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يحيى الفتالوي

يعلم املسلمون جميعا قصة خلق اإلنسان األول وما جرى فيها من حوار مع املالئكة عرضه القرآن 
الكريم، بشكل مجمل، كام يعلم املسلمون أن من أهداف إيراد القصص يف كتاب الله ليس الحكاية 

والتوثيق التاريخي فحسب إمنا غرضه اإلفادة من الدروس والعرب الواردة فيها.
أنها تكمن يف نقطتني  اإلنسان يف األرض نجد  آثار استخالف  املالئكة من  استقرأه  اىل ما  وبااللتفات 
َماء(، وعند التعمق يف البحث عن معنى  رئيسيتني ذكرهام قولهم)أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ
اإلفساد يف األرض يتضح أن من جملته إماتة األرض وجعلها غري صالحة للحياة بأية طريقة كانت، وهو 
بال أدىن شك ما يجري اليوم يف بقاع مختلفة من العامل ومنها العراق من عمليات قطع املياه عن أراضيه 
وشعبه بحجج ال ميكن أن تلقى املقبولية عند الله تعاىل ذلك أن من أهدافه الواضحة يف استخالف 

اإلنسان إحياء األرض واإلنسان، ليكون ذلك مبثابة الرد العميل عىل ما ظنه املالئكة.
ومن األدلة األخرى عىل ذلك ما جاء يف اآلية 205 من سورة البقرة )َوإِذَا تََوىلَّ َسَعى يِف األَرِْض لِيُْفِسَد ِفيَها 
َويُْهلَِك الَحرَْث َوالنَّْسَل َواللَُّه اَل يُِحبُّ الَفَساَد( وهي إشارة رصيحة اىل ما يحدث اليوم، فليتفكر كل من 

يقوم بهذا الفعل املرفوض رشعا وعقال وإنسانية.
وقد قدمت اآلية إهالك الحرث عىل النسل لعظيم خطره ولكونه مقدمة إلهالك النسل ليس البرشي 
فحسب بل الحيايت بالعموم، وختمت بان الله ال يحب الفساد من أية جهة صدرت حتى ولو كانت تلك 

الجهة متلبسة باإلسالم، ورمبا كانت عقوبة مرتكبها املتلبس باإلسالم أعظم وأكرب. 
ورمبا يتحجج املشمول باآلية بأن مسؤوليته مقصورة عىل البقعة املعينة التي يتوىل أمرها فحسب وانه 
يعمل عىل إصالحها حرصا، وال شأن له ببقية بقاع األرض أصابها ما أصابها، وإن كان من جراء حبسه املاء 
عنها، وهو يحسب انه يحسن صنعا ، غري أن رأيه يف الحقيقة بعيد كل البعد عن الحق والصواب ، ذلك 
ان الله تعاىل أمر باإلصالح يف األرض جميعا، وبالتايل فان قاطع املياه وان كان هدفه إحياء أرضه وهو 
هدف مرشوع، لكنه من جهة أخرى ال يكون مرشوعا ما دام فيه إهالك وتدمري ألراض أخرى، ومؤكد 
أن عليه تجهيز إجاباته غدا أمام الله، حيث سيكون خصامؤه كل شرب من أرض أبارها وكل نبتة أذبلها 

وكل حي تسبب بهالكه أو أذيته واإلرضار به ماديا ومعنويا.
واألمر األخطر والهول األكرب ما ميكن استشفافه من كالم الله تعاىل يف كتابه العزيز الذي أشار فيه اىل 
أن العقاب عىل عملية اإلفساد من الفرد أمنا تتسع لتشمل أتباع املفسد والراضني بفعله والساكتني عنه 
بالعقوبة ذاتها، وذلك يف ما حكاه  تعاىل عن حالة فرعون وقومه يوم القيامة بأنه)يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقيَاَمِة 
فَأَْورََدُهُم النَّاَر َوِبئَْس الِْورُْد الَْمْوُروُد [هود : 98]( ولهذا فعىل أتباع املفسد مهام كان شأنه وخطره، أن 
يكونوا متنبهني حريصني عىل أن ال يقودهم اىل الهلكة، وأن يتدارسوا أفعاله وقراراته ويعرضونها عىل 

كتاب الله تعاىل فريفضونها بشتى األساليب إذا كان فيها مخالفة رصيحة وواضحة كهذه.
كام ينبغي ألولياء أمور املسلمني خاصة أن ينهلوا من نفحات أهل بيت النبوة )عليهم السالم( ويجعلوها 
نرباسا لهم، ومن ذلك ما كان يقوم به أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم حيث بشقه األنهار 

وإحياء االرايض البوار، فكان مصداقا ناصعا لخالفة الله يف أرضه. 
والصورة األنصع التي قدمها أمري املؤمنني يف هذا املضامر تقريره عدم اباحة قطع املاء حتى عن اعدائه 
ويف حالة الحرب، فشتان بينه وبني ما يجري من بعض الوالة اليوم، وما يحصل الرض الله من جراء فعلهم 
الشنيع بقطع املاء، فلرياجعوا أنفسهم قبل أن ال ينفعهم إسالمهم كام مل ينفع فرعون، وليتمعنوا جيدا 
فيام ورد عن الله ورسوله )صىل الله عليه وآله وسلم( من أوامر ونواٍه يف هذا الشأن ومنها عىل سبيل 
َع  املثال ال الحرص ما قد ورد عن رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( بقوله: »اَل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يُرَوِّ
ُمْسلِاًم« وال شك أن قطع املاء أو مجرد التهديد بقطع املاء من شأنه إحداث ترويع شديد يف النفوس.     

في البدء

الحر تكفيه اإلشارة!! 
قاطع الماء.. يقدم قومه.. أوردهم النار 
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حسني حامد املوسوي •

شهدت قاعة سيد األوصياء يف الصحن الحسيني الرشيف يوم األربعاء 

٢018/7/11 إقامة املؤمتر التأسييس األول ملرتجمي لغة اإلشارة.

السالم  عليه  الحسني  اإلمام  مركز  ومدير  اإلشارة  لغة  خبري  وذكر   

للصم التابع للعتبة الحسينية املقدسة باسم العطواين أن املؤمتر أقيم 

برعاية املركز ومبشاركة عدد من املرتجمني واملعلمني واملختصني من 

جميع املحافظات العراقية.

وأشار أن “ املؤمتر يهدف اىل استدعاء اكرب عدد من رشيحة الصم 

واملرتجمني بلغة االشارة ومن جميع املحافظات العراقية تحت مظلة 

اإلمام الحسني عليه السالم”.

وأضاف أن املركز “يسعى اىل تقديم أفضل الخدمات لهذه الرشيحة 

من خالل اقامة دورات مكثفة يف لغة اإلشارة واالستعانة بالقاموس 

االشاري الذي أصدره املركز”.

وأوضح العطواين أن “ املؤمتر طالب بتخصيص درجة وظيفية بعنوان 

االصم  للشخص  يتسنى  لي  الوزارات  االشارة يف جميع  لغة  مرتجم 

هناك  بان  وإشعارهم  كافة  الحكومية  واملؤسسات  الدوائر  مراجعة 

من يهتم بهم وان االصم هو عنرص فعال يف املجتمع”.

واالحتياجات  االعاقة  ذوي  هيئة  بدعم  املطالبة  رضورة  اىل  ولفت 

الخاصة يف بغداد، والتعاون يف إصدار هوية مزاولة املهنة، واملطالبة 

كربالء  يف  وليس  العراقية  املحافظات  جميع  يف  عمل  ورش  بإقامة 

فقط، وذلك من خالل التعاون مع مركز االمام الحسني عليه السالم 

للصم.

الحسينية  العتبة  أسسته  الذي  املركز  أن  اليه  االشارة  تجدر  ومام 

املقدسة عام ٢01٥ لدعم ورعاية رشيحة الصم اصدر العام املايض 

أول قاموس إشاري إسالمي للغة اإلشارة .

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ يوم 

اإليثار  آبائهم يف  إدامة مسرية  اىل  الشهداء  ابناء   ٢018/7/٩ االثنني 

والتضحية.

الشهداء  الشهداء اىل أن”  أبناء  وأشار خالل استقباله مجموعة من 

ربوا أنفسهم عىل مبادئ االسالم وقيم أهل البيت عليهم السالم.

 وقال “عندما أقرأ عن حياة الشهداء أتأمل سريتهم قبل ان يدخلوا 

السرية من  االستفادة من هذه  عليكم  لذا  والشهادة،  الجهاد  رحلة 

ابائكم املضحني عن الوطن ومقدساته”.

وذكر أن” الله سبحانه وتعاىل يخلف الشهيد يف رعاية أهله وأوالده 

ونفسيا  اجتامعيا  ورعايتهم  مساعدتهم  علينا  يتحتم  لذا  الصالحني، 

وعلميا وصحيا”.

ومن الجدير بالذكر أن العرشات من ابناء شهداء فتوى الدفاع الكفايئ 

وصلوا اىل كربالء لزيارة اإلمام الحسني )عليه السالم( واملشاركة يف 

مخيم كشفي نظمه قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى يف العتبة 

الحسينية املقدسة.

تأسيس اول تجمع لمترجمي لغة 
االشارة في العراق 

المرجعية تدعو ابناء الشهداء الى 
إدامة مسيرة آبائهم 

أخبار وتقارير

• ابراهيم العويني
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االسرتاتيجية  والدراسات  البرشية  للتنمية  الوارث  أكادميية  أقامت 

البرشية  بالتنمية  مختصة  دورة  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة 

بعنوان” اتخاذ القرار” شارك فيها عدد من الشباب يف مدينة كربالء.

وأشار معاون مدير األكادميية املدرب عقيل الرشيفي أن “ الدورة 

تأيت ضمن الربنامج التدريبي املجاين الذي تنظمه األكادميية.

مفهوم  التعرف عىل  منها  ” تضمنت محاور عدة  الدورة  أن  وذكر 

التي  النفسية  التحديات  ومعرفة  عليها،  يقوم  التي  واألركان  القرار 

ومراحل  أدوات  ومعرفة  الصائبة،  القرارات  اتخاذ  من  الفرد  متنع 

صناعة القرار، وكثري من املحاور االخرى التي تصب يف قالب القرار”.

أهمها  معايري  عدة  عىل  يعتمد  الناجح  القرار  اتخاذ   “ أن  وأوضح 

اإلدراك مبدخالت ومخرجات القرار الذي نتخذه.

3 ايام بواقع 3 ايام بواقع 3 ساعات يوميا، وشارك فيها  3 وبنّي ان الدورة “استمرت 3 وبنّي ان الدورة “استمرت 3

٢٩ متدربا ومتدربة”.

يشار اىل أن أكادميية الوارث التابعة للعتبة الحسينية املقدسة تعد 

واحدة من احدث مؤسسات التنمية البرشية يف العراق.

إقامة دورة ”اتخاذ القرار“ في 
أكاديمية الوارث للتنمية البشرية

زيادة  عن  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  الزراعية  التنمية  قسم  كشف 

انشاء احواض كبرية لرتبية  العام من خالل  لهذا  السمكية  الرثوة  انتاج 

االسامك يف مدينة كربالء.

وقال املرشف العام عىل القسم عدنان عوز الشمري أنه “تم انشاء )6( 

احواض مساحتها 275 دومنا بطاقة استيعابية بلغت اكرث من 150 الف 

سمكة اصبعية من نوع كاريبي”.

للزراعة يف  غري صالحة  مناطق  أنشئت يف  االحواض  أن” هذه  وأضاف 

اطراف مدينة كربالء”.

لرتبية  الطرق  احدث  اتباع  عىل  يعتمد  “القسم  أن  الشمري  واوضح 

االسامك من خالل وضع النافورات الكبرية وسط االحواض والتي تعمل 

عىل زيادة نسبة االوكسجني مام تقلل من عمليات تبديل املياه بني فرتة 

واخرى، فضال عن استخدام االعالف املركزة التي تحتوي عىل نسبة عالية 

من املواد الغذائية املتكاملة”.

وبأسعار  العراقية  املحافظات  مختلف  اىل  بدأ  التسويق  ان  اىل  واشار 

مناسبة.

وأكد الشمري أن العتبة الحسينية املقدسة تسعى من خالل مشاريعها 

الزراعية والحيوانية اىل رفد السوق املحلية بالخرضوات واللحوم بأنواعها 

لسد حاجة السوق العراقية والحد من االسترياد”.

العتبة الحسينية تستثمر الصحراء 
النتاج ثروة حيوانية لسد حاجة 

السوق وايقاف االستيراد

• ابراهيم العويني
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كرّم اإلعالم النسوي التابع للعتبة الحسينية 11٥ يتيام ويتيمة ضمن 

خاتم  قاعة  عىل  يتيم(،  بـ)فرحة  املوسوم  الرابع  السنوي  مهرجانه 

الفرح والرسور  ادخال  بغية  الرشيف،  الحسيني  الصحن  األنبياء يف 

عىل قلوب األيتام.

عىل  واملرشف  املقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  األمني  معاون  وقال 

ضمن  من   ” أن  هاشم  الدين  سعد  السيد  النسوي  اإلعالم  شعبة 

أقامت  الشهداء  وعوائل  األيتام  برشيحة  الحسينية  العتبة  اهتامم 

وحدة االعالم النسوي املهرجان السنوي الرابع وبعنوان فرحة يتيم، 

وتم تكريم 11٥ يتيام و43 عائلة من عوائل الشهداء، ملا قدموه من 

العليا للدفاع عن  الدينية  تضحيات كبرية استجابة لفتوى املرجعية 

االرض واملقدسات”.

وأوضح أن” االهتامم برشيحة األيتام مستمر، وهناك مشاريع أخرى 

مثل روضة السيدة رقية)عليها السالم( الكائنة يف حي الحسني قرب 

الشهداء، وكذلك  التسجيل فيها ألبناء  الوائيل والتي فتح  مستشفى 

االبتدائية  السالم(  االصغر)عليهام  وعيل  رقية  السيدة  مدارس  لدينا 

يتيام ويتيمة، كام تم تشييد  والثانوية لأليتام، وتضم نحو )11٢٥( 

)1٢٥0(م٢  مبساحة  البوبيات  بطريق  الكائنة  مسلم  أوالد  مدرسة 

اكامل  ونأمل   ٪٩0-8٥ اآلن  البناء  مرحلة  وبلغت  طوابق،  بخمسة 

البناء يف الشهرين القادمني ليتسنى البدء بافتتاحها، مشرياً” ان العتبة 

بالزي  تزّودهم   األيتام حيث  كاملة هؤالء  بصورة  ترعى  الحسينية 

من  املجاين  النقل  وسائل  توفري  مع  املدرسية  واملستلزمات  املدريس 

واىل محال سكناهم..”

وأضاف هاشم أن ” هناك توجهات وآمال من قبل املتويل الرشعي 

للعتبة الحسينية الشيخ عبد املهدي الكرباليئ، للتنسيق لغرض قبول 

به  أفاد  ما  وفق  الثانوية،  الدراسة  اكاملهم  بعد  الكليات  يف  األيتام 

للطلبة  أن  أكدوا  حيث  الوارث  جامعة  يف  الكليات  وعمداء  رئيس 

األيتام مكانهم يف كليات جامعة وارث األنبياء التابعة للعتبة الحسينية 

املقدسة، وهناك مشاريع مستقبلية بإقامة مصانع و معامل لغرض 

تشغيل هؤالء االيتام يف العطلة الصيفية او قبل تعيينهم..”

وبنّي أن ” هناك العديد من املحسنني الذين يقومون بالتربع بأرايض 

وعقارات األمر الذي يسهل لنا تنفيذ هذه املهام الكبرية مستقبالً..”  

املعنية  الجهات  كافة  الحسينية”  للعتبة  العام  األمني  معاون  ودعا 

واملؤسسات الخريية اىل االهتامم باأليتام ورعايتهم؛ من أجل تعزيز 

يرعاهم  من  فقدوا  الذين  األيتام،  لدى  واالهتامم  بالتقدير  الشعور 

والحرص عىل توفري احتياجاتهم ومتطلباتهم”

من جهتها قالت مسؤولة اإلعالم النسوي ندى الجليحاوي” ان هذه 

سنوي  برنامج  ضمن  تأيت  األيتام،  تكريم  فيها  تم  التي  االحتفالية 

مبناسبة عيد الفطر املبارك وعيد األضحى؛ من أجل رسم البسمة عىل 

وجوه األيتام، وإزالة الفوارق التي قد يشعر بها اليتيم..”

فيام قالت زوجة الشهيد فاضل الوزين” نشكر ادارة العتبة الحسينية 

ملا يقدمونه لنا دامئاً من هدايا ودعم مايل وسكن، حيث كنُت سابقاً 

ويسعى  سعى  من  كل  يوفق  أن  الله  ونسال  اإليجار...  يف  أسكُن 

الفتوى املقدسة، وأما بالنسبة  لالهتامم برشيحة األيتام من شهداء 

لألطفال فقد تم تسجيلهم مبدارس األيتام التابعة للعتبة الحسينية 

مع توفري جميع املستلزمات من قبل ادارة العتبة، ونحن نشكرهم 

ونقّدر كثرياً هذه الرعاية واالهتامم من قبلهم..”  

مهرجان فرحة يتيم السنوي يكرم 
أيتام وعوائل الشهداء

• تقرير: عامد بعو 
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تتبناه  الذي  السكني  الفردوس  مجمع  مرشوع  انجاز  نسبة  بلغت 

رشكة خريات السبطني التابعة للعتبة الحسينية املقدسة ٪4٢.

رصح بذلك مدير مرشوع الفردوس السكني املهندس حمودي جاسم 

قائال” ان نسبة االنجاز لهذا املرشوع ككل وصلت ما يقارب 4٢٪ وأما 

نسبة االنجاز لالبنية الثالثة االوىل وقد وصلت بحدود ٥٥- ٦0٪”.

واضاف جاسم يف ترصيح ملجلة الروضة الحسينية: أن املجمع يتكون 

من سبع أبنية تحتوي عىل )٢4٦( شقة سكنية بأربعة طوابق خدمية، 

وفيها مركز تسّوق ضخم يتكون من اربعة طوابق مع مخزن، وهناك 

طريق رابط من بداية املجمع مروراً باألبنية اىل نهايتها”.

وفيام يخص الخدمات اوضح حمودي أن” جميع الخدمات موجودة 

يف الرسداب ومساحته تطابق مساحة االرض وهي )71٩3( مرت مربع، 

وأما املساحة البنائية فتصل ألكرث من ٥0 ألف مرت مربع”. 

بناء  هو  املجمع  هذا  انشاء  من  الغرض  ان  املرشوع”  مدير  وتابع 

شقق سكنية تخدم املواطنني وبنفس الوقت هو مرشوع استثامري 

ُمحال اىل رشكة خريات السبطني، والرشاء فيه متاح لجميع املواطنني 

بال استثناء..”

وذكر ” ان بداية العمل باملرشوع كانت عام ٢013 مع رشكة ايرانية، 

واملرشوع حالياً بعهدة رشكة خريات السبطني بتنفيذ مبارش” مشريا 

مطلع  بداية  مع  االمامية  االوىل  البنايتني  انهاء  املؤمل  من  أن”  اىل 

أثرت  التي  املالية  االزمة  ومنها  املعوقات  بعض  وجود  رغم   ،٢01٩

عىل جميع مفاصل الدولة ومنها العتبات املقدسة” مستدركا بقوله 

“ ولكننا بدأنا بتجاوزها بدعم من املتويل الرشعي للعتبة الحسينية 

املقدسة”.

واشار اىل ان “ املجمع يقع يف منطقة باب طويريج قريبا من مركز 

املدينة ويبعد عن رضيح أيب الفضل العباس )عليه السالم( ما يقارب 

1400 مرت فقط. 

ناحية  من  انواع  بخمسة  ستكون  السكنية  الشقق  أن”  أوضح   

املساحة وهي )1٢٥( مرت مربع و )1٦0( و )1٩0( و )٢30( و )٢٦٥(، 

عاملية  بناء  مبواصفات  سكنية  شقة   )٢4٦( من  يتكون  واملرشوع 

ومنافع خدمية  كهربائية  تتوفر مصاعد  االوىل، حيث  الدرجة  ومن 

من رياض االطفال وعيادات طبية واسواق تجارية ومطعم وافران 

وغريها”.

جميع  ان  هادي”  رفيف  التسويق  قسم  يف  املوظفة  ذكرت  فيام 

نقدا”  او  بالتقسيط  الرشاء  املساحات سواء كان  ثابتة لكل  االسعار 

مشرية اىل أنه” يف حال التقسيط يدفع ربع املبلغ والباقي ملدة خمس 

سنوات كأقساط شهرية او سنوية بحسب االتفاق مع ادارة املجمع، 

و بدون كفيل”.

الخدمات  جميع  فيه  تتوفر  السكني  الفردوس  مجمع  ان  واكدت” 

من صيانة وحراسات امنية وخدمات نقل مجانية من واىل العتبتني 

املقدستني، فضالً عن وجود الطاقة الكهربائية باستمرار وعىل مدار 

)٢4( ساعة يف اليوم”.

بتقنيات عالمية.. نسب االنجاز 42% 
لمجمع الفردوس السكني

• تقرير: عامد بعو 
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ان الله تبارك وتعاىل ينبئ ويُخرب بحقائق كثرية وبصور متنوعة ووسائل 

شتى من اجل ان يعترب االنسان وال يقع يف الخطأ أو املحذور.

ومن تلك األمور والحقائق بني الله تعاىل يف موارد كثرية أن هناك نزاعا 

قائم  نزاع  هو  النزاع  وهذا  والباطل،  الحق  وبني  والرش  الخري  بني  قدميا 

ومستمر ما دامت الحياة.

ويف خضم هذا الرصاع فان االنسان كلام فّكر أكرث وتعّقل اكرث ورجَع 

اىل مبتنياته العقلية أكرث وعاد اىل فطرته التي فطره الله تعاىل عليها كُلام 

ماَل اىل الحق وماَل اىل الخري.

 ويف مقابل ذلك فان االنسان كلام أعطى إجازة مفتوحة لعقله وثوابته 

وابتعد عن فطرته وغض النظر عام أمر الله به أو نهى عنه  كُلام قارب 

الرش وقارَب الباطل.

وإن القرآن الكريم ممتلئ بالِحَكم والشواهد واألمثلة والقصص وعندما 

نجمع هذه األشياء ونَزنُها سنخرج مبفهوم واحد يعرّب عن ان هذه العرب 

كلها ُمقّربات للهداية. 

ولذلك اخواين أقول..

 نحن ابتُلينا يف هذه العصور بيشء مل يُبتَل به اآلخرون فيام سبق أال 

وهو رسعة نقل الكالم، ومن هنا صار من الرضوري عىل املؤمن أن يتحّرز 

وأن يلتفت لكل لكمة تخرج من فيه، فرُبَّ كلمة خرجت من فم صاحبها 

أوردته وأوردت غريه املهالك..

ولذا أقول..نحُن اُبتلينا،

يف  فّعاال  وعنرصاً  نافعاً  يكون  أن  عليه  العاقل  اإلنسان  فإن  ولذلك    

إن كان  املسؤولية،  أي رقعةويف أي زمان ويف أي موقع كان من مواقع 

سياسياً عليه أن يكون نافعاً وان كان اقتصادياً عليه أن يكون نافعاً وان 

كان اجتامعياً عليه أن يكون نافعاً، وهكذا كل يف مجال عمله واختصاصه 

وأينام تواجد.

بالكلامت  االنسان  يأيت  أن  الصواب  من  فليس  األساس  هذا  وعىل 

الخبيثة، ذلك أن الكلمة الخبيثة مصريها كالشجرة الخبيثة تجتث وليس 

لها من قرار، وعىل عكس ذلك الكلمة الطيبة التي هي كالشجرة الطيبة 

أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت اُكلها كل حني..

واألمم،  الشعوب  من  كثري  متارسها  اجتامعية  ظاهرة  العيد  ان  الشك 

االنسان فرداً  ان  إنسانية  نزعة  حينام يحصل نجاح وظفر وانجاز هناك 

ومجتمعاً يريد ان يُعرب عن فرحته وابتهاجه ورسوره بتحقيق ذلك النجاح 

يتعلق  واالنتصار  والظفر  النجاح  هذا  يكون  قد  وتارة  والنرص،  والظفر 

بأصحاب دين معنّي او أصحاب قومية معينة او شعب معني..

