه غري واحد منهم : العالمة املقرم 

.)(يف مقتل الحسني )ره(

:)(السؤال: ما هو رأي سماحة سيدنا ومرجعنا بصحة الحديث الوارد عن اإلمام جعفر الصادق
)من بكى أو تباكى على الحسين)( وجبت له الجنة(؟

طبقا لفتاوى المرجع الديني األعلى سماحة آية اهلل السيد 
علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

البكاء والتباكي على اإلمام الحسين

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات

مسائل شرعية



وهو قسامن :

األول : ما يكون يف املعاملة .

الثاين : ما يكون يف القرض و يأيت حكمه يف كتاب الدين والقرض إن شاء الله تعاىل .

أما األول : فهو كبيع أحد املثلني باآلخر مع زيادة عينية يف أحدهام كبيع مائة كيلو من 

الحنطة مبائة و عرشين منها ، أو خمسني كيلو من الحنطة بخمسني كيلو حنطة و دينار 

، أو زيادة حكمية كبيع عرشين كيلو من الحنطة نقداً بعرشين كيلو من الحنطة نسيئة 

، و هو حرام ، و هل يختص تحرميه بالبيع أو يجري يف غريه من املعاوضات ؟ قوالن ، و 

األظهر اختصاصه مبا كانت املعاوضة فيه بني العينني ، سواء كانت بعنوان البيع أو املبادلة 

أو الصلح مثل أن يقول : صالحتك عىل أن تكون هذه العرشة التي لك بهذه الخمسة التي 

يل ، أما إذا مل تكن املعاوضة بني العينني كأن يقول : صالحتك عىل أن تهب يل تلك العرشة 

واهب لك هذه الخمسة ، أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي يل عليك برشط أن تربئني 

عن العرشة التي لك عيّل و نحوهام فالظاهر الصحة .

مسألة 217 : يشرتط يف تحقق الربا يف املعاملة النقدية أمران :

األول : اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات ، فال يجوز بيع مائة كيلو من 

الحنطة الجيدة مبائة و خمسني كيلو من الرديئة و ال بيع عرشين كيلو من األرز الجيد 

كالعنرب بأربعني كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فال بأس كبيع 

مائة و خمسني كيلو من الحنطة مبائة كيلو من األرز .

الثاين : أن يكون كل من العوضني من املكيل أو املوزون ، فإن كانا مام يباع بالعد مثالً 

كالبيض و الجوز يف بعض البالد فال بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتني و جوزة بجوزتني 

يف تلك البالد ، و أما إذا كانت املعاملة نسيئة ففي اشرتاط تحقق الربا فيها بالرشطني 

املذكورين نظر ، فيشكل صحة املعاملة يف موردين :

1 ـ أن يكون العوضان من املكيل أو املوزون مع االختالف يف الجنس كبيع مائة كيلو من 

األرز مبائة كيلو من الحنطة إىل شهر .

2 ـ أن يكون العوضان من املعدود و نحوه مع اتحادهام يف الجنس و كون الزيادة عينية 

كبيع عرش جوزات بخمس عرشة جوزة إىل شهر .

مسألة 218 : املعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العامل بحرمة الربا تكليفياً ، و أما إذا 

صدرت من الجاهل بها سواء أ كان جهله بالحكم أو باملوضوع ثم علم بالحال فتاب فال 

يبعد حلية ما أخذه حال الجهل ، و الظاهر أن الحلية حينئذ من جهة صحة املعاملة ال 

الحلية التعبدية لتختص به دون الطرف اآلخر إذا كان عاملاً بالحرمة .

منهاج الصالحين - ج2

الـــربـــا







أطول صالة جماعة موحدة في 
العالم شهدتها زيارة األربعين

• تقرير: سالم الطايئ    • تحرير: عيل الهاشمي

يف مشهد يفوق الوصف، اصطف مئات اآلالف من الزائرين املتوجهني اىل كربالء املقدسة إلحياء 

زيارة األربعني عند أذان الظهر لتلبية نداء الله وأداء صالة الجامعة املوحدة عىل امتداد الطريق 

البالغ 40 كيلومرتا.

وشهدت الصالة املوحدة التي شارك يف اقامتها اكرث من 750 امام جامعة عىل طول الطريق بني 

مدينتي النجف االرشف وكربالء املقدسة اجتامع املحبني واملوالني مبختلف قومياتهم وجنسياتهم.

تقارير
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تفاصيــل هذا الحــدث الكبري تقصتها مجلــة الروضة الحســينية عرب 

القامئــني عليه وكانــت االنطالقة مع إمام صالة الجامعة املوحدة الســيد 

احمد الحسيني االشــكوري فقال “ابتدأت الصالة املوّحدة هذا العام من 

العمــود )96( حيث موكــب العتبة العلوية املقدســة وصوال إىل العمود 

)950( باإلضافة إىل إقامة صالة الجامعة للنســاء من العمود )20٨( حيث 

موكب العتبتني املقدستني الحسينية والعباسية اىل العمود )22٨( عرب أمئة 

الصالة املنترشين عىل طول الطريق”.

وأضاف االشــكوري، املرشف العام عىل مــرشوع التبليغ الحوزوي “ ان 

الحوزة العلمية يف النجف األرشف تسعى إلحياء طقوس ثابتة عند الجميع 

ومن الطقوس والشــعائر الدينية املهمة؛ شــعرية امليش إىل الحسني)عليه 

الســالم(” متطرقا إىل الروايات الواردة عن أمئة أهل البيت عليهم السالم 

بقوله” تضافرت الروايات حتى وصلت حد التواتر يف رجحان واســتحباب 

امليش إىل اإلمام الحســني)عليه الســالم(، وأما شعرية الصالة فوجوبها عند 

املسلمني كافة، ملا فيها من دالالت كثرية فوجب ان تحفظ يف هذه الزيارة 

االربعينيــة” مبينا أن” فيها عدة خصوصيــات منها، بناء الذات واملجتمع 

بتعاليــم وعبادات ســاموية، فالصالة لها ميزة خاصــة يف تهذيب وتزكية 

النفــس وهذه الفريضة ال يختلف عليها اثنان، وهي لغة مشــرتكة ميكن 

ان نتواصــل بها مــع الله”منوها إىل أن” هناك خصوصيــة مهمة للصالة 

املتعاقبــة واملمتدة باعتبارها حركة تضامنيــة يتلبس بها جملة من رجال 

وعلــامء الدين مع نكران الذات وال ميكن التمييز من خاللها بني شــخص 

وآخر”. 

وأكــد ان هذه املامرســة “ تحافظ عىل روح النَّظم الذي يعترب اســاس 

بناء الحضــارات فرنى من خاللها االالف من رجال الدين ميارســون هذه 

الفريضة وبأعىل مســتوى من النظم، وهذا ما يجعل هذه االمة مرشــحة 

بأن تبني لنفســها حضارة من خالل الصالة، كذلك من املمكن ان ندحض 

من خالل هذه الصالة االكاذيب التي تطرح والشائعات التي تثار عىل ان 

زوار ومحبي االمام الحسني عليه الســالم يركزون عىل الشعائر الحسينية 

ويرتكــون العبادات، لكن هذه الصــالة هي خري دليل عىل ان الزائر مهتم 

بالصالة وعبادة الله”.

صالة الجامعة املوحدة مظهر للقوة والوحدة

وحول ما تحمله هذه الصالة من معاٍن ومظاهر للوحدة تحدث السيد 

حيدر املؤمن أحد اســاتذة الحــوزة العلمية يف النجف االرشف قائال “مام 

ال شــك فيه ان الصالة املوحدة عبادية مبعنى ان االنســان يتقرب اىل الله 

ســبحانه وتعاىل بها، فهــي ارتباط روحي مع اللــه، ولكونها جامعة فهي 

تشــكل مظهرا للقــوة وللوحدة التي تعد من املظاهر املهمة يف االســالم 

الذي يشمل محطات كبرية منها صالة الجامعة يف كل فريضة من الفرائض 

وصالة الجمعة املوحدة وصلوات االعياد” مبينا أنه” حينام تتشــكل صالة 

الجامعة ينســجم فيها الناس عىل حد سواء ففيها يقف الفقري مع الغني 

والفالح مع الجامعي صفا امام الله ســبحانه وتعاىل ومن شــتى األصناف 

والقوميات”. 

ودعا الســيد املؤمن يف رســالة وجهها اىل جميع املسلمني اىل” االلتزام 

بالصــالة بفرائضها واتخاذ هذه املبادرة إمنوذجا للحفاظ عىل املبادئ التي 

جاء بها مذهب أهل البيت عليهم الســالم، وااللتزام بصالة الجامعة اينام 

كانت ومتى ما كانت وعليه ان يتساءل ماذا تعني؟ وما املقصود منها؟”.

وأشــار إىل “ أن املرجعية الدينية العليا دامئــا ما تحث وتوجه عىل ان 

تكون املســرية خالصــة إىل الله، والتقرب إليه بالعبــادة ومن خالل اتباع 

أهل البيت عليهم السالم، وعىل املؤمن ان يرفع شعار االمام الحسني)عليه 

الســالم( الذي يهدف اىل العدالة والســلم ومحاربة الفساد والظلم ونبذ 

الشعارات الجانبية واالفكار والعقائد املنحرفة”.

النجفــي :ارتباط شــيعة أهل البيــت بالصالة وباالمام الحســني عليه 

السالم

فيام تطرق الشيخ عيل بشري النجفي نجل املرجع الديني سامحة الشيخ 

بشــري النجفي )دام ظله( للهــدف من اقامة الصالة املوحــدة فقال” إن 

الهدف من إقامة الصالة املوحدة هو للتأكيد عىل أهمية الصالة عند أتباع 

أهل البيت عليهم الســالم، وان ارتباط شــيعة اهل البيت عليهم الســالم 

بالصالة ثابت ويُنمى من خالل ارتباطهم باإلمام الحسني عليه السالم”.

وأوضــح أن” صــالة الجامعة تقــام كل يوم ويف كل مــكان ولكن هذه 

الفعالية خالل زيارة االربعني لها أهميتها وخصوصيتها الدينية والعقائدية، 

فمن خاللها نثبت للعامل ان االســالم هو مبدأ للوحدة والتعايش السلمي 

وهــذه الجموع املليونية تســتطيع ان تضحي بــكل يشء من أجل نرصة 

الدين واقامة الصالة كام ضحى االمام الحسني عليه السالم”. 

‚‚

‚‚

علي 
النجفي

إن الهدف من إقامة الصالة الموحدة هو للتأكيد 
على أهمية الصالة عند أتباع أهل البيت عليهم 

السالم، وان ارتباط شيعة اهل البيت عليهم 
السالم بالصالة ثابت وينمى من خالل ارتباطهم 

باإلمام الحسين عليه السالم
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اختلف املهتمون بالتاريخ واملنشغلون باإلسالميات منذ أمٍد بعيد حول حقيقة املهدي 

املنتظر وزمان ظهوره ووجوده الفعيل التاريخي، وعند مراجعة املوسوعات العلمية 

واملعاجم الحديثة املتعلقة بالعقائد اإلسالمية فإننا سنجد تلك املعاجم تحدد مجموعة من 

املفاهيم التي تتطابق او تتخالف أحيانا مع الحقيقة املهدوية.

السلطة الموروثة
لإلمام المهدي المنتظر

وتتحدث تلك املعاجم عن املهدي فتقول عنه مثال: بان 

معناه الحريف يحيل عىل الشخص الذي هداه الله، وهو 

بهذا املعنى سيكون مصطلحا داال عىل مضامني تتعلق 

باإلميان باالخرويات، وقد استخدم يف مراحل عديدة من 

التاريخ اإلسالمي حيث منحه التاريخ مسؤولية التجديد 

الدوري للدين بعد كل فتور وضعف يصيب هذا الدين 

بعد ابتعاد الناس عنه او عندما يصل الناس إىل حالة من 

االضطهاد والعجز.

كام أن له داللة أخرى ترتبط بقرب زوال العامل قبل يوم 

القيامة حيث يكون املهدي كاملسيح املنتظر الذي يخلص 

العامل وينرش العدل والسالم يف األرض عند النصارى او 

كاملخلص البرشي الذي اعتقدت به اليهودية.

أما الشيعة اإلثنا عرشية فريون أّن املهدي املنتظر املولود 

محمد  حتامً  هو  255هـ   سنة  شعبان  من  النصف  يف 

عيل  بن  بالحسن  املعروف  عرش  الحادي  اإلمام  ابن 

العسكري عليهام السالم، حيث أنجب هذا اإلمام طفالً 

سامه محمدا وأخفاه عن الناس إال املقّربني منه، خوفاً 

التي  العباسية  الخالفة  سلطة  من  الجديد  املولود  عىل 

مع  العبايس  املعتضد  زمن  وجذب  شد  حالة  يف  كانت 

العسكري، وأن هذا اإلمام  الحسن بن عيل  أبيه اإلمام 

احتجب عن الناس ألمر أراده له الله ليخرج آخر العهد 

للنهج املنحرف وقد نصت عىل ذلك  مصلحا ومصححا 

الخصوص،  بهذا  املسلمني  عند  متواترة  كثرية  أحاديث 

وهي أحاديث صحيحة وال غبار عليها يف الكتب املعتربة 

عند الطرفني أيضا.

ومفاهيمه  بتصوراته  يختلف  املهدي  اإلمام  وموضوع 

التي  اإلمامة  مبفهوم  الرتباطه  اإلمامية  الشيعة  عند 

آيات  إىل  واملستندة  الواضحة  بنصيتها  اإلمامية  يعتقد 

قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة تشري إىل تنصيب اثني 

عنكم  ليذهب  الله  يريد  )إمنا  معصوما  إماما  عرش 

نسل  من  كلهم  تطهريا(  ويطهركم  البيت  أهل  الرجس 

الرسول  عم  ابن  طالب  أيب  بن  بن عيل  الحسني  اإلمام 

وفاديه بنفسه وحافظ أرساره وعلومه...

