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اإلمام علي
ونظريات تصحيح المفاهيم



من إصدارات قسم

اإلعالم



يحيى الفتالوي

إن سياسات التجهيل تنطوي عىل أشكال منها منع 

التعلم بالجملة، ومنها منع االطاع عىل علوم الغري، 

للحؤول دون تغيري االمناط واألفكار التي تم زرعها 

الجهل  أنواع  أبرز  املتعلم، وهو من  يف عقل ذلك 

الذي ابتليت به االمة االسامية من بعد وفاة النبي 

االكرم )صىل الله عليه وآله وسلم( اىل يومنا هذا. 

منتهجوها  التجهيل ظل  سياسات  حققته  وبعدما 

يرددون عىل أسامع الجهلة تشويهاتهم غري املقبولة 

عند أدىن من كان ذا لب وعمل عىل تفعيله بالتعلم 

السام  عليهم  البيت  أهل  نعتهم  ومنها  والتدبر، 

بالتنازل عن منصبهم االلهي املتمثل باإلمامة، وكل 

العجب يف مدى استفحال صفة املكر لدى محريف 

الكلم،  إذ يّدعون أن تقلد زمام الحكم هو بعينه 

إمامة األمة.

وإن  السام  عليهم  البيت  أهل  مدرسة  ولكن   

اعترت الحكم جزءا من مهام االمام، لكنه ليس 

الله  منحهم  التي  االلهية  االمامة  منصب  مطلق 

أو  )كاً  غريهم  بالحكم  قام  فإن  وبالتايل  إياها، 

مقبولة  بصورة  الحياة  عجلة  تسيري  وتم  جزءاً( 

نوعا ما فليس يف ذلك اشكال، ما مل يكن وراءه 

مفاسد كبرية تض باإلسام واملسلمني إرضارا بليغا.

 ومن جهة ثانية فإن اإلمام عليه السام ليس له أن 

يتنازل عن االمامة االلهية ألن الله تعاىل هو الذي 

مهامها  وبتأديته  لها،  باستحقاقه  لعلمه  له  منحها 

والعزمية  والقدرة  بالعلم  وأيده  وجه  أتم  عىل 

وغريها، وال ميكن ألحد أن ينزعها عن االمام إال الله 

حني علمه بانتفاء صفة االستحقاق، وحاىش ألهل 

بيت النبوة أن يكون فيهم ذلك، وحاىش لله تعاىل 

أن يكون جاها بأحوال مستحقها املستقبلية.

 أما جزئية الحكم فقد يتوالها أي شخص، خاصة 

وأن الله تعاىل قد بني يف كتابه الرشيف خصائص 

وقوانني الحاكمية، وطبقها عملياً رسول الله )صىل 

ملعتذر  عذر  يبقى  ال  يك  وسلم(  وآله  عليه  الله 

بأن  الحكام  تعاىل  الله  دعا  ذلك  وفوق  منهم، 

يستهدوا حني الجهل بعلوم النبي )صىل الله عليه 

وآله وسلم ( التي أورثها أهل بيته)عليهم السام( 

بضمن ما أورث، وبنّي أن كريس الحكم ينبغي أن 

يكون ألجل تحقيق مصالح الباد والعباد ال تحقيق 

املصالح الشخصية والفئوية وغري ذلك.

اإلمام  اىل  وعائديتها  االمامة  أن  يتضح  هنا  من   

منصب إلهي وعائدية جزئية الحكم لإلمامة ميكن 

عّدها قانوناً ومبدأ إلهياً أشار اليه الله تعاىل وعمل 

به رسوله)صىل الله عليه وآله وسلم( وأهل البيت 

)عليهم السام( قوال وفعا ومضمونا، فإن امتنعت 

القانون  ذلك  مقتىض  بحسب  العمل  عن  األمة 

غري  أو  عيبا  أو  مثلبة  يعد  ال  فذلك  ومضموناته، 

وإمنا  السام(،  البيت)عليهم  أهل  حق  يف  ذلك 

العار والشنار عىل األمة التي ازالتهم عن مناصبهم 

ما  واالنهزامية  والفقر  الجهل  ويات  من  فذاقت 

القته واىل يومنا هذا، ولن تتمكن االمة من العودة 

اىل مكانتها الحقيقية بني االمم ما مل تصحح املسار 

ألهلها  االمامة  بإعطاء  الصواب  جادة  اىل  وتعود 

وبخصائصها التي كتبها الله تعاىل لها، وهذا ما لن 

وجهه  يف  وسيقفون  جّهلهم،  ومن  الجهلة  يرضاه 

بكل رصامة ألنه يفقدهم كل ما حصلوا عليه من 

زعامة وقوة ونفوذ عر بوابة الحكم.

السام  عليهم  البيت  بأهل  حل  الذي  كل  ورغم 

وجه  عىل  الحكم  يف  الربانية  حقوقهم  وسلِبهم 

منصبهم  مهام  ميارسون  ظلوا  فقد  التخصيص، 

يف  واالرشاد  والتعليم  الهداية  يف  )االمامة(  الرباين 

مينعوا  ومل  أمانة وحرص،  بكل  الحياة  مفاصل  كل 

وكان  برأي  يضّنوا  ومل  مبشورة،  يبخلوا  ومل  علامً، 

ذلك  يف  أعداؤهم  وكذا  ومؤيدوهم  منارصوهم 

ومل  ذلك  أذاعت  جمة  أحداث  التاريخ  ويف  سواء، 

يستطع أهل البغي نكرانها أو تزويرها.

وأخريا.. إن هذا العرص عرص التعلم بأوسع أبوابه، 

فا ينبغي ملن كان له عقل ان يستمع بجهل اىل 

معنى  يعرفون  ال  جهلة  كانوا  إما  الذين  أقوال 

االوراق عىل  أو مزورين يسعون يف خلط  للكام، 

البسطاء من األمة، للميل بهم عن جادة الصواب 

دفينة،  مآرب  ذلك  وراء  من  وليحققوا  والحق، 

ولن يكون جزاؤهم يف الدنيا إال خزي ويف اآلخرة 

العذاب األليم، وكذا جزاء من سار خلفهم وأعمى 

بصريته.

في البدء

اإلمامة والحكم
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السفر والسياحة..

القيم الرتبوية

العتبة الحسينية املقدسة

التبليغ.. 

ورة واملتطلّبات  بني الضرَ

يف الشخصية الحسينية

تقيم مهرجان الحسيني الصغري الرابع

مهامه وخصائصه



قر  بتشييد  املبارشة  قرب  عن  الفال  تيبو  الفرنيس  املسترشق  كشف 

املسترشقة الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب، عىل طريق يا حسني بني 

كرباء والنجف.

الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  لقائه  بعد  الفرنيس  املستبرص  وقال 

ان  الرشيف  الحسيني  الصحن  الكربايئ يف  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة 

سامحته” وّجه بتشييد قر املسترشقة الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب 

احدى  يف  حاليا  يرقد  جثامنها  ان  مبيناً”  الحسينية”  العتبة  نفقة  عىل 

الحسينيات الواقعة عىل طريق يا حسني بني النجف وكرباء”.

وأضاف أن” املتويل الرشعي أوىص بأن يُكتب عىل قر الراحلة سرية حياتها 

وتجربتها وصوالً اىل وصيتها”.

الزيارة قائا أن” الهدف هو  وتطرق الفال اىل الهدف االساس من هذه 

التعريف بحياة املسترشقة الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب وتجربتها 

وعاقتها باإلسام وخاصة مذهب اهل البيت عليهم السام”.

عىل  الرثى  ووريت  الذهب  ابو  مريم  الفرنسية  املسترشقة   “ أن  وذكر 

تنفيذا  االرشف  والنجف  املقدسة  كرباء  بني  الرابط  حسني  يا  طريق 

 3 دام  املرض  مع  رصاع  بعد   ،2017 سنة  املنية  وافتها  حيث  لوصيتها، 

عاقداً  الذهب،  ابو  الراحلة  مشوار  لتكملة  “يسعى  أنه  مشريا  سنوات” 

العزم عىل املجيء اىل كرباء والتعمق يف دراسة االسام عموماً واملذهب 

الجعفري خصوصاً”.

وأكد الفال” ان الشيخ الكربايئ وّجه بتهيئة جميع االجراءات القانونية 

واالدارية إلكامل دراسته يف كرباء املقدسة”مبينا أنه كان “ من تامذة 

الراحلة مريم ابو الذهب وقد تأثر بعلومها ليخطوا مبسارها الذي بدأته” 

مؤكداً ان” زيارته لكرباء تعد حدثاً كبرياً وهاماً يف حياته”.

وأشار املسترشق الفرنيس اىل ان” الراحلة مريم ابو الذهب ترعت بجميع 

اماكها اىل املسلمني الشيعة يف باكستان، كام انه ورث عنها مكتبتها التي 

تقدر ب� 6000 آالف كتاب”. 

يشار ان املسترشقة الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب ُولدت من ارسة 

مسيحية، واعتنقت االسام يف سن الثامنة عرش، وكانت باحثة وأستاذة يف 

معهد اللغات والحضارات الرشقية يف باريس، وناشطة يف مجال الحقوق 

والحريات ولها مساهامت كبرية بذلك.

الصناعية  واالستثامرات  واملقاوالت  للتجارة  الوارث  نسيم  رشكة  عقدت 

كرباء،  يف  الخاص  التسويقي  مؤمترها  املقدسة  الحسينية  للعتبة  العائدة 

بحضور ممثيل الدوائر والرشكات ذات العاقة باملحافظة.

وقال مدير العمليات يف الرشكة املهندس االستشاري مجيد عبيد  أن” الرشكة 

قد طرحت إنتاجها يف العامل املايض وال زالت مستمرة، وكانت املنتجات عبارة 

عن معدات التكيف والتريد املركزي و)السبلت يونت( ومنظومات أخرى”.

لديها مراكز تسويقية يف كرباء وبغداد، وفرق صيانة  الرشكة  أن”  وأضاف 

معتمدة يف مختلف محافظات الباد، وان منتجاتها فيها ضامن حقيقي”.

ويف السياق ذاته  بنّي مسؤول الصيانة يف رشكة نسيم الوارث املهندس حسني 

عيل ان” املنتجات تتمتع مبواصفات عالية من ناحية جودة االنابيب الخاصة 

باألجهزة وتحملها درجات الحرارة والرطوبة العالية يف الباد” مؤكدا” خضوع 

غيار  قطع  توفر  عن  فضا  خاصة،  مخترية  فحوصات  اىل  الرشكة  منتجات 

عالية الجودة وبأسعار تنافسية”.

من جهته بني مسؤول شعبة التريد يف العتبة الحسينية املقدسة املهندس 

املحلية  السوق  رفد  هو  الوارث  تأسيس رشكة  من  الهدف  أن”  عيل  صفاء 

مبنتجات التكييف وغريها “ كاشفا عن” قرب إنشاء معمل خاص  بالرشكة يف 

محافظة كرباء لزيادة االنتاجية بثاثة اضعاف اسهاما ودعام للناتج املحيل 

وتشغيل االيدي العاملة”.

العتبة الحسينية المقدسة

العتبة الحسينية المقدسة

أخبار وتقارير

توجه بتشييد قبر  المستشرقة 
الفرنسية مريم ابو الذهب

تسعى لدعم اإلنتاج الوطني 

• ابراهيم العويني / عامر نوري

• ماجد حميد الخفاجي
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أكد املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 

الكربايئ خال كلمته يف محفل لتكريم طلبة العلوم الدينية املتفوقني يف 

معهد وارث االنبياء إلعداد املبلغني” أن مهمة التبليغ من املهام االرشف 

العتبات  يف  بها  نقوم  ان  ينبغي  التي  املهام  جملة  واألوىل يف  واالسمى 

العلامء  ورثتهم  ثم  ومن  االنبياء  مهام  من  التبليغ  ان  باعتبار  املقدسة، 

وكذلك املبلغني، وكونهم يعملون عىل تأدية املهمة لذلك من الضوري 

اتقان هذه املهمة”.

اىل  اما  قائا” من جانب آخر فهي تقود اىل طريقني،  وأضاف سامحته 

والتعاسة  الشقاء  اىل  واما  االبدية،  والسعادة  والكامل  والهداية  النور 

االبدية، لذلك فهي اخطر الوظائف التي يؤديها االنسان يف الكون، لذلك 

علينا كعتبات مقدسة ان ندعم هذه الوظيفة بقدر استشعارنا ألهميتها 

ولذلك عىل الجميع ان يقدموا هذا الدعم” موصيا املبلغني” ان يتحلوا 

خال  من  اال  يأيت  ال  املراتب  بلوغ  الن  املعوقات  مواجهة  عند  بالصر 

التمحيص ومن خال ما يصيب النفس من معاناة، فأشد الناس معاناة 

وابتاء هم االنبياء وهذا يعني بلوغهم املرتبة االسمى يف صقل النفس 

وتهذيبها وبلوغ املقامات العالية علام وعما واخاقا، وطلب العلم ان 

مل يكن معه معاناة ال ينمو وال يرتسخ وال تنمو امللكات االخاقية لدى 

النفس”.

الحفل  العاميل خال  احمد  االنبياء  وارث  مدير معهد  بني  جانبه   من 

  “ أن  11/آذار  املوافق  االحد  يوم  االنبياء  خاتم  قاعة  شهددته  الذي 

املعهد يعنى بإعداد وتنشئة مجموعة من الشباب املبلغني الواعني الذين 

يأخذون عىل عاتقهم نرش الدين واملذهب الحق بني افراد االمة عموما 

سواء داخل العراق او خارجه ، حيث يقدم املعهد دراسة دينية بطريقة 

تؤهل  تبليغية  مواد  وكذلك  وامكاناته،  الطالب  وقت  تناسب  معارصة 

املبلغ ليكون عىل اتم االستعداد للمبارشة مبهمته”.     

وذكر ان “معهد وارث االنبياء التابع للعتبة الحسينية املقدسة يضم بني 

جنباته ما يقارب 120 طالبا من اغلب محافظات العراق اضافة اىل ما 

يقارب 30 طالبا من بلدان اندنوسيا ، السنغال ، تنزانيا، نيجرييا ، ساحل 

العاج، وايران.

وأوضح أن “ التكريم شمل املتفوقني بفصلني دراسيني” مبينا” ان املرحلة 

االوىل من الدراسة مدتها ثاث سنوات ونصف، وهناك دورات رسيعة 

مكثفة مبدة سنة ونصف لألخوة القادمني من خارج العراق”.

فيام أشار انس شعيب من نيجرييا وهو احد املتفوقني يف املعهد “ اننا 

يف نيجرييا نحتاج اىل كثري من املعلومات عن عقيدة املذهب الن الناس 

هناك يعتنقون مذهب أهل البيت عليهم السام بشكل كبري، وهذا ما 

يجعلهم يف حاجة اىل معلومات مفصلة عن املذهب وهو ما وجدناه يف 

معهد اعداد املبلغني التابع للعتبة الحسينية املقدسة من خال دراستنا 

منذ سنة لعدة مواد منها املنطق ونهج الباغة والتاريخ والفقة واللغة 

العربية “ موجها شكره” اىل ادارة املعهد ملا توفره من خدمات وعناية 

خاصة بالطلبة “متمنيا” ان يتم دعوة أكرث عدد من الذين لديهم امكانية 

البيت)عليهم السام(  ليتم نرش علوم اهل  التبليغ وإعدادهم جيدا  يف 

بشكل أوسع”.

الشيخ الكربالئي:
مهمة التبليغ أخطر الوظائف التي يؤديها االنسان

• سالم الطايئ
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عبد  الشيخ  املقدسة سامحة  الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  اطلع 

املهدي الكربايئ خال جولة تفقدية  عىل اهم تطورات العمل ملرشوع  

صحن العقيلة )عليها السام( وتطوير وتوسيع التل الزينبي الرشيف.

العمل،  يف  ودقة  عالية  بتقنية  املرشوع  انشاء  اىل”  العاملني  ودعا 

مع رضورة  عملهم  تواجه  التي  للمعوقات  املناسبة  الحلول  واضعني 

فسح املجال للزائرين الكرام يف محاور الحركة التي تتقاطع مع العمل، 

بوضع جسور ناقلة لتفادي االزدحام وايجاد الطرق البديلة”.

املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  الهندسية  املشاريع  قسم  رئيس  وقال 

والفنية  الهندسية  القسم  كوادر  أن”  كاظم  حسن  محمد  املهندس 

املقام   “ أن  مبينا  الرشيف”   الزينبي  التل  وتوسيع  بتطوير  بارشت 

يتعرض لضغوط كبرية حاليا بسبب اعداد الزائرين املتزايدة من جهة 

مجاميع  وقوف  ان  حيث  اخرى،  جهة  من  ومساحته  املقام  وموقع 

بالعتبة  املحيط  الشارع  يف  والزيارة  الدعاء  مراسيم  ألداء  الزائرين 

املقدسة يؤدي اىل االزدحام الشديد والتقاطع مع حركة العجات”.

اعداد  وتم  دراستها  متت  الحركة  يف  التقاطعات  هذه   “ أن  واضاف 

تصميم خاص للموقع، لغرض تحقيق انسيابية لسري الزائرين الكرام، 

وتوفري مكان واسع ألداء الزيارة “.

 وذكر كاظم، ان مساحة املقام الجديدة بعد توسعته ستكون مبقدار 

بعرشة  اي  )300م2(  الحالية  املساحة  تتجاوز  ال  بينام  )3000م2( 

أضعاف املساحة الحالية” الفتا اىل أن “ التصميم سيضم صحونا واسعة 

للرجال والنساء دون التأثري عىل سري وحركة الزائرين”.

العنارص  جميع  راعى  قد  التصميم”  أن  املهندسني  رئيس  وتابع   

املعامرية والحفاظ عىل املوروث الديني والرتايث للمقام” مؤكدا ان” 

التل الزينبي يف ذاكرة أهايل كرباء الكرام وزوار العتبات املقدسة”.

واشار رئيس قسم املشاريع الهندسية اىل ان” ارتقاع التل الزينبي يف 

التوسعة الجديدة سيكون أعىل من صحن العقيلة زينب عليها السام 

ب� )2م( للمحافظة عىل رمزية التل، كام متت مراعاة استخدام نفس 

الصيغ املعامرية الحالية من حيث االقواس املدببة والزخارف البنائية 

والكايش الكربايئ”.

 وزعت قيادة عمليات الحشد الشعبي ملحور غرب االنبار وبالتعاون مع العتبة 

الحسينية املقدسة الكتب املدرسية عىل عدد من املدارس يف قضاء القائم غرب 

االنبار.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي ملحور غرب االنبار قاسم مصلح “ بعد ماحظة 

النقص الحاصل بالكتب املدرسية يف عدد من مدارس القائم واإلطاع عىل أحوالها 

وفرت العتبة الحسينية املقدسة الكتب املدرسية ملرحلتي االبتدائية واملتوسطة”.

الكتب  اىل جانب  االخرى  االحتياجات  ببعض  تزويدها  تم  املدارس  أن”  وأضاف 

املدرسية بهدف اكامل املسرية التعليمية ألبناء املناطق املحررة”.

يف  التدريسية  باملاكات  النقص  سد  موضوع  ألخذ  الرتبية”  وزارة  مصلح  ودعا 

مدارس القائم بجدية بغية دميومة سري عملية التعليم وتعويض السنوات املظلمة 

التي مرت عىل ابناء القضاء”.

ومن الجدير بالذكر أن قيادة عمليات الحشد الشعبي ملحور غرب االنبار ال تزال 

مستمرة بدعم اهايل قضاء القائم وتوفري احتياجاتهم االنسانية والرتبوية والصحية.

تطوير مقام التل الزينبي

مع الحفاظ على الرمزية

أخبار وتقارير

• حسني نرص

العتبة الحسينية المقدسة
تزود مدارس قضاء القائم في 

األنبار بالكتب المدرسية 

• مصطفى احمد باهض
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أقامت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية املقدسة يف فرعها 

العاملني  نساء  سيدة  مولد  ذكرى  مبناسبة  قرآنياً  حفاً  بإندونيسيا 

والشيوخ  الكرام  السادة  بحضور  السام(،  )عليها  الزهراء  فاطمة 

االفاضل وجمع من الطلبة واولياء االمور.

ممثل  كلمة  اعقبتها  الكريم،  القرآن  من  آي  بتاوة  الحفل  وافتتح 

دليل  السيد حسن  إندونيسيا  السام يف  البيت عليهم  أهل  منظمة 

الكريم ومنهجه،  القرآن  بتعاليم  االلتزام  أكد فيها عىل رضورة  وقد 

تلتها فقرة التاوة واألناشيد الجامعية أداها ثلة من طلبة الدار.

كام ألقى ممثل الدار يف إندونيسيا السيد معمر املحضار كلمة شكر 

فيها أولياء أمور الطلبة عىل تواصلهم املستمر مع الدار واهتاممهم 

الدروس  متابعة  عىل  واملواظبة  ألبنائهم  القرآنية  الثقافة  بتطوير 

املتعلقة بكتاب الله الكريم.

وشهد الحفل فقرات منوعة منها عرض مرسحي جسد فيه طلبة الدار 

حديث الكساء، فيام رفعت راية قبة اإلمام الحسني )عليه السام(.

فيام شهد ختام الحفل تكريم مجموعة من الطلبة املتميزين يف الدار 

ممن أمتوا حفظ 18 جزءاً من القرآن الكريم فأكرث، كام كرمت الدار 

بهدية  الطالبات  من  السام  عليها  الزهراء  السيدة  اسم  تحمل  من 

تركية من رضيح اإلمام الحسني عليه السام.

العتبة الحسينية المقدسة
تحتفل بمولد الزهراء في اندونيسيا
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اَمِء  يَاَح لََواِقَح َفأَنَْزلَْنا ِمْن السَّ قال الله تعاىل يف محكم كتابه الكريم: )َوأَْرَسلَْنا الرِّ
َماًء َفأَْسَقْيَناكُُموُه َوَما أَنُْتْم لَُه ِبَخاِزننَِي )22( – سورة الحجر-.

وهناك اكرث من آية تحدثت عن الرثوات الطبيعية التي وهبها الله تبارك وتعاىل 
لنا لكن نعمة املاء خاصة و نحتاجها يومياً فنبني بها ونتقوى بها ونعّمر ونزرع 
فأي يشء با ماء ال قيمة له )وجعلنا من املاء كل يشء حي(، واآلية تشري اىل نكتة 

مهمة تكمن يف قوله تعاىل: )َفأَْسَقْيَناكُُموُه َوَما أَنُْتْم لَُه ِبَخاِزننَِي(..
وأنوه أن الكام ليس له أي جنبة سياسية باملرّة.. بل الحديث عن تقصرينا يف 
التعامل مع الرثوات التي وهبها الله تبارك وتعاىل لنا،  غفلة أو نسيانا أو تجاها 
أو جها.. فالقرآن الكريم يقول هذه رحمة انزلتها لكم ولكن املشكلة يف )ما أنتم 
له بخازنني(.وأؤكد أن الكام ليس تفسرياً فاآليات لها مدلوالت اخرى، ولكن هذه 

اآلية ميكن أن نستفيد منها فوائد..
الرحمة ونتعامل معها،  بل  نستشعر  دامئاً..  بالِسعة  نغرت  أن ال  ان علينا  أوال: 
ففي زمن يوسف )عليه السام( عندما اخر أهل مرص بجدب النيل - نسأل الله 
تعاىل ان ال نرى جدباً تفاجأ أهل مرص ألن جفاف النيل ال يتصور، ولكن الله 
تعاىل يريدنا ان ننتبه وان نهتم بهذه الرثوة بحفظها وان نعمل بها عماً صالحاً 
التعامل معها بعدم  الناس، وليس  الضياع، حتى يستفيد منها  بأن نصونها من 
اكرتاث وبلغة )ليس يل عاقة(، فالعاقل من يستفيد من الرثوات ويهتم بها، وهذه 
الرحمة التي انزلها الله تبارك وتعاىل يجب ان تُصان ويحافظ عليها.. والكام لكل 
من يستشعر الرحمة بالتفتيش عن وسائل كبرية وكثرية للحفاظ عليها.. وأن ال 
نبّذر أو نرسف امنا نتعامل معها بصيانة ومتابعة مّنا وشكر الله عىل هذه النعمة.

االشياء  مع  التعامل  تعّودوا  الذين  االخوة  جميع  بها  واخاطب  الثانية  النقطة 
بطريقة ُعنف وأقول: إن حل املشاكل بالساح وترك لغة الحكمة ليست الطريقة 
املثىل وهو منطق يُفرتض ان يكون قد ُهجر منذ سنني، بل ال بد ان يتكاتف 
الناس لتنظيم أمورهم ومن جملتها أمور املياه فا ينبغي أن يتحول الفرد اىل 
تبارك وتعاىل، كام  الله  التي خلقها  الرثوة  اخاه ومينع عنه هذه  ليفرتس  ذئب 
أن لغة التفاهم واملوّدة تعّجل بالقضاء عىل املشكلة، أما العنف فيفتح مشكلة 
ثانية وثالثة فضاً عن املحرمات الكثرية والرتويع وعدم الطأمنينة وعدم السكينة 

بسبب وجود بعض الذين ال يتورعون عن ارتكاب املحرمات..
وخاصة الكام.. أن مياه املطر نعمة تحتاج اىل الحفاظ.. واىل التخطيط واملتابعة 
الدقيقة للحفاظ عليها وخزنها وصيانتها.. وأن نلجأ اىل حل االمور بالرّوية والتعّقل 
وعىل الحكامء ان يرزوا يف املشكلة وان ال يؤخذ بقول السفيه.. بل بقول الحكيم 

ألنه هو الذي ينقذ املشكلة..

بيّنا يف الخطبة السابقة ان االسام حّث االنسان فرداً ومجتمعاً عىل ان يتحرك للتغري 
دامئاً، فا يصح ان يقف الفرد واملجتمع مكتويف االيدي ازاء حالة يراد بها التغيري من 
اليسء اىل الحرَسن فاألحسن.. وبيّنا ان انطاق التغيري يبدأ من النفس فرداً او مؤسسة 
او مجتمعاً، لذلك ورد يف الحديث الرشيف الذي ينبغي أخذه كمبدأ ونظرية يف تغيري 
االحوال: )من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان آخر يوميه خريهام فهو مغبوط 
ومن كان آخر يوميه رشهام فهو ملعون ومن مل يررَ الزيادة يف نفسه فهو اىل النقصان 

ومن كان اىل النقصان فاملوت خري له من الحياة(.
 وصلنا اىل ان آلية التغيري أشارت أليها اآلية القرآنية )ان الله ال يغرّي ما بقوم حتى 
وقناعتهام  واملجتمع  الفرد  اميان  أولها  أمور،  اىل  نحتاج  وهنا  بأنفسهم(،  ما  يغرّيوا 
باألخطاء والعرثات، وثانيها االرادة والعزمية، فالذي يريد ان يغرّي ال بد ان يكون له 
إرادة تطول وتدوم وعزمية عىل الوصول اىل الهدف والثقة بالله تعاىل والثقة بالنفس..

بعد ذلك ال بد من توفّر القيادات الصالحة والقادرة عىل التغيري وال بد من وجود 
االدوات  هي  ما  ولكن  متوفرة،  القيادات  فان  تعاىل  الله  وبحمد  للتغيري،  منهج 

الصحيحة، فقد تكون اداة التغيري خاطئة فا نصل اىل النتيجة.
إن االسام هنا وضع مجموعة من اآلليات واالدوات الصحيحة والنافعة التي توصلنا 
االسلوب  التغيري، وهذا  والتدرج يف  الحكمة  اسلوب  اتباع  املنشود منها  التغيري  اىل 
هو الذي يوصل اىل النتيجة.. لذلك نزل االسام بالتدريج وقادة االسام اتبعوا هذا 

االسلوب يف تغيري االخرين..
املنكر، فهذا  باملعروف والنهي عن  اتباع اسلوب االمر  املهمة جدا  وإن من االمور 
االسلوب يوفّر لنا ميزة مهمة وهي ان يصلح املجتمع نفسه بنفسه من دون حاجة 
يف  الذاتية  الرقابة  عامل  يوفّر  كونه  وغريها  استبدادية  انظمة  واىل  حكومات  اىل 
تشخيص االنحرافات ويف دعوته اىل الصاح.. كام ان املجتمع هو من يقوم بالتنفيذ 
لهذه االجراءات االصاحية، مام مينع حصول الفوىض واالضطراب جراء بعض االليات 
هذا  اداء  عىل  الشديد  الحرص  ينبغي  لذلك  التغيري  يف  اتباعها  يُراد  التي  الخاطئة 
السوق ويف  البيت ويف  الواجبات ويبتدئ من داخل  اعظم  الذي هو من  الواجب 

املدرسة ويف كل مكان.. 
نبّه عليها االسام ان الكثري مّنا يرمي مسؤولية التغيري  كام من االمور املهمة التي 
عىل االخرين.. فهًو يشّخص االخطاء ويحدد مكمن الفشل ولكنه يقول ان مسؤولية 
التغيري عىل االخرين.. وهنا نحتاج ان يساهم يف التغيري كل واحد مّنا بعد تشخيص 
بالتغيري  هو  ويبدأ  االخرين..  عىل  التغيري  يلقي مبسؤولية  ان  ال  والفشل،  االخطاء 
وحينئذ سيكون  موقعه  من  كل  للتغري  التحرك  ثم  االخرين  مع  ويتعاون  ويساعد 

التغيري عاماً وشاما ً..

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة يف 29/جامدي االوىل/1439ه� املوافق 16 /2 /2018م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة يف 6/جامدي االخرة/1439ه� املوافق 23 /2 /2018م

الحوار السلبي يهدد سالمة العالقات االجتماعيةشعبنا معطاء وهذا العطاء بحاجة الى الوفاء
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رْيِِه يُرِْشُد غرَرْيرَُه  لرَيْهرَا لِغرَ ن يرَْحُكُم عرَىلرَ غرَرْيِِه لِنرَْفِسِه ورَالرَ يرَْحُكُم عرَ يقول )عليه السام(: وال تكن ممَّ

بَُّه يِف  بِِّه ورَالرَ يرَْخىشرَ ررَ لْقرَ يِف غرَرْيِ ررَ يرَْخىشرَ الْخرَ يرَْسترَْويِف ورَالرَ يُويِف ورَ يرَْعِيص ورَ ُه فرَُهورَ يُطرَاُع ورَ يُْغِوي نرَْفسرَ ورَ

لِْقِه(. خرَ

رْيِِه(، فمن جملة  لرَيْهرَا لِغرَ نبدأ بالصفة االوىل صفة التناقض )يرَْحُكُم عرَىلرَ غرَرْيِِه لِنرَْفِسِه ورَالرَ يرَْحُكُم عرَ

مقومات االميان الصادق أنه يف مجال الحكم بصورة عامة يدور حكمه وقضاؤه مدار الحق ويتبعه، 

وان كان يسبب رضراً للمصلحة الشخصية، فهناك من اذا كان الحق له عىل غريه حكم به، واذا كان 

الحق لغريه عىل نفسه حكم بالباطل! والسبب أن هذا الشخص يريد من االحكام ان تتبع املصلحة 

ُنوا  الشخصية وال يهمه حق فيتبعه أو باطل فيجتنبه، لذلك ورد يف اآلية القرآنية: )يرَا أرَيُّهرَا الَِّذينرَ آمرَ

( النساء: 135. ِبنيرَ يِْن ورَاألرَقْررَ الِدرَ اءرَ لِلَِّه ورَلرَْو عرَىلرَ أرَنُفِسُكْم أرَْو الْورَ كُونُوا قرَوَّاِمنيرَ ِبالِْقْسِط ُشهرَدرَ

فا بد ان يدور حكم املؤمن الحقيقي دوماً مدار الحق ويتبعه.. وان سبب رضراً وخسارة قد 

تكون كبرية، لذلك عدَّ االمام )عليه السام( هذه الصفة تناقضا يف الشخصية ال ينبغي للمؤمن 

ان يحملها..