 ولكن ما هو الفرق بني العيد وفق املفهوم والنظرة االسالمية والعيد 

لدى األمم والشعوب االخرى؟ 

يتصف  وُمحكم  كامل  عبادي  موسم  فإنه  رمضان  شهر  اىل  بالنسبة   

تعاىل  الله  ان  جهة  من  والروحية،  العبادية  بالجوانب  والِغنى  بالغزارة 

يريد أن تقوى ارادة االنسان املؤمن ويكون صلباً أمام الشهوات والغرائز 

واملحرمات، وأن يحّصل ملكة التقوى واألخالق الحميدة والقلب الرحيم 

العطوف الحنون.. 

ومن هنا يجب أن نحّصن فرحنا من أن يكون بال هدف وبال غاية.. 

التي تكون لدى اآلخرين يف  االلتفات اىل بعض املامرسات  ينبغي  لذلك 

ان  بد  فانتم مؤمنون وال  بأمور محرّمة..  التعبري عن فرحهم وابتهاجهم 

تكونوا حتى يف تعبريكم عن فرحكم وابتهاجكم مبا يريض الله تعاىل وان 

ال يكون عبثياً بل يكون هادفاً وله غاية تتناسب وتتوافق مع الغاية من 

خلقكم..

واإلمام الحسن )عليه السالم( بنّي هذا املعنى حينام مرَّ )عليه السالم( 

يف يوم عيد الفطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف عىل رؤوسهم فقال: )إن 

الله جعل شهر رمضان مضامراً لخلقه، يستبقون فيه بطاعته اىل مرضاته، 

العجب- من  فالعجب – كل  فخابوا،  ففازوا، وقرّص آخرون  قوم  فسبق 

ضاحك العب يف اليوم الذي يُثاب فيه املحسنون، ويخرس فيه املبطلون، 

بإحسانه،  مشغول  املحسن  أن  لعلموا  الغطاء  الله  كشف  لو  الله  وأيم 

وامليسء مشغول بإساءته(.

العيد وحينام  ايها االخوة واالخوات حينام تتوجهون اىل صالة   لذلك 

بينه  الذي  وتعانقوا..  تصافحوا  البيوت  يف  وتلتقون  الشوارع  يف  تسريون 

وبني مؤمن آخر من تعّكر للعالقة او اساءة او تجاوز او تقاطع وهجران 

االنسجام  يسود  لي  ومعانقته  ويبتدئ مبصافحته  أخاه  يالقي  أن  يجب 

واالميان بني املؤمنني وتقوى العالقات.. هكذا أراد الله تعاىل أن نُحيي يوم 

عيد الفطر بهذه األجواء التي تصفى فيها القلوب

ش��������ذراتالجم����������������عةالجم����������������عةالجم����������������عة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة ٢3/شهر رمضان/143٩هـ املوافق ٢018/٦/8م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 30/شهر رمضان/143٩هـ املوافق ٢018/٦/1٥م

الفرق بين العيد وفق النظرة االسالمية والعيد لدى األمم األخرىمقرِّبات الهداية
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العملية  نبأ  واألسف  األىس  ببالغ  جميعاً  العراقيون  وتلقى  تلقينا 

اإلجرامية التي قامت بها عصابات داعش االرهابية باختطافها وقتلها لعدد 

االمنية ومنتسبي الرشطة، ونتقدم  القوات  اسناد  العاملني يف  من األخوة 

بهذه املناسبة بأحر التعازي وخالص املواساة لعوائل هؤالء الشهداء األعزاء 

وخصوصاً آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم، وأيتامهم الذين مل تنفع مناشداتهم 

يف قيام الجهات املعنية بتحرك رسيع إلنقاذ حياة آبائهم.. سائلني الله تعاىل 

ان يتغمد الشهداء الكرام برحمته الواسعة ويلهم أهلهم الصرب والسلوان..

ان استهداف عصابات داعش ملجموعة من املواطنني العراقيني املنتمني 

االرهابيني  أن  عىل  آخر  دليل  مختلفة  مذهبية  ومكونات  محافظات  اىل 

الدواعش هم أعداء للعراق بجميع مكوناته وأنهم ال يفرقون يف جرامئهم 

واعتداءاتهم بني عراقي وآخر مام يستدعي تضافر جهود جميع العراقيني 

املجرمة ومواجهة  العصابات  التام عىل هذه  للقضاء  انتامءاتهم  مبختلف 

والذبح وغريها  والسبي  الخطف  يبتني عىل مامرسة  الذي  الضال  فكرها 

من الجرائم الوحشية.

اننا سبق أن نبّهنا اىل أن املعركة مع عصابات داعش مل تنته وإن انكرست 

شوكتها وذهبت دولتها املزعومة، إذ ال يزال هنالك مجاميع من عنارصها 

تظهر وتختفي بني وقت وآخر يف مناطق مختلفة وتقوم بإرعاب املواطنني 

واالعتداء عليهم، فليس من الصحيح التغايض عن ذلك واالنشغال بنتائج 

االنتخابات وعقد التحالفات والرصاع عىل املناصب وعدم القيام مبتطلبات 

القضاء عىل االرهابيني وتوفري الحامية واألمن للمواطنني.

هناك الكثري من املشاكل واألزمات التي تعاين منها رشائح مختلفة من 

املواطنني وطاملا يطلبون مّنا طرحها يف خطب الجمعة ومطالبة املسؤولني 

مبعالجتها ولكننا ال نرى جدوى لذلك يف أغلب الحاالت. 

الزراعي اشتدت يف اآلونة االخرية وازدادت شكاوى  القطاع  ان معاناة 

مقومات  توفر  وعدم  االرايض  وملوحة  املياه  مصادر  قلّة  من  املزارعني 

اإلنتاج، والذي أدى اىل تراجع هذا القطاع املهم اىل حد مخيف..

العراقيني  املزارعني  اىل مساعدة  للمسارعة  املعنية  الجهات  ندعو  ولذا 

لتجاوز هذه املرحلة الصعبة ووضع خطط صحيحة مستقبلية الستخدام 

السقي  عمليات  يف  السيام  الزراعي  القطاع  تطوير  يف  الحديثة  التقنيات 

لتقليل كميات املياه املرصوفة وغري ذلك من األساليب املتبعة يف الدول 

التي تعاين من شحة املياه.

بني فرتة وأخرى نستعرض بعض اآليات القرآنية الرشيفة لتسليط الضوء 

عىل بعض الحاالت التي مير بها اإلنسان ونحاول إيجاد الحلول لها.

نستعرض ثالث آيات رشيفة يف سورة فصلت ثم نستظهر منها بعض ما 

نستفيد منه، قال الله تبارك وتعاىل: )ال يَْسأَُم اإلِنَْساُن ِمْن ُدَعاِء الَْخرْيِ َوإِْن 

تُْه  ُّ فَيَئُوٌس قَُنوٌط )4٩( َولَِنئْ أََذقَْناُه رَْحَمًة ِمنَّا ِمْن بَْعِد رَضَّاَء َمسَّ ُه الرشَّ َمسَّ

اَعَة قَامِئًَة َولَِنئْ رُِجْعُت إِىَل َريبِّ إِنَّ يِل ِعْنَدُه  لَيَُقولَنَّ َهَذا يِل َوَما أَظُنُّ السَّ

ل�َلُْحْسَنى فَلَُنَنبَِّنئَّ الَِّذيَن كََفُروا مِبَا َعِملُوا َولَُنِذيَقنَُّهْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيٍظ )٥0( 

ُّ فَُذو ُدَعاٍء  ُه الرشَّ ِبَجانِِبِه َوإَِذا َمسَّ َوإَِذا أَنَْعْمَنا َعىَل اإلِنَْساِن أَْعرََض َونَأى 

َعِريٍض )٥1(.

االنسان  ان  هي  الرشيفة  اآليات  هذه  تتناول  التي  القضية  أصل  ان 

يفقد حالة التوازن يف بعض األحيان، ومير بحالة عرس وحالة يرُس، وهذه 

الحاالت عندما متر نجد ان البعض ال يستفيد منها وامنا يبقى دامئاً قلقا 

دفاعاً  عنها  يدافع  بل  الشخصية،  مصلحته  يُحب  دامئاً  ويبقى  ومهزوزا 

مستميتاً وإن تأذى من تأذى من اآلخرين.

حني ميرض انسان يرجع اىل فطرته واىل ربّه فيُعطي أميانا ووعودا إذا 

مّن الله تعاىل عليه بالشفاء وبأنه سيكون انساناً سويّاً، وبعد أن ميّن الله 

تعاىل عليه بالشفاء يبقى يوم او يومني ثم يرجع اىل تلك الحالة التي كان 

عليها بل قد يكون أشّد.. 

انسان آخر قد يُسجن لسبب ما.. وقد كان مييش عىل االرض  وهناك 

هذا،  عىل  ويتجاوز  هذا  يظلم  وتجده  إله..  كأنه  أحد  يُطيقه  وال  مرحاً 

ثم  سلوكه  يف  النظر  بإعادة  ويبدأ  فطرته  اىل  يرجع  يُسجن  أن  ومبجرد 

يعطي وعوداً أقل ما ميكن ان يقال عنها)ما شاء الله يف حسنها وجاللها(.. 

ومبجرد أن يخرج أيضا يبقى يوم او يومني او اسبوعا ثم يرجع اىل تلك 

الحالة..!

إن مثل هذه الشخصية القلقة التي ال ترى إال نفسها، وال تتحسس بآالم 

اآلخرين.. بينام املطلوب ان االنسان يجب أن ال يُفّكر بهذه الطريقة، بل 

ينظر اىل الدنيا بعني البصري الذي ميتلك البصرية أيضاً.

ش��������ذراتالجم����������������عةالجم����������������عةالجم����������������عة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 7/شوال/143٩هـ املوافق ٢018/٦/٢٢م

• أعدها وحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 14/شوال/143٩هـ املوافق ٢018/٦/٢٩م  

نعزّي عوائل المغدورين المختطفين وندعو الحكومة إليجاد الحلول لمشكلة المياهاإلنسان يحتاج لعقل كي ينظر الى الدنيا بعين البصير
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• تحقيق: سالم الطايئ   • تحرير: صباح الطالقاين

ّأطفال التوحدأطفال التوحد
ّعوامل وراثية وأخرى مجهولة

تحقيقات 
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مرض التوّحد أو الذاتوية، اضطراب عصبي تطّوري ينتج عن خلل يف وظائف الدماغ، يظهر كإعاقة خالل السنوات 

الثالث األوىل من العمر، ويؤثر يف قدرة الطفل عىل االتصال مع األشخاص املحيطني به وتطوير عالقات متبادلة 

معهم.

ورغم التطور الكبري يف مجال الطب النفيس والعصبي الذي شهده العامل خالل العقود األخرية إال أن مرض التوّحد 

الذي يعاين منه ماليني األطفال بقي من األمراض التي يصعب معالجتها. )الروضة الحسينية( بحثت يف ملف التوّحد 

وما يتعلق به، والتقت عدداً من املعنيني بهذه املشكلة النفسية والعقلية واالجتامعية، للتعرّف عىل األسباب وطرق 

العالج للمصابني بالتوّحد.

اضطراب غري معروف ! 

ومرض  النمو  نفس  علم  يف  املتخصص  األكادميي 

الجبوري  فتحي  مناف  الدكتور  الغامضة،  اإلعاقة 

األبحاث يف مجال  قائالً” مل تصل  التوّحد  تحدث عن 

مرض التوّحد حتى اآلن اىل السبب املبارش لهذا  املرض، 

ولكن يُعتقد أنه يحدث نتيجة اضطراب غري معروف 

للنبضات  الناقلة  املواد  يف  وبالذات  املخ،  وظائف  يف 

تصويرية  عيوب  ووجود  )الرسوتونني(  مثل  العصبية 

ترشيحية يف الجزء من املخ املعروف )بالنيوسريبيالم(، 

وقد أثبتت األبحاث وجود خطورة لإلصابة بهذا املرض 

منها مضاعفات ما قبل الوالدة واالضطرابات الجينية 

فرتة  أثناء  األملانية  بالحصبة  األم  وإصابة  والوراثية، 

الحمل، وعيوب التمثيل الغذايئ وااللتهابات امليكروبية 

أسباب  يعيد  اتجاه  واليوم هناك  العصبي،  الجهاز  يف 

التوّحد إىل عوامل جينيّة، أو خلل ىف الكيمياء الحيوية 

)األيض( يرجع إىل زيادة ما يعرف باإلجهاد التأكسدي 

ونقص مضادات األكسدة”. 

كبرية  بصورة  املرض  ينترش  مناف”  د.  وأضاف 

حسب ما جاء يف تقرير معهد أبحاث التوّحد بجامعة 

كامربدج الربيطانية، والذي رصد زيادة يف نسبة املرض 

بشكل خطري حيث أصبحت 4-2 حاالت من بني كل 

1000 طفل، وهي نسبة كبرية عاّم كان معروف سابقاً، 

العوامل  لكن  معروف  غري  للمرض  الرئييس  والسبب 

العوامل  إىل  باإلضافة  مهام  دورا  تلعب  الوراثية 

الكيميائية والعضوية، ومن املهم أن نعرف أنه ليس 

منخفض،  ذكاؤهم  مستوى  بالتوّحد  املصابني  جميع 

فوفقاً ألحدث اإلحصائيات هناك ربع الحاالت ألطفال 

التوحد ذكاؤهم يف املعدالت الطبيعية”.

ِصفات التوّحد..

التوّحد  يحملها  التي  الصفات  وعن 

عّدة  يحمل  انه  مناف”  د.  أشار 

صفات أولها الضعف يف العالقات االجتامعية والضعف 

الطبيعية  غري  الترصفات  بعض  وظهور  التواصل،  يف 

أحياناً، وهي من أبرز الصفات ويُنظر لها باهتامم من 

قبل  ومن  الطفل  مرض  تشخيص  يف  األخصائيني  قبل 

الوالدين. 

هناك أيضاً صفة الصعوبة يف التواصل أو ما يسمى 

بـ )communication ( وما يتبع هذه الصعوبة من 

مشاكل يف اللغة والتخاطب، وهذه الصفة من الصفات 

البارزة األولية يف هؤالء األطفال، كام أن اإلحصائيات 

األطفال  من   50% حوايل  وجود  عىل  تدل  املوجودة 

التوحديني ال تنمو لديهم لغة مفهومة تساعدهم عىل 

التواصل مع اآلخرين، والبعض اآلخر لديهم صعوبة يف 

التواصل واللغة، أما األطفال الذين لديهم القدرة عىل 

ترديًدا ملا يسمعه  الكلامت  الكالم فعادة تكون هذه 

الطفل دون فهم، وهناك صفة أخرى هي أن األطفال 

من  املتدنية  الضعيفة  املستويات  من  يعانون  الذين 

ما يعانون من حركات متكررة للجسم،  التوحد غالباً 

أو حركات غري طبيعية مثرية سواء باألصابع أو اليدين 

الجسدي  اإليذاء  إىل  تصل  قد  وأحيانًا  ذلك،  غري  أو 

يكون  بالتوحد  املصاب  الطفل  أن  يالحظ  ألنفسهم،  

طبيعياً عند الوالدة وليس لديه أية إعاقة جسدية أو 

التواصل  يف  الضعف  مبالحظة  املشكلة  وتبدأ  خلقية 

لدى الطفل، ثم يتجدد الحقاً بعدم القدرة عىل تكوين 

العالقات االجتامعية وميله إىل العزلة مع ظهور مشاكل 

يف اللغة إن وجدت ومحدودية يف فهم األفكار”. 

تحفيز التفاعل يخفف الحالة

التي  العالجات  او  الطرق  احدى  مناف”  د.  وتابع 

املتوّحد  الطفل  حالة  من  التخفيف  عىل  تعمل 

لَوح  تصميم  يتم  مثالً  التفاعل،  عىل  التحفيز  هو 

الصور  بالتدريب عىل  والبدء  البيت  تواصل خاص يف 

األطعمة  وصور  األلعاب  صور  مثل  للطفل،  املألوفة 

د. مناف فتحي الجبوري
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استخدام  ويفّضل  الطفل،  يعرفها  التي  واملجسامت 

الكلمة،  مع  الصورة  ربط  لتسهيل  الصور  مع  الكتابة 

وواضحة  قصرية  وجمل  بسيطة  بلغة  التحدث  كذلك 

واضحة  للطفل  التعليامت  جعل  ومحاولة  ومبارشة، 

وسهلة قدر اإلمكان وتعزيز الطفل عىل كل محاوالته 

بإنتاج الصوت أو استخدام اإلمياءات  التواصلية سواًء 

أو التواصل البرصي أو استخدام الوسيلة التي يتدرّب 

عليها، ومن الرضوري أن يوضع طفل التوّحد يف برنامج 

املعقدة  النفسية  احتياجاته  م الستيفاء  تعليمي مصمَّ

املناسب  التفاعل االجتامعي  التأكيد الشديد عىل  مع 

وإمكانية تبادل األفكار عن طريق الكالم أو الكتابة أو 

اإلشارات”.

العالج السلويك الحل الوحيد

ومن جانبه أشار اختصايص الطب النفيس د. صالح 

يتم  التوّحد  اكتشاف مرض  أن  اىل”  الرسول  عيل عبد 

باالنعزال  يبدأ  حيث  للطفل  األوىل  السنوات  منذ 

ر  وتأخُّ والوحدة 

والسمع  بالنطق 

التواصل  وعدم 

والحيّس،  البرصي 

عالج  يوجد  وال 

شايف متاماً للتوّحد وإمنا العالج السلويك فقط هو املتاح 

حالياً، وذلك من خالل معاهد التوّحد لتعليم املصابني 

السلوكيات واملهارات الفردية واالجتامعية، ومن املهم 

جداً أن يكون هناك تعاون وتواصل بني معهد التوّحد 

وأهايل املصابني وإتّباع الربامج والتعليامت املعطاة من 

قبل املعهد”.

مؤكداً” من الرضوري أن تهتم وزارة الصحة بتوفري 

املعاهد املتخصصة لذوي التوّحد واالحتياجات الخاصة، 

الرشيحة، فيام  باالهتامم بهذه  فهناك قصور ملحوظ 

تحاول دائرة صحة محافظة كربالء بالتعاون مع العتبة 

لجان  تكوين  خالل  من  االهتامم  تقّدم  أن  الحسينية 

طبّية من عّدة اختصاصات، تعمل عىل تشخيص حالة 

املريض وتحويله اىل املعهد املتخصص”. 

لإلصابة  محددة  أسباب  توجد  ال  صالح”  د.  وتابع 

أثناء  األم  اصابة  بسبب  تكون  قد  فأحياناً  بالتوّحد 

األدوية،  بعض  تناول  او  فايروسية  بأمراض  الحمل 

األوكسجني  كنقص  والدية  أمراض  السبب  يكون  وقد 

الحبل  التواء  او  )ابو صفار(،  الريقان   واإلصابة مبرض 

ترضر  عنها  ينتج  التي  املشيمة،  انفصال  او  الرسي 

السمع  يف  مشكلة  يسبب  وبالتايل  الدماغ،  يف  الخاليا 

ثانوية تتعلق  والنطق والحركة، وهناك أسباب أخرى 

بالعامل الورايث والعوامل البيئية واللقاحات”. 

برامج وطرق حديثة للتعامل مع التوّحد

ويف السياق ذاته كان ملجلة الروضة الحسينية وقفة 

مع مدير )معهد نور املصطفى( للتوّحد عمران موىس 

حيث أدىل قائالً” مبا أن العراق ودول املنطقة عموماً 

تشهد تزايداً يف حاالت التوّحد بني األطفال دون وجود 

الحكومة  قبل  من  عالجية  أو  وقائية  إجراءات  أية 

والجهات املعنية، لذا سعت العتبة الحسينية الفتتاح 

مراكز ملعالجة التوّحد يف عّدة محافظات يف العراق”. 

وأضاف موىس” جاء افتتاح معهد نور املصطفى للبنني، 

ضمن هذه السلسلة من املراكز التخصصية، وقد حقق 

حاالت  بعض  معالجة  يف  النجاح  من  نسبة  املعهد 

تدريسية  كوادر  تعيني  تم  حيث  املوجودة،  التوّحد 

عن  فضال  والتوّحد،  النفس  علم  مجال  يف  مختصة 

أحدث  استخدام 

العلمية  الطرق 

للمعالجة، 

ألن  طامحني 

هناك  يكون 

تعليمهم  يتم  أن  بعد  الرشيحة،  بهذه  مدارس خاصة 

وتدريبهم يف املعهد وتهيئتهم اىل املدارس االبتدائية”.

الحالة  حسب  يتم  املريض  مع  التعامل  ان  مبيناً” 

عّدة  وتُستخدم  وضعيف،  ومتوسط  شديد  فمنها 

برامج يف العالج منها برنامج التواصل البرصي وبرنامج 

التواصل الحيس وبرنامج التأهيل الوظيفي ))to وهو 

مبثابة عالج فيزيايئ للطفل، وكذلك برنامج )st( لعالج 

النطق وتقوية عضالت الفّكني واللسان”.

مع  للتعامل  حالياً  املتبعة  الطرق  أحدث  وعن 

مرىض التوّحد بنّي مدير املعهد قائال” تُتبع حالياً طرق 

عالجية حديثة تسمى خطة عالج التوّحد التدريجية، 

وتبدأ بعالج سلوكيات التوّحد السلبية كزيادة الحركة 

وعدم وجود هدف للنشاط والتكرار والنمطية وإيذاء 

الطفل  تقييم سلوك  يتم  ثم  والعنف،  والحّدة  الذات 

بعد تهيئة هذه البيئة املريحة الخالية من التعقيدات، 

وبعد هذه املرحلة تُسأل األرسة هل الزال لدى الطفل 

اليومي؟  لنظامه  تغيري  حدث  وهل  ورؤيته؟  منطيته 

وهل استطاع التعبري عام يؤثر فيه وعليه؟ ومن خالل 

هذه اإلسرتاتيجية املوجهة لدعم السلوك يتم تحديد 

‚‚
نتيجة للقصور الحكومي ومناشدات األهالي، سعت 

العتبة الحسينية المقدسة الفتتاح عدة مراكز لمعالجة 
‚‚التوحد في عدد من المحافظات العراقية.

 د. صالح عيل عبد الرسول

عمران موىس
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أوقات تحّسن ظروف التواصل لدى الطفل، ويأيت بعد 

ذلك دور العالج الطبيعي وهدفه األسايس هو ضامن 

وبرنامج  والنفسية  الجسمية  الصحة  من  األدىن  الحد 

الرعاية الصحية الجيد، ويجب أن يحتوي عىل زيارات 

دورية منظّمة للطبيب ملتابعة النمو والنظر والسمع 

وضغط الدم والتطعيامت األساسية والطارئة، وزيارات 

منتظمة لطبيب األسنان واالهتامم بالتغذية والنظافة 

العامة،  يجب عرض الطفل عىل متخصص يف التنحيف 

ليقيّم حالته ويحدد قامئة األغذية املمنوعة حتى تتم 

إزالتها من طعامه، مام قد يساعد عىل اإلقالل من بعض 

السلوكيات السلبية، فالطفل التوّحدي لديه مشاكل يف 

إىل  األغذية  العصبي تسمح مبرور بعض مواد  الجهاز 

فيتسبب  الدماغ،  عىل  تأثريها  يتعاظم  ثم  ومن  املخ 

عىل الفور يف حدوث أعراض التوّحد السلبية”.

سلوكيات وترصفات ال تُدرك خطورتها !

وخالل  محمد،  عباس  فراس  التوّحد  مرىض  مدرّب 

من  الكثري  لديهم  أن  أدرك”  املصابني  مع  تعايشه 

والعناد  الرفرفة  منها  الطبيعية  غري  السلوكيات 

واإلفراط يف الحركة وإيذاء النفس والضحك من دون 

الطفل املصاب خطورة  سبب والرصاخ، وقد ال يدرِك 

سلوكياته وترصفاته وال يدرك خطورة ما يفعله، لذلك 

ابتداًء  للطفل  النفسية  الحالة  مراعاة  الرضوري  من 

عىل  تحرص  وأن  احتياجاته  معرفة  يف  األم  دور  من 

حوله  من  مع  يتواصل  وجعله  وحيداً  إبقائه  عدم 

واالهتامم  بالهدايا  وتحفيزه  وتشجيعه  ولفظياً  برصياً 

العاطفي”.

