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يحيى الفتالوي

رغم أن االنتخابات انتهت بشكل دراماتييك، إال أن الحديث عن رأي املرجعية يف املشاركة فيها 
واحدة  بعبارة  ويتمسك  يردد  زال  الشأن ال  بذلك  املرجعية  بيان  قرأ  البعض ممن  ينته ألن  مل 
مفادها أن املرجعية أعطت الحرية للناخبني يف املشاركة من عدمها ، رافضا الرجوع واالستفادة 
من التفاصيل األخرى يف البيان الذي كان نرباسا واضحا ألهل األلباب يف رضورة املشاركة الفاعلة 

واملدروسة بعمق. 
عدم  فرحا يف  منهم  قليل  غري  عدد  زال  ال  الحرية  بدعوى  لالنتخابات  املقاطعني  أن  والغريب 
مشاركته معتربا نفسه مل يشارك يف إيصال املفسدين إىل مسارح قيادة البلد ترشيعيا وتنفيذيا، 
ويرفض االعرتاف –خاصة بعد النتائج التي أكدت نجاح عملية التغيري- بأنه كان من أسباب عودة 

بعض الوجوه القدمية جراء ضعف املشاركة بالدرجة األساس.
أما عبارة الحرية يف املشاركة فقد أرادت املرجعية فيها أن تبث رسالة للعامل بأن الشعب العراقي 
شعب حر وله إرادته الخاصة ويستطيع االعتامد عىل نفسه يف تحليل األمور والوصول إىل النتائج 
املرجوة، بعكس ما روجت له الدعايات املغرضة قدميا من أن الشعب العراقي ال يستطيع اتخاذ 
القرار املناسب مبفرده وأنه آلة توجهها أيدي خارجية أو داخلية يف كل األمور وهو وصف ال 

يرضاه أي عاقل فكيف باملرجعية.
كام ان الحرية يف االختيار مل تكن أمرا جديدا عىل الفكر اإلسالمي بل إنها كانت وال زالت من 
أهم األسس التي يدعو لها اإلسالم املحمدي األصيل املتمثل بفكر أهل البيت عليهم السالم، 
ولكن الحرية املبتنية عىل أسس التفكري الفردي املجرد البعيد عن قراءة حيثيات أي موضوع قد 

ال تكون دقيقة يف الوصول اىل النتائج الصائبة. 
وان خري األدلة عىل ذلك أن الله تعاىل حينام خريرّ البرش بني اإلميان والكفر، مل يعمد اىل ذلك إال 
بعد أن بني حيثيات كل من األمرين ، عرب إرسال الرسل املبرشين واملنذرين وعرب ما بينته الكتب 

الساموية املنزلة ليك ال يكون للناس حجة عند اإلساءة يف االختيار. 
من هنا جاءت كلمة املرجعية العليا مبينة كل تفاصيل املشاركة باالنتخابات ونتائجها يف حال 
املشاركة بشقها االيجايب بانتخاب الشخوص الكفوءة والجديدة، أو بشقها السلبي بانتخاب من 
ثبت عدم أهليتهم أو فسادهم تبعا ألهواء شخصية أو مصالح ضيقة، فضال عن تبيانها األمور 
يف حال عدم املشاركة التي أكدت املرجعية عىل أنها ستؤدي اىل عودة الوجوه القدمية اىل سدة 
الحكم، وبهذا تكون املرجعية الدينية العليا قد انتهجت النظام اإللهي الرسايل يف توجيه البرش نحو 

الصالح مع فتح باب االختيار لهم ليكونوا غدا مسؤولني عن اختيارهم.
وقد يرى البعض أن أمر االنتخابات قد انتهى وليس من داع اىل التعرض إليه مرة أخرى، لكن تبيان 
األخطاء وتحليلها ودراستها مطلب عقاليئ دائم، وبخاصة فيام ميس بعض القضايا املصريية املهمة 

التي من شأنها تحقيق الصالح للعباد والبالد.
كام أن من الرضوري التأكيد والتذكري املستمر بأهمية اتباع العلامء واإلنصات لصوت العقالء ألن 
فيه النجاة من الوقوع يف املخاطر واملحاذير، واألدلة التي أثبتتها أحداث العراق منذ سقوط نظام 
الطاغية اىل يومنا هذا كافية وكفيلة بسد الباب أمام املشككني يف قدرة أهل العلم واملعرفة عىل 

قيادة األمة نحو حارض ومستقبل زاهر يتحقق فيه العدل ويعم فيه الخري.
أخريا.. ال بد للمخطئني العقالء أن يعرتفوا بأخطائهم ، وان ال يقعوا فريسة العناد فيكون الوقوع 
يف الخطأ سبيال الجرتار أخطاء أخرى قد تكون أكرب وأضخم رضرا، وليكن نرباس الجميع يف هذا 

األمر قول أمري املؤمنني عليه السالم)) مل أجد شجاعا كاملعتذر ((

في البدء

شجاعة االعتذار
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التطرف..

العطلة الصيفية

مدير تخطيط محافظة كربالء

أكرث األعشاب فائدة

نظرة بأفٍق عاملي

واالستثامر االفضل

بال تخطيط سيكون التنفيذ عشوائيا.. والعتبتان 

املقدستان أكرث الجهات تعاونا والتزاما

لجسم اإلنسان!



اختارت اللجنة املنظمة ملعرض طهران الدويل للقرآن الكريم جناح 

دار القرآن الكريم التابع للعتبة الحسينية املقدسة كأفضل جناح يف 

املعرض من حيث املحتوى والديكور.

أن  السيالوي  صفاء  الحسينية  العتبة  يف  القرآين  االعالم  مدير  وقال 

“جناح دار القرآن الكريم يف العتبة الحسينية شهد عرض اصدارات 

الدار من البحوث والدراسات القرآنية، توسطه مجسم لرضيح االمام 

الحسني عليه السالم”.

من جهته اعرب مدير القسم الدويل للمعرض الدكتور محمود واعيض 

العتبة الحسينية املقدسة  التي بذلتها  عن “شكره وتقديره للجهود 

خالل حضورها ومشاركتها يف فعاليات املعرض”.

من الجدير بالذكر ان فعاليات املعرض بدورته السادسة والعرشين 

انطلقت يف الـ 19 من مايو / ايار املايض تحت شعار “القرآن نرباس 

الهداية”، وشاركت يف املعرض اكرث من 50 مؤسسة ومركزا حكوميا، 

و32 مؤسسة قرآنية غري حكومية، و15 مركزا تابعا للحوزات العلمية.

كام شهد القسم الدويل للمعرض، حضور شخصيات علمية وثقافية 

وروسيا  وتركيا  وماليزيا  العراق  فيها  مبا  مختلفة  دول  من  وفنية 

وجمهورية اذربيجان.

التخصصية  وتضمنت برامج املعرض، عرشات املحارضات والندوات 

يف القرآن الكريم.

املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  دعا 

الكرباليئ الكوادر العاملة يف مرشوع رفع قبة االمام الحسني )عليه 

السالم( اىل االرساع بإنجاز املرشوع خالل فرتة قصرية حتى ال تتضارب 

مع الزيارات املليونية القادمة.

يوم  املرشوع  يف  الجارية  لالعامل  التفقدية  جولته  خالل  ذلك  جاء 

االثنني 2018/6/11.

الطرق  بأفضل  االنجاز  ان يكون  الكرباليئ عىل رضورة  الشيخ  وأكد 

حساب  عىل  االنجاز  يف  الرسعة  تكون  ال  وان  والهندسية  االنشائية 

الدقة والجودة يف العمل.

عليه  الحسني  لإلمام  الرشيفة  القبة  رفع  يتضمن  املرشوع  أن  يذكر 

السالم وتنحيف االعمدة املحيطة بالرضيح الرشيف لتوفري مساحة 

اكرب وتسهيل حركة الزائرين. 

 2015 عام  من  حزيران  فيه  شهر  العمل  بدأ  الذي  املرشوع  ويأيت 

الحسينية  العتبة  تنفذها  التي  التوسعة  مشاريع  سلسلة  ضمن 

املقدسة الستيعاب اعداد كبرية من الزائرين يف الزيارات املليونية.

جناح العتبة الحسينية المقدسة

الشيخ الكربالئي يدعو الى

أخبار وتقارير

يكرم كأفضل جناح في اكبر معرض 
قرآني في الشرق االوسط

 ضرورة االسراع بإنجاز مشروع رفع 
 القبة لضريح االمام الحسين

• حسني حامد املوسوي
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الحسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  دعا 

الجادة يف  العليا اىل املساهمة  الباحثني وحملة الشهادات  املقدسة 

كتابة البحوث يف مختلف االختصاصات العلمية واالنسانية لنرشها 

يف مجلة السبط العلمية املحكمة.

وقال مدير املركز عبد االمري القرييش “ ان هذه الدعوة تأيت ضمن 

مساعي واهداف املركز من أجل النهوض بالحركة الفكرية والعلمية 

يف مدينة كربالء املقدسة”مشريا اىل” انها متثل خدمة علمية للحركة 

العلمية ملدينة كربالء وتراثها الحضاري والثقايف”.

واضاف “أن املجلة حاصلة عىل االعتامد يف الرتقية العلمية لدى دائرة 

وعدد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف   والتطوير  البحث 

من الجامعات العراقية، كام حازت عىل شهادة االعتامد الدويل من 

الثقافة والعلوم )اليونسكو( ضمن برنامج الذاكرة  املنظمة الدولية 

العاملية.

تختص  ان  هو   البحوث  قبول  رشوط  من  ان”  القرييش  وبني 

الباحثني  بإمكان  ان”  اىل  الفتا  حرصاً”  كربالء  مبدينة  موضوعاتها 

تسليم البحوث مبارشة اىل مركز كربالء للدراسات والبحوث الكائن 

يف كربالء املقدسة، مقابل مديرية تربية كربالء، أو ارسالها عىل الربيد 

  alssebt_k.center@yahoo. Com :اإللكرتوين

العتبة الحسينية المقدسة 
تصدر مجلة علمية تقدم خدمة 

مجانية للباحثين وحملة الشهادات 
العليا

• ابراهيم العويني

أقامت السيدة العراقية أم الحسني األنباري التي تسكن مدينة رينكستد 

يف الدمنارك مراسيم خاصة لرفع راية قبة اإلمام الحسني )عليه السالم( 

فوق مبنى حسينية اإلمام الحسني )عليه السالم( وسط حضور كبري ألبناء 

الجالية العراقية والعربية وأتباع اهل البيت عليهم السالم يف الدمنارك.

للعتبة  العامة  االمانة  من  تكرميي  بعد  االنباري:  الحسني  ام  وقالت 

مراسيم  نظمت  السالم  عليه  الحسني  االمام  براية  املقدسة  الحسينية 

السالم( خالل  )عليه  الحسني  االمام  مبنى حسينية  لرفعها فوق  خاصة 

واتباع  والعربية  العراقية  الجالية  كبري ألبناء  قرآين وسط حضور  محفل 

اهل البيت عليهم السالم يف مدينة رينكستد الدمناركية.

وبينت: ان الهدف من اقامة تلك املراسيم هو “التعبري عن مدى ارتباط 

راية  متثل  التي  رايته  خالل  من  السالم  عليه  الحسني  باإلمام  املسلمني 

املجد والخلود والكرامة”.

االمام  قبة  راية  عىل  بالحصول  تحظى”يوما  ان  تتوقع  مل  انها  واشارت 

الحسني عليه السالم “مبينة أن” ذلك اشبه بحلم بالنسبة يل اال انه اصبح 

حقيقة بعد ان اهديت يل تلك الراية من االمانة العامة للعتبة الحسينية 

السالم(  الحسني)عليه  االمام  مبنى حسينية  عاليا فوق  لرفعها  املقدسة 

يف املدينة “ .

وذكرت خالل حديثها أن” حسينية االمام الحسني عليه السالم يف مدينة 

التالوة  احكام  يف  والدروس  القرآنية  املحافل  اقامة  تشهد  رينكستد 

الشعائر  واحياء  الدينية  املجالس  اقامة  عن  فضال  والحفظ  والتفسري 

الحسينية”.

 )( راية قبة االمام الحسين
في سماء الدنمارك
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شهد الصحن الحسيني الرشيف طيلة ايام شهر رمضان املبارك الختمة 

القرآنية الرمضانية مبشاركة قراء من مختلف محافظات العراق ومن 

الشعبي حيث  الحشد  قراء من  اىل  مشاركة  باإلضافة  ايران ومرص 

تعد هذه املشاركة احدى مميزات املحفل لهذا العام. 

وقال مسؤول مركز التعليم القرآين يف دار القران الكريم عيل عبود 

الحسينية  “العتبة  أن  املقدسة   الحسينية  الروضة  مجلة  لـ  الطايئ 

املقدسة دأبت عىل اقامة الختمة القرآنية يف ايام شهر ربيع القران 

الكريم ، مبشاركة قراء من مختلف محافظات العراق وحرضها هذا 

العام قراء من دولتي ايران ومرص”.

 وأضاف أن” مشاركة قراء من الحشد الشعبي كانت احدى مميزات 

املحفل هذا العام، كام شهد املحفل القرآين وضع صور شهداء العراق 

مزينة بأكاليل الورد لتتوسط املجلس القرآين تصحبها فعاليات ترمز 

اىل تخليد الشهداء لتكون رسالة مفادها ان شهداءنا سيبقون ينريون 

ان  والظالم  الرش  والتاريخ مهام حاولت قوى  لألجيال  الحق  طريق 

تطمس اثارهم”.

الزائرون والذين يحرضون  التي استمدها  الفائدة  وتابع الطايئ ان” 

اىل هكذا محافل هو تصحيح القراءة وتحسني التالوة وتاليف الوقوع 

يف الخطأ”  منوها اىل” ان هناك دورات تطويرية للقراء تقوم بها دار 

القران الكريم عىل مدار السنة من اجل رفع مستوى القراء وتطوير 

قدراتهم.

 وبني مدير مركز التعليم القرآين ان” املركز يسعى يف العام القادم اىل 

اقامة ختمة قرآنية خاصة باملوهوبني والحافظني للقران الكريم من 

صغار السن من اجل صقل مواهبهم وتطويرها”.

من جانبه اوضح استاذ التالوة القرآنية عيل الخفاجي ان “ اهم ما 

ميز املحفل القرآين يف هذا العام هو القراء الجدد الذين ابدعوا يف 

تالوة القرآن الكريم” مثمناً” استضافة قراء من ايران ومرص  ومشاركة 

قارئ القران من جمهورية مرص العربية اسالم محمد نوح” مبيناً ان 

“هذه املشاركات متثل خدمة للوحدة االسالمية والدين”.

فيام تحدث القارئ حيدر الغالبى عن مشاركته واالجواء الروحانية 

التي شهدها املحفل قائال “نشارك يف كل عام يف املحفل القرآين املبارك 

حيث  الرشيف،  الحسيني  الصحن  يف  املقدسة  العتبة  تقيمه  الذي 

وهذا  السالم”  “عليه  الحسني  االمام  روضة  من  الروحانية  االجواء 

فخر لنا ويزيد من مسؤوليتنا من حيث االلتزام بالقراءة الصحيحة 

للسور واآليات املباركة خصوصا مع وجود هذا الحضور الكبري من 

الذي  املقام  قدسية  عن  ناهيك  الجنسيات،  مختلف  ومن  الزائرين 

هو قبلة االحرار ومحط انظار املسلمني، لذلك كان من الرضوري ان 

نعمل جاهدين يف االداء والتنظيم الجيد من اجل انجاح هذا املحفل 

املبارك”. 

يذكر ان محافل وامسيات تقام خالل شهر رمضان املبارك يف الصحن 

بث  ويتم  الزائرين  من  واسعة  مشاركة  وتشهد  الرشيف  الحسيني 

بعضها بشكل مبارش عرب قناة كربالء الفضائية وباقي وسائل االعالم.

الصحن الحسيني الشريف يشهد

الختمه القرآنية الرمضانية 

والشهداء حاضرون
• محمد ضياء الدين

أخبار وتقارير
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اعلن قسم السياحة الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة عن استمراره 

بتسيري رحالت جوية خاصة  لزيارة مرقدي السيدة زينب والسيدة 

رقية عليهام السالم واملراقد املقدسة يف سوريا.

وقال رئيس القسم زيد البري “برنامج الحملة يستمر ملدة مثانية أيام، 

ويشمل السكن والطريان والطعام وأجور سمة الدخول )الفيزا(”.

أمرييك،  دوالر   450 الواحد   للشخص  الرحلة  سعر  “ان  وأضاف 

واألطفال من 2 – 12 عام 350 دوالر، والطفل الرضيع 100 دوالر”.

الشهرية  باإلقساط  الحملة  يف  التسجيل  ميكن  انه  اىل  البري  وأشار 

اثنني من منتسبي  مقابل  600ألف دينار عراقي عن طريق كفالة 

دينار  ألف   60 الشهري  القسط  ويكون  املقدسة،  الحسينية  العتبة 

ملدة 10 اشهر”.

بأحد  االتصال  او  مراجعة  الحملة  يف  بالتسجيل  الراغبني  وبإمكان 

مكاتب القسم التالية :

مكتب كربالء املقدسة _ بني الحرمني الرشيفني _بداية شارع السدرة 

هـ)07702402050 _07435004303(.

مكتب كربالء املقدسة_ حي األرسة _قرب جامع اإلمام محمد الجواد 

“ع” هـ)07800068303_07435004305(.

الثورة  مجرس  قرب   _ الحلة  مدينة  مركز   _ بابل  مكتب 

هـ)07819950801_07435004306(.

العتبة الحسينية المقدسة 
تستمر في تسيير رحالت جوية لزيارة 

السيدة زينب نقدا وبالتقسيط

أعلن مدير مرشوع مركز اإلمام الحسني للتوحد التابع للعتبة الحسينية 
كلية  ومبساحة   %  80 اىل  وصلت  املرشوع  انجاز  نسبة  أن”  املقدسة 

للمرشوع تتجاوز 9 آالف مرت مربع وبطاقة استيعابية تبلغ250 طفال”.
املركز  إنشاء  بدأت  الحسينية  العتبة  أن   “ عواد  كريم  األستاذ  وأوضح 
انطالقا من مسؤوليتها االجتامعية الستيعاب اكرب قدر ممكن من األطفال 

املصابني باضطراب التوحد”.
وبنينّ أن “ املركز أسس عىل طراز عال من الحداثة وفق تصاميم فريدة 
يف  لألطفال  املسموح  العدد  حيث  من  التوحد  ملرىض  خصيصا  معدة 

القاعات ووسائل الرشح واإليضاح املتنوعة والحديثة”.
تشمل  الطوابق  متعددة  بنايات  ثالث  من  يتكون  املركز  أن”  اىل  وأشار 
قاعات  اىل  باإلضافة  للخدمات،  وثالثة  لإلدارة  وأخرى  لألطفال  قاعات 
الحركة وقاعات أللعاب األطفال  الفيزيايئ ملساعدة األطفال عىل  للعالج 
وسكن لألطباء فضال عن مطعم لألطفال بنظام البوفيه املفتوح” منوها اىل 
أن “ العتبة الحسينية املقدسة افتتحت 9 معاهد لرعاية أطفال التوحد 

يف محافظات البرصة وبابل وواسط وميسان وذي قار واملثنى و3 معاهد 
يف كربالء”.

املايض  العام  استقدمت  املقدسة  الحسينية  العتبة  أن”  عواد  ذكر  و 
أساتذة متخصصني يف طرق معالجة ورعاية أطفال التوحد من الجامعات 
االمريكية لتدريب الكوادر يف معاهد العتبة الحسينية املقدسة” الفتا اىل 
بغداد وكربالء سيكون  الرابط بني  الطريق  يقع عىل  الذي  أن” املرشوع 
اكرب مركز يف العراق ملعالجة اضطرابات التوحد الذي تبنت إنشاءه العتبة 

الحسينية املقدسة”.
من الجدير بالذكر أن أعداد األطفال املصابني باضطراب التوحد تسجل 
الطبية  والكوادر  املراكز  نقص  بينها  كثرية  ألسباب  ملحوظا  ارتفاعا 
املصابني  عدد  ان  كامربيدج  ملعهد  إحصائية  أظهرت  فيام  املتخصصة، 
بالتوحد 75 من بني كل 10 آالف بني سن 5 – 11 عاما، وفقا لخرباء علم 

النفس.

العتبة الحسينية المقدسة:
أكبر مركز لمعالجة التوحد سيدخل الخدمة 

قريبا
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 قال الله تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم يف سورة األحزاب: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوالً َسِديداً )70( يُْصلِْح لَكُْم أَْعَملَكُْم َويَْغِفْر لَكُْم 

ُذنُوبَكُْم َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظيمً )71(.

أوّد عىل نحو الُعجالة أن أعرض بخدمتكم املعنى الداليل وما يُفهم من 

ظاهر هاتني اآليتني الرشيفتني.

القرآن الكريم وكام ذكرنا سابقاً يبّث مجموعة من القواعد األخالقية 

والسلوكية من خالل هذه اآليات سواء كان استعراضه لألمم السابقة عىل 

نحو املوعظة او عىل نحو القصة او عىل نحو العربة، أو من خالل مطالب 

يبيّنها القرآن الكريم لغرض الهداية.

املخاِطب يف هذه اآلية قال: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوالً 

َسِديداً )70(. بنّيَ مطلبني هام: )اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوالً َسِديداً(.

جرت العادة يف خطب أمري املؤمنني )عليه السالم( والنبي )صىل الله 

عليه وآله وسلم( من قبله انه يف مقدمة أي خطبة من رشائطها أن االنسان 

يُويص بتقوى الله، وهذه التقوى تعددت يف القرآن الكريم كثرياً، وعندما 

نأيت اىل التقوى يتبني أن هناك مجموعة هائلة من الجزئيات الكثرية التي 

تنطوي عليها هذه الكلمة، وهي عىل وجازتها يف غاية األهمية... الحظوا 

يف حياتنا العملية هناك بعض الجزئيات ممكن أن نستفيد منها.

يف حياتنا العملية قد نتصور ان التقوى فقط يف حالة املسجد وحالة 

او  فينا  أن ترسي  البد  التقوى  ان  مع  والحج...  التكاليف  وحالة  الصالة 

تجري مجرى الدم.. ألن التقوى ال تتجزأ، فأنا ال ميكن أن أتقي يف صاليت 

الوثوب عىل  اتقي يف  الصيام وال  اتقي يف  او  الناس،  أتقي يف عرض  وال 

األموال الخاصة او العامة.. التقوى ال تتجزأ.. االنسان الذي يتخاصم مع 

غريه وال يتقي الله تعاىل يف رمي التهمة هو انسان غري متقي، ال يتقي 

الله تعاىل يف الكذب، ال يتقي الله تعاىل يف التزوير، ال يتقي الله تعاىل يف 

الرشوة، ال يتقي الله تعاىل يف التلفيق..

ولذلك فنحن نُبتىل بالسلوكيات يف حياتنا ابتالءات خاصة وعامة والبد 

لإلنسان أن يحرز هاتني الخصلتني، أي أن يكون متقي يف كل مكان ويف 

كل وقت ألن التقيّة ال تتجزأ.

  حينام نتتبع األحاديث الرتبوية التي وردت عن أمئة أهل البيت يف 

حرصهم عىل سالمة العالقات االجتامعية بني املؤمنني والحفاظ عىل قوة 

العالقة سنجد اليشء العجيب.. حتى اننا حينام نقرأ بعض األحاديث نجد 

وأن  املؤمنني،  بني  قوية  االجتامعية  العالقات  إبقاء  عىل  الكبري  حرصهم 

يبقى االنسجام والتواصل والرتاحم مستمراً.. 

ومن هنا يجب إعطاء املقومات الرتبوية واألخالقية أهميتها لدى الفرد 

وروحية  وعقلية  جسدية  متعددة  احتياجات  له  اإلنسان  ألن  املؤمن، 

السعادة  ينال  ال  سوف  الحاجات  هذه  جميع  يُشبع  مل  إن  وتربوية، 

املطلوبة وال يستقر الوضع للفرد واملجتمع.

هناك أيضاً صفات مهمة للمؤمن كاليقظة والوعي لخطورة األكاذيب 

التي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل  وجود  مع  خصوصاً  والشائعات، 

كنفسه  بل  كظلّه  ليس  اإلنسان  تالزم  وأصبحت  مكان  كل  يف  انترشت 

ما  ونقرأ  الفضائيات  أمام  نجلس  حينام  الحذر  ينبغي  لذلك  وروحه... 

يُكتب يف وسائل التواصل البد أن نكون عىل يقظة وانتباه.. ونتسائل هل 

هذا الرجل الذي يكتب أو يتحدث مّمن يوثق به أم ال، وهذه الجهة التي 

تكتب والتي تتحدث وتُلقي هذه اآلراء واملتبنيات الفكرية وغريها هل 

هي مام يوثق ويُطمنئ اىل صحة ما تُلقيه اىل الناس أم ال ؟! 

األكاذيب  مخاطر  يف  الوقوع  لتاليف  أساسية  قواعد  االسالم  وضع  لقد 

والشائعات وكيفية التعامل معها وهي خطوات متعاقبة ال بد من التدرج 

فيها متسلسلة للوصول اىل النتيجة املرجوة:

أوالً: كيفية التعامل والتلّقي للخرب الذي يسمعه او يقرأه فال يترّسع 

وال يستعجل يف التصديق به فإن يف ذلك استخفافاً بعقله وفكره ودينه 

وأخالقه بل يرتوى ويتأىن يف ذلك..

ثانياً: محاولة التعرّف عىل مصدر الخرب هل هو ثقة يطمنئ اىل صحة 

أخباره وآرائه وقناعاته ومتبنياته الفكرية ام هو من النوع الذي ال يبايل 

مبا يقول وما يكتب وما ينرش.

بالتأكد  وذلك  ودقته وحقيقته  الخرب  التثبّت من صحة  محاولة  ثالثاً: 

من مصدره والرجوع اىل أهل العلم والعقل والخربة والرأي الحصيف...

بني  تناقله  عن  والتوقف  املقروء  او  املسموع  الخرب  نرش  عدم  رابعاً: 

األشخاص بل يبقى االنسان يف الجانب األمني حتى يتثبّت من الخرب ويتبنّي 

حقيقته.. 

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 24/شعبان/1439هـ املوافق 11 /5/ 2018م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 2/ شهر رمضان/1439هـ املوافق 2018/5/18م

هذه الصفات تجعلنا صادقي االنتماء ألهل البيت عليهم السالمالتقوى كٌل ال يتجزّأ
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هناك مجموعة من الصفات إن توفرت قلنا أن هذا الشخص متشيع تشيعاً 

صحيحاً وموالياً والء صادقاً ألهل البيت عليهم السالم..

من جملة تلك األمور هو الحذر الشديد من مهلكات رذائل األخالق، فهناك 

رذائل أخالق تختلف يف مراتب شدتها وخطورتها، وبعضها ُمهلك للفرد واألمم 

والشعوب، لذلك حذرت منه اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة تحذيراً شديداً..

ونحن حينام ندرس ونتمّعن ونتأمل يف حركة األنبياء اإلصالحية ويف كيفية تعامل 

األفراد والشعوب واألمم معها نجد ان بعضاً من الرذائل والصفات النفسانية هي 

التي أدت اىل ذلك التعامل الذي كان يصد عن الحق مع دعوة األنبياء وأدت تلك 

الصفات بالنتيجة اىل هالك تلك األمم وإنزال العقوبات اإللهية الشديدة.

وتجد الكثري مّمن تعاملوا مع األنبياء واألمئة بهذا التعامل بسبب وجود التكرب 

والتعايل والحسد والغرور يف نفوسهم مام أدى اىل هذا النوع من التعامل.. بل أّدى 

بهم اىل أن ميكروا باألنبياء واألمئة ويقتلونهم ويسجنونهم وينّكلون بهم..

ان هذه ليست من الصفات التي دأب األمئة عىل تربية أتباعهم بها بل عملوا 

عىل أن يرّوضوا أتباعهم عىل تنقية نفوسهم وقلوبهم من هذه الرذائل.. 

لذلك علينا أن نرّب أنفسنا عىل جهاد النفس وهو الجهاد األكرب، ألن آثار عدم 

تنقية النفس والقلب من هذه الصفات الذميمة اخطر من الصفات االخرى.. 

ومن املقومات األخرى للتشيّع الصحيح هو )الوعي الحضاري وتجنب اإلخالل 

بالنظام العام للمجتمع(.

ويعني ذلك، االلتزام بالقوانني والتعليامت املرشعة للحفاظ عىل املصالح العامة 

للمجتمع، وحفظ حقوق أفراده وتسيري شؤون الحياة املختلفة بصورة منتظمة 

بحيث ال يسودها الفوىض ويف نفس الوقت دفع املضار واملفاسد عنهم يف جوانب 

الحياة املختلفة..

ومسألة حفظ النظام من األمور العقلية التي يدركها االنسان بفطرته ألنه يرى 

فيها حفظ مصالحه ومصالح اآلخرين والتي يتوقف عليها انتظام مسار الحياة 

بصورة عامة ويحتاج اليها يف معاشه وحياته.

