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رعاية المسنين
أساليب متعددة



من إصدارات قسم

اإلعالم



نحو التغيير

يحيى الفتالوي

العامل حتى  االنتخابات يف  ماكينة  تنطلق  أن  ما 

جهد  بكل  وتسعى  كلها  الجامهري  تتأهب 

ملا  وذلك  فيها  الفاعلة  املشاركة  اىل  واهتامم 

ملسته تلك الجامهري من آثار ايجابية عىل مجمل 

الحياة العامة لهم وعىل ما تحقق للدولة بشكل 

عام من تطور وتوفر حياة كرمية للشعوب من 

جعلت  التي  الدميقراطية  املامرسة  تلك  جراء 

ممن ال يعملون من اجل الصالح العام ال تدوم 

لهم القيادة.

ولكن الشعب العراقي ال يقف ضمن قامئة الوارد 

زال  وال  حل  ملا  الشعوب،  من  أعاله  ذكرهم 

الخاص  بأوضاع بلدهم بكل مفاصله وبحالهم 

من  ميتعضوا  أن  بهم  حدا  الذي  االمر  كذلك؛ 

مالمة  من  وليس  الدميقراطية،  املامرسة  هذه 

ألحد عليهم يف ذلك إال من جهة واحدة تتمثل 

يف اعادة انتخابهم كثريا ممن ثبت بالدليل عدم 

أحقيتهم يف متثيل هذا الشعب البطل املعطاء 

والصبور عىل املحن، والذي ال يفتأ عن مساندة 

أن  يعلم  أنه  رغم  والرضاء،  الرساء  يف  قيادته 

املتعمد  االهامل  ستكون  الختام  يف  النتيجة 

وعىل  ينشدها  التي  واملطالب  الحقوق  ألبسط 

مكونات  بني  االجتامعية  العدالة  تحقيق  رأسها 

الشعب التي مل يعد لها وجود أصال يف املنظومة 

القامئني  املؤمنني  بعض  عند  إال  كاملة،  العراقية 

عىل بعض املفاصل البسيطة يف الدولة –إنصافا-.

مواقف  اىل  االشارة  من  بد  ال  أيضا  ولالنصاف 

متثلت  والتي  الصدد  هذا  يف  الدينية  املرجعية 

باملقاطعة بعد أن بّح صوتها من املطالبة بالتغيري 

نحو االفضل دون جدوى.

إن أي شعب يف الكون سينحو ذات املنحى حني 

يرى ويسمع بتلك الفضائع والفضائح التي تُقرتف 

من قبل من تقلدوا زمام االمور، وما وصلت اليه 

حالهم من الرتف بعد الفقر، ومن سعيهم يف كل 

يوم عن ما يدّعم بقاءهم يف املستوى الذي وصلوا 

إليه حتى وان كان عن طريق فرض القوانني التي 

الناس ومنها عىل سبيل  من شأنها اجرتار أموال 

واملهمة  الحيوية  املرافق  بعض  املثال خصخصة 

مجانية  أو  رمزية  بدال من جعلها  مواطن،  لكل 

البلد وبخاصة  خاصة مع السيطرة عىل واردات 

منها النفطية، مام يدعو حقا اىل تساؤالت كثرية، 

مختومة بحنق كبري وصدود عام.  

االجابة  عن  باحثا  قامئا  املهم  السؤال  ويبقى 

من  القادمة  االنتخابات  يف  باملشاركة  واملتمثل 

جوابهم  سيكون  املجيبني  اكرث  ولعل  عدمها، 

السلبية  املشاركة  أو  التقديرات  أكرث  النفي عىل 

فيها،  نفع  ال  ساقطة  االنتخاب  ورقة  جعل  يف 

ولعل بعض اآلراء راحت تروج لهذا النمط االخري 

الحؤول  من  زعمهم-  له– عىل  ملا  املشاركة  من 

عن عمليات التزوير التي قد تقع هنا او هناك 

بطاقته  املواطن  استالم  عدم  نتيجة  وبخاصة 

االنتخابية.

ويبقى الكالم الحق كالم الله تعاىل بقوله يف سورة 

َما  ُوا  يَُغريرِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ يَُغريرِّ اللََّه ال  إِنَّ  الرعد( 

ِبأَنُْفِسِهْم( يف اشارة واضحة اىل تغيري ما نعتقده 

أوال، انطالقا اىل تغيري يف الواقع الفعيل.

وللتبيان أكرث نقول أننا ينبغي علينا من اآلن أن 

ال نصغي لكالم وادعاءات اولئك الذين ثبت لنا 

نواياهم  وأن  صادقني  غري  أنهم  القاطع  بالدليل 

ثانيا  لها  التابعني  والجهات  أوالً  أنفسهم  خدمة 

ال خدمة املجتمع بشكل عام، وان نضع عليهم 

عالمات استفهام كثرية وان ال نقع يف ذات الخطأ 

الذي وقعنا فيه آنفا.

عن  وجهد  بجد  نبحث  ان  علينا  ذلك  وبعد   

الصدق  فيهم  نتوسم  الذين  املرشحني  اولئك 

العامة  املصلحة  وتقديم  الذات  وإنكار  واالمانة 

عىل املصالح الشخصية والحزبية حتى وإن كان 

بالندرة، فإن العقالء قد  اليوم موصوفا  عددهم 

يبدأ  فإنه  طويال  كان  وإن  الطريق  أن  حددوا 

خطوة  أول  القادمة  مشاركتنا  فلتكن  بخطوة، 

نضع  وان  الجذري،  التغيري  طريق  يف  صحيحة 

الله سيقف معنا ما دمنا  نصب أعيننا دوما أن 

جادين يف مسعانا اىل التغيري.

في البدء

الخطوة األولى..
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جـــــرائم واقـــــعة الطــــــف

)الشهيد الحي(...

فلسفة البكاء عىل

"إدمان األلعاب" 

يف منظــــــــور القانــــــون الــــــدويل اإلنســــــاين

 خصال البطولة والشجاعة وااليثار اجتمعت يف رجل 

اإلمام الحسني

مرض يصيب العامل



املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  ازاح 

بتاريخ  يتعلق  ما  تهتمبكل  التي  الحضارية  كربالء  موسوعة  عن  الستار 

املدينة منذ تأسيسها.

مدينة  وسط  الواقع  مقره  يف  املركز  اقامها  علمية  ندوة  خالل  ذلك  جاء   

كربالء املقدسة، وقال مدير املركز عبد االمري القرييش ملركز االعالم الدويل 

أن “املوسوعةشارك يف كتابتها اكرث من 150 باحثا من الجامعات العراقية 

والجغرافية   التاريخية  املحاور  وضمت  واللبنانية،  والرتكية  وااليرانية 

واالقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية وكل مفاصل الحياة الكربالئية 

وتاريخ املدينة منذ عصور ما قبل االسالم اىل يومنا هذا”.

واضاف ان “ املوسوعة شملت كل ما ميت اىل هذه املدينة بصلة من قبيل 

االمثال الشعبية واألزياء والحوادث االجتامعية والسياسية, فضال عن الوثائق 

املهمة التي حصل عليها املركز من تركيا وايران ولبنان.

وأكد القرييش “ان كوادر املركز متكنت من انجاز 40 جزءا والعمل جاري 

باحثون  اىل 100 جزء”، ويرى  أجزائها  التي سيصل عدد  املوسوعة  إلكامل 

ان املوسوعة ستكون مصدرا مهام لرفد الباحثني واملؤلفني املهتمني بتاريخ 

كربالء باملعلومات الالزمة عن تاريخ املدينة وتراثها الحضاري”.

ويف سياق متصل اشار القرييش اىل “ ان املركز عقد اجتامعا مشرتكا مع وزارة 

الثقافة والسياحة واآلثار، بغية التنسيق لتسجيل زيارة االربعني دولياً ضمن 

الرتاث غري املادي لإلنسانية، بحضور أساتذة ممثلني عن اغلب الجامعات 

العراقية للتباحث حول املسودة النهائية التي ستناقش يف منظمة اليونسكو 

العاملية”,مبيناً” ان العمل يجري حاليا إلعداد الئحة الحرص الخاصة بزيارة 

االربعني”.

وأوضح” ان جميع عنارص امللف الخاص بزيارة االربعني اكتملت، وسرتفع 

اىل منظمة اليونسكو خالل الشهرين املقبلني”. مشرياً اىل ان” االجتامع يأيت 

لتأصيل الصفة العاملية لهذه الزيارة، التي تتميز بعمقها التاريخي والحضاري 

ومقوماتها الدينية والثقافية، فضالً عن تحقيق تنمية سياحية مستدامة يف 

كربالء والعراق وتسجيل الزيارة وفق الئحة الرتاث غري املادي لإلنسانية”.

وجهود حثيثة لضم زيارة االربعين 
الىالئحة التراث 

اخبار وتقارير

بأيدينا يك ال يشوهه اآلخرون(اطلقت  تاريخنا  )نكتب  تحت شعار 

الكربى(  )ملبّون  مسابقة  املقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 

والقوات  املقدس  الدفاع  لفتوى  امللبني  تضحيات  لتوثيق  الثقافية 

من  الوطن  ارض  بتحرير  ساهمت  التي  الرشف  معارك  يف  االمنية 

عصابات داعش االرهابية.

وقال مسؤول اللجنة االعالمية للمسابقة حسني نعمة ان” املسابقة 

تهدف اىل توثيق التضحيات الجسام والبطوالت التي ُسطرت واملواقف 

االنسانية ألبطال الفتوى والقوات االمنية”، مبيناً” ان املسابقة تقيمها 

العتبة الحسينية بالتعاون مع املركز العاملي للثقافة والفنون”.

 وأضاف أن “املسابقة تشتمل ثالثة أبواب، أولها باب االدب ويشمل 

القصة القصرية والنص املرسحي والشعر الشعبي والشعر العمودي، 

والتقرير  التلفزيوين  التقرير  ويشمل  الصحفية  الفنون  باب  وثانيها 

التشكيلية  الفنون  وآخرها  الفوتوغرايف،  والتصوير  واملقال  الصحايف 

متمثلة باللوحات التشكيلية والكاريكاتري والنحت والتصميم الرقمي 

وكذلك الخط والزخرفة”,مؤكداً أن “ عدد املشاَركات بلغ اكرث من 50 

مشاركة يف مختلف األبواب”.

 وتابع نعمة”ان املسابقة شهدت مشاركة شخصيات اعالمية وادبية 

من داخل العراق وخارجه وبالخصوص من الجزائر ومرص والكويت، 

منوها ان فرتة استالم النتاجات االدبية والصحفية والفنية ستستمر 

لغاية 30/ 4/ 2018”.

نكتب تاريخنا بأيدينا...
 مسابقة ثقافية تطلقها العتبة الحسينية 

المقدسة لتوثيق البطوالت في معارك 
الشرف

ازاحة الستار عن موسوعة كربالء 
الحضارية 
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قال ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ خالل 

مكتبه  يف  واسط  محافظة  من  الشهداء  عوائل  ضم  وفدا  استقباله 

املجاهدين  بطوالت  قصص  ان  الرشيف”  الحسيني  الصحن  داخل 

التي تجري اآلن تعيد معركة الطف مببادئها”.

وأضاف” ان ما نسمعه من قصص بطوالت الشهداء يذكّرنا مبعركة 

الطف عندما ضحى املؤمنون فيها بأعز ما ميلكون اال وُهم األبناء” 

مبينا “ ان املعركة اآلن أعادت نفس تلك املواقف املرشّفة، فعندما 

نشاهد أماً تقدم أربعة أبناء شهداء، وهي تفتخر بذلك، فال يسعنا 

اال القول أن معركة الطف قد عادت مببادئها اآلن”.

وبنّي الكرباليئ أن” مام نستشفه من مواقف هذه املعركة أن النرص 

الفتوى،  هو  االول  الركن  أساسيني،  ركنني  بفضل  هو  تحقق  الذي 

للوطن  فداًء  أنفسهم  قدموا  الذين  املقاتلني  استجابة  هو  والثاين 

واملقدسات”.

املحافظات  بقية  مع  قّدمت  املحافظة  هذه  ان  بالقول”  وتابع 

العراقية كوكبة من الشهداء األبرار وهم مخلدون عند الله عز وجل، 

فقد ضحوا رغم أن الكثري منهم فقراء وال ميتلكون أمواالً تسد رمق 

عوائلهم”.

وتساءل قائال “ علينا أن نتصور حال وجودنا وعوائلنا ومقدساتنا لوال 

صدور الفتوى املباركة ال سمح الله، والذين استجابوا لتلك الفتوى! “.

ونذكر قصصهم  الشهداء  هؤالء  دامئاً  نستذكر  أن  علينا   “ أن  وتابع 

لتوثيق  معهم  والتواصل  ومعنوية،  مادية  رعاية  عوائلهم  ونرعى 

قصصهم البطولية ليتم تداولها ولتطلع عليها األجيال القادمة”.

الحسينية  للعتبة  التابع  التبليغي  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  مركز  أقام 

بعنوان  األول  السنوي  املؤمتر  دياىل   مبحافظة  خانقني  قضاء  يف  املقدسة 

املقدسة  العتبة  عن  وممثلني  شخصيات  بحضور  السلمي(  )التعايش 

ومجموعة من أهايل القضاء مبختلف طوائفهم.

وقال الشيخ مصطفى الخزعيل مدير مركز اإلمام الحسني )عليه السالم( يف 

محافظة دياىل أن “املؤمتر يهدف اىل نقل صورة التعايش السلمي والرتابط 

الشيعي والسني والعريب  يقطنه  القضاء  العراق؛ ألن  املجتمع يف  أفراد  بني 

والكردي واملسلم وغري املسلم”.

فيام اوضح السيد إياد الغالبي ممثال عن التوجيه الديني يف العتبة الحسينية 

للعتبة  الرشعي  املتويل  بها  أوىص  التي  التوصيات  جملة  “من  إن  املقدسة 

الحسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ إقامة املؤمترات التي 

تحث عىل التعايش السلمي بني أفراد املجتمع العراقي”.

من جهته بنّي حكمت مسؤول رابطة أهل البيت )عليهم السالم( يف قضاء 

خانقني أن “توجيهات املرجعية الدينية العليا التي جاءت بخصوص التعايش 

خانقني،  قضاء  يف  كبري  وبشكل  أثرت  العراقي،  املجتمع  أفراد  بني  السلمي 

الناس؛ ألنه سيعزز ما جاءت به  وسيكون لهذا املؤمتر تأثري أكرب يف نفوس 

املرجعية الدينية من دعمها للتعايش السلمي بني جميع مكونات الشعب 

العراقي”.

الحسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  شكرهم  عن  خانقني  قضاء  أهايل  وأعرب 

املقدسة عىل إقامة هكذا مؤمترات، ملا لها من أهمية يف نقل صورة جميلة 

تعكس الرتابط والتالحم بني جميع املكونات التي تسكن القضاء.

العتبة الحسينية المقدسة

الشيخ الكربالئي:
قصص بطوالت المجاهدين تُعيد 

معركة الطف بمبادئها

تقيم مؤتمرًا لدعم التعايش 
السلمي في ديالى
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يواصل مرشوع )وعد الله الطبي( االنساين الذي ترشف عليه العتبة 

امللبني  الشهداء  لعوائل  الصحية  الرعاية  تقديم  املقدسة  الحسينية 

لفتوى الدفاع الكفايئ  من قبل كوادر طبية مختصة.

ان” مرشوع  الشهيد  الدكتورة نرصت عبد  األسنان  وقالت اخصائية 

الدفاع  شهداء  أيتام  من  املرىض  مبعالجة  مستمر  الطبي،  الله  وعد 

الكفايئ وذويهم”.

وأضافت أن” املركز الكائن وسط مدينة اإلمام الحسني عليه السالم 

للزائرين يفتح أبوابه عىل مدار ثالثة أيام يف االسبوع، وذلك بجهود 

الواردة من  الحاالت  تطوعية من قبل بعض اطباء االسنان ملعالجة 

عوائل الشهداء”، مؤكدة” ان الرعاية تشمل معالجة االسنان مبختلف 

العالجات من حشوات عادية وضوئية وحشوات جذور، فضالً عن 

أسنان  لتقوية  الفلورايد  مادة  واستخدام  الوقائية  العالجات  تقديم 

االطفال”.

ومن جهتها أفادت مديرة مركز الحوراء زينب عليها السالم املهندسة 

سارة محمد عيل ان” املركز يقدم كافة التسهيالت إلمتام عمل مرشوع 

الشهداء  عوائل  مع  تواصله  خالل  من  الخريي(  الطبي  الله  )وعد 

ومعرفة أحوالهم الصحية وتقديم املساعدة املمكنة لهم”.

 تكرمياً لتضحيات شهداء فتوى الدفاع املقدس وتخليداً لبطوالتهم، 

مبقتنياتهم،  خاصاً  قسامً  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  متحف  افتتَح 

املقتنيات املعروضة يف هذا  ابو تحسني أوىل  الشهيد  لتكون قّناصة 

القسم.

الدين  السالم عالء ضياء  الحسني عليه  االمام  وقال مسؤول متحف 

الشعبي(  الحشد  )نفائس  اسم  افتتاحه ويحمل  تم  قد  “القسم  أن 

املرجعية  لنداء  استجابوا  الذين  األبطال  مقتنيات  بعرض  ويعنى 

الدينية العليا يف الدفاع الكفايئ ابان احتالل داعش اجزاء من الوطن، 

ميثل  القسم  هذا  ان  مبينا  البطولية،  وقصصهم  تضحياتهم  وليخلّد 

تجربة رائدة يف متحف اإلمام الحسني عليه السالم منذ تأسيسه”.

وأضاف ان”عرض مقتنيات اولئك االبطال يهدف اىل تدوين بطوالت 

وذكريات شهدائنا املنترصين وملبّي نداء املرجعية عن طريق إحياء 

هذه القضية “.

ابو  القناص  الشهيد  مقتنيات  عىل  احتوى  املعرض”  ان  اىل  مشرياً 

تحسني وبندقيته الـ )شتاير( صاحبة القصة املعروفة ودرعه وبدلته 

مزيَّنني بعلم العراق وراية الحشد الشعبي “.

وأكد” اننا اليوم ندعو ونناشد كافة متاحف العامل من خالل متحف 

االمام الحسني كونه النافذة املفتوحة واملنطلّق إلحياء تراث ملحمة 

اإلمام الحسني عليه السالم وأبطال الحشد الشعبي “.

العتبة الحسينية المقدسة

قنّاصة أبو تحسين...

اخبار وتقارير

تواصل تقديم الرعاية الصحية لعوائل 
شهداء الحشد الشعبي مجانا

 أولى المقتنيات التي وضعت حجر 
االساس الفتتاح قسم الحشد 

الشعبي في متحف االمام الحسين 

• حســني حـامد الـموسوي/

ـ
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انجزت املالكات الهندسية والفنية التابعة للعتبة العسكرية املقدسة 

مرقد  يف  السالم  عليه  الهادي  اإلمام  لرواق  املذهب  الباب  نصب 

االمامني العسكريني عليهام السالم.

وقال املهندس )حسن جواد( املرشف عىل عملية التنصيب ان الباب 

التي تم نصبها جاءت بعد نصب باب املراد وباب الغيبة املذهبتني، 

مؤكدا ان العمل جاري لنصب االبواب املتبقية تباعا.

واضاف ان باب االمام الهادي عليه السالم متطابقة مع باب املراد 

والنصوص  والتصميم  واالبعاد  القياسات  حيث  من  لها  املقابلة 

املكتوبة.

وبسمك  البورمي  الصاج  انواع  اجود  من  مصنوعة  الباب  ان  وتابع 

واملينا  والفضة  بالذهب  مطلية  نحاسية  بصفائح  ومغلفة  سم   20

بالزجاج  ومغلفة  املكان  قدسية  تناسب  اسالمية  ونقوش  وبزخارف 

من الخارج.

واردف يف حديثه أن “الباب ضم من االعىل نص االستئذان لدخول 

الحرم الرشيف  )اللهم أين وقفت عىل باب من أبواب نبيك(, يف حني 

فوق  القوس  داخل  آِمِننَي(  ِبَساَلٍم  )اْدُخلُوَها  الرشيفة  االية  نقشت 

الثقلني  اليمنى حديث  الجهة  االية من  االطار، يف حني نقش تحت 

بيتي كمثل سفينة  أهل  )مثل  الرشيف  الحديث  اليسار  ومن جهة 

أَْسأَلُُكْم  الَّ  )قُل  املودة  آية  الجانبي  الباب  اطار  نوح(، كام نقش يف 

َعلَيِْه أَْجرًا إاِلَّ الَْمَودََّة يِف الُْقْرَبٰ(.

من  ويتكون  )3م(  وبعرض  )3,20م(  بلغ  الباب  “ارتفاع  أن  واوضح 

الباب بسمك )20سم( القوس الذي يوضع  ثالثة اجزاء، وهي اطار 

فوق االطار وجزيئ الباب”.

في مرقد االمامين العسكريين عليهما السالم
نصب باب من الذهب
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ذكرنا يف الخطبة األسبق بعض األعامل التي تولّد عقوبة جامعية.. وأن بعض اآليات 

تقول )وترى كل اّمة جاثية( وذلك يف تعبري عن شمول الوضع العام ألية أمة يف 

مقام اآلية الكرمية.

والسؤال اآلن ، هل هناك أعامل تجعل األمة يف أمن ويف ِدَعة أم ال؟!

وبدءا ال بد من مالحظة أن بعض املوبقات تؤثّر تأثرياً كبرياً والعياذ بالله من قبيل 

الزنا الذي يدع الديار بالقع ليس فيها خري، او بعض مسائل القضاء التي يقع فيها 

باطل.. ومبثل هذا القضاء متنع السامء قطرها ومتنع االرض بركتها..

وباملقابل، هناك أعامل تزرع الطأمنينة وتوجد حالة من الفرج والرخاء، واألساس 

يف ذلك هو تضامن األمة عىل نحو خاص..

وهناك بعض الروايات تقول أن الكفر يدوم لكن الظلم ال يدوم! ألن الظلم فيه 

حالة  اىل  واندفعت  فيها  التي  الحالة  راعت  اذا  األمة  فإن  ولذا  للحقوق،  سلب 

بها  التي مررنا  الداعشية  الفتنة  اىل  الثامر، ولعيّل سأشري  فإنها ستقطف  ايجابية 

كمثال.. فلقد صدرت فتوى وهناك مرجعية قالت قولتها.. وباملقابل كانت هناك 

استجابة رسيعة وهذه االستجابة كانت بالدم.. وهناك استجابة اخرى شّكلت رافداً 

إطار  خارج  الحث  ومن  الناس  ومن  امليسورين  ومن  األرُس  من  األزر  شّد  معززاً 

التضامن الجامعي فلم يرتك املقاتل  الدولة، وهذا االندفاع كان عاماً.. أنتج هذا 

لوحده وإمنا ُوفّر له جميع ما يعينه عىل ما هو عليه؟ والنتيجة أن الله تعاىل أرانا 

نرصه بشكل ملفت للنظر.. ألن املسألة ال تتحدد بعمل فردي.. وامنا تحتاج اىل 

تفاعل االمة بكل اركانها ومكوناتها..«

ومن هنا فإننا ندعو اىل التفاعل مع الخري.. ولعّل الشارع املقدس اكرثَ من الروايات 

والحث عىل قضاء الحوائج، وانه ألمر عجيب عندما تقرأ اآلثار االنسانية يف قضاء 

الحوائج، فكيف اذا كانت االمة كلها تتمتع بهذه الثقافة العامة التي فيها قضاء 

الحوائج.. حيث يقول الحديث الرشيف )صدقة الرس تدفع غضب الرب(«. 

ومن جانب آخر، ال ننىس انه  ال زال بني أظهرنا شواخص لالنتصار الذي تحقق، 

فهناك عوائل شهداء واُناس تعّوقوا.. فالبد لنا جميعاً أن نتعامل مع هذا الوجود 

املبارك تعامالً خاصاً، فيه كل انواع الُشكر والتكريم والتعزيز والثناء..«

ان اقوى الروابط بني أبناء البرش وأهمها هي رابطة االميان بالله تعاىل ألنها متثّل 

رس الوجود والغرض من خلق الله تعاىل لخلقه، وأن النظام االسالمي قد أطّر هذه 

الرابطة بنظام الحقوق ألنه يريد أن يعطيها صفة االلزام والقوة.

ومن هنا فإننا ندعو كل انسان اىل أن ينظر ويعرض نفسه عىل أساسيات االخالق 

والعالقات االجتامعية، وكم ميلك منها ويخترب نفسه؟ وهذه األساسيات هي:

حياة  يحفظ  ان  االسالم حرص عىل  فان  للمؤمن:  االعتبارية  الشخصية  1- حفظ 

للمؤمن  املعنوية  الشخصية  سالمة  وعىل  الجسدية  السالمة  عىل  وحرص  املؤمن 

ويتمثل ذلك يف مجموعة من االمور، فاالنسان املؤمن طاملا دخلُت معه يف والية 

االميان ينبغي عيلَّ ان احرتمه وان احفظ كرامته وان اصون شخصيته من ان تتعرض 

اىل االذالل والتحقري وسوء الظن وايقاعه يف دائرة الشكوك والشبهات..

2- الرتاحم بني املؤمنني: فهناك عناوين مهمة اعطاها االسالم قيمة اجتامعية كبرية.. 

)وما أرسلناك إالّ رحمة للعاملني(.. فقد يوجد يف املجتمعات من الغلظة والخشونة 

والفضاضة وقد دعا الله البدالها بالرحمة يف القلوب والتي تنعكس عىل التعامل 

االجتامعي.. فالنبي )صىل الله عليه وآله وسلم( واالمئة االطهار ارادوا الرحمة بيننا 

جميعاً وبيننا وبني الناس االخرين...

3- التنارص والتعاون: وميكن أن نفهم النرصة للمؤمن من الوالية املشرتكة بينهام 

ومن جملة مفردات النرصة عدم متكني العدو منه ومن ايذاء اآلخرين له، ونصيحته 

عند احتياجه خصوصاً اذا وقع الظلم او التجاوز عىل اآلخرين..

التعامل برفق ولني: فحينام تحصل مشكلة او نزاع اجتامعي يجب ان يكون   -4

اسلوب اللني والرفق هو الوسيلة التي يدخل من خاللها الشخص اىل قلب اآلخر ليك 

ينفتح قلب اآلخر ويتقبل منه فتُحل املشكلة بصورة ارسع.. ألن العنف يؤدي اىل 

مزيد من التعقيد واإلشكال يف ذلك النزاع وتتفاقم املشكلة ويصبح حلّها اصعب..

القطيعة والهجران: ولقد حَث االسالم كثرياً عىل  التواصل االجتامعي وتجّنب   -5

وعمل  وقوتها  متاسكها  عىل  والحفاظ  املؤمنني  بني  االجتامعية  العالقات  ادامة 

وتفكك  اىل ضعف  املؤدية  االمور  جميع  عن  اإلمياين  املجتمع  ابعاد  عىل  جاهداً 

االوارص االجتامعية ليك يقوى الكيان االجتامعي االسالمي عىل مواجهة التحديات 

واملصاعب الداخلية والخارجية..

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 3/ربيع اآلخر/1439هـ املوافق 2017/12/22م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 10 ربيع اآلخر 1439هـ املوافق 29-12-2017م

المرجعية العليا توضح أساسيات االخالق والعالقات االجتماعيةندعو لنشر ثقافة الخير والتفاعل معه بين األمة
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إن أهم املخاطر والتحديات التي تتعرض لها سالمة املنظومة االجتامعية التي تبّناها 

االسالم وحرص عىل اقامتها تتمثل بـ)النظرة الفوقية واالستعالئية عىل االخرين(.

ان هذا االنسان او املجتمع او اصحاب املذهب او اصحاب الدين او الفكر ينظرون 

ألنفسهم عىل انهم افضل من اآلخرين وانهم فوقهم، وهذه النظرة الفوقية والنظرة 

الدونية لآلخرين تؤدي اىل التكرّب واالستعالء والتعّدي عىل االخرين وقتلهم والتنكيل 

بهم، وهذا ينشأ من مجموعة من انواع  التعّصب عىل رأسها:

أ - التعّصب الديني او املذهبي: هناك اختالف يف العقائد الدينية واملذهبية وبعض 

بأنه هو األفضل واألقوم واألصلح، وال  او املذاهب يعتقد  الديانات  اصحاب هذه 

توجد مشكلة لصاحب الحق يف ذلك، ولكن لو مل يكن كذلك فإن هذه الخطورة 

األوىل.. 

واألمر اآلخر ما يتعامل به مع اصحاب الديانات واملذاهب االخرى عىل ضوء نظرته 

الفوقية لنفسه، والدونية لآلخرين وهنا تأيت الخطورة، حينئذ رمبا يستخدم اسلوب 

العنف مع االخرين ويحاول تصفيتهم والتنكيل بهم وغري ذلك من االساليب التي 

تهدد السلم االجتامعي.

ب -  التعصب الفكري: ان صاحب هذا التعصب رمبا ال يكون له فكر وعقيدة دينية 

او مذهبية بل يعتقد بأفكار وضعية ثقافية او فكرية او اجتامعية.. ومثل هؤالء 

املتعصبني ألفكارهم العامة يعيشون حالة االنغالق الفكري ويجمدون عىل آرائهم 

ويتشددون  آرائهم  مناقشة  ويرفضون  والتطور  التغيري  من  ويأنفون  ومعتقداتهم 

ويهاجمون اآلخرين ويطعنون فيهم – ورمبا- يستخدمون اساليب العنف لرتجمة 

هذا املوقف التعصبي...

ج- التعصب الوطني او العشائري او القبيل: الشك ان كل انسان يرتبط بأرض او 

قومية او عشرية ويعتز بهذا االرتباط، فاذا كان ضمن حدوده كان ايجابياً ولكن لو 

تحول اىل اعتقاد باألفضلية واالرشفية عىل اآلخرين فإنه سيتحول اىل هذه النظرة 

الفوقية لوطنه او قومه او عشريته والدونية لآلخرين، وهذا من االمور التي تؤدي 

اىل الرصاع والتناحر والعداوات..

