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من إصدارات قسم

اإلعالم



يحيى الفتالوي

ال زالت االقالم املغرضة وتساندها االقالم والعقول 

الجاهلة تنتقد العملية السياسية بسبب ما آلت 

يف  ولعل  النواحي،  جميع  من  البالد  أوضاع  إليه 

أغلب انتقاداتها من الصواب ما ال ميكن التغايض 

لكن  والتأييد،  املساندة  اىل  يدعو  ورمبا  بل  عنه، 

رمي  اىل  البعض  لجوء  عنه  السكوت  ال ميكن  ما 

الكرة يف ساحة املرجعية الدينية أدامها الله ذخرا 

للعراق والعامل االسالمي برمته؛ فيه من املغالطات 

ما ال ينبغي ترك الرد عليه.

تعيدنا  اليها  اللجوء  ميكن  التي  الرد  نقاط  وأوىل 

ابان سقوط  اىل املربع االول الذي مر به العراق 

الذي  واالداري  السيايس  والفراغ  الطاغية  نظام 

الخبيث  املخطط  لتنفيذ  سعياً  البالد،  يف  افتُعل 

العراق حكام  الحكم يف  بجعل  املرسوم مسبقا، 

يذكر،  دور  أدىن  فيه  لإلسالم  ليس  بحتاً  علامنيا 

لبيب مهام  أي مسلم  يرتضيه  يكن  ما مل  وهذا 

اليها مواجهة تلك  التي ستؤدي  الخسائر  كانت 

املخططات.

من هنا كانت انطالقة دور املرجعية يف افشال 

الطاعة  بفعل  ذلك  لها  وتم  املخططات  تلك 

املميزة للجامهري مبختلف انتامءاتها وتوجهاتها، 

مل  املطروحة  الخيارات  مجمل  يف  البحث  وبعد 

يكن هناك افضل من االنتخابات والنظام الربملاين 

الذي اثبت انه افضل السبل يف منع عودة ظهور 

اال  يعلمه  ال  ما  العراق  كلفت  التي  الدكتاتورية 

تتناوشه  ضعيفا  بلدا  لجعله  أسست  والتي  الله، 

املشاكل الداخلية والخارجية املعقدة.

النخب  وقد كانت للمرجعية آمال كبرية يف تلك 

التي افرزتها االنتخابات، ولكنها حينام رأت أن تلك 

اآلمال مل تتحقق وأن تلك النخب ما عادت تعمل 

اال ملصلحتها ولتحقيق مآربها، مل يكن امامها من 

جادة  اىل  بالعودة  النخب  تلك  مطالبة  اال  سبيل 

الصواب والعمل من اجل البلد وشعبه ولكن دون 

جدوى تذكر، فام كان لها اال ان تعلن امتعاضها 

ومقاطعتها  املسؤولة  غري  للمامرسات  ورفضها 

ولو  السياسية،  العملية  يف  الداخلني  لكل  التامة 

توانت  ملا  ذلك  غري  آخر  طريقا  ترى  كانت  أنها 

لحظة واحدة يف ابوح به واعالنه عىل املأل.

االنتقادات  تظهر  انتخابات  كل  اقرتاب  ومع 

واىل  تارة  املشاركة  عدم  اىل  الدعوات  وترافقها 

من  بد  ال  وهنا  اخرى،  تارة  االنتخابات  إفشال 

املستفيض  والتدبر  والتفكر  العقل  إعامل  اعادة 

ظهور  اىل  ستؤدي  وهل  املقاطعة،  جدوى  يف 

معالجات صحيحة للوضع، أم ال؟ وهل ان العودة 

السحرية  الحلول  ستجلب  البداية  نقطة  اىل 

فيلم  األمر  املسار، وكأن  التي من شأنها تصحيح 

هوليودي.

لها  يُلجأ  -التي  السمجة  االطروحات  بني  ومن 

يف  االوروبية  الحاالت  ببعض  االستشهاد  كثريا- 

والتقدم  والحرية  الرفاه  تحقيق  ويف  النجاح 

للشعوب والدول هناك، ولكن املفارقة املؤملة ان 

تلك االطروحات تجاهلت ذلك التاريخ املرير التي 

مرت به تلك الدول وصوال اىل ما هي عليه اليوم، 

بيننا  الكبرية  التباين  حاالت  إغفالها  اىل  اضافة 

واالعراف  الديانة  حيث  من  الشعوب  تلك  وبني 

وضعها  دوما  ينبغي  التي  االمور  وهي  والثقافة، 

أمام أعني الساعني للبحث عن الحلول.

البديل  يقدم  مل  االن  واىل  قادمة  االنتخابات  ان 

الوجوه  يف  التغيري  سيتحقق  ولرمبا  عنها،  الناجح 

بأيدي الجامهري املشاركة، ورمبا لن يتحقق الكثري 

مثلام  الصرب  من  بد  ال  ولكن  ونأمل،  نرجو  مام 

تلك  وأن  سبقتنا، خصوصا  التي  الشعوب  صربت 

الشعوب مل تخطط وتعمل ضدها دول ومنظامت 

بينها  الفرقة  بزرع  وإضعافها  تفتيتها  أجل  من 

وشعوبها،  أمتنا  مع  جرى  مثلام  االساليب  بشتى 

االمر الذي ال بد من وضعه أمام العيان أيضا.

عودت  وكام   - فإنها  الدينية  املرجعية  أما 

جامهريها دامئا- فلن تبخل بالنصح واالرشاد، وقد 

الصالح  اال  فيها  ليس  كلمتها  أن  التجارب  أكدت 

وأن مخالفتها لن تؤدي اىل ما يحمد عقباه، واىل 

ذلك الوقت فام عىل الجامهري اال الصرب واالنتظار 

ملا ستؤول اليه االمور، ولنكن عىل يقني أن النجاة 

التامة  االستجابة  عرب  مير  إمنا  االمثل  والطريق 

إلرشادات املرجعية الدينية الحريصة كل الحرص 

علينا وعىل ما فيه خالصنا يف الدنيا واآلخرة.   

في البدء

الطريق األمثل 
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مراحله  الرشيف  الحسيني  الصحن  داخل  الرسداب  مرشوع  يشهد 

النهائية بنسبة انجاز متقدمة للمرحلة الثالثة، والتي تشمل رسداب 

القبلة الواقع بني باب الزينبية وباب الرجاء مبساحة 1200 مرت مربع.

وقال رئيس قسم املشاريع الهندسية املهندس محمد حسن كاظم” 

ان املرشوع يتألف من أربع مراحل هي:

1ـ املرحلة االوىل )رسداب الحّجة عجل الله فرجه( والذي يقع بني 

باب السدرة وباب الكرامة مبساحة )820( م2، من الجهة الشاملية.

الكرامة وباب  باب  الشهداء( ويقع بني  الثانية )رسداب  املرحلة  2ـ 

قايض الحاجات )الجهة الرشقية( مبساحة 1050 م2.

باب  بني  ويقع  الرشيف(  الرأس  باب  )رسداب  الثالثة  املرحلة  3ـ 

السلطانية وباب الزينبية )الجهة الغربية( مبساحة 700 م2.

4ـ املرحلة الرابعة واالخرية )رسداب القبلة( بني باب الزينبية وباب 

الرجاء مبساحة 1200 م2.

وأوضح رئيس املهندسني أنه” العمل مستمر للمرحلة الثالثة )رسداب 

باب الرأس الرشيف( ومن املتوقع إنجازه خالل6 اشهر، ثم املبارشة 

بأعامل املرحلة الرابعة واألخرية وهي رسداب باب القبلة”.

وختم كاظم حديثه مبيناً” ان التصاميم الخاصة باملرشوع من أعامل 

عراقيني،  مهندسني  بأيدي  متّت  وتكييف  وكهرباء  ومعامرية  مدنية 

وبإرشاف ميداين من قبل قسم املشاريع الهندسية والفنية يف العتبة 

الحسينية املقدسة، واملرشوع سيسهم يف حل مشكلة التزاحم حول 

الشباك الرشيف يف الزيارات املليونية، والرشكة املنفذة )رشكة ارض 

القدس للمقاوالت( وهي رشكة عراقية مقرّها يف كربالء املقدسة”. 

اخبار وتقارير

املقدسة،  الحسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  افتتح 

معرض كربالء الثالث لكتاب الطفل للفرتة من )17-10/ 2018/2( 

وذلك يف منطقة ما بني الحرمني الرشيفني”.وقال مدير املعرض االستاذ 

محمد الحسناوي ان “ املعرض ضم اكرث من )20( جناحا وشاركت 

مضيفا”ان  والكويت”،  وايران  ولبنان  العراق  وهي  دول  أربع  فيه 

كالدينية  املضامني  متنوع  )1000(عنوان  من  اكرث  ضم  املعرض 

كذلك  وضم  االطفال،  بثقافة  يختص  ما  وكل  والرتفيهية  والثقافية 

القصة والرسم وبعض املسابقات ومتيز املعرض  ورشا لتعليم كتابة 

بوجود دور متخصصة باأللعاب الفكرية”.وتابع “ان هكذا معارض 

تتطلب جهودا مضاعفة خصوصا ان العراق يفتقر لوجود دور نرش 

متخصصة بصحافة الطفل الذي يعد ركنا أساسيا يف املجتمع”.

استقبلت العتبة الحسينية املقدسة مجموعة من جرحى الحشد 

الشعبي لغرض متابعة شؤنهم واحتياجاتهم.

فاهم  الشيخ  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  مسؤول  وقال 

الذين  وباألخص  الجرحى  االخوة  استقبال  ان   “ االبراهيمي 

سّمتهم املرجعية الدينية العليا بالشهداء االحياء، الهدف منه رفع 

املعنويات واالطالع عىل اوضاعهم”.

لتخصيص  الشعبي  الحشد  هيئة  مع  التنسيق  تم  أنه”  واضاف 

اطباء نفسانيني للوقوف عىل كل ما يحتاجه الجريح”.

الحسينية  العتبة  بني  مشرتكة  لجنة  هناك  ستكون  أنه”  واوضح 

العمليات  واجراء  الصناعية  االطراف  رشاء  لتسهيل  والهيئة، 

الجراحية للجرحى األبطال”.

بمشاركة محلية ودولية..
العتبة الحسينية تفتتح معرض 

كربالء الدولي لكتاب الطفل

العتبة الحسينية المقدسة 
تستقبل جرحى ومعاقي الحشد 

الشعبي للوقوف على احتياجاتهم

سرداب الصحن الشريف
يشهد مراحله النهائية

• مصطفى احمد باهض

• حســني حــامد الـموسوي• عامد بعو
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أكد  الخبري االيطايل املعتمد لدى اليونسكو ماركو دي بالن قيام كيان 

داعش االرهايب بجرائم ضد اآلثار وبخاصة يف ارض العراق.

يف  االثرية  واألماكن  املخطوطات  من  الكثري  دمر  أن“داعش  وقال 

العراق” 

لرتميم  السالم(  الحسني)عليه  االمام  ملركز  زيارته  خالل  ذلك  جاء   

الحسينية املقدسة، لالطالع عىل  للعتبة  التابع  وصيانة املخطوطات 

الطرق واالساليب والتقنيات التي يعتمدها املركز يف مجال الصيانة 

والرتميم.

واضاف أن ”املركز يعد مهامً من ناحية املعدات واملكائن الحديثة، 

طرق  ايجاد  تبنيه  خالل  من  املخطوطات  ترميم  تعدى  عمله  وان 

حديثة للمحفاظة عىل املخطوطات من التلف والرضر املستقبيل”.

واكد” ان العراق يبقى زاخرا بالحضارات والنفائس التاريخية مهام 

مرَّ بظروف عصيبة”.

املركز  ان”  التميمي  مناف  االستاذ  املركز  مسؤول  قال  جانبه  من 

اليه،  التطور الذي وصل  استقبل الخبري االيطايل الطالعه عىل مدى 

وكيفية انجاز االعامل بدءا من استقبال املخطوطة اىل مرحلة اعادتها 

بعد معالجتها نتيجة تعرضها للتخريب او االمراض”.

وأشار اىل” ان املركز اعتمد منذ افتتاحه استخدام التقنيات الحديثة 

من اجل مواكبة العامل، باإلضافة اىل رفد الجامعات بالبحوث”.

 مبيناً ان” املركز أعاد العديد من املخطوطات اىل ما كانت عليه من 

ناحية ترميم الورق او التغليف بالجلود”.

الحسينية  للعتبة  التابع  السالم  عليها  زينب  السيدة  مركز  اعلن 

املقدسة لطب وجراحة العيون عن استقبال اكرث من60 الف مراجع 

خالل عام 2017.

عدد   “ ان  عيل  محمد  وسام  الدكتور  العيون  شعبة  مدير  وقال 

املراجعني الذين استقبلهم املركز بلغ اكرث من  62 الف  مراجع خالل 

عام 2017.

واضاف أن “ املراجعات توزعت عىل اقسام االستشاريات واالقسام 

يف  املقامة  العمليات  عدد  بلغ  فيام  االخرى،  التشخيصية  الساندة 

املركز ما يقارب 1500 عملية”. مبينا أن “ العمليات شملت اكرث من 

800 عملية فوق الكربى، باالضافة اىل 116 عملية خاصة”.

ولفت عيل اىل ان “ املركز تفرد بإجراء  عمليات قص السائل الزجاجي  

التي تجري ألول مرة يف كربالء، وبنسب نجاح عالية جدا تضاهي 

مثيالتها يف الدول املجاورة”. مشريا اىل ان “مراجعي املركز هم من 

مختلف املحافظات العراقية”.

وتابع مدير شعبة العيون، ان اهم العمليات التي اقيمت يف املركز 

تنوعت بني قص السائل الزجاجي وعمليات رفع املاء االبيض بالطرق 

مضاعفات  معالجة  وعمليات  الحول  عمليات  اىل  اضافة  الحديثة، 

الشبكية بواسطة جهاز الليزر، فضال عن العمليات الصغرى.

يضاهي مثيالته في دول الجوار...

اليونسكو من العتبة الحسينية: 
داعش دمر اآلثار والمخطوطات 

لكن حضارة العراق راسخة

 مركز السيدة زينب )عليها السالم( 
الطبي في كربالء

• مصطفى احمد باهض

• ابراهيم العويني
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االسرتاتيجية  والدراسات  البرشية  للتنمية  الوارث  اكادميية  انجزت 

ومن خالل سفراء االمام الحسني عليه السالم منهج التنمية البرشية 

يف  متخصصني  مدربني  قبل  من  أعد  الذي  االبتدايئ،  االول  للصف 

الجانب الرتبوي وبإرشاف اكادميي.

وقال الدكتور طالل الكاميل مدير االكادميية أن” املنهج الذي استغرق 

الفني تضمن محاور  واالخراج  االعداد  اشهر من   6 به مدة  العمل 

تنموية عدة هدفها االرتقاء بواقع الطفولة والتأسيس ملرحلة جديدة 

كونهم  االبتدائية  املراحل  من  انطالقتها  تكون  البرشية  التنمية  من 

الفئة املستهدفة من املنهج املنجز”.

والتنظيم  اإلسالمية  الذوقيات  تناول  املنهج  أن”  الكاميل  وأضاف 

وإدارة الوقت، والتخطيط االسرتاتيجي، والقيادة، والتواصل، باسلوب 

مبسط بهدف توصيل املعلومة وإيضاحها من خالل القصة واألمثلة 

التطبيقية التي توصل املعنى بكل سهولة”.

اعداد  املختص يف  السفراء  فريق   ” أن  قائالً  الكاميل حديثه  وختم  

ان”  الثاين”مبينا  للصف  التدريبية  املادة  اكامل  يواصل  املنهج 

االكادميية وضعت خطة النجاز منهج رصني للمرحلة االبتدائية مطلع 

عام 2019م”.

التقى وفد ميثل العتبة الحسينية املقدسة، بشيوخ العشائر ووجهاء 

التكافل  توطيد  بغية  بغداد،  العاصمة  يف  اللطيفية  ناحية  أهايل 

االجتامعي والتعايش السلمي.

الحسينية  العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  مسؤول  وقال 

ان  12-2-2018م  االثنني  يوم  اإلبراهيمي  فاهم  الشيخ  املقدسة 

“الزيارة جاءت ألهمية  تعزيز األخوة بني أفراد املجتمع كافة ونبذ 

كل ما يعكر صفو هذه العالقة السيام بعد تطهري أرضنا من دنس 

داعش املجرم”.

وأضاف أن “ العراقيني تصدو لكل املؤامرات التي دعت إىل الطائفية 

والتقسيم، بفضل دور املرجعية العليا وحنكتها وحكمتها يف التوجيه 

واإلرشاد”.

البالد  له  تتعرض  ما  حجم  نعي  أن  “رضورة  إىل  االبراهيمي  ودعا 

ونعالج كل أمورنا بروية وتأين ملا فيه صالح الجميع”.

الحسينية  للعتبة  التابعة  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  ان  يذكر 

وإقامة  مراكز  فتح  منها  النشاطات  من  بالعديد  قامت  املقدسة 

بأهايل  واللقاء  املحررة،  املناطق  اىل  الزيارات  وتكثيف  املؤمترات 

املناطق من اجل نرش التعايش السلمي بناء عىل ما جاء يف خطب 

الوئام  إىل  دعت  والتي  الرشيف  الحسيني  الصحن  يف  الجمعة 

والتعايش بني أبناء الوطن الواحد.

A سفراء االمام الحسين
ينجزون منهج التنمية 

البشرية للمرحلة االبتدائية 

اخبار وتقارير

• عيل الهاشمي 

العتبة الحسينية تلتقي عشائر 
ووجهاء اللطيفية ترسيخا 

للتعايش السلمي

• مصطفى احمد باهض
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واملرافق  واألبنية  املساحات  من  املزيد  وجود  الزائرون  متّنى  لطاملا 

التي تستوعب أعدادهم املليونية وتوفر لهم أماكن الراحة والعبادة 

وأداء طقوس الزيارة، داخل املدينة ويف محيط الحرمني الرشيفني يف 

كربالء املقدسة.

ويف سبيل تحقيق تلك األمنيات واملتطلبات بذلت العتبة الحسينية 

املقدسة قصارى جهودها مستثمرًة كافة الطاقات املتوفرة، لتحقيق 

مشاريع عمالقة تصب يف خدمة الزائرين وتوفري الراحة لهم.

وقد كان الرشوع يف تنفيذ صحن العقيلة زينب عليها السالم نقطة 

ما  بكل  االسرتاتيجية،  االبعاد  ذات  املشاريع  فضاء  نحو  االنطالق 

تحمله هذه الكلمة من معاين ومدلوالت كبرية.

مراحل املرشوع

املقدسة  الحسينية  العتبة  الهندسية يف  املشاريع  رئيس قسم  يقول 

يقع عىل  العقيلة  أن” مرشوع صحن  املهندس محمد حسن كاظم 

مساحة مقدارها )52.000( مرت مربع، امتداداً بني شارع باب القبلة 

وشارع الشهداء”.

يوفره  ملا  االسرتاتيجي  املرشوع  هذا  ألهمية  بالنظر  كاظم”  يضيف 

تم  للزوار،  املهيئة  االخرى  املساحات  اىل  تضاف  كبرية  مساحة  من 

استقدام حفارة عمالقة إلقامة جدار قاطع بعرض واحد مرت وبعمق 

40 مرتاً، لغرض حامية املرشوع من املياه الجوفية املتدفقة، وكذلك 

حجز حركة او زحف الرتبة، وحامية املنشآت املوجودة قرب املرشوع 

أهم  من  الخطوة  هذه  تعترب  حيث  وأسواق،  ومحالت  فنادق  من 

املراحل وأكرثها صعوبة وتعقيداً”.

املرشوع عىل وشك  من  املرحلة  ان هذه  املهندسني”  رئيس  ويؤكد 

االنجاز وقد وصلت نسبتها اىل 90%، بطول كيل مقداره 1545 مرتاً”.

اما بالنسبة لألنفاق فيفيد كاظم” انها عبارة عن نفقني، االول ميتد 

من شارع الجمهورية مروراً  باملخيم الحسيني حتى يلتقي بشارع 

الشهداء، وهو بطول 520 م وبعرض 12 م وبارتفاع صايف قدره 6 

أمتار، ويكون املرور فيه باتجاهني )ذهابا وإيابا( ونسبة االنجاز فيه 

وصلت اىل %70”.

والنفق الثاين، يقع بطول 200 م وبعرض 8 أمتار وبارتفاع صايف 6 أمتار، 

الطوارئ  لعجالت  الخاص  لالستخدام  الرشيف  الصحن  داخل  ويكون 

واالسعاف والخدمات الخاصة، وقد بلغت نسبة االنجاز فيه %35 “.

أبنية ومرافق مبساحات مختلفة 

وبيشء من التفصيل يذكر رئيس املهندسني ان األبنية التي يتخللها 

نلّخصها  مباين ضخمة،   9 اكرث من  تتضمن  العقيلة”  مرشوع صحن 

وفق املساحات املخصصة لها:

1ـ مضيف مبساحة 28.000 مرت مربع، بأربعة طوابق.

2ـ مكتبة مبساحة 9.500 مرت مربع، بأربعة طوابق.

3ـ متحف مبساحة 4.000 مرت مربع، بأربعة طوابق.

4ـ مقام التل الزينبي 3.000 مرت مربع، بأربعة طوابق.

5ـ خيمة الفسطاط 300 مرت مربع، بأربعة طوابق.

لبيع  من املحالت  انشاء سوق املخيّم حيث سيضم عدداً  اعادة  6ـ 

التحف واالشياء الخاصة بالزيارة..

7ـ املجاميع الصحية والحاممات، بحدود 1500 وحدة صحية.

8ـ املرشوع مزّود مبصاعد كهربائية وسالمل ومخارج للطوارئ.

9ـ اماكن للتفتيش واالمانات وأماكن األحذية مبواقع مختلفة.

10ـ مدة انجاز العمل )6( سنوات.

11ـ التنفيذ من قبل مؤسسة الكوثر الخريية.

مشروع صحن العقيلة زينب عليها السالم..
درة العمارة الحسينية

• تقرير: صباح الطالقاين
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تعاىل خلق  الله  ان  برتكيبتها مبعنى  تختلف  الشعوب  ان  الجميع  يخفى عىل  ال 

عىل هذه املعمورة شعوباً وقبائل ولكل شعب ميزة وثوابت وأُطراً عامة تحكمه.

الكريم مل يبخل وكان  العطاءات كشعب حّصة كثرية.. فهذا الشعب  حصتنا من 

حارضاً يف كثري املواقف، ويف كل سنة تالحظون العطاء املادي ازاء مواسم االربعني 

إبان  َعطاَءُه  وتّوج  بالنفس،  او  باملال  كان  يبخل سواء  فيجود ويعطي وال  مثال، 

الفتنة الداعشية حتى أقربها، وأنهاها..

واآلن نضع هذا التساؤل أمام أنفسنا؟ نحن أعطينا الشهداء؛ اذاً نحن اّمٌة حيّة، 

الحياة ان  الكبري يحتاج اىل وفاء كبري.. فيجب علينا لدميومة هذه  العطاء  وهذا 

نحرتم هذه الدماء وان نحرتم هذا العطاء.. وان نحرتم االجساد التي أعطت بعضها 

من أجل ان يبقى هذا البلد عىل ما هو عليه اآلن..

كل  تزيّن  وأن  وبجرحاها..  بشهدائها  تفتخر  أن  الكرمية  للمحافظات  البد  لذلك 

محافظة بهذه املفاخر، وال بد أن ال تنطوي صفحتها فهذه جناية يف حّق أولئك 

املضّحني وعوائلهم الكرمية.. علينا أن نقف اجالالً ألوالد الشهيد وأن نوفر لهم كل 

معاين الحياة الحرة الكرمية، وأن نساند الجرحى واملعوقني يف كل ما يحتاجونه.

وال بد أن نتعاضد فيام بيننا لتخفيف اآلالم عن الجرحى، فاملثقف ال بد أن يكتب 

قلمه اآلن ما حدث افتخاراً بهذه الذخائر.. والطبيب ال بد أن يتوجه توجهاً خاصاً 

إلحياء هذه النفوس وتخفيف اآلمهم.. واالخوة امليسورون جزاكم الله خرياً فلم 

تقّصوا يف ذلك الوقت الذي احتاجتكم فيه ساحات القتال، لكن املسرية مستمرة 

وال زاaلت هناك حاجة لكم يف تخفيف معاناة هؤالء..

ألننا  املوضوع،  لهذا  ننّوه  ألن  وأخرى  فرتة  بني  نضطر  قد  املنرب  هذا  من  ونحن 

شاهدنا مواطن الكامل والتضحية والفداء ونظرنا مييناً وشامالً ومل نجد غري هؤالء 

الذين ضّحوا ولسان حالهم يقول ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً.. فكانت تضحيتهم 

خالصة لهذا البلد وخالصة لله تعاىل، فحقٌّ علينا أن ال نغفل وال ننىس، وأن نعمل 

ما بوسعنا تجاه هؤالء الذين بذلوا وأعطوا وذهبوا ورحلوا من أجل ان يبقى البلد 

معاىًف صحيحاً آمناً مطمئناً..

والعالقات  الروابط  اقامة  عىل  بشدة  حرص  االسالم  ان  السابقة  الخطبة  يف  بيّّنا 

عالقات  اقامة  عىل  يحافظ  ليك  اليه  املنتمني  املؤمنني  بني  املتامسكة  االجتامعية 

والخارجية  الداخلية  املشاكل  يواجه  ان  يستطيع  حتى  متامسكة..  اجتامعية 

يعطي  الوقت  نفس  ويف  واملجتمع..  الفرد  بها  مير  التي  واملصاعب  والتحديات 

القدرة للفرد واملجتمع ان ينهضا بأعباء التنمية والتطور واالستقرار واالزدهار.

ومن جملة االمور التي تهدد سالمة العالقات االجتامعية )استخدام اسلوب العنف 

يف التعامل مع االخرين(:

فاإلنسان قد يواجه عادة اختالفات ونزاعات ومشاكل اجتامعية، سياسية، اقتصادية، 

أو ثقافية وقد يواجه مشاكل يف داخل االرسة اواملدرسة او الوظيفة او املجتمع.. قد 

تحصل كذلك احتكاكات مع االفراد يف املجتمع أو قد يواجه اختالفا مع االخرين 

يف املواقف واآلراء ورمبا يحصل تجاوز من اآلخرين عليه.. فكيف يتعامل مع هذه 

االنسان مع  به  تعامل  لو  الذي  االسالمي  االسلوب  ما هو  أدق؛  األمور؟، ومبعنى 

االخرين يف مختلف هذه القضايا أمكنه ان يحافظ عىل قوة العالقة واالرتباط مع 

االخرين ولو نهَج اسلوباً آخر اّدى ذلك ان تتوتر العالقة ويحصل التصادم وتحصل 

نتائج غري محمودة.

نالحظ ان االنسان يف الغالب يلجأ اىل االسلوب العنيف، تارة بالكالم وتارة بأسلوب 

الخطاب وتارة بالترصّف.. واالنسان عىل قسمني، قسم قادر عىل ضبط انفعاالته 

وعواطفه ومواقفه اتجاه النزاع واملشكلة، وقسم يلجأ اىل االسلوب العنيف البعيد 

عن ضبط املشاعر واالعصاب.. واالسالم حّذر من استخدام هذا االسلوب ألنه يؤدي 

العنف  من  مامثل  بأسلوب  يواجه  ورمبا  الحل،  صعوبة  واىل  املشكلة  تعقيد  اىل 

فيؤدي ذلك اىل أن تتعقد املشكلة اكرث والنزاع يتصاعد..

إن كل فرد إذا واجه مشكلة أو نزاعا داخل البيت او االرسة او داخل العشرية او 

بني عشرية واخرى او بينه وبني شخص آخر تجاوز عليه وغري ذلك.. ال بد ان يكون 

عنده ضبط لردود الفعل ويتعامل بهدوء مع مثل هذه الحاالت، فاذا كان التعامل 

برد فعل عنيف سيؤدي باآلخر أن يرد بعنف اكرب ثم يأيت رد من االول بعنف أكرب 

حّث  لذلك  العنيف،  الرصاع  من  حالة  اىل  بسيط  أمر  من  الحالة  تتحول  وهكذا 

االسالم يف مثل هذه الحاالت عىل ان يكون التعامل بضبط العواطف واالنفعاالت 

والتعامل باألسلوب الهادئ.. من أجل الحفاظ عىل التامسك االجتامعي.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة يف 1/جامدي االوىل/1439هـ املوافق 19 /1 /2018م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة يف 8/جامدي االول/1439هـ املوافق 26 /1 /2018م

الحوار السلبي يهدد سالمة العالقات االجتماعيةشعبنا معطاء وهذا العطاء بحاجة الى الوفاء
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ان منهج التغيري املجتمعي يعد من مجاالت الحياة يف االسالم، واملقصود من معنى 

الفرد معرّض ألن يقع يف الكثري من االخطاء والزلل او رمبا يتبنى  التغيري هو ان 

املنحى يف  دوام هذا  وإن  وعقائد غري صحيحة،  ثقافياً  منهجاً  او  مواقف خاطئة 

حياة الفرد يعرّضه اىل مشاكل ومحناً وشقاء قد يؤدي به يف النتيجة اىل الهالك يف 

الدنيا واآلخرة..