وقد حث اإلسالم حثاً شديداً عىل ذلك ويكفي أن الكون ال تتسق أموره وال 

تؤدى األغراض من خلقه لوال جريانه عىل نظام متقن وموحد ال يختلف يف زمن 

املجتمعات هي  تقّدم بعض  اىل  أّدت  التي  األزمان... الحظوا احد األسباب  من 

حفاظهم الشديد والتزامهم الشديد بتطبيق األنظمة العامة، وما نراه من سعادة 

وهناء ولو دنيوية لدى بعض الشعوب، بعض أسبابها هو حرصهم الشديد عىل 

تطبيق األنظمة العامة.ً

الغضب هو حالة من الحاالت النفسية التي تعرتي االنسان، وهو مفيد 

لوطنه  ويغضب  لعقيدته  يغضب  فاإلنسان  عليه،  السيطرة  أحسّنا  لو 

وملقدساته وهذه حالة صحية، والغضب يف مكنونات النفس من الحاالت 

التي يستعني فيها اإلنسان للدفاع وإبعاد الرش، ولكن الغضب بشكل دائم 

وملجرد سامع يشء دون الرتّوي والتأكد والتفكري بحكمة يصبح أمراً ليس 

مستحسناً. 

نفسه  سيسّفه  ألنُه  يشء  لكل  االنسان  يغضب  ال  أن  يجب  ولذلك 

االنسان  يولّد مآيس ألن  قد  فالغضب  دامئاً،  ويجعلها مرصوعة ومغلوبة 

يف غضبه قد يقتل والعياذ بالله... فرّوض نفسك وتعّود عىل أن ال تترسع 

يف الغضب، فالندامة ليس دامئاً مبقدور االنسان أن يتداركها بل ان هناك 

ندامة ال تنفع.

وهناك مجموعة كبرية من رواياتنا الرشعية وغريها ال تحبّذ لإلنسان اذا 

مرَّ بحالة غضب أن يتصدى لألمور، ألن الذي يغضب ال يرى األمور مبنظار 

االنسان الهادئ وغري الغاضب.. فموىس )عليه السالم( وهو نبي وقطعاً 

وَس الَْغَضُب (..  كان غضبه لله، والقرآن الكريم يقول )َولَماَّ َسكََت َعن مُّ

وبالنتيجة الهدوء، والتفكري مبواجهة األمور بحكمة وترّوي.

هذه  نحلل  وعندما  مرّوعة..  قصصا  نسمع  واآلخر  الحني  بني  نحن 

أن  الروايات  يف  ورد  وكام  الغضب..  من  حالة  السبب  أن  نجد  القصص 

رجال جاء اىل النبي )صىل الله عليه وآله( وقال له أوصني، فقال له النبي 

)صىل الله عليه وآله(: ال تغضب، فقال الرجل أوصني، قال: ال تغضب، 

قال أوصني، قال: ال تغضب، الحظوا ثالث مرات النبي )صىل الله عليه 

للغزو  متهيئني  أصحابه  وشاهد  الرجل  رجع  تغضب،  ال  له:  يقول  وآله( 

والقتال.. وبينام هو معهم يف الطريق تذكّر قول النبي )صىل الله عليه 

وآله(: ال تغضب، فقال: ارجعوا، وفعالً حفَظ دماء وأرواحا كانت ستزهق 

ألنه سمع هذه الكلمة..

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 9/شهر رمضان/ 1439هـ املوافق 2018/5/25م

• أعدها وحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 16/شهر رمضان/1439هـ املوافق 2018/6/1م

ــتجنُّب اإلخالل بالنظام العام أهم مقوّمات االنتماء ألهل البيت الغضب وآثاره السلبية

11 العدد 124 - شهر شوال 1439 هـ



إن األديان الساموية بجمعها أخذت تحارب التطرف وتواجهه بكل السبل، وتحّذر منه باعتباره سالح الشيطان وآفة تحرُق األخرض واليابس وتأيت 

عىل الحرث والنسل فتحيلُه ركاماً.

اليوم وبعد هذه القرون الطويلة التي مرّت عىل وجود البرشية، ال يزال شبح التطرف يطل برشورِه بني الحني واآلخر، فيرضب االعتدال مرّة 

وينتهك الحرمات اإلنسانية مرة أخرى، ويتلّبس بلباس الِدين مرة ثالثة لتكون هذه الحالة أخطر ما ميكن من مراحل وجود التطرف.

يف امللف التايل نحاول تفسري معنى التطرف وكيف ينظر له املفكرون والباحثون عىل انه الخروج عن املعايري والقيم والعادات الشائعة يف املجتمع 

وتبّني قيم ومعايري مخالفة لها.

التطرف..
نظرة بأفٍق عالمي

• تحقيق: سالم الطايئ

• تحرير: صباح الطالقاين
 أدوات التعايش السلمي ملواجهة التطرّف 

كريستوفر توماس، رجل دين مسيحي من بريطانيا، 

النتشار  رؤيته  عن  تحدَث  األديان،  تقارب  يف  باحث 

التطرف قائالً” أصبح التطرُّف من الظواهر التي بدأت 

ومعتقدات  وأمناط  وبأنواع  مجتمعات  ة  عدرّ يف  تنترش 

أن  الغرب  دول  بعض  تحاول  ذلك  ومبوازاة  مختلفة، 

تربط التطرف باإلسالم وتجعل منه ِسمة من ِسامت هذا 

الرضوري  من  املدِمرة  الظاهرة  هذه  وملواجهة  الدين، 

بها  والتسلرّح  السلمي  التعايش  أدوات  معرفة  جداً 

يؤمن  ومباذا  وسالم  بحب  اآلخر  يعيش  كيف  ومعرفة 

وما هي القواعد املشرتكة بني أبناء األمة، ثم الوصول اىل 

نقاط تعاون مشرتكة ميكن من خاللها ترسيخ التعايش 

والفكر االنساين املتسامح واملعتدل.

عنرّا  اختلفوا  من  اىل  ننظر  ال  أن  علينا  أدق،  ومبعنى 

يف الطائفة والدين بأنهم غرباء، الن ذلك سيكررّس روح 

اإلرهابية  املجاميع  به  جاءت  الذي  والتطررّف  الفرقة 

وبالطبع فإن هذه املجاميع ال تفررّق بني طائفة وأخرى 

إمنا شعارها القتل واإلخضاع بالقوة.

وجود  وهي  إنكارها  ميكننا  ال  حقيقة  أيضاً  وهناك 

بعض الشعوب التي تفتقر اىل ثقافة التعايش والتحاور 

ّ

تحقيقات 

العدد 124 - شهر شوال 1439 هـ12



هذا  تغيري  الرضوري  من  ولذلك  النزاعات،  فض  يف 

األسلوب وعدم اللجوء اىل العنف والحرب، والعمل عىل 

بناء مجتمعات متسامحة بعيدة عن الخالفات العرقية 

لو  التي  اإلسالم،  تعاليم  به  أوصت  ما  وهذا  والدينية، 

او  طائفية  أية  هناك  كان  ملا  الصحيح  بشكلها  طُبقت 

عنف او انحراف فكري او تطررّف.

 رضورة االهتامم بالخطاب الديني 

القادر  عبد  د.  لبنان،  الطيب يف  األثر  رئيس جمعية 

هو  بالتطررّف  املقصود  أن  اىل”  أشار  ترنني،  يوسف 

يف  الشائعة  والعادات  والقيم  املعايري  عن  الخروج 

املجتمع وتبنرّي قيم ومعايري مخالِفة لها، كام يعني أيضاً 

د الفرد يف فكرة أو قضية معينة والعمل  ب وتشدرّ تعصرّ

بسبل غري مرشوعة عىل نرش وزرع هذه القضية والفكرة 

يف مجتمع معني، وأحياناً يكون رد الفعل تجاه التطرُّف 

إيجابياً متمثرّالً يف القبول بهذه الفكرة أو القضية، وقد 

يكون متمثرّالً يف الرفض التام لها. 

علينا  يجب  التطررّف  أفكار  ازدياد  مواجهة  وألجل 

ه ضد العنف والتطررّف،  االهتامم بالخطاب الديني املوجرّ

نظراً للرضورة القصوى املتمثلة يف مراجعته وصيانته يف 

دة  موحرّ برؤية  للخروج  والعريب،  اإلسالمي  العامل  عموم 

املشاكل  استفحال  بعد  خصوصاً  التشتت،  عن  بعيدة 

الذي اجتاح  الطائفية والهمجية واإلجرام غري املسبوق 

بلداننا وأودى بحياة العديد من األبرياء.

وإظهار  الديني  الخطاب  تشذيب  دين  كرِجال  علينا 

ونبذ  والتوافق  بالتسامح  املتمثلة  الحقيقية  مضامينه 

هذه  مواجهة  من  لنتمكن  السالم،  وإشاعة  العنف 

العربية  شعوبنا  من  النيل  اىل  تهدف  التي  الخطط 

علامء  من  واملنظرّرين  املفكرين  كذلك عىل  واإلسالمية، 

دين ومثقفني دعم املنطلقات الداعية اىل الفكر املنفتح 

التي  واإلجرام  الضاللة  بؤر  من  لنتخلص  واملتسامح 

تحاول تشويه اإلسالم.

 تنمية الشباب رضورة قصوى 

املغريب  والتعايش،  للسالم  الدولية  الهيئة  ق  منسرّ

يف  موجودون  املتطررّفني  إن  قال”  اإلدرييس،  ربيع 

كريستوفر توماس
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يفعله  فام  وغريها،  الساموية  واألديان  الطوائف  كافة 

البوذيرّون مبسلمي بورما، وما يفعله اليهود يف فلسطني 

التي  واالعتداءات  املغتصبة،  الدولة  باملسلمني يف هذه 

قد  افريقيا  دول  من  العديد  يف  املسلمون  لها  يتعرض 

يفوق حد التطرف املتعارف عليه، لذلك من املهم جداً 

أن يبادر املسلمني يف كافة بقاع العامل اىل التصدي ملثل 

فكراً  التطرف  أشكال  كل  ومواجهة  االعتداءات،  هذه 

عىل  املعنية  الجهات  تركيز  رضورة  ونرى  ومضموناً، 

كيفية  يف  والنساء  الشباب  لرشيحة  الفكرية  التنمية 

دور  من  الرشيحة  لهذه  ملا  املتطرفة،  لألفكار  التصدي 

وحامساً  عدداً  األكرث  متثيلهم  بسبب  املجتمع  يف  ال  فعرّ

وتأثرياً.   

املختلفة  اإلعالم  وسائل  توجيه  جداً  الرضوري  ومن 

اإلعالم  وسائل  تتناقله  ملا  ي  والتصدرّ التحديات  ملواجهة 

واملسلمني  اإلسالم  صورة  تشويه  اىل  الساعية  املغرضة 

وخلق انطباعات وتصورات خاطئة وسلبيرّة لدى الكثري 

من شعوب العامل عن اإلسالم..

ومن خالل زيارتنا اىل كربالء املقدسة نود استثامر هذه 

الفرصة لتأكيد حقيقة انسانية ودينية وتاريخية مفادها 

للعامل  إنساين  رمز  هو  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  أن 

اجمع وليس لطائفة معينة ويستقبل املحبرّني من كافة 

األطياف واملذاهب، وأن ما تقوم به العتبة الحسينية من 

برامج ومهرجانات إلحالل السالم والتعايش يعدُّ امنوذجاً 

يُقتدى به وبادرة خري للوقوف بوجه كل من يحاول زرع 

الكل  كربالء  يف  فهنا  املتطرفة،  األفكار  ونرش  الطائفية 

ينظر اليك نظرة أخ مهام كانت ديانتك وقوميتك، وهذه 

الثقافة ليست وليدة لحظة إمنا هي نابعة من املبادئ 

اىل  وتحولت  الناس  نفوس  يف  خت  ترسرّ التي  الحسينية 

ثقافة احرتام وتعايش وتسامح. 

 َدور اإلعالم 

سامي،  يوسف  الرسمي،  تركيا  تلفزيون  يف  املُذيع 

أدىل قائالً” تقع عىل عاتق اإلعالم مسؤولية كبرية ودور 

فعال يف محاربة الفكر املتطرف، وكام هو الحال يف دور 

املؤسسات األمنية والعسكرية للتصدي للقضايا اإلرهابية 

األسلحة  من  أيضاً  يعد  الحايل  وقتنا  يف  اإلعالم  فإن 

املهمة يف مواجهة هذه األفكار وكشف الشائعات أمام 

يف  تساهم  ورئيسية  مهمة  وظائف  فلإلعالم  الجمهور، 

بناء مجتمع بعيد عن الفنت والطائفية والتحريض، يقاوم 

 د.عبد القادر يوسف ترنني

ربيع اإلدرييس

يجـب أن ال ننــــظر إلى 
من اختلفـــــوا عنا في 

الطائـــــفة والـــــــدين 
بأنهـــــم غربـــاء، ألن 

سيكــــــرس روح  ذلك 
الفــــرقة والتطـــــرف 

الــــــذي جــــاءت بــــــه 
المجــاميع اإلرهـابية.
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شائعات مواقع التواصل االجتامعي التي يسيطر عليها 

ما  تُظهر عكس  منافقة،  اإلرهابيون يف صورة جامعات 

تُبطن بهدف أن يصدقها الجمهور غري الواعي.

لذلك نرى أن من مهام اإلعالم العمل عىل تبصري الرأي 

العام بالقضايا املهمة واألفكار الخطرية وكيفية مواجهة 

هذه األفكار، من خالل وضع آلية لتحصني الرأي العام 

وتعمل  لإلرهاب  تنتمي  التي  االلكرتونية  الجيوش  ضد 

كتائب  لديه  إرهايب  تنظيم  فكل  الشباب،  تجنيد  عىل 

وتشويه  املجتمعات  زعزعة  عىل  تعمل  الكرتونية 

املفرتض  ومن  عدائيرّة،  ملخططات  والرتويج  الحقائق 

علمية  بطرق  اإلرهاب  ظاهرة  أبعاد  اإلعالم  يتناول  أن 

ال  وأن  وثقافية،  وفكرية  وأمنية  وفقهية  واجتامعية 

يكتفي بدور واحد فقط، ألن األدوار مكملة لبعضها يف 

مواجهة الفكر املتطرف.

 أسباب متعددة للتطرّف 

أسباب  أن  رأى”  نزار محمد،  الشيخ  الديني  الباحث 

فمنها  واملجتمع،  البيئة  حسب  متعددة  التطررّف 

وضعف  الشعبي  التمثيل  ضعف  مثل  سياسية  أسباب 

كعدم  اقتصادية  ومنها  القرار،  صناعة  يف  املواطن  دور 

تحقيق العدالة االقتصادية، إال أن هناك أسباب رئيسية 

من  املعرفيرّة  املنظومة  فضعف  معرفية،  و  اجتامعية 

بني  الثقة  وضعف  التطرف،  لنشوء  املبارشة  األسباب 

الحكومة واملجتمع ومن ثم املجتمع والدولة تعد سبباً 

إضافياً وبيئة خصبة لنمو التطررّف.

الديني كنموذج سنجد صداه يف  التطررّف  ولو أخذنا 

كاملسيحية  الساموية  الديانات  وباألخص  الديانات  كل 

ومنها  أيضاً  أسبابه  التطررّف  من  النوع  ولهذا  واالسالم، 

وجود  كذلك  يعتنقون،  مبا  الدين  معتنقي  اميان  عدم 

العلامء  من  فالكثري  الدينية  باألمور  املعرفية  الفجوة 

لعامة  وتعريفها  تبيانها  دون  الكتب  من  أجزاء  يرتكون 

وجود  أيضاً  الديني  التطررّف  أسباب  ومن  املسلمني، 

آراء  فيها  املتطرفني،  أحاديث ضعيفة وغري مسندة بني 

مطاِبقة ملا ُهم فيه من تنافر واختالف، وُهم يستغلون 

هذه األحاديث الضعيفة وغري املسندة لدعم مواقفهم 

وآرائهم، لذلك عىل العلامء وأصحاب القرار أن يعملوا 

عىل وضع الحلول املناسبة والناجحة لتخليص األمة من 

هذا التطررّف من خالل تبيان صورة اإلسالم الحقيقية.  

يوسف سامي

الشيخ نزار محمد

يجـب أن ال ننــــظر إلى 
من اختلفـــــوا عنا في 

الطائـــــفة والـــــــدين 
بأنهـــــم غربـــاء، ألن 

سيكــــــرس روح  ذلك 
الفــــرقة والتطـــــرف 

الــــــذي جــــاءت بــــــه 
المجــاميع اإلرهـابية.
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تقرير

 )( صحن العقيلة
العتبة الحسينية تحتفي بإكمال المرحلة األولى لمشروع

 » التكريم  خالل  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  وقال   

أتقدم بخالص شكري وامتناين وتقديري لإلخوة األعزاء 

الذين  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  خدمة  يف  العاملني 

النجاز  بالنهار  الليل  وواصلوا  جهودهم  يف  اخلصوا 

السالم،  عليها  زينب  العقيلة  من صحن  األوىل  املرحلة 

حب  يف  والتفاين  واإلخالص  العالية  الهمة  هذه  ولوال 

شكل  عىل  انعكس  الذي  السالم  عليه  الحسني  اإلمام 

هذا االنجاز الذي مل نكن نتوقعه أن يتم يف هذه الفرتة 

القياسية، فشكرنا وتقديرنا وامتنانا لإلخوة األعزاء عىل 

ما يبذلونه من جهود متواصلة مخلصة ويبذلون كل ما 

بوسعهم من اجل انجاز هذه املستلزمات وبالذات لهذا 

املرشوع العمالق«.

إيصال  يف  أسهمت  التي  األمور  إىل  سامحته  وتطرق 

املرشوع إىل هذه املرحلة فقال » بفضل من الله تعاىل 

فان  األخوة  عند  شهدناه  وما  الشهداء  سيد  وبركات 

انجاز  يف  أسهمت  التي  املقومات  من  مجموعة  هناك 

هذه املرحلة بهذه الفرتة القياسية منها إخالص القامئني 

للخدمة  وحبهم  وتفانيهم  العالية  وهمتهم  بالعمل 

استمرارية  نشاهد  كنا  حيث  بالنهار  الليل  ومواصلة 

الظروف  يف  وكذلك  املتواصلة  الليل  ساعات  يف  العمل 

الجوية الصعبة سواء يف الصيف الحار او الشتاء البارد 

من اجل انجاز هذه املرحلة املهمة، والتي تعترب مفتاحا 

لألخوة  معروف  أنه«  منوها  الالحقة«  باملراحل  للبدء 

ان املنطقة فيها كميات من املياه التي متنع من انجاز 

املراحل املهمة للمرشوع وكانت تحتاج إىل جهد هنديس 

وفني وأفكار هندسية تنم عن قدرة وإمكانية هندسية 

مبواصفاتها  األوىل  املرحلة  هذه  انجاز  إىل  تؤدي  عالية 

املكننة  واستعامل  االنجاز  وجودة  الدقيقة،  الهندسية 

الفرتة  يف  املرحلة  هذه  انجاز  إىل  أدت  التي  الحديثة 

وانجاز  الالحقة  املراحل  انجاز  يتم  أن«  آمال  القياسية« 

انجاز  حيث  من  األول  املرشوع  كونه  بأكمله  املرشوع 

بوجود  املتمثلة  املنطقة  وطبيعة  املنطقة  استمالكات 

مام جعل  األرض  من سطح  قريب  مستوى  املياه عىل 

املرشوع معقدا وصعبا عن بقية املشاريع«.

 وبني أن« وضع التصاميم الهندسية التي تعالج مشكلة 

املياه ليس باألمر السهل والهني ولكن بحمد الله تعاىل 

احتفت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة بتكريم الكوادر الهندسية العاملة ضمن مرشوع صحن العقيلة زينب عليها السالم، 

تثمينا منها لعملها يف إكامل املرحلة األوىل، بحضور املتويل الرشعي للعتبة املقدسة وأمينها العام والكوادر الهندسية والفنية.

 وتم التكريم عىل قاعة خاتم األنبياء مساء يوم الثالثاء املوافق )22 - 5 - 2018(.

• تقرير: عامد بعو

• تصوير: خضري فضالة
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وقدرة األخوة وخصوصا أصحاب االختصاص من حملة 

الشهادات العليا الذين قاموا بوضع التصاميم اإلنشائية 

والخطط الهندسية التي تحقق من خاللها إحاطة هذا 

املوقع بجدار محصن أحاط بأرض املرشوع بحيث ميكن 

من  هناك  وليس  األرض  داخل  كبرية  أعامق  إىل  البناء 

املياه  تخوف مستقبالً حينام تكمل املنشئات أن تهدد 

منشئات املرشوع فشكرنا الجزيل لهم ونسأل الله تعاىل 

إن  ونأمل  حسن،  بقبول  العمل  هذا  منهم  يتقبل  أن 

العالية ويستمر  الهمة  أن تستمر هذه  تعاىل  الله  شاء 

واملتابعة  اإلرشاف  هذا  ويستمر  للمرشوع  الدعم  هذا 

العاملني  واألخوة  املؤسسة  قبل  من  واملتابعة  امليدانية 

وتعاوناً  تفهامً  منهم  وجدنا  الذين  والفنيني  املهندسني 

وتنسيقاً كبرياً مشرتكاً مع األخوة يف إدارة العتبة من اجل 

انجاز هذه املرحلة وطيرّها خالل فرتة زمنية قياسية«.

هذه  إنجاز  أتوقع  أكن  مل  حقيقة  أنا  قائال«  وأضاف   

املرحلة املعقدة والصعبة بهذه الرسعة ولكن بحمد الله 

تعاىل فام وجدناه لدى األخوة من املقومات والصفات 

أدى اىل انجاز املرحلة بهذه الرسعة، ونأمل ان شاء الله 

تعاىل أن يستمر االندفاع ومسابقة الزمن، من اجل انجاز 

املراحل األخرى، وأن يستمر عمل الجميع بروح واحدة 

يشعر  وأن  طيبة  نتائج  إىل  الوصول  اجل  من  وتسابق 

كل فرد انه مسؤول وان النجاح الذي يحققه هو نجاح 

للجميع، وهذه مسألة وقاعدة مهمة يف نجاح العمل«. 

وختم سامحته قائال« إن املرشوع ميثل طفرة حضارية 

ونوعية يف تطوير الخدمات التي تقدم للزائرين الكرام 

تعاىل  الله   ونسأل  العاليني  وتقديرنا  شكرنا  نكرر  لذا 

أن يتقبل بقبول حسن وان ميد يف أعامر الجميع حتى 

ونشهد  والرابعة  والثالثة  الثانية  املرحلة  افتتاح  نشهد 

يف  والجميع  السالم  عليها  زينب  العقيلة  افتتاح صحن 

وهو  اآلخر  العمالق  باملرشوع  نبدأ  حتى  وأمان،  سالم 

صحن حبيب بن مظاهر األسدي إن شاء الله تعاىل يف 

الجهة األخرى وهذا ليس ببعيد، وأقدم شكري وتقديري 

يف  املسؤولني  األخوة  وجميع  جميعاً  األخوة  إىل  كذلك 

التي  الخدمية  الدولة  دوائر  جميع  واىل  العتبة،  إدارة 

تعاونت تعاونا كبريا مع األخوة من اجل انجاز املرشوع 

وغريها من الجهات التي مل يسع ذكرها ».

هناك 

مجموعة من 

المقومات 

التي أسهمت 

في انجاز 

هذه المرحلة 

بهذه الفترة 

القياسية 

منها إخالص 

القائمين 

بالعمل 

وهمتهم 

العالية 

وتفانيهم 

وحبهم 

للخدمة

‚
‚
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الغيبيات امر واجب االميان به وذلك بناء عىل ما ورد يف ايات القران الكريم كام ورد يف سورة 

الكهــف حيث جــاءت فيها الكثري من الغيبيات والــدالالت ويف مقدمتها قدرة لله تعاىل عىل 

احياء املوىت وقصة ذو القرنني لو رجعنا اىل االصل اللغوي لكلمة الغيب نجدها تدل عىل اصل 

صحيح يعني تســرت اليشء عن العيون والغيب هو ماغاب عن الحواس مام ال يعلمه اال الله 

فالغيب يستعمل يف كل غائبة تغيب عن الحواس فهي غيب بالنسبة لإلنسان وكل يشء غاب 

عن علم االنسان فهو غيب ) الجوهري، معجم مقاييس اللغة،ج4، ص4-3(.

الغيبيات وتأثيرها في
نفسية االنسان

 اما اصطالحا فهو ماغاب عن الحس ومل يكن عليه 

علــم يهتدي به الفعل فيحصل به العلم فكل يشء 

يغيب عن االنســان يؤمن به اميانا يقينا قال تعاىل 

ِّلُْمتَِّقنَي*  :« امل* َذلِــَك الِْكتَاُب الَ َريَْب ِفيــِه ُهًدى لل

ــالَة َوِمامَّ  الَِّذيــَن يُْؤِمُنوَن ِبالَْغيْــِب َويُِقيُموَن الصَّ

َرزَقَْناُهْم يُنِفُقوَن«)سورة البقره: اآلية 1-3( ويقرر 

القــران الكريم ان الغيب لله وحــده قال تعاىل:« 

َوِعنَدُه َمَفاتُِح الَْغيِْب الَ يَْعلَُمَها إاِلَّ ُهَو َويَْعلَُم َما يِف 

الرَْبِّ َوالْبَْحِر َوَما تَْسُقُط ِمن َورَقٍَة إاِلَّ يَْعلَُمَها َوالَ َحبٍَّة 

يِف ظُلُــاَمِت األَرِْض َوالَ رَطٍْب َوالَ يَاِبٍس إاِلَّ يِف كِتَاٍب 

ِبنٍي« )سورة االنعام، اآلية: 59(. مُّ

شــغلت االمور الغيبية عقول النــاس منذ البواكر 

االوىل لوجــود االنســان حيــث انــه ومنــذ االزل 

كان يفكــر كثريا مبا يحيط بعامله مــن امور كونية 

كالعــامل ومافيــه مــن ظواهر طبيعيــة يعجز عن 

تفســريها لذلك نجد االنســان قدميا وعند حدوث 

ظاهرة طبيعيــة خارج نطاق ســيطرته يحاول ان 

يقوم بأعامل يرسرّ من خاللهــا الطبيعة كالطقوس 

والقرابني والدعوات والعزائم والطالسم الن اغلب 

الظواهــر الطبيعية التي تحدث وان كانت تحدث 

نتيجــة لظاهــرة طبيعيــة اال انها تبقــى نوعا من 

االبتالءات التي تصيب االنسان واالمتحانات االلهية 

والتــي قد تكــون ناتجة عن غضب الهي بســبب 

العصيــان املتفيش بني الناس ألوامر الله تعاىل فقد 

ورد عن االمام الصادق عليه الســالم » اذا فشــت 

أربعة ظهرت اربعة، اذا فشــا الزنا ظهرت الزالزل، 

واذا امســكت الــزكاة هلكت املاشــية، وإذا جار 

الحكام يف القضاء امســك القطر من الســامء، واذا 

خفرت الذمة نرص املرشكون عىل املسلمني«

ونجد الكثري من الظواهر واالبتالءات التي تفشت 

يف مجتمعاتنا يف الســنوات االخرية وســيطرت عىل 

اذهان الناس وأثارت الذعر والتفســريات الشعبية 

املختلفة بني اوســاط الناس ويف مقدمتها ما لوحظ 

من اختالفات وظواهر كونيــة كالزالزل واألعاصري 

والقحط الذي تفىش يف بعض االرايض والجدب وقلة 

املياه وكل هذه وغريها وان اختلفت تفســرياتها يف 

اذهان النــاس فهي امنا تتطلب منــا كبرش التفكر 

ومراجعة النفــس والرتاجع عن الكثري من االخطاء 

والســلبيات التي نرتكبها بحق انفسنا وبحق غرينا 

والتي تكون عاقبتها وخيمة.

د. خديجة حسن عيل القصري

مقاالت
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يعد التخطيط البيئي والعمراين من األساسيات التي يعوَّل عليها للتخلص من املشاكل واملعوقات التي تواجه مدينة كربالء بعد أن 

شهدت توسع سكاين وعمراين يف السنوات األخرية واستقبالها آلالف النازحني واملهاجرين إليها، ومن اجل توضيح أهمية التخطيط 

ودوره يف املحافظة عىل البيئة الحرضية وتطوير الحياة العمرانية وإيجاد الحلول الهندسية لها التقت مجلة الروضة الحسينية مدير 

التخطيط العمراين ملحافظة كربالء املهندس باسم عباس عيل..

مدير تخطيط محافظة كربالء
بال تخطيط سيكون التنفيذ عشوائيا..