يرَْسترَْويِف ورَالرَ يُويِف( فالبعض  يرَْعِيص ورَ ُه فرَُهورَ يُطرَاُع ورَ يُْغِوي نرَْفسرَ قول االمام )عليه السام(: )يُرِْشُد غرَرْيرَُه ورَ

ويعملون  ويستجيبون  يقبلون  واآلخرون  والنصائح..  االرشادات  ويقدم  باملوعظة  للناس  يتوجه 

فينتفعون، لكن املشكلة أنه ال يعمل بها فيخرس أشد الخسارة، وهنا قال رسول الله )صىل الله 

رْسرَة رجٌل دعا عبداً اىل الله فاستجاب له وقرَِبلرَ منه  عليه وآله وسلم(: )إن أشدَّ أهِل النار ندامة ً وحرَ

ُه واتِّباِعه الهوى وطُوِل األمل(.  لرَُه اللُه الجنة وأْدخلرَ الداعيَّ النار برتكه ِعلمرَ فأطاع فأدخرَ

فبسبب سلطة األهواء والشهوات والرغبات واالمزجة الشخصية ينسحب العلم ، فا يعمل اإلنسان 

بنصائحه ومواعظه فيدخله الله النار ويجعله يف أشد الندامة والحرسة، فكن أيها املؤمن اوىل باتباع 

النصيحة، وال تكن ممن يريد ان يُظهر علام وقدرة عىل الدعوة اىل الله تعاىل وال يعمل بها.

يرَْسترَْويِف ورَالرَ يُويِف( تشري اىل أن هناك حقوقا متبادلة، فالبعض يطالب  قول االمام )عليه السام(: )ورَ

بحقوقه أجمعها ويستوفيها تاّمة كاملة لكن حقوق االخرين ال يوفّيها وال يعطيها كاملة بل ناقصة، 

وهي ليست مالية فقط، فمنها ما يكون بإزاء عمل ما، فينبغي وفاؤه بتامم ساعاته ال تُنقص منه 

دقيقة واحدة مع إتقانُه برشائطُه ومواصفاته، وكذا يف مقام الوعود والعهود.. فاإلنسان الذي يرَعد 

اآلخرين بخدمة مقابل حق مايل أو امتيازات وال يقّدم الخدمة بتاممها فا ينبغي أن يستويف ما 

بإزاء ما قطع عىل نفسه.

لِْقِه(، فكثري من الناس يخافون اآلخرين يف  بَُّه يِف خرَ بِِّه ورَالرَ يرَْخىشرَ ررَ لْقرَ يِف غرَرْيِ ررَ يرَْخىشرَ الْخرَ  قوله )ورَ

امور معينة وال يخشون الله، فريتكبون املظامل والتجاوزات يف حق خلقه فرَُهم من الخلق خائفون 

ولكنهم من الله ليسوا بخائفني، واالمام )عليه السام( يريد أن ال نكون ممن يخىش الخلق وال 

يخىش ربّه ألنهم رشُّ الناس.

ترَررَاُهْم يرَنظُُرونرَ إِلرَيْكرَ  ُعوا ورَ ى ال يرَْسمرَ إِْن ترَْدُعوُهْم إىِلرَ الُْهدرَ قال الله تبارك وتعاىل: )ورَ
ُهْم ال يُبْرِصُونرَ )198((. ورَ

هذا املقطع الرشيف من اآلية فيه شّقان: األول: أننا أمام ُهدى وهو مطلق الخري 
و هو يدعو للخري سواء، وهناك جهة مدعوة لكنها ال تسمع، وهي تارة كاألصنام 
ليست عندها قابلية السمع، وتارة عندها ادوات السمع لكنها تعرض عن ذلك.. كام 
يف واقعة الطف حني تكلم سيد الشهداء )عليه السام( وبعض اصحابه فكان املقابل: 
)لقد ابرمتنا بكرثة كامك..( وكذا يف قضية نوح )عليه السام( يجعلون اصابعهم يف 
اذانهم حتى ال يسمعوا..وإنها محنة، عندما يتكلم العالِم وال يسمعه أحد، والنكتة 
املهمة يف اآلية، وهي ال تشمل فاقد آلة النظر ، بل من عنده فالقرآن الكريم قال: 
)وتراهم ينظرون اليك وهم ال يبرصون( وبالغشاوة التي وضعوها أمامهم ال ميكن 
ان يروا ما بعدها فهم أشبه بالحجر ان مل يكونوا حجرا.. فا يسمعون وال يبرصون 

إذ تدعوهم اىل الهدى.
ومن جملة الهدى ان يدعى االنسان لرتك يشء قبيح كالرسقة، فيبقى يرسق وتدعوه 
فنسمع  وواضح..  بشكل رصيح  الفقرة  عند هذه  ولنقف  يقتل،  لكنه  يقتل  ال  ان 
مشاكل تحدث بني عشريتني او اكرث، يقع فيها نوع من الظلم حينام تتحول االمور اىل 
حالة من الرعب و الخوف عند االنتقام با ضابط هذه املسألة ال ميكن ان يُجامل 
عليها، خاصة عندما نقول ال تثأر بطريقة جاهلية بقتل غري القاتل وهي دعوة اىل 
الهدى لكنها ال تسمع الُهدى وال يراعى الحق.. وهذه املفردة ال بد ان يُدعى لها، وكذا 
األمر مثا يف رد األمانة اىل اهلها وغريها من االمور التي يرَقبل بها الُصلحاء والعقاء 

وعموم املجتمع.. فهل هناك سبب لعدم السامع؟!
لعّل االنسان يعرف صحة ما يقال ، لكنه يكابر، أو تأخذه الِعزة باإلثم، فيصعب عليه 
للحق فيدل عىل نفسية قوية،  التنازل  أما  التنازل وذلك يدّل عىل نفسية ضعيفة 
ويا لها من  مشكلة أن يرى االنسان نفسه اكر مام يتصّور ، فهذا ال يخضع للهدى 
او للحق بسهولة، والبعض يصّور االشياء بطريقة سيئة وغري واقعية فيتوقع انه غري 
مشمول بالخطاب فا يعطي لنفسه فرتة يُصغي بها ويسمع ويتأمل فتأخذه الحمية 

الجاهلية،  وهذه الخصلة مشكلة نرجو من كانت فيه تجنبها. 
إن أفصح انسان عىل االطاق وهو النبي محمد)صىل الله عليه وآله وسلم( تطرق 
اىل شتى األمور قوال وفعا وخلقا، فلم يسمْع اُناٌس كانوا يفهمون اللغة ويعرفون ما 
يقول لكن ركبتهم الحمية.. وهذه املسألة باقية ألن الناس اعداء ما جهلوا، واالنسان 

يوطّن نفسه ليكون عدواً عندما يعطي اجازة مفتوحة اىل أذنه أو عينه أو عقله..

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة يف 13/جامدي اآلخرة/1439ه� املوافق 2 /3 /2018م

• أعدها وحررها: يحيى الفتالوي

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة يف 20/جامدي الثانية/1439ه� املوافق 9 /3 /2018م

ــالتغيير لألفضل يبدأ من الفرد والمجتمع والمؤسساتالبد أن نتحاشى الظلم ألن عاقبته غير حميدة
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قد يربط البعض مسألة السياحة والسفر بالرتف االقتصادي واملستوى املعييش وما اىل ذلك من املتبنيات، ولكن املسألة يف الواقع تتعدى 

ذلك بكثري من حيث أسباب السفر والسياحة وفوائدها وأهدافها املرجّوة، وتتعدى إطار الصورة املعروفة يف بعض املجتمعات لتصبح 

فرصة للتغيري واالكتشاف وإعادة بناء الشخصية وتعزيز املفاهيم العامة لها، فضالً عن كونها منطا معيشيا ال يُستغنى عنه خاصة يف 

العطل واالجازات الطويلة التي يتمتع بها الناس، رشيطة أن تكون ملقاصد صالحة ال تشوبها املحرمات... وقد جاء يف الحديث النبوي 

الرشيف: )سافروا تصّحوا، وجاهدوا تغنموا، وحّجوا تستغنوا(. وجاء أيضاً عنه صىل الله عليه وآله: )سافروا تغَنموا(.

• تحقيق: عامد بعو - صباح الطالقاين

السفر والسياحة..

تحقيقات

ــبين الضَرورة والمتطّلبات 
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وال يخفى ما هو منس��وب من الِحكم والشعر ألمري 

املؤمنني عيل عليه الس��ام يف السفر وفوائده فقد نُقل 

عنه:

تََغرَّب َعِن األَوطاِن يف طَلَِب الُعىل 

                      َوساِفر َففي األَسفاِر َخمُس َفوائِِد

يُج َهٍم َواِكِتسـاُب َمعيَشـٍة تََفرُّ

                       َوِعلٌم، َوآداٌب، َوُصحَبــــُة ماِجـِد

 استثامر إنساين واقتصادي.. 

“ان لجوء الفرد للس��ياحة والسفر هو لغرض التغيري 

بالدرج��ة األوىل والرتفيه عن النف��س بالدرجة الثانية، 

والبحث عن فرص جديدة وتج��اوز ضغوطات الحياة 

والروتني الذي قد يُش��عر االنس��ان بامللل والكسل بني 

الحني واآلخر”.

بهذه املقدمة ابتدأ رئيس قس��م الس��ياحة الدينية 

يف العتب��ة الحسينيةاملقدس��ة س��ابقاً ري��اض الحكيم 

حديثه مبيناً” ان قس��م الس��ياحة يف العتبة الحسينية 

لديه برنامج أسبوعي يلبي طلبات املواطنني والزائرين 

فهو يش��مل زيارات املراقد املقدسة يف داخل العراق، 

مثل مدينة س��امراء عىل مدار االس��بوع، وكذلك لدينا 

رح��ات يومية لزيارة اإلمام��ني الكاظمني ومرقد أوالد 

مسلم عليهم السام، ولدينا جدول يومي لزيارة املراقد 

يف النج��ف االرشف كمرقد اإلمام عيل )عليه الس��ام( 

ومس��جدي الكوفة والس��هلة، فضاً عن رحات يومية 

لزي��ارة القاس��م والحم��زة عليهام الس��ام يف منطقة 

املدحتية والس��يدة رشيفة بنت اإلمام الحسن عليهام 

السام يف الحلة، وزيارة مقام زيد بن عيل عليه السام 

وأيض��ا زيارة قطارة اإلمام ع��يل ومرقد الحر الرياحي، 

وهذه الرحات أس��بوعية وهي منظّمة بشكل جدول 

محدد يف قسم السياحة بالعتبة الحسينية املقدسة”.

وأوض��ح الحكيم” أن األجور مدعومة من قبل ادارة 

العتبة الحسينية املقدسة وهي تناسب املواطنني 
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اىل حد كبري، وخال الفرتة املاضية قام قسم السياحة 

بتلبية أغلب طلبات الزائرين وصوالً اىل املنافذ الحدودية 

واملطارات وكافة املناطق التي يرغب املواطن بزيارتها 

كطلب خاص، مع إعداد برنامج سياحي يتضمن النقل 

اىل خ��ارج العراق مثل زي��ارة املراقد الرشيفة يف ايران 

ويف سوريا، ولدينا برنامج ملواسم العمرة”.

 آثار مبارشة وغري مبارشة 

األس��تاذ الدكتور يف كلي��ة االدارة واالقتصاد بجامعة 

كرباء س��لطان جاس��م تحدثرَ ع��ن اآلث��ار االيجابية 

للس��ياحة قائ��اً” لدينا نوعان من اآلث��ار مبارشة وغري 

مب��ارشة، واآلث��ار املبارشة ه��ي التي ترَنت��ج من إنفاق 

الس��ائح عىل الخدم��ات والنقل ورشاء الس��لع وغريها 

من األمور، وه��ذه باملحصلة تؤثر ايجابياً يف النش��اط 

االقتصادي ومتوسط دخل الفرد والدخل القومي ككل، 

أما اآلث��ار االيجابية غري املبارشة لقطاع الس��ياحة فإن 

االقتصاديني يشّخصون ما يسمى )املضاعف السياحي( 

وهو عب��ارة ع��ن العملي��ة املتضِمنة فق��رات االنتاج 

والتس��ويق وامل��ردود االقتص��ادي منها حين��ام يكون 

الطلب نش��طاً، حيث تس��تمر هذه االنسيابية محققًة 

النتائج االيجابية غري املبارشة...”

وأوضح د. س��لطان” ان العراق م��ن البلدان الغنية 

ج��داً باملواقع الس��ياحية التي تش��مل ال��رتاث واآلثار 

واملناط��ق املقدس��ة والطبيعة الخابة، ولكن تنش��يط 

قطاع الس��ياحة يف هذا الحيز املتنوع يحتاج اىل جهود 

حكومي��ة واهتامم اكر ليك نحق��ق األهداف يف جذب 

الناس لهذه املناطق...”

وبنّي أن” النهوض بالقطاع السياحي وصوالً لتحقيق 

رغب��ات الزائرين يتطل��ب وضع اس��رتاتيجية متكاملة 

متناس��قة اقتصادي��اً وأمنياً واجتامعياً وسياس��ياً، فضاً 

عن الس��عي لتطوير البنى التحتية لهذا القطاع لتلبية 

رغب��ات الناس واجتذابهم له��ذه األماكن ودعم اإلعام 

املختص بالسياحة..”

 قطاع السفر والسياحة.. تدهور و عروض ميّسة

ول��يك تكتمل الص��ورة ال بد من التق��يص عن واقع 

رشكات السياحة والسفر، فكان  الحديث التايل مع مدير 

رشكة صقر قريش عباس القرييش حيث قال” بالنس��بة 

لهذه السنة فإن إقبال املسافرين او السياح عىل السفر 

يعد ضئيا قياس��اً بالس��نوات املاضية وألسباب عديدة 

أهمها تدهور املس��توى املعييش لقطاعات واسعة من 

املجتمع نتيجة االس��تقطاعات يف مستحقات املوظفني 

وارتف��اع الضائب، وهذا بدوره أثّر س��لباً عىل نش��اط 

الس��فر والسياحة والرشكات الخاصة باالستثامر يف هذا 

املجال..”

وب��نّي القرييش” م��ع ذلك فإن العوام��ل التي تدفع 

د. عبد عون املسعوديرياض الحكيم عباس القرييشأ. سلطان جاسم

النهوض 
بالقطاع 
السياحي 

وصوالً 
لتحقيق 

رغبات الزائرين 
يتطلب وضع 

استراتيجية 
متكاملة 

متناسقة 
اقتصاديًا 

وأمنيًا 
واجتماعيًا 

وسياسيًا

‚

‚
ــ
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الشخص اىل السفر كثرية أهمها ارتفاع درجات الحرارة 

بش��كل غري طبيعي يف فصل الصي��ف، فضاً عن اآلثار 

الس��لبية التي تلقي بضالها عىل الناس نتيجة األوضاع 

األمنية غري املس��تقرة، وعدم توفر األماكن الس��ياحية 

والرتفيهية وس��بُل الراحة، األمر ال��ذي يدفع بالكثريين 

نح��و التغيري يف امل��كان والتفكري باملس��تقبل من زوايا 

أخرى..”

وأوضح” ان األس��عار املعتمدة لدى أغلب الرشكات 

مناس��بة جداً بالقياس الحايل خاصة إذا ما كانت وفق 

نظ��ام املجاميع الس��ياحية، فهناك ع��روض ترتاوح بني 

550 دوالر اىل 880 دوالر لدول عربية وأجنبية عديدة، 

متتد لفرتة أس��بوع وأكرث للفرد الواحد، وتش��مل كافة 

الخدمات املطلوبة يف السفر...”

 

 فوائد اجتامعية وثقافية..

االستش��اري االجتامع��ي د. عب��د عون املس��عودي 

أف��اد” أن الع��راق ميتلك الكثري من املرافق الس��ياحية 

املتنوعة، ولكن ناحظ عدم االهتامم بهذا القطاع املهم 

والحي��وي، الذي لو تم اس��تثامره وف��ق خطط علمية 

لكانت املردودات كبرية ج��داً وتقرتب حتى من املورد 

األسايس للبلد الذي هو البرتول...” 

وبنّي” ان الس��فر والسياحة تس��اعد كثرياً يف تنشيط 

الثقافة واالنس��جام يف التقاليد بني الشعوب، واكتساب 

الخ��رات وامله��ارات يف التعامل م��ع اآلخرين وانضاج 

الشخصية واكتشاف فرص جديدة للحياة”. مؤكداً” أن 

ه��ذه االيجابيات ال تقترص عىل الجانب االجتامعي امنا 

متتد للجانب االقتص��ادي والثقايف والصحي، وبالنتيجة 

فإن مفاهيم كثرية تتوضح لدى املجتمعات حني تختلط 

ايجابياً مع بعضها”.

وختمرَ د. املس��عودي” ان ما مر به العراق من فرتات 

حروب طويلة ومتعددة ساعدرَ يف خلق أجواء مضطربة 

وغري مس��تقرة تأثررَ به��ا املواطن العراق��ي، فأصبحت 

مس��ألة التغي��ري والرتويح والس��فر بني الح��ني واآلخر 

رضورية الستعادة النش��اط ولتجديد الشعور االيجايب 

لدى مامرسة الناس ألعاملهم اليومية...”
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افتت��ح املهرجان بكلم��ة رئيس اللجن��ة العليا للمهرج��ان واملرشف عىل 
قس��م رعاية وتنمية الطفولة الس��يد سعد الدين هاش��م ومن ثم تكريم 
درع املهرج��ان  للفنان املرسحي العراقي س��امي عبد الحميد، بعدها تم 
تقديم عرض مرسحي  بعن��وان »بطرس وامللك فطرس« للمخرج العراقي 
ميثم بطران، وهو عمل من انتاج قس��م رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة 

الحسينية املقدسة. 
وقال الس��يد سعد الدين هاش��م يف حديث ملجلة الروضة الحسينية أن " 

هذا املهرجان يقام من اجل االهتامم برشيحة االطفال والنهوض بواقعهم 
الثق��ايف واالجتامعي النهم ميثلون قادة املس��تقبل وبُناته ، وما تم عرضه 
من عروض مرسحية تساعد االطفال عىل ان يبلغوا اهم املراتب ويتثقفوا 
بأهم ثقافة وهي ثقافة االمام الحسني عليه السام وكيفية مواجهة الظلم 
والدفاع عن االرض واملقدس��ات ، وندعو كافة الجهات املسؤولة ان تأخذ 
دورها الحقيقي للنهوض بالواقع الثقايف للطفل باألخص بس��بب ما عاناه 
من ازمات الح��روب والفكر املتخلف الذي نتج ع��ن عصابات داعش يف 

العتبة الحسينية المقدسة تقيم
مهرجان الحسيني الصغير الرابع 
شهد البيت الثقايف يف كربالء املقدسة السبت 3 آذار 2018 فعاليات مهرجان الحسيني الصغري الدول الرابع ملسح الطفل برعاية االمانة 

العامة للعتبة الحسينية املقدسة قسم رعاية وتنمية الطفولة ، ومبشاركة فرق مسحية من داخل وخارج العراق، باإلضافة اىل شخصيات 

رسمية  وأكادميية وفنية .

• تقرير: سالم الطايئ - عامد بعو  • تصوير: قاسم العميدي

بمشاركة دولية

تقارير
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بعض املناطق.  
واضاف مدير املهرجان محمد الحسناوي أن " هذه النسخة من املهرجان 
ش��هدت مش��اركتني دوليتني م��ن تونس وس��وريا اىل جانب املش��اركات 
العراقي��ة ،حيث كانت هناك مثانية عروض مرسحية عىل مدار اربعة ايام 
وبفرتت��ني صباحية ومس��ائية ، بهدف بث القيم الرتبوي��ة واالخاقية من 
خال املرسح الحسيني الذي يعتر الوسيلة االكرث تأثريا يف االطفال اليصال 
الرس��الة الهادفة" مبينا أن أهم ما مييز هذه الدورة" بتنافس س��تة أعامل 

عىل جوائز املهرجان إضافة اىل العروض الترشيفية وعروض الختام".
االستاذ الدكتور رياض شهيد الباهيل اشاد بالجهود املقدمة من قبل العتبة 
الحس��ينية قائا" الحظنا من خال مهرجان الحس��يني الصغري بنس��خته 
الرابعة مدى رس��وخ وإشاعة الثقافة الرتبوية الحقيقية للطفولة يف كرباء 
املقدس��ة من خال ما ش��هدناه من عروض مميزة وحض��ور كبري، وهذا 
االهت��امم بثقافة الطفل ل��ه دور كبري لبناء عقول اطف��ال مرشقة واعية، 
ونامل ان تس��تفيد باقي املحافظات يف عموم العراق من هكذا مس��ارح، 
الن الطفولة عانت كثريا يف الس��نوات االخرية بس��بب االرهاب الداعيش ، 
وعلينا ان نبدأ برتميم ذهنية ونفس��ية الطفل العراقي من خال اش��اعة 

ثقافة الحياة بدال من ثقافة املوت".
الدكت��ورة فاطمة انور عضو لجنة التحكيم اش��ارت انها حضت املهرجان 
الثاين سابقا مؤكدة ان "  هناك طفرة فنية ومتيزا جميا يف املهرجان الرابع 

الحايل، من خ��ال عملية االعداد والتنظيم والتقدي��م والتفاعل من قبل 
االطف��ال مع العرض املرسح��ي املقدم ، ومن املهم ج��دا ان يكون هناك 
مسارح للطفل يف كل مكان لحاجة الطفل اىل الفن املبسط والجميل الذي 

ميكن من خاله ترسيخ املبادئ والقيم وزرع الثقافة يف نفوسهم".   
ممث��ل بعثة االمم املتحدة يف كرباء عيل عبد الحس��ني كمونة قال " إنها 
التفاتة جميلة من قبل العتبة الحس��ينية املقدس��ة باالقامة الدورية لهذا 
املهرج��ان، والذي يعنى بالطفول��ة، ونحن حضنا له ع��دة مرات، وهذا 
النشاط وبهذه املرحلة ميثل جزءاً مهم جدا من االهتامم بالنشئ الجديد، 
وخصوص��ا بعد االنفت��اح العاملي عر التواصل االجتامع��ي والعوملة التي 
اصبح��ت مثاال لكثري م��ن االفكار، ومن الضوري ج��دا ان نهتم بأطفالنا 
ونوجههم بالتوجيه الصحيح فا تس��تغل من جهات ارهابية تروج ألفكار 
خطرة او حتى بعض االف��كار الهدامة، خصوصا بعد ما عرفنا ان موضوع 
املخ��درات اصب��ح عبارة عن مخ��درات الكرتونية، ولذلك ف��ان املهرجان 
خط��وة رائعة جدا ونتمنى من الجميع أن ينهجوا هذا النهج، ونتمنى ان 
يكون هناك تعاون اكرث وحضور اكر من اليونيس��يف والتعاون الحكومي 
ومنظامت املجتم��ع املدين ملثل هذه املهرجانات الدورية، وأن  تكون لها 
تفرعات وتركز عىل الفئات العمرية وبحس��ب احتياجات الطفولة، ونحن 

نشد عىل ايدي القامئني باملهرجان ونتمنى لهم كل املوفقية".
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المؤلف: مهند العاقوص/ أحمد الصفار
المخرج: ميثم البطران

تأليف وإخراج:
 ايثار الفضلي

المؤلف: فالح هاشم /جمال الشاطي
المخرج: هند جواد

تأليف وإخراج:
مهند ناهض الخياط

تأليف وإخراج:
بسام ناصر

المؤلف: وسام القريني
المخرج: صادق النصراوي

المؤلف: وليد بن عبد السالم/ حاتم بلحاج حميد
المخرج: وليد بن عبد السالم

المؤلف: طالل حسن
إخراج: عبد الحسن نوري
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البيت المشترك

من يسقي البالبل

فرقة الحيوانات الطيبة

ثوران واللص دعدع

العجوز

ملك الغابة
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عقدت مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة للعتبة الحسينية املقدسة مؤمترها العلمي السنوي الثاين تحت شعار منهج اإلمام عيل 

عليه السالم يف بناء اإلنسان وإنسانية الدولة، شارك فيه عدد من الباحثني واالكادمييني بعّدة بحوث ممّيزة، كان منها مشاركة 

الدكتور محمد نعناع ببحث تضّمَن )نظريات ابداعية يف السلطة السياسية للحكومة العلوية(.

فأفاد الدكتور محمد نعناع – بحسب انطالقة حديثه مع مجلة الروضة الحسينية - كتَب عدة مؤلفات يف املجال السيايس واملجال 

الفكري باإلضافة اىل عمله االكادميي، هو ايضا متخصص يف علم الرجال والداللة القرآنية، ويرى مبثل هذا النوع من البحوث انُه 

ينطلق من الدور الرشعي يف اعطاء املفاهيم املناسبة للواقع املُعاش، تحديداً من سرية النبي االكرم صىل الله عليه وآله واإلمام عيل 

وأهل البيت عليهم السالم. 

)الروضة الحسينية( ومن باب حاجة املجتمع اىل تصحيح بعض املفاهيم الخاصة مبفهوَمي السلطة والحكومة، دخلت اىل اعامق 

بحث الدكتور نعناع، عرب الحوارية التالية معه:

مؤمتر  ضمن  املقّدم  بحثكم  عىل  نظرة  القاء  نود   

مؤسسة نهج البالغة املقام يف العتبة الحسينية واملعنون 

)ثالث نظريات ابداعية يف السلطة السياسية للحكومة 

العلوية(؟ 

البحث رؤية معارصة مستندة اىل  •  قدمت من خال 

أمري  االمام  ونص  الحكيم،  التنزيل  نص  بطبقتني،  النص 

مجال  هي  التي  االوىل  والنظرية  السام،  عليه  املؤمنني 

بني  السلطة  معادلة  )بناء  بعنوان  كانت  االول  الفصل 

اذكر  وقفات  عدة  وفيها  والترشيع(،  االمة  حاجات 

أولهام  السام،  عليه  املؤمنني  امري  لإلمام  وقفتني  منها 

عيل  املؤمنني  امري  مارس  فقد  الخوارج،  مع  تجربته 

)نظرية  اسميتها  وقد  معهم  محددة  وظيفة  السام 

التنزيل  اىل  تستند  أنها  وبينت  املفاهيم(،  تصحيح 

تؤمنوا  مل  قل  آمّنا  االعراب  )قالت  اآلية  يف  الحكيم 

قلوبكم...(. يف  االميان  يدخل  وملّا  أسلمنا  قولوا  ولكن 

لألعراب  يصحح  ان  الخاتم  للنبي  أوعز  تعاىل  فالله 

املفهوم الذي استخدموه ألنفسهم وهو االميان، فأوضح 

لهم بأنهم مسلمون وملا يصلوا مرتبة االميان بعد. 

عليه  املؤمنني  امري  ان  نرى  املطروح  للمفهوم  وبالعودة 

السام مارس نفس عملية تصحيح املفاهيم مع الخوارج، 

حوار: صباح الطالقاين

تصوير: محمود املسعودي

اإلمام علي عليه السالم 
ونظريات تصحيح المفاهيم

في حوار مع الباحث الدكتور محمد نعناع

حوارات
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الحكم  ألن  بخطأ  ليس  لله(  إال  الحكم  )إن  لهم  فقال 

املصداق  عىل  االختاف  ولكن  جدال،  وال  نزاع  با  لله 

يطلبون  كانوا  فإنهم   ، به  الحكم  مامرسة  تطلب  الذي 

لله  التي هي  الحاكمية  وبني  بينها  يفرقون  السلطة وال 

انزل  مبا  يحكم  مل  )ومن  املائدة  سورة  يف  كام  تعاىل، 

الفاسقون..( عىل  الظاملون..  الكافرون..  الله فؤلئك هم 

التوايل. فالحاكمية تعني فيام تعنيه املحرمات والواجبات 

التي إن انتهكت تخرج عن حاكمية الله، وبني لهم )عليه 

السام( أنه مل يخرج عن هذه الحاكمية، بل اعطى رأيا يف 

واقعة سياسية، مشددا عىل أن يوضح لهم بأنهم يطلبون 

السلطة من خال عدم فهمهم لتفسري املفاهيم، وهذه 

الوقفة االوىل ألمري املؤمنني عيل عليه السام.

الثانية ألمري املؤمنني، فإنه مارس فيها الدور  أما الوقفة 

مع  رشعية  مسؤولية  كونه  جانب  من  ليس  السيايس 

لذلك  اجتامعية،  مسؤولية  انه  عىل  مارسه  وامنا  الناس، 

جاءت كلمته املشهورة )ال بد للناس من امري برٍَر أو فاجر( 

ومل يقل ال بد للناس من )إمام( برٍَر أو فاجر ألنه ال ميكن 

“ال  الحكيم  التنزيل  يف  قال  تعاىل  فالله  يصح،  وال  ذلك 

ينال عهدي الظاملني” رداً عىل ابراهيم عليه السام حني 

قال “ومن ذريتي”.

اذاً البد لإلمامة ان تكون خالية من الظلم ومن الفجور 

ومن اي ضال، أما السلطة فتعُد مسؤولية اجتامعية لها 

ما لها وعليها ما عليها..

وقد حدد امري املؤمنني يف محاججته ملخالفيه مرشوعية 

باألمر  قائم  معصوم  الطاعة  مفرتض  كإمام  لُه  شخصية 

تضمنتها  الله  رسول  من  وصية  ولديه  الله،  رسول  بعد 

النظرية  وهذه  الغدير،  حديث  منها  عديدة  احاديث 

االوىل. 

الثانية فهي يف صلب العمل السيايس ألمري  أما النظرية 

إماماً  كونه  عن  النظر  بغض  وحاكم  كقائد  املؤمنني 

خال  من  الرشيف  بشخصه  بدأ  وقد  الطاعة،  مفرتض 

هذا  يف  كثرية  والشواهد  الحكم(  أساس  )النزاهة  مبدأ 

قال  حيث  سبقته  التي  للحقبة  رفضاً  وذلك  الخصوص، 

نظرية  هي  وهذه  تنزلني..(  ال  هذي  الخبال  )قرص 

نزيها  الحاكم  يكون  أن  وتعني  الحكم،  أساس  النزاهة 

ويطرح  نزيهاً،  ليكون  املجتمع  يوجه  وبعدها  شخصياً 

شواهد بهذا الخصوص.

 قبل الولوج اىل عتبة النظرية الثالثة، لو سلّمنا بصّحة 

املتصدي  الشخص  انتخاب  وتم  الدميقراطية،  مصطلح 

للمسؤولية من قبل رشائح معينة ترى أنه نزيه، ووجود 

رشائح أخرى ترى أن نزاهته شائبة أو ال يتمتع بالكفاءة، 

فكيف ستكون نظرة املجتمع بالنسبة لهذا الحاكم؟

لدى  مراعاتها  ينبغي  معايري  هناك  أن  املؤكد  من    •

مدة  السام خال  عليه  املؤمنني  وأمري  الحاكم،  انتخاب 

حكمه القصرية نسبياً صاغ قوالً وعماً مجموعة من تلك 

النزاهة  الحاكم، ومنها  بها  يلتزم  أن  التي يجب  املعايري 

التي طرحناها يف النظرية الثانية، والتي تؤكد رضورة ان 

يكون الحاكم حافظاً لحقوق الناس.