الشيعة  اتفقت   ( الخصوص:  بهذا  املفيد  الشيخ  يقول 

اإلمامية عىل أن اإلمامة كانت عند وفاة رسول الله ألمري 

املؤمنني عيل بن أيب طالب وأنها كانت للحسن بن عيل 

من بعده وللحسني بن عيل بعد أخيه وأنها بعد الحسني 

يف ولده ال تخرج منهم إىل غريهم وال يستحقها سواهم 

وال تصلح إال لهم، فهم أهلها دون من عداهم حتى يرث 

الله االرض ومن عليها وهو خري الوارثني....(.

)عليه  عرش  الحادي  اإلمام  استشهاد  أزمة  أدت  وقد 

ألسباب  املهدي  اإلمام  ولده  أخفى  الذي  السالم( 

استنتجنا بعضها ونجهل الكثري منها، إىل الدفع بالعديد 

إىل  الخصوص  وجه  عىل  منهم  والشيعة  املسلمني  من 

حازم محمد

مقاالت
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إىل طفل مل  الجلل  األمر  إيالء هذا  كيفية  التساؤل عن 

يبلغ الحلم الن اإلمام املهدي كان يف الخامسة عند وفاة 

أمره  أوىل  تعاىل  فالله  مردود،  وهذا  السالم،  عليه  أبيه 

خذ  يحيى  )يا  صبي:  وهو  الحكم  وآتاه  أنبيائه  ألحد 

الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا(.

لدحض  الشيعة  مفكرو  يسوقها  أخرى  حجج  وهناك 

منها  الله فرجه-  املهدي –عجل  إمامة  ببطالن  القائلني 

فلسفية تتمثل بعدم جواز بقاء األرض بال إمام معصوم، 

أدلة  الحسني، وهناك  أنه من نسل  األخبار  وقد أكدت 

عقلية ايضا تقوم عىل )ان العقل يقيض بوجوب الرياسة 

يف كل زمان ومكان وأن الرئيس ال بد من كونه معصوما، 

وإذا ثبت هذان األصالن فال بد من القول أن املقصود 

هو صاحب الزمان بعينه الن الصفة التي اقتضاها ودل 

عىل وجوبها ال توجد إال فيه، وتساق الغيبة بهذا سوقا 

رضوريا ال يقرب منه شبهة، وألنه إذا بطلت إمامة من 

أثبتت له اإلمامة باالختيار لَفقد الصفة التي دل عليها 

فال  الشيعة  شذاذ  من  خالف  من  قول  وبطل  العقل 

مندوحة عن مذهبنا، فال بد من صحته وإال خرج الحق 

عن األمة( كام يقول السيد املرتىض رحمه الله.

ومبا  خلقه  الله عىل  ألطاف  من  لطف  اإلمامة  أن  ومبا 

أن األمئة اثني عرش إماما منصوص عليهم قبل والدتهم 

قلده  الذي  أبيه  زمان  من  موجود  املهدي حي  فاإلمام 

سلطة اإلمامة إىل زماننا هذا بدليل أن لكل زمان إمامه 

الذي ينبغي أن يعرف بني الناس.

عالقة  عن  كثرية  قصصا  الشيعة  مؤرخو  أغلب  وينقل 

اإلمام املهدي بأبيه وينقل الشيخ الصدوق عن مجموعة 

من أصحاب اإلمام العسكري)عليه السالم( منهم عثامن 

كان صغريا  ملّا  املهدي  ابَنه  عليهم  عرض  أنه   ، العمري 

وقال لهم : ) هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم... 

أما  فتهلكوا  أديانكم  بعدي يف  تتفرقوا من  أطيعوه وال 

وإنكم ال ترونه بعد يومكم هذا( قالوا: فام مضت إال 

أيام حني خرجنا من عنده حتى مىض ابو محمد عليه 

السالم.

ويف رواية أخرى ينقلها الشيخ الصدوق يف إكامل الدين 

عن أحمد بن اسحق يقول فيها أنه سأل اإلمام العسكري 

عن الخليفة بعده، وأنه جاء بابنه محمد وعرضه عليهم 

من  موالي هل  )يا  فسأل:  يطمنئ  مل  اسحق  ابن  ولكن 

عريب  بلسان  الغالم  فنطق  قلبي؟(  إليها  يطمنئ  عالمة 

قويم قائال: أنا بقية الله يف أرضه واملنتقم من أعدائه فال 

تطلب أثراً بعد عني، فقال اإلمام العسكري عليه السالم 

: هذا رس من  رس الله فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من 

الشاكرين !!!!!!!

عامة  عن  محتجبا  املهدي  اإلمام  ظل  أبيه  وفاة  وبعد 

يعرفون  من  وهم  منهم  شيعته  بخاصة  متصال  الناس 

بالنواب فرتة من الزمن مامرساً سلطته الدينية والروحية 

التي انتقلت إليه بعد موت أبيه، وهناك روايات كثرية 

متمتعا  املهدي  بقاء  تثبت  الخصوص  بهذا  منقولة 

بني  الصغرى  غيبته  فرتة  يف  والدينية  الروحية  بسلطته 

املسلمني.

‚‚

‚‚

ان العقل يقضي بوجوب الرياسة في كل زمان ومكان 
وأن الرئيس ال بد من كونه معصوما، وإذا ثبت هذان 

األصالن فال بد من القول أن المقصود هو صاحب الزمان 
بعينه الن الصفة التي اقتضاها ودل على وجوبها ال توجد 

إال فيه
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 مثة ضوء له السطوع بتأريخنا العريب اإلسالمي يف ظل عتمة متيِّز تاريخ الطغاة، من الحكام املستبدين.. رغم أن 

القرآن الكريم والنبي العظيم وآل البيت األقداس تركوا للبرشية أسمى املواقف التأريخية .

تأريخ األندلس
قراءات

الباحث: صباح محسن كاظم
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الواضح،  األثر  له  اإلنسانية  الحضارات  يف  العريّب  التأثري  لعّل 
املدن..  مبعظم  باألندلس  العربية  الحضارة  الشواهد  تلك  ومن 

من مبتكرات ومنجزات إنسانيّة.
يف كتاب الدكتور »فليح حسن عزيز السهالين« )صفحات من 
دار  الصادر عن  األندلس(  اإلسالمية يف  العربية  الحضارة  تاريخ 
العارف/ ط1 2015/ 270 صفحة.. حزمة ضوء عىل تأريخ  مرشق  
والصيدلة..  والطب،  والفلسفة،  الرياضيات،  علوم  إسبانيا يف  يف 
من الفتح عام 92هـ /711م إىل قيام دويالت الطوائف وتفكك 

األندلس عام ٤22م/ 1031م..
طالئع  وصول  من  الشيّق  بكتابه  »املؤلف«  بنا  أبحر  لقد 
البيئة  عن  رشوحات  مع  اإليبريية،  الجزيزة  شبه  إىل  الفاتحني 
الجغرافية لألندلس من الرسايا االستطالعية إىل عبور طارق بن 
زياد بجيشه عام 92 هـ وعبور موىس بن نصري الستكامل الفتح، 
والتعامل والتواصل اإلنساين مع شعوب املنطقة ُمعرباً عن روح 
اإلسالم السمحاء، وقد وصل العرب اىل الجنوب الفرنيس بالفتح 
الرحمن  الخوالين وعبد  مالك  بن  )السمح  الوالة  الفرسان  وكان 
الغافقي وعنبسه بن سحيم الكلبي( الذين استشهدوا جميعاً يف 

مناطق الجنوب الفرنيس فيام وراء جبال الربت.
وقد ركز الدكتور السهالين عىل املدن الكربى املهمة )قرطبة( 
العلوم  لدراسة  املدينة  لهذه  أوربا  العلم من  فقد وصل طالب 
عىل يد العرب، وقد تناول يف كتابه املهم )العمران الديني من 
وأسوار  وقناطر  ومستشفيات  وقصور  وأديرة  وكنائس  مساجد 
وأبراج وقالع( أي الحياة العمرانية والثقافية واالجتامعية برمتها 

فلم يرتك أي جانب من بحثه إال وضّمه..
األمراء  اهتم  ص16)لقد  الكتاب  مبقدمة  »السهالين«  ذكر 
إىل  أدى  مدينة مام  املدارس يف كل  ببناء  األندلس  والخلفاء يف 
إتساع النشاط الحضاري فيها، وتعد املدرسة املكان الذي يدرس 
فيه الفقه اإلسالمي فضالً عن العلوم األخرى، وانترش التعليم يف 

األندلس يف حني ظلت أوربا متأخرة يف ذلك الزمن(.. 

املالحق  ثم  وخامتة  فصول  خمسة  إىل  البحث  قسم  وقد 
قبل  اإليبريية  الجزيرة  شبه  األول  الفصل  تناول  فقد  والخرائط 
االسالمية  العربية  اإلمارة  تأسيس  حتى  اإلسالمي  العريب  الفتح 
املستقلة، وقد قسم عىل أربعة مباحث درس املبحث األول شبه 
الجزيرة اإليبريية قبل الفتح اإلسالمي، وفيه مالمح جغرافية فيام 
املبحث الثاين الفتح اإلسالمي والتخطيط له وأثر البحرية العربية 
اإلسالمية واملبحث الثالث مراحل الفتح والحمالت االستطالعية  

واملبحث الرابع عرص الوالة وأوضاع البالد..
بعد  األندلس  أحوال  درس  األخرى  الكتاب  بفصول  كذلك 
وصول عبد الرحمن الداخل كام غاص باملباحث الفرعية بشؤون 
االندلس فيام ركز باملباحث عىل جوانب تأريخية مفصلة أغنت 

الفصل الثاين .
 ويف الفصل الثالث مكانة الحضارة العربية اإلسالمية يف العامل 
اعتنى املؤلف مبميزاتها ومبادئها.. فيام درس بالفصل الرابع أثر 
الحضارة العربية االسالمية يف عرص االمارة االندلسية مع مباحث 
العربية  الحضارة  األخري  الخامس  الفصل  يف  وتناول  العمران 
شملت  ومباحث  االندلسية  الخالفة  عرص  يف  وأثرها  اإلسالمية 
جهود عبد الرحمن النارص يف وحدة البالد مع تفصيالت مهمة 

ضمن مباحث هذا الفصل.. 
ويذكر يف ص 125: )إن العدالة اإلجتامعية التي تنشدها شعوب 
العامل نجدها يف الدولة العربية اإلسالمية منذ بداية تكوينها، فقد 
تساوى جميع رعاياها يف الحقوق والواجبات وكانوا سواسية أمام 
القانون(..  حتى إن الشواخص التأريخية حارضة إىل اآلن لجميع 

السواح الذين يزورون االندلس.. 
والحرفيون  الصناع  )أسهم   :227 ص  عزيز  فليح  د-  ويذكر 
إسهاماً بارزاً يف بناء رصح الحضارة العربية اإلسالمية من خالل 
املجاالت،  شتى  ويف  امليادين،  مختلف  من جهود يف  قّدموه  ما 
وان  والحّداد،  والخزّاف  والنّجار  والنّساج  والبّناء  الفالح  ومنهم 

الصنائع كثرية لكرثة األعامل املتداولة يف العمران..  

‚‚

‚‚

 السهالني

اهتم األمراء والخلفاء في األندلس ببناء المدارس 
في كل مدينة مما أدى إلى إتساع النشاط الحضاري 

فيها، وتعد المدرسة المكان الذي يدرس فيه الفقه 
اإلسالمي فضاًل عن العلوم األخرى، وانتشر التعليم 

في األندلس في حين ظلت أوربا متأخرة في ذلك الزمن
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)( اإلمام علي
واالزمات االقتصادية

د.منارق العكييل

ويشري االقتصاديون ان االزمة االقتصادية 

متثل حالــة من الخلل املفاجئ الذي يصيب 

النظــام االقتصــادي وينتج عنــه حالة من 

انعــدام التوازن بــني كافة جوانــب الحياة 

االقتصاديــة من حيث اإلنتاج واالســتهالك 

والدخل واألسعار وغري ذلك.

االزمــات  ان  االقتصــاد  علــامء  ويؤكــد 

الناميــة  الــدول  يف  تحــدث  االقتصاديــة 

عــىل  ســلبي  بشــكل  وتؤثــر  واملتقدمــة 

والسياسية  والعسكرية  االقتصادية  أنظمتها 

واالجتامعيــة مام يحدث خلالً كلياً أو جزئياً 

يف تلك األنظمة.

ويــرى املختصــون يف علــم االقتصاد ان 

أســباب حــدوث االزمــات وفــق املنظور 

ــم الّناتج عن  االقتصــادي يأيت نتيجة التضخُّ

التطّورات الرأسامليّة العامليّة كاالحتيال عىل 

القــروض العقاريّة التي تعّد من األســباب 

الرّئيسة لحدوث األزمة االقتصاديّة العامليّة، 

فضــال عن غيــاب الرّقابة الفّعالــة من ِقبَل 

هيئة األوراق املاليّة.

يف حــني يعلــل حــدوث االزمــات وفق 

املنظــور اإلســالمي اىل عدة اســباب أهمها 

الرّهــن العقارّي الذي يُعــرَّف بأنّه عقد بني 

صاحب عقار  ومشــرتٍ  وُمموِّل من املصارف 

با  أو املؤّسســات املاليّة، فضال عن انتشار الرِّ

الذي نهى عنه اإلســالم يف املعامالت املاليّة 

وعّد التعامــل به من املحرمــات، وذلك يف 

بَا  َا الْبَيُْع ِمثُْل الرِّ قوله تعاىل: )ِبأَنَُّهْم قَالُوا إمِنَّ

بَا *(. * َوأََحلَّ اللَُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

اال ان امللفت للنظر ان االزمات االقتصادية 

التي ُســخرت لها اليوم مراكز بحثية وأخرى 

وقائية مل تصل حتى هذه اللحظة اىل إيجاد 

عــالج ناجع ملنــع حدوثها، كــام ان تحديد 

مفهوم االزمة االقتصادية واكتشــافها ووضع 

الحلول املناسبة ملعالجتها كان محط اهتامم 

الباحثني واملختصــني عىل مر التاريخ، اال أن 

هنالك تغييبا واضحا وتعتيام إعالميا عن أول 

شخصية تنبأت بحدوث األزمات االقتصادية 

وســبب حدوثها ووضعت الحلول املناســبة 

للوقاية منها وطرق معالجتها.