االخطاء  من  كثريا  املجتمع  لدى  فتكّون  أحياناً  تتسع  الفردية  املامرسات  هذه 

االجتامعي،  أمنه  تهدد  التي  الخاطئة  والسلوكيات  واملامرسات  والعرثات  والزالّت 

تعاسة  وبالنتيجة  واملشاكل  الفوىض  من  حاالت  يف  املجتمع  يقع  أن  اىل  وتؤدي 

وشقاء لدى أفراد كرث من املجتمع..

الله تعاىل من الفرد واملجتمع واملؤسسات تفيد بأنكم اذا مررتم بهذه  ان ارادة 

الحالة التفتوا اىل النتائج الكارثية واملأساوية كنتيجة متوقعة.. ومن هنا ال بد أن 

تتولد إرادة للتغيري، فاإلرادة االلهية واملنهج االلهي يقول مبا معناه .. ايها االنسان 

اعطيتك عقال واعطيتك قدرة عىل التفكري والتحليل واالبداع وانزلت اليك الكتب 

الساموية التي تبني لك صالحك فرداً ومجتمعاً وانزلت اليك االنبياء وارسلت اليك 

القادة واعطيتك القدرة عىل التغيري، فعليك ان ال تبقى يف الحال اليسء، بل عليك 

ان تتحرك للتغيري نحو االفضل ونحو تجاوز الحالة الراكدة والحالة السيئة..

وإن هذا الحديث الذي ورد عن ايب عبدالله )عليه السالم(: )من استوى يوماه فهو 

مغبون، ومن كان آخر يوميه خريهام فهو مغبوط، ومن كان آخر يوميه رشهام فهو 

معلون، ومن مل ير الزيادة يف نفسه فهو اىل النقصان، ومن كان اىل النقصان فاملوت 

خري له من الحياة( يتضمن مجموعة من النظريات.

املجتمع  وكذلك  نفسه  يراجع  أن  فرد  كل  من  تتطلب  الخطرية  الحالة  هذه 

واملؤسسات عليها أن تراجع نفسها بكل عناوينها وفق التقييم الثالث الذي مفاده 

)ومن كان آخر يوميه رشهام فهو ملعون( مبعنى ان هذا اإلنسان أو املؤسسة يف 

حالة تراجع يف العبادة واالخالق والسلوك والعمل والخدمة ومن كانت حالته يف 

تراجع فهو ملعون ومنبوذ ومطرود من رحمة الله تعاىل وال يرى الخري.

إن خطأنا الكبري كفرد وكمجتمع هو أننا نطلب أن يأيت التغيري من اآلخرين، فيام 

ُ َما ِبَقْوٍم  يجب أن يكون انطالقنا للتغيري وفق اآلية القرآنية الكرمية: )إِنَّ اللََّه ال يَُغريرِّ

ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم(. َحتَّى يَُغريرِّ

إن القرآن الكريم عندما يتحدث عن مصري االنسان فإنه يريد ان ينبّهنا ويِعضنا 

ويريد ان نزداد علامً حتى نزداد عمالً، وصوالً اىل درجة من اليقني واالطمئنان.

ابتُلينا بها يف الدنيا مسألة الظلم.. هذه الصفة الذميمة التي  التي  ومن املسائل 

يدركها العقل، فام معنى الظُلم؟

الظُلم هو ان تسلبني حّقي يف الحياة ويف االعتقاد ويف العمل... فإن سلبتني هذه 

الحقوق فستكون ظاملا، وهنا نريد أن نبنّي ملاذا ميارس االنسان الظلم؟

هناك عدة أسباب للظلم مثل، حب التوسع، فعندما يحاول االنسان امتالك السلطة 

ثم بهذه السلطة يظلم اآلخرين بزعم ان ال أحد يستطيع منع ظالمته لوجود زبانية 

تابعني له ولوجود أناس مسخرين لظلمه«.

وهنا يفيدنا القرآن الكريم بأن الدنيا ليست مرتعا للمحاسبات وقد يفلت فيها من 

يفلت ويضيع من يضيع عن أهل الدنيا.. لكن الله تعاىل قال )إِنَّ َربََّك لَِبالِْمرَْصاِد(. 

وقال تعاىل )الْيَْوَم تُْجزَى كُلُّ نَْفٍس ِبَا كََسبَْت(.

وال يظن أحد أن يكون للظامل موقع رسمي ليك يكون ظاملاً، فهذا العنوان قد يبدأ 

بنا يف كل موقع من مواقع حياتنا، فقد تجد ظاملا يف االرسة ويف العمل ويف املوقع 

أعيننا  والظلم، ولنضع نصب  فإيانا  االداري،  واملوقع  االقتصادي  واملوقع  السيايس 

َوال  َحِميٍم  ِمْن  لِلظَّالِِمنَي  )َما  البالغة   منتهى  يف  تعبرياً  تحمل  التي  الكرمية  اآلية 

َشِفيعٍ يُطَاُع(.

وقد يحسب الظامل أن ما يفعله من حّقِه، وهنا يجب االلتفات أن لكل ظامل حاشية، 

تُفسد عليِه ما يفعل ألن مصلحتها يف بقاء ظلمِه، وهذا الظامل - من باب السفاهة-  

عادة ما يكون غري عامل با يكون مصري الظاملني، خصوصاً من يظلم الِضعاف، وإن 

من يقول له )أنت لست بظامل وهذا من حقك(، فهذا يكذب عليه، وغريه يقول 

له انت تفعل الصحيح، فهذا يخادعه، وغريه يقول له ان الناس هم الذين ظلموا 

أنفسهم، فهذا يريد ان يجر النار اىل قرصه، ويريد أن يستفيد من املسؤول فيجعله 

جرساً ملآربه وبالنتيجة سينكفئ عنه غداً.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة يف 15/ جامدي االوىل/ 1439هـ املوافق 2018/2/2م

•يعدها ويحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة يف 22/جامدي االوىل/1439هـ املوافق 2018/2/9م

ــالتغيير لألفضل يبدأ من الفرد والمجتمع والمؤسساتالبد أن نتحاشى الظلم ألن عاقبته غير حميدة
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كانت وال زالت ادارة العتبة الحسينية املقدسة ومنذ سقوط النظام البائد ساعية الطالق املبادرات االنسانية يف كافة املجاالت والصعد، 

ففتحت ابوابها الحتضان املهجرين قرسا وكذلك النازحني من مدنهم بسبب االرهاب فضال عن احتضان ايتام البلد اىل جانب اهتاممها 

الكبري والواضح باملجال الصحي من خالل بناء املستشفيات وابتعاث املرىض اىل خارج العراق ومشاريع اخرى يف املجال الزراعي والصناعي 

ومشاريع الرتبية والتعليم، فضال عن املشاريع التنموية التي تستهدف مختلف رشائح املجتمع.

• تحرير: فضل الرشيفي• تحقيق: سالم الطايئ – عامد بعو

العتبة الحسينية المقدسة 
تحقيقات

وإغاثة النازحين
صناعة النصر
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تل��ك االدوار مل تتخل عنها ادارة العتبة الحس��ينية 

رغ��م جمي��ع الظروف واالزم��ات التي م��رت بها، اال 

ان هنال��ك دورا كب��را تصدت له بع��د ان صدح منرب 

الجمعة بفتوى املرجعية الدينية العليا بالدفاع الكفايئ 

عن ارض العراق ومقدساته، فسخرت جميع امكانياتها 

وكوادرها إلم��داد ودعم املعرك��ة واملتطوعني بجميع 

املس��تلزمات والتكف��ل مبعالجة املقاتل��ني والنازحني، 

ولتس��ليط الضوء ع��ى جانب من ه��ذا الدور اعدت 

مجلة الروضة الحسينية تقريرا موسعا يكشف باالرقام 

جانبا من هذا الدور املهم والحيوي.

 الدعم واالمداد واالغاثة.. 

استهل الحديث عن الدور الريادي للعتبة الحسينية 

املقدسة بدعم املعركة واملقاتلني مسؤول شعبة التبليغ 

والتعليم الديني يف العتبة الحس��ينية املقدسة الشيخ 

فاهم االبراهيمي الذي اشار قائال« تتوىل شعبة التبليغ 

والتعليم الديني يف العتبة الحس��ينية املقدس��ة عددا 

من امله��ام للمحافظة ع��ى زخم املعرك��ة، اذ قامت 

باس��تنفار جميع كوادرها الذين يبلغ عددهم )250( 

مبلغا منترشين يف كافة محافظات العراق لغرض دعم 

القوات املس��لحة والحشد الش��عبي من خالل تجهيز 

املقاتل��ني بالع��دة والعدد فضال ع��ن الدعم املتواصل 

باملواد الغذائية وااللبس��ة وكل ما يحتاجه املجاهد«، 

مؤكدا ان الش��عبة »متكنت من ارس��ال )150( شاحنة 

اىل املقاتلني خالل الش��هر الواحد، تحوي مواد غذائية 

بأصنافها واملالبس بأنواعها فضال عن توفر املواد التي 

يحتاجها املجاهد من كارت ش��حن املوبايل وغر ذلك 

من املستلزمات«.  

واضاف« ان مصدر التمويل لتوفر جميع ما تحتاجه 

املعركة واملقاتلني يعتمد ع��ى مصدرين يتمثل االول 

مب��ا يتوفر يف قس��م املخازن يف العتبة الحس��ينية من 

مواد غذائية وغره��ا، اما املصدر الثاين فيتمثل بجمع 

التربع��ات عن طري��ق املبلغني«، مس��تدركا أنه » تم 

بالفع��ل جمع التربعات وزودنا القطعات العس��كرية 

مبختلف العتاد واالس��لحة ومنه��ا الهاونات والنواظر 

الليلية واالسلحة املتوسطة«.

وتابع حديثه قائال« كذلك ساهمت الشعبة بإصالح 

العج��الت املعطوبة وتم تزويد القطعات العس��كرية 

بإط��ارات العجالت وبأك��ر من 150 اط��ارا لعجالت 

ال�)همر(«.

واوض��ح االبراهيم��ي ان » التربع مل يك��ن مقترصا 

عى جمع االموال بل ش��مل جميع ما تجود به ايادي 

الخري��ن من طع��ام وغر ذلك، اذ ت��م جمع اكر من 

ملي��ون قطعة حل��وى ومعجنات من قب��ل عدد من 

املتربع��ني يف محافظ��ة باب��ل وارس��الها للمقاتلني يف 

س��احات القتال » مش��را اىل ان« تلك التربعات كانت 

رسعان ما تتوسع وتنترش يوما بعد آخر«.

واردف االبراهيمي حديثه ان »حمالت دعم املعركة 

وتحقيق النرص كانت ترافقها موجات نزوح كبرة األمر 

الذي تطلب تشكيل فرق عمل الستيعاب هذه االعداد 

»مبين��ا ان« كوادر الش��عبة هرعت لتلبية اس��تغاثة 

النازح��ني يف الفلوج��ة ومتكنت خالل ي��وم واحد من 

توزي��ع اكر من )150( طن من املواد الغذائية وكذلك 

الح��ال يف محافظة ص��الح الدي��ن وبالخصوص قضاء 

الرشقاط الذي ش��هد توزيع أكر من 7 ش��احنات من  

املواد الغذائية وتزويد القضاء بالكامل بهذه املواد، اما 

يف قض��اء آمريل فقد زود االهايل خالل الرحلة الواحدة 

ب��� 20 أل��ف وجبة غذائي��ة متكاملة، وذلك حس��ب 

البطاق��ة التمويني��ة، ام��ا يف معركة املوص��ل فقد تم 

تجهيز املقاتلني بامل��واد الغذائية عن طريق الطائرات 

الن الطريق الربي كان محفوفا باملخاطر«.

واستدرك أنه » يف منطقة حامم العليل باملوصل كان 

ع��دد النازحني أكر من 600 ألف نازح وهم يواجهون 

قس��اوة الربد واالمطار بال مأوى، فكان ال بد من توفر 

مأوى مناس��ب لهم وتزويدهم باملواد الغذائية« مبينا 

ان » تل��ك املعاناة ت��م عرضها عى ممث��ل املرجعية 

الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة الحسينية الشيخ 

عبد املهدي الكرباليئ الذي وجه وبشكل عاجل رصف 

مبل��غ مايل ق��دره )500( مليون دين��ار وتوجيه كادر 

متخصص من الفنيني يف العتبة الحسينية بلغ عددهم 

أكر من 200 شخص ومبشاركة عدد من رؤساء االقسام 

لبناء أكر من 360 خيمة تََسُع الخيمة الواحدة خمسة 

عوائل جهزت جميعها بالبطانيات والفرش والس��جاد 

ومبعدل )25( بطانية وسجادتني لكل خيمة اىل جانب 

ارسال أكر من 35 شاحنة مجهزة بجميع ما يحتاج له 

النازح«.

وبني ان« كوادر العتبة الحس��ينية قصدت بعد ذلك 

ناحي��ة القيارة لالطالع عى واق��ع واحوال النازحني يف 

مخيامت الجدعة االوىل والثانية والثالثة والرابعة وتم 

تزويدهم باملواد الغذائية وانش��اء مستش��فى متنقل 
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ض��م كادرا طبيا متخصصا مزودا بجميع املس��تلزمات 

الطبي��ة ملعالجة امل��رىض وبالخص��وص االطفال فضال 

ع��ن حاالت الوالدة، اىل جان��ب تجهيز تلك املخيامت 

بكميات كبرية من حليب االطفال.

واكد االبراهيمي ان »خطورة الطرق وانتشار عنارص 

كيان داعش مل تقف حائال امام كادر الشعبة، اذ وصل 

الوفد اىل حي الج��والن االكرث خطورة لتجهيز العوائل 

باملواد الغذائية واالحتياجات االخرى«.

وأوضح أنه » بعد ان انتهت معركة املوصل وتحقق 

الن��ر امل��ؤزر انتقلن��ا اىل مرحلة أخرى م��ن مراحل 

العمل وهي مرحلة اعادة النازحني اىل مساكنهم وقمنا 

بزي��ارة امل��دارس يف محافظة املوصل الت��ي وجدناها 

تفتقر للمناهج الدراس��ية والك��وادر التعليمية« مبينا 

ان » العتبة الحسينية قامت مبخاطبة الجهات املعنية 

بعد تش��كيل خلية عمل لتأهيل امل��دارس وتزويدها 

بالخدمات الحتضان الطلبة من جديد« مشريا اىل ان » 

الفريق بذل جهودا مضاعفة العادة النازحني اىل قضاء 

تلعفر وتم تزويد القضاء بعرشات الش��احنات املزودة 

باملواد الغذائية لتوفري حياة كرمية لهم بعد اعادتهم«، 

مبين��ا ان » تل��ك االجراءات س��اهمت بإع��ادة عدد 

كبري من العوائ��ل، وهنالك حملة إلع��ادة 250 عائلة 

يف القري��ب العاجل وهي ضمن خط��ة العادة جميع 

العوائل النازحة«.

ونوه االبراهيمي اىل ان » قضاء سنجار غرب املوصل 

كان يض��م أكرث من 30 ألف عائلة نازحة ال متتلك ادىن 

مقومات الحياة، اذ كانت تس��كن يف مخيامت متآكلة 

تع��اين من نقص ح��اد باملواد الغذائي��ة والدواء فضال 

عن انع��دام خدمة الكهرباء« مبين��ا ان »ادارة العتبة 

الحس��ينية املقدسة س��ارعت مبخاطبة وزاريت الصحة 

والنفط، وتم تزويد النازحني باألدوية والوقود املتمثل 

بالنف��ط االبي��ض حيث جه��ز االهايل ب��� 30 ألف لرت 

كوجبة اوىل وهنالك وجبة ثانية س��يتم توزيعها قريبا 

بواقع 50 ألف  لرت«.

وخت��م االبراهيم��ي« عىل صعي��د التعلي��م كانت 

جامع��ات كرك��وك والحمداني��ة واملوص��ل تعاين من 

مش��اكل ع��دة اهمه��ا عدم توفر الس��كن )االقس��ام  ‚‚

‚‚

تم صرف مبلغ قدره اكثر من )400(  
مليون دينار بعنوان منح طارئة لألخوة 

المقاتلين الجرحى الذين لم يتماثلوا 
للشفاء التام وبعض عوائل الشهداء

احمد رضا
نجم
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الداخلية( للطلبة وعدم توفر وس��ائل النقل، »وبدورنا 

خاطبنا الجهات املختصة لحل هذه املشكلة، وسنعمل 

يف االيام املقبلة عىل دعم الطلبة ومس��اندتهم وتوفري 

كل م��ا يحتاجونه، وفيام يخ��ص الجانب الصحي قمنا 

بالتنس��يق مع مدينة الطب ومستشفى زين العابدين 

ومستشفى الكفيل لنقل املرىض من النازحني لها«.

 هدايا وتكاليف عالج.. 

مس��ؤول العالقات يف لواء عيل االكرب )عليه السالم( 

احمد رض��ا نجم تحدث عن رعاية العتبة الحس��ينية 

املقدسة للجرحى وذوي الش��هداء قائال« لقد كان لنا 

الرشف ان نكون ضمن هذا اللواء املبارك الذي يحظى 

برعاية املتويل الرشعي للعتبة الحس��ينية املقدسة منذ 

انطالق فتوى الدفاع الكفايئ«.

واضاف أنه« تم تكليفن��ا بعدد من املهام من بينها 

اصدار ج��وازات الس��فر لألخوة املقاتل��ني املتطوعني 

الراقدين يف املستش��فيات لغرض ارس��الهم اىل خارج 

العراق للع��الج، وبجهود كبرية ومتابع��ة ميدانية من 

قبلنا تم ارس��ال اكرث من 300 جريح ومرافق اىل خارج 

الع��راق لغ��رض العالج، وت��م رصف مبلغ ق��دره اكرث 

م��ن )400(  مليون دينار بعن��وان منح طارئة لألخوة 

املقاتلني الجرحى الذين مل يتامثلوا للشفاء التام وبعض 

عوائل الشهداء، ونود هنا ان ننوه ان تأمني املبلغ كان 

من قبل االخوة املؤمنني وامليسورين الداعمني لحشدنا 

املقدس«.

وتاب��ع نجم قائال« قمن��ا بزي��ارات متواصلة لذوي 

الشهداء والجرحى للوقوف عىل احتياجاتهم ومعاناتهم 

إذ كن��ا متواجدين يف املستش��فيات باس��تمرار لغرض 

متابعة الجرحى وتقديم الخدمات لهم، كام اشرتكنا يف 

تأمني وتوزيع الس��لة الغذائية لعوائل الشهداء االبرار 

وجرحان��ا االبطال، وحرصنا عىل الحضور يف الفعاليات 

واملهرجانات الداعمة لحش��دنا املقدس واحياء ذكرى 

شهدائنا االبرار«.  

وأوضح أن« املعالجة مت��ت لجرحى لواء عيل االكرب 

فضال عن معالجة عرشات الجرحى من باقي الفصائل 

املقاتلة، حيث تم تقديم كامل الخدمات لهم بحسب 

توجيهات س��امحة املتويل الرشعي للعتبة الحس��ينية 

»مبينا ان« تكاليف عالج الجرحى الذين ارسلوا خارج 

البلد بلغت اكرث من )2 مليار دينار( فيام احيل الجرحى 

الذين يتوفر عالجهم داخل البلد اىل مستشفى السفري 

ومستشفى زين العابدين ».

وختم نجم حديثه أن » العتبة الحس��ينية املقدسة 

قام��ت بزي��ارة الجرح��ى الراقدين يف املستش��فيات 

واه��دت كل جريح مبلغا من املال يرتاوح ما بني 500 

أل��ف اىل ملي��ون دين��ار، ووزع املبلغ  حس��ب حجم 
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االصابة، وتم منح كل عائلة من عوائل الش��هداء مبلغا 

قدره 10 ماليني دينار«.  

 الحشد اإلعالمي وتوثيق املعركة 

مس��ؤول اإلعالم الح��ريب التابع للعتبة الحس��ينية 

املقدس��ة جعفر عبد الله املوس��وي تح��دث عن دور 

اإلع��الم الحريب يف توثيق الحرب والتحش��يد اإلعالمي 

قائال« ف��ور اعالن فتوى الدفاع الكف��ايئ تطوع الكثري 

من اإلعالميني للدفاع عن املقدس��ات  والوطن ومنهم 

ثلة من مصوري ومراس��ي قناة كربالء الفضائية حيث 

اوعز  امل��رف العام عىل قناة كربالء الفضائية لجميع 

االقسام يف  مقر القناة واملكاتب يف املحافظات التابعة 

له��ا بتوثيق ه��ذا االنطالق��ة املباركة  وتوثي��ق الدعم 

اللوجستي الذي يقدم للقوات االمنية واملتطوعني من 

خالل مرافقة  قوافل الدعم اللوجستي للعتبة الحسينية 

املقدسة والقوة التي ش��كلتها العتبة املقدسة  لتحرير 

جرف النرص وبلد وسامراء والعديد من املناطق«.  

وأضاف أنه« بعد صدور الفتوى بعدة أشهر تأسست 

ش��عبة اإلعالم الحريب  واشرتط ان يكون املنتسب لهذه 

الش��عبة مقاتال  إعالميا يصل اىل الخطوط االمامية من 

املعارك« مؤكدا أن » الشعبة اثبتت جدارتها يف معارك 

ال��دور ومعارك تكريت وبيج��ي، حيث وثقت وبدقة 

ه��ذه املع��ارك وعملت عىل نره��ا دوليا  عن طريق 

التنسيق مع الوكاالت العاملية فضال عن بثها يف وسائل 

اعالم متعددة تابعة للعتبة الحس��ينية املقدس��ة، اىل 

جانب تأس��يس وكالة )نحن الخرب(  واختصت بتغطية  

الحرب وتوثيق االنتصارات«.

 وأش��ار اىل ان« الش��عبة قدمت تضحيات كبرية من 

بينها املصور الحريب الش��هيد )س��جاد نجم( فضال عن 

اصابة عدد من املراسلني واملصورين ».
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 رعاية ذوي الشهداء والجرحى  

في��ا اوضح مع��اون مس��ؤول ش��عبة رعاية ذوي 

الشهداء والجرحى يف العتبة الحسينية املقدسة السيد 

حي��در الخطيب يف حديثه ع��ن دور ومهام وواجبات 

الشعبة قائال »بعد صدور فتوى الدفاع الكفايئ شكلت 

العتبة الحسينية لجنة لتقديم املعونات لذوي الشهداء، 

وبعد ان كان هناك عدد كبري من الشهداء ارتأت ادارة 

العتبة املقدس��ة تأسيس شعبة تعنى بشؤون الشهداء 

وذويهم وشؤون الجرحى بعنوان شعبة ذوي الشهداء 

والجرحى«.

وأضاف أن » الش��عبة تضطلع بالكث��ري من الربامج 

واملهام من أهمها عالج جرحى الحشد الشعبي داخل 

العراق وخارجه اي حس��ب رأي الطبيب املختص، اما 

بالنس��بة لعوائل الشهداء فيتم مس��اعدتهم وتقديم 

املعون��ة لهم وتش��مل هذه املس��اعدات بن��اء الدور 

ومن��ح االرس االعان��ات املالي��ة والعالجي��ة، وكذل��ك 

لدينا برنامج كس��وة العيد، اذ يت��م اصطحاب عوائل 

الش��هداء اىل املجمعات التجارية الختيار ما يناس��بهم 

من مالبس »مبينا ان« الش��عبة جهزت ما يقارب اكرث 

م��ن )500( عائلة، اىل جان��ب تجهيز الطلبة من ذوي 

الشهيد بالكس��وة املدرسية ومن عدة محافظات منها 

البرصة وبابل وكربالء املقدس��ة والنارصية وغريها من 

املحافظات بهذه املتطلبات«.

 وتابع أن« الشعبة تقوم ايضا يف بداية شهر رمضان 

املبارك بتقديم الس��لّة الرمضانية لذوي الش��هداء، اىل 

جانب تبنيه��ا برنامج املخيم الكش��في الخاص بأبناء 

الش��هداء خصوصا يف العطلة الصيفية يتضمن دروسا 

يف الفق��ه والعقائد والتنمية البرشي��ة والتطوير فضال 

عن زيارة العتبات املقدس��ة واملزارات الرشيفة داخل 

العراق وخارجه وهو برنامج مستمر اىل اآلن«.  

وأوضح الخطيب أن الش��عبة« قامت ببناء وترميم 

عدد كبري من الدور لعوائل الشهداء ال سيا ان اغلبهم 

من الفقراء وأن ال��دور التي بنيت تم افتتاحها بإقامة 

مآت��م ع��ى ارواح الش��هداء، وكذلك تكفلن��ا بتأثيث 

الدور« مشريا ان« عدد الدور التي تم بناؤها وترميمها 

بلغت ما يقارب 75 داراً، ويتم حاليا انشاء )9( دور يف 

حي االمامني مبحافظة كربالء املقدس��ة ستوزع قريبا، 

وكذلك لدينا برنامج ملعالجة عوائل الش��هداء ويشمل 

العالج  زوجة الشهيد وابناءه ووالديه«. 

واشار اىل ان« الشعبة وبالتعاون مع مؤسسة االمام 

املرتىض تقوم بتكريم أرس الشهداء مبناسبة حلول عيد 

الغدي��ر اذ ش��هدت محافظة الب��رصة تكريم اكرث من 

)700( أرسة ويف محافظة بابل وواس��ط تم تكريم اكرث 

م��ن )1400( أرسة وقد كان التكري��م عبارة عن مبلغ 

قدره )300( دوالر وهدايا اخرى«.

• عدد شهداء )329( شهيداً         • عدد الجرحى )1450( جريح 

املبلغ بالدينار العراقيالعامالتفاصيل

منح الشهداء ومساعدات ذويهم
)عالج - ترميم - بناء - مساعدات مالية - اثاث(

20161،350،359،500م

منح املجاهدين
)منح الجرحى - منح الزواج - منح العالج - مساعدات مالية(

20161،199،640،500م

منح الشهداء ومساعدات ذويهم
)عالج - ترميم - بناء - مساعدات مالية - اثاث(

000، 035، 2017610م

منح املجاهدين
)عالج - ترميم - بناء - مساعدات مالية - اثاث(

936،000،008 ،20171م

000، 000، 2، 20161م 2017مِمنح غسل وتكفني شهداء لواء عيل االكرب

رواتب شهداء

لواء عيل االكرب - ولواء الطفوف
500، 205، 336، 20161م 2017م

500، 176، 705، 6املجموع

 مخطط توضيحي للمبالغ التي تم رصفها لصالح عوائل الشهداء والجرحى خالل سنة 2016 - 2017 .
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يعد الفيلســوف العريب املســلم )الفارايب ت 950ميالدي( مركز الثقل يف الفلســفة اإلسالمية 

املرشقيــة إذا مــا كان ابن رشــد مركز ثقلها يف بــالد املغرب العريب، وتنبع قيمــة الفارايب من 

خالل تقدميه تصورا إسالميا لفن اإلدارة السياسية الناجحة عىل وفق مباين اإلسالم وطروحاته 

الفلسفية الخاصة عىل اعتبار ان االسالم يشكل منوذجا واضحا لالجتامع البرشي املنظم بتعاليم 

إلهية تضبط مجموعة افراده من خالل تزويدهم مبعتقداتهم ومببادئ ســلوكهم وقواعده عرب 

.)( تبليغ أؤمتن عليه نبيهم األكرم محمد

مالمح التفلسف السياسي في اإلسالم 
قراءة في تصورات الفارابي           

والفارايب هو أول مفكر مسلم ترك لنا تراثا فلسفيا 

ضخــام وبالرغم مــن تعرض أكرث مــن نصف هذا 

الــرتاث إىل الضيــاع إال أن مــا تبقى مــن مؤلفات 

الفارايب ومصنفاته الفلســفية يكاد يفوق مؤلفات 

الفيلسوفني الكندي والرازي معا.

وقد تحــدث الفارايب عن السياســة معلنــا ميوله 

الشيعية يف أغلب كتبه ولكنه خصص كتايب )امللة( 

و)آراء أهل املدينة الفاضلة( حيث أن مفهوم امللة 

يفيض إىل العقيــدة والرشيعة حتام أو مبعنى آخر 

هي الديــن بوصفه نظاما اجتامعيــا، وإن امللة ال 

تكون فاضلة مامل يكن رئيســها فاضال يريد لنفسه 

مــن الخــري والكــامل ما يريــد لغريه مــن الرعية 

)سيدهم وحقريهم( من الخري والسعادة الحقة!

وقد صور الفارايب مالمح الرئيس املفرتض وملته يف 

مدينته املتخيلة من خالل قوله معرفا امللة بأنها: ) 

آراء وأفعال مقدرة برشائط يرسمها للجمع رئيسهم 

األول، يلتمــس أن ينال باســتعاملهم لها غرضا له 

فيهــم أو بهم محــدودا، والجمع رمبا كان عشــرية 

ورمبــا كان مدينــة صغرية ورمبــا كان أمة عظيمة 

ورمبا كانت أمام كثرية والرئيس األول إن كان فاضال 

وكانت رئاسته فاضلة فإنه إمنا يلتمس مبا يرسم من 

ذلك أن ينال هو وكل من تحت رياســته السعادة 

القصوى التي هي يف الحقيقة سعادة، وتكون تلك 

امللة فاضلة(.