املؤمنني  امري  مامرسة  مسألة  ان  هو  اآلخر  املهم  االمر 

للسلطة تحديدا كانت منطلقة من انه يريد الحفاظ عىل 

له،  االسايس  الّهم  هو  هذا  وكان  املجتمع،  وعىل  الدين 

وقد قال قبل ذلك  )ألُسالِمن ما سلمت أمور املسلمني(، 

بأن  خاله  من  بنّي  الذي  الكام  هذا  من  الكثري  وقال 

وهي  الفراغ،  مللء  جاءت  الدنيوية  السلطة  مامرسة 

وسيلة وليست هدفاً.

تكون  ان  من  بالسلطة  انتقل  املؤمنني  امري  ان  بل 

مفروضة عىل الناس اىل جعلها عقدا اجتامعيا، وقد ألزم 

معناه  ما  لهم  قال  حني  االجتامعي  العقد  بهذا  الناس 

أنني حني ولّيتموين قلت لكم بأين أحملكم عىل ما أريد 

يذكّرهم  دامئاً  كان  وقد  تريدون،  ما  عىل  تحملوين  وال 

بهذا العقد االجتامعي حتى عندما استعصوا عليه أمام 

ذلك  تلت  التي  واالحداث  الغاشمة  معاوية  هجامت 

ويف هروب كميل بن زياد وذهابه اىل قرقيزيا وغريها...  

وهذه النظرية الثانية.

وما  اسميتموها  فامذا  الثالثة،  النظرية  اىل  وصلنا   

مفادها؟

•  النظرية الثالثة اسميتها نظرية )صناعة القوى الفاعلة( 

ولها اكرث من مصداق، لكن اذكر تحديداً منوذجني لهذه 

قصة  يف  وتحديداً  للخاّصة،  االول  النموذج  النظرية، 

وذهب  هيت  عىل  واليته  ترك  الذي  زياد،  بن  كميل 

فكتب  وأحفظه  علياً  ذلك  فأغضب  قرقيزيا،  يف  ليغزو 

إليه: إن تضييع املرء ما ويل وتكلفه ما كفي عجز، وإن 

وجهل  خطأ  قرقيسيا  إىل  إياه  وتخطيك  عملك  تركك 

عندي،  لك  عذر  ال  إنه  وقال:  عليه  ووجد  شعاع.  ورأي 

فكان كميل مقيامً عىل نجوم وغم لغضب عيل؛ ومنها 

ما فعله مع املسيب بن نجبة الفزاري بعدما التقى هو 

وابن مسعدة فاقتتلوا قتاالً شديداً؛ وأصابت ابن مسعدة 

الشام منهزمني ال  جراحات ومىض قوم من أصحابه إىل 

يلوون عليه، وبقي معه قوم منهم فلجأ ولجأوا إىل حائط 

حول حصن تيامء محيط به قديم، فجمع املسيب حوله 

الحطب وأشعل فيه النار، فناشدوه أن ال يحرقهم وكلم 

عيل  عىل  املسيب  وقدم  النار،  تلك  بإطفاء  فأمر  فيهم، 

به فوبخه وقال:  ثم دعا  أياماً  الخر؛ فحجبه  بلغه  وقد 

وكلمه  إليه؛  فاعتذر  وضيعت،  وداهنت  قومك  حابيت 

نظرية 
النزاهة 

أساس 
الحكم، 
تعني أن 

يكون 
الحاكم 

نزيها 
شخصيًا 

وبعدها 
يوجه 

المجتمع 
ليكون 

نزيها

‚
‚
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وجوه أهل الكوفة يف الرضاء عنه؛ فلم يجبهم وربطه إىل 

سارية من سواري املسجد، ويقال: إنه حبسه ثم دعا به 

فقال له: إنه قد كلمني فيك من أنت أرجى عندي منه، 

وأظهر الرضا عنه، وكان أمري املؤمنني )عليه السام( من 

كقوة  ويبنيه  يربّيه  ان  يريد  والقول  الفعل  ذلك  خال 

فاعلة. وهذا من ناحية الخواص.

اما بالنسبة للنموذج الثاين، فقد كان امري املؤمنني يطلق 

نسميه  كام  ذهني  كعصف  الفضاء،  يف  كثرية  مفاهيم 

السؤال  الناس عىل  ليحث  املعارصة  املحارضات  اآلن يف 

ويبث الوعي بينهم، وذلك سعياً لصناعة القوى الواعية 

املرات  احدى  يف  لكنه  التنجيم  يستنكر  وكان  والفاعلة، 

ذهبترَ  اذا  املؤمنني-  -ألمري  وقال  اعرتض  منّجامً،  حاور 

فقال  نحسك،  يوم  وهذا  خارس  فأنت  غد  يوم  للحرب 

أمري املؤمنني غداً سنذهب اىل الحرب ونرى ماذا يحدث، 

أن  املنّجم  طلب  عندها  وانترص،  املؤمنني  امري  فذهب 

يفرس له كيف خالفرَ التنجيم، فقال امري املؤمنني نظرُت 

فرأيُت ان الشهاب خرج من امليزان اىل غربه، وهو خارج 

تنّجم  إليهم، فكان املفروض أن  عّني فلهبُه إيلَّ وقصفه 

لصالحي لو كنت منّجامً حقيقياً، وهذا التوضيح من امري 

املؤمنني جعل املوجودين من العامة يتحريون يف طبيعة 

سعياً  املؤمنني  امري  بوالية  أكرث  ويتمسكون  العلم،  هذا 

لطلب العلم واملعرفة... 

الفاعلة(  القوى  )صناعة  نظرية  بني  نوازن  وكيف   

وبني واقعنا املعاش، يف سبيل صناعة قوى فاعلة تربوية، 

ثقافية، سياسية او اجتامعية......؟

•  مبا اننا نتحدث باملحور السيايس والقانوين، دعنا نطرح 

وجهة نظر سياسية يف هذا الخصوص، تفيد بأننا نحتاج 

يف  اسميتها  العامة،  املصلحة  تراعي  قوانني  ترشيع  اىل 

املؤمنني  امري  كان  والتي  االمة(  )حاجات  االول  الفصل 

عليه السام بالرغم من أولويته الرشعية واإللهية، ميارسها 

ويؤكد عليها نزوالً عند رأي املجتمع، ويطلب االستشارة 

تحديداً،  معهم  تتعلق مبامرسة سلطته  التي  القضايا  يف 

ولذلك عندما حاوررَ الخوارج رجع الكثري منهم اىل جادة 

الصواب قبل واقعة النهروان، وتحديداً كان إلبن عباس 

دور رائع يف هذه الوقائع. 

وبتفصيل اكرث نحن نحتاج اىل مجموعة من الترشيعات 

ومجموعة من الكوادر التي تتبنى هذه الترشيعات، ثم 

ولو  الترشيعات،  وتطبّق  تنّفذ  املؤسسات  مجموعة من 

أسعف الوقت امري املؤمنني لكانرَ أنشأ منظومة متكاملة 

باألحكام  خاصة  وقصوى  ُدنيا  حدود  واعتامد  منها، 

يف  تعسفياً  يكون  أن  ميكن  واحداً  حّداً  وليس  الرشعية، 

حال استخدامه بغري موقعه املناسب.
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إن كل ديانــة مــن الديانــات اإلبراهيمية لها رموزها وشــخصياتها التاريخية التــي تعتد بها وتعتز 

وتفتخــر، وال ميكــن ألي ديانة أن تُعرف بني الناس ما مل تُعرف شــخصية مبلغها وحامل رســالتها، 

وينطبق الكالم أكرث ما ينطبق عىل الســيد املســيح عليه الســالم وعىل أمه القديسة الطاهرة مريم 

العذراء التي مل تحظ شخصيتها الواقعية بالنصيب الوافر من الدراسات التاريخية املتعلقة بالالهوت 

الكنيس الذي وصل إلينا من تاريخ مجمع )نقية الكنيس سنة 325ميالدي( وهو التاريخ الذي سجل 

أول تدوين لإلنجيل بعد أن كان محفوظاً بالرواية الشفوية.

القديسة مريم العذراء 
بين القرآن الكريم و اإلنجيل

ومب��ا أن الكنيس��ة تعتمد الي��وم عىل أربع��ة أناجيل 

معتم��دة يف الع��امل املس��يحي أجم��ع، ف��إن تل��ك 

األناجيل)لوقا، مرقس، متى، يوحنا( تضطرب فيام بينها 

عند ذكر سرية الس��يدة مريم العذراء وتتفاوت تفاوتا 

واضحا، وقد دخلت هذه األناجيل مرحلة من الغربلة 

والح��ذف واإلضافة منذ التاريخ أع��اه، وهو ما عرّفه 

املهتمون بالشؤون الكنسية ب� )األناجيل األوبوكريفية( 

أي مجموع��ة األناجي��ل الت��ي اس��تبعدتها الكنيس��ة 

وش��ككت يف مصداقيته��ا مبقي��ة عىل ما ع��رف أيضا 

ب�)األناجي��ل القانونية( أي األربع��ة املعتمدة يف العامل 

املسيحي حتى يومنا هذا، والتي ال تنقل لقارئها صورة 

موحدة عن الس��يدة مريم كام ينقله��ا القرآن الكريم 

وهو كتاب املس��لمني الس��اموي الذي أنصف السيدة 

مريم العذراء وحفظ لها قدسيتها ومنزلتها التي أنزلها 

بها رب العاملني...

والاف��ت يف األم��ر أن الصورة التنزيهية التي يرس��مها 

الق��رآن الكريم عن هذه الس��يدة الطاهرة، وعن كام 

ولدها النبي عيىس )عليه الس��ام( يف املهد قد رُفضت 

من بعض رهبان املسيحية رفضا قاطعا عىل أنها صورة 

تحال اىل أس��اطري ال واقعية، حيث أنها صورة موجودة 

يف األناجيل األوبوكريفية املرفوضة أصا.

 ولكنن��ا نجد بعض��ا من هذا املوق��ف يف إنجيل متى 

)وه��و من األناجيل القانوني��ة( حيث يقول عن والدة 

يس��وع املس��يح ما نصه: ) ملا كانت مري��م مخطوبة 

ليوس��ف وقب��ل أن يجتمعا وجدت حب��ىل من الروح 

القدس، وملا كان يوس��ف باّرا ومل يشأ أن يشهرها أراد 

تخليته��ا، وبينام هو متفكر يف ه��ذه األمور إذا مباك 

الرب ق��د ظهر له يف حلم قائا: يا يوس��ف بن داوود 

ال تخ��ف أن تأخذ امرأتك ألن ال��ذي حبل به فيها هو 

من الروح القدس، وستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع ألنه 

يخلص ش��عبه من خطاياهم ..... ال��خ( ، وهي صورة 

نجد جذورا لها يف التلمود اليهودي الذي يتهم الس��يد 

املسيح بأنه مجهول األب والنسب، ويستحق التعريض 

بأم��ه واتهام عفتها ألنها ج��اءت بولدها من غري زواج 

رشعي معروف !.

لك��ن القرآن يثني عىل مريم وينزهها يف مواضع كثرية، 

منها ما تتح��دث عن مريم العذراء حينام كانت جنينا 

يف بط��ن أمها وعن��د والدتها مثا، كقول��ه تعاىل:)َفلَامَّ 

َوَضَعْتَها َقالَــْت َربِّ إِينِّ َوَضْعُتَها أُنَثــٰى َواللَُّه أَْعلَُم مِبَا 

ْيُتَها َمْريََم َوإِينِّ  كَُر كَاأْلُنَثٰى َوإِينِّ َســمَّ َوَضَعْت َولَْيَس الذَّ

ــْيطَاِن الرَِّجيِم( وكقوله  يََّتَها ِمَن الشَّ أُِعيُذَها ِبــَك َوُذرِّ

أيضا: )َفَتَقبَّلََها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَســٍن َوأَنَبَتَها نََباتًا َحَسًنا(، 

ث��م حىك عنها الق��رآن ما هو أعظم وه��و أن املائكة 

تحدثها حي��ث يقول: )َوإِْذ َقالَِت الَْماَلئِكَُة يَا َمْريَُم إِنَّ 

رَِك َواْصطََفاِك َعىَلٰ نَِساِء الَْعالَِمنَي(.  اللََّه اْصطََفاِك َوطَهَّ

وزيادة يف تكرميها وتبجيلها عند املس��لمني فقد نالت 

الس��يدة مريم العذراء يف كتابهم لقب الصديقة حيث 

يق��ول تعاىل: )  َما الَْمِســيُح ابُْن َمْريََم إِالَّ َرُســوٌل َقْد 

يَقٌة كَانَا يَأْكُاَلِن الطََّعاَم  ُه ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

ٰ يُْؤَفكُوَن( وهو  ُ لَُهُم اآْليَاِت ثُمَّ انْظُْر أىَنَّ انْظُْر كَْيَف نَُبنيِّ

نارص الخزاعي

مقاالت
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ما يعرضه إنجيل لوقا عن السيدة مريم هو 
أقرب الصور إلى صورتها المنزهة في القرآن 

الكريم حيث وصفها بأنها )مباركة في 
النساء( 

لقب مل ينله إال أعاظم األنبياء كإبراهيم ويوسف وإدريس 

عليهم الس��ام، وهم األنبي��اء الذين جرت عليهم ش��تى 

الويات واملصائب من قومهم فام استكانوا وال ضعفوا وال 

قل عزمهم أو تواىن صرهم أو اهتز إميانهم.

غري أن ما يعرضه إنجيل لوقا عن الس��يدة مريم هو أقرب 

الص��ور إىل صورتها املنزهة يف القرآن الكريم حيث وصفها 

بأنها )مباركة يف النساء( وإن الرب يظللها بنعمته الوافرة، 

غ��ري أننا لن نجد له��ذه الصورة املش��ابهة لتصوير القرآن 

امتدادا يف األناجيل األخرى املعتمدة.

 واألدهى من ذلك أن كتاب تلك األناجيل يغفلون عامدين 

متعمدين ذكر أخبار الس��يدة مريم وحالتها قبل أن تولد، 

وأحوالها عند حملها بالسيد املسيح وحديثه يف املهد، بينام 

رّد القرآن من اتهم أم الس��يد املسيح باملنكر مخراً الناس 

بأن��ه مجرد برش مولود بإرادة الل��ه وما إىل ذلك من أمور 

أخرى فّصلها القرآن الكريم يف سوريت مريم وآل عمران ويف 

مواضع أخرى متنوعة.

و لنتأم��ل بعض ما ينقله إنجيل لوقا عن الس��يدة الجليلة 

ْهِر  وابنها املعظم حيث يقول: ))إنجيل لوقا1: 26( َويِف الشَّ

ــاِدِس أُْرِســَل ِجْربَائِيُل الَْمالَُك ِمَن اللِه إِىَل َمِديَنٍة ِمَن  السَّ

الَْجلِيِل اْســُمَها نَــاِرصَُة، )إنجي��ل لوق��ا1: 27( إِىَل َعْذَراَء 

َمْخطُوبَــٍة لِرَُجل ِمْن بَْيِت َداُوَد اْســُمُه يُوُســُف. َواْســُم 

الَْعْذَراِء َمْريَُم.

)إنجيل لوقا1: 28( َفَدَخَل إِلَْيَها الَْمالَُك َوَقاَل: «َســالٌَم لَِك 

أَيَُّتَها الُْمْنَعُم َعلَْيَها! اَلرَّبُّ َمَعِك. ُمَباَركٌَة أَنِْت يِف النَِّســاِء». 

)إنجي��ل لوقا 1: 29( َفلَــامَّ َرأَتْــُه اْضطََربَْت ِمــْن كَالَِمِه، 

َوَفكَّــرَْت: «َما َعَىس أَْن تَكُوَن هِذِه التَِّحيَُّة!» )إنجيل لوقا 

1: 30( َفَقــاَل لََها الَْمــالَُك: «الَ تََخايِف يَا َمْريَــُم، ألَنَِّك َقْد 

َوَجــْدِت نِْعَمًة ِعْنــَد اللِه. )إنجيل لوق��ا 1: 31( َوَها أَنِْت 

يَنُه يَُسوَع. )إنجيل لوقا 1: 32(  َسَتْحَبلِنَي َوتَلِِديَن ابًْنا َوتَُسمِّ

هَذا يَكُوُن َعِظياًم، َوابَْن الَْعِيلِّ يُْدَعى، َويُْعِطيِه الرَّبُّ اإِللُه 

كُــْرِيسَّ َداُوَد أَِبيِه، )إنجيل لوق��ا 1: 33( َومَيْلُِك َعىَل بَْيِت 

يَْعُقوَب إِىَل األَبَِد، َوالَ يَكُوُن لُِملِْكِه نَِهايٌَة». )إنجيل لوقا 1: 

34( َفَقالَــْت َمْريَُم لِلَْمالَِك: «كَْيَف يَكُوُن هَذا َوأَنَا لَْســُت 

أَْعرُِف َرُجالً؟»؟؟.... الخ(

ولع��ل التضارب ب��ني الروايتني يف اإلنجيل��ني) متى ولوقا( 

واضح، فضا عن التض��ارب الواضح اآلخر بني إنجيل متى 

والقرآن من وجوه عدة، أم��ا القرآن الكريم فإنه يأيت عىل 

ذكر حي��اة مريم العذراء من قبل أن تولد من خال ذكره 

ألمها العاقر وهي تتطلع لولد ذكر، ونذرها ما يف بطنها لله 

عىل أمل أن يكون ذكرا مباركا، وحني يأيت املولود أنثى)أي 

مريم العذراء( تحدث القرآن عن نش��أتها وتربيتها وكفالة 

زكريا لها، كام فصل الحديث يف اللحظة الحاسمة من حياة 

الس��يدة مريم، وهي لحظة البش��ارة بالحم��ل العذاروي 

املعج��ز، واعرتاضها ال��ذي يحمله االس��تفهام االنكاري يف 

قوله��ا ملا بلّغها امللرَك بالبش��ارة : ) أىن يك��ون يل غام ومل 

ميسسني برش ومل أك بغيا( وهو تساؤل منطقي تبديه فتاة 

عذراء بريئة مل تعرف أية عاقة مع الذكور!

وبالرغم من شدة أملها وحزنها مام ستؤول إليه صورتها يف 

مجتمع رشقي محافظ وهو ما يعكس��ه قولها : )َفأََجاَءَها 

َذا  الَْمَخــاُض إِىَلٰ ِجْذعِ النَّْخلَِة َقالَْت يَــا لَْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهٰ

نِســي�ا( إال أن مريم كانت بحجم املسؤولية  َوكُنُت نَْســًيا مَّ

العظيم��ة التي اختاره��ا لها الله حني وقع��ت األعجوبة، 

وأصبح ابنها الس��يد املس��يح آية من آيات الله كام يش��ري 

القرآن إىل ذلك.

 وهكذا فا ميكن فهم ومعرفة الصورة الحقيقية للس��يدة 

مريم العذراء ما مل نأخذ بالحسبان الصورة التي رسمها لها 

الق��رآن، وهي الصورة األق��رب إىل الحقيقة، والتي أبهرت 

رهبان املس��يحية حني اطلعوا عىل مضمونها، وكانت سببا 

من األس��باب املبارشة للحامية التي وفرها ملك الحبش��ة 

النرصاين للمهاجرين املس��لمني الذين ف��روا من اضطهاد 

قريش، مبديا إعجابه الشديد مبا يقوله هذا الكتاب الجديد 

عن حقيقية السيد املسيح وعن صورة أمه املرشقة؛ لكون 

هذا الكتاب هو الكتاب الس��اموي الوحيد الذي سلم من 

التحريف والتزييف والحذف واإلضافة محافظاً عىل أصله 

اإللهي الزاخر بالدالالت واملعاين التاريخية واإلنسانية.
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القيم التربوية في

• الباحث :سعد ماجد عبد الحسني

ماجستري علوم سياسية

بحوث

)من بحوث مهرجان ربيع الشهادة 12( الجزء األول
الشخصية الحسينية
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جس��دت شخصية اإلمام الحسني بن عيل )عليه السام( 

العديد من الصف��ات املبنية عىل القيم االنس��انية واملثل 

العليا، والتقت به عن��ارص النبوة واإلمامة والقيادة، فكان 

بهذه الصفات التي سنحاول االملام ببعض ما تحىل بها، فذا 

من افذاذ التكامل االنس��اين، ومثا رائعا من أمثلة الرسالة 

االسامية، وجسد بهذه الصفات االطروحة الخالدة لإلسام 

بجميع طاقاته ومقوماته)1(. 

 ومن صفاته )عليه السالم(: 
اوال : عبادته وتقواه

متثل العب��ادة والتقوى عمق العاقة مع الله س��بحانه 

وتع��اىل، فاإلمام الحس��ني)عليه الس��ام( م��ا انقطع عن 

االتص��ال برب��ه يف كل لحظاته وس��كناته، فكانت عبادته 

متصل��ة يف الليل والنهار ويف الرس والعلن، وينقل ان اإلمام 

الحسني)عليه الس��ام( اذا قام لله وتوضأ لصاة تغري لونه 

وارتعدت مفاصله فقيل له يف ذلك؟ فقال: "حق ملن وقف 

بني يديرَ امللك الجبار ان يصفر لونه وترتعد مفاصله")2(.

وحرص اإلمام الحسني )عليه السام( عىل اداء الصاة يف 

أح��رج املواقف، فقد أدى صاة الظهر يف اليوم العارش من 

محرم س��نة 60 هجرية يف واقعة الط��ف، امليدان العميل 

لنهضته، ومل يتوانرَ أبداً يف أداء فريضة الصاة عموما، رغم 

ان الجيش االموي احاط به من كل جانب ورماه بالس��هام 

من كل صوب)3(. 

وهنا ابرزرَ اإلمام الحس��ني )عليه الس��ام( اهمية البعد 

العب��ادي املتمثل بإقام��ة الفرائض ومنه��ا الصاة يف اطار 

ترب��وي ديني، يف ظرف عصي��ب متمثل بغ��امر املعركة، 

مجس��دا بهذا كون مامرس��ة العب��ادات واجب��ة حتى لو 

كانت يف معرتك املوت، فالصاة هوية املسلم االوىل، وهي 

املدخل االول لإلس��ام، واىل اداء بقية ش��عائره وتعاليمه، 

فهي مقدمة لكل اعامل االنسان الطيبة ومنها الجهاد، فقد 

قال )عليه السام( ألصحابه: "انا نريد ان نصيل لربنا الليلة 

ونستغفره، فهو يعلم اين احب الصاة له..")4(.

كان )عليه السام( اكرث اوقاته مشغوال بالصاة والصوم،  

ث ولده عيل ابن الحس��ني، وكان يخت��م القرآن  ��دَّ كام حرَ

الكريم يف ش��هر رمضان، وتح��دث عبد الله ابن الزبري عن 

عبادة اإلمام الحس��ني )عليه السام(، حيث استغل مقتله 

)عليه السام( من حجج ثورته ضد األمويني فقال: "..أفبعد 

الحسني نطمنئ إىل هؤالء القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم 

عه��داً ال وال نراهم لذلك أهاً. أما واللّه لقد قتلوه، طوياً 

بالليل قيامه ، كثرياً يف النهار صيامه، أحّق مبا هم فيه منهم 

وأوىل به يف الدين والفضل.

أما واللّ��ه ما كان يبدل بالقرآن الغن��اء، وال بالبكاء من 

خشية اللّه الحداء، وال بالصيام رشب الحرام، وال باملجالس 

يف حلرَق الذِّكر الركض يف تطاب الصيد )يعرض بذلك يزيد( 

فسوف يلقون غياً...")5(.

ام��ا الح��ج، فقد ج��اء يف تاريخ ابن عس��اكر، ان اإلمام 

الحس��ني )عليه الس��ام( كان كثري الحج، وقد حج خمسا 

وعرشين حجة ماشيا عىل قدميه)6(.

وكان يخ��رج متذلا لله س��اعيا اىل بيت��ه الحرام يؤدي 

مناسك الحج بخشوع وتواضع، وقد اشتهرت بني املحدثني 

ومختلف طبقاتهم مواقفه الخاشعة يف عرفات ايام الحج، 

ومناجاته الطويلة لربه وهو واقف عىل قدميه يف مس��رية 

الجب��ل والن��اس حوله، وقد اس��ند اإلمام الحس��ني )عليه 

الس��ام( عن النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( حديثا بان 

الحج هو جهاد الضعفاء)7(.

كان اإلمام الحس��ني )عليه الس��ام( يخ��اف الله تعاىل، 

وكان عظيم الخضوع لله ال يخالفه ابدا، حتى قال له بعض 

اصحابه: "ما اعظم خوفك من ربك؟ فقال )عليه الس��ام(: 

ال يأمن يوم القيامة إال من خاف الله يف الدنيا..")8(.

اما الصدقة فكان اإلمام الحسني )عليه السام( كثري الر 

والصدقة، وقد روى ابن عساكر يف تاريخه ان اإلمام )عليه 

السام( كان يُحمل اليه املال من البرصة وغريها، فا يقوم 

من مكانه حتى يفرق تلك االموال عىل الفقراء بكامله)9(.

كام اش��تهر عن اإلمام الحس��ني )عليه السام( انه كان 

يكرم الضيف ومينح الطالب، ويصل الرحم، ويعطي الفقري، 

ويسعف السائل، ويكسو العاري، ويشبع الجائع، ويعطي 

الغارم، ويش��فق عىل اليتي��م، ويعني اصح��اب الحاجات 

وقلام وصله مال اال فرقه)10(.

وكانت عب��ادة اإلمام الحس��ني )عليه الس��ام( وتقواه 

ومتس��كه بالله تعاىل، تعر عن تفاعل جميع ذاتياته بحب 

الله والخوف منه، ويقول املؤرخون: انه عمل كل ما يقربه 

اىل الله، فكان كثري الصاة والصوم والحج والصدقة والزكاة 

وأفع��ال الخري املتعددة مجس��دا ومطبقا بذلك اضافة اىل 

جهاده)11(.

ثانيا : علمه 

     كان اإلم��ام الحس��ني )عليه الس��ام(، مرجع الفتيا، 

حتى رج��ع اليه اكابر الصحابة يف مس��ائل العلم والدين. 

وكان ممن سأله عبد الله بن الزبري، فقد استفتاه قائا: " يا 

ابا عبد الله ما تقول يف فكاك االس��ري عىل من هو؟ فأجابه 

)عليه الس��ام(: عىل القوم الذين اعانه��م وقاتل معهم..، 

وسأله ايضا: ياابا عبد الله متى يجب عطاء الصبي؟ فأجابه 

)عليه الس��ام(: اذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه، وسأله 

ثالثا عن الرشاب قامئا؟ فدعا بلقحة - اي ناقة - له فحلبت 
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فرشب قامئا فناوله..")12(.

وذكر املؤرخون ان الناس كانوا يجتمعون اليه ويحتفون 

به وكأن عىل رؤوس��هم الطري يسمعون منه العلم الواسع 

والحديث الصادق)13(.

وسأل عبد الله ابن عباس مرًة عن مكان اإلمام الحسني 

)عليه الس��ام(، فقيل له: "اذا دخلت مس��جد رسول الله 

)صىل الله عليه وآله وس��لم( فرأي��ت حلقة فيها قوم كأن 

عىل رؤوسهم الطري تلك حلقة ايب عبد الله")14(.

وقال: "الحس��ني من بيت النبوة وه��م ورثة العلم")15(. 

وقال اب��ن الج��وزي: "ان الباقي من الصحاب��ة من رجال 

الفتي��ا هم: اب��و الدرداء، واب��و عبيدة الجراح، والحس��ن 

والحس��ني")16(. فقد كان املسلمون يف حياته يرجعون اليه 

يف مس��ائل الحال والحرام، ويأخذون منه احكام االس��ام 

وآداب الرشيع��ة، كام كانوا يرجعون اىل أبيه يف مجلس��ه. 

وكان )عليه الس��ام( من اع��ام النهضة الفكرية والعلمية 

يف عرصه، وأس��هم إسهاما إيجابيا يف نرش العلوم االسامية، 

وإش��اعة املعارف واآلداب بني الن��اس، وقد انتهل من منري 

علومه حشد كبري من الصحابة وابنائهم،)17(.

اتخذ اإلمام الحس��ني )عليه السام( من الجامع النبوي 

مدرسة له فكان به يلقي محارضاته يف علم الفقه والتفسري، 

وروآية الحديث، وقواعد االخاق، وآداب الس��لوك. وكان 

املس��لمون يرَفدونرَ عليه من كل ف��ج لانتهال من علومه 

املس��تمدة من عل��وم النبي )صىل الله عليه وآله وس��لم( 

ومعارف��ه، وقد روى )عليه الس��ام( مجموع��ة كبرية من 

االحاديث عن جده الرس��ول )صىل الله عليه وآله وسلم(، 

وق��د روى البخاري يف صحيحه عن اإلمام الحس��ني )عليه 

السام( احاديث عديدة، كام روى الرتمذي عنه ايضا بعض 

االحاديث يف كتابه الشامئل النبوية)18(.

     وكان لإلم��ام الحس��ني )عليه الس��ام( تراث علمي 

اس��امي رائع، خاض يف جملة من��ه مجموعة من البحوث 

الفلسفية واملسائل الكامية والفقهية التي منيت بالغموض 

والتعقي��د، فأوضحها وبني وجهة االس��ام فيها، كام خاض 

يف كثري من كلامته اصول االخاق وقواعد االداب واس��س 

االصاح الفردي. فعىل صعيد املس��ائل الفقهية، فله موارد 

عديدة ال تعد وال تحىص، ومنها اجاباته عن بعض االس��ئلة 

الفقهية، فحينام ُسئرَل عن الجهاد هل هو سنة ام فريضة؟ 

فقال: "الجه��اد عىل اربعة اوجه: فجه��ادان فرض وجهاد 

س��نة ال يقام اال مع فرض، وجهاد سنة، فأما احد الفرضني 

فجه��اد الرجل نفس��ه عن مع��ايص الله وه��و من اعظم 

الجه��اد، ومجاهدة الذين يلونكم م��ن الكفار فرض. واما 

الجهاد الذي هو س��نة ال يقام اال مع فرض، فان مجاهدة 

الع��دو فرض عىل جميع االم��ة، لو ترك��وا الجهاد ألتاهم 

العذاب، وهذا هو من عذاب االمة وهو س��نة عىل اإلمام 

وح��ده ان يأيت العدو مع االمة فيجاهده��م. واما الجهاد 

الذي هو سنة فكل س��نة أقامها الرجل وجاهد يف إقامتها 

وبلوغه��ا وإحيائها. فالعمل والس��عي فيها افضل االعامل 

ألنها احياء سنة..")19(. 

و س��ئُل ايضا عن محرمات االحرام يف الحج؟ فقال: "ان 

املحرم ممنوع من الصيد والجامع، والطيب، ولبس الثياب 

املخيطة، واخذ الشعر، وتقليم االظفار، وان جامع متعمدا 

بعد ان أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه، وعليه 

الهدي والحج من قابل، وإن كانت املرأة محرمة فطاوعته، 

فعليها مثل ذلك، وان اس��تكرهها، او اتاها نامئة، او مل تكن 

محرمة فا يشء عليها")20(.

ويف اطار املس��ائل الكامية تحدث اإلمام الحسني )عليه 

الس��ام( حول التوحيد والقدر وغريه��ا، وقال يف التوحيد 

مبينا حقيقته وجوهره مفندا شبه امللحدين وأوهامهم يف 

هذا األصل العقيدي: "أيها الناس اتقوا هؤالء املارقة الذين 

يش��بهون الله بأنفس��هم يضاهون قول الذي��ن كفروا من 

اه��ل الكتاب، بل هو الله ليس كمثله يشء وهو الس��ميع 

البصري، ال تدركه االبصار، وهو يدرك االبصار، وهو اللطيف 

الخبري، اس��تخلص الوحدانية والجروت، وامىض املش��يئة 

واالرادة والق��درة والعلم مبا ه��و كائن..، ال ضد له ينازعه 

والسمي يش��ابهه، وال مثل له يش��اركه، ال تتداوله االمور، 

وال تجري عليه االحوال، وال ينزل عليه االحداث، وال يقدر 

الواصفون كنه عظمته.. ال تجتمع لغريه الصفتان يف وقت، 

يصي��ب الفكر منه، االميان به موج��ودا، ووجود االميان ال 

وجود صفة، به توصف الصفات ال بها يوصف، وبه تعرف 

املعارف ال بها يعرف، فذلك الله ال سمي له سبحانه..")21(. 