السياسية هي  افكاره  ان  يعتقد  التعصب  ان صاحب هذا  السيايس:  التعصب  د- 

االصلح واالفضل وان منهاجه السيايس هو االقدر عىل تحقيق مصالح البلد وان غريه 

دونه يف ذلك، فرتاه يحاول جني اكرب املكاسب السياسية، او يحاول ان يستحوذ عىل 

حقوق االخرين ويرفض انتقاداتهم وتعرضهم لبيان الخلل يف فكره السيايس، ورمبا 

يلجأ اىل محاربتهم وتسقيطهم اجتامعياً واخالقياً وسياسياً، من اجل إزاحتهم عن 

طريقه حينام يشعر بخطورتهم عليه..

تبارك  الخطبة اىل اآلية الرشيفة 104 من سورة االنعام يف قوله  نتعرض يف هذه 

وتعاىل: )قَْد َجاءَكُْم بََصائُِر ِمْن َربرُِّكْم فََمْن أَبرَْصَ فَلَِنْفِسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَيَْها َوَما أَنَا 

َعلَيُْكْم ِبَحِفيٍظ(.

إن من الرضوري التفات الجميع لهذا املوضوع املتعلق مبسألة البصرية، وهنا نعطي 

معنًى مجمالً لها، مفاده ان البصرية يف القلب كالبرص يف العني، وهي تعني أيضاً 

الفطنة التي يحتاجها االنسان دامئاً ليعرف االمور وبواطن االمور..

ميتلكونها..  ال  للذين  بالنسبة  االمر  وكذلك  كثرية  البصائر  أهل  عىل  االمثلة  وان 

فاإلنسان اذا فقد بصريته فإنه سيتخبط كحاطب ليل ال يرى شيئاً من تعبه اطالقاً، 

ألنه فقَد حالة البصرية وحالة التأمل وحالة الدقّة والفطنة والذكاء.

وقد جاء يف قوله تعاىل: )َوَمْن َعِمَي فََعلَيَْها( ومعنى ذلك أن الله عز وجل ال يُلجئنا 

اىل الفعل حتى ال يكون جرباً، وليك تبقى املسؤولية بعهدتنا.. ويظهر ذلك جلياً يف 

واقعة الطف، عندما كان سيد الشهداء )عليه السالم( يقاتل يف كربالء فإن البعض 

الحسني  اصحاب  ألن  الرجال،  من  املزيد  بطلب  يستنجد  كان  املقابل  الطرف  يف 

املدد  ويرسل  العدة  فريسل  يفهم  ال  املقابل  فالطرف  برشاسة..  ويقاتلون  أقوياء 

ويفنون.. حتى قال احدهم أتعرفون من تقاتلون؟!.. وذلك يف مقام أن يتكلم عن 

شجاعة اصحاب الحسني بالقول ان هؤالء هم أهل البصائر!

وهكذا فإن السيايس اذا مل ميتلك البصرية فإنه سيُتعب الناس ويُتعب البلد، وكذا 

املهمة  املواقع  مدّمراً.. ألن  االقتصاد  تكن عنده بصرية سيجعل  اذا مل  االقتصادي 

تحتاج اىل كفاءات عندها بصرية.

وإال ما هي الفائدة عندما أضع يف موطئ ما قدمي سيايس ليست عنده بصرية، 

فيحرق البالد والعباد، واقتصادي ليست عنده بصرية او زعيم عشرية ليست عنده 

بصرية فيجعل الناس تتقاتل فيام بينها.. 

من هنا يجب أن ندرك ان البصرية ليست شيئاً كاملياً.. بل هي مقياس.. والله تعاىل 

قال )قَْد َجاءَكُْم بََصائُِر ِمْن َربرُِّكْم فََمْن أَبرَْصَ فَلَِنْفِسِه(.. 

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 17/ربيع اآلخر/1439هـ املوافق 2018/1/5م

•يعدها ويحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 24/ربيع اآلخر/1439هـ املوافق 12/ 1 /2018م

ــالنظرة الفوقيّة تجاه اآلخرين تؤدي للتكبّر واالستعالءالمواقع المهمة تحتاج الى كفاءات تمتلك بصيرة بعملها ــ
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تقارير

• تقرير : صديق الزريجاوي

• تصوير : رسول العوادي

مشروع "زهور القطف" في كربالء..
 ازهار خصصت لتعانق ضريح االمام الحسين

بني ثنايا الطبيعة الخالبة التي تشهدها املنطقة الشاملية الرشقية من مدينة كربالء املقدسة وبالتحديد يف ناحية الحسينية حيث 

األشجار الكثيفة واألرض الخرضاء واألجواء الساحرة، ينشد البرص وتنجذب االنفس لأللوان الخالبة والعطور الفواحة التي تضمها جنة 

يطلق عليها مرشوع “زهور القطف” التابع للعتبة الحسينية املقدسة.
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من  بضع  مبعدة  عىل  تقع  التي  الخرضاء  الواحة  تلك 

الكيلومرتات عن مرقد االمام الحسني عليه السالم خصصت 

وتكثريها  إلدامتها  العامل  يف  الزهور  أنواع  أفضل  الحتضان 

لتعانق بألوانها الزاهية رضيح االمام الحسني عليه السالم 

وزوايا ومداخل مرقده الرشيف خصوصا يف ذكرى والدات 

أمئة اهل البيت عليهم السالم.

نوعه عىل مستوى  من  فريدا  يعد  الذي  املرشوع  هذا 

أعوام،  عدة  قبل  املقدسة  الحسينية  العتبة  تبنته  العراق 

إلضفاء الجامل يف املرقد الرشيف فضال عن تزيني الشوارع 

ومدن الزائرين بأفضل أنواع الزهور النادرة.

الروضة  مجلة  ارتأت  املرشوع  هذا  عىل  أكرث  وللتعرف 

الحسينية تسليط الضوء عليه من خالل اللقاء برئيس قسم 

الذي تحدث عن  املوسوي  السيد عباس  الزينة والتشجري 

آلية تنمية الزهور وطرق رعايتها وتكثريها.

انطلق السيد املوسوي وهو خبري يف الزينة والتشجري يف 

حديثه بالقول “ان املرشوع هو االول من نوعه يف العراق، 

املقدسة  الحسينية  العتبة  لحاجة  نظرا  القسم  تبناه  وقد 

للزهور يف تزيني رضيح االمام الحسني عليه السالم وجدران 

ومداخل الحرم الحسيني الرشيف”.

ادارة  الحصول عىل” دعم كبري من  وأشار املوسوي اىل 

مفخرة  املرشوع  أصبح  حتى  املقدسة  الحسينية  العتبة 

من  كونه  املقدسة  الحسينية  وللعتبة  كربالء  ملدينة 

املشاريع الفريدة يف العراق”.

 انواع مختلفة من الزهور
الزينة والتشجري ان املرشوع “ينتج  ويشري رئيس قسم 

انواعا مختلفة من أفضل انواع الزهور الهولندية كـ)الروز، 

العراق  يف  النادرة  االنواع  من  وهي  الجربريا(  االنرثيوم، 

واملنطقة”.

ويؤكد ان املرشوع “اسهم يف بناء سمعة طيبة لنشاطات 

القسم ومشاركاته يف الفعاليات املختلفة”.

والتشجري حصد  الزينة  “ان قسم  بالقول  وتابع حديثه 

املركز االول يف مهرجان الزهور الدويل الذي تقيمه امانة 

بغداد لسبع دورات متتالية لتميزه بإنتاج زهور القطف، 

مبشاركة عدد كبري من الرشكات الدولية املنتجة للزهور”.

 ظروف مثالية للنمو والتكاثر
متعددة  اقسام  اىل  املرشوع  داخل  الزهور  وتنقسم 

لونها،  حسب  كل  خطوط  يف  ترتاصف  امللونة  فالزهور 

تليها البصليات وهي نوع من الزهور الورقية يستخدم يف 

تطعيم االكاليل.

ويف سياق توفري االجواء املالمئة لنمو االزهار وتكاثرها، 

تحدث املرشف عىل زهور القطف املهندس الزراعي حسام 

زراعة  “تتم  فقال  الحسينية(  لـ)الروضة  االمري  عبد  سمري 

زهور القطف يف البيوت املحمية متعددة الفضاءات بعد 

توفري الظروف املالمئة لنموها وتكاثرها من درجة الحرارة 

بطريقة  لها  املاء  وايصال  تغذيتها  يتم  كام  والرطوبة، 

متعددة  الكيمياوية  االسمدة  اليها  وتضاف  التنقيط، 

االنواع”.

ذات  بانها  تتميز  الزهور  هذه  ان  االمري  عبد  ويشري 

مواصفات خاصة مقاومة لألمراض، وتستمر باإلنتاج ملدة 

5 اعوام متتالية بدون توقف.

ويوضح ان” الزهور تقطف بعد ان تتفتح بشكل كامل 

بها داخل  االحتفاظ  برادات خاصة وميكن  وتوضع داخل 

الربادات لفرتة تصل اىل أكرث من شهر ونصف بدرجة حرارة 

من 3 – 5 مئوية”.

ويبذل عبد االمري جهودا متواصلة للحفاظ عىل االزهار 

االزهار  منو  تعيق  قد  التي  الضارة  الحرشات  ومكافحة 

الكيمياوية  باألسمدة  الزهور  بتغذية  يقوم  كام  الصغرية، 

والعضوية الالزمة للنمو.

ويستطرد بالقول أن “الكوادر تقوم بعمل الزهور عىل 

شكل اكاليل من االصناف املوجودة يف املرشوع، وتنسيق 

عليه  الحسني  االمام  رضيح  تزيني  ليتم  واشكالها  الوانها 

اىل  املؤدية  واالبواب  املداخل  ويف  فوقه  بوضعها  السالم 

الرضيح الرشيف”.

مختتام أن” كوادر القسم تعكف منذ االن عىل اعداد 

ستقيمه  الذي  للزهور  الدويل  باملعرض  الخاصة  التصاميم 

امانة بغداد يف نيسان املقبل”.

عباس املوسوي

حسام سمري عبد االمري
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امللف التايل يســلط الضوء عىل ماهيــة هذا النوع 

الجديــد من الجرائــم، وأحكامــه القانونيــة، وطرق 

مواجهته، والتحديــات والعراقيل التي تواجه التصدي 

له..

 ما هي الجرمية االلكرتونية؟ 

"الجرميــة االلكرتونية هــي الدخول غــري املرشوع 

وانتحــال صفة عن طريــق االنرتنت بقصــد ارتكاب 

جرائــم او تدمــري مواقع الكرتونيــة او اخرتاق املواقع 

الرســمية او الشــخصية او اخرتاق االجهزة الشخصية 

او ارســال الفريوسات ملسح محتويات جهاز او العبث 

بامللفات املوجودة فيه".

بهذا التعريــف ابتدأ الدكتور ضياء االســدي عميد 

كلية القانون بجامعة كربالءحديثه مردفاً" ان الجرائم 

االلكرتونيــة تتميــز عــن الجرائم العاديــة من ناحية 

مرتكبها، وكذلك الوسيلة املستخدمة يف ارتكابها وهي 

تعترب مــن الجرائم الجديدة، التــي مل يرد لها تعريف 

يف القوانــني العقابية يف العراق الن اســتخدام التقنية 

الحديثة هو حديث نسبياً يف املجتمع العراقي".

مستدركاً انه" بالرغم من عدم وجود قانون متخصص 

لحد اآلن يف الترشيع العراقي يتخصص مبعالجة الجرائم 

االلكرتونية وانه مازال لحد اآلن مجرد مرشوع مل يصدر 

بشكل نهايئ، إال أن هناك أفعاالً تنضوي تحت الجرمية 

االلكرتونيــة، تولت معالجتها قوانني اخرى مثل قانون 

العقوبات العراقــي وقانون مكافحة االرهاب وغريها، 

مبا اليخل باملادة 38 من دستور العراق االتحادي لعام 

2005 التي كفلت حرية الرأي والتعبري".

وتحــدَث د. ضياء عن األســباب والعوامل التي قد 

تؤدي لحصول الجرائــم االلكرتونية قائالً" هناك عدة 

أسباب وعوامل تؤدي اىل حصول الجرائم االلكرتونية، 

كقلّة الوعي وعدم املعرفة الدقيقة بكيفية اســتخدام 

وســائل التواصل االجتامعي، وعدم احاطتها بالرسية 

املطلوبــة من خالل برامج الحاميــة االلكرتونية، التي 

تحمي خصوصية املستخِدم لهذه الربامج".

وأضــاف" ان عدم وجود الترشيع القانوين الذي 

ينّضــم هــذه املســائل من حيث 

بالجرائــم  التعريــف 

االلكرتونية، 

اتخاذ  وكيفيــة 

االجراءات 

العقابية 

فيها 

بشكل 

• تحقيق: سالم الطايئ – صباح الطالقاين

الجرائم االلكترونية 
ماهي و كيف نواجهها؟

أخَذ موضوع الجرائم االلكرتونية واالبتزاز االلكرتوين يحتل مكانة خطرية، خاصة يف ظل التطور الكبري وتزايد الطلب عىل أجهزة 

وبرامج تكنولوجيا املعلومات، حيث أصبحت هذه الجرائم منترشة بشكل مشّخص من قبل العديد من املختصني يف مجال القانون 

الجنايئ واالجتامعي والرتبوي والنفيس، وتحولت من أفعال نادرة اىل ظاهرة ميكن تلّمس آثارها يف أحيان ومواقف كثرية.

تحقيقات
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حسني عامرالشيخ عيل القرعاويد. ضياء االسدي

خاص ومنفرد عن النصوص العقابية العامة الواردة يف 

قانون العقوبات 11 لسنة 1969 املعدل، ميثل تحدياً يف 

مواجهة هذه الجرائم، ومن هنا فإن الجهات املسؤولة 

مطالَبــة باإلرساع بترشيع قانون الجرائم االلكرتونية او 

املعلوماتيــة، الــذي ال زال بصيغة مــرشوع يف أروقة 

مجلس النواب".

مؤكــداً" ان هذا القانون اذا ما أقرَّ فســيكون له 

دور كبري يف مكافحة الجرائــم االلكرتونية، وبالتايل 

فرض الجزاءات املناســبة عىل األفعال واالمتناعات 

التي تشــكل اعتــداء عىل املصالــح والحقوق التي 

يحميها املــرّشع، والتي نحن أحوج ما نكون اليها 

يف الوقت الحارض، بسبب انتشار هذه الوسائل 

االلكرتونية يف املجتمع، وإساءة استخدامها من 

قبل بعض األشخاص". 

 دور املنظومة الدينية 

واملنظومة القانونية 

مــن جانــب آخــر 

تحدَث معاون رئيس 

النشــاطات  قســم 

العامــة يف العتبة 

الشيخ  الحسينية 

عيل القرعاوي قائالً" يجب توعية الناس حول الجرائم 

االلكرتونيــة واالبتزاز االلكرتوين الــذي ازداد يف اآلونة 

االخــرية". مبينــاً" ان هناك عدة أمور يجــب تفعيلها 

للحد مــن هذه املشــاكل منها موضــوع الترشيعات 

القانونيــة والتــي لهــا الــدور املهم لــردع املخالفني، 

إضافــة اىل الترشيعات االســالمية التي تحرتم وتحفظ 

خصوصيــة الناس، وتحرّم إفشــاء أرسارهــم باعتبارها 

حقوقاً شــخصية، لذلك البد للناس أن يعلموا ويفهموا 

أن هناك ترشيعــات ينبغي االلتزام بها وإن مل تواكبها 

قوانني".

وأضــاف" ان موضــوع الجرميــة االلكرتونيــة ليس 

وليد اليــوم، والبــد أن نتبع طرقاً معينــة يف توظيف 

التقنيــات الحديثة للقضاء عىل هــذه الجرمية، ابتداًء 

مــن األرسة ومن ثم املجتمع، ثــم ننتقل اىل املنظومة 

الدينية واملنظومــة القانونية، فاملنظومــة الدينية لها 

دور كبري ولكن دورهــا ترشيعي اكرث مام هو تقنيني، 

والدور األكــرث فعالية هنا هو للرجــل القانوين، الذي 

يــرّشع القوانني لحامية املجتمع من هذه الجرائم، وال 

بد أن يكون للمرّشع وللمقنن قراءة شــاملة للجانب 

الترشيعــي والقانوين للمنظومــة الدينية واالجتامعية 

والقانونية، فبعض االمــور قد تعد يف مجتمعنا جرمية 

ولكنهــا يف املجتمعــات االخــرى تكون أمــراً طبيعياً، 
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وبالعكس..."

ويختــم القرعاوي حديثه بالتنبيــه اىل" دور االرسة 

الــذي اصبــح رضوريــاً يف مواجهة هــذه التحديات 

الكبــرية، حيث أصبح اآلن وبفضــل التقنيات الحديثة 

كل يشء تقريبــاً متاحاً وميكن الوصول اليه خالل ثواٍن 

لذا فــاألرسة متثل الحامــي الرئييس لألبنــاء من هذه 

الجرائم". 

 الرشطة املجتمعّية: تعليامت ملواجهة االبتزاز 

االلكرتوين 

مسؤول إعالم الرشطة املجتمعية يف العاصمة بغداد 

حســني عامــر أفاد" ان كل شــخص يســتخدم مواقع 

التواصل االجتامعي قد يكون معرضاً لالبتزاز االلكرتوين، 

واملقصــود بهــذا املصطلح هو ترهيــب الضحايا من 

خــالل ابتزازهــم بالصــور او نــرش املحادثات 

ومقاطع الفيديــو والوثائــق الخاصة التي 

يتم ترسيبها بهدف اســتغالل الضحية 

بأشكال متنوعة".

ويشــري عاِمر االبتــزاز اىل 

منهــا  أســباب،  عــّدة 

ماديــة  ألغــراض 

- انتقاميــة - 

جنسية 

 -

سياســية - وبعضهــا ألغراض التســلية". مؤكــداً" ان 

مرتكبــي هذه الجرائم إمــا يكونوا قراصنــة هواة او 

محرتفــون او مأجــورون او متطرفــون او مجّنــدون 

ألغراض التجسس.." 

وللحــرص عــىل عــدم الوقــوع يف ِشــباك الجرمية 

االلكرتونية بنّي عامــر" ان مديرية الرشطة املجتمعية 

أصــدرت مجموعــة مــن التعليــامت والتوجيهــات 

ملستخدمي وســائل التواصل لتجنب الوقوع بالجرمية 

االلكرتونية منها: 

• عــدم الكشــف عن كلمــة الرس نهائيــاً وتغيريها 

بشكل دوري واختيار كلامت رس صعبة. 

• تجّنب تخزين الصــور الخاصة ألفراد العائلة عىل 

مواقع التواصل االجتامعي. 

• تجّنب تحميل الربامج مجهولة املصدر. 

• استخدام النسخ االصلية من برامج الحامية ألجهزة 

الحاسوب والهواتف وتحديثها باستمرار. 

• االرساع يف ابــالغ الجهــات االمنيــة فــور التعرض 

لجرمية الكرتونية، واســتخدام برمجيــات آمنة ونظم 

تشغيل خالية من الثغرات. 

• عدم ترك جهاز الحاسوب مفتوحاً بعد االنتهاء من 

استخدامه. 

• يف حال عدم اســتخدام شــبكة االنرتنت يتم فصل 

اتصال جهاز الحاسوب بالشبكة. 

• وضع رشيــط الصق عىل كامريا الحاســوب تجنباً 

للتصوير املستخدم عند اخرتاق الحاسوب.

و يف حــال الوقوع يف فخ االبتزاز االلكرتوين وقيام 

شــخص بتهديدك، قامت الرشطــة املجتمعية 

أيضاً بإصدار تعليامت بهذا الشأن أهمها:

• عدم التواصل مع هذا الشــخص 

نهائياً حتى وإن قام بضغوطات 

شديدة. 

جميــع  اغــالق   •

التي  الحسابات 

قدمتها 

‚‚

‚‚

تُعتبر الجرائم االلكترونية من الجرائم الجديدة التي لم يِرد 
لها تعريف في القوانين العقابية في العراق، إال أن هناك 

أفعااًل تنضوي تحت الجريمة االلكترونية توّلى معالجتها 
قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة االرهاب.

ـ
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الشــخص  لهذا 

او يعرفها عنك. 

• اغالق هاتفك فوراً 

الذين  االشخاص  إخبار  بعد 

تثق بهم عاّم حدث لك. 

• استِعن بأهلك وال تخف او تخجل 

إال اذا كنــت تــرى انــه من غــري املجدي 

اخبارهم. 

• ال تجار املجرم ألنه قد يكون شخصاً محرتفاً جداً 

يف احباطك وترهيبك وتخويفك، ابتعد عنه فقط. 

• ال ترضــخ ألي طلــب يطلبه املُبتــز حتى لو هدد 

بإرسال بياناتك اىل الزوج او احد أفراد اهلك. 

• ال ترســل له املال نهائيا ألنه لن ينهي ابتزازه لك، 

وسوف يطلب منك مرارا وتكرارا وبشكل ال نهايئ. 

• ال تصــّدق أية كلمة يقولها مهام كانت ألن املجرم 

غايتــه أن يرّوعك ليكســب منك املــال او املزيد من 

الجنس إن كنت شاباً او فتاة. 

• قُم باللجــوء اىل صديق او قريب تثق به، ويكون 

ملاّمً مبوضوع االبتزاز االلكرتوين واطلب منه املساعدة. 

 التحديات االجتامعية 

أما ما متثلُه الجرمية االلكرتونية من تهديد للمجتمع 

فقــد أفادت الباحثــة االجتامعية زهــراء محمد بهذا 

الشأن قائلة" بدأت ظاهرة الجرائم واالبتزاز عرب مواقع 

االنرتنت تشــكل خطراً جّدياً ســواء كان عىل مستوى 

العائلة او املجتمع ككل، ومن خالل ما نشاهده يف عملِنا 

فإن اغلب الضحايا هم من النساء، حيث تتسبب هذه 

الجرائم 

كثــري  يف 

األحيــان  مــن 

بــني  باالنفصــال 

اغلــب  وأن  املتزوجــني، 

تقديم  من  تتخــوف  الفتيات 

شــكوى يف املحاكم عنــد التعرض 

لالبتزاز، تحسباً من املشاكل الناتجة عن 

ذلك".

وأضافــت زهراء" ان األســباب األساســية لهذه 

املشــاكل تعود لغياب الرقابة العائلية، وابتعاد االهل 

عن مراقبة أبنائهم املستخِدمني ملواقع التواصل وبرامج 

التكنولوجيــا الحديثة، لذلك نأمــل من الجهات ذات 

العالقة الســيام الجهات املســؤولة عن الوعي الثقايف 

والرتبوي، أن تبنّي باستمرار خطورة هذه الحاالت، وأن 

يحصن الجميع نفســه من الخروقات االلكرتونية من 

خالل االستخدام اآلمن واملفيد للتكنولوجيا الحديثة".
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في منظور القانون الدولي اإلنساني
• الباحث القانوين: يحيى شعيب السلطاين 

يعترب القانون الدويل اإلنساين احد فروع القانون الدويل، ويضطلع هذا القانون بحامية املدنيني وقت النزاع املسلح، عرب قواعد واتفاقيات خاصة 

بهذا الشأن ومنها اتفاقيات جنيف االربع 1949 والربوتوكوالت امللحقة بها 1977 وبعض االتفاقيات ذات العالقة ، ويختلف هذا القانون عن قانون 

حقوق اإلنسان إذ إن هذا القانون يحمي املدنيني من رعايا الدولة من االنتهاكات اإلنسانية وقت السلم. ونظراً للظروف التي يعيشها وطننا من 

نزاعات مستمرة تم اختيار موضوع البحث وهو : )جرائم واقعة الطف يف منظور القانون الدويل اإلنساين )دراسة تاريخية قانونية (( 

لغرض كتابة هذا البحث تم استشارة بعض اساتذيت يف القانون الدويل واكرب املحامني أصحاب االختصاص، وكان جوابهم بأنه بحث )لغو( لكون 

الجرمية قدمية وال ميكن محاسبة املنفذين ملوتهم او لتقادم الجرمية زمنياً ولعدم امكانية اثبات الجرمية لعدم وجود الشهود عليها ، واثناء الدراسة 

لهذه الجرائم وجدت ان هناك نوعا من العلوم تسمى العلوم التجريبية وخاصة يف الطب والثقافة والفن وهو دراسة ما ال ميكن دراسته وفق االصول 

البحثية الكالسيكية وهي تجارب ناجحة انجزت من خاللها اخرتاعات عظيمة ، كام وجدت ان هناك اتجاها يف القانون، يسمى املدرسة السيكولوجية 

تدرس الجرمية سيكولوجيا من حيث اآلثار واالسباب بغض النظر عن عمرها لكون الجرمية مرآة وناتج اجتامعي لطبيعة حياة املجتمع.

كذلك فأن االمم املتحدة عام 1968 اصدرت قرارات عدم تقادم جرائم االبادة الجامعية والجرائم ضد االنسانية، ولذلك حاولت حل اشكالية الفارق 

الزمني يف هذا البحث من حيث ان الجرمية سبقت القانون الدويل االنساين وقواعده وفق تعلم ان االنسان وجد قبل القانون والقضاء.

بحوث

)دراسة تاريخية قانونية ( الجزء الثاني

جرائم واقعة الطف
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)جرمية االبادة الجامعية(

   يقصد بجرمية االبادة الجامعية : هي الجرائم املادية 

التي يتم فيها االفعال املادية املكونة لجرمية قتل مجموعة 

من االشخاص لبواعث دينية او سياسية او عرقية او اثنية 

يف  فيها  الفاعلني  محاكمة  ويجب  مأساوية  دامئاً  وافعالها 
الدولة صاحبة االختصاص ملحاكمتهم.)1(

ويجب ان تكون بالصور التالية

• قتل افراد الجامعة جزئياً او كلياً

• االعتداء الخطري عىل السالمة الجسدية او العقلية 

للجامعة.

• اخضاع الجامعة اىل ظروف معيشية من شأنها ان 

تؤدي اىل هالكهم.

• عرقلة او منع الوالدات.
• نقل األطفال باإلكراه من جامعة اىل اخرى.)2(

اما اركان الجرمية فهي:

• الركن املادي: ويقصد به سلوك الجناة باألفعال 

املادية بإرادتهم لتحقيق النتيجة الجرمية.

• الركن املعنوي: ويقصد به توفر القصد الجنايئ 

واالرصار عن عقل وادراك.

• الركن البرشي: توفر النصوص القانونية التي تحرم 

الفعل املادي الضار.

• الركن الدويل: ويقصد توفر الدولية بالخطورة 

العظمى والتأثري عىل اعضاء الجامعة الدولية.

الصورة االول )القتل العمد(

الركن املادي: 

يقصد بقتل افراد الجامعة جزئياً او كلياً، وهي االفعال 

النتيجة  وتحقق  القتل  لجرمية  املكونة  املحسوسة  املادية 

الجرمية وهي الوفاة او الهالك، بناء عىل اساس قومي او 

لتحقيق  واحد  فرد  قتل  ويكفي  ديني  او  اثني  او  عرقي 

وتحقق  السلوك،  من  السبب  تحقق  من  بد  وال  الجرمية 
ذلك  يف 10 محرم 61هـ .)3(

• قتل االمام الحسني )عليه السالم(

• قتل جميع اخوته )عليهم السالم(

الحسن  ابن  والقاسم  الرضيع  الله  عبد  االطفال  قتل   •

)عليهام السالم(

• قتل شيوخ املهاجرين واالنصار.

وبلغ عدد الرجال املقتولني 73 رجالً ، وقد ذكرت املصادر 

واسامء  عليهم  املجني  بأسامء  الحوادث  هذه  التاريخية 

الجناة وأوصافهم وألقابهم وعائدية افعالهم.

الركن املعنوي:

للجرمية  بالتخطيط  الجنايئ  القصد  توفر  به  ويقصد 

واالرصار عىل تنفيذها عن ثبات يف النية والنفس، وميكن 

الجيش وتسليحه وتثقيفه عىل مقاتلة  مالحظة ان اعداد 

الحسني واإلرضار بأهله كانت متوفرة حسب مورد املصادر 

السابقة وان كثريا من الرسائل كانت تأمر القتلة )عمر بن 

سعد او شمر بن ذي الجوشن( بارتكاب الفعل.

الركن الرشعي:

نصت كثري من املواد القانونية عىل تجريم افعال هذه 

الجرمية ومنها :
• املواد 406، القتل العمد.)4(

الجنائية  للمحكمة  االسايس  النظام  من    6 املادة   •

الدولية)5(.
• املواد 15 من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949. )6(

جنيف  باتفاقية  امللحقة  الربوتوكوالت  من   4 املادة   •
)7( 1977

الركن الدويل:

املادة 2 ، 3،   5 ، من اتفاقية منع جرمية االبادة 

الجامعية تشكل هذه الجرائم إرضاراً بالغاً يف حامية حق 

االنسان يف الحياة وعدم انتهاكها لكون الله خلقها للعبادة 

والعمل وليس من حق اي احد مصادرتها، والدولية يعني 

الخطورة البالغة عىل الجامعة االنسانية.

االركان  بكامل  الدولية  الجرمية  تحقق  ميكن  وبهذا 

املكونة للفعل الجرمي.

جسيم  عقيل  او  جسدي  رضر  )إلحاق  الثانية  الصورة 

بأفراد الجامعة(

الركن املادي

جسدي  او  معنوي  او  بدين  اذى  الحاق  به  ويقصد   

لشخص واحد او جامعة قومية او اثنية او عرقية او دينية 

بايقاع  الجنايئ  القرار  تحقق  اىل  الجاين  ارادة  وان تنرصف 

اشكالها  واهم  الجامعة  مجموع  او  ألفراد  والهالك  املوت 

القتل او التعذيب او االغتصاب او املعاملة غري االنسانية او 

إهانة الكرامة، وميكن مالحظة بعض االفعال التالية للجناة 

من خالل االعامل التي وقعت يوم 10 محرم 61هـ )8(عىل 

جميع معسكر الحسني )عليه السالم( أفراداً او جامعة:

• القتل وسحل الشهداء بالخيول.

• التمثيل بالجثث ورضها بحوافر الخيول.

• قطع الرؤوس وحملها عىل الرماح.

• منع املاء والطعام.

• الرضب الشديد.
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السيدة  وسلب  واملصوغات  املالبس  ورسقة  السلب   •

رقية.

• سبي النساء واالطفال.

• املرور عىل جثث الشهداء.

• عدم دفن الجثث.

• حرق الخيام واملنازل.

• التقييد والربط لالمام عيل بن الحسني)عليه السالم(

• اعدام الجرحى كام حدث لهالل بن نافع.