والعتبتان المقدستان أكثر الجهات تعاونا والتزاما

حوار: سالم الطايئ

 ما هي املهام األساسية ملديرية التخطيط العمراين يف كربالء ؟

• تبنرّت مديرية التخطيط واإلعامر يف محافظة كربالء إعداد تصاميم 

تفصيلية للمحافظة بحدودها اإلدارية بالكامل ، ولعل من أهم التصاميم 

العمرانية التي تبنتها وتم املصادقة عليها بشكل أصويل ونهايئ هو مرشوع 

التوسعة املحيط بالحرمني الرشيفني يف كربالء،  وتم املصادقة علية بتاريخ 

2014/2/5 وهو االن قيد التنفيذ ، وجزء من مرشوع )77 مركز املدينة( 

عاتق  عىل  تقع  فهي  املشاريع  بقية  أما  الشيعي،  الوقف  ديوان  تبناه 

القطع  وتوفري  املدينة  توسع  تفاصيلها من حيث  بكل  املحافظة  مجلس 

السكنية للرشائح املشمولة بالسكن وتوفري مباين الخدمات التي تحتاجها 

املحافظة بالكامل وتحديث التصاميم القطاعية يف محافظة كربالء والبالغ 

عددها ما يقارب 450 تصميم قطاعي معد منذ فرتة طويلة والتي متت 

املبارشة بها وإدخالها نظام gis   ونظام  AutoCAD  وأصبحت موثقة 

ومؤرشفة وخاصة يف موضوع تغيري االستعامل ومواضيع تخصيص األرايض 

للدوائر الحكومية واالستثامر. 

 هل للمخططات والتصاميم آثار عىل محاور منو املدينة وتطورها 

العمراين ؟

مدينة  كل  أسس  لوضع  األوىل  الخطوة  الن  تأثري  هناك  تأكيد  بكل   •

مستقبيل  تخطيط  عمل  املهم  فمن  العمراين،  والعمل  بالتخطيط  تبدأ 

البعيد  للمستقبل  الحالية ووضع نظرية تخطيطية  املدينة  يحل مشاكل 

املدن  اغلب  تواجه  التي  املشاكل  تقدير 25 سنة، واهم  اقل  عىل مدى 

من الناحية التخطيطية هو موضوع النقل وموضوع توفري القطع الالزمة 

والرضورية للتوسع السكاين والعمراين، ودأبت مديرية التخطيط العمراين 

حوارات 
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عىل ان تحيل بعض املشاريع اىل مكاتب استشارية والقسم اآلخر ينفذ 

من خالل كوادرنا سواء يف الوزارة ام املحافظة وهذا هو عملنا األساس ، 

فبال تخطيط سيكون هناك تنفيذ عشوايئ ينتج عنه الكثري من املشاكل، 

استعامالت  ناحية  من  األمان  صامم  هو  املحافظة  يف  العمراين  فالعمل 

األرايض وعدم التجاوز عىل االستعامالت املثبتة حسب التصاميم القطاعية 

املصادقة أو األساسية املصادقة.

 ما هي ابرز املعوقات التي تواجه عملكم وكيف تواجهون موضوع 

تفتيت البساتني العشوايئ؟

• تم تنفيذ ما يقارب 30% من التصاميم املصادق عليها ملحافظة كربالء 

سنة 2009 بالرغم من أن الفرتة القياسية املقررة لالنجاز هي لغاية عام 

2035، وتوجد هناك بعض املعوقات يف التنفيذ إال أنها ال ترقى إىل حد 

أن تصبح عشوائيات ، وهناك موضوع واحد مل يتم السيطرة عليه بشكل 

االن  لحد  تعديلها  يتم  مل  القدمية  القوانني  أن  بسبب  التفتيت  تام وهو 

وبالتايل  الدولة  لصالح  نصيبه  عن  بالتخيل  البستان  تجرب صاحب  والتي 

يعمل املواطن عىل التفتيت دون الرجوع اىل الدولة وبحسب ما تقتضيه 

يرغبون  ممن  البساتني  أصحاب  نوجه  نحن  لذلك  الشخصية،  مصلحته 

بالتفتيت مراجعة مديرية التخطيط من اجل التعاون املشرتك وإرشادهم 

ووضع الخرائط التفصيلية التي تساعدهم يف توفري الخدمات والشوارع 

وبقياسات ثابتة 

 ماهي الجهات التي يتم التعاقد معها يف عمل مديرية التخطيط 

العمراين؟ 

• يتم التعامل يف عملنا مع مكاتب هندسية استشارية عاملية بريطانية 

وإماراتية وايطالية إضافة إىل العراقية، ويتم العمل عن طريق اإلعالن من 

املكتب االستشاري املكون من لجنة متخصصة عن املرشوع ويتم بعدها 

التعاقد مع الرشكة التي يرسو عليها املرشوع، وبعض املشاريع تأخذ وقتا 

طويال بعد التعاقد لتبارش يف املرشوع ألنها تتطلب جمع كافة املعلومات 

عنها.  

يف السابق كانت اغلب التصاميم إجبارية عىل املواطن فتصدر بشكل 

الحاكمة  السلطة  برغبة من  أو  املنحل  الثورة  قيادة  قرارات من مجلس 

وهي ال تصب يف مصلحة املواطن، وبعد عام 2003 تم العمل بطريقة 

واخذ  املواطن  اىل  والنزول  وسكانها  املدينة  حاجة  حسب  متاما  مغايرة 

اآلراء واالستشارات وإرشاك املنظامت ويتم اإلعالن ملدة شهرين قبل البدء 

بتنفيذ أي تخطيط 

 هل هناك تخطيط عمراين يشمل املناطق الريفية ؟

• لدينا يف كربالء سبع وحدات إدارية كل منها لها حدودها املنفصلة 

عن األخرى وتبقى املساحات البينية مابني الوحدات اإلدارية تشمل القرى 

وهي تواجه مشكلة يف عموم العراق بتابعيتها ومن املسؤول عنها ومن 

الذي يقدم الخدمات لهذه القرى كل هذه األمور من الناحية القانونية 

كربالء  محافظة  يف  العمل  تم  لها،  القوانني  وتفعيل  ترشيع  إىل  تحتاج 

من عام 2010-2013  عىل التنمية الريفية املكانية ملا يقارب 425 قرية 

أسست بتصاميم جديدة قسمت إىل أنواع تتكون من القرية األم والقرى 

التابعة ويكون الرتكيز يف الخدمات يف القرية األم ونحن يف انتظار قانون 

ترشيع  يشمل كافة القرى ، وهذا املوضوع يحد بشكل كبري من الهجرة 

من الريف إىل املدينة إضافة اىل توفري الخدمات والتنظيم يف تلك القرى.

 كيف يتم التعامل مع املشاريع املرضة بالبيئة وهل هناك إجراءات 

بشأنها؟ 

املهمة ولو شاهدنا بعض هذه  الحياة  البيئة تعد من مفاصل  لعل   •

املشاريع كانت تبعد سابقا ملسافات عن املناطق السكانية إال إننا اليوم 

نجد إن هذه املشاريع أصبحت يف وسط املناطق السكنية نتيجة التوسع 

نبعد  أن  التخطيط  أولويات  من  وكان  نشهده،  الذي  والعمراين  السكاين 

وهكذا  كربالء،  ملحافظة  األساس  التصميم  حدود  عن  مشاريع  هكذا 

القادمة  األشهر  به خالل  العمل  عليه وسيتم  تخطيط موجود ومصادق 

مع  بالتعاون  واملعامل  الحرفية  والصناعات  الصناعي  الحي  من  ابتداء 

ويف  كربالء  دار يف  آخر  كم عن   12 موقعها  سيبعد  والتي  كربالء  بلدية 

مواقف  موضوع  كذلك  املدينة،  من  ترحيلها  عن  سيعلن  إكاملها  حال 

بإنشاء كراج شاميل وآخر  املبارشة  املوحدة( سيتم  )الكراجات  السيارات 

تعاين  التي  املالية  السيولة  بسبب  االستثامر  طريق  عن  وسيحال  جنويب 

منها الحكومة ويتم تحويل الكراج القديم إىل كراج أحياء داخل املدينة .

 كيف تجدون تعاون العتبات املقدسة مع مديرية التخطيط يف ظل 

النهضة العمرانية التي تشهدها هذه العتبات ؟ 

• بشكل عام ان مدى التزام محافظة كربالء بكل دوائرها ومؤسساتها 

ومتعلقاتها بالتصاميم أفضل من بقية املحافظات يف العراق ، فقد تصل 

إىل حد 95% بتنفيذ مفردات التصاميم القطاعية واألساسية املصادقة، إال 

إن أكرث الجهات تعاونا والتزاما بالتخطيط العمراين والتصاميم األساسية 

الحسينية والعباسية، فلم يذكر أي مرشوع تم  املقدستان  العتبتان  هام 

مبارشتهم به دون الرجوع اىل مديرية التخطيط والعمل ضمن القوانني 

املتاحة وبأدق التفاصيل ولكافة املشاريع الكبرية والصغرية، فهناك تعاون 

العامتني  األمانتني  من  مبارش  وبإرشاف  الهندسية  الشعبة  مع  مشرتك 

والذين اثبتوا حسن اإلدارة واختيار املشاريع.  ‚‚
نوجه أصحاب البساتين ممن يرغبون بالتفتيت 

مراجعة مديرية التخطيط من اجل التعاون 
‚‚المشترك

العدد 124 - شهر شوال 1439 هـ20



السيدة زينب وفتوى الدفاع الكفائي

والء الصفار / العراق

التي  العظيمة  اإلصالحية  الثورة  أن هذه  بالذكر  والجدير 
كتب لها الخلود ليس من املنطقي أن نربط جميع حيثياتها 
وسعة انتشارها وخلودها بأحداث غيبية فقط، الن ذلك ميحو 
جهودا كبرية وأدوارا مهدت لها قبل وقوعها فضال عن مواقف 
السياسة  بفضح  وأسهمت  الواقعة  أعقبت  مهمة  وأدوار 
البيت عليهم  أمئة أهل  العام كمواقف  الرأي  األموية وقلب 
عىل  املنهج  ذات  انتهجت  التي  والثورات  والحركات  السالم 

مر التاريخ.
ومن الطبيعي أن أي ثورة يراد لها الخلود ال بد ان تستمد 

منهجها من ثورة عاشوراء وتسري وفق األطر التي واكبتها.
الوقوف  اود  ملا  املستهل  أعاله متثل  املقدمة  فان  وبالتايل 
عنده يف هذه االسطر من املقالة، اذ اننا وبعد مرور )1400( 
عام نجد أن ذات البقعة شهدت انطالق ثورة كبرية تحركت 
املرجعية  أطلقتها  التي  الكفايئ(  )الدفاع  فتوى  عىل  بناء 
الدينية العليا للدفاع عن األرض والعرض واملقدسات بعد أن 
استكبارية  دولية  قوى  قبل  من  انتهاكها  خطورة  استشعرت 
األحداث  بتلك  فتجددت  )داعش(،  مسمى  تحت  اجتمعت 
ذكريات عاشوراء خصوصا من خالل قصص األبطال ومواقف 

الشهداء ومجريات الحرب.
الطف  أعقبت واقعة  التي  بدء فان األحداث  وعودا عىل 
عن  والكشف  رقعتها  اتساع  يف  وأسايس  مهم  دور  لها  كان 
مبادئها وتوضيح أهدافها، خصوصا من خالل الدور اإلعالمي 
الذي مارسته السيدة زينب عليها السالم يف الكشف عن زيف 
أوهمت  التي  املضللة  اإلعالمية  ووسائلها  األموية  السياسة 

الجمهور وغيبت الحقائق.
وفق  اإلعالمية  بحركتها  انطلقت  السالم  عليها  أنها  إذ   
عاملة  وكانت  ومدروسة  سليمة  وخطط  مسبق  تخطيط 
إليه  ستؤول  وما  التحرك  ذلك  ونتائج  لحيثيات  ومدركة 
األحداث، فلجأت إىل مامرسة دور مضاد يف الكوفة ويف طريق 
ملامرسة  االنتقال  ثم  ومن  يزيد  الطاغية  ومجلس  السبي 
دور آخر ميكن أن نطلق عليه بالدور اإلعالمي الهادف أثناء 
باملدينة  الشام صوب كربالء مروراً  العائلة من  خروجها مع 

املنورة.

أجواء  فيه  نعيش  زلنا  ال  الذي  الوقت  يف  فإننا  وبالتايل 
االنتصار عىل داعش البد أن نلتفت اىل رضورة استنساخ ذات 
التجربة والسري يف نفس الطريق ومامرسة ذات املنهج الذي 
االنتصار  عىل  للحفاظ  السالم  عليها  زينب  السيدة  انتهجته 
لضامن  ابرز شواهده  عن  ناصعة  وبث صور  رقعته  واتساع 
التي  املضادة  اإلعالمية  الحرب  دميومته خصوصا يف مواجهة 
يتبناها اإلعالم الغريب وأدواته من اإلعالم الدويل واملحيل الذي 
عىل  والتأثري  وتزييفها  الحقائق  لتشويه  يوميا  سمومه  يبث 

الرأي العام.
املنجز  هذا  عىل  للحفاظ  الخطوات  أوىل  أن  املؤكد  ومن 
العظيم تتحقق من خالل التوثيق اإلعالمي لجميع مجريات 
األحداث وتسخري وسائل اإلعالم املتعددة واملتنوعة للتعريف 
وتوثيق ما تحقق من انتصارات وما شهدته ساحات الحرب 

من بطوالت وما لحق بالعدو من هزائم وانكسار وخسائر.
مشاهد  إظهار  اليوم  العراقي  اإلعالم  عىل  ينبغي  ال  كام 
لتوفري  الخجولة  والحمالت  الشهداء  عوائل  عىل  االنكسار 
حقوقهم وصور االستعطاف عىل وجوه ذويهم لفتات بسيط 
أجواء  نعيش  زلنا  أننا ال  املؤسسات خصوصا  قبل بعض  من 

الفتوى وفرحة االنتصار.
التقصري  تغطية  املطلب  هذا  وراء  من  يقصد  وليس   
الواضح يف حق الشهداء والجرحى وعوائلهم من قبل الجهات 
املعادي  لإلعالم  يتسنى  ال  ليك  إمنا  العالقة  ذات  الحكومية 
واملتصيد دوما يف املياه العكرة استغالل تلك الحالة يف الرتويج 
من  التقليل  اىل  الرامية  املسمومة  وغاياتهم  أفكارهم  إىل 
دور وآثار الفتوى املباركة والطاعة التامة التي أبداها أبطال 
العراق يف القوات املسلحة واملتطوعني امللبني لنداء املرجعية 

يف الذود عن الوطن ومقدساته.
كام أن عىل عوائل الشهداء رغم كل التقصري بحقهم أن ال 
يتناسوا أن أبناءهم مل تذهب دماءهم سدى ألنها سارت عىل 
خطى ثورة اإلمام الحسني عليه السالم، وبالتايل فإن جزاءهم 
عند الله تعاىل محفوظ وسيغبطهم عليه يوم الحرش كل من 
يف  نصيب  له  يكن  مل  وحطامها  الدنيا  فتات  وأن  منه،  حرم 

أذهانهم عند خروجهم للتضحية يف سبيل هذا الوطن.

من غري املمكن أن نختزل واقعة عاشوراء بحدث جرى يف بقعة معينة ويف زمن محدد خصوصا إذا ما عرفنا أن 

لتلك الواقعة متهيدا مسبقا أعلن عنه الرسول محمد صىل الله عليه واله قبل أكرث من نصف قرن من حدوثها 

أي يف يوم والدة اإلمام الحسني عليه السالم، كام أن الروايات التي وردت عن أمئة أهل البيت عليهم السالم 

تؤكد أن ذكراها ستتجدد عند ظهور قائم آل البيت عجل الله تعاىل فرجه الرشيف وعند ساحة املحرش.

رؤى 
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تقارير

)(معهد اإلمام الحسين
لرعاية المكفوفين وضعاف البصر

وقال مدير معهد اإلمام الحسني عليه السالم للمكفوفني 

وضعاف البرص االستاذ سامي جواد كاظم« افتتح  معهد 

البرص  للمكفوفني وضعاف  السالم  عليه  الحسني  اإلمام 

موافقة  استحصال  بعد   2017-2016 الدراسية  للسنة 

املهدي  عبد  الشيخ  الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

الكرباليئ.

الدورات  نقيم  كنرّا  املرحلة  هذه  قبل  كاظم«  أضاف 

الخاصة بهذه الرشيحة يف عموم العراق بشكل متهيدي، 

تبنيرّ  وقد  وأعامرهم  املكفوفني  أعداد  نتعررّف عىل  ليك 

برعاية  سعينا  ولذا  جداً،  كبرية  األعداد  ان  بعد  فيام 

املتويل الرشعي للعتبة الحسينية الفتتاح مدرسة خاصة 

برشيحة املكفوفني، ضمن الضوابط واملوافقات األصولية 

ووزارة  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  املعتمدة يف 

الرتبية.

هذه  واكب  وقد  االبتدايئ  االول  مبرحلة  ابتدأنا   » وبنيرّ

كربالء  مدارس  كافة  اىل  الرتبية  مديرية  إيعاز  البداية 

لغرض نقل الطلبة املكفوفني وضعاف البرص اىل معهد 

اإلمام الحسني «.

أن  دورات  استطعنا خالل خمس  املعهد«  مدير  وتابع 

تتمثل  تعليمية  وسائل  عرب  للمكفوفني،  معلرّمني  نهيئ 

بها  يتعلم  التي  الرئيسية  اللغة  وهي  ابرايل،  لغة  يف 

املكفوف القراءة والكتابة«. 

يعد معهد اإلمام الحسني)عليه السالم( لرعاية املكفوفني وِضعاف البرص الجهة الرائدة يف كربالء لرعاية هذه الرشيحة املحرومة من 

التوعية والتعليم والتسلّح باملعرفة.

ونظراً للقصور الحكومي الكبري يف هذا الجانب فقد رَعت العتبة الحسينية املقدسة هذا املرشوع وغريه من املشاريع املامثلة، التي 

تهدف اىل النهوض بالرشائح االجتامعية ذات الحاجة املاّسة اىل الرعاية واالهتامم والتعليم واملعالجة.

• تقرير: عامد بعو

• تحرير: صباح الطالقاين

بادرة خير إلنارة الظالم
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محافظة  خارج  من  بالتسجيل  الراغبني  بخصوص  وأما 

كربالء قال مدير املعهد إنه« ال مانع من تسجيلهم رشط 

توفر السكن لهم.

الكبار  املكفوفني  رشيحة  لدعم  أنه«  كاظم  وأوضح 

بني  أعامرهم  ترتاوح  للذين  األمية،  ملحو  مركزاً  افتتحنا 

)15- 55( عاماً حيث يحصل الطالب يف نهاية املراحل 

شهادة  وهي  االبتدايئ،  الرابع  شهادة  عىل  الدراسية 

بناية  عىل  الحصول  عن«  كاشفاً  رسمياً«،  بها  معرتف 

جديدة يف طريق بغداد كربالء، ستضم مراحل الدراسة 

روضة  الفتتاح  مستقبلية  خطط  عن  فضالً  االبتدائية، 

خاصة باألطفال املكفوفني، ستكون األوىل عىل مستوى 

العراق« .

تحدَث  الشمري،  هاشم  عامر  املعهد،  مدير  معاون 

قائالً« يقع معهد اإلمام الحسني عليه السالم للمكفوفني 

يف  املقدسة،  الحسينية  العتبة  التابع  البرص  وضعاف 

ويعد  املقدسة،  كربالء  مدينة  مبركز  السعدية  منطقة 

األول كمعهد أهيل عىل مستوى كربالء والعراق« .

الصحة  وزارات  ِقبل  من  ُمجاز  املعهد   » أن  وأضاف 

تلميذا   )51( حالياً  ويضم  والعمل،  والبيئة  والرتبية 

قبل  من  املجاين  النقل  بوسائل  مجهَّز  وهو  وتلميذة، 

التي  والقرطاسية  الكتب  عن  فضالً  الحسينية،  العتبة 

نستوردها من لبنان وعامن وقطر وجميعها مجانية، مع 

برنامج تغذية خاص بالطلبة املكفوفني«.

لجنة  طريق  عن  يتم  املعهد  يف  القبول   » أن  وتابع 

الصحة املدرسية يف وزارة الرتبية، وألجل مراعاة األعامر 

األمية  برنامج محو  افتتاح  تم  التعليم  اىل  بحاجة  التي 

للمكفوفني لألعامر مابني 15-50 سنة، مع مراعاة األعامر 

الواقعة بني 10- 15 حيث افتتحنا لهم مدرسة اليافعني، 

املكفوفني  معهد  هي  مدارس  أربع  لدينا  أصبح  وبهذا 

ع،  واملرسرّ واليافعني،  االبتدائية،  املرحلة  يخص  الذي 

ومحو األمية«.

محافظات  يف  معلرّمني  بإعداد  قُمنا  الشمري«  وختم 

الكوت واملثنى وذي قار، لغرض مساعدة املكفوفني يف 

محافظاتهم، ونحن بصدد استحصال املوافقات الخاصة 

عليه  الحسن  نور  معهد  لفتح  املعنية،  الوزارات  من 

افتتاح معاهد أخرى  املثنى، ونأمل  السالم يف محافظة 

يف بقية املحافظات مستقبالً« .

أفاد  الحمداين  عيدان  بارق  املكفوفني  معهد  يف  املعلرّم 

أهمها  املكفوفني،  لتعليم  طرق  ة  عدرّ لدينا  بالقول« 

وتتكون  اللمس،  عىل  تعتمد  التي  ابرايل  لغة  طريقة 

من خاليا يف كل واحدة منها ست نقاط، متثرّل الحروف 

اىل  بارزة  األحرف  وتكون  نستخدمها،  التي  املطلوبة 

األعىل عىل شكل نقاط، والوسيلة الثانية هي الحاسوب 

الناطق حيث نعلرّم املكفوف كيفية استخدامه أوالً ومن 

االستفادة منه، فضالً عن ذلك هناك دروس  ثم كيفية 

السري  تعليمه  ناحية  من  املكفوف  ملساعدة  تخصصية 

الصدمات  من  نفسه  وحامية  األكل،  وكيفية  والحركة 

الخارجية«.

وعن مستوى استقبال املعلومات ونسب النجاح للطلبة 

يف  جيد  مبستوى  الطلبة  أن  الحمداين«  بنيرّ  املكفوفني 

مسألة استقبال املعلومات وكذلك انتقالهم من مرحلة 

اىل أخرى فيبدو بأفضل حالة، وإن نسبة النجاح عالية 

والحمد لله، وذلك بفضل الدعم الال محدود الذي تبديه 

املرشوع  هذا  تجاه  املقدسة،  الحسينية  العتبة  ادارة 

التعليمي واإلنساين الكبري«.

بارق عيدان الحمداين

عامر هاشم الشمري
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خالل العقود الخمسة األخرية قفزت أعداد املسلمني يف أوربا قفزة كبرية أفزعت العامل األوريب 

ودعته إىل إعادة الكثري من الحسابات املستقبلية، فام أن دخلت األلفية الثانية حتى جاوزت 

أعداد املسلمني الخمسة عرش مليونا وهو رقم كبري يضع أصحاب الديانة املحمدية يف املرتبة 

الثانية من حيث عدد السكان وبعد الديانة املسيحية مبارشة وهي الديانة التي اعتنقها األوربيون 

منذ قرون طويلة.

المسلمون في أوربا
صياغة الهوية وإشكاالت التأقلم

ولعل أكرب اإلشكاليات التي تواجه األوربيني اليوم ال تتمثل 

بالطريقة املثىل التي يتخلصون بها من املسلمني عىل غرار 

ما حدث يف أسبانيا عندما سقطت دولة املسلمني يف غرناطة 

وطُــرد املســلمون وأبيــدوا أو أجربوا عــىل التنرص، وال يف 

كيفية إدماج هذه املاليني امللتصقة بثقافتها االسالمية وإمنا 

تتمثل مشــكلة األوربيني بالدرجة األســاس يف كيفية قبول 

هذه األعــداد داخل املجتمــع األوريب ويف كيفية التعايش 

االجتامعي والثقايف الذي يجعل من املسلمني أوربيني حتى 

وإن حافظــوا عىل هويتهم االســالمية، فقــد دعت مراكز 

الدراسات االسرتاتيجية األوربية الغرب إىل اإلقرار بدور وأثر 

الفكر اإلسالمي والعريب يف الثقافة والحضارة الغربية كرشط 

لتجديد الحوار بني الثقافتني. 

وهذه دعوة ال تزال تنتظر رد فعل العرب واملسلمني بنفس 

القدر أيضا من أجل خلق عامل إنساين بال كراهية وال أضغان 

أو عداوات ناجمة بسبب األديان .

وسنتناول يف هذه السلسلة من املقاالت وضعية املسلمني 

يف مجموعة من الدول األوربية التي يشكل فيها املسلمون 

غالبية اجتامعية، وكاآليت:

أوال- مسلموا فرنسا

يتجاوز مســلموا فرنســا اليوم الخمســة ماليــني مقرتبني 

من الســتة ماليني مشــكلني بذلك قوة اقتصادية وسياسية 

واجتامعية ال يستهان بها، ويعد الوجود اإلسالمي يف البالد 

الفرنســية األقدم يف البلدان األوربية نتيجة لقرب فرنســا 

كبلد اســتعامري من بالد املسلمني حيث جرت أول هجرة 

إىل فرنســا بتاريخ 1914م قــدم فيها قرابــة الثالثني ألف 

جزائري ومغريب مســلم لســد النقص الحاصل يف املصانع 

الفرنســية، وجــاوز هذا العــدد النصف مليون مع ســنة 

1950م، نظرا للطلب الشــديد من قبــل املصانع واملعامل 

واملزارع الفرنســية لأليــدي العاملــة األفريقية وخصوصا 

الجزائرية واملغربية والتونسية.

 ولعل هذا العدد املتزايد من املســلمني يف البالد الفرنسية 

جعل املســؤولني وأصحاب القرار من الفرنســيني يدركون 

أن هــذا الوجــود ال ميكــن أن يكــون وجودا عابــرا وغري 

مؤثــر، األمر الذي دعا إىل محاولة تكييف املســلمني وفقا 

للتقاليد الفرنسية وهو ما عرف مبحاوالت )الدمج( الثقايف 

واالجتامعي نظرا ملا تشكله هذه األعداد الهائلة من خطر 

عىل الثقافة الفرنســية وعىل التقاليد الفرنسية االجتامعية 

والثقافية.

إال أن أغلــب تلــك املحاوالت بــاءت بالفشــل فالغالبية 

من مســلمي فرنســا ظلت متمســكة بالتقاليد واألعراف 

اإلســالمية، وظلــت غري منفتحــة عىل املجتمــع الفرنيس 

فالزواج بني الشــباب يتم داخل األرس االســالمية والتعليم 

ظــل يأخذ بنظر االعتبــار حفظ القــرآن الكريم وتدريس 

علومه بني األرس اإلســالمية التي حرصت عىل توفري الكثري 

مــن مدخراتها من أجــل بناء املــدارس العربية ومن اجل 

تشــييد الجوامع واملســاجد الضخمة يف أكرث مناطق املدن 

نارص الخزاعي

مقاالت
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الفرنسية حساسية.

  وقــد ســجلت دائرة اإلحصــاء والهجرة الفرنســية تنوعا 

يف املذاهب اإلســالمية التي ينتمي إليها مســلمو فرنســا، 

فأىل جانب أبناء الســنة هناك الشــيعة االمامية والشيعة 

االسامعيلية والصوفية املنحدرين من أصول غرب أفريقية 

كالســنغال ومايل وغريها، وقد امتازت كل جامعة من هذه 

الجامعــات بالقدرة عىل تنظيم شــؤون أفرادها واالنفتاح 

عىل الجامعات االسالمية األخرى يف املهرجانات واملناسبات 

ذات الطابــع اإلســالمي الخالــص كاألعياد وذكــرى املولد 

النبوي، وشهر رمضان، وعاشوراء..

أما الوضع املعايش لهذه الجامعات فهو األقل مســتوى يف 

عموم البالد نظرا للتمييز العرقي الذي يجعل الفرنيس من 

أصول فرنســية مواطنا من الدرجــة األوىل له األفضلية يف 

العمل والتوظيف والتجارة بخالف مواطني الدرجة الثانية 

التي تتشكل من غالبية مهاجرة من بلدان شتى، األمر الذي 

جعل البطالة متفشية بني صفوف الشبان املسلمني حتى مع 

حصولهم عىل الشهادات الجامعية املؤهلة، ويجري الحال 

نفســه عىل املهاجرين من غري املسلمني أيضا كالبولنديني 

والــروس والكمبوديــني والهنود وغريهم ممــن اتخذ من 

ين من  فرنســا دار إقامة أو ملجأ آمنا، فهم يعانــون األمررّ

أجل الحصول عىل وظيفة الئقة مام يضطرهم اىل الدخول 

بأعامل يأنف منها الفرنســيون، كالجزارة والزراعة وأعامل 

البناء وما شابه ذلك.

إن شظف العيش الذي يعاين منه مسلمو فرنسا ال يقارن إذا 

ما قيس بقضية أخرى تؤرق وجودهم وتنغص معيشــتهم 

وهي )علامنية الدولة( التي ال تبيح قوانينها فتح املســاجد 

يف أي مكان يختاره املســلمون، وال تســمح بغلق البارات 

وأماكــن اللهو املحــرم يف االحياء ذات الغالبية اإلســالمية؛ 

ناهيك عن صعوبة الحصول عىل رخص لفتح مقابر خاصة 

باملسلمني تأخذ بنظر االعتبار تقاليدهم 

وعاداتهــم وطقوســهم يف طريقــة دفن 

املوىت، وناهيك أيضا عن مامرســة الطقوس 

االسالمية واألعراف والتقاليد الخاصة باملسلمني 

كتعدد الزوجــات، وإقامة األذان مبكربات الصوت، 

وإحياء ليايل شــهر رمضان وعاشوراء، وما إىل ذلك من 

أمور مستحبة عند املسلمني مرفوضة وفق قوانني البلدان 

العلامنية.