وأضاف فراس” نؤرش رضورة العمل عىل منع الطفل 

معتاد  طفل  فكل  معتادة،  غري  منطية  حركة  أي  من 

عىل حركة منطية يقوم بها عند انزعاجه من يشء ما، 

والثواب،  العقاب  مبدأ  نستخدم  أن  املمكن  من  لذا 

الطفل عىل االعتامد عىل نفسه وزرع ثقته  وتشجيع 

اللعب  عىل  وتدريبه  عمل،  بأي  القيام  عند  بنفسه 

واالضطرابات،  الطاقة  لتفريغ  به  االستمتاع  وكيفية 

الحرص يف املداومة واستمرار الطفل  ومن املهم جداً 

يف مركز التوّحد وتدريبه عىل عدم اتّباع نفس الروتني 

يف حياته”.

إحصائيات ومعدالت سنويّة مخيفة !

وعن معدالت انتشار التوّحد يف العامل، قال املدرّب 
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يف معهد نور املصطفى للتوّحد حمدان نواف” حسب 

اإلحصائيات التي قام بها مركز السيطرة عىل األمراض 

بينهم  5000 طفل  كل   1975 عام   فإنه يف  الوقائية، 

طفل واحد مصاب بالتوّحد، ويف عام 2005 كل 500 

طفل بينهم طفل واحد مصاب، ويف عام 2014 كل 68 

طفل بينهم طفل واحد مصاب بالتوّحد، وحالياً كل 45 

طفل بينهم واحد مصاب! واملتوقع خالل عام 2030 

أن كل طفل مصاب بالتوّحد يقابله طفل سليم فيام 

يف  كبرية  خطورة  تشكل  النسبة  وهذه  البنني!  يخص 

املجتمعات، وعلينا أن نعرف كيفية الحد من انتشار 

هذا املرض وما هي طرق عالجه وكيفية التعامل معه”. 

معاناة األهايل والقصور الحكومي 

رائد،  الله  عبد  بالتوّحد  املصاب  الطفل  والدة 

أن  الحظنا  ولدي  ُعمر  من  الثانية  السنة  يف  أفادت” 

ر  لديه بعض الترصفات غري املعتادة عند األطفال، وتأخُّ

يف النمو الجسدي، وعند مراجعة الطبيب وبعد إجراء 

الفحوصات تبنّي أن لديه ضمور يف املخ، علامً ان هذه 

أسبابها،  نعرف  وال  العائلة  يف  مسبوقة  غري  الحالة 

ونتيجة لترصفاته غري املألوفة يف املنزل وتزايد الحالة 

املرضية له اضطرنا اىل تسجيله يف معهد نور املصطفى 

التابع للعتبة الحسينية، حيث وجدنا أناسا متخصصني 

ومتفهمني لهذه الحالة الصعبة، وقد استفدنا كثرياً مام 

قّدمه هذا املعهد يف كيفية التعامل مع الطفل وغري 

ذلك”. 

التوّحد  مرض  لشؤون  متابعتنا  عند  وأضافت” 

بهذا  للمصابني  الدولة  رعاية  يف  كبريا  قصورا  الحظنا 

بإنشاء  الصحة  وزارة  تهتم  أن  املفرتض  فمن  املرض، 

عىل  تعمل  وأن  محافظة،  كل  يف  متخصصة  مراكز 

تقديم الرعاية واالهتامم ملرىض التوّحد، للتخفيف 

عن األعباء التي يتحّملها األهايل لعدم معرفتهم 

النفسية  املعالجة  وسبل  التعامل  بكيفية 

والسلوكية”. ‚‚
ال يوجد عالج شافي تمامًا للتوحد وإنما العالج السلوكي هو 

المتاح حاليًا، من خالل معاهد التوحد لتعليم المصابين السلوكيات 

‚‚والمهارات الفردية واالجتماعية.

فراس عباس محمد

العدد 125 - شهر ذي القعدة 1439 هـ16



الجيوش االلكترونية والحمالت الفيسبوكية 
وعتبات كربالء 

والء الصفار / العراق

ال  التي  الحمالت  تلك  فان  بدء  عىل  وعودا 
تتجاوز  باتت  منها  للحد  قانوين  ترشيع  يوجد 
ذلك  وتعدت  بل  واالجتامعية  األخالقية  االعراف 
نشاهد  اليوم  ولعلنا  املعتقدات،  عىل  التطاول  اىل 
صفحات ومجموعات تروج وبشكل معلن لاللحاد 

واستهداف املقدسات.
بأن  الحمالت  تلك  وراء  يقف  من  أيقن  ولطاملا 
فك  عىل  أسايس  بشكل  يعتمد  مخططاته  نجاح 
وتذويب  املجتمع  داخل  االجتامعية  األوارص 
ازاء  خصوصا  النفور  من  حالة  وخلق  االنتامءات 
الرمز الديني لتمتد تدريجيا لتصل اىل أصل املعتقد.
منظمة  تشويه  من حمالت  اليوم  نراه  ما  ولعل 
مواقفها  من  بالرغم  الدينية  املرجعية  تستهدف 
والعدو  والداين  القايص  لها  شهد  التي  الوطنية 
والصديق بأنها أنقذت العراق لَدليل واضح عىل أن 
يطرح  وبات  له،  ومخطط  منظم  االستهداف  ذلك 
للشارع بشكل يناغم مزاج املتلقي، وامتد ليتامدى 
واضحا  استهدافا  نسمع  أن  الحال  بنا  وصل  حتى 
عليهم  البيت  اهل  مراقد  وبالخصوص  للمقدسات 

السالم.
العتبات  استهداف  ان  له  االشارة  تجدر  ومام 
املقدسة مل يأت دفعة واحدة إمنا مر مبراحل عدة، 
العتبات  ادارة  عىل  تركز  االوىل  الحمالت  فكانت 
لتشكك  وانتقلت  والدينية  القانونية  وتبعيتها 
بنزاهة اداراتها الرشعية ومن ثم استهدفت مواقفها 

الوطنية ومن ثم مشاريعها وغري ذلك.
لتلك  الرشعية  االدارات  ان  من  الرغم  فعىل 
ان  عىل  تاريخها  يف  مرة  وألول  عملت  العتبات 
سعيا  وخدمية  وعمرانية  علمية  مبشاريع  تنطلق 
منها لتقديم اكرب خدمة ممكنة وان ال يقترص دور 
والزيارة  والصالة  العبادة  عىل  املقدسة  العتبات 

بشكل  ساهمت  حيث  الدينية،  املناسبات  واحياء 
خالل  من  البلد  يف  البطالة  نسب  بخفض  كبري 
استقطاب عدد كبري من االيدي العاملة، فضال عن 
مساهمتها بدعم السوق املحلية عن طريق انشاء 

عدد كبري من املشاريع.
الرتاث  باحياء  املقدسة  العتبات  ساهمت  كام 
واكادميية  وعلمية  بحثية  مراكز  وانشاء  العلمي 
ثالثة عقود ونصف  البلد خضع طيلة  ان  خصوصا 
ثرواته  هدرت  استبدادية  حكومة  ظل  تحت 
وبددت بناه التحتية وشهد ارتفاعا بنسب البطالة 
والتخلف، وتراجعا ملحوظا باملستوى العلمي، فضال 
عن انخفاض القيمة النقدية لعملته بعد ان كانت 

تنافس العمالت االجنبية يف السوق العاملي.
اما عىل الصعيد الخدمي فالقامئة تطول إلحصاء 

ما أنجزته العتبات املقدسة.
العتبات  تلك  موقف  له  االشارة  تجدر  ما  ولعل 
بعد  البلد  لها  تعرض  التي  الرشسة  الهجمة  ابان 
اجتياحه من قبل تنظيم داعش االرهايب، من خالل 
دعم املقاتلني يف سوح القتال ومتابعة الجرحى يف 
االيتام  وتكفل  العراق  وخارج  داخل  املستشفيات 
وغري ذلك، فضال عن ايواء النازحني وتوفري مختلف 

الخدمات لهم.
املشاريع  وتلك  االنجازات  تلك  ورغم  انه  إال 
والخدمات الجليلة والواضحة وضوح الشمس ال زال 
هنالك من يحاول ان يبتعد عن رؤية االمور بواقعية 
ويحاول ان ال ينظر لها إال من خلف غربال العداء 
الثغرات  عن  بالبحث  نفسه  ويجهد  والكراهية، 
العتبات دون  تلك  األسباب الستهداف  بها  ليتصيد 
ذلك  تبعات  واىل  تارة  االنجازات  حجم  اىل  النظر 

االستهداف تارة اخرى.

الجيوش االلكرتونية والحمالت الفيسبوكية باتت تدير البوصلة وتلفت االنظار لها دون اي رادع قانوين فضال عن 
اندفاع البعض ممن بات يكتب تعليقاته للمجاملة تارة او لالستعراض تارة اخرى دون ان يعي مسؤولية ونتائج تلك 
التعليقات او انه نىس او تناىس ان كل حرف او كلمة تكتب او تنطق بحق شخص او جهة ستكون سببا لوقوفه امام 

ا يَلِْفُظ ِمن َقْوٍل إِالَّ لََديِْه َرِقيٌب َعِتيٌد(. محكمة الهية عادلة تنفيذا لقوله تعاىل )مَّ

رؤى 
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تقارير

عن  البحث  مهمة  “ان  الحسينية  للروضة  رضغام  يقول 

وتعتمد  للغاية،  صعبة  ليست  الخاص  للتدريس  معهد 

ممن  السابقني  املعهد  خريجي  عىل  االساس  بالدرجة 

حصلوا عىل معدالت عالية”.

الحصول  التي متكن طلبتها من  املعاهد  ويضيف “بعض 

عىل معدالت عالية يكون اقبال الطلبة عليها بشكل اكرب 

من غريها بأمل الحصول عىل معدالت اعىل وبالتايل القبول 

يف كليات مرموقة”.

300 الف دينار مقابل  تدريس املادة الواحدة طوال فرتة 

العطلة الصيفية والعام الدرايس حسب قول رضغام .

ويف اغلب االحيان يشرتك الطلبة بدورات التقوية يف هذه 

طالب  كل  ان  يعني  ما  وهو  دراسية  مواد   4 بـ  املعاهد 

اقل  الف دينار يف  املعاهد مليون ومئتي  يدفع اىل هذه 

معروفا  املعهد  كان  كلام  املبالغ  هذه  وتزداد  التقادير، 

وزادت شهرة االساتذة الذين يدرسون فيه.

تحت  تسمى  اخذت  التي  الخصويص  التدريس  ظاهرة 

التقوية واكرثها غري مجازة من قبل وزارة  عنوان معاهد 

الرتبية تعترب ظاهرة لدى مجتمع الطالب، فاألستاذ حيدر 

التدريس  يقول  حيث  للموضوع  رؤيته  له  املوسوي 

الخصويص ما هو اال انتكاسة تدل عىل ان الجهات املعنية 

يف  الحقيقي  العلمي  واجبها  واهملت  قيمتها  فقدت  قد 

يبدع  ان  يعني  فامذا  للطالب،  العلمية  القدرات  تنمية 

وامكانياته  عطاؤه  ويغيب  الخصويص  الدرس  يف  املدرس 

الرسمية  املؤسسة  متكنت  ما  فاذا  الرسمي؟،  الدرس  يف 

التعليمية  املستلزمات  بكل  مؤهلة  مدارس  توفري  من 

فضال  الخصويص،  للدرس  الحاجة  حتام  ستنتفي  الحديثة 

املحارضات  فيه  يتلقى  الخاص  للتدريس  البحث عن معهد  بدأ  بالنجاح حتى  املكللة  التطبيقي  الخامس  نتيجة  عاما”  استلم رضغام »18  ان  ما 

االسبوعية يف مواد السادس التطبيقي استعدادا للمرحلة املقبلة.

فـ “رضغام” يبدو حريصا عىل استغالل العطلة الصيفية يف دراسة املواد العلمية للسادس التطبيقي امال منه يف الحصول عىل معدل اعىل.

معاهد التقوية الدراسية
خطوة للتخلص من التدريس الخصوصي ام زيادته؟

هل نجحت معاهد التقوية في القضاء على التدريس الخصوصي بطريقة تربوية ؟

تقرير: محمد ضياء الدين 
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عن ان التصميم الحديث للبناية املدرسية، وتأهيل املعلم 

املناهج  بتطوير  واالهتامم  جيداً  علمياً  تأهيالً  واملدرس 

بجدية، ودعم املعلم واملدرس اقتصادياً بعدها يأيت الدور 

العملية  عجلة  ستدفع  والتي  واملجتمع  للدولة  الرقايب 

التقوية املجازة من قبل  الرتبوية اىل أمام، معترباً معاهد 

وزارة الرتبية امر جيد اذا ما وضفت بالصورة الصحيحة.

الطالبة فاطمة عيل يف الصف السادس االحيايئ تقول “ال 

من  بكثري  افضل  انها  اذ  الخاصة  التقوية  معاهد  من  بد 

التدريس الخصويص والذي تكون االجور فيه مرتفعة مام 

يشكل ثقل اقتصادي عىل العوائل ذوي الدخل املحدود،  

فمعظم الطالبات يف املدرسة يأخذونها، وأعرف أنها مرهقة 

بتشكيل  املشكلة  احل  ان  احاول  ولكنني  جدا،  لوالدي 

مجموعة من زمياليت ونأخذ الدروس سوية وهذا يخفف 

من الدفع حيث باتفاق مع بعض املدرسني كلام كان عدد 

الطالب اكرث يكون هناك بعض الخصم من قبل املدرسني 

اال ان بعضهم اجورهم ثابته وهذه مشكلة اخرى«.

مرحلة  يف  لطالبني  اب  وهو  رأيه  عن  حيدر  كرار  ويعرب 

إيجابيات  له  الخصويص  التدريس  ان  بقوله  املتوسطة 

فمن  التقوية  ملعاهد  بالنسبة  االمر  كذلك  وسلبيات، 

االيجابيات بالنسبة للتدريس الخصويص ان الطالب يكون 

تركيزه عاليا الن املدرس ينفرد مبجموعة صغرية للتدريس 

اقتصاد  يثقل  انه  سلبياته  اما  الصف،  عن ضوضاء  بعيدا 

االرسة ويجعل الطالب معتمداً عىل الدرس يف املعهد من 

الرسمي،  الصف  يف  والتدريس  نفسه  عىل  االعتامد  دون 

فالطالب يرى املدرسة عبارة عن امر مفروض علية فقط 

لي يحظر من دون االعتامد والرتكيز خالل الدروس حيث 

االهامل للدور التعليمي والرتبوي.

 دورات التقوية التي تقيمها وزارة الرتبية للطالب خالل 

العطلة الصيفية لها تأثريها ايضا يف املجتمع الطاليب فكان 

البد من اللقاء باألستاذ جواد نرصالله مدير االرشاف الرتبوي 

التقوية  دورات  واملسؤول عىل  كربالء  محافظة  تربية  يف 

“اعتادت  قائالً  الحسينية  الروضة  مجلة  لـ  تحدث  الذي 

عام  كل  يف  املقدسة  كربالء  محافظة  يف  الرتبية  مديرية 

الدراسية  التقوية  مراكز  من خالل  تقوية  دورات  اقامت 

حيث يبلغ عددها ستة مراكز منترشة يف اقضية ونواحي 

املحافظة ولكال الجنسني، ويتم اختيار مدرسني اكفاء لهم 

باع طويل يف مجال التدريس ألرشاكهم كمدرسني يف هذه 

مام  التدريسيني  اسامء  عن  االعالن  يتم  بحيث  الدورات، 

يراه  الذي  االختصاص  ذو  املدرس  اختيار  للطالب  يتيح 

من  اؤكلها  اتت  الدورات  ان  نرصالله  ويضيف  مناسب” 

النتائج االيجابية ،من خالل ما شهدت دورة العام  حيث 

املايض حصول ٢7 طالبة يف احدى مراكز التقوية التابعة 

للمديرية عىل معدل ٩7 صعوداً،و٢٢ طالب يف مركز اخر 

عىل نفس املعدل يف مرحلة السادس االعدادي.

تسعرية الدورات التي تقيمها تربية كربالء رمزية باملقارنة 

مع التدريس الخصويص حيث تتكون الدورة من ٦ مواد 

دينار  70،000الف  الواحدة  املادة  تدريس  سعر  ويبلغ 

 4٢0،000 الطالب  يدفعه  الذي  املبلغ  مجموع  فيكون 

الف دينار وهو مثن مادة واحده يف التدريس الخصويص 

الهدف  ان  اىل  ويشري  نرصالله،  قول  حسب  “االهيل” 

االسايس من اقامة هذه الدورات هو القضاء عىل ظاهرة 

التقليل  يف  الطالب  ذوي  ومساعدة  الخصويص،  التدريس 

ألبناء  مجانية  تكون  الدورات  ان  اىل  منوهاً  النفقات،  يف 

شهداء الحشد الشعبي والجيش، وكذلك بالنسبة للعوائل 

التي ال متتلك قوت يومها، داعياً اىل العمل من اجل القضاء 

عىل التدريس الخصويص بطريقه تربوية.

ملنح  قوانني  فهناك  االهلية  التقوية  معاهد  اىل  وبالعودة 

تعليامت  خالل  من  الدراسية  للتقوية  معهد  فتح  اجازة 

تصدر عن وزارة الرتبية ومديرتها، وحصلت مجلة الروضة 

 3٦ املادة  اىل  استناداً  حيث  منها،  نسخة  عىل  الحسينية 

والخاص  واالجنبي،  االهيل  التعليم  نظام  ٢013من  لسنة 

من  عدد  االهلية،صدرت   املعاهد  لتأسيس  اجازة  مبنح 

االهلية  املعاهد  خضوع  اهمها،  والرشوط  الضوابط 

واالجنبي  االهيل  العام  للتعليم  العامة  املديرية  إلرشاف 

ويحرض  كام  والرتبوية،  والعلمية  املهنية  النواحي  من 

تأسيس ويتعرض  اجازة  فتح أي معهد ما مل يحصل عىل 

مجلة  لـ  مصدر  ذكر  فيام  القانونية،  للمساءلة  املخالف 

تواجد  اسمة  عن  الكشف  عدم  الحسينية طلب  الروضة 

ستة معاهد فقط بشكل رسمي، من بني عرشات املعاهد 

املنرشة يف املحافظة بشكل غري قانوين.

الزال 

المجتمع 

العراقي 

في مرحلة 

تشكل 

الوعي 

السياسي 

وهو لم 

يصل الى 

مرحلة 

النضوج

‚
‚

حيدر املوسوي جواد نرص الله كرار حيدر
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إن الحداثة ليست الغوص يف الرمزيات واالبتكارات التي عادة ما تكون بعيدة عن الذهن وتحلِّق يف الغموض، امنا هي 

التجديد الذي ال يخرج عن سياق الذهنية التي بإمكان االنسان أن يصل اىل املعاين الجميلة من خاللها..

هذا ما يراه الشاعر والصحفي البحريني نارص زين، الذي شارك يف عّدة مسابقات يف العراق منها )بُردة كربالء(، وفاز 

يف مسابقات أخرى أجريت يف البحرين واإلمارات وقطر والسعودية، وهو يرى أن مسابقات العراق الشعرية متميزة 

وخاصة تلك املؤطرة باإلطار الديني، ألنها تضّم عاملقة الشعر العريب وامتدادهم التاريخي الكبري، بحسب تعبريه.

الحسيني، وموقعه وتأثريه يف ساحة  الشعر  للوقوف عىل ما ميثله  الشاعر زين،  الحسينية( حاورت  )الروضة  مجلة 

األدب عموماً، عرب اللقاء التايل.

الشاعر والصحفي البحريني ناصر زين:
المنافسة الشعرية في العراق لها طعم ولون متميز
حاوره: عامد بعو 

حوارات 
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 يف البدء نود التعرف عىل قراءتكم ملا يطرح من شعر يف ساحة 

األدب الحسيني؟ ومباذا تتميز الكتابة يف أهل البيت عليهم السالم عن 

غريهم؟

• إن األدب الحسيني يف تطور مستمر، وأصبح منافساً يف املحافل 

الدولية وفرض نفسه يف كل االتجاهات، ويكفي أن نرجع اىل قصيدة 

كونها  معنًى ورمزية،  اآلفاق  التي مألت  الخالدة،  العينية  الجواهري 

رائعة  أخرى  قصائد  فهناك  السالم،  عليه  الحسني  االمام  يف  جاءت 

اشتهرت  كام  تشتهر  مل  ولكنها  وغريه  الوطن  يف  الجواهري  أنشدها 

قصيدته العينية.

ومن الرضوري االشارة اىل أنه ليس األدب الشيعي فقط هو الذي 

يختص بالكتابة عن اإلمام الحسني، بل هناك أدباء مسيحيّون كتبوا 

أيضاً، وهناك شعراء من بقية الطوائف االسالمية كتبوا يف الحسني عليه 

السالم.

وهكذا كلام أرصرنا عىل نرش هذه الرسالة اإلنسانية، كلام زاد الشغف 

بها والتطلع الكتشاف أرسارها وإثارة كامئنها من قبل الشعراء واألدباء 

الذين يحملون هّم األمة.

ولكون الكتابة يف أهل البيت عليهم السالم كتابة قيم وكتابة مبادئ 

وجامل الهي، فإن التميّز دامئاً ما يكون رفيقها، خاصة إذا كانت تنترش 

والطأمنينة  السالم  عن  ويبحث  اإلنسانية  بالثقافة  يهتم  محيط  يف 

والتسامح.

 هناك من يقول أن الشعر قضية؟ كيف ترون هذه املقولة، وماذا 

تقولون لشعراء القضية الحسينية؟

• دامئاً ما يكون هناك ارتباط بني الشاعر وقضية ما، لتكون مصدر 

إلهامه ونبع التعبري عن مكنوناته كشاعر وواصف لقضيته.

بالنسبة لنا فإن ارتباطنا بالرتاث الشيعي يحتّم علينا أن نكتب يف أهل 

البيت عليهم السالم ونجعل من ذلك قضيتنا األساسية يف الحياة، لنصنع 

من هذه القضية سلاّمً نرتقي بالبرشية من خالله اىل مراتب الكامل 

والجامل اإللهي. 

 للمسابقات دور يف تطوير القابليات الشعرية، وبروز أسامء جديدة 

يف سامء األدب، ما تعليقكم عىل ذلك؟

• من الطبيعي أن يكون للمسابقات دور يف هذا االتجاه، خصوصاً 

وأن األدب الحسيني كام ذكرت مستمر يف التطور.. وأنا أؤيد الرتكيز 

عىل هذه املسابقات الشعرية سواء كان عىل مستوى العراق او العامل 

العريب بشكل عام، وأن يساهم املختصون يف األدب واللغة بقوة لتطوير 

هذه املسابقات كاّمً ونوعاً.

 ال شك أن النقد األديب له دور مهم يف التطور، فام تقييمكم لدوره 

يف تطوير القصيدة الحسينية؟ 

• عادة ما تعكس املسابقات دور النّقاد وأهميتهم يف التقييم ويف 

التقويم، وهناك أساتذة كبار يف مسابقة )بُردة كربالء( ساهموا بشكل 

األدبية  النقدية  الرؤى  وتقديم  الحسينية  القصيدة  تطوير  يف  فاعل 

الجميلة، التي يستطيع الشاعر من خاللها أن يرتقي بنفسه، وكذلك 

يستطيع الجمهور االستفادة من هذه الرؤى وهذه القراءات األدبية يف 

تطوير ذاته وثقافته ووعيه.

 وكيف رأيتم لجنة التحكيم من حيث األداء فيام يخص قصيدتكم 

التي ألقيَتموها ضمن مسابقة )بردة كربالء(؟

• أجد أنهم أشادوا بالقصيدة، وبالنسبة للصور الشعرية التي أعتمد 

عليها فعادة ما استخِدم الجسد يف اإللقاء.. رمبا ينظر البعض اىل ذلك 

كصفة ايجابية وقد ينظر اآلخر اليها سلبية.

فضالً عن ذلك تلّقيُت بعض املالحظات املتعلقة بالقصيدة، ولكن 

بشكل عام فإن أداء لجنة التحكيم كان متميزا باملوضوعية والكفاءة 

العالية نظراً لوجود أساتذة كبار فيها.

 من خالل مشاركاتكم يف املسابقات الشعرية يف كربالء، هل ترون 

ان لها مميزات عن غريها من املهرجانات؟

• ان منافسة شعراء العراق لها طعم آخر ولون آخر، وبالتايل فإنني 

أركز كثرياً عىل املسابقات التي تقام وخاصة الدينية منها، حيث شاركُت 

يف مسابقة الجود العاملية وحصلُت عىل املركز الرابع، بني ثلّة كبرية من 

الشعراء املبدعني يف هذه األرض الطيبة ارض كربالء، وأطمح لالستمرار 

يف هذا النهج مستقبالً من خالل كتابة دواوين شعرية مستقبالً.