الركن املعنوي

 ويعني توفر القصد الجنايئ واالرصار والتخطيط لوقت 

مسبق واالرصار عىل التنفيذ بنفس ثابتة واعصاب هادئة 

التخطيط  خالل  من  ذلك  مالحظة  وميكن  عارم  وفرح 

بساتني  واملاء يف  الطعام  من  والنساء  االطفال  مبنع  للقتل 

كربالء العامرة وجانب نهر الفرات، وتهيئة وسائل القمع 

جثث  عىل  املرور  وتعمد  والحبال  والقيود  كالجامعات 

الشهداء رغم وجود طرق اخرى وتعمد عدم دفن الجثث 

الحيوانات، وترويع االطفال بحمل  وتركها للهجر وافرتاس 

املصوغات  ورسقة  الخيام  وحرق  الرماح  عىل  الرؤوس 

الذهبية للنساء وأقراط اذن االطفال.

الركن الرشعي:

الوطنية  القانونية  املواد  وفق  االعامل  هذه  تجرم 

والدولية التالية :

1. املواد 410، 412، 416، 430، 433 من قانون العقوبات 
العراقي 111 لسنة 1969 .)9(

الجنائية  للمحكمة  االسايس  النظام  من   6 املادة   .2
الدولية .)10(

من   90  ،85  ،81  ،80  ،79  ،46  ،45  ،36  ،35 املواد   .3
اتفاقية جنيف الرابعة 1949 وبروتوكول االول بها 1977)11(

4. املواد 4، 5، 13، 17 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

1949 والربوتوكول الثاين امللحق بها 1977)12(.

5. املادة 2، 3 من اتفاقية منع جرمية االبادة الجامعية 
)13(.1984

الركن الدويل:

لحق  الذي  اإلرضار  مدى  خالل  من  الركن  هذا  تحقق 

التي تشكل خطورة جسيمة  األفعال  باإلنسانية من هذه 

عىل املستوى اإلنساين الدويل. ومن خالل ما تقدم يظهر ان 

االركان العامة للجرمية قد تحققت بأفعالها املادية.

الصورة الثالثة

)اخضاع الجامعة عمداً ألحوال معيشية بقصد إهالكها 

الفعيل كلياً او جزئياً(

الركن املادي:

املجنى  بتعريض  الجناة  بقيام  الركن  هذا  تحقيق    

عليهم ألحوال معيشية صعبة لفرض موتهم وهالكهم عرب 

وسائل الحرمان من الطعام واملاء او خدمات طبية او طرد 

الجامعة من موطنها، بغض النظر عن قوميتها او عرقها او 

اثنها او دينها، وقد متت هذه االنتهاكات لسبايا كربالء عرب 
الصور التالية:)14(

والغذاء  املاء  السالم( من  الحسني)عليه  منع معسكر   •

قبل 3 ايام من يوم 10 محرم سنة 61هـ 

• منع الغذاء واملاء بعد املعركة.

• منع تقديم العالج لإلمام زين العابدين )عليه السالم(

عىل  وباملرور  والجبال  الصحراء  عرب  بالسبايا  التنقل   •

عدة بلدان ودول سوريا ولبنان وتركيا والعراق.

• وفاة السيدة رقية بسبب املرض

االرهاب  بسب  الحسني  بنت  خولة  السيدة  وفاة   •

والتخويف.

الركن املعنوي:

  متثل يف توفر القصد الجنايئ واالرصار والتخطيط املسبق 

السالم(  )عليه  الحسني  والرتصد ملوكب  التهيؤ  املبني عىل 

واجبار واكراه السبايا عىل التنقل لكل مدينة عىل طريق 

وحرمان  والتجويع  الجبال  وسالسل  الصحاري  عرب  الشام 

السقاية والرضب والتقييد وقد استشهدت جراء ذلك عدد 

من بنات االمام الحسني)عليه السالم( وهم السيدة رقية يف 

دمشق والتي قدم لها رأس والدها)عليه السالم( يف طبق 

طعام والسيدة خولة يف لبنان، فكيف يتم تصور االنتقال 

سرياً عىل االقدام عرب هذه الطرق.

الركن الرشعي:

والوطنية  الدولية  القانونية  املواد  من  مجموعة  وردت 

تجرم هذه االعامل وهي:

1. املواد 413، 414، 415، 421، 424 من قانون العقوبات 
111 لسنة 1969.)15(

الجنائية  للمحكمة  االساس  النظام  من   6 2.املادة 
الدولية)16(

 ،89  ،86  ،85  ،81  ،80  ،79  ،46  ،45  ،36  ،35 املواد   .3

90، 91، 92 من اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول الثاين 

امللحق  لها 1977 )17(.

4. املواد  4، 5، 13، 16، 17 من اتفاقية جنيف الرابعة 

1949 والربوتوكول الثاين يف املحكمة لها 1977 )18(.

5. املواد 2، 3، 4 من اتفاقية منع جرمية االبادة الجامعية 

.)19(1948
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الركن الدويل:

أركانها  لتحقيق  الخطرية  الجرمية  أرضار  تتحقق 

وتهديد  الدويل  البرشي  املجتمع  الالانسانية ورضرها عىل 

الساموية  الرشائع  حفظتها  التي  االنساين  املجتمع  سالمة 

والقانون الدويل، وميكن توفر كل ما يعترب ويجرم االفعال 

الواردة يف املطلب.

الصورة الرابعة

)نقل اطفال الجامعة عنوة اىل جامعة اخرى(

الركن املادي:

    وتتمثل هذه الصورة من صور االبادة الجامعية بنقل 

شخص او اكرث من جامعة اىل اخرى بدوافع قومية او عرقية 

او اثنية او دينية باإلكراه املادي القرسي وباستخدام القوة 

املعنوي  االكراه  او  العسكرية   القوة  او  املفرطة  البدنية 

بالتهديد بالخوف او مامرسة العنف او االحتجاز او القمع 

النفيس واستغالل حاجات االفراد بسبب الضعف الجسدي 

نتيجة الجوع او العطش او االرهاق، وال ميكن ان نتصور 

ما جرى يف كربالء بدون تذكر موقف قافلة السبايا املتكونة 

من اطفال ونساء فضال عن التهديد بالقتل يف حالة الرفض 

بالجامعات  التقيد  او  الخيام  حرق  او  الرضب  باستخدام 

والسالسل وربط االطفال الواحد باآلخر .. وضياع مجموعة 

من االطفال يف الطريق اىل الشام)20(. 

الركن املعنوي:

اطفال  بنقل  الجنايئ  القصد  بتوفر  الركن  هذا  يتمثل 

الحسني من وطنهم او املكان الذي تواجدوا فيه يف كربالء 

والكوفة باعتبارها عاصمة جدهم اإلمام عيل بن ايب طالب 

فيه موالوهم ونقلهم  يتواجد  الذي  املكان  السالم(  )عليه 

اىل دمشق مروراً بكل البلدات الواقعة عىل الطريق الرابط 

بني الكوفة والشام.

الركن الرشعي:

هذه  تجرم  التي  والدولية  الوطنية  القانونية  املواد  توفرت 

االفعال عىل النحو التايل: 1- املواد 430 ، 431، 432، 433ن 434، 

من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 )21(.

2. املادة 6 من القانون االسايس للمحكمة الجنائية الدولية )22(.

من   ،78  ،77  ،76  ،75  ،59  ،57  ،52  ،51  ،37 املواد   .3

اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والربوتوكول الثاين امللحق بها 
)23(.1977

الرابعة  اتفاقية جنيف  املواد  4، 5، 7، 13، 17 من   .4

والربوتوكول الثاين امللحق بها )24(.

5. املواد 2، 3 من اتفاقية منع جرمية االبادة الجامعية 
)25(.1984

الركن املادي

االنساين  املجتمع  عىل  الخطرة  الضارة  العنارص  توفر 

لسبب  الدولية  وتحقق  القاسية،  الجرائم  لهذه  واملكونة 

الخطورة الرتباطاتها لدولة معينة.

الدولية  الجرمية  ومفهوم  مضامني  كل  تكونت  وبهذا 

ومفهوم االبادة الجامعية.

)1(محمد محي الدين عوض، دراسات يف القانون الدويل الجنايئ، مطبعة 

جامعة القاهرة، 1996، ص74.

التوفيق،  البرشي، مطبعة  الجنس  ابادة  غزاوي، جرمية  )2(محمد سليم 

عامن، 1980، ص36-10.

)3(الذهبي، شمس الدين بن محمود بن ابراهيم ، ت 1348 سري اعالم 

النبالء،ج2، ص317؛

الطربي، مصدر سابق، ص250 ؛ العسقالين ، شهاب الدين بن احمد عىل، 

فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، ،ت 1449م ط، املعارف،ج2، ص120.

الخاص،  العراق،  العقوبات  قانون  رشح  الحيدري،  ابراهيم  )4(جامل 

مطبعة السنهوري، بغاد، 2011،ص222.

)5(صباح سامي داود، بحث منشور يف مجلة بيت الحكمة، العدد 28، 

لسنة 2011، ص217.

)6(حسني شكر الفلوجي، اتفاقية جنيف الرابعة  ومالحقها االول والثاين، 

السابق،  املصدر  ص13،  بغداد،2009،  الكتب،  لصناعة  الفاتن  دار  ط، 

ص171.

)7(سامي، بشري مصدر سابق، ص102-101.

)8(السيوطي ، عبد الرحمن بن كامل بن جالل الدين،  تأريخ الخلفاء ، ت 

1505 ، مطبعة القاهرة، 1969،ج2، ص165؛ ابن األثري ،مصدر سابق ،ج1، 

ص366؛ ابن عساكر ، قاسم بن الحسن بن وهب الله بن عساكر،  تاريخ 

دمشق،  ت 1175م ، مطبعة دمشق، 1975،ج1، ص94.

 ،569 لسنة   111 العراقي  العقوبات  قانون  منت  الرحمن،  عبد  )9(نبيل 

طبعة جديد، املكتبة القانونية، بغداد، 2012، ص27.

)10(صباح سامي داود، مصدر سابق،ص217

)11(حسني شكر الفلوجي، مصدر سابق، ص142-180.

)12(املصدر سابق،ص177-171

)13(سامي شري، مصدر سابق،101-ص102.

)14(الطربي، مصدر سابق، ص327، السيوطي، مصدر سابق، ص166، ابن 

عساكر، مصدر سابق، 95، الذهبي، مصدر سابق، ص300.

)15(نبيل عبد الرحمن، مصدر سابق، ص185-180.

)16(صباح سامي محمود داود، مصدر سابق، ص217.

)17(حسني الفلوجي، مصدر سابق، ص41-20

)18( الطربي ، مصدر سابق،ص177-171.

)19(سامي برش، مصدر سابق، ص102-100.

)20(األندليس، أبو عمر بن احمد بن محمد بن عبد ربه،  العقد الفريد،  

ت 940م ، ،بريوت، 1985، ج4، ص301 ؛ الطربي، مصدر سابق، ص122 

سابق،  مصدر  السيوطي،  ص317؛  سابقن  مصدر  لذهبي،  بعدها؛  وما 

ص175-166.

)21(نبيل عبد الرحمن، مصدر سابق، ص190-119 .

)22(صباح سامي داود، مصدر سابق، ص217

)23(حسني شكر الفلوجي، مصدر سابق، ص38-20.

)24( نبيل عبد الرحمن ،مصدر سابق، ص177-171.

)25(سامي شرب، مصدر سابق، ص102-101.
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ولد عام 1971 يف مدينة مونرتيال الكندية، واعتنق االسالم يف السادسة عرشة من عمره حيث غرّي اسمه اىل )الياس 

عبد العليم(، وتعرّف عىل املناهل الفكرية االسالمية املختلفة، باالضافة اىل دراسته الجامعية.. انه املستبرص الدكتور 

جون اندرو مارو، املؤلِف والناشط يف عّدة لجان تعمل مبجال دعم االسالم وتقارب االديان يف أمريكا, وهو ضيف 

مجلة الروضة الحسينية لهذا العدد للتعرّف عىل كيفية وصوله اىل القناعة بالدين االسالمي قناعة تامة، رغم 

اطالعه ودراسته لألديان األخرى.

اعتناق  عىل  األكادميي  توّجهكَم  ساعدكَم  كيف     

االسالم؟

• منذ العارشة من عمري وأنا ابحث عن الحقيقة فيام 

يخص قضية األديان، وقد بدأت بدراسة كل الديانات 

والجديد،  القديم  والعهد  االنجيل  فقرأُت  تقريباً.. 

واالسالمية  واملسيحية  البوذية  الديانة  عىل  واطلعت 

إطالعاً شامالً، وبعد هذا املشوار الطويل تولّدت لدّي 

القناعة وتأكدُت بأن األفضل يل هو أن أكون مسلامً...

قد تجد أن البعض يعتنق دينا معينا لتأثره مبوضوع او 

حدث ما، فتتغري حياته تبعاً لذلك، ولكن االمر مختلف 

ما  وهذا  الله  بوجود  اعتقد  كنُت  فقد  يل،  بالنسبة 

ساعدين عىل أن اعتنق االسالم بعد اطاّلع موسع عىل 

هذا الدين، أما املشكلة التي واجهتني فكانت تكمن يف 

قلّة عدد املسلمني املتواجدين يف كندا إبان مثانينيات 

القرن املنرصم، حيث مثَل هذا االمر عائقاً كبرياً ألنني 

الدين  كنت بحاجة اىل تواصل مع أشخاص يعتنقون 

الذي انتمي اليه، لذا فإن اعتناقي لإلسالم مل يكن عن 

الكتب  ودراسة  البحث  طريق  عن  بل  الناس  طريق 

التي كنت اطلع عليها وصوالً اىل الحقيقة.

    برأيكم، كيف ميكن مواجهة الحمالت التي تقوم 

بها بعض الجهات لتشويه صورة االسالم؟

• هنالك العديد من األمور التي يجب أن نعمل عليها 

المستبصر د. جون اندرو مارو:  

  األفضل لي أن
 أكون مسلمًا

حوارات

حوار: سالم الطايئ

تحرير: صباح الطالقاين
ترجمة: حيدر املنكويش
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التشويه  شبح  وإبعاد  لالسالم  النبيلة  الصورة  لرتسيخ 

هذا  يف  عقبات  أيضاً  وهناك  السمحاء،  مبادئه  عن 

لإلمام  االربعني  زيارة  يف  املثال  سبيل  فعىل  الطريق 

املليوين  التجمع  هذا  ظل  ويف  السالم  عليه  الحسني 

الكبري تجد أن وسائل االعالم العاملية قد غّضت النظر 

من  العديد  ميثل  سلمي،  اسالمي  تجمع  أكرب  عن 

 20 أن  ترى  انك  ولو  واالجنبية..  العربية  الجنسيات 

مليون شخص يجتمعون يف بلد قد انهكتُه الحروب وال 

ميتلك البنية التحتية املالمئة الستقبال املاليني من البرش 

وبنفس الوقت ال تكاد تجد أية حوادث تذكر، وبرأيي 

أن السبب هو أن التجمع يف كربالء مبني عىل التنظيم 

الذايت واألخوة واملحبة والتسامح والتكافل والتعاون، 

العظيمة..  االنسانية  االسالمي  الدين  رسالة  وهذه 

الله عليه واله، وهي شعار  النبي محمد صىل  رسالة 

الحسني عليه  السالم فَمن يحب  الحسني عليه  اإلمام 

السالم يحب الناس من حوله.

وللمفارقة أذكُر انني التقيُت بعدد من األطباء الذين 

زاروا العراق قبل اعوام وكانوا يعملون يف عالج الزائرين 

السيطرة  آلية  عن  سألتهم  كربالء حيث  اىل  القادمني 

عىل األمراض التي تنترش خالل الزيارة االربعينية، ألننا 

كام نعلم أن تجمع عرشين مليون شخص يف منطقة 

االمراض،  من  العديد  انتقال  اىل  يؤدي  قد  صغرية 

فأجابني أحدهم انه ال توجد أية أعراض مرضيّة، وهذا 

رعاية  انها  بشأنه  نقول  أن  إال  ميكن  ال  عجيب  يشء 

من الله تعاىل لهذا التجمع الروحاين الكبري... ان هذه 

بصورة  تغطيتها  تم  لو  والروحانية  االنسانية  الرسالة 

الحنيف  االسالم  مبادئ  بإيصال  كفيلة  فإنها  فعالة 

ومفاهيمه السامية وصورته الربّاقة السمحاء اىل كافة 

انحاء العامل.

    لديكم مجموعة من املؤلَّفات الدينية، هل نستطيع 

إلقاء الضوء عىل بعضها؟

وكتبت  االسالمية،  املقاالت  من  املئات  كتبُت  لقد   •

العرشات من الكتب يف ما يتعلق بالفلسفة االسالمية، 

وهنالك موسوعة خاصة بالنبي واألمئة عليهم السالم، 

“النبي  كتاب  هو   وتأثرياً  انتشاراً  الكتب  أكرث  وكان 

محمد واملسيحية حول العامل”، وقد ترجَم اىل العربية 

وااليطالية واالسبانية، والكتاب يدور حول أولئك الذين 

خصوصاً  االسالم،  عن  سيئة  صورة  نقل  عىل  يعملون 

املظاهر الحديثة التي تؤثر سلباً من قبيل الجامعات 

املتطرفة واالرهابية.. 

    برأيكم، ما هي الوسيلة الفعالة لنرش أو للتعريف 

مببادئ االسالم؟

• ميكن أن نكلرِّم العامل من خالل أفعالنا وليس من خالل 

النظريات.. فمن املهم أن يرى العامل ما الذي نقوم به 

سبيل  وعىل  العادلة..  الكرمية  الحرة  الحياة  سبيل  يف 

املسلمني  وغري  املسلمني  بدعوة  تقومون  انكم  املثال 

لزيارة مناطقكم واألماكن املقدسة، لالطالع عىل مدى 

التعايش واملحبة كفعل وليس بالكالم، وهؤالء بدورهم 

سينقلون ما شاهدوه وسمعوه اىل مجتمعاتهم، خاصة 

من  وهذه  املجتمعات،  تلك  يف  مؤثرين  كانوا  إن 

الوسائل الفعالة جداً يف ايصال رسالتنا االنسانية.

من املهم أيضاً كرسالة اسالمية أن نعمل عىل ترسيخ 

سواء  املجتمع  مكونات  بني  السلمي  التعايش  أسس 

اليوم  فالعامل  أم غري ذلك،  أم مسيحية  كانت مسلمة 

ينظر بحساسية اىل الحوادث التي تتعرض لها االقليات، 

بلدان  من  عدد  يف  املتفاقمة  العنف  أحداث  وكذلك 

املنطقة.. 

    اخريا: هل تعتقدون أن التخوف من االسالم سيجد 

طريقه اىل االنحسار ام انه سيستمر؟

قضية  هي  االسالم  من  التخّوف  مسألة  أن  اعتقد   •

وتم  إلنجاحها  وأسس  قواعد  ُوضعت  وقد  مصطنعة، 

هناك جهات  ان  بل  االمر،  هذا  املليارات عىل  رصف 

اجل  من  وذلك  الفكرة،  هذه  لتعميم  تسعى  كبرية 

تسهيل استغالل الشعوب واالستيالء عىل ثرواتها تحت 

الناس  فان  وعموماً  االستقرار..  عدم  ظروف  ذريعة 

دين  االسالم  أن  تعلم  الشعوب  واالغلبية من  العقالء 

الذي  االمر  املسيحية،  وكذلك  والتعايش،  التسامح 

يحتم علينا ترسيخ املبادئ الصحيحة لضامن الحفاظ 

عىل مبادئنا وانسانيتنا..

التجمّع في 
كربالء مبني 

على االخوة 
والمحبة 

والتسامح 
والتكافل 
والتعاون، 

وهذه هي 
الرسالة 

االنسانية 
العظيمة 

للدين 
االسالمي.

‚
‚
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قراءه في كتاب

لماذا أسلموا؟
عنوان الكتاب: لماذا أسلموا؟

تأليف: أسامة األلفي
الناشر: أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي| القاهرة

الطبعة األولى | 2005

ه من قصص املهتدين لإلسالم منذ  ويروي لنا املؤلف ما كان يشدُّ

علامء  من  كان  الذي  جده  بني  مناظرة  من  جرى  ما  مثل  طفولته 

عدة  استمرت  والتي  الرشقية  قرية  يف  القساوسة  أحد  وبني  األزهر 

أشهر عام 1895 والتي انتهت بإسالم القس. 

   ويتساءل املؤلف يف الباب األول عن أسباب التحول. ويتعرَّض 

التأمل يف  للمسلمني عىل  الكريم من تحفيز  القرآن  فيه ملا جاء يف 

العلمية  حقائق الكون. وهذا هو السبب يف عدم تعارض الحقائق 

مع النصوص القرآنية. وهذا بالضبط ما دعا العامل الفرنيس الدكتور 

العلم  مع  تختلف  واألناجيل  )التوراة  بأن  للقول  بوكاي  موريس 

الحديث، بينام يتفق القرآن معه متاما(. وهذا ما كان يلفت اهتامم 

من  األصلية  دياناتهم  يف  ما  عىل  الضوء  ويسلّط  املهتدين  أولئك 

داود  زبور  يف  اليهودية  الديانة  من  أمثلة  الكاتب  ويعرض  تناقض. 

وتوراة موىس عليهام السالم. ثم يعررِّج عىل النرصانية التي اعتمدت 

كتب اليهود املحرفة )العهد القديم( وما زاده النصارى من تحريف 

يف كتبهم. ثم يتناول الديانات الوثنية وما ورد فيها مام يتعارض مع 

الفطرة السليمة. 

بعد ذلك يتناول الكاتب كيفية وصول اإلسالم إىل الغرب وانتشاره 

هناك.      

عنوان)قصة  تحت  القصص  تلك  الكاتب  يتناول  الثاين  الباب  ويف 

الفرنيس  قصة  أولها  قصة.   38 من  نحوا  فيه  ويتناول  الهداية(. 

كريستيان رشفيس)الحقا عبد الحق رشفيس( مؤسس جمعية اإلخاء 

اإلسالمي الذي شغف بالرشق ودراسة اللغات والفلسفات الرشقية 

عند  املادية  الطبيعة  بني  مقارنة  وعقد  الكريم.  القرآن  عىل  واطلع 

أمم الغرب والروح املتسامية لدى الرشقيني. وقاده ذلك إىل إشهار 

إسالمه. وأصبح من أبرز املدافعني عن اإلسالم يف فرنسا.

الفيلسوف رينيه جينو: تعرف جينو عىل عبد الحق رشفيس الذي 

عام  توقفت  حتى  تحريرها  يف  وشاركه  الطريق.  مجلة  يصدر  كان 

توقفها  حتى  تحريرها  يف  واشرتكا  املعرفة  مجلة  أصدر  حني   1907

عن الصدور عام 1912. وتعرف جينو من خالل مجلة املعرفة عىل 

إسالمه  أعلن  وأن  سبق  الذي  إيفان جوستاف  الفنلندي  املسترشق 

عربية  مجلة  عىل  مرشفا  كان  الذي  الهادي(  باسم)عبد  وتسمى 

تناقضات  الواحد فيام بعد عن  )النادي(. كتب عبد  ايطالية تدعى 

النرصانية، وقارنها بدعوة اإلسالم إىل املساواة وعدم اإلكراه يف الدين. 

أسلمت  قد  كانت  التي  سان  دي  فالنتني  مبواطنته  تعرّف  بعدها 

وتسمت باسم)روحية(. وتزوج من كرمية الشيخ محمد إبراهيم أحد 

مشايخ األزهر.      

بكثال وترجمة معاين القرآن الكريم: وهو صاحب أول ترجمة ملعاين 

القرآن الكريم إىل اللغة االنكليزية يقوم بها مسلم. وقد أكسبها ذلك 

  يتناول الكتاب تحوالت مجموعة من الشخصيات إىل الدين اإلسالمي. ومعظم هذه األسامء متثل شخصيات عاملية لها مكانة خاصة يف 

مجتمعاتها، وقد تكون لها مكانة يف دنيا الثقافة والفن. مام يعرّض هذه الشخصيات بعد التحول إىل الضغط واملحارصة والهجوم. وهذا 

يشبه ما كان يلقاه الجيل األول من املسلمني يف بداية اإلسالم)وكأن القابض عىل دينه كالقابض عىل الجمر(. وكام يقول كاتب التقديم 

للكتاب)يف الكتاب قصص أغرب من الخيال وفيه جهد بذله مؤلفه ويستحق عليه الثناء..(.

أ.د.حميد حسون بجية
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مصداقية، وحّفز علامء مسلمني آخرين عىل ترجامت أخرى للقرآن. 

وبذلك خلت ترجامت القرآن مام كان يدّسه املسترشقون من سموم. 

وأسمه األصيل مارمادوك وهو ابن للقس تشارلز بكثال راعي إحدى 

التي  املدرسة  نفس  يف  درس  الربيطانية.  القرى  إحدى  يف  الكنائس 

تربطه  وكانت  ترشتشل،  ونستون  بريطانيا  وزراء  رئيس  فيها  درس 

يتنقل بني فلسطني  اللغات. وكان  لتعلم  به عالقة قوية. كان محبا 

ومرص وسوريا. أخذ بعض الدروس عىل يد إمام املسجد األقىص يف 

القدس. وعندما أخرب إمام املسجد عن رغبته باعتناق اإلسالم، طلب 

منه اإلمام أن يرتوى. ويف تركيا فاتح صديقه الرتيك طلعت باشا الذي 

نصحه بإعالن إسالمه يف لندن يك يحمي تركيا من مشكالت هي يف 

غنى عنها. ويف عام 1914 أعلن إسالمه يف لندن. كان يؤم املصلني، كام 

توىل إعداد مجلة)إسالمك ريفيو( أشهر املجالت اإلسالمية يف لندن. 

كام تعاون مع )معهد اإلعالم اإلسالمي(.

اتجه إىل الهند تلبية لدعوة من العامل املسلم موالي عمر سبحاين. 

وعمل مديرا ملدرسة قرآنية يف بومباي. ثم استُدعي إىل حيدر آباد 

وعني مديرا ملدرسة شادغورث العليا، وأصدر مجلة)إسالمك كلشار( 

باللغة االنكليزية.

بدأ برتجمة القرآن الكريم يف حيدر آباد، وأكملها يف مرص بالتعاون 

مع بعض علامء األزهر. تُويف يف 19 مايس 1936 يف لندن إثر نوبة 

قلبية وُدفن يف مقابر املسلمني يف لندن.

ألرسة  بريطانيا  يف  ولدت  هيلني:  جاك  كريستني  د.  الذرة  عاملة 

نرصانية ثرية. ألحقها والداها بأرقى املدارس وأغالها. تعرّفت عىل 

العارشة.  دون  الهند وهي  إىل  برحلة سياحية  قامت  عندما  اإلسالم 

بسكون  مرتاصة  صفوف  يف  املسلمني  وقوف  يشدها  ما  أبرز  كان 

املسلمني.  مع  الصالة  تؤدي  نفسها  الصالة. ووجدت  وخشوع ألداء 

أحست  وحني  متارسها.  الطفلة  كانت  هواية  مجرد  أنها  أهلها  ظن 

العلمية  بالدراسة  إقناعها  إىل  الوالدان  عمد  ذلك،  بخطورة  األرسة 

ظنا منهم أنها ستبتعد عام يشجعها لتغيري ديانتها. بيد أن دراستها 

العلمية ساعدتها أكرث يف معرفة الله. حاولت األرسة أن تزوجها من 

شاب نرصاين، لكنها رفضته. وتزوجت مسلام هنديا وأشهرت إسالمها 

باسم )أمينة محمد كريال(.  

قصة إسالم ابن غاندي: هو هرياالل ابن املحامي والزعيم الهندي 

أي من  براهميا،  كان  غاندي.  املهامتا موهانداس كرمشند  املعروف 

الثالوث  عبادة  عىل  أساسا  املبنية  الهندوسية،  طوائف  أرقى  أتباع 

املكّون من براهام وسيفا وفنشو. تعمق هرياالل يف دراسة الهندوسية 

ورصاعها مع البوذية. تخّرج محاميا كوالده. اطلع بحكم عمله عىل 

ما كان يعانيه أصحاب هذه الديانة التي تفرّق بني الناس. بينام كان 

يرى املسلمني ال يفرقون بني الناس.   

  ومن خالل اطالعه عىل كتب الهندوس، وجد يف كتاب السامافيدا 

كالما عن نبي يحمل صفات النبي محمد)ص( نفسها: )أحمد تلّقى 

الرشيعة عن ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كام 

يقبس من الشمس(. ويف كتاب )يهو شيابران( نصيحة رجل للملك 

السند: )عليك أن تلحق بدين رجل ظهر يف الصحراء... يهوج ملك 

اسمه محامد، يعني كثري الحمد(. وساعد هرياالل رجالن من أعضاء 

باسم  وتسمى  إسالمه  أشهر  بومباي.  يف  اإلسالمي  التبليغ  جمعية 

عبد الله هرياالل غاندي. ونال ما نال من حمالت الصحف الوثنية 

والوعيد والتهديد. 

الشدياق.. مجموعة فرسان يف فارس: وهو أحد رجال الرعيل األول 

من رواد النهضة العربية املعارصة. له من املؤلفات قرابة الستني. كان 

مؤلفا ومرتجام وشاعرا ورحالة وقاصا وصحافيا ولغويا. ولد يف قرية 

ذلك.  غري  وقيل   ،1801 عام  لبنان  يف  لكرسوان  التابعة  )عشقوت( 

ولد يف بيت نرصاين ماروين. وكلمة )الشدياق( أصلها يوناين وتعني 

تيارات  ثالثة  مثة  كانت  مبارشة.  الكاهن  رتبة  تيل  التي  )الشاّمس( 

والسلفي. وقد دخلت  الليربايل  التغريبي والعرصي  العرص:  يف ذلك 

آنذاك املطابع إىل بلدان الوطن العريب. 

الربوتستانتية.  إىل  املارونية  تحول من  اإلسالم،  يعتنق  أن  قبل     

عام   تونس  يف  إسالمه  وأشهر  اإلسالمية،  دراساته  يف  توسع  ثم 

1857وتسمى باسم)الشيخ أحمد(. وكان يتناول يف كتاباته حتى قبل 

إسالمه رفضه للرهبنة وتناقضات األناجيل األربعة التي ال حرص لها. 

وكان يقتبس من القرآن الكريم يف أشعاره.     