اما حينام س��أله الحسن بن الحسن البرصي عن القدر؟ 

قال )عليه السام(: "اتبع ما رشحت لك يف القدر مام افىض 

الينا اهل البيت، فأنه من مل يؤمن بالقدر خريه ورشه كفر، 

ومن حمل املعايص عىل الله عز وجل فقد افرتى عىل الله 

اف��رتاء عظيام، وان الله ال يطاع باك��راه، وال يعىص بغلبة، 

وال يهمل العباد يف الهلكة، لكنه املالك ملا ملكهم، والقادر 

مل��ا عليه اقدرهم، فان ائتم��روا بالطاعة مل يكن لهم صادا 

عنه��ا مبطّئ��ا، وان ائتمروا باملعصية فش��اء ان مين عليهم 

فيحول بينهم وبني ما ائتمروا به  فعل وان مل يفعل ، فليس 

هو حامله��م عليها قرسا، وال كلفهم ج��را، بل بتمكينهم 

اياهم بعد اعذاره وانذاره لهم واحتجاجه عليهم، طوقهم 

ومكنهم وجعل لهم السبيل إىل أخذ ما إليه دعاهم ، وترك 

ما عنه نهاهم، جعلهم مس��تطيعني ألخذ ما أمرهم به من 

يشء غري آخذيه. ولرتك ما نهاهم عنه من يشء غري تاركيه، 

الحم��د لله الّذي جعل عباده أقوي��اء ملا أمرهم به ينالون 
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بتل��ك القوة، وما نهاهم عن��ه. وجعل العذر ملن يجعل له 

السبيل حمداً متقباً فأنا عىل ذلك أذهب وبه أقول. والله 

وأنا وأصحايب أيضاً عليه وله الحمد..")22(.

هذا التوصيف الكامي داللة عىل قدرة اإلمام الحس��ني 

)عليه الس��ام( ومتكن��ه من الخوض يف ه��ذا املجال، كام 

يفه��م من كامه وج��ود الفكر االرج��ايئ والجري يف زمن 

معاوية بن ايب سفيان.

ويف اط��ار عل��م اإلمام الحس��ني )عليه الس��ام( بأمور 

الفلس��فة االس��امية، نس��تدعي مثاال لخوضه مثل هكذا 

مس��ائل. فحينام سأل نافع ابن االزرق عبد الله ابن عباس 

يف مسجد رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( ان يصف 

ل��ه االله الذي يعبده؟ فأجاب عنه اإلمام )عليه الس��ام(: 

"ي��ا نافع م��ن وضع دينه ع��ىل القياس مل ي��زل الدهر يف 

التباس سائا ناكبا عن املنهاج، ظاعنا باالعوجاج، ضاال عن 

الس��بيل، قائا غري الجميل. أصف ل��ك الهي مبا وصف به 

نفس��ه، واعرفه مبا عرف به نفس��ه، ال يدرك بالحواس وال 

يقاس بالناس، قريب غري ملتصق، بعيد غري منتقص يوحد 

وال يبعض،  معروف باآليات، موصوف بالعامات..")23(. 
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في باكستان
رسالة المحبة والسالم 

شهد يوم الخميس 15 آذار لعام 2018 يف العاصمة الباكستانية اسالم اباد انطالق فعاليات مهرجان نسيم كربالء الخامس، الذي تقيمه العتبة 

الحسينية املقدسة، بحضور وكيل املرجعية الدينية يف باكستان، والسفري العراقي، ووفد العتبات املقدسة، وسط حضور رسمي وشعبي.

وابتدأت جلسة االفتتاح بآٍي من الذكر الحكيم ثم ألقى وكيل تقرير: صباح الطالقاين
كلمة  نجفي،  محسن  الشيخ  باكستان  يف  الدينية  املرجعية 
املهرجان  إلقامة  القادم  املقدسة  العتبات  بوفد  فيها  رحب 
املبارك يف جامعة الكوثر بإسام اباد، مباركاً الجهود الكبرية 

يف سبيل نرش رسالة اهل البيت عليهم السام ».
تبع ذلك كلمة وفد العتبتني الحسينية والعباسية املقدستني 
ألقاها الشيخ منجد الكعبي، قائا » يف خضم رصاع الحضارات 
وابتعاد الناس عن النهج الحق ينطلق »نسيم كرباء« الثقايف 
اباد، ليبنّي للعامل اجمع كيف  يف عامه الخامس ومن اسام 
وذلك  النبوية،  أخاقه  بنسيم  العامل  ليعطّر  القتيل  يقف 
بذبحه  املرّوعة  املجزرة  تلك  سريتكب  من  عىل  بىك  حينام 
فيها  يكن  مل  التي  الرسالة  لبيوت  وحرقه  واالطفال  الرجال 

سوى النساء واالطفال واملرىض، ومل يكتِف بذلك بل عمد اىل 
ان يُداس الصدر االقدس بأربعني حافراً لعرشة أفراس.. لقد 

بكاُهم الشهيد وابن الشهيد ألن مصريهم اىل النار«.
واضاف الكعبي« من هذه املدرسة ينطلق عبق كرباء لينرش 
الحسني  كرباء  ان«  مبيناً  اجمع«  العامل  يف  والسام  الحب 
عمرها ما كانت لجامعة او فئة دون اخرى بل هي لإلنسانية 

جمعاء، يك تنهل منها الحب والسام وصفاء االرواح«.
بلد  اجتاح  حينام  التكفريي  الداعيش  الفكر  أن«  وتابع 
املرجعية  فتوى  وصدرت  الحسيني،  الفكر  برزرَ  املقدسات 
الدينية العليا، من الصحن الحسيني الرشيف، فلبّى املايني 
والشهادة،  للنرص  وتسابقوا  وتنافسوا  الدعوة   املؤمنني  من 
والبسالة  الوفاء  دروس  الشهداء  سيد  من  مستلهمني 

«نسيم كربالء»

تقارير
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والفداء..«
وبعد انتهاء جلسة االفتتاح توجه الحضور لرفع رايتي قبتي 
االمام الحسني وأخيه ايب الفضل العباس تتوسطان 12 راية 
الله عليهم، وذلك يف الساحة  إشارة اىل املعصومني صلوات 

الرئيسية وسط جامعة الكوثر.
براية سيد  للترّك  بالرجال  الخاص  املعرض  افتتاح  ذلك  تىل 
باإلنابة،  للزيارة  األسامء  وتسجيل  السام،  عليه  الشهداء 
للكتب  معرض  عن  فضاً  اإلمام،  اىل  رسالة  كتابة  فقرة  ثم 
املتنوعة وجناح خاص مبجلة الروضة الحسينية، حيث وزعت 
فكريا  توعيتهم  سبيل  يف  الزائرين  عىل  مجاناً  املطبوعات 

ونرش رسالة اهل البيت عليهم السام يف مجتمعاتهم.
االكر،  عيل  ول��واء  الحريب  االع��ام  جناح  الحضور  زار  ثم 
معرض  اىل  باإلضافة  الحسينية،  للعتبة  املصّور  واملعرض 

العتبة العباسية املقدسة.
أطباء  قبل  من  مصّغر  مستشفى  جناح  افتتاح  تم  وبعدها 
مترعني لفحص املرىض من الزائرين، حيث يتم تحويل من 

يحتاج منهم اىل املستشفيات وإكامل عاجهم مجاناً.
كانت  الجامعة،  داخل مسجد  فعالية  اقامة  املعرض  وشهدرَ 
لشهداء  صور  اغصانها  من  تتدىل  نادرة،  شجرة  عن  عبارة 
فتوى الدفاع الكفايئ املباركة، يحيط بها 14 دائرة من أكاليل 

الورد تعبرياً عن عدد املعصومني عليهم الصاة والسام.
وقد تم تهيئة مجال خاص الطاع النساء عىل أجنحة املعرض، 
فضاً عن اقامة فقرات خاصة باألطفال ونتاجاتهم، مع جناح 

قسم الطفولة التابع للعتبة الحسينية املقدسة.
مساهمة فّعالة لحوزة الكوثر النسوية

تساهم حوزة جامعة الكوثر النسوية يف العاصمة الباكستانية 
اسام اباد بجناح خاص باملرأة والطفولة، يف مهرجان نسيم 
كرباء الثقايف السنوي الذي تقيمه العتبة الحسينية بالتعاون 

مع جامعة الكوثر والعتبات املقدسة. 
وقالت مديرة الحوزة زكية بتول نجفي« يرشّفنا حضور وفد 
مهرجان  إلقامة  الخامسة  للسنة  املقدسة،  الحسينية  العتبة 
هذا  خال  من  كثريا  استفدنا  وقد  الثقايف،  كرباء  نسيم 
علوم  تعلّم  عىل  واالطفال  النساء  اقبال  زيادة  يف  املهرجان 
هنا  الناس  من  عديدا  ان  حتى  السام،  عليهم  البيت  اهل 
غرّيوا اسامءهم اىل أسامء اهل البيت« مبينة ان » املساهمة 
من  العديد  خال  من  فعالة  والطفولة  امل��رأة  جناح  يف 
البيت وتنقل صوراً عن  التي تجسد حياة اهل  املعروضات 

مراقدهم وعلومهم وآثارهم النفيسة«.
الكبري  املهرجان  هذا  تنتظر  هنا  الناس  أن«  زكية  وأكدت 
سنوياً وتأيت من كافة املناطق يف باكستان للترك براية االمام 
الحسني عليه السام وتعتر ذلك زيارة اىل كرباء املقدسة«.

دراسة افتتاح مركز لالرشاد االرسي يف اسالم اباد
االرسي  االرشاد  مركز  مدير  أعلن  املهرجان  هامش  وعىل   
مركز  الفتتاح  دراسة  تقديم  عن  الحسينية  للعتبة  التابع 

لإلرشاد االرسي يف العاصمة اسام اباد.

باكستان  اىل  زيارتنا  يف  النايف«  كاظم  عزيز  الدكتور  وقال 
ضمن وفد مهرجان نسيم كرباء، تلّقينا مقرتحاً الفتتاح فرع 
جامعة  يف  الحسينية،  للعتبة  التابع  االرسي  االرشاد  ملركز 

الكوثر بإسام آباد«.
فروع  تقدمها  التي  الخدمات  ضوء  عىل  عزيز«  د.  وأضاف 
معالجة  يف  تسهم  والتي  العراقية  املحافظات  يف  املركز 
املناسب  من  انه  نجد  السويّة،  غري  والسلوكيات  االشكاالت 
االهتامم مبثل هذه املقرتحات كونها تصب يف خدمة اصاح 
 « أنه  اىل  االسامي ككل« مشرياً  املجتمع  االرسي يف  الواقع 
تم عقد اجتامع تفصييل مع عامدة الكلية املعنية باملرشوع 
املجتمع  التي ميكن من خالها خدمة  املناسبة  اآللية  حول 
االسامي يف باكستان، وما يهم املرشوع من تفاصيل املكان 
واالدارة وتحديد املسؤوليات وصوالً اىل تقديم دراسة كاملة«.

وفد العتبات املقدسة يشارك الباكستانيني صالة الجمعة يف 
اسالم اباد

ويف السياق ذاته شارك وفد العتبات املقدسة ملهرجان نسيم 
من  كبري  بحضور  الجمعة،  الخامس يف صاة  الثقايف  كرباء 

املؤمنني يف مسجد السيدة خديجة الكرى بإسام اباد.
وألقى السيد محمد عيل الحلو عقب الصاة محارضة دينية 
عىل الحضور ذكر فيها« ان السعي لتحصيل علوم اهل البيت 
عليهم السام واجب عىل كل مؤمن وال ميكن لنا ان نجادل 
املعصومني  األمئة  توجيهات  يخص  فيام  عقولنا  نستخدم  او 
عليهم السام، بل يجب ان ننقاد متاماً لكل ما يصدر عنهم«.
خديجة  السيدة  مسجد  يف  الجمعة  إمام  قال  جانبه  ومن 
الكرى يف اسام اباد الشيخ زاهد حسني« ان لهذه النشاطات 
الثقافية اثر كبري يف املجتمع الباكستاين، ال سيام وأن مهرجان 
عام  كل  ينتظره  جمهور  له  اصبح  السنوي  كرباء  نسيم 
ليترك براية االمام الحسني وأخيه ايب الفضل العباس عليهام، 

ويتجول بني اروقة املعارض التي يتخللها املهرجان«.
وقد شهد ختام الصاة  نرش راية االمام الحسني عليه السام 

يف اروقة املسجد ليترك بها املؤمنون.
هو  العراق  انتصار  باكستان:  يف  الدينية  املرجعية  وكيل 

انتصار لكل املؤمنني يف العامل
أثناء  باكستان  يف  العليا  الدينية  املرجعية  وكيل  قال  فيام 
ترحيبه بوفد العتبة الحسينية القادم إلقامة مهرجان نسيم 
كرباء الخامس« بفضل الله تعاىل وفتوى املرجعية الدينية 
عىل  القضاء  وتم  العراق  انترص  االرشف  النجف  يف  العليا 
تنظيم داعش االرهايب، وهو انتصار لكل املؤمنني يف العامل«.

وأكد آية الله الشيخ محسن عيل نجفي عىل » رضورة اقامة 
النشاطات الثقافية التي ترعاها العتبة الحسينية ملا لها من 
ان  موضحاً«  باكستان«  يف  للمجتمع  بالنسبة  كبرية  اهمية 
أتباع اهل البيت عليهم السام يعيشون هنا يف العديد من 
االماكن املتفرقة واالرياف وهم بحاجة ماّسة إلدامة التواصل 
مهرجان  اىل  زائر  الف   20 من  أكرث  يأيت  حيث  امئتهم،  مع 
نسيم كرباء السنوي للترّك براية االمام الحسني واخيه ايب 
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العباس عليهام السام، وهم يعترون هذه الخطوة  الفضل 
كزيارة اىل كرباء املقدسة«.

وبنّي وكيل املرجعية العليا ان« لهذه الرامج جوانب توعوية 
وتبليغية وتعليمية ميكن استثامرها من خال االقبال الكبري 
فعاليات  يقام ضمن  الذي  العلامء  مؤمتر  عن  فضاً  للناس، 
املشايخ  من  عدد  فيه  يشارك  حيث  كرباء  نسيم  مهرجان 
اجل  من  الجهود  استثامر هذه  وميكن  املذاهب،  كافة  من 
عىل  الحفاظ  سبيل  يف  والتفاهم  الحوار  وزيادة  التقريب 

وحدة املسلمني«.
الوفد.. زيارة الجامعات واملؤسسات

وقال رئيس اللجنة التحضريية مسلم عباس صكبان« تم وضع 
السنوي  كرباء  نسيم  مهرجان  لفقرات  النهائية  اللمسات 
دولة  يف  املقدسة  الحسينية  العتبة  تقيمه  الذي  الخامس، 

ومشاركة  االسامية  الكوثر  جامعة  مع  بالتعاون  باكستان 
العتبة العباسية املقدسة«.

االمام  راية  برفع  السنوي  املهرجان  افتتاح  تم  أنه«  وأضاف 
الحسني وراية أخيه ايب الفضل العباس عليهام السام، ضمن 
14 راية متثل النبي األكرم واهل بيته املعصومني صلوات الله 
عليهم، باإلضافة اىل رفع راية كبرية بقياس 20 م2 يف وسط 

جامعة الكوثر بالعاصمة اسام اباد«.
الجامعات  اىل  بزيارات  سيقوم  الوفد  ان   « اىل  وأش��ار 
اهل  محبّي  مع  للتواصل  املؤسسات  وبعض  واملستشفيات 
اإلمام  براية  للترك  الجهات  لهذه  الفرصة  وإتاحة  البيت 

الحسني عليه السام«.
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لم أخرج أشرًا.. وفتوى المرجعية

والء الصفار / العراق

و)الحسن  وانا من حسني(  مني  االحاديث )حسني  أن  كام 
والحسني امامان قاما او قعدا( واحاديث اخرى تخترص الكام 
وتؤكد ان منهج االمام الحسني )عليه السام( يف السلم والحرب 
ميثل امتدادا طبيعيا ملنهج الرسول االعظم )صىل الله عليه وآله 

وسلم(.
السام  عليه  الحسني  االمام  فإن  التأكيد  ذلك  برغم  انه  اال 
املضاد،  لإلعام  االصاحية ستكون هدفا  ثورته  بأن  يعلم  كان 
للنيل  تشويهية  بحمات  للقيام  املأجورة  األقام  وستسخر 
اىل  خروجه  هدف  عن  كشف  انه  اال  التاريخ،  مر  عىل  منها 
كرباء يف وصيته ألخيه محمد بن الحنفية التي جاء فيها »إين 
خرجت  ،وإمنا  ظاملاً  وال  مفسداً،  وال  بطراً  وال  أرشاً،  أخرج  مل 
لطلب االصاح يف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن 
املنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أوىل بالحق، ومن رد عيل 
هذا أصر حتى يقيض الله بيني وبني القوم بالحق، وهو خري 

الحاكمني«.
اال أن اإلعام األموي ومنهجه التضلييل حاول وال زال يحاول 
مبا ميتلكه من طاقات وامكانيات تشويه تلك الثورة العظيمة 
والثورات التي تستمد منهجها منها، خصوصا ان االمام الحسني 
أكد امام املأل مرارا وتكرارا بأن خروجه اىل كرباء ليس ملصلحة 
او منفعة او لطلب السلطة وامنا نتيجة استشعاره للخطر الكبري 
الذي أحدقباألمة االسامية نتيجة املفاسد التي ارتكبتها السلطة 

االموية آنذاك، وانه ال بد من وضع حد لتلك االنتهاكات.
و بعد مرور )14( قرنا تقريبا شهدنا هجمة تكفريية عاملية 
التكفريي  االموي  النهج  ذات  انتهجت  بداعش  ممثلة  رشسة 
تخطط  بأنها  جهارا  واعانها  لإلنسانية  عدائها  عن  وكشفت 
الستهداف كرباء املقدسة والنجف االرشف والقضاء عىل اتباع 
الدينية  املرجعية  امام  يكن  فلم  السام،  عليهم  البيت  اهل 
العليا ازاء تلك الهجمة الرشسة من سبيل بعد ان استشعرت 
الخطر الكبري سوى اطاق فتوى الدفاع الكفايئ، ال ملصلحة او 
تحصيل منفعة او لطلب السلطة بل لتحرير وحفظ كل االرض 

والعرض واملقدسات.
الشعب  ابناء  قبل  الفتوى من  لتلك  الكبرية  االستجابة  وان 
العراقي مل تكن يف حسابات االعداء فتوجهت املاكنة االعامية 
اخرى  تارة  واالشاعة  تارة  التضليل  مستخدمة  سمومها  لبث 

فضا عن تزييف الحقائق وتشويه االحداث والتدليس وتسخري 
ادوات الحرب النفسية للرتويج عن رسائلها االعامية مستغلة 
التواصل  ووسائل  واملتطورة  الحديثة  االعام  تقنيات  بذلك 

االجتامعي وغري ذلك.
والدويل  املحيل  العام  الرأي  ايهام  اىل  االمر  بادئ  لجأت يف 
والعاملي بأن العراق يشهد حربا طائفية، وان فتوى املرجعية 
من  املسيحيني  وتهجري  السنة  ابناء  لقتل  الشيعة  حشدت 
من  االخرى  واالقليات  االيزيديني  وابعاد  االصيل  موطنهم 
مكونات الشعب العراقي، اال ان تلك االشاعة ُوئدت بعد ان 
التحق بصفوف امللبني للفتوى أهلنا من ابناء العشائر السنية 
االيزيديني  وكذلك  املسيحيون،  واالنسانية  الوطن  يف  واخوتنا 

وقوميات وطوائف اخرى.
وبعد فشل تلك املحاولة سخرت ادواتها للنيل من بطوالت 
صورا  فأنتجت  املتاحقة  االنتصارات  بعد  خصوصا  املقاتلني 
بث  خال  من  واالنسانية  البطولية  مواقفهم  لتشويه  وافاما 
مفركة  وافاما  مقتنيات  ورسقة  دور  حرق  عن  ملفقة  صور 
لبائعي ذمم عن مامرسات  لعمليات قتل وخطف واعرتافات 
الن  امل  بخيبة  اصيبت  انها  اال  الواقع  ارض  لها عىل  الوجود 
املرجعية الدينية العليا كانت قد اصدرت مجموعة من الوصايا 
وتوالت  القتال،  ساحات  يف  للمقاتلني  االنسانية  والتعليامت 

املحاوالت مستخدمة شتى الوسائل الدنيئة.
القوات  يد  عىل  تحقق  الذي  الساحق  االنتصار  بعد  و 
االنكسار  للفتوى وخصوصا يف ظل  امللبني  واملتطوعني  االمنية 
االرهايب،  داعش  بكيان  لحقت  التي  النكراء  والهزمية  الكبري 
فان املؤرشات تؤكد ان الحرب مل تنته بعد وان هنالك معركة 
ساحها  سيكون  مواجهة  واعقد  رشاسة  اكرث  مرتقبة  جديدة 
بهدف  االجتامعي  التواصل  ومواقع  الحديث  االعام  تقنيات 
االوىل-  بالدرجة   - والعمل  تحققت  التي  املنجزات  تشويه 
العليا والنيل من  الدينية  عىل زعزعة ثقة الجمهور مبرجعيته 
مواقفها الكبرية التي اجهضت كافة املخططات الخبيثة، لذلك 
البد من التسلح الجيد ملواجهة تلك الحرب والحذر من الوقوع 
رسائلها  لرتويج  مساعدة  ادوات  اىل  نتحول  ال  حتى  الفخ،  يف 
خصوصا انها ستستخدم التزويق والتزييف والتضليل واالقناع 
والخداع ودغدغة املشاعر إليهام الجمهور والتأثري به واقناعه.

ان بكاء النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( عىل االمام الحسني )عليه السالم( يوم والدته وإخباره ابنته 

الزهراء )عليها السالم( مبا يحدث يف كربالء، وكذلك ماورد عنه )صلوات الله عليه وآله(يف مواطن عدة 

بان اإلمام الحسني )عليه الّسالم( يُقتل بأرض العراق، فضال عن إخبار أم سلمة بأحداث عاشوراء، وغري 

ذلك من املواقف متثل متهيدا مسبقا لتلك الثورة العظيمة واالعالن عن اهميتها.

رؤى 
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قصيدة

• الشاعر صـبـاح الـحـفـار
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ذلّهــا تشــكو  زينــُب  تَُقــْل  ال 

فهــَي َمــْن قــْد صانَهــا خالُقهــا

رغــَم َمــا مــرَّ بهــا مــا َوِهنــْت

الَوَغــى ليــٌث  انجَبهــا  لبــوٌة 

َمَعهــا َمــْن  حِفظــْت  فرتاهــا 

َحِمــدْت ربَّ الُعــىل َعــامَّ َجــرى

حــنَي حــلَّ الليــُل مــا أوحشــُه؟

كلــُه تُصــّيل  الليــَل  قامــِت 

طاملَــا لقتيــٍل  جــاءْت  ثــم 

معــُه عمــري  عشــُت  ياحبيبــاً 

ربِّنــا مــن  أىت  الــروحِ..  تــوأُم 

ومــىش الركــُب ويف العــنِي قذى

وصلــْت ســبياً  للكوفــِة  يــوَم 

مجلــٍس يف  شــامخًة  وقفــْت 

قــرصِه يف  تفضُحــُه  ومضــْت 

مــا رأى الشــامُت منهــا دمعــًة

أتــْت للشــاِم  يــوَم  وتراهــا 

ســوَف يبقــى ذكرنُا طــوَل املدى

َســِمَعْت ـاّ  ملَـّ الحــوراُء  رّدِت 

بــدا الكفــُر  طاملــا  طُلقــاٌء 

وقفِتهــا يف  الحــوراُء  أبقــِت 

كربــال ِمــْن  رحلِتهــا  يف  فهــَي 

تأريِخنــا يف  البيــِت  آل  إن 

تُــَذْل أن  تعــاىل  اللــه  أىب  قــْد 

مثــَل مــا صــاَن ذويها مــن َزلْل

هــْل رأيَت الريَح قــد هزّْت جبْل

أرعبــْت أعداَءهــا بنــُت الَبطــْل

رغــَم مــا قْد حــّل ِمْن أمــٍر َجلْل

َصــربْت والصــربُ من خــريِ الَعَمْل

بعدمــا الكافــُل عنهــا قــْد رَحْل

َملــْل دوَن  ربَّهــا  وتُناجــي 

ونفــْل فــاُه  املبعــوُث  قّبــَل 

األجــْل وافــاين  قبلــَك  ليتنــي 

نــازالً إن جــاَء ال تُجــدي الِحَيــْل

إذ ترى الــرأَس عىل رأِس األَســْل

اإلِبــْل عجفــاِء  فــوَق  أركُبوهــا 

ودجــْل زيــغٍ  أســتاَر  هتكــْت 

عقــْل مــا  زيــاٍد  ابــُن  امنَــا 

حبســْت دمعــاً عزيــزاً يف املُقــْل

وَجــْل دوَن  طاغيــًة  خاطبــْت 

خالــداً يف النــاِس ما دامــْت دوْل

قولــُه الفاضــَح: َوْحَيــا َمــا نَــَزْل

ُهبــْل ُعّبــاِد  نهــجِ  يف  مفســداً 

ثــورَة الســبِط لنــا منُذ اســتهْل

َمثــْل خــريَ  نهِجهــا  يف  بَــْت  َرضَ

أوضحــوا الديــَن لنــا دوَن خلــْل  
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السؤال:

يف خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة لحاالت التسيب والفوىض وغياب السلطة القانونية يف كثري من 

الدوائر الحكومية:

أ ـ نجد بعض املوظفني ال يلتزمون بالدوام الرسمي يف هذه الدوائر فهم إما ال يأتون للدائرة عدة أيام أو ال يلتزمون بساعات العمل 

اليومي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين، فام حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟

بـ  هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد املسؤولني إذا كان ذلك ضمن صالحيته 

أو خارج صالحيته؟

الجواب: 

محرم  يشتمل عىل  مل  ما  توظيفه  عقد  بها مبوجب  تعهد  التي  وااللتزامات  القانونية  الضوابط  يخالف  ان  موظف  يجوز ألي  ال 

واملتخلف عن اداء وظيفته ال يستحق الراتب املقرر له مبقدار التخلف.

ب ـ يجوز ذلك فيام إذا كان ضمن صالحيته القانونية حقاً. 

السؤال:

هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنني يف احرتام القوانني ؟

الجواب: 

 ننصح جميع املؤمنني باحرتام القوانني الجارية الضامنة ملصالح املجتمع والوفاء بالتزاماتهم 

العقدية واالجتناب عن االعامل املوضعية التي تسلب الربكة يف الدنيا وتوجب اإلثم يف 

اآلخرة وعليهم ان يرسوا قواعد الخلق اإلسالمي النبيل يف املجتمع الذي يعيشون فيه 

ليكونوا مثاالً يقتدى بهم فـ )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته( قال تعاىل )و تعاونوا 

عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب( أخذ 

الله تبارك بأيدي الجميع اىل ما فيه الخري والصالح. 

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

احترام القانون

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية
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مسألة 1012 : الظاهر أن القرض ال يبطل باشرتاط الزيادة ، بل يبطل الرشط فقط ، فيملك املقرتض ما يأخذه قرضاً 

و ال ميلك املقرض ما يأخذه من الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثالً بالقرض الربوي فزرعها جاز له الترصف يف حاصله ، و 

كذا الحال فيام إذا أخذ ماالً بالقرض الربوي ثم اشرتى بعينه شيئاً كالثوب ، و أما لو اشرتى املقرض شيئاً بعني الزيادة 

التي أخذها يف القرض مل ميلكه و مل يجز له الترصف فيه ، نعم إذا كان املعطي راضياً بترصفه فيام أخذه من الزيادة 

حتى لو فرض أنه مل يكن بينهام معاملة ربوية جاز له الترصف فيه .

مسألة 1013 : ال فرق يف حرمة اشرتاط الزيادة بني أن تكون الزيادة عينية كام إذا أقرضه عرشة دراهم عىل أن يؤدي 

اثني عرش ، أو عمالً كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا كاالنتفاع بالعني املرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه 

دراهم فضية مكسورة عىل أن يؤديها صحيحة ، كام ال فرق فيها بني أن تكون الزيادة راجعة إىل املقرض أو غريه ، فلو 

قال : أقرضتك ديناراً برشط أن تهب زيداً أو ترصف يف املسجد أو املأتم درهامً مل يجز ، و كذا إذا اشرتط عليه أن يعمر 

املسجد أم يقيم املأتم أو نحو ذلك مام لوحظ فيه املال فإنه حرام .

و أما اشرتاط ما مل يلحظ فيه املال أو ما هو واجب عىل املقرتض فال بأس به مثل أن يقول : أقرضتك برشط أن تدعو 

ل أو تدعو لزيد أو تصيل أو تصوم لنفسك ، أو برشط أن تؤدي زكاتك أو دينك مام كان ماالً الزم األداء ، فهذا كله 

جاز ألن املدار يف املنع ما لوحظ فيه املال و مل يكن ثابتاً بغري القرض .

مسألة 1014 : إذا أقرضه شيئاً و رشط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخالً 

يف رشط الزيادة فيحرم ، و قد يتخلص منه بأن يبيع املقرتض من املقرض ماالً بأقل من قيمته أو يشرتي منه شيئاً 

بأكرث من قيمته و يشرتط عليه أن يقرضه مبلغاً معيناً ، و لكن هذا محل إشكال فال يرتك االحتياط باالجتناب عنه .

مسألة 1015 : إمنا تحرم الزيادة مع الرشط ، و أما بدونه فال بأس به ، بل يستحب ذلك للمقرتض ، حيث أنه من 

حسن القضاء و خري الناس أحسنهم قضاًء ، بل يجوز ذلك إعطاءاً و أخذاً لو كان اإلعطاء ألجل أن يراه املقرض حسن 

القضاء فيقرضه كلام احتاج إىل االقرتاض ، أو كان اإلقراض ألجل أن ينتفع من املقرتض لكونه حسن القضاء و يكافئ من 

أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لوال ذلك مل يقرضه ، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه ألجل ذلك ، 

بل يستحب له أنه إذا أعطاه املقرتض شيئاً بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه مبعنى أنه يسقط منه مبقداره .

مسألة 1016 : إمنا يحرم رشط الزيادة للمقرض عىل املقرتض ، و أما إذا رشطها للمقرتض فال بأس به ، كام إذا أقرضه 

عرشة دنانري عىل أن يؤدي تسعة دنانري ، كام ال بأس أن يشرتط املقرتض عىل املقرض شيئاً له .

مسألة 1017 : يجوز دفع النقد قرضا إىل تاجر يف بلد ليحوله إىل صاحبه يف بلد آخر بأقل مام دفعه .

مسألة 1018 : ال يجوز دفع مال إىل أحد يف بلد ألخذ أزيد منه يف بلد آخر إذا كان املدفوع مام يباع بالكيل أو الوزن 

كالحنطة و الذهب و الفضة ألنه من الربا ، و لو أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بأزاء الزيادة جاز ، و ال يجوز أخذ 

الزيادة يف املعدود ـ كاألوراق النقدية ـ قرضاً ، و يجوز ذلك بيعاً إال يف البيع نسيئة مع االتحاد يف الجنس فإن جوازه 

محل إشكال كام مر يف محله .