ويف مواضــع كثــرية من كتابيــه املذكورين تحدث 

الفــارايب عن رئاســات باطلة غري فاضلة، تشــتمل 

عليها ملل باطلة بالرضورة عىل اعتبار ان الرئاسات 

الفاضلــة النابعة مــن روح قويــم ال تثمر إال ملال 

فاضلة، فهناك مبقابل الرئاســة الفاضلة رئاســة غري 

فاضلة كالرئاســة الجاهلية ، وهناك رئاسات ضالة 

كرئاسة التمويه) الرئيس الذي يدعي غري ما يبطن(.

وقد جعل الفارايب من )النبي( الرئيس األول يف ملته 

الفاضلــة بوصفه أكرث الناس كــامالً وأعرفهم بربه 

وأخشاهم له، ولكن هذا الرئيس األول )النبي( قد 

يعــرض له عارض بســبب حرب أو مــرض أو منية 

أو ســبب ما فيموت دون أن يحقق اكتامل رشوط 

مدينتــه وملته الفاضلة ، ولذلك تصبح مســؤولية 

تقدير ما مل يســتوف تقديره أمانة يف عنق الخليفة 

الــذي يليه فإذا خلفه بعد وفاتــه من هو مثله يف 

جميع األحــوال كان الذي يخلفه هــو الذي يقدر 

مــا مل يقدره األول، وليس هــذا فقط، بل وله أيضا 

أن يغري كثريا مبا يســتجد مع الزمن، وهكذا الحال 

بالنسبة للخليفة الثاين فالثالث إلخ...

ورب ســائل يســأل عــن اســباب تقســيم امللل 

نارص الخزاعي

مقاالت
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والرياســات من الناحية السياسية اىل صالح وطالح 

عند الفارايب، والجواب يتمثل يف ان هذا الفيلسوف 

اإلنساين قد فهم الظاهرة الدينية واملدنية عىل أنها 

مدينــة واحدة ال عىل غرار املدينــة اليونانية التي 

روجت لها الفلســفة اإلغريقية القدمية التي قرأها 

الفارايب بإمعــان متجاوزا إياها، حيــث أن املدينة 

اليونانية مقسمة إىل طبقتني )أحرار وعبيد يخدمون 

األحــرار( ومحاطة بجدار عرقي عنرصي يجعل كل 

من يعيش خارج اسوار هذه املدينة بربريا أو قريبا 

من الرببري املتوحش.

فاإلنسان يف مدينة الفارايب هو إنسان واحد بحاجة 

إىل رياســة صالحة ليتكامل ال عىل طريقة إنســان 

املدينة التي تخيلها فيلســوف اإلغريق )افالطون( 

يف كتابه )الجمهورية( حيث اإلنســان فيها متعدد 

محكــوم بالتدرج العرقي واالجتامعــي، وهنا نجد 

انعكاســا لوحدانية الله يف فكر الفارايب عىل وحدة 

خلقه، يف حني كان تعدد اآللهة عند اإلغريق مدعاة 

إىل تعدد أنواع ودرجات ومنازل خلقه من البرش.

ومل يغفل الفــارايب دور الفلســفة يف البناء الثقايف 

الســليم ملجتمــع املدينة التي يريد عىل مســتوى 

الرؤســاء واملرؤوسني، فالفلسفة ليست هي صناعة 

البحث عن العلل األوىل للوجود فحســب، بل هي 

أرشف املعارف وأنبــل الصناعات وهي قادرة عىل 

اإلصالح السيايس واالجتامعي والفكري، وهي سالح 

مهم بيد امللة للوصول إىل الســعادة التي هي غاية 

غايات البرش.

وللفلســفة فضــل عــىل الدين وعىل السياســة يف 

آن معا كــام تذهب كتابات الفارايب بهذا الشــأن، 

فالفلســفة تعطي براهني امللة الفاضلة التي تكون 

صورة الحق لكل يشء، ولذلك يُكرب هذا الفيلسوف 

الربهــان العقيل ألنه هو من يعطي الدين الرباهني 

التــي يحتاجهــا حينــام يخاطــب النــاس ليؤمنوا 

ويعتقدوا ويسلموا.... 

وبذلك ميكن القول أن الفارايب أراد أن يعيد للفلسفة 

مركزها الذي أرادت السياســة أن يظل هامشــا يف 

عــرص الفارايب عــرص االنقســامات والتطاحن عىل 

السلطة السياســية أيام العرص العبايس الثاين، كام 

حلم مبدينة فاضلــة ال تنازع فيها وال تطاحن وإمنا 

هنــاك رأي عقدي واحد يوحــد كل اآلراء ويجمع 

الناس تحت ظل رياســة رشــيدة تســعى ســعيها 

املبارك لتحقيق سعادة البرش.
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تكتب قصائدها بالدمع والحرب، تصوغ الحرف شعرا كام تصوغ من الرقم معادلة رياضية، فهي شاعرة تارة، ومربية ومعلمة تارة 

اخرى، تحمل قصائدها نسيم جبل عامل وتتعطر بأريج الجنوب اللبناين الواله اىل ارض الشهادة والفداء .. كربالء.

»امرية للبيان« وسام تقلدته بجدارة لنبوغها وتفوقها الشعري واقرارا بشاعريتها العالية حصلت عىل الكثري من الجوائز وتم تكرميها 

يف أكرث من مناسبة، لها ديوان شعري بعنوان ) أنا غبت عني( مثابرة ما فتئت تواصل اكامل  دراسة »املاجستري« يف آداب اللغة 

العربية والرياضيات 

نهضت بشموخ االرز يف »بردة كربالء« لتغدق الحارضين سحرا وبيانا بـ »دمعة يف مقام الحسني«.

بروح مرحة وبلسان عذب ودون تكلف او عناء اتسم حوارنا معها، إنها الشاعرة )أسيل سقالوي( 

معلمة للرياضيات وشاعرة  هل هنالك تقارب بني 

املجالني؟

•  يف الواقع قد تجد انهام مختلفان، ولكن الحقيقة ان 

الحروف،  ارقام والشعر هو علم  الرياضيات هو علم 

واالستنتاج  والربهان  التحليل  االرقام هناك  وراء  ومن 

هذه  كل  الشاعر،  يحتاجها  التي  البعيدة  والرؤيا 

تكاملت  فاذا  للقصيدة،  االسايس  البناء  هي  العنارص 

تلك البنى لدى الشاعر تكون القصيدة كاملة متكاملة، 

والشاعر ال ينفصل عن قصيدته، شخصيا وجدت نفيس 

اما  امنا هو هواية،  ليس مبهنة  الشعر  فيهام معا الن 

الرياضيات فهو مهنتي واختصايص. 

تهتمني بالحضور اىل كربالء وتشاركني يف االنشــطة 

والفعاليات الشعرية فيها باستمرار ما الذي متثله لك 

هذه املدينة؟

يخرتق  وهو  موجع،  اسم  »كربالء« هو  االسم  هذا   •

باإلمام  ارتباطي  القلب،  اىل  ليصل  الجسم  مسام  كل 

الحسني عليه السالم ارتباط غري عادي، فاإلمام الحسني 

اهل  أمئة  من  ايل  االقرب  الشخصية  هو  السالم  عليه 

البيت عليهم السالم طبعا مع حفظ منازلهم ومكانتهم 

يف قلبي، لكن اإلمام الحسني عليه السالم باألخص ابيك 

بصدق وعاطفة اقوى عندما اريد الكتابة عنه.  

مقام  يف  بـ)دمعة  قصيدتك  عنونتي  السبب  لهذا 

الحسني( وبكيت وانت تلقينها؟

هو  السالم  عليه  الحسني  االمام  صحيح،  نعم،   •

القاء القصيدة على منبر 
اإلمام الحسين شرف عظيم 

الشاعرة اللبنانية أسيل سقــالوي:

حوارات

حوارها:صديق الزريجاوي
تحرير: فضل الرشيفي

 تصوير : محمد الخفاجي
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وطقوس  بروح  اكتب  عنه  اكتب  وكلام  املعشوق، 

السالم  عليه  الحسني  االمام  ذكرت  كلام  خاصة، وألين 

سال الدمع اسميت قصيديت )دمعة يف مقام الحسني(، 

وقد بكيت حني القيت القصيدة ألين عىل منرب اإلمام 

الحسني عليه السالم وهذا رشف عظيم قد ال استحقه.

رمبا للكتابة اجواء وظروف معينة صفي لنا ظروف 

كتابة دمعة يف مقام الحسني؟

لدي  كانت  كربالء  بردة  مسابقة  عن  االعالن  بعد   •

يف  للمشاركة  اقدمها  ان  يل  يحق  يكن  ومل  قصيدة، 

املسابقة ألنها كانت منشورة، مل اكن ارغب ان اكتب 

شيئا تكلفيا تجاه الحسني عليه السالم، اريد ان اكتب 

اذا  نفيس  يف  وقلت  الله،  اىل  قربة  فرتكتها  بصدق  

اشرتك،  فلن  تجيء  مل  واذا  سأكتب  القصيدة  جاءت 

اليوم األخري  فأتت دمعة يف مقام الحسني وكتبتها يف 

من الفرتة املحددة لالشرتاك يف املسابقة، والحمد لله 

تعاىل منذ يوم كتابتها وفقت.

كيف  كربالء  بردة  مسابقة  عن  نتحدث  اننا  مبا 

وجدتها؟

• لحد اآلن مسابقة بردة كربالء تجربة جميلة، هذه 

وقد  تحكيم،  لجنة  أمام  فيها  اقف  التي  الثانية  املرة 

وهذه  البيان،  امري  مسابقة  يف  االوىل  املرة  كانت 

يف  انها  خاصة  جدا،  جميلة  وكانت  الثانية  التجربة 

رحاب الحسني ويف حرضته وعىل منربه.

ودافعا  حافزا  الشعرية  املسابقات  تعتربين  هل 

لإلبداع ؟

• املسابقات ليست مقياسا لتقييم الشاعر، هي حافز 

للكتابة، حيث ميكن ان يكتب الشاعر يف موضوع ال 

فمثال  يكتبه،  وعام  عنه  مختلف  موضوع  اي  ميسه، 

ميكن ان يكون الشاعر غري مسلم ويكتب قصيدة عن 

اإلمام الحسني عليه السالم ألجل املسابقة فقط، وشاعر 

آخر يكتب القصيدة ألجل الحسني  عليه السالم، حتام 

هناك فرق بينهام، بالنسبة يل املسابقة هي حافز ليك 

يكون لدينا شعر اكرث واكرب عن الحسني عليه السالم 

وهو قربة اىل الله تعاىل.

برأيك ما الذي يحتاجه الشاعر الحسيني املعارص؟

جديدة  ونظرة  رؤية  اىل  يحتاج  الحسيني  الشاعر   •

الحسينية  القصيدة  وكتابة  السالم،  عليه  للحسني 

بأسلوب جديد تطغى فيه روح الشاعر الحداثوية مع 

املحافظة عىل الرتاث الثقايف والديني.

يف  أسهام  التكنولوجيا   وطغيان  الثقايف  االنفتاح 

ترويج املنتج الشعري واحداث التواصل الفعال هل 

تتفقني مع هذا الرأي؟ 

• الشاعر ال ينفصل عن الثقافة واملجتمع الذي يعيش 

فيه، فالشاعر عندما يواكب التطور يف الحياة وتجاربها 

فيعرب  قلبه  من  وينطلق  الواقع  بهذا  سيتأثر  بالطبع 

عنه بصورة شعرية، نشهد يف اآلونة االخرية تطورا بل 

تحدثنا  ان  خاصة  التعبري،  صح  إذا  الشعر  يف  انقالبا 

الثقافة  انتشار  اىل  الشباب ويعود سببه  الشعراء  عن 

والتواصل االجتامعي املكثف والذي فتح باب التواصل 

يكون  ان  جدا  املهم  من  والغرب،  العرب  بني  الثقايف 

ثقافته  اىل  باإلضافة  الغربية  بالثقافة  ملم  الشاعر 

فهو  حوله،  يدور  ملا  مدركا  واعيا  يكون  ليك  العربية 

ابن بيئته ويعرب عام يجول يف نفسه تجاه هذه البيئة 

والبيئات املختلفة.  

الكتابات  من  هائل  كم  الشعرية  الساحة  تشهد 

لكنها عىل حساب النوع كيف ميكن اصالح ذلك؟ 

ال  التي  الكتابة  يف  كرثة  الشعرية   الساحة  تشهد   •

تسمى شعرا، بل يطلق عليها صاحبها شعر، لذا فنحن 

نقاط  اىل  الشاعر  ينتبه  ليك  البناء  النقد  اىل  بحاجة 

الضعف يف قصيدته ويصحح هذه النقاط.

املعارص  الشعر  عىل  الرومانسية  النزعة  تطغى 

وبعض الشعراء مقلني يف الكتابة عن األغراض األخرى، 

ما السبب؟ 

• هنالك نزعتان االوىل: هي النزعة الرومانسية والثانية: 

هي النزعة الصوفية حيث نشهد شعراء شباب يكتبون 

الشعر  الصويف بسبب قراءتهم واطالعهم عىل  الشعر 

وايضا  الشعر،  هذا  نحو  ينزحون  بدأوا  لذا  الصويف 

وبغريهم  ودرويش  قباين  بنزار  متأثرون  هناك شعراء 

من الشعراء الرومانسيني فكتبوا الرومانسية.

باهتامم  ويحظى  بغزارة  الشعبي  الشعر  ينترش 

املجتمع هل لك نصيب منه؟

ومشاركتي  الشعبي،  الشعر  يف  القصائد   بعض  يل   •

لبنانية كانت  يف االمارات ضمن امسية شعراء بنكهة 

بشعر شعبي، انا اكتبه كام ذكرت لك ولكن اجد نفيس 

اكرث يف الشعر العمودي الفصيح. 

الشعبي  الشعر  منح  يرفضون  الشعراء  بعض  لكن   •

سمة الشعر. 

• الشعر شعر سواء أكان فصيحا ام شعبيا محكيا، كله 

شعر برشط ان يبدأ من القلب وينتهي اىل القلب. 

كيف تفهمني الحداثة يف الشعر؟

يتوجب 
ان تكتب 
القصيدة 

الحسينية 
بأسلوب 
حداثوي 

مع 
المحافظة 
على التراث 

الثقافي 
والديني

‚
‚
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رأيي،  حسب  بالبناء،  يرتبط  ال  الحداثة  مفهوم   •

الحداثة هي ان تستعمل مفردات العرص الذي تعيشه 

قد  فتكون  الرتايث،  الشعري  الوزن  عىل  املحافظة  مع 

املواضيع  معالجة  وان  والحداثة،  التقليد  بني  جمعت 

اذا تطرقت اىل موضوع  الجديدة تعترب حداثة ولكن 

قديم وعالجته بصورة جديدة ورؤية حديثة تكون قد 

كتبت نصا حداثويا، وهنا الرتكيز عىل الجوهر واملعنى 

وليس عىل املظهر، فالثوب ليس مقياسا للشعر، ألنك 

قد تجد يف النرث شعرية اكرث من الشعر.

يركز الشعر النسوي عىل هموم املرأة وقضيتها أما 

تزال املرأة مظلومة برأيك أم ال؟ 

مظلومة  املرأة  يرون  والشاعرات  الشعراء  بعض   •

اختلف اآلن فال يعرب عن  الواقع  لكن  فيدافعوا عنها 

ظلم املرأة كام كان يف السابق بل انه يشري اىل وجود 

مساعي وتوجهات طيبة انصفت املرأة اىل حد ما بدليل 

انها حارضة وفاعلة  يف االنشطة الثقافية واالجتامعية 

والعلمية وما زلنا نحتاج اىل رفع مستوى هذه املشاركة 

وان يتم منح املرأة االهتامم الكايف اسوة بالرجل  مع 

املجاالت  بعض  يف  املرأة«  عىل  الرجل  »قوامة  حفظ 

وهذا ما نطمح اليه كشاعرات وشعراء، لكن ليس كل 

الشاعرات تدافع عن املرأة فهناك شاعرات تدافع عن 

الرجل، وهذا يعود اىل ذات الشاعر والشاعرة.

ماذا أعدت أسيل لسيد  الشهداء )عليه السالم(؟

• قبل ان ألقي شيئا بحق سيدي اإلمام الحسني )عليه 

السالم( أود ان اتوجه بالشكر اىل كادر مجلتكم  عىل 

هذه املقابلة املفعمة بالحيوية.  

 تباعـد الظـل حــتــى خــلــتــه احــتــجــــبا

وايقنت روحي االسباب مذ عـــــــبــــــرت 

وكنت عند اقرتاب الحـلــم اجــــهــلـــنــــي

ابـصــرنـــي اليـــوم  لـلـه قـلــبـي  نـظــرت 

وكـان دمـعــي قــريـــبا مــن تــنهـــــــــده

فاقرتبا الشك  عني  ابعد  وصـــــــــــــــرت 

ريـح الـــــــــفرات وذاب الغيـــــــم وانسكبا

السبــبــا يــــــــدرك  الذهول كمن ال  حــد 

كــان الـحـســــــــني بعيـن الله مـــحـتـسـبا

يا ليتني كنت مـــــــــــــاء حـينـام طــلــبــا
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المرجعية الدينية وحديث الشارع 

والء الصفار / العراق

وميثل الفرد غري املتعلم الهدف والركيزة الستالم تلك الرسائل 
املضللة ليصبح مبرور الوقت اداة مهمة العادة بثها والرتويج لها 

والدفاع عنها خصوصا اذا كان طرحها يناغم ذائقته.
تلك الخطط والربامج مل تأت من فراغ بل انها تطبخ مبطابخ 
بدعم  تحظى  دولية  مؤسسات  وبارشاف  الغرض  لهذا  اعدت 
االوسط  الرشق  دول  عىل  التامة  هيمنتها  فرض  بهدف  عاملي 
واستغالل  وبضائعها  افكارها  لتسويق  رائجة  اسواقا  لجعلها 

مواردها.
االسلحة  بان  علم  عىل  واملؤسسات  الدول  تلك  ان  كام 
املتطورة والفتاكة وادوات الرتهيب باتت وسائل عاجزة لفرض 
سيطرتها وهيمنتها والبد من ايجاد طرق ووسائل القناع جمهور 
البلد املستهدف بشعاراتها، فلجأت اىل استغالل وسائل االعالم 
او  شعب  اي  بأن  وايقنت  الغرض،  لهذا  االجتامعي  والتواصل 
جمهور ال ميكن السيطرة عليه اال بعد القضاء عىل منظومة القيم 
الوطنية  هويته  ومتزيق  وتدمري  االجتامعي  نسيجه  واستهداف 
مجتمعات  إىل  املستهدفة  املجتمعات  تلك  لتتحول  بالكامل 

عاجزة عن القيام بطرح املبادرات وقيادة التحوالت.
وعودا عىل بدء فان العراق الذي يتمتع مبوقع جغرايف مميز 
استهدافا  االكرث  البلد  اصبح  التنضب  طبيعية  ثروة  وميتلك 
املسلمني  عموم  لدى  روحية  مبكانة  كذلك  يتمتع  انه  خصوصا 
املكانة  السالم، فضال عن  عليهم  البيت  اهل  اتباع  وبالخصوص 
الكبرية للحوزة العلمية واملرجعية الدينية التي متثل اليوم محورا 
رئيسيا ميتد تأثريها الحدود الدولية خصوصا بعد ان ملس العامل 
مواقفها الوطنية الكبرية واملؤثرة التي انقذت العراق من املزالق 
واملنعطفات التي مر بها منذ عام )2003( وحتى يومنا الحارض 
وحافظت عىل استقرار املنطقة ووأدت جميع املحاوالت والفنت 

التي اريد منها اشعال فتنة طائفية ميتد لهيبها اىل خارج البلد.
وااللتفاف  الكبرية  واملقبولية  الروحي  التأثري  هذا  فان  لذا 
الجامهريي واالنصياع واالنقياد لحديثها وتوجيهاتها واالستجابة 
سواء  للكثري  وتوجس  قلق  مصدر  ميثل  زال  وال  كان  لنداءاتها 
قوة  من  ميتلكونه  مبا  محاولني  فعمدوا  البلد  خارج  او  داخل 
للتأثري عىل تلك املكانة ألنهم عىل يقني بان اي نجاح يتحقق يف 

هذا املجال سيكون املنطلق لفتح الباب عىل مرصاعيه لتحقيق 
املآرب والدسائس التي حيكت سابقا والتي ال زالت هجينة.

وبالتايل فان التكثيف االعالمي واصوات النشاز وابواق الفتنة 
طريق  عن  لها  والرتويج  املغرضة  الرسائل  بث  يوميا  تحاول 
استغالل الجهلة وبائعي الذمم، فاصبحنا نسمع من هنا وهناك 
اصواتا تطالب املرجعية مبامرسة ادوار متعددة وادخالها عنوة يف 

الرصاعات السياسية واالمنية عىل املستوى الداخيل والخارجي.
وبعد هذا االستعراض ال بد ان نعي ونفهم بان اي استهداف 
للمرجعية الدينية سندفع مثنه باهضا وعلينا ان النكون ادوات 
ملثل هكذا جهات، وان منيز بني دور املرجعية والفرد وانه ليس 
من الصحيح ان نطالب املرجعية مبامرسة عدة ادوار ونحملها 
جميع السلبيات التي تحدث يف املجتمع، الن الله تعاىل منحنا 
حقوقنا  مامرسة  القوانني  لنا  كفلت  كام  احرارا  وخلقنا  العقل 
بكل حرية، وبالتايل ال بد من استثامر تلك النعم وان نعي دورنا 
ويكون رجوعنا للمرجعية باالمور الكبرية واملصريية والحساسة 

وكذلك يف القضايا الرشعية والدينية.
املرجعية  حث  نتائج  تكون  ان  بالرضورة  فليس  الختام  ويف 
تكون  فأحيانا  بامتياز،  ايجابية  نتائج  معني  أمر  عىل  الدينية 
وأمامها  ومصريية  عامة  مصلحة  فيه  مهم  امر  تجاه  املرجعية 
خياران فتنصح باتباع الخيار الذي تكون ايجابياته اكرث ونتائجه 
املشاركة  عىل  املرجعية  حثت  فاذا  وبالتايل  اقل،  السلبية 
من  لجزء  الفرد  باتجاه مامرسة  تكون  دعوتها  فان  باالنتخابات 
تتحمل  انها  يعني  ال  وهذا  الدستور،  له  ضمنها  التي  حقوقه 

اخطاء السياسيني الذين ستفرزهم تلك العملية الدميقراطية.
انها متتلك  الفساد ال يعني   كام ان دعوة املرجعية ملحاربة 
ومطالبتها  حثها  وإمنا  اآلفة  هذه  عىل  للقضاء  السحرية  العصا 
دوره  ملامرسة  العراقي  والقضاء  للحكومة  دعوة  مبثابة  تكون 
الحقيقي وتنبيه املسؤولني وعموم املوظفني من مخاطر استرشاء 
تلك الظاهرة السلبية عىل املجتمع، وال ميكن ان نحملها نتائج 
جدي  بشكل  معالجتها  عدم  حال  يف  الظاهرة  هذه  تفيش 

وحقيقي.

كافة  عىل  الكبري  واالنفتاح  البائد  الديكتاتوري  النظام  سقوط  بعد  البلد  شهده  الذي  املفاجئ  التغيري  ان  يبدو 

االصعدة ولد سلوكيات وترصفات سلبية داخل املجتمع، خصوصا يف ظل االنتشار الواسع ملواقع التواصل االجتامعي 

التي اشغلت الفرد وجعلته متلقيا بامتياز وأثرت بشكل كبري عىل تفكريه بسبب االيدولوجيات املقصودة من خالل 

الرسائل املكثفة، حتى اصبح من الصعب عىل الفرد وسط ذلك الزخم املربمج ان يجد متسعا من الوقت للبحث عن 

مصدر املعلومات التي يتلقاها والتأكد من سالمتها ومطابقتها للحقيقة.

رؤى 
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المطلب الثاني  : جرائم ضد االنسانية
يعد هذا املفهوم نوعا من أنواع الجرائم الدولية االخرى 

اإلبادة  جرمية  او  العدوان  جرمية  او  الحرب  كجرمية 

الجامعية ، وتتم هذه الجرمية بشن هجوم واسع وممنهج 

ضد مجموعة من املدنيني وعن علم ودراية بدوافع هذا 

الهجوم.

يف  الجرمية  هذه  ارتكاب  صور  تعدد  من  الرغم  وعىل 

افغانستان،  العراق،  فلسطني،  مثل  العامل  دول  مختلف 

فيتنام، وعدم اتخاذ إجراء دويل بشأن جرامئها اال ان تقدماً 

يف  الحرب  جرائم  محكمة  إنشاء  يف  حدث  قد  ملحوظاً 

بالصور  الجرمية ضد االنسانية  يوغسالفيا ورواندا وتتمثل 

التايل:

القرسي  ،النقل  االسرتقاق   ، اإلبادة  العمد،  القتل   (

للسكان املدنيني ، السجن ، التعذيب ، االغتصاب ، اإلخفاء 

القرسي ، الفصل العنرصي ( .
الصورة األولى :القتل العمد

الركن املادي: 

وهو قتل فرد او جامعة معينة عىل شكل نطاق واسع 

متثلت  وقد  املدنيني  السكان  من  مجموعة  ضد  وممنهج 

هذه الصورة يف الرتكيز عىل مصطلح النطاق الواسع ))املعد 

له واملخطط له بشكل واسع((.

وقد متثل هذا الركن يف هذه الصور)1(:

- قتل االمام الحسني )عليه السالم(

في منظور القانون الدولي اإلنساني
• الباحث القانوين: يحيى شعيب السلطاين 

بحوث

)دراسة تاريخية قانونية ( الجزء الثالث

جرائم واقعة الطف
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- قتل االطفال:  عبد الله الرضيع )عليه السالم( والقاسم 

)عليه السالم( وعون بن عبد الله )عليه السالم(.

- قتل الشباب والشيوخ.

وُجّهز  أُعد  جيش  قبل  من  املجموعة  هذه  قتل  -تم 

وتجاوز عدده عرشات اآلالف مقابل 73 رجالً.

الركن املعنوي:

يحقق القصد الجنايئ وانرصاف إرادة الجناة اىل تحقيق 

النتيجة نتيجة تخطيط طويل وإعداد جيش كبري وتسليحه 

وجمعه من عدة مدن بعيدة.

الركن الرشعي:

اإلعامل  حرّمت  ودولية  وطنية  قانونية  نصوص  وردت 

اإلجرامية أعاله) 2(:

1. املادة 405، 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 

.1969

الجنائية  للمحكمة  األسايس  القانون  من   7 املادة   .2
الدويل)3 (

3. املواد 15، 16، 21، 25 .)4(

والربوتوكول  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   13 املواد   .4
الثاين امللحق بها سنة 1977.)5(

الركن الدويل:

للجرمية  العامة  األركان  بتحقق  الركن  هذا  يتحقق 

من  متثله  مبا  الدولية  الجامعة  عىل  الجسيمة  وخطورتها 

انتهاك لقيم االنسانية التي أرسل الله تعاىل عرشات األنبياء 

لتوطيدها.
الصورة الثانية   )اإلبادة (

الركن املادي:

أفراد  قتل  بعملية  الجناة  بقيام  الركن  هذا  يتمثل 

الجامعة بصورة مبارشة او غري مبارشة ومنع وصول وتوفري 

املواد الغذائية واملاء والخدمات الطبية عىل رشط ان تقع 

وممنهج  ومنظم  واسع  ونطاق  سياق  وفق  االعامل  هذه 

وقد متثلت هذه الحاالت باألحداث التالية)6(:

- منع أطفال ونساء الحسني)عليه السالم( والرجال من 

محارصة  ضمن  61هـ  محرم    10 يوم  قبل  والغذاء  املاء 

عسكرية للجيش املعادي.

األطفال  عىل  الهجوم  خالل  من  والغذاء  املاء  منع   -

والنساء بعد قتل جميع الرجال.

- تقييد جميع النساء واألطفال واإلمام عيل بن الحسني، 

بالقيود وعدم تقديم جميع أنواع املعيشة لهم.

الله  عبد  منهم  العمل  هذا  نتيجة  أطفال  عدة  وفاة   -

الرضيع ، وعيل بن الحسني، القاسم بن الحسن، عون بن 

عبد الله بن جعفر، رقية، خولة، حميدة.

- عدم تقديم الخدمة الطبية للجرحى ومنهم اإلمام عيل 

بن الحسني )عليه السالم(.

الركن الرشعي:

هذا  تجرم  ودولية  وطنية  عديدة  مصادر  وردت  وقد 

العمل:

1. املواد 368، 369، 371، 405، 406، 412، 413، 414، 

415، 416، من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 
)7(.

2. املادة 7 من قانون املحكمة الجنائية الدولية .)8(

3. املواد 16، 17، 21، 24، 29، 32، 33، 34 من اتفاقية 
جنيف الرابعة 1949.)9(

 1977 الثاين  الربوتوكول  من   13  ،8  ،7  ،6  ،4 املواد   .4
امللحق باتفاقية جنيف 1949.)10(

الركن الدويل:

ان الخطورة العالية التي تشكلها جرائم القانون الدويل 

 )1(الطربي، مصدر سابق، ص320؛ابو مخنف، مصدر سابق، ص237.