فقــد أثبتت املصــادر التاريخية أن االمام 

عيل عليه الســالم يعد أول من تنبأ بحدوث 

االزمات االقتصادية وطرق معالجتها ســواء 

االزمــات التي شــهدها التاريخ إبان خالفته 

وحتى وقتنا الحارض بل اىل يوم ظهور االمام 

املهدي عجل الله فرجه الرشيف.

 ويســتدل عىل ذلك مبا ورد عنه يف خطبة 

عظيمة تعرف بخطبة البيان، التي تكشــف 

عن عجائب الدنيا وما سوف يحصل فيها إىل 

ظهــور دولة القائم الذي ميأل األرض قســطا 

وعدال بعدما ملئت ظلــام وجورا، فقد جاء 

فيهــا “إن زمن الظهور هو زمن قحط وزمن 

يكون الناس فيه مدينون” - اي عليهم ديونا 

مالية كبرية- يف إشارة منه اىل ان ذلك الوقت 

سيشــهد حدوث ازمة مالية ضخمة تتسبب 

يف إفــالس النــاس وجعلهم مدينــني بأموال 

لغريهم.

منذ ظهور البرشية وحتى وقتنا الحايل كانت وال زالت املجتمعات املتعاقبة تركز عىل االقتصاد ملعالجة 

املشاكل التي تشهدها ، ذلك أن االقتصاد ميثل عصب الحياة ويؤثر بشكل مبارش وكبري عىل جميع املفاصل 

سواء عىل املستوى الحكومي او الفردي، وبالتايل فان حدوث اي خلل يف النظام االقتصادي ينعكس سلبا 

عىل الواقع الحيايت ويسبب ارباكا كبريا يتطلب يف كثري من األحيان اتباع سياسات معينة من قبل الحكومات 

لغرض الخروج بأقل الخسائر.

بأقالمهم
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• حوارات: سالم الطايئ   • تحرير: يحيى الفتالوي

الطفل..

تحقيقات

      أهداف سامية ومتطلبات جمة 
تفتح الستار وتدخل إىل خشبة املرسح مجلة الروضة الحسينية لتجد عىل املرسح أربعة من الشخصيات املختصة مبرسح الطفل فيبدأ 

الحوار بالتعرف عليهم وهم كل من الفنان طالل هادي، واملخرج واملمثل تونيس حافظ خليفة، والدكتور رياض شهيد الباهيل/أستاذ 

املرسح يف كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، والكاتب واملخرج املرسحي حيدر عبد الله الشطري، لتسدل ستارة التعارف وتفتح بعدها 

عىل املشاهد التالية والتي ستجيب عن عدد من االسئلة بخصوص مرسح الطفل بشكل خاص:

مسرح

 املشهد األول 

تنطلــق مجلة الروضة بالحــوار وتفتتحه مبقدمة عن 

مرسح الطفــل فتقول: التعلم يف الصغــر كالنقش عىل 

الحجر، هكــذا قال الحكــامء والعارفــون بأهمية بناء 

املجتمعات وتوعيتها وتطويرها مبا يضمن الحصول عىل 

مســتقبل مرشق، فحددوا اللبنة األوىل لذلك البناء، مام 

دعــا إىل رضورة االهتامم بهذه الفئة العمرية املهمة ملا 

لتنميتها تنميًة صحيحة من دور فاعل يف تدعيم وإسعاد 

اإلنسانية واملساهمة يف تحقيق ما تصبو اليه من رقي.

ومــرسح الطفل ركن مهــم من أركان بنــاء الطفولة 

عىل اســس علمية دقيقة ملا لهذا املرسح من قبول كبري 

لدى االطفال ما جعله مبثابــة الصديق املقرب والقدوة 

املحبب، فصار من الرضوري توجيه أنظار االهتامم بهذا 

الجانب الحيوي املهم. 

بعد هذه املقدمة توجهت مجلة الروضة الحســينية 

اىل األساتذة املذكورين بسؤالهم عن دور وأهمية مرسح 

الطفــل ومــا الذي ميكــن أن يقدمه أو يغــريه يف واقع 

األطفال واملجتمعات؟
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- ينــربي الفنــان طالل هــادي ببدء االجابــة قائال: 

من الــرضوري جدا االهتامم بهذا املــرسح ألننا بحاجة 

اىل التغيــري وهذا التغيري ال يحــدث إال من خالل تقوية 

األساســات واملعني بها الطفل ، ولبنــاء الطفل ال بد أن 

نســعى لبناء مرسح مرشق وناجــح ، ألن مرسح الطفل 

وسيلة ناجحة ومميزة لتقديم األفكار النبيلة واملعلومة 

القيمة وترســيخها يف األذهان، وكذلــك تعليم األطفال 

العــادات والقيم النبيلة ضد ما نتعــرض له من هجمة 

فكرية رشسة.

- وينضم اليه املخــرج واملمثل تونيس حافظ خليفة 

فيقــول: إن مــرسح الطفل يقــع ضمن دائرة الســهل 

املمتنع، وهو مرسح حيوي جدا ألنه سيســاهم يف بناء 

األجيال وهذا النوع من املرسح له تقنياته الخاصة التي 

من الرضورة ان يتمكن منها املخرجون.

- وســاندهم الدكتور رياض شهيد الباهيل فقال: ان 

للطفل أهمية كبرية يف صنع املستقبل ألي بلد وال ميكن 

النهوض بهذا الجانب إال من خالل أجيال املستقبل وهم 

األطفال ، وان هــذا النوع من املرسح له خصوصية وله 

خطــورة فنحن كمرسحيني نعتــرب أن مرسح الطفل من 

اخطر العروض املرسحية، وذلك لســببني، األول؛ تحمل 

مسؤولية الرســالة املوجهة من خالل الطفل ملا تنطوي 

عليه مــن مهام تربويــة وأخالقية وتعليميــة ومعرفية 

ومهــام جاملية، فلرمبا تــأيت ذائقة املوضــوع الجاملية 

والفنية بدرجة من الدرجات ، والسبب الثاين هو الطفل 

املتلقــي الــذي يعتمد عــىل عفويته يف تلقي الرســالة 

املرسحية.

- الفنــان طالل هادي : كام أن هذا النوع من املرسح 

أصبح احد وســائل ردع الهجــامت، من أجل ذلك ندعو 

اىل االهتامم الجــاد والكبري مبرسح الطفل الذي يتعرض 

للتلكــؤ من قبل بعض املؤسســات التي ال تعي أهميته 

ودوره يف صنع الثقافة والحضارة.

- ويــربر حافظ خليفة: إن ذلك بســبب كونه صعب 

املنال ملا يحتاجه من االدوات عىل مســتوى اســتعامل 

الظل والسيموغرافيا املتحركة واالزياء، وكذلك النصوص 

التــي تكتب فال بد ان يكون مؤلفوها ذوي اختصاص يف 

هذا املجال.

 املشهد الثاين: مضامني مرسح الطفل

- مجلة الروضة الحســينية: هل مــن رشوط ينبغي 

مراعاتها ســواء فيام يخص مقدمي العرض املرسحي أو 

املضامــني التي يتم عرضها، وهل توجد اختالفات معينة 

بحسب ثقافات الدول مثال؟   

- الدكتور رياض شهيد الباهيل: إن الرسالة ال تختلف 

مــن بلد إىل أخــر ولكن هنــاك اختــالف يف البيئة وما 

تنطوي عليه من إشــكاالت ومشــاكل وجب عىل كاتب 

النص مراعاتها ومنها معرفة سبل االرتقاء بذائقة الطفل 

وأخالقياته ومعرفته ورؤيته للمستقبل مع ضامن حقوق 

الطفولة بكل أشكالها.

- حافــظ خليفــة:  إن مــرسح الطفل مؤثــر لدرجة 

كبرية جدا ففيه ميكــن ان تقدم معلومة نافذة قد تغري 

أجياال، وليس بالرضورة ان يقدم الطفل مرسحاً للطفل، 

فأحيانا يقدم هذا املرسح ما ينفع الكبار ويسيل الصغار، 

وفيام يخص مضامني مرسح الطفل فمن املهم فيه اثارة 

البهجــة وتقديم املوعظــة والفائدة وتتبــع الحكاية يف 

نطــاق الثــورة التكنولوجية، فاملرسح مطلــوب منه أن 

يســاعد الطفل عىل ان يحلم اكرث الن خياله واسع وهو 

بحاجــة للمعلومــة والبهجة، ولألســف أن هناك بعض 

املامرســني لهذه املهنة يقدمون مرسحا للطفل بحسب 

وعيهم وليس بحسب وعي االطفال وهذا خطأ .

- الكاتب واملخرج املرسحي حيدر عبد الله الشطري: 

علينــا كمرسحيــني االهتــامم بكيفية تقديــم العروض 

ونوعيتهــا والعمل عــىل متابعتها يف محاولــة منا لفتح 

الطريق أمام تجارب شــبابية ننظر إليها بشغف وننتظر 

منها الكثري ليك تكون رافدا مهام من الروافد التي تغذي 

نهر املرسح.

- الدكتور رياض شــهيد الباهــيل مضيفا : كام يجب 

االنتبــاه إىل أي مدى تكون الرســالة متقنة ومدروســة 

املخرج املرسحي حيدر الشطريد. رياض شهيد الباهيل الفنان طالل هادي املخرج التونيس حافظ خليفة

المسرح 
مطلوب منه 

أن يساعد 
الطفل على 

ان يحلم 
اكثر الن 

خياله واسع 
وهو بحاجة 

للمعلومة 
والبهجة

‚
‚
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بالشــكل الجيد ســواء عىل مســتوى املنظومة البرصية 

للعــرض أو املنظومــة الســمعية، مبعنى عىل مســتوى 

الحــوار وما ينطوي عليه من رســائل وشــفرات داللية 

نزرعهــا يف بنية الطفل وكذلــك املنظومة البرصية التي 

يجــب أن تكون عىل قدر كبري مــن األناقة والجامل مبا 

ينمــي ذائقة الطفل وينظف برصه فال تنظر عينه إال ملا 

هو جميل وأنيق.

-حافــظ خليفة: ولــيك نقوم بإخراج مــرسح للطفل 

ينبغــي ان نرجــع لذكرياتنا الطفوليــة لتحقيق الهدف 

املطلوب وإيصال الفكرة اىل ذهن الطفل ألنها ســتكون 

أقرب اىل واقعه، كام أن من يحاول الولوج يف عامل مرسح 

الطفل يجب عليه ان يتســلح بكثري من املعرفة الخاصة 

بسيكولوجية الطفل وتركيبته.

 املشهد األخري : النهوض مبرسح الطفل

مجلــة الروضة: أخــريا؛ كيف وعىل َمــن يقع واجب 

النهوض بهذا املفصل الثقايف الحيوي؟ 

- حافظ خليفة: ان االطفال نشأوا بنفس املستوى من 

املعرفة والفطرة وملكاتهم بريئة ومســتعدة الستيعاب 

كل معلومــة ولكــن النحــت االجتامعــي والحضــاري 

والثقــايف والديني هو ما يؤثر عليهــم، وهنا يأيت الدور 

املهم للمخــرج والكاتــب ملرسح الطفــل ليخفف من 

وطأة الصدمــات واألحداث التي مير بهــا بعض اطفال 

البلدان والحفاظ عليهم مــن االنحراف الثقايف والديني 

والحضــاري، أو عىل النزعة النفســية فاملــرسح معالج 

لذات الطفل، وللحصول عىل شــعب وجمهور وإنســان 

مستقبيل سوي ال بد من التأكيد عىل الطفل.

- الشطري: إن ما ينقص مرسح الطفل اليوم اإلمكانيات 

اإلنتاجية التي تتبناها املؤسســات الفنية الرسمية وشبه 

الرســمية، فاملرسح أصبح عمليــة إنتاجية لها متطلباتها 

التــي يجب ان تتوافر ليك تتم هــذه العملية اإلنتاجية 

واإلبداعية ، ولألســف فإن هذه اإلمكانيات غري متوفرة 

يف الكثري من املؤسسات الفنية واملرسحية.

- الدكتور رياض شهيد الباهيل: من أجل ذلك ينبغي 

عىل كافة الجهات املعنية واملؤسســات أن تقدم كل ما 

تســتطيع تقدميه للنهوض بهكذا نوع من املرسح ابتداء 

من البنى التحتية والعرض املرسحي والنصوص املقدمة 

والجمهور وغريها من مســتلزمات تنمية مرسح الطفل 

وإيصال الرسالة املعنية.

45 العدد 117 ربيع األول 1439هـ



سؤال الدين واألخالق!
هل من املمكن تأسيس ثقافة عربيّة إسالميّة للحوار مع اآلخر الغريب املتسيّد اليوم للمشهد 

الثقايف والتكنولوجي عىل كوكب األرض من خالل قيم فكرية وفلسفية يؤمن املسلمون بأنها قيم 

كونية ألن مصدرها الحكمة اإللهية املريدة خريا للبرشية ال العقل البرشي الذي قد يضل أو ينحرف أو 

يزوغ عن مســاره الذي حدد له ؟

هذه األسئلة املحرّية والحارقة ظلت مدارا لالشتغال الفلسفي والفكري العريب يف العصور الحديثة التي اصطدمنا 

فيها مع الغرب من خالل الغزو واالحتالل أو من خالل التالقح الفكري والثقايف للطلبة املسلمني الدارسني يف الجامعات 

األوروبية.