 أخريا.. هناك اليوم من يطرح مفهوم الحداثة يف الشعر، فهل لكم 

وجهة نظر معينة يف هذا الطرح؟

•  الحداثة من وجهة نظري ليست الغوص يف الرمزيات واالبتكارات 

التي عادة ما تكون بعيدة عن الذهن وتحلِّق يف الغموض، إمنا هي 

التجديد الذي ال يخرج عن سياق الذهنية التي بإمكان االنسان أن 

يصل اىل املعاين الجميلة من خاللها. ‚‚
كون الكتابة في أهل البيت عليهم السالم 

كتابة قيم وكتابة مبادئ وجمال الهي، فإن 
‚‚التميّز دائمًا ما يكون رفيقها
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أصبح حضور اإلسالم يف أوربا اليوم –وبحسب تعبري علامء االجتامع األوربيون أنفسهم-  نقطة 

تحول يف تاريخ أوروبا الحديثة ملا يشكله هذا الحضور من تغري يف عالقة اإلسالم بالغرب العلامين، 

حيث كانت هذه العالقة باألمس عبارة عن حديث عن )اإلسالم وأوروبا ( واليوم تحولت اىل 

حديث عن) اإلسالم يف أوروبا( وعن اإلسالم األوريب، وعن اإلسالم الحارض بقوة يف أوروبا دون 

تفكري بالعودة ، وليس كام كان املسلم يحرض باألمس إىل أوروبا سائحا أو دارسا أو مستطببا.

المسلمون في أوروبا
صياغة الهوية وإشكاالت التأقلم 

وتعــد ايطاليا مــن أكرث البلــدان األوروبيــة حضورا 

للمســلمني عــىل أراضيها عــرب التاريــخ، حيث دخل 

املسلمون جزيرة صقلية االيطالية ونرشوا كلمة )ال اله 

اال الله ( منذ أكرث من عرشة قرون، ولكن هذا الحضور 

تراجع كثريا يف القرن التاســع عــرش والقرن العرشين 

وظل االيطاليون ينظرون للمســلمني عىل أنهم أعداء 

ينبغــي الحذر منهــم وينبغي أن يحســب لهم ألف 

حســاب، وال ســيام بعد الحروب الصليبية وما خلفته 

من أعداد كبرية من القتىل يف صفوف االيطاليني الذين 

رافقوا حمالت الفرنجة اىل البالد اإلســالمية بتأثري من 

القساوســة والبابوات االيطاليني الذين كانوا يشعلون 

الحــامس بخطبهم من أجل الذهــاب للمرشق العريب 

وتحرير بيت املقدس من دنس )كفار( املســلمني كام 

كانــوا يرددون، فضال عن كــرثة الحروب البحرية التي 

خاضتها روما عاصمة البيزنطينيني مع الدولة العثامنية 

من أجــل الســيادة عىل املمــرات املائيــة املتحكمة 

بالتجارة العاملية قبل قرون.

غري أن العصور الحديثة سجلت أول حضور للمسلمني 

املهاجرين اىل ايطاليا مع السبعينيات من القرن املايض 

حيث هاجر آالف من املسلمني الفلبينيني واالندنوسيني 

اىل ايطاليا، ثــم أخذت اآلالف األخرى من املســلمني 

تتوافد عىل هــذا البلد من املغــرب وتونس والجزائر 

وبلدان الرشق األوسط كسوريا وفلسطني اللتني يرجع 

الفضل لرعاياهام العرب املســلمني يف بناء أول مسجد 

اســالمي حديث يف روما يف ســبعينيات القرن املايض، 

وهو املســجد الذي لقي اعرتاضات شديدة من بعض 

رجاالت اليمني االيطايل املتطــرف متثلت باملظاهرات 

الكثــرية التي طالبــت الحكومة االيطالية بتفســريات 

مقنعة لســامحها ببناء رصح إسالمي يف قلب عامل غري 

مقتنع باالسالم!!!!

وإذا كان العــرق البنجــايب ، وتحديدا الباكســتاين هو 

العــرق املهيمن عىل مجموع مســلمي بريطانيا مثال؛ 

فإن مســلمي ايطاليا ينحدرون مــن جامعات عرقية 

إســالمية متنوعــة ومتكافئة من ناحية عــدد األفراد، 

حيــث يأيت املغاربــة يف الدرجــة األوىل يليهم األلبان، 

غري أن مســلمي ايطاليــا ال توجد لهم يف هــذا البلد 

احصائيات دقيقــة ومنضبطة، إال أن الباحثني املعنيني 

باألمــر يقدرون عدد مســلمي ايطاليا مبــا يقرب من 

املليوين مسلم ويحصل نصف هؤالء تقريبا عىل بطاقة 

اإلقامــة الداخلية يف ايطاليا التي تعد مقدمة للحصول 

عىل الجنســية االيطاليــة التي حصل عليهــا فعليا ما 

يقارب الثالثني ألف نســمة من املســلمني املهاجرين 

باالضافــة اىل االيطاليني األصليني الذين يقرب عددهم 

مــن الـعــرشة آالف ايطــايل معتنق لالســالم ومؤمن 

بتعاليمــه رغم الحصــار الثقايف املامرس ضد االســالم 

واملتمثل بالهجمة االعالمية الرشسة ضد االسالم بقيادة 

نارص الخزاعي

مقاالت

)مسلموا  إيطاليا(
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مافيات امليديا االرسائيليــة واالمريكية واملؤثرة بالرأي 

العام األوريب عمومــا وبالرأي العام االيطايل عىل وجه 

الخصوص.

ويشــكل املســلمون الســنة الغالبيــة العظمــى من 

مســلمي ايطاليا، يليهم الشــيعة املنحدرون من ايران 

ولبنــان والعــراق وبعــض اإليطاليني الذيــن اعتنقوا 

املذهب الشــيعي واتخــذوا من مدينة نابــويل مكانا 

للعيش، ولدى هؤالء جريــدة يومية تصدر بااليطالية 

بعنوان )آلبورو إســالم( وتوجد فضال عن ذلك أقليات 

أخــرى اســامعيلية وبهائية وأحمدية تتــوزع يف باقي 

املدن األيطالية. ويعمل مسلمو ايطاليا يف مهن عديدة 

تجمــع بني التجارة واألعامل الحرة ، بينام تغلب مهنة 

الطب عند اإليرانيني منهم عىل وجه التحديد.

ويتعبد هؤالء املســلمون مبا يقرب من 1٥0 مســجدا 

موجــودا يف عمــوم األرايض اإليطاليــة، وأعظم هذه 

املســاجد هو )املســجد الكبري( يف حي )مونت أنتني( 

الذي افتتح سنة 1٩٩٥يف العاصمة روما يليه من ناحية 

الحجم )مســجد الرحمن( الذي افتتح ســنة 1٩88يف 

ميالنو، وقد اســتطاعت هذه املســاجد عىل اختالف 

مموليهــا ومواقعها الجغرافية أن تكــون النواة األوىل 

لتشــكيل حركات اجتامعية وثقافية ذات طابع دعوي 

ســلمي كحركــة التبليغ وحركة )ميل غــورش الرتكية( 

وكاملجلس االسالمي االيطايل، وحركة )كوريس( الخاصة 

باملســلمني املنحدرين من أصــول ايطاليّة وغريها من 

الحركات األخرى املســاهمة يف نرش الوعي االســالمي 

والقيــام بالتعبئة االيديولوجية لألفــراد املنضويني بني 

صفوفها .

وبالرغــم مــن كرثة مســلمي ايطاليا وكــرثة الحركات 

واملؤسسات القانونية والرشعية املمثلة لهم كمجاميع 

مندرجة ضمن النسيج الوطني االيطايل إال أن املسلمني 

ال زالــوا ال يتمتعون بالحقوق الكاملــة التي تنصفهم 

كإيطاليني أو كمواطنني مقيمني عىل األرايض االيطالية، 

فالوجــدان الشــعبي ومؤسســات الدولــة القانونية 

الزالت تنظر للمســلم عىل أنه خطر داهم قد ينفجر 

يف أيــة لحظة وقد زاد من هذا الشــعور وجود بعض 

الشخصيات املتطرفة من املسلمني املعتقدين باالسالم 

الســيايس من الفلســطينيني والجزائريــني واملرصيني 

خصوصــا، لكن الغالبية العظمى من مســلمي ايطاليا 

اثبتوا مبا ال يدع مجاال للشــك أنهم مواطنون مساملون 

موادعون وملتزمون بالقوانني الحكومية االيطالية، وإن 

كانــوا غري ميالني لالندماج الــكيل يف املجتمع االيطايل 

املنفتح.

ورمبا يســتطيع أفراد الجيل الثاين من مسلمي إيطاليا 

وهم أوالد املهاجرين األوائل الذين تعلموا يف املدارس 

االيطالية وأتقنوا اللغة كســائر االيطالني األصليني، رمبا 

يســتطيع هؤالء املبادرة يف حمل همــوم وآالم وآمال 

عمــوم املســلمني يف األرايض االيطاليــة إىل القنــوات 

الرســمية وشــبه الرســمية، كــام أن هــذا الجيل قد 

تكــون لديه القدرة أيضا عىل إعادة تشــكيل املواقف 

الرســمية والشعبية يف إيطاليا حول االسالم واملسلمني، 

وبإمكانهــم مــن خالل معرفتهــم الدقيقــة بالكيفية 

التــي يفكر بها اإليطاليون تغيــري النظرة الحالية وغري 

الواقعيــة، وهي التي تعامل االســالم واملســلمني عىل 

أنهــم عضو يقع خارج الجســد االيطايل ومن الصعب 

تكييفه وتذويب أفراده داخــل البوتقة اإليطالية، وال 

ننىس بطبيعة الحال املســلمني الذين اعتنقوا اإلســالم 

من أصول ايطالية فهؤالء ومبا أنهم دخلوا اإلســالم عن 

دراية وقناعة والتزموا بتعاليمه الســاموية الســمحاء 

فهم دعامة وحصانة للمجتمع املسلم يف ايطاليا حينام 

تستبد رياح الغري وحينام يتهم باتهامات باطلة القصد 

منهــا رضب الدين االســالمي بكل تعاليمه الســمحاء 

والحــط من قيمة أفــراده بغض النظر عــام إذا كانوا 

خريين أو أرشارا، صالحني أو طالحني!
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قراءه في كتاب

الكتاب المقدس والقرآن والعلم
دراسة الكتب المقدسة في ضوء العلم الحديث

تؤلف  التي  الكتابات  ووثاقة  صحة  مسألة  عىل  اهتامماته  ركّز  وقد 

املقدس،  الكتاب  وبخصوص  دة.  املوحِّ للديانات  الثالثة  املقدسة  الكتب 

توصل املؤلف إىل أن مثة تعارضا بني تلك الكتابات وما توصل أليه العلم. 

اليهودي- الوحي  حقيل  يف  بحوثه  نتائج  الكتاب  هذا  يف  يعرض  وهو 

املسيحي والقرآن الكريم.

الثالثة  املقدسة  الكتب  يف  أساسية  قضايا  املؤلف  يتناول  املقدمة  ويف 

بني  والتقارب  الحوار  محاوالت  عىل  يعّرج  ثم  غالبا.  املقارنة  بأسلوب 

لتغيري  املسلمني  وعلامء  الفاتيكان  جهود  خالل  من  واإلسالم  املسيحية 

الثالثة.  الديانات  الوحي يف  يتناول طبيعة  ثم  اإلسالم.  الغرب عن  نظرة 

وبعد ذلك يسأل سؤاال مهام يخص وثاقة تلك الكتب: ما درجة الوثاقة 

يف النصوص الحالية التي بني أيدينا؟ ثم يتعرض ملا يجري يف الغرب من 

القديم والحديث. بعدها يقارن بني ما  العهدين  دراسات نقدية لكتب 

بدءا البد من التوضيح أن الكتاب املقدسe Bible� يحوي كال من التوراة)العهد القديم( واإلنجيل)العهد الجديد(. 

  يقول املرتجم يف التقديم للكتاب أن هذه الدراسة املوضوعية التي قام بها موريس بوكاي  توضح الكثري من األفكار املكونة سلفا عن الكتب الثالثة. 

وبذلك فهي تضع املؤمن أمام قضية هي يف غاية األهمية، أال وهي استمرارية الوحي الصادر من الله نفسه ولكن بكيفيات تعبريية متغرية مبرور 

الزمن. وهذا ما يدعونا إىل التفكر يف تلك العوامل التي يجب أن توحد أتباع الديانات الثالث روحيا يف عاملنا الحايل، ال أن تفرقهم. وألن املؤلف 

طبيب جراح، فقد كان دامئا يف موقف ال ميكّنه من دراسة أجسام الناس فحسب، بل وحتى أرواحهم. وهذا السبب نفسه الذي كان يستوقفه عندما 

كان يرى إسالميا من خالل ما يتصف به اإلسالم من مواصفات، وهو ما بقي مجهوال لألغلبية الكبرية من الناس املتمثلة بغري املسلمني. وخالل 

محاوالته لتوضيح ذلك، تعلم اللغة العربية ودرس القرآن. ويف غضون ذلك، كان غالبا ما يصاب بالذهول عندما يواجه يف القرآن الكريم عبارات 

تخص الظواهر الطبيعية ال ميكن فهمها إال من خالل املعرفة العلمية الحديثة. 

• ترجمة وإعداد:
أ.د.حميد حسون بجية

• عنوان الكتاب: الكتاب املقدس والقرآن والعلم

)دراسة الكتب املقدسة يف ضوء العلم الحديث(   

Maurice Bucaille تأليف: موريس بوكاي •

  Alastair D. Pannell ترجمه من الفرنسية إىل االنكليزية: أليستري دي بانل •
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لدى املسلمني من أحاديث نبوية وما لدى املسيحيني من أناجيل. ومن 

به ووجود نص من  املقارنة عدم وجود نص مسيحي موحى  نقاط  بني 

 ،)(هذا القبيل لدى املسلمني. فكل ما لدى املسيحيني أخبار عن عيىس

وذلك يشبه األحاديث النبوية لدى املسلمني. 

ورد  وما  العلوم  بني  تعارضا  أظهر  العلمي  التقدم  أن  املؤلف  ويقول 

يف كتب العهدين. وهذا ما وضعنا يف موقف يكون فيه املفرسون لتلك 

الكتب والعلامء عىل طريف نقيض. ولكن عىل الجانب اآلخر، تقف اآليات 

القرآنية متوافقة مع التقدم العلمي الحديث. فالقرآن يتناول الكثري من 

النبوية،  األحاديث  تحتوي  فقد  العهدين.  أكرث مام يف  العلمية  املواضيع 

وهي غري موحى بها، عىل تعارض ما، لكن القرآن ليس كذلك.  

حيث  من  بها  يتعلق  القديم)التوراة(وما  العهد  بدراسة  الكاتب  يبدأ 

الذين  األنبياء  تاريخية وكتب  وكتابات  فيها من كتب  وما كتب  أصولها 

جاءوا بعد موىس. وهي تشمل الفرتة من القرن الثامن وحتى القرن الثاين 

قبل امليالد، وكذلك كتب الشعر والحكمة. 

العلم.  إليه  توصل  وما  القديم  العهد  املؤلف  يتناول  ذلك  وبعد 

وكتب  العلوم  بني  التعارض  من  املسيحيني  الكتاب  موقف  يتناول  ثم 

الثاين  الكنيس  املجمع  أن  املؤلف  يقول  االستنتاجات،  ويف  العهدين. 

عىل  تحفظا  بوضعه  التعارضات  هذه  من  للفاتيكان)1٩٦٢-1٩٦٥(قلّل 

كتب العهد القديم التي« تحتوي عىل مادة مضطربة وبالية«. 

وينتقل املؤلف إىل أناجيل العهد الجديد Gospels ويؤكد أن العديد 

من قراء هذه األناجيل يقفون متحريين وخجلني عندما يتوقفون للتفكر 

حول بعض معانيها. ويحدث اليشء نفسه عندما يقارن القراء بني روايات 

األحداث نفسها يف األناجيل املختلفة، كام يحدث يف كتاب )اطالع عىل 

األحداث  بعض  يذكر  ثم   .1٩73 عام  نرشه  الذي  روجيه  األناجيل(لألب 

ذات العالقة. وبعد ذلك يتناول أصول األناجيل األربعة وتاريخها: وهي 

وإنجيل  لوك)لوقا(  وإنجيل  مارك)مرقص(  وإنجيل  ماثيو)متي(  إنجيل 

ثم  الحديث.  بالعلم  األناجيل  تلك  عالقة  يناقش  بعدها  جون)يوحنا(. 

من  التاريخية  األدوار  إىل  ويتطرق   .)(املسيح السيد  أصل  يناقش 

آدم)( إىل إبراهيم)( ومن إبراهيم إىل داود)( وما بعد داود 

تناقضات.  فيها من  ما  إىل  ويتوصل  بينها،  ويقارن  األناجيل  تلك  حسب 

األناجيل يف  تلك  واختالف  املسيح  السيد  لألحداث يف حياة  يتطرق  كام 

رسدها لذلك. 

القرآن والعلم الحديث، يقول املؤلف أن العالقة بني  ويف حديثه عن 

أما ما  تنافرا.  االثنني وثيقة عىل نحو مدهش. وهي عالقة تناغم وليس 

يقال عن اإلسالم يف الغرب، فهو ناتج عن الجهل، وأحيانا القصد منه تشويه 

السمعة. بيد أن املواقف الجديدة التي بدأها الفاتيكان منذ السبعينات 

من القرن العرشين أسهمت كثريا يف تغيري املوقف اتجاه اإلسالم. 

 )(للرسول املؤلف حديثا  العلم، يسوق  وعن موقف اإلسالم من 

يف  تأكيدا  مثة  أن  كام  الصني(.  يف  ولو  العلم  أطلبوا  فيه:(  يقول 

أحاديثه)(عىل أن طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة. ثم 

يذكر الباع الطويل للمسلمني يف تقدم العلوم بني القرنني الثامن والثاين 

عرش امليالديني. ويذكر أسامء العلامء مثل ابن سينا. 

ثم يشري إىل أن كال من اليهودية واملسيحية مل يتمكنا من التاميش مع 

املوجة املادية وما يتعرض له الغرب من غزو إلحادي. 

ويشري عىل الخصوص لألخطاء الرتجمية التي تتعرض لها اآليات العلمية 

يف القرآن الكريم. ويذكر عدة أسباب لذلك. ويصف املؤلف معاناته مع 

ثالثة عرش  أكرث من  قبل  ُجمع  العلمية يف نص  املواضيع  إيجاد  صعوبة 

قرنا. ويقول أنه مل يكن لديه سابقا إميان باإلسالم من أي نوع. لكنه بدأ 

التقيص للنصوص بعقل متفتح متاما ومبوضوعية كاملة. أما ما كان يتعرض 

له من تأثري سلبي، فقد كان متأتيا مام درسه يف شبابه إذ كانت الناس)يف 

الغرب(تتحدث عن املحمديني وليس املسلمني. وهي إشارة إىل أن ذلك 

الله. ويقول  إزاء كالم  له  الدين قد وضع أسسه رجل، وبذلك فال قيمة 

ومن خالل معرفتي للفجوة التي تفصل حقيقة اإلسالم عام كان يعتقده 

الغرب، كانت حاجتي كبرية لتعلم اللغة العربية. 

بغزارة  مفعام  نصا  يواجه  أنه  الكريم  القرآن  قارئ  دهشة  يثري  ومام 

املعلومات عن حقول علمية مختلفة: الخلق والفلك واألرض والحيوانات 

الكثري  وجدت  بينام  املؤلف  ويقول  وغريها.  اإلنسان  وتوالد  والنباتات 

القرآن. وأخذت  الكتاب املقدس، مل أجد خطأ واحدا يف  من األخطاء يف 

أن  له  تسنى  فكيف  واحد،  القرآن شخص  كتب  الذي  كان  إذا  أتساءل: 

يكتب هذه الحقائق يف القرن السابع امليالدي والتي الزالت تتامىش مع 

املعرفة العلمية الحديثة؟ 

ويتساءل أيضا: كيف كان الغربيون من يهود ومسيح وملحدين يظنون 

أن محمدا)( كتب القرآن محاكيا الكتاب املقدس؟ وهاهو الكتاب 

املقدس يتناقض مع العلم الحديث، بينام يوافقه القرآن. 

أن  فيقول  دّون،  وكيف  القرآن،  وثاقة  املؤلف  يناقش  آخر،  فصل  ويف 

القرآن يحتل مكانة فريدة ال يشاركه فيها أي من عهدي الكتاب املقدس. 

ثم يعرض بعض الرتجامت لآليات. بعدها يتطرق إىل ما ورد يف القرآن عن 

خلق الساموات واألرض، واختالف ذلك عام ورد يف الكتاب املقدس. ومن 

ثم يذكر حقائق علمية تؤيد ما جاء يف القرآن الكريم: النظام الشميس 

واملجرات والنجوم وفكرة الثنائية يف العوامل واملادة املوجودة بني النجوم. 

ثم يقدم أجوبة لبعض التساؤالت. 

الصدد:  بهذا  القرآنية  اآليات  ذاكرا  الفلك،  لعلم  فصال  املؤلف  ويفرد 

ما يخص السامء وطبيعة األجسام الساموية واألنظمة الساموية وتطور 

الساموات وغزو الفضاء.

ويفرد فصال عن األرض: آيات عامة وأخرى عن دورة املياه يف الطبيعة 

وتضاريس األرض والغالف الجوي وغري ذلك. 

التوالد البرشي.  النبات والحيوان. ومثة فصل عن  ثم يتطرق ململكتي 

الكتاب املقدس والقرآن  املواضيع املشرتكة بني  وبعدها يقّدم عددا من 

العامة  كالقضايا  الحديث:  العلم  مع  وتطابقه  ذلك  انسجام  ومدى 

والطوفان والخروج وغريها. 

إىل  ويخلص  والعلم.  النبوية  واألحاديث  القرآن  موضوع  يتناول  ثم 

استنتاجات مهمة. 

تكمن أهمية الكتاب يف كون مؤلفه طبيبا جراحا يعتنق املسيحية. فهو 

قد توصل بعني بصريته إىل هذه الحقائق عن القرآن الكريم عندما تحرر 

من التعصب والنظرة الضيقة املحدودة. وهذا ما هو حري بنا أن نتمثّله 

يف حياتنا.
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تقارير

مهرجان جائزة كربالء الوطنية للقرآن 
الكريم وعلومه

وقال املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد 

األخوة  من  نأمل  االفتتاح«  كلمة  خالل  الكرباليئ  املهدي 

القامئني عىل املسابقة أن يحققوا األهداف املرجوة منها، فال 

يراد من هذه املسابقة ان تكون لعرض املسابقات األخرى 

بقدر ما أن تحقق أهداف أخرى تضاف اىل األهداف التي 

من اجلها تقام املسابقات الوطنية والدولية، وعىل رأس هذه 

األهداف تعزيز وإثراء واغناء النشاطات القرآنية يف العراق، 

العتبات  يف  سواء  العراق  يف  تقام  كثرية  نشاطات  فهناك 

وغريها،  الدينية  واملؤسسات  الرشيفة  واملزارات  املقدسة 

وهذه املسابقة يراد منها ان تعزز تلك النشاطات بنشاط 

آخر، واألمر الثاين هو أن تعكس مدى اهتامم أبناء العراق 

بالقرآن الكريم وعلومه وثقافته.

وأضاف« ان القرآن الكريم هو ذلك الكتاب الساموي الذي 

اليها  التي يحتاج  الكاملة  الحياة  متثلت فيه جميع رشائع 

القرآين  املنهاج  االنسان، والهدف من ذلك ان يتحول هذا 

والتالوة  الكريم  القرآن  حفظ  فمسألة  حيايت،  منهاج  اىل 

والرتتيل مهمة جداً، ويشء جميل أن يكون لدينا عدد كبري 

من الحفاظ للقرآن ولكن الهدف النهايئ أن نحول شخصية 

املواطن اىل شخصية قرآنية يتمثل فيها منهج القرآن الكريم 

الرتبوي واألخالقي والسلويك والنفيس. 

شهدت مدينة سيد األوصياء للزائرين اختتام مسابقة كربالء الوطنية للقرآن الكريم وعلومه، بنسختها األوىل والتي أقامها دار القرآن 

الكريم التابع للعتبة الحسينية املقدسة، بحضور املتويل الرشعي للعتبة الحسينية وشخصيات دينية وأكادميية.