)2(نبيل عبد الرحمن، مصدر سابق، ص171

)3(موقع معهد واشنطن  للدراسات اإلسرتاتيجية.

)4(حسني شكر الفلوجي، مصدر سابق، ص177-125

)5(الطربي ،مصدر سابق، ص137-47-39-25-18.

)6(ابن االثر ، مصدر سابق، ص383.

)7(ماهر عبد شويش، رشح قانون العقوبات ، القسم الخاص،ط، املكتبة 

الوطنية، 1997، ص303.

الثقافة،  )8(حسني الشيخ محمد طه، القضاء الدويل الجنايئ،ط، مطبعة 

اربيل، 2004، ص57.

)9(حسني شكر الفلوجي، مصدر سابق، ص176-171-26-18

)10(مصدر سابق، 177-162.

)11(ابو مخنف ، مصدر سابق،ص319 ؛ الطربي، مصدر سابق، ص222.

)12(جامل ابراهيم الجبوري، مصدر سابق، ص89-65.

الدولية،ط1  الجرائم  الجنايئ، اهم  الدويل  القانون  القادر،  )13(عيل عبد 

منشورات الحلبي القانونية، دمشق، 2010، ص89.

)14(حسني شكر الفلوجي، مصدر سابق، ص 177-105.

)15(نفس املصدر، ص177-125.

سابق، ص312؛  الطربي، مصدر  سابق،ص412.؛  )16(ابو مخنف، مصدر 

سابق،  مصدر  الكويف،  اعثم  ص102؛ابن  سابق،  مصدر  الطربيس، 

ص159؛الذهبي، مصدر سابق، ص317

؛السيوطي، مصدر سابق، ص166.

)17(نبيل عبد الرحمن، مصدر سابق، ص21 وما بعدها .

الدول  ضد  العقوبات  الدويل،  الجزايئ  النظام  حرب،  جميل  )18(عيل 

واألشخاص،ط، منشورات الحلبي للقانون، دمشق، 2010، ص74.

)19(حسني شكر الفلوجي، مصدر سابق، ص40-39-18.

)20(حسني شكر الفلوجي ،مصدر سابق، ص177-125.
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الشيخ الكرباليئ:االطالع عىل الواقع يكشف حقيقة املامرسات العبادية 

كانت املحطة االوىل يف جولة الوفد هي مرقد االمام الحسني وأخيه ايب 

الفضل العباس)عليهام السالم( ليعقبها اللقاء مبمثل املرجعية الدينية يف 

كربالء املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ مبكتبه داخل الصحن 

الحسيني الرشيف.

وأكد الشيخ الكرباليئ خالل استقباله الوفد عىل اهمية اللقاءات والزيارات 

عىل  االطالع  بغية  للعراق  والدينية  العلمية  الشخصيات  بها  تقوم  التي 

حقيقة االوضاع يف البلد.

 وقال الكرباليئ خالل اللقاء »ان اإلسالم وأمئة اهل البيت عليهم السالم 

التدابر  من  وحذروا  املسلمني  بني  والتالقي  التواصل  عىل  كثريا  أكدوا 

والتقاطع الذي يضعف األمة اإلسالمية«.

وأشار اىل ان »اإلعالم املعادي ال ينقل الحقيقة، لكن االطالع عىل الواقع 

املسري  خالل  يجري  وما  العبادية  املامرسات  حقيقة  يكشف  الذي  هو 

شأن  من  »ان  مبينا  املناسبات«،  يف  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  لزيارة 

معركة  أهي  تجري  التي  واملعركة  الرصاع  حقيقة  كشف  الزيارات  هذه 

بني املكونات العراقية؟ ام هي رصاع مع فكر تكفريي ظالمي ال عالقة له 

باإلسالم؟.

املرجع الديني الحكيم )دام ظله(: نحذر من التورط بسفك دم املسلم 

يف اليوم التايل توجه الوفد ملحافظة النجف االرشف  لزيارة مرقد االمام 

عيل )عليه السالم( والحوزة العلمية الرشيفة، وتم لقاؤهم هناك باملرجع 

الديني السيد محمد سعيد الحكيم)دام ظله( الذي دعا خالل لقائه الوفد 

» جميع األطراف املنضوية تحت لواء اإلسالم إىل التحيل بالحكمة وحسن 

وفد علماء من مصر 
يشيد بوحدة العراقيين

عىل هامش زيارة وفد من علامء ومشايخ من دولة مرص الشقيقة للعراق بدعوة من دار االفتاء العراقية، نظمت العتبة الحسينية 

املقدسة برنامجا الستضافة الوفد يف العتبة املقدسة وزيارة املدن املقدسة ضمن برنامجها للتبادل الفكري والتعريف مبستوى التعايش 

السلمي يف العراق والرتابط األخوي بني البلدين الشقيقني.

وضم الوفد الدكتور )محمد رمضان( األمني العام ملجلس علامء املسلمني والشيخ )نشأت زارع( كبري أمئة يف وزارة األوقاف املرصية 

والشيخ )حمدي راشد( قارئ القرآن الكريم يف اإلذاعة والتلفزيون املرصي.

• تقرير: سالم الطايئ

تقارير
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الترصف ونبذ كل أشكال التناحر الذي أرض باملسلمني«.

 وقال سامحته ان »من واجبنا ان نقف وقفة دفاع وليس وقفة هجوم 

انطالقا من تعاليم الدين اإلسالمي« محذرا سامحته« الجميع من التورط 

بدماء املسلمني سواء بالقول أو الفعل، وأن يقّر كل طرف بالواقع القائم 

ويعرتف باآلخر ويراعي حدود الله تعاىل يف تعامالته، ألن اإلنسان أكرم 

عند الله تعاىل من كل يشء« عىل حد وصفه.

الشيخ محمد رمضان محمد:الفرقة تورد األمة موارد الهالك

وقدأشاد عضو وفد علامء االزهر الخطيب محمد رمضان محمد »بدور 

والدفاع  والسالم  االمن  حفظ  يف  االرشف  النجف  يف  العليا  املرجعيات 

عن االرض واملقدسات ومحاربة الفكر املتطرف الذي يهدف اىل تشويه 

اإلسالم« .

للعراق هي  زيارتنا  من  املستوحاة  »الرسالة  ان  رمضان  الخطيب  وبني   

اثبات التكاتف بني السنة الشيعة، وأننا جميعا نعتصم بحبل الله تعاىل 

الله تبارك  الفرقة تورد هذه األمة موارد الهالك كام قال  وال نفرق، الن 

وتعاىل يف كتابه الحكيم )واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا(، مضيفا 

»نحن كسنة وشيعة ربنا واحد وكعبتنا واحدة وعدونا واحد«.

الوفد يشارك يف ندوة حول التقارب بني املذاهب االسالمية 

اإلسالمية  املذاهب  بني  والتعايش  التقارب  ندوة حول  الوفد  وقد حرض 

الحسينية  العتبتني  مع  بالتنسيق  الكوفة  جامعة  يف  الفقه  كلية  اقامتها 

والعباسية املقدستني وحرضها عدد من رجال الدين واالساتذة يف النجف 

االرشف.

 « ان  الله  فرج  وليد  الدكتور  الكوفة  الفقه يف جامعة  كلية  عميد  وقال 

اإلسالمية  بالوحدة  تتعلق  التي  والتصورات  اآلراء  الندوة تضمنت عرض 

بهذا  االنجازات  من  الكثري  تتحقق  ان  ونأمل  الشيعي  السني  والتواصل 

الخصوص«.

واضاف فرج الله » إننا نسعى يف هذا اللقاء إىل التواصل الفعيل الحقيقي 

بني العامل االسالمي  ونعمل عىل خلق االنفتاح الواعي ونأمل أن يتوج هذا 

بتحقيق الوحدة اإلسالمية بني املسلمني واىل رفع الشبهات وااللتباس من 

أذهان الكثريين، ونهدف اىل ايضاح الصورة الحقيقية الناصعة عن الشيعة 

والتشيع و مذهب اهل البيت عليهم السالم«.

الدكتور وليد مطر: رسالة للذين يريدون تشويه الحقائق

من جانبه قال الدكتور وليد مطر من جامعة األزهر أن » الندوة أقيمت 

من أجل خلق التقارب بني املذاهب وحل جميع املشاكل والوصول اىل 

وتحديد  الشيعة  مع  السنة  بها  يتالقى  والتي  املعينة  النقاط  من  نقطة 

الندوة  تم خالل   « أنه  مبينا  املذاهب«  بني  النظر  االختالفات ووجهات 

املحبة  الزيارات ونرش  التواصل وتبادل  التي متنحنا  الربامج  اعداد بعض 

والتبادل الفكري واآلراء الشيعية والسنية ».

وأشار الدكتور مطر اىل ان  »الندوة تعترب رسالة للذين يريدون تشويه 

الحقائق ونقول لهم افعلوا ما شئتم فان الله غالب عىل امره كام قال تعاىل 

يف كتابه الكريم  )والله غالب عىل أمره ولكن أكرث الناس ال يعلمون(«.
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زارع: سنكون أداة رادعة ملن يبث التفرقة بني املذاهب

ويف ختام زيارة الوفد للعراق أقامت العتبة الحسينية املقدسة يف أروقة 

للوفد بحضور مختلف  السالم(مؤمترا صحفيا  مدينة سيد االوصياء)عليه 

وسائل االعالم.

وقال الشيخ )نشأت زارع( كبري أمئة يف وزارة األوقاف املرصية أن » أسباب 

التي  االنتصارات  مبناسبة  العراقي  للشعب  التهنئة  لتقديم  هي  الزيارة 

تحققت عىل قوى الظالم والعدوان، ومن أجل بث روح التعايش اإلنساين 

العراقي، أو  السلمي بني جميع األفراد، سواء كان عىل مستوى الشعب 

الشعب املرصي«.

وأشار إىل أن » اإلعالم الكاذب كان له دور يف تشويه املذهب الشيعي، 

فبعضهم يقول أن قرآن الشيعة محرف وغري صحيح، لكننا وجدنا العكس 

هكذا  يبث  ملن  رادعة  أداة  وسنكون  املقدسة،  العتبات  ويف  العراق  يف 

أمور، التي تحث عىل التفرقة بني املذاهب«.

أحمد صابر:الشعب العراقي واملرصي يد واحدة ملقاتلة اإلرهاب

فيام بني الشيخ )أحمد صابر( مقيم الشعائر يف وزارة األوقاف واملسؤول 

عن الخطب والدروس يف جميع مساجد مرص أن » الشعب املرصي كان 

يراقب ويدعو للشعب العراقي باالنتصار عىل قوى الرش، ونحن كام قاتل 

الرش  قوى  أيضا  سيناء  يف  نحن  قاتلنا  اإلرهايب،  داعش  العراقي  الشعب 

واحدة  يد  واملرصي  العراقي  فالشعب  اإلرهايب،  داعش  بكيان  املتمثلة 

ملقاتلة اإلرهاب«.

مثلام  تشويه  حملة  اىل  تعرضا  وشعبه  العراق  راشد:  حمدي  الشيخ 

تعرضت له مرص

راشد  الشيخ حمدي  املرصي  والتلفزيون  االذاعة  يف  القرآن  قارئ  قال  و 

الزيارة جاءت للتعبري عن املحبة والتعايش وتوطيد  يف حديث ملراسلنا: 

العالقات وبحثاً عن حقائق اسالمية، وتصفحت القرآن يف العتبة الحسينية 

املقدسة وشاهدت الناس وهي تصيل، ومل اجد سوى ان العراق وشعبه 

تعرضا اىل حملة تشويه مثلام تعرضت له مرص، وان العراقيني استطاعوا 

بتامسكهم ان يردوا هذه الحمالت التشويهية، وان يتعايشوا فيام بينهم.

جامل الدين الشهرستاين: برنامج لالطالع عىل مستوى التعايش السلمي 

بني البلدين

وقال رئيس قسم االعالم يف العتبة الحسينية املقدسة السيد جامل الدين 

الدول  عىل  باالنفتاح  منهجها  وضمن  الحسينية  العتبة  ان:  الشهرستاين 

العربية، وجهت دعوة لألزهر الرشيف لتوفيد مجموعة من علامء الدين 

اىل العراق، ضمن برنامج التبادل الفكري لإلطالع عىل مستوى التعايش 

السلمي يف البلدين الشقيقني.

وأضاف: ان الوفد قام بزيارة العتبتني املقدستني يف كربالء، والتقى عددا 

من علامء الدين يف العراق، وكذلك التعرف عىل بعض الكتب الدينية.

برنامج متنوع

وقال معاون رئيس قسم اعالم العتبة الحسينية املقدسة حسن عيل كاظم: 

بتاريخ 2018/1/27 استضافت العتبة الحسينية املقدسة ملدة خمسة ايام 

من   وفدا  العراقية  االفتاء  دار  من  بدعوة  للعراق  زيارتهم  هامش  عىل 

جامع االزهر ووزارة االوقاف املرصية وذلك لغرض زيارة املدن العراقية 

الوفد اىل محافظة  حيث تم زيارة املناطق املقدسة يف كربالء ثم توجه 

النجف االرشف لزيارة مرقد االمام عيل )عليه السالم(ولقاء املرجع الديني 

محمد سعيد الحيكم فيام بعد توجه الوفد اىل العاصمة العراقية بغداد 

لزيارة العتبة الكاظمية املقدسة وزيارة مرقد الشيخ عبد القادر الكيالين 

رئيس  املال  خالد  بالشيخ  واللقاء  بغداد  يف  النعامن  الحنيفة  ايب  ومرقد 

جامعة علامء العراق، والدكتور الشيخ مهدي الصميدعي رئيس دار االفتاء 

العراقية.

واضاف قائال : كام متت زيارة العتبة العسكرية املقدسة يف مدينة سامراء 

مبحافظة صالح الدين ولقاء عدد من اهايل املدينة املقدسة، عقبها زيارة 

محافظة بابل االثرية لإلطالع عىل املناطق االثرية وزيارة املراقد املقدسة 

يف املحافظة كمرقد زيد الشهيد)عليه السالم( ومرقد العامل بن طاووس، 

وزيارة مركز العالمة الحيل التابع للعتبة الحسينية املقدسة.

واختتم حديثه بقوله: ويف ختام زيارة الوفد للعراق عقد يف مدينة سيد 

من  مجموعة  وحرضه  صحفي  مؤمتر  كربالء  يف  السالم(  االوصياء)عليه 

الوسائل االعالمية، وقد أكد خالله الوفد بان هناك تضليال كبريا من قبل 

وسائل االعالم عىل العراق وان ما شاهدوه يف العراق خالف ما كان ينقل 

يف الوسائل االعالمية.
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االمام عليوأول نظام ضريبي عادل

د.منارق العكييل

وهي تحتســب حسب النظام االقتصادي الذي تعتمده كل دولة، اال ان عديدا من 

املجتمعات عانت من الرضائب بسبب السياسات املجحفة التي اتبعتها بعض الدول 

حتى أصبحت تتحايل بغية عدم دفعها مبا يعرف اصطالحا بالتهرب الرضيبي.

وقد عرف االســالم الرضيبة بأنها االقتطاعات املالية )العينية منها او النقدية( التي 

تقتطعها الدولة اإلسالمية من أموال األفراد وتخصص مبالغها لتغطية النفقات العامة، 

ويف نفس الوقت تستند فرضيتها إىل األحكام والقواعد الكلية للرشيعة اإلسالمية.

وقد كان االمام عيل عليه السالم من املشددين عىل جباية الرضيبة بهدف استثامرها 

لتحســني املســتوى املعييش ألفراد املجتمع، ويبدو ذلك واضحــا من خالل عهده اىل 

مالك االشرت النخعي اذ انه كان يشرتط ان تخصص الرضائب التي يتم جبايتها إلعامر 

األرض وتوفري البنية التحتية وتحقيق االنجازات التي تليق باألفراد.

 وبهذا نجده عليه الســالم قد ســبق الرشق والغرب يف التشديد عىل تفقد أحوال 

الرعية وعدم فرض رضيبة دون ان تخصص إلعامر البالد وبذلك يكون عليه السالم قد 

أسس لسياسة مالية مميزة وعادلة فيام يتعلق بأمر الرضيبة )الخراج(.

 كــام اتبع عليه الســالم نظام الحوافز الرضيبية للحد مــن حالة التهرب الرضيبي، 

والحوافز الرضيبية تعني استخدام الرضيبة كسياسة لتحفيز نشاط اقتصادي معني من 

خالل تخفيض السعر الرضيبي وفرض الرضيبة عىل اوعية رضيبية معينة دون غريها 

االمر الذي يشــجع عىل زيادة االســتثامر وتنمية االدخار، كــام ان للحوافز الرضيبية 

اهميــة بالغة لتحقيق الجوانب االقتصادية االخــرى املتعلقة بالدخل الفردي كإعفاء 

الحــد االدىن الالزم للمعيــش ومراعاة االعباء العائلية، وذلــك بان تراعي الترشيعات 

الرضيبية حد الكفاية، فاذا زاد الدخل الشــخيص عن الحد الالزم للمعيشــة فتفرض 

الرضيبــة عىل ما زاد عن ذلك القدر الالزم للمعيشــة، امــا اذا نقص عن حد الكفاية 

فيعفى من الرضائب.

 وهكذا ساعد النظام الرضيبي الذي أسس له االمام عيل عليه السالم عىل استقرار 

الدولــة وبناء مجتمــع متوازن يهدف اىل عدم إثقال كاهــل املواطن الفقري مع عدم 

تجميع رؤوس االموال وحرصها بيد فئة قليلة.

الرضيبة عبارة عن مبلغ مايل واجب دفعه عىل كل فرد ســواء أكان معنويا كالرشكات او 

حقيقيا كاألفراد، وتعد )اي الرضيبة( إحدى مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة لســد 

النفقات العامة وتوفري املبالغ الالزمة لإلنفاق عىل الخدمات التي تقدمها للمجتمع كالصحة 

والتعليم وتوفري االمن.

بأقالمهم



تقارير

املفهوم..

التســّوق االلكرتوين بشــكل عمومي ومبّسط يعني 

وجود مخازن تحتوي عىل كافة أنواع البضائع يف أنحاء 

معينة من العامل، وميكنك كمشــرتي إمتام الصفقة عن 

طريق جهاز الحاســوب او املوبايــل املزوَّد باالنرتنت، 

وذلك بإدخال الرقم الرسي الخاص ببطاقتك االئتامنية، 

ثــم خصم مبلغ الرشاء من حســابك املرصيف الكرتونياً 

خالل ثــواٍن معــدودة، لينتهي األمــر بانتظار وصول 

الســلعة التي اشــرتيتها، والتي غالباً ما تصل بأوقات 

محددة من قبل الرشكة او املخزن.

ولكن، ما الذي يجعل املواطن يتجه صوب التسّوق 

االلكرتوين بأن يرســل أموالــه يف العامل االفرتايض، دون 

أن يشــاهد مبارشةً  تفاصيل الســلع والخدمات وسري 

عملية التعامل او التبادل التجاري او الخدمي؟

• تقرير: صباح الطالقاين

مل يكن التسّوق االلكرتوين العمومي هدَف الفكرة الرئيسية من إنشاء هذه الصيغة التعاملية التي تعد حديثة نوعاً ما، امنا كان مقترصاً عىل بيع 

الكتب من املوقع الذي ال زال األشهر يف العامل وهو موقع امازون.

وفيام بعد تطورت هذه الفكرة لتشمل مختلَف أنواع السلع والتعامالت يف كافة أنحاء العامل، وتأسست تبعاً لذلك عرشات املواقع املتخصصة 

بالتسّوق االلكرتوين.

ولعل ما ميكن أن نُطلق عليه )الوعي التكنولوجي( وامتالك جزء بسيط من أسس التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، هو أهم ما يجب 

أن يتسلّح به الشخص عندما يهّم بإطالق أمواله يف العامل االفرتايض سعياً للتجارة او التسّوق االلكرتوين، حيث ال يشء ملموس سوى تعامالت رقمية.

التسوق االلكتروني.. 
نمٌط جديد يطرق أبوابنا
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وما هي مميزات التسّوق االلكرتوين التي تجعل منه 

منافساً للتسّوق التقليدي؟

وما هي باملقابل مساوئ وعيوب هذا التوجه؟

ايجابيات

يفيد حيدر عبد املحســن، متســّوق الكرتوين، بأن” 

أهــم ايجابيات هذا النوع من التســوق هي الحصول 

عىل ســعر أقــل، وتوفري الوقــت حيث ميكنــك امتام 

االختيار وعملية الرشاء خالل دقائق معدودة.

ويضيف حيدر الذي ميتهن التســّوق االلكرتوين منذ 

5 سنوات” هناك أيضاً عّدة مزايا ميكن اجاملها بالتايل:

-التســّوق االلكرتوين يوفر الجهــد وعناء البحث يف 

مراكز التســّوق، خاصة اذا كان االمــر يتعلق باملرىض 

وكبار السن واالطفال الذين يجدون صعوبة يف مرافقة 

ذويهم للتسوق..

- الحفــاظ عىل األمــوال يف املصــارف وتداولها عرب 

االنرتنت يف البيع والرشاء قد يحقق نوعاً من الطأمنينة 

لألفراد خاصة يف الدولة املستقرة، ما يزيح عن كاهلهم 

مســؤولية الحفــاظ عىل أموالهم مــن التلف والضياع 

والرسقة فيام لو كانت بني أيديهم..

-التعامل مع مواقع التسّوق االلكرتوين يبقى مفتوحاً 

عىل مدار 24 ســاعة باليوم، وكذلك التفاعل بني الفرد 

وهذه املواقع يكون متاحاً وســهال يف أي وقت، وهذه 

خاصية قد ال تتوفر يف عامل التسوق التقليدي..

وفيام يخــص التســّوق االلكرتوين يف العــراق يفيد 

حيدر بــأن” هنــاك رشكات محليــة بالعاصمة بغداد 

أبرزها )شــوب مني(، وأخرى عامليــة مثل )امازون( و 

)عيل اكسربيس الصينية( ميكن التداول معها الكرتونياً 

مبستوى أمان جيد.

وبالنسبة ألوىل الخطوات وهي إصدار بطاقة التسوق 

يؤكد حيدر ان” هناك بنوك آمنة للحصول عىل بطاقة 

التســوق )ماســرت كارد( مثل مرصف التجارة العراقي، 

ومرصف التنمية الدويل، واملرصف الدويل االسالمي، أما 

البنــوك العاملية مثل )pioneer bank( و )ok pay( و 

)money polo( فإنها تبعث لك بطاقة التسوق مجاناً 

او بســعر رمزي، وهي تدعم دولــة العراق من ناحية 

التسوق”.

ويوضــح” بعد الحصــول عىل بطاقة التســّوق يتم 

تســجيل حســاب بأحد املتاجر االلكرتونية، ثم القيام 

بعملية الرشاء واضافة عنوان الســكن، وانتظار املنتوج 

الذي تختلف مدة وصول من اسبوع اىل اسبوعني”.

محاذير وسلبيات..

ويحــّذر كــرار الصفــار، وســيط تســّوق الكرتوين، 

مــن احتــامالت حدوث عمليــات احتيــال او اخرتاق 

للمعلومات الشــخصية للراغب بالتسّوق، خاصة وانه 

يف االونة االخرية ظهرت مواقع تسوق مزيّفة وجامعات 

اخرتاق معلوماتية يف أنحاء عديدة من العامل..

ويضيف” من االشــياء االخرى التــي ميكن اعتبارها 

ســلبيات للتســوق االلكــرتوين، هي ان بعــض أرباب 

األعــامل التجارية واملســوِّقني، يتعرّضون عرب اإلنرتنت 

لعمليــات ابتزاز تحت ضغوط الدعايــة املضادة التي 

تســتهدف منتجاتهــم، بهدف توجيه املســتهلكني إىل 

رشاء منتجــات اخرى، وهذا قد يــؤدي اىل عدم الدقّة 

يف االختيــار او تأثُّر املتســّوق مبنتج قــد ال يكون هو 

االفضل..

ويتابــع كــرار” من الســلبيات ايضاً، ضعــف تقبّل 

املواطــن يف البــالد العربية عموماً ملســألة التســوق 

اإللكرتوين، وعدم توفر وســائل الدفع اإللكرتوين بكرثة، 

وجهــل التعامل معها، وعدم معرفة وســائل الشــحن 

املناسبة واآلمنة.

ويختم كرار بتوضيح يخص عدم اســتطاعة املشرتي 

التأكــد من جودة أو نوعية املنتوج وســالمته اىل حني 

وصوله قائالً” هنا قد تربز مشكلة يف حال عدم امكانية 

إرجــاع املنتوج، ولكن توجد خدمة تأمني ميكن توفرها 

ملعالجــة هذه املشــاكل، حيث توفر بعــض الرشكات 

الحامية للمشــرتي مــن ناحية الضــامن والتعويض يف 

حال اإلخالل بعملية الرشاء، وذلك بإضافة مبلغ بسيط 

عىل قيمة الرشاء”.

حيدر عبد املحسن

كرار عبد املهدي
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شممدوُت بذكممرَك شممدَو الَحمماْم

األسممر قلبممي  جالُممك  وشممدَّ 

منتممداك إىل  فكممري  حمماَم  لممذا 

فممرُت عممى خطممك املسممتقيم

شممنئُت الممذي المنممي يف هممواك

الممورى أزىك  بأنممك  علمممت 

طينتمممممي يف  والؤك  فممكان 

إذا ممما ُذكممرَت انجلممْت كربتممي

وشعشممع نممورك يعلممو الممراح

املكرمممات ذوي  عميممد  وأنممت 

الرحيم الممرؤوف  َملكممَت فكنت 

بذلممَت فأعطيممت هممذا عطمماَك

فيمما فلْممذة املصطفممى والبتممول

الممذي األيّب  أنممت  ألنممك 

أتنقاد يمما بن الذرى الشممامخات

أُفّديممك بالنفممس يمما بممن البتول

الخطمموب تُرْعممُه  ملْ  بطمماً  ويمما 

عللى الغصللن يُعلن بند السللاْم

يُللاْم ال  معشللوُقُه  تَللُك  وَمللن 

ورفللرف حتللى اهتدى واسللتقاْم

األنللاْم جميللع  يهللدي  وخطللك 

فهللا هللو يخبللط وسللط الظاْم

كللراْم ُغللرِّ  سللادات  ووارث 

الفطللاْم قبللل  حبللك  فأُلهمللُت 

السللاْم جانحللّي  يف  وأرشَق 

دعلللللاْم أقللوى  للديللن  ألنللك 

املقللاْم وعللايل  الربايللا  إمللام 

الغللاْم يضاهللي  نوالللك جللوٌد 

عللاْم كل  يف  ذكللراك  يخلّللد 

تُسللاْم أْن  أو  املذلّللة  أبيللت 

صنعللَت اإلبا يللا بن خللر األناْم

تُسللاْم أْن  أو  تنقللاد  وحاشللاك 

ويللا بن الللويص وحامللي الّذماْم

الِجسللاْم الرزايللا  زلزلتلله  وال 
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السؤال:

 هل يجوز بيع األوراق النقدية بأكرث منها؟ 

الجواب: 

يجوز بيع بعضها ببعض متفاضالً مع اختالفهام جنساً نقداً أو نسيئة فيجوز بيع 

خمسة دنانري عراقية بدينار كويتي مطلقاً ، وأّما مع االتحاد يف الجنس فيجوز 

التفاضل يف البيع بها نقداً، وأما نسيئة فال يخلو عن إشكال فاألحوط وجوباً تركه.

السؤال: 

أود االستفسار عن الحكم الرشعي بخصوص رشاء سيارة بالتقسيط ، إذ أن هناك الكثري من رشكات السيارات و الوكالء املحليني و 

الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و املستعملة عن طريق األقساط ، فعندما يتقدم املشرتي لرشاء سيارة باألقساط 

تقوم هذه الرشكات و الوكالء بتقديم طلب إىل املقرضني الذين يتعاملون معهم ، واملقرضني بالدرجة االوىل هم البنوك و اتحادات 

االئتامن Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة عىل القرض و حسب مدة يتم تعيينها، و بالتأكيد توجد بعض 

العقوبات أو الغرامات يف حال عدم التسديد يف املدة املعينة.

يتم احتساب هذه الفائدة عىل عدة معطيات مهمة مثل السجل املايل للشخص و الدخل و التزامه بدفع الفواتري و هكذا ، يعني 

بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت )4% ( أو )3.75% ( أو )5% ( أو اكرث او اقل، فهل رشاء السيارة 

بهذه الطريقة حالل أم حرام؟

بوركتم و شكراً جزيالً 

الجواب: 

إذا كان املقصود بأن املقرضني هم من يقومون برشاء السيارة من رشكة السيارات ومن ثّم بيعها باألقساط عىل أن تكون نسبة 

الفائدة جزءا من الثمن : فهذا ال بأس به . 

نعم فرُض غرامة أو عقوبة يف حال التأخري يف التسديد هذا غري جائز. 

وإن كان املقصود أّن أصحاب الرشكة هم من يقومون بالبيع مبارشًة للمشرتي ، وتسديد الثمن إمّنا يكون من املقرضني ، وهم 

بدورهم يرجعون عىل املشرتي بفائدة : فهذا حرام

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

الشراء بالتقسيط

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية
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وهو متليك مال آلخر بالضامن يف الذمة مبثله إن كان مثليا و بقيمته إن كان قيمياً ، و يقال للمتملّك ] املقرض 

وللمملّك )املقرتض( و)املستقرض(.