    وقد قّدم لإلسالم واملسلمني خدمات جليلة أهمها السعي لربط 

اإلسالم بالعرص. ومن مؤلفاته التي مرت بثالث مراحل )رس الليال يف 

الساق  القاموس( و)الساق عىل  القلب واإلبدال( و)الجاسوس عىل 

فيام هو الفرياق( وقاموس)كنز اللغات( و)الباكورة الشهية يف نحو 

و)منتهى  الفرنساوي(  الرصف  يف  الراوي  و)سند  االنكليزية(  اللغة 

العجب يف خصائص لغة العرب( وغريها. وقد أنشأ صحيفة)الجوانب( 

يف األستانة عام 1860. تويف الشدياق يف األستانة عام 1887 وأوىص 

أن يُدفن يف مسقط رأسه يف لبنان. رثاه كبار الشعراء مثل الشاعر 

محمود سامي البارودي وشكيب أرسالن وغريهام.
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احصل على نسختك 
      من المفكرة الحسينية

تحوي مسابقة خصصت لها عشرون جائزة قيمة
2018

منافذ البيع:
قسم االعالم بالصحن الحسيني الشريف

مركز البيع المباشر في باب القبلة-صحن العقيلة
مركز البيع المباشر في منطقة بين الحرمين-جهة باب قاضي الحاجات



اطالق العيارات النارية..
اثبات رجولة ام ماذا؟!

والء الصفار / العراق

الريف  ابناء  البادية، اذ يستخدمها  هذه الظاهرة كانت متارس بصورة محدودة جدا يف 

كمكربات  واالدوات  للوسائل  يفتقرون  كونهم  معينة  مناسبة  وجود  عن  لالعالن  كوسيلة 

الصوت وجهاز الهاتف وغري ذلك من االدوات التي تتيح لهم التواصل مع االخرين الشعارهم 

الكبري  التطور  الحارض ويف ظل  وقتنا  للمدينة يف  الظاهرة  انتقال هذه  ان  اال  مبناسباتهم، 

لوسائل التكنولوجيا واالتصال ينذر بخطر كبري.

كام ان استخدام املفرقعات التي اصبح لها سوق رائج يف العراق ال يقل خطورة عن اطالق 

االصابات  من  كبرياً  امليالدية سجلت عدداً  السنة  ليلة رأس  ان  النارية، خصوصا  العيارات 

واحتل االطفال النسبة االكرب بني املصابني.

رسائل االستهجان واالنتقاد واملنع مل تقف عند الجهات الرسمية والشعبية والدينية داخل 

العراق بل مام يؤسف له ان االعالم الخليجي كان من بني الجهات التي ناشدت الشعب 

العراقي يف حال فوز منتخبه االبتعاد عن مامرسة هذه الظاهرة السلبية. 

ويؤكد مختصون بأن من ميارس هذه الظاهرة يعاين من مرض انفصام الشخصية او ال زال 

يعيش باوهام البداوة والتخلف التي تصور له ان الرجولة ال تكتمل اال باستخدام ادوات 

القتل ومامرسة اساليب العنف، وهنالك من يذهب اىل ان مطلقي العيارات النارية وداعش 

العقوبات بحق من  اشد  بانزال  والرعب، مطالبني  االرهاب  لعملة واحدة مفادها  وجهان 

ميارسها.

مطلقي  بحق  خاصاً  قانوناً  العراقية  الحكومة  رشعت  السيئة  الظاهرة  تلك  من  وللحد 

العيارات النارية، اال ان هذا الترشيع بحاجة اىل تطبيق عميل وفعيل ويد من حديد ضد من 

ميارس هذه الظاهرة السيئة.

واليجوز  واالخالق  للعرف  منافية  الظاهرة  هذه  ان  الدينية  املرجعية  اعتربت  حني  يف 

مامرستها، وجاء يف نص الجواب الذي نرشه مكتب املرجع الديني االعىل السيد عيل الحسيني 

السيستاين )دام ظله( “ال يجوز اطالق العيارات النارية بال مرّبر إذا كان سبباً الرعاب الناس 

وأذاهم، ويتحّمل املسؤولية الرشعية كل من يتسبّب يف موت او قتل او جرح عىل تفصيل 

منافية  السلبيات  من  تستتبعه  ما  بسبب  الظاهرة  فهذه  العموم  وعىل  محلّه،  يف  مذكور 

للعرف واالخالق وننصح كافة االخوة املؤمنني بالتجّنب عنها”.

اذ  البيئة،  عىل  كبري  بشكل  يؤثر  النارية  العيارات  اطالق  ان  اىل  اكادمييون  ذهب  فيام 

ان االطالقة حني خروجها من فوهة السالح تقوم بتكسري ذرات الهواء والتأُثري عىل نسب 

الغازات فيه، فضال عن تحذير املتخصصني بعلم النفس من مامرسة هذه الظاهرة بسبب 

تأثريها الكبري عىل نفوس وسلوك االطفال. 

باتت ظاهرة اطالق العيارات النارية العشوائية يف االفراح واالحزان وحتى يف املناسبات البسيطة من 

املامرسات الدخيلة عىل املجتمع العراقي خصوصا انها يف حالة تزايد وتناٍم مستمر عىل الرغم من مواقف 

االستهجان واالنتقاد الرسمية والشعبية والدينية ازاءها.

رؤى 
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مقاالت

• د. الشيخ مهدي رستم نجاد

• مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية

يُعّد البكاء أهّم مظهر من مظاهر العزاء عىل سّيد الشهداء، وقد حّثت عليه الروايات بوضوح؛ مام يجعله يف أولويات الشعائر 

الدينّية، لكّن الحديث عن حكمة ذلك التأكيد وفلسفته ظلّت محل تحليالت متعددة، نعرض يف هذا املقال اآلراء والتحليالت 

املقّدمة يف فلسفة البكاء، ودراسة تلك التحليالت وتقوميها، ثم نقّدم الرؤية املناسبة لفلسفة البكاء التي تنسجم مع روح روايات 

البكاء، علامً أّن محورية البحث يف هذا املقال يف إطار علل الحّث عىل البكاء ومحاولة فهم حكمته.

فلسفة البكاء على

اإلمام الحسين
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 تحليالت يف فلسفة البكاء 

والبكاء عىل  العزاء  مجالس  إقامة  يف  الواردة  الروايات  تأكيد  إّن 

مصاب اإلمام الحسني عليه السالم مل ترد يف أّي من األمئّة املعصومني 

عليهم السالم حتى رسول الله صىل الله عليه وآله، وكأّن هنالك رّساً 

يف هذه املسألة دعا إىل تلك التأكيدات من األمئة عليهم السالم. وقد 

بعضاً  جعل  مام  املجالس  هذه  ثواب  ِعظم  عن  الروايات  تحدثت 

يراها نوعاً من املبالغة، فأنكرها ونسبها إىل ))الغالة((، حتّى قالوا: 

))ال بّد أن يكون هناك تناسب بني العمل والجزاء، فكيف يكون لهذا 

العمل البسيط ـ كالبكاء عىل اإلمام الحسني عليه السالم ـ مثل هذا 

الثواب العظيم؟!((.

وباملقابل يرى آخرون: أّن البكاء عىل اإلمام الحسني عليه السالم 

ولو بقدر جناح ذبابة كاٍف يف نجاة الفرد، وإن غرق يف بحر الذنوب 

واملعايص. فهذا الرأي يرى أّن قطرة دمع تُذرف عىل اإلمام الحسني 

عليه السالم كافية ألن تغسل كُّل ذنب!

إن ّهذه اآلراء ـ يف تقديرنا ـ مل تنطلق من رؤية واضحة وتحليل 

صحيح جامع للروايات الواردة يف عظم ثواب العزاء، والواقع أنّهم 

قراءة  الروايات  قراءة  خالل  من  العزاء  فلسفة  إدراك  عن  عجزوا 

بيان  يف  الرؤى  لبعض  عرضاً  ييل  فيام  سنقّدم  لذا  دقيقة.  علميّة 

فلسفة البكاء:

1ـ نيل الثواب وشفاعة أهل البيت عليهم السالم

من  العزاء  مجالس  يُقيمون  املسلمني  فإن  التحليل  هذا  يف ضوء 

أجل الحصول عىل الثواب ونيل شفاعة األمئّة األطهار عليهم السالم. 

وضعف هذا التحليل واضح؛ ففرض الثواب عىل عمل ما فرض وجود 

حكمة ومصلحة يف نفس ذلك العمل، فالعمل ال يستبطنّن أّي ثواب 

ما مل تكن فيه مصلحة وحكمة معقولة. والذي ننشده يف هذا البحث 

فلسفة إقامة العزاء، أي: مصلحة العمل وحكمته. الكالم عن الثواب 

يف إطار معلوالت الحكم، ال محّل له يف هذا املجال.

أضْف إىل ذلك: هل ميكن إثارة عواطف ماليني األفراد وإبكائهم 

طيلة التاريخ لغرض تحصيل الثواب؟! ثم هل يسع هذا الوعد ـ عىل 

الرغم من أهميته ـ  إثارة العواطف ما مل يكن هنالك عشق وقلب 

ُمفعم بالُحبرِّ والحامس؟!.

2ـ  ُشكر اإلمام الحسني عليه السالم

ضّحى  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  أّن  إىل  التحليل  هذا  يستند 

بنفسه لتُغفر ذنوب األُّمة، فاإلمام أبو عبد الله عليه السالم كّفارة 

معايص األُّمة، نظري االعتقاد الباطل لدى املسيحيني بأّن املسيح عليه 

كوا  السالم ُصلِب ليطهرهم من ذنوبهم. فالقائلون بهذا التحليل متسَّ

ببعض العبارات من قبيل: يا باب نجاة األُّمة ليخلصوا إىل أّن الحسني 

عليه السالم بنيله الشهادة كان سبباً يف غفران ذنوب فسقة األُّمة، 

مجالس  بإقامتها  األُّمة  فإن  وباملقابل  لنجاتهم.  سبب  فهو  وبالتايل 

العزاء إمّنا تشكر اإلمام عليه السالم وتستحّق بذلك النجاة.

وبعبارة أُخرى: إمّنا قُتل اإلمام عليه السالم وَصحبه ليكون اآلخرون 

التكليف  وكأّن  واملعايص،  الذنوب  من  شاءوا  ما  مقارفة  يف  أحراراً 

ساقط عنهم.

هذا التفكري جعل بعضاً يعتقد بأّن النجاة عاقبة كُّل َمن بىك عىل 

اإلمام الحسني عليه السالم مهام غرق يف الذنوب. وقد ترّسخت هذه 

الظلمة  والجبابرة  السالطني  أوساط  اخرتقت  حتى  الخاطئة  الفكرة 

الذين أرسوا دعائم حكوماتهم عىل أساس الظلم والجور وتلطّخت 

أيديهم بدماء األبرياء، فأخذوا يُقيمون مجالس العزاء، أو ينخرطون 

يف هيئات العزاء يلطمون صدورهم؛ ليعتربوا ذلك من ُسبل النجاة!

لكّنها تخضع لضوابط  الشفاعة،  إنكار  أحٌد  وبالطبع، ال يستطيع 

ورشوط. كام أّن هذا التحليل ال ينسجم مع مبادئ الدين وأُصوله 

املسلَّمة.

3ـ الُحسن الذايت للبكاء

للبكاء  والنفسية  البدنية  اإليجابيّة  اآلثار  ضوء  يف  ـ  بعٌض  زعم 

رّس  هو  للبكاء  الذايت  الُحسن  أّن  ـ  اإلنسان  روح  تنقية  يف  ودوره 

تأكيد األمئة عليهم السالم عىل إقامة مراسم العزاء؛ ذلك ألّن إظهار 

العاطفي.  اإلنسان وتوازنه  البكاء من مالمح طبيعة  بواسطة  التأثّر 

فاألشخاص الذين يبكون قليالً وال يستطيعون التنفيس عن ُعقدهم 

يتمتعون  ال  الطريق  وأحزانهم عن هذا  وتبديد همومهم  الباطنية 

عادة بسالمة نفسية وبدنية متوازنة.

ومن هنا؛ يعتقد علامء النفس: ))أّن النساء أقل ُعقداً من الرجال 

بسبب رسعة تنفيسهن عن الضغوط النفسية بواسطة البكاء، وهذه 

الضغوط  من  يحّد  البكاء  أّن  يرون  كام  سالمتهن((.  أرسار  إحدى 

الناشئة من الُعقد املرتاكمة يف باطن اإلنسان، وهو عالج ألكرث آالمه 

ومعاناته الباطنية. فدمع العني مبثابة صاّمم األمان الذي يؤّدي إىل 

االتزان الروحي لإلنسان يف الظروف الطارئة.

ويعتقد هؤالء أّن الُحسن الذايت للبكاء هو السبب يف بكاء يعقوب 

عليه السالم لسنوات عىل فراق ولده، كام بىك رسول الله صىل الله 

عليه وآله بشّدة عىل فقد ولده إبراهيم والصحايب الجليل عثامن بن 

مظعون، كام بىك حني قُِتل جمع من أصحابه، وكذلك يف شهادة عمه 

البكاء عىل حمزة، وهذا ما جعل  الحمزة وحّث نساء املدينة عىل 

الزهراء عليها السالم تبيك رسول الله صىل الله عليه وآله ليالً ونهاراً، 

الحسني  أبيه  عىل  سنوات  بىك  السالم  عليه  العابدين  زين  واإلمام 

عليه السالم.

إّن آثار البكاء اإليجابيّة يف تنقية روح اإلنسان وتكامله ماّم ال ميكن 

إنكاره، إاّل أن هذا التحليل ال يسعه أن يكون رّس كّل هذا التأكيد من 

األمئة عليهم السالم يف البكاء عىل اإلمام الحسني عليه السالم وذلك 
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الثواب العظيم. ويُدرك كّل َمن تأّمل الروايات أّن هناك هدفاً آخر 

وراء حّث أهل البيت عىل البكاء.

نعم، ال ننكر وجود هذه اآلثار اإليجابية يف البكاء، إاّل أن بحثنا هنا 

يف رّس تأكيد األمئة عىل البكاء وفلسفته.

 التحليل الصحيح لفلسفة البكاء 

بعد أن عرفنا أّن ما طُرح من تحليل لفلسفة البكاء عىل أيب األحرار 

عليه السالم ال يرتقي إىل مستوى الروايات الواردة عن أهل البيت 

عليهم السالم، نُشري هنا إىل التحليالت التي نراها صحيحة ومنطقية 

يف موضوع فلسفة العزاء ضمن أربعة محاور:

1ـ الثناء عىل جهاد اإلمام عليه السالم وتعظيم الشعائر

إّن العزاء عىل شخٍص نوع من التعظيم والتكريم، ورعاية ملوقعه 

وشخصيته. فقد قال النبي صىل الله عليه وآله: ))ميٌّت ال بوايك عليه 

ال إعزاز له((، وال سياّم العزاء عىل أولياء الله الذي يُعّد من املصاديق 

نهجهم  وتكريم  عقيدتهم  عىل  والثناء  الله  شعائر  لتعظيم  البارزة 

وجهادهم.

ومن هنا؛ حني رجع رسول الله صىل الله عليه وآله من معركة أُحد 

بوايك  تبكيان شهداءهام وال  الظفر  بني األشهل وبني  قبيلتي  ورأى 

سمعت  فلام  اليوم((.  له  بوايك  ال  حمزة  ))لكنَّ  قال:  حمزة،  لعمه 

العزاء  ويُقمن  يندبنه  دار حمزة وأخذن  اجتمعن يف  املدينة  نسوة 

عليه. وحني أُبلغ رسول الله صىل الله عليه وآله بشهادة جعفر الطيار 

يف مؤتة ذهب إىل بيت جعفر، ثم الزهراء عليها السالم، فرآها باكية، 

فقال: ))عىل ِمثل جعفر فلتبك البوايك((.

ويعرّب القرآن الكريم عن تلك الطائفة من قوم موىس الذين سلكوا 

كَانُوا  َوَما  َواأْلَرُْض  اَمُء  السَّ َعلَيِْهُم  بََكْت  فاََم  والضالل:﴿  الغي  سبيل 

ُمنظَِريَن﴾. ويفهم من هذه العبارة أّن عدم استحقاق بكاء اآلخرين 

نوع من التحقري والتوهني. وعىل هذا األساس نفهم وصية األمئة حني 

قالوا: ))خالطوا الناس مخالطًة إن متّم معها بكوا عليكم وإن عشتم 

حّنوا إليكم((.

تلك  ـ  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  عىل  العزاء  مراسم  فإقامة 

ملِن  ـ  والطهارة  العصمة  بيت  أهل  من  والفريدة  الفّذة  الشخصية 

املصاديق البارزة لتعظيم شعائر الله، مضافاً إىل تخليد املقام الرفيع 

تَْقَوى  فَِإنََّها ِمن  ِه  اللّـَ َشَعائَِر  يَُعظرِّْم  َوَمن  لذلك اإلمام الهامم:﴿َذٰلَِك 

الُْقلُوِب﴾.

أنّها  مع  الله؟!  واملروة من شعائر  والصفا  كذلك  يكون  ال  وكيف 

َفا َوالَْمْرَوَة  ليست أكرث من مكان، لكنها عامرة بطاعة الله: ﴿ إِنَّ الصَّ

ِه﴾. ِمن َشَعائِِر اللّـَ

كيانه  بُكّل  الله  مع  تعامل  الذي  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  إّن 

وأقبل نحو الشهادة بجميع أهل بيته ليقّدم تلك القرابني يف سبيل 

تُعترب  إمّنا  عليه  العزاء  مجالس  وإقامة  الله،  شعائر  أعظم  ملن  الله 

تعظيامً إلحدى أعظم شعائر الله.

2ـ حفظ مدرسة أهل البيت عليهم السالم

يعرتف العدو والصديق بأن مجالس العزاء عىل اإلمام الحسني عليه 

ده اإلمام  السالم أعظم قّوة تقف وراء يقظة الناس، والنهج الذي حدَّ

ألتباعه هو الضامن لبقاء اإلسالم ودميومته.

عليهم  األطهار  األمئّة  تأكيد  ورّس  املجالس  هذه  إقامة  أهّمية  إّن 

السالم عىل حفظها تبدو أوضح حني نالحظ وضع الشيعة يف عرص 

صدور هذه الروايات؛ إذ كانوا يعيشون عزلة خانقة وضغوطاً شديدة 

متارسها ضدهم الحكومات األُموية والعباسية، ويتعّذر عليهم مامرسة 

لكن  الشديد،  ضعفهم  إىل  أّدى  ماّم  واجتامعي  سيايس  نشاط  أدىن 

مجالس العزاء الحسينية أنقذتهم وخلقت لديهم حالة من االنسجام 

والوئام، وجعلتهم قوة ذات شوكة يف املجتمع اإلسالمي. وعىل هذا 

أمر  بإحياء  املجالس  إقامة هذه  عن  الروايات  بعض  عرّبت  األساس 

أهل البيت عليهم السالم. قال اإلمام الصادق عليه السالم يف هذه 

املجالس: ))إّن تلك املجالس أُحبها فأحيوا أمرنا((.

 اعرتاف غري املسلمني بهذا األمر 

يف  واملسلمون  اإلسالم  كتابه  يف  جوزيف  الفرنيس  الكاتب  ذكر 

حديثه عن قلّة عدد الشيعة يف العهود اإلسالميّة األُوىل، وبسبب عدم 

تسلّمهم الحكم، وتعرضهم لظلم الحكَّام وجورهم وتقتيلهم ونهب 

أموالهم، فقال: ))إّن أحد أمئة الشيعة أوصاهم بالتقية لحفظهم من 

األعداء، فأّدى ذلك إىل اقتدار الشيعة بشكل تدريجي، ومل يجد العدو 

ما يتذّرع به لقتلهم وسلب أموالهم، وأخذ الشيعة يعقدون املجالس 

يف الخفاء ويبكون عىل الحسني عليه السالم. وأكرب عنرص يقف وراء 

تقدمهم هو إقامة مجالس العزاء عىل الحسني عليه السالم، وهذه 

العاطفة والتوّجه القلبي استحكمت يف قلوب الشيعة وزادت بشكل 

تدريجي، فكان كُّل شيعي يف الواقع يدعو اآلخرين إىل مذهبه دون 

التفات سائر املسلمني، بل لعل الشيعة أنفسهم مل يلتفتوا إىل فائدة 

هذا العمل، وكانوا يظنون أنهم إمّنا يحصلون عىل الثواب األُخروي((.

))إيّن  اإلسالميّة:  السياسة  كتابه  يف  ماربني  األملاين  املؤرخ  ويقول 

أعتقد أّن رّس تطّور اإلسالم وتكامل املسلمني يكمن يف شهادة اإلمام 

الحسني عليه السالم وتلك الحوادث األليمة((.

3ـ تعبئة املسلمني

مراسم  إقامة  عىل  بتأكيدهم  السالم  عليهم  األطهار  األمئة  إّن 
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لوحدة  محوراً  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  نهضة  جعلوا  إمّنا  العزاء 

الّناس، بحيث يجتمع اليوم أيّام شهادته ماليني األفراد عىل اختالف 

ويلتّفوا  العزاء  مراسم  يف  ليشاركوا  وأديانهم؛  وأعراقهم  مستوياتهم 

بغية  الوحدة،  لعنرص  بحاجة  أُمة  وكُّل  الحسينية.   الراية  حول 

دميومتها وموفقيتها.

 وماّم ال شك فيه أّن أفضل عنرص لوحدة أتباع أهل البيت عليه 

التجّمعات  تستقطب  ألنها  الحسينية؛  املراسم  هذه  هو  السالم 

لو متتّعت أُّمة مبثل  املليونية حول محور معنّي بأقل ما ميكن. حّقاً 

ُمّدة  يف  وتوجيهها  املتفرقة  طاقاتها  حشد  مُيكنها  التي  القّوة  هذه 

عقبة  أيّة  عىل  القضاء  الستطاعت  اإلعالم  من  ويشء  قياسية  زمنية 

تعرتض سبيل رقيّها وتقّدمها.

والحّق أّن األمئة عليهم السالم إمّنا حالوا ـ بحثّهم الناس عىل إقامة 

هذه املراسم ـ دون تشتّت تلك الطاقات، وعبّأوا الجموع املتفرقة 

واالنسجام،  الوحدة  إيجاد  خالل  من  مقتدرة  قّوة  منهم  وخلقوا 

سيام  وال  ـ  وصفر  محرم  شهَرْي  أيام  للجامهري  العفوية  والحركة 

رّس  عن  النقاب  تكشف  إمّنا  ـ  الطغاة  عروش  تهّز  التي  عاشوراء 

تأكيدات األمئّة يف محورية النهضة الحسينية.

عىل  السالم  عليهم  األمئة  تأكيد  رّس  عىل  نقف  نكن  مل  ولعلّنا 

يف  الكامنة  الطاقات  تلك  تفجري  نشهد  مل  لو  املجالس  هذه  إقامة 

هذه املجالس. قال املؤرخ األملاين ماربني: ))إّن جهل بعض مؤرخينا 

جعلهم ينسبون الشيعة للجنون، وهذه مجرّد تُهٍم، فإننا مل نشاهد 

العزاء  مجالس  بواسطة  سلكوا  حيث  كالشيعة؛  قوماً  الشعوب  بني 

سياسة عقالئية أنتجت نهضات دينيّة مثمرة((.

وقال املؤرخ نفسه: ))ليس هنالك ما يوازي مراسم العزاء الحسيني 

يف خلق هذا الوعي السيايس لدى املسلمني((.

القوة  هذه  من  الحكومات  خشية  مدى  عىل  اآلخر  والشاهد 

وسعيهم  املجالس  هذه  إلقامة  اإلسالم  خصوم  معارضة  العظيمة 

السالم  عليه  الحسني  اإلمام  قرب  هدم  عىل  أقدموا  حتى  إليقافها، 

ومنعوا من زيارته.

هذه  إقامة  من  الدين  أعداء  يعيشه  الذي  الرعب  يخفى  وال 

املجالس ـ اليوم ـ حتى بذلوا قُصارى جهدهم من خالل كيل التُّهم 

الشنيعة بواسطة عمالئهم أحياناً، وأُخرى عن طريق إثارة الطواغيت 

محتواها  من  املجالس  هذه  إلفراغ  سعوا  كام  فلكهم،  يف  السائرين 

بغية القضاء عىل الشعائر الحسينية، وإنّنا لنلمس من خالل نظرة 

املجالس  لتاريخ اإلسالم بعد حادثة كربالء كيف غدت هذه  عابرة 

الله  سبيل  يف  املجاهدين  لنهضات  أُسوة  الحسينية  والشعارات 

انفتح جميع  الطواغيت والظلمة. ولعلّنا نتساءل هنا: لو  ومواجهة 

املسلمني عىل هذه املجالس كام ينبغي، وطّهروا أوساطهم ماّم َعلَِق 

يتمّكن  فهل  ـ  القوي  العنرص  هذا  بوسيلة  ـ  وَدنٍَس  فساد  من  بها 

الناهبني  البالد اإلسالميّة؟ وهل باستطاعة  الهيمنة عىل  الظلمة من 

املجالس  هذه  لت  فُعرِّ لو  اإلسالميّة  البلدان  ثروات  عىل  التطاول 

ومبادئ النهضة الحسيّنية؟

4ـ التَّزكية والتهذيب واالقتداء

تُعّد مجالس العزاء عىل اإلمام الحسني عليه السالم مجالس التحّول 

باإلمام  يقتدون  فالّناس  وتهذيبها،  النفس  تزكية  ومراكز  الروحي، 

الحسني عليه السالم ببكائهم عىل مظلوميّته يف هذه املجالس، فهم 

العلميّة، والتأثري  الخصبة لديهم يف محاكاة سريته  يخلقون األرضية 

ترك  عىل  وعزماً  حقيقياً  تحّوالً  يُحدث  املجالس  هذه  تخلّفه  الذي 

ترك  عىل  عزموا  قد  األفراد  من  عدد  يوجد  إذ  واملعصية؛  الذنب 

تلك  حضورهم  إثر  الضالني  بعض  تنبّه  ورمّبا  واملعايص.  الذنوب 

املجالس فعادوا إىل أنفسهم وساروا عىل الدرب. فهذه املجالس تُعلّم 

األخالق  والتّضحية ودروس  واإليثار  والكرامة  العزّة  اإلنسان دروس 

والورع والتقوى؛ وبالتايل فهي مصنع األبطال وعشاق الحق والعدالة.

تتعرّف  مدارس  الواقع  يف  املجالس هي  أّن هذه  ذلك  إىل  أضف 

والتاريخ  الدينيّة  والحقائق  املعارف  عىل  خاللها  من  الجامهري 

واألحكام ومختلف املوضوعات، وتُعّد واحدة من أنجح مراكز التزكية 

والتهذيب والرتبية.

 قال املؤرخ األملاين ماربني بهذا الشأن: ))إّن املسلمني لن يعيشوا 

دروس  فيها  يتعلّمون  التي  املجالس  هذه  لديهم  دامت  ما  الذلة 

درس  الشيعة  يتعلّم  الطريق  هذا  ومن خالل  والتضحية،  الشجاعة 

الشجاعة والبطولة((.

وفتح األمئة األطهار عليهم السالم لهذا الباب وحّث الناس عليه هو 

ـ يف الواقع ـ دعوة إىل الرتبية والتعليم يف هذه الجامعة الحسينية.

وقال املرحوم الفيض الكاشاين يف كتابه املحجة البيضاءـ  يف توضيحه 

لحديث النبي األكرم صىل الله عليه وآله ))عند ذكر الصالحني تنزل 

الرحمة(( ـ: ))إّن ذكر الصالحني وسجاياهم األخالقية تجعل اآلخرين 

يتأّسون بهم فيستحقون نزول رحمة الله((.

اإلمام  أّن  الطويس:  الطائفة  وشيخ  الُكليني  اإلسالم  ثقة  وروى 

الصادق عليه السالم قال: ))قال يل أيب: يا جعفر، أوقف من مايل كذا 

وكذا للنوادب تندبني عرش سنني مبِنى أيام ِمنى((.

هذه  حكمة  بيان  يف  كالم  الطهارة  كتاب  يف  الجواهر  ولصاحب 

إذا  ذلك،  استحباب  منه  يُستفاد  ))وقد  قال:  إذ  وفلسفتها؛  الوصية 

كان املندوب ذا صفاٍت تستحّق الّنرش ليُتقدى بها((.