)1944م - 0000(

أعالم ومفكرون

د. عيل محمد ياسني

د. طه عبد الرحمن
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ويظل الفيلســوف املغــريب الدكتــور طه عبد 
الرحمــن املولود ســنة 1944م يف مدينة الجديدة 
باملغرب أيام كان هذا البلد العريب املســلم تحت 
نــري االحتالل الفرنيس املعــروف بهيمنته الثقافية 
متصــدرا قامئــة الذين نقــدوا األفــكار الحداثية 
الغربيــة، من خالل مرشوع فلســفي يســعى إىل 
بناء نســق أخالقي يحاول إخفاء ما يسميه )سوأة 
العامل الكربى( التي جاءت نتيجة لألخالق املقلوبة 
التي روج لها مفكرو الحداثة الغربيون بالضد من 
فكرة الفطرة اإلنســانية التي جبل عليها خلق الله 

أجمعون.
  عشق الدكتور طه الفلسفة وأخلص لها، وعاش 
قريبا من شــواطئها معيدا ومدرســا يف الجامعات 
املغربية والعربية واألوروبية )السوربون خصوصا( 
دون أن يتنازل عن نوازعه اإلســالمية التي ترّشبها 
طفــال صغريا عىل يدي والــده الكريم الذي علّمه 
مبادئ العربية وحّفظه أجــزاء من القرآن الكريم 
وأساســيات الفقه اإلسالمي عىل الطريقة املغربية 

املعروفة بوسطيتها واعتدالها.
وقد تابع طه عبد الرحمن دراسته االبتدائية يف 
مدينة دكالة، منتقــال بعد ذلك إىل املدينة الكربى 
املجــاورة )الــدار البيضــاء( ليكمل فيها دراســته 
الثانوية، ثم حــّول وجهته صوب العاصمة الرباط 
حيث حصل عىل شهادة اإلجازة يف الفلسفة. وهو 
ما دعاه اىل متابعة قراءاته يف الدراســات املنطقية 
والعقالنيــة، إذ تحصــل عــىل شــهاداته العليا يف 
املنطق وفلسفة اللغة وتاريخ العلوم، وقد أتاح له 
هذا االطالع الواســع فيام بعد القدرة عىل دحض 
معطيات العقــل األورويب الذي يبني جوهر فكره 
األخالقــي عىل معتقد )تــوارث الخطيئة األصلية( 
املرتسخ يف املسيحية التاريخية عرب الزمن، فضال عن 
تفنيده لفكرة )اإلنســان الفائق( أو )السوبرمان( 
العائــدة لفيلســوف الحداثــة األملــاين )فردريك 
نيتشــة( والتي اخرتعها بديالً عــن فكرة اإلله مام 
أسهم يف إفســاد العامل وتخطي الحدود االنسانية 
التي وضعها الله، وأشهد عليها خلقه يف عامل الذر! 
وعند تدريســه ملــادة الفلســفة يف الجامعات 
املغربيــة اختــار طه عبــد الرحمــن اإلبحار ضد 
التيار اليساري املهيمن يف سبعينيّات القرن املايض 
والذي حــاول أن يربط ما يكتــب وما يدرس من 

مناهــج باملقــوالت واملفاهيم التــي تندرج تحت 
إطار عام محصور ضمن مفاهيم الحداثة الغربية 

وأخالقياتها.
 وقد أســس عبد الرحمن متنه الفلســفي عىل 
الجمع بــني التحليل املنطقي العقــالين وما تجود 
به علوم اللغة الحديثة من لســانيات وسيميائيات 
وغريهــا، خاصــة وأن الرجــل كان أول من درس 
املنطق وفلســفة اللغة بجامعــات املغرب العريب، 
هــذا فضال عن تأثره بإمــدادات التجربة الصوفية 
اإلســالمية التي اغرتف من معينهــا كثريا، مام لّون 
متنه الفلســفي مبشــارب شــتى، فتارة تراه ميتح 
مفاهيمه األساســية من الرتاث اإلســالمي وأخرى 
تجده مســتعريا بعض مقوالته الفلســفية وبعض 
إجراءاتــه من الفكر الغريب املعــارص، خاصة فيام 
يتعلــق بنظريات الخطــاب واملنطــق الحجاجي 

وفلسفة األخالق.
ومام استشــكله هــذا الفيلســوف العريب عىل 
العقل )الغريب( املجرد كونه عقال له حدود ال ميكن 
أن يتجاوزهــا، كــام أنه ال يجيب عن كل األســئلة 
اإلنســانية إال مبعونــٍة تُقدمها معرفــة قادرة عىل 
ولوج تلــك الحدود والخوض فيهــا، وهي املعرفة 
الروحية التــي أهملتها العقالنية األوروبية صانعة 
الحضــارة املادية الحاليّة، مــام ُدفعت نتيجة لهذا 
اإلهــامل األمثان باهظة من شــعور إنســان هذه 
الحضارة باالغرتاب والقهر واالستالب الروحي ومن 
إحســاس مرعب ومدمر بال جــدوى هذا الوجود 

وعبثيّته.   
وتأسيسا عىل ما ســبق يقرتح طه عبد الرحمن 
–حال لإلشــكالية- نسقا عقليا أوسع لتجاوز النسق 
العقالين الضيق بصورتــه األوروبية املجردة، وهو 
ما يصطلح عليه: العقالنية املسددة كبديل ممكن 
ملعالجة مشــكلة حدود العقــل املجرد، وذلك من 
خــالل مقرتحات رضوريّة لهــذا العقل، ويتم هذا 
من خالل الربط بني النظر املجرد وبني العمل عىل 
مقتىض الرشع والدين، فيقــول بهذا الخصوص: ) 
وملــا كان العقل املجرد بفضــل تنزيله عىل العمل 
وتوجيهه عىل مقتضاه يأخذ يف ترك وصفة العقالين 
األصيل ليتجه إىل االتصــاف بوصف عقالين أفضل 
وأعقل، وارتأينا أن نخص هذا العقل الذي يسدده 
العمل ويجدد لباسه باسم )العقل املسدد( ....الخ( 

هذا العقل املســّدد قادر عىل توثيق العرى بني 
الدين واألخالق وعىل كشــف مســتورات العالقة 
بينهــام، وهي عالقة أخذت مجاال واســعا للشــّد 
والجذب بني الفالسفة واملفكرين منذ قديم الزمان 
وحتــى يومنا هــذا، وهنا يقدم هذا الفيلســوف 
املجــدد تصورا خاصا عن هــذه العالقة، ملخصه: 
إن هناك أمنوذجا يســميه )دهرانيا( اختص بفصل 
الدين عن األخالق وقــد اتخذ هذا األمنوذج أربع 
صيغ مختلفة تــرد كلّها اآلمريّــة اإللهيّة وترفضها 
عن جهل بكل أبعادها، وهذه الصيغ هي: الصيغة 
الطبيعيــة التي تقــول بآمرية الضمــري، والصيغة 
النقديــة التــي تقــول بآمريــة اإلرادة، والصيغة 
االجتامعية التي تقــول بآمرية املجتمع، والصيغة 
الناســوتية التي تقول بآمرية اإلنسان )السوبرمان 
أو اإللــه( ويرى أن هذا األمنــوذج بصيغه األربعة 
يــرد اآلمرية اإللهية ألنه مبني عىل عالقة فاســدة 
بالله –جّل شــأنه- وذلــك ألنها صيغ ال تقدر اإلله 
حّق قدره عىل املستوى الفلسفي، فام ظنك بذلك 

دينيّا؟
لذلك يحتم هذا الفيلســوف املسلم بناء تصور 
أو أمنــوذج بديل ال يقع فيه فســاد التصور الذي 
وقع فيه األمنوذج )الدهراين( وهذا األمنوذج يأخذ 
عند طه عبد الرحمن مصطلح ) النموذج االئتامين( 
حيث يختص باألخذ مببادئ أخالقية خمسة، أولها 
مبدأ الشــاهدية الذي يخرج اإلنســان من مشقة 
التخلّــق إىل متعة التخلّق ناقال القيم األخالقية اىل 
رتبة جاملية تســمو بها، وثانيها مبدأ اآلياتيّة الذي 
يُخرج العامل من ضيق الظواهر وانفصالها إىل سعة 
اآليات واتصالها، وثالثها مبدأ اإليداعيّة الذي يُخرج 
اإلنســان من التسلّط عىل األشــياء ورغبة امتالكها 
إىل الرتفــق بها وتقديم حقوقها عــىل حقوقه بها، 
ورابعها مبدأ الفطريّة الذي يرّد التخلّق الظاهر إىل 
أصوله يف أغوار الباطن مســتبدال التخلّق الروحي 
املتكامــل بالتخلّق النفيس العاجــز، وآخرها مبدأ 
الجمعيّــة الذي يُخرج اإلنســان مــن تخليق ذاته 
بعضــا إىل تخليقهــا كاّل – باطنا وظاهــرا - حتى 
يسرتجع إنسانيّته كاملة غري منقوصة، كام يسرتجع 

روحانيته واسعة غري محصورة .  

مما استشكله هذا الفيلسوف العربي على العقل )الغربي( المجرد كونه عقال له حدود 
ال يمكن أن يتجاوزها، كما أنه ال يجيب عن كل األسئلة اإلنسانية إال بمعونةٍ تُقدمها 

معرفة قادرة على ولوج تلك الحدود والخوض فيها
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وسط عالم الكتروني
حوارات مع الصحافة األجنبية حول اإلعالم الديني املطبوع يف ظل انتشار اإلعالم االلكرتوين

• ترجمة: حيدر املنكويش   • تحرير: صباح الطالقاين

المطبوع

استطالع

يطول الحديث حول إمكانية السلطة الرابعة بكل أنواعها املريئ واملسموع واملقروء عىل تغيري مجريات األمور يف بلدان عديدة وتكوين 

رأي عام مؤثر حول قضايا معينة.

وبالرغم من تأثر املتابع يف كل مكان من العامل بوسائل التواصل االجتامعي لكن البحث عن املصداقية واملعلومة الدقيقة من مصادر 

موثوقة يبقى األهم وهو الذي يؤخذ جدياً بنظر االعتبار.. 

وقد كان ملركز إلعالم الدويل املنطلق من العتبة الحسينية كمؤسسة دينية، صدى طيباً يف األوساط األجنبية وخاصة يف مجال اإلصدارات 

ع يف بريطانيا وفرنسا وتركيا وغريها... التي تُطبع وتوزمَّ

بالقضايا  الوعي  املعتدل وإمكانيته يف نرش  الديني  اإلعالمي  الخطاب  تأثري  استطالع مصغر حول  بعمل  املركز   قام  األساس  وعىل هذا 

اإلسالمية املغيبة عمدا أو جهال يف املجتمعات العربية واألجنبية، واالستفسار عن تأثري املطبوعات ومقارنتها بالنرش االلكرتوين.

ومعرفة ما يجب الرتكيز عليه من نوعية نرش، وذلك من خالل توجيه األسئلة لعدة صحفيني وكّتاب أجانَب وعرب منتَخبني من عدة وسائل 

إعالمية
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 ما دور املطبوع يف نرش الوعي؟

هنالك  يكون  أن  وأرى  جيد،  انه   «

تركيز عىل املقاالت التي تزيد من التقارب 

الواحد”  املجتمع  مكونات  بني  والتعايش 

من  توالس  روبرت  الصحفي  قاله  ما  هذا 

عند   ””The Daily Gratification مجلة 

اإلصدارات  مساهمة  يف  رأيه  عن  السؤال 

املعتدلة  الدينية  املؤسسات  تتبناها  التي 

بنرش الوعي الثقايف والديني واالجتامعي يف 

املجتمع سواء كان مسلامً أو غريه ».

الحالية  املرحلة  توجبُه  ما  أما  وأردف: 

مساحة  فسح  الرضوري  من  يكون  فقد 

واملقاالت  للتقارير  حقيقي  وتواجد  أكرب 

التي تركز عىل الجهود املبذولة يف مواجهة 

بـ  املتمثل  واإلرهاب  التكفريي  الفكر 

االهتامم  عىل”  العراق”مشددا  يف  داعش 

التعاون  عىل  الضوء  تسلط  التي  بالتقارير 

النظر  وبغض  والكردي  والشيعي  السني 

عن االنتامء الديني كان مسلام أو مسيحيا 

يف مواجهة اإلرهاب” واصفا إياهم بأنهم” 

ذلك”  أن  مشريا  صف”  اىل  صفاً  يقاتلون 

العريب  للمتلقي  جيدا  انطباعا  سيعطي 

واألجنبي. 

ان  الرضوري  من  انه  اعتقد  وبعبارة” 

دور  املعتدلة  الدينية  للمؤسسات  يكون 

الصحفي  انطلق  الغرب”  يف  اكرب  إعالمي 

 The“ ويك  نيوز  مجلة  من  باتوم  كالوم 

السؤال،  باجابته عن ذات   ”News Week

معلال” أنها ستمثل الصوت املعتدل والذي 

املتطرفة  األفكار  من  الكثري  يغري  أن  ميكن 

وأن  خاصة  اإلسالم،  صورة  تشوه  التي 

من  جعلت  الغربية  اإلعالمية  الوسائل 

حيث  أفكاره  إدارة  ميكنها  أداة،  املتابع 

شاءت مع غياب شبه تام للوسائل اإلعالمية 

العربية خصوصا.

تتطلب  الحالية  املرحلة  ان  وبقوله” 

أن  يجب  والتي  املعتدلة  الجهات  تواجد 

مجريات  منها  الغربية  الساحة  تستقي 

حول  شبهات  من  يدور  وما  األحداث، 

اإلسالم” ختم اجابته.  

جاك  الكاتب  سار  االتجاه  نفس  ويف 

اعتقد  فقال”    ”The Guardian“ والتنغ 

إن اإلعالم اإلسالمي يجب أن يتواجد وبقوة 

يف الساحة الغربية، وان مل يكن فيجب أن 

يكون هنالك تعاون مع الصحافة الغربية، 

لغرض عمل تقارير حول املدن اإلسالمية يف 

العراق وخاصة النجف وكربالء وغريها من 

البلدان العربية”. 