• تقرير: سالم الطايئ

إثراء المجتمع بالثقافة القرآنية
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الجائزة  هذه  من  نأمل  قائال«  الكرباليئ  الشيخ  واختتم 

مة من كربالء أن تتحول اىل جائزة دولية » موصيا«  املقدَّ

القامئني باالهتامم بتحقيق وطبع املخطوطات التي تبحث يف 

شؤون القرآن الكريم وعلومه، وكذلك االهتامم عىل املستوى 

واالعتناء  القرآنية  املواهب  وكسب  والجامهريي  الشعبي 

والتميز بها مبستوى ينافس الدول اإلسالمية األخرى«. 

ومن جانبه قال مدير دار القرآن الكريم يف العتبة الحسينية 

املقدسة الشيخ حسن املنصوري أن« هذه املسابقة أقيمت 

األوصياء  سيد  مدينة  مسجد  يف  أيام  أربعة  مدى  عىل 

محافظات  مختلف  من  متسابقون  فيها  وشارك  للزائرين، 

العراق بإرشاف لجنة من املحّكمني املختصني، وقد أفرزت 

مجال  يف  جيدة  عديدة  مستويات  املسابقة  هذه  خالل 

الحفظ والتالوة والتفسري..« 

وبنّي املنصوري أن« املسابقة شارك فيها 14٥ متسابقاً من 

والتالوة  الحفظ  فروع  عىل  موزّعني  املحافظات،  مختلف 

والتفسري، وفق مرحلتني فيام يخص التالوة، وقد تم اختيار 

أقيمت  والتفسري  الحفظ  ٢0 متسابقا منهم، وفيام يخص 

املسابقة عن طريق توجيه ٥0 سؤاال تحريريا خالل 100 

الهدف من  أن«  أيضا فرز ٢0 متسابقا« مبيناً  دقيقة وتم 

بالقرآن  للتمسك  والشباب  الناشئة  تشجيع  هو  املسابقة 

الفائزين األوائل إىل  الكريم وللتزود بعلومه، وهي تؤهل 

املسابقات املحلية والدولية..«

وبني مسؤول إعالم دار القرآن صفاء السيالوي« أن املسابقة 

شهدت تكريم الفائزين بجوائز مادية فضالً عن رحلة ألداء 

مناسك العمرة..« 

أحرزه  التالوة  فرع  يف  األول  املركز  أن«  السيالوي  وذكر 

القارئ ضياء بدري من كربالء، واملركز الثاين كان من حصة 

القارئ عبد الله زهري من كربالء أيضاً، بينام حصل القارئ 

محمد زليف عطية من محافظة املثنى عىل املركز الثالث، 

املركز  السليامنية  من  بابكر  عثامن  رايس  القارئ  وأحرز 

الرابع، والقارئ سلطان نذير سلطان من املوصل حصل عىل 

املركز الخامس«.

نصيب  من  كان  الحفظ  فرع  يف  األول  املركز  أن«  وتابع 

الحافظ محمد أكرم نعيس من واسط، واملركز الثاين الحافظ 

حسام حميد حسن من كربالء، واملركز الثالث للحافظ عيل 

عقيل خليل من البرصة، واملركز الرابع الحافظ صفاء مهدي 

صالح من النجف، واملركز الخامس الحافظ حسني عبدالله 

من البرصة، واملركز السادس الحافظ حيدر رشقي ثامر من 

البرصة أيضاً.«

أن  فذكر  التفسري  بفرع  الفائزين  قامئة  السيالوي  وختم 

املتسابق حمزة صياح جاسم من البرصة أحرز املركز األول، 

الثاين، بينام  واملتسابق فاضل حسن مالك من بابل املركز 

املركز  املثنى عىل  نعيمة من  قاسم  فائق  املتسابق  حصل 

الثالث«.
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التنمية البشرية في

• د. حازم طارش حاتم 

• كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم) للعلوم اإلسالمية الجامعة

بحوث

المسيرة الحسينية
• الجزء االخري

 أيديولوجية املسرية: 

إن املنظومة املعرفية للمسرية الحسينية منظومة )ملكوتية(، بينها 

االمام الحسني)عليه السالم( قبل خروجه إىل العراق، فقال: »الَْحْمُد 

َة إاِلّ ِباللِه، َوَصىلَّ اللُه َعىل رَُسولِِه، ُخطَّ  لِلِّه وما شاَء اللُه، َوال قُوَّ

الَْمْوُت َعىل ُولِْد آَدَم َمَخطَّ الِْقالَدِة َعىل جيِد الَْفتاِة، َوما أَْولََهني إِىل 

ٌع أَنَا القيِه، كَأيَّن  أَْساليف اْشِتياَق يَْعُقوَب إِىل يُوُسَف، َوخرَي يل َمرْصَ

ِبأَْوصايل تَُقطُِّعها ُعْسالُن الَْفلَواِت بنَْيَ النَّواويِس وَكَْرباَلَء، فَيَْمألَنَّ 

ِمّني أَكْراشاً َجوفاً َوأَْجِربًَة ُسْغباً، ال َمحيَص َعْن يَْوم، ُخطَّ ِبالَْقلَِم، 

رىَِض اللِه رِضانا أَْهَل الْبَيِْت، نَْصرِبُ َعىل باَلئِِه َويَُوفّينا أُُجوَر الّصاِبريَن، 

لَْن تَُشذَّ َعْن رَُسوِل اللِه ) صىل الله عليه وآله ( لُْحَمتُُه، َوِهَي 

َمْجُموَعٌة لَُه يف َحظريَِة الُْقْدِس، تََقرُّ ِبِهْم َعيُْنُه، َويُْنَجُز ِبِهْم َوْعُدُه، 

َمْن كاَن باِذالً فينا ُمْهَجتَُه، َوُمَوطِّناً َعىل لِقاِء اللِه نَْفَسُه فَلرَْيَْحْل َمَعنا 

فَِإيّن راِحٌل ُمْصِبحاً إِْن شاَء اللُّه تَعاىل«)1(.

وقــد تجســد الجانب امللكــويت يف قوله: »وما أولهني إىل أســاليف 

اشتياق يعقوب إىل يوســف«، وقوله: »رضا الله رضانا أهل البيت«، 

وهذا التالزم ولد تواصال وتتابعا بني الحســني )عليه السالم( وأسالفه، 

والحسني )عليه السالم( مع قومه؛ ألن استدعاء هذه املتالزمات يولد 

مقصًدا يف تبني املرشوع النهضوي، وهذا ما يربر نعي الحسني نفسه 

يف بدايــة الخطبة، ثــم ينقل الخطاب إىل أتباعــه وأنصاره »من كان 

باذالً فينا مهجته، وموطًنا عىل لقاء الله نفســه، فلريحل معنا«، وهنا 

ترتســم مالمح القائد الناجح يف تبني مرشوعه اإلصالحي، وإجراءاته 

التطبيقية املخطط لها مسبًقا، وهو بذلك يريد »استحداث بيئة ميكن 

لألفراد من خاللها توظيف كامل إمكانياتهم وعيش حياة منتجة وفًقا 

لحاجاتهم ومصالحهم)٢(.

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 صفو حكمهم .
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يف ضــوء ما تقدم نجد خيارات اإلنســان مقيــدة ومرشوطة؛ ألنها 

تقوم عىل أســس وثوابت قــارّة، ال تتغري بتغري الزمــان واملكان؛ لذا 

ُعرفــت التنمية البرشيــة بأنها »عمليــة ترمي إىل توســيع خيارات 

اإلنســان املرشوعة وتطوير قدراته وإســنادها من أجل اســتثامرها 

خدمة ملرشوع يكون رأســامله اإلنســان، وهو الوسيلة والغاية؛ ألنه 

هو جوهر التنمية وموضوعها ومحورها وهو رأسامل الحضارات«)3(.

 ثانياً: أهداف التنمية البرشية يف املسرية الحسينية: 

كان هدف املســرية الحســينية ) اإلصــالح االيجايب( الــذي يوفر 

)العدالــة االجتامعية( لألفراد داخــل املجتمعات مام يحفظ )كرامة 

اإلنســان( وتحدد خياراته وترسم مســاراته يف التعاطي مع قضاياه، 

فاملسرية الحسينية أرادت إنشاء قواعد سلوكية يعضد فيها )مفاهيم 

قرآنية( متثل الســلوك الحق وهذا االمتداد أشــار إليه )عليه السالم 

بقولــه( )فمن قبلني بقبول الحــق فالله أوىل بالحــق( وقوله )وما 

أولهني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف(.

وهذه القواعد السلوكية هي عىل طرف نقيض مع املعسكر اآلخر 

الذي أخذ يكرس كل الطاقات والوســائل يف سلب )خيارات اإلنسان( 

التي أتاحها الله له.

1- الخالفة:

معلوم أن املسرية الحســينية أرادت إثبات بطالن )حاكمية( أفراد 

معينني ويف توليهم مســؤولية األمة ملا يعود بالرضر الجســيم عليها، 

وهذا مام اســتلزم قيامه)عليه الســالم( الن منطقــه غري )براغاميت( 

نفعي، وال مبنطق الغدر والكرب، بل هو محض إيثار وعقيدة وشهادة 

يف سبيل الرسالة الســاموية)4(، لذا قال اإلمام الحسني )عليه السالم( 

))أفتشــّكون أين ابن بنت نبيكم، فوالله ما بني املرشق واملغرب ابن 

بنــت نبي غريي فيكــم وال يف غريكــم، أنا ابن بنــت نبيكم خاصة( 

ويحكــم!! أفتطلبوين بقتيــل منكم قتلته أو مال لكم اســتهلكته أو 

بقصاص من جراحة؟ فاخذوا ال يكلمونه(()٥(.

وحركة االســتفهام )أفتشــكون( و )أفتطلبوين( مع القسم )والله( 

ولد تكثيفا دالليا يعكس فيه حالة الجهل التي تعيشــها األمة يف ذلك 

الوقت وقد تجسد ذلك يف استخدامه الضامئر اإلشارية )أنا ابن بنت 

نبيكــم خاصة( بخلق جو من املقارنة بينه وبني اآلخر - عدوه )لعنه 

الله( – وأنه أحق بالخالفة منه. 

وكان االمام الحســني )عليه الســالم( يف كل ذلك يظهر مسؤوليته 

اتجاه األمة اإلســالمية يف محاولة فتح خيــارات جيدة أمامها تحفظ 

لهــا كرامتها وهذا التكليف مل يتنصل منه الحســني )عليه الســالم( 

))وهكذا أسقطت فكرة السلطات والخليفة، باعتبارها حامة اإلسالم 

عىل حســاب الجامهــري والفكر الجامهريي الحــق، وفرز الجمع إىل 

معســكرين، معسكر اإلسالم يف جهة ومعسكر الخليفة والسلطان يف 

الجهة املقابلة (()٦(.

2- امتثال أمر الله:

ســلوكيات األفــراد داخل املجتمعــات تحكمها ضوابط، وســلوك 

الحســني ) عليه الســالم ( تحكمه ضابطة )االمتثال ألمر الله(، فقال: 

)عليه السالم( ))أال ترون إىل الحق ال يعمل به، وإىل الباطل ال يتناهى 

عنه؟ لريغب املؤمن يف لقاء ربه محقاً، فإين ال أرى املوت إال ســعادة 

والحياة مع الظاملني إال برما(()7(.

والحســني )عليه السالم( مع إطاعة األمة له قام بتكليفه الرشعي، 

وأدى وظيفتــه الجوهرية بتوجيه وإرشــاد األمــة إىل الطريق الذي 

يحقق لها ســعادتها، وهذا اإلجراء التطبيقي العميل يشــكل مفصال 

مهام يف الحركة التنموية يف املســرية الحسينية، ألنها متثل النظرية يف 

بعدها اإلجرايئ، فيستلزم منها الواقعية، فيتولد األثر يف نفوس األجيال 

جيال بعد جيل، وهذه )الواقعية( من مبادئ التنمية األساسية.

3- تغري مفاهيم راسخة:

إن االمام الحسني )عليه السالم( يف مسريته قدم مفاهيم جيدة عن 

)اللذة واملنفعة( إذ ينتقل باإلنســان من )اللــذة املادية( إىل )اللذة 

املعنوية(، فها هو )عليه الســالم( يقدم أطروحته يف )املوت( فيقول: 

))إين ال أرى املوت إال سعادة والحياة مع الظاملني إال برما((.

املوت = سعادة يف تلبية أمر الله.

الحياة = شقاء مع الظاملني. 

ومــن املفاهيم التي قدمها )إن األشــياء ال قيمة لها إن مل يكن لها 

حضور وفاعلية يف ســاحة الله(، وهذا ما دفع به إىل أخذ أهل بيته، 

وهذا )محض طاعة الله(، وامتثال أمره، وهو بذلك يريد أن يقول: أن 

األمر الذي هان عليكم بأبســط األشياء من زخرف هذه الحياة الدنيا 

كرب عندي، وهو بذلك يزرع الثقة والروح املعنوية يف جسد األمة من 

جديد ، فالحســني )عليه الســالم( ))مل يكن يكافح ضد شخص يزيد، 

فالحسني )عليه السالم( أكرب من أن يكون هدفه شخص أو فرد بعينه 

امنا كان هدفه يف الحقيقة كلياً، وشامالً، وأساسياً(()8(.

4- كشف معوقات التنمية:

إن خــروج اإلمام الحســني )عليه الســالم( مل يكن عبثيــاً، بل أراد 

كشــف املعوقات يف تنمية املجتمعات ومــن تلك املعوقات )جهل( 

األمة، فام كان )عليه الســالم( إال أن يضحــي بالغايل والنفيس عىس 
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أن تســتفيق هــذه املجتمعــات، ألن الجاهل ال يســتطيع أن يحدد 

خياراته الصحيحة فيكون تحت سلطة السلطان يلعب به كيف شاء، 

ولهذا تسعى الســلطات الجائرة إىل تجهيل املجتمعات، حتى يسهل 

السيطرة عىل خياراتها.

ومــن املعوقــات التي يســتهدفها اإلمام الحســني)عليه الســالم( 

)عدم الشعور( باملســؤولية، والتنصل عن التكاليف املناطة باألفراد، 

وهــذا مصداق قوله تعــاىل: ))إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما 

بأنفسهم(()٩(.

ومــن املعوقات )حب الدنيا( مع أن الدنيــا مترصفة بأهلها فانية 

متقلبة األحوال من حال إىل حال، والجاهل من فنًُت به. 

إن الوقــوف عــىل املعوقات وتشــخيصها يحدد نقطــة االنطالق 

األوىل يف بناء اإلنسان وصناعته من جديد، وهذه من عوامل التنمية 

الحقيقية، واألسس الثابتة يف الحركة اإلمنائية.

 الخامتة 

إن املسرية الحسينية تخاطب اإلنســانية جمعاء، من خالل تقّيص 

أحــوال أناس خرجــوا من دائرة اإلنســانية، فلم يحدهــم )زمان أو 

مكان(، واإلنسانية أدركت ذلك وشــعرت بالخطاب الحسيني، الذي 

كان خطابا قيميا به تتحقق إنســانية اإلنســان، ألنه امتداد طبيعي 

للخطاب الســاموي الرباين، فباالقرتاب من الحســني )عليه الســالم( 

بالقــول والعمل تتحقــق إنســانيته، وباالبتعاد من الحســني )عليه 

السالم( بالقول والعمل يفقد هويته اإلنسانية.

واملنجز العميل للمسرية الحسينية الحفاظ عىل )القيم الساموية( 

عن طريق الحث عىل إيجادها يف الســلوك العمــيل اإلجرايئ، وهذا 

العمل جزء من الوفاء للحســني، وحتى ال يستشــهد اإلمام الحســني 

)عليه السالم( من جديد يجب الحفاظ عىل هذه )القيم الساموية(.

فاملســرية الحســينية شــكلت مرشوعا تنمويا ووســعت خيارات 

اإلنســان يف ضــوء مرشوعيــة كفلت لــه الســعادة يف الدارين دار 

الدنيــا ودار اآلخرة، ويف ضوء هذا األفق تعمل املســرية عىل )التغري 

اإليجايب( وعىل جميع الصعد، يف ضوء مخطط علمي، وقائد يستشعر 

املسؤولية، ويسعى إىل إيجاد التواصل والتتابع مع هموم األمة، فزرع 

فيهــا األمل والحيــاة يف تجديد املفاهيم القيميــة فيها، وتطبيقها يف 

الواقع العميل حتى ال تبقى رهينة التنظري والقول.

وهذه الصناعة الحســينية للمشــهد اإلنســاين، هي الكفيلة ببقاء 

املســرية الحســينية عىل مر الدهور، وهي نرباس عز يفخر بها اإلرث 

اإلنساين، وهي الكفيلة بهد عروش الظاملني ولو بعد حني.

)1( نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحلواين: ٥7 .

)٢( ينظر: املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية االجتامعية: 3٥ .

)3( التنمية البرشية يف القرآن الكريم – دراسة موضوعية-: ٦٥ .

)4( امللحمة الحسينية : األستاذ : مرتىض املطهري : 3 : 1٥1 .

)٥( قصة كربالء : عيل نظري منفرد : ٢٦7 .

)٦( امللحمة الحسينية: 1٥1/3 .

)7( تاريخ الطربي : ٥ : 403 . 

)8( امللحمة الحسينية: 3٥/٢ .

)٩( سورة الرعد : اآلية : 11 .

مناهل الدراسة

القرآن الكريم

• االحتجاج: أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب الطربيس (ت ٥٢0 هـ(، تعليقات: 

محمد باقر املوسوي الخرساين، منشورات ذوي القرىب، قم، ط1 ، 14٢٦ هـ .

• بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار: العالمة الشيخ محمد باقر املجليس 

)ت 1110 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3 ، 1403 هـ/1٩83 م .

• بالغات النساء: أحمد بن أيب طاهر بن طيفور (ت ٢80 هـ(، دار النهضة الحديثة، 

بريوت، 1٩7٢ م .

حامد  العريب:  الوطن  يف  التنمية  وقضايا  التعليم  اقتصاديات  حول  تساؤالت   •

القرنشاوي، الكويت، 1٩٩٩م .

• التنمية البرشية يف القرآن الكريم – دراسة موضوعية-: طالل فائق الكاميل، مركز 

كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة الحسينية املقدسة، ط1 ، 143٥ هـ .

• التنمية يف الفكر اإلسالمي – عطاءات – معوقات – أساليب: إبراهيم حسني العسل، 

مجد املؤسسة الجامعة للدراسات والنرش، ط1 ، ٢00٦ م .

نوماس  السيد قاسم  السالم):  (عليه  الحسني  اإلمام  ثورة  الكريم يف  القرآن  • حضور 

الحلو، النجف األرشف، العراق، 143٥ هـ .

الجوهري  الهادي  عبد  إسالمي:  مدخل  االجتامعية،  البرشية  التنمية  يف  دراسات   •

وآخرون، مكتبة النهضة الرشق، ط1 ، القاهرة، 1٩8٢ م .

• سنن الرتمذي: أبو عيىس محمد بن عيىس بن سورة الرتمذي (ت ٢٩7 هـ(، تحقيق: 

محمود بن محمود حسن نصار، منشورات محمد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1 ، 14٢1هـ/٢000 م .

• لسان العرب: ابن منظور: محمد بن كرم بن منظور األفريقي املرصي (ت 711هـ(، 

دار صادر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1٩٥٦ م .

• املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية: د. مصطفى الزملي، واألستاذ عبد الباقي البكري، 

املكتبة القانونية لصناعة الكتاب، ٢00٦ م .

(ت  خوارزم  أخطب  أحمد  بن  املوفق  املؤيد  أبو  السالم):  (عليه  الحسني  مقتل   •

٥٦8هـ(، تحقيق: الشيخ محمد الساموي، منشورات أنوار الهادي، قم، ط3 ، ٢00٥ م .

(ت  آشوب  شهر  عيل  بن  محمد  الدين  رشيد  جعفر  أبو  طالب:  أيب  آل  مناقب   •

٥88هـ(، املطبعة العلمية، قم، )د. ت( .

• املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية: أسامة العاين، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية، اتحاد كتاب وإحياء اإلمارات، ٢003 م .

• نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: العالمة الحسني بن محمد بن الحسني بن نرص الحلواين، 

مؤسسة اإلمام املهدي، قم، 1408 هـ .
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قصيدة

• شعر: إسامعيل الصياح

على خشبة الطف
)( إىل سيد املاء أيب الفضل العباس
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جحافــٌل وصهيــُل املــوِت والهلُع  

وســمرُة األرِض يَطغى يف مالمِحها   

لــٌة   أمــا الســامء فدمعــاٌت مؤجَّ

راياتُهم من خريِف الديِن ِصبغُتها   

وثلــٌة مــن فوانيــٍس أضــاَء بهــا   

فالعاشــقوَن تشــعُّ البوَح أعيُنهم   

وهْم لهم ــ كدويِّ النحِل ــ أدعيًة  

نــوارٌس يف بحاِر العشــِق هيأتُهم   

كانوا فريقني والالعدُل قســمتهم   

وثــمَّ نهٌر من األشــجاِن مضطرٌب  

وهــا هنا خيمــٌة مــا أن ينيُخ بها   

وأســئلٌة   أفــٌق  بينهــام  وكاَن 

ويخفُت الضوَء صوٌت للسيوِف عال   

دارْت ُرحى الحرِب أشــالًء موزَّعًة  

وينجيل مرسُح األحداِث عن بطٍل 

مبيَّتــٌة   وغايــاٌت  ثــأٍر  ســعريُ 

ــِه رايــُة اإليثــاِر يعقُدهــا    يف كفِّ

وفيِه عزٌم بكرِب األرِض ما بســطْت  

ــٌج بصقيــِل الصــدِق مهرتُه    مدجَّ

هَو العيصُّ عــىل اإلغراِء ُمذ نبتْت  

ِعِه   تجــري ســفائُن غيٍظ مــن تورُّ

يقلّــُب الجيَش يف عينِيــِه ال جبٌل  

أفئــدًة   املــاِء  مبنــعِ  يــدارؤوَن 

فيغــدروَن وال عيٌب مبــن غدروا   

كامئُِنُهــم    تنفــُع  وملْ  يدركــوُه  مل 

يُرخــى الســتاُر وقربانــاُه بُوركتا   

طمــُع كلهــا  جامحــاٌت  وأعــنٌي 

الوجــُع اتقانِــِه  يف  تفــرََّد  لــوٌن 

ســادية الصمِت يف ســيامئِها بقُع

طبولُهــم بصليــِل الــرشِك تنقرعِ

زيُت الحســنِي بنوِر الحــقِّ تلتمُع

صمتــاً نديِّــاً إذا مــا هزَّهــا ولُع

تســتمُع للــِه  لُتهــم  تأمَّ إذا 

ُدعــوا غــداَة  كأعاصــريٍ  لكّنهــم 

يف كل يشٍء سوى تصديِق ما سمعوا

كأنّــه مــن شــفا شــطآنِِه يقــُع

ثقــُل العويِل برأِس الصــرِب ترتفُع

تجتمــُع األضــداُد  بينهــام  وكان 

ريٌح هناَك.. بدوٌر ها هنا َســطعوا

ثكىل يتاَمى صغاٌر صربَهم ُرِضعوا

ـ يندلُع ـ من أقايص الحقِدـ  لسانُهاـ 

يف رأِســِه ريشــتاِن املوُت والفزُع

كفُّ اإللــِه ويف صمصاِمــِه الجزُع

صوالتُــه راحتيهــا قال: ال تَِســُع

عقائــٌد مل تــزْل يف حلمــِه متــُع

خصالُــه مــن عــيلٍّ راَح ينطبــُع

لكنــه مغــرٌق يف ســيفِه الــورُع

بعاصٍم عن فــِم الطوفاِن فابتلعوا

حرَّى مع العطِش املجنوِن تصطرُع

الُخــَدُع تنجيهــُم  وال  وميكــروَن 

يقتنــُع اللــِه  بلقــاِء  لكنــه 

من نحِر سيِِّدِه والصحِب فارتفعوا
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السؤال:

ما حكم الفوائد التي تأيت من وضع وديعة يف بنك ربوي بغرض اإلّدخار؟ وما حكم َمن يتعامل مع هذه البنوك؟

الجواب: 

 يجوز من دون رشط الفائدة ويجوز أخذ الزيادة حينئذ ولكن لو كان البنك حكومياّ أو مشرتكاً وجب التصّدق بنصف الزيادة عىل فقري 

متديّن.