منهاج الصالحين - ج2

أحكام القرض
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مرقد
 أمير المؤمنين

بانوراما
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تصوير: قاسم العميدي
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تقارير

انجازات نوعية

وق��ال  مدير املركز الدكتور يارس صبيح عبد القادر” أقام مركز 

الوارث ديرمان العائد للعتبة الحس��ينية املقدس��ة مؤمتر اعامي 

مة  بحضور وس��ائل اعامية مختلفة لإلطاع عىل الخدمات املقدَّ

واثبات كفاءة عمل املركز املتخصص باألطراف الصناعية والتأهيل 

الطبي، وابراز اهم االنج��ازات التي قُدمت ألبناء القوات االمنية 

والحشد الشعبي، بعد تعاقد املركز مع صندوق الضامن الصحي 

التاب��ع لوزارة الداخلية لتجهيز الجرح��ي بأفضل انواع االطراف، 

والتي تنافس ما يس��تخدمه جرح��ى الجيش الريطاين واالمرييك 

واالملاين، وهو ليس فضل وامنا جزء مام يستحقه هؤالء االبطال”. 

وأض��اف” حصل املرك��ز عىل وكال��ة من أع��رق وأقدم رشكة 

يف ه��ذا املجال وهي )ب��اج فورد( الريطاني��ة، التي تعمل عىل 

صناع��ة االطراف منذ عام 1890، وكذلك الرشكة اليابانية لصناعة 

املفاصل”. مبيناً” ان املركز ش��هد منذ افتتاحه قبل عام ما يقارب 

1500 مراجعة، وتم عمل 430 طرف تقريبا، علامً ان هذا الكم ال 

ميكن تحقيقه يف اي مركز محيل آخر”. 

• تقرير: سالم الطايئ

• تحرير: صباح الطالقاين

)الوارث ديرمان( ليس مركزاً متخصصاً بصناعة االطراف الصناعية الذكية وتركيبها فقط، وامنا متتد مهاّمه ألبعد من ذلك فيتم فيه احتضان جرحى 

كاملة  اعطاء وظيفة  اىل  املجال، وصوالً  املتقدمة يف هذا  التكنولوجيا  أحدث  تأهيلهم طبياً، وفق  والعمل عىل  االمنية  والقوات  الشعبي  الحشد 

تعويضية عن الطرف املبتور. ورغم انه مل ميض عىل انشاء هذا املركز بإيعاز ورعاية من االمانة العامة للعتبة الحسينية سوى عام واحد، إال انه يعمل 

يف الوقت الحارض بطاقته القصوى يف توفري احدث وأفضل انواع االطراف الصناعية الحاصلة عىل شهادة املنشأ من رشكات املانية ويابانية، حيث 

يستمر نقل هذا النوع من التكنولوجيا املستخدمة يف املانيا وبريطانيا وأمريكا اىل العراق، مام يوفر أمواالً طائلة للبلد، واختزاالً للوقت والجهد 

واملعاناة.

مركز الوارث ديرمان
أحدث تقنيات األطراف الصناعية والتأهيل الطبي
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وأكد د. يارس أن ” مركز الوارث ديرمان يقدم االطراف الصناعية 

الحاصلة عىل ش��هادة منشأ عاملية ويقوم بنصبها وبرمجتها وفق 

آلي��ات ميكانيكي��ة وهايدروليكي��ة والكرتونية متط��ورة تحايك 

وظائف الجس��م الطبيعي��ة وتحولها اىل حركة م��ن اجل اعطاء 

وظيفة كاملة تعويضية عن الطرف املبتور، مبينا ان املركز ساهم 

بتوف��ري أموال طائلة كان��ت تذهب اىل خارج الع��راق حيث ان 

تكلف��ة الطرف الواحد الذي يقدم��ه املركز تبلغ نصف قيمته يف 

الخارج، وذلك بدعم من العتبة الحس��ينية املقدس��ة ملن ضحوا 

بدمائهم واجسامهم لتحرير االرض واملقدسات”.

وأوضح ان”املركز يعتمد عىل نظام الس��حب العكيس والفعال 

)الفاكيوم( لتعليق الطرف الصناعي بالطرف املبتور، مشريا اىل ان 

هذا النظام الحديث يتميز بسهولة لبس الطرف من قبل املريض 

دون مساعدة احد، ويعطي للمريض راحة تامة مام يجعله قادراً 

عىل التنقل والعمل ملدة تقارب )12( س��اعة يوميا دون الشعور 

بالتعب ودون الضر بالطرف املبتور، مام يساعد املصابني للعودة 

اىل حياتهم الطبيعية ومزاولة أعاملهم بشكل طبيعي”. 

وتابع” تم افتتاح فرعني للمركز يف العاصمة بغداد، احدهام يف 

صندوق الضامن الصحي، واآلخر يف منطقة الحارثية، ومن املؤمل 

عند نهاية عام 2018 س��يتم افتتاح فرع رابع يف البرصة، وخامس 

يف املوص��ل أثر دعوات كثرية ومطالبات كبرية من االهايل، وصوالً 

الفتتاح عرشة فروع يف كل أنحاء العراق”.  

وختم مدير املركز حديث��ه بالقول” رغم ما يقدمه هذا املركز 

من خدم��ات وانجازات متميزة يف هذا الواقع الذي نعيش��ه إال 

انه يتعرض اىل ضغوطات ومش��اكل، حيث هناك بعض الجهات 

املدفوعة تحاول الوقوف بوجه هذه االنجازات، وتستغل الجرحى 

لغرض ابقاء البلد يف حالة من الرتاجع تحقيقاً ملصالح ضيقة”.

متويل ذايت لوزارة الداخلية

وعىل صعيد متصل اشار عيل محمود مسؤول املكتب االعامي 

ل��وزارة الداخلية “ان هذه الزيارة جاءت ضمن التعاون والتعاقد 

ب��ني وزارة الداخلي��ة ومركز ال��وارث ديرمان ملعالج��ة ومتابعة 

الجرحى االبطال، ضمن صندوق الضامن الصحي، والذي أساس��ُه 

اشرتاك شهري بقيمة 2500 دينار عراقي اي انه متويل ذايت وليس 

من موازنة الدولة، خصصت مبالغه ملعالجة جرحى الوزارة مّمن 

تعرضت أطرافهم للبرت نتيجة االعامل االرهابية والبالغ عددهم ما 

يقارب 250 جريح بني برت ثنايئ واحادي، يتم ارسالهم للمركز عىل 

شكل وجبات لغرض تركيب االطراف الذكية لهم”.

وأض��اف” ناح��ظ ان جميع االط��راف التي ت��م تركيبها هي 

من مناش��ئ عاملية ومتطورة جدا وبأق��ل التكاليف”، مؤكداً” ان 

التعاون مس��تمر يف هذا املجال وس��يتم التواصل بارسال وجبات 

اخرى لغرض املعالجة”.

اىل ذلك اش��ار النقيب رياض الطايئ املُصاب ببرت ثنايئ” فقدُت 

اطرايف يف ساحات القتال للدفاع عن العراق، ونحن من هذا املنر 

نشيد بالجهود والخدمات التي نتلقاها يف مركز الوارث ديرمان”. 

مؤكداً” اننا ندين كافة الش��ائعات املغرضة التي تستهدف مركز 

الوارث يف العلن والخفاء، ونعتر ان أية إساءة لهذا املركز استهداف 

للعراق واستهداف للنهوض بواقعه الصحي والحضاري”. 

عقيد املش��اة يف وزارة الدفاع رعد مزاحم رش��يد أفاد انه” تم 

برت س��اقه من ف��وق الركبة بعد تعرضه إلصاب��ة اثناء املعركة مع 

عصابات داعش، ويف البداي��ة تم عاجه خارج العراق عىل نفقة 

وزارة الدفاع ثم اكمل العاج داخل مستش��فى الجادرية االهيل، 

وبعده��ا يف مركز االط��راف الصناعية التابع ل��وزارة الدفاع ملدة 

ش��هرين، وبسبب عدم وجود طرف مناس��ب للقياس والوزن تم 

إرساله اىل مركز الوارث ديرمان التابع للعتبة الحسينية.

واض��اف “وجدُت يف مركز الوارث افض��ل الخدمات وحصلت 

ع��ىل موافقة وزارة الدفاع بتثبيت طرف صناعي بريطاين املنش��أ 

يعد األح��دث يف العامل وذلك يف مركز ال��وارث، ولله الحمد اآلن 

أمارس حيايت الطبيعية بدون عوائق”.
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قراءه في كتاب

هناك إله:
ــكيف غيّر أشهر ملحد رأيه؟

ولد الفيلسوف الريطاين أنتوين ريتشارد فلو عام 1923. وكان ينتمي إىل 

تيار الفلسفة التحليلية التي سادت يف القرن العرشين، وهي تهتم بإرجاع 

الفلسفة إىل اللغة، ومن ثم تحليل الرتاكيب اللغوية الستكشاف عامل الواقع، 

باعتبارها تحيك عنه.  وكان من أبرز رموزها برتراند رسل. وقد تفرعت من 

هذه الفلسفة مدارس كثرية، منها الوضعية املنطقية، ومن أعامها رودلف 

كارناب. واألخرية ال تؤمن مبا وراء الطبيعة، وترى أن أية جملة تتحدث عام 

وراء الطبيعة  تعتر ال معنى لها، ألنها ال تشري إىل واقع.  اشتُهرفلو بكتاباته 

يف حقل فلسفة األديان. وُعرفت عنه مقولته: )إن عىل املرء أن يظل ملحدا 

حتى يجد الدليل التجريبي عىل وجود اإلله(.  

ويف سنواته األخرية غرّي فلو من قناعاته. ففي عام 2004 وخال مناظرة 

فلسفية، كشف عن تحوله إىل اإلميان وتخليه عن اإللحاد. بعدها قام بتأليف 

الكتاب الذي بني أيدينا نسخ فيه كل ما كتبه سابقا. وتعرّض إثر ذلك إىل 

عنيفة  مثّله من صدمة  ملا  العاملية  اإللحاد  دوائر  واسعة من  تشهري  حملة 

للفكر اإللحادي العاملي. تويف عام 2010 وهو يف السابعة والثامنني من عمره. 

يكتسب الكتاب أهميته بالدرجة األوىل من مؤلفه. فأنتوين فلو Antony Flew  وهو واحد من أكرب املالحدة يف عرصنا الحارض. وقد 

استمرت تجربته ألكرث من خمسني سنة وهو يحمل راية اإللحاد، كتب خاللها أكرث من 30 كتابا محاوال يف أغلبها دحض فكرة الدين، وخاض 

العديد من املناظرات دفاعا عن اإللحاد. بعد كل ذلك تحول إىل اإلميان بالله.

عنوان الكتاب: هناك إله:

كيف غرّي أشهر ملحد رأيه؟

املؤلف: أنتوين فلو

ترجمة: الدكتور صالح الفضيل 

مراجعة وتعليق: الدكتور الشيخ مرتىض فرج

الطبعة الثانية 1438 هـ

• قراءة أ.د.حميد حسون بجيةمن منشورات العتبة العباسية املقدسة
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ويعرتف فلو بأنه استفاد كثريا من نقاشه مع الروفيسور ريتشارد سوينبرين

Richard Swinburne أشهر فاسفة الدين املسيحي الغربيني املدافعني عن 

اإلميان بالله، والروفيسور برايان ليفتوBrian Le�ow يف جامعة أكسفورد. 

 )My Denial of the Divineالكتاب األول)إنكاري للمقدس ويف قسم 

ويف فصله األول)صناعة ملحد e Creation of an Atheist�(، يشري فلو 

إىل أنه نشأ يف بيت مسيحي، ودرس يف مدرسة مسيحية خاصة، وأنه كان ابنا 

ملبرش مسيحي.لكن فلو مل يكن مهتام بالطقوس الدينية عموما. 

يف  توصل  أنه   )�e Face of Devil الشيطان  فصل)وجه  يف  يشري  ثم 

بداية حياته إىل عدم وجود إله )بصورة متعجلة جدا، وبشكل سطحي جدا، 

والذي تبنّي يل فيام بعد أنها كانت أسبابا خاطئة(. وبعد سبع سنوات من 

ذلك مل يجد سببا كافيا لذلك االعتقاد. فقد كان أحد األسباب املبكرة وجود 

إله محب ميتلك  )تحديا حول وجود  تلك  له  العامل.وقد شكلت  الرشور يف 

القوة الكاملة(. 

كان حرصه عىل استقرار عائلته وعاقته مع والده السبب الذي حداه إىل 

عدم السؤال من املرشد الديني حول شكوكه بوجود اإلله وإخفاء تحوله إىل 

الادين. ولكن بحلول عام 1946، انترش خر إلحاده وكونه ال يؤمن بالحياة 

بعد املوت وأنه ال ميكن أن يرتاجع عن قناعته تلك. ولكن بعد خمسني سنة، 

أي بعد تحوله لإلميان، يقول أن والده )سيشعر بالسعادة الغامرة بقناعايت 

الحالية املتعلقة بوجود اإلله(.

ويف مرحلة الشباب برز لديه اهتاممان فلسفيان من خال قراءاته العلمية: 

قدرة علم األحياء التطوري عىل إحراز تقدم، ومحاولة رسم استنتاجات يف 

ضوء تطور الفيزياء يف القرن العرشين. 

ويذكر فلو أنه يف فرتة الثامنينات من القرن العرشين وجد أنه ملزم من 

الناحية الفكرية عىل الرد عىل االنتقادات أو االعرتاف بأنه كان مخطئا. وكان 

الفرصة  له  وأتاح  آرائه  تقوية  قد ساعد يف  الاهوتية  النقاشات  اشرتاكه يف 

للتعرف عىل خصوم يستحقون االحرتام رغم اختافه معهم. 

ويف مناظرة جرت يف نيويورك عام 2004، ومفاجأة للجميع، أعلن عن أنه 

أصبح يتقبل القول بوجود إله. وكان السبب هو اكتشافات الحمض النووي 

للرتتيبات  للتصديق  القابل  غري  الشديد  )التعقيد  عن  كشفت  DNAالتي 

خارق  ذكاء  هناك  يكون  أن  يوجب  الذي  األمر  وهو  لخلق)حياة(،  الازمة 

)التعقيد(و)الدقة( فاجتامع  معا(.  تعمل  املختلفة  العنارص  هذه  يجعل 

بالصدفة )أمر-بكل وضوح-مستحيل(. وكان متأثرا مبا قدمه جريي رشويدر

 monkey القرد Gerry Schroeder من تفنيد مفصل ملا يسمى )مرهنة 

theorem(. وتدور حول فرضية قيام قردة بالعبث بلوحة مفاتيح كومبيوتر 

جاءت  االحتامالت،  حساب  وعند  لشكسبري.  سونيتة  قصيدة  كتابة  إلنتاج 

مرة،   488 نفسها  يف  حرفا مضوبة   26 عىل  مقسوم  واحد  هكذا:  النتيجة 

يعني  690. وهو  إىل  مرفوعة   10 يعادل  ما  488 وهو  إىل  مرفوعة   26 أي 

أن ليس مثة جسيامت يف الكون تكفي إلجراء املحاوالت، وسنحتاج إىل 10 

مرفوعة إىل 600 من الجسيامت اإلضافية. إذ أحىص العلامء عدد جسيامت 

أكر  كون  إىل  سنحتاج  فقط.وأننا   80 إىل  مرفوعة   10 أنها  فوجدوا  الكون 

مبقدار 10 مرفوعة إىل 600 الستيعاب ذلك. فإذا كان األمر كذلك مع قصيدة 

واحدة،)فمن املؤكد أن من املستحيل القول بأن عما رائعا مثل أصل الحياة-

أي نشأة حياة من مادة غري حية-حدث صدفة(.

خالها  من  قام  كثرية،  كتابية  جدلية  مناقشات  يف  باالشرتاك  فلو  وبدأ 

كتاب  أن  واعتر  دوكننز.  ريتشارد  مع  مثل سجاله  اإللحادية،  األفكار  بنقد 

التضليل  مامرسة  عىل  (تدريب   �e Selfish Geneاألناين دوكنز)الجني 

الشعبي. 

ويسوق فلو أكرث الحجج التي تدعم وجود اإلله شهرة وقبوال من الناحية 

الحسية، أال وهي )حجة التصميم Argument for design ( التي تقتيض أن 

التصميم الواضح للطبيعة يدل عىل وجود مصمم لهذا الكون. ويتضمن ذلك 

القوانني الطبيعية التي عزا السبب فيها كل العلامء من نيوتن إىل آينشتني إىل 

عقل اإلله، كام فعل العلامء املعارصون البارزون من أمثال ستيفن هوكنك

 A Brief History of يف كتابه )تاريخ موجز للزمن Stephen Hawking

 .)Time

وكانت عبارات آينشتني تشري إىل أن مثة مصدرا متعاليا لعقانية العامل، فهو 

يسميه )العقل الفائق( و)الروح الفائقة( و)القوى املنطقية الفائقة(و)القوة 

الغامضة التي تحرك الكويكبات(. وهنالك من العلامء اآلخرين الذين صدرت 

عنهم عبارات مشابهة بخصوص ربط قوانني الطبيعة وعقل اإلله مثل ماكس 

بانك وويرنر هيزنبريك وإرون رشونديكر وبول ديراك وكذلك فرويد يف آخر 

مؤلفاته. 

 )Fine-tuning Argument(وحجة أخرى تتمثل بحجة التوافق الدقيق

إضافيا  )دليا  مثة  أن  أي  الطبيعة.  قوانني  عىل  الضوء  تسلط  األخرى  هي 

عىل أن الكون مبعنى ما كان يعلم أننا قادمون(. أي أن قوانني الطبيعة قد 

صممت بشكل يخدم نشأة الحياة. 

دليل   )�e Purpose-driven Organism(الهادف العضوي  والكائن 

آخر عىل ذكاء اإلله. كام أن التشفري))Coding أمر أسايس لكل أشكال الحياة، 

وهو دليل عىل وجود )قصة درامية غنية تحيط بفهمنا الحايل للخلية(. 

يقول فلو أن )العلم كعلم ال يقدم حجة عىل وجود اإلله(. لكنه يذكر ثاثة 

أدلة عىل ذلك: قوانني الطبيعة والحياة مع تنظيمها الغايئ ووجود الكون. 

ما  فلو  فيهام  يعزز  مهمة  أفكار  عىل  يشتمان  ملحقني  الكتاب  ويقدم 

توصل إليه.  

ومام يُستدّل به عىل أهمية الكتاب تلك األقوال التي وردت عىل ألسنة 

كبارالعلامء املعارصين. فيقول نيكوالس وولرت ستورف عن الكتاب أنه )هزة 

غري مريحة للغاية ألولئك الذين كانوا زماءه يف اإللحاد(. وقال عنه هسنت 

سمث مؤلف كتاب )األديان يف العامل( )كتاب رائع..ومن املنعش دامئا العثور 

عىل مفكر كبري يعرتف بأنه كان مخطئا(. ويقول دنفر بوست )بلغة واضحة 

وفصول مخترصة، يفرس فلو خطوط األدلة األربعة التي أقنعته، تحول فكري 

ذو أهمية بالغة(.

• سبق وأن نرشت مجلة)الروضة الحسينية( الغراء مقاال عن املوضوع يف 

العدد67 الصادر يف محرم 1435.

عنوان  من  يتخذ  االنكليزية  اللغة  يف  القراءة  هذه  لكاتب  مقال  ومثة   •

 �ere is a God: How the World›s Most»له عنوانا  األصيل  الكتاب 

Notorious Atheist Changed His Mind.«        ملّا ينرش بعد.

41 العدد 121 - رجب األصب  1439 هـ



تحقيقات

االنتخابات.. 
تحقيق: سالم الطايئ - صباح الطالقاين

يف خضم االلتباس والتنافس املؤطر -يف كثري من االحيان- بإطار الرصاع متعدد األشكال عىل السلطة، يحار املواطن بني أمرين أحالهام 

ُمر، فهو إما أن ينتخب الصالحني ألجل الحصول عىل مثرة املامرسة الدميقراطية واختيار من ميثله يف السلطة الترشيعية للدفاع عن 

حقوقه، ويتحمل مسؤولية اختياره حتى وإن مل يحقق تطلعاته، أو يحجم عن االنتخاب ويرتك الساحة املهمة ليمألها املنتفعون 

ويجلبوا مرة اخرى الفاسدين اىل سدة الحكم ويزيدوا االمور سوءاً، وهذا ما حّذرت منه املرجعية الدينية العليا من خالل خطبها 

وبياناتها املتواترة، والتي حثَّ آخرها عىل اتخاذ مقولة االمام الحسني عليه السالم )مثيل ال يبايع مثله( كمبدأ ملامرسة املواطنني 

عملية االنتخاب، والسعي الجاد لتفويت الفرصة عىل الذين مل يقدموا شيئاً سوى التمتع باالمتيازات الخيالية عىل حساب املواطن 

الفقري الذي ازداد فقراً طوال السنوات املاضية.

استحقاق وتحديات
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ب��ل ان املرجعي��ة العليا أكدت ع��ىل املواطن أن ال 

يس��مح وبكافة الوس��ائل املرشوعة بتمكني الفاسدين 

مرة اخرى، وعدم منحهم فرصة التمكني واالس��تحواذ 

عىل مقدرات البلد مجدداً.

وعىل أساس ان االنتخاب حق انساين ومطلب رشعي 

وقانوين، نخ��وض امللف التايل من اج��ل التعرف عىل 

معطيات هذا االس��تحقاق واملابس��ات التي تكتنفه، 

لتتوضح الصورة ل��دى املواطن الذي قّدمرَ كل ما ميلك 

يف س��بيل انتقال البلد اىل بر األمان ومل يبخل بالنفس 

واملال وبالبنني...

 املرجعية العليا: 

 انتخبوا من يتعهد بإلغاء االمتيازات غري املنطقية 

حثَّ ممث��ل املرجعي��ة الدينية العليا الش��يخ عبد 

امله��دي الكربايئ املواطنني ب��أن« يدققوا النظر وهم 

عىل ابواب االنتخابات يف من س��ينتخبونه ويدققوا يف 

اختياراتهم »داعيا إياهم« ان ال ينتخبوا إال من يتعهد 

لهم مس��بقاً بإلغ��اء االمتيازات غ��ري املنطقية ألعضاء 

مجلس النواب والدرجات الخاصة«.

وأورد الكربايئ ن��ص رأي املرجعي��ة الدينية العليا 

يف االمتي��ازات التي تم اقرارها قائ��اً« تم اقرار قانون 

التقاع��د املوح��د يف مجلس النواب وذل��ك بعد طول 

انتظ��ار وبالرغم مام فيه من بع��ض االيجابيات ومن 

أهمها رفع الحد االدىن للراتب التقاعدي اىل 400 ألف 

دينار، إال انه من املؤس��ف ان مجل��س النواب أخفق 

مرة أخرى يف ان يلبي مطالب املواطنني فقرر ألعضائه 

ولكبار املس��ؤولني وذوي الدرج��ات الخاصة امتيازات 

واستثناءات بغري وجه حق.

 وبنّي س��امحته أن »هذا األمر ينبغي أن يلفرَت نظر 

املواطن��ني له وهم ع��ىل أبواب االنتخاب��ات ليجددوا 

النظ��ر يف م��ن س��ينتخبونه ويدقق��وا يف اختياراتهم، 

وينبغ��ي لهم أن ال ينتخبوا إال من يتعهد لهم مس��بقاً 

بإلغ��اء ه��ذه االمتيازات غ��ري املنطقي��ة، كام يفرتض 

باملحكمة االتحادية أن ال مترر هذه املادة من القانون 

والتي تخالف روح الدستور، الذي ينص عىل ان جميع 

املواطنني يتس��اوون من دون متيي��ز وان الدولة تكفل 

تكافؤ الفرص لجميعهم«.

وفيام يتعلق باستعامل البطاقة الذكية يف االنتخابات 

ق��ال ممثل املرجعية العلي��ا » ال ميكن ألي مواطن أن 

يديل بصوته يف االنتخابات إال من خال هذه البطاقة، 

وحيث أن األعداد التي تشري اليها بعض اإلحصاءات أن 

400 ألف بطاقة ذكية تم تس��ليمها لحد اآلن، لذلك ال 

ميكن إجراء االنتخابات وفق البطاقة الذكية اذا كانت 

نس��بة الذين تس��لموا البطاقة بهذا املقدار، وحتى لو 

افرتضن��ا أن عدد الذين اس��تلموا البطاق��ة مليونان او 

ثاث��ة، فهذا ال قيمة ل��ه وال ميكن اج��راء االنتخابات 

به��ذه الطريقة، وال بد للجهات املعنية كافة أن تعمل 

عىل ايجاد الس��بل الكفيلة لتوزيع البطاقة الذكية عىل 

جميع الناخبني«.

 الناخب يحتاج اىل برامج توعوية نشطة ومستمرة 

»االنتخاب��ات عملي��ة دميقراطية تتي��ح للناخب أن 

ن يدير شؤونه وميثله أمام العامل، وبالتايل فان  يختار مرَ

أي حالة اجبار او تزوير إلرادة الناخب تعتر خيانة له 

وتفريغاً ملعنى االنتخابات من محتواها الدميقراطي«.

بهذا التعريف افتتح خب��ري التنمية البرشية وعميد 

املعه��د التقني يف كرباء د. ماهر حميد مجيد حديثه 

مؤكداً »أن الضامن االس��ايس لنزاه��ة االنتخابات هو 

الناخب نفس��ه قبل كل الوسائل االخرى، فهو صاحب 

الق��رار الفص��ل يف االنتخابات، وعلي��ه أن يتعامل مع 

كافة الكتل واالفراد املرشحني من هذا املنطلق، فكلام 

كان الناخب واعي��اً لخياراته كلام كانت فرص الضغط 

والتزوير من قبل املرش��حني ضعيف��ة ومرتبكة، ألنهم 

س��يعلمون حينه��ا أنهم أم��ام إرادة قوية ال تش��رتى 

كاظم االسدي د. ماهر حميد مجيد الشيخ عبد الستار الدكسن

 المرجعية 
العليا أكدت 

على المواطن 
أن ال يسمح 

بتمكين 
الفاسدين مرة 

اخرى، وعدم 
منحهم 

فرصة 
التمكين 

واالستحواذ 
على مقدرات 
البلد مجددًا.
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أو تب��اع، وال ميكن رسق��ة صوتها بحفن��ة دوالرات او 

مجموع��ة من االوراق امل��زورة، الن صاح��ب االرادة 

حينئذ سيعرف كيف يأخذ حقه«. 

واس��تدركرَ د. ماه��ر« لك��ن انتاج الناخ��ب الواعي 

يحت��اج اىل برامج توعوية نش��طة ومس��تمرة، وقد ال 

تكفي الفرتة االعامية القص��رية قبيل االنتخابات ملثل 

ذل��ك املطلب، وهنا ال بد م��ن االعتامد عىل مجموعة 

من الوس��ائل التي ع��ىس أن تحد م��ن عمليات رشاء 

األص��وات او تزوير النتائ��ج، ومنها تكثيف الوس��ائل 

الرقابية املحلية والدولية اثناء فرتة الحمات االنتخابية 

وخال االنتخابات وعند الع��د والفرز واعان النتائج، 

وارشاك املجتم��ع املدين بص��ورة اكرث تنظي��امً ملراقبة 

العملية االنتخابية برمتها، مع رضورة اعتامد التصويت 

والعد االلكرتوين الذي من ش��أنه تقليل فرص التاعب 

اليدوي بالنتائج، وأخرياً؛ رضورة الغاء عملية التصويت 

الخ��اص التي تعت��ر املدخل األكر لعملي��ات التزوير 

وتكرار التصويت«.

وأض��اف« م��رت العملي��ة السياس��ية يف الع��راق 

مبنعطفات خطرية، وشابتها كثري من تهم الفساد، وكل 

ذلك كان له تأثريه الس��لبي عىل ثقة الناخب بالعملية 

االنتخابية، فقد يخالجه ش��عور بع��دم جدواها، ألنها 

س��تعيد نفس الوجوه املتنفذة، والتي بدورها ستعيد 

نفس النكبات واالزمات التي عصفت بالبلد منذ تاريخ 

س��قوط الدكتاتوري��ة واىل يومنا ه��ذا، وبذلك تكون 

توقعات اقبال الناخب عىل االنتخابات املقبلة ضعيفة.

ودع��ا د. ماهر اىل حالة انع��اش للعملية االنتخابية 

قائ��ا« نتيجة مل��ا قلنا آنفا يتوجب ع��ىل القامئني عىل 

العملية السياسية يف العراق ان يقوموا بعملية انعاش 

كرى لها، وذلك من خال ترشيح وجوه جديدة وابراز 

كيان��ات سياس��ية جديدة تك��ون عاب��رة للمحاصصة 

والطائفية والتحزب الضيق، ليش��عر الناخب مبساحة 

ام��ان اكر تأخذ به اىل تحري��ك فضوله عىل التجريب 

مج��دداً، الن التكرار اصبح معل��وم النتائج وال جدوى 

منه«.

وتاب��ع أنه » يجب توعي��ة الناخب ح��ول امكانية 

وجّدية تطبيق برامج الجهات املرشحة لانتخابات، الن 

الرام��ج االنتخابية التي طرحت يف التجارب االنتخابية 

الس��ابقة اش��رتكت بان جميعها مل تكن قابلة للقياس 

)Measurable(، وه��ذا يعني عدم قدرة الناخب عىل 

متابع��ة تفاصيل تطبي��ق  الرنامج االنتخ��ايب وقياس 

نتائجه ليعلم تحققها من عدمه، وبالتايل تحديد قدرته 

عىل محاسبة املرشح الفائز ولو معنوياً« .  

وفّص��ل د. ماه��ر قائا أن��ه« عندما يك��ون ضمن 

الرنام��ج االنتخ��ايب مثاً عب��ارة )العمل ع��ىل تطوير 

الخدمات االساس��ية املقدم��ة للمواطن( فكيف ميكن 

للمواطن ان يقيس مدى تحقق هذه العبارة؟ وما هي 

الخدمات االساس��ية؟ وما مدى التطوير؟ وكيف ميكن 

قياس��ه؟« مس��تدركا« ولكن عندما تكون العبارة مثاً 

)رفع مس��توى انتاج الطاقة الكهربائي��ة من 15 الف 

ميغا واط اىل 18 ألف ميغا واط خال ثاث س��نوات( 

فان هذه العبارة س��تكون قابلة للقياس النها محددة 

بأرق��ام وفرتة زمني��ة، وهنا يس��تطيع الناخب ان يأيت 

بعد مدة ويس��أل املرشح هل تم ذلك ام ال؟ فإذا كان 

الجواب )نعم( فهذا داللة عىل جهد املرش��ح واهليته 

للرتش��ح ثانية، وأما اذا كان الجواب )كا( فهذا يعرّض 

املرش��ح لاستجواب من قبل الش��عب لبيان االسباب، 

وعىل مدى قناعة االسباب يتحدد مستقبل املرشح إما 

عزالً وإما محاكمة بس��بب التقص��ري، ومن هنا يصبح 

لزاماً عىل الناخب أن ال يرىض برامج انتخابية انشائية، 

بل ال بد أن تكون محددة وقابلة للقياس«.

  كلما كان 
الناخب واعيًا 

لخياراته 
كلما كانت 

فرص الضغط 
والتالعب 
من قبل 

المرشحين 
ضعيفة 

ومرتبكة، 
ألنهم 

سيعلمون 
حينها انهم 

أمام ارادة 
قوية.