ودعا اىل االهتامم بابراز الدور الشيعي 

قائال” يجب أن يكون هنالك إيضاح وفهم 

العراقي والتعايش  الشيعة واملجتمع  لدور 

بني  زياراتنا  من خالل  واقعيا  ملسناه  الذي 

اطالع  هنالك  يكون  وأن  الطوائف،  جميع 

ولقاءات موسعة مع علامء الشيعة والسنة 

الذين يلعبون الدور األسايس يف املجتمعات 

اإلسالمية.

فقد  األجنبي  اإلعالم  تواجد  أهمية  أما 

قبل  من  املبارشة  التغطية  بأن”  عللها 

الصحافة األجنبية يكون لها وقع اكرب عىل 

القارئ الغريب إن كانت ضمن هذا السياق”.

بخطاب  االهتامم  من  مبزيد  وطالب   

ما  إن  فقال”  املقدسة  الحسينية  العتبة 

تتبناه العتبة الحسينية من خطاب معتدل 

وخصوصا من خالل إصداراتها األجنبية ليس 

يحتاج  وهو  املسلمني  غري  بني  انتشار  له 

باستمرار”  وتطوير  وتقوية  دميومة  اىل 

اإلصدارات  تصل  أن  رضورة”  عىل  مشددا 

إىل غري املسلمني لتعريفهم بتاريخ وحضارة 

دور  وتبيان  اإلسالمي  والدين  املسلمني 

العلامء املسلمني بإدارة الخطاب املعتدل”.

 تأثري املطبوع يف املجتمع 

» أرى أن اإلعالم املطبوع مؤثر للتواصل 

وفهم  والقراء،  املتابعني  من  كبري  عدد  مع 

معينة  مبواضيع  يهتم  ملن  االستقبال  ذائقة 

واختيار نوع املقاالت والتقارير” قال الكاتب 

جاك والتنغ، ووافقه الصحفي كالوم باتوم 

بقوله” ان اإلعالم الورقي يبقى له تأثري قوي 

يف الساحة الغربية، بالرغم من تزايد عدد 

القراء عىل املواقع االلكرتونية، ويبقى أيضاً 

من ضمن تفرعات االعالم الذي يعمل عىل 

صنع القرار وهو مهم ألنه يوثق األحداث 

ويحفظها من التلف والضياع” فيام ذهب 

التأثري  انحسار  اىل  توالس  روبرت  الصحفي 

يف  أصبح  املطبوع  اإلعالم  إن  قال”  حيث 

الوقت الحايل اقل تأثريا من السابق بسبب 

املواقع  عرب  املجانية  املطبوعات  انتشار 

االلكرتونية” 

عند  الثالثة  الصحفيون  ابداه  ما  هذا 

يف  املطبوع  اإلعالم  تأثري  عن  إجابتهم 

توالس  ولكن  والعريب،  الغريب  املجتمع 

ال  أن  يجب  بقوله”  اإلهامل  عدم  إىل  دعا 

نتجاهل دور املطبوعات خصوصا ما يوزع 

من  عدد  اكرب  إىل  لتصل  مدعومة  بصورة 

 Metro و    Time Out كصحيفة  القراء 

تأثري  ولها  كبري  قراء  بعدد  تتمتع  حيث 

كالوم باتوم/بريطانياجاك والتنغ/ بريطانياروبرت توالس/ بريطانيا
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واسع”.

ينرشها  التي  للمواضيع  أن”  إىل  وأشار 

مع  القارئ،  بكسب  كبريا  دورا  املطبوع 

ال  أن  يجب  املنشورة  املواد  أن  مالحظة 

تكون قد تم نرشها عىل املواقع االلكرتونية 

أساسيا يف عملية  للمحتوى دورا  أن  حيث 

االنتشار والقناعة.  

تحديد  إىل  نوه  فقد  والتنغ  جاك  أما 

يكون  أن  يجب  فقال”  املستهدفة  الطبقة 

فعىل  املستهدفة،  للطبقة  تحديد  هنالك  

الكتابة عن األماكن  املثال لو رغبت  سبيل 

النرش  فيمكنك  والجغرافية  والتاريخ 

 The New York Times، دعوة  او 

Independent and Guardian  وهكذا، 

لذا يجب ان يكون هنالك تشخيص ورؤية 

واضحة يف العمل الورقي.

 ما الذي يجب الرتكيز عليه، وخاصة يف 

اصدارات املؤسسات الدينية؟ 

 / توالست  روبرت  الصحفي  أجاب 

بريطانيا، بأن ذلك يعتمد »عىل الجهة التي 

خطابا  يتضمن  ان  فيجب  الخطاب،  تتبنى 

ثقافيا، تاريخيا، ودينيا عاماً، يتم الرتكيز فيه 

عىل آخر األحداث من غري امليول إىل جهة 

معينة، فهنالك جهات تتبنى خطابا سياسيا 

بحتا وغريها تتبنى ثقافيا ».

الدينية  املؤسسات  إىل  بالعودة  ولكن   

املعتدلة كالعتبة الحسينية يف كربالء والتي 

لها  فإن  العوامل  من  العديد  فيها  تجتمع 

تأثريا واضحا يف الساحة العربية والعراقية. 

»القارئ الغريب فهو بحاجة إىل مواضع 

أكرث عمقا يف التاريخ اإلسالمي” قال الكاتب 

الغريب  القارئ  ليكون  جاك والتنغ” معلال” 

وتعاليمه  اإلسالم  حقيقة  عىل  اطالع  عىل 

واهم معامله، إلنهاء حالة التشويه الحاصل 

الوسائل  من  الكثري  من  اإلسالم  عىل 

اإلعالمية”.

هو  التحلييل  التقرير  أن  »واعتقد   

للقارئ  يعطي  ألنه  القراء  لدى  املفضل 

أردت  لو  شخصياً  فأنا  الحقيقية،  املعلومة 

ومزاراتهم  واإلسالم  املسلمني  عىل  االطالع 

عن  سأبحث  اإلسالمية  والشخصيات 

عىل  الرتكيز  يجب  لذا  إسالمية،  إصدارات 

هذه األمور إن كان املستهدف هو القارئ 

الغريب”.    

ان  باتوم”   كالوم  الصحفي  قال  فيام 

ميكن  والتي  الدينية  املواضيع  عىل  الرتكيز 

الحقيقي  االسالمي  الدين  تعكس  ان 

هي  الغريب،  للمجتمع  املتسامح  املعتدل 

االهم، والتي تستحق النرش اكرث من غريها” 

مستدركا أنه” يجب أن ال ننىس أن الثقافة 

واملواضيع التي تتعلق باملجتمع واألحداث 

الجارية مهمة أيضاً”.  

الكاتب  استطالعنا  اىل  انضم  وقد 

واملحلل السيايس أنطوان شاربنتيي/ فرنسا 

فتمثلت آراؤه يف السطور التالية:

إن الصحف و املجالت الدينية الساعية 

و  التعصب  وعدم  واالنفتاح  لإلصالح، 

كربى  أهمية  لها  التطرف،   نحو  اإلنزالق 

العصيبة هذه، حيث أن تحريف  أيامنا  يف 

الدين ملصالح خاصة أصبح عقيدة وتعليام 

بحد ذاته. 

األفكار  تعود  بدأت  األيام  هذه  ويف 

الدينية و خصوصا بالغرب بشكل قوي عىل 

دعم  مع  االقتصادية،  و  السياسية  الساحة 

عىل  الهيمنة  تريد  استعامرية  قوى  من 

العامل.

أصحاب  و  اإلصالحيني  دور  يأيت  وهنا 

اإلرادة الطيبة والذي يكمن يف العمل عىل 

إطالع اآلخرين عىل تعاليم الدين الصحيحة 

إن أخذنا الدين االسالمي الكريم كموضوع 

منذ  االسالم  شُوه  كيف  فنالحظ  بحث، 

كعدو  وأصبح  سبتمرب  أيلول   11 أحداث 

للعامل الغريب، وكيف تنامى الفكر املتطرف، 

وصوالً اىل صعود اإلرهاب. 

لكن كل املطلعني و املتابعني يعرفون و 

يؤكدون أن اإلسالم ال ميت بأي صلة لهذه 

األفكار املنحرفة و املتطرفة واملتشددة، ومن 

هنا تأيت أهمية اإلصدارات التي تهتم بنرش 

الفكر املعتدل. وأرى ان املسؤولية الكربى 

االعالمية  املؤسسات  تقع عل عاتق رؤساء 

الصحف  و  املجالت  يف  التحرير  إدارات  و 

من اجل نرش ثقافة التعايش واحرتام اآلخر 

باقي  اىل  لالسالم  املرشّفة  الصورة  ونقل 

باللغة  النرش  خالل  من  وليس  الشعوب 

العربية امنا من الرضوري جدا النرش بلغات 

العامل املهمة، بل الرتكيز عىل النرش باللغات 

األشخاص  من  كبري  عدد  ملنح  األجنبية 

اإلطالع عىل الفكر الديني الصحيح لالسالم، 

الهّوة  وسد  الرشخ  مبعالجة  يساعد  قد  ما 

بني اإلسالم و الغرب، الذي له نظرة خاطئة 

متاما عن اإلسالم، من خالل اإلعالم الخاضع 

الغربية  السياسية  الرؤية  إىل  عام  بشكل 

اإلستعامرية وخاصة األمريكية منها. 

أخرياً، الرتكيز عىل عمل الصحافة الدينية 

التوعية للرأي  املعتدلة له عدة أبعاد منها 

من  نوع  اعتباره  عن  فضالً  العاملي  العام 

شيخنا ندايا/ الكامريونمصطفى ديبا/ السنغالأنطوان شاربنتيي/ فرنسا
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أنواع املقاومة الحضارية يف مواجهة الفكر 

املتطرف، الهمجي، العابث يف العامل، سواء 

كان إسالميا، مسيحياً أو يهودياً. 

كام حط االستطالع رحاله عند املرتجم 

الصحفي مصطفى ديبا من السنغال الذي 

نرش  يف  الدينية  املؤسسات  دور  وضع 

النقاط حيث قال” إن  الوعي يف عدد من 

اإلصدارات التي تتبناها املؤسسات الدينية 

الوعي  نرش  يف  مهام  دورا  تلعب  املعتدلة 

الثقايف والديني واالجتامعي،  وتحقق عدة 

أهداف أهمها:

والثقافات:  الحضارات  اتصال   -1

بني  الدبلوماسية  العالقات  من  كثرياً  ان 

تولدت  مثال  واالفريقية  العربية  البلدان 

تتبناها  كانت  التي  االصدارات  تبادل  اثر 

وغري  املعتدلة  الدينية  املؤسسات  بعض 

الجمعيات  اىل  تُرسل  كانت  والتي  الدينية 

واملؤسسات املختلفة... 

2- تلك االصدارات  تُعد اصدق وأوثق 

الحقائق،  عىل  واالطالع  لالكتشاف  وسيلة 

فعىل سبيل املثال  أكرث من 90 % من الذين 

تم  انه  يؤكدون  االسالمي  العامل  اكتشفوا 

اىل   تصل  التي  االصدارات  ذلك عن طريق 

جمعيات املسلمني يف أنحاء العامل.

عند  االستطالع  مطاف  انتهى  وفد 

ندايا  شيخنا  الصحفي  واملرتجم  الكاتب 

التحوالت  إن  قال”  حيث  الكامريون   من 

التكنولوجي  التطور  من  املتأتية  الرسيعة 

تركت  املجاالت،  كافة  عىل  طرأت  والتي 

عامة.  بصفة  اإلعالم  وسائل  عىل  بصمتها 

اإلعالم  أن  نجد  الحقيقة،  هذه  إىل  نظرا 

املطبوع، الذي كان رائدا، بدأ يخرس مكانته 

عند  والسيام  االنرتنت  لصالح  فشيئا  شيئا 

رشيحة الشباب يف املجتمع الغريب والعريب”. 

إن  ذلك،  رغم  قائال”  ديبا  واستطرد 

للنقاش  ليس موضوعا  املطبوع  اإلعالم  أثر 

املثقفني  نخبة  ألن  املجتمعني،  هذين  يف 

أوفياء  يبقون  السن  يف  املتقدمني  وكذلك 

 State of«   لهذه الوسيلة، كام يؤكد ذلك

فرنسا  أنه يف   ”the Media Democracy

بني  ما  أعامرهم  ترتاوح  الذين  من   %77

املجالت  قراءة  يفضلون  ٤7 سنة فام فوق 

كثري  يف  الحال  نفس  هو  وهذا  املطبوعة، 

من املجتمعات يف العامل الغريب والعريب بناء 

عىل دراسات تتعلق بهذا الشأن”. 

وعن رس تعلق الكثريين باالعالم الورقي 

هذا  تفرس  العوامل  من  كثري  »هناك  قال 

االنرتنت،  تحديات  من  الرغم  عىل  التعلق 

اإلعالم  بها  يتمتع  التي  الثقة  بينها:  من 

مقارنة  املصداقية  ناحية  من  املطبوع 

أعتقد  أزل  مل  ولذلك  األخرى،  بالوسائل 

العامل  املطبوع وأهميته يف  اإلعالم  بفعالية 

يف  الناجع  دوره  بسبب  والعريب  الغريب 

توصيل األخبار واملعلومات إىل الفئات التي 

فئة  مجتمعاتها:  يف  واضح  بنفوذ  تتمتع 

املثقفني وكبار السن، ألن دورهام ملحوظ يف 

عملية التثقيف والتوعية لألجيال. وبالتايل، 

من املفيد جدا استخدام الوسيلة التي من 

خاللها ميكن االحتكاك بهام مبارشة”.
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الطالق...
نهاية أسرة وضياع طفل

مل ميض )عادل( يف رعاية ابويه اال بضع سنني بسبب انفصالهم 

عن بعض، فعاش يف كنف والده بعيدا عن حنان والدته ، 

فصار)عادل( ضحية الختيار خاطئ أنجب فيام بعد طفال بني 

مطرقتني االوىل زوجة االب والثانية زوج االم، فلم يع ان مصريه 

سيكون الترشد والوقوع يف مطبات الحياة املختلفة. 