وعليه فتخليد ذكراهم فعل َحسن وعمل مطلوب.
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• الشاعر عيل مجيد النمر

رماد الخيام

قصيدة

قبضة من
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غريبــا الحكايــاُت  تُخلّفنــي  ملْ 

قْد لبســُت الحــزَن قمصاناً عليها

بســتاناً األســوِد  رافقتني شــتلُة 

ُجفــوين النــاِر  رائحــُة  واعتلــْت 

ملْ أزْل يف داخــل الخيمــِة مخنوقاً

ســواِد مــن  عيــوين  وبأطــراِف 

أنــا ِمن أقــى مســافاِت املآيس

جئــُت يك أبحــَث عن آخــِر طفٍل

ْمــَن ميتطــي صهــوَة أنفــاٍس تَيمَّ

قلبــي املوشــم  أيهــا  وينــادي: 

وهــذا مآســينا  خزَّنــَت  أيــَن 

وهــذا مآقينــا  آويــَت  أيــَن 

إالّ الطــفِّ  رمــاُد  يُخلفنــا  ملْ 

ملْ نُحلّــْق بعــُد يف الحلــم.. ملاذا

كأنّــا النُّــوق  عــىل  ُعلِّقنــا  ملَ 

ملَ أُلقينــا بـ )ُجــّب( الهــمِّ ظُلام

ســياٍط ثعابــني  )تُلقــى(  وإذا 

ِقناعــا مآســينا  البــؤُس  َصَنــَع 

فُصمنــا أمانينــا  ِمّنــا  يحتــيس 

ألــف )يــا ليــت( رأيناهــا مواتا

علينــا األرُض  تحتشــُد  هكــذا 

فــإذا اهتــزَّْت عصا الخطــّي منها

عليــه الجيــِش  مائــدُة  جســٌد 

غيمــة اللــه التــي قــد عقروها

ميتطــي رسَج املواويــل لُيشــجي

هــل تجارسنــا إذا ُقلنــا: هرمنــا

إمّنــا قلبــي مــع الحــزِن أُصيبــا

نَقــَش العــارُش بالشــجِو نُدوبــا

َعشــيبا منــي  وارتــوى  تفــّ� 

وِطيبــا ِمســكاً  بهــا  فتطّيبــت 

ونَُدوبــا بُــكاٍء..  ومملــوَء 

أُِذيبــا ِبهــا جفنــي  آثــاٌر  النَّــاِر 

جئُت يك أُفــِرَغ ِمن بؤيس الجيوبا

املســافاِت قشــيبا يرتدي حــزَن 

ُهبوبــا الريــُح  تحملــُه  مبــا 

فِشــيبا  .. َشــبَّ عمــٍد  ببقايــا 

صــدرَك املطحوُن قد مــلَّ الثقوبا

روبا الــدُم يف عينيَك قْد ســدَّ الدُّ

ســعفاً.. ِريشــاً عىل القــاعِ َجديبا

ربيبــا؟ أمانينــا  طفــَل  نجــد  ملْ 

وجُه )عيىس( يرتدي الحزَن صليبا

ومــن الســارين ملْ نلــَق املُجيبا؟

فوقنا مل )تلقف( الكفُّ الخطوبا؟

خانقــا يعتــرص الكــون الرحيبــا

نحيبــا وأفطرنــا  أمانينــا،  عــن 

أُصيبــا اهــا  وكَفَّ نحــٍر  دومنــا 

املريبــا قابيــَل  وجــَه  لرُتينــا 

اّساقَط الرُّعُب عىل الصدِر شحوبا

اقتســموا أشــالَءُه لؤمــاً رهيبــا

عصيبــا يومــاً  فوقهــم  تــُدم  مل 

شفَق الشــمِس عىل الغيم شُحوبا

يف طفوٍف تجعُل الولداَن ِشــيبا؟!
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السؤال:

 اذا كان املسلم يقلد مرجعاً معيناً وقام باحد االمور العبادية عيل نحو يطابق 

فتوي مرجع اخر فامذا يرتتب عليه رشعاً، وما معني كرس التقليد، وهل يوجد يف 

الواقع تعارض بني فتاوي املراجع لدرجة ان احدهم باطل؟

الجواب: 

اذا مل يكن العمل صحيحاً عيل فتوي من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطالن 

من وجوب االعادة او الكفارة وغري ذلك .

وال معني لكرس التقليد نعم يجوز التبعيض اذا كان املجتهد متساويني يف العلم 

والورع واالختالف كثري.

السؤال: 

هل يرى سامحتكم جواز التبعيض يف التقليد؟

الجواب: 

نعم يجوز التبعيض بل يجب يف خصوص ما إذا كان أحد املجتهدين أعلم يف 

بعض األبواب واآلخر أعلم يف البعض اآلخر فيقلد كالً فيام هو أعلم فيه، أما إذا 

كان أحدهام أعلم يف جميع األبواب فيتعني تقليده يف جميع ما يخالف فتواه 

فتوى غريه ، نعم يف املجتهدين املتساويني يف العلم مع عدم كون أحدهام أورع 

يف مقام االفتاء من اآلخر يجوز للمكلف تطبيق أعامله عىل فتاوى أي منهام ولو 

مع التبعيض برشط أن ال يحصل له علم إجاميل بالتكليف وإال لزمه االحتياط يف 

مورده كام إذا أفتى أحدهام بوجوب القرص واآلخر بوجوب التامم.

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

التبعيض في التقليد 

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية

السؤال األول

السؤال الثاين
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مسألة 229 : إذا كان لليشء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصري متراً و العنب يصري زبيباً و الخبز اللني 

يكون يابساً يجوز بيعه نقداً جافاً بجاف منه و رطباً برطب منه متامثالً و ال يجوز متفاضالً ، و أما بيع الرطب منه 

بالجاف متامثالً ففيه إشكال و األظهر جوازه نقداً عىل كراهة و ال يجوز بيعه متفاضالً حتى مبقدار الرطوبة بحيث إذا 

جف يساوي الجاف .

مسألة 230 : إذا كان اليشء يباع بالعد مثالً يف بلد و مكيالً أو موزوناً يف آخر فلكل بلد حكمه سواء أ كان مكيالً أو 

موزوناً يف غالب البالد أم ال ، فال يجوز بيعه متفاضالً يف بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن و يجوز ذلك نقداً يف بلد يباع 

فيه بالعد . و أما إذا كان اليشء يباع بكل من الوزن و العد مثالً يف بلد واحد فاألحوط عدم التفاضل فيه و إن بيع 

بالعّد نقداً .

مسألة 231 : يتخلص من الربا بضم غري الجنس إىل الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و منديالً مبائتي 

كيلو من الحنطة إذا قصدا كون املنديل بإزاء املقدار الزائد و كانت املعاملة نقدية ، و كذا يتخلص منه بضم غري 

الجنس إىل كل من الطرفني و لو مع التفاضل فيهام كام لو باع منديلني و مائتي كيلو من الحنطة مبنديل و مائة كيلو 

منها و تصح املعاملة مطلقاً إذا قصدا كون املنديل يف كل طرف بإزاء الحنطة يف الطرف اآلخر و كذا تصح نقداً إذا 

قصدا كون املنديل من الطرف الناقص بإزاء املنديلني و املقدار الزائد من الحنطة يف الطرف اآلخر .

مسألة 232 : ال ربا بني الوالد و ولده و ال بني الرجل و زوجته فيجوز لكل منهام أخذ الزيادة من اآلخر ، و كذا ال 

ربا بني املسلم و الحريب إذا أخذ املسلم الزيادة. و أما الذمي فتحرم املعاملة الربوية معه عىل األظهر و لكن يجوز 

للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع املعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً يف رشيعته ، و ال فرق فيام ذكر بني ربا البيع و 

ربا القرض .

مسألة 233 : ال فرق يف الولد بني الذكر و األنثى و الخنثى و ال بني الصغري و الكبري و ال بني الصلبي و ولد الولد ، كام 

ال فرق يف الزوجة بني الدامئة و املتمتع بها ، و ليست األم كاألب فال يصح الربا بينها و بني الولد .

مسألة 234 : األوراق النقدية مبا أنها من املعدود ال يجري فيها الربا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضالً مع اختالفها 

جنساً نقداً أو نسيئة فيجوز بيع خمسة دنانري كويتية بعرشة دنانري عراقية مطلقاً ، و أما مع االتحاد يف الجنس فيجوز 

التفاضل يف البيع بها نقداً ، و أما نسيئة فال يخلو عن إشكال ، و ال بأس بتنزيل األوراق املالية نقداً مبعنى أن املبلغ 

املذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها يف املصارف و غريها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حاال و 

يكون الثمن نقداً .

مسألة 235 : ما يتعارف يف زماننا من إعطاء شخص لآلخر سنداً مببلغ من األوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له 

به فيأخذه الثاين فينزله عند شخص ثالث بأقل منه الظاهر عدم جوازه، نعم ال بأس به يف املصارف غري األهلية بجعل 

ذلك وسيلة إىل أخذ مجهول املالك و الترصف فيه بعد إصالحه مبراجعة الحاكم الرشعي ، و قد ذكرنا تفصيل ذلك يف 

رسالة ) مستحدثات املسائل ، املسألة 28 ( .

منهاج الصالحين - ج2

الــربــا
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كانت الصبغة املالزمة للعقلية اليهودية يف العصور الوسطى هي عقلية ذات طبيعة جدالية، 

تعتمد اسرتاتيجية اإلبعاد واالقصاء ، وازدراء األديان األخرى بحجة نرص دين الله الذليل) أي 

اليهوديّة( كام أطلقت عليه املؤلفات والكتب واملخطوطات اليهودية آنذاك.

صورة الرسول محمد
في المرآة اليهودية 

وقد شــكلت موضوعــة النبوة نقطة خــالف وحجاج 

كبريين ضمن دائرة العالقات بني اليهودية واإلسالم وال 

ســيام إن اليهود جاوروا املسلمني يف ديارهم، وسكنوا 

اليمــن والحجاز ونجــد واملدينة قبل البعثــة النبوية 

املباركــة، ولذلك كانــت )نبوة الرســول محمد( هي 

الشــغل الشــاغل ملفكري اليهود وأحبارهم منذ بداية 

القــرن األول الهجــري وحتى القرن العــارش الهجري 

حيث شــكلت ظاهرة نبي املســلمني مرتكز بحوثهم 

وآرائهم الجدلية.

وقــد بــرزت صورة هــذا الحــراك الجــديل يف الوعي 

اليهــودي مبا يخص صورة الرســول محمد يف الكتابات 

اليهوديــة من خالل مؤلفات أربعة مهتمني من اليهود 

يف تفسري العالقات اإلسالمية اليهودية وفك تشابكاتها 

املعقدة الكثرية، أما هؤالء الكتاب فهم: 

  أبــو يعقوب القرقســاين، وهو من علــامء اليهود يف 

القــرن الرابــع الهجري، والــريب )الحاخــام( اليهودي 

العراقي ابن كمونة، والريب اليهودي موشيه بن ميمون 

وهــو من أكرث حاخامات اليهود منزلة وتقديســا عند 

أنصار الديانة اليهودية، والرابع هو: الحاخام الجزائري 

األصل سامخ بن دوران.

وكانــت كتابات هــؤالء األحبــار األربعــة هي عامد 

الكتابــات اليهوديــة التــي جعلت من نبوة الرســول 

األكرم نقطة ارتكازها، وقد توزعت هذه الكتابات بني 

منطني، هام: منــط ينتمي إىل ما كتبــه جمهور اليهود 

أو مــا عرف بالتيــار الرباين من كتابــات تتعلق بنبوة 

محمد نبي اإلســالم ومتثلها كتابات موشيه بن ميمون 

وكتابات ســامخ بــن دوران، ومنط ثــان ينتمي إىل ما 

كتبتــه الطائفة القرائية بهــذا الخصوص، وهي طائفة 

متيل إىل ظاهر النص فتقــرأه قراءة حرفية، والعجيب 

أن هــذه النوع من القراءة ظهــر يف بغداد مع القرن 

الثالث الهجــري، ومن مناذج هــذه الكتابات ما كتبه 

القرقســاين وهو بغدادي األصل ســجن مع أيب حنيفة 

النعامن وأثر كل منهام بصاحبه داخل الســجن، فضال 

عام كتبه ابن كمونة العراقي األصل أيضا.

ولعل ذكرنا لعناويــن الكتب التي ألفها هؤالء األحبار 

األربعة ستكشــف لنا طبيعــة الصورة التــي أراد أن 

يرســمها مفكرو اليهــود للنبي األعظــم، وهي صورة 

ســلبية يف غالب هذه الكتابات، حيث كتب القرقساين 

كتابني هام كتاب )املراقب واألوار( ويعد هذا الكتاب 

مــن أهم الكتب الترشيعية لفرقــة القرائني اليهودية، 

واحتوى عىل جل الترشيعات اليهودية  حســب فرقة 

القرائني مع كثري من الفوائد منها رأي الفرقة يف الفرق 

األخرى ونشــأتها والــرد عليها وبيــان الخلل فيها من 

وجهة نظر القرائني ، ورأي الفرقة يف اإلسالم واملسيحية 

وغريهــا، وكتابه الثــاين هو ذو عنــوان دال جدا عىل 

نية صاحبه وعىل توجهه، والكتاب هو ) إفســاد نبوة 

نارص الخزاعي

مقاالت
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محمد ( .

أمــا ابن كمونة فقد ألف كتابا بعنوان )تنفيح األبحاث 

يف امللــل( وقام بتحقيقه ونرشه مســترشق أمرييك، يف 

حني كتب ابن ميمون عمدة دراساته اليهودية املتعلقة 

بنبوة الرســول األكرم من وجهــة نظر يهودية خالصة، 

وذلك يف ثالثة كتب رئيســة، هي كتــاب )التثنية عىل 

التوراة( وكتابه ) الرســالة اليامنية( وكتابه املرتجم إىل 

العربية بعنوان )داللة الحائرين(، وبخصوص الحاخام 

سامخ بن دوران فقد نرش كتابه ) القوس واملجن( .

وكان كل هــؤالء املؤلفني اجتمعوا عــىل رأي واحد يف 

مســألة نبوة الرســول األكرم، حيث ذهبوا إىل تكذيب 

هذه النبوة وإىل نفي عالقة الوحي بالرســول ومن ثم 

نفي عالقة الرســول محمد بربّــه وإىل تكذيب الكالم 

اإللهي الذي أوحى به الله )جل جالله( إىل النبي.

ويف هــذه الكتب تواجــه القارئ أوصــاف وألفاظ ال 

تنســجم وطبيعة الشــخصية املحمديــة املعروفة عرب 

التاريــخ برحمتهــا للضعفاء وبذكاء فطــري قّل نظريه 

وبإقبــال عــىل العبادة ال يصــرب عليه إال مــن عودوا 

انفســهم عىل الغياب يف الحــرضة اإللهية، ومن هذه 

األلفاظ التي يستخدمها القرقساين مثال لفظة )فدم = 

أحمق ( وما يستخدمه ابن ميمون من ألفاظ تدل عىل 

)العته والجنون ( لتلصق ظلام مبن عرفت سريته بالنبل 

والنباهة والعفة والزهد.

أما نظرية هؤالء األحبار اليهود يف اعرتاضهم وتفنيدهم 

لنبــوة الرســول األكرم فقد كانت تقــوم عىل دعامتني 

رئيســتني، متثلتا بـعدم وجود النسب الداوودي )نسبة 

إىل نبــي اللــه داوود( لنبينا األكــرم محمد )صىل الله 

عليه وآلــه( حيث ذهبوا إىل أن النبي اآليت بعد موىس 

يفــرتض أن يكون من أصول داووديــة، وهي أصول – 

حسب ما يشــتهوا- ال تتوفر بشخص كمحمد بن عبد 

الله العدناين الذي ينتهي نسبه إىل إسامعيل ابن النبي 

إبراهيم الخليل عليهام الســالم، وهو أبو األنبياء الذي 

مل يكن إال مســلام حنيفا كام عرب القــرآن عندما قال: 

)ما كان إبراهيم يهوديــا َوال نرَْصَانِيًّا َولَِكْن كَاَن َحِنيًفا 

ُمْسلِاًم َوَما كَاَن ِمَن الُْمرْشِكِني(َ 

ومتثل االعــرتاض الثاين بــأن نبوة محمــد كانت نبوة 

بال معجــزات! حيث ذهبــوا إىل افتقار نبــوة محمد 

إىل معجــزات حســية كتلك التي اشــتهر بهــا األنبياء 

الســامويون كموىس وعيىس بالرغم مــن أن معجزته 

الخالــدة )القرآن( ال تني تصدع أســامعهم كل صباح 

ومســاء، فضال عن أن التاريخ والســرية النبوية سجلوا 

العرشات من املعجزات التي حدثت أمام املأل كمعجزة 

اإلرساء واملعراج، وانشــقاق القمر، ونبوع املاء من بني 

أصابعــه يوم الحديبية، وتســليم الحجر عليه يف مكة، 

وسوى ذلك من معاجز أخرى.

ويعــرب أحد هؤالء األربعة وهو ابــن كمونة موجزا لنا 

الصورة التي رسمتها الذهنية اليهودية الرسمية للرسول 

األكرم، وهي صــورة ال توافق الحقيقة وال تقرتب منها 

عىل أية حــال فيقول: ) أما صاحب املســلمني )يعني 

الرســول األكرم محمد ( فانه ملا ادعــى النبوة نظر يف 

إجــامع النصارى عــىل نبوة عيىس ومل يكــن بحاثا وال 

نظارا فينظر يف أصل خربه أقر له باملعجزات لئال يفسد 

عليــه هو ما يرومه، والنه كــره أنه  إن كذب بذلك مل 

يؤمــن أن يكذب به هو أيضا مــن بعده! فلم يوجب 

النصــارى إىل اإلقــرار بالهوت عيىس، وأنحلــه النبوة 

ووافق النصارى وأوجبهم أنه ولد من غري أب!!!

هــذا هو فهــم ابن كمونــة لنبوة محمــد، وهو فهم 

يوجز لنا الصورة اإلنكارية التي رســمها مفكروا اليهود 

وأحبارهم لنبوة محمد التــي رفضوها ملربرات واهية 

جاءت بها بعض أسفارهم املحرفة دون أن يستقيم بأي 

حال مع نظرية اإلســالم للنبوة وال ينسجم مع عقيدة 

املسلمني التي أقرت نبوات األنبياء اآلخرين وأكربتها يف 

نفوس املســلمني قبل غريهم باعتبار الظاهرة النبوية 

هــي مبثابــة الرصيد املشــرتك الجامع للمســلمني مع 

غريهــم من أصحاب الديانتني الســابقتني )املوســوية 

والعيسوية من بعدها(.  
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وقد رشعت مجلة الروضة الحسينية ببحث اشكالية 

موضوع املرأة االعالمية عــرب آراء مختصني ليحدثوننا 

عن رؤيتهم الخاصة بذلك.

 لدينا تجارب ناجحة يف مجال االعالم النسوي 

كانت بدايــة الــرشوع بالتحقيق عرب بوابــة نقابة 

الصحفيــني العراقيني فرع  كربالء املقدســة, لنتعرف 

عن الرأي الرسمي عىل لسان نقيبها االستاذ نعمة عبد 

الكريــم الخفاجي ليحدثنا قائال " يجب علينا ان ندرك 

ونفهــم طبيعة العمل االعالمــي والصحفي الن الدور 

الذي يقومان به كبــري جدا خصوصا يف مجال االصالح 

والتصحيــح, وضبط املجتمع يف مختلف مجاالته كونه 

يعد رقيبا عليها, هذا بصورة شاملة بغض النظر عن ان 

الشخص الذي يعمل رجال كان أو امرأة. 

اما عن عمــل املرأة وحضورهــا يف املجال االعالمي 

فقــال الخفاجــي أن" املــرأة عنرص فعــال يف املجال 

االعالمي كونها متثل الوجه الحقيقي للصحافة النسوية, 

وكون بعض الوســائل االعالمية تحتاج اىل عنرص نسايئ 

يف ادارة اإلصدارات النسوية الخاصة.

واوضــح الخفاجي يف حديثه قائــال " إننا يف كربالء 

لدينــا تجــارب ناجحــة يف مجــال االعالم النســوي, 

وخصوصــا يف العتبتني املقدســتني؛ فهنــاك الكثري من 

اإلصــدارات النســوية التي يعدها كادر نســايئ خاص 

بــكل مراحــل االصدار,  وهــذا يشء نفتخــر به كون 

املرأة االعالمية اثبتت وجودها واستطاعت ان تنافس 

يف املجــال االعالمي واعطت صورة بــأن مجال االعالم 

ليــس مقترصا عــىل فئة دون اخرى,  امــا رغبة بعض 

القنوات او االذاعات بالعنرص النســوي فيعود ألسباب 

كثرية أهمها ان الشاشة تريد مواصفات جاملية خاصة 

للظهور, وكذلــك االذاعات فانها تبحــث عن الصوت 

النســايئ الذي يكــون مالمئا مع طبيعــة الربامج التي 

تقدمها, وهذا ال رضر فيه كون العمل االعالمي يعتمد 

عىل معايــري وضوابط من اجل تقديم مــادة اعالمية 

مناسبة لذائقة الجمهور.

وعن حقــوق املــرأة االعالمية ذكــر الخفاجي أن" 

املــرأة االعالميــة اخذت حقوقها كاملــة, و الدليل ان 

نقابة الصحفيني العراقيني عند قبولها االنتامء ال تفرق 

بني العنرص النســوي او الرجايل, اضافة اىل املكتسبات 

االخرى التي قدمتها نقابة الصحفيني, واخصص حديثي 

عن كربالء املقدســة كوننا ممثلني عنها, فنحن كنقابة 

بين الطموح وتحدي الواقع
المرأة االعالمية

• تحقيق : عامد بعو – تحرير عيل الهاشمي

تقف املرأة االعالمية بني محورين أساسيني االول هو حب الظهور االعالمي والرغبة بالعمل يف مجاالته املختلفة, 

والثاين هو العمل االعالمي والضوابط والقوانني التي يفرضها الواقع املجتمعي لبيئة الوسائل اإلعالمية.

 واملحور االول ال ضري فيه إن كان يشكل دافعا اساسيا للخوض يف مضامر االعالم واثبات القدرات والقابليات التي 

ستنعكس ايجابا عىل طبيعة املادة املقدمة للجمهور, بينام يحتم املحور الثاين عىل املرأة االعالمية االلتزام بالقوانني 

والضوابط التي تبوب االعالم حسب طبيعة البيئة املجتمعية املختلفة ثقافيا وفكريا, وهذا يضعها امام تحدي 

حقيقي يف كيفية الدخول للمجال االعالمي مراعية بذلك العادات والتقاليد واالعراف الخاصة باملجتمعات, اضافة اىل 

التسلح بالثقافة واملعلومة التي تؤهلها لدخول املعرتك االعالمي بقوة وثبات, لهذا اختلفت اآلراء بني مؤيد ومتحفظ 

عىل طبيعة العمل االعالمي بالنسبة للمرأة.

تحقيقات

أ. نعمة الخفاجي
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مل نفــرق بني رجل او امرأة يعملون يف املجال اإلعالمي 

ومصاديــق ذلــك يف التعيني او العمل يف املؤسســات 

الصحفية واالعالمية, وكذلــك يف توزيع قطع االرايض, 

فالنظرة متســاوية يف كل الجوانــب, والعمل االعالمي 

متاح للجميع بغض النظر عن الجنس, والفارق الوحيد 

بذلك هو طبيعــة العمل املقــدم والتقديم الحقيقي 

لألعامل واثبات الوجود عــىل ارض الواقع, فاذا كانت 

الدفــة متيــل للرجال عىل حســاب النســاء يف العمل 

او العكــس فهــذا يشء عائد اىل نشــاطهم وقدراتهم 

وامكاناتهم وابداعهم. 

 التطور الرسيع لوسائل االعالم 

معاونة مدير عام دار ثقافة االطفال بوزارة الثقافة, 

ومستشــارة نقابة الصحفيني لشؤون الصحفيات زهرة 

الجبوري تحدثــت عن هذا املوضوع قائلة أن" كليات 

االعالم تحظى بإقبال كبري من العنرص النسوي  بسبب 

النظرة التفاؤلية لهن, كون املجال االعالمي هو املجال 

الذي يحقق طموحاتهن ويعمل عىل اثبات وجودهن, 

وقــد جاء ذلك نتيجة التطور الرسيع لوســائل االعالم, 

وهــذا التطــور فتــح لهن آفاقــا واســعة وطموحا ال 

يحده حد للصعود االيجايب به, كاالســتمرار بالدراســة 

والحصــول عىل درجــات االرتقاء العلمي وبناء اســم 

اعالمــي معروف يف املجتمع, ولكــن رغم هذا التطور 

مل تحظ املرأة اإلعالميــة باملواقع القيادية التي احتلها 

الرجــل,  لذا بقى موقعها هامشــيا رغم قوة حضورها 

العددي.                        

وعن امنيتها الخاصة بالعمل االعالمي للمرأة  قالت 

الجبوري" لكوين مستشــارة نقابة الصحفيني لشــؤون 

الصحفيــات امتنى ان تكــون املــرأة اإلعالمية مهتمة 

بثقافة الفكر قبل ثقافة املظهر, وان تبتعد عن التقليد 

لرتســم صورة خاصة لإلعالمية العراقيــة,  خاصة واننا 

نرى بروز الصحافة املتخصصة كاملراسلة الحربية التي 

تفوقت بــه االعالمية العراقية بكل جدارة لنقل وقائع 

ما يجــري من محاربــة االٍرهاب وداعش ومســاعدة 

الرجل والتقدم معه.

 استطاعت املرأة ان تلج ميادين كانت حكرا عىل 

الرجال 

عضــو مجلس نقابــة الصحفيــني العراقيني, وعضو 

مجلس الجنــدر العاملي يف االتحاد الدويل للصحافة يف 

زهرة الجبوري
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بروكسل 

االستاذة 

ســناء النقاش تحدثت 

للمجلة قائلة" إن كل مؤسسة 

اعالمية لديها ضوابط للعمل حســب 

سياســتها ومنهجها, وعمل املــرأة االعالمية 

فيها يخضع لهذه الضوابــط, فالقناة الدينية تكون 

سياستها مالمئة للبيئة االجتامعية التي تعمل فيها عرب 

التزامهــا بالضوابط الدينية؛ لهذا تجدها تقدم مقدمة 

برامج محجبة بشكل مقبول, وجميلة, وتحاور بشكل 

جيد, عىل عكســها مثال يف قناة علامنيــة فيتم تعيني 

مقدمة الربنامــج مبواصفات خاصة منها الجامل ألجل 

ان تســتهوي املتابع فضال عن التحدث بلباقة وارتداء 

أزيــاء باحدث رصخات املوضة, حتــى وان كانت غري 

مقبولــة يف مجتمعــات معينــة, وبترسيحات شــعر 

جذابة من اجل لفت االنتباه والجذب عرب الجامليات,  

ولكنهم يف جانــب اخر يركزون عــىل الجانب الثقايف 

واالمكانيــات املهنية يف تاليف املواقف املحرجة وغريها 

كالشــهادة الدراسية والصوت واالداء, ومفاد القول ان 

كل مؤسسة لها ضوابطها املهنية التي تراها مناسبة.                        

وأكــدت النقاش "ان املــرأة االعالمية أخذت مكانة 

واصبح لها مجال واســع واســتطاعت ان تلج ميادين 

كانت ســابقا حكرا للرجل, فقــد اخذت مجال العمل 

يف الجانــب الريايض والكتابات السياســية واملواضيع 

التحليليــة وعملــت بجهــد واضح يف 

مجال الصحافة االستقصائية.

 واختتمــت النقــاش حديثها بــأن " وجود املرأة 

العراقيــة طاغ يف مجاالت عدة وكثرية وليس يف االعالم 

فقــط وامنا يف كثري مــن املجاالت مثــل الفن والطب 

والتعليم والرســم والهندســة والتمريض, واما الرسالة 

االعالميــة للمــرأة كمتلقي فهي ال زالــت قارصة ومل 

تعط حقها ومل تربز كل جوانبها االيجابية فهناك اخفاء  

لصورة املرأة العربية يف االعالم العريب والعراقي.

ال قانون حقيقي يحمي الحقوق و الحريات و 

التعبري عن الرأي

 اما االعالمية اميان بالل, ماجســتري اعالم, فتحدثت 

عن الدور الخفي للرجل يف دعم مسرية املرأة ونجاحها 

حيث قالــت" مام ال بد من قولــه أن الدور األكرب يف 

تقدم مســرية االعالم النسوي عائد للمرأة, لكن ينبغي 

يف الوقــت ذاتــه أن ال ننىس دعم الرجل ومســاندته 

لهــا يف خوض غامر هذا املجــال الصعب نوعا ما عىل 

املرأة؛ لحداثته يف املجتمع العراقي عموما واالســالمي 

خصوصــا,  والذي مل يكن منفتحا عىل هذا املجال كام 

االن, إذ مل تكــن مدننا تحظى بهــذا الكم من مقرات 

او مكاتب وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية 

وأضيفت إليهــا االلكرتونية االن، ما تطلب الجرأة من 

النســاء للدخول بهذا العامل ومنافسة الرجال والتغلب 

عليهم يف حاالت عديدة.

وعن الحقوق الخاصــة بالصحفيني بينت بالل أن " 

قضية أخذ الحقوق حســب تصوري مــا زالت بعيدة 

سناء النقاش
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عــن كال الطرفني الرجل واملرأة, ألننا نعيش يف مجتمع 

قليــال ما يعطــي الحقــوق ألصحابها, لغيــاب قانون 

حقيقي يحمي الحقــوق والحريات وحتى التعبري عن 

الــرأي، فقد تحاســب املرأة أحيانا عــىل رأي كتبته او 

نقلتــه يف الوســيلة االعالمية التي تعمــل بها ال ليشء 

مخــل بالقيم واألعراف، بل ألنــه يخالف رأي البعض، 

وكام يعلم الجميع أن العراق اصبح ســاحة يسود فيها 

القوي سواء أكان بالســالح او السلطة أو املال وكلهم 

ميلكون ادواتهم إلسكات األضعف حتى لو كان إعالما.

ختمت بالل قائلة أن" االعالم ليس هو املجال األكرث 

حضــورا للمــرأة ، وإمنا املجال األكــرث وضوحا... ففيه 

تظهــر املرأة للمجتمــع اكرث من باقــي املجاالت, ويف 

اعتقــادي أن املرأة ابدعــت كثريا يف مجاالت أخرى؛ ال 

ســيام املجتمع املدين, فقد صارت لهــا اليد الطوىل يف 

الرتبيــة والتعليم والطب والهندســة والتصميم والفن 

وغريها من املجاالت.

فسح املجال اعالمياً يساهم يف رفع املستوى الثقايف 

املحطة االخــرية من التحقيق كانت لقاء مســؤولة 

مركز الحوراء زينب عليها الســالم, يف العتبة الحسينية 

املهندسة, سارة محمد التي ذكرت ان " املرأة ساهمت 

يف تقــدم االعالم النســوي بشــكل ملحــوظ يف اآلونة 

األخرية؛ من خالل فســح املجال لها لعرض امكاناتها يف 

شــتى املجاالت االعالمية؛ منها تقديم الربامج االذاعية 

والتلفزيونيــة أو اعدادهــا، وكتابــة املقــاالت األدبية 

واعــداد التقارير الخربية وغريها من النصوص االدبية، 

وكذلك فيام يخص مجال التصوير والتصميم.

وأشــارت اىل" ان فســح املجال اعالميــاً للمرأة من 

شــأنه املساهمة يف رفع املستوى الثقايف للمرأة  ثقافياً 

وعلمياً ومهنياً، إلمكان املرأة االعالمية اقتحام املجتمع 

النسوي دون قيود". 

 وأشارت اىل أن" تسليط الضوء عىل بعض الشخصيات 

واملواهب النسوية من خالل لقاءات مرئية أو مسموعة 

أو مكتوبة تؤثر بشكل فعال يف املتلقي من النساء فتثري 

يف داخلها الدافع لتكــون كتلك املرأة املميزة بل أفضل 

منها".

واختتمــت حديثها قائلًة: ما زال االعالم النســوي يف 

العــراق يف مراحله الفتيــة التي تحتــاج اىل تطور أكرث 

لتــوازي التقدم االعالمي يف الــدول املتقدمة, وما زالت 

هنــاك حقوق مســلوبة للمــرأة يف املجــال اإلعالمي، 

لظروف تُحتم ذلك، لكن مع هذا نجد 

نســويا  إرصارا  هنــاك  ان 

التقدم  اىل  يهــدف 

والرقي وتجاوز 

العقبات. 