مسألة 1002 : يكره االقرتاض مع عدم الحاجة و تخف كراهته مع الحاجة و كلام خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، و 

كلام اشتدت خفت إىل أن تزول ، و األحوط ملن مل يكن عنده ما يويف به دينه و مل يرتقب حصوله عدم االستدانة إال 

عند الرضورة أو مع علم املستدان بحاله .

مسألة 1003 : إقراض املؤمن من املستحبات األكيدة سيام لذوي الحاجة ملا فيه من قضاء حاجته و كشف كربته ، 

و عن النبي صىل الله عليه و آله : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله يف زكاة و كان هو يف صالة من 

املالئكة حتى يؤديه ، و عن الصادق عليه السالم : أميا مؤمن نفس عن مؤمن كربة و هو معرس يرس الله له حوائجه 

يف الدنيا و اآلخرة ، و عنه عليه السالم أنه قال : و الله يف عون املؤمن ما كان املؤمن يف عون أخيه ، و عنه عليه 

السالم : ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إال حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه.

مسألة 1004 : حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج إىل إيجاب كقوله : ) أقرضتك ( و ما يؤدي معناه ، و قبول 

دال عىل الرضا باإليجاب ، و ال يعترب يف عقده العربية بل يقع بكل لغة ، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه فلو دفع 

ماالً إىل أحد بقصد القرض و أخذه املدفوع بهذا القصد صح قرضاً .

مسألة 1005 : يعترب يف املقرض و املقرتض ما يعترب يف املتعاقدين يف سائر املعامالت و العقود من البلوغ و العقل و 

القصد و االختيار و الرشد و كذا عدم الحجر لفلس يف املقرض .

مسألة 1006 : يعترب يف القرض أن يكون املال عيناً ، فلو كان ديناً أو منفعة مل يصح القرض ، نعم يصح إقراض الكيل 

يف املعني كإقراض درهم من درهمني معينني ، و ال يصح إقراض املبهم كأحد هذين املالني .

مسألة 1007 : يعترب يف القرض أن يكون املال مام يصح متلكه ، فال يصح إقراض الخمر و الخنزير ، و ال يعترب فيه 

تعيني مقداره و أوصافه وخصوصياته التي تختلف املالية باختالفها إذا كان مثلياً و ال قيمته إذا كان قيمياً ، نعم عىل 

املقرتض تحصيل العلم بذلك مقدمة ألدائه ، و هذا أجنبي عن اعتباره يف صحة القرض .

مسألة 1008 : يعترب يف القرض القبض ، فال ميلك املستقرض املال املقرتض إال بعد قبضه ، و ال يتوقف عىل الترصف .

مسألة 1009 : القرض عقد الزم ليس للمقرض و ال املقرتض فسخه حتى ترجع العني املقرتضة إىل املقرض لو كانت 

موجودة ، نعم للمقرض فيام إذا مل يكن القرض مؤجالً ملصلحة املقرتض عدم إنظاره و مطالبته باألداء و لو قبل قضاء 

وطره بل و لو قبل ميض زمان ميكن فيه ذلك ، كام أن للمقرتض فيام إذا مل يكن القرض مؤجالً ملصلحة املقرض أن 

يؤديه إليه و ليس له حق االمتناع من قبوله .

مسألة 1010 : لو كان املال املقرتض مثلياً كالحنطة و الشعري و الذهب و الفضة و نحوها ثبت يف ذمة املقرتض مثل 

ما اقرتض ، و لو كان قيمياً كالغنم و نحوها ثبت يف ذمته قيمته وقت التسليم إىل املقرتض .

مسألة 1011 : يحرم اشرتاط الزيادة عىل املقرتض بأن يقرضه ماالً عىل أن يؤديه بأزيد مام اقرتضه ، سواء اشرتطاه 

رصيحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه ـ و تستثنى من ذلك موارد تقدمت يف املسألة 232 ـ ، و هذا هو 

الربا القريض املحرم الذي وعدنا ذكره يف كتاب البيع ، و حرمته تعم املعطي و اآلخذ .

منهاج الصالحين - ج2

أحكام القرض
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بانوراما

شعبة السادة الخدم موروث يتجدد



• تصوير: قاسم العميدي



قراءه في كتاب

التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة
ألول مرة

كتاب يكشف عن مواقف المرجعيات الدينية في النجف االشرف ودورها 
في تأسيس نظام اداري وقانوني للعتبات المقدسةفي العراق

الحسني  االمام  مرقد  عىل  طرأت  التي  الكبرية  التغريات  ظل  ويف 

عليه السالم بعد سقوط النظام البائد وتويل املرجعية الدينية العليا 

املقدسة،  العتبات  عىل  املبارش  االرشاف  مهمة  االرشف  النجف  يف 

رشعت االدارة الجديدة للعتبة الحسينية املقدسة اىل اعتامد التنظيم 

االداري للقيام بالتزاماتها املختلفة وفقاً للقوانني النافذة.

كام شكلت تلك التغريات التي طرأت عىل العتبات املقدسة بعد 

تشهدها  مل  عملها  طبيعة  يف  تحول  نقطة  السابق  النظام  سقوط 

طيلة الحقب الزمنية املاضية، حتى اصبحت محط اهتامم الباحثني 

واالكادميي  الباحث  ان  اال  االسالمي،  بالتاريخ  واملهتمني  واملؤرخني 

السيد سعد الدين البناء تناول ذلك وبشكل مفصل يف رسالة املاجستري 

املوسومة )التنظيم القانوين للعتبة الحسينية املقدسة( كاشفا والول 

النجف  يف  الدينية  املرجعيات  ومواقف  الوثائق  من  عدد  عن  مرة 

حينام خلق الله الكون اسس له نظاما كونيا دقيقا لضامن دميومته وابتعث االنبياء والرسل والكتب الساموية اىل االرض لتنظيم الحياة، 

اذ ال حياة بال نظام والدميومة بال تنظيم.

لذا فالتنظيم يهتم برسم أبعاد الهيكل العام واألنشطة والصالحيات والسلطات والعالقات لتحقيق االهداف املنشودة فضال عن ضامن 

االستقرار، االمر الذي دفع باملؤسسات واملراكز والدوائر اىل اعتامد التنظيم يف عملها لتحقيق النجاح. 

• السيد سعد الدين البناء• قراءة: والء الصفار 
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االرشف ودور الحكومات املتعاقبة وديوان الوقف الشيعي بعد عام 

لتحقيق  املقدسة  للعتبات  وقانوين  اداري  نظام  تأسيس  يف   2003

االهداف املرسومة وادارتها عىل الوجه الالئق بها، ومبا ينسجم مع 

مكانتها املميزة وخصوصيتها املعروفة لدى املسلمني عامة واتباع امئة 

افضل  توفري  يساهم يف  مبا  بوجه خاص،  السالم  عليهم  البيت  اهل 

العراق وخارجه،  املتزايدة من زائريها من داخل  الخدمات لالعداد 

خصوصا ان العتبات املقدسة شهدت تهميشا متعمدا طيلة الحقب 

الزمنية املاضية.

عدد  بلغت  كتاب  يف  جمعها  التي  رسالته  يف  الباحث  ورشع 

تدور  التي  التساؤالت  جميع  عىل  لالجابة  صفحة   )484( صفحاته 

املعنوية، فضال  بالشخصية  قبيل متتعها  املقدسة من  العتبات  حول 

عن دور املرجعيات الدينية يف النجف االرشف يف الترشيعات النافذة 

ذات الصلة بتنظيم العمل يف العتبات املقدسة، اىل جانب امكانية 

واالسس  القانوين،  التنظيم  وجود  املرجوة يف ظل  االهداف  تحقيق 

التي اعتمدت يف وضع الهيكلية االدارية وكيفية تطبيق احكام النظام 

االنضباطي للعاملني فيها.

واستهل الباحث كتابه ذا الثالثة فصول مببحث متهيدي سلط من 

خالله الضوء عىل املعلومات التاريخية للتعريف بالعتبة الحسينية 

املقدسة منذ استشهاد االمام الحسني عليه السالم يف واقعة الطف 

االماكن  من  غريها  عن  ومتييزها  الحارض  وقتنا  وحتى  61هـ  عام 

بها  يقصد  التي  الباء(  )بكرس  والبيع  والكنائس  كاملساجد  الدينية 

السابقة، فضال عن  الفرتات  االدارية خالل  وتبعياتها  اليهود،  معابد 

الحسينية  للعتبة  والقانوين  التاريخي  التطور  عىل  الضوء  تسليط 

املقدسة.

الحسينية  للعتبة  املعنوية  )الشخصية  االول  الفصل  يف  فتناول 

وطبيعة  وانواع  وعنارص  تعريف  عىل  الضوء  مسلطاً  املقدسة( 

اىل  اهدافها،  وأهم  املقدسة  الحسينية  للعتبة  املعنوية  الشخصية 

جانب توضيح ضوابط نشوء الشخصية املعنوية للعتبة املقدسة.

فيام ركز يف الفصل الثاين عىل )الهيكلية االدارية للعتبة الحسينية 

سري  لحسن  ضامنا  ميثل  ادارية  هيكلية  تبني  ان  مؤكدا  املقدسة(، 

العمل ووسيلة للتطوير بشكل يلبي متطلبات العمل يف هذه البقعة 

املعظمة التي يأمها املاليني من الزائرين ومن مختلف رشائح املجتمع 

مهام  وتحديد  بتعريف  فاستهل  العراق،  خارج  او  داخل  من  سواء 

)االمني العام( الذي ميثل رأس الهرم يف العتبات املقدسة، فضال عن 

واملدة  اختصاصاته  واهم  تعينه  اليات ورشوط  عىل  الضوء  تسليط 

املحددة لوجوده يف املنصب مبوجب قانون ادارة العتبات املقدسة 

واملزارات الشيعية الرشيفة رقم )19( لسنة 2005م.

االمني  نائب  مهام  وتحديد  بتعريف  كتابه  يف  الباحث  اهتم  كام 

العام واختصاصاته ورشوط تعينه فضال عن تعريف وتحديد مهام 

ورشوط العضوية ملجلس االدارة اىل جانب التشكيالت االدارية سواء 

اىل  وتحويلها   )2004-2003( عامي  تشكيلها خالل  تم  التي  اللجان 

الشيعية  واملزارات  املقدسة  العتبات  ادارة  قانون  مبوجب  اقسام 

تم  التي  االقسام  جانب  اىل  2005م،  لسنة   )19( رقم  الرشيفة 

استحداثها مبوجب صالحيات مجلس ادارة العتبة املقدسة.

وافرد الباحث الفصل الثالث من كتابه لتوضيح )االحكام الخاصة 

مبوظفي العتبة الحسينية املقدسة(، فاستهل املبحث االول بتعريف 

الحسينية واليات ورشوط تعينهم،  العتبة  الخاص مبوظفي  التنظيم 

العتبة  ملوظفي  القانونية  الرابطة  طبيعة  بتحديد  ذلك  بعد  اردفه 

التنظيمية،  والعالقة  التعاقدية  العالقة  معنى  تحديد  بعد  املقدسة 

فضال عن تحديد واجبات وحقوق املوظف يف ظل القوانني واللوائح 

ذات الصلة، كأداء عمله بنفسه وبامانة والشعور باملسؤولية واحرتام 

معاملة  عن  فضال  االوامر  واطاعة  واللياقة  االدب  والتزام  رؤسائه 

املرؤسني بالحسنى واملحافظة عىل اموال العتبة املقدسة واستخدامها 

تحديد  جانب  اىل  االدارية،  والتعليامت  الرشعية  للقواعد  وفقا 

الحقوق التي يتمتع بها موظف العتبة املقدسة والنظام االنضباطي 

والضامنات القانونية.

االجابة  نص  ادراج  رضورة  اىل  التوصيات  باب  يف  الباحث  ودعا 

الحسيني  عيل  السيد  االعىل  الديني  املرجع  مكتب  من  الواردة 

السيستاين )دام ظله( املؤرخة يف )10/ ربيع الثاين/1424هـ( ضمن 

النص  ليصبح  النافذ  العراق  )10( من دستور جمهورية  املادة  نص 

كاآليت )العتبات املقدسة واملقامات الدينية يف العراق، كيانات دينية 

مامرسة  وضامن  حرمتها،  صيانة  بتأكيد  الدولة  تلتزم  وحضارية، 

النجف  يف  االعىل  الديني  املرجع  بيد  وأمرها  فيها،  بحرية  الشعائر 

بها، ومنها  تتعلق  التي  االمور  كافة  االرشف، والبد من مراجعته يف 

عرض اي قانون او تعديل قانون ذا عالقة بها، وكذا الحال بالنسبة 

الديانات  اوقاف  وديوان  السني  الوقف  لديوان  التابعة  لالوقاف 

املسيحية واآليزيدية والصابئة املندائية(. 

بابا خاص للمالحق واالستبيانات كاشفا والول  الباحث  فيام افرد 

االرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعيات  مواقف  عن  بالوثائق  مرة 

ودورهم الكبري يف التغريات التي شهدتها العتبات املقدسة يف العراق 

بعد عام 2003م. 
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تحقيقات

العراق ..  
أزمة المياه 
تغزو البالد 

وشبح الجفاف يهدد الجنوب
• تحقيق : صديق الزريجاوي 

دجلة والفرات نهران توأمان يجريان يف العراق من شامله وحتى جنوبه، فيشكّالن الرشيان الذي ميد العراق بالحياة 

ولوالهام تصبح ارض السواد جرداء قاحلة.

هذان النهران ادخال عنوة حلبة الرصاع السيايس االقليمي، واستخدما ورقة ضغط عىل العراق واصبحا يشكالن عامل 

تهديد اخطر بكثري من االسلحة الفتاكة.
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كــام ان انخفاض معدالت االمطــار وبالخصوص يف 

فصل الشتاء الذي نشــهد ايامه االخرية رفع هو االخر 

نســب الخطر بتعرض البلد للجفاف وشحة املياه مام 

يشــكل تهديدا مبارشا للزراعة وتربيــة الحيوانات يف 

عموم البلد وبالخصوص محافظاته الجنوبية.

ويعول العراق عىل موســم »ذوبان الثلوج« القادم 

الــذي ميتد بني شــهري آذار وحزيــران يف تجاوز ازمة 

امليــاه التي يتوقــع ان تزداد حدتهــا يف فصل الصيف 

املقبل وفقا لوزارة املوارد املائية.

أسباب األزمة 

ويؤكد وزير املوارد املائية حســن الجنايب يف ترصيح 

خص به مجلة الروضة الحســينية »ان احد االســباب 

الرئيسية لشــحة املياه يف العراق كرثة التجاوزات عىل 

االنهار الرئيســية وخصوصا نهر الفرات، مبينا ان وزارة 

املوارد املائية اطلقت حملة إلزالتها بالتعاون مع وزارة 

الدفاع وبتوجيه من رئيس الوزراء«.

ويعــزو الجنايب ســبب االزمة ايضــا اىل »قيام ايران 

ببناء سدود عىل منابع نهري الزاب االسفل ونهر دياىل 

مام ادى اىل انخفاض ملحوظ يف مناسب مياه النهرين 

الذين يزودان نهر دجلة باملياه«. 

الجفاف واألمن الغذايئ 

وزارة الصحــة والبيئة وعىل لســان وكيلها جاســم 

الفالحي كشــفت عن أســباب أخرى ألزمــة املياه، إذ 

يشــري الفالحي يف ترصيح ملجلة الروضة الحسينية  ان 

»االزمة ناتجة عن قلة تساقط االمطار باإلضافة اىل قلة 

االطالقات املائية من دول الجوار«. 

ويتحــدث الفالحي عن ما ســتخلفه ازمة املياه من 

آثــار  قائال« ان قلة املياه ســتؤدي اىل ازدياد معدالت 

الجفــاف وما يصاحبــه من ازدياد معــدالت التصحر، 

وتقلص الرقعة الزراعية وهــذا مرتبط باألمن الغذايئ 

وهجرة الســكان مــن املناطق التي تفتقــر ملقومات 

الحياة«.

مخاوف من االستمرار.. وَمزارع بال زرع

وشــهدت مــدن جنوب العــراق يف الفــرتة املاضية 

تظاهــرات عــدة احتجاجا عىل اســتمرار ازمــة املياه 

خصوصا يف محافظات الديوانية واملثنى وذي قار التي 

متتلك مساحات زراعية واسعة.

ويقول مزارعــون »ان املياه التــي تصلنا غري كافية 

للزراعــة« وهو مــا يهدد بفقــد اغلب ســكان هذه 

املحافظات املهنة الرئيســية التي متثــل مصدر الرزق 

الوحيد لهم ولعوائلهم.

ويوضــح عامر عبد الحســن ســلامن  وهو صاحب 

مزرعة تبلغ مساحتها 80 دومنا يف قضاء عفك مبحافظة 

الديوانية جنوب العراق ان »ازمة املياه تســببت ببقاء 

املزرعة دون زراعة هذا املوسم«.

ويضيف وقد بــدا متذمرا »اضطررت مع الكثري من 

الفالحني يف املنطقة اىل بيع الكثري من االغنام واملوايش 

التي نربيها يف مزارعنا بســبب قلة املحاصيل املزروعة 

لتغذية هذه الحيوانات«.

اجراءات وحلول 

وعن االجراءات والحلول التي اقرتحتها وزارة املوارد 

املائية ملعالجة االزمة يقول وزير املوارد املائية حســن 

جاسم الفالحيعامر عبد الحسن حسن الجنايب 

االسباب 
الرئيسية 

لشحة المياه 
هي كثرة 
التجاوزات 

على االنهار 
الرئيسية
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بالرغم من 
تأجيل تركيا 
لملء سد 

اليسو لكن 
ذلك ال يعني 
نهاية االزمة

الجنايب »ان الوزارة توصلت اىل اتفاق مع انقرة لتأجيل 

ملء ســد اليســو اىل ما بعــد حزيران املقبــل لتأمني 

احتياجات العراق من املاء«.

ويســتدرك الجنايب« لكننا سنبقى  نخىش  قيام تركيا 

مبلء ســد اليسو الذي شــيدته عىل نهر دجلة لتوليد 

الطاقــة الكهربائية وتوســيع رقعــة االرايض املزروعة 

لديها«. 

ويدعو وزيــر املوارد املائيــة » املواطنني واملزارعني 

اىل عــدم االرساف والتبذيــر يف املياه وعــدم التجاوز 

عىل حصــص اآلخرين املائية ألنها »مســؤولية رشعية 

واخالقية واجتامعية عىل حد وصفه«.

ويؤكد الجنــايب »ان وزارته ســتبذل جهدها لتوفري 

الخدمة االروائية للموســم الزراعي الحايل، مرجحا ان 

تنجح الوزارة يف ذلك اىل حد كبري«. 

فيــام يرى مقــرر اللجنــة الوطنية للميــاه الدكتور 

صــادق الجواد ان »جزءا كبريا مــن االزمة ميكن حلها 

بشــكل اداري عرب قرارات واوامر وسياســات تشغيل 

تصدرها اللجنة العليا للمياه«.

ويتحدث الجواد، ايضا عن »مقرتحات لكيفية تدوير 

املياه وإعادة تحليتها خصوصا يف املحافظات الجنوبية 

القريبــة من الخليج العريب الســتخدامها يف الخدمات 

البلدية وتوفري املاء للمدن«.

اما بالنســبة للمناطق الزراعية فــريى ان »الخطط 

الزراعية واملساحات الزراعية تحدد وفق ما يتوفر من 

مياه يف كل عام«.

وبالرغم من تأجيل تركيا مللء سد اليسو لكن ذلك ال 

يعني نهاية االزمة فهي ستعاود ذلك بعد شهر حزيران 

املقبل، وهو ما يعني ان بوادر االزمة ســتظهر مجددا 

يف منتصف الصيف املقبل. 

ويضــاف اىل ذلك ان فصل الشــتاء الحــايل مل يأت 

حتى اآلن بالكميــة املطلوبة من االمطار الالزمة لرفع 

مناســيب املخزون املايئ لسدود العراق وخزاناته التي 

يفــرتض ان تصــل اىل 150 مليــار مرت مكعــب والتي 

سجلت حتى االن 10 مليار مرت مكعب فقط. 
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يعترب االعالم العريب يف وقتنا الحارض املجال الشبه وحيد الذي يوجد فيه يشء من 

الحرية مقابل جمود شبه كامل يف عدة مجاالت كالحياة السياسية، االقتصادية 

واالجتامعية التي تعاين تصدع و أزمات ال سابق لها جراء الحروب واألزمات التي 

تعاين منها بالدنا العربية منذ عدة سنني.

بين اإلعالم الغربي والعربي

لكــن هناك بعض نقاط الضعف يف مجال اإلعالم العريب 

التي ال ميكن تجاهلها خصوصا مبقارنتنا هذا األخري باإلعالم 

الغــريب، وهو يعاين أيضاً من ناحيــة أخرى بعض التصدع 

واملشاكل خاصة يف الجانب االقتصادي. 

نقطة الضعف االوىل يف مجال اإلعالم العريب بشكل عام 

تــأيت من عدم أخذ الوقت الكايف للغــوص مبا فيه الكفاية 

يف املواضيع املطروحة عىل الساحة الداخلية و الخارجية. 

لكن أحد أســباب هــذا الضعف، يكمــن بعض اليشء 

بتشبّه اإلعالم العريب باإلعالم الغريب، وتبني نهجه بالكامل 

واألخذ به كركيزة عمل طبيعية، من دون نقد مســبق اىل 

طرق عمل اإلعالم الغــريب أو محاولة تقييمه وتكييفه مع 

معطيات الشارع العريب. 

إن املحيــط و الفكر العريب مختلــف متاما عن املحيط 

الغريب وطريقة تفكريه ومتاشــيه مع القضايا السياسية أو 

االجتامعيــة، والتقيّد التام باإلعالم الغريب أدى إىل فشــل 

واقعي تعاين منه بعض الوسائل اإلعالمية العربية، و لو مل 

يكن هذا السبب الوحيد. 

إن أوىل الفــوارق بني اإلعالم العــريب والغريب هو فارق 

ثقايف، فنســبة األمية ضئيلــة جدا يف الغرب، وهي شــبه 

معدومــة. فضال عن ان النهج اإلعالمي الغريب ناتج عن ما 

يعادل الثالث قرون من الحداثة السياســية، االقتصادية و 

الثقافية. 

اإلعــالم الغريب قائم عىل قواعد تجارية، و ميول نفســه 

بنفســه، وهذا بالنســبة إىل اإلعالم الرســمي. أما وسائل 

اإلعــالم الخاصة فام هي إال كناية عــن صدى مموليها، ما 

يجعل لها نقطة مشــرتكة مع كثري من الوســائل اإلعالمية 

العربية. 

أن أحد أســباب ضعــف اإلعالم العــريب تكمن أيضا يف 

عدم إســتقالليته و تبنيه يف كثري من األحيان نهج ســيايس 

معني، وعدم استقاللية اإلعالم باإلجامل عربيا كان أو غربيا 

تجعله أداة تحيز، و دعاية بأيد قوى سياسية مختلفة و يف 

بعض األحيان متصارعة. 

وتلعــب وســائل اإلعــالم مرئيــة كانت، مســموعة أو 

مكتوبــة، عربيــة كانت أم غربية دورا مهــام بصنع الرأي 

العــام والتأثري به، وتثقيف و تنمية املجتمعات أو هدمها. 

فلوســائل اإلعالم الحالية يف عرص العلمنــة إمكانيات إما 

لخلق الفنت بني أطياف املجتمع الواحد و بني الشعوب أو 

تقريب وجهات النظر والســعي إىل العيش املشرتك بطرق 

سلمية. 

ان مسؤولية وسائل اإلعالم العربية والغربية والصحفيني 

العاملني فيهــا كبرية جداً ومهمة، فإما أن يختاروا االنحياز 

وإما أن يعملوا عــىل إدراك الحقائق وبثّها من أجل الخري 

العام ومصالح الشعوب وحقوقها.

هنــاك أيضاً جانب التطوير التقنــي واملهني الذي يعد 

عصباً مهامً ألداء وسائل اإلعالم غربية كانت أم عربية، لكن 

الوســائل اإلعالمية الغربية الضخمــة تعتمد منط التطوير 

بصــورة اكرب بكثري مام هــو موجود يف العــامل العريب، مبا 

يعمل عىل تزايد الهّوة ما بني هذين االعالَمني.

انطوان شاربنتيي

مقاالت
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مــا هــو مفهــوم الدولــة اإلســالمية ومــا  

مقوماتها، واىل اي حد ميكن تطبيق حدودها 

وماذا تتميــز هذه الدولة عــن غريها وهل 

نجحــت النخــب اإلســالمية يف متثيل هذه 

الدولــة، وماهي النتائج التــي تتمخض عن 

قيامهــا ومن هي الجهــات التي تخىش من 

متددها وانتشــارها وماذا عملت يف ســبيل 

تفتيت كيان هذه الدولة، هذه التســاؤالت 

طرحتها مجلة الروضة الحسينية عىل طاولة 

النقاش مع االســتاذ املساعد يف كلية العلوم 

اإلســالمية بجامعة كربــالء الدكتور محمد 

حسني عبود. 

لننطلق يف حوارنا من املوضوع الرئيس )الدولة اإلسالمية(، 
فام تعريفكم لهذه الدولة وهل تحققت؟

واآلخر  فقهي  أحدهام  الدولة  لهذه  تعريفني  هناك  أن  أعتقد   •

عقائدي، والتعريف الفقهي للدولة اإلسالمية يذهب اىل انها الدولة 

التي تكون فيها الحاكمية لله تبارك وتعاىل ؛ مبعنى ان الحاكم هو 

كتاب الله الكريم وسنة نبيه صىل الله عليه وآله و ينبغي ان تطبق 

العقائدي  التعريف  اما  القرآين،  النص  بها  نطق  التي  الحدود  فيها 

التي يكون فيها ضامن للحقوق  فان الدولة اإلسالمية تعني الدولة 

والحريات وتحدد من خاللها الواجبات استنادا اىل كتاب الله الكريم 

وسنة نبيه العظيم، وهذه الدولة مل تتحقق اال يف عهدين ،هام: عهد 

رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ويف عهد اإلمام عيل عليه السالم 

وما شهدت الدول التي تلت هذين العهدين اال تطبيقا نسبيا لنظام 

الدولة اإلسالمية. 

تقام عىل  ان  اإلسالمية ال ميكن  الدولة  ان  يرى  هناك من 
ارض الواقع  ملا فيها من مثالية وكامل، ما تعليقك عىل ذلك؟

• لو كانت هذه الدولة غري ممكن اقامتها ملا كلفنا الله بإقامتها 

اقامة هذه  الله تعاىل جعل  ُوْسَعَها( لكن  إاِلَّ  نَْفساً  اللُّه  يَُكلُِّف  )الَ 

الدولة وفق خطوات إذ يجب ان يبدأ االنسان من نفسه حيث قال 

ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم(، كام ان الله  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغريِّ تعاىل )إِنَّ اللََّه اَل يَُغريِّ

تعاىل أمرنا بتطبيق مبدأ االمر باملعروف والنهي عن املنكر كواحد 

من آليات تطبيق الدولة اإلسالمية، ان مسألة اقامة دولة إسالمية 

تراعي حقوق الناس وتبني واجباتهم ليست صعبة كام ذكرنا آنفا بل 

الله جل  هي يف متناول املجتمع فالناس إذا ارادوا ذلك سيوفقهم 

وعال وبالعكس.  

تطلعات  مع  متناغمة  اإلسالمية  الدولة  ان  تعتقدون  هل   

وطموحات املجتمع ومنسجمة مع فطرته السليمة؟ 

الباحث اإلسالمي الدكتور محمد حسين عبود:

االنتخابات الواعية واحدة من نقاط انطالق بناء الدولة اإلسالمية
حاوره: فضل الرشيفي

حوارات
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الفرد واملجتمع ومن  الدولة اإلسالمية ضامنة لحقوق  • نعم، ان 

امثلتها دولة النبي الكريم ودولة اإلمام عيل )عليه السالم( وشطر من 

إمامة اإلمام الحسن عليه السالم فهذه الدول كان يعيش يف ثناياها 

ويف  آمنون  وهم  االخرى  الديانات  اصحاب  وكل  واليهود  املرشكون 

سعة من كل يشء.

ما مقومات الدولة االسالمية؟
• يتطلب ان يكون للمجتمع ارادة ورغبة يف اقامة هذه الدولة، 

املجتمع  هذا  رحم  من  وهو  ميثلهم  قائد  املجتمع  لهذا  يكون  وان 

ومؤهل إلقامة هذه الدولة ويحظى بدعم وتأييد املجتمع له، وهذا 

القائد متوفر يف مجتمعنا ولكن عىل املجتمع ان يسانده ويأمتر بأمره. 