ورمبا كان هــذا الفقر الذي رافقه كبت واحباط وشــعور 

بالالعدالة من أهم األسباب التي دفعت بشباب املسلمني 

الفرنسيني اىل اعتناق الحركات األصولية املتطرفة ومتابعة 

أمرائهــا وقادتهــا الســلفيني، كالحركــة الوهابية وجامعة 

االخــوان الذيــن يجوبون األماكــن والشــوارع والحارات 

واملســاجد واألزقة أمال يف اقناع الحاملــني بدولة عىل غرار 

الدولــة التي أقامها الرســول األكرم للدخــول يف أجندتهم 

السياســية التي تتخذ من هذا الحلم الربيء وسيلة لغسل 

العقــول واســتغالل الهمم لغايــات ما أنزل اللــه بها من 

سلطان.

ومع كل املشــاكل التي يتعرض لها مســلمو فرنسا، سواء 

كانت مشــاكل متعلقة بالقانون الفرنيس الداخيل الصارم 

أم كانت متعلقة بالضغوطات التي متارسها الدول االسالمية 

الكربى للمتاجرة بهذه األعداد الضخمة من مسلمي فرنسا 

فقد استطاع املسلمون يف فرنسا وكل حسب انتامئه إثبات 

هويتهم الثقافية بعد أن اســتامتوا من أجل الحفاظ عليها 

مقاومني سياســة الدمــج والتذويب التــي حرصت عليها 

سياســة الحكومات الفرنســية املتعاقبة وفشلت فيها مام 

اضطرها بالتايل اىل القناعة مببدأ الحوار مع هؤالء القادمني 

املتشبثني بدينهم وعقيدتهم واسالمهم الذي ورثوه أبا عن 

جد.
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قراءه في كتاب

الوحدة والتقريب

بيد أن الكاتب يشري إىل القواعد الفقهية والعقائدية التي)مل يُتعرض لها ومل 
الوحدة-  تؤخذ بنظر االعتبار(. ويقسمها إىل ثالثة أقسام: قواعد خاصة بنظام 
وقواعد خاصة بنظام التقريب- وقواعد تخص نظام االنسجام والتوافقات. وهي 
مسألة  األدىن  حدها  يف  والتي)تؤمن  الكريم  القرآن  طرحها  التي  الثالثة  النظم 
تجنب ونبذ الفرقة والتنازع بني املسلمني، بل بني أتباع الديانات الساموية، وكذا 
بني مطلق املذاهب والنحل يف املجتمعات البرشية(. وعىل هذا األساس يقسم 

الشيخ العبادي كتابه إىل فصول ثالثة.
يف الفصل األول الخاص بنظام الوحدة، يبدأ الشيخ العبادي بتعريف الوحدة 

نظام  بناء  يف  األساسية  القواعد  إىل  يتطرق  بعدها  الستة.  أقسامها  يذكر  ثم 
اإلسالمي.  التاريخ  يف  والتنقيب  البحث  رضورة  هي  األوىل  فالقاعدة  الوحدة. 
من  وقاعدة  العقيدة-  يتجزأ عن  ال  التاريخ جزء  دراسة  أدلة:  ثالثة  لها  ويذكر 
أحب عمل قوم أرشك معهم- وقاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. ويذكر 

اآليات واألحاديث وسري آل البيت التي تعزز ذلك. 
لكن مثة من يحاول منع البحث يف التاريخ اإلسالمي بدليل ظاهر بعض اآليات 
كَانُوا  تُْسأَلُوَن َعامَّ  َواَل  كََسْبُتْم  ا  مَّ َولَكُم  كََسَبْت  َما  لََها  َخلَْت  َقْد  ٌة  أُمَّ مثل)تِلَْك 
 .)164 أُْخَرٰى...()األنعام/  ِوْزَر  َواِزَرٌة  تَِزُر  واآلية)َواَل   .)134 يَْعَملُوَن()البقرة/ 

يركز الكاتب الشيخ العبادي يف بداية مقدمته عىل النصوص القرآنية التي تؤكد عىل رضورة التآلف والتآخي بني املسلمني وهي تحذر يف ذات الوقت 

من الفرقة واالختالف. ثم يشري إىل بيانات الرسول األعظم)صىل الله عليه واله وسلم( وأهل بيته)عليهم السالم( يف هذا اإلطار، وهي عىل مستويني: 

األول أقوالهم، والثاين أفعالهم، بدءا من املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار. بعدها يشري إىل مراجع الدين الكبار السائرين عىل خط الرسول وآله. 

• قراءة أ.د.حميد حسون بجية

عنوان الكتاب: الرأي اآلخر يف الوحدة 

والتقريب. قواعد فقهية وعقائدية

تقريرا ألبحاث: املحقق آية الله الشيخ 

محمد السند

بقلم: الشيخ عيل حمود العبادي

النارش: باقيات/ مكتبة فدك

التاريخ: 2014 م- 1435هـ

الرأي اآلخر في
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ويقول إن اآلية األخرية تدل عىل عكس ما استدل به املانعون، ألنها بصدد )إبطال 
عنه  يعرب  ما  وهذا  وتحقيق(.  فحص  دون  من  السالفة  لألمم  والتقليد  التبعية 

سياق اآلية السابقة أيضا.
ومن سلبيات املنع األخرى رسم حصانة عن النقد لألمم السابقة ومنافاة األدلة 
السابقة ومنافاة رضورة وجود العقل القايض بنبذ التقليد األعمى. وهو ما يتبناه 
القرآن من وصف ألحوال األمم السالفة لتكون عربة لألجيال الالحقة يك ال تقع 
فيام وقعوا فيه، وليتأسوا بأهل الحق والخري والصالح منهم. فعز من قائل: )لََقْد 
يُْفرَتَٰى ...()يوسف/ 111(،)  اأْلَلَْباِب َما كَاَن َحِديًثا  ُويِل  كَاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة ألأِّ

َفاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم يََتَفكَُّروَن()األعراف/ 176(. 
األول قوله  أربعة:  املسلم وعرضه وماله. وأدلتها  الثانية: حرمة دم  القاعدة 
تعاىل)َقالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم تُْؤِمُنوا َولَِٰكن ُقولُوا أَْسلَْمَنا َولَامَّ يَْدُخِل اإْلِميَاُن يِف 
ُقلُوِبكُْم...()الحجرات/14(. وفيها الفرق بني اإلسالم واإلميان: )إن اإلميان يشارك 
اإلسالم، واإلسالم ال يشارك اإلميان(. والثاين قوله تعاىل)َواَل تَُقولُوا لَِمْن أَلَْقٰى إِلَْيكُُم 
اَلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا ...()النساء/ 94(. ويستفاد منها حقن دم من أظهر اإلسالم.  السَّ
من  وثالثا  الشيعة  من طرق  ستا  ويذكر  الفريقني.  من طرق  الروايات  والثالث 
طرق السنة. والرابع سرية النبي)صىل الله عليه واله وسلم(الذي كان يتعامل مع 

كل من شهد الشهادتني معاملة املسلم. 
إنكار أحد أصول اإلسالم  إما  الخروج عن اإلسالم. وهو  ثم يذكر ما يوجب 
األساسية: التوحيد والنبوة واملعاد. وهو كافر بإجامع املسلمني؛ أو إنكار رضوري 

من رضوريات اإلسالم مثل تكذيب النبي وإنكار رسالته.
القاعدة الثالثة: رضورة التمييز بني السرية يف صدر اإلسالم وبني سرية بني أمية. 
ويذكر الفوارق بني االثنني: يف طريق إقامة الحكم- ومنهج النقد والرقابة للحاكم 
والحكم- ومرشوعية طاعة السلطان الجائر- واملواالة للمسلمني دون الكافرين- 

واستباحة املحرمات.
القاعدة الرابعة: مودة أهل البيت)عليهم السالم(رضورة إسالمية. ويفيض يف 
ذكر الدالئل عىل ذلك. القاعدة الخامسة: رضورة تنقيح مصادر الرتاث اإلسالمي.

أهل  نهج  ويكون  وضامناتها.  اإلسالمية  الوحدة  نظام  أسس  يتناول  ثم 
التي  اإلصالحية  األطروحة  زمانه هو صاحب  الذي سبق  السالم(  البيت)عليهم 
)يطرح  النهج  هذا  فكان  له.  املعارصة  األخرى  اإلصالح  اتجاهات  عن  تختلف 
محاوره أقرب يشء من عوملة العدالة واملساواة، ووحدة النظام العاملي، فقد كان 
أسبق من زمانه، والرس يف ذلك هو نبع أفكاره من تسوية البرش يف العبودية لله 
تعاىل(. ويتجىل ذلك عرب األسس التالية: ضامن الوحدة ولو مع القناعة املخالفة 
األنبياء  جميع  والعدل-وتقديس  االجتهاد-والعدالة  فوق  هي  التي  القطعية 
إال  تتم  ال  الوحدة  لهم-وأن  أتباعهم  تقديس  مكانة من  بأعىل  السالم(  )عليهم 

باملحبة واملودة.
أن  هل  تساؤل:  مثة  واالتحاد،  والحوار  التقريب  نظام  يف  الثاين:  الفصل  ويف 
االختالفات بني املذاهب اإلسالمية اختالفات ظنية؟ ويناقش الشيخ من يذهب 
التعويل عىل االختالفات الظنية، يقول إن  إىل ذلك، ويذكر األسباب. وبدال من 
قطعية الخالف )ال تهدم الوحدة وال تتناقض مع الحكم بإسالم اآلخرين(. وهي 
قاعدة مهمة يجب التثقيف عليها ونرشها بني عموم املسلمني لندرأ )نار التكفري 

واستباحة دماء املسلمني وأعراضهم وأموالهم، وهدر حقوقهم الدينية(. 
الرضوريات  عىل  املحافظة  التالية:  بالنقاط  التقريب  أهداف  يلخص  ثم 
الطوائف  لكل  املدنية  والعدالة  واألعراض-  واألموال  الدم  وحرمة  املشرتكة- 
اإلسالمية- واطالع املسلمني عىل متبنيات كل مذهب- وتعبئة الطاقات- والحرمة 

املدنية- وعدم التشنج يف لغة الحوار- وإحياء دور االستشارة واملشاركة يف الحكم. 
ثم يتناول أهم القواعد يف نظام التقريب: 

عليه  الله  النبي)صىل  عهد  يف  للمسلمني  مذاهب  وجود  األوىل:  القاعدة 
واله(-منوذج تعاييش موحد. ففي حياة الرسول كان املسلمون أصنافا متعددة: 
فهنالك املسلم غري املؤمن واملؤمن واملنافق واملستضعف وأهل الضالل واملرجون 
ألمر الله وغريهم بنص القرآن. والبحث يف سرية الرسول يدل عىل )إعطاء كافة 
املسلمني حقوق املسلم التي أقرتها الرشيعة اإلسالمية، عىل الرغم من اختالفهم 

يف صفة اإلميان والنفاق والضالل، وغري ذلك من الصفات(.
القاعدة الثانية: لزوم شمولية التقريب لكل الطوائف واملذاهب اإلسالمية. 

القاعدة الثالثة: العدالة أساس نظام التعايش املذهبي.
اآلخرين.  ومعتقدات  متبنيات  عىل  التعرف  وأسس  أصول  الرابعة:  القاعدة 
ويذكر يف ذلك آيات كرمية هي األساس يف تحقيق وتكوين تلك الرؤية. ويقتيض 
ذلك: عدم جواز نسبة أي حكم تجاه مذهب إال من خالل املصادر املعتربة لذلك 
املذهب. كام يجب اعتامد املشهور لدى كل مذهب. كام أنه البد من االعتامد 

عىل العلم اليقيني وليس الظن.
القاعدة الخامسة: يف النظام السيايس واملواطنة. ويذكر قوله تعاىل: )إِنَّ الَِّذيَن 
ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم....()األنفال| 72(. وفيها-ويف آيات  آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا 

أخرى-تحديد الحقوق والواجبات العامة تجاه النظام السيايس. 
القاعدة السادسة: لزوم إعطاء حق املواطنة لألفراد من دون تفريق. ويتناول 
حديث الفرقة الناجية وتفسري املتطرفني لها. ويقول أن ذلك فاسد ألسباب: عدم 
استخالص مسائل العقيدة والدين من دليل واحد ووجود اختالف بني أحكام دار 
الدنيا وأحكام دار اآلخرة. فصفة اإلسالم تتحقق باإلقرار باللسان لتحقيق املواطنة 
يف دار اإلسالم، وصفة اإلميان تتحقق باالعتقاد القلبي وترتتب عليها أحكام اآلخرة 

للنجاة من النار.
اىل  يرمي  وهو  الوقتية.  والتوافقات  التنسيق  نظام  الثالث  الفصل  ويتناول 
النزاعات  وتبديد  املشرتكة  املصالح  عىل  تحافظ  ورسيعة  آنية  معالجات  إيجاد 

والتشنجات الراهنة.  
مذاهب  مثة  إن  فيقول  املسلمني،  عند  العقائدية  املذهبية  حقيقة  ويتناول 
عقائدية متعددة يف الدين اإلسالمي غري املذاهب الفقهية. فباإلضافة اىل وجود 

الشيعة والسنة هنالك تنوع ملذاهب الشيعة وآخر ملذاهب السنة. 
ثم يناقش رضورة الحلقة املتوسطة بني األمة والكتاب والرسول. ويذكر لذلك 
الدخيلة يف رضوريات  العنارص  وضبط  وتحقيق  الدين  ثوابت  بيان  أدلة:  عدة 

الدين والقيام بدور التفصيل يف القواعد اإلعتقادية. 
ويف مناقشة حقيقة املذهبية الفقهية، مثة تساؤل عن سبب سد باب االجتهاد 
لدى أهل السنة؛ وملاذا أصبحت أراء الفقهاء األربعة ثابتة ال ميكن تخطيها؟ وملاذا 
ُحرصت املذاهب بأربعة رغم وجود عرشات الفقهاء اآلخرين؟ ويأيت التربير أن 
اإلسالمية.  للرسالة  الترشيعية  الهيكلية  لبناء  الترشيع  يف  رضورية  املرحلة  تلك 
وبعد أن يناقش االستدالل القانوين عىل رضورة املرحلة، يتوصل الشيخ اىل رضورة 
دليلني عىل رضورة  يناقش  ثم  الترشيع.  يف  واملراحل  والطبقات  املراتب  وجود 
عصمة الويص يف الدين: اإلحاطة بالروابط والنسب بني الترشيعات يتوقف عىل 

العصمة اللدنية- وأن إدراك املصالح الواقعية يتوقف عل تلك العصمة. 
الخاصة  والعقائدية  الفقهية  القواعد  يف  صغرية  موسوعة  فالكتاب  ختاما، 
بالوحدة والتقريب، أتحفتنا بها أبحاث الشيخ محمد السند، الذي عودنا عىل كل 

ما هو نافع وعميق، ونقلها لنا بأسلوب جذاب الشيخ العبادي.
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التنمية البشرية في

• د. حازم طارش حاتم 

• كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( للعلوم اإلسالمية الجامعة

بحوث

المسيرة الحسينية
• الجزء االول

ففلســفة خلود هذه املســرية هي )اإلنسان(، فهي 

تحايك )اإلنسان( مبعزل عن )املكان والزمان(، وتحافظ 

عىل )قيم ومبادئ اإلنسان(، وتحقق لإلنسان السعادة 

والحياة الكرمية، وتكشف له عن:

1- املشكالت الواقعية التي يعاين منها.

2- املعالجات الواقعية لهذه املشكالت.

وترســم كذلك له يف املســتقبل خطوط التوازي بني 

القيــم واملبــادئ الصاعــدة التي تحفظ كنــه هويته 

الجوهرية و القيم واملبادئ الهابطة، التي تنسخ هذه 

الهوية، ونتائج ذلك السلوك الذي ميثل املرآة العاكسة 

ملا يؤمن به اإلنسان.

ورسرّ دميومة هذه املســرية )التنميــة البرشية( عىل 

مــدار األزمان، وعنرص رفد وتعزيز لألجيال عىل عموم 

اإلنسانية، فهي باقية لبقاء اإلنسان، فهو غايتها وعنرص 

دميومتها.

 التنمية البرشية : 

للولــوج يف العلوم يجب الوقــوف عىل مصطلحات 

ـل مفاتيح العلوم،  هذه العلــوم؛ ألنرّ املصطلحات متثرـّ

ولــكل علٍم مصطلحاتــه الخاصة، وقد تتشــابه بعض 

املصطلحات، ولكنها تتغاير باملفاهيم 

 التنمية لغًة : 

العربيــة  املعجــامت  يف  اللغويــة  الداللــة 

ملصطلــح )التنميــة( نجدهــا تحت مادة )منــا(، قال 

إن املسرية الحسينية مسرية إصالحية قيمية، أو ميكن القول )مسرية انتصار القيم واملبادئ الفاضلة( تحفظ لإلنسان كرامته وعزته، 

وتحافظ عىل )إنسانيته(، فاملسرية الحسينية تهتم وتعتني باإلنسان، وتسعى إىل حفظ هويته، وعدم التجرد منها .

لذا أضحت املسرية الحسينية محطة أنظار املتناقضني:

األول: املصلحون، الثائرون، األحرار، الذين يبحثون عن القيم واملبادئ التي تحفظ لهم إنسانيتهم 

الثاين: الظاملون، الطغاة، الذين يعادون القيم واملبادئ، وهذه املبادئ تعكر صفوة حكمهم .
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ا، ومنى  الفراهيــدي)ت175 هـ(: »منا الــيشء ينمو منوًّ

ينمي مناًء، وأمناه الله: رفعه، وزاد فيه«)1(. 

فالداللــة التي خرج إليها املصطلح )الرفع والزيادة( 

وهــذه الداللة هــي الشــائعة يف أغلــب املعجامت 

العربيــة، وتدل حركية الفعل )منا( باالتجاه الحســن، 

فضــالً عــن أن هــذه الحركيــة مخطط لها وليســت 

ذاتية. والجــذور التاريخية ملصطلح )التنمية( مرتبطة 

بالجانب االقتصــادي، ويراد منــه مجموعة إجراءات 

عملية تهدف إىل زيادة اإلنتاج يف الحقل االقتصادي.

 البرشية لغة: 

الداللــة اللغويــة يف املعجــامت العربيــة ملصطلح 

)البرشيــة( نجدها تحت مادة )برش(، جاء يف لســان 

العــرب البن منظور )ت 711 هـ(: »البرش الَخلْق يقع 

عــىل األنثى والذكر والواحــد واالثنني والجمع ال يثنى 

وال يجمــع، يقال هي بــرش وهو برش وهام برش وهم 

برش«.

ا ابن سيدة، فقال: »البرش اإلنسان الواحد والجمع  أمرّ

واملذكر واملؤنث يف ذلك سواء، وقد يثنى، ويف التنزيل 

العزيز )أنؤمن لبرشين مثلنا()2(«)3(.

وعند إضافة )ياء النســب( إىل املصطلحني، والجمع 

فيام بينهام يصبــح املصطلح )التنمية البرشية(، وهذا 

املصطلح يستدعي ويستحرض الداللة اللغوية، فيكون 

املعنــى الذي خرج إليــه )الرفع والزيادة لإلنســان(، 

فعىل هذا األســاس يكون موضــوع )التنمية البرشية( 

)اإلنسان(.

لذلــك نجــد الداللــة املعجمية مل تبتعــد كثريًا عن 

الداللة االصطالحية يف ترسيخ هذا املفهوم    

 التنمية البرشية اصطالًحا: 

يقــول العامل االقتصــادي )محبــوب الحــق(*: إنرّ 

التنمية »عملية تهدف إىل زيادة القدرات املتاحة أمام 

اإلنسان«)4(.

وعــرف الدكتور عبد الهــادي الجوهــري )التنمية 

البرشية( بأنها »التحريــك العلمي املخطط ملجموعة 

مــن العمليــات االجتامعيــة واالقتصاديــة من خالل 

أيديولوجيــة معينة؛ لتحقيق التغيري املســتهدف من 

أجــل االنتقال من حالــة غري مرغوب فيهــا إىل حالة 

مرغوب الوصول إليها«)5(.

وهــذا التعريف يؤرش مجموعة من أســس التنمية 

البرشية:

1- التحريك العلمي املخطط للتغيري.

2- أيديولوجية التحرك نحو التغيري.

3- املشكالت املراد لها التغيري.

يف ضــوء تعــدد املفاهيــم، وتعــدد زوايــا النظــر 

تعــددت التعريفات، فلم يكن هنــاك تعريف جامع 

مانع، والســبب حداثة هذا العلم، وكرثة حيثياته؛ لذا 

وجدنا مــن الرضوري الوقوف عىل منطلقات )التنمية 

البرشية(«)6(.

1- اإلنسان هو رأسامل التنمية البرشية، وموضوعها، 

وهو الوسيلة والغاية يف الوقت نفسه.

2- التنميــة البرشية ال تتحقق إال بوجود تطبيقات 

عملية عىل أرض الواقع، وإال فقدت مصداقيتها.

3- مســاحة العمل يف التنمية البرشية واسعة تسع 

جميع مجاالت الحياة.

 غايات التنمية البرشية : 

يحدد القرنشــاوي غايات )التنمية البرشية( بقوله: 

»هــي إحداث مجموعــة من التغيــريات الجذرية يف 

مجتمع معني، بهدف إكســاب ذلــك املجتمع القدرة 

عىل التطور الذايت املستمر«)7(.

وغايــات التنميــة البرشيــة يف املعارف اإلســالمية 

مرشوطــة باملرشوعية، فليــس كل الخيــارات متاحة 

أمــام التغيري والتعديل؛ لذا قيل عنهــا: »عملية ترمي 

إىل توسيع خيارات اإلنسان املرشوعة، وتطوير قدراته 

وإســنادها من أجل اســتثامرها خدمة ملرشوع يكون 

رأســامله اإلنســان، وهو الوســيلة والغايــة؛ ألنه هو 

جوهــر التنميــة وموضوعها ومحورها وهو رأســامل 

الحضارات«)8(.

 خصائص التنمية البرشية يف املسرية الحسينية: 

املسرية الحسينية امتداد طبيعي للحركة االصطالحية 

التي ينشدها القرآن الكريم )كتاٌب أنزلناه إليك لتخرج 

النــاس من الظلامت إىل النور()9(، ومحور هذه الحركة 

)اإلنســان(؛ ألن )اإلنســان( تتجاذبه قوى الخري والرش 

))ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح 

من زكاها وقد خاب من دساها(()10(.

فاإلصــالح هــو الباعث األســايس يف حركتــه )عليه 
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الســالم(: »إين مل أخرج أرًشا وال بطرًا، وال مفســًدا وال 

ي،  ظاملًــا، وإمنــا خرجت لطلــب اإلصالح يف أمــة جدرّ

أريــد أن آمر باملعرف وأنهى عــن املنكر، فمن قبلني 

بقبول الحق، فالله أوىل بالحق، ومن ردرّ عيلرّ هذا أصرب 

حتــى يقيض اللــه بيني وبني القــوم بالحق، وهو خري 

الحاكمني«)11(. 

وأخــذ يؤكــد هذا اإلصــالح ومحوريته يف مســريته 

»إمنا أدعوكم إىل ســبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من 

املرشدين، ومن عصاين كان من املهلَكني«)12(.

وهــو بذلك يؤكــد االمتــداد اإلصالحــي الرباين يف 

مســريته، )أدعوكم إىل سبيل الرشــاد(، وخصائص هذا 

اإلصالح شكرّلت محاوراً جوهريًة يف التنمية.

1- قرآنية املسرية:

الخطاب القرآين خطاب كوين يحايك جميع البرش )يا 

أيها الناس إين رســول الله إليكــم جميًعا)13(« وخطاب 

املســرية خطاب طويل مع الخطاب القــرآين، فقد نُقل 

أنرّ الحســني )عليه الســالم( ملا ســار إىل مكــة، قال: 

ني من القوم  »فخــرج منها خائًفا يرتقرّب قــال ربرّ نجرّ

ه تلقاء  الظاملني«)14(، وعندما دخل مكة قال: »وملرّا توجرّ

مدين قال عىس ريب أن يهديني سواء السبيل«)15(.

واملقصدية املراد لها ربط حركة اإلمام الحسني )عليه 

الســالم( بحركة النبي موىس )عليه السالم( اإلصالحية؛ 

ليتضح:

أوالً: أنرّ يزيد )لعنه الله( سار عىل نهج فرعون الذي 

بنيرّ القرآن الكريم الكثري من مالمحه.

ثانًيا: أنرّ الحســني )عليه السالم( ميثل نهج نبي الله 

موىس )عليه الســالم(، الذي ســعى إىل تكوين شيعة 

قادرة عــل التغيري الجذري واإلصــالح الحقيقي، وقد 

ُعرف عن موىس )عليه الســالم( أنه أراد أن يكون من 

املصلحــني، بداللة قــول اإلرسائييل الــذي أراد )عليه 

السالم( نرصته »وما تريد أن تكون من املصلحني«)16(.

ثالًثا: أنرّ الحســني )عليه السالم( مل يخرج هاربًا من 

الخطر متنصالً من املســؤولية، بل إن هجرته إمنا هي 

خطوة يف طريق التغيــري كام كان خروج موىس )عليه 

الســالم()17(. فمبدأ )الشــمولية( املتحقق يف املســرية 

الحســينية، مبــدأ عــام يف التنمية البرشيــة »تقتيض 

تحقيق االحتياجات البرشية كافة«)18(، وهذا ما يفرس 

صالح الحركة الحســينية لكل املصلحني، فهي مل تتقيد 

بحدود )الزمن واملكان(.

2- إنسانية املسرية:

حركة اإلمام الحســني )عليه الســالم( حركة إنسانية 

أراد فيها تحريك وجدان األمة التي غلب عليها الجهل 

والظلم، فقال )عليه السالم(: »أقررتم بالطاعة، وآمنتم 

بالرسول )صىل الله عليه وآله وسلم(، ثم إنكم زحفتم 

إىل ذريته وعرتته تريدون قتلهم، لقد اســتحوذ عليكم 

الشــيطان فأنســاكم ذكر الله العظيم فتبًّــا لكم وملا 

تريــدون، إنا لله وإنا إليــه راجعون، هؤالء قوم كفروا 

بعد إميانهم فبعًدا للقوم الظاملني، أيها الناس انســبوين 

من أنا، ثم ارجعوا إىل أنفسكم، وعاتبوها، وانظروا هل 

يحل لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟

ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه، وأول 

املؤمنني بالله، واملصدق برسوله مبا جاء من عند ربه .

أوليس حمزة سيد الشهداء عم أيب ؟

أو ليس جعفر الطيار عمي ؟

أومل يبلغكم قول رســول الله يل وألخي: هذان سيدا 

شباب أهل الجنة«)19(.

فحركة اسرتجاع الذاكرة يف )انسبوين من أنا ؟(، وتوايل 

حركة االســتفهامات التي متثل حضــور أطراف الحوار 

وجًها لوجه، فضالً عن ذلك تقرير الحقائق الواقعية يف 

أذهانهم، وتوظيــف الحديث النبوي الرشيف املتواتر 

عن النبي )صىل الله عليه وآله(: »الحســن والحســني 

سيدا شباب أهل الجنة«)20(،

ا يثري فيه  والحســني )عليه السالم( أراد أن يخلق جوًّ

وجدان ومشــاعر املتلقــي، عىس أن يعــود عن بغيه 

وعدوانه ، ويتحرر من قيود الجهل ، ويســتذكر النبَي 

) عليه السالم (.

فمبــادئ )االســرتجاع( و)الواقعيــة( و)األخــالق( 

و)والتطبيــق( و)التقويم( هي مفاهيــم قرآنية: ))يا 

أيها النبي إنا أرسلناك شاهًدا ومبرًشا ونذيرًا وداعيًا إىل 

الله بإذنه ورساًجا منريًا(( )21(، والحسني )عليه السالم( 

جســد هذه املفاهيم؛ ألن اإلنســان يف ميزان اإلســالم 

مركــز الكون ومحوره، فإذا صحرّ اإلنســان صحرّ الكون، 

وإذا فسد اإلنســان فســد الكون)22(، وهذه املفاهيم 

معايري يف التنمية البرشية.
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3- ثوابت القيم يف املسرية: 

تسعى املسرية الحســينية إىل غرس القيم الساموية 

يف نفوس األفراد من أجل تحقيق )العدالة االجتامعية( 

بتطبيق قوانني السامء، ويف قبال ذلك نبذ قيم )الفساد، 

والجور، والجهل، ...(، واالحتكام إىل العقل.