السؤال:

هل يُعّد ما يتقاضاه البنك من الفوائد عىل املبالغ املسحوبة من الفوائد الربوية؟

الجواب: 

السحب عىل املكشوف مرده إىل االقرتاض من البنك برشط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد عىل 

املبالغ املسحوبة تعد من الفوائد الربوية املحرمة .

نعم ، إذا كان البنك حكومياً أو مشرتكاً فال بأس بالسحب منه، ال بقصد االقرتاض ، بل بقصد الحصول عىل املال املجهول مالكه، ثّم 

تقرضه لنفسك بإذن سامحة السيد )دام ظلّه(.

السؤال:

ما حكم استغالل فوائد املرصف عىل االموال التي وضعت فيه لغرض املحافظة عليها أصالً؟

الجواب: 

اذا كان املرصف حكومياً او مشرتكاً جاز الترصف يف فوائده بعد التصدق بنصفها عىل الفقراء املتدينني.

الفوائد المصرفية )البنوك(

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية

طبقا لفتاوى المرجع الديني األعلى سماحة آية اهلل العظمى 
السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(
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الرهن هو : ) جعل وثيقة للتأمني عىل دين أو عني مضمونة ( .

مسألة 1045: توابع العني املرهونة كالحمل و الصوف و الشعر و الوبر و اللنب يف الحيوان، و الثمرة و األوراق و األغصان اليابسة يف الشجر 
ال تكون رهناً بتبع األصل إال إذا اشرتط ذلك رصيحاً أو كانت قرينة عليه من تعارف أو غريه، بال فرق يف ذلك بني املوجود منها حني العقد و 

املتجدد منها بعده.

مسألة 1046: الرهن الزم من جهة الراهن جائز من طرف املرتهن فليس للراهن انتزاعه بدون رضاه إال أن يسقط حقه من االرتهان أو 
ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين باألداء أو غري ذلك، و لو برئت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهناً عىل ما بقي، إال إذا 

اشرتطا التوزيع فينفك منه عىل مقدار ما برأ منه و يبقى رهناً عىل مقدار ما بقي، أو رشطا كونه رهناً عىل املجموع من حيث املجموع فينفك 

الجميع بالرباءة عن بعض الدين.

مسألة 1047: يجوز ملالك العني املرهونة سواء أ كان هو الراهن أم غريه أن يترصف فيها مبا ال ينايف حق الرهانة بأن ال يكون متلفاً لها أو 

موجباً للنقص يف ماليتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له االنتفاع من الدابة بركوبها و من الكتاب مبطالعته و من الدار بسكناها بل يجوز له 

أن يسكن غريه فيها و نحو ذلك، و أما الترصف املتلف أو املنقص ملاليتها كاستعامل ما تنقص قيمته باالستعامل أو إيجار الدار عىل نحو تكون 

مسلوبة املنفعة عىل تقدير الحاجة إىل بيعها الستيفاء الدين من مثنها فغري جائز إال بإذن املرتهن، و كذلك الترصف الناقل فيها ببيع أو هبة 

أو نحوهام فإنه ال يجوز إال بإذنه، و إن وقع توقفت صحته عىل إجازته فإن أجاز بطل الرهن، و لو أذن يف بيعها عىل أن يجعل مثنه مكانه يف 

استيفاء الدين فلم يفعل بطل البيع إال أن يجيزه.

مسألة 1048: ال يجوز للمرتهن الترصف يف العني املرهونة بدون إذن مالكها ـ من الراهن أو غريه ـ فلو ترصف فيها بركوب أو سكنى أو 

نحوهام ضمن العني لو تلفت أو تعيبت تحت يده للتعدي و لزمه أجرة املثل ملا استوفاه من املنفعة، و لو كان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها 

وقع فضولياً فإن أجازه املالك صح و إن مل يجز كان فاسداً.

مسألة 1049: لو باع املرتهن العني املرهونة قبل حلول األجل بإذن مالكها ففي كون مثنها كاألصل يف استيفاء الدين منه إشكال بل منع، و 

كذلك لو باعها فأجازه املالك.

مسألة 1050: منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا مناءاته املنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و املتصلة كالسمن و 

الزيادة يف الطول و العرض كلها ملالكه ـ سواء أ كان هو الراهن أو غريه ـ دون املرتهن من غري فرق فيها بني ما كانت موجودة حال االرتهان و 

ما وجدت بعده.

منهاج الصالحين - ج2

كتاب الرهن
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بانوراما

مرقد االمام الحسين)( في كربالء



• تصوير: قاسم العميدي



فرص وموارد ضخمة تنتظر من يستثمرها
التنمية االقتصادية في العراق.. 

• تحقيق: صديق الزريجاوي

تحقيقات

تتسابق دول العامل املختلفة نحو تحقيق التنمية االقتصادية، وقطع بعضها أشواطاً متقدمة جداً يف هذا الجانب لكن يف بالد الرافدين 

العظيمني ال يعدو وجود التنمية االقتصادية ســوى مصطلح اقتصادي تتداوله وســائل االعالم وتدّرســه كليات االدارة واالقتصاد 

لطلبتها، دون أن يجد طريقه نحو التطبيق، ســوى بعض اإلجراءات واملشــاريع الحكومية التي ال تعدو كونها خطوة يف طريق 

األلف ميل نحو تحقيق التنمية االقتصادية.
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ما مفهوم التنمية االقتصادية؟

اإلجراءات  اىل  االقتصادية  التنمية  مصطلح  يشري 

تسهم  والتي  السياسة  صّناع  يتخذها  التي  املنّسقة 

وغريها  والتعليم  والصحة  املعيشة  مستوى  تعزيز  يف 

ملنطقة معينة.

علم  فروع  من  فرعا  االقتصادية  التنمية  وتعد 

القطاعات  تطوير  يف  أسهمت  حيث  االقتصاد، 

تعد  لذلك  ونهوضها،  النامية  الدول  يف  االقتصادية 

العديد  يف  االقتصادي  للنمو  املعززة  الوسائل  من 

وبيئة  والصحة،  التعليم،  مثل  العامة،  القطاعات  من 

العمل، والسياسات االجتامعية، وغريها من القطاعات 

التي تسعى إىل زيادة كفاءتها وقدرتها عىل التأقلم مع 

الظّروف االقتصاديّة املؤثّرة عىل قطاع االقتصاد؛ سواء 

الكيل او الجزيئ.

كيف يقاس مستوى التنمية االقتصادية؟

يعتمد قياس مستوى التنمية االقتصادية عىل عدة 

مؤرشات أهمها متوسط الدخل الشهري للفرد ونصيبه 

من الناتج املحيل اإلجاميل، فإذا حصل الفرد عىل حصته 

معدل  من  أكرب  وكانت  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من 

تنمية  حققت  الدولة  فتكون  الدولة،  يف  السكان  منو 

اقتصادية ناجحة، أما اذا زاد معدل النمو السكاين عن 

معدل منو حصة الفرد من الناتج اإلجاميل، فهذا يعني 

أن الدولة مل تحقق تنمية اقتصادية.

من  أيضاً  يعدان  البطالة  ونسب  الفقر  ان  كام 

فالفقر  االقتصادية،  التنمية  مستوى  قياس  مؤرشات 

هو عدم قدرة األفراد بالحصول عىل احتياجات الحياة 

األساسية من طعام، ورشاب، ومسكن، ولباس، وتعليم، 

نسبة  الفقر إلحصاء  لخط  مؤرش  ويتم وضع  وصحة، 

الفقراء، فلو استطاعت الدولة أن تخفض هذه النسبة، 

فهذا يدل عىل أن التنمية االقتصادية ناجحة يف الدولة.

نسبة  وزيادة  واالنتاج  الصناعة  ازدياد  ويعترب 

العاملني املختصني فيهام، والتنمية البرشية وما يتعلق 

لقياس  كمؤرشات  أيضاً  والخدمات  والصحة  بالتعليم 

التنمية االقتصادية.

التنمية االقتصادية وحرب املنتجات املستوردة

التحدي  املستوردة  املنتجات  عىل  االعتامد  وميثل 

أن  إذ  االقتصادية،  التنمية  تحقيق  مواجهة  يف  األبرز 

األسواق  يف  بكثافة  معروضة  املستوردة  املنتجات 

املحلية، ورغم إن أسعارها زهيدة إال انها ال متاثل من 

ناحية الكفاءة والجودة املنتج الوطني.

كربالء  بجامعة  واالقتصاد  االدارة  كلية  عميد  يقول 

الدكتور عواد الخالدي ان ابرز التحديات التي تواجه 

التنمية االقتصادية هي” إغراق السوق املحلية باملنتج 

الذي  الوطني  املنتج  تحطيم  اىل  يؤدي  مام  املستورد 

املنتجات  الن  املستورد  املنتج  منافسة  يستطيع  ال 

تكون  أن  قبل  سيايس  بشكل  مدعومة  املستوردة 

مدعومة بشكل اقتصادي.

متكاملة ال  االقتصادية وحدة  القطاعات  ويضيف« 

ميكن فصل أحدها عن اآلخر، فال ميكن فصل الزراعة 

عن الصناعة وعن التجارة وعن الخدمات، وهي تعمل 

املحيل  باالقتصاد  النهوض  اجل  من  مشرتك  بشكل 

وتقديم أفضل الخدمات للمواطنني.

أن  ميكن  ال  الوطني  املنتج  ان«  الخالدي  ويعتقد 

يضاهي املنتج األجنبي من حيث السعر إال إذا توجهت 

الدولة اىل دعم املنتج الوطني بشكل كبري جدا”.

هل متثل الخصخصة خطوة نحو تحقيق التنمية 

االقتصادية؟

وعن اجراءات الحكومة يف خصخصة بعض القطاعات 

الخدمية كالكهرباء، يقول الخالدي »ان الخصخصة ال 

أن  وامنا  الرشكات،  اىل  الدولة  مشاريع  تُباع  أن  تعني 

تطلب الحكومة من الرشكات وأصحاب رؤوس األموال 

أن يأتوا مبحطات التوليد وينتجون الكهرباء ويبيعوها 

للحكومة التي تبيعها بدورها اىل املواطنني”.

ويشري اىل ان ذلك ال يعني »بيع رؤوس اموال الدولة 

بقدر ما يعني تشجيع القطاع الخاص ورؤوس االموال 

اىل دخول السوق بحرية وضامن حريتها بالعمل”.

إمكانات العراق.. هل تساعد عىل تحقيق التنمية؟

لتحقيق  العراق  يحتاجها  التي  املقومات  وعن 

ان  الجابري  نجاح  الدكتور  يقول  االقتصادية،  التنمية 

البيئة االستثامرية ينبغي أن تكون »بيئة آمنة لجذب 

اىل  باإلضافة  واملستثمرين،  االموال  رؤوس  أصحاب 

ودوائر  منظامت  من  العالقة  ذات  الجهات  تعاون 

عليهم  ينبغي  املواطنني  وحتى  والوزارات  حكومية 

التعاون مع املستثمر لخدمة البلد«.

ذي  جامعة  يف  تدرييس  وهو  الجابري،  ويتحدث 

الفساد االداري ميثل »تحدي آخر مبوازاة  قار عن ان 

التحدي االمني يعيق تحقيق التنمية االقتصادية”.

يف السياق ذاته، يقول الدكتور حيدر املوسوي« لدى 

تغطي  وكثرية  كبرية  استثامرية  وفرص  موارد  العراق 

االحتياجات”.
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التنمية ومعالجة مشكلة البطالة

ويؤكد املوسوي وهو استاذ الدراسات العليا يف كلية 

تبنت  حال  يف  انه  كربالء  بجامعة  واالقتصاد  االدارة 

والزراعة  السياحة  قطاعات  ودعم  تشجيع  الدولة 

والصناعة والخدمات فإنها ستتمكن وخالل عام واحد 

البطالة بشكل نهايئ، وسيصبح  فقط من القضاء عىل 

عىل  وهو  وظيفة  عىل  يحصل  الكلية  طالب  حينها 

مقعد الدراسة”.

كبري  معمل  إنشاء  سيسهم  كيف  املوسوي  ويوضح 

عىل سبيل املثال لصناعة الطابوق واالسمنت يف كربالء 

يف توفري فرص عمل لـ 48 ألف شخص عىل اقل تقدير 

، وهو ما من شأنه ان يقيض عىل البطالة بشكل تام 

البالد  خارج  الصعبة  العملة  ترسب  ومينع  املدينة  يف 

بسبب االسترياد، ويسيطر عىل التضخم بحكم مرونة 

الجهاز االنتاجي للبلد.

وقوانني  االقتصادية  القوانني  ان  املوسوي  ويرى 

القوانني  افضل  من  العراق  يف  املوجودة  االستثامر 

التطبيق  الخلل يف  لكن  االوسط،  الرشق  املوجودة يف 

بطريقة خاطئة!!.

العليا«  الدراسات  أستاذ  يذكر  املثال،  سبيل  وعىل 

آلية  لكن  رائع  قانون   21 رقم  املحافظات  قانون  ان 

التطبيق خاطئة، وهو ما نتج عنه التخبط يف طريقة 

االقتصادية  السياسات  يف  والتخبط  املحافظات،  ادارة 

والترشيع وهو ما تسبب بتأخري تطبيق القانون وتأخري 

فك االرتباط بني املحافظات والوزارات«.

التنمية االقتصادية والحاجة اىل البحث العلمي 

ويذهب الدكتور صفاء احمد اىل ان« االعتامد عىل 

البحث العلمي واستغالل البحوث العلمية والدراسات 

للبلد،  االقتصادية  التنمية  تحقيق  مقدمات  اهم  من 

وباحثيها  واساتذتها  العراقية  الجامعات  ان  فضال عن 

من أكفأ الجامعات واالستاذة”، عىل حد قوله.

ويضيف د. احمد، وهو تدرييس يف جامعة بغداد” 

من اهم القطاعات التي ينبغي االهتامم بها ودعمها 

لتحقيق التنمية االقتصادية، واالهتامم بنظام الرضائب 

من  االموال  استقطاع  فكرة  أساس  عىل  تقوم  التي 

ذوي  عىل  توزيعها  وإعادة  األموال  رؤوس  أصحاب 

الدخل املحدود من املواطنني عىل شكل خدمات عامة 

يستفيد منها عامة الشعب«.

أهمية التنمية االقتصادية

ويشري مدرب التنمية البرشية عقيل الرشيفي اىل« 
االعتمــــــاد على 

البحث العــــلمي 

واستغــــــــــالل 

البحوث العلمية 

والدراســات من 

اهم مقــدمات 

تحقيق التنـمية 

االقتصــــــــادية 

للبلد

‚
‚

د. عواد الخالدي د. صفاء احمد عقيل الرشيفيد. نجاح الجابريد. حيدر املوسوي
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مبؤهالت  النهوض  اىل  تحتاج  االقتصادية  التنمية  ان 

االقتصادية  الحركة  دفة  يديرون  الذين  األشخاص 

بعد  سعت  التي  البلدان  أدخلت  وبهذا  البالد،  يف 

التنمية االقتصادية  الثانية اىل تحقيق  العاملية  الحرب 

التنمية  الفعال ضمن عنارص تحقيق  البرشي  العنرص 

االقتصادية.

هو  البرشي  العنرص  إن  بالقول«  الرشيفي  ومييض 

العملية  الذي يدير املاكنة الصناعية وهو الذي يدير 

االنتاجية وهو من يبتكر ويصنع األفكار وبالتايل فإن 

التنافس  تستطيع  فعال  عنرص  يديرها  التي  املؤسسة 

واالستمرار”.

دولة  ألي  االقتصادية  البنية  ان  الرشيفي«  ويعترب 

مرتبطة بعدة عوامل أهمها أسس الحكومة الرشيدة، 

التي تحافظ عىل مستوى التنمية االقتصادية وتحافظ 

ايضا عىل موارد الدولة لخدمة االجيال القادمة وتعمل 

عىل رفع مستويات التعليم والصحة والرفاه االجتامعي 

اىل  مشريا  للدولة،  البيئي  الوضع  الحفاظ عىل  وحتى 

ان ذلك ادى اىل ظهور مصطلح “التنمية املستدامة” 

التي تعني باالرتقاء مبهارات ومعارف وصحة االنسان 

يكون  حتى  واالقتصادي  االجتامعي  الرفاه  وتحقيق 

االفراد فيها قادرون عىل املشاركة يف تشكيل حكومة 

“عادلة ورشيدة” تتوىل االهتامم بتلك املعايري وادرتها 

بشكل افضل.

تضع  رشيدة«  “حكومة  العراق  يف  تتشكل  وحتى 

عىل رأس أولوياتها تحقيق التنمية االقتصادية فسيبقى 

التنمية  مصطلح  ويتداولون  يسمعون  العراقيون 

االقتصادية دون أن يروا أثراً له عىل ارض الواقع.
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محمد بن أبي بكر.. 
سيف من أسياف االمام علي

ولد محمد بن أيب بكــر بن أيب قحافة يف العام العارش 
للهجرة ــ يف حجة الوداع ــ بذي الحليفة، أمه أســامء 
بنت عميس الخثعميــة وهي من املهاجرات إىل أرض 
الحبشــة مع زوجها األول جعفر بــن أيب طالب، وقد 
ولــدت له هناك – يف الحبشــة – محمــداً وعبد الله 
وعوناً، وملا استشهد جعفر يف معركة مؤتة تزوجها أبو 
بكر فولدت له محمــداً ثم مات عنها، فتزوجها االمام 

عيل بن أيب طالب عليه السالم فولدت له يحيى.
نشــأ محمد يف بيــت اإلمام عيل وعندما شــبَّ بدأت 
رحلته معه، وكانت رحلة طويلة وشــاقة، رحلة جهاد 
وكفاح وقف فيها محمد مع أمري املؤمنني يف رصاعه مع 

الباطل وشهدت له ُسوح الوغى مبواقف بطولية رائعة 
فــكان كالجبل األشــم ال تهزّه األعاصري عند اشــتباك 
الحرب وتالحم الســيوف والرماح متسلحاً بعقيدته يف 
الدفاع عن الحق بيده ولســانه، فــكان أحد املحامدة 
الذيــن قال فيهم أمري املؤمنــني: )إن املحامدة تأىب أن 
يُعــى الله( وهم: محمد بن جعفــر، ومحمد بن أيب 

بكر، ومحمد بن أيب حذيفة، ومحمد بن الحنفية.
مل يفــارق محمد الحق منذ اتبعــه وظلَّ مالزماً لإلمام 
حتى استشهاده يف مرص، وكان أمري املؤمنني يعرف منه 
هــذا اإلخالص والطاعة فواله مرص، وال يُخفى ما ملرص 
من األهميــة يف تلك الفرتة وما يجب عىل من يتواّلها 

مقاالت

عندما تتدخل األقدار بنقل هذا الربعم الطاهر وهو غّض يانع إىل األرض الطاهرة التي تغّذيه من عقيدتها وتسقيه من نورها فيتصلّب 

عوده وترتّسخ جذوره، فإنه يكون منها وإن جاء من أرض غري أرضها، فالفطرة هي التي تولد انطباعاً لدى االنسان بأنه ينتمي إىل من 

يقاربه فيها.

وكام يتجّسد عمق هذا املعنى بقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ربَّ أخٍ لَك مل تلده أمك(، فإنه ميكن أن يقال عن عالقة اإلمام عيل 

)عليه السالم( مبحمد بن أيب بكر بـ )ربَّ ابٍن ملْ تنجبه(.

محمد الصفار
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من مســؤولية، فكان محمــد كفؤاً لهذه املســؤولية، 
ويتّضح ذلك من كتاب أمري املؤمنني له حني واله مرص 
حيــث قال له: )واعلــم يا محمد بــن أيب بكر إين قد 

وليتك أعظم أجنادي إىل نفيس، أهل مرص(. 
محمد.. ربيب عيل عليه السالم

بعــد أن وضعت حرب صفــني أوزارها وانتهت مبهزلة 
الحكمني تجرّد معاوية لإلغــارة عىل البالد التي تحت 
قيــادة أمري املؤمنــني وكان قد جعل مــرص – طعمة 
– لعمــرو بــن العاص إن غلب عليهــا، فكان جل هّم 
عمرو االســتيالء عىل مــرص فبلغ ذلك أمــري املؤمنني 
وكان محمــد والياً عليها من قبله فأراد عليه الســالم 
أن يوليها – مرص – لألشــرت ألنه أسن من محمد وأكرث 
خــربة يف إدارة أمور الحرب، ومل يكن هناك تقصري من 
جانــب محمد كام جاء يف كتاب اإلمام ملحمد ملا بلغه 
توّجده من عزله وكتب إىل أمري املؤمنني بذلك فأجابه 
اإلمام بهذا الكتاب: )أما بعد فقد بلغني موجدتك من 
ترسيح األشرت إىل عملك وإيّن مل أفعل ذلك استبطاًء لك 
يف الجهــد، وال ازدياداً لك يف الجد، ولو نزعت ما تحت 
يدك من ســلطانك لوليتك ما هو أيــرس عليك مؤونة 
وأعجــب إليك والية...( فأمــري املؤمنني يرصح بجدارة 
محمــد للوالية واســرتضائه وتعريفــه وجهة عذره يف 
تولية األشــرت لعمله وإن ذلك مل يكن ملوجدة عليه وال 

تقصري منه.
وُعرف محمد بعبادته وكرثة صالته حتى ُعّد من نّساك 
قريش، كام ُعرف بسعة علمه فهو خريج مدرسة اإلمام 
عيل ومل يكن يرى لنفســه أباً سواه، وال يعتقد فضيلة 
لغريه، لذلك قال فيه )عليه السالم( )محمد ابني ولكن 
من صلــب أيب بكر(، وهناك كثري من املواقف املرشِّفة 
شــهدت ملحمد متّســكه بأمري املؤمنني ومدى إخالصه 
وطاعتــه له واعرتافه بفضله ألنــه وجده عىل الرصاط 
املســتقيم الذي من تبعه استمســك بالعروة الوثقى 

ومن زاغ عنه فهو من الهالكني.
 مــن هــذه املواقف كتابــه الذي أرســله إىل معاوية 
ونقتبس منه هــذه الفقرة: )إن الله اصطفى وانتخب 
محمداً فاختصه برسالته...، فكان أول من أجاب وأناب، 
وصّدق ووافق، فأســلم وســلّم، أخوه وابن عمه عيل 
بن أيب طالــب فصدقه بالغيب املكتوم، وآثره عىل كل 
حميم، ووقاه كل هول، وواســاه بنفسه يف كل خوف، 
فحارب حربه وســامل ســلمه، فلم يربح مبتذالً لنفسه 
يف ســاعات األزل، ومقامات الروع، حتى برز سابقاً ال 
نظــري له يف جهاده، وال مقارب له يف فعله، وقد رأيتك 
تساميه وأنت أنت، وهو هو السابق املرّبز يف كل خري، 
أول الناس إســالماً، وأصدق الناس نية، وأطيب الناس 

ذرية، وأفضل الناس زوجة، وخري الناس ابن عم(.
وبعد أن يذكر جملــة من مخازي معاوية وأبيه وبني 

أمية وِعدائهم لإلسالم ومحاربتهم لنبيه الكريم يقول: 
)... فكيف – يا لك الويل – تعدل نفســك بعيل!! وهو 
وارث رســول الله صىل الله عليه وآله وسلم، ووصيه، 
وأبو ولــده، وأول الناس له اتباعــاً، وآخرهم به عهداً، 
يخــربه بــرسّه، ويرشكه يف أمــره، وأنت عــدوه وابن 
عدوه.....(، هذه الكلامت ال تحتاج إىل رشح أو تعليق 
فأنها تسفر عن نور يف داخل محمد وتنطق عن ضمري 
حي وترشق عن ســجية كرمية وصبغة رشيفة ومعدن 

أصيل. 
استشهاد محمد بن أيب بكر

ملا قتــل الخليفة الثالــث دعا محمد بــن أيب حذيفة 
املرصيني اىل بيعة أمري املؤمنني، وطرَد وايل مرص عليها 
عبــد الله بن أيب رسح وصىل بالنــاس فالتحق ابن أيب 
رسح مبعاويــة، ووىل أمري املؤمنني قيس بن ســعد بن 
عبادة عىل مرص وبايع الناس أمري املؤمنني واستقامت 
له مرص إال قرية )كانت ظاملة( كرُب عليها مقتل الخليفة 
فهادنهم قيس ومل يقاتلهم، وكان مسلمة بن مخلد بن 
صامــت األنصاري يحرّض الناس عــىل التمرّد والطلب 
بدم الخليفة فنهره قيس وهّدده فسكت ولكن سكوته 

هذا كان كالجمرة تحت الرماد. 
وملا ســار أمري املؤمنني إىل صفني عزل قيســاً عن مرص 
ووىل عليها محمد بن أيب بكر فتمرّد عليه أولئك الذين 
مل يبايعــوا وأعلنوا العصيان، وملــا وصلت إليهم أخبار 
صفني وانشــقاق جيــش العراق اجــرتءوا عىل محمد 
بــن أيب بكر وأظهروا العداوة  لــه، فبعث إليهم رجالً 
فقتلوه ثم بعث إليهم رجالً آخر فقتلوه أيضاً، وجهروا 
بالعصيان عــىل خالفة أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب 
وخرج أشــدهم يف ذلك معاوية بن حديج السكســي 
فدعا إىل الطلب بدم الخليفــة، فأجابه جمع آخرون، 
وفســدت مــرص عىل محمد بــن أيب بكر، فبلــغ علياً 
عصيانهــم عليه فقــال: ما ملرص إال األشــرت. وكان عيل 
حني رجع عن صفني قد رّد األشــرت إىل عمله بالجزيرة، 
وقــال لقيس بن ســعد: أقم أنت معــي عىل رشطتي 
حتــى نفرغ مــن أمر هــذه الحكومة ثــم اخرج إىل 
آذربيجان، فكان قيس مقيامً عىل رشطته، فلام انقىض 
أمر الحكومة أرسل األشرت إىل مرص لكنه قتل مسموماً 

قبل أن يبلغها.
أما معاوية فقد استغل هذا العصيان والفوىض يف مرص 
فأرســل عمرو بن العاص إليها فلام وصل أطراف مرص 
انضم اليه انصار الخليفة الثالث فكتب محمد إىل أمري 
املؤمنني بذلك وطلب منه أن ميّده بجيش فكتب إليه 
)عليه الســالم(: )حصن قريتك واضمم إليك شــيعتك 
وأذك الحرس يف عســكرك، واندب إىل القوم كنانة بن 

برش املعروف بالنصيحة والتجربة والبأس(. 
وجمــع محمد أصحابــه وقال لهــم: )إن القوم الذين 

عرف محمد 

بعبادته 

وكثرة صالته 

حتى عُدّ من 

نسّاك قريش، 

كما عرف 

بسعة علمه 

فهو خريج 

مدرسة اإلمام 

علي ولم يكن 

يرى لنفسه أبًا 

سواه
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كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون الضاللة ويشبون نار 
الفتنة ويســتطيلون بالجربية قــد نصبوا لكم العداوة 
وســاروا إليكــم بالجنود، فمــن أراد الجنــة واملغفرة 
فليخرج إىل هؤالء القــوم فليجالدهم يف الله، انتدبوا 
إىل هــؤالء رحمكم الله مع كنانة بن برش ومن يجيب 

معه من كندة(. 
فأجــاب محمداً منهــم ألفا رجل، وجــاء كنانة بألفي 
رجل فصــاروا أربعة آالف فأرســل إليهــام عمرو بن 
العــاص الكتائب كتيبة بعد كتيبة لدخول مرص، ولكن 
كنانة تصّدى لها وهزمها وردها خائبة فلام رأى عمرو 
ذلك بعث إىل معاوية بن حديج الكندي فأتاه بجيش 
وانضــم إىل عمرو وهجموا هجمــة واحدة عىل كنانة 
الذي ثبت يف القتال وقاتل ببسالة نادرة حتى استشهد.