أم  املدنية،  والدولة  اإلسالمية  الدولة  بني  فرق  هل هنالك 
انهام جنس واحد؟

• الدولة االسالمية دولة مدنية يف املقام االول، كونها دولة تحرتم 

الطوائف وامللل االخرى وتضمن حقوقهم، وان الدولة املدنية التي 

تقوم يف االساس عىل احتضان الجميع تنسجم مع ما ذكر يف القرآن 

متنح  االسالمية  الدولة  ان  يعني  وهذا  يِن(  الدِّ يِف  إِكْرَاَه  )اَل  الكريم 

حرية الفكر واملعتقد لكل افراد املجتمع وتضمن حقوقهم وال متيز 

بينهم. 

كام تعلمون أن لكل نظام مميزات وخصائص، فبامذا يتميز 
نظام الحكم اإلسالمي عن غريه من االنظمة؟ 

• النظام االسالمي قائم عىل اساس ثابت ورصني وهو القانون اإللهي، 

والوهن  الضعف  اليه  يترسب  ال  اإللهي  القانون  أن  القطعي  ومن 

اإلنسان واإلنسان  الوضعية فهي من وضع  القوانني  اما  أبدا،  والخطأ 

وناجعة  ناجحة  تكون  ان  القوانني  لهذه  ميكن  ال  و  قارص،  بطبيعته 

لكل زمان ومكان، عىل عكس القانون االلهي فالله عز وجل هو الذي 

خلق البرش وهو أعلم واعرف مبا ينفعهم وما يرضهم، والقانون االلهي 

يروم  الوضعي  القانون  بينام  سلوكه  وضبط  االنسان  بناء  اىل  يسعى 

الذي وضعه خالق  القانون  فان  وبالتايل  اإلنسان فقط،  ضبط سلوك 

اإلنسان أفضل وأدق وأكمل من القانون الذي يضعه اإلنسان نفسه. 

ال بد انكم تشاهدون ما يتعرض له االسالم من تهجم البعض 
عليه فإىل ماذا يعود ذلك، وهل هو قصور يف فهم هذا الدين 

أم انه تقصري متعمد؟
• الهجمة عىل اإلسالم هجمة منظمة وممنهجة وسببها ان  الدين 

االديان  محل  ويحل  العامل  بلدان  من  كثري  يف  ينترش  أخذ  اإلسالمي 

األخرى، فعىل سبيل املثال ان كثريا من أهل امللل والديانات األخرى 

اسلموابعد ان تأثروا باإلسالم عن طريق املراكز اإلسالمية املنترشة يف 

أوروبا.

 ومن الجدير بالذكر ان معظم هؤالء الذي اسلموا هم رواد فكر 

وعلامء، وهذا االمر اثار حفيظة كثري من الجهات التي اخذت تخطط 

وتعمل عىل تفتيت الصف اإلسالمي، لذلك ظهرت حركات وتنظيامت 

تقوم عىل اثارة النعرات الطائفية ما بني دول العامل اإلسالمي ومن 

تلك الحركات والتنظيامت االرهابية حركة طالبان والقاعدة وجبهة 

ينتمي  ال  من  كل  تكفر  التنظيامت  تلك  راحت  و  وداعش،  النرصة 

دون استثناء.

التنظيامت  تلك  انتهجتها  التي  والتهجري  القتل  جرائم  وبفعل   

الغرب، يف مسعى مدروس  تكونت نظرة مشوهة عن اإلسالم لدى 

وممنهج يهدف اىل ايقاف املد اإلسالمي، باإلضافة اىل ان هنالك دوال 

جعلت من البلدان اإلسالمية سوقا لترصيف اسلحتها.  

عراقيا نحن عىل أعتاب انتخابات تحدد مصرينا،فامذا تقولون 
للناخب؟ 

أبنائكم،  يف  الله  الله  وأقول  الناخبني  وأنصح  نفيس  انصح   •

االنتخابات مستقبل أمة يجب ان ال نختزلها بقضايا شخصية ومصالح 

االستقالل واالستقرار واالزدهار،  االنتخابات مرشوع  يحقق  فئوية، 

لذا ينبغي عىل كل ناخب ان يضع نصب عينيه االهداف البعيدة ال 

االهداف القريبة الزائلة، وان ال يُستغفل ويُخدع مرة أخرى من قبل 

بعض املنتفعني.

النزيه  اإلنسان  عن  ملل  أو  كلل  دون  ويبحث  يدقق  ان  وعليه   

الذي سيمثله يف الربملان، واعتقد ان االنتخابات الواعية التي يراعى 

بناء  النزيهني تعترب واحدة من نقاط انطالق  فيها اختيار االشخاص 

الدولة اإلسالمية.

 اإلنسان العربي عانى نكسات كثيرة والنكسة الحالية هي األصعب ألنها اجتماعية، 

وهنا يجب االستفادة من هذه النكسة عبر مراجعة الذات والنهوض بها من خالل 

النظر إلى المستقبل بعيون الجيل القادم

‚‚

‚‚
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اسرة ومجتمع

 يف ظل غياب شبه تام من قبل الحكومات ومنظامت املجتمع املدين وعدم ادراك مدى خطورته او التغافل عنه تزداد يوما بعد 

يوم ظاهرة خطرية تهدد املجتمعات اال وهي ضعف العالقات االجتامعية )التفكك االجتامعي( والذي يعده البعض من اخطر 

املشكالت االجتامعية التي تواجه املجتمع بكل جوانبه ألسباب كثرية قد ال يكون ممكنا حرصها يف تقرير واحد.

ضعف العالقات 
االجتماعية ...

آفة خطيرة 
تهدد المجتمع

 )مجلة الروضة الحســينية( ســعت إلعــداد تقرير 
تعرض فيه ما امكن الوصول اليه من اســباب الظاهرة 

ومن ثم ايجاد الحلول املناسبة حسب املختصني. 

 أهمية العالقات االجتامعية 
إن اإلسالم حث االنسان عىل التعاون ملا فيه خري الدنيا 
واآلخرة، واوىص الناس كافة عــدم اهامل هذا الجانب 
املهم ودعاهم اىل املحافظة عىل ترابطهم ومتاسكهم كام 
جاء يف قول رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم »مثل 
املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشــتىك منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالسهر 

والحمى«.
ويتضح من الحديث الرشيف مدى اهمية التعاون يف 
الرضاء والرساء بــني ابناء املجتمع وما لهذا التعاون من 
ل فريٌق بحثي أمرييك من  فوائد جمة وكبرية، حيث تََوصَّ
جامعــة »يونغ بريغهام« إىل أنَّ قضاَء وقٍت ســعيٍد مع 
األهــل واألصدقاء، يُقلِّل من خطر املوت املبكر بنســبة 
ح أعضــاء الفريق بــأن الَعالقات االجتامعية  50%، ورصَّ
القويــة مفيدة للصحة؛ مثــل: التوقف عــن التدخني؛ 

حيث إن ضعف الَعالقات االجتامعية يُوازي تدخني 15 
ســيجارة يف اليوم، وإن تراجع الحياة االجتامعية يُعادل 
معاناة إدمان الخمر، وتأيت أهميُة الَعالقات االجتامعية 
يف أنها تزيد يف صحة اإلنسان أفضل من اللقاحات التي 
متنــع اإلصابة باملرض؛ ذلك أن اإلنســان ُخلِق يك يعيش 
مع غريه، وأن عزلته عن الناس تُسبِّب له أمراًضا نفسية 

وصحية. 

 دور االرسة يف التامسك االجتامعي
ومام ال شك فيه ان لألرسة دورا محوريا مهام يف هذا 
الخصوص بحســب ما ذهب اليــه املختصون يف مجال 
علم االجتامع بان« لألرسة دورا كبريا يف متاسك املجتمع 
وتقويته كونها أهم النظم االساسية التي تؤثر يف تشكيل 
البنــاء االجتامعــي وخلق مناخات إنســانية مناســبة 
ومالمئة للفرد ملامرســة دوره واالنتقال يف مراحل النمو 
الطبيعية اىل سن الرشد والكامل وإشباع حاجات الفرد 
املادية واالجتامعية والنفســية واألخالقية والعقائدية« 
ويؤكدون بأنه« ال ميكن ملجتمع أمياً أو مريضا صحيا أو 
مشوها ثقافياً أو فقريا اقتصاديا أن ينهض بعملية البناء 

• أعداد: محمود املسعودي
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الحضــاري« مام يدل عــىل ان كل املؤثرات تلعب دوراً 
كبرياً يف وحدة البناء الحضاري ألي مجتمع.

واســالميا تقوم االرسة بــدور كبري يف غــرس املبادئ 
والقيم التي اوصانا بها االسالم لتعلمها وتطبيقها عمليا، 
فاألرسة تبــدأ أوال بتقوية اوارص وعالقــات ابناء االرسة 
الواحدة وهذا بدوره يؤدي اىل متاســك املجتمع وبنائه 
عىل االسس والقيم االســالمية وكلام كان سالح التنشئة 
قويــا وســليامً ومعاىف كلــام أصبح بنــاء املجتمع أكرث 

حضارية. 

 اسباب التفكك االجتامعي 
ان التفــكك االجتامعــي الــذي تعاين منــه كثري من 
املجتمعات له اسباب عديدة ادت بشكل غري مبارش اىل 
انتشار هذا املرض الخطري الذي يهدد املجتمعات وينذر 
بظهور مخلفاته السيئة ومشكالته العديدة، وقد لخص 

قسم من الباحثني االسباب مبا ييل :
أوال: البطالة

فقــد عدها الباحثون أحد االســباب التــي تؤدي اىل 
ظاهرة التفكك االجتامعــي كونها ظاهرة خطرية تهدد 
أمــن املجتمع ووفقــاً لدراســة إحصائيــة يف الواليات 
املتحــدة تناولت فيهــا معدالت الطــالق والبطالة بني 
عامي 1960 و 2005. بينت فيها ان البطالة تتســبب يف 
فقدان العديد من العائالت ملعيليها مام يتسبب بارتفاع 
معــدل الخالفــات العائلية وحاالت الطــالق والتفكك 
العائــيل واملجتمعي بشــكل عــام. وان هــذا التفكك 
االجتامعــي بدوره يدفع بالعديــد اىل االتجاه نحو عامل 

الجرمية ويزيد من خطورة األثر األمني للبطالة.
ثانيا: الفقر 

 تعاين بعض البلدان من الفقر الذي يؤثر سلبا بشكل 
مبارش عىل التامســك االجتامعــي بجعله غري قادر عىل 
توفري مســتلزمات الحيــاة وبالتايل عــدم مقدرته عىل 
تطويــر اقتصاده وعدم اندماجه يف املجتمع جراء ذلك،  
ويرجــع محللون ذلك إىل أن املواطــن الفقري غري قادر 
عىل املســاهمة الجادة يف تحقيق التنمية املجتمعية أو 
االقتصادية كام يشــكل تهديداً لالستقرار االجتامعي يف 

البالد.
كام أن الشــخص الفقري سيقع تحت ضغط الظروف 
املعيشــية والحياتيــة وبالتايل يصبح مجــربا عىل عدم 
التواصل مــع االقارب واألصدقاء ويلجــأ اىل قضاء اكرب 
وقــت يف معزل عــن املجتمــع مام يــؤدي اىل ضعف 

عالقاته االجتامعية نتيجة انعدام التواصل.
ثالثا: وســائل اإلعالم وشــبكة املعلومــات الدولية 

)اإلنرتنت(

 يقــيض كثــري من االفــراد أوقاتا طويلــة عىل مواقع 
التواصل االجتامعي مام يجعلهم يف عزلة اجتامعية توثر 
فيام بعد عىل تنشئتهم أوال ومستقبال عىل سلوكهم، ويف 
هذا الشــأن تقول الدكتورة سمرية موىس أستاذة اإلعالم 
يف جامعة كفر الشيخ مبرص عىل موقع نون بوست : ان 
نرش األخبار املغلوطة وغــري الصحيحة والكاذبة أحيانًا 
يف مواقع التواصل االجتامعي ، ويف ظل تراجع مســتوى 
الوعــي الكايف تصبح هذه األخبــار محل ثقة لكثري من 
الــرواد مام يرتتــب عليها بنــاء رأي عام غــري حقيقي 
مبنــي عىل معلومات مغلوطة مبا يهدد األمن والســلم 
املجتمعــي، يضــاف إىل ذلــك املحتوى الهزيــل، الذي 
يقدم من قبل بعض املواقع، والذي ال يهدف إال لإلثارة 
وجلب أكرب عدد من املشــاهدين، والضحية هنا األرسة، 
التي تنشب فيها املشاكل نتيجة للتعلق مبشاهدة هذه 
املواقع، ونســيان الفــرد مســؤولياته االجتامعية تجاه 
األرسة، باإلضافة إىل الجفاء الذي يقع جراء هذه امللهاة.

رابعا: االبتعاد عن القيم االسالمية 
يــرى الباحثون ان ابتعاد الفرد عن القيم االنســانية 
التــي اوصانا بها ديننــا الحنيف وخاتــم االنبياء واهل 
بيته الكرام عليهم السالم وصحبهم االخيار)رضوان الله 
تعاىل عنهم( كاالبتعاد عن املنكرات التي تشوه السلوك 
وتقــيض عىل الســمعة الطيبة، وتــرك املمنوعات التي 
تؤذي الجســد والعقل ، االمر الذي يولد نفورا مجتمعيا 
وإضعــاف او انهــاء العالقــات االجتامعيــة بــني ابناء 
العشــرية او املنطقة بل وحتى االهل يف بعض االحيان، 
- عىل ســبيل املثال- فإن املخدرات تتســبب يف تهديم 
العالقات االجتامعية، بسبب ابتعاد املدمن أو املتعاطي 
عن جميع من حوله لريافق أصدقاء املخدرات، ويبتعد 
النــاس أيضاً عن املدمن بســبب خوفهــم من ترصفاته 
غري املسؤولة وســمعته السيئة، وكذلك حال االستخدام 
الســيئ لشــبكات االنرتنت فيقيض الفــرد معظم وقته 
فيكون يف عزلة اجتامعية بال شعور، فعىل املجتمع عدم 
االبتعاد عن القيم االسالمية وإطاعه الله ورسوله وأهل 
بيته عليهم السالم ،فيقول الله سبحانه وتعاىل ﴿ يَا أَيَُّها 
اِدِقنَي ﴾ ســورة  الَِّذيــَن آََمُنوا اتَُّقــوا اللََّه وَكُونُوا َمَع الصَّ

التوبة: اآلية 119.

 أساليب القضاء عىل املشكلة
ان مــن اهــم الحلول ملشــكلة التفــكك االجتامعي  
التي تواجه املجتمعات اعتامد مبدأ الحوار والتســامح 
والتســلح مببادئ االسالم يف تعاملنا مع االخرين وكذلك 
توفري البيئة املناسبة ألفراد األرسة كونهم عامد املجتمع 
فكلام كانت االرسة تعتمد عىل ثقافة الحوار يف التعامل 
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فال شك أن تنترش هذه الثقافة يف عموم املجتمع.
وبهــذا الخصوص قال ممثــل املرجعيــة الدينية يف 
كربالء املقدســة الشــيخ عبد املهــدي الكرباليئ خالل 
خطبة الجمعة من الصحن الحســيني الرشيف يف   8/ 
جــامدي االول1439هـــ املوافــق 2018/1/26م: » ان 
االسالم حرص عىل اقامة الروابط والعالقات االجتامعية 
املتامســكة بني املؤمنني املنتمني اليــه ليك يحافظ عىل 
اقامــة عالقــات اجتامعية متامســكة.. ومــن اجل ان 
يحفظ للمجتمع متاسكه وقوته حتى يستطيع ان يواجه 
املشــاكل الداخلية والخارجيــة والتحديات واملصاعب 
التي مير بها الفــرد واملجتمع.. ويف نفس الوقت يعطي 
القدرة للفرد واملجتمع ان ينهضا بأعباء التنمية والتطور 
واالستقرار واالزدهار، ويف الوقت ذاته حّذر من املخاطر 
الكبــرية يف الدنيا واالخرة ومــن التحديات والخروقات 
وعدم االلتــزام باملنظومة االجتامعية منظومة التعايش 

االجتامعي..
وأضــاف ان: كل واحــد منكم اذا واجه مشــكلة أو 
نزاعــا داخل البيت او االرسة او داخل العشــرية او بني 
عشــرية واخرى او بينك وبني شخص آخر تجاوز عليك 
وغري ذلك.. فال بــد ان يكون هناك ضبط لردود الفعل 
فيتعامــل بهدوء مع مثل هذه الحــاالت.. فاذا كان رد 
الفعل والتعامل برد فعل عنيف فان ذلك ســيؤدي اىل 
عنــف مقابل وهكذا تتحول الحالة من أمر بســيط اىل 
حالة مــن الرصاع العنيف، لذلك حّث االســالم يف مثل 
هذه الحاالت عــىل ان يكون التعامل بضبط العواطف 
واالنفعاالت والتعامل باألسلوب الهادئ مع االختالفات 
واملشاكل والنزاعات مع االخرين من اجل الحفاظ عىل 

التامسك االجتامعي . 
وبنّي ســامحته أن: الحوار من أهم االساليب وافضل 
االليــات للتعايش الفكري واالجتامعــي االيجايب، ومن 
االســاليب املهمة والفّعالة يف معالجة واصالح العيوب 
والــزالّت والعرثات وترصفات االخرين عرب النقد البّناء.. 
فاذا شــاهد االخرون عند احد االشــخاص زلال او خطأ 
عليهم ان يــؤرشوا له ويبينوا له خطــأه ولكن عىل ان 
يكون هذا التأشري موثوقاً ودقيقاً ال ان يترسع االنسان 
ويأخذ ويحكم وفق ظواهــر االمور عىل االخرين.. فال 
بد ان يكون النقد بّناًء والبد ان يكون التأشري موثوقا به 
ومتأكداً منه.. فضال عن طرح النقد بأســلوب ال ينتقص 
من االخرين وال يحط من شــأنهم العلمي واالجتامعي 
وهذا من االساليب الحيوية لتنبيه االخرين عىل عيوبهم 

وزالتهم وعرثاتهم وإصالحها.

 تفعيل عنارص الرباط االجتامعي
كيــف نعالج التفــكك يف مجتمعنا العراقي؟ ســؤال 
يجيب عنه الباحث يف علم االجتامع الدكتور شاكر حسني 
الخشاين يف مقال نرش بصفحته الشخصية ) الفيس بوك( 
يقــول فيه: من البديهي أنَّ عالج أي مشــكلة اجتامعية 
رمبا يتحقق بإزالة مســبباتها ، ومن ثم معالجة تأثرياتها 
التي وقعت ، وإن من أبرز أســباب التفكك االجتامعي 
يف املجتمع العراقي أن عملية التغيري التي حدثت كانت 
مركبة شملت الجوانب السياسية واالجتامعية والثقافية 
واالقتصاديــة ، أضف إىل ذلك أنها كانت عملية متعجلة 
وتداخلت معها عملية االحتــالل ومقاومة االحتالل ...، 
فلــم يُحَكم التخطيــط فيها لكل جوانبها ، فاملســببات 
أخذت باملجتمع فال سطوة وال سبيل لنا عليها ، وآثارها 
هي األخرى تفاقمت بســبب غياب العالج املبكر ، فلم 

يبَق من حّل إال مبعالجة اآلثار أو تخفيف وطأتها.
وأضــاف: إنَّ التفكك االجتامعــي ال يعالج إال بإصالح 

إنَّ التفكك 
االجتماعي 

ال يعالج 
إال بإصالح 
المجتمع

‚
‚
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املجتمــع ، وإصالح املجتمع ذو الرتكيبة الفسيفســائية 
يجب أن متهد له حمالت توعية وتثقيف يف كل األنشطة 
وعىل كل املســتويات فيدرك خاللهــا كل فرد باملجتمع 
أن الدميقراطيــة إذا كانــت متنح األكرثية حق الســلطة 
فهــي يف نفــس الوقت تجربهــم عىل حاميــة األقليات 
وتأمــني حقوقهم كاملة غري منقوصة ليك يُضمن تقبلهم 
للجديــد ومغادرتهــم القديم ، كام يجــب أن يرتكز أي 
إصالح للمجتمع عىل التصالح السيايس الصادق والنزيه 
وليس تصالحاً شكلياً ، ثم يجري التصالح االجتامعي بدءاً 
مبوضــوع القيم بــأن يتم التوافق عىل إبقــاء أو تعديل 
أو إعادة إقرار القيــم واملعايري والقواعد وتحديد هوية 
الثقافة العامة وموقــع الثقافات الفرعية منها والتوافق 
عــىل ترشيع أعــراف للمتغري من القيم لتســتعيد قوة 
اإللزام أهليتها وفاعليتها ، ثم تفعيل أهلية عنارص الرباط 
االجتامعــي األخــرى ، كاألدوار االجتامعية التي تتطلب 
وضع الرجل املناســب يف املكان املناســب ، واالتحادات 

االجتامعيــة التي تجعل األفراد يحكمهم وعي مشــرتك 
وتأثري متبادل وإحساس بالعضوية ، فالسلوك االجتامعي 
ال يوجد بني البرش إال داخل األطر التي تشكلها االتحادات 
االجتامعيــة ، والتفاعل االجتامعي بآلياته التفاعلية هي 
التي بواســطتها يصبــح األفراد أجزاء فاعلــني يف النظام 
االجتامعــي ، ثم تجري املصالحة االقتصادية بترشيعات 
عادلة بتوزيع الــرثوات لتحقق تنمية اجتامعية عادلة ، 
وتدعيم اقتصاد األرسة اللبنة األساس يف املجتمع واملنتج 

للفرد أداة البناء.
وأكد أن: ســالمة األرسة وتأمني متطلباتها واحتياجاتها 
مبــا يحقق طأمنينتها ورفاهيتهــا وأمنها ، كل ذلك يعترب 
محورياً ليس بالجانب االقتصادي فقط إمنا ينعكس عىل 
الجانــب االجتامعي أيضاً ، ، وآلية هــذه اإلصالحات ال 
تتم عشوائياً إمنا بدراســات ميدانية عىل يّد متخصصني 
لتدعم مقررات جلســات التصالح ، وال يستغرب البعض 

إذا قلنا أن اإلصالح قد يستغرق بضعة سنني.
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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 شارع الشهداء
مركز البيع المباشر في منطقة بين الحرمين-جهة باب قاضي الحاجات



أزمتنا الكبرى بدأت قبل مجيء الصيف

عبدالرحمن الالمي

وتشري التحليالت اىل أّن العراقيّني مقبلون عىل أزمة جديدة، هي شّحة املياه التي بانت بوادرها 

ونحن يف فصل الشتاء، وهو نتيجة عدم التزام دول الجوار باالتفاقيات الدوليّة، وامتناعها عن تنظيم 

اتفاقيّات تُنصف الجانب العراقي، علامً أّن ثالثة أرباع حاجتنا من املياه مصدرها من دول الجوار، 

فمياه نهري الفرات ودجلة مصدرها من جبال طوروس يف تركيا، إالّ أّن نهر دجلة تزداد منابعه عن 

الفرات بأّن نصف مائه تقريباً من الروافد األخرى كالخابور والزّاب الكبري والزّاب الصغري والعظيم 

ونهر دياىل، وبعض هذه الروافد منبعها من إيران، وهذه الدول تتعسف باستخدام حقها يف استغالل 

املياه املشرتكة، وقامت ببناء السدود عىل أعايل األنهار، دون االكرتاث بحّصة الدول الواقعة عىل مسار 

النهر، وهي العراق وسوريا.

وماّم يزيدنا خوفاً وقلقاً تزامن مظلمة العراق من دول الجوار مع االنحباس يف تساقط األمطار 

االرتفاع  إىل  إضافة  األنهار،  منابع  عىل  الثلوج  تساقط  قلّة  وكذلك  العراقيّة،  املحافظات  عموم  يف 

الشديد يف درجات الحرارة، وهي عوامل ستؤّدي إىل تفاقم األزمة وتداعياتها عىل العراق والعراقينّي، 

وخصوصاً املزارعني وأصحاب املوايش الذين بدأ املئات منهم يرتكون أراضيهم الجافّة وينزحون اىل 

املدينة، مام سبّب البطالة وتديّن املستوى املعايش واالقتصادي يف املحافظات العراقيّة.

ويُضاف اىل ما تقّدم ما أشارت إليه الدراسة املسحيّة التي أجريت من قبل األمم املتّحدة، والتي 

شملت 500 مدينة رئيسيّة يف العامل، نرُشت يف عام 2014 عىل أّن الطلب العاملي عىل املياه العذبة 

سيتجاوز اإلمدادات بنسبة 40 % عام 2030، بسبب تضافر عوامل من قبيل التغرّي املناخي، وترصفات 

اإلنسان، والنمو السكاين، وأّن أكرث من مليار شخص يفتقر اىل توفر املياه، يف حني يعاين 2.7 مليار 

شخص من ندرة املياه خالل شهر عىل األقل من كّل عام، وأّن كّل مدينة من مجموع أربع مدن 

ستواجه ضغطاًمن شّحة املياه.

ونُثري هذا املوضوع الخطري بني الحني واآلخر ألنّنا مل نلمس توّجهاً جاّداً من قبل الحكومات املتعاقبة 

السابقة ووزراء املوارد املائيّة فيها، ومل نََر اإلجراءات الالزمة لحفظ حق العراق يف الحصول عىل املياه 

لهذه  املناسبة  الحلول  إيجاد  ووزارًة  حكومًة  الحاليّني  العراقيّني  املسؤولني  من  نأمل  لذا  الكافية، 

املشكلة، والضغط عىل الجارتنْي تركيا وإيران من أجل إطالق حصة العراق من املياه، أو الذهاب اىل 

األمم املتّحدة وتقديم الشكوى إلجبارهام للحضور والتفاوض، وإخضاعهام للقوانني الدوليّة ومبادئ 

هلسنيك لعام 1966 باعتبار نهري الفرات ودجلة نهرين دوليّني عابرين لحدود عّدة دول.

أُْعلَِن عن انحدار مناسيب مياه دجلة يف كّل املحافظات التي ميّر بها هذا النهر املايّئ، وأُْعلَِن يف محافظة ميسان ـ 
العامرة ـ احتضاره بل موته، محّذراً من كارثة تهّدد حياة املواطنني، ورصنا نشاهد صوراً تحّز بالنفس لجفاف هور 

الحاّمر بأكمله، وصور األوالد وهم يلعبون الكرة يف نهر دجلة يف املجر الكبري، وكذا الحال يف الرافد الثاين نهر الفرات 
الذي هو أتعس حاالً من صاحبه.

إضاءات
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استشراق

وكان عدم االرتباط بجيوش غازية عامال من عوامل تأخر اهتامم الدراسات 

الروسية بالفكر العريب وبحضارته اإلسالمية إذا ما قيس باالسترشاق األوريب 

بأمناطه القومية والجغرافية األخرى التي تعاطت مع الحضارة اإلســالمية 

ألسباب ودوافع شتى.

 ومــن املعروف أن روســيا بســبب أجوائهــا الباردة مل تعــرف الديانات 

الساموية الثالث إال بوقت متأخر مقارنة بالبلدان االوربية فظلت الديانة 

الوثنية هي الســائدة يف مدنها املرتامية األطراف التي اســتجابت بشكل 

وبآخر للمبرش املســيحي أو للداعية اإلسالمي الذي ظلت عالقته بالروس 

مرهونة بعالقة الروس أنفسهم مع الدولة البيزنطية التي تدين باملسيحية 

حيــث اتخذها القيرص الرويس )إيفــان الرهيب( يف القرن 15ميالدي دينا 

رســميا لدولته وشعبه مام جعل أغلب قيارصة الروس قبل الثورة الروسية 

الكربى عــام 1917م يقفــون إىل جانب البيزنطيني ضد املســلمني، ورمبا 

كانت هذه الحروب الواقعة عىل التخوم الروســية عامال مهام من عوامل 

تطلع املثقفني واألكادمييني الروس إىل الحضارة اإلســالمية وإىل لغة القرآن 

ظل االسترشاق يف كل توجهاته ومناهجه ولغاته مرتهنا بلعبة السلطة أو القوة التي تتخفى من خالل املعرفة، وقد عودنا 

االسترشاق بأنه حيثام يحرض تحرض معه الهيمنة مع استثناءات بدت أقل حدة يف االسترشاقني األملاين والرويس ألسباب عديدة 

كان أبرزها عدم االرتباط املبارش لهذين اللونني من االسترشاق باآللة العسكرية الغازية لبالد العرب املسلمني، كام هو شأن 

االسترشاق الفرنيس واالنجليزي والربتغايل واألسباين .

• د. هاشم املوسوي

نظرة في االستشراق الروسي.. 
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ملعرفة أرسارهام وفك شفرتهام.

ولعل كتاب املســترشق الرويس دانتسيغ ) رحالة الروس للرشق األوسط( 

مــن أوائل الكتب التــي عالجت عالقة الروس من تجــار وحجاج ورجال 

دين وعســكريون شاركوا يف معارك يف األمصار اإلسالمية النائية، وقد ضم 

الكتــاب نصوصا عديدة لهؤالء الرحالــة تصور معاناتهم يف الوصول للبالد 

اإلســالمية البعيدة وتحــيك تصوراتهم وانطباعاتهم عــن أهل هذه البالد 

وعاداته وتقاليدهم الثقافية املتوارثة.