فمن القيم الســاموية يف خطاب املسرية الحسينية 

قوله )عليه الســالم(: »فمن قبلني بقبول الحق، فالله 

أوىل بالحــق، ومن ردرّ عيلرّ هــذا أصرب حتى يقيض الله 

بيني وبــني القوم بالحــق، وهو خــري الحاكمني«)23(، 

فالحــق، والصــرب، والحاكمية، قيم ســاموية، جاء بها 

الخطاب من أجل تحقيــق التواصل، وإيجاد التفاعل، 

حتــى يقع األثــر، فتلــزم الحجة عىل املتلقــي، وهذا 

الســياق اإلقناعي زاد يف قوته توظيــف النص القرآين 

))وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حتى يحكم الله بيننا وهو 

خري الحاكمــني(()24(، يزيد يف فاعلية الخطاب، ويزيده 

قوة وأثرًا يف النفوس.

ومــن القيم التــي كانت محل الرفــض والنبذ قوله 

)عليه السالم(: »أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني 

اثنتني، بني الســلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأىب الله 

ذلك لنا ورســوله واملؤمنون، حجــور طابت وطهرت، 

وأنوف حمية، ونفوس أبيــة، من أن نؤثر طاعة اللئام 

عىل مصارع الكرام«)25(.

فالقيــم الهابطــة )الــذل، طاعة غري اللــه(، رفضها 

الخطاب الحسيني؛ ألنها ليســت محل القبول والرضا 

من قبــل )الله ورســوله واملؤمنني(، قــال الله تعاىل: 

))ولله العزة ولرســوله وللمؤمنني ولكــن املنافقني ال 

يعلمون(()26(.

وقــد أكد الرفض وناهضه بشــدة بقولــه: »والله ال 

أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أقر إقرار العبيد«)27(، 

وهذا الرفض يؤكد قيمة حسينية عالية، متثل )اإلرادة، 

والشجاعة، والقوة، والثبات عىل الحق(.

وكذلــك من القيــم الهابطة يف الخطاب الحســيني 

)الغدر، والخيانة(، قال )عليه الســالم(: »تبًّا لكم أيتها 

الجامعة وترًحا، أحني استرصختمونا والهني، فأرصخناكم 

موجفني، سللتم علينا ســيًفا لنا يف إميانكم، وحششتم 

علينا ناًرا اقتدحناها عىل عدونا وعدوكم«)28(.

وثبات هذه القيم املراد منه: »ضبط الحركة البرشية 

حتى ال تصل يف مشاعرها وأفكارها وتصوراتها ونظمها 

الحيوية، إىل الهوى واملجون والخرافة«)29(.

وبهذا تحقق التنمية، بإبعاد اإلنسان عن كل ما من 

شأنه يفقده هويته اإلنسانية ونقلها من حال إىل حال 

أحسن تليق مبقام اإلنسان.

)1( لسان العرب: مادة )منا( .

)2( املؤمنون: 74 .

)3( لسان العرب: مادة )برش( .

باكستاين  الحديث،  العرص  يف  االقتصاد  خرباء  أشهر  من  يصنف   *

وله  اإلنساين،  باملجتمع  الخاصة  النظريات  وطور  اعتنى  الجنسية، 

كثري من الدراسات والبحوث بهذا الشأن .

)4( املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية، أسامة العاين: 31 .

االجتامعية، مدخل إسالمي، عبد  البرشية  التنمية  )5( دراسات يف 

الهادي الجوهري: 111 .

)6( ينظر: التنمية البرشية يف القرآن الكريم – دراسة موضوعية -، 

طالل فائق الكاميل: 50 .

الوطن  يف  التنمية  وقضايا  التعليم  اقتصاديات  تساؤالت حول   )7(

العريب: 25 .

)8( التنمية البرشية يف القرآن الكريم – دراسة موضوعية -: 66 .

)9( إبراهيم: 1 .

)10( الشمس: 7 – 11 .

)11( بحار األنوار: 329/4 .

)12( مقتل الخوارزمي: 9/2 .

)13( األعراف: 158 .

)14( القصص: 21 .

)15( القصص: 24 .

)16( القصص: 19 .

السيد  الحسني،  اإلمام  ثورة  يف  الكريم  القرآن  حضور  ينظر:   )17(

قاسم نوماس الحلو: 7-6 .

)18( التنمية يف الفكر اإلسالمي، إبراهيم العسل: 10 .

)19( بالغات النساء: 38 .

)20( سنن الرتمذي: 496/4 .

)21( األحزاب: 45 ، 46 .

)22( ينظر: التنمية البرشية يف القرآن الكريم – دراسة موضوعية 

. 214 – 213 :-

)23( مناقب آل أيب طالب، شهر آشوب: 341/3 .

)24( األعراف: 87 .

)25( االحتجاج، الطربيس: 23/2 .

)26( النساء: 139 .

)27( االحتجاج: 23/2 .

)28( مقتل الخوارزمي: 9/2 .

وعبد  الزملي،  مصطفى  اإلسالمية،  الرشيعة  لدراسة  املدخل   )29(

الباقي البكري: 41/4 .
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قصيدة

• شعر: اعتدال ذكر اللّه

أنتَ وَسِيلتِي
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وقصدُت بَابََك َحيُث َجلَّ ُمصاِبيـا

َوَجُع الزََّمــاِن املُرأِّ َجلَجل َخـاِطري

وحِ والَوَجعِ الذي ما بنَي َوْخِز الــرُّ

مل يَبَق َغريَُك يف الُوُجُوِد َوِســيلِتي

ُخطويت واســَتِبْقها  ْم  تََنعَّ فالطُْف؛ 

َواِب الَعدِل ترَتُُك َحاجِتي! أَِمِن الصَّ

ما كنُت أحَسُب أْن أَِبيَت َوَدعَويت

أَُحَســنُي يَا َشــمَس الَحقيقِة ُدلَِّني

آِمــٍر َقبَضــُة  ــأِن  الشَّ كُلأِّ  َفــَ�ُل 

َوأنِْل لَِهــِذِي النَّفِس َغايََة ُســؤلِها

وَرَميُت ثِقــَل القلِب عنـَدَك ِجاثِيا

ــَجاِل َشــباِبيا َوَذَوٰى احرِتاَقاً يف السأِّ

َحكَــَم الَحَياَة الَيوَم طَــاَب َماَمتِيا

َحاَشــا لُِجُوِدَك أْن يَِخِيــَب َرَجائَِيا

َمــا لِلُفــؤاِد الُحــرأِّ َغــريَُك نَاِجَيــا

ُمَواِزيَــا! للَجــاَمِل  ُركَنــاً  َوتَُهــدُّ 

ســتظلُّ ترقُب من لدنــَك مؤاتيا!

وأِدر زَِمــاَم األمــِر ال يُلَهــْى ِبَيــا

فأُمْر وُقــْل كُْن واســَتِجْبـُه ُدعائَِيا

ــِبيَل األقــَوَم املُتناِهيــا َوكُــِن السَّ
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السؤال:

ما هو تعريفكم لالرساف؟

الجواب: 

يقصد به رصف املال زيادة عىل ما ينبغي واالرساف حرام.

السؤال:

ماهو توضيحكم لالرساف والتبذير؟

الجواب: 

اإلرساف والتبذير : سلوكان ذمهام الله سبحانه وتعاىل ، فقال عزَّ من قائل: )وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال يحب املرسفني(، وقال 

جّل وعال يف ذمأِّ املبذرين )إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه كفورا(. وقد كتب اإلمام عيل )( كتاباً لزياد 

م الفضل  يِف ذم اإلرساف جاء فيه قوله )( »فدع اإلرساف مقتصداً ، واذكر يف اليوم غدا ، وامسك عن املال بقدر رضورتك ، وقدأِّ

ليوم حاجتك ، أترجوا أن يعطيك الله أجر املتواضعني وأنت عنده من املتكربين ، وتطمع ، وأنت متمرغ يف النعيم متنعه الضعيف 

واألرملة ، أن يوجب لك ثواب املتصدقني؟ وإمنا املرء مجزي مبا أسلف وقادم عىل ما قدم« )نهج البالغة لإلمام عيل )(، باعتناء 

صبحي الصالح ، ص 3٧٧(.

السؤال:

تقام يف منطقتنا العديد من املجالس الحسينية لعدد كبري من املآتم وذلك مبناسبة الذكرى السنوية لشهادة سبط الرسول األعظم 

املآتم وذلك باملشاركة يف  البيت عليهم السالم جعلهم يدعمون  )( وأصحابه األبرار، وتفاعل املؤمنني وتفانيهم بحب أهل 

املجالس الحسينية وتقديم الدعم املادي السخي واملعنوي لتلك املجالس. حيث تعقد العديد من املجالس يف وقت واحد ويف أوقات 

متقاربة بالنسبة للمجموعات األخرى وأغلب هذه املجالس تقدم وجبات الطعام ) األرز ( وذلك منذ الصباح الباكر )الساعة ٧ 

صباحاً( إىل ما بعد الظهر )الساعة الثانية والنصف(، مام سبب حالة من رمي معظم هذا األكل يف أماكن النفايات.هل يجوز ذلك 

؟ وهل يجوز رصف جزء من هذه األموال التي يتربع بها املؤمنون لل�تم عىل الفقراء واملحتاجني حيث يوجد الكثري من الفقراء 

واملحتاجني يف املنطقة ؟ أم هناك توجيه آخر؟

الجواب: 

التبذير مبغوض ومحرّم رشعاً فالبد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بني أصحاب املآدب ليوفر من 

الطعام مبقدار مايتيرس رصفه.

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

اإلسراف والتبذير

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية
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الرهن هو : ) جعل وثيقة للتأمني عىل دين أو عني مضمونة ( .

مسألة 103٧: يعترب يف املرهون كونه معيناً، فال يصح رهن املبهم كأحد هذين، نعم يصح رهن الكيل يف املعني كصاع من صربة و شاة من 

هذا القطيع، كام أن الظاهر صحة رهن املجهول حتى من حيث الجنس و النوع إذا كان معلوماً من حيث القيمة و املالية بحد يتحقق معه 

التأمني املقوم للرهن.

مسألة 1038: يشرتط فيام يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا يف الذمة لتحقق موجبه من اقرتاض أو إسالف مال أو رشاء نسيئة أو استئجار عني 

بالذمة و غري ذلك حاالً كان الدين أو مؤجالً، فال يصح الرهن عىل ما يقرتض أو عىل مثن ما يشرتيه فيام بعد، فلو رهن شيئاً عىل ما يقرتض ثم 

اقرتض مل يرص بذلك رهناً، و ال عىل الدية قبل استقرارها بتحقق املوت و إن علم أن الجناية تؤدي إليه، و ال عىل مال الجعالة قبل متام العمل.

مسألة 1039: كام يصح يف اإلجارة أن يأخذ املؤجر الرهن عىل األجرة التي يف ذمة املستأجر، كذلك يصح أن يأخذ املستأجر الرهن عىل العمل 

الثابت يف ذمة األجري.

مسألة 1040: يصح الرهن عىل األعيان املضمونة كاملغصوبة و العارية املضمونة و نحوهام، و أما عهدة الثمن أو املبيع أو األجرة أو عوض 

الصلح و غريها لو خرجت مستحقة للغري ففي صحة الرهن عليها إشكال.

مسألة 1041: لو اشرتى شيئاً بثمن يف الذمة جاز جعل املبيع رهناً عىل الثمن.

مسألة 1042: لو رهن عىل دينه رهناً ثم استدان ماالً آخر من املرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً عىل الثاين أيضاً، و كان رهناً عليهام معاً، 

سواء كان الثاين مساوياً لألول يف الجنس و القدر أو مخالفاً، و كذا له أن يجعله عىل دين ثالث و رابع إىل ما شاء، و كذا إذا رهن شيئاً عىل دين 

جاز أن يرهن شيئاً آخر عىل ذلك الدين و كانا جميعاً رهناً عليه.

مسألة 1043: لو رهن شيئاً عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من املرتهنني كان رهناً عىل الحقني إال إذا قصدا بذلك فسخ الرهن األول 

و كونه رهناً عىل خصوص الدين الثاين.

مسألة 1044: لو استدان اثنان من واحد كل منهام ديناً ثم رهنا عنده ماالً مشرتكا بينهام و لو بعقد واحد ثم قىض أحدهام دينه انفكت 

حصته عن الرهانة و صارت طلقاً، و لو كان الراهن واحداً و املرتهن متعدداً ـ بأن كان عليه دين الثنني فرهن شيئاً عندهام بعقد واحد ـ فكل 

منهام مرتهن للنصف مع تساوي الدين، و مع التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقهام، فإن قىض دين أحدهام انفك عن الرهانة 

ما يقابل حقه.

هذا كله يف التعدد ابتداًء، و أما التعدد الطارئ فالظاهر أنه ال عربة به، فلو مات الراهن عن ولدين مل ينفك نصيب أحدهام بأداء حصته من 

الدين، كام أنه لو مات املرتهن عن ولدين فأعطي أحدهام نصيبه من الدين مل ينفك مبقداره من الرهن.

منهاج الصالحين - ج2

كتاب الرهن
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بانوراما

مقام اإلمام الحجة)( في كربالء



• تصوير: قاسم العميدي



يصارع ثورة الشاشات الرقمية...
“خير جليس”

• تحقيق: صديق الزريجاوي   • تصوير: مرتىض االسدي

هل يعود الكتاب الى الصدارة؟

تحقيقات

مل يعــد الكتــاب “خري جليس” كام كان يف الســابق ففي عرص االنرتنت والتطور الرقمي حل الهاتف الذيك والحاســوب محله، ودخل 

الكتاب املطبوع يف مواجهة ومنافســة صعبة مع املواقع االلكرتونية والكتب الرقمية التي اصبحت وســائلها متوفرة وسهلة الحمل 

والتناول، لكن عشــاق الكتاب ما زالوا يصارعون ثورة الشاشــات الرقمية وتطبيقاتها، ورسعان ما تجدهم يف اي معرض للكتاب، 

وكأنهم يريدون ان ينرصوا جليسهم الدائم ويأبون تركه وحيدا يف حلبة رصاعه الحديث، فهل يعود الكتاب املطبوع اىل تصدر 

الواجهة بعد سنوات من الرتاجع؟
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يقول نضال عبود وهو مدير توزيع دار الكتاب العريب 

يف دمشق والقاهرة لـ الروضة الحسينية أثناء مشاركتهم 

يف معرض بغداد الدويل للكتاب لسنة 2018م”إن اإلقبال 

السابقة  السنوات  عن  قليال  تراجع  املطبوع  الكتاب  عىل 

الوصول  االلكرتوين ورسعة  الكتاب  وانتشار  بسبب ظهور 

جدا،  قليلة  االلكرتوين  الكتاب  “تكاليف  أن  اليه”مضيفا 

فالكتاب االلكرتوين ميكن الحصول عليه بشكل شبه مجاين، 

االنرتنت  عرب  البيع  خدمات  بدأت  النرش  دور  ان  كام 

ومواقع التواصل االجتامعي بسعر أقل عن الكتاب الورقي 

املطبوع “.

التشجيع  يف  املعارض  إقامة  “أهمية  عبود عىل  ويؤكد 

اقامتها  الكتب، داعيا اىل  اقتناء  القراءة والحث عىل  عىل 

ودقتها  املعلومة  بنوع  املهتم  القارئ  الن  دوري  بشكل 

الكتاب  مع  التعامل  اىل  مييل  نظره  وجهة  من  وثباتها 

الورقي”.

تبتعد  بدأت  الشباب  من  الجديدة  األجيال  “أن  ويرى 

الرسيعة  املعلومة  عن  والبحث  الورقي  الكتاب  عن 

والوصول اليها بسبب ضيق الوقت وما يوفره االنرتنت من 

رسعة وانخفاض يف الجهد والكلفة”منوها اىل أن “القدرة 

الرشائية ايضا للقراء تحد من اقتناء ورشاء الكتاب املطبوع، 

الكتاب حتى  الرشائية يشرتي  القدرة  لديه  أن من  فنجد 

وان مل يقرأه، فمجرد ان يكون الكتاب يف بيته فأنه سيقرأه 

عاجال ام اجال”.

القراءة املعمقة والقراءة السطحية 

اتحاد  عضو  وهو  السنوي  الجبار  عبد  الشاعر  ويعترب 

شيئا  تعطي  ال   “ السطحية  القراءة  ان  العراقيني،  االدباء 

املعمقة  القراءة  ان  حني  يف  للوقت،  هدر  مجرد  وهي 

يستفيد منها القارئ فتزاد ثقافته ومعرفته مبجال القراءة 

او الكتاب الذي يقرأه، ويف نفس الوقت فأن ثقته واحرتامه 

للكاتب سيزداد ومن ذلك يعرف الكاتب ان هناك من يقرأ 

له ويتابعه مبا يكتب”.

ويسجل  يحلل  ان  القارئ  عىل  ان  السنوي  ويؤكد 

مالحظاته عند القراءة وليس يقرأ فقط “معلقا عىل مقولة 

تعد  “مل  بأنها  يقرأ”  والعراق  تطبع  ولبنان  تكتب  “مرص 

تجدي نفعا عند العراقيني، فالعراقي اليوم يؤلف ويطبع 

ر أيضا”. ويقرأ بل ويصدرّ

معرض  اروقة  يف  تجولت  “لو  قائال  ذلك  عىل  واستدل 

بغداد الدويل للكتاب ستجد هناك مئات الروايات والقصص 

لكتاب وروائيني عراقيني كتبت وطبعت وتقرأ وتصدر من 

أيضا  حارضون  العراقيني  “الشعراء  أن  إىل  العراق”مشريا 

الدواوين  مئات  بل  بعرشات  الثقافية  الساحة  عىل  بقوة 

الشعرية التي تطبع وتنرش يف العراق وخارجه”.

وتحدث السنوي، عن ارتباط وجود الكاتب وجودة ما 

قارئ  هناك  زال  “ما  فقال  الجيد   القارئ  بوجود  يكتبه 

جيد”مضيفا  عراقي  كاتب  هناك  فسيكون  جيد  عراقي 

أن “واقع القراءة للكتاب الورقي يف العراق مشجع جدا، 

وبدأ يظهر لنا كتاب شباب كرث “الفتا إىل أن “أهم السبل 

الحكومي  “الدعم  هو  املطبوع  للكتاب  القراءة  إلنعاش 

للمطبوعات لتقليل اسعارها وتوفري امكانية رشاء الكتاب 

من قبل الطبقات الفقرية واملتوسطة”.

ودعا الشاعر العراقي الكتاب والنارشين ودور الطباعة 

والفائدة  الطائلة  األرباح  فكرة  عن  “التخيل  إىل  والنرش 

املادية العالية وان يكتبوا للناس ولشعبهم الذي يحتاج اىل 

القراءة والثقافة اكرث من اي وقت مىض”.

حرية النرش ومعاناة املؤلفني مع املطابع

بغداد  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  العريب  األدب  أستاذ 

مر  تاريخية  لشجون  تطرق  الالمي  الرحمن  عبد  الدكتور 

عىل  مفتوحة  األبواب  إن  فقال”  املايض  يف  الكتاب  بها 

يف  أما  الكتاب،  وانتشار  الطباعة  حركة  امام  مرصاعيها 

عىل  الحصول  الباحث  عىل  يصعب  فكان  السابق  العهد 

الكتاب بنسخته االصلية، وهو ما يضطره لالستنساخ” مبينا 

أن “الوقت الحايل يشهد حرية يف اختيار الكتاب وبأسعار 

جيدة وهو ما جعله يف متناول الباحثني والقراء، فضال عن 

السابق محتكرة  النظام  الكتاب كانت يف زمن  أن طباعة 

بيد الشؤون الثقافية”.

واستدرك قائال “عىل الرغم من انتشار املطابع الحكومية 

عبد الجبار السنوي عبد الحميد الحيلد. عبد الرحمن الالمينضال عبود
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عددا  بإهدائه  واملؤلف  الباحث  تكرم  ال  لكنها  واالهلية 

املطابع”  تلك  تطبعه  الذي  كتابه  من  النسخ  من  جيدا 

الفتا إىل أن “بعض املطابع قللت حصة الكاتب من 100 

نسخة اىل 10 نسخ عىل الرغم من أننا كأساتذة جامعات 

ال نهدف إىل الربح بقدر ما نهدف اىل انتشار الكتاب”.

ونوه إىل “أن اغلب املطابع ودور النرش وحتى الشؤون 

الثقافية أصبحت تشرتط عىل املؤلف أن يسلمهم الكتاب 

بتمويل  يقوم  ان  او   ،)CD( مدمج  القرص  عىل  مطبوعا 

طباعة الكتاب عىل نفقته الخاصة وهو ما يكلف الكاتب 

ماليني الدنانري”.

وحول ما إذا كانت الحرية الحالية قد تتسبب باإلساءة 

االجتامعية  والتقاليد  واملذاهب  واالديان  املعتقدات  إىل 

ترتبط  الحايل  الوقت  يف  األمور  “هذه  أن  الالمي  قال   ،

بالكاتب فيفرتض ان يكون لديه أسلوبه الخاص يف عرض 

األفكار، ومن الرضوري جدا مراعاة االعتدال واالبتعاد عن 

التعصب ومراعاة املوضوعية وعدم التجاوز عىل اآلخر”.

املطبوع والرقمي... لكل خصائصه

من جهته يرى عبد الحميد الحيل وهو احد زوار معرض 

الورق  عىل  املطبوع  للكتاب  ان  للكتاب”  الدويل  بغداد 

خصائصه التي متيزه عن االلكرتوين منها أن القارئ يتعامل 

اىل  ويتعرف  مبارشة من دون وسيط  الورقي  الكتاب  مع 

املؤلف ودار النرش والطبعة، فيام يكون الكتاب االلكرتوين 

متاحا عىل االجهزة الرقمية ويصعب التحقق من تفاصيل 

من  التحقق  يصعب  كام  معينة،  حاالت  يف  إال  الكتاب 

الكتب  تنزيل  تتيح  التي  االلكرتونية  املواقع  موثوقية 

او قد  للقارئ بدون حقوق نرش،  او قد توفرها  الرقمية، 

تحتاج إىل توفر شبكة لإلنرتنت مبوصفات خاصة”.

اإللكرتوين عن  الكتاب  بها  يتميز  التي  والفوائد  املزايا 

الكتاب الورقي:

اوال:

الكتب اإللكرتونية تكاليف  التكلفة، حيث توفر  قلة   •

والشحن،  النقل  ومصاريف  والورق،  والحرب،  الطباعة، 

ويكون يف متناول املاليني من الناس بأسهل الطرق.

وبعضها  الرشاء،  يف  وأرخص  اإلنتاج،  يف  أرخص  فهو 

عىل  العامة  املكتبات  من  العديد  تسمح  حيث  مجاين، 

اإلنرتنت للقراء بقراءة وتحميل الكتب.

وتخزين  واالرتحال،  السفر  عند  ونقله  سهولة حمله   •

الذي  الحجم  مع  مقارنة  منه يف حيز صغري جداً،  اآلالف 

يشغله الكتاب الورقي، مع إمكانية تداوله بسهولة ورسعة 

التي  الرقابية  بالحدود  التقيد  دون  العامل،  حول  فائقة 

تفرضها بعض الدول. 

• سهولة الوصول ألي كتاب بأي لغة يف أي مكان من 

املشاق  يبذل  قد  الذي  الورقي  الكتاب  بخالف  العامل، 

الكثرية للوصول إليه إذا كان مطبوعا يف بلد آخر.

• سهولة البحث والنقل والنسخ، حيث ميكن نقل كتاب 

إلكرتوىن يف دقائق أو ثواين معدودة، بخالف النسخ والنقل 

من الكتاب الورقي.

اإلشكاالت،  من  الكثري  تكتنفه  الورقي  الكتاب  إعارة   •

من خشية الضياع والتمزق واإلهامل... وكل هذا قد سلم 

لك  يتيح  اإللكرتوين  الكتاب  فإن  اإللكرتوين،  الكتاب  منه 

إعطاء كل زمالئك نسخة من ذلك الكتاب.

• وبرامج القراءة املتطورة األكرث احرتافية فيها إمكانية 

التهميش، وكتابة الحوايش والتعليقات، والتظليل.

بعض  من  اإللكرتوين  الكتاب  يخلو  فال  ذلك  ومع 

السلبيات، ومن أبرزها: ضياع حقوق املؤلفني، ودور النرش، 

نتيجة التوزيع غري الرشعي لنسخ الكتاب اإللكرتوين.

ثانياً: 

ويف مقابل ذلك، فإن للكتب الورقية مزايا عىل الكتب 
ما يزال الكتاب 

الورقي متربعا 

على أسواق 

الكتب، 

ومعارض 

الكتاب، في 

مشارق األرض 

ومغاربها.

‚
‚
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اإللكرتونية، ومن أهمها : 

ففي  عام،  بشكل  راحة  أكرث  الورقي  الكتاب  قراءة   •

قراءة الكتاب الورقي متعة ال يشعر بها من يقرأ الكتاب 

اإللكرتوين.

• الكتاب الورقي يبني عالقة حميمة، وصلة وثيقة، بني 

القارئ والكتاب، وهذا ما ال يوفره الكتاب اإللكرتوين!!.

• الكتاب الورقي ال يتوقف عىل توفر الكهرباء أو أجهزة 

الحاسب، أو االتصال باإلنرتنت.

اإللكرتوين،  من  للعني  راحة  أكرث  الورقي  الكتاب   •

فالقراءة لساعات طويلة من جهاز إلكرتوين تسبب إجهاداً 

للعني.

كبري  إىل حد  أثرت  قد  كانت  وإن  اإللكرتونية  والكتب 

عند  مفضال  يزال  ما  أنه  إال  الورقي،  الكتاب  سوق  عىل 

أسواق  عىل  مرتبعا  الورقي  الكتاب  يزال  وما  الكثريين، 

الكتب، ومعارض الكتاب، يف مشارق األرض ومغاربها.

بل إن “الكتاب اإللكرتوين” عزز وجود الكتاب الورقي، 

وعمل عىل زيادة زوار معارض الكتاب بحثا عنه.

وترى الكاتبة أميمة العبيد أن الكتاب االلكرتوين برغم 

ما ينطوي عليه من تقنية عالية وحضارة ال ميكن االستغناء 

عنها إال انه ال ميكن له بحال من األحوال أن يلغي الكتاب 

الورقي فاألخري هو أفضل للصحة والجسد والذهن وميكن 

أن  إىل  الفتة  منه  االستفادة  واألعامر  األجيال  لجميع 

تقنية  مهارات  إىل  يحتاج  االلكرتوين  الكتاب  مع  التعامل 

الكتاب  يُقرأ  بينام  معينني  بأفراد  مازالت محدودة  وهي 

الورقي من رشائح اجتامعية واسعة.

ملا  األبقى  أنه  الورقي  الكتاب  عن  املدافعون  ويرى 

يؤمنه  ال  القارئ وهذا  مع  يخلقها  من عالقة حميمة  له 

الورقي أن  الكتاب  االلكرتوين حيث ميكن ملقتني  الكتاب 

لكن  مكان  كل  النوم ويف  وغرفة  القطار  يف  معه  يصحبه 

املدافعني عن الكتاب الرقمي يدافعون عن وجهة نظرهم 
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حيث يعتربون أن الكتاب الورقي يشغل حيزا مكانيا أثناء 

القرص  عىل  نسخه  فيمكن  االلكرتوين  أما  التنقل  عملية 

املحمول  والحاسب  الذكية  الهواتف  وجود  وان  الصلب 

حل مشكلة التنقل حيث ميكن أن يحمل الشخص كتابه 

االلكرتوين معه إىل أي مكان.

من أهم ميزات الكتاب الورقي حسبام يرى املدافعون 

ال  االلكرتوين  الكتاب  أن  حني  يف  والتأمل  العمق  عنه 

يعطي فكرة معمقة عن املوضوع لكن املنحازين للكتاب 

إىل  الوصول  توفر  الرقمية  التقنية  أن  يرون  االلكرتوين 

املعلومة برسعة كبرية حيث ميكن للباحث الحصول عىل 

التي  الخدمات  إىل  إضافة  معدودة  دقائق  يف  املعلومة 

والفهارس  البحث  حيث  من  االلكرتوين  الكتاب  يقدمها 

االلكرتونية التي ال تتوافر مطلقا يف حالة الكتاب الورقي.

وتؤكد هذا الرأي الكاتبة مريم العيل عضو اتحاد كتاب 

من  متحرر  االلكرتوين  الكتاب  أن  فرتى  العرب  االنرتنت 

قوانني املوافقة للنرش مشرية إىل أنها تنرش معظم أعاملها 

الكرتونيا ولكنها تلجأ للنرش الورقي بهدف التوثيق وتبني 

القراءة  قلة  موضوع  عىل  تغلب  االلكرتوين  الكتاب  أن 

وأصبحت الكتب متداولة أكرث بني جيل الشباب.

عند  مشكلة  املؤلف  حقوق  حامية  قضية  وتشكل 

ال  االلكرتوين  النرش  عامل  ففي  الرقمي  الكتاب  أصحاب 

حامية لحقوق املؤلف ويسهل رسقته عىل عكس الكتاب 

الورقي ويدافع املؤيدون للنرش االلكرتوين عن ذلك بوجود 

النسخ  منع  وهي  الرسقة  من  حدت  جديدة  تقنيات 

واللصق ووضع ضوابط للنرش االلكرتوين.

الكتاب االلكرتوين مل يستطع التأثري عىل موقع الكتاب 

املطبوع

الدكتور كالوس دريفر مدير مكتبة فيلتبيلد، واحدة من 

أكرب املكتبات األملانية، يؤكد يف حديث ملوقعنا أن الكتب 

االلكرتونية مل تحقق نجاحا يف األسواق.