العدد 121 - رجب األصب  1439 هـ44



 دّقة االختيار أمر رضوري وحاسم 

الخطيب يف العتبة الحس��ينية املقدسة الشيخ عبد 

الس��تار الدكس��ن عرّف االنتخاب » بأنه تلك العملية 

التي يقوم املواطنون بواسطتها وبشكل دوري حسب 

القان��ون، باختيار ممثليهم لتس��لّم مناصب الس��لطة 

الترشيعي��ة او التنفيذي��ة او املؤسس��ات املحلية، من 

خ��ال التصويت الذي يعد الوس��يلة االساس��ية التي 

ميكن لاف��راد عن طريقها التأثري ع��ىل القرارات التي 

تخصهم وتخص مس��تقبل االجيال وتعن��ى ببناء البلد 

ومؤسساته«.

وأوضح الدكس��ن« إننا عىل اعتاب انتخاب املجلس 

الجدي��د وال بد لنا أن نعيد النظر بكل الوجوه التي مل 

تجلب للبلد واملواطن إال الخيبة، وان ال نعطي الفرصة 

ثانية لهم ملا ملس��ناه وجربن��اه وعانيناه من وعودهم 

وأمانيهم وعدم مصداقيتهم، وها هي املرجعية العليا 

قد أعلنت وألكرث من مرة بأن )املجرَّب ال يجرَّب( وقد 

متثلت املرجعية بقول االمام الحسني عليه السام عندما 

طُلب منه أن يبايع يزيد، فقال عليه الس��ام )مثيل ال 

يبايع مثله(« مؤك��دأ أن« الكرة مبلعب املواطن حيث 

تكليفه الرشعي هو ان ال يبايع من نكث العهد، وعليه 

اختي��ار األصلح من اهل الدين وال��ورع فصوته امانة 

وعليه صون هذه االمانة، كام ننصح املواطن أن ال يغرت 

بالوعود الرخيصة، وال يغرت عندما يرى بعض املتزلفني 

واملتملقني وهم يس��تقبلون بع��ض الوجوه باالهازيج 

وتقبيل االيدي«.

وخت��م الدكس��ن حديثه قائ��اً« إن ع��ىل املواطن 

املش��اركة الفاعلة الدقيقة، وعلي��ه ان ال يعيد اختيار 

املجربني الفاش��لني، وأن ال يجامل املرشح الفاشل كونه 

ابن عشريته او منطقته عىل حساب الحق«.

 متطلبات ومعايري دولية 

الباحث االجتامعي عمران املس��عودي أكد أن« من 

اجل مامرس��ة حق املش��اركة يف إدارة الشؤون العامة 

ع��ن طري��ق انتخابات ح��رة ونزيهة ال ب��د أن تتمتع 

العملي��ة االنتخابية بعدد من الحق��وق املصانة دولياً، 

ومنه��ا حق مامرس��ة حرية الرأي والتعب��ري والحق يف 

التجمع الس��لمي وعدم التع��رض للتخويف والتهديد 

من اجل التغيري«.

وأضاف« ك��ام ال بد أن تتاح إمكاني��ة التمتع بهذه 

الحقوق دون أي متييز عىل أساس املعتقد أو العرق أو 

الجن��س أو غريه من اآلراء أو األصل القبيل أو الجهوي 
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أو االجتامعي أو عىل أس��اس الرثوة أو النسب أو ألي 

س��بب آخر، وان أي س��بب إلعاقة الن��اس عن التمتع 

بهذه الحقوق س��ينتج عنه تلقائياً إزالة طابع النزاهة 

والحرية عن العملية االنتخابية«.

وم��ن الناحي��ة االجتامعية أوضح املس��عودي« ان 

االنتخاب��ات تؤه��ل الناس ليكونوا وس��يلة اساس��ية 

للمش��اركة يف إدارة الش��ؤون العامة لبلدانهم، وتعتر 

حقاً أساس��ياً من حقوق اإلنس��ان الت��ي كافحت من 

اجلها شعوب العامل، وان حق املشاركة يف ادارة الشأن 

العام هو حق منصوص عليه يف اإلعان العاملي لحقوق 

اإلنس��ان، ويكفل��ه العهد ال��دويل الخ��اص بالحقوق 

املدنية والسياس��ية وتعرتف ب��ه معاهدات وإعانات 

دولية أخرى«.

 مفوضية أالنتخابات: 

 أكملنا االستحضارات كافة 

مدي��ر عام مكت��ب كرباء االنتخايب كاظم االس��دي 

أف��اد »ان توّج��ه الناخب الختيار من ميثل��ه يُعد أمراً 

ش��خصياً، كون الناخب قد مارس سابقاً هذه التجربة 

وقام بعملية االنتخاب وملسرَ النتائج سواء كانت جيدة 

او غري جيدة، وبالتايل هو أدرى مبصلحته«.

واض��اف أن » مس��ألة التصويت م��ن عدمه مخريَّ 

فيه��ا الناخب، فا يوجد إلزام للمواطن للقيام بعملية 

التصوي��ت، ولكنن��ا كجه��ة تنفيذية تابع��ة ملفوضية 

االنتخاب��ات، نضع اج��راءات خاصة لتس��هيل عملية 

تصوي��ت الناخب، وكذلك لتس��هيل برام��ج الحمات 

الدعائي��ة الخاصة للمرش��ح، بالتايل تك��ون املفوضية 

كالحك��م بني فريقني متباريني، بني املرش��ح والناخب، 

وما ع��ىل الناخ��ب إال أن ميارس حقه الدس��توري يف 

التصوي��ت، وه��ذا ما نّصت علي��ه املواثي��ق الدولية 

ووثيقة حقوق االنس��ان، حيث ذُك��ر يف املادة 21 من 

حقوق االنس��ان بأنه لكل مواطن س��واء أكان رجا او 

امرأة حق االنتخاب، وله حق الرتشيح يف الوقت ذاته، 

وبالتايل هو حق قان��وين ورشعي، وما عىل الناخب إال 

ان يختار بعناية فائقة، ألن اختياره إما سيوصله اىل بر 

االمان وتحقيق األماين او سيصيبه باالحباط واالسف«.

وفي��ام يتعلق بالضامنات قال االس��دي أن » هنالك 

عدة إجراءات وضعتها املفوضية لضامن وصول اصوات 

الناخبني لصناديق االقرتاع، فقد قطعت ش��وطاً طوياً 

يف عملية االستعداد الكامل إلجراء االنتخابات الرملانية 

يف موعدها املحدد« مؤكدا أن املفوضية« أكملت كافة 

استعداداتها حيث قامت بإيصال أجهزة )البيكوز( اي 

اجه��زة ترسيع النتائج، التي س��وف تس��تخدم يف يوم 

التصويت ووصل��ت مكاتب او مخ��ازن املحافظات ، 

وق��ام املكتب بإج��راءات تضمنت تدري��ب موظفيه 

واختيار الكفوئني منهم ملامرس��ة ه��ذا العمل، اضافة 

اىل اقام��ة الورش التدريبية املتعلق��ة بأعامل التنظيم 

واستقبال الناخبني«.

العدد 121 - رجب األصب  1439 هـ46



 التجارة عند اإلمام علي

د.منارق العكييل

وتعد التجارة واحدة من أبرز األنشطة اإلنسانيّة االقتصاديّة قدمياً وحديثاً، فهي العمليّة التي يتم من خالها 

تلبي��ة احتياجات األفراد املادية من بضائع ومقتنيات، ومن عرص إىل آخر تطوَّرت العمليّة التجاريّة من حيث 

الشكل بل وحتّى املضمون.

وان من غري املمكن تصور العامل بدون التبادل التجاري سواء كان ذلك عىل صعيد الدول املتقدمة او النامية، 

ك��ام ان اآلراء التي تش��ري اىل ان قيام التب��ادل التجاري يعود بالربح لدولة ما عىل حس��اب دولة أخرى واجه 

انتق��ادات عدة بل اثبت املتخصص��ون ان التبادل التجاري يعود بالنفع لكا الطرفني النه يعمل عىل امتصاص 

االيدي العاطلة عن العمل مام يس��اهم يف تقليل معدالت البطالة وتحس��ني املستوى املعييش لافراد ويساعد 

يف عملية تبادل الخرات بني الدول املتاجرة وبذلك تساهم التجارة بدفع عجلة التنمية االقتصادية اىل االمام.

وال  بد من االش��ارة اىل ان عملي��ة التبادل التجاري خاضعة ملجموعة من اإلج��راءات والقوانني التي تضعها 

الدولة بغرض تحقيق اهداف عدة منها مالية – اجتامعية – اقتصادية – اسرتاتيجية، ضمن ما يعرف بالسياسة 

التجارية، كام ميكن تعريف السياس��ة التجارية عىل انها مجموعة من الوسائل التي تلجأ اليها الدولة للتدخل 

يف التجارة بغية تحقيق اهداف معينة خال مدة زمنية معينة. 

والتجارة هي واحدة من النش��اطات االقتصادية املهمة عىل مختلف األزمنة باالضافة اىل الزراعة والصناعة 

وقد أوىل اإلس��ام أهمية بالغة لهذا النش��اط كونها توفر فرصا أرسع وأس��هل وأكر للربح وتساهم يف تعارف 

الش��عوب ومتازجها وتبادل الخرات وهذه املزايا يف التجارة ال تتوفر يف بقية األنش��طة االقتصادية، فقد حث 

القران الكريم عىل التجارة وورد ذكرها يف عدد من االيات القرآنية منها » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُم 

نكُْم  َواَل تَْقُتلُوا أَنُفَســكُْم  إِنَّ اللََّه كَاَن ِبكُْم َرِحياًم “، وكذلك  بَْيَنكُــم ِبالَْباِطــِل إِالَّ أَن تَكُوَن تَِجاَرًة َعن تََراٍض مِّ

يف قول��ه تعاىل “إِالَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرًة َحاِرضًَة تُِديُرونََهــا بَْيَنكُْم” ﴿282 البقرة﴾، “إِالَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرًة َعْن تََراٍض 

ِمْنكُْم” ﴿29 النساء﴾، “يَرُْجوَن تَِجاَرًة لَْن تَُبوَر” ﴿29 فاطر﴾، كام أوىل الرسول االعظم محمد صىل الله عليه 

وآله اهمية بالغة بالتجارة.

 فضا عن ذلك فإن الرتاث اإلسامي يشري اىل وجود عرشات االحاديث املتواترة عن االمام عيل عليه السام 

يف تأكيده عىل مامرس��ة مهنة التجارة والتكس��ب من حالها، فقد ورد عن االمام الصادق )عليه الس��ام( يف 

حديث له ان امري املؤمنني )عليه الس��ام( قال للموايل “ اتجروا بارك الله لكم، فاين س��معت رس��ول الله صىل 

الله عليه وآله يقول الرزق عرشة أجزاء تسعة أجزاء يف التجارة وواحد يف غريها”.

 وعنه )عليه السام( أنّه قال: “من توفيق الحّر اكتسابه املال من حلّه”، كام روي عن زيد بن عيل، عن أبيه، 

عن جّده، عن عيل )عليه السام( قال: “االكتساب من الحال جهاد، وإنفاقك إيّاه عىل عيالك وأقاربك صدقة، 

ولدرهم حال من تجارة أفضل من عرشة حال من غريه«، وورد عن محّمد بن يعقوب، عن عيّل بن إبراهيم 

رفعه، قال: قال عيل )عليه الس��ام(: “ما أجمل يف الطلب من ركب البحر للتجارة”، كام ورد عن أيب عبد الله 

)عليه السام( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السام(: “إّن الله عّز وجّل يحّب املحرتف األمني”.

يعتمد االنسان يف كسب قوته وتوفري كافة احتياجاته عىل بذل جهده يف استنبات 

الزرع وإجارة نفسه للقيام مبختلف االعامل والحرف واالتجار مبا ميتلكه ومبادلته مع 

اآلخر بعني او نقد بهدف تحفيز النشاط االقتصادي.

بأقالمهم
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يسقي قوايف الشعر بحرب نقده البارع، فهو شاعر تارة وناقد تارة اخرى، شارك يف تحكيم العديد من املسابقات االدبية والشعرية منها 

«شاعر الحسني » و»ايب تراب »، حل ضيفا عزيزا يف مدينة سيد الشهداء  قادما من دولة البحرين.

جاذبته الروضة الحسينية اطراف الحديث عن كربالء يف الشعر قدميا وحديثا فكان هذا الحوار..

الحياة،  بتطور  تغريت  التي  املراحل  من  بكثري  الحسيني  االدب  مر   

وتجدد معها بتجدد االحوال االجتامعية والسياسية، فكيف تنظرون اىل 

واقع االدب الحسيني املعارص؟

القدمية  العربية  القصيدة  اىل  ميتد  شعر  املعارص  الحسيني  االدب   •

تطوير  السام هو  عليه  الحسني  االمام  رثاء  االن يف  يكتب  وما  االصيلة، 

كرباء،  فاجعة  منذ  املمتد  القديم  العريب  الشعر  يف  الرثاء  لقصيدة 

كانت  فاذا  والرثاء،  املدح  هام  غرضان  ينتابها  كان  العربية  فالقصيدة 

قصيدة املدح تتحدث عن قيم وغرضها املال، فإن قصيدة الرثاء تتحدث 

قيمية  الرثاء قصيدة  كانت قصيدة  ولذلك  املال،  قيم وليس غرضها  عن 

بدرجة كبرية، فكيف بها اذا كانت يف االمام الحسني عليه السام وهو سيد 

القيم، وتجليتها بشكل شاعري قادر عىل ايصالها اىل الناس بحيث تتبنى 

هذه القيم وتصل اليهم بشكل جميل.

 الشعر املعارص شهد تغريات عدة، كيف ترون الشعر العريب املعارص 

يف تقدميه لصورة االمام الحسني عليه السالم؟

السام  عليه  الحسني  االمام  تقديم صورة  يف  مختلفة  مناهج  هناك   •

وهي تتعدد بتعدد مشارب ومناهج الشعراء حتى انك تستطيع دراسة 

صورة االمام الحسني عليه السام يف الشعر العريب الحديث، فكل واحد 

من الشعراء تناول صورة الحسني عليه السام من زاويته، فهناك من يرى 

االمام الحسني عليه السام كمغري وصانع مجد ومجدد استطاع ان يقدم 

والدكتاتورية،  الظلم  ومواجهة  التغيري  صناعة  عىل  قادرة  مختلفة  رؤية 

األديب والناقد البحريني حبيب آل حيدر

نحتاج الى تقديم اإلمام الحسين  في الشعر واألدب بالصورة 
التي ينبغي أن يظهر بها 

حوارات

حاوره:  صديق الزريجاوي     تصوير : عامد بعو
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كام يقدم االمام الحسني عليه السام يف الشعر كرمز قيمي وانساين كبري، 

توظف  كام  السام  عليه  الحسني  االمام  يوظفون  شعراء  هناك  واحيانا 

الرموز التاريخية والرتاثية او بشكل سريي فالشاعر نزار قباين -مثا- عندما 

تناول شخصية سياسية واراد ان يقدم صورة مل يجد اال ان يقول :

 يا البسا عباءة الحسني *** وقادما من حزن كربالء

والبيايت عندما كان يتكلم مبنحى سريي كان يقول: 

ابواي ماتا يف طريقهام اىل قر الحسني

انساين  بشكل  السام  عليه  الحسني  االمام  عن  تكلم  عندما  والسياب 

تكلم عن الطفل وعن السيدة زينب عليها السام يف قصيدته الهمزية، 

وغريهم كثري من الشعراء قدم االمام الحسني عليه السام بشكل أو بآخر.

 تقام اليوم كثري من املسابقات يف الشعر واالدب، فهل تعد املسابقات 

حافزا للكتابة الشعرية واالدبية؟

• اعتقد ان املسابقات احد العنارص التي تستطيع ان ترثي وتجدد يف 

الشعر العريب من خال نتاجها، فالشاعر عندما يكتب القصيدة من غري 

تحٍد فقد يكتبها عىل عواهنها دون ان يبدع فيها، لكن يف املسابقة يوضع 

يف صورة من التحدي وهذه الصورة ميكن ان تخرجه من مستوى القصيدة 

صورها  تجديد  يف  طاقته  يستنفذ  تجعله  قصيدة  اىل  البسيطة  العادية 

بقصيدته  الشاعر  يتنافس   – املسابقات  أي يف   - وهنا  ولغتها،  وتراكيبها 

ويريد ان يحقق مركزا جيدا ولن يحقق هذا املركز ما مل يجدد يف اسلوبه 

ولغته وادائه.

 مبا أننا تطرقنا اىل كربالء الواقعة واملدينة، كيف وجدتم صورتها يف 

الشعر العريب؟

• كثريون هم الشعراء الذين تناولوا كرباء، فهناك من قدم كرباء عىل 

انها رمز تغيريي قادر عىل صناعة واقع مختلف، ومنهم من ينظر اليها واىل 

االحداث التاريخية التي سبقتها - ما قبل الواقعة- وما بعدها ولذلك ينظر 

بعض الشعراء يف قصائدهم اىل االسم السومري ملدينة كرباء - كوربائيل- 

املقدس  املكان  طبيعة  من  جزء  وهو  آخر،  بشكل  ويوظفه  ويستنطقه 

الذي يتلقاه االنسان مبخيلة مفتوحة جدا، تعر عن ما قبل الحادثة فرتى 

فيها  املخيلة  وهذه  بعدها،  ما  اىل  الحادثة  قبل  ما  الزمن  عر  قداستها 

من الحالة الشعرية الكثري، ولذلك يستطيع الشعراء ان يقدموها بشكل 

مختلف من خال النظرة االمتدادية يف التاريخ.

يف رأيكم.. هل اخذت كربالء حيزها الكايف يف الشعر واالدب العريب؟

ينقصنا  لكن  العريب  واالدب  الشعر  يف  جيدا  حيزا  اخذت  كرباء   •

الدراسات التي تتبع مفردة كرباء يف الشعر سواء يف الشعر العريب القديم 

والحديث، فالشعر العريب القديم ميلء بالقصائد التي تطرق فيها الشعراء 

اىل كرباء خصوصا من الشعراء الذين يصنفون عىل انهم شعراء شيعة، 

الشاعر  استلهمها  وكيف  تقدميها  تم  وكيف  املفردة،  هذه  تدرس  فلم 

معارص،  بشكل  واملعارصون  املحدثون  الشعراء  قدمها  وكيف  القديم، 

فمثل هذه الدراسات تبرصنا بالصورة التي تم تقديم كرباء بها، ومدى 

حصولها عىل حقها من الحضور االديب والحضور عىل مستوى الدراسات.

 وهل من أمور يحتاجها االدب الحسيني اليوم؟

السام  عليه  الحسني  يقدم  وكيف  كرباء،  اليوم يف صورة  يقدم  ما   •

اليوم يف القصيدة الحسينية هو جزء من االشكالية التي ميكن ان نتحدث 

التاريخية  عنها، فبعض الشعراء يقدمونه تاريخيا ويستغرقون يف الحالة 

، بل احيانا يقدم تاريخيا مبا يثري االخر، يف الوقت الذي ميكن فيه تقديم 

االمام الحسني عليه السام كمنهل ينهل االخر منه دروسا كام تنهل منه 

انت!!، دون ان تثري االخر وتلغيه، او يستطيع ان يقدم الصورة االنسانية 

اللحظة  اىل  ننظر  ونحن  القيمية،  والصورة  السام  عليه  الحسني  لامام 

التي صنع منها هو جزءا  السام  االمام عليه  فيها  استشهد  التي  االخرية 

الصورة  والبعض قدم  أيضا،  أجزاء  واعداؤه صنعوا جزءا وغريهم صنعوا 

التي صنعها االعداء وليس الصورة التي رسمها الحسني عليه السام واراد 

التي  االخرية  اللحظة  عىل  الرتكيز  من  حالة  هناك  أن  كام  يقدمها!!،  ان 

استشهد فيها االمام الحسني عليه السام يف الوقت الذي متتد فيه حياة 

االمام اىل الحسني)عليه السام( اىل اكرث من 57 عاما، فامذا عن ما سبق 

نقدم  أننا  مبعنى  كرباء،  واقعة  قبل  واقواله  وافعاله  مسريته  عن  وماذا 

السام من منحى سريي وليس من منحى قيمي!!،  الحسني عليه  االمام 

ونقدمه من املأساة التي صنعها االعداء معه ونبيك عليه، وال نقدمه بل 

يصنعها  ان  واراد  عليها  ويبدو  بها  يظهر  ان  اراد  التي  الصورة  ونغيب 

مستوى  وعىل  الشاعر  عن  يغيب  االحيان  من  كثري  يف  وهذا  لآلخرين، 

الفنون األخرى أيضا.

أخريا.. كيف ترون تأثري تطور وسائل االعالم عىل انتشار القصيدة ؟

ان تسلط عليها االضواء،  الظال من غري  القصيدة كانت تعيش يف   •

أما االن وبعد ان اصبحت تحت االضواء بسبب التطور االعامي وظهور 

فهناك  للمحاكمة،  القصيدة تخضع  اصبحت  االجتامعي  التواصل  وسائل 

من ينظر اليها ويقرأها ويستمع اليها، فبدأت بذلك تقول ما مل تكن تقوله 

عندما كانت مغلقة، وبدأت تستشعر ان هناك رؤية واآلخر ينظر اليها 

كيف تقدم، وهل ستقدم الصورة التي ينبغي أم الصورة الشائعة واملعتادة 

واملعروفة، وبدأت القصيدة تبحث عن كيفية تقديم ذاتها بشكل ايجايب 

دون ان تجعل االخرين يقفون موقفا سلبيا منها، وتقديم نفسها بالصورة 

االنسانية والقيمية التي تريدها. ينقصنا الدراسات التي تتبع مفردة كربالء ‚‚
في الشعر سواء في الشعر العربي القديم 

‚‚والحديث
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استشراق

إىل أي مدى استطاع االسترشاق بوصفه نشاط مرتبط بأجندات ثقافية – استعامرية تهدف إىل ترويض اآلخر وإخضاعه 

أن يصنع صورة منطية عن اآلخر املسلم هي ليست طبق األصل ال من قريب وال من بعيد عن صورته الواقعية، وكيف 

استطاع أن ميرر هذه الصورة املخيفة عن االسالم تحت ما عرف باإلسالم فوبيا ISLAMOPHOBIAيف وسائل اإلعالم 

والسوشيلميدياواألكادمييات والفكر والسياسة ال عىل مستوى أوربا فحسب بل عىل مستوى أرجاء مختلفة ومتباعدة من أقطار 

األرض؟

• د. هاشم املوسوي

االستشراق وصناعة اإلسالم فوبيا
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واإلس��امفوبيا هو لفظ او مصطلح يتك��ون من كلمتني : 

اس��ام وفوبيا،ومصطلح الفوبيا يف العلوم النفس��يةيحيل 

ع��ىل الخوف املريض الذي يس��يطر عىل وجدان االنس��ان 

الذي يعاىن منه. لكن اإلساموفوبيا هنا هي صورة مفتعلة 

عن االسام واملسلمني أعدت لتخلق كراهية و عداء وخوفا 

مرعبا من هذا الدين وأتباعه لتحقيق أهداف معينة أهمها 

تس��قيط أتباع هذا الدين والحد من نشاطاتهم الهادية يف 

الغ��رب الذي يعي��ش منطا حضاريا وحري��ة فكرية تؤهل 

الناس العتناق االس��ام واتباع تعاليمه ملا يشتمل عليه من 

رؤية واقعية وعقانية واضحة تفتقر اليها االديان االخرى.

 وبالت��ايل ف��إن ظاهرة االس��ام فوبيا تعن��ي ظاهريا كره 

الغربيني لاسام وخوفهم من املسلمني كام تتضمن معنى 

آخر يتخلله املصطلح املصنوع بداللة أن االس��ام هو بحد 

ذاته فوبي��ا كريهة وبغيضة مرتبط��ة باالرهاب، اىل درجة 

تحول��ت معها )اإلره��اب فوبيا( مبحثا اجتامعيا ونفس��يا 

مؤثرا يف نفسية الغريب وموجها لكيفية متثله لاخر املسلم.

وقد أبدع االس��ترشاق االس��تعامري وما بعد االس��تعامري 

بصفته خطابا مركبا ومعقدا ومضلا يظهر عكس ما يبطن 

ويكش��ف عكس ما يخفي يف ف��ن التمثل ويف القدرة عىل 

صناعة آخر مختلف عند تعامله مع الفكر العريب االسامي، 

م��ن خ��ال تزييفه التمثي��يل بجعل الص��ورة الحاصلة يف 

االذه��ان عن املس��لمني مخالفة لصورته��م يف الواقع من 

خال مجموعة أفعال وسلوكيات وتثقيف وأجندات ُعمل 

عليها طويا، وقد متثلت مبا سنوجزه يف اآليت:

- العم��ل ع��ىل رضب االس��ام بالصميم من خ��ال تركيز 

الدراس��ات عىل القرآن الكريم بوصفه األصل وكل ما عداه 

فرع يف االس��ام، ومحاولة تلك الدراسات النيل من القرآن 

)أصل اإلسام(وتفكيك خطاباته وتقويض حججه وأساليبه 

نظرا للمكانة الدينية والتاريخية والوجودية التي يش��غلها 

القرآن يف النفوس ويف الثقافة االسامية جمعاء.

- الرتكي��ز البحث��ي والعلمي يف األكادميي��ات الغربية عىل 

ان القرآن ليس س��وى تركيب عريب لجمل��ة من النصوص 

اليهودية واملس��يحية املتعاقبة واملرتاكمة التي بنى القرآن 

نفس��ه عليها ب��ا وحي وال رس��الة وال قي��م أخاقية ؛ ثم 

محاولة االمساك بهذا الخيط وتوسيع مدياته ما أمكن .

- العم��ل ع��ىل تقوي��ض بنى االس��ام الفكري��ة ودعاواه 

العقائدية، س��يام وان االسترشاق استطاع ان يعمل مبؤازرة 

املؤسس��ة االس��تعامرية الغربية عىل ادخال النرصانية اىل 

ثاث قارات مل تكن املسيحية منترشة فيها قبل قرن ونصف 

كام هي اليوم يف اس��يا وافريقيا وامريكا الشاملية، وهو ما 

يجعل العمل ضد االس��ام وعقائده وأف��كاره أكرث تعقيدا 

وصعوبة كون املس��لمني أكرث الناس متسكا بدينهم وأعظم 

اعتزازا بثقافتهم االسامية التي ورثوها عر قرون طويلة.

- ع��دم اعتامد الوثائق العربية االس��امية يف التاريخ لفرتة 

االس��ام املبكر واعت��امد وثائق غري عربي��ة وغري معارصة 

للرسول كالوثائق اليهودية والنرصانية عىل ما يف مضمونها 

من طابع جدايل يقلل من مصداقيتها العلمية.

والوثائق املشار إليها قد اتهمت الرسول األكرم بأنه مبتدع 

يش��به متنبئي الع��رص القديم واصفة أتباع��ه من العرب 

ة إبراهي��م، وناكرة بنوتهم  بالهاجريني نس��بة إىل هاجر أرَمرَ

إلبراهي��م عىل اعتب��ار أن )س��ارة( اليهودي��ة هي زوجة 

إبراهي��م الحقيقية، وإن هاجر )أم العرب االس��امعيليني( 

ة وليس��ت زوجة، وبذلك يفتقر نبي العرب محمد  هي أمرَ

إىل األصل اإلبراهيمي الذي عّدوه رشطا للنبوة الصادقة.

وقد اعتمدت تلك الوثائق يف األكادمييات الغربية الحديثة 

وروج��ت إىل فك��رة أن العرب س��عوا من خ��ال ذلك إىل 

العودة لألرايض املقدس��ة )بفلس��طني( وقد رحب اليهود 

آنذاك بقدوم الع��رب أبناء عمومتهم وما عىل العرب اآلن 

إال أن يرحب��وا بأبناء عمومتهم اليهود حينام قرروا العودة 

إىل وطنهم املقدس عام 1948م.

 وتتضح من خال ه��ذه القراءة الجديدة للتاريخ محاولة 

املس��ترشقني إس��باغ الرشعي��ة ع��ىل الوج��ود اإلرسائييل 

بفلس��طني املحتلة، وكان ال بد و الح��ال هذه من صناعة 

صورة سيئة للعرب واملسلمني تؤكد كونهم أصحاب خيانة 

وخداع وكره للس��ام، كام متهد ألحقية اليهود باسرتجاع ما 

يرونه حقوقا رشعية لهم !!!

وح��اول االس��ترشاق نق��ل ه��ذه التقالي��د الثقافي��ة إىل 

األكادميي��ات واالع��ام ووس��ائل التواص��ل، وكانت تحت 

خدمته طواقم متمرنة ومدربة تدريبا ممتازا ال ترتك فرصة 

لتأثيم املسلمني ولضب اإلسام كفكرة طهرانية تقف عىل 

النقيض م��ن االس��ترشاق امللتوي واملخات��ل واملبقي عىل 

الصورة القروس��طية لإلس��ام، وقد س��اعده يف ذلك كونه 

نظام��ا معرفيا وخطابا م��ن خطابات القوة التي تس��عى 

إلدامة هيمنة الغرب )القوي بالسلطة واملال واملعرفة(عىل 

الشعوب غري الغربية.

ومبا أن االس��ترشاق كنظام معريف قد فشل يف الوصول إىل 

حقائ��ق معرفية عن تاريخ اإلس��ام وعن عاقاته وروابطه 

العقائدي��ة، وإمنا قد أصدر وبّث أحكاما وتصورات يريدها 

هو ويريد تعميمها، فإن ظاهرة اإلسام فوبيا التي يصنعها 

اليوم س��تؤول إىل الفشل كس��ابقتها ألن اإلرهاب وكراهية 

اآلخري��ن مل تكن –أصا- من ضم��ن البنية املكونة للرشق 

املس��لم، وال حتى م��ن ضمن البني��ة املكونة لإلنس��انية 

املنفطرة عىل املحبة والخري، بقدر ما كان ثوبا قبيحا أرادوا 

إلباسه للمسلمني مبقاسات أوروبية.
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اسرة ومجتمع

يعد الباحثون واملختصون عملية االنتحار واحدة من الظواهر السلبية والخطرية يف املجتمعات تسببها الظروف االقتصادية 

واالجتامعية وغريها من ظروف الحياة الصعبة وهي تحدث يف مختلف بقاع العامل، ومنها البلدان العربية، ويف تقرير ملنظمة 

الصحة العاملية لعام 2014 أوضح ان  إجامىل املنتحرين لكل عام وصل لـ800 ألف منتحر، مبعدل حالة انتحار كل 40 ثانية، 

وأشار التقرير إىل ان هذه األرقام فاقت أعداد ضحايا جرائم القتل والحروب معا.