ويسجل التاريخ عند العام 1722م دخول العاصمة الروسية )موسكو( أول 

مطبعة بالحروف العربية، ومن خالل هذه املطبعة كتب اول بيان يوجهه 

القيــرص )بطرس األول( محفزا الناس ضد الهيمنة الرتكية )اإلســالمية( يف 

املناطق املتاخمة لروســيا القيرصية من بالد القوقاز وآسيا الوسطى، وكأن 

االســترشاق يأىب إال أن يكون قرين العداوة والخصومة لإلسالم واملسلمني 

حتى وإن مل يكن منحازا االنحياز كله كاالســترشاق الرويس، فيام ترجمت 

مع دخول هــذه املطبعة وبأمر من األمرية )كاترينــا( ابنة أحد القيارصة 

املولعة باآلداب الرشقية والعربية منها خاصة العديد من الروائع العربية 

واألشــعار الجاهلية والقصص األدبية املأثورة عن العرب واملســلمني أيام 

نهضتهم.

ومــع مجيء العام 1823م دشــنت وزارة الخارجية يف روســيا القيرصية 

فتح أول قسم خاص لتدريس العربية وآدابها وقرآنها وعلومه مستحصلة 

آالف املخطوطات العربية التي تدعم هذا املرشوع الذي تحول مع العام 

1855م إىل كلية كبرية يف بطرسبورغ لتعليم اللغات الرشقية ودراسة آدابها 

ومعارفها ليتطور هذا االهتامم الثقايف متحوال إىل نشاط دبلومايس يرافق 

حركة الدبلوماسيني الروس العاملني يف البلدان العربية واإلسالمية.

وحينام قامت الثورة الروســية الكربى عام 1917م أحدثت معها تحوالت 

كربى يف رؤية الروس للعامل ولآلخرين من حولهم ، ودخل معها االسترشاق 

الرويس مرحلــة جديدة ارتبط فيهــا مع املصالح الجديــدة لقادة الثورة 

وزعامئهــا الذيــن غريوا تســمية البالد الروســية الشاســعة إىل )االتحاد 

السوفيتي( ثم اعتنقوا فلسفة اشرتاكية ونظرة مادية رصفة لتفسري الكون 

ومظاهره من حولهم، حيث تأسســت بعد عقــد من قيام الثورة جمعية 

)املســترشقني الروس( التي أصــدرت عام 1928م مجلــة الرشق الجديد 

التي أدارها أشــهر مســترشق رويس عىل اإلطالق هو  )كراتشكوفسيك ت 

1951م( املعــروف بتحقيقاته الرصينة للــرتاث العريب الزاخر وبتعمقه يف 

دراســة روائع األدب العريب الكالسييك، وقد ترك هذا املسترشق إرثا علميا 

كبريا حيث تجاوزت كتاباته العلمية ال600 كتاب وبحث مطبوع.

وملا كانت عقيدة هؤالء الزعامء الجدد هي عقيدة مادية ال تســمح بفتح 

املجــال للروحانيات ولألديان وال تشــجع عىل الخوض يف البحوث الدينية 

أو الدراســات اإلســالمية املعمقة، فقد حتمت هــذه العقيدة عليهم أن 

يغلقوا أبواب البالد ضد أي تبشري ديني بغض النظر عن كونه مسيحيا أو 

إســالميا، وهو األمر الذي استدعى تضييق الخناق عىل ماليني املسلمني يف 

آســيا الوســطى ويف بالد القوقاز بحجة قطع جذورهم مباضيهم اإلسالمي 

املتخلــف كام كان يطلق عليه بعضهــم؛ مام نجم عن ذلك ضعف واضح 

يف الدرس االسترشاقي الرويس املتصدي للعلوم الدينية واملعارف املتعلقة 

بالعقيدة اإلســالمية وأصولهــا الفقهية، واقتصار هذا الــدرس عىل البعد 

اللغوي وحده عند تعرضه للقرآن الكريم واستبعاد األبعاد األخرى الكامنة 

خلف البعد اللغوي.

 ولكن هؤالء الزعامء الجدد وجدوا أنفســهم مضطرين بالقدر نفسه عىل 

رضورة االنفتــاح عىل البلدان العربية ذات املوقع الجغرايف االســرتاتيجي 

املهم وصاحبة االمتيازات باملوارد الطبيعية الواعدة، األمر الذي شــجعهم 

عىل تعليــم العربيــة وآدابها يف املعاهــد والكليات التي تأسســت بعد 

قيام الثورة والدفع مبئات املســترشقني الروس إىل الواجهة الدبلوماســية 

للتبشري مببادئ الثورة الروسية من خالل املطبوعات التي طبعت مبوسكو 

وبطرسبورغ وكييف ولينينغراد ودفعت ترويجا للقيم السوفيتية الجديدة 

بني األوساط الثقافية الشــعبية يف البالد العربية التي كانت تعاين من نري 

االحتالل االستعامري متطلعة إىل يوم التحرير والخالص.

غري أن هذه الكتب مل تلق صدى واســعا عند القــارئ العريب بالرغم من 

جــودة طباعتها وصغر حجمها وأناقتها ألنهــا كانت يف الغالب عبارة عن 

روايات وقصص خيالية روســية متجد الثورة الروســية وتشجع عىل تكرار 

تجربتها يف بلدان أخرى يف شكل من أشكال الرتويج الدعايئ الذي ال يأخذ 

بالحسبان طبيعة البالد العربية واإلسالمية املربوطة بذاكرة عمرها خمسة 

عرش قرنا، األمر الذي يدعوا إىل القول أن االســترشاق الرويس ظل نشــاطا 

فكريا تغذيه عوامل غري ثابتة وتحثه مصالح متغرية تفتقر إىل االسرتاتيجيا 

الواضحة املالمح بخالف ما كان عليه االسترشاق األوريب الغريب مثال.
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   النســبة الذهبيــة أو املثالية أو الرقــم العجيب أو نظرية فيبوناتيش نســبة إىل عامل 

الرياضيــات اإليطايل ليوناردو دا بيزّاFibonacci االيطــايل الذي ألف كتابا بهذا الصدد 

عام  1202 وطبق نظريته عىل تكاثر األرانب. 

   وهــي عبــارة عن ثابت ريايض تبلغ قيمتــه 1.6180339887 تقريبــا. وأطلق عليها 

 .)phi( )العلامء اسم )فاي( أو)يف

النسبة الذهبية
 Golden Ratio

وأساس تلك النسبة أن مثة عالقة بني األعداد ابتداء 

مــن رقم 1 فلو أضفنا إليــه  1 ألصبح لدينا 2، ولو 

أضفنــا العدد الســابق 1 إىل العــدد الالحق أي 2 

ألصبح لدينا العــدد 3، وعند إضافة العدد 2 إىل ما 

يليــه أي 3، نحصل عىل 5، ولــو أضفنا العدد 3 إىل 

ما يليــه أي 5، لحصلنا عىل 8 وهكــذا تصبح لدينا 

سلسلة أعداد هي: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 

89، 144، 233 وهكذا إىل ما ال نهاية. 

      أما النســبة الذهبية فهي حاصل تقســيم كل 

عدد مــن تلك األعــداد عىل العدد الذي يســبقه. 

فمثال تقسيم العدد 5 عىل 3 سينتج  لنا 6. 1، وعند 

قســمة العدد 55 عىل ما قبلــه 34 تكون النتيــجة   

6 . 1 وهكذا. 

وهذه النسبة معروفة منذ القدم، فقد استعملت يف 

بناء األهرامات وخاصة هرم خوفو الذي بني حوايل 

عام 2800 قبل امليالد، وكذلك يف بناء الباراثينون يف 

أثينا يف القرن الخامس قبل امليالد، كام عرفها الهنود 

وطبقوها يف أوزان الشعر.

    ويف عرص النهضة، اســتعملها الرســامون يف رسم 

لوحاتهــم كام فعل ليونــاردو دا فينــيش يف لوحة 

املوناليزا الشهرية، وقد ألف كاهن ايطايل كتابا حول 

ذلك أســامه )التناســب اإللهي(، واستخدمت أيضا 

يف إيطاليــا يف نهاية القرن الســابع عرش امليالدي يف 

صناعة األدوات املوسيقية مثل الكامن. 

    ويف القرن العرشين، نالت هذه النســبة اهتامما 

خاصا من املهندسني والرسامني مثل الرّسام اإلسباين 

سلفادور دايل. 

       وتتجســد هذه النســبة يف كثري من الظواهر 

الحياتية، ابتداء من مقاييس جســم اإلنسان وحتى 

املجرات، فلو نظرنا إىل مجموعة مســتطيالت مثال، 

لوجدنا بعضها داال عىل االنتظام عىل عكس بعضها 

اآلخر، والسبب أن الدالة منها عىل االنتظام تحتوي 

عىل تناســب بني الطــول والعرض مبقدار النســبة 

الذهبية.

    وتتجــىل هــذه النســبة يف كثري مــن االنجازات 

اإلنســانية مثل النجمة الخامســية املنتظمة، حيث 

تكــون نســبة طول ضلــع النجمة إىل طــول ضلع 

املخمس تســاوي تلك النســبة. وتتجسد كذلك يف 

شــكل نجم البحر خاميس األضالع، وكذلك يف شكل 

البنتاغون الذي تســاوي نسبة طول الوتر إىل طول 

الضلع فيــه النســبة الذهبية. وتتجســد كذلك يف 

عامرة مســجد القــريوان يف تونس ويف تاج محل يف 

الهند. وهــي تراعى حاليا يف فن التصوير، وتصميم 

املنازل و يف تصميم املواقع االلكرتونية ويف  تصميم 

أ د حميد حسون بجية

مقاالت



شاشات الحاسوب واملوبايل)الجوال(.

    ويف جســم اإلنســان، يكون خارج قسمة الطول 

اإلجاميل لجسم اإلنسان يف ارتفاع الرسة عن األرض 

مساو للنســبة الذهبية. وهي متوفرة أيضا يف طول 

الذراع وأطوال األنامل، وكذلك يف املسافة من األنف 

إىل الشفة، ويف املسافة بني أطراف األصابع والكوع، 

وبــني الرسة والركبة، وبني الــرسة وأعىل الرأس، ويف 

وجه اإلنســان: نســبة طوله إىل عرضــه، ويف بعض 

األســنان، ويف املسافة بني الخياشــيم، وبني العينني، 

ويف شــكل الرئتــني. وهو  رمبــا –والله العــامل- ما 

يشــري إليه القرآن الكريم يف سورة اإلنفطار| اآليات 

6و7و8 )يَا أَيَُّها اإْلِنَســاُن َما َغرََّك ِبَربَِّك الَْكِريِم )6( 

ا  اَك فََعَدلَــَك )7( يِف أَيِّ ُصورٍَة مَّ الَِّذي َخلََقَك فََســوَّ

َشــاَء َركَّبََك )8(. ومثة آيات أخرى رمبا تشري إىل تلك 

النسبة، مثل اآلية 3 من سورة الطالق: )...قد جعل 

الله لكل يشء قدرا(. 

   وهي متجســدة يف موقع الكعبة يف مكة املكرمة 

عند حساب املسافة بني القطبني الشاميل والجنويب. 

وهذا بحــد ذاته إعجاز إلهي. فكيــف عرف النبي 

إبراهيــم )عليه الســالم( تلك النســبة عندما بنى 

الكعبة؟ ومل يعرف ذلــك إال حديثا، كام أظهر ذلك 

كوكل أيرث مؤخرا. 

ويذكر أن مكة املكرمة هــي املدينة الوحيدة التي 

ينطبــق عنــد موقعها خط الطول مــع خط الزوال 

بشكل كامل. 

     ويف الطبيعــة، تتجســد هذه النســبة يف ترتيب 

املســافات بني أماكــن أوراق النباتــات التي تلتف 

حلزونيا عكس عقارب الساعة، ويف كل الزهور، كام 

تتجسد يف زهرة دوار الشمس ويف حراشف الصنوبر.

   ويف أجسام الحيوانات، مثة ما يدل عىل وجود تلك 

النســبة. فمثال يف جســم النملة، هنالك موضعان: 

نسبة حجم الرأس إىل البطن، ونسبة حجم البطن إىل 

الذيل. و تتجسد كذلك يف تكوين الصَدفة)القوقعة( 

ويف الفراشات والدالفني وغريها. وقد اكتشف علامء 

األحياء)بيولوجي( خاصية غريبة تتعلق مبجتمعات 

النحــل، إذ أن عدد اإلناث يف الخلية الواحدة يفوق 

عدد الذكور بنسبة  1,618.  

    ويقــال أن هــذه النســبة تســتخدم يف الوقت 

الحارض يف األســواق املالية وأســواق العمالت عند 

تصحيح مساراتها وكذلك يف املعادن. 

   ويعتقــد البعض أن أمر هذه النســبة الدالة عىل 

وحــدة الخلق تقوم بحجبه بعــض الدوائر العاملية 

عن قصد وبسوء نية. 
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مدينة سوق الشيوخ انموذجًا
ســحر املكان يتشــكل يف الالوعي، ومبخزون الذاكرة، وتأريخ الوجود اإلنسايّن، فالجذور تربطنا بدهشــة وجودنا األول حتى وإن رشقنا وغربنا 

والخيــال يرسح نحــو عبق طفولة املكان، ولكل مدينة أثرها، ومميزاتها، ومناقبها، ووظيفتها.. فمدن املواينء.. واملدن الدينية املقدســة.. واملدن 

الزراعية.. واملدن الثقافية وهلم جرا. 

الباحث: صباح محسن كاظم 

مدن

ان عبق وأريج وضوء تلك املدن يُشكل الوعّي البيئّي لدى من يقطنها، 

وتربطه بحبلها املشيمّي.. ولألمكنة الســاحرة دروبها، وأزقتها، وأسواقها، 

ورموزهــا، لذلك متكــث باملخيلة، ويُســتمد منها الخصال التي تتوســم 

بســكانها، والبيئــة حافز ومولد ذو تأثّــر باألنرثوبولوجيا االجتامعية بكل 

النواحي، وإفرازاتها وطبائعها.. فبيئة الجود والكرم تُنتج أجياالً تقدم املآثر، 

وبيئة الوعي تُنتج الثقافة الحقيقية التي تُســاهم بصناعة الجامل، وبيئة 

الصحراء تُنتج مخرجات خاصة تُطبع عالقات البرش بالتعامل املُختلف. 

والتنوع البيئي العراقي أنتج لنا ُمّدناً  لها سامت يَفخر بها من ينتسب 

لها، ومنها مدينة )سوق الشيوخ( فمدن التأريخ والحضارة ومدن الريادة 

األوىل يف البرشيــة ومــدن النخيل وحافــات األهوار، قدمــت للعراق ما 

قدمت  من نوابغ العلم.. والشعر.. والفن.. والثقافة.. والفروسية.

ومدينة )ســوق الشــيوخ( بيئة ثقافية بامتياز فهي مدينة شــعروأدب 

بســبب كرثة املضايــف والدواوين التي يجتمع بهــا الحكامء من العلامء 

والشيوخ وسكان املنطقة، مدينة تعشق اإلمام الحسني –عليه السالم- ومل 

يثنهــا بطش الدكتاتورية والنظام البعثي القمعي عن تأدية طقوس الوالء 

الحســيني يف أزمنــة القهر، ما من زقاق إال ويُقيم املآتم الحســينية دون 

خوف من وحشــية السلطة الغاشمة، حتى إن املنع للمسري لزيارة اإلمام 

الحســني عليه الســالم يف األربعينية مل يجعلهم يرضخوا لبطش وســطوة 

القتلــه، كانوا يتخطوا الصعاب باإللتفاف بالطرق الصحراوية، والبســاتني 

للوصول للعشــق الروحي الحســينّي، وحــني إنطلقت فتــوى املرجعية 

الرشــيدة والحكيمــة توافــد اآلالف من أبناء الجنوب وســوق الشــيوخ 

واألهــوار للدفاع عن العراق، وقدموا أغىل الدماء  فهم أحفاد أبطال ثورة 

إشراقات من دراسات 
في تأريخ جنــــــوب العـراق
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العرشيــن الخالده، لــن يقبلوا عىل الضيم أبدا، حتــى أن جميع من أرخ 

لتأريخ العراق يؤكذ ما ذكرته، خذ مثالً حنا بطاطو بدراسته لتأريخ العراق 

يؤكد: أن النارصية مدينة تعشــق الحرية، لذا نرى قوافل الشــهداء بكل 

حرب يخوضها العراق منذ قرن وقودها هؤالء األبطال ..

يف كتاب الدكتور »عامد املوســوي« )دراســات يف تاريخ مدينة ســوق 

الشــيوخ الحديث واملعارص( الصادر عــن دار الفيحاء / 2017  /ب 192 

صفحــة / بطبعته األوىل، يُعد إضافة جديدة ملا كُتب من مؤلفات صادرة 

عن سوق الشيوخ من مؤرخني.. وأدباء.. وكتاب أرشفوا لهذه املدينة الغافية 

عىل نهــر الفرات بهدوء ووداعة وســالم.. والتي تطوقهــا غابات النخيل 

الكثيفة، وأجواء األهوار املكتظة بالطيور، وتربية الجاموس، والنقاء البيئي 

يف حرضة املاء والقصب.. مدينة ســوق الشــيوخ وتخومهــا قدمت لألمة 

أبرز علامئها أســد حيدر صاحب موســوعة اإلمام جعفر الصادق –عليه 

الســالم- واملذاهب األربعة وغريها من املؤلفات عن النهضة الحســينية 

قبــل أكرث من 80 عاماً .. والعالمة والشــاعر املجاهــد  »مصطفى جامل 

الدين » والعالمة واألديب جميل حيدر.. فضالً عن مئات الشعراء واألدباء 

واملبدعني الذين يتواجدون بداخل وخارج الوطن .

لقد كتبت الكثري من الرسائل الجامعية باملاجستري والدكتوراه عن سوق 

الشــيوخ واألهوار واآلثار باعتبار املنطقة مهــد الحضارة البرشية.. وكتب 

من العلامء والكتاب السيد طاهر آل عكلة يف كتابه املهم والرثي والعميق 

والشــامل )النجف الثانية ســوق الشــيوخ حارضة العلم واألدب نشأتها 

وتطورهــا أرسها العلميــة ونهضتها األدبية( كام صــدرت كتب قبل ذلك 

وبعده، لألديب فاضل الغزي )ســوق الشــيوخ مجرى نهر وذاكرة مكان( 

وكذلك أرشــف الكاتب »صباح غميس الحمداين« ألرس وأمكنة وعشــائر 

سوق الشيوخ فيام أجاد األديب »حسن الشنون » بكتابه عن أدباء سوق 

الشيوخ ..

يأيت كتاب الدكتور »عامد املوسوي«  بخمسة فصول، تناول األول: سوق 

الشــيوخ بكتابات الرحالة  األجانب 1761- 1920  يف الفصل عدة محاور 

جغرافية املكان، والوقائع التأريخية عند السيطرة العثامنية ثم الربيطانية؛ 

فيــام تناول بالفصــل الثاين  هجرة العوائل النجدية إىل ســوق الشــيوخ  

وتأسيســهم محلة النجادة، وتأســيس الخميســية، فيام تطرق »املؤلف« 

بفصله الثالث لقضايا عديدة مثل ســوق الشيوخ خالل االحتالل الربيطاين 

1914-1918 واألحــداث التــي رافقت تلــك الحــرب، وتأثرياتها وظاللها 

عــىل املنطقة، فيام كرس فصله الرابع لدراســة وجــود الطائفة املندائية، 

طقوســهم، أبرز شخصياتهم، عالقتهم باملجتمع.. فيام بحث بفصله األخري 

–الخامس- تطور الصحة والتعليم واملدارس بســوق الشــيوخ، وقد قدم 

»املؤلف« ندوة بالكتاب عند توقيعه بديوان الشــاعر »ماجد الســفاح » 

وقد ناقش الحضور فصــول الكتاب، بآراء وأفكار مهمة جداً تيضء الزوايا 

التي غفلها املؤلف وتنفعه باإلضافة إىل طبعاته الجديدة.. 

وجدُت بقراءة الكتاب الدقيقة محاولة جادة يف توثيق األمكنة، واملدن 

فيذكر الســيد الدكتور عامد املوسوي يف ص20 )...ويبدو إن مدينة سوق 

الشــيوخ كانت يف تطور مســتمر بعد تأسيســها ويدل عىل ذلك ما ذكره 

الرحالة االنكليزي جاكسون  الذي زارها عام 1797 أثناء رحلته من بغداد 

اىل البرصة فقد وصفها باملدينة الكبرية وذلك بالقول ))وعند حلول مســاء 

يوم األربعاء 28 حزيران 1797 بلغنا مدينة كبرية جدا عىل الضفة اليمنى 

من نهر الفرات تدعى سوق الشيوخ...((. 

لقد أبحر بنا املؤلف برحلة مشــوقة ملدينــة اختصت بالجهاد وتقديم 

األدباء..  ففي ص 50 :  )تأيت التجارة يف املرتبة الثانية بعد الزراعة من حيث 

التصنيف  الرئيس للمهن التي كان يعمل بها أبناء مدينة ســوق الشيوخ، 

وشــكلت موردا رئيسا يضاف إىل ما تدره األرض من إنتاج زراعي...( حياة 

مليئة بإرشاقات التأريخ املنيس، التأريخ املســكوت عنه  للمدن املجاهدة، 

بســبب سياســة اإلقصاء والتهميش ملدن املواالة آلل محمد بكل األزمنة،  

يؤكد  د. عامد  يف ص 159  عن التعليم  والكتاتيب )) تكمن أهمية هذه 

الكتاتيب يف تعليم األطفال القراءة والكتابة ومباديء اإلسالم، حيث يقوم 

بالتدريــس يف كل حــي أو محلة معلم واحد أو ما يطلــق عليه بـ )املاّل( 

يف اغلــب األحيان، ويكــون حافظاً للقرآن الكريم وملــامً ببعض األعامل 

الحسابية األولية إىل جانب القراءة والكتابة...(. 

تأريخ من شــذى اإلقحوان ملدن عطرت الوجود مبا قدمت من موروث 

فكرّي وأديّب وســجايا الجود والكرم، فسحة الحرية جعلت األقالم ُمرشعة 

لكتابــة تلك املدونات التي تُذكّر األجيال مباضيها الذي يعبق بعطر تأريخ 

اآلباء ..
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قصص

تحت سنابك
الصخور

• عبد الرضا صالح محمد

أصبحنا وأصبح امللك لله وحده، أنزلته برفق يف الحفرة التي عملتها له مبعونة 
أوالد العم والجريان، ثم ألقيت املعول جانبا، ومسحت يديَّ إلزالة ما علق بهام 
من تراب القرب. ال تزال الشمس يف مخدعها مل تظهر بعد عىل ُرىب )آمريل(، وأبناء 
القرية مشغولون بدفن ما خلفته الليلة املاضية من شهداء، مضيت إىل أختي 
الصغرية فاطمة، التي أودعتها مع األطفال والعجزة يف امللجأ الرتايب الذي أعده 

أبناء القرية.
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يف تلك الليلة انقطعت األنفاس، وهيمن الصمت، واختفت أصوات 

تبعتها  واحدة،  بإطالقة  الهجوم  وبدأ  والهوام،  والحرشات  الطري 

يأخذ مبجامع  السامء، عصفا مخيفا  ثم عصفت  رشقات متقطعة، 

تجتازه  وصفراء،  سوداء  أو  رمادية  غيوما  الغبار  يتصاعد  القلوب، 

كبد  يف  البرص  كلمح  معه  تتوازى  أو  تتقاطع  و  الرصاص  شهب 

السامء؛ فتسمع صوت ارتطامها برشفات البيوت وأبوابها وشبابيكها 

وتسقط كزخات مطر.

حدود  تجاوز  إن  وما  شيخنا،  بيت  من  ضيٌف  خرج  الصباح  منذ 

ويبلغ  بالبيوت؛  ليطوف  البكر؛  ابنه  الشيخ  أرسل  حتى  القرية 

النساء والرجال  نداءه:  الجميع ولبوا  بالحضور. هب  القرية  أهايل 

واألطفال، وافرتشوا األرض يف الساحة العريضة أمام البيت.

الرأس تداعب أنامله خرزات  البيضاء حارس  الفارع ولحيته  بطوله 

مسبحته السوداء خرج الشيخ.

وآله  الكريم  رسوله  عىل  وصىل  نعمته،  إسباغ  عىل  الله  حمد 

الطاهرين، ثم حّيى الجميع وقال:

• قد بلغني هذا اليوم من بعض انسايب يف قرية )البو رضا(  وصول 

إخوة  املارقني،  التكفرييني  أعدائكم  إىل  ثقيلة  وأسلحة  تعزيزات 

الخوارج يف النهروان، وسلييل ابن آكلة األكباد؛  بهدف الهجوم عىل 

قريتنا، وقتل رجالنا وأطفالنا وسبي نسائنا، واستباحة أرضنا ونهب 

خرياتنا؛ لهذا جمعتكم للمشاورة  ولالستعداد للمواجهة الرشيفة؛  

الفصل،  ليلة  هذه  اجمع،  والعامل  وآله  الله  رسول  بكم  ليفتخر 

لقنوهم درسا كام يف األيام السابقة، يف الصمود واإلباء والتضحية 

والشجاعة، أما نرص يكتبه التاريخ لكم بالخلود، أو شهادة يف الخلد 

والجنان، قوموا بارك الله بكم، كام قام وليكم أبو عبدالله الحسني 

واسترصخوا  السامء،  نحو  هواتفكم  نداءات  أطلقوا  الطفوف.  يوم 

إخوانكم من الجيش الوطني والحشد الشعبي، فإنهم  سينرصونكم 

ويفدونكم بأرواحهم إن شاء الله.

 الكل مدعو للجهاد: الرجال والنساء واألطفال من بلغ العرش.

لكزين أخي إسامعيل وهمس:

• سأخرج معكم الليلة، انه ال يعلم أين تسعي.

ابتسمت له وربت عىل ظهره.

الغروب،  حتى  الرمل  وأكياس  بالحجر  واملوانع  الرتوس  أصلحنا 

حاولت منع إسامعيل من الخروج معنا و العدول عن رأيه والبقاء 

مع اختنا فاطمة ليكون لها عونا، إال انه أرص، وملا قرعته بىك وقال:

• هل هذا عدل، يخرج كل أترايب وأبقى أنا مع األطفال والعاجزين؟

مسحت عىل رأسه وقبلته وقلت:

• حياك الله، ال تحزن، كنت استكشف مدى إرادتك وعزمك فقط.

تعلق يب واحتضنني، ثم ركض إىل بندقيته يقبلها وهو فرح. 

كنت أفكر مع نفيس وأقول:

• رمبا استشهد أنا فيبقى مع فاطمة إذا كتبت لهام السالمة، فقد 

استشهد أيب وأمي يف األيام األوىل من الحصار، بعد أن استبسال يف 

الدفاع عن مدينتنا، ومل يبق من عائلتي سواهام.

والعجزة،  األطفال  مع  فاطمة  وأودعنا  الشاي،  رشبنا  الغروب  يف 

بندقيته  املدينة، وإسامعيل يحمل  املواضع خارج  نحو  توجهنا  ثم 

احمل  وأنا  األرض،  يالمس  اخمصها  يكاد  كتفه،  الكالشنكوف عىل 

بندقيتي بيدي اليمنى، ويف اليرسى إناء ماء، يف الطريق أرشدته إىل 

كيفية مسك البندقية، وتوجيهها نحو مصادر نريان العدو، واالقتصاد 

بالذخرية، واإلنصات التام لحركة العدو، والتواصل بيننا برمي حجر 

صغري وقت الحاجة.  اتخذت إلسامعيل موضعا ليس بعيدا عني، 

وكمنت أنا اآلخر يف موضعي.

عسعس الليل وحل الظالم فبدأ الهجوم، كانوا يتدافعون عىل شكل 

موجات، يف كل االتجاهات  جامعات  تتبعها أخرى، متخبطة يف فلك 

الحلكة عىل طول الجبهة، كأنهم قرود الغاب املتوحشة، يتصارخون 

ويتصايحون  ووابل الرصاص مستمر، صعق ورعد، ُحبسْت النفوس 

وضاقْت الصدور، ليلة ليالء، مل تهدأ ولو للحظة، يتصورون برشّهم 

ان يبعثوا فينا الخوف والفزع والهزمية، وكنا لهم باملرصاد، نبيدهم، 

وما إن تأيت موجة فتصطدم بصخور الشاطئ وتتالىش، وقبل انبثاق 

الفجر بساعة توقفوا وتراجعوا.