شبكة  بها  تحظى  التي  الكبرية  الشعبية  من  بالرغم 

الكتاب املطبوع مازال هو امللك يف عامل  االنرتنت، إال أن 

يضعف  مل  متوقعاً،  كان  ما  عكس  وعىل  والفكر.  الثقافة 

شبكة  عىل  املنشورة  واملعلومات  االلكرتوين  الكتاب 

االنرتنت من اإلقبال عىل الكتب املطبوعة 

فكرة القراءة من شاشة الجهاز بعيدة عن الجمهور

لكن تحويل الكتب املطبوعة إىل كتب رقمية مل يحقق 

املكاسب املادية املتوقعة مثلام أكد الدكتور كالوس دريفر، 

مدير مكتبة فيلتبيلد Weltbild، واحدة من أكرب املكتبات 

أية  تنجح  مل  دريفر  رأي  يف  ملوقعنا.  حديث  يف  األملانية، 

ويقول  األسواق،  إىل  االلكرتونية  الكتب  إلدخال  محاولة 

عن أسباب هذا الفشل: “الحديث عن الكتب االلكرتونية 

له عدة جوانب، لكن الكتاب االلكرتوين حسب التعريف 

املتعارف عليه هو جهاز صغري ميكن املستخدم من قراءة 

بعيدا عن معظم  يزال  ال  أمر  الكتب عىل شاشته، وهذا 

الكتب  انتشار  أسباب فشل  أحد  أن  يرى دريفر  الناس”. 

وصعوبة  الجهاز  هذا  سعر  ارتفاع  يف  يكمن  االلكرتونية 

من  القراءة  تعد  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  استعامله 

شاشة  من  القراءة  من  مبراحل  أسهل  مطبوعة  صفحة 

الكمبيوتر عىل حد قوله.
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تقارير

مؤسسة القبس للثقافة والتنمية تقيم

•تقرير: محمد ضياء الدين

التخصيص االول  العلمي  العتبتني املقدستني الحسينية والعباسية مؤمترها  للثقافة والتنمية وبالتعاون مع  القبس  أقامت مؤسسة 

عىل قاعة مدينة االمام الحسني)عليه السالم( للزائرين بتاريخ 2018/5/4 بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والنخب االكادميية. 

 مؤتمرها العلمي التخصصي
للدراسات والبحوث االجتماعية والثقافية 

بالتعاون مع العتبتين المقدستين

عضــو اللجنــة العلمية يف املؤمتــر الدكتور حيــدر كريم أوضح يف 

حديثــه ملجلة الروضة الحســينية أهداف املؤمتر قائــالً: » إن إقامة 

املؤمتر جاءت من خالل االميان مببادئ اإلمام الحســني)عليه السالم( 

ونهضتــه حيث تم أثنــاء الزيــارة األربعينية توزيع أكــرث من ألفي 

اســتامرة مفتوحة عىل الزائرين ومن خالل االســتبانة التي تضمنت 

املحــور االجتامعي »التفكك األرسي واملخــدرات والبطالة« واملحور 

الثقايف »االنرتنيت وخطورته عىل الشــاب العراقي واملنرب الحســيني  

» وقــدم حوايل 100 بحث وتم قبول 22 بحثا  وعقدت 6 جلســات 

ملدة يومني، شــخصت خاللها أكرث املشاكل التي يتعرض لها املجتمع 

العراقي وكان من ضمن التوصيات ارشاك الجهات الرســمية واملعنية 

يف هذه املشاكل ورفع توصيات اىل الجهات ذات املسؤولية«

وتحدث الباحث االقتصادي املهندس محمد طاهر نوري عن بحثه 

قائــال » إن بحثي يتناول ظاهرة البطالة يف العراق، كأحدى الظواهر 

االقتصاديــة املهمة والتي تفاقمت بعد التغيري عــام 2003،  فتناول 
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البحث أســبابها وآليــات توليدها والحلول املمكنــة لها خصوصا أن 

أســباب البطالة قد تفاقمت، فازدادت معدالتها باآلونة األخرية بناء 

ت اىل أن هناك ضعفاً يف منو القطاع  عىل النواحي االحصائية التي أرشرّ

الزراعــي والصناعــي والخدمــي، وأن االقتصاد العراقي مل يســتطع 

الخــروج عن ريعية االقتصاد األحادي باالعتامد عىل النفط ســواء يف 

الناتــج املحيل االجاميل أو يف املوازنات العامــة، وإن توصيايت متثلت 

بوجــوب إيجاد آليات لبعث الحيــاة بالقطاعات االقتصادية األخرى 

كالصناعة والزراعة ومراجعة سياســة تحرير التجارة التي أثرت كثريا 

يف إغراق السوق العراقي بالسلع املستوردة ما ادى اىل خسارة املنتج 

الوطني وبالتايل خســارة الكثري من املشاريع والرشكات مام انعكس 

عىل ظاهرة البطالة بعد ما مل تستطع تلك القطاعات استيعاب فائض 

القوى العاملة. 

وبنيرّ أن » املســؤولية تقع أوال عــىل الجهات الترشيعية يف حامية 

املنتــج الوطني زراعيــا أو صناعــي لجعله منافســا حقيقيا للمنتج 

األجنبي« مؤكدا عىل » رضورة قيام الجهات التنفيذية بتنفيذ القوانني 

وإعانــة املشــاريع الصغرية واملتوســطة من اجــل ان ينهض القطاع 

الصناعي والزراعي مرة اخرى ويستوعب فائض القوى العاملة.

وذكرت الدكتورة ســعاد قاســم املوســوي ـ جامعة بغــداد كلية 

االدارة واالقتصاد أنها ســلطت يف بحثها الضوء عىل الربامج واالنشطة 

االقتصادية للعتبات املقدســة وأوضحت فيه أن » املتتبع للنشاطات 

اإلنتاجية واالســتثامرية التي تقوم بها العتبتان املقدستان الحسينية 

والعباســية يجــد أن هناك جهــودا جبارة يف اســتيعاب العديد من 

العاطلــني عن العمــل من ابناء املحافظــة واملحافظات األخرى رغم 

أنها ليســت قطاعا حكوميا ولكن إمكانياتها وجهت باتجاه مشاريع 

انتاجية وليســت اســتهالكية وبهذه املشــاريع اســتطاعت أوال أن 

تشــغل كثريا من العاطلني عن العمل من الشــباب املتعلم واملثقف 

ويف كل االختصاصــات، فضال عن أنها اســتطاعت تغطية احتياجات 

املحافظة لهذه الخدمات بالرغم من كونها محافظة ســياحية دينية 

كبرية، فاستطاعت مشاريع العتبة دعم القطاع املحيل يف إنتاج السلع 

والخدمات بدال من استريادها من الخارج.

وأكدت أن« التقنية التي تستخدمها العتبتان الحسينية والعباسية 

يف مشاريعهام دليل عىل ان توجهها علمي تكنلوجي متطور سيؤدي 

عند استغالله من قبل الجهات االقتصادية األخرى اىل أن يكون البلد 

من البلدان املتطــورة، وأمتنى من القطاع الخاص والقطاع الحكومي 

ولــو أن إمكانياتــه حاليــاً متعرثة أن يســتفيد من تجربــة العتبتني 

املقدستني.

وأضافت أن« هذا يؤرش اىل أمور أولها اإلرادة  لدى املسؤولني عىل 

العتبتني املقدستني يف تنمية املحافظة وتنمية مشاريعهم، ثانياً اإلدارة 

الجيدة والســليمة فاالســرتاتيجية التي وضعتها العتبتان اسرتاتيجية 

فاعلة ومدروسة فضال عن استطاعتهام من اإلفادة من تجارب الدول 

دينياً واالستعانة بخربات وطنية وأجنبية يف تنفيذ مشاريعها.

وأشارت اىل« ضياع الحكومة يف وضع اسرتاتيجية واضحة للمشاريع 

مــع عدم وجود املتخصصــني الذين يســتطيعون النهوض باالقتصاد 

العراقي ادى اىل ضبابية السياســات الزراعيــة والصناعية إضافة اىل 

الهدر يف املوارد الذي أصاب مشاريع الحكومة وأدى اىل فشلها.

فيــام تحدث التدريــيس بكلية اإلمــام الكاظم للعلوم اإلســالمية 

الجامعةـ  األســتاذ قاسم حاجم صاحب املعموري عن بحثه املوسوم 

)تحليل العالقة ما بني املؤرشات الدميوغرافية املتمثلة بحجم السكان 

والقــوى العاملــة ومؤرشات االســتقرار االقتصــادي املتمثلة مبعدل 

البطالــة ومعــدل التضخم والناتج املحيل االجــاميل خالل الفرتة من 

2000 اىل 2015( مبينــا أن البحث » متحــور حول تأثريات املتغريات 

االقتصادية الدميوغرافية ومؤرشات االستقرار االقتصادي عىل االقتصاد 

العراقــي، وتــم التطرق اىل املــؤرشات الدميغرافية كحجم الســكان 

كظاهــرة اجتامعية وبرشية باإلضافة اىل القــوى العاملة يف مجاالت 

اإلنتــاج ويف مجــاالت الخدمــات وتطرقنا اىل االســتقرار االقتصادي 

عرب التشــغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة وهدف االســتقرار 

االقتصادي الذي تتطلع وتســعى له كثري من الــدول وخاصة الدول 

الناميــة كونها تعاين من مشــكالت ارتفاع معــدالت البطالة وارتفاع 

معدالت التضخم باإلضافــة اىل انخفاض موازناتها العامة واختالالت 

يف موازنات مدفوعاتها. 

 وبــنيرّ أن توصيات البحث متثلــت يف« تفعيل دور القطاع الخاص 

ومشــاركته القطــاع العام ، ودور الجامعة يف خلق الشــخص املالئم 

لســوق العمل، مــع تفعيل دور رشكات التشــغيل والتوظيف ومنح 

اإلعانات للبدء مبشاريع وحياة جديدة.
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إنَّ من أهم أســباب النجاح هو ما يكمن يف أخذ الدروس والعرب، وٱســتمداد العطاء املعنوي ممن 

َخلَّدهم التاريخ ، واألمئة )عليهم السالم( من أعاظم الذين َخلََّدهم التأريخ، ففضالً عن كونهم خلفاء 

اللــه يف أرضه لهداية البرشية، فإنَّهم املصداق الحقيقي لتعاليم الله تعاىل، ومام نحاول ٱســتمداده 

من ســرية اإلمام الحسن املجتبى )عليه الســالم( ما ورد عنه من أحاديث رشيفة تنطوي فيها معامل 

الحكمة واإلنسانية والهداية، فقد روي عنه »عليه السالم«: ))ما تََشاَوَر َقْوٌم إِال ُهدوا إىل ُرْشِدِهْم((.

التشاور واالستماع إلى اآلخرين في
 تراث المعصومين

ومام ميكن قراءته من تأمالت يف هذا الحديث:

1- إنَّ األسلوب الذي ورد فيه الحديث هو أسلوب )النفي واالستثناء( 

فالنفي )ما تشاور(، واالستثناء )إال هدوا(، وهو من األساليب التي 

تؤكِّد عىل األمر، وهذا األســلوب من أقوى أســاليب القرص، وفيه 

قرص املوصوف عىل الصفة، وكأنه يقول: إنَّ القوم املوصوفني بصفة 

التشــاور ال بد أْن يكون ذلك التشــاور منهًجا إىل الرشد والصالح، 

وأمثــال هذه الصياغة  كثري يف القرآن الكريم واألحاديث، مثل: )ال 

إله إال الله(، )وما محمٌد إال رسوٌل(، وٱستعامل هذا األسلوب داللة 

واضحة عىل أهمية املقدمة )التشاور( والنتيجة )الهداية(.

2- إنَّ يف الحديث دعوة للتمســك باملنهج القرآين، فالقرآن والعرتة 

صنوان ال يفرتقــان يف دعوة بعضهم إىل اآلخر، والتوحيد بينهام يف 

الدعوة إىل الحســنى، فالقرآن يدعو إىل التشاور بني املؤمنني، وما 

يف ذلك من تكامل املجتمع فيام بينهم، قال تعاىل: ﴿َوَشــاِورُْهْم يِف 

اأْلَْمِر((، ))َوأَْمرُُهْم ُشــْوَرى بَيَْنُهْم(( فكثري من املســائل التي تخص 

املجتمع تحتاج إىل املشاورة بني أصحاب الخربة للوصول إىل أفضل 

اآلراء التي فيها الخري والصالح، وقد ورد يف األثر ))من شاور الناس 

شاركهم بعقولهم((.

3- يف الحديــث داللــة عىل الدعــوة إىل الحيــاة االجتامعية التي 

تتالقح فيها األفكار والرؤى، من دون االستبداد بالرأي، وما يف ذلك 

من التعايل عىل اآلخرين، وفرض الرأي عليهم، وهذه رسالة تربوية 

للناس عامــة، وإىل الذين هم يف مناصب معينة خاصة، يف اإلفادة 

من آراء اآلخرين، وفسح املجال لالستامع إليهم، ففي ذلك مؤانسة 

لهــم من جانب، وإعطاء الثقة بنفوســهم ثانيًا، وعدم إلغاء اآلخر 

الذي يشــاركك يف العمل أو الحياة، فنحن ال نعلم لعل الله تعاىل 

يفتــح آفاقه عىل أحد عباده ممــن ال نعرفهم، وقد رأينا يف الواقع 

نجاح طريقة االستبيانات التي توزع يف موضوع معني، وما يف ذلك 

من مقرتحات مفيدة.

4- ويف الحديــث حث الناس عىل االجتامع يف مناســبات محددة 

تجمعهــم عىل ذلــك والجلوس فيــام بينهم؛ ليكون الهــمُّ واحًدا 

مشرتكًا بينهم، ويكون ٱتخاذ القرار يف تحديد مصريهم بعد دراسة 

؛ لتكون النتيجة مطابقة للصالح، أو أقرب إليه. وتفكري وتأنٍّ

5- أظن أنَّ مبدأ مجالس النواب يف السياسة الحديثة فيه نوع من 

أنواع التشــاور الذي نقرؤه يف الحديث، فُكلُّ شــخٍص يف املجلس 

ـُل فئــة محددة قد ٱتفــق معهم عىل برنامج معــني، وهم قد  ميثِـّ

َخوَّلوه يف ذلك، وبالتشــاور مع املمثلني اآلخرين ميكن الوصول إىل 

ك به كام ينبغي،  الرشــد يف األمور املصريية، وكُلُّ ذلك لو تم التمسَّ

ومــن أهم ذلك هو طــرح املنتََخب أفــكاره وآراءه عىل مجتمعه 

لالستامع إليهم، وفهم ما يفكرون يف قضية معينة ما، وهذه دعوة 

ا ولكنها يف الواقع مل يُحســن تطبيقها، بل مل تطبق. مهمة جدًّ

6- مــن خالل التجربة اإلدارية رأيت أنَّ موضوع تشــكيل اللجان 

من املوضوعات املهمة يف معرفة مســألة معينة، من خالل تشاور 

مجموعة فيام بينهــا، وتبادل اآلراء والخربات، وتحديد املشــكلة، 

وبيان الحل األمثل لها، ولكن كُلُّ ذلك لو آمن الجميع بأنَّ التشاور 

هــو الحل األمثل، وليس ٱســتبداد املســؤولني الصغــار أو الكبار 

برأيهم، فيكون التفكــري جامعيًّا، والقرار جامعيًّا، ويف ذلك الصالح 

يف الغالب.

7- ومن خــالل التجربة االجتامعية رأيت أنَّ التشــاور من أفضل 

بُل يف القضاء عىل مرض األنانية والغرور، ومن أهم السبل التي  السُّ

يجــب أْن نقوم بها يف البيــت، وتربية األبناء عىل ذلك؛ ملا فيه من 

جوانــب تربوية إصالحية كبرية، ومــن أهمها زرع الثقة يف نفوس 

اآلخريــن بأهمية التفكــري، وإيجاد الحل املناســب لُكلِّ موضوع، 

والقضاء عىل العجز والتكاســل واالتكالية، فضالً عن الرسور الذي 

يعيشه اآلخرون عندما يُستمُع إىل رأيهم، ونتمنى أْن يكون ذلك يف 

املدرسة بني املعلم والطالب، واملعلمة والطالبات يف قضايا محددة. 

د. الشيخ عامد الكاظمي

مقاالت
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مل مير شهر واحد عىل فرحة "ابو زهراء" بوالدة ابنته بعد سنوات من الحزن والعوز والحرمان  حتى تحولت تلك الفرحة اىل كابوس احال 

نهار ايب زهراء اىل ليل دامس.

بقع زرقاء رسعان ما بدأت تظهر عىل جسد الطفلة الصغرية وحاالت اختناق بدأت تضيق انفاسها لتثبت التحليالت ان "زهراء" تعاين من 

تشوه والدي يف القلب، وهو ما اعاد اىل عائلتها مأساة مرت بها قبل 10 اعوام.

الطفلة زهراء..
من االنبار الى كربالء

رحلة عائلة بين الموت وااللم 
• مصطفى الباهض

ابو زهراء "جعفر ضاري" الذي كان يسكن محافظة االنبار غرب العراق 
فقد والده وولده "حسني" عىل يد تنظيم القاعدة االرهايب بعد اختطافهام 
ليتلقى بعدها تهديدا  امام داره عام 2008،  والقى برأسيهام املقطوعني 
وطفلتيه  لزوجته  له  آمن  مكان  عن  البحث  اىل  اضطره  مام  بالقتل 

الصغريتني آنذاك.
انتقلت عائلة "ابو زهراء" اىل كركوك شامل العراق ليحصل عىل مهنة 
عامل باجر يومي ال تتعدى اجرته الـ 10 دوالرات يف اليوم الواحد لكنه 

فضل االستمرار بالعمل ليسد رمق عائلته املنكوبة.
الفرح يف  ليحل  النكبة والتهجري ولدت زهراء  وبعد عرش سنوات من 

البيت بعد ان غاب عنه 10 اعوام، لكنه مل يستمر لريحل مرة اخرى.
املرض  اعراض  بشهر واحد ظهرت  "بعد والدة زهراء  ابو زهراء  يقول 
بوجود  االطباء  فأخربين  كركوك،  يف  مستشفى  اىل  فنقلتها  جسدها  عىل 

ثقب يف القلب".
خلقي  تشوه  وهو  االطفال  لدى  الشائعة  الحاالت  من  القلب  وثقب 
والدي يحدث بني البطني االمين وااليرس و تعود اسبابه لعوامل الوراثة او 

التدخني او خلل يف الجينات الوراثية .
ويتابع  ابو زهراء "بعد تشخيص الحالة من قبل االطباء بدأ التفكري يف 
كيفية توفري املال لعالج هذا الكابوس فطرقت الكثري من االبواب ليك اجد 

حال لحالة ابنتي ولكنها اغلقت جميعها".
اجراء  االطباء رضورة  اكد  كركوك  مراجعة مستشفيات  بعد  ويضيف، 
تداخل جراحي، ولكن املشكلة يف توفري املال الالزم إلجراء العملية وهو 

ما ال املكه.
ومييض بالقول، نقلت زهراء اىل بغداد ملراجعة احد االطباء املعروفني 
يبلغ  تدخل جراحي  تحتاج  بانها  اخرى  مرة  ليؤكد  العراق  عىل مستوى 

كلفته اكرث من 10 االف دوالر امرييك.
ويتابع الضاري، بعد البحث بني اروقة وردهات املستشفيات قال لنا 
االطباء ان مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم يف كربالء  اطلقت 

حملة مجانية إلجراء عمليات القلب املفتوح لالطفال مجانا.

للعتبة  التابع  السالم  عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  ويجري 
الحسينية املقدسة  عمليات نادرة ومعقدة يف مختلف االختصاصات.

وصل ابو زهراء اىل مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم، وبعد 
ادارة  قررت  لعائلتها  املادية  الحالة  وبيان  للطفلة  الفحوصات  اجراء 
املستشفى ادراج حالة زهراء ضمن الحملة املجانية التي اطلقتها إلجراء 

عمليات القلب املفتوح لألطفال.
زهري  الحسينية  العتبة  يف  الطبية  الشؤون  قسم  عىل  املرشف  ويقول 
عبد الكريم "العتبة الحسينية املقدسة وادارة املستشفى اطلقت حملة 
مجانية لعالج االمراض النادرة وذات التكلفة العالية، وبعد االعالن جاءت 
اىل املستشفى اكرث من 150 حالة تم اختيار 12 مريضا من ضمنهم الطفلة 

زهراء بسبب الظروف التي عانتها وتعانيها عائلتها.
واضاف ان الفريق الطبي يف املستشفى حدد يوم 3 من حزيران 2018 
موعدا إلجراء العملية، واجريت يف املوعد املحدد لتخرج زهراء من صالة 
العمليات  بعد 3 ساعات بحال افضل لتعيد الفرح اىل قلوب ارستها من 

جديد.
اجرى العملية فريق طبي هندي متخصص يتكون من 15 طبيبا مختصا 

بجراحة القلب وتحت ارشاف كادر عراقي متقدم.
ابنتي  اجل  من  جاهدة  عملت  املستشفى  ادارة  ان  زهراء  ابو  يقول 
وهذه هي السعادة الكربى عندما تجد اناس ال تعرفهم يعملون من اجل 

انقاذ االطفال.
من جهة يشري قائد الفريق الطبي الدكتور برشان شاه ان "زهراء" كانت 
تعاين من تشوه قلب معقد نتيجة الفتحة بني البطينني بحجم )1،5 سم( 
جراحي  تداخل  اجراء  تم  الرئوي،  الرشيان  يف  وجود ضيق  اىل  باإلضافة 

ونجحت العملية.
نجحت العملية وانتهت مأساة ايب زهراء الذي خالطت ابتسامته دموع 
الفرح بخروج طفلته من صالة العمليات لتنتهي بذلك رحلة عائلته بني 

املوت واالمل.

قصة
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اسرة ومجتمع

انتهت اشهر الجهد يف الدراسة ليستقبل الطالب عطلتهم الصيفية بأشكال مختلفة فبعضهم ينخرط مبارشة بعمل رغم صغر سنه ، 

وبعض آخر يفكر يف قضاء العطلة بالسياحة يف إحدى الدول مع ذويه وبعضهم يقضيها يف فراغ دون فائدة أو عرب مامرسات ال جدوى 

منها وال فائدة.

مجلة الروضة الحسينية فتحت صفحات هذا املوضوع مع املعنيني ملعرفة كيفية استثامر العطلة الصيفية لطالب املدارس بشكل أفضل 

ومبا يناسب أعامرهم.

 الحفاظ عىل املهارات الذهنية 

يرى بعض الخرباء أن غياب تخطيط مسبق ومنظم من قبل األهل 

الجانب  الذهنية ويف هذا  املهارات  فقدان  لهم  ألبنائهم قد يسبب 

قدم الخرباء  مجموعة من النصائح لتجنب ذلك وكام يأيت:

1-االنخراط يف  معسكر صيفي: يهتم املعسكر بنشاط معني يتالءم 

مع ميول التالميذ، للحفاظ عىل ذهنية التلميذ.

2-تنظيم وتخطيط رحلة اىل إحدى املدن وليكن هدفها تعريف 

طفلك عىل تاريخ ومعامل املدينة ، ويقول »هاريس كوبر«، أستاذ علم 

النفس بجامعة »ديوك« األمريكية يف نصيحة لآلباء: »إذا كنت ال تزال 

مرتددا بشأن اختيار املكان الذي ستقضون فيه العطلة، فابحث عام 

سيدرسه طفلك يف العام الدرايس الجديد«.

3- ان مشاركة االبناء يف اعداد برنامج لعطلة الصيف يشء مهم 

ورضوري ألعطائهم دورا مهام يف االرسة مام يؤدي اىل تنمية قدراتهم 

الذهنية  

4- ابحث يف منطقتك عن األنشطة املحفزة للتفكري التي ال تتضمن 

تقدم  ما  وغالبًا  مدريس،  تدريبات  كتاب  أو  دراسية  حجرة  وجود 

املتاحف، وحدائق الحيوان، وغريها من أماكن الجذب برامج تثقيفية 

الحدائق  أن  كام  تستقبلها،  التي  الزيارات  أو  الجوالت  من  كجزء 

واملتنزهات أيًضا أماكن رائعة لألنشطة التعليمية املمتعة.

واألخرى  الفرتة  بني  والقراءة  املطالعة  فان  النسيان:  معالجة   -5

التالميذ  فبعض املدارس  النسيان لدى  لها أهمية كبرية يف معالجة 

الشأن  العطلة، ويف هذا  تطالب وتشجع تالميذها عىل املطالعة يف 

يقول  املربون والخرباء أن من األفضل للتالميذ املطالعة باملكتبات أو 

االشرتاك يف ناٍد صيفي للكتاب.

 إعادة تفعيل دور األندية الشبابية 

شؤون  يف  املتخصص  املرسومي  فاضل  زهري  دعا  الصدد  هذا  يف 

تفعيل  إعادة  اىل:  الصباح(  )جريدة  لـ  ترصيح  يف  والتعليم  الرتبية 

يف  أوسع  دورا  ومنحها  السكنية،  املناطق  يف  الشبابية  األندية  دور 

جذب الفتية والشباب يف أوقات العطل املدرسية، ولرتغيب املواهب 

العطلة الصيفية
واالستثمار االفضل

• اعداد: محمود املسعودي
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الخاملة، ومنعها من االنجرار خلف كواليس العمل املبكر يف أعامل 

غري الئقة مبراحل الطفولة، فقانون العمل رقم )37( لسنة 2015 مينع 

عاملة األطفال تحت سن 15 سنة، لكن اإلجراءات الخاصة بتفعيل 

هذا القانون ضعيفة ومل تعمل بها الجهات القضائية عىل اعتبار أنها 

شان خاص بالعائلة التي تعاين من حاالت الفقر والعوز املادي.

 تنمية القدرات الفكرية واملعرفية 

املهمة  األمور  من  أن  الثقايف  بالشأن  واملهتمون  الباحثون  ويرى 

الواجب عىل األهل تنميتها ألبنائهم الطلبة يف العطلة الصيفية هي 

ويف  الشخصية،  وبناء  مواهبهم  وتنمية  والثقافية  الفكرية  القدرات 

محمد  الشيخ  اإلسالمي  التضامن  جمعية  رئيس  دعا  املجال  هذا 

الصيفية  العطلة  استثامر  رضورة  إىل  األمور  أولياء  النارصي  مهدي 

الجانب  بناء  وإمكانية  واملعرفية  الفكرية  أبنائهم  قدرات  تنمية  يف 

العاطفي معهم.

إن  لإلعالم”  التضامن  “مركز  لـ  ترصيح  النارصي يف  الشيخ  وبني  

للمدارس  الصيفية  العطلة  فيها  تصادف  التي  الزمنية  الفرتة  هذه 

تتطلب من أولياء األمور اعتبارها فرصة ملساعدة أبنائهم عىل تنمية 

يف  طاقاتهم  واستغالل  الذاتية،  وقدراتهم  ومداركهم  شخصياتهم 

لها قبل  التخطيط  ينبغي  أنشطة مفيدة وذلك يعد رضورة حتمية 

نهاية العام الدرايس.

وبني« إن هناك مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق اآلباء تتمثل برضورة 

لكونه  العاطفي  بالجانب  تهتم  وبناتهم  أبنائهم  مع  عالقات  بناء 

أن عىل  مبينا  والصالحني طيلة حياتهم،  األنبياء  مارسه  مهم  جانب 

اإلنسان أن ال يكون جاف وقايس أو أن يكون هلع حينام يلحظ ذنبا 

من أبنائه وعليه أن يحتفظ بهذا الشعور وال يربزه أمام االبن وإمنا 

يفكر بحل هكذا قضايا«.

الخري  مواطن  إىل  األبناء  حضور  يف  السعي  رضورة  إىل«  وأشار 

العطلة  يف  والسيام  االجتامعية  واملناسبات  واملساجد  كالصلوات 

الصيفية التي ترتك فراغا كبريا عندهم  يجب استثامره بحضور هذه 

املواطن وتعلم كثري من املعارف األخالقية واإلسالمية النافعة لهم يف 

حياتهم«.

وأكد عىل أن يكون األب »صادقا أمام أبنائه وأسوة لهم يف سلوكه 

حتى يكون مصداق الحديث النبوي القائل )رحم الله والدين أعانا 

ولدهام عىل برهام(« موضحا إن »الهدف الرئييس يف هذا أن تكون 

املراكز التعليمية واملساجد والحسينيات مملوءة بأبنائنا ليك يكسبوا 

الخري الكبري ويستثمروا الفراغ بطرق ترتقي بهم«.

 خطر أوقات الفراغ عىل األبناء 

 ذكرت عدة مواقع الكرتونية إن كرثة أوقات الفراغ تعد من  أكرث 

األمور خطراً عىل األبناء يف العطلة الصيفية.

 وقد أجملت املواقع  تلك املخاطر مبا ييل:

1- خلق الشعور بامللل.

2- التسبب بالشعور الدائم بالكسل.

3- إضاعة الوقت يف أمور بال فائدة، ورمبا كانت السبب يف وقوع 

املشكالت. 