وملا رأى أصحاب محمد بن أيب بكر مقتل كنانة تفرقوا 
عن محمــد وبقي وحــده، ومل يعــرف إىل أين مييض 
وانتهى به الطريق إىل خربة فآوى إليها، ودخل عمرو 
بن العاص مــرص، وكلف معاوية بــن حديج بتعقب 
محمد فســأل عن مكانه حتى وصل إليه فاستخرجوه 

وهو يكاد ميوت عطشاً.
وكانــت هنــاك محاولة من عبد الرحمــن بن أيب بكر 
الــذي كان يف جيش عمرو بن العاص فتوّســط عنده 
إلنقــاذ أخيه محمد لكــن معاوية بن حديج أرّص عىل 
قتله، فقال محمد عندما أيقن باملوت: اســقوين قطرة 
من املاء، فقال معاوية: ال سقاين الله إن سقيتك قطرة 

أبداً ثم قتله وأدخله يف جوف حامر ميت وأحرقه!! 

حزن أمري املؤمنني
بلغت هذه األخبــار أمري املؤمنني فحزن كثرياً حتى )ُريئ 
ذلــك فيه وتبنّي يف وجهه(، فقــام يف الناس خطيباً وقال: 
)أال وإن مــرص قد افتتحها الفجــرة أولياء الجور والظلم 
الذين صدوا عن ســبيل الله وبغوا اإلسالم عوجا، أال وإن 
محمــد بــن أيب بكر قد استشــهد - رحمه اللــه - فعند 
الله نحتســبه، أما والله لقــد كان ما علمت ملمن ينتظر 
القضاء ويعمل للجزاء، ويبغض شكل الفاجر ويحب هني 

املؤمن....(
وكتب )عليه السالم( إىل عبد الله بن العباس يقول: )أما 
بعد فإن مرص قد افتتحت وقد استشــهد محمد بن أيب 
بكــر فعند الله عز وجل نحتســبه ولــداً ناصحاً، وعامالً 
كادحاً، وسيفاً قاطعاً، وركناً دافعاً(. وقال يف موضع آخر: 
)بــال ذم ملحمد بن أيب بكر فلقد أجهد نفســه وقىض ما 

عليه(.
وقيل له )عليه الســالم(: لقد جزعت عىل محمد بن أيب 
بكر جزعاً شديداً يا أمري املؤمنني...! قال: وما مينعني؟ إنه 
كان يل ربيباً وكان لبنيَّ أخاً، وكنُت له والداً أعّده ولدا(. 
أجل ذلك هو أبو القاســم محمد بن أيب بكر ربيب بيت 
الرســالة ومعدن اإلمامــة ومهبط الوحي، وقد شــاءت 
اإلرادة اإللهية أن ترشِّفــه يف الدنيا واآلخرة وترفع قدره 
بفخــر ال بعــده فخر بأن يكون له ســبباً ونســباً باألمئة 
األطهار فهو والد القاســم جد األمام جعفر الصادق ألمه 
أم فــروة، كام رشَّفه الله عز وجل باستشــهاده يف طاعة 
ســيده أمري املؤمنني وسّجل يف حقه التاريخ سجالً مرشقاً 

وضاًء عىل جبني الدهر.
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اإلسالم أول من وأد الفقر

 د. منارق االعكييل/ العراق

وان ظاهرة الفقر ليست حديثة بل واكبت اإلنسان 
منذ وجوده عىل االرض، خصوصا ان املجتمع القديم 
وحتى الفرتة التي سبقت ظهور االسالم كان مقسام اىل 
طبقتني رئيستني، أوالهام تتمثل بالحكام وامللوك التي 
الطبقة  اما  الفاحشة وتسلطها،  كانت تتصف برثواتها 
الثانية فكانت تتمثل بطبقة العبيد التي كانت تعيش 

يف ظروف صعبة جدا وتعاين من فقر مدقع.
االسالم  الحال عىل ماهو عليه حتى ظهور  واستمر 
الذي وضع الركائز االول للقضاء عىل هذه الظاهرة عن 
طريق سن قوانني منظمة للحياة واعتامد مبدأ العدالة 
العادات،  بعض  مامرسة  عن  ونهى  الرثوات  توزيع  يف 
ان  فنجد  الفقر،  خشية  االوالد  قتل  ظاهرة  خصوصا 
االسالم ردع تلك الظاهرة ونهى عنها من خالل تعزيز 
االميان يف قلوب املسلمني واليقني بان الله يرزق الناس 
أَْوالَدكُْم  تَْقتُلُوا  تعاىل)َوال  قوله  يف  ورد  حتى  جميعا 
َخْشيََة إِْمالٍق نَْحُن نَْرزُقُُهْم َوإِيَّاكُْم إِنَّ قَتْلَُهْم كَاَن ِخطْئاً 

كَِبرياً ( اإلرساء/31.
الفقر؛  مشكلة  من  للتخلّص  ناجحة  حلوالً  وقدم 
حيث دعا إىل رضورة العمل والتكسب للحصول عىل 
من  يتقرب  عبادة  واعتربه  كرمية  بحياة  والتنعم  املال 
خاللها االنسان إىل الله سبحانه وتعاىل، فكان الرسول 
االكرم محمد صىل الله عليه وآله يرعى الغنم، وقد ورد 
يف قوله تعاىل ) ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَرَْض ذَلُوالً فَاْمُشوا 
امللك/15   ) النُُّشوُر  َوإِلَيِْه  ِرزِْقِه  ِمْن  وَكُلُوا  َمَناكِِبَها  يِف 
الُة فَانْترَِشُوا يِف  ،وكذلك يف قوله تعاىل ) فَِإَذا قُِضيَِت الصَّ
اأْلَرِْض َوابْتَُغوا ِمْن فَْضل اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَِثرياً لََعلَُّكْم 

تُْفلُِحوَن ( الجمعة/10.
للقضاء  املستمرة  انتصاراته  بعد   االسالم  وانتقل 
عن  فضال  آنذاك،  متفشية  كانت  التي  الطبقية  عىل 
فرض عبادات مالية فالغني مطالب بإخراج جزء من 
ماله لفقراء الدولة ضمن رشوط معينة، ففرض الزكاة 
عىل أموال األغنياء ملنحها للفقراء بغية رفع مستواهم 

املعايش.
بان االسالم مل يعن بيشء  التاريخية  وتؤكد املصادر 

كام عني مبعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها، فالزم 
من  املجتمع  افراد  عىل  الدولة  موارد  بتوزيع  الوالة 
اجل رفع مستوى دخل الفرد وتحقيق الرفاهية ألبناء 
الدولة  بأموال  التالعب  من  منعهم  كام  املجتمع،  

وحرصها بأيديهم.
كام شجع االسالم عىل التصدق باالموال عىل الفقراء، 
داخل  االجتامعي  التكافل  صور  من  صورة  وهي 

املجتمع.
التي  لقتلته(  رجاًل  الفقر  كان  )لو  عبارة  تكن  ومل 
واضحا  دليال  اال  السالم  عليه  عيل  االمام  عن  وردت 
عىل خطورة هذه الظاهرة عىل الفرد واملجتمع، حيث 
سعى عليه السالم ملحاربة هذه الظاهرة بوضعه نظاما 
اقتصاديا محكام استطاع من خالله القضاء عىل ظاهرة 
الفقر، اذ ورد انه بالرغم من قرص فرتة حكمه اال انه 
مل يوجد فقري واحد يف دولته، حتى انه استغرب لحال 
الرجل النرصاين حينام وجده يستعطي الناس، وامر بان 

يتم منحه من بيت مال املسلمني.  
وورد عنه )َعلَيِه الَّسالُم( يف حديث له مع ابِنِه الحسِن 
)َعلَيِه الَّسالُم( عن الفقر واثاره جاء فيه “ال تَلُْم إنساناً 
 ، بَُنيَّ يا  َخطاياُه.  كَرُثَت  قُوتَُه  َعِدَم  فََمن  قُوتَُه،  يَطلُُب 
الفقرُي َحقرٌي ال يُسَمُع كالُمُه، وال يُعرَُف َمقاُمُه، لو كاَن 
ونَُه  يَُسمُّ زاِهداً  كاَن  ولو  كاِذباً،  ونَُه  يَُسمُّ الَفقرُي صاِدقاً 
، َمن ابتيُِلَ بالَفقِر فقِد ابتيُِلَ بأربَعِ ِخصاٍل:  جاِهالً. يا بَُنيَّ
عِف يف يَقيِنِه، والنُّقصاِن يف َعقلِِه، والرِّقَِّة يف ِديِنِه،  بالضَّ
الَفقِر( وبهذا  ِمن  باللّه   فََنُعوُذ  َوجِهِه،  الَحياِء يف  وِقلَِّة 
فان االمام عليه السالم قد بني اثر الفقر عىل االنسان 
نجده  وبذلك  املجتمع،  عىل  ذلك  وانعكاس  وسلوكه 
عليه السالم آثر عىل نفسه القضاء عىل هذه الظاهرة 
بعدالة  املسلمني  مال  بيت  أموال  توزيع  خالل  من 
فالرشيف  املجتمع  افراد  يفرق بني  فلم يكن  مطلقة، 
والوضيع، والكبري والصغري، والعريب والعجمي، كلهم يف 
من  يغّذى  العامة  لألموال  نظاماً  سواء ورشع  العطاء 
مستوى  يضمن  مام  العامة  الرثوة  ومصادر  الرضائب 

الكفاية يف العيش لجميع الناس

الفقر احد اهم املشاكل التي تتعرض لها املجتمعات ويكون احيانا عىل مستوى االفراد او االرس واحيانا يكون عىل 
مستوى املجتمع برمته، وهو يف جميع مستوياته يخلف اثارا سلبية ترض باملجتمعات.

باقالمهم
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حوارات

الصحفي الكاميروني علي بيرنارد:
يجب محاربة اإلعالم المغرض باإلعالم الرسالي الهادف

تعد رسالة االمام الحسني عليه السالم مبا تحمله من أبعاد انسانية شاملة، األداة الجامعة لكل االحرار والنبالء والعقالء يف العامل، 

ومنهم الذين زاروا كربالء املقدسة وترشّفوا بالدنّو اكرث فأكرث من نبع الحرية ومثال الكرامة، فام كان من هؤالء إال أن يلتصقوا روحاً 

وجسداً بشعاع الفكر الحسيني الوّضاء.

ومن هؤالء املبدعني، الصحفي الكامريوين عيل برنارد جنغام الذي زار العتبات املقدسة بدعوة وتنسيق من مركز االعالم الدويل يف 

العتبة الحسينية، فكانت فرصة الحوار معه حول رحلة االستبصار من املسيحية اىل االسالم، ودوره كصحفي يف نرش رسالة اهل البيت 

عليهم السالم يف بلده الكامريون.

 حوار: سالم الطايئ    تحرير: صباح الطالقاين    ترجمة: حسني عصام
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 كيف وجدتم العراق خالل زيارتكم هذه؟
العراق،  اىل  االوىل  الزيارة  ليست  هذه  ان  البدء  يف   •

املرة  وكأنها  اشعر  العراق  فيها  ازور  مرة  كل  يف  ولكن 

االوىل، انا أحب هذا البلد ألنه بلد االنبياء واملرسلني وهو 

البلد الذي اختاره االمام الحسني عليه السالم ليطلق منه 

أنا  السبب  ولهذا  واالستبداد،  الظلم  ضد  الحرية  رصخة 

سعيد بوجودي يف كربالء، وفيام ما يخص الشعب العراقي 

من  القادمني  بالزائرين  ويرحبون  لطفاء  أناسا  أجدهم 

بلدان العامل، وهذا ما مييزهم عن كثري من الشعوب.

 من املسيحية اىل االسالم، ماذا تغرّي لديكم؟ وماذا 
وجدتَم يف مذهب أهل البيت عىل وجه الخصوص؟ 

تغرياً  أملس  عليه سابقاً  كنُت  مبا  أقارن نفيس  عندما   •

اعتناقي  بعد  خصوصاً  والنهار،  الليل  كاختالف  كبرياً 

تغريت،  للعامل  رؤيتي  أن  وجدُت  فقد  الشيعي،  املذهب 

وأصبحُت يف مجتمعي منوذجاً يقتدى به، وكل هذا بفضل 

الله  اشكر  بذلك  وأنا  السالم،  عليهم  البيت  أهل  مدرسة 

دامئاً عىل هذه النعمة املباركة..

وفيام يخص َدوري يف املجتمع، من خالل آليات العمل 

الصحفي يف الكامريون وكَوين صحفياً وكاتباً قمُت بتأسيس 

وإدارة مجلة الكرتونية تُدعى )بنور الحسني( .

يف  الحسني(  )بنور  صحيفة  صدور  آلية  هي  ما   
الكامريون، وما الذي تركّز عليه؟

من  وبالرغم  سنوات  ست  منذ  تصدر  الصحيفة   •

ونرشها  طباعتها  يخص  فيام  واجهتني  التي  الصعوبات 

ونقص املوارد إال انها مل تتوقف عن االستمرار يف الصدور، 

البيت  اهل  أمئة  مبناسبات  له عالقة  ما  كل  تتناول  وهي 

بعض  فيها  ننقل  كام  ومبادئهم،  وسريتهم  السالم  عليهم 

يف  املقدسة  والعتبات  االسالمي  العامل  عن  الهامة  االخبار 

العراق، ومن هذا املنرب أود تقديم الشكر اىل جميع من 

هنالك  تكون  أن  وآمل  واستمرارها،  إعدادها  يف  ساندين 

بصمة مشاركة من إعالم العتبة الحسينية يف الصحيفة ملا 

لهذا االمر من اهمية معنوية ومعرفية كبرية لدى املؤمنني 

يف الكامريون.

اإلرسال  عىل  يقترص  ذلك  فإن  للتوزيع،  بالنسبة  أما 

توزيعه  يتم  محدود  عدد  طباعة  عن  فضالً  االلكرتوين، 

عىل  الكامريون،  يف  املؤسسات  وبعض  الحسينيات  عىل 

أمل تطويرها وزيادة صفحاتها ونسخها املطبوعة لتشمل 

مناطق أكرب يف بلدنا..

 هل هناك مّتسع او هامش من الحرية االعالمية يف 
تهتم  موضوعات  تناول  كصحفيني  لكم  يتيح  الكامريون 

بشؤون أتباع أهل البيت واألمئة عليهم السالم؟

• ان الكامريون بلد يتمتع بحرية كاملة يف التعبري، وال 

توجد أية مشكلة يف نرش رسالة اهل البيت عليهم السالم 

يف  تكمن  املشكلة  ان  بل  املهم،  االفريقي  البلد  هذا  يف 

او مسموعة  او مرئية  إعالم مطبوعة  عدم وجود وسائل 

يف الكامريون تسلط الضوء عىل القضية الحسينية وسرية 

اهل البيت، واعتقد ان هذه مسؤولية كبرية يجب التصدي 

لها...

العهد،  حديث  الكامريون  يف  التشيّع  ان  من  وبالرغم 

يقّدر أتباع اهل  إال انه بدأ يتزايد بشكل ملحوظ وحالياً 

البيت بحدود خمسني ألف شخص، ونحن يف أمّس الحاجة 

اىل الحسينيات واملدارس الدينية حيث ال يوجد سوى عدد 

قليل جداً ال يتناسب مع ما هو مطلوب يف هذه املسألة... 

 هل هناك تقارب وحوار بني األديان يف الكامريون، 
وإن ُوجد فام هي أصداؤه؟

• هناك تعاون كبري بني االديان يف الكامريون، والجميع 

بني  اختالفات  او  رصاعات  اية  توجد  وال  بسالم  يعيش 

واملحبة  األلفة  هنالك  بالعكس  بل  واملذاهب،  االديان 

يشاركوننا  وغريهم  فاملسيحيون  الجميع،  بني  املتبادلة 

املساجد  يف  نقيمها  التي  ومجالسنا  الدينية  مناسباتنا  يف 

مناسباتهم،  احياء  يف  نشاركهم  ايضا  ونحن  والحسينيات، 

يف  مشكلة  اية  توجد  وال  الكامريون  يف  الحال  هو  وهذا 

هذا الشأن.. 

صورة  يشّوه  الذي  االعالم  مواجهة  ميكن  كيف   
االسالم؟ 

• نحن نعلم ان هناك العديد من وسائل االعالم املغرضة 

وللوقوف  شيطانية،  غايات  تحمل  والتي  واملدسوسة 

بوجهها يجب علينا استخدام االعالم الرسايل الهادف لبيان 

الصورة الحقيقية لإلسالم املحمدي األصيل.

مركز  من  وتنسيق  بدعوة  الزيارة جاءت  ان هذه  كام 

االعالم الدويل التابع للعتبة الحسينية، لفتح آفاق التعاون 

االعالمي والثقايف والتواصل مع كافة املؤسسات من اجل 

رفد املجتمع اإلسالمي واالجنبي بالثقافة والفكر الحسيني، 

االنسانية،  اعداء  الهجامت الرشسة من  والدفاع عنه ضد 

اإلسالم،  سمعة  تشويه  مختلفة  بأساليب  حاولوا  الذين 

ونرى ان هذا االمر يتحقق بالتعاون املشرتك بني املؤسسات 

ذات  املؤسسات  من  وغريها  الحسينية  كالعتبة  الرصينة 

السامت االنسانية االصيلة والرسالة الهادفة.

نعلم ان 

هناك العديد 

من وسائل 

االعالم 

المغرضة 

والمدسوسة 

والتي تحمل 

غايات 

شيطانية

‚
‚

4٧ العدد 125 - شهر ذي القعدة 1439 هـ



تقرير

سام واحة السكينة والطمأنينة.. وشاهدٌ على أحداث جِ
بين الحرمين الشريفين في كربالء

بني الحرمني .. تاريخ وحارض
املؤرخ سعيد رشيد زميزم تحدث عن جانب تاريخي لهذه 
املنطقة قائال أن« منطقة بني الحرمني الرشيفني يف كربالء 
سواًء  التاريخ،  عرب  ضخمة  جامهريية  تجمعات  شهدت 
الغاشمة  األنظمة  ضد  الثورة  راية  إلعالن  االستعدادات 
القدمية وباألخص يف العهد امللي او يف العهد الصدامي وما 
قبل هذين العهدين يف عصور االحتالل العثامين وما قبله«.
وأضاف أن« التاريخ يذكر حدوث واقعة سنة 1٩٥٢ عندما 
قام رئيس وزراء العراق نور الدين محمود بإصدار بيانات 
تقيّد الحريات الشخصية مام أدى إىل انتفاض أهايل العراق 
ومنهم أهايل كربالء يف هذه املنطقة املذكورة، حيث كانت 
العراقية  الحكومة  وفيها حاولت  وأزقة،  عبارة عن شوارع 
زج الرشطة والجيش يف الرصاع ومن ثم الصعود إىل سطح 
اإلمامني عليهام السالم إال أن سادن العتبة العباسية السيد 
اإلله،  عبد  العرش  عىل  بالويص  اتصل  الدين  ضياء  حسن 
من عىل سطح  فوراً  العسكرية  القوات  إنزال  منه  وطلب 
بالفعل، وهكذا  األمر  ذلك  وتم  والعبايس  الحسيني  الحرم 
ميكن القول ان هذه املنطقة تعد مقدسة ومهمة، وشهدت 
عديدا من الحاالت االستثنائية والتجمعات اىل يومنا هذا«.

مابني  منطقة  مرّت  لقد  زميزم«  قال  االعامر  جانب  ويف 

الحرمني مبراحل تطوير عّدة حيث كانت يف أواسط القرن 
املايض عبارة عن أزقة صغرية يتخللها شارع رئييس يسمى 
منها  األسواق  فيه مجموعة من  وتوجد  األكرب،  شارع عيل 
العباس، وتم تطويرها  التّجار وسوق  الصياغ وسوق  سوق 
فُتحت  ثم  ومن  املايض،  القرن  سبعينيات  يف  وتوسيعها 
منطقة مابني الحرمني ولكن ليست بهذه الصيغة املوجودة 

حالياً بل كانت بداية لوضع حجر األساس للتوسعة.
القوات  قامت   1٩٩1 سنة  الشعبانية  االنتفاضة  وبعد 
العسكرية يف النظام السابق بتهديم كل ما موجود يف هذه 
لالنتقام  دينية  ومدارس  وحسينيات  بنايات  من  املنطقة 
من أبناء املدينة لثورتهم عىل النظام الغاشم، وبعد سقوط 
العتبات  إدارة  العليا  الدينية  املرجعية  وتويل  النظام  ذلك 
بني  منطقة  وتطوير  توسيع  إىل  العتبتان  سعت  املقدسة، 
ومقصداً  رائعة  اآلن  هي  كام  لتصبح  الرشيفني  الحرمني 

ملاليني الزائرين عىل مدار العام.
مراحل إعامر متعددة  

ويوّضح مسؤول ِقسم بني الحرمني الرشيفني عدنان نعمة 
بني  منطقة  شهدت  قائالً«  املنطقة  تفاصيل  الضعيف 
1٩78 حيث  عام  من  ابتداًء  للتغيري  مراحل  عّدة  الحرمني 
كانت عبارة عن أزقة وأسواق تربط مابني الحائر الحسيني 

تزدحم مدينة كربالء باألماكن املقدسة ويف مقدمتها مرقدي اإلمام الحسني وأخيه العباس عليهام السالم وعدد من املقامات واملراقد، إال 

أن هناك قدسية خاصة ملنطقة بني الحرمني الرشيفني التي ارتوت بدماء زكية يف واقعة الطف الخالدة، فضالً عن احتوائها لعرشات من 

مراقد العلامء الكبار الذين خدموا الفقه اإلسالمي واملذهب الجعفري والرتاث الحسيني.