ساد الصمت، تذكرت إسامعيل فألقيت عليه حجرا صغريا، لكنه مل 

وثالثة ومل يستجب، حسبته  بأخرى  تبعتها  باملثل  إشاريت  يرد عىل 

موضعه  من  اقرتبت  وملا  زحفا،  اطلبه  ورحت  القلق  انتابني  نامئاً، 

محيط  يف  عنه  بحثت  يجب،  فلم  خافت  بصوت  ناديته  أجده،  مل 

مكمنه، وعىل بعد عرشة أمتار وجدته، خّيل يل انه نائم، و ما إن 

حركته حتى المست يدي مادة لزجة،  تحسستها بأناميل وشممتها 

اثر  فعرفت انه دم، أمسكت جسده فوجده قد فارق الحياة عىل 

حويل  تجمع  مدوية،  رصخة  ورصخت  احتضنته  رأسه،  يف  اطالقة 

أوالد عمومتي وأبناء قريتي، نحوين عنه وغطّوه بثوب ابيض، عاد 

كل إىل مكانه إال بعضهم، بقيت بالقرب منه أترقب جبهة القتال، 

يف  تتصاعد  الرتاب  من  سحابة  رأينا  الزجاجي،  بضوئه  الفجر  طلع 

تزحف  والناقالت  الدبابات  رسفات  أصوات  وسمعنا  املدينة،  أفق 

نحو العدو، تسبقهم الطائرات املروحية، يتقدمهم الحشد الشعبي، 

والجيش الوطني والعدو مرتبك يجر أذياله بعيدا عن منطقتنا.. ُفكَّ 

الحصار عن مدينتنا، ووصل الغذاء واملاء والدواء إلينا، بعد انقطاع 

شهرين، أودعنا إسامعيل يف قربه  بثيابه دون غسل ـ دفن الشهادة 

ـ  ثم مضيت إىل فاطمة وما إن رأتني حتى سألتني عن إسامعيل، مل 

اجبها إال إنها عرفت بشهادته، وراح أطفال القرية يجوبون القرية 

بأعالم العراق الصغرية فرحني، شاهدت العلم العراقي يرفرف فوق 

إسامعيل  عىل  حزين  مابني  غريبة  لحظات  فعشت  املدينة،  بلدية 

وفرحي بالنرص املؤزر.
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أفقي
1-من اتباع أمري املؤمنني )عليه السالم( وكان ابنا ألحد الخلفاء، والدة.

بوجود  املعرتف  غري  جد،  نقيض  االنعام،  من  الكعبة  اىل  يهدى  2-ما 

خالق)م(.

3-وادي يف جهنم، نقيض ترصيح، عكس إقبال.

4-انحط من علو اىل ُسفل، ال تحزن)م(.

5-ال ينالهم عقاب، ثلثا حلة، مرض يصيب الرئتني )م(.

6-منحو، نصف )ملفاوي(، نزاع.

7-أعينه، أرضم النار، للنداء.

8-العدل، يجيل ويلمع)م(، جانب الوجه.

9-الصائد بالحبال)م(، ثلثا سوق، حيوانات مسخت أقوام عىل هيئتها.

10-للمصاحبة، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نصف ناصع.

11-زوجات، واضح)م(، نرى جهرة.

12-أدينا فريضة شهر رمضان،  ساع كاد يف عمله ويف طلب رزقه، مخففي 

ومستور)م(.

13-فتح فاه، متشابهة، متشابهة.

14-امليتة بالنطح، تحقري أو التغلب عىل الصعوبات.

15-جمع زوجة)م(، أسكت، متشابهة.

عمودي
1-صدقاتهن، ذوات البعول.

2-فبرصك اليوم............، يدرس للتعلم، للنهي.

فقد  بالفعل،  مشبه  حرف  َحلََف)م(،  واالنتقام)م(،  بالعقوبة  ل  يُعجِّ 3-ال 

عقله)م(.

4-جمع حسون)م(، كثرية شعر الحاجبني واالهداب)م(.

5-كذب وافرتاء، الطلع)مبعرثة(، ميل وانحراف)م(.

6-ضيافة، يكسو اللحم، قوة الرفع يف الرياضيات، نقل من مكان آلخر)م(.

7-املعلَّمة، تأوهت أملا)م(.

8-يرتفع عن اليشء، ادعي )مبعرثة(.

9-مواجهة املخاطر)م(، و........... سبحاً.

10-َغلَُظ َوَخُشَن صوته من الصياح، الدابة امليتة بالرضب.

11-ارث امليت الذي ال والد له وال ولد يرثانه، قطع، العزة والقوة)م(.

ْحبَِة، كل يوم. ْدِق يِف الَقْوِل َوالِفْعِل َوالصُّ 12-مرض يصيب العني، ُمالَزُِم لِلصِّ

13-جاَوَز التَّلَّ ارتفاًعا)م(، املُساند واملُعاضد)م(.

14-متشابهة، ال يغرنك.

15-فرح ورسور، كلمة أمر الله املؤمنني بقولها ردا عىل الجاهلني)م(.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

طرائف
منكر ونكير

دخل ابن الجّصاص عىل ابن له قد مات ولده ، فبىك ! 

وقال: كفالك الله يا بنّي محنة هاروت وماروت. 

فقيل له: وما هاروت وماروت ؟ 

فقال: لعن الله النسيان ، إمنا أردت يأجوج ومأجوج ! 

قيل: وما يأجوج ومأجوج ؟ قال: فطالوت وجالوت ! 

قيل له: لعلك تريد منكراً ونكريا ؟ 

قال: والله ما أردت غريهام... 

أكلت لكنني ما شبعت
اشرتى أحد املغفلني يوماً سمكاً .. وقال ألهله: اطبخوه ! 

ثم نام . فأكل عياله السمك ولطّخوا يده بزيته. 

فلام صحا من نومه .. قال: قّدموا إيّل السمك. 

قالوا: قد أكلت. 

قال: ال. 

قالوا: ُشّم يدك ! ففعل.. 

فقال: صدقتم .. ولكنني ما شبعت. 

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

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

حل استراحة العدد السابق

معوج الفم لكثرة الثناء بالباطل 
عليه  فألقى  الوالة  أحد  أمام  الفم  معوج  أعرايب  وقف 

مل  الوايل  ولكن  ملكافأة،  التامساً  عليه  الثناء  يف  قصيدة 

يعطه شيئاً وسأله : ما بال فمك معوجاً؟

 فرد الشاعر : لعله عقوبة من الله لكرثة الثناء بالباطل 

عىل بعض الناس . 

اقرأ ما شئت، غير هاتين اآليتين
القراءة، فنهره  كان أحد األمراء يصيل خلف إمام يطيل يف 

األمري أمام الناس، وقال له : ال تقرأ يف الركعة الواحدة إال بآية 

واحدة ، فصىل بهم املغرب، وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله 

ِبياَل(،  تعاىل )َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدتََنا وَكُرَبَاَءنَا فَأََضلُّونَا السَّ

وبعد أن قرأ الفاتحة يف الركعة الثانية قرأ قوله تعاىل )َربََّنا 

آتِِهْم ِضْعَفنْيِ ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعْنُهْم لَْعًنا كَِبريًا(، فقال له األمري 

يا هذا : طول ما شئت واقرأ ما شئت، غري هاتني اآليتني . 
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تنمية

القيادة واإلدارة
• إعداد: عيل الهاشمي 

االدارة حسب تعريف كوتر احد اهم الباحثني االمريكيني يف مجال القيادة 

تعنى بالتعامل مع التعقيدات او االشتباكات التي تفرضها طبيعة العمل 

واالجراءات الوظيفية
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  فاإلدارة حسب وجهة نظره هي 

• تعنى بالنظام 

• اعداد الخطط الرسمية 

• اعداد الهيكل التنظيمي 

• التقييم واملتابعة 

• مراجعة النتائج 

 اما القيادة فهي تعنى بالعملية التغيريية 

فالقادة يســعون اىل تغيري االتجاه واملنحى النمطي 

لهذه املؤسســة او تلــك من خالل  رؤية مســتقبلية 

جديدة تنهض بواقع املؤسسات وانزالها اىل ارض الواقع 

ويعــرف روبنس القيادة بانهــا » القدرة عىل التأثري 

مبجموعــة من الناس مام يجعلهــا تبذل جهودها من 

اجل تجســيد رؤيــة تلــك القيــادة او مجموعة من 

اهدافها املحددة«. 

 االدارة هي 

عمليــة تخطيــط وقيــادة وتنظيــم وارشاف عــىل 

مجموعــة مــن الناس ضمن وســط محــدد من اجل 

الوصول اىل االهداف 

اما ستيفن كويف قال/ هي عملية التخطيط وتحديد 

االولويات وتنفيذ املهام االسبوعية عىل اساس االهمية 

وتوطيد العالقات 

وحســب رؤيتــه االدارات تختلف حســب انواعها 

فمنها 

• ادارة االزمات 

• ادارة املخاطر 

• ادارة املعرفة 

• االدارة االنسانية

 القيادة واإلدارة عند االمام عيل عليه السالم 

االطار االول يتمثل بالوظيفة العبادية واالحســاس 

باملســؤولية الشــديدة تجاهها وتأدية ما هو مطلوب 

منا.

)كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه(

فالجميع لديهم مســؤوليات يقومون بإدائها ولكن 

الجميع يتســاوى يف مســالة العبادة والعمل بها مام 

يعطي صورة حقيقة ملعنى القيادة. 

االطــار الثاين ايصال املبادئ الســاموية اىل البرش يف 

شــتى املجاالت من خالل مامرســة القيادة الرشــيدة 

لدورها الرسايل يف الحياة. 

فهذا االمام عيل)عليه الســالم( حني تســلم منصب 

القيادة وكان يلبس نعال من ليف صنعه بيده فســأله 

ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟

قال االمام )عليه الســالم( ) والله لهي احب ايل من 

امرتكم اال ان اقيم حقا او ادفع باطال (

فام معنى من ذلك؟ 

ان القيادة او الحكم يكون مساويا لقيمة النعل اذا 

تجرد من اهدافها. 

 ما هي االهداف؟ 

السعي اىل اإلصالح وهداية االخرين وتطبيق مبادئ 

الخري عىل ارض الواقع 

فتعريف القيادة بحســب رؤية االمام يشري اىل أنها 

وظيفــة تعنى بهداية النــاس لكل ما فيه من خري لهم 

يف الدنيا واالخرة وذلك من خالل اقامة الحق ومحاربة 

الباطل.

وإن الفرق بني القيادة واالدارة حســب رؤية االمام 

بــأن القياديني هــم من كان يبعث بهــم اىل الواليات 

والبلــدان االخــرى اما االداريــني فهم يعنــون بأمور 

الجبايــة والقضاء والرقابة والكتابة التي تتطلب تنفيذ 

الربامج املخطط لها مسبقا.
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إعداد: اسامعيل الربيعي طب وعلوم

نرشت مجلة »فام أكتيال« الفرنســية تقريرا، تطرقت من خالله إىل مجموعة 
مــن املعلومات والحقائق الغريبة التي قد يجهلها الكثريون عن أهم األعضاء 
الداخلية لجســم اإلنســان، أال وهو القلب، وكيفية عمله، وآخر ما توصل له 

العلم بخصوصه.
وقالــت املجلة، أن متوســط دقــات القلب البــرشي يف اليوم يقــدر بحوايل 
100.000 نبضة، وهو ما يعادل 60 إىل 100 نبضة يف الدقيقة بالنسبة لشخص 
بالغ يف وضع طبيعي. أما يف حالة القيام بجهد مكثف، وبالنســبة لرجل يبلغ 
من العمر 50 ســنة، فيمكن أن يرتفــع معدل دقات القلب إىل 170 نبضة يف 
الدقيقة. ومع ذلك، ال يعد ذلك رقام قياسيا، حيث يسجل قلب الطائر الطنان 

ما يصل إىل 1200 نبضة يف الدقيقة الواحدة.
وأضافــت املجلة أن أول كتاب خصص ألمراض القلب يرجع تاريخه إىل ســنة 
1550 قبــل امليالد، تحت عنوان »معالجة القلــب«، الذي ميثل مجموعة من 

ورق الربدي الطبي كتبه علامء مرصيون.
ووفقا لبعض علامء اآلثار، اكتشــف املرصيون القدامى علم ترشيح القلب يف 
وقت مبكر، منذ 3000 ســنة قبل امليالد. كام يوجد يف بروكســل، يف بلجيكا، 

متحف مخصص للقلب، يعرض رمزية هذا الجهاز يف ثقافات مختلفة.
وأفــادت املجلــة بأن القلب البــرشي يزن يف املتوســط 330 غراما، ما يعادل 
وزن وعــاء من املرىب، أو مجلــة أو مرضب تنس. يف املقابل، يزن قلب الحوت 
األزرق، يف املتوســط، 600 كيلوغرام. أما يف ما يتعلق بدقات القلب األوىل يف 
حياة اإلنســان، فتنبض عندما يكون عمر الجنني 21 يوما فقط، وبالكاد يصل 
طولــه إىل خمســة مليمرتات، علــام أن القلب يعّد أول عضو يتشــكل خالل 

مرحلة منو الجنني.
وأشــارت املجلــة إىل أن أول عمليــة زرع قلــب لإلنســان يف العــامل أجراها 
الربوفيسور كريستيان برنارد، يف 3 من شهر كانون األول/ ديسمرب سنة 1967. 
وقد كانت عملية شاقة استمرت 9 ساعات، يف جنوب أفريقيا، مبشاركة فريق 

طبي مؤلف من 30 شخصا.
وأفــادت املجلة بأن القلب جهاز معقد يتكون مــن أربعة تجاويف: األذينني 
)تتلقيان الدم من خالل األوردة( والبطينني )ترسالن الدم إىل الرشايني(. وميكن 
أن يتشــكل القلب عىل الجانب األمين من الصدر خالل فرتة الحمل، وهو ما 
يعرف باســم »دكسرتوكارديا«. وقد يصيب هذا التشوه جميع أجهزة الجسم، 

وهو ما يعرف »بانعكاس وضع القلب واألحشاء«.
وأضافــت املجلــة أن باحثني ســويرسيني متكنوا، يف شــهر متــوز/ يوليو، من 

صنــع قلب اصطناعي بتقنيــة الطباعة ثالثية األبعاد. وقــد صنع القلب من 
السيليكون، ويزن حوايل 390 غراما، ويقدر حجمه بنحو 679 سم مكعبا.

وبينت املجلة أن ما يعرف بإكتوبيا القلب يعّد تشــوها يصيب حوايل خمس 
حــاالت والدة من بني مليون حالة. ويتمثل هذا التشــوه يف منو القلب خارج 
جســم الطفل، عىل صدره. وعىل الرغم من أن فرص البقاء عىل قيد الحياة يف 
هــذه الحالة تعد منخفضة جدا، إال أن الجراحني يحققون املعجزات يف بعض 
األحيان. ففي شــهر كانون األول/ ديسمرب سنة 2017، أجريت عملية ملولودة 

تعاين من انتباذ القلب، وتم وضع قلبها داخل صدرها بنجاح.
وذكــرت املجلة أن العلم ميكن أن يتجــه نحو زرع قلب الخنزير للبرش. ففي 
شــهر نيســان/ أبريل ســنة 2016، وقع زراعة قلب خنزير لقرد البابون. وقد 

تواصل عمل األعضاء املزروعة يف جسد هذا القرد حوايل العامني والنصف.
أما فيام يتعلق باســتعامل شــكل القلب عىل اعتباره تصميــام رمزيا، فيعود 
أقدم متثيل له إىل ســنة 700 قبل امليالد، تم نقشــه عــىل عملة فضية ليبية. 
ويعتقد املؤرخون أن هذا التصميم ميثل، يف الواقع، رسام مستوحى من بذور 
الســلفيوم، وهو نبات طبي قد انقرض، كان يستخدم عىل اعتباره وسيلة ملنع 

الحمل.
وأضافت املجلة أن »متالزمة القلب املكســور« موجودة فعال، وهو ما يعرف 
يف الطب باعتالل عضلة القلب. وقد تم تشــخيصها ألول مرة يف ســنة 1990، 
حيث متثل قصورا يف القلب يرتبط بصدمة عاطفية، يف 28 باملئة من الحاالت.

وأكــدت املجلة أن تشــبيه الطامطم بالقلب يعود إىل لونهــا األحمر، وغرفها 
األربعة املجوفة، وشــكلها الخاص. فضال عن ذلــك، تعد هذه الفاكهة مفيدة 
لعضلة القلب؛ بفضل احتوائها عىل الليكوبني )مضاد لألكسدة(، الذي يساعد 
عــىل الحد من خطــر اإلصابة بالنوبات القلبية بنســبة 59 باملئة، وذلك وفقا 

لدراسة فنلندية نرشت يف شهر ترشين األول/ أكتوبر يف سنة 2012.
وذكرت املجلة أن 477 شــخصا يف فرنســا قاموا بإجراء عملية زرع للقلب يف 
ســنة 2016. ويقدر العمر املتوقع يف املتوســط لألشــخاص الخاضعني لزراعة 

القلب بنحو 20 سنة.

15 معلومة غريبة عن
قلب اإلنسان
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تكتشف لقاحًا لمرض أنفلونزا 
الطيور

أعلنت رئاس��ة جامع��ة الكوفة، الثالثاء، ع��ن متكن إحدى التدريس��يات من 
اكتش��اف لقاح ملرض أنفلونزا الطيور، الفتة اىل أن اللقاح أنتج محلياً ومتوافق 

مع البيئة العراقية. 
وق��ال رئيس الجامعة محس��ن الظامل��ي يف حديث صحفي ، إن »التدريس��ية 
فادية مهدي العميدي من كليه العلوم اكتش��فت لقاحاً ملرض أنفلونزا الطيور 

واألشخاص«، مبيناً أن »اللقاح جرب عىل ستامئة شخص«.
وأضاف الظاملي، أن »اللقاح أنتج محلياً ومتوافق مع البيئة العراقية ويش��في 
نهائياً«، الفتاً إىل أن »اللقاح املستورد ال يحصن املصاب ويصاب أكرث من مرة«.

وأكد الظاملي، أن »اكتش��اف اللقاح سجل براءة اخرتاع للتدريسية املخرتعة«، 
مبيناً أنه »تم مخاطبة وزارة الصحة إلنتاجه ونرشه«.

يحلق في السماء للمرة األولى
تدريسية في 

جامعة الكوفة

   أعلنــت رشكة »«إيرباص«، مؤخرا، عن نجاح أوىل اختباراتها للتاكيس 
الطائر، ذايت القيادة.

وذكرت الرشكة عرب حسابها عىل »تويرت«، إن التاكيس الطائر الذي يحمل 
اســم »ألفا وان«، نجح يف اجتياز االختبار األول لــه، يف والية أوريغون 
األمريكية، وهو باالرتفاع يف السامء 16 قدما، وظل لقرابة 53 ثانية، قبل 

أن يهبط عىل األرض، بحسب موقع »إندجادجت«.
كــام أجرت الرشكة اختبارا آخر للتاكيس الطائــر، يف اليوم التايل، والذي 

اجتازه أيضا.
والتاكــيس الطائر من طراز »فاهانــا«، وأطلقته رشكة »إيرباص« بغرض 
بنــاء طائرة مســتقلة من دون طيــار، عىل غرار ركــوب الحافلة ذاتية 

القيادة.
يذكر أن هناك خطط إلدراج »التاكيس الطائر« يف الدولة العربية قريبا، 
إذ أعلنــت الرشكــة الصينيــة »EHang Inc.›s«ـ أنهــا تخطط لتوقيع 
صفقات يف الســعودية، إىل جانب أوروبا ودول أخرى مثل ســنغافورة، 
خالل األشــهر القليلــة املقبلة، من أجل بيع التاكــيس الطائر الذي من 

إنتاجها. 
كــام أعلنت الرشكــة الصينية، بأنها تســتعد لتوفري التاكــيس الطائر يف 
إمــارة ديب الخليجية، يف مطلع العام الحايل 2018، يف حال حصولها عىل 

موافقة الجهات التنظيمية هناك.
وأشــارت الرشكة إىل أن التاكيس الطائر يعمل بدون االعتامد عىل طيار 
وييإمكانــه أن يحمل راكبا واحدا فقط، وأن هنــاك منوذجا آخر لحمل 

راكبني.

»التاكسي الطائر«

ابتكر خرباء من معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا )UNIST( يف 
كوريا الجنوبية عدســات الصقة "ذكية"، ستسمح ملرىض السكري مبراقبة 

مستويات الغلوكوز الخاصة بهم يف "طرفة عني".
وأشار الخرباء إىل أن العدســات الالصقة املرنة، تكشف مستويات السكر 
يف الدموع وتقدم النتائج من خالل شاشــة العدســة، وبذلك ميكنها تنبيه 
 "LED" مرتديها يف حال ارتفاع مســتويات السكر عن طريق إيقاف ضوء

الصغري املدمج يف العدسة.

عدسة »ذكية« ترصد الغلوكوز 
في الدموع! 
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اإَْلِْحَساِن  يِف  اإَْلِْحَساِن  أِلَْهِل  تَزِْهيداً  َذلَِك  يِف  َفإِنَّ  َسَواٍء  مِبَْنِزلٍَة  ِعْنَدَك  َواَلُْميِسُء  اَلُْمْحِسُن  يَكُونَنَّ  )...َوالَ      

نَْفَسُه...(. )أمري املؤمنني)عليه السالم( / نهج  أَلْزََم  َما  ِمْنُهْم  كُالًّ  َوأَلْزِْم  اإَْلَِساَءِة  َعىَل  اإَْلَِساَءِة  أِلَْهِل  َوتَْدِريباً 

البالغة(

يجد املتأمل بني ثنايا هذه الكلامت املباركة من كالم إمامنا أمري املؤمنني )عليه السالم( صورة راقية ألهم 

أسس التعامل واملفاضلة بني الناس إذ ال يخفى أن مبدأ اإلحسان واإلساءة هو مبدأ عقاليئ يف التفاضل قبل 

أن يكون مبدءاً دينياً وقد أقره الشارع املقدس يف أكرث من مورد من القرآن الكريم ومنها اآليات املباركة :

يَْعلَُموَن(( ال  َوالَِّذيَن  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن  يَْسَتِوي  َهْل  ))ُقْل  َوالطَّيُِّب(()املائدة:100(،  الَْخِبيُث  يَْستَِوي  ال  ))قُْل 

)الزمر:9(، ))ُقْل َهْل يَْسَتِوي اأْلَْعَمى َوالَْبِصريُ أَْم َهْل تَْسَتِوي الظُّلُاَمُت َوالنُّوُر(()الرعد:16( بل أن اإلحسان 

إىل  مستنداً  العقاب  أو  الثواب  الجزاء  فيكون  اآلخرة  يف  اإلنسان  بها  يُقيَّم  التي  األسس  أهم  من  واإلساءة 

الُْمْسلِِمنَي كَالُْمْجرِِمنَي َما لَكُْم كَْيَف تَْحكُُموَن((  جنس العمل الذي قدمه الفرد يف الحياة الدنيا..))أََفَنْجَعُل 

)القلم:35-36(، ))ال يَْسَتِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهُم الَْفائُِزوَن(( )الحرش:20(

     ولهذا املبدأ تطبيق واسع يف شتى ميادين الحياة بدءاً من أصغر نواة يف املجتمع وهي األرسة إىل أكرب 

للوالدين  ميكن  األرسة  صعيد  فعىل  وتوجهاتها..  ومهامها  تخصصاتها  مختلف  عىل  املؤسسات  من  مؤسسة 

االلتزامات املختلفة كالدينية  األبناء ما عليه من  أبنائهم، فمن أدى من  بني  تنافسياً  تربوياً  أن يخلقوا جواً 

واالجتامعية والسلوكية كان من األهمية مبكان كبري إكرامه وتشجيعه فيقتدي به أخوته اآلخرون ومن تخلف 

من األبناء عن تلك االلتزامات كان من الواجب توجيهه مبختلف األساليب ورمبا اللجوء إىل معاقبته بأسلوب 

امللتزم أن ال فائدة من  التعامل سريى  أما لو كانت هناك مساواة يف  ليتجنب أخطاءه يف املستقبل  تربوي 

التزامه كام أن ذلك سيشجع امليسء عىل التامدي يف السوء و)من أمن العقاب، أساء األدب( ولو عرجنا إىل 

املدرسة سنجد مبدأ الثواب والعقاب يف أوضح مصاديقه فالطالب امللتزم أخالقياً وعلمياً واملواظب عىل أداء 

الواجبات امللقاة عىل عاتقه يستحق أن ينال أعىل درجات االستحقاق، أما الطالب املقرص فال بد أن يعاقب 

عىل قدر تقصريه ليك يشعر بأهمية ومسؤولية الدرجة أما لو متت معاملة الصنفني دون متييز كإعطاء الطالب 

الجيدين  الطالب  إهامل  إىل  وأخرى  بطريقة  ذلك  سيؤدي  استحقاق  وجه  دون  إضافية  درجات  الضعفاء 

لدراستهم ليحصلوا عىل الدرجات كام فعل الطلبة الضعفاء ويف الوقت ذاته لن يتأثر الطالب البائسون بل 

سيتامدون يف تلكؤهم الدرايس وال ميكن إصالحهم لعدم توفر حافز املنافسة لديهم ويف كلتا الحالتني هي 

خسارة فادحة..

ختامًا

فاُضل ميزاُن التَّ

• صادق مهدي حسن
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أبرز إنجازات العتبة الحسينية المقدسة 
لسنة 2017

االمام  افتتاح منتدى 
الحسين الثقافي في 

الديوانية.

ازاحـــة الســتار عــن 
اول قـاموس اشـاري 
اسالمي للصم والذي 
تبنـى تأليفـه مــركـز 
االمام الحسين عليه 
التخصصي  الســالم 
للعتبة  التابع  للصم 
الحسينية المقدسة. 

تــخــــرج الـــــدورة 
مــــن  الخامســــة 
بعد  التوحـد  اطفال 
تأهيلهم في معهد 

االمام الحسين.

اطـــالق مشـــروع 
1000 كاتب  إلعـداد 
عموم  في  للطفل 
محافظات العراق.   

افتتــــاح معــرض 
سجـادية  تراتيــــل 
الدولـــــي الرابـــــع 
كربالء  في  للكتاب 
بمشــــاركة عـربية 

واقليمية.

المشاريع واالنجازات المذكورة ليست جميع ما حققته العتبة الحسينية المقدسة خالل العام الماضي بل هي أبرز ما حققته في 
ذلك العام ولو اردنا حصر نشاطات العتبة المقدسة خالل العام الحتجنا الى كتاب كامل.

العتبة  مشــــــــاركة 
مهرجان  في  الحسينية 
في  الحسين  يـــــوم 
مـــــــدينة بنغالـــور 

الـــهندية.
ارســـال مساعدات 
غـذائية وطبية الـى 

سنجار
الــمؤتمر  انعقـــاد 
الرابع لفض النزاعات 
العشائرية في البصرة 
الـعتبة  برعـــــــاية 
الحســــــــــــينية.

الوطني  المركز  افتتاح 
الخاص بزيارة االربعين

المـــرحلة  انجــــاز 
سرداب  من  االولى 

الرأس الشريف.
مـــعـهــد  افــتتاح 
المسلمة  االســـرة 
المســتوى  لـرفــع 

الثقافي والديني. 
فعاليات  انطـــالق 
بــــردة  مســــابقة 
للشعر  كربـــــــالء 

العمودي.
افتتــــاح روضـــــة 
السيدة رقية لرعاية 

االيتام .

جامــعة  افتتــــاح 
االنـبـيــــــــاء  وارث 
للــعتبة  التابعــــة 
لحـســـــــــــينية  ا
في  المقدســــــــة 
كـــــــــــــــــــربالء. 

المــؤتمر  انعقــــاد 
الدولي االول للصم

جديدة  دورة  تخرج 
مـن معلمــي لـغة 
الخاصـــة  برايـــــل 

بالمكفوفين.
مشـــروع  اختتـــام 
الـــدورات الصـيفية 
القــــــرآن  لـــحفظ 

الكريم.

المـؤتمـر  اقـامــة 
الدولي الثاني للغة 
بمشـاركة  العربية 
 13 من  شخصيات 

دولـــــــــــــــــــة.

بمشـــروع  البــدء 
نهـــــر  تغـليـــف 
وســـــط  الهنيدية 

كربالء  المقدسة.

فعاليات  انطــالق 
الحسيني  مهرجان 
لمســرح  الصغير 

الطفل.

انطـالق فـعالـيات 
الثقافـي  االسبــوع 
في  كربــالء  نسيم 

باكستان.

افتتــــاح صـــالــة 
حــديثة  عملــيات 
مـستشفى  فــــي 
الحسين  ســــفير 

الطبي.

بزل  ومعالجة  ردم 
الروضتين وســـط 

كربالء المقدسة.
مــذكـــرة  توقـــيع 
بيـــــن  تـعــــاون 
الحسـينية  العتبة 
رة  زا و و سة لمقد ا
العــالي  التعــليم 
العلمي  والبحـث 
المـــــــجاالت  في 
العلمية  والتعليمية 

والثقافية.

عهد  وثيقة  توقيع 
بين زعماء القبائل 
العراقيــة بـرعــاية 
الحسينية  العتبة 
لتهذيب  المقدسة 
وتشذيب االعــراف 

العشائرية.

انطــالق فـعاليات 
الـدولـي  المـؤتمـر 
الـثانــي للـعـتبات 
لمقدســـــــــــــة  ا
والمزارات الشريفة

انطــالق فعـاليات 
ربيـــــع  مهـرجـان 
الشـــهـادة الدولي 

الثالث عشر.
معــرض  افتتـــاح 
الــدولـي  كربـــــالء 

الثالث عشر.

مساعدات  ارســال 
إلغاثـــة الـنازحـين 
حمام  مخيم  في 

العليل.
تخصيــــص حــي 
إليــــواء  ســـــكني 

النازحين.

تفاهم  مذكرة  توقيع 
كربالء  مطار  إلنشاء 

الدولي. 
ارسال مساعدات الى 
بعد  الفلوجة  اهالي 

التحرير.
االساس  حجر  وضع 

لمطار كربالء الدولي
الثانية  المرحلة  بدء 
ســـــرداب  إلنشــــاء 

الشهداء.