4- قضاء الساعات الطويلة يف النوم. 

غري  من  الفضائية  القنوات  مشاهدة  يف  الوقت  أغلب  قضاء   -5

فائدة.

6- إضاعة الوقت يف الجلوس لفرتات طويلة عىل املواقع اإللكرتونية 

ومواقع التواصل االجتامعي. 

7- التسكع والجلوس يف الطرقات دون الحاجة إىل ذلك.

 فرصة مناسبة 

فيام قدمت املدررّسة الست شيامء الطايئ عدة نصائح للطالبات يف 

حديثها ملجلة الروضة الحسينية مبينة ان : العطلة الصيفية ليست 

مهمة  بل هي  دراستهم  فيها  والطالبات  الطالب  يرتك  عطلة  مجرد 
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ورضورية وال بد منها ليك يشعر الشخص بقيمته كإنسان من خالل 

الدعم لنفسه سواء كان دعامً روحيا أو  استغالل أوقاتها يف تقديم 

معنويا فالقلوب واألرواح مثل املعادن إن مل يتم مسح غبار التعب 

عنها فإنها ستصدأ.

وأوضحت أن« العطلة الصيفية هي فرصة مناسبة وكبرية من اجل 

قضائها باألمور النافعة يف كافة املجاالت ومنها:

• االشرتاك بدورات لحفظ وتعلم القرآن الكريم.

من خطبة  يوم  كل  اسطر  الطالبات عىل حفظ عرشة  تشجيع   •

الزهراء) عليها السالم( عىل سبيل املثال ملا فيها من املواعظ والعرب.

• السفر لزيارة املراقد املقدسة والتعرف عىل معامل تلك األماكن 

واملدن.

التالية  الدراسية  املرحلة  للحصول عىل مناهج  الطالب  تشجيع   •

وخصوصا املواد التي يشعر بصعوبتها ليطلع عليها.

والقصص  والدينية  األخالقية  الكتب  قراءة  الطالب عىل  تحفيز   •

املنرية

• تنمية القدرات واملواهب مثل الرسم والقراءة والكتابة.

أوصانا  كام  الرحم  صلة  عىل  والتشجيع  األقارب  بزيارة  القيام   •

النبي وأهل بيته )عليهم السالم(.

• تشجيع الطالب عىل كتابة وتأليف عرشة اسطر عن أي موضوع 

يختاره هو وإعطاء جوائز رمزية تشجيعية له.

 العتبة الحسينية املقدسة والعطلة الصيفية 

املهم  الجانب  تهمل هذا  أن  املقدسة  الحسينية  للعتبة  يكن  ومل 

من حياة أبناء هذا البلد فعمدت اىل مجموعة من اإلجراءات التي 

من شأنها تحويل العطلة الصيفية اىل فرصة للتوعية والتثقيف بأمور 

غاية يف األهمية لحياة الطفل واملجتمع حارضا ومستقبال ومنها عىل 

سبيل املثال ال الحرص ما أعلنه قسم رعاية و تنمية الطفولة يف العتبة 

الحسينية املقدسة عن بدء التسجيل يف الدورات الصيفية يف مدينة 

كربالء املقدسة.

تشمل  الدورات  فأن  الحسناوي  محمد  القسم  رئيس  وبحسب 

اليدوية،  والزخرفة واملرسح واإلنشاد واألعامل  الرسم والخط  فنون 

مضيفاً: ان الدورات ستكون مخصصة لألطفال من سن 8 – 12 عاما.

 دورات الفقهية واألخالق 

إقامة  املقدسة  الحسينية  العتبة  مشاريع  ضمن  من  كان  كام 

الفقهية واألخالقية، وحول هذا الشأن قال مسؤول شعبة  الدورات 

املدارس الدينية يف العتبة الحسينية الشيخ عيل القرعاوي أن«: شعبة 

الدورات  تقيم  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة  الدينية  املدارس 

الفقهية واألخالقية لطلبة املدارس خالل العطلة و تقام هذه الدورات 

يف عموم العراق منذ 12 عاما ويف السنني األخرية توسع بشكل عاملي 

حيث أقيمت دورات صيفية يف الدمنارك واآلن نحن يف طور دراسة 

إلقامة هذه الدورات يف بعض الدول األخرى ».

املبارك واألعداد  الدورات ستنطلق بعد شهر رمضان  وأوضح أن: 

املقرتحة لهذا املرشوع هو 15 ألف طالب وطالبة ونحن عىل يقني 

بان هذا العدد سيزداد بسبب كرثة طلبات أولياء أمور الطلبة الشرتاك 

أبنائهم  يف الدورات. 

الفقه  الدورات عبارة عن كراس يف  القرعاوي: أن منهاج  وأضاف 

املرحلة  من  الكراسات  هذه  وتتدرج  واألخالق  العقيدة  يف  وأخرى 

الرابع( واملرحلة  اىل  الثاين  الصف  االبتدائية)  اىل  التي تعطى  األوىل 

ملرحلة  الثالثة  واملرحلة  والسادس(  الخامس  الصف   ( اىل  الثانية 

املتوسطة وثم املرحلة الرابعة خاصة لطلبة اإلعدادية، وهناك مناهج 

خاصة لطلبة الكليات واملعاهد باعتبار مستوياتهم الفكرية مرتفعة 

لهذا يكون هناك مناهج متقدمة لهم اذ قدموا بالتسجيل يف الدورات.

واختتم  حديثه قائالً أن: لدى الشعبة يف هذا العام فكرة إدخال 

دورات باللغة االنكليزية للطلبة ولدينا فكرة إقامة دورات يف الرسم 

والخط وتطوير إمكانيات ومواهب الطلبة. 
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السياسة االقتصادية
)( بين اإلمام علي وحفيده المهدي

د.منارق العكييل

وبالخصوص إعادة سياسة العطاء أي انه أعاد املساواة يف العطاء بني املسلمني العرب منهم واملوايل، وإسهامات 

عدة بارزة ورائدة يف انتهاج سياســة اقتصادية ومالية شــكلت يف مضمونها حجر األســاس يف الفكر االقتصادي 

اإلسالمي.

إال أن تلك اإلصالحات والسياسات مل تدم طويال وإمنا رسعان ما تم تجميدها لعدم توافقها مع رغبات وميول 

الحكام الذين جاءوا من بعده، لكن ما يثلج له القلب أن اإلمام عيل عليه السالم مل يؤسس القتصاد إسالمي ضيق 

ال يتجاوز عرصه بل وضع أسسا القتصاد إسالمي معارص ومتجدد ميكن تطبيقه يف اي عرص.

وعند الوقوف عىل الروايات واألخبار املتواترة نجد أن من أوىل الخطوات التي سيحققها اإلمام املهدي )عجل 

اللــه تعــاىل فرجه الرشيف( يف حكومته إعادة العمل بالسياســة االقتصادية لجده اإلمام عيل عليه الســالم، إذ 

تؤكد الروايات بأنه سيســعى اىل تحقيق الرفاهية والرخاء يف املجتمع وإزالة الفقر والحرمان والفوارق الطبقية 

بني فئاته ومحاربة الظلم واالســتغالل وســوء التوزيع، فقد ورد عن رسول الله )صىل الله عليه وآله( يف حديثه 

عن عهد اإلمام املهدي:»ومتطر الســامء مطرها وتخرج األرض بركاتها، وتعيش أمتي يف زمانه عيشاً مل تعشه قبل 

ذلك«، »وتنعم أمتي يف واليته نعمة مل تنعمها قط«.

 ونســتنتج من ذلك أن دولته الرشيفة ســتختفي فيها مظاهر الفقر الذي ميثل أساس انعدام االستقرار األمني 

يف املجتمع فعن رسول الله )ص( قال: “ تصدقوا فانه يوشك أحدكم أن يخرج بصدقته فال يجد من يقبلها منه”.

وقال )ص(: “...وحتى يكرث فيكم املال فيفيض، حتى يهم رب املال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي 

يعرض عليه ال ارب يل فيه”، وعن اإلمام عيل عليه السالم قال “ أما وجه الصدقات فإمنا هي ألقوام ليس لهم يف 

اإلمــارة نصيــب وال يف العامرة حظ وال يف التجارة مال وال يف اإلجــارة معرفة قدرة، ففرض الله يف أموال األغنياء 

ما يقوتهم ويقوم به أودهم”.

وال شــك أن خالص األمة واســتقامتها ال يكون إال بوجود الوعد الحاسم والنهايئ عىل يد اإلمام الحجة املنتظر 

)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( الذي يقوم بحل جميع املشاكل االقتصادية التي تعاين منها البرشية، مام يتعني 

علينــا العمل بجــد وثقة عالية يف طريق تحقيق ما ميكن تحقيقه من الرفاهية لإلنســان من خالل االبتعاد عن 

القوانني التي أثبتت فشــلها طيلة عقود وقرون من الزمن، واســتبدالها بقوانــني ونظم تحقق الرفاهية للجميع 

دون استثناء.

تعرف السياسة االقتصادية بأنها األسلوب الذي تتبعه الدول للوصول اىل األهداف املنشودة بغية 

التأثري يف مختلف جوانب الحياة، وان ابرز من طبق هذه السياسة هم أهل البيت عليهم السالم 

وبالخصوص اإلمام عيل عليه السالم الذي عمل وفق املنهج الذي رسمه الرسول األكرم )صىل الله عليه 

وآله( ومتكن بعد أن ورث نظاما ماليا مختال من اتخاذ جملة من اإلصالحات الرضورية التي أعادت 

االقتصاد اإلسالمي إىل طريقه الصحيح، 

بأقالمهم



الفائزون يف مسابقة

يدعو اعالم العتبة الحسينية املقدسة / مركز االعالم الدويل
 السادة الفائزين يف املسابقة اىل مراجعة مقر املركز الكائن يف شارع الشهداء الستالم جوائزهم 
مستصحبني هوية االحوال املدنية )أصلية ومصورة( ويسقط حق املطالبة بعد مرور ثالثة أشهر 

من تاريخ النرش يف املجلة 

املفكرة الحسينية



املحافظةاالسم الفائزت
الديوانيةاحالم هاشم كاطع1
كربالء املقدسةهدى عبد االمري محمد عيل2
بابلعيل هادي عيل3
كربالء املقدسةمنتظر تكليف حسون4
كربالء املقدسةعيل حمزة مجبل5

املحافظةاالسم الفائزت
بابلعيل عبد جاسم املعموري6
كربالء املقدسةسندس لفتة حامدة٧
ذي قارحوراء رزاق عمران8
بابلعدنان حسني فليح9
بابلحيدر مجيد جابر10

املحافظةاالسم الفائزت
بابلشعالن حسني فليح11
بابلمحمد رسوم سعيد12
بابلعيل رشيد خليل الطفييل13
كربالء املقدسةحسني نعمة كاظم14
كربالء املقدسةهيام موىل حمزة15
ذي قارعيل رزاق عمران16
واسطلطيف قاسم عكال1٧
واسطهيبت عبد الحسني18
كربالء املقدسةعباس قاسم حسني19
كربالء املقدسةحسنني صباح كاظم20



حوارات

مدير مركز الدراسات االستراتيجية في جامعة كربالء الدكتور خالد العرداوي:
رفع الوعي السياسي للفرد والمجتمع يتطلب وجود نظام

حكم ديمقراطي مستقر

السياسية  البنى  عىل  التجارب  هذه  انعكست  وقد  انتخابية  تجربة  من  بأكرث  اآلن   وحتى   2003 عام  منذ  العراقي  املجتمع  مر 

واالقتصادية واالجتامعية للبلد وأثرت عىل عالقته بدول الجوار واملنطقة عموما.

ومن الواضح ان القامئني عىل العملية السياسية يف العراق مل يلبوا طموح املواطن العراقي يف تكوين نظام حكم متعايف ومل يوفروا  له 

أدىن حقوقه وذلك يعود اىل جملة من االسباب من بينها بحسب رأي املختصني هو عدم نضوج الوعي السيايس للمجتمع، ولبحث 

هذا املوضوع التقت الروضة الحسينية مبدير مركز الدراسات االسرتاتيجية يف جامعة كربالء و استاذ النظم السياسية يف كلية القانون 

بذات الجامعة، األستاذ الدكتور خالد عليوي العرداوي.

حوار: فضل الرشيفي
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 نبدأ حوارنا من السؤال املحوري ما مفهوم الوعي 

السيايس وما اهميته  للفرد واملجتمع؟ 

• ان مفهوم الوعي السيايس قد يكون من املفاهيم 

حسب  وتتعدد  حولها  اآلراء  تختلف  التي  العامئة 

هذا  بتحديد  املعنية  الجهة  او  الشخص  تصورات 

املفهوم. ولكن مهام اختلفت التعاريف فأنها ستدور 

حول فهم الفرد للفضاء السيايس من حيث النظريات 

والعالقات  السلوك  وقواعد  واملؤسسات  واألفكار 

والقيم التي تحكم هذا الفضاء وموقع الفرد فيه من 

من  وبأقرانه  جهة  من  الحكم  بنظام  عالقته  حيث 

األفراد الذين يعيشون معه ضمن الدولة الواحدة او 

يف الدول االخرى، وطبيعة هذا اإلدراك ستحدد مقدار 

عمق شعور الفرد بحقوقه وواجباته من جانب، ومن 

جانب آخر سيحكم هذا الشعور عىل مقدرته عىل بناء 

دولة حديثة تحكمها عالقات املواطنة وقيمها ام البقاء 

وقيم  السلطة  لسطوة  أسريا  تجعله  تقليدية  دولة  يف 

املجتمع االهيل وثقافته. 

انتخابية  تجربة  من  بأكرث  العراقي  املجتمع  مر   

برأيك هل أحسن املواطن استثامرها ام ال وملاذا؟

• ان االنتخابات قطعا تسهم بتطور الوعي السيايس 

للمواطن العراقي عىل الرغم من املشاكل التي شلت 

وتشل العملية السياسية إال أن طبيعة الوعي السيايس 

فإن  لذا   ، الزمن  من  طويلة  مدة  خالل  يتشكل  انه 

العراقيني ال زالوا يف مرحلة تشكل لوعيهم السيايس ومل 

يصلوا لحد النضوج حتى اآلن، ومن املمكن أن يتطور 

العملية  مسار  كان  ما  اذا  األفضل  نحو  الوعي  هذا 

السياسية صحيحا او نحو االسوء اذا انحرف هذا املسار 

وفقد قدرته عىل تطوير الفرد واملجتمع.

السيايس  الوعي  منسوب  رفع  ميكن  كيف   

للمواطن واملجتمع؟

يتطلب  واملجتمع  للفرد  السيايس  الوعي  رفع   •

وجود نظام حكم دميقراطي مستقر، وقيادة سياسية 

جيدة، ومنظامت مجتمع مدين فاعلة، وسياسة تربوية 

ناجح،  مؤسسايت  وأداء  بدقة،  لها  مخطط  وتعليمية 

لتتناسب مع متطلبات  القيم املدنية  وتغيري منظومة 

تغيري الوعي والسلوك السيايس نحو األفضل.

الوعي  تكوين  دون  تحول  التي  املعوقات  ما   

السيايس وتطوره لدى الفرد؟ 

السيايس  الوعي  تطور  تعيق  قد  التي  املعوقات   •

املناسبة  املتطلبات  توفر  بعدم  ترتبط  ما  غالبا 

والثقايف  السيايس  املستوى  عىل  حديثة  دولة  لبناء 

واالجتامعي واالقتصادي، ويأيت عىل رأس هذه العوائق 

املانعة لتشكل وعي الناس بطريقة جيدة هو الرصاع 

السيايس بني النخب القائدة السيام السياسية وغياب 

ومؤسساتها  التقليدية  القيم  وتحكم  امللهمة  القيادة 

املعروفة ، فهذه العوائق وغريها تتسبب بعدم ظهور 

املواطن الفعال الذي ميثل الغاية النهائية من أي تطور 

صحيح للوعي السيايس. وهذه العوائق اليوم هي التي 

تدفع  إنها  بل  للعراقيني،  السيايس  الوعي  تطور  متنع 

تقليدي  غيبي  وعي  ملصلحة  البناء  الوعي  غياب  إىل 

تستحكم فيه ثقافة السيد والعبد بطريقة أو أخرى.

 للمرجعيات الدينية دور يف خلق الوعي السيايس 

وتطوير مسار العملية السياسية  هل لك ان توضح 

هذه النقطة.

• ان لبعض املرجعيات الدينية وبالخصوص مرجعية 

يف  وملهم  مهم  دور  ظله(  )دام  السيستاين  السيد 

وهذه  السيايس  للفضاء  الشعبي  اإلدراك  تطوير 

املرجعية كانت إيجابية جدا يف تطوير مسار العملية 

السياسية بحد ذاتها، وتعزيز الدميقراطية يف البلد. و 

طاملا نتكلم عن املرجعيات بشكل عام فإن هناك من 

املرجعيات من تحتاج إىل بذل جهود أكرب من قبلها يف 

تحديد العالقة بني الدين والدولة من جانب، وعالقة 

السلطة بالشعب من جانب آخر، وموقع رجل الدين 

هذه  فتحديد  ثالث،  جانب  من  السيايس  الفضاء  يف 

خلق  يف  وستسهم  مؤثرة  نتائجه  ستكون  العالقات 

حركة إصالحية دينية تكون من نتائجها تعزيز الوعي 

السيايس للناس وبناء دولة عراقية تقود حركة التغيري 

واإلصالح يف الرشق األوسط.

الزال 

المجتمع 

العراقي 

في مرحلة 

تشكل 

الوعي 

السياسي 

وهو لم 

يصل الى 

مرحلة 

النضوج

‚
‚
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استشراق

تكاد تكون أسبانيا من أكرث دول أوربا احتكاكا باإلسالم واملسلمني منذ عصور مبكرة من حياة اإلسالم، فمنذ الفتح العريب 

والحياة الثقافية واالجتامعية تخضع يف أسبانيا للثنائية املتقابلة )مسيحي –أسباين / موريسيك- مسلم(، وبالرغم من أن أسبانيا 

وباعرتاف املفكرين واملؤرخني األسبان أنفسهم قد انتفعت بوجود اإلسالم عىل املستوى االقتصادي والعمراين الذي ال تزال 

شواهده قامئة حتى يومنا هذا ؛ إال أن الصورة القدحية التي الزمت األسباين بخصوص املسلم ظلت هي الصورة االكرث رواجا 

باملخيلة الشعبية واألدبية والثقافية االسبانية بفعل مؤثرات عديدة يقف يف مقدمتها موقف الكنيسة العدايئ من هذا الدين، 

وبفعل التأثري الغريب )الفرنيس واإلنجليزي( الذي كان يسعى لجعل اسبانيا جدار صد تتكرس عليه رغبات املسلمني يف نرش 

مبادئ دين محمد )ص( يف عموم األرض.

• د. هاشم املوسوي

االستشراق األسباني..
ما له وما عليه.
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إن هذا االمتزاج الثقايف واالجتامعي بني املسلمني 
الوافدين )املوريسكيون نسبة إىل موريتانيا( وبني 
سكان أسبانيا االصليني )الغاليني( استدعى وجود 
كتاب ومؤلفني وأدبــاء يقومون بتدوين أطراف 
هذه العالقة املتوتــرة حينا واملنفتحة حينا آخر 
بحســب طبيعة الظروف التــي توجهها بطبيعة 
الحال، وقــد كانــت البداية الحقيقيــة للدرس 
االسترشاقي االســباين مع قدم العالقة وتعقدها 
مع العامل االســالمي إىل القــرن الثامن عرش مع 
اهتامم امللك االســباين )شارل الثالث( بالعالقات 
مــع املغرب العريب البلد املســلم الذي يتحدث 
ســكانه اللغة العربية )لغة القرآن الكريم( وقد 
كان هذا الدرس يتبع خطى الدرس االوريب الذي 
تنبــه اىل قيمــة املصالح واملنافع التي تشــتمل 
عليها بالد الرشق املسلم وعموم بالد املسلمني. 

وهو ما يعني أن االسالم واملسلمني كانوا موضوعا 
للتمثيل مبقتىض لعبة من املفاهيم والصور التي 
شــكلتها الذهنية األوربية مبــا يف ذلك الذهنية 

األســبانية التي هي جزء مــن الذهنية األوربية، 
وإن هذه الصــور واملفاهيم مل تكــن بالرضورة 
متطابقة مع واقع املســلمني وال هي صادرة عن 
تجربة عيانية مطابقة لواقع املســلمني بقدر ما 
كانت صورا معربة عن شبكة واسعة من الرغبات 
واألحكام املســبقة واملمزوجة مبشــاعر الخوف 
والحرمــان والجهــل والتوجس من هــذا الدين 

ومن أهله!
ولعــل مام يثري الســخرية والعجــب أن يكتب 
املسترشقون األسبان اليوم كتابات تروج للعدائية 
والتطرف والكراهية وهم يتهمون اإلسالم – الذي 
بعث يف الروح االسبانية التوق اىل معرفة الكون 
والتفكر بشــؤونه - بإثارة الكراهية واألحقاد بني 
األمم، فيقول )ميندينيث باليو( وهو يعلق عىل 
طرد املوريســيكيني املساهمني يف عمران أسبانيا 
قبل قرون مضت-عىل سبيل املثال-  قائال: )إنني 
ال أتــردد عن اعتبــاره ]أي طرد املوريســيكيني 
الذين اكتســبوا صفة املواطنة االســبانية بسبب 
عيشــهم ألجيــال طويلة هناك[ تحققــا لقانون 
تاريخي حتمي ، بل إنني لشــديد األسف لكونه 
قد تأخــر اىل هذا الحد.... ثــم يضيف: أنه ملن 
الجنــون أن يتصور املــرء أن مجابهات ال رحمة 
فيهــا وال شــفقة ورصاعــات دامية بــني عرقني 
مختلفني ميكــن أن تنتهي بغري اإلبــادة والطرد 
واالحتقار، فدامئا ما ينتهــي العرق االضعف اىل 
االندحار فتنترص األمة األقوى واألصلب( ويعني 
بذلك انهزام املســلمني وانتصار األســبان ناســيا 
أن هــذا االنتصار ما كان لــه أن يتم لوال ظاهرة 
التفكك التي بدأت تدب بالعامل اإلسالمي نتيجة 
جور الســالطني واســتبدادهم اىل الدرجة التي 
ا كان أم رشيرا  جعلت الناس تهلــل ألي غاز خريرّ
لعله ينقذ العبــاد ويصلح األمور ويعيد نصابها، 

وهو ما مل يتم ولن يتم يوما بطبيعة الحال.
يف حني يكتب مسترشق اسباين آخر هو )دونسو( 
قائال يف احد مقاالته عن االســالم واملسلمني : ان 
حضارة املســلمني الزائفة مل تكن ســوى بربرية، 
ويضيــف معــارصه املحســوب عــىل الحركــة 
االسبانية الليربالية املتحررة )أورتيغا أي غاستو( 
حاكام عىل الثقافة االسالمية برمتها بأنها )ثقافة 
جافــة وعقيمة لفــرط ما هي خاضعــة لهيمنة 
القــرآن والصحــراء، وبأن العرب واملســلمني مل 
يشكلوا يوما من االيام عنرصا من عنارص تشكيل 
الهوية االســبانية الوطنية( وهــم باألمس كانوا 
أكرث من ثلث سكان أسبانيا فأي منطق أكادميي 

هذا الذي ينطلق منه )غاستو(؟

إنه بالتأكيــد منطق الخائف من هــذه الثقافة 
الخاملــة اليوم ألســباب حضارية شــتى ولكنها 
ليســت ثقافة ميتة وأعني بها الثقافة اإلسالمية 
القادرة عىل اســتعادة حيويتها وانطالقها وألقها 
الحضــاري اذا مــا توافرت لها الفرص الســانحة 
، واألدهــى مــن ذلــك أن خــرية املتخصصــني 
مــن األكادمييني األســبان بالدراســات الرشقية 
واإلسالمية وباللغات الحية للسكان الرشقيني من 
العرب والفرس واألتراك واألردو وغريهم يعدون 
هذه اللغــات مبثابة اللغات امليتة متناســني أن 
احدى هــذه اللغات وهــي اللغــة العربية قد 
نقلت مشعل الحضارة والعلم اىل القارة األوربية 
وأن املاليــني من العرب ومئــات اآلالف من غري 
العرب ما زالوا يتكلمون بها ويعربون بوســاطتها 
يف آدابهم وأشعارهم ومعاهدهم وأكادميياتهم!

ورمبــا يــرضب املســترشق االســباين الدكتــور 
)ســيمونيتو( املثــل األكــرب الزدراء الثقافة التي 
يتخصص فيها ويدرســها لتالميذه وهي الثقافة 
اإلســالمية، إذ هــو أكرث من ينكــر فضل العرب 
املســلمني عىل أوربــا، وهو الذي ظــل محتميا 
يف كل كتاباتــه خلــف دعامة عنرصيــة عرقية 
بغيضة دون أن يــرتدد يف اطالق نعوت الرببرية 
والتوحش واالستبداد عىل كل ما له صلة باإلسالم 
الــذي ينعته يف احدى مقاالتــه بأنه )أكرب كابح 
لكل تقــدم ممكن( وينعت أقــدم جامع يعود 
للوجود االسالمي يف أسبانيا وهو )جامع الحمراء 
الكبري( بأنه )معقل الكفر واالستبداد اإلسالمي( 

!!! فأي منطق أكادميي هذا؟؟؟
إن االســترشاق االســباين جزء من نســق أوريب 
متعال وغري موضوعي يف نظرته العامة لإلســالم 
واملســلمني، وهو وإن كان يتمركز يف بلد احتك 
باإلسالم طويال وشهد مردوداته االيجابية؛ غري أنه 
يظل يف نهاية األمر نشاطا متحيزا ينهض من عقدة 
الخوف من اآلخر املســلم وتتحكم به األســاطري 
التي حاكتها املخيلة الشعبية االسبانية قبل قرون 
عن اإلسالم واملســلمني، وهو مل ينظر مبوضوعية 
إىل جوهــر االســالم مثله مثل أغلب األنشــطة 
االســترشاقية املنطلقــة من أوربــا والهادفة إىل 
تشــكيل صورة منطية لإلسالم كدين وللمسلمني 
كبــرش من أجــل وضعهم يف تراتبيــة اجتامعية 
وبرشيرّة تبيح للمشتغل بحقل االسترشاق الحط 
من إنســانيتهم ونعتهم بالنعوت التي ليســت 
بالرضورة أن تكــون منطبقة عليهم من الناحية 
الواقعية بهدف إباحة استغاللهم ونهب ثرواتهم 

عند امتالك الفرصة والقدرة عىل ذلك.
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تقارير

مشروع مجمع اإلمام الحسين القرآني 

عباس  حيدر  املقيم  املهندس  دائرة  رئيس  وتحدَث 

الشافعي عن تفاصيل املرشوع قائالً" إن املرشوع ُشيد 

بغداد،  مبساحة 10 دونم يف مدخل كربالء من جهة 

الطراز  وفق  األملانية    hoopsقبل رشكة من  بتصميم 

اإلسالمي".

وأضاف أن" املرشوع مكورّن من عدة مباين منها املبنى 

الرئييس الذي يتألف من قاعات دراسية، ومبنى سكن 

واملبنى  الروضة  ومبنى  والعوائل  والطالبات  للطالب 

يف  واالهم  االكرب  وهو  الرئييس  املبنى  وإن  الخدمي، 

املرشوع من ناحية الوظيفة واملساحة، فإنه يتكون من 

تبلغ  بناء  الرسداب، مبساحة  اىل  اضافة  اربعة طوابق 

42 الف مرت مربع، وينقسم اىل قسمني االول يختص 

الطالب  بتدريس  يختص  والثاين  الطالبات  بتدريس 

اجتامعات ومرسح  وقاعة  رئييس  مدخل  ويتوسطهام 

ذي طابقني مبساحة 600 مرت مربع". 

مرت  آالف   7 مساحة  عىل  مشيرّد  فهو  الرسداب  أما 

الخدمية والكهرباء وامليكانيك  الغرف  مربع، ويشمل 

قاعة  يشمل  االريض  الطابق  فيام  واملطعم،  واملخازن 

 500 من  اكرث  اىل  يتسع  الذي  املرسح  او  املؤمترات 

قاعات  اىل  إضافة  مربع،  مرت   600 مبساحة  شخص 

املحارضات بعدد  18 قاعة، و 10 قاعات للحاسبات 

وقاعات امتحانية وغرف تدريسيني وكافيرتيات عدد 4 

اضافة اىل املجاميع الصحية والنافورات " .

فيام يتكون الطابق االول من مكتبة مركزية تنقسم اىل 

قسمني رجايل ونسايئ، ويتكون الطابق الثاين من قاعات 

محارضات عدد 22 وأخرى لألساتذة وغرف امتحانات 

يعد مجّمع اإلمام الحسني القرآين من املشاريع املهمة يف كربالء، كونه أول مرشوع تخصيص يف تدريس علوم القرآن الكريم ، فضالً عن 

آفاق جعلِه مركزاً للتفاعل مع روح اإلسالم دينياً وعلمياً وحضارياً، مام جعل العتبة الحسينية املقدسة تويل اهتامماً خاصاً به.