االنتحار...
ظاهرة تزداد بال توقف

وعن ح��االت االنتحار يف الدول العربية، ظهرت إحصائيات الدول التي 
تنترش فيها حاالت االنتحار بنس��ب كبرية، ففي مرص سجل الجهاز املركزي 
للتعبئة واإلحصائيات حدوث 3 آالف حالة انتحار س��نوياً ، ونحو 66٪ من 
تلك املحاوالت تأيت من الفئة العمرية التي ترتاوح بني 15 و40 سنة ! ويف 
الجزائر؛ وصلت محاوالت االنتحار إىل محاولة كل نصف س��اعة، ما يعني 
48 محاولة يف اليوم، ! وأما الس��ودان فقد تص��درت قامئة الدول العربية 
الت��ي تنترش فيها ح��االت االنتحار، حيث بلغت التقديرات بنس��بة 17٫2 

حالة عىل كل 100 ألف.
ومل يس��تنثرَ العراق من وقوع عمليات االنتحار حيث ش��هدت عدد من 
محافظاته نسبا متفاوتة يف حاالت وقوع جرمية االنتحار، وكانت مفوضية 
حقوق اإلنسان العراقية قد كشفت عن زيادة معدالت االنتحار يف العراق 
خال العام 2013 عن س��ابقتها بنسبة 60 ٪، وأشارت إىل ان محافظة ذي 

قار سجلت أعىل حاالت االنتحار يف محافظات العراق ب� )119( حالة.
مجلة الروضة الحسينية حملت هموم املوضوع لتتحرى عن اهم أسبابه 
وم��ا يؤدي إليه من آثار عىل االفراد واملجتمع وتفاصيل أخرى وضعتها يف 

هذا التقرير مروراً بأهم طرق معالجته وموقف الدين والقانون منه.
ثالثة محافظات تتصدر حاالت االنتحار يف العراق

الع��راق احد بلدان العامل التي تش��هد بني فرتة وأخ��رى وقوع حاالت 
انتحار وألس��باب مختلفة، وبحسب إحصائية الس��لطة القضائية العراقية 

التي صدرت منتصف ش��هر مت��وز لعام 2017 عن عدد ح��االت االنتحار 
يف الب��اد لع��ام 2016، ظهر ان بغ��داد وكرباء وذي ق��ار تصدرت بقية 
املحافظ��ات بع��دد املنتحرين من الذك��ور واإلناث بينام مل تش��هد ثاث 

محافظات تسجيل أية حالة.
 وأوضحت اإلحصائية التي نرشت يف وسائل اعام محلية ” أن العاصمة 
بغداد س��جلت 38 حالة انتحار متصدرة جمي��ع املحافظات، تلتها كرباء 
ب��� 23، ثم ذي قار مس��جلًة 22 حالة”، وفيام ج��اءت املحافظات األخرى 
يف اإلحصائية كالتايل: القادس��ية 15، باب��ل 12، صاح الدين 6، البرصة 3، 
ميسان 2، بينام س��جلت محافظتا واسط وكركوك حالة واحد لكل منهام، 

ومل تسجل النجف ودياىل واملثنى أية حالة انتحار خال عام 2016.
لكل ظاهرة اسباب

وبا أدىن شك أن الش��خص عندما يفكر او ينفذ عملية االنتحار، تكون 
لديه اس��باب تدفعه اىل ذلك، وبهذا الخصوص كش��فت دراس��ات أعدها 

باحثون ومختصون اسبابا عديدة تدفع الشخص اىل االنتحار ومنها:
االمراض املزمنة: فعند اصابة الش��خص بأمراض مزمنة خصوصا اذا كان 
الشخص يف مقتبل عمره فإنه مير يف حالة االضطرابات النفسية فتؤثر عليه 
بشكل س��لبي مام يدفع اىل االنتحار او محاولة االنتحار، وبحسب دراسة 
طبي��ة أجري��ت يف جامعة “واترل��و” الكندية حذرت من إقدام الش��باب 
م��ن مرىض األم��راض املزمنة ، خاصة يف املرحل��ة العمرية ما بني 15- 30 

• أعداد: محمود املسعودي
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عاما، عىل االنتحار، حيث يعدون األكرث عرضة مبعدل ثاث مرات لإلقدام 
ع��ىل محاولة االنتح��ار، مقارنة بأقرانهم من األصحاء. وأظهرت الدراس��ة  
أن الح��االت املزمنة مثل الربو والس��كر ومرض كرون تزيد من احتامالت 
الش��باب يف األفكار االنتحارية بنس��بة 28 ٪ وتخطط للم��وت باالنتحار 
بنس��بة 13٫4 ٪ وي��ؤدي وجود حالة مزمنة إىل زي��ادة احتامالت محاولة 

االنتحار بنسبة 36٫3 ٪.
وأوضح مارك فريو، أستاذ العلوم الصحية التطبيقية يف كلية واترلو ، أن 
وجود مرض مزمن قد يزيد من خطر تطور االضطرابات النفس��ية، وهذا 

بدوره يزيد من مخاطر األفكار والخطط واملحاوالت االنتحارية.
الحروب: تش��هد البلدان أو امل��دن التي تتع��رض للنزاعات والحروب 
والعن��ف ارتفاعاً يف معدالت ظاهرة االنتحار، فبس��بب انعدام الش��عور 
باألم��ان، والتفكري باملس��تقبل املجهول ق��د يندفع بعضه��م اىل االنتحار 
للتخل��ص من الحياة املضطربة ، وبحس��ب تقرير ملنظمة الصحة العاملية 
حمل عن��وان »الوقاية من االنتحار رضورة عاملية« أكد أن ارتفاع نس��بة 
االنتح��ار يف بع��ض الدول العربي��ة ومنها العراق والس��ودان نتيجة عدم 
االس��تقرار والحرب والفقر والترشيد، إذ يعاين الكثري من الشباب يف ذينك 
الدولتني العربيتني من ش��عور عدم الجدوى، ويقررون وضع حّد لحياتهم 

بنفسهم.
وســائل االتصال الحديثــة: ال يخفى ما ألهمية دور وس��ائل االتصال 
الحديثة يف تقريب املس��افات وجعلها العامل قرية صغرية لكنها يف الوقت 
ذاته باتت تشكل خطرا كبريا عىل مستخدميها، وأحد تلك املخاطر تسببها 
يف تزايد حاالت االنتحار، كام يقول الباحث املجتمعي سعد سامي إلحدى 
وس��ائل اإلعامية »إن هناك تأثرياً خطرياً لوسائل االتصال الحديثة التي مل 
يس��تطع الشخص الساكن يف بيئة منفتحة تنعم بالحرية أن يتعامل معها 
باتزان وبش��كل س��وي من دون أن تحدث اّي خلل أو اضطراب بأفكاره« 
معلقا« فكيف الحال بالنسبة ملن يعيشون يف بيئة مغلقة مقيدة للحريات 

واآلراء تلتزم بالتقاليد البالية وتفرض وصاية عىل الجميع«.
البطالــة: تتول��د م��ن ظاه��رة البطالة كثري م��ن الظواهر 

السلبية واملشاكل عىل الفرد املجتمع بسبب انخفاض 
يف معدالت دخل األفراد وغاء املعيشة،  ومنها 

ظاهرة االنتح��ار حيث يلجأ بعض العاطلني 
اىل ذل��ك هربا م��ن الواق��ع املرير الذي 

جعله غري مستطيع ان يوفر مستلزمات 
حي��اة كرمية له وألهل��ه ، وقد وجدت 
 �e Lancet دراسة نرشت عىل مجلة
Psychiatry، أن البطالة كانت السبب 
بس��بب  وراء ح��وايل 45،000 وف��اة 

االنتحار س��نويا حول الع��امل، وذلك ما 
بني عامي 2000 و2011.

وقام الباحث��ون بجمع معلومات من 63 
دولة، مس��تعينني بإحصائي��ات منظمة الصحة 

العاملية، واختاروا امل��دة الزمنية ما بني عامي 2000 
و2011، ليضمن��وا تحلي��ل املعلومات يف فرتة االس��تقرار 
االقتص��ادي )2000-2007( وف��رتة األزم��ات االقتصادية 

.)2011-2008(

ووجدت الدراس��ة أن »ح��االت االنتح��ار املرتبطة بالبطال��ة ارتفعت 
بنس��بة 20-30٪ يف الفرتة املدروس��ة )2000-2011(، لتصل إىل ما يقارب 
ال��� 45،000 حالة انتحار، والجدير بالذكر أن البطالة كانت مس��ؤولة عن 
14،148 حالة انتحار يف عام 2007، لرتتفع يف عام 2009 إىل 46،131 حالة، 
أي أن الرك��ود االقتصادي الذي حدث يف عام 2008، س��اهم يف رفع عدد 

حاالت االنتحار بشكل كبري«. 
 ،Dr. Carlos Nordt وأش��ار الباحث الرئييس الدكتور كارلوس نوردت
أن »هذه األرقام تعكس رضورة قيام الحكومات بالرتكيز وتوجيه االهتامم 
عىل خف��ض أع��داد العاطلني عن العمل م��ن أجل التقلي��ل من حاالت 

االنتحار«. 
كام أوضحت الدراس��ة أن« النس��اء والرجال تساووا يف حاالت االنتحار 
النابعة من البطالة. إال أن األمر يتعدى انتحار بعض العاطلني عن العمل، 
حيث تؤثر االزمات االقتصادية عىل العاملني ونفسيتهم خوفا من التحاقهم 

بصفوف العاطلني عن العمل«.
العزلــة االجتامعية: قد يعيش الكثري يف عزلة اجتامعية لظروف معينة 
م��ام يرتتب عىل  ذلك أن يصبح الش��خص املنعزل ذا م��زاج يسء ويعاين 
من ضغوط نفس��ية شديدة ويعجز حتى عن البوح بتلك املشاعر مام قد 

يدفعه اىل القدوم عىل خطوة االنتحار وإنهاء حياته.
ويف هذا الش��أن يقول الدكتور جامل فروي��ز الخبري النفيس يف ترصيح 
صحفي« إن االشخاص الذين يحاولون االنتحار أو ينتحرون بالفعل يرجع 
الس��بب يف ذلك إىل مشاكل نفسية، حيث إن أكرث من 90٪ من األشخاص 
الذي��ن يحاولون االنتحار يعانون من مش��كلة نفس��ية وعصبية أو ميرون 

بحاالت اكتئاب«.
وأضاف فرويز أنه« يف كثري من الحاالت ال تكون اإلصابة قد ش��خصت 
بواس��طة الطبيب« مشريًا إىل أن« اإلصابة مبشكلة نفسية تؤدي إىل تعكر 
امل��زاج وفقدان االهتامم بأي يشء وضي��اع الهدف وفقدان األمل، لذا فإن 

أول يشء يفكر به األشخاص املصابون باالكتئاب هو االنتحار.
موقف الدين االسالمي من ظاهرة االنتحار

مل يرتك الدين االس��امي مس��ألة  اال  وكان له موقف 
منه��ا بإيضاح ايجابياتها او س��لبياتها عىل الفرد و 

املجتمع.
 فق��د ج��اء يف  كتاب بعن��وان ) حقوق 
االنسان عند االمام عيل بن ايب طالب)عليه 
السام(  رؤية علمية  من تأليف) د.غسان 
الس��عد     )نرش يف موق��ع مركز االبحاث 
العقائدية ، ان ) االمام عيل عليه الس��ام 
رفض عملي��ة االنتحار، ناظرا اليها كحالة 
من التخ��اذل، واالنهزامية من مس��ؤولية 
الحياة، والفرار من مواجهة الواقع لتعيريه، 
وذل��ك ناتج عن فراغ االمي��ان وضحالة الوعي 
، وقد كان )عليه الس��ام( رافضاً لانتحار ، س��واء 
ح��ني يق��وم االنس��ان بقتل نفس��ه ، فيق��ول اإلمام : 
»املؤم��ن ميوت بكل موتة غري انه ال يقتل نفس��ه » ام عند 
قيام االنسان بإلقاء نفسه يف التهلكة او تقصريه بالدفاع عن 
حياته إذ يقول )عليه الس��ام( : » والله ان امرءاً مكن عدوه 

واآلراء تلتزم بالتقاليد البالية وتفرض وصاية عىل الجميع«.
تتول��د م��ن ظاه��رة البطالة كثري م��ن الظواهر 

السلبية واملشاكل عىل الفرد املجتمع بسبب انخفاض 

2000
، ليضمن��وا تحلي��ل املعلومات يف فرتة االس��تقرار 
( وف��رتة األزم��ات االقتصادية 

أول يشء يفكر به األشخاص املصابون باالكتئاب هو االنتحار.
موقف الدين االسالمي من ظاهرة االنتحارموقف الدين االسالمي من ظاهرة االنتحار

مل يرتك الدين االس��امي مس��ألة  اال  وكان له موقف 

ح��ني يق��وم االنس��ان بقتل نفس��ه ، فيق��ول اإلمام : 
»املؤم��ن ميوت بكل موتة غري انه ال يقتل نفس��ه » ام عند 
قيام االنسان بإلقاء نفسه يف التهلكة او تقصريه بالدفاع عن 
حياته إذ يقول )عليه الس��ام( : » والله ان امرءاً مكن عدوه 
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من نفسه حتى يحز لحمه ويفري جلده ويهشم عظمه ويسفك دمه وهو 
يقدر ان مينعه لعظيم وزره وضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره » .

وأك��دت اجابة ملرك��ز االبحاث العقائدية حول س��ؤال ش��خص انتحر 
صديقه تحت الضغط والظلم، أن« النصوص الرشعية وفتاوى الفقهاء وفقا 
ألحاديث املعصومني )عليهم الس��ام( تؤكد ع��ىل حرمة االنتحار وتتوعد 
فاعل��ه - وان كان فعل��ه هذا صدر من ضغوط آخري��ن وظلم الظاملني - 
بالعقوبة يف االخرة، وان هذه النفس التي قد أوتيناها إن هي اال ملك لله 
قد اودعها امانة عندنا لنس��تخدمها اىل اجل مسمى، وما أوتيناها لنعيث 

بها ونقيض عليها بأيدينا. 
املوقف القانوين من جرمية التحريض 

يف الجان��ب القانوين مل نعرث عىل نصوص تخص املوضوع وذلك بس��بب 
غياب الجاين، ولكن وجدنا ذكرا جنائيا للمحرض عىل االنتحار بحس��ب ما 
اخرن��ا عميد كلية القانون – جامعة كرباء الدكتور ضياء االس��دي حيث 
قال: إن القانون العراقي يعاقب كل من كان سببا يف ترويج افكار االنتحار 
اما الش��خص املنتحر فا ميكن محاس��بته ، إمنا يحاسب كل من ساعده او 

اعطاه الوسائل املستخدمة يف عملية االنتحار.  
ويف الصدد نفس��ه توسع القايض نارص عمران يف الحديث عن املوضوع 
يف مقال له بعنوان)املوق��ف القانوين من قضايا االنتحار( نرش عىل موقع  
مجلس القضاء االعىل وقد جاء يف«  كام هو حال معظم القوانني العقابية 
يف الع��امل مل يعاقب امل��رشع العراقي عىل االنتح��ار وال عىل الرشوع فيه 
بل عاقب عىل فعل االس��هام يف االنتحار فجرم من يحرض او يس��اعد عىل 
االنتح��ار وذلك يف امل��ادة )408( من قانون العقوب��ات خارجا بذلك عن 
القواعد العامة  التي تقيض بان املساهمة يف فعل مباح ال يشكل جرمية«.

 وب��نّي نارص يف مقاله أن« عل��ة التجريم كام يراها املرشع تكمن يف ان 
االنتحار يش��كل خطرا عىل امن وس��امة املجتمع« مشريا اىل أنه« يشرتط 
لتحقق هذه الجرمية ما يش��رتط يف الجرائم االخرى وهو ان يصدر نشاط 
م��ن الجاين يتمثل بالتحريض او املس��اعدة وان يرتتب عىل هذا النش��اط 
نتيج��ة هي االنتحار او ال��رشوع فيه وان تكون هناك عاقة س��ببية بني 
النتيجة والنش��اط » مؤكدا أن » هذه الجرمية من الجرائم العمدية التي 

تتطلب توافر القصد الجرمي واملكون من العلم واإلرادة. 
وتط��رق كذلك اىل العقوب��ة الجرمية فقال«  أم��ا عقوبة الجرمية فهي 
الس��جن مدة ال تزيد عىل 7 س��نوات إذا تم االنتح��ار ويعاقب بالحبس 
اذا رشع باالنتح��ار وهناك ظروف مش��ددة نصت عليه��ا الفقرة )2( من 
املادة )408( من قانون العقوبات وان املرشع ش��دد العقوبة يف حالتني« 
موضحا أن« الحال��ة االوىل تتمثل بحالة املنتحر الذي مل يتم الثامنة عرش 
م��ن عم��ره او كان ناقص االدراك واالرادة وعلة التش��ديد تكمن يف عدم 
اكتامل عنارص االهلية بالنسبة ملن مل يتم الثامنة عرشة من عمره  تدفعه 
لانس��ياق وراء من يغريه بفعل االنتح��ار لعدم تقديره عواقب االمور.... 

وميك��ن للمحكمة مبقت��ىض املادة )136عقوبات( الحك��م بأكرث من الحد 
األقىص للعقوبة املقررة للجرمية وهي )السجن ملدة ال تزيد عن 7 سنوات 

او الحبس( برشط عدم تجاوز ضعف هذا الحد« .
وأوض��ح أن«  الحالة الثانية تتمثل بحالة املنتحر فاقدا لإلدراك واإلرادة 
وعلة التشديد أن شخص املنتحر ال يقدر نتائج أفعاله وليست لديه إرادة 
حرة وان قيام الجاين بتحريضه او تقديم املساعدة له هو من قبيل تسخري 
شخص غري مسؤول جزائيا من اجل انهاء حياته، وعليه يعاقب املحرض أو 
املساعد بعقوبة كعقوبة القتل العمد اذا تم االنتحار اما اذا اقترص الفعل 
ع��ىل الرشوع فان الجاين يعد كأن��ه رشع يف جرمية قتل عمد وبذلك نرى 
بان املرشع قد س��اوى بني فعل املحرض أو املساعد عىل االنتحار وجرمية 
القت��ل العمد م��ن حيث العقوبة. ونرى بان خ��روج املرشع عن القواعد 
العام��ة جاء لتحقيق اكر قدر من الردع الع��ام ومحاربة ظاهرة االنتحار 
عقابياً وهي حالة عاجية، واملعول عليه يف معالجة ظاهرة االنتحار تتمثل 
مبنظومة اجتامعية واقتصادية وثقافية تقوم بدراس��ة الظاهرة بشكل عام 
ووض��ع الحلول للح��د منها وان املآخذ واالنتق��ادات عىل موقف املرشع 
تتمث��ل مب��ا نص عليه قان��ون العقوبات يف الفقرة )3( م��ن املادة )408( 
م��ن قانون العقوب��ات والتي تنص )ال عقاب عىل م��ن رشع يف االنتحار( 
ونرى رضورة ان يتم ايداع من رشع بفعل االنتحار بإيداعه مؤسسة طبية 
عاجية ومراقبة س��لوكه ويكون ذلك تحت ارشاف اطباء من اهل الخرة 
واالختصاص واختصايص بالتحليل النفيس وعلم النفس وباحث اجتامعي 

وال يتم السامح بإخراجه منها اال بتقارير االطباء واملختصني ».

الوقاية من االنتحار
إزاء ه��ذه القضي��ة الخطرية توجب عىل املجتم��ع وعىل الجهات ذات 
العاقة البحث عن الحلول الناجعة التي من شأنها الحد ان مل نقل القضاء 

عىل هذه الظاهرة املقلقة واملشينة يف الوقت ذاته.
ويف هذا الصدد تحدث أس��تاذ علم النفس الرتبوي العراقي الروفيسور 
الدكتور حيدر اليعقويب ملجلة الروضة الحسينية ان: شاع يف اآلونة األخرية 
حاالت من الس��لوك االنتحاري بشكل ملفت للنظر، ومن الرؤية النفسية 
هي صفة ش��عورية للذاكرة مرافقة النعكاس الداخ��يل للواقع الخارجي 
املؤام الذي يعيش��ه الش��خص، وتتم الوقاية من هذه الظاهرة باملعالجة 
الذاتية لحلَّ املش��كات التي تتحكم باالستجابات السلوكية والتي تنتهي 

باملحاولة إلنهاء الحياة بطريقة حسية انتقاما اىل الذات.
وأض��اف: يف التحليل النف��يس هو انتقام الدواف��ع الغريزية من النظم 
االجتامعي��ة املقيدة لل��ذات بقوة وتحدي، منتق��ا اىل عملية )التوضيع( 
التي أش��ار اليها )بيار موسكوفييس( املفوض االورويب للشؤون االقتصادية 
واملالية،والتوضيع للسلوك ينتقل عر أربعة مراحل األوىل تقبل املعلومات 
التصورية ع��ن االنتحار والثانية التخطيط الش��كيل ل��ه والثالثة التطبيع 

النصوص الشرعية وفتاوى الفقهاء وفقا ألحاديث المعصومين 
)عليهم السالم( تؤكد على حرمة االنتحار وتتوعد فاعله 

‚‚

‚‚
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القادسية

مؤشر االنتحار في العراق لسنة 2016

المحافظات األخرى

بابل
صالح الدين

البصرة
ميسان

 سجلت محافظة واسط حالة واحد

لم تسجل النجف وديالى والمثنى أية حالة انتحار

كركوك

.

والتقب��ل وأخريا ترس��يخ م��ا هو غري مأل��وف وجعله ش��يئا طبيعيا ميكن 
مامرسته لتحقيق الذات مطالبها من واقعها الخارجي. 

وأشار اىل أن« الحلَّ األمثل يف معالجة مثل هكذا ظواهر تتم باستعامل 
التوظي��ف النفيس للش��خص العازم عىل الس��لوك االنتحاري ممن هم يف 
مرحلة الثانية )التخطيط الش��كيل لانتح��ار( وتتم عن طريق التنظيامت 
الوجداني��ة يف إدارة اإلحب��اط وتقليل النزعة العدواني��ة االندفاعية حول 
توج��ه العدواين للذات يف إطار )هنا واآلن(. ولعلَّ برامج التفكري يف إعادة 

فهم اإلطار املرجعي للذات يعد مناسبا اىل حد كبري«.  

تقرير منظمة الصحة العاملية للوقاية من االنتحار
كان أول تقرير ملنظم��ة الصحة العاملية حول االنتحار بعنوان »الوقاية 
م��ن االنتحار رضورة عاملي��ة«  والذي نرش يف عام 2014، يهدف إىل زيادة 
الوع��ي بأهمي��ة االنتح��ار ومحاوالت اإلق��دام عليه من منظ��ور الصحة 
العمومي��ة، وإىل جع��ل الوقاية م��ن االنتحار أولوية قص��وى عىل جدول 
أع��امل الصحة العمومية العاملي، كام يهدف التقرير إىل تش��جيع البلدان 
ومس��اعدتها يف تطوير أو تعزيز اسرتاتيجيات شاملة للوقاية من االنتحار 

يف سياق نهج متعدد القطاعات للصحة العمومية.
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مهرجان خان النخيلة الثقافي ..
روح الفن في كربالء المقدسة

الثاين  السنوي  الثقايف  النخيلة  خان  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  رئيس 

الفن  يف  فعاليات  تضمن  املهرجان  ان"  قال  الهايل  حميد  الدكتور 

التشكييل والتصوير الفوتوغرايف والسينام واملرسح والرتاث الفلكلوري 

واالعتدال  للتنوع  منبعا  تعد  كرباء  مدينة  أن"  موضحا  والشعر” 

والوسطية، ونحن بدورنا نسعى من خال إقامة هكذا انشطة ثقافية 

اىل ايصال رسالة سام من هذه املدينة املعطاء اىل العامل اجمع".

 وبني أن " املشاركات عرت عن انتامئها للوطن وجسدت روح الوالء 

للعراق، وقد كان املشرتكون من مختلف اطياف املجتمع العراقي".

فيام قال وكيل وزير الثقافة واآلثار طاهر نارص الحمود أن " املهرجان 

التكفري،  قوى  العراقيون عىل  الذي حققه  الكبري  االنتصار  بعد  جاء 

ليدل عىل  انرصافهم اىل مرحلة جديدة من البناء واالعامر والتعايش 

عىل مختلف توجهاتهم السياسية واالجتامعية والعقائدية، وقد عمل 

املهرجان عىل مل شمل جميع أطياف املجتمع العراقي".

وأشار اىل ان" النرص العسكري وحده ال ميكن ان ينتج حضارة، ولن 

يكون سببا مبارشا لبناء أمة؛ ما مل يكن صادرا عن القيم الروحية التي 

تستنهض كل معاين الكامل يف اعامق الفرد".

الفعاليات  عن  تحدث  السياوي  كريم  للمهرجان  اإلعامي  املنسق 

التي ضمها املهرجان قائا أن" هناك اكرث من ستة وعرشين فعالية، 

منها عروض سينامئية ومرسحية وفعاليات يف الخط العريب والفنون 

دولية  مسابقة  املهرجان  وتضمن  الفوتوغرافية،  والصور  التشكيلية 

•تقرير: عامد بعو  •تحرير: فضل الرشيفي

اقامت محافظة كربالء وبرعاية العتبتني املقدستني الحسينية والعباسية مهرجان خان النخيلة الثقايف بنسخته الثانية اعتبارا من 24-26 

شباط 2018م، وقد شهد حضورا جامهرييا متميزا من مختلف املحافظات العراقية، كام تنوعت فيه املشاركات الفنية التي جسدت روح 

الفن يف مدينة كربالء.

تقارير
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حددت لها جوائز قيمة ودروع وشهادات شكر خاصة باملسابقة".  

وأضاف أن" هناك طموحا بان يكون املهرجان بنسخته الثالثة دوليا 

لتطلع وفود الدول عىل الفن العراقي والتألق الكربايئ". 

كرباء  جامعة  يف  العامرة  هندسة  قسم  من  تدريسية  ضياء  مريم 

قالت ان" اقامة هكذا مهرجانات تسهم  يف االرتقاء بالجانب الثقايف 

أن"  اىل  مشرية  العراق"  عموم  ويف  املقدسة  كرباء  محافظة  يف 

املشاركات التي شهدها املهرجان عكست التنوع يف الفعاليات الفنية 

وغريها وقد برهن العراقيون عىل حبهم للعمل وسعيهم لإلبداع".

هيام محي معلمة تربية فنية يف مدارس الوارث تحدثت عن مشاركة 

املدارس التابعة للعتبة الحسينية يف املهرجان قائلة" كانت مشاركتنا 

تتمثل يف تجسيد )بيت الزهراء عليها السام وواقعة الطف( بطريقة 

اىل  ترمز  التي  الرتاثية  االعامل  من  مجموعة  عرض  تم  كام  فنية، 

املقتنيات املوجودة يف بيت الزهراء عليها السام مثل )الرحا وتنور 

واملصخنة  والصينية  العامية(  باللهجة  املاء)الِحب  زير  و  الطني، 

والسامور والسقيفة املصنوعة من اوراق النخيل، وغريها(".

وبينت أن" هذه املشاركة تعد االوىل لنا يف املهرجان، وقد الحظنا ان 

هناك تفاعا وحضورا جامهرييا مميزا ". 
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قصص

مللمت رداءها األسود و نفضت عنه الرتاب وألقت نظرة اخرية تشيعها تنهيدة حارقة تكاد تتلف ما بني صدرها: ” تصبح عىل خري يا 
ابني... “خاطبت كومة الرتاب املاثلة امامها و تباطأت بدافع من امل غريب لعّل الجواب يأتيها من بني ثنايا الطني... مل تر جثته بعد 
كل ما اطلعت عليه كان رشيط فيديو عىل شاشة هاتف عدنان ابن أيب عدنان جارها، نرشته داعش عىل شبكة االنرتنت لكائن ملثم، 
مدثر بالسواد، يعمل سيفه يف رقبة أحدهم ذي زي برتقال قيل لها أنه قيص... و مل تدر اىل اليوم و بعد ميض بضع أشهر أتصدق ام ال 
تصدق؟ أخربوها ان اسمه كان من بني األسامء التي حملتها وثيقة صادرة عن ديوان القضاء يف حكومة الدواعش تقيض بقطع رقابهم 

جراء عاملتهم لدولة كافرة )عىل زعمهم(... 

و في النساء ”طوعة ”
في كل مدينة بعض من الكوفة

مل تطاوعها دموعها وطالت مواسم جفاف مآقيها... صنعت له قرا ظاهر 

بيتها عند الطرف الغريب لحقلها تودع عنده كل يوم شمسه، وتودع فيها 

قيص. تودع ضياء يومها، وضياء عيونها كام اعتادت تسميته دوما... عندما 

تعزي  كانت  بغداد،  مشارف  مفخخة عىل  سيارة  أبو قيص ضحية  رحل 

نفسها بسامة قيص. مل يكن يفصل بينه وبني حتفه سوى عرض الشارع 

الذي قطعه لرشاء أغراض أوصته بها. و ترك أباه عند موقف االجرة، بل 

عند حتفه... مل تذرف الدموع أيضا يومها... قطعت ليلها بالدعاء والصاة 

شكرا لله عىل كرمه وحفظه لقيص... صوت االغصان الجافة تتكرس قطع 

حبل أفكارها... التفتت صوب أشجار العوسج التي تفصل حقلها عن حقل 

أيب عدنان. خيل اليها انها ملحت ضا يتحرك... دفعت باب الحوشوقطعت 

تكن  املوحش... مل  الكبري  البيت  وابتلعها صمت  بيتها  اىل  املؤدي  املجاز 

ورصير  حذرة  أقدام  وقع  سمعها  طرق  حني  للنوم  متاما  استسلمت  قد 

الباب يغلق بهدوء، نهضت مرسعة وألفت شبحا وسط املجاز احتضنته 

صارخة: ”قيص؟ وينك يا امه؟ “ تعرثت أصابعها التي شقت طريقها من 

بني خصات شعره بالدماء اليابسة حول جرح استطال حتى مؤخرة عنقه: 

”قيص يا مه“ أجابها صمت مذهول لجسد يرتعش خوفا... بردا... جوعا... 

عطشا؟ حتى قلبها عجز عن فك رموزه... أبعدت رأس قيص لتلقي ضوء 

القمر عىل صفحة وجهه منتظرة مرأى الخال الذي يزين خده، فتفجأها 

عينان عسليتان مذعورتان شاخصتان يف مزيج من الخوف و الرجاء “منو 

انت؟“

• بلحسن اليحياوي/ تونس
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“موي” كانت كل الجواب، وتهاوى جسد صاحبه بني يديها...

عيل هادي، كان هذا اسمه، واحد ممن أخطاهم املوت فيام بات يعرف 

مبجزرة سبايكر شباب يف عمر الزهور تكالبت عليه نصال شحذتها فتاوي 

كهنة آخر الزمان وسدنة املعبد و أدعياء االسام...

عيل هادي، مهند، مصطفى، عاء. أربعة يف كل واحد منهم جزء من قيص، 

العسليتني، صوته  الفارهة عند عيل هادي ويف مهند صفاء عينيه  قامته 

العذب استأثر به  مصطفى وفكه العريض لدى عاء... جمعتهم خطوات 

الفرار من جحيم قصور صدام و القت بهم عند حقل ام قيص... تنازعوا 

امرهم بينهم... قال قائل منهم “ادخلوا عليهم الباب” و ليكن ما يكون، 

و ان سلمونا اىل الدواعش. فقط تختلف األسباب واملوت واحد. بسيف 

هادي  عيل  و حسم  طويا  اختلفوا  بردا...  و  عطشا  و  جوعا  أو  داعش 

وخيم  عنهم  غيابه  طال  ملا  و  البيت،  اتجاه  يف  املنهكة  بخطواته  النزاع 

الصمت اال من خطوات ام قيص املختلفة عىل جسد عيل هادي املسجى 

وسط الحوش، اندفع ثاثتهم دون سابق اضامر، ووجدت أم قيص نفسها 

تسقي هذا ماء ، وتضمد جراح هذا، و تكفكف دموع ذاك ... استمعت 

لحكايتهم بأصوات متقطعة، وانفاس متهدجة وأدركت بالنهاية أن تحت 

سقفها موتهم وحياتها أو حياتهم وحتفها ...مل تبال بنتيجة الخيار الثاين 

وحركة  حقلها،  محيط  تراقب  نهارا  متتاليات  ايام  ثاث  طويا،أمضت 

وتهدئ  الحمى  تعالج  وليا  داعش.  سيطرات  نشاط  أصداء  و  جريانها، 

تردد  املرهقة  جفونهم  اىل  النوم  يتسلل  حتى  الرؤوس  ومتسد  الخواطر 

لهم: “اشبعوا من حناين حتى أوصلكم اىل امهاتكم ...”