 اميان بالل

‚‚

‚‚

 العمل االعالمي متاح للجميع بغض 
النظر عن رجل او المرأة والفارق الوحيد 

بذلك هو طبيعة العمل المقدم واثبات 
الوجود على ارض الواقع



قراءة وتحليل

عاشوراء
وجهات النظر المختلفة حول

من خالل مواقع التواصل االجتماعي
• قراءة وتحليل: عيل الهاشمي
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معهد شفقنا  الربامج يف  مدير  كاترين شيكدام  الكاتبة  مقال  يف 

للرشق االوسط تناولت فيه وجهات النظر املختلفة حول عاشوراء 

من خالل مواقع التواصل االجتامعي الذي لخصت فيه االختالفات 

التي تحدث بني املتفاعلني يف موضوع النقاش.

حيث كان هناك نقاش مستمر يف مواقع التواصل االجتامعي حول 

رسالتها  وجوهر  واهميتها  عاشوراء  يف  املتأصلة  الدينية  الطبيعة 

فضال عن ديناميتها االجتامعية والسياسية.

)1(

يف منت موضوعها قالت شيكدام: اذا كان املسلمون الشيعة اكرث 

الحسني فإن مأساة كربالء ليست احتكارا  صخباً يف حدادهم عىل 

لهم وليست ادعاء بانهم اقرب اليه من غريهم.

تشويه  االعداء  يحاول  مهمة  قضية  ايضاح  الكاتبة  ارادت  وقد 

ليست مقترصة  الحسني  االمام  ان قضية  العام حيالها وهي  الرأي 

مضامينها  يف  والفئوية  املذهبية  تعدت  وامنا  فقط  الشيعة  عىل 

وجوهر رسالتها فهي طريق لحياة مستقيمة تدفع اىل الوقوف ضد 

الظلم والطغيان.

)2(

تقودها  التي  االعالمية  الهجمة  اىل  موضوعها  الكاتبة يف  نوهت 

مسألة  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ملذهب  املعادية  الجهات 

غري  واالدعاءات  رأيهم-  عىل  الغلو-  من  فيه  يحدث  وما  عاشوراء 

الصحيحة التي ادرجتها تحت عباءة الطائفية وبينت تحيز مدعيها 

وتشويهها للقضية الرئيسة بالرغم من قرابة الـ 14 قرنا عىل الواقعة.

)3(

الحسني  االمام  بها  قام  التي  الثورة  اهداف  الكاتبة عن  تحدثت 

قائلة: يف رسالة بعث بها اىل شقيقه محمد بن الحنفية رشح االمام 

الحسني اهدافه الثالثة التي حددها يف معارضته ليزيد وهي:

• االصالح يف أمة جده.

• االمر باملعروف والنهي عن املنكر.

• احياء سنن الرسول ونهج االمام عيل.

وذكرت أنه )عليه السالم( قد ابرز ذلك مرة اخرى يف رسالة بعثها 

اىل البرصة قال فيها: ادعوكم اىل كتاب الله وُسّنة النبي الرسول. يف 

لُسّنة وأن مسعاه  كبريا  االمة شهد تشويهاً  اشارة واضحة أن حال 

عليه  وأشار  احياءها  عليه  تحتم  باتت  ومسؤوليته  السالم  عليه 

السالم أن كل من سيقبل كلامته فانه يسري عىل املسار املستقيم.

)4(

والسيايس  االجتامعي  التشكيل  ان  موضوعها  يف  الكاتبة  بينت   

الحايل حاول اظهار ان االمام الحسني عليه السالم جاء لإلعالن عن 

حقه يف الحكم من خالل االرهاب بالسالح وهذا تالعب رصيح يف 

النصوص االسالمية.

ويف ذلك داللة عىل ان الكاتبة اثارت موضوعا مهام اال وهو ان 

تسعى  والديني  االجتامعي  الوعي  تشكيل  يف  وتدخلها  السياسة 

التالعب  عرب  الحسني  االمام  بها  قام  التي  الثورة  تشويه صورة  اىل 

يتبنى  ملن  الشخصية  االهواء  مع  يتناسب  مبا  الدينية  بالنصوص 

الفكر املتطرف.

حافظ  السالم  عليه  الحسني  االمام  ان  ايضاح  الكاتبة  يفت  ومل 

عىل االسالم بثورته وأنه ما قام بها إال من اجل تثبيت دعائم الدين 

القوية والوقوف بوجه نخبة مغرورة كانت تشوه الدين من اجل 

تثبيت سلطتها املزورة.

ونوهت الكاتبة بحديثها ان السالم كان واضحا يف مسألة الخالفة 

النبي  وفاة  بعد  الصحيحة  قواعدها  وضع  بل  للصدفة  يرتكها  ومل 

كالم  خالل  من  ذلك  واكدت  وسلم،  وآله  عليه  الله  صىل  محمد 

معا  كالهام  املنجيني  الثقلني  تركه  يف  وآله(  عليه  الله  )صىل  النبي 

الحقيقي  التوجيه  يعد  الذي  الله  كتاب  وهام  فقط،  بأحدهام  ال 

والضوء االخرض يف تسيري االمور وحث املسلمني اىل اتباع كتاب الله، 

وعرتته اهل بيته )عليهم السالم(.

)5(

خلصت الكاتبة يف نهاية حديثها اىل مسألة مهمة وذات دالالت 

اخفائها  البعض  اراد  التي  الحقيقة  اوضحت  كربالء  ان  يف  واضحة 

السالم(  ارقام، فالحسني)عليه  وأنها ليست رقام سهال يف مجموعة 

التي يتبنا فيها االسس  اتجاه قضيته  ترك رصخة يف نفوس املاليني 

االسالمية الًصحة.

هذه هي طبيعة الثورة الحسينية وهذا هو الدين االسالمي الذي 

يدعو االخرين اىل الدخول لإلسالم بحرية تامة وليس اجباراً ودليل 

ذلك أتباع أهل البيت )عليهم السالم(واتباع الحسني عليه السالم، 

وأنه ال يوجد يوم مثل يوم الحسني...
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 خصال البطولة والشجاعة وااليثار اجتمعت في رجل 
)الشهيد الحي(...

عرفته ساحات القتال فأضحت انتصاراته محل اهتامم االعالم الدويل والعاملي، خصوصا يف ظل املعارك الرشسة التي خاضها مع مجاميع 

كيان داعش االرهايب والتي حسمت جميعها لصالحه بعد ان كبد تلك املجاميع خسائر فادحة باالرواح واملعدات. 

حاوره: فضل الرشيفي 

ابداع
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  امتــزج عطره برائحــة البارود واصبح ازيــز الرصاص ترنيمتــه املفضلة، 

واضحــت خطوط الصــد االمامية موقعه املفضل فأشــاد ببطولته العدو قبل 

الصديــق حتى منــح العديد من االلقاب اال ان )الشــهيد الحي( عده اللقب 

االقرب اىل قلبه.

انه الفريق الركن عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي، من مواليد عام 1963 

بغداد ــــ مدينة الصدر، التحــق باالكادميية العســكرية يف )11/23/ 1983( 

وتخرج من الكلية العســكرية األولی بدورتها التاسعة والستني ضمن االوائل 

عــىل دفعته، فالتحق بصنف القوات الخاصــة، وبعد ترقيته اىل رتبة )نقيب( 

دخل كلية األركان، وتخرج ضمن العرش االوائل عىل دفعته يف  الدورة الحادية 

والستني عام 1996 ونال رتبة )رائد ركن( بعد حصوله عىل تقديٍر عاٍل ليلتحق 

بعد ذلك بكلية القيادة.

متــت ترقيته اىل )عقيد ركن( والتحق بكليــة الحرب وتخرج ضابط حرب، 

ليواصــل بعــد ذلك دراســته العســكرية حتی أكمــل املاجســتري يف العلوم 

العسكرية.

اصبح أســتاذ محارض يف كليــة األركان لتفوقه العلمــي ومقدرته وكفاءته 

وتخــرج عــىل يديه العديد من ضبــاط الركن العراقيني والعــرب، الن الكلية 

تستقطب الكفاءات العسكرية من داخل العراق وخارجه.

إنتقــل الی العمل يف جهــاز مكافحة اإلرهاب وأصبــح رئيس أركان قوات 

مكافحة اإلرهاب، وأرشف علی تخريج الكثري من مقاتيل العمليات الخاصة.

الســاعدي خالل مسريته العســكرية شــارك يف معارك عدة اهمها معركة 

بيجي االوىل عام 2014 ثم معركة تحرير تكريت، وكان يشــغل حينها منصب 

قائد عمليات صالح الدين، وتوىل بعد ذلك قيادة عمليات الفلوجة يف معركة 

الرمــادي، ويف املوصــل تــوىل قيادة عمليــات مكافحة االرهــاب، وقد أحرز 

انتصارات باهرة يف جميع املعارك التي خاضها.

وذكر الســاعدي ملجلة )الروضة الحسينية( ان »االلقاب التي نالها ال تهمه 

باستثناء لقب اطلقه عليه أحد االشخاص يف معارك بيجي وهو لقب )الشهيد 

الحي(«، مضيفا ان »النرص مل يتحقق لوال االتكال عىل الله )ســبحانه وتعاىل( 

واالعتامد عىل معنويات املقاتلني االبطال ودماء الشهداء وتضحيات الجرحى«.

وعن تأثري القائد يف تحقيق النرص العسكري قال الساعدي »من املمكن ان 

يقــود القائد املعركة من خالل مقر القيادة او من خالل االجهزة العســكرية 

يف حــال كانت املعارك نظاميــة، اال ان املعركة مع داعــش كانت خارج تلك 

السياقات«.

واكد الســاعدي »انــه كان يتواجد مع الجنود ويشــاركهم املأكل واملرشب 

يف خطــوط املواجهة ليعــزز بذلك معنويات املقاتلني اللذيــن مبعيته«، مبينا 

انه »كان ميســك البندقية ويرمي الرمانة اليدوية، ألن املعركة كانت من اجل 

الحفاظ عىل البلد واملعتقدات حسب وصفه«. 

وأوضح الســاعدي ان »هنالك مجموعة من املميــزات ينبغي ان تتوفر يف 

القائد اهمها العدالة والشــجاعة والتمكن مــن اتخاذ القرار، فضال عن الصرب 

والقــدرة عىل التحمل، اىل جانب التحيل باللياقــة البدنية خصوصا ان القتال 

يف املــدن يحتاج اىل لياقة تتيــح للقائد واملقاتل التنقل والتحرك من مكان اىل 

آخر«، مبينا ان »فقدان اي عامل ينعكس سلبا عىل صفات القائد«.

وتابع »ان املعارك التي خاضها داخل املدن تعد من اصعب املعارك«، مبينا 

ان »الجيش االمرييك الذي يعد حالياً من افضل الجيوش مل يتمكن من خوض 

اي معركة مدن ناجحــة، بينام متكنت القوات العراقية من تحقيق انتصارات 

نوعية من بينها معارك تحرير الفلوجة التي حسمت خالل فرتة قياسية بلغت 

شهرا واحدا بعد ان حددت القوات االمريكية فرتة ستة اشهر لتحريرها«.

ويرى الســاعدي ان »معارك تحرير املوصل واملدن العراقية االخرى  كانت 

مــن اعقد املعارك التي حدثت منذ الحــرب العاملية الثانية اىل اليوم«، معلال 

ذلك اىل »اسباب عدة اهمها ان املعارك كانت تجري داخل مدن ومحافظات 

مأهولة بالسكان، كمحافظة نينوى التي  يبلغ عدد سكانها قرابة ثالثة ماليني 

مواطــن، ويتواجد فيها مابــني )20- 30 ألف( مقاتل ينتمــون لكيان داعش 

االرهــايب، فضال عن الحفاظ عىل حياة املدنيني والقطعات العســكرية والبنى 

التحتية خــالل املعركة«، مؤكدا ان »القوات العراقية متكنت من اجتياز هذه 

العقبات بأقل الخسائر«.  
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اسرة ومجتمع

• أعداد: محمود املسعودي

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكرَبَ أََحُدُهاَم أَْو ِكالَُهاَم َفالَ تَُقل  يَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَساناً إِمَّ قال الله سبحانه وتعاىل ) َوَقَض َربَُّك أاَلَّ تَْعُبُدواْ إِالَّ إِ

لَُّهاَم أُفٍّ َوالَ تَْنَهرُْهاَم َوُقل لَُّهاَم َقْوالً كَِرمياً( )االرساء23(.

قد مين الله سبحانه وتعاىل عىل االنسان بطول عمر والديه او احدهام وبال شك فان عىل االبن او البنت ادراك كيفية التعامل 

معهام يف هذه املرحلة العمرية فهي تحتاج اىل تعامل بشكل خاص لتوفري احتياجاتهم ومتطلباتهم مبا يرضون بها عىل رغم من 

الصعوبة التي قد تتخلل ذلك.

رعاية المسنين
اساليب متعددة

اعــدت مجلة الروضة الحســينية هــذا التقرير حول 

كيفيــة التعامــل مع املســن وما هــي الصعوبات التي 

تواجهه ، وكيفية التعامل معها؟وما اوىص به االســالم يف 

التعامل مع املسنني؟

 االسالم وحفظ حقوق املسن 

وقد اكد الدين االســالمي عىل حفــظ حقوق ورعاية 

املسنني وتلبية احتياجاتهم اليومية ورضورة توفري الحياة 

الطيبة لهم، مقابل ذلك كافأ االسالم من يقوم برعايتهم, 

فعن كتاب بعنوان )حقوق االنســان عند االمام عيل بن 

ايب طالب)عليه السالم(  رؤية علمية(  )لـ غسان السعد ( 

ذكر أن االمام شــمل كبار الســن والعجزة يف االمة بحق 

الضــامن االجتامعي فكان )عليه الســالم( يقول: " يكرم 

… الكبري لســنه "، ويــروي االمام )عليه الســالم( قول 

الرســول )صىل الله عليه وآله وسلم(: "من وقّر ذا شيبة 

لشــيبته آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة "وأكد 

االمام ان من سامت املؤمن" ترك االذى وتوقري الشيوخ". 

وأشــار الكاتب يف كتابه أن االمام )عليه السالم( ينقل 

احرتام كبار الســن ورضورة توفري العيــش الكريم لهم، 

كجزء من ذلك االحرتام والتوقري؛ من حيز البعد املعنوي 

اىل الواقع العميل ، حيث كان )عليه السالم( يويص ابناء 

االمة وال سيام اصحاب السلطة منهم قائالً " كن لله ذاكراً 

عىل كل حال وارحم من أهلك الصغري ووقر منهم الكبري 

"، ويذهب االمام اىل أن أيّة اهانة توجه لكبار الســن ما 

هي اال دليل عىل وجود قيادة فاســدة يف االمة اذ يقول 
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)عليه الســالم(:" سيسلط عليكم سلطان صعب ال يوقر 

كبريكــم وال يرحــم صغريكم .. وليرضبنكــم وليذلنكم " 

واملجتمعات غري الصالحة عند االمام عيل )عليه السالم( 

هي تلك التي" ال يعظم صغريهم كبريهم".

وتطرق فيام بعد اىل ما قــام به ودعا له االمام )عليه 

السالم( من تطبيق عميل لنصوص ووصايا االسالم وشمول 

جميع القاطنني يف البلد دون متييز ديني أو عرقي أو غري 

ذلك، كام جاء يف البحث بقوله: اما يف الواقع العميل فان 

االمام كان يجل كبار السن ويعظمهم وينفق عليهم من 

مال املســلمني، حتى اذا "مر شــيخ مكفوف كبري يسأل، 

قــال امري املؤمنني: ما هذا؟ قالوا يا امري املؤمنني نرصاين، 

فقــال امري املؤمنني: اســتعملتموه حتــى اذا كرب وعجز 

منعتموه انفقوا عليه من بيت املال". 

وهذا ما يؤرش انســانية االســالم يف التعامل مع كبار 

السن وإن مل يكونوا من املسلمني وكذلك فقد امر االمام 

بالرصف عىل من يعجز عن العمل بسبب املرض او غريه. 

لذلك اوىص)عليه الســالم( بـ" رحمة املجهود واصحاب 

البــالء "، اما بالنســبة للقادرين عــىل العمل ولكنهم مل 

يجدوا فرصة للعمل فان االمام )عليه السالم( قد شملهم 

ايضا يف ضمن بند آخر بحق الضامن االجتامعي. 

 صفات ال يحبها املسن 

نشــاهد ونســمع يوميا مــا يقوم به كبار الســن من 

ترصفــات غــري مقبولة ورمبــا تكون محرجــة يف بعض 

االحيــان امام الغرباء ولهذه الترصفات اســباب يذكرها 

املتخصصون عــرب نرشها يف بعض املواقــع االلكرتونية, 

ومن هذه االسباب هي:

اوال: غالبــا مــا يعاين املســنون من النســيان وبعض 

االحيان يصابون بفقــدان الذاكرة لذا علينا االبتعاد عن 

مناقشتهم بصورة مستمرة حول موضوع مل يتذكروه .

ثانيــا: رمبــا ال يتمكنــون مــن اســتخدام االجهــزة 

التكنولوجيــة الحديثة لــذا علينا مســاعدتهم دون ان 

نسبب لهم االحراج او نسخر منهم.

ثالثا: علينا االصغاء اليهم دامئا واشــعارهم باالهتامم 

بحديثهــم حتــى لــو كان ممــال او حديثــا عن قصص 

حياتهم يف املايض, و أعطائهــم فرصة للحديث والتكلم 

عام يف داخلهم فهــم يرغبون بالفضفضة والحديث عن 

مشــاكلهم , واســترشهم وخذ برأيهــم واجعلهم دامئاً 

يشــعرون أن مكانتهم محفوظة، وتقديرنا الدائم لهم ال 

ميكن أن يتغري مهام تقدموا بالسن.

 رابعا: االبتعــاد عن التحدث معهم باســتمرار حول 

موضــوع االرث بطريقــة جارحــة تشــعرهم بالحــزن 

واالنزعاج.

خامســا : االجابة عن اسئلتهم بطريقة الئقة واحرتام 

مهام كانت االسئلة بسيطة.

 رفض املسن لرعايتهم 

يرفض املســن املســاعدة والرعاية من قبــل ابنائه يف 

بعــض االحيان ولهذا الرفض اســباب بينهــا فريق مايو 

كلينيــك الطبي البحثي )Mayo Clinic( يف مستشــفى 

مايو كلينيك، روتشيسرت Rochester(( بوالية مينيسوتا 

Minnesota(( األمريكيــة، يف مقال عن كيفية التعامل 

مــع كبري الســن عندما يرفــض أن تســاعده وتقدم له 

العنايــة, وذكروا األســباب التي تدفع املســنني ملقاومة 

مســاعدة اآلخريــن لهم، حيث رصحــوا أن معظم كبار 

الســن حني يقبلون رعاية اآلخريــن يتخلون بذلك عن 

خصوصيتهم واستقالليتهم, بالتايل سيتكيفون مع عادات 

جديدة مل تكن موجودة يف حياتهم من قبل.

وذكر الفريق أن "شعورهم بالخوف والضعف وأحياناً 

بالغضب، نتيجة حاجتهــم لآلخرين أو كونهم عبئا عىل 

من يعتنــي بهم فيحاولون مقاومة تلــك األفكار برفض 

مــا يقدمه اآلخرون لهم من دعــم, ورمبا تدفعهم بعض 

املشــاكل الذهنية كفقدان الذاكــرة )الخرف- الزهامير( 

إىل صعوبــة التعبري عام يحتاجون فيتجنبون االســتعانة 

باآلخرين".

وملعرفــة كيفيــة جعــل املســنني يتقبلــون الرعاية 

واملســاعدة  حدد الفريق بعض الطــرق املمكنة لجعل 

كبار الســن يتقبلون الرعاية لهــم، منها محاولة التقرب 

اليهــم ثم التحــدث معهم بلطــف دون قلق أو خجل, 

وســؤالهم عــن احتياجاتهم التــي يريدونها باســتمرار 

وحفزهــم عىل أن يطلبــوا ما يريــدون دون أن يفكروا 

بيشء، ليك يتســنى لنا معرفة الوقت املناسب للحديث 

معهم ونوع املســاعدة املطلوبة من قبلهم بشكل دائم 

وما الذي يحتاجونه بالضبط لنقوم به عىل أكمل وجه.

 التعامل مع كبار السن من منظور نفيس 

وتحدثت ملجلة الروضة الحسينية االستاذ املساعد يف 

جامعة الكفيــل)اوراس حميد ادريس( عن فن التعامل 

مع املســنني فقالت: هنالك الكثــري من االرسار يف طرق 

التعامل مع الوالدين املســنني، نجد بعضها عند تفحص 

اآلية القرآنية التالية  لنكشــف العالقة  الدقيقة والخيط 

الرفيع الواصل بني املفاهيم املشرية اليها، فقد قال تعاىل: 

)وقىض ربك إال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا(  

‚
علينا االصغاء 

اليهم دائما 
واشعارهم 

باالهتمام 
بحديثهم 

حتى لو 
كان ممال 

او حديثا 
عن قصص 

حياتهم في 
‚الماضي
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)اإلرساء, 23(

 وبالتأمل الجيد يف تلك اآلية وفهم معانيها يتبادر اىل 

الذهن أن:

من االســاليب املهمة يف التعامل هــو وقت مرضهام 

أو أحدهام, ويف هــذه الحالة من الرضوري ان ال نبدي 

لهم مالمح الضجر والضيق من حالتهم املرضية الن ذلك 

سيؤثر سلبا عىل صحتهم الجسمية بل وحتى النفسية اذ 

سيعتقدان انهام عالة عىل اوالدهم  وان االبناء ال تحب 

وال ترحــب بوجودهم يف املنزل لذلك ســيصابون بعدة 

اضطرابات نفسية منها القلق و االكتئاب و غريها.

وأضافت: أما الوســيلة الثانية التي ال تقل اهمية عن 

الوســيلة االوىل وهي وجبات الطعام, فــال ينبغي مثال 

إرســال الطعــام لغرفتهم بيد الطفل الصغــري ليتناولوه 

بعيدا عن العائلة, بل ال بد من اســتاملتهم الن يشاركوا 

الطعــام مــع العائلة الن ذلــك له مــردود ايجايب عىل 

املنظومة املزاجية للمســن فرتتفع قيمــة تقدير الذات 

لديهــم و بالتايل ســوف تقل نوبــات الغضب عندهم, 

علــام ان نوبــات الغضب ناتجــة من تراكــم الخربات 

السلبية لعرشات السنني, فمواقف الحزن و الضيق كلها 

انفعاالت سلبية تؤثر عىل الرتكيبة االنفعالية و املعرفية  

للمســن, بل وعىل اي فــرد ولكنها تكون لدى املســن 

بدرجة كبرية جدا.

 سعادة املسنني 

وعن اهــم الطرق التي تؤدي اىل ادخال الفرح لقلب 

املســنني قالت: هناك عدة اســاليب وطــرق يجب ان 

نتبعها مع املسنني وأهمها هي: 

الفروق الثقافية عرب الزمن : اياك و ان تبتسم عندما 

يتحدث اليك او يناقشك احد والديك يف أمر ما , فزمانه 

غري زمانك و يجب ان تحرتم و تقدر الرتكيبة الثقافية له. 

الن استهزاءك مبا يقوله سيشعره بان افكاره ال قيمة لها 

و بالتايل يولد لدية مشاعر سلبية تُنتج عن ذلك احتقارا 

لنفســه ما يؤدي اىل اصابته باألمراض السيكوســوماتية 

)النفــس جســامنية ( الناتجــة عن الضيــق والحزن و 

احتقار الذات وغريها .

بــادر بالهدايا : و ال يهم قيمتها بــل ركز عىل نوعها 

الن ذلك ســيدخل الفرح و الــرسور اىل اعامق  قلوبهم 

و بالتــايل تســاعدهم عىل البقاء ســعداء ألنــك تقدر 

وجودهم معك .
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عبداهلل بن جعفر زوج عقيلة الهاشميّين

عبدالرحمن الالمي

فأبوه هو جعفر الطيّار أٌخ ألمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب )عليهم الّسالم( وأكرب منه بعرش سنوات، وأّمه 

السيدة أسامء بنت ُعميس صاحبة الزهراء )عليها الّسالم( والقريبة منها عند وفاتها، وقد شاركت اإلمام علياً 

)عليه الّسالم( يف تجهيزها، وقد تزوجها أمري املؤمنني )عليه الّسالم( فيام بعد.

قد ولد عبدالله يف الحبشة عندما هاجر إليها والداه، وهو أول مولود ولد يف اإلسالم بأرض الحبشة، وهاجر 

معهام اىل املدينة يف السنة السابعة للهجرة بعد فتح خيرب، وصاحب الرّسول األكرم )صىّل الله عليه وآله وسلّم( 

أربع سنوات، ثّم الزم أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب )عليه الّسالم( كّل حياته وشارك يف كّل حروبه، وانتقل 

معه اىل الكوفة حتى استشهاده )عليه الّسالم( ورافق اإلمام الحسن )عليه الّسالم( وعاد معه اىل املدينة املنّورة 

واستشهاده )عليه الّسالم( ثّم التصق باإلمام الحسني )عليه الّسالم( يف كّل إرهاصات تلك األيام، وعند خروج 

اإلمام الحسني )عليه الّسالم( اىل مّكة فالعراق مل يتمّكن عبدالله بن جعفر أن يرافقه يف رحلته الثوريّة لكفاف 

برصه حينها.

كان عبدالله بن جعفر من الشخصيّات املعروفة بالجالل والكامل وعزّة النفس والشجاعة والتضحية والكرم 

والعطاء، فقد شارك يف معارك أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب )عليه الّسالم( الجمل وصفني والنهروان وكان له 

فيها مواقف بطوليّة وذكٌر حسن، وكذلك األمر يف أيام حكم اإلمام الحسن )عليه الّسالم(.

وكان عبدالله بن جعفر كرمياً معطاًء باذالً أمواله يف قضاء حوائج الفقراء، حتى ُعّد قطب السخاء ورابع 

الكرماء يف بني هاشم، وله يف ذلك قصص ومواقف خلّدها التاريخ لنا، وهو وإن مل يوفّق يف اصطحاب اإلمام 

الحسني )عليه الّسالم( يف نهضته املباركة إالّ أنّه أرسل أوالده معه: عون ومحمد، فاستشهدا بني يدي اإلمام 

داره  استشهادهام جلس يف  بلغه  وملّا  التضحيات،  وأسمى  البطوالت  أروع  الّسالم( مسّجلنْي  )عليه  الحسني 

يستقبل املعّزين له يف ذلك. 

وماّم يكشف عن حسن رسيرته ونقاء طويّته موقفه مع غالمه اللسالس الذي قال حينام ورد خرب استشهاد 

ولديْه يف الطّف: هذا ما لقينا من الحســني. فغضب عبدالله بن جعفر ورضبه بنعله، وقال له: يا ابن اللخناء 

أَ للحسني تقول هذا؟! والله لو شهدته ملا فارقته حتى أقتل معه، والله إنّهام ملاّم يُسخى بالنفس عنهام: ويهّون 

عيّل املصاب بهام أنّهام أصيبا مع أخي وابن عّمي مواسينْي له صابريْن معه.

وقد تويف عبدالله بن جعفر سنة مثانني وأربع أو مثانني وخمس للهجرة، يف حكم عبد امللك بن مروان، وصىل 

عليه اإلمام عيّل بن الحسني زين العابدين )عليهام الّسالم(.

ونختتم وقفتنا القصرية هذه بقول أستاذ علم الرجال آية الله العظمى السيد الخويئ )قُّدس رسّه( حينام 

يتكلّم عن عبدالله بن جعفر يف )معجم رجال الحديث( املجلّد 10، صفحة 138: جاللة عبدالله بن جعفر 

الطيار بن أيب طالب مبرتبة ال حاجة معها اىل اإلطراء. وماّم يدّل عىل جاللته أّن أمري املؤمنني )عليه السالم( كان 

يتحّفظ عليه من القتل كام كان يتحّفظ عىل الحسن والحسني )عليهام السالم( ومحمد بن الحنفية.

عقيلة الهاشمّيني، ووليدة النبّوة، ونتاج بيت الوحي والرسالة، والعاملة العارفة، واملعلّمة املحّدثة، والثائرة املجاهدة، 
والخطيبة املفّوهة، والزاهدة العاملة، واملضّحية املهتضمة.. تلك هي زينب ابنة أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب 
)عليهم الّسالم( التي كانت زوجاً لذلك الشهيد الفذ ابن عمها عبدالله بن جعفر الطيار)عليهام السالم( والذي 

تحوم حوله الكثري من األسئلة والشبهات، فهو ابن عّمها الذي فّضلته عىل الكثري من أرشاف املسلمني الذين توافدوا 
لخطبتها، ملا له من املَملَكات والصفات السامية.

إضاءات

ـ
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استشراق

كانت الحروب الصليبيّة بالنسبة للمسلمني اآلمنني يف ديارهم عامال مهام 

من عوامل يقظتهم من سباتهم الطويل، إذ عىل حني غرة وجد املسلمون 

أنفســهم مبواجهة جيوش جرارة يتقدمها ملوك من امرباطوريات أوروبية 

كمحاربني يف الصفــوف األوىل بهدف الغزو واالســتباحة وهدم الحضارة 

وتحويل الناس عن دينهم وقناعاتهم الراسخة بالقوة واإلكراه.

وقد استمرت الحروب الصليبية قرابة القرنني )الثاين عرش والثالث عرش ( 

من امليالد، وإن كانت همجيّة أولئك امللوك وقسوتهم مل تنجح يف تحقيق 

النتائــج املرجوة من هذه الحمالت فهم قــد نجحوا نجاحات صغرية هنا 

وهناك، كنجاحهم باستاملة قلوب بعض املنافقني من سكان مناطق رشق 

املتوسط الذين رجوا يف هذا الغازي خريا.