 •اعداد: محمود املسعودي

اسرة ومجتمع
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من  يخلفه  ملا  املجتمع  الخطرية يف  املشاكل  من  فالطالق 

اثار سلبية عىل املجتمع وخاصة األطفال ناهيك عن النظرة 

السلبية التي ستطال الزوجة، أو ما قد تلجأ اليه أو تعيشه 

زواج،  بال  الطالق  بعد  بقيت  لو  ما  يف  متخبطة  حياة  من 

نتيجة  االطفال  عىل  يخلفها  التي  السلبية  االثار  جانب  اىل 

فقدانهم للحنان والرعاية واملتابعة االمر الذي يؤدي بطبيعة 

الحال اىل فقدان عنرص الرتبية السليمة خصوصا بعد تحملهم 

مرشد  أو  دليل  او  رقيب  بدون  منفردين  الحياة  مصاعب 

مخلص كاألبوين.

سنسعى يف تقريرنا هذا اىل الوقوف عند أهم االثار السلبية 

التي يخلفها الطالق عىل االطفال واملراهقني بشكل خاص، يف 

محاولة لتعريف اآلباء مبا يقرتفونه من تقصري يف حق أبنائهم، 

علّه يتولد لديهم رادع انساين عىل أقل تقدير يدعوهم اىل 

التي  املشكالت  اىل حل  ويلجئهم  الحياة  مشاق  الصرب عىل 

تعرتض حياتهم، والتضحية من أجل أبنائهم وعدم اللجوء اىل 

الطالق، خاصة مع ما يتناهى اىل األسامع عن أرقام مرعبة يف 

هذه املشكلة االرسية الحساسة وانعكاسها السلبي عىل بناء 

األوطان واملجتمعات.

مشاكل صحية

يتعرض االطفال ملشاكل نفسية وصحية تدق ناقوس الخطر 

يف االرسة لهذا حذر الخرباء من أنَّ املراهقني الذين يشاهدون 

ملشاكل  عرضة  أكرث  يكونون  الطالق  مبرحلة  ميرون  آباءهم 

والدوخة  والتوتر،  النوم،  واضطرابات  الصداع،  منها  صحية 

وفقدان الشهية، كام أنَّ سكن املراهق مع أحد الوالدين بعد 

االنفصال ميكن أن يكون أسوأ بالنسبة إليه، ووجد باحثون 

يف جامعة ستوكهومل أنَّ الطالق يؤدي إىل زيادة خطر إصابة 

الطفل مبشاكل نفسية بحسب دراسة نرشت تفاصيلها مجلة 

.)Epidemiology and Community Health (

الجنوح اىل الجرمية

التي  املشاكل   من  الجرائم  نحو  واالنجرار  االنحراف  ان 

يسببها  الطالق بحسب ما اكدته دراسات تناولت موضوع 

انحراف  الطالق قد يكون سببا يف  ان  الطالق وبينت فيها” 

قبل  من  بغداد  يف  اجريت  دراسة  ففي  االحداث،  وجنوح 

مكتب الخدمة االجتامعية يف محكمة االحداث تبني ان 82% 

األرسة  وتصدع  املحيط  سوء  اىل  ترجع  الجنوح  اسباب  من 

وفقدان الرعاية االبوية” .

تفيش حالة الجهل

انخفاض  ايضا  الطالق  يسببها  التي  االعراض  ضمن  ومن 

دراسة  ففي  االخرين،  باألطفال  مقارنة  الدرايس  املستوى 

 “ اتضح  لألرسة  السياسية  الدراسات  مركز  تناولها  بريطانية 

ان االطفال الذين ينتمون اىل اباء مطلقني يكونون بحاجة اىل 

مساعدة نفسية وأنهم اكرث عرضة لإلصابة باإلمراض النفسية 

الجسمية فضال عن ضعف أدائهم الدرايس” .

االناث اكرث تأثرا من الذكور 

الدراسات  تؤكد  الجنسني  عىل  للطالق  االكرب  التأثري  وعن 

الحديثة ان االناث تعاين من مشاكل نفسية اكرث من الذكور 

عىل  الفتاة  قدرة  عدم  بسبب  االبوين،  أحد  البتعاد  نتيجة 

عىل  سلبا  يؤثر  مام  واالجتامعية  الذاتية  املسؤولية  تحمل 

نفسيتها، وقد يدفع ذلك اىل قبول العيش مع زوجة االب وما 

ميكن ان تالقيه من معاملة سيئة او العيش يف كنف والدتها 

وقد تتعرض اىل مضايقات من زوج االم، حيث وجد باحثون 

أنَّ الفتيات أكرث عرضة من الفتيان ملشاكل نفسية، محذرين 

من تأثري هذه املشاكل يف صحة الفتيات.

كيف ميكن تقليل االثار املرتتبة من الطالق؟

قرار  املتزوجون  يتخذها  التي  القرارات  اخطر  من  إن 

بالدرجة  االبناء  نفسية  مبارش عىل  تأثري  من  له  ملا  الطالق، 

بهذا  ملياً  التفكري  املرأة  او  الرجل  يجب عىل  لهذا  األساس؛ 

الشأن،إال يف حال ما إذا كان الطالق أقل رضرا عىل العائلة 

واملشاغبات  والقلق  التوتر  بظل وجود  املشرتكة  الحياة  من 

القرار جاء من اجل  ان  بينهم، مبعنى  يكون  الذي  والتنازع 

من  فهذا  اآلن  من  افضل  سيكونون  وأنهم  العائلة  مصلحة 

ان  التأكيد  لديهم،مع  الصدمة  وطأة  من  يخفف  ان  شأنه 

التواصل فيام بني األبوين وكذلك تواصلهم مع األبناء سيكون 

عىل افضل ما يكون ولن يكون هناك تقصري من قبل األب او 

زوجته عن أي يش تجاههم، وبهذا األسلوب أو نحوه ميكن 

لألبوين تخفيف أثر الطالق عىل األبناء فال تتعقد نفوسهم، 

وال تسوّد الدنيا يف أعينهم.

عىل  يحرصا  ان  برضورة  االبوين  االجتامع  علامء  ويوجه 

الطالق  تم  لو  حتى  ألطفالهام  مستقرة  أرسية  حياة  توفري 

والتواصل  بوالديه  الطفل  تجمع  منتظمة  لقاءات  كإقامة 

الدائم بينهم واملساعدة يف حل املشاكل التي تواجههم حتى 

الضغط  تخفيف  يف  يساهم  وهذا  االبوية  بالرعاية  يشعروا 

النفيس الذي يرتكه الطالق عىل منو الطفل واتزانه النفيس.
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• الشاعر كاظم بن محمد صالح املطر

الطفوف

قصيدة

وادي
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ُعــْج يب عــىل وادي الطفــوف وقــف معــي

ناشــقاً األحبــة  مثــوى  بــه  تــروي 

مربــع جوانــب  يف  لحاظــك  وأجــْل 

يــرثٍب مرابــع  منهــم  أوحشــت  قــد 

مقصــداً البســيطة  لوّفــاد  فغــدا 

وصحبــِه بالحســني  تســامى  فلقــد 

مهــرُُه توقــف  بــه  يــوم  أنــس  مل 

فتصــّوَرْت كربــال  تُســّمى  قالــوا 

اْســـ بهــا  حتــى  رحلــه  يلقــي  كاد  مــا 

فاحـــ األرض  طــالع  طالئعهــا  تبــدوا 

َمــن إخضــاع  بجمعــه  ســعد  ابــن  رام 

بأســه مــن  بجحفــل  الجمــوع  فرمــى 

اشــرتوا وبهــا  بهــم  لــه  النفــوس  رشوا 

تعّجلــوا العــداة  ُضبــا  بيــض  بعنــاق 

ســميدٌع الحســام  امتشــق  فهنالــك 

مــوا ينســوا  ومل  يذكّرهــم  كيــام 

جمعهــم ينفــي  كاد  مــا  إذا  حتــى 

معّفــراً الــرتاب  عــىل  الحســني  فهــوى 

لخيامــه انثنــى  ينعــاه  واملهــر 

األدُمــعِ وكاء  بهــا  نحــل  كيــام 

املتضــّوعِ تربــِه  مــن  ريّاهــُم 

مربــعِ مــن  فديتــه  أمــس  قطنــوه 

البلقــعِ بــذاك  عنهــا  فاســتبدلوا 

الركــعِ للطائفــني  كعبــة  بــل 

األرفــعِ الــرضاح  فــوق  برضائــحٍ 

املوضــعِ اســم  عــن  منهــم  متســائال 

األفضــعِ البــالء  كُــرب  قلبــه  يف 

املتجمــعِ بجندهــا  الفضــاء  ـــوّد 

تطلــعِ مل  فكأنهــا  ُذكـــا  ــَتَجَبــت 

يخضــعِ مل  إلهــــِه  لغــري  أبــداً 

املجمــعِ ذاك  فــوق  هــي  وبفتيــٍة 

أنصــعِ ذكــٍر  وخلــد  الجنــان  خلــد 

األوســعِ الرفيــق  يف  ِعــنٍي  لعنــاق 

بســميدعِ تشــبيهِه  عــن  َجــّل  َمــن 

يُســمعِ مل  ومبثلهــا  حيــدر  قــف 

ُدعــي إْذ  فلّبــى  أقِبــْل  النــدا  ســمع 

باملنقــعِ غالــه  ســهٍم  إثــر  يف 

النعــي ذاك  مــن  اللــه  عــرش  فاهتــّز 
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له ) ديوان شعر - ط ( وأشهر شعره الربدة يف مدح النبي صىل 

الله عليه واله ، ومطلعها : )أمن تذكر جريان بذي سلم ( رشحها 

وعارضها كثريون، والهمزية ايضا يف مدحه صىل الله عليه واله ، 

ومطلعها :  )كيف ترقى رقيك االنبياء(،  وعارض ) بانت سعاد ( 

بقصيدة ، مطلعها :) إىل متى أنت باللذات مشغول(.

-الربدة وبعض تخاميسها ومجاراتها 

حظيت  الربدة  وقصيدة  والجودة  الجزالة  يف  غاية  شعره  كان   

االسالم  طوائف  جميع  من  الشعراء  من  فكثري  كبري  باهتامم 

جاراها وخمسها ومن اشهر مجاراتها  قصيدة احمد شوقي التي 

مطلعها )ريم عىل القاع بني البان والعلم    أحل سفك دمي يف 

االشهر الحرم(.

وسار عىل نهجها الحافظ الربيس يف قصيدة مطلعها 

ما هاجني ذكر ذات البان والعلم

وال السالم عىل سلمى بذي سلم   

وال عىل طلل يوما أطلت به

مخاطبا ألهيل الحي والخيم   

وخمسها السيد عيل خان مدين 

ومن تخاميسها املشهورة تخميس  احمد النحوي الحيل 

- قصيدته يف مدح السيدة نفيسة

الله عليها من  نفيسة رضوان  السيدة  تبقى قصيدة بحق  لكن 

انه يف هذه  اذ  البيت عليهم السالم  اهم شعره بخصوص اهل 

القصيدة ابان عن عقيدة متينة فيهم عليهم السالم معربا بها عن 

محض الحق يف دق ورصاحة عجيبة فبعد ان يقف عىل مرقدها 

يف  اخلص  ملن  تستجاب  الصعبة  املطالب  ان  ويبني  الرشيف 

الوفود اليها وان اقفال الحاجات تفتح عندها فيقول يف مطلعها:

وأهل البيت عليهم السالم
البوصريي  هو محمد بن سعيد بن حامد بن عبد الله الصنهاجي البوصريي املرصي، رشف الدين، أبو 
عبد الله: شاعر ، حسن الديباجة، مليح املعاين. نسبته إىل بوصري )من أعامل بني سويف ، مبرص( أمه 
منها، وأصله من املغرب من قلعة حامد من قبيل يعرفون ببني حبنون، ومولده يف بهشيم من أعام 

البهنساوية، ووفاته باالسكندرية )608 - 696 ه  = 1212 - 1296 م(.