• تقرير: سالم الطايئ
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وقتها  يف  للتوسعة  التصميم  تم  وقد  العبايس،  والحائر 
واملبارشة يف التنفيذ وتعويض املباين ولكن مل يستمر العمل 
إال لفرتة قليلة، وبقي الحال كام هو عليه حتى عام 1٩٩1 
األبنية  كافة  بتهديم  السابق  النظام  قوات  قامت  حينام 
واملحالت بعد حدوث الثورة ضد حكم الطاغية مام خلّف 
الحكومة  مرّت  األحداث  تلك  وبعد  هائلني،  وخراباً  ركاماً 
بأزمة اقتصادية كبرية وحاولت أن تستثمر السياحة الدينية 
مام دفعها إىل االهتامم مبدينة كربالء وتطوير منطقة بني 
الحرمني الرشيفني وجعلها ساحة ملرور الزائرين، واستمرت 
الدينية  املرجعية  السابق وتويّل  النظام  إىل ما بعد سقوط 
األساس  حجر  وضع  فتم  املقدسة  العتبات  ادارة  العليا 
يف  واإلعامر  اإلسكان  وزارة  مع  بالتعاون  الجديد  للتصميم 

عام ٢01٢«.
خدمات متنوعة للزائرين   

ويشري عدنان اىل« ان طول الساحة من الحائر الحسيني إىل 
الحائر العبايس يبلغ ٢30م وعرضها 100م ، وتبلغ مساحة 
يقارب  ما  والعبايس  الحسيني  الحائر  الوسطية مع  الساحة 
30 ألف مرت مربع، وتحتوي الساحة أربعة مسّقفات اثنني 
منها صغرية واألخرى كبرية تتوفر فيها عّدة خدمات للزائرين 
أثناء االسرتاحة، وكذلك يوجد مركز للمفقودين واملفقودات، 
الفضايئ لعرض املحارضات  للبث  وتم نصب شاشات كبرية 
متابعة  من  ليتمكنوا  للزائرين،  الدينية  والتوجيهات 

النشاطات واملناسبات واإلرشادات الدينية.
طقوس  عّدة  الحرمني  بني  منطقة  تشهد  عدنان«  ويختم 

دينية عىل مدار السنة، منها املجالس الحسينية يف املناسبات 
الخطباء  كبار  يقيمها  التي  األمئة  الدينية ووالدات ووفيات 
من محافظة كربالء وبقية املحافظات، وإقامة صالة الجامعة 
اليومية وصالة العيد، وتشهد أيضاً مرور املواكب الحسينية 
يف شهري محرم وصفر، فضالً عن إقامة املعارض واملهرجانات 
واملناسبات الخاصة بالشهداء واأليتام، أما القدرة االستيعابية 

للزائرين لهذه املنطقة فتبلغ بحدود 100 ألف زائر«.
مالذ روحي

يفيد«  النجف  محافظة  من  األسدي،  محمد  نجاح  الزائر 
اعتدُت عىل املجيء مع رفاقي اىل منطقة بني الحرمني كل يوم 
خميس بعد أداء الزيارة والعبادات يف املرقدين الرشيفني، 
بني  والسكينة  والطأمنينة  بالراحة  نشعر  نحن  وبالحقيقة 
ومن  السالم،  عليهام  العباس  وأخيه  الحسني  اإلمام  مرقدي 
تبذلها  التي  الكبرية  الجهود  عىل  نثني  فنحن  آخر  جانب 
ادارات العتبات املقدسة يف سبيل تقديم الخدمات للزائرين 
هذا  يف  ونالحظ  والراحة،  والدعاء  العبادة  أماكن  وخاصة 
التي  الرشيفني  الحرمني  بني  منطقة  يف  كبريا  تطورا  الصدد 

تشهد عىل مدار السنة إقامة مختلف املناسبات الدينية.
ويستذكر نجاح« يف السابق قبل ما يقارب الثالثني عاماً مل 
تكن هذه املنطقة كام هي عليه اآلن من االنسيابية والسعة 
والرتتيب، أما اآلن وبفضل العتبات املقدسة وما قامت به 
من  الزائرين  املحبني  يجمع  املكان  هذا  أصبح  تطوير  من 
روحيا  اآلمن  املالذ  لهم  ويوفر  والعامل  العراق  أنحاء  جميع 

وجسدياً«.

سعيد رشيد زميزم

عدنان نعمة الضعيف

نجاح محمد األسدي
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 اإلنسان خليفة الله ىف األرض، خلقه بعلمه وقدرته، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، 

وبــنّي له مناهل الخري، وســبل الرش »َوَهَديَْنــاُه النَّْجَديِْن»، وهو ـ ســبحانه وتعاىل ـ أعلم به 

ُدوُر»، وهو أعلم مبواطن ضعفه »َوُخلَِق اإلِنَْساُن َضِعيًفا»،  »يَْعلَُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ َوَما تُْخِفي الصُّ

وأْعرَف مبشقته »لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَساَن يِف كََبٍد». 

االستغفار ..
هدية من اهللا

ومن بني مناهل الخري العميمة التي وهبها الله لعبده 

االنســان ودلّــه عليها وحثــه كثريا عــىل اغتنامها عرب 

االيات القرآنية الجمــة واالحاديث الرشيفة املتواترة، 

طلب املغفرة بعد اقــرتاف املعصية او الذنب وغريها 

مام يوجب السخط والعقاب.

واملــراد اإللهي من وراء االســتغفار هو التخفيف عن 

ــَف َعْنُكْم«  ذلك الكائــن الَوِهن »يُِريــُد اللَُّه أَْن يَُخفِّ

تخفيــف الذنوب التي تثقــل كواهل بني آدم ، والتي 

تؤدي به إىل غضب خالقه وقد يشــقى بها يف الدنيا ، 

ويُحرم من الجنة ويدخل النار .  

واالســتغفار ليــس معناه ـ كام يعتقــد البعض ـ طلبًا 

من - املخلــوق إىل الخالق - ملحو الذنوب ، لكنه ـ ىف 

أغلب األحوال ـ ســرت للذنوب ، وتجــاوٌز عنها ، وعفو 

ا يَلِْفُظ ِمن قَْوٍل إاِلَّ  عــن مرتكبها ، فالذنب إما قواًل »مَّ

لََديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد« وإما فعاًل »َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحارِضًا 

َواَل يَظْلُِم َربَُّك أََحًدا«. 

فكل قول يلفظ به اإلنســان مسجل عند الله ىف كتاب 

ال يغــادر صغرية وال كبرية إال أحصاهــا »يَا َويْلَتََنا َماِل 

َهــَذا الِْكتَاِب ال يَُغاِدُر َصِغــريًَة َوال كَِبريًَة«، وكذلك كل 

فعل سرياه فاعله أمامه يوم الحساب.

والعــربة ىف عفــو الله عــن مرتكب الذنــوب واآلثام، 

متوقف عىل طلب العبد من الله املغفرة )االستغفار(، 

وهذا الطلب ال ينبغي أن يكون باللســان فحسب بل 

ينبغي أن تنفعل كافة جوارحه يف التبتل إليه سبحانه، 

ألن هذا الطلب يُعد مقدمة رئيســة للتوبة »َويَا قَْوِم 

اْســتَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْــِه« أو هو مبنزلة التوبة 

ابًا«. »فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفرُْه إِنَُّه كَاَن تَوَّ

لذا فاألمر يتطلب اإلخالص وصدق النية ، وعقد العزم، 

َــا التَّْوبَُة َعىَل اللَِّه  والنــأى عن التامدي ىف املعايص »إمِنَّ

وَء ِبَجَهالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمْن قَِريٍب«. لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّ

وال بد للمســتغفر أن يقر بذنبه، ويعرتف بنعمة الله 

عليــه، ويوقــن بأن الله وحــده هو من بيــده العفو 

واملغفــرة، فها هو رســولنا الكريــم -محمد صىل الله 

عليه وآله وســلم - يؤثرنــا بحديثه الرشيف الذى هو 

ســيد االســتغفار: »...أَُعوُذ ِبَك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت أَبُوُء 

لَــَك ِبِنْعَمِتَك َعــيَلَّ َوأَبُوُء لََك ِبَذنِْبــي فَاْغِفْر يِل فَِإنَُّه اَل 

نُوَب إال أنت«.  يَْغِفُر الذُّ

ومن بشــارة ربنا أنه سمى نفســه الغفار )أى شديد 

املغفــرة( لــىك ال يقنط عبــٌد من رحمتــه، وال ييأس 

أحــٌد من مغفرته، مهام بلغــت الذنوب، ومهام وصل 

اإلرساف »قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أرَْسَفُوا َعىَل أَنُْفِســِهْم ال 

نُوَب َجِميًعا  ـَه يَْغِفُر الذُّ تَْقَنطُــوا ِمْن رَْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللَـّ

إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم«.

وال عجب يف ذلك، فرحمة الله تعاىل وسعت كل يشء 

محمود قنديل / مرص

مقاالت
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ىف كونه الشاســع، مادام العبــد عازًما عىل تقوى الله، 

ويؤمــن مبا أنزل، وينهج َهْدي الرســول الكريم، فيتبع 

خطاه، وينتهي عام نهى عنه قدر اســتطاعته، لتُبَسط 

عليه مظلة رحمة الخالق، فال يضل وال يشــقى، فيجد 

يف كل ما يصيبه خريًا له ال رًشا عليه »َورَْحَمِتي َوِسَعْت 

كَاَة َوالَِّذيَن  ٍء فََسأَكْتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُؤْتُوَن الزَّ كُلَّ َيشْ

.» يَّ ُهم ِبآيَاتَِنا يُْؤِمُنوَن الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّ

وقد كان آدم )عليه الســالم( -كأول إنسان خلقه الله- 

أول املســتغفرين مــن الذنب والتائبــني من املعصية 

»فَتَلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَلِاَمٍت فَتَاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب 

الرَِّحيُم« ثم إن االســتغفار يقي اإلنسان املؤمن عذاب 

بَُهْم َوُهْم  ـُه ُمَعذِّ اللــه يف الدنيا واآلخــرة »َوَما كَاَن اللَـّ

يَْستَْغِفُروَن«.

 وقد أمر الله ســبحانه وتعاىل عباده باالســتغفار ألنه 

الســبيل القويم للتوبة »فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفرُْه 

ابًا«.  إِنَُّه كَاَن تَوَّ

وقد رشع الله جواز اســتغفار الحي لنفســه وللميت 

أيًضا، ألنه مبنزلة دعــاء »َربََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلِْخَوانَِنا الَِّذيَن 

َســبَُقونَا ِباإْلِميَاِن« ويحث ربنا ســبحانه وتعاىل عباَده 

عىل االســتغفار »َوَمْن يَْعَمْل ُســوًءا أَْو يَظْلِْم نَْفَســُه 

ـَه يَِجِد اللََّه َغُفــوًرا رَِحياًم« فهو وعٌد  ثُمَّ يَْســتَْغِفِر اللَـّ

بالتجــاوز عن املعايص، وهو وعٌد -أيًضا- بنيل الرحمة 

ملن يُلبي أمر الله.

 وقد حث كثري من األنبياء عىل االستغفار، فها هو نوح 

اًرا«. -عليه السالم- يقول »اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه كَاَن َغفَّ

ويقول شعيب )عليه السالم(: »َواْســتَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ 

تُوبُوا إِلَيِْه إِنَّ َريبِّ رَِحيٌم َوُدوٌد«. 

ويقول الخليل إبراهيم ) عليه السالم (: »َربََّنا اْغِفْر يِل 

َولَِوالَِديَّ َولِلُْمْؤِمِننَي يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب«.

وداود -عليه الســالم- جهر بــه »فَاْســتَْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ 

َراكِعاً َوأَنَاَب«. 

وسليامن -عليه السالم- رجاه »قَاَل رَبِّ اْغِفْر يِل َوَهْب 

ن بَْعِدي«.  يِل ُملًْكا الَّ يَنبَِغي أِلََحٍد مِّ

ومــوىس -عليه الســالم- 

أقر به »قَاَل رَبِّ إِينِّ ظَلَْمُت 

نَْفيِس فَاْغِفــْر يِل فََغَفَر لَُه إِنَُّه 

ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم«.

فلــم يغرت نبٌي بإميانه وتقواه وقربه 

من الله فيتــوكل عليه، بل كانوا دامئي 

املراجعة لترصفاتهم وأفعالهم ومواقفهم، 

فإذا رأوا شــبهة مخالفة ألمــر من أوامر الله 

استغفروا طلبًا للعفو والرضا. 

وليس من شــاهد أفضل من سيد الخلق )صىل الله 

عليه وآله وســلم(، فقــد قال: »إيِنِّ أَلَْســتَْغِفُر اللََّه َعزَّ 

َوَجلَّ َوأَتُوُب إِلَيِْه كُلَّ يَْوٍم ِمائََة َمرٍَّة«.

وبهذا نســتدل عىل أن االســتغفار ليس بالرضورة أن 

يكــون عن معصية، فهو ذكر لله وشــكر لــه، وإقرار 

بالتقصري نحو الخالق، ورغبــة يف رضا الله، وطمًعا يف 

رحمته. 

ولالستغفار فضائل دنيوية وأخروية؛ ففي الدنيا يخربنا 

النبي الخاتم صىل الله عليه وآله وســلم باألجر الكبري 

»مْن لَزِم االْسِتْغَفار، َجَعَل اللَّه لَُه ِمْن كُلِّ ِضيٍق مْخرًجا، 

ومْن كُلِّ َهمٍّ فَرًجا، َوَرزَقَُه ِمْن حيُْث الَ يَْحتَِسُب«. 

وقد برشَّ نوٌح -عليه الســالم- املســتغفرين، بالثامر، 

واألموال، والذرية، والجنات واألنهار »فَُقلُْت اْستَْغِفُروا 

ــاَمَء َعلَيُْكــْم ِمْدَراًرا.  اًرا. يُرِْســِل السَّ َربَُّكْم إِنَُّه كَاَن َغفَّ

َومُيِْدْدكُــْم ِبأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعْل لَُكــْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل 

لَُكْم أَنَْهاًرا«. 

من هنا كان االستغفار عبادة وذكرًا ودعاء يجازي الله 

فاعلــه بكل موجبــات رحمته وعزائــم مغفرته، وهو 

بذلك يَُعد هدية من اللــه عز وجل لعباده لي ينالوا 

الخري يف الدنيا، ويفوزوا بنعيم اآلخرة.
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اسرة ومجتمع

مشكلة ال زالت تشق طريقها نحو التفاقم بشكل مخيف مهددة مجتمعات العامل أجمع ومنها املجتمع العراقي اال وهي املخدرات التي شهد 

العراق يف السنوات االخرية زيادة يف تهريب املخدرات اليه وتزايد متعاطي املخدرات حسب احصائية حقوق االنسان العراقية .

وبحسب املختصني فان هذه الزيادة لها اسباب منها غياب الرقابة وضعف اإلجراءات عىل النقاط الحدودية للعراق مام سهل عملية إدخالها اىل 

البلد وانتشارها.

مجلة الروضة الحسينية فتحت اوراق هذا امللف الخطري الستعراض جوانب من مخاطره والحلول واالدوات املطلوبة ملواجهته، عرب هذا التقرير. 

المخدرات ...
الموت المحتوم

• اعداد: محمود املسعودي
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 تعريف املخدرات  

وضع العلامء تعريفا للمخدرات انها: مادة نباتية أو 

مصّنعة تحتوي عىل عنارص منّومة أو مسّكنة أو مفرّتة، 

والتي إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية املعدة 

لها فإنها تصيب الجسم وتُدخل الفرد يف حالة تسّمى 

اإلدمان، كام تصيب الجهاز العصبي املركزي والجهاز 

التنفيس والجهاز الدوري باألمراض املزمنة ولها أنواع 

عديدة بأشكال واستعامالت مختلفة. 

واكــدت اللجنــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة املخدرات 

واملؤثــرات العقليــة التابعة لــوزارة الصحــة العراقية  يف 

موضوع )خطر املخــدرات واملؤثــرات العقلية( نرش عىل 

صفحتها عــىل موقع التواصل االجتامعــي) الفيس بوك(« 

إن املخدرات تهــدد العامل مبخاطر تفوق يف جســامتها ما 

أحدثته الحرب العاملية األوىل والثانية والحروب الحديثة« 

بل إن بعض املراقبني يؤكدون أن« املخدرات هي أخطر ما 

واجهته البرشية عىل امتداد تاريخها املايض والحارض فعىل 

دول العــامل كافة أن تهب القتالع تلك اآلفة من تربة الكرة 

االرضية والقضاء عليها«.

 أعراض تعاطي املخّدرات 

 حــدد املختصون صفــات وأعراض الشــخص متعاطي 

املخــدرات يف مواضيع لهــم نرشت عىل مواقــع االنرتنت 

مبينني أن أهــم االعراض هي« عيون حمــراء أو زجاجية، 

فقــدان االســتمتاع يف الهوايات ، االســتيقاظ ليــالً والنوم 

خالل النهــار، كرثة االستنشــاق أو ســيالن األنف، ُضعف 

اإلحساس باألمل. َخدر يف األطراف. الّشعور املُستمر بالكآبة. 

االضطراب والقلق املُزمن. ببــطء التّنفس. املزاج املُتقلّب، 

منعزل،االهامل«.

 البطالة وضعف القانون 

ويرى املختصون أن هناك اســبابا كثرية ادت اىل انتشار 

املخــدرات يف العــراق وقد لخصهــا الكاتب ســعد عزت 

الســعدي يف مقــال بعنوان)جرائم املخــدرات يف القانون 

العراقي( نرش يف جريدة الصباح ذكر فيه أن« غياب الرقابة 

وضعف اإلجراءات عىل الحدود الربية او النقاط الحدودية 

بــني العراق ودول الجوار جعل دخــول انواع متعددة من 

املخــدرات امرا يســريا ، وكذلك التفــكك األرسي والعامل 

االقتصادي وغريها من العوامل التي أدت بالشباب العراقي 

اىل االنحدار اىل مســتنقع اإلدمان حتى بات يشكل ظاهرة 

تهدد امن املجتمع وسالمته«. 

فيام تطــرق الباحث العميد الحقوقــي رعد مهدي  يف 

بحــث بعنــوان )دائــرة مكافحة املخــدرات بــني الواقع 

والطموح( ألقاه خالل نــدوة بعنوان )جرائم املخدرات يف 

العراق وتأثرياتهــا املجتمعية( مبينا أن العوامل املؤدية اىل 

تعاطي املخدرات كثرية منها :

1- العوامــل االقتصادية بســبب البطالــة املنترشة بني 

الشــباب والضغوطات النفســية واالجتامعية بعدم قدرة 

الشباب عىل تأدية واجباته.

2- سهولة الحصول عىل املخدرات.

3- التخريــب وحــب االســتطالع التي تــأيت يف مرحلة 

املراهقة.

4- االغــرتاب عن املجتمع وشــعوره بعــدم توفري بلده 

الختصاصه وتوفري فرص العمل له فيشــعر بالنبذ واملقارنة 

مع اقرانه ممن له فرص للعمل.

5- عوامــل اجتامعيــة أهمهــا رفقاء الســوء واختالف 

أســاليب الرتبية يف املجتمع، والخالفات األرسية، والتفرقة 

بني األبناء، وتأثري الحي السكني والتقليد واملحاكاة.

6- وسائل اإلعالم وسوء اســتخدام اوقات الفراغ خاصة 

يف العطل الصيفية الطويلة لذا عىل كل املؤسســات وضع 

مناهج الستغالل طاقات الشباب.

 أرضار املخدرات عىل املجتمع 

 واكــد مختصون يف اباحثهــم ان املخــدرات لها ارضار 

كبرية عىل املجتمع ومنها« انتشار الفوىض والفساد وتفيش 

اآلفــات الخطرية واألوبئــة وأنها تُضعف مــن إنتاج الفرد 

املتعاطي وبالتايل يقل إنتاج املجتمع االقتصادي. 

وأشــاروا اىل أن املخدرات« تُســهم يف انتشــار الجرائم 

املتعــددة فاملتعاطي يكون غري مــدرك لترصفاته فريتكب 

الجرائم بال وعي، وتســبب ايضا يف هــدر مال الدولة من 

خالل قيام الدولة بحمالت ملكافحة اإلدمان وعالجه وميكن 

االســتفادة من هذه املبالغ يف بناء املدارس واملستشفيات 

والتقــدم والتطور الزراعي والصناعي والتي تصب يف تقدم 

وتحرض املجتمع.

وأضافــوا أن مــن األرضار األخــرى« انخفاض مســتوى 

التعليم وانتشــار االمية مام يؤدي اىل تنشــئة مجتمع امي 

متخلــف تكرث فيــه الفــوىض والجرائم وغريها مــن االثار 

السلبية«.

 الحد من تفاقمها 

ومع كم املخاطر التي يحملها هذا الوباء االجتامعي ال 

بد للجهات ذات العالقة واالختصاص من وضــع الحلــول 

الرسيعة والناجعة ملحارصته والعمل الجاد والدؤوب 

للقضاء عليه وعىل مختلف االصعدة.   

فمــن جهتها وضعت الحكومة العراقيــة متمثلة بوزارة 

العمــل والشــؤون االجتامعية خططــا وبرامــج ملواجهة 

مشــكلة املخدرات والحد من انتشــارها يف العراق حسب 

ما ذكر املتحدث باســم الوزارة عامر منعم يف حديث نرش 

عــىل موقع الوزارة بقوله أن: الــوزارة وضعت يف أولوياتها 

مكافحة التعاطي واإلدمان ضمن سياسات وأهداف وبرامج 

الوزارة وخصوصا فيام يتعلق بالوقاية وخفض الطلب عىل 
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املخدرات بتقديم املدخالت املطلوبة.

 ومــن بني أهم النقاط التي أشــار إليها منعم يف حديثه 

استثامر بيئة العمل للتوعية مبشكلة املخدرات من خالل:

1- نــرش املعلومــات التي تحــذر من مخاطــر تعاطي 

املخدرات يف اماكن العمل بواســطة لجان التفتيش التابعة 

للدائرة من  خالل الزيارات التفتيشية.

2- بناء قــدرات مفتيش العمل واملــالكات القيادية من 

خالل الدورات والــورش التوعويــة وتزويدهم مبعلومات 

عن قضية املخدرات، ودورهم يف نرش الوعي باملشكلة بني 

العاملني.

3- مــد جســور التعاون مــع رجال االعــامل وأصحاب 

العمل، وتوعيتهم مبشــكلة املخدرات، وأثارها عىل انتاجية 

العمل.

4- التنسيق وتفعيل دور النقابات املهنية يف العمل عىل 

التوعية من اإلدمان عىل املخدرات.

5- ايجاد فرص العمل املناسبة للشباب، من خالل برامج 

االقــراض املختلفــة.

6- مكافحــة ظاهــرة عاملة االطفــال لكونهم  معرضني 

لخطر االدمان وتعاطي املخدرات بنسبة عالية.

7- التوســع يف شــمول العــامل يف الضــامن االجتامعي 

ليشمل العاملني لحسابهم الخاص والعاملني يف القطاع غري 

املنظم، والتوعية بأهمية ضامن العاملني يف القطاع الخاص.

8- التوســع يف إجراء اختبار طبي »الزامي« للعاملني يف 

القطاع الخاص للكشــف عن تعاطي املواد املخدرة بهدف 

تنقية أوســاط العمل من املخدرات  والكشــف املبكر عن 

تعاطيها.

9- بنــاء قــدرات مفتــيش الصحــة والســالمة املهنيــة 

وتزويدهــم مبعلومات عــن املخــدرات، ودورهم يف نرش 

الوعي باملشكلة بني العاملني.

10- أقامة دورات املهارات الحياتية حول كيفية الوقاية 