وعندمــا عادت تلــك الجيوش الجــرارة خائبة إىل ديارهــا بفضل صمود 

املســلمني واســتامتتهم يف الدفاع عن أعراضهم وأراضيهم وأمالكهم قرر 

أباطرة أوروبا املهزومني أن يجربوا وســيلة أخرى غري الوســيلة العسكرية 

إلدامــة الحرب مع املســلمني بهدف ثني إرادتهم الصلبــة، وهكذا بدأوا 

بتجريب الغزو الفكري بعد فشــل الغزو العســكري من خالل تشــغيل 

أذنابهم ومريديهم وأَجرائهم ممن تعاطف معهم من السكان األصليني، ال 

سيام بعد أن تيقن اولئك األباطرة أن الغزو املادي ال يؤدي نتيجة مرجوة 

إن مل يكن مســبوقا بغزو فكري ميهد له عرب إضعاف النفوس والتشــكيك 

يف العقائد الثابتة.

والحقيقة ان االســالم عاىن منذ بدايته من ظاهــرة الغزو الفكري املنظم 

التبشري هو مصطلح أطلقه رجال الكنيسة عىل مجموعة األعامل واألفعال التي تقوم بها مؤسسات متخصصة ومجموعات 

مدربة عىل يد مسترشقني أملوا بالثقافات اإلسالمية والرشقية لغرض تغيري معتقدات الشعوب وإخراجها من مللها وال سيام 

اإلسالمية منها، أما املبرشون فهم جامعة جندت نفسها رجاال ونساء يف السلك الكنيس من أجل الدعوة إىل ذلك التغيري رصاحة 

أو عن طريق برامج ممنهجة مبارشة وغري مبارشة أرشف عليها علامء مسترشقون تخصصوا بدراسة ثقافات أخرى بهدف التهيئة 

للغزو الفكري أو العسكري 

• د. هاشم املوسوي

ـاالستشراق مبشّرا
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حيث كان اليهود هم دهاته األوائل عندما واجهوا املسلمني حديثي العهد 

باإلســالم بألوان شــتى من األســئلة املحرية واملقلقة والباعثة عىل الشك 

بغيــة تحقيق نفور ما بني املســلم ودينه لينفذ من خالله من يســتطيع 

بث ســمومه وأفكاره إىل قلوب املسلمني وتحطيمها بتلك األسئلة املقلقة 

والخبيثة.

وقد وجد الغزو الفكري طريقه إىل التنظيم بعد فشل الحمالت الصليبية 

األوىل وانكسارها املذل تحت رضبات املقاتلني املسلمني يف املدن اإلسالمية 

الســاحلية التي هاجمها الغزو، أو بقوة رّد املرابطني عىل الثغور يف البالد 

اإلسالمية املتاخمة ألوروبا .

وقد اتســعت دائرة الغزو الفكري مبرور الزمــن حتى تكاملت ونضجت 

أحابيلها وحيلها مع القرن العرشين )قرن الغزو والهيمنة االســتعامريّة(، 

حيث ابتدأت هذه الدائرة صغرية من خالل اســتخدام املناقشة واملجادلة 

الدينيــة العابرة والتي كانت غالبا ما تلقى مصــريا واحدا يتمثل بالهزمية 

املنكرة من لدن الخصم اإلســالمي املتشبث بعقيدته واملتمسك بأهداف 

دينه، وبعد أن منيت هذه الوسيلة بالفشل أخذ الغزاة يجربون حظهم يف 

وسائل أخرى كفكرة اجتذاب املسلمني عن طريق اإلقناع بدال من اإلكراه 

والتعنيف.

ولتحقيــق هذه الغاية القدمية الجديدة لجأ الغزاة ومنذ قرون طويلة إىل 

مجموعة ســبل كتأسيس )الرهبنات( كتلك التي ابتدأوا فيها بالقدس عام 

)1154م( باسم الرهبنة الكرملية التي كانت وظيفتها الرئيسية التبشري يف 

الربوع اإلسالمية وبني ظهراين املسلمني أنفسهم!!!!

وتبع ذلك يف عام )1230م( وصول إرساليات إىل دمشق حيث قامت ببناء 

أديرة يف دمشق وطرابلس وعكا وغريها من مدن فلسطني وسوريا ولبنان، 

وقد عرب أحد أســاقفتهم عن هذه اإلرســاليات بالقول: ) نريد مرسلني ال 

جنودا وذلك من أجل اسرتداد األرض املقدسة(.

وقد توســعت مبرور الزمن رقعة األرايض التي أرادوا الوصول إليها بدوافع 

متعــددة لكنها تتخفى تحت ســتار إنقاذ املســلمني مــن ضاللهم الذي 

يغرقون به، ومع عرص االستعامر وصلت الكنائس الغربية ملنطقة الخليج 

املعروفة بانغالق طابعها الدميوغرايف السكاين عىل الديانة املسلمة.

ومع بزوغ العام )1870م( قامت الكنيسة األمريكية اإلصالحية مبد نشاطها 

إىل الخليــج العريب عن طريق مقرها القديم بالعراق، كام قام العديد من 

موظفي النفط بالســنوات الالحقة بتأسيس العديد من الكنائس يف هذه 

املنطقة املمتدة من شــواطئ الكويت إىل أســوار عــدن، وكان عدد تلك 

الكنائــس يفوق عــدد العاملني بالحقل النفطي ممــن يدينون بدياناتها، 

فضال عن بناء محطات اإلذاعة وطباعة الكتب املتعلقة بالتبشــري بصورة 

خالبة وبتصاوير ملونة ومحببة إىل قلوب الصبية واألطفال  !!!!!

وكانت الحركات التبشــريية يف مناطق العامل االخرى التي تشــهد اختالطا 

دينيــا اشــد واكرث ال ســيام يف الدول البعيدة نســبيا عــن منطقة الرشق 

االوســط كاندونيسيا وماليزيا والفلبني والدول االفريقية املتاخمة للبلدان 

االفريقية املسلمة، وقد استخدمت تلك الحركات برنامجا تبشرييا ومنهجا 

أعّده مســترشقون تخصصــوا بالحضارة اإلســالمية وأفنــوا أعامرهم يف 

دراسة الكيفيات واآلليات التي تتم من خاللها عملية تفكيك املجتمعات 

املسلمة.

ومن اآلليات التي اقرتحها االســترشاق عىل الحركات التبشريية نذكر عىل 

ســبيل املثال ال الحرص: تزيني أمناط السلوك النفيس والجسدي املعرب عن 

مفاهيم الغرب الغازي كالحث عىل الســفور بحجة املســاواة االجتامعية 

بني الرجال والنســاء وتقبيح أألمناط األخرى املعربة عن تقاليد الشــعوب 

املغــزوة وأعرافها الدينية واالجتامعية كتشــويه مظهر الحجاب وتصويره 

عىل أنه وسيلة قمع اجتامعي متارسه السلطة الذكورية املستبدة.

 ومــن أمثلة ذلك أيضا الدعــوة إىل إقامة اقتصاد ربوي ال إســالمي عىل 

النمــط األورويب يف البالد االســالمية بهدف زعزعة ثقة املســلم بنظريات 

االســالم االقتصادية، فضال عن الســعي لتخريــب كل املنظومة الفكرية 

االســالمية ال االقتصاديــة فحســب،  والســعي ملحاربــة اللغــة العربية 

واتهامها بالقصور والعجز بغرض إلغاء وجودها وإحالل لغات املســتعمر 

كاالنكليزية والفرنسية بدال عنها، أو إحالل العامية يف أحسن االحوال بدال 

عن الفصحى، لغة الثقافة والدين والعلم.

يتضح لنا مام تقدم أن اإلســالم هو أكرب عقبة واجهت االستعامر حني أراد 

الدخــول للبالد التي تدين بهذا الدين املزدهــر واملتنامي بطريقة ترهب 

األعــداء وتقض مضجعهم، حيث مل تشــهد تجارب التاريخ أن شــعبا من 

شــعوب األرض دخل اإلســالم ثم انتكص عنه، وهو ما تحســب له الدول 

واملؤسسات التي ناصبت العداء لهذا الدين ألف حساب، لذا كانت حاجة 

االستعامر ملحة للمعرفة االسترشاقية التي طوعت نفسها لخدمة أهداف 

الهيمنة راكبة قطار التبشري الذي انطلق منذ ما يزيد عىل القرنني دون أن 

يصل هدفه املطلوب!!!! 
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اإلسالم رشيعة الله يف األرض، واملنهج الذي ارتضاه الله لعباده، ليوجه رؤاهم ويرسم 

خطاهم بغري مغاالة ودون إسفاف، فهو قاعدة االعتدال التي منها تُرفع البنايات 

املشيدة والقالع الحصينة .

اإلسالم ..
واحترام اآلخر

واإلســالم – بذلك – ينظم – العالقات بني العباد 

جميًعا بنصوص تقبلها الفطرة الســوية الســليمة، 

وتحرتمهــا النفس املتحرضة برصف النظر عن دينها 

ومعتقدهــا، ألن أفكار اإلســالم تخاطــب القلوب 

والعقول بهدف التعايش يف أمن وطأمنينة وســالم 

بــني مختلف التعدديــات، لذا فاألفــكار املتطرفة 

هــي دخيلة عىل دين كرم اإلنســان، وِفْقه العنف 

واإلرهاب ديننا منه براء .

والقبائــل  بالشــعوب  اإلســالم  اعــرتف  فكــام 

)َوَجَعلَْناكُْم ُشــُعوبًا َوَقَبائَِل( آمن بحقوق الجميع 

املؤيدين له والنائني عنه والكافرين به، رافًعا رايات 

الحريــة )لَكُْم ِدينكُــْم َويِلَ ِدين – لَّْســَت َعلَْيِهم 

مِبَُصْيِطٍر، أََفأَنَْت تُكْرُِه النَّاَس َحتَّى يَكُونُوا ُمْؤِمِنني(.

ومل يأمر هذا الديــن القيم أحًدا من أنصاره بأن 

يرفع الســالح يف وجه أحــٍد إال دفاًعــا عن الدين 

والنفس واملال والِعرض، فالعيش اآلمن هو الهدف 

الرئيس لدين وضع رشائع لألنام وال يريد منهم سوى 

عدم اإلفساد وسفك الدماء، أما حرية العقيدة فهي 

حق للجميع يحاسب الله وحده خلَقه عليها )َولَْواَل 

كَلَِمُة الَْفْصِل لَُقِضَ بَْيَنُهْم( .

أما الذين يتبنون مواقف اإلرهاب باســم الدعوة 

إىل اإلســالم فأقوالهم وأفعالهم مــردود عليها، ولنا 

يف دعوة األنبياء - إىل الله - أســوة حســنة وقدوة 

طيبــة ومثااًل يُحتــذى به، والقــرآن يصف العالقة 

بني األنبيــاء وأقوامهم بـ األُخوَّة )َوإِىَلٰ َثُوَد أََخاُهْم 

َصالًِحــا – َوإِىَلٰ َعــاٍد أََخاُهْم ُهــوًدا – َوإِىَلٰ َمْديََن 

أََخاُهْم ُشَعْيًبا( .

فُنوٌح )عليه الســالم( يف إطار دعوته القامئة عىل 

ا لَكُْم  إعامل العقل وإعالء شــأنه يقول لقومه: » مَّ

اَل تَرُْجوَن لِلَِّه َوَقاًرا ، َوَقْد َخلََقكُْم أَطَْواًرا ، أَلَْم تََرْوا 

كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َساَمَواٍت ِطَباًقا , َوَجَعَل الَْقَمَر 

ْمَس رِسَاًجا » . ِفيِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّ

وهــا هو إبراهيم )عليه الســالم( الذي أتاه الله 

الُحّجة يدعو أباه إىل الدين القيم بلني ورفق وحسن 

ُخلُــق )يَا أَبَِت لَِم تَْعُبُد َما اَل يَْســَمُع َواَل يُْبرِصُ َواَل 

يُْغِني َعنَك َشــْيًئا(، ويف إقامته للحجة الدامغة عىل 

سلوك النمرود يقول إبراهيم: 

ــْمِس ِمــَن الَْمرْشِِق َفأِْت ِبَها  )َفإِنَّ اللََّه يَأيِْت ِبالشَّ

ِمَن الَْمْغرِِب(.

ويوســف الصديق )عليــه الســالم( يرفع الفتة 

ْجِن  عريضة أمام مخالفيه يف الدين )يَا َصاِحَبِي السِّ

اُر( وهي  َتَفرُِّقوَن َخرْيٌ أَِم اللَُّه الَْواِحُد الَْقهَّ أَأَْربَاٌب مُّ

محمود قنديل/ مرص

مقاالت
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كلــامت ترغيــب ، ويبني لهم حكم اللــه يف خلقه 

وأمره لهم )إِِن الُْحكُْم إِالَّ لِلَِّه أََمَر أاَلَّ تَْعُبُدوا إِالَّ إِيَّاُه 

يُن الَْقيُِّم َولَِٰكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن(. لَِك الدِّ َذٰ

ومــوىس وهــارون )عليهام الســالم( يحدد لهام 

الله أســس الدعوة كام ينبغي أن تكون )اْذَهَبا إِىَلٰ 

ِفْرَعْوَن إِنَُّه طََغٰى , َفُقواَل لَــُه َقْواًل لَّيًِّنا لََّعلَُّه يََتَذكَُّر 

أَْو يَْخَ�ٰ (، ويذهب موىس وأخوه إىل فرعون بأمر 

من الله )َفأْتَِياُه َفُقواَل إِنَّا َرُســواَل َربَِّك َفأَْرِسْل َمَعَنا 

بُْهْم( ، ونالحظ هنا أن الدعوة   بَِني إِرْسَائِيَل َواَل تَُعذِّ

إىل اللــه كانــت تلميًحا )إِنَّا َرُســواَل َربِّــَك( بينام 

الحرص عىل كرامة بني اإلنسان كانت ترصيًحا )َواَل 

بُْهْم( . تَُعذِّ

أما دعوة املعلــم األعظم محمد )صىل الله عليه 

وآله وسلم ( فلها خصوصية جامعة شاملة، ويكفي 

هنا أن نذكر منطلقاتها بعيًدا عن اإلسهاب الذي ال 

تتســع املساحة له، فقد انطلقت دعوته من قواعد 

أساســية ثالث، أما األوىل فهي قاعدة األخالق فقد 

امتدحه ربه قائاًل: » َوإِنََّك لََعىَلٰ ُخلٍُق َعِظيٍم »، وأما 

الثانية فهــي قاعدة اللني ورقة القلــب )َولَْو كُنَت 

وا ِمــْن َحْولَِك(، والثالثة  َفظًّا َغلِيــَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ

ِذِه َسِبييِل أَْدُعو إِىَل اللَِّه َعىَلٰ  قاعدة البصرية )ُقْل َهٰ

بَِصــريٍَة أَنَا َوَمِن اتََّبَعِني َوُســْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن 

الُْمرْشِِكنَي( .

فإذا كان اإلسالم كذلك يف تبيانه لطبيعة العالقات 

بني الخلــق ووضع ما يحكمها من قوانني، ليســود 

االحرتام بني النــاس عىل مختلف معتقداتهم، وهو 

االحــرتام الذي نعني به عدم االعتداء )َواَل تَْعَتُدوا( 

ن َقْوٍم(، أو الرتاشــق  أو التهكــم )اَل يَْســَخْر َقْوٌم مِّ

بالكلامت )َواَل تََنابَُزوا ِباأْلَلَْقاِب( وكلها حفظ إلنسان 

كرمــه الله فصان لــه حقوقه، وكفل له معيشــته، 

وأمــر باحرتامــه ونهى 

عــن تنكيلــه وإيذائــه، 

واآلخر الــذي نقصده ليس 

هو املختلــف معك يف املعتقد 

أو الديــن أو القبيلــة أو غريه، بل 

قد يكون اآلخر هو أنت، فالرصاعات 

التي تنشــب بدواخلنــا نتيجة لظروف 

خارجيــة أو كيميــاء داخلية تدخــل فيها 

النفس املطمئنة لتطفئ جذوتها املستعرة ألن 

يف مقابل النفس املطمئنة /العاقلة أنفس أخرى ؛ 

كالنفس اآلمرة بالرش )َوَمــا أُبَرُِّئ نَْفيِس إِنَّ النَّْفَس 

ــوِء( .  والتي ال يطيــب لها أن تعطي  اَرٌة ِبالسُّ أَلَمَّ

( ، واللوامة  حَّ مام رزقها الله )َوأُْحرِضَِت اأْلَنُفُس الشُّ

التــي هي دامئة االعرتاض عىل ما يصدر من النفس 

األمارة بالســوء . وهنا البد – ويف أوج هذا الرصاع 

الداخيل – عدم املغاالة يف لوم اإلنسان لذاته ليك ال 

يستحيل عدوانًا يقتل فيه اإلنسان ذاته )َواَل تَْقُتلُوا 

أَنُفَسكُْم إِنَّ اللََّه كَاَن ِبكُْم َرِحياًم ( .

هــذا هــو ميزان الســامء كــام وضعــه الخالق 

اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْميزَاَن( وهو ميزان يهدف  )َوالسَّ

إىل تحقيــق العدل يف األرض، واملســاواة بني الناس 

واحرتامهم جميًعا، ألنه ال يحق ألحد أن يحاســب 

أحداً مل يصدر منه إرضار خاص أو عام للمجتمع أو 

الكون ، فالحســاب بيد الله وحده، وهو – سبحانه 

- الذي يفصل بني الخالئق يف اآلخرة ، كام يقتص – 

بعدله – ممن يشاء يف الدنيا، ليعتدل امليزان الذي 

يسعى البعض إىل تطفيفه بغية أهواء ال عالقة لها 

برشائع السامء وال بقوانني األرض . 
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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 الفيس بك

http://im.imamhussain.org

مركز اإلعالم الدويل
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اموال الدولة لمن ؟..
في منظور االمام علي

د.منارق العكييل

اذ اهتم بشــكل كبري بأمر الخراج وسائر ما متلكه الدولة من واردات مالية، واعلن 

بــان جميع الواردات هي ملك للشــعب وليســت للحاكم، داعيــا اىل رضورة توزيع 

خــريات البالد عىل جميع من يقطن يف بالد اإلســالم وامــر بإنفاقها عىل تطوير حياة 

املســلمني وانقاذهم من الفقر والحرمان، حتى انه كان يتخذ من بيت املال مســجدا 

للداللة عىل خلوه من األموال ألنه كان يوزع الخراج عىل االفراد ثالث اىل اربع مرات 

يف السنة ورفض ادخار األموال من قبل الدولة مام ساهم بتحقق التنمية االقتصادية 

بحيث مل يوجد فقري او بائس أو محتاج واحد خالل فرتة حكمه.

وتؤكــد املصادر التاريخية ان السياســة االقتصادية التــي انتهجها االمام عيل عليه 

الســالم متثل امتداداً لسياســة الرســول األعظم محمد )صىل الله عليــه وآله( التي 

ساهمت بتطوير الحياة االقتصادية.

ولعل من ابرز املظاهر يف سياســة االمام عيل عليه الســالم االقتصادية املساواة يف 

توزيع الرثوات والعطاء وال فضل الحد عىل اخر والجميع عنده سواســية، حتى متكن 

من القضاء عىل الرأســاملية وابعد املجتمع عن شــبح األزمات االقتصادية، فضال عن 

تخصيص مبالغ مالية لتطوير الحياة االقتصادية، وإنشــاء املشاريع الزراعية، والعمل 

عىل زيادة اإلنتاج الزراعي الذي كان من أصول االقتصاد العام يف تلك العصور.

وورد عنه حرصه الشــديد واحتياطه الكبري عىل أموال الدولة اذ انه رد طلب أخيه 

عقيــل الذي قصده ليمنحه بعض املال وقام بإحامء حديدة وادناها منه، كام مل مينح 

ولديه الحســن والحسني عليهام الســالم أي يشء من بيت املال وعاملهام كبقية أبناء 

املسلمني، بل انه احتاط عىل أموال الدولة من نفسه حتى ورد عنه )والله لقد رقعت 

مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها(.

فحري بالحكومات اليوم خصوصا يف ظل تفيش ظاهرة الفقر وتفاقم مشكلة البطالة 

ونهــب أموال الدولة وتردي الواقع االقتصادي ان تعيد النظر بسياســاتها االقتصادية 

والعــودة اىل نظريات ورؤى االمام عيل عليه الســالم يف املجال االقتصادي للحد من 

تفاقم املشاكل االقتصادية وشيوع الجرمية وتخلف املجتمع نتيجة الفقر والحرمان.

شهدت فرتة حكم االمام عيل عليه السالم إشاعة أجواء الرخاء واالنتعاش االقتصادي والقضاء 

عىل البطالة وتوفري فرص العمل املتكافئة وغري ذلك كثري

بأقالمهم
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تعرض حسن عبد الوهاب لحادث كرست عىل اثره رجله اليرسى 

فتطلب تجبريها، ووصلت ايام االربعينية وعليه املسري كام تعود منذ 

13 عاماً من الكرمة اىل كربالء، فاستفززته بسؤال ) ما عىل املريض 

حرج فلامذا تؤذي نفسك ؟( ، فبىك عىل الفور ورد والحرشجة يف 

صوته، “ والحسني اقطعج وما اقطع الزيارة وشقدمت انه للحسني 

املذبوح مرضوض الساق مقطع االوصال”..”وشكول لزينب وهسه 

انه  مبيناً  اموت”،  والله  وااليتام..  والسبايا  الروس  جايبه  رجعت 

انتهاء  بكربالء حتى  االيام يف مضيف  باقي  ويخدم  عام  كل  يسري 

الزيارة”، ويقسم “والله يومياً اشعر باآلالم اثناء املسري لكنها تزول 

بالليل اثناء االسرتاحة واملبيت يف املواكب وقد اصطحبت زوجتي 

معي لتعينني عىل املسري “.

ويستمر بالقول من واجب كل مؤمن بقضية االمام الحسني “ع” 

ان “ يعلن الحزن والعزاء ويكون قدوة لغريه يف السري اىل كربالء 

املسري  قرروا  واقربائه  ذويه  من  “الكثري  ان  مستدركاً  التضحية”، 

وترك السفر بالسيارة، وهذا غاية الفخر ان تكون قدوة لآلخرين يف 

قضية تنرص الحسني “ع” وتنال االجر والثواب العظيم”.

قصص

• قاسم الحلفي ــ البرصة

• تصوير: عامر الخالدي 

اقطعك
وال اقطعها

قهروا المرض والعجز
والتحقوا بركب الحسين
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عجوز وقفت عىل اعتاب العقد الثامن من عمرها رسمت السنني 

وثقلت  برصها  فقدت  حتى  املرض  واعياها  وجهها  عىل  خيوطها 

خطواتها، لكنها ارصت عىل املسري اىل كربالء رغم كل ما فيها.

تتكئ  جلست  العمر  من  الثامنني  عىل  شارفت  مسنة  مثيلتها   

ال  الحسني  يا  ناخيتك   “ نفسها  وبني  بينها  تتمتم  عىل عى وهي 

تفشلني”، بينام يسري خمسيني عىل عكازتني بعد اصابته بكرس يف 

الزيارة”، صور مختلفة  رجله وهو يهدد ساقه “اقطعج وما اقطع 

اال  املسري  العذر يف عدم  تعطيهم  اسباب  لديهم  لحاالت مشابهة، 

انهم ال يستطيعون مقاومة العشق الحسيني فداسوا عىل االسباب 

وصعدوا اىل العلياء.

العمى والمرض 
جميلة حسني التي وضعت قدمها عىل عتبة العقد الثامنيني تقول” 

انني ومنذ سقوط  اال  البرص  هزل الجسم واقعدين املرض وفقدت 

الدكتاتور اسري اىل قبلة االحرار، ألشارك الزائرين يف احياء ايام الحزن 

عىل ايب االحرار”، مضيفة ان “لها بنتا واحدة متزوجة وليس لديها 

مئات  لقطع  املدولب  الكريس  لتقود  جارتها  عىل  فاعتمدت  اوالد 

بالسؤال  عنها  التخفيف  حاولنا  املقدسة”،  كربالء  اىل  الكيلومرتات 

فلطمت  ومريضة؟”،  كفيفة  ألنك  معذورة  وانِت  تسريين  “ملاذا 

وجهها ورضبت رأسها وصاحت “ وزينب ياهو اليل يواسيها وياهو 

اليل يبجي وياهه”، وتيقنا انها تحمل عشقا حسينيا عجيبا، وارصارا 

عىل تحدي كل يشء ألداء مراسيم الزيارة بالسري اىل قبلة االحرار”.

شلي بالحيل
صورة اخرى عجيبة للعشق الحسيني متثل يف العجوز “ام جاسم” 

عىل  جلست  العجوز  فهذه  الثامنيني،  العقد  عمرها  تجاوز  التي 

الفضول  فدفعني  بكلامت  تتمتم  وهي  املواكب  احد  قرب  كريس 

لسامع ما تقول وعندما اقرتبت وجدتها تقول” “ ناخيتك يا الحسني 

ال تفشلني”، وعند سؤالها عن سبب التوسل بالحسني “ع”، اجابت 

كل  الحسني  االمام  الشهداء  ايب  قرب  اىل  تسري   “ انها  كاظم  نعيمة 

عام، وهذا العام عجزت عن السري ملسافات طويلة بسبب كرب سنها 

وآالم املفاصل، فمنذ ثالثة ايام تخرج من دارها وتصل اىل مسافة 

من املسري فتتعب وتعود اىل دارها وكررت املحاولة مرتني فقطعت 

املض  عىل  عازمة  زالت  ما  وهي  االوىل،  املرة  من  ابعد  مسافات 

باملسري رغم كل يشء.

ام جاسم اكدت ان النساء اكرث استشعاراً لألمل والحزن عىل مصيبة 

الحوراء زينب بقولها “ احنه وحدتنه اذا بقت ابيتهه هي وجهالهه 

تخاف الليل كله ما تنام، جا شلون حال زينب وهيه بدون وايل وال 

كفيل ويفرون بيهه من بلد لبلد”.
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بسبب خفاء اعالم اآلخر من املادة والرسالة املحددة الظاهرة ، وتوافر االعالم 

االسالمي عليهام ظاهرة واضحة ، صار البد من التذكري بالفارق بني االعالم كعلم قائم 

بذاته ال عالقة له بعلم ومهارات تصنعها تقنيات االعالم الحديث التي تدرس اليوم 

عىل اساس انها من علم االعالم. كاملونتاج ، وتقديم الربامج ، والتصوير ، واإلذاعة ، 

واملراسلة ، والتحرير  واإلخراج،  واإلنتاج والتنفيذ ...

االعالم االسالمى
والتقنيات الحديثة

نعم ان االعالم االســالمي يحتــاج اليوم اىل هذه 

املهــارات وكل التقنيات الحديثــة  ليوازي االعالم 

العاملــي ســعة ورسعــة وجاذبية ، لكن اكتســاب 

املهــارات التقنيــة وحدها ال تصنــع إال آلة تجيد 

العمــل ، ميكن ان يعمل يف أي مؤسســة اعالمية ، 

فهو فني طيّع يوفر الجهد والوقت واملال ملؤسسته.

اليــوم وبعد وضوح اثار الهجــوم العنيف للغزو 

الثقايف واالجتامعي املضاد لديننا وثقافتنا وروابطنا 

املجتمعيــة من خالل واقــع العوملة املفروض عىل 

الناس ، صار االعتقاد بان حاجة اإلسالم لعلم الكالم 

أصبح اشــد وأكــرث إلحاحا ، ولكنــه ال بد ان يكون 

بوجوه وأساليب تناسب عرص الفضائيات واالنرتنت 

، وتناســب التقدم الهائل يف وســائل االتصال ، ألن 

االســالم كدين وكعقيــدة  محــارص يف عامل أمىس 

كمدينــة واحدة تتالقى فيهــا كل األفكار والعقائد 

والتيــارات الفكرية ، وهي تعــرض كل لحظة عىل 

شاشــات الفضائيــات وعــىل صفحــات االنرتنت ، 

وضمن مناهج مدروســة لتحطيم القيم وإفســاد 

األخالق وغايات محددة لخدمة أسياد العوملة.

 واإلســالم بــإزاء ذلك ، بحاجة لعلــامء اعالميني 

مبســتوى علامء الكالم آنــذك ، او رمبا بأعىل منهم 

مســتوى ليبينــوا حقائــق اإلســالم ورقــي علومه 

ومفاهيمــه من جهة ، ولتكــون لهم القدرة يف درء 

املخاطر عنه املتســببة من مدعي االسالم كداعش 

والنــرصة واألفــكار الوهابية التكفرييــة االخرى ، 

والتصــدي بعلم حقيقي وليس بتقنيات وحســب 

للغزو الثقايف والعقائدي الذي نتعرض له لتســفيه 

الهجمة املنحرفة التي تتعرض لها اإلنسانية جمعاء.

اذا كان الحــال كذلك وهو كذلــك ؛ فان اإلعالم 

اإلســالمي ســيكون بديــل علم الكالم ، وســيكون 

اإلعالمي هو املتكلم او الفيلسوف العارف باإلسالم 

الذي يتوىل بيان اإلســالم عقيدة كاملة خامتة انزلها 

الرحمــن لخري البرشية وســعادتها وأمانها وكل ما 

يحفظ لإلنسان كرامته كفرد وكمجتمع ، ويرد عنه 

الشبهات ويدرأ عنه الغزو ويحفظ للمسلم هويته 

ولإلسالم كيانه وجوهره ، ويوفر له األسس الثقافية 

المتداده وتطوره.

االسالم هوية االعالمي

اذن فاإلسالم هوية اإلعالمي وليس هوية التقني، 

وهــذا عنــوان غاية يف األهمية مثلــام هو غاية يف 

الخطورة و العمق..ملاذا؟ 

ان التقنيات االعالمية التي ينكب عليها اعالميونا 

محسن وهيب عبد

مقاالت
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اليــوم امنا تكســبهم مهارات فقــط ، وال تنفع وال 

تخدم تلك املهارات االسالم إال مع علم رصني ملبادئ 

علم االعالم االسالمي.

الن علم االعالم مهمة إنسانية راقية جدا ويكون 

اإلعالمي  اإلسالمي إنسانا رساليا مميزا بأرقى ميزات 

اإلنسانية ، وعليه كان اإلعالم ؛ مهنة األنبياء ومهمة 

الرســل عليهم الســالم.. وال بأس بعدها ان يتسلح 

باملهارات الالزمة التقنية والفنية و يضاف اليها علم 

ادارة الحوار ، وفــن التفاوض واملجادلة بالتي هي 

احسن...إلبالغ رسالته التي هي رسالة االسالم.