أدبية

• اعداد: رسول كاظم عبد السادة

البوصيري
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َجنابِك منه تُْستََفاُد الَفوائُد

ولِلناِس باإلحَساِن منِك عوائُد   

فَطُوىَب لَِمن يَْسَعى لَِمْشَهِدِك الذي

تَكاُد إىل َمْغَناُه تَْسَعى املََشاِهُد   

َْت إَِذا مَيََّمتُْه القاِصُدوَن تَيَرسَّ

عليهْم وإْن مل يسألوِك املَقاصُد   

اىل ان قال: 

تحققت البرشى ملن هو راكع   

ي به فضالً َوَمْن ُهَو ساِجُد                         يُرَجِّ

رَِت الشباُن والشيُب أوجهاً فعفَّ

ٌ والَقواِعُد بِه والَعذاَرى ُحرسَّ   

ُهَو املَْنَهُل الَعْذُب الَكِثرُي زَِحاُمُه

فرِْدُه فام من دون ِوردَك ذائُد   
أتيُت إليه والرجاُء ُمحألٌ

فام عدُت إالَّ واملحالَّ وارُد   

فيالك من يأس بلغُت به املنى

وُعرْسٍ ألَقَْفاِل اليَساِر َمقالُِد   

ألذُّ من املاِء الزالِل مواقعاً

َعىَل كَِبِد الظَّْمِن َواملاُء بارُد   

الجليلة  السيدة  هذه  عند  الوقوف  يف  مييض  ذلك  بعد  ثم 

واصفا تجذر نسبها الطاهر واتصاله باهل البيت عليهم السالم 

لهم واعتقاد طهارتهم عىل جميع  الوالء  الطاهرين ومن يجب 

عليه  الله  والنبي محمد صىل  الكريم  القران  بشهادة  املسلمني 

واله ، ويني ان امئة اهل البيت سلسلة رشيفة ما مييض منهم امام 

اال ويخلف من بعده من يحمل علمه مثله يقول :

َسلِيلَة َ َخرْيِ العالَِمنَي )نَفيَسة ٌ(

َسَمْت ِبِك أعراٌق وطابَْت َمحاتِد   

إذا جحدْت شمس النهاِر ضياءها

فََفْضلُِك مل يَْجَحُدُه يف الناِس جاِحُد   

بآبائِِك األطهاِر ُزيَِّنِت الُعالَ

فحبَّاُت عقِد املجِد منهم فرائُد   

ورثِت صفاِت املصطفى وعلومُه

ة ُ َواِحُد فَفْضلُُكاَم لوالَ النُّبُوَّ   

فلم ينبسط إال بعلمك عامل

َوملْ يَْنَقِبْض إاِلَّ ِبزُْهِدِك زاِهُد   

َمعارُِف ما يَْنَفكُّ يفىض ِبرِسِّها

إىل ماجٍد من آل أحمَد ماجُد   

ييُُض محياُه كأنَّ ثناءه

بِْح ساٍر أْو إِىل النَّْجم صاعُد إىل الصُّ   

إذا ما مىض منهم إماُم هدى ً أىت

إماُم هدى ً يدعو إىل الله راشُد   

ة ِ َوْجُهُه تَبَلََّج ِمْن نوِر النُّبُوَّ

فمنه عليه للُعيُوِن شَواِهُد   

وفاَضْت ِبَحاُر الِعلْم ِمْن قَطِْر ُسْحِبها

عليه فطابَْت لِلِْوراِد املَوارُِد   

رأى زينة الدنيا غروراً فعافها

فليس له إال عىل الفضل حاسُد   

كأنَّ املعايل اآلهالت ِبغرْيِِه

ربوٌع خلْت من أهلها ومعاهُد   

إَِذا ذُكِرَت أَعاملُه َوُعلوُمه

أقرَّ لها زيٌد وبكٌر وخالُد   

وما يستوي يف الفضِل حاٍل وعاطٌل

َوال قاِعٌد يوَم الوَغى َومجاِهُد   

ثم بعد ذلك ينتقل اىل االفصاح عن مودته الهل البيت عليهم 

السالم ووالئه لهم ، مبينا ان حبهم دين وعقيدة من تخلف عنها 

فال يقبل له عمل ويعترب نفسه عبدا، ويتساءل هل يرتك السيد 

عبده  يقول:

فقل لبني الزهراء والقول قربة ٌ

يَِكلُّ لساٌن فيِهُم أْو حصائُد   

أَحبَُّكُم قلبي فأصبَح َمْنِطِقي

يَُجاِدُل عنكم ِحْسبَة ً ويُجالُد   

َهل ُحبُُّكْم لِلنَّاِس إالَّ َعِقيدة

َها يف الله تُبَْنى الَقواِعُد َعىَل أُسِّ   

وإِنَّ اعتقاداً خالياً مْن َمَحبَّة ٍ

ووٍد لكم آل النبي لفاسُد   

وإِين ألَرُْجو أن َسيُلِْحُقِني ِبُكْم

َواليئ فيَْدنُو املَطْلَُب املُتَبَاِعُد   

فِإنَّ رَسَاة َ الَقْوِم منهم َعبيُدهْم

وإن حروف النطق منها الزوائد   

ما  مبينا  البيت  اهل  عىل  الثناء  يف  مندفعا  البوصريي  ويواصل 

عانوه من اعدائهم من الحسد والغوائل واملكائد، مؤكدا ان ذلك 

والحسد  العداء  امنا  العكس  بل  وفضلهم  كاملهم  من  الينقص 
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الهل الكامل كامل فيقول :

فدتكم أناس نازعوكم سيادة ً

فلم أْدِر ساداٌت ُهُم أَْم أَساِوُد   

أرادوا بكم كيداً فكادوا نفوسهم

بكم وَعىَل األَْشَقى تَعوُد املكاِيُد   

نيا إِليهم فإنَّ َمْن فإْن ِحيزَِت الدُّ

نََفى َزيَْفَها َسلاْمً إِليهم لناِقُد   

ولو أَنكم أبناُؤها ما أبَتُْكْم

َوما كاَن َمْولُوٌد لِيَأْباُه َوالُِد   

إَذا ما تََذكَّرُْت القضايا التي جرْت

ْت َعىل َجْنبَيَّ منها املَراِقُد أُِقضَّ   

كَْرى َعيلَّ باَلَِبالً َدِت الذِّ وَجدَّ

أكابد منها يف الدجى ما أكابُد   

أيف مثِل ذاك الخطب ما ُسلَّ مغمٌد

وال قاَم يف نرَْصِ الَقرابَة ِ قاَعُد   

تعاظَم رزءاً فالعيون شواخٌص

له دهشة ً والثاكالت سوامُد   

وتبلغ عنده القصيدة ذروتها حني يحرم يف كربالء حيث مأساة 

انتجت  التي  السقيفة  فتنة  اىل  خفية  باشارة  معرجا   ، الطف 

ملحمة كربالء يقول:

َف يوَم الطَّفِّ كَيُْل ِدمائكم وطُفِّ

إذ الدم جار فيه والدمع جامُد   

فيا ِفتَْنة ً بَعَد النبيِّ بها َغَدا

م إمياٌن وتبنى مساجُد يهدَّ   

وما فتنْت بعد ابن عمران قومُه

مبا عبدوا إال ليهلَك عابد   

كذاَك أَراَد الله منُكْم وِمنهُم

وليس له فيام يريُد معانُد   

ولو مل يكن يف ذاك محض سعادة ٍ

لكم دونهم مل يغمِد السيَف غامُد   

وأنتم أناٌس أذهَب الرجُس عنهُم

فليَس لهم َخطٌْب وإِْن َجلَّ جاِهُد   

إِذا ما رَُضوا الله أْو َغِضبُوا لُه

تساوى األداين عندهم واألباعُد   

وسيَّاِن من جمِر العدا متوقٌد

ْدِق منكم وَخاِمُد َعىَل بَْهرََماِن الصِّ   

ان  الجليلة  السيدة  هذه  من  حاجاته  بطلب  قصيدته  ويختم 

تشفع له مبا لها عند الله من منزلة مبينا ا اهل البيت هم اهل 

ان  عليه  لوم  فال  الكرمية  االيات  من  فيهم  جاء  ملا  يشفعوا  ان 

طلب منهم النهم اهل الذكر وبيت الجود والكرم  فيقول : 

وقدت عليكم باملديِح وكلكم 

عليه كتاُب الله باملَْدِح َواِفُد            

وقد بينت يل هل أىت كم أىت بها

مكارُم أْخالَق لكم َوَمَحاِمُد   

فلَْوال تَغاِضيكم لنا يف مديِحكم

لَرُدَّْت علينا بالعيوِب القصائُد   

َولَْم أَرْتَزِْق ِمْن غريكم ِبِتَجارَة ٍ

بضائعها عند األنام كواسُد   

عمدُت لقوٍم منهم فكأنني

َعىَل َعَمٍد ال يرِْجُع الَقْوَل َعاِمُد   

أَأَطْلُُب ِمْن قَْوٍم ِسواكُْم ُمساِعداً

هم ِحرْمانُُهم أْن يُساِعُدوا وقد َصدَّ   

ومن وجدالزند الذي هو ثاقٌب

فلْن يَْقَدَح الزَّنَْد الذي هَو صالُِد   

وحسبي إذا مدح ابنه الحسن التي

لها كرٌم: مجٌد طريٌف وتالٌد   

وإين ملهد من ثنايئ قالئداً

إِليها حالٌَل َهْديُها والقالئُد   

هي العروة الوثقى عي الرتُب العال

هي الغاية القصوى ملن هو قاصُد   

ٍد َوَمايِل ال أَْشُكو آلِل ُمحمَّ

خطوباً بها ضاقت عيلَّ املراصُد   

هذه هي القصيدة الرائعة للبوصريي وقد تعمدت ذكر مقاطع 

مطولة منها لكونها قد تكون مجهولة عند الكثري من القراء وملا 

لها من مزية كونها صادرة من علم مشهور يف الدين واالدب عند 

جميع املسلمني وما فيها من ترصيح بالحق.  
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كانت هنا أمة 

تعيش يف لُحمة 

تحيا موحدًة 

ال تقبل القسمة

 ***

كانت هنا امة 

تؤمن ان الله 

انزلها للكون ذا رحمة 

ونورا يزيح الظلم 

والظلمة

***

كانت هنا أمة

ترفض ان تحكم يوما بغري العدِل 

تسعى لنرش الحب بني الناس 

ال رشعة الفسق والقتِل

***

كانت هنا أمة 

تعشق الحرب ومتتشق الصوارم

ليس ألجل الفوز بالغنائم

او لتسرتّق غريها

أو تتباهى أنها

قد أرشبت عدوها 

مر الهزائم

وإمنا.. 

لتزرع االمان والوئاْم 

وتسري بالكون اىل األماْم

بالعدل والسالْم

ال بسرية املحتل والغاشْم

 ***

كانت هنا أمة تبني وال تهدْم 

تعيش يف كدٍّ

تعطي بال حدٍّ 

خريا بال ردٍّ 

ومل تكن تندم

ألنها تعلم

بأن الله أخرجها يك تُسهْم

يف نرصة الحق وال تسأْم

 ***

يا أمة حباها الله باملكارم

يك تنرش يف الربوع العدال 

وترفض الظلم والذال 

وتقول للرش اينام حال 

كال وكال ثم كال

لكنها رحلت 

أو رمبا ماتت

فاستفحل الظلم واستوطن الظامل

***

ايتها األمة

الحب مشتاق اليِك

والحق محتاج يديِك

هل تقدرين اليوم ان تنهيض

ونومك الطويل ينقيض

وترجعي مهابة ال ترتيض 

الخنوع والخضوع لعدوها الطامع 

وتجعلني الحق ظاهرا 

ودومنا منازع

فطاملا ملّا يكن

لفعل ذا غرابة عليك.

***

لكنني متشائم ملا أرى من حالِْك

فليلك ونهارك هام ظالم حالِْك

أفتقدرين اليوم

من بعد ذاك النوم

أن

تغريي من حالِْك؟

أشك يف ذلك!!!

ما دام يحكم أهلِك وأرضك

طامع أو ساِفْك.

بقلم: يحيى الفتالوي

أشك في ذلك!!!
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أفقي
1- صلح النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( مع املرشكني

2- جزم الفعل ينال ، من اسامء الله الحسنى)م(، 
قهوة)م(.

3- دولة عربية)م(، ثالثة أرباع ينوي، صفة يشعر بها املرء من جراء 
عمل مشني.

٤- يُخلفون الوعد، مدينة سورية)م(، متشابهان.
5- يسري فيه الدم، ارعد)مبع(، 

بائع الخرض والفواكه.
6- عكس تدمر، ال تصح الصالة بدونه)مبعرثة(، اداة استثناء.

7- للتعريف، املويص)مبعرثة(، نقيض أقرَتِب)م(.
٨- شجر ذو رائحة طيبة، يحصلن عىل املرياث، قطعة معدن يحملها 

املحارب ليتقي بها الرضبات.
9- يخرج من العني، مبعوث، نقيض عبد.

10- مناطق يستخرج منها معدن مثني، من االلوان االدبية.
11- جميل، أكرثية.

12- تخفيه، إله الشمس لدى املرصيني القدماء.
13- مصدر َحَشا، خطب شديد، مرتفع من االرض.

1٤- متشابهة، مؤنساه، حرشات مزعجة.
15- حجر كريم، احتجاج عىل امر، مصباح.

عمودي
1- صاحب النظرية النسبية، قاطع.

2-  أَوَُّل األَنِْف ِمْن فَْوُق )م(، يُطلب رأْيه يف األمور.
امليثولوجيا  يف  اآللهة  كبري  جبلهم،  أو  الكهف   أصحاب  قرية   -3

النوردية.
٤- متمدن، ُمظْلٌِم.

5- يستعمل يف الغسل، وسيم)م(، نهره بشدة.
6- اداة نفي ونصب، معلن للبيع)م(، قامت مبا عليها.

7- زَحف عىل يديه وبطنه، قوم صالح عليه السالم)م(، مدينة مغربية 
اسمها يعني الحصن املنيع.

٨- حرف للنداء وللتفسري، مدينة مرصية جميلة)م(، رد االعداء.
الدنيا)م(،  لعامل  السابقة  العوامل  من  املتَّسع)م(،  العظيم  الوادي   -9

نصف رياض.
10- مدينة تنسب لها الفرقة الحرورية. تطيل الحديث، اسكت.

11- مرشد، يسكن البادية.
12- للنداء، من االبوين، جمع دولة، قبيحة)م(.

13- يرسع لعمل الخري دامئا)م(، طريق.
1٤- كتاب أليب الفرج االصفهاين)م(، اسلوب الخضاع الدول، متشابهة.

15- يشعر بها املغرتبون)م(، تتكون منها النواة، مكفهر الوجه.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

مكان  أى  يف  فاي  الواي  إىل  الوصول  ميكنك  إستونيا  دولة  • يف 

يف  الرائدة  الدولة  إستونيا  وتعترب  الغابات-.  يف  -حتى  تقريبًا 

مجال الحكومة اإللكرتونية. إذ ميتلك املواطنون بطاقات هوية 

الذيك  الهاتف  فباستخدام  تقريبًا،  استخدامها يف كل يشء  ميكن 

الدفع  الصحية،  للسجالت  الوصول  ميكن  الهوية  بطاقة  ورقم 

األبناء  وعالمات  درجات  متابعة  وحتى  العامة،  للمواصالت 

الدراسية والتصويت يف االنتخابات. 