تستطيع  لن  انها  مؤونتها  نفاذ  بعد  و  االول  األسبوع  نهاية  يف  أدركت 

الحفاظ عىل رسهم وحياتهم لوحدها. نادت ابا عدنان اىل حقلها، وأطلعته 

الثاثة يقتسمون املهام  التحق عدنان وجلس  عىل خبيئتها، مل يلبث أن 

ويخططون لتهريبهم وعودتهم اىل ديارهم .

متكنوا  اذا  داعش،  لسيطرات  حواجز  ثاثة  تعرتضه  بغداد  اىل  الطريق 

... جلست  العلم ينتهي الخطر ويصبح الطريق آمنا  من اجتياز منطقة 

طيلة األسبوع اليهم ترشح خطتها وتدربهم عىل ادوارهم: اوراق ثبوتية 

أمنها لهم عدنان، هوية وتاريخ وعائلة جديدة وقبيلة مشهورة بانتامئها 

بأسامئهم  يتخاطبوا سوى  التالية مل  األيام  االربعة...طيلة  املذاهب  ألحد 

الجديدة، أتقن الجميع ادوارهم ما عدى عيل هادي ، ظل يلتفت باحثا 

عن هذا الذي يدعونه “سامل”أغلب الوقت...

بنات من نساء عائلتها واجرّت سيارة ذات تسعة مقاعد  جمعت ثاث 

...مروا من الحاجز األول بسام ، مل يتحقق املجند ذو الوجه النحيل بشعر 

لحيته املتناثرعىل خديه يف الركاب طويا، أدخل رأسه من النافذة ليتأمل 

الوجوه داخل السيارة فسعلت يف وجهه معتذرة برد أصابها، ألقى اليها 

الهويات، و صاح يف السائق بلهجة مغربية :” اميش ...اميش “

النساء و الرجال،  الثاين أخرجوهم من السيارة وفصلوا بني  عند الحاجز 

توجه   ... السيطرة  أفراد  افعال  ردود  كثب  عىل  تراقب  قيص  ام  وقفت 

احدهم نحو الشباب األربعة املصحوبني بالسائق الذي مل يكن سوى ايب 

عدنان و صاح يف وجه قيص:”هذه الهوية مزيفة “ ثم التفت فجأة اىل 

عيل هادي: “ ما اسمك ؟ “ مل تكن االمور يف حاجة اىل اكرث من ارتباك و 

تردد عيل هادي حتى تتأزم االوضاع اكرث مام هي عليه ...

أذرع  الفضاء وسقطت بني  ايل “ شقت رصختها  تعال  ...سامل  يا وييل   “

النسوة متصنعة االغامء، التفت الداعيش املتحفز اليهم رافعا الرشاش اىل 

وجهه متسائا يف غضب “ ماذا يحدث هناك ؟” أجابته احداهن يف لهجة 

يغلب عليها التبايك: “ انه السكري ...مل تأكل شيئا منذ الصباح وطال عليها 

الطريق مع كل هذه الحرارة ...شوية موي “ التفت صائحا يف وجه رفاقه 

“جيبولها ماء...” اندفع مصطفى يف اتجاهها هاتفا “ خالة أم قيص ...” و 

تبعه الباقون بخطوات مرتددة ، اختطف أبو عدنان قارورة املاء من يد 

صاحبها طالبا من احدى الصبايا أن تسقيها بعض املاء و تسكب شيئا منه 

عىل قدميها ... قلب صاحب الرشاش شفتيه يف ازدراء وصاح فيهم “ اىل 

السيارة ...اىل السيارة “...

بلور  وراء  من  بنظرة رسيعة  السيطرة  افراد  اكتفى  الثالث  الحاجز  عند 

طويا  الصمت  صاحبهم   ... باملرور  لهم  وسمحوا  الركاب  اىل  السيارة 

حتى شقته همهمة عاء املتسائلة “نجونا؟” استغرق االمر بضع لحظات 

حتى عم اللغط السيارة ومل ينته اال عند وصولهم اىل حاجز للجيش ... 

استوقفوهم بعض الوقت لاستفسار عن الطريق ونقاط تواجد الدواعش 

وعددهم ثم صحبتهم سيارة اىل مشارف املدينة ...

عند الطرف الجنويب ملدينة الصدر، حطوا رحالهم ، بيت عيل هادي كان 

محطتهم االوىل ونهاية رحلتها ... تابعت الشباب وهم ينتقلون من حضن 

اىل آخر، وارتفعت األصوات املهنئة بالسامة واملشيدة بالشجاعة، وحني 

غشاء  تصنع  طويا  عصتها  التي  دموعها  كانت  صوبها،  األنظار  التفتت 

بينها وبينهم متتمت وامللوحة تغزو شفتيها “ الحمد لله عىل السامة يا 

أبطال ...”

بىك عيل هادي طويا بني ذراعيها وهي تستعد للعودة من حيث أتت 

بهم، قطعت املسافة بني البيت والسيارة اكرث من مرة ، ال يرىض الشباب 

طريق  يف   ... السيارة  اىل  البيت  خارج  يصحبوها  ان  ترىض  مبفارقتها،وال 

العودة حمدت الله طويا،ورددت رسا وعلنا اكرث من مرة “من ذا الذي 

يقرض الله قرضا حسنا”.

يتخبط  مرأى شيخ  أمام  نفسها  تتاملك  مل  للدواعش  االخري  الحاجز  عند 

 “ صياحهم  به  ويحيط  ارجلهم،  تتقاذفه  السيطرة،  من  افراد  ثاثة  بني 

لتحميه  بينهم ورفعت ذراعيها  نفسها  ألقت   “ ... مرتد  ...كافر  مجويس 

من ركاتهم ... عندما سقط غطاء راسها أرضا وانكشف شعرها، بعد أن 

حاول احدهم أن يبعدها عن مرمى رشاشه الذي رفعه ليضع حدا لحياة 

العجوز املسكني، انطلقت لعنتها يف وجهه “ تفوه...” و مل يعد يف حاجة 

اىل ابعادها عن مرمى نريانه،تلقت دفقة أوىل من الرصاص يف صدرها و 

ادركت حينها ان خيارها الثاين كان صائبا – حياتهم وموتها ...
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تنمية

التبليغ.. مهامه وخصائصه
• إعداد: عيل الهاشمي 

يتميز التبليغ بانطالقته التاريخية القدمية حيث كان له الدور املهم والكبري يف االسهام بنرش 

الرسالة املحمدية يف كثري من اصقاع املعمورة، وقد ازدادت اهميته يف الوقت الراهن ملواجهة 

التحديات الكبرية التي تقودها الجهات املعادية، وإن أبرز مهامه تتمثل يف:

1/ بناء نفسه وتزكيتها :التبليغ العميل :
عىل املبلغ ان يس��عى لبناء نفس��ه وتزكيته��ا وصقل قلبه 

حتى تصل الدعوة بصدق اىل قلب املتلقي ويؤثر بهم 

وان يس��عى اىل طريق الكامل حتى تكون افعاله مطابقة 

ألقواله 

قال تعاىل« أتأمرون الناس بالر وتنسون انفسكم« 

»مل تقولون ما التفعلون« 

له��ذا يجب عىل املبلغ ان يس��عى اىل تطوير ذاته وتقوية 

قواعد الصد لديه يف االبتعاد عن اهل الدنيا 

التبلي��غ العم��يل التطبيقي والتعاميل م��ع الناس هو اكرث 

تأثريا من التبليغ النظري والتبليغ بواسطة اللسان 

عن االمام الصادق عليه الس��ام » كونوا دعاة للناس بغري 

الس��نتكم، لريوا منكم الورع واالجتهاد والصاة والخري فان 

ذلك داعية« 

2/ التعليم والرتبية
يعد التعليم احد اهم وظائف امللبغ

فع��ىل املبلغ ان يعلم الناس جمي��ع الحقائق الدينية التي 

يريد البعض طمسها ومحو اثارها 
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يف دعاء كميل ورد » وتجرأت بجهيل«

3/ توضيح خط القيادة وبيان معاملها 
يج��ب عىل املبل��غ ان يك��ون مرش��دا وموضح��ا لألمور 

االجتامعي��ة واالقتصادية والسياس��ية واعطائهم املوازين 

الصحيحة 

ويجب ايضاح االمور الت��ي تهتك باملجتمع وتبعدهم عن 

الخط القيادي 

4/ افشاء املجرمني وفضح االعيب املنافقني 
الق��ران الكري��م يفضح اس��اليب املجرم��ني واملخالفني » 

وكذلك نفصل اآليات ولتستبني سبيل املجرمني«

5/ التنبه للمفاهيم املغلوطة 
عىل املبلغ ان يقف بوجه املؤامرات الفكرية التي يحيكها 

اعداء الله 

ويجب االلتفاتة اىل ان حتى املبلغني قد يقعون باملفاهيم 

املغلوطة 

6/ محاربة الطاغوت 
ينبغي عىل املبلغ ان يحارب الطغيان والطاغوت 

7/ منع التأويالت الباطلة واملتكلفة
عىل املبل��غ ان يق��ف بوج��ه التقاليد والع��ادات الخطأ 

ويكرسها ويعمل عىل تصحيحها 

8/ احرتام االخرين 
ع��ىل املبلغ ان يح��رتم الكبار ويوقره��م وان يكون رحيام 

مع الصغار 

9/ التعرف عىل املذاهب الفكرية املخالفة 
عىل املبلغ ان يتعرف عىل املذاه��ب الفكرية واختافاتها 

حتى يستطيع ان يحصن نفسه منها ويعرف كيف تعامل 

معها 

وهناك الكثري من الذين يسعون اىل التقليل من شان املبلغ 

وتشويه صورته امام الناس 

الن��وع االول م��ن املخالف��ني الذين يؤذون الله ورس��وله 

واملؤمنني يجب ان يكون التعامل معهم بقوة 

اما النوع االخر عك��س االول فهؤالء يكون التعامل معهم 

كام كان رس��ول الله صل الله عليه واله وسلم يقول« لكم 

دينكم ويل دين«

االق��ارب املنحرفني يقوم املبل��غ بنصيحتهم واذا مل يتعظوا 

فيبتع��د عنه��م » يا نوح انه ليس من اه��ل انه عمل غري 

صالح«

اتب��اع الدين الذين انقلبوا اىل مخالف��ني فالله يتعامل مع 

هؤالء بش��دة وح��زم النهم اكرث رضرا بصفوف املس��لمني 

ويضع��ف معنوياتهم« ومن يرتد منك��م عن دينه فيمت 

وهو كافر فأولئك حبطت اعاملهم يف الدنيا واالخرة«

10/ الحضور الدائم يف الساحة 
ال��كام فقط ال يكون مؤثرا ويحق��ق النجاح الذي يبتغيه 

املبلغ اال اذا كان هناك ما يدعمه 

فيجب ع��ىل املبلغ ان ين��زل اىل ميدان الن��اس ويتواصل 

معهم ويستمع اليهم ليكون عىل علم ودراية بأمور الناس 

ويعرف كيف تعامل معها 

واذا مل يعرف املبلغ ما يدور لن يكون موفقا ابدا 

ع��ىل املبلغ القي��ام بواجبه وهو غري مس��ؤول عن النتائج 

فالنتائج بيد الله 

ويعمل اىل دعوة الن��اس اىل طريق الحق والله يهدي من 

يشاء » ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء« 

11/ العلم بالعلوم االسالمية وباألحكام الرشعية 
من اساس��يات املبلغ ان يتقن هذه املس��الة وان يعرف ما 

يقول وعند توجيه س��ؤال وال يعرف اجابته يجب ان يذكر 

ذلك وال عيب فيه 

وعلي��ه ان يتعل��م بع��ض العل��وم املتعلق��ة بالجوان��ب 

االجتامعية والنفسية واالقتصادية 

الخاصة يجب عىل املبلغ ان يكون محيطا بجميع العلوم 

قدر االمكان وذلك مام يس��عده عىل جذب الناس اىل دين 

الله عز وجل

12/ اكتشــاف القــوى الجديــدة واالهتــامم بالجيل 

الصاعد 
يج��ب عىل املبلغ ان يبحث عن الق��وة التي متتلك قابلية 

للتبليغ وميكن االستفادة منها 

والجيل الناش��ئ والشباب لهم قابلية عىل ذلك فعن االمام 

الصادق عليه الس��ام قال » عليك باألحداث فانهم ارسع 

اىل كل خري«

ق��ال تعاىل » اعلم��وا امنا الحياة الدنيا لع��ب ولهو وزينة 

وتفاخر بينكم وتكاثر يف االموال واالوالد«

وهذا نستطيع تقس��يمه عىل مراحل الحياة املختلفة من 

الصبا اىل الشباب اىل الوسط اىل الكهول 

13/ اإلستعاذة، واالستعانة بالله سبحانه
ذنب املبلغ اعظم من ذنب غرية من الناس 

فيجب املبلغ ان ينتبه اش��د االنتب��اه اىل ترصفاته وافعاله 

ويجب اللجوء اىل الله ليك يبقى س��املا وان يتقيد بالقيام 

بالواجبات الرشعية 

وان يك��ون دقيق��ا يف كامه وقلي��ل املزاح م��ع االخرين 

ويراعي احوال الناس خصوصا يف املأكل واللبس واملس��كن 

والركوب واالعامل التجارية وحركاته السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية 
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إعداد: اسامعيل الربيعي طب وعلوم

ابتكر العلامء طريقة تجعل الخشب أقوى بنحو 12 مرة من صابته الطبيعية، 
يف محاولة الستبدال الصلب ببديل أرخص وأخف وزنا وأكرث تجددا.

ويقول العلامء إنه ميكن اس��تخدام هذه امل��واد القوية، القادرة عىل التصدي 
للرصاص، يف السيارات والطائرات واملباين، وحتى دروع األجسام.

وبهذا الصدد، قال الباحث الرئيس، ليانغيبنغ هو: »قد يصبح الخشب املطور 
منافس��ا للصل��ب أو حتى س��بائك التيتانيوم، فهو قوي ج��دا ودائم، ومامثل 

أللياف الكربون وأقل تكلفة بكثري«.
واختر فري��ق البحث يف جامعة مريياند، االبت��كار الجديد يف املختر، حيث 

قاموا بإطاق قذائف شبيهة بالرصاص عىل املادة املطورة، ومتكنت من صدها.
وتق��يض الطريق��ة بغ��يل الخش��ب يف محلول م��ن هيدروكس��يد وكريتات 
الصودي��وم، وه��ي معالجة كيميائية أقرب إىل الخطوة األوىل من إنش��اء لب 

الخشب املستخدم يف صنع الورق.
وبعد ذلك، يتم ضغط الخشب املعالج حتى انهيار جدران الخايا، ثم الحفاظ 
عىل الضغط وتس��خينه تدريجيا، بحيث تنهار الروابط الكيميائية بني الذرات 
املختلفة التي تشكل بنية الخشب، ما يؤدي إىل زيادة صابة املواد الداخلية.
وميكن تطبيق املعالجة الجديدة عىل جميع أنواع الخشب، لجعلها أكرث كثافة.

تطوير خشب «خارق»
مضاد للرصاص 

قطعة صغيرة تحول الهاتف إلى مجهر
ط��ور علامء من مركز التكنولوجيا املتقدمة يف أس��رتاليا 
قطعة فريدة ق��ادرة عىل تحويل الهاتف الذيك ملجهر 

محمول.
ووفق��ا للعلامء فإنه "بفضل هذه القطعة البس��يطة 
ستستطيع عدس��ة كامريا الهاتف الذيك رصد األجسام 
الصغرية التي تصل أحجامها حتى 200/1 من امليليمرت، 
كع��دد من األحياء الدقيقة وحت��ى بعض خايا الدم وخايا 
األنس��جة الحيوانية والنباتية، لتظهرها تلك األجس��ام عىل شاش��ة الهاتف 

ويتم توثيقها يف فيدوهات وصور".
وأهم ما مييز هذه القطعة عن املجاهر التقليدية، هو عدم حاجتها ملصادر 
خارجية للطاقة إلضاءة الزجاج الذي توضع عليه املواد املراد دراستها، فهي 
تس��تمد إضاءتها من املصباح الخلفي املوج��ود بالقرب من كامريا الهاتف 

الذيك.
تشبه هذه القطعة نوعا ما مجموعة العدسات الصغرية التي طرحتها رشكة 
"Smart Micro Optics" اإليطالي��ة عام 2016، والتي تركب عىل الهاتف 
الذيك لتس��اعد كامرياته عىل تكبري األجس��ام 80 مرة، وطرحت بس��عر 17 

دوالرا فقط. تكنولوجيا واتصاالتأسرتالياك
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بكاميرا
يبدو أن الس��امعات الطبية أو حتى الس��اعات الخاصة بقياس نبضات القلب 
س��تصبح من املايض، حيث حصل باحثان من جامعة يوتا األمريكية عىل براءة 

اخرتاع البتكارهم كامريا تقوم بهذه املهمة.
وتعم��ل كامريا الباحثرَني نيت روب��ني وجيك غونرت عن طريق رصد التغريات يف 
كمية الضوء التي ميتصهام الجلد، وتس��جلها بألوان: أحمر، أخض، أزرق. وعىل 
سبيل املثال، يعطي اللون األخض معلومات تسمح بتقدير رضبات القلب، ألن 

هيموغلوبني الدم ميتص الضوء األخض.
و”عندما يدفع القل��ب الدم إىل الرشايني القريبة من الجلد يتم امتصاص هذا 

اللون من الضوء بشكل أكر.
ما يعني أننا س��رنى يف الكامريا صورا خضاء أقل” بحس��ب الروفيسور غونرت. 
وتعالج منظومة الكامريا املعلومات وتحس��ب معدل متوسط التغريات يف جزء 

محدد من الجلد مثل الوجه أو الرقبة أو اليدين.

استبدال السماعات الطبية

 

شاش��ة رقيقة جدا ومرنة أشبه بالضامدات ميكن لصقها بالبرشة، تسمح 
بتلّقي الرسائل وتوجيهها وفق تصميم ابتكره أكادميي_ياباين يطمح إىل 

نرش استخدامها، خصوصا يف مجال الطب.
ويس��مح هذا االبتكار الذي ال تتعدى سامكته ميليمرتا واحدا للمريض 
بإرسال بيانات طبية لطبيبه البعيد عنه، بحسب ما أوضح تاكاو سوميا، 

األستاذ املحارض يف جامعة طوكيو الذي ابتكر هذه الشاشة.
وقد تلصق هذه الشاشة_الرقيقة عىل أحد جانبي اليد، وهي تتيح أيضا 
توجيه رس��ائل إىل املرىض يك ال ينس��وا تناول األدوي��ة، فضا عن إقامة 

تواصل بني األحفاد وأجدادهم.
وأش��ار س��وميا إىل أن هذا االبتكار قد يكتيس أهمي��ة خاصة يف اليابان 
التي تعاين من تشيّخ السكان، ألنه يسمح مبراقبة الكبار يف السّن بشكل 

متواصل.
وتُعرض الرسائل أو الصور عىل شاشة فيها 16 صفا من 24 صامما ثنائيا 
مصغرا باعثا للضوء )ليد( موصولة بأساك مرنة ومغلّفة بورقة مطاطية، 
وهي تحتوي أيضا عىل جهاز استش��عار خفيف ج��دا ونظام تواصل ال 

سليك.
وأوض��ح مبتكرها أنه من املمكن »لصقها عىل البرشة ملدة أس��بوع من 
دون اإلصابة ب��أي التهاب، وهي خفيفة جدا لدرجة ينىس املس��تخدم 

أمرها«.
وميكن أيضا للرياضيني اس��تخدام هذه الشاش��ة الخفيفة لاطاع عىل 
رسع��ة دقات القل��ب أو التحقق من مس��ارات الس��باقات، فضا عن 
املوظفني الذين قد يطلعون بواسطتها عىل توجيهات العمل خال تأدية 

مهامهم.
وط��وِّر هذا االبت��كار بالتعاون م��ع مجموعة الطباع��ة اليابانية »داي 

نيبون«، ومن املرتقب تسويقه يف غضون ثاث سنوات.

ابتكار شاشة رقيقة تلصق على اليد

اكتش��ف علامء أمريكيون قدرة الّنمل ع��ىل التصدي ألكرث االلتهابات خطرا 
لوجود خصائص فّعالة يف سوائل جهاز دوران هذه الحرشات.

ووجد علامء األحياء من جامعة كاروالينا الشاملية أن جسم الّنمل قادر عىل 
قمع شتّى االلتهابات لوجود الدملمف )السائل الذي يحل مان الدم يف جهاز 
ال��دوران لدى بعض مفصلي��ات األرجل كالّنمل يتكون م��ن الدم واللمف( 

الذي يحتوي عىل عدد كبري من مضادات البكترييا املسببة لألمراض.
ويؤكد البيولوجي��ون أيضا عىل وجود مضادات الجراثي��م يف تركيبة الغطاء 
الخارجي لجس��م الّنمل، ما يفرس املقاوم��ة العالية ألنواع البكترييا املختلفة 

لدى هذه الحرشات النشيطة.
ويخطط العلامء إلنتاج مضادات حيوية من س��وائل أجسام النمل املعروفة 
بعد دراس��ة فعاليتها يف قتل البكتريي��ا والجراثيم التي تصيب البرش، وإنتاج 

أدوية تختلف جذريا عن كل العقاقري املستخدمة حاليا.

النّمل يرشد العلماء إلى دواء فعال
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أفقي
1- من أصحاب االمام الحسني عليه السام أرس ثم استشهد، شديد التمسك 

بايشء.

2- مييش بتبخرت وتكر)م(، هاتف)م(، كامه صواب.

3- معتدل، تقام فيه الصلوات)م(، مليك.

4- أدىن ما منع الله تعاىل قوله للوادين، جهاز هضم الطعام عند االنسان)م(، 

الرجالة)مبعرثة(.

5- جنة)مبعرثة(، أخي.

6- ال يأكل اللحوم، طعام أهل العراق)م(.

7- مكررة، أثاث)مبعرثة(، مصطلح يعني الرواية عن وعن وعن.

ُل كُلِّ يشٍء ذي ُعْمٍق، سئم، رفع الصوت يف املظاهرات. 8- أْسفرَ

9- نار مرتفع لسانها، أساند، مكررة.

10- إجابة سؤال، حرف جر، تقرَّح من العمل وتكوَّن بني الجلد واللَّحم فيها 

ماٌء، نخفي شيئا.

ِميٍَّة)م(. ْن الوطن ِبحرَ 11- ثاثة أرباع باسط)م(، الُْمداِفعونرَ عرَ

12- االسم االول ألحد أصحاب أمري ملؤمنني عليه السام ويلقب بكبش العراق، 

ثاثة أحرف من اشرتى، من عنارص العامرة االسامية.

13- من بني كنانة استشهد مع أمري املؤمنني )عليه السام( بصفني)م(، عكس 

مورِّد.

ًة)م(، من األطراف. ُ ُمارَءرَمرَ 14- فاصل)م(، أرَكْرثرَ

15- الباب التي اقتلعها أمري املؤمنني)عليه السام(، خري جليس.

عمودي
1- موىل لامام الحسني عليه السام بعثه االمام اىل البرصة واستشهد هناك، من 

أسامء جهنم، فعل االمر من وعى.

2- حركة ضالة وقفت عند إمامة الكاظم عليه السام خافا للشيعة اإلمامية، 

من أجزاء اليد.

3- جاءت، خيوله، العاشق.

4- تيسري أمر ما يف الرشع وتخفيفه وهي ِخاف العزمية، جمع مرة)م(، نصف 

جكرة وهي اللجاجة)م(.

5- مبدد)مبعرثة(، صيغة التفضيل من نجيب. 

ةرَ ِفيِه، عقل. قْت ِفيامرَ الرَ فرَائِدرَ يَّع الْورَ 6- مضرَ

7- من أصحاب االمام الحسني عليه السام أرس ثم استشهد، يبلغ هدفه)م(.

8- عكس اليقظة، ملك الحبشة الذي أوى مهاجري املسلمني.

الكوفة  مال  بيت  صاحب  أصبح  السام  عليه  املؤمنني  أمري  أصحاب  من   -9

له كتاب السنن واالحكام والقضايا)م(، صفة يف االنسان ذمها االسام وتعني 

املتعايل عىل الناس.

10- سفينة الصحراء)م(، أسكت)م(، وظيفتهم حامية الناس واملمتلكات ليا.

11- نبات طيِّب الرائحة يُجفَّف وتُخلط معه بعض التوابل والسمسم ويؤكل 

مع الزيت وزهره أبيض مييل إىل الغرة، فعل األمر للفعل املايض الناقص كان.

12- أحقنا بالقيادة أو ما شابه، ساخطات.

13- عكس حلو)م(، الجملة التي تبدأ بفعل)م(، سكب)م(.

14- عكس امليت)م(، أجاري، مشتهر يف مجال األدب.

15- مجلوة وحادة وناعمة امللمس، ثريد وجمعها فتوت)م(، تنخفض حرارته.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

طرائف
بكاء الخياط 

ذهب أحد األشخاص إىل الخياط ليخيط له ثوباً فلام استلم 

الثوب وجد فيه بعض العيوب فذهب إىل الخياط فقال له 

: إين وجدت يف الثوب بعض العيوب فسكت برهة ثم بىك 

فقال الرجل للخياط : ما أردت أن أخذلك سوف آخذ الثوب 

أبيك  إمنا  ،و  لهذا بكيت  ما  الله  و   : الخياط  ،قال  بالعيوب 

ألين اجتهدت يف خياطته و ظهرت فيه كل هذه العيوب و 

اجتهدت يف عبادة ريب سبحانه فيا وييل كم فيها من العيوب.

كن طيبا تكن أجمل
الناس  ىف عيون  لتصبح أجمل  لن تستطيع تغيري شكلك 

لتكون  ادبك  وتجميل  اخاقك  تزيني  تستطيع  ولكنك 

أجمل ما رأت عيون الناس ، كن طيبا تكن أجمل.

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة
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مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق

الحسود والبخيل
وقف حسود و بخيل بني يدي أحد امللوك ، فقال لهام : 

اقرتحا عيل ، فإين سأعطي الثاين ضعف ما يطلبه األول . 

فصار أحدهام يقول لآلخر : أنت أوال ، فتشاجرا طويا ، 

و كان كل منهام يخىش أن يقرتح أوال ، لئا يصيب اآلخر 

ضعف ما يصيبه . فقال امللك : إن مل تفعا ما أمرتكام 

اقلع  يا موالي   : الحسود  ، فقال  ، قطعت رأسيكام  به 

إحدى عيني.

مستشار الملك
يحىك أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً، أراد امللك يوما 

أقدامه  أن  وجد  عودته  وخال  طويلة  برية  برحلة  القيام 

تورمت بسبب امليش يف الطرق الوعرة، فأصدر مرسوماً يقيض 

مستشاريه  احد  ولكن  بالجلد  مدينته  شوارع  كل  بتغطية 

أشار عليه برأي أفضل وهو عمل قطعة جلد صغرية تحت 

قدمي امللك فقط . 
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ماركبيبانبدمحم

الملحدلزهيده

رابداحيملتليو

جلاتأسانحدر

سلةلنوجنيه

عارصمفملسمطن

ايدقواةهدعاسا

دخيصقلطسقلا

ةدرقوسالحابل

عصةذاعتساعم

انايعبينلءالح

مكنونحداكانمص

اممماارغفن

لليلذتةحيطنلا

ساااهصزوجات
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يل أٌخ ال يعرف للعداوة والبغضاء معنى، وليس لهام يف قاموسه من وجوٍد يُذكر.. بل هو ودوٌد متسامح 

ُه، فتنهد متحرساً  إىل أبعد الحدود. وجدته أحد األيام مغتامً وكان ذلك قبل سنوات ثاث.. سألته عام أهمَّ

وحوقل بلوعة وقصَّ يل قصته قائاً: »مررت قبل أيام مبحنة وموقف عصيب مع أحدهم ممن كنت أعّده 

)ورمبا يعّدين( صديقاً مقرباً، حيث طلب مني أمراً مام ال طاقة يل عىل فعله أو تحمله من أجله، فرفضت 

معتذراً عام أراد مني بعد نقاش مرير تخلله أخذ ورد يف حديثه املتهافت.. 

النظر يف وجهي،  أو حتى  التكلم معي  أظهر غضبه مني حتى أصبح ال يطيق  املوقف  وبناًء عىل هذا 

تظاهرت بادئ األمر بأن شيئاً مل يكن وتوقعت زوال هذه الغيمة بعد أن يرد املوقف.. بدأته بالسام لعدة 

يَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن  مرات ويف أكرث من مكان إلمياين بقول الله تعاىل ﴿َوال تَْسَتِوي الَْحَسَنُة َوال السَّ

َفإَِذا الَِّذي بَْيَنَك َوبَْيَنُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َوِلٌّ َحِميٌم﴾ )فصلت/34( وتصديقي بحديث رسول الله )صىل الله عليه 

وآله وسلم(: ))ال تََباَغُضوا َوال تََحاَسُدوا َوال تََدابَُروا َوكُونُوا ِعَباَد اللَِّه إِْخَوانًا َوال يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر أََخاُه 

الِم(( ولكنه كان يرد السام بأسلوب  َفْوَق ثثاََلِث لََياٍل يَلَْتِقَياِن َفَيُصدُّ َهَذا َويَُصدُّ َهَذا َوَخرْيُُهاَم الَِّذي يَْبَدأُ ِبالسَّ

متشنج وبارد، بل وقد يتظاهر بعدم السامع واالنتباه ويتهرب من ردِّه أحياناً.

 قلت يف نفيس ما هذه الذلة أمام هذا الجفاء والغلظة يف التعامل؟! فام كان مني إال أن )أبادله املشاعر 

نفسها(. 

ْب أين كنت مذنباً بتقصريي مع هذا  المني البعض عىل ردة فعيل و أيدين آخرون.. وعّقب أخي قائِاً: هرَ

الصديق يف محنته رغم عدم استطاعتي مساعدته، فهل أجرمت جرماً يخرجني عن امللة حتى يعرض عني 

بهذا األسلوب البائس؟ فأصبحت رغم عهدك يب من املودة لآلخرين وعدم التحامل عليهم من أشد املبغضني 

لهذا الشخص الذي كانت منه مواقف سابقة شبيهة بهذا املوقف معي ومع أصدقاء آخرين«.. وأوضح يل 

أخي تفاصيل أكرث عن تلك املشكلة وال أكتم رِسّاً أين قد ألوم االثنني معاً، ومتر السنوات والحال عىل ما هو 

عليه إىل الوقت الحارض، حاولت جهدي ألصلح بينهم ولكن األمر يبدو كام قال الشاعر :

إِّن الُقلوَب إذا تَنافر ودُّها *** ِشْبُه الزَُجاَجِة كْسُها ال يُْشَعُب

ال يخفى عىل القارئ الكريم أن هذا أصبح من سامت العائق االجتامعية يف الوقت الحارض والتي مل تعد 

تُبنى يف كثري من األحيان عىل الجانب اإلنساين واألخوي والعقائدي وإمنا يُؤسس لها وفقاً لألهواء واملصالح 

الشخصية والدنيوية حتى أضحى اختاف الرأي )يفسد( للود قضية بل يفسد كل يشء.. فام هي األسباب يا 

ترى؟! سؤال ال ينتظر الرد، بل يستحق وقفة تأمل طويلة.

ختامًا

الِم  ا الَِّذي َيْبَدُأ بِالسَّ ُهَ َوَخْيُ
• صادق مهدي حسن
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ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا  ا النَّبِيُّ إِنَّ َ ﴿َيا َأيُّ
ا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا إَِل اللَِّ بِإِْذنِِه  ً َوُمَبشرِّ

نًِيا﴾ اًجا مُّ َوِسَ
صدق الل العيل العظيم



)األحزاب/45 - 46(