وسائل انتزاع الهوية من االعالمي

عىل ســبيل املثــال ال الحرص ؛ يف اعــراف االعالم 

االخر؛ جعلوا من االستقاللية ميزة راقية من ميزات 

االعالمي ، بحجة  االتصاف بالنزاهة واملهنية والكون 

عىل الحيــاد. والحقيقة هي ؛ امنا يريدون بذلك ان 

يكون االعالمي بدون هوية ، وإذا كان بدون هوية 

يكون بدون رسالة ؛ فهو امعة  او بيدق عىل الحلبة 

وتحت الضوء يحركونه اىل حيث يشاؤون من خالل 

قيــم ومفاهيم وموازين هم وضعوها وحلبة رصاع 

هم يحكمون قواعد لعبتها .

 فمع األهمية القصــوى والخطر العظيم لإلعالم 

االسالمي واإلعالمي املسلم ، نجده اليوم يكاد يكون 

يف الغالب بيد أعداء اإلنســانية يضعون له القواعد 

واألصول ، ثم يقفــون من بعيد يحكمون لعبته يف 

الحلبة التي صمموها لضحاياهم من أبناء الشعوب 

كلها ، وهكذا بقية العاملني يف اإلعالم يف كل األرض 

، ليــس لهــم إال أن يدخلــوا الحلبــة لتنتزع منهم 

مبادئهم وهوياتهم وليبقوا مجرد بيادق يحركونهم 

كام يريدون شاءوا أم أبوا.

فقد انتبه الخبثاء الكبار ألهمية اإلعالم وخطورته 

فامتهنــوه أي امتهان ، لتبقى هيمنتهم ولتســتمر 

انسيابية مصالحهم ، وابقوا الشعوب بكاملها تدور 

يف فلكهم من خــالل مصطلحات روجوا لها لتكون 

مسلامت 

مــن  بالرغــم 

أنهــا مجــرد لغو 

وباطــل ، ومن خالل 

وتنكــر  زائفــة  ثقافــة 

للقيــم اإلنســانية الفاضلة 

مهدوا لها لتكون ثقافة العرص 

فهم أسياد العامل والعوملة.

إنهــم اليــوم ميتلكــون تقنيــات 

ووســائل اإلعالم بعجلهــا الضخم الذي 

يدور وال يتوقــف ، وميلك املناهج الخبيثة 

باألســلوب الحســن ، وكل ما يحــيك تصدير 

أســاليب الحضــارة الغربية ومســوغات متكينها 

ليكــون كل العــامل وكل الشــعوب مجــرد ســوق 

لنفاياتهم الحضارية .

اذن؛ إزاء حاجتنا القصوى إلعالم إســالمي مبقدار 

وعي حقيقة اإلســالم العميق ، وبحجم التحديات 

التي تواجه اإلســالم واملســلمني. نتساءل ؛ هل أننا 

منلــك منهجا عقائديا إعالميا يعــزز إميانا بعقيدتنا 

ويحصن هويتنا االســالمية من مخططات اآلخرين 

الطامعني يف خرياتنا والساعني النتزاع هويتنا ؟؟

الجواب:

العقيدة هي أصال ما يستجيب لحاجات اإلنسان 

ويجيب عىل تســاؤالته ، ولذا فمن كامل اإلســالم 

كعقيدة ؛ ويف معرفة صحيحة ؛ انه يســتجيب لكل 

حاجات اإلنسان ويجيب عىل كل تساؤالته.

ولكن من الذي يســتطيع ان يستنبط استجابات 

اإلســالم العقيدة الكاملة مــن مصدريها العاصمني 

الكتاب والعرتة لحاجتنا القصوى لإلعالم اإلســالمي 

املميز يف البيان والحصانة.

لنحــاول من خــالل هذا الجهــد املتواضع وعىل 

حلقات ان نبني كيف يجيب اإلســالم كعقيدة عىل 

سؤالنا السالف عن اإلعالم بني النظرية و التقنية .
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أفقي
عليه  الحسني  أخيه  مع  استشهد  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  أوالد  من   -1

السالم يوم الطف.

ين وغريه وليس منه. 2- خليل الله، حيوان قطبي، ما استُْحِدث يف الدرِّ

3- نقيض الوجود)م(، جمع بسيطة، تم.

4- سالح حريب قديم)جمع(، الهدف من السؤال)م(.

5- جرح، عادل)م(.

سلسلة  السالم،  عليه  الحسني  االمام  مع  الطف  يوم  استشهد  انصاري   -6

جبال يف أوروبا وتعني ابيض بالالتينية.

7- ما تشغله املادة يف الفراغ، نصف قاسم، متشابهة، يذعره.

8- ماء مندفق او ضباب رقيق، دربنا، يُخرج السيف)م(.

9- صاحب فكرة حصان طروادة، مستبدة.

10- نبتز)مبعرثة(، بناء يحبس املاء)م(، أداة نهي.

11- حروف من كلمة لبنان، مثر ناضج، جمع بدر.

12- ُركُوب البَْحر)م(، توسعة مكان أو استقبال برتحاب.

13- كمل، نقيض الرس.

14- يرده ألهله، يصاحب النار، مرض.

15- من شيعة البرصة خرج مع الحّجاج بن بدر يف كتاب حملوه إىل أيب 

عبدالله عليه السالم وال زماه حتّى يوم العارش حيث قُِتال يف الحملة األُوىل.

عمودي
1- من شيعة البرصة الشجعان استشهد ابوه مع امري املؤمنني عليه السالم 

الحسني يوم الطف، مادة سائلة حلوة  يف صفني واستشهد هو مع االمام 

املذاق تفرزها بعض أزهار النباتات.

2- ُمْستَدّق الرأس)م(، كالم الفراق)م(، متشابهة.

وقع  الطف  شهداء  من  العربية،  املدن  أقدم  من  تعد  سورية  مدينة   -3

التسليم عليه يف زيارة الناحية املقدسة باملجدل.

4- متشابهة، قرار قضايئ، يرصف املياه املتجمعة عىل السطح، نصف مؤدب.

5- ما يرتفع من النَّار، حاذق يف املحاورة، اتهام املرء مبا ليس فيه)م(.

6- فعل مايض ناقص، جمع منطاد، 

7- صوت دبيب خشاش االرض، أكرب دولة يف العامل مساحة، اترك.

8- نصف طائر، يحيط املنازل غالبا)م(، الغدير الذي بويع فيه أمري املؤمنني 

)عليه السالم( بالوالية.

9- ابغض الحالل عند الله، قتل النفس.

10- استعاد)مبعرثة(، فعل األمر من نام، نصف عريب، واحد باالنكليزية)م(.

ة بفّن أَو مهنة أو صناعة، طليق. 11- سكب، األَساليب والطُّرُق الخاصَّ

12- مادة قاتلة، نقيض ايجايب، ِضْغن أو حقد.

وآله  عليه  الله  )صىل  املصطفى  النبي  والد  اسم  أصغر)م(،  نقيض   -13

وسلم()م(.

مشبه  االعتيادية، حرف  الكسور  يف  األعىل  الَعَدُد  العروق،  يف  يجري   -14

ي. بالفعل يفيد التوقُّع والرتجرِّ

15- أكرث علام، زاهية، عملة عربية)م(

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

حكم ومواعظ
العفو عند الزالت

إن أخاك ليس ملكاً من املالئكة وال نبياً من األنبياء 

الزلل ويخطى ء يف  بل هو برش مثلك يصدر منه 

زلته  له  تغفر  أن  األحيان ومن حقه عليك  بعض 

وتتجاوز عن خطيئته.

يقول أمري املؤمنني عليه السالم: "رش الناس من ال 

يعفو عن الهفوة وال يسرت العورة"

 الصبر
الصرب ...عند املصيبة .. يسمى إميانا

الصرب.. عند األكل .. يسمى قناعة

الصرب .. عند حفظ الرس .. يسمى كتامناً

الصرب .. من أجل الصداقة .. يسمى وفاء

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة
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ةيبيدحلاحلصاا

بنالرقيبالني

راعيونالبحرين

غغالرقةنوضقني

لاقباعردنايرش

الااءلووضرمعت

ابدعاصموليلا

ذسورتنثريساي

رحلاسرمعمدن

ةصقبهذلامجانم

اةيبلاغميسو

عرءااهسدت

اديعصحدافوشح

بابذهاميدنااا

ساربنضارتعارد

مـــ ـــتـــ قـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق

طرائف
ليتها قاضية 

باللغة  مولعا  كان   ، النحو  اهل  من  رجٌل  مرض 

والسجع ، فعاده جاره يف مرضه وسأله ما بَك ؟

نارها   ، شديدة(   ( جاسية  حمى   : النحوي  فقال 

حامية ، منها االعضاء واهية ، والعظام بالية !

فقال له جاره وكان أمياً : ليتها كانت القاضية !

القاضي والنقاب
امراء  من  أمري  إىل  اختصام  وامرأته  رجال  ان  روي 

العراق ، وكانت املرأة جميلة يف النقاب ، بشعة يف 

غريه ، وكان لها لسان حسن فاقنعت القايض بظلم 

زوجها لها ، فارسع زوجها ونزع النقاب عن وجهها!

فقال االمري : عليِك اللعنة ، كالُم مظلوٍم ووجُه ظامل!
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ي با=ثراحلانبسنا

بعلا=الشح=العدل

ردغلا=الاعياد=خ

ع=يزارلاركبوبا=

==دئاوم=م=لحنلا

رساي=ب=ر=صا=ابل

ض=ءرب=رديح=الرز

حو==ا=صبل=ةمحقم

لان=درب=ماتيا=ر

ال=ةرقيبانبةرق=

ةدعر=ا=يعطل=ثيل

ك=د=يعيب=ااا=فق

لن=يقي=داك=فينع

ميعنتلا=دي==ج=ل

مويغلا=يبارافلا

يرعملاءالعلاوبا
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ةيبيدحلاحلصاا

بنالرقيبالني

راعيونالبحرين

غغالرقةنوضقني

لاقباعردنايرش

الااءلووضرمعت

ابدعاصموليلا

ذسورتنثريساي

رحلاسرمعمدن

ةصقبهذلامجانم

اةيبلاغميسو

عرءااهسدت

اديعصحدافوشح

بابذهاميدنااا

ساربنضارتعارد
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إعداد: عيل الهاشمي تنمية

استراتيجية الركود 
يجب عىل االدارة العليا عندما تريد ان تتخذ اسرتاتيجية للعمل بها ان تحدد مسبقا نقاط القوة والضعف االساسية التي من املمكن ان 

تواجهك وتكون عقبة بطريقك.

• إعداد: عيل الهاشمي

تنمية

العدد 119 ـ جمادي األولى  ـ 1439 هـ62



هــذا التحديد هو الــذي ميكن االدارة مــن اختيار 

االسرتاتيجية املناسبة للعمل ضمن البيئة الحالية, فاذا 

كانت املعطيات االسرتاتيجية تبني ان العمل الذي تقوم 

به ينــذر بضعف وانكامش فال ميكن لك ان تســتثمر 

وتعمل يف ظل هذه االنكامش قبل ان تعالج املشــكلة 

التي ستُفشــل الحقا ما تعمله االن, لهذا يجب اوال ان 

تصحح ما كان خطأ يف السابق وتضع الحلول للمشاكل 

الناجمة عن االخطاء التي تسببت باالنكامش.

قــد ال تجد خططا اســرتاتيجية جديــدة تعمل بها 

بسبب عدم توفر املوارد التي متكنك من الرشوع بوضع 

اسرتاتيجية جديدة فيجب عليك املحافظة عىل مكانك 

الحايل وتقليص النفقات واملوارد املشــتتة لك, وعليك 

البقــاء منتبها وان تتفحص كل االهــداف التي تعمل 

عليها واســتفرس عنها هل هي محط اهتامم وانطالق 

للبــدء مبرحلة جديدة وانتقالة مــن الوضع الحايل اىل 

الوضع املستقبيل املأمول اليه ام ال. 

اذا كان الجــواب بـ)ال( فيجب عليــك البقاء ضمن 

اســرتاتيجية الركود افضل بكثري من اسرتاتيجية التغيري 

الذي ال تحمد عقباه.

ويف ظــل الوضع الراهن عليــك اوال ان تقيم املوارد 

التي تعمل معك وان تتعرف عىل قدراتهم ومن الذي 

ينفــع يف الخطة الجديــدة وقبلها خطــة الركود ومن 

الذي سيكون فائضا فيها, يجب ايضا تحديد االولويات 

االســبوعية وقبلهــا اليومية يك تضمــن ان االنجازات 

اليومية هي املنطلق نحو االنجازات املســتقبلية التي 

تدعم االهداف طويلة االمد.

بعــد تحديــد االولويات عــىل املؤسســة ان تفكر 

تفكريا اســرتاتيجيا يف الحصول عىل مورد خارجي ميّكن 

من التخلص من الشــوائب والتشــتت وهــذا التفكري 

االســرتاتيجي ينبع من الحاجة الفعلية للمؤسسة وما 

هــي االليات التي يجب ان تعتمد عليها املؤسســة يف 

ذلك, ويف حال عدم ايجاد مورد خارجي ميكنك العمل 

يف املورد الداخيل واســتثامره مبا ينفع املؤسسة وهذا 

يحتــاج اىل تخطيــط ووعي باليــات االدارة الصحيحة 

التي تعتمد عىل خطة موضوعة بعناية واهتامم.

لذا عليــك اوال ان تبــدأ بوضع الخطــط مع فريق 

األزمة داخل املؤسســة لتتناولوا اهــم التغيريات التي 

يجب ان تحدث وهل لها تأثري عىل سري العمل.

معرفــة املهارات االســرتاتيجية التــي ميتلكها فريق 

األزمــة يف االدارة وهل ميكــن تعزيز هذه املهارات مبا 

يضمن سري العمل بصورة صحيحة.

تحديــد االســرتاتيجيات التــي تعملــون عليهــا يف 

املؤسسة وهل لها اثر ايجايب يف العمل الحايل.

تحديد البيئة املنافســة للعمل وهــل لها تأثري عىل 

مستقبل مؤسستك ام ال.

بعد ذلك ميكنك االنطالق من اسرتاتيجية الركود اىل 

اسرتاتيجية جديدة.
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إعداد: اسامعيل الربيعي طب وعلوم

عىل الرغم من تضارب املعلومات والدراســات الطبية حول مضار ألعاب الفيديو والكمبيوتر، 
بــني دراســة تؤكد أنها مرضة لألطفال خاصــة، ولعمل الدماغ، وبني أخــرى تثبت أنها مفيدة 
وتحفز دماغنا عىل النشــاط والعمل والتيقظ، يبدو أن منظمة الصحة العاملية حسمت أمرها 

أو أنها عىل وشك أن تفعل.
ويبدو أن مرضاً "حديثاً" ستضمه املنظمة بحلول رأس السنة ضمن قامئة األمراض الجديدة، أال 

وهو " إدمان ألعاب الكمبيوتر والفيديو" أو ما يسمى "اضطرابات األلعاب".
وتستهدف املنظمة يف تصنيفها هذا "الذين يفرطون بشكل مدمن باستعامل تلك األلعاب".

وذكــرت مجلة "فوربــس" األمريكية، الثالثاء، أن هذه هي املــرة األوىل التي يجري فيها إدراج 
االضطراب العقيل املرتتب عىل إدمان ألعاب الفيديو اإللكرتونية، ضمن قوائم األمراض املعرتف 

بها صحياً، والتي يتوجب رصدها، وينصح أن تكون لها عيادات وأطباء ووصفات عالجية.
وأضافت أن قامئة األمراض املعرتف بها دولياً مل تشهد أي تغيري منذ عام 1991، إال أن منظمة 
الصحــة العاملية قامــت بإعداد مرشوع نســخة جديدة للقامئة لعام 2018. وأشــارت إىل أن 
مســودة الدليل التشــخييص رقم 11 لقامئة األمــراض التي تصدرها منظمــة الصحة العاملية 
وتجددها ســنوياً، تتضمن لعام 2018 اضطــراب ألعاب الفيديو واأللعــاب الرقمية باعتباره 

إدماناً ومرضاً عقلياً.
يذكر أنه ســبق أن اعترب العديد من االختصاصيني اإلدمان عىل "الرشاء أو العمل" هوســاً قد 

يصبح مرضياً يف عدد  من الحاالت.
وكان خــرباء مبنظمــة الصحــة العاملية، قد أعلنوا يف ســبتمرب 2015، عن نيتهــم وضع إدمان 

اإلنرتنت وتصوير "السيلفي" عىل قامئة األمراض النفسية.

أصبحت ســامعات األذن من األشياء التي اعتاد 
عــىل اقتنائها الكثري من االشــخاص، خاصة فئة 
املراهقني والشــباب الذين يستخدمونها بشكل 
يومي، حيث انها تتيح لهم االستامع للموسيقى 
ألوقــات طويلــة ويف أي مــكان، إال أن كثريين 

منهــم يجهلون اآلثــار الســلبية واملخاطر التي 
ميكــن أن تســببها هذه الســامعات عىل صحة 

األذن والسمع، وعىل الدماغ أيضا. 
ويذكــر الدكتور مهند مهدي االخصايئ يف االنف 
واالذن والحنجرة ان« التأثــريات الجانبية تنتج 
مــن وجود الســامعة بــاألذن واحتكاكها بقناة 
اإلذن الخارجيــة مــام يودي اىل تخــدش الجلد 
املبطن للقنــاة يتبعه التهــاب اإلذن الخارجية 
الــذي قد يتحــول اىل التهاب مزمــن, باإلضافة 
اىل أن تأثــريات الصوت العايل تــؤدي اىل تلف 
العصب الســمعي َعــىل املــدى الطويل ومن 
املمكــن ان تــؤدي اىل الطنني« مبينــا أنه« اذا 
كان هناك شــمع يف قنــاة االذن الخارجية فإن 
السامعة تقوم بدفعه نحو طبلة االذن وتكدسه 

هناك مام يؤدي اىل ضعف سمعي توصييل«. 

واضــاف مهــدي أن« الســامعات تحتوى عىل 
مغناطيــس يتفاعل مع خاليا املــخ خاصة وان 
االســتخدام املســتمر لهــا يــؤدى إىل خلل يف 
وظائف هذه الخاليا، باإلضافة إىل إلحاق الرضر 
بطبلة األذن فضال عن تســببها يف موت الخاليا 
القامئة عىل حاســة الســمع وهو مــا يؤدى إىل 

فقده بعد فرتة قصرية«.
وأشــار اىل ان » الحل يكون بتقليل اســتخدام 
السامعات وعدم تحريكها املتواصل وهي داخل 
قنــاة االذن وان تكون درجــة صوتها منخفضة 
حتى ال تؤذى طبقــات األذن، وينبغي االمتناع 
عن استخدام السامعات أثناء مامرسة التامرين 
الرياضيــة، إذ يتدفق الدم للقلــب والعضالت 
واألذن، وهو ما يؤدى إىل رسعة فقدان حاســة 

السمع«.

"إدمان األلعاب" 
مرض يصيب العالم

تسبب مشاكل للمخ وضعف السمع 
سماعات الهاتف

• اعداد: عامد بعو
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لقياس ضغط الدم! 
توجد أجهــزة عديدة ملراقبة ضغط الدم، إال أن العلــامء طوروا جهازا جديدا 
يقيس الضغط عرب تســليط الضوء عىل الجلد، ويبدو أنه سيكون متاحا خالل 

األشهر القليلة املقبلة.
وتتغري حركة حزم أشــعة الضوء اســتجابة للضغط يف األوعية الدموية، حيث 

يقوم الجهاز بتحليل هذه التغريات الصغرية لحساب ضغط الدم.
وأظهرت دراسة أولية أن الجهاز املطور أكرث دقة من الطرق العادية التقليدية. 
ويذكــر أن قياس ضغط الدم الطبيعي 80/120 مم زئبقي، حيث يكون هنالك 
ارتفاع يف الضغط عندما تكون النتيجة أكرث من 90/140، ما يسبب ضغطا كبري 

عىل القلب والرشايني.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن ارتفــاع ضغط الدم، هو الســبب الرئيس للســكتات 

الدماغية والنوبات القلبية، وكذلك فشل القلب وأمراض الكىل.
ويف الوقت نفسه، فإن انخفاض ضغط الدم الذي ميكن أن يشكل خطرا يكون 

بنحو أقل من 60/90، وميكن أن يسبب الدوخة واإلغامء.
ويعتــرب ضغط الدم ديناميكيا وميكن أن يتغري خالل دقيقة، لذا يهدف الجهاز 
الجديــد »TLT Sapphire« إىل القضاء عىل ما يســمى »فــرط ضغط الرداء 
األبيــض« أو متالزمــة الرداء األبيض، وهــي حالة ارتفاع ضغط الدم بســبب 
الظروف الرسيرية املحيطة الناتجة عن القلق الحاصل أثناء زيارة املستشفيات، 

وذلك عن طريق إعطاء تقييم مفصل لقراءات قياس ضغط الدم.
ويأيت الجهاز بحجم األظافر وســامكة بطاقة االئتامن، حيث يوضع عىل منطقة 
يف الجلــد ليبدأ بعملية القياس، ويرســل النتائج الســلكيا إىل الهاتف الذيك أو 

الكمبيوتر.
وطورت رشكة Tarilian Laser Technologies، ومقرها بريطانيا، هذا الجهاز 
الذي يحتوي عىل مصباح كهربايئ صغري يرسل حزما متوازية خفيفة من الضوء 
إىل سطح الجلد، ويقوم املستشعر بقياس حركة الحزم املتناسبة مع ضغط الدم 

يف األوعية تحت الجلد.
والجدير بالذكر، أن التكنولوجيا الجديدة تفوقت عىل األجهزة املوجودة حاليا، 
يف دراســة أولية أجريت عىل 85 مريضــا يف الجمعية األوروبية الرتفاع ضغط 

الدم، وذلك عام 2012.
ويجري الباحثون حاليا دراسة مستقلة يف مستشفى بالعاصمة لندن، من أجل 
مقارنة الجهاز مع مقياس خط الرشايني، األكرث شيوعا يف العناية املركزة ملراقبة 

ضغط الدم مبارشة يف الزمن الحقيقي.
ومــن املتوقع أن تظهر النتائج يف ديســمرب املقبل قبل إطــالق الجهاز، الذي 
ســيكلف 150 جنيها إسرتلينيا، كام سيكون متاحا لالستخدام يف املنازل وأقسام 

الجراحة العامة باملستشفيات.

الضوءطرق بسيطة للوقاية من

يرى محســن نارصي أحــد األطباء املتخصصني يف الطــب التقليدي، أن 
التجويف األنفي هو طريق ملرور الهواء امليلء بالجراثيم املحمولة عربه.
 ويقدم رشحا لطريقة بسيطة تقي من الزكام أو ما يسمى “نزلة الربد”.

وذكرت وكالة “تســنيم” الدولية لألنباء، أن محسن نارصي أحد األطباء 
املتخصصــني يف الطب التقليدي أشــار إىل أن إحــدى  الطرق التي متنع 

التهاب الجيوب األنفية هي غسل تجويف األنف أو االستنشاق باملاء. 
وأضــاف: “باعتبار أن التجويــف األنفي هو طريق ملــرور الهواء فإنه 
ميتلــئ بالجراثيم املحمولة عرب الهواء”، وأكد أن األنف يعترب مكانا رطبا 
ومظلــام اللتقاط الجراثيم وامليكروبات أكرث باإلضافة إىل ترطيب الهواء 
الالزم  لعمل الرئة بشــكل ســليم وصحي، كام أن األنف هو مكان جيد 

إلنتاج عدد ال بأس به من الجراثيم. 
وأشــار خبري الطب التقليدي إىل أن عدم تنظيف األنف بشكل صحيح 
ميكن أن يسبب مشــاكل يف الجهاز التنفيس، مثل نزالت الربد  املتكررة، 
وزيادة يف الحساســية وااللتهابات املستعصية وميكن أن يؤثر أيضا عىل 

األعضاء األخرى. 
وقــال الدكتور نارصي: “يف ثقافتنا الطبية، تم الرتكيز بشــكل كبري عىل 
االستنشــاق ودوره يف الوقاية من األمراض،  فاألشخاص األصحاء ينظفون 
األنف أوال، ثم يأخذون القليل من املاء يف راحة اليد ويحاولون التنفس 
من خالل األنــف حتى  يتم توجيه املياه إىل املناطــق العليا منه، ومام 
يشري إىل وصول املياه إىل هذه املناطق هو حدوث سعال خفيف، وبعد 
هــذا  اإلجراء، تخرج مختلف األوســاخ من األنف، ومن ثم يفتح األنف 

متاما ويصبح التنفس سهال. 
وذكّــر الطبيــب املتخصص بأن االشــخاص الذين يعانون من مشــكلة 
الجيــوب األنفية رمبــا يصابون باألمل عرب اتباع هــذه الطريقة، وينبغي 
لهؤالء يف البداية التنفس بشــكل ســطحي وبعد انخفاض مستوى  األمل 

عليهم االستنشاق بشكل أقوى.

الزكام
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صديقتي الثالثني ال تحزين من ثوريت وال تبيك من ظلمتي، فكم هي رسيعة تلك األيامالتي قضيتها معك، 

مرت كغمضة العني،فال تكاد تولد سنة إال وتودع أخراها وأنا يف االنتظار...، وكم أنا كنت غافال خالل 

رحلتي السوداء معك، فضحك وتسامرت ورمبا ابتعدت عن هموم الدنيا، لكني مل أجد منك سوى الضياع 

للمستقبل والهدر للوقت والجهد واملال، لقد رسقتي كل وقتي وشغلتيني عن ذكر الله وعن الصالة 

والخفايا ال يعلمها إال الله، وها أنا قدانتابتني ثورة عارمة وصحوت من غفلتي عندما شعرت بأن الدنيا 

دار ممر ال دار املقر... ، فكثري مثلك  أبتيل بها الكثري من بني البرش باسم قضاء الوقت، والبعض اآلخر غدا 

لناظره قريب، والصغري يتمنى أن يكون كبرياً والكبري يحلم أن يعود صغريا، وكل يشء ليست عىل مايرام، 

لكن هل تعلمون من هي؟ إنها أعامرنا ياأناس! إنها سنة الثالثني، سنة الشباب واكتامل العقل، بها اإلنسان 

تكتمل قوته، ويعظم أمره.

ثالثون سنة يارفاق مرت كمرور السحاب وبينام أنا اليوم أقلب يف ذاكريت، يف تاريخي، يف حيايت، وماذا 

قدمت لها؟ نظرت إىل أقربايئ، إىل أصدقايئ، وجدتهم يتساقطون كأوراق األشجار واحد تلو اآلخر، فمنهم 

من نام يف حضن الرتاب ومل يستيقظ، ومنهم من أجاله الزمن ومل يعد، والبعض ما زال غافال ال يفكر سوى 

يف هذه الدنيا الفانية وكيف يعيش حياة سعيدة، وعندما تنقلت بني محطات األيام ومطارات الحياة، 

منذ أن كنت مرضعا فطفال فشابا، وجدت إن العمر عبارة عن حقيبة مليئة باأليام والشهور والسنوات 

وال أعلم مقدار وعدد السنوات بها، وها أناقد بلغت من العمر مراحل القوة، وتجاوزت مراحل الضعف، 

فوجدتها الثالثني وقد مىض بها نصف عمري، ومل يبق منها إال النصف بتقدير أعامرنا، فام تعلمت من ذلك 

إن أعامرنا راحلة، وأظن إن ما بقي أقل من ما مىض، فيا أيها القارئ الكريم تأمل! إنسان مات لكن األجور 

متوالية مستمرة، وعىل املقابل أيضاً كان من أسوأ الناس من إذا مات ومل تطَو صحائف سيئاته، بل تبقى 

تُسجل عليه، فيحذر املؤمن أن ال ميوت ومن ورائه أبواب أعامل سيئة، ما زالت مفتوحة، ونحن نشاهد 

اليوم كيف أن كثرياً من الناس من الذين كانت لهم أعامل سيئة، فهم يف قبورهم ولكن أعاملهم ما زالت 

بعدهم تُعرض وتسمع وتشاهد، مام هو من اآلثام والخطايا، فنعوذ بالله من الخذالن، ملاذا نتظاهر دامئاً 

بالنسيان وندعي التغافل؟ فام فات كفى، ولنتعظ مبن أجله انتهى، وأقبل عىل مواله.

ثالثون عاماً عشتها يف رحاب الدنيا، قوياً معاىف، قضيتها يف رغد من العيش وسعة من الرزق، وال أدري 

كم بقي يل من أنفاس، وال أعلم كم أمكث من أيام، أُمهلت عمراً مديداً وزمنا طويالً، وكلام انقىض يوم 

أو مر شهر أو نقصت سنة كلام قل محتوى الحقيبة وخف الوزنوثقل الحمل، آٍه لعمٍر مىض، وآٍه لسيئات 

أرتكبت، فهألنا من املعتربين؟ وهل أكون من الناجني؟

ختامًا

صديقتي الثالثين

• زيد عيل كريم
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مشروع صحن العقيلة زينب عليها السالم

تبلغ مساحة المشروع )52000م4( 
ويضم طابقين تحت األرض

الفضاءات والمساحات

  • مساحة مقام السيدة زينب 1600م2
    • مساحة خيمة الفسطاط 330 م2

      • مساحة المكتبة 800 م2 بأربعة   
        طوابق

  • مساحة المتحف الحسيني تبلغ 1564  
      م2 بأربع طوابق

  

• سوق المخيم عدد المحالت 22 محاًل                                                                                                                                            
         بواقع 7*4 م2 لكل محل  

      • مساحة المضيف 5370 م2 في
            كل طابق 

   • المجاميع الصحية موزعة تحت الصحن                                                                                                                                            
          المغلق وتحت المضيف بمساحة 

             2500 م2
        

    • إنشاء نفق بطول 520 م2 وبعرض 
        12م2  يبدأ من ساحة الشهداء 

          وصوال إلى مرقد ابن فهد الحلي

  • تبلغ مساحة الصحن المسقف 1800م2
     ويحتوي على طابق نصفي بمساحة                                                                                                                                           

       600 م2                         

المدة المقرر انجاز المشروع فيها 
بالكامل )6( سنوات

المشروع ضمن موقع توسعة وسط المدينة الذي تمت دراستهص من قبل شركة ديوان وتمت الموافقة عليه 
من قبل وزارة البلديات وتقوم مؤسسة الكوثر متبرعة بتصميم وتنفيذ أجزاء من مناطق التوسعة التي تم 

استمالكها من قبل العتبة الحسينية المقدسة.
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