عالية  مؤسسة  هى  اليابان.  يف  تقع  داخلية  مزرعة  أكرب  إن   •

التقنية ال تستخدم أى مبيدات حرشية وتنتج حوايل 10 أالف 

رأس من الخس يوميًا وتتم زراعته عىل رفوف فوق بعضها ويتم 

توفري املناخ املناسب والضوء املناسب عرب صاممات باعثة للضوء. 

هذه املزرعة تستخدم ٤0 باملائة طاقة أقل و99 باملائة مياها أقل 

من املزارع التقليدية. العقل الذي يقف خلف الفكرة والتنفيذ 

هو عامل وظائف األعضاء » شيجيهارو شياممورا«.

هل تعلم؟

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة
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مـــ ـــتـــ قـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

طرائف
جحا و جاره 

منه  جاره  فطلبه  رده  يف  وتأخر  وعاء  جاره  من  يوما  جحا  استعار 

ولد  لقد  قال:  ماهذا؟  جاره:  له  فقال  وآخر صغري  الوعاء   فأعطاه 

عندي البارحة، فرس جاره وأخذ الوعاء، وبعد فرتة استعار جحا من 

جاره وعاء اكرب واغىل مثنا وبقي الوعاء  عنده فرتة من الزمن وبعدها 

أيام  قبل  مات  الله  رحمه  فقال جحا:  الوعاء   سأله جاره عن خرب 

فغضب جاره وقال كيف ياجحا او ميوت الوعاء؟ فقال جحا : تصدق 

بالوالدة وتكذب باملوت؟

املتنبي يف منازلة شعرية فاشلة مع »عبد أسود« !
حىك بعض أهل األدب أن املتنبي التقى يف بعض منازل سفره بعبد أسود 

قبيح املنظر .. فقال له : ما اسمك يا رجل ؟ .. فقال : زيتون .. فقال املتنبي 

يداعبه :

سّموك زيتوناً وما أنصفوا .. لو أنصفوا سّموك زعرورا

ألن يف الزيتون زيتاً ييضء .. وأنت ال زيتاً وال نورا

فأجابه الخادم عىل الفور :

يا لعنة الله صبِّي ****** عىل لحية املتنبِّي

لو كان املتنبِّي نبياً ****** لكان القرُد ريب
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إعداد: عيل الهاشمي  تنمية

كيف تبحث عن

المسؤولية وتتحملها
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اذا كنــت تريــد ان تصبح قائدا وتحظــى مبقبولية من قبل 

االخريــن عليك ان تتعلم البحث عن املســؤولية وتتحملها 

و تســعى حثيثا لتويل مســؤولية جميع مفاصل العمل فلن 

تستطيع القيام به. 

اقبل هذه املســؤولية بصــدر رحب فلن ترتقي يف الســلم 

الوظيفي ما دمت تتجنب تحمل مسؤولية املهام الصعبة.

وعندما تبحث عن املزيد من املســؤولية فسوف يزيد ذلك 

من ثقتك بنفســك وقدرتك عىل اداء عملك كام ستزيد ثقة 

رؤسائك ومرؤوسيك بك. 

واملوظفون عادة يحرتمون املدير الذي يتحمل اكرب قدر من 

املخاطرة ويضع القرارات السليمة يف الوقت املناسب ويقبل 

مســؤولية هــذا القرار اما الذي ال يرغــب يف املخاطرة فلن 

يحظى أبدا بسلطة مطلقة او يصبح قائدا لآلخرين 

فاملوظف ليس  بحاجة اىل  مدير يتجنب تحمل مســؤولية 

اعامله او يلقيها عىل االخرين فحتى عندما يجانبك الصواب 

ويقع بالخطأ فســوف يســتمر موظفوه عىل احرتامهم ولن 

تتزعزع ثقتهم لشجاعته يف املحاولة

واليك احدى املزايا الكربى التي ســتحظى بها عندما تتحمل 

مســؤولية افعالك عندمــا يعرف موظفوك انك ال تســعى 

للتنصل من املسؤولية وانك ترحب بتحمل املسؤولية الكاملة 

ال فعالك فســوف تجد من موظفيك طاعة عن رضا وتعاونا 

صادقا ودعام مخلصا وســوف يكــون مبقدورك ان تحفزهم 

عىل ان يفعلوا ما تريده منهم بالضبط وهذا عزيزي القارئ 

ميثل السلطة املطلقة يف التعامل مع االخرين 

واحــدى عالمات النضج تظهر عندما يكون لديك الرغبة يف 

تحمل مســؤولية اخطاءك واالعرتاف بالخطأ يلزمه شجاعة 

وحكمة خاصة عندما تكون االخطاء شنيعة وال مربر لها 

نصائح عملية لتحمل املسؤولية

• اع��رف بدقة كل ما يتعلق مبهنت��ك يف الوقت الذي تنمي 

فيه قدرتك عىل تحمل املسؤولية 

• اعرف الواجبات املنوطة مبديرك وكن مستعدا لتويل هذه 

املسؤوليات يف اية لحظة 

• اعد نفسك ذهنيا ونفسيا وجسديا لتحمل مسؤولية العمل 

• ابحث دامئا عن املهام االدارية املتش��عبة حتى تكتس��ب 

خربة واسعة يف قبول املسؤوليات املتعددة 

• انتهز اية فرصة توفر لك مزيدا من املسؤوليات 

• قم بتأدية ما يطلب منك من عمل صغريا كان او كبريا بكل 

ما لديك من قوة 

• اقبل النقد االمني املوضوعي عندما يكون هناك مربر لهذا 

النقد 

• التزم مبا تراه مناسبا وصوابا ولتكن لديك الشجاعة لاللتزام 

مببادئك 

• تحمل كامل املس��ؤولية يف حاالت الفش��ل التي يقع فيها 

موظفوك 

• تحمل املسؤولية الكاملة للقرارات والترصفات التي تصدر 

منك 

• تذك��ر انه من املهم ان تتحمل مس��ؤولية ماال تفعله جنبا 

اىل جنب مع  ما تفعله 

• يف ظل غياب رئيس��ك ابدأ من تلقاء نفسك يف فعل اشياء 

تعتقد ان مديرك كان يسامرك بها لو كان موجودا
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طب وعلوم

اسنانككيف تحافظ على صحة
الوجه  إطاللة  من  يتجزأ  ال  جزءا  األسنان  تعد 

الساحرة وصحة الجسم. وللتمتع بأسنان صحية 

األملانية  “فرويندين”  مجلة  تقدم  وجميلة 

النصائح التالية: 

أطباء  يشري  صحيح:  بشكل  األسنان  تنظيف  ـ 

األسنان إىل أنه يكفي تنظيف األسنان يف الصباح 

واملساء ملدة دقيقتني، حيث إن الزيادة عىل هذا 

القدر قد تتسبب يف إزالة طبقة املينا )الطبقة 

الخارجية من السن وأصلب أجزائه(.  

تناول  بعد  ينبغي  الطبقة،  هذه  ولحامية 

املرشوبات الحمضية أو األطعمة الحمضية مثل 

الربتقال االنتظار نحو نصف ساعة أو ساعة قبل 

تنظيف األسنان.  

الفرشاة  بتحريك  وذلك  برفق:  التنظيف  ـ 

املينا. وميكن  برفق حتى ال يتم اإلرضار بطبقة 

عن  بالفرشاة  اإلمساك  طريق  عن  ذلك  ضامن 

طريق ثالثة أصابع فقط مثل القلم الرصاص أو 

استخدام فرشاة األسنان الكهربائية التي تعطي 

تحذيرا عند الضغط عليها بشكل كبري.    

عىل  املحتوي  األسنان  معجون  استعامل  ـ 

فعالية  األكرث  الحامية  لتوفري  وذلك  الفلورايد: 

ضد التسوس، كام أن الفلورايد يساعد عىل إعادة 

السن  اكتساب  )إعادة  املينا  بطبقة  التمعدن 

البكترييا  أحامض  نتيجة  فقدت  التي  للمعادن 

املسببة للتسوس( وجعلها أقل حساسية للمواد 

الفلورايد  يعمل  هذا  إىل  باإلضافة  الحمضية، 

التسوس،  لبكترييا  الغذايئ  التمثيل  تدمري  عىل 

ومن ثم القضاء عليها.    

ـ تنظيف الفراغات بني األسنان: من ال يستخدم 

مساحة  من   %30 حوايل  يرتك  األسنان  خيط 

األسنان دون تنظيف، لذا يويص األطباء بتنظيف 

الفراغات البينية بشكل يومي. وإذا كانت هذه 

الفراغات ضيقة فإن الخيط هو أفضل الخيارات 

للتنظيف، ويتم تحريكه مبحاذاة جوانب األسنان 

من أسفل إىل أعىل.  وبالنسبة للفراغات الكبرية، 

فهناك فرشاة مخصصة يتم تحريكها بحذر بني 

الفراغات بشكل أفقي.    

ـ التنظيف االحرتايف: وذلك بإجراء تنظيف لدى 

الرتسبات  إزالة  أجل  من  العام  مرة يف  الطبيب 

العنيدة، وتلميع األسنان ومعالجتها بالفلورايد. 

ـ عالج مشاكل اللثة: يعد نزف اللثة ضارا، فهو 

اللثة  التهاب  ويعترب  التهاب.  حدوث  إىل  يشري 

بعد سن  األسنان  لفقدان  األكرث شيوعا  السبب 

حال  يف  للطبيب  بالتوجه  ويُنصح  األربعني. 

االلتهابات الشديدة، حيث يقوم بعملية تنظيف 

اللثة باملوجات فوق الصوتية أو أشعة الليزر.   

الحلوى  تناول  بعد  يفضل  العلكة:  مضغ  ـ 

إفراز  لتحفيز  السكر  من  الخالية  العلكة  مضغ 

اللعاب، والذي يقوم مبعادلة األحامض السكرية 

التمعدن  وإعادة  الطعام  بقايا  من  والتخلص 

مبينا األسنان.  

إعداد: اسامعيل الربيعي 
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تستعد إلطالق أول سفينة في 
العالم من دون طاقم قيادة

النرويج
اكتشاف علمي

ذكرت صحيفة »ذا وول ســرتيت جورنال« األمريكية، أن الرنويج تستعد 

إلطالق أول سفينة يف العامل من دون طاقم قيادة، خالل العام املقبل.

وينتظر أن تســري ســفينة حمل الحاويات، عرب االستعانة بنظام تحديد 

املواقع »GPS«، فضال عن أجهزة استشعار ورادار وكامريات، وستتحرك 

إىل جانب سفن أخرى بشكل طبيعي.

وتقدر تكلفة الســفينة املســامة بـ«يارا بريكيالند«، بـ25 مليون دوالر، 

وهو مثن يفوق بثالثة أضعاف سعر سفينة عادية لنقل الحاويات.

ويف املقابل، تتيح السفينة »يارا« توفري 90 يف املئة من التكلفة املعتادة 

للنقــل، بفضل اعتامدها عــىل الطاقة الكهربائيــة دون الوقود، وعدم 

وجود أي طاقم يتكلف رواتب وتعويضات.

وتراهن الرنويج عىل الســفينة الجديدة لالســتغناء عن ٤0 ألف رحلة 

بالشاحنات، األمر الذي سيجنب الكثري من عوادم ثنايئ أكسيد الكربون.

توصل علامء إىل إمكانية إجراء تعديل بســيط يف خاليا الحمض النووي 

لإلنسان وإعادة برمجة عملها من أجل تجنب عدد من األمراض الوراثية 

من بينها التليف الكييس والعمى الورايث.

ويأمل العلامء أن ميكن هذا الكشف يف تقديم طرق جديدة لفهم بعض 

األمــراض الوراثية لدى البرش، من خالل تعديــالت ميكن إجراؤها عىل 

الشفرة الوراثية لإلنسان، وفق ما ذكرت »الغارديان« الربيطانية.

ويعد هذا الكشف مثرة دراستني، أجريت األوىل يف معهد برود املختص 

بالطب الحيوي والجيني، ومعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا وجامعة 

هارفارد، بينام نرشت نتائج الدراسة الثانية يف مجلة العلوم وركزت عىل 

الحمض النووي الريبي.

تغيري بنية الجينات

وقالت الدراســة األوىل إن الحمض النووي يتكون من ٤ قواعد رئيســة 

هي: أدينني )A(، وســيتوزين )C(، وجوانني )G( وثيمني )T(، وأضافت 

أن املرض يحدث نتيجة وجود واحد من هذه القواعد يف غري مكانه.

واســتنادا إىل هذه املعلومات، ميكن للعلامء تغيري هذه البنية يف تركيبة 

الحمض الريبي النووي، وإنشــاء قواعــد جديدة صحيحة تجنب البرش 

األمراض الوراثية ذات الخطورة العالية.

وقال ديفيد ليو، املؤلف املشارك يف الدراسة من معهد برود: »نستخدم 

حاليــا تكنولوجيــا تحرير القواعــد يف محاولة للتحقق منهــا باعتبارها 

عالجا مستقبليا محتمال ألمراض الدم والصمم والعمى الجينيني، وبعض 

االضطرابات العصبية أيضا«.

أمل جديد

وانصــب تركيز العلامء يف الدراســة الثانية عىل الحمض النووي الريبي، 

الذي يشــكل الجزيئات األساســية للحياة، ويعترب النسخة الرئيسة من 

الشفرة الوراثية لإلنسان.

واســتنادا إىل ذلك، اســتخدم العلامء الحمض النووي الريبي لتصحيح 

بعض األمــراض الوراثية، مــن بينها فقر الدم، وذلك من خالل إنشــاء 

نسخة جديدة من الحمض النووي باستخدام تعليامت وراثية محددة.

وبينــام يقول العلامء إن إصــالح الجينات بات ممكنــا يف إطار عملية 

تعرف باسم »تحرير القاعدة«، ينظر كثريون، ال سيام من لديهم أمراض 

وراثية، بكثري من األمل إىل هذا الكشف العلمي الجديد.

يبشر باجتثاث األمراض الوراثية من جذورها
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