• تقرير: سالم الطايئ

صرح تخصصي متميّز لتدريس علوم القرآن
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واألخري  الثالث  الطابق  أما   ،4 عدد  وكافيرتيا   8 عدد 

فيتميز كونه طابقا اداريا يضم قسم مركز املعلومات 

صويت   واستوديو  لالجتامعات  وقاعة  ادارية  ومكاتب 

عدد 2. 

بناية الطالب تشمل القسم  وأشار  الشافعي اىل أن" 

الداخيل وتبلغ مساحتها 700 مرت مربع بأربعة طوابق 

فيام  لطالبني،  واحدة  تتسع كل  لكل طابق 20 غرفة 

 770 لألساتذة  السكنية  العوائل  بناية  مساحة  تبلغ 

مرتا مربعا مكونة من أربعة طوابق، األول منها مصىل 

رجايل ونسايئ، والطابق األول مكون من 6 شقق سكنية 

كذلك بقية الطوابق الثاين والثالث.

وأوضح أن: هناك بناية تشمل رياض األطفال للعوائل 

ومبساحة  واحد  بطابق  مشيدة  املجمع،  يف  الساكنة 

عىل  مشيد  فهو  الخدمات  مبنى  أما  مربع،  مرت   400

عىل  ويحتوي  واحد  بطابق  مربع  مرت   330 مساحة 

غرف محوالت ومولرّدات. 

وبنيرّ املهندس املُقيم" ان نسبة انجاز املرشوع بلغت  

حتى اآلن 57% بفرتة انجاز مدتها ثالث سنوات ابتداء 

خريات  رشكة  من  بتنفيذ   2014/1/11 تاريخ  من 

وهذه  القالب،  رشكة  لها  املساندة  والرشكة  السبطني 

الفرتة املقررة للمرشوع استُنفذت، ونحن اآلن بالفرتات 

جديدة،  وإضافات  توسعة  حدوث  بسبب  االضافية 

املرشوع  واجهت  التي  املعوقات  بعض  وجود  كذلك 

أثر عىل مسألة التوقيت، ولكن بعون الله تم اجتيازها 

والعمل مستمر". 

املهندس  السبطني  خريات  رشكة  عن  املرشوع  مدير 

خريات  رشكة  أن"  قائال  أدىل  هاشم  عباس  أمجد 

السبطني بارشت باملرشوع بتاريخ 2014/3/21 ومررّت 

ة مراحل تغريت فيها بعض تفاصيل املرشوع، مام  عدرّ

التباطؤ بالعمل واآلن نحن يف  أدى اىل حدوث بعض 

حيرّز املدة اإلضافية".

تم،  قد  بأكملها  املدنية  األعامل  انجاز  أن"  وأضاف 

ونحن يف مرحلة االعامل امليكانيكية والكهربائية والتي 

بلغت نسبة االنجاز فيها 90%، وسنبارش خالل األشهر 

القادمة بالعمل يف الواجهات الخارجية« مبيرّناً أنه" مل 

السيولة  يف  العمل سوى  يف  معوقات  اية  هناك  تكن 

اىل  أدى  مام  اإلرهابية  داعش  أحداث  جراء  املالية 

التوقف لفرتة، إال أن املرشوع مستمر اآلن يف االنجاز 

وبكوادر محلية وأجنبية".

الثقيلة  واألجهزة  اإلنشائية  املواد  أن"  اىل  وأشار 

يتم جلبها من مناشئ عاملية  املستخدمة يف املرشوع 

كأسبانيا وفرنسا وتركيا، وهي خاضعة جميعها للفحص 

املطلوبة  واملواصفات  للرشوط  ومطابقة  املختربي 

إلنشاء املرشوع". 
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يف املقال الســابق رصنا أمــام حقيقة مفادها: أن أي مجموعة من األفراد عندما تجد نفســها ضمن 

جامعــات ذات أمناط تفكريية متشــابهة ومغلقة فمن الطبيعي أن ينتقل هــؤالء األفراد إىل حدود 

قصــوى للتطرف والعصبية الضيقة، ويزداد األمر ســوءا عندما ينضوي أفــراد تلك الجامعات تحت 

حكومات أو ســلطات أو مؤسســات تأمر أعضاء الجامعة مبا يفعلون، أو حني تضعهم داخل أدوار 

اجتامعية أو فكرية أو سياســية معينة فإن كثريا من األمور الســيئة ســتحدث، وهو ما ينطبق عىل 

الحركة الوهابية التي اقرتنت بجهات سياسية تتبادل معها أدوار الرشعية واملسؤولية الالمسؤولة!

الوهابية
من الوالدة المتعسرة إلى الموت المحتوم

ويجــدر هنــا أن نســتنري مبــا توصلــت اليه الدراســات 

الســايكولوجية املتخصصــة يف تحليــل ظاهــرة العنــف 

والتطــرف والغلو البــرشي، فهذا )رســكلهاردن( يف كتابه 

)ســيكولوجيا اإلرهاب( يرى أن كل املتطرفني بغض النظر 

عن انتامئهم الديني والعرقي يعانون من نوع من املعرفة 

ء( أي الناقصة. )الشالرّ

 ويذهــب عــامل االجتامع هــذا اىل أن الغالب عىل أحوال 

املتطرفني أنهــم بعيدون عن أن يكونوا حمقى أو مغفلني 

أو ال عقالنيني، لكن مشكلتهم تكمن يف أنهم لديهم القليل 

جدا مــن املعرفة التي يتمســكون بها، وأن هــذا القليل 

الــذي يعرفونه يزيد من نزعتهم نحو التطرف، وهذا األمر 

يكاد يكون صحيحا متاما يف تفســري سلوك الجامعات التي 

تنــزع اىل العنف واالرهــاب وال تتواىن يف اقرتاف اإلبادات 

الجامعيــة من اجل الدفاع عن أفكارها الضيقة، وهو حال 

جامعــة بن عبد الوهاب ودائرتــه الضيقة من حوله التي 

كانت تنزله منزلة النبي املرسل وهو ال ميلك إال قدرا ضئيال 

من املعلومات الفقهية الحنبلية الطابع!!!

فقد كانت لجذور الفكــر الوهايب املمتدة اىل الفقه الذي 

ارســاه ابن حنبــل وابن تيمية ســابقا اضافــة اىل طبيعة 

الصحراء الخشــنة الــدور األكرب يف جعل مبــدأ الكراهية 

)كراهية اآلخــر املختلف( هو الجوهر الــذي تقوم عليه 

فكرة الكراهية للتوســع والتمدد الذي شجع عليه تعطش 

البدو للنهب والسلب وحب االعتداء والقتل.

ومعلوم أن هذا املبدأ ال ميت لإلســالم بأدىن صلة، فالقرآن 

مل يأمــر مريديه بكراهية اآلخريــن، بل أمر بإظهار املحبة 

واملوادعــة، بينــام اتجه ابن عبد الوهــاب إىل أهل عرصه 

كلهم من مسلمني وغري مســلمني ليحكم بكفرهم ويؤكد 

عىل أنهم أشد كفرا من الكفار السابقني فيقول: ) إن رشك 

الجاهليني الســابقني أخف من رشك أهــل زماننا بأمرين: 

أحدهام، أن االولني ال يرشكون وال يدعون املالئكة واالولياء 

واالوثان مع الله اال يف الرخاء واما يف الشدة فيخلصون له 

الدعاء، وثانيا، أن االولني يدعون مع الله أناسا مقربني عند 

اللــه إما أنبيــاء وإما أولياء أو مالئكــة، أو يدعون أحجارا 

وأشــجارا مطيعة لله ليســت عاصية، وأهل زماننا يدعون 

مع الله أناســا هم أفســق الناس! كتابه كشف الشبهات 

ص 10(.

ويبالغ يف موضع آخر من أحد كتبه فيبلغ به املدى للقول: 

ق رســول الله)صىل اللــه عليه وآله  ) إن الرجــل اذا صدرّ

وسلم( يف يشء وكذبه يف يشء فهو كافر، وكذلك كمن آمن 

ببعض القــرآن وكفر ببعضه، ومن أقــر بذلك كله وجحد 

البعض فقد كفر باالجــامع، وحل ماله ودمه، ومن صدق 

الرســول يف كل يشء وأنكر وجوب الصالة فهو كافر حالل 

الدم باالجامع، ومن رفع رجــال اىل مرتبة النبي كفر وحل 

ماله ودمه ومل تنفعه الشهادتان وال الصالة؟؟؟؟(

حازم محمد

مقاالت

الحلقة )3( الصعود نحو الهاوية
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وعىل هدي من هذه الفتاوى املثــرية للكراهية والبغضاء 

أقيــم البنيان العقائدي الذي حــول الغزو إىل جهاد وقتل 

املخالفــني )املرتديــن بتعبري الوهابيــة( إىل تقرب لله، ثم 

اعيد زخم هذا الفكر بعد تأسيس فرق )األخوان( يف القرى 

والهجر للعكوف عىل فكر ابن عبد الوهاب وإعادة انتاجه 

مدعوما بفقهاء نصف متعلمني وبرجال يعتنقون البنادق 

ويعتمرون الســيوف مستمرئني قتل النفس املحرتمة التي 

حرم الله ألتفه األسباب!

وقد اعتمدت سياســتهم يف إقنــاع البدو املرتامني يف عرض 

الصحــراء العربيــة وأطرافها الشاســعة مبــدأ )الرتغيب 

والرتهيب( فــكان فقهاء الوهابية يذهبــون بلباس زاهد 

خشــن وبلســان مقنع إلدخال القبائل يف الطاعة وكانت 

هنــاك مكافأة مغرية لشــيخ القبيلة عند تأثريه عىل أفراد 

قبيلته بإدخالهــم تحت عباءة الوهابية، وقد أدخلت تلك 

الفــرق يف روع البــدو تصويــرا محببا للجنــة تتضاءل اىل 

جانبه متع الدنيا ومطايبها، وهي مطايب نادرة الوجود يف 

بيئة البدوي القاحلة الخشــنة مام جعل من فكرة الجهاد 

مبفهومهــا الوهايب متثــل ذروة الخالص للبــدوي يف الدنيا 

واآلخرة، إذ أن الجهاد ســيعني عند هذا البدوي إما غنائم 

الحــرب وهو مكســب دنيوي عظيم ســيغنيه ويرثيه من 

وه له )ماال حالال(، وإمــا الجنة عند املوت وهذا  مــال عدرّ

مكسب ال يقل شأنا عن األول؟؟ 

وقد جعلــت هــذه العقيدة من أتبــاع الوهابيــة رجاال 

متوحشــني ال تعرف الرحمة إىل قلوبهم سبيال فإذا هجموا 

عىل قرية ال يفرقون بني طفل وشيخ وامرأة، ألنهم يندفعون 

يف حروبهم عىل شكل خليط همجي من الرجال والخيول 

واالبــل فال يرتكون شــيئا يتحرك يف طريقهــم اال وأبادوه، 

وقــد حدث ذلك يف غزوهم لكربالء، ويف اجتياحهم ملدينة 

الجهرة الكويتيــة 1920م ويف اقتحامهم 

ملدينة ثريب رشق األردن 1924م.

وقد خلفت سجالت التاريخ الحديث صفحات 

مروعة ملجازر االخوان مــن الوهابية الذين كان 

مجــرد ذكر اســمهم يثري الرعب يف نفــوس كل من 

ال يديــن بالوهابيــة وال يقر لإلخوان منهــم باملرجعية 

التي نقلت العمل )اإلخــواين( اىل مرص ، وهو األمر الذي 

ســيجعل من مرص الحقا تدفع األمثان الباهظة عىل هذه 

الهجرة غري املباركة لهذا الفكر الحنبيل البدوي الغليظ إىل 

حارضتها الوسطية الشافعية الصوفية.

وبعد كل الدماء التي ســالت بســيوف الوهابية ومازالت 

تســيل مبفخخاتهم وأحزمتهم الناسفة نسأل: هل أوصت 

الرشيعة االســالمية بقتل الســكان العزل؟ وقرآنها يصدح 

ليــل نهار )وادخلوا يف الســلم كافة(؟؟؟ وهل أمرت بذبح 

األطفال كــام تذبح الخراف، وهي التي جعلت قتل نفس 

واحــدة بغري حق كأنها إبادة لكل البرش؟ وهل حثت عىل 

قتــل االرسى وإيذائهم والتنكيل بهم، أم أنها عادات عرب 

الجاهلية يف الذبح والقتل والسبي والتجاوز عىل الحرمات 

وغريها من العــادات التي يفخر فيها عــرب البادية قبل 

نــزول القرآن، وهي عادات يراد إحياؤها من جديد بدعم 

اســتعامري مبطن من الــدول التي كانــت تدير املنطقة 

وتتحكم بأهلها وبسياســتها  لغرض طمس االسالم االصيل 

د الحقيقي لوجودها والخطر الوحيد عىل مصالحها،  املهدِّ

وذلك إلظهار الوهابية عىل أنها العقيدة املجسدة لحقيقة 

االسالم واملمثلة لجوهره؟؟؟!!!؟؟؟

إن هذا الصعود الذي شــهده القرنان املاضيان لهذا الفكر 

املنحرف ما كان اال صعودا نحو مصري محتوم وهو الهاوية.
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إعداد: اسامعيل الربيعي 

اكتشــف العلــامء أول قرنيــة ثالثيــة األبعاد يف دراســة لجامعة نيوكاســل 
الربيطانية، واســتخدم الباحثون الخاليا الجذعية البرشية جنبا إىل جنب مع 

الكوالجني واأللجينات يف صناعة القرنية.
وذكرت صحيفة دييل ميل الربيطانية، أن هذه التكنولوجيا ميكن استخدامها 
إلنتاج إمدادات غري محدودة من القرنيات ملكافحة النقص العاملي لألشخاص 

الذين يحتاجون إىل زراعة القرنية أو العمى.
 وقــال أحد العلامء الذين طوروا التكنولوجيا الجديدة، إنه يحتاج إىل املزيد 
من االختبارات ليك يتم استخدامها عىل البرش، وأنه سيكون لديه القدرة عىل 

محاربة النقص العاملي بهذه القرنية الجديدة.
وتعــد تلــك التكنولوجيا طفــرة يف دراســات القرنية، حيــث كانت جميع 
الدراســات تعتمد عىل القرنيات الصلبة، أما هذه فتعتمد عىل القرنية اللينة 

حيث اســتغرق األمر عرش دقائق فقط لطباعة »الهالم« عىل شــكل القرنية، 
وقد نجت الخاليا الجذعية واستمرت يف النمو بعد ذلك عىل تلك القرنية.

ويعد هذا أول حل من نوعه، حيث إنها صلبة مبا يكفي لتحمل شكلها، ولينة 
كذلــك للضغط من خالل تجويف العني، كام ميكن للخاليا الجذعية البرشية 

أن تعيش فيها.
ويعتقــد أن عرشة ماليني شــخص يف العامل يحتاجون لزراعة قرنية بســبب 
عدم تعافيهم من أمراض مثل الرتاخوما، وهي عدوى تصيب العيون وتتلف 
القرنية، باإلضافة إىل ذلك، فإن ماليني األشــخاص مصابون بالعمى التام، مام 

مينحهم بصيصا من األمل للرؤية مجددا.
والقرنية هي الطبقة الخارجية الشفافة للعني والتي تساعد عىل تركيز الرؤية، 

ولكنها ميكن أن تتلف بسبب العدوى أو اإلصابة أو الظروف الصحية.

حدد خرباء التغذية قامئة مبجموعة من األعشاب 
الخرضاء )النباتــات( األكرث فائدة للصحة وخاصة 

بعد انقضاء فصل الشتاء.
ونرشت مجلة »Archyworldys« العلمية مقاال 
عن أكرث األعشــاب فائدة للجســم والتي تساعد 
عىل ســد نقــص الفيتامينات لدى اإلنســان بعد 

مرور فصل الشتاء.

وجاءت نبتة الحميض الربي يف قامئة املواد املفيدة 
ألنها تســاعد عــىل تعزيز عمل القلــب واألوعية 

الدموية كام تساهم يف تقوية الرؤية.
أما نبتــة الهندباء بزهورها وأوراقها الصفراء فهي 
متتلك تأثري مضادات االلتهابات وميكن أن تساعد 

عىل التعامل برسعة مع نزالت الربد.
وحل الفجل يف املرتتبة الثالثة من حيث أهميته يف 

بداية فصل الربيع فهو يساعد عىل استقرار عملية 
األيض ويحسن الهضم.

واحتــل امللفوف املرتبة الرابعــة ضمن قامئة أكرث 
املواد فائدة يف شهر مايو باعتباره طاردا للسموم. 
ثم الســبانخ لغناها باليود، وهو مفيد لألشخاص 

الذين يعانون من أمراض الغدد الصامء.

ابتكار
عالج العمى 

أكثر األعشاب فائدة لجسم اإلنسان!

طب وعلوم
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كشفت بوينغ عن عائق كبري يقف أمام تصميم أكرب طائرة نفاثة مبحركني يف 
العامل، يتمثل يف "الرشوط الخاصة" املتعلقة بابتكار األجنحة الجديدة القابلة 

للطي.
وكشفت الرشكة عن تصميم طائرتها منذ عدة سنوات، ولكنها طلبت موافقة 
الجهات التنظيمية من إدارة الطريان الفدرالية، من أجل امليض قدما يف اإلنتاج.

وكجزء من موافقة اإلدارة، حددت الوكالة أيضا مجموعة من املتطلبات، التي 
يجب عىل بوينغ الوفاء بها، ما خلق سلس��لة جديدة من "الرشوط الخاصة" 

ملعايري تصميم الطائرات بأجنحة قابلة للطي.
وحصل��ت رشكة الط��ريان العمالقة ع��ىل موافقة املنظم��ني األمريكيني عىل 
التصميم الجديد لنامذج األجنحة القابلة للطي، والتي سيتم تصميمها لطائرة 

777x megajet املقرر إطالقها الحقا.
وتتطل��ب الطائرة املميزة أجنحة قابلة للط��ي، من أجل أن تكون قادرة عىل 

الوقوف أمام بوابات املطار العادية.
وذك��ر موقع Bloomberg، أن��ه متت املوافقة عىل هذه الرشوط األس��بوع 

املايض.
ومن بني املتطلبات، يتعني عىل رشكة بوينغ ابتكار العديد من أنظمة التحذير 
التلقائية، التي ميكنها إخطار الطيارين إذا ما انطلقوا واألجنحة ما تزال مطوية.

ك��ام يتوجب عىل الرشكة أن تثبت أنه ال ميكن فت��ح األجنحة "تلقائيا" أثناء 
الطريان، وأنه ال ميكن ألي "قوة أو عزم دوران" تحرير املفصالت. ويجب عىل 
األجنحة أن تكون قادرة عىل تحمل هبوب الرياح برسعة تصل إىل 75 ميال يف 

.Bloomberg �الساعة عىل األرض، وفقا ل

ستنطلق أكبر طائرة بمحركين 
في العالم ! 

أجرت رشكة فرنســية ناشــئة أول رحلة تجريبية للتاكيس البحري 

»SeaBubbles«، يف نهر الســني بالعاصمــة باريس، يف إطار خطة 

لتطوير نظام النقل املايئ يف البالد.

وبعد مشــادة مع السلطات يف العام املايض، والتي تسببت يف نقل 

التجارب إىل ســويرسا، متكنت الرشكة أخريا مــن إجراء تجاربها يف 

مياه العاصمة الفرنسية.

وميكــن للتاكيس البحري االرتفاع عن ســطح املاء بنحو 70 ســم، 

ويبــدو شــكل أبوابه شــبيها بأجنحة مصغــرة للنــورس، ويعمل 

»SeaBubbles« بنظام البطارية الكهربائية.

وتتمثل خطــة الرشكة الفرنســية من وراء هذا االخــرتاع، يف فتح 

ممــرات مائية للنقل الصديق للبيئة، من خــالل الحد من التلوث 

الناجم عن ماليني السيارات عىل هذا الكوكب.

وتقول الرشكــة إن »SeaBubbles« يرتفع عن ســطح املاء عندما 

تصل رسعته إىل 10 كلم/الســاعة، وهو ما يساعد عىل تجنب دوار 

البحر، والحركات املفاجئة لألمواج، ومع اقرتاب انتهاء الرحلة، يبدأ 

التاكيس البحري يف التباطؤ ويهبط عىل سطح املاء للسامح للركاب 

بالخروج.

أول رحلة تجريبية للتاكسي 
البحري  في باريس
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أفقي
1- أول منزل نزل به اإلمام الحسني عليه السالم بعد خروجه من مكة، رسنا وراء.

2- فئة قاتلها أمري املؤمنني )عليه السالم()م(، غذاء الرّضع)م(.

3- ُمالحق، ما بّر بقسمه، عالقة وطيدة بني شخصني.

4- نبتكر، نصف أعلم، حبل الدلو.

5- يرسع يف املسري)م(، املنزل الذي التقى عنده اإلمام الحسني )ع( بالفرزدق الشاعر)م(، 

الَعبُْد الذي كان أَبوه مملوكًا ملواليه .

6- سقاية األرض، متلكه ويستعمله غريك، يداعي بحقه)م(.

7- فئة قاتلها أمري املؤمنني )عليه السالم(، صوُت األَْمعاء من ُجوع أو امتالء. 

8- عكس إرسار،غدة)مبعرثة(، أمري بالفرنسية.

9- من املنازل التي مر بها الحسني عليه السالم، إخبار مسبق بإنزال العقوبة)م(، نصف 

قناة )م(. 

10- حبايل )مبعرثة(، قرية يف الصحراء قرب الكوفة ألهلها أصول علوية مر بها الحسني 

عليه السالم حني مسريه إىل الكوفة، فعل األمر من وقى.

11- حامة)مبعرثة(، نصف حياة، وافقت)م(.

12- أستنكر موقفا ما، مستعجل، َحصني. 

13- عكس حلو، املوضع الذي أغلق الحّر فيه الطريق عىل الحسني)عليه السالم()م(، 

كَّاِن)م(.  آِهٌل ِبالسُّ

14- فعل االمر من وعى، منزل مّر بها اإلمام الحسني عليه السالم يف مسريه من مكة إىل 

كربالء ويقع بني منزيل عني التمر وقطقطانة .

15- ديار،حليلة، رقود.

عمودي
1- أحد األسديني اللذين أخربا اإلمام الحسني عليه السالم مبقتل مسلم وهاين يف الكوفة.

2- يتمنَّى مثَل ما لَغريه من النعمة من غري أن يحسَده أو يريَد زوالَها عنه)م(، املنزل 

الذي تسلّم فيه اإلمام الحسني )عليه السالم( كتاب مسلم بن عقيل من الكوفة.

3- ترصخ بصوت عال، املصفر لون الوجه.

4- بيت األسد)م(، منزل التقى فيه اإلمام الحسني عليه السالم بالشيخ عمر بن لوذان 

وسأله عن أوضاع الكوفة، نعرتف)م(.

5- تلبسه النساء حول جيدها، منتسب اىل إحدى العشائر العراقية، فعل األمر من صام.

6- نصف قصري، عكس خلف)م(، منزل كانت لبني يربوع توقف فيه اإلمام الحسني عند 

مسريه نحو الكوفة.

7- فاعل من َمَحى، فصل أجزاء يشء، منزل سمع فيه اإلمام الحسني بخرب شهادة عبدالله 

بن يقطر مبعوثه إىل أهل الكوفة)م(.

8- مهرب، دثار )مبعرثة(، أديم النظر يف سكون طرف.

9- املنزل الذي لقي فيه الحسني عليه السالم الطرماح ودعاه إىل االنضامم إليه وفيه أخرب 

بشهادة مسلم وهاين، بكاء من غري انتحاب.

10- ثلثا تام، نزرع،ثلثا أمة.

من  قادما  غالب  بن  برش  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  لقي  املنزل  السمع،  فاقدو   -11

العراق

12- أحد األسديني اللذين أخربا اإلمام الحسني عليه السالم مبقتل مسلم وهاين يف الكوفة.

13- جمع ناقة، مولودات من صلبي.

بُع، موضع لبني  14- املنزل الذي استفرس فيه الحسني عليه السالم أحوال الكوفة من السَّ

غطفان عىل الطريق بني مّكة والعراق مّر به الحسني عند مسريه إىل الكوفة.

15-  نصف مصحة، فئة قتلها أمري املؤمنني بدون ألف والم التعريف)م(.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

حكم و طرائف
طبيعة البرش

قال االمام عيل) عليه السالم( يف طبيعة البرش:

الناس أعداء ما جهلوا .

إذا كرثت املقدرة قلت الشهوة .

رضورات األحوال تذلرّ رقاب الرجال .

أصدق املقال ما نطق به لساُن الحال .

كوى ما نطق به ظاهر البلوى. أبلغ الشَّ

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة

الثقة بالله

قال اإلمام محمد الجواد عليه السالم:

الله من كل سوء،  نجاه  عليه  واتكل  بالله  "من وثق 

رتقا عىل  الساموات  وحرزه من كل عدو، ولو كانت 

عبد ثم اتقى الله لجعل الله له مخرجا منها".
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مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق

صاعقة تحرقه

يحىك أن ملكا سأل وزيره يوما فقال له: ما أهم ما مييز املرء ؟

قال الوزير : عمل ينتفع به.

قال امللك: وإن عدمه؟

دق به. قال الوزير : مال يسرته ويصرّ

قال امللك: وإن عدمه؟

قال الوزير : أخالق يتحىل بها ويتقرب بها إىل الله.

قال امللك: وإن عدمه؟

 قال الوزير : صاعقة تحرقه وتريح البالد والعباد من رشه.

أحسن تأليفه

الكتاب الذي تقرأه ألول مرة

وتتفاجأ مبا فيه رغم أنك أنت مؤلفه

هو كتابك يوم القيامة !

فأحسن تأليفه

ردغ*ةجسوعنبملسم
يقي*برشلاولكالا
ءاثعشلاوبا/وحمي
ار/د/الجسد//راص
/مانس/م//رجهـ/نل
د/لالب/اا/ملا/ا
ع/دن/لالغا/لوا*
ا/ريمعنبهللادبع
ءزه/كالهلا/ىعوا
كلمي/ل/ابف/ل/ذم
ما/امراء/تلعرج
يز//نيلهتلبك/ل
للعي/قشتما/ذولا
//لوب/ذش/ح/كبش/
ءانمتسالا/ق/افق
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إن اإلنسان مهام عال شأنه يف هذه الدنيا الفانية ومهام عاش تحت ظلها فال بد أن يقع يف الخطأ أو يقرتف 

ذنبا سواء يف البيت أو الشارع، بكالم أو بفعل أو غري ذلك، فالبرش خطاؤون جميعا إال األنبياء واملرسلون 

الذي  األمثل  األمنوذج  ليكونوا  ذلك  بعصمته عن  الله  الذين عصمهم  أجمعني  الله  عليهم صلوات  واألمئة 

ينبغي سعي اإلنسان للوصول إليه.

ويبقى العاقل حق العاقل من يعرتف بخطئه ويسارع العود إىل الصواب، بيَد أن ما نشاهده يف الوقت 

الحارض تجنب االعرتاف من الناس بأخطائهم والدخول يف حالة العناد واملجادلة حتى وإن ثبت لهم خطؤهم 

باألدلة القاطعة، ويكاد ال يعرف القصد من وراء ذلك ، هل هو الهروب من االعرتاف بالخطأ ؟ أم خلق فتنة 

بني البرش؟ وما غري ذلك.  

ولنرضب مثالً واقعياً حدث يف مواقع التواصل االجتامعي عندما طُرحت فكرة فأيدها ونارصها كثري وازداد 

عدد املتابعني وبدأ املنشور يزداد حجم قرائه ومتابعيه برسعة مل تكن متوقعة فقضيت وقتاً طويالً أدافع 

وأجادل وأتهم ورمبا تعديت بألفاظ غري مقبولة عىل اآلخرين العتقادي القارص أنني عىل صواب، ويف النهاية 

تبني يل بعد ذلك أنني عىل خطأ.

 وهنا يأيت التساؤل لكل قارئ.. لو كنت مكاين ما أنت فاعل؟ هل تعرتف بالذنب وتكون ممن وفقه الله 

وتصحح خطأك؟ أم تبقى مرصا معانداً من أجل الهروب وعدم االعرتاف بالذنب فتكون قد أفسدت أفكاراً 

وضللت آخرين؟ 

إن العاقل حق العاقل هو من يعرتف بالخطأ ويسارع إىل تصحيحه، و ليس ذلك بعيب وما فيه منقصة، 

اٌر لأَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالِحاً ثُمَّ اْهَتَدى( وقال) إِالَّ َمن تَاَب َوآَمَن  بل وصفه خالق الكون بقوله )َوإِينأِّ لََغفَّ

ُل اللَُّه َسيأَِّئاتِِهْم َحَسَناٍت  َوَعِمَل َعَمالً َصالِحاً َفأُْولَِئَك يَُبدأِّ

َوكَاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيامً ( ]الفرقان:70[.

فلنعرتف بخطئنا مهام طال الزمان ولنصحح مهام كانت التبعات، فمن وقع بالخطأ إنسان ومن ال يعرتف 

بالخطأ إمنا أغواه الشيطان. 

ختامًا

االعرتاف باخلطأ
• زيد عيل كريم الكفيل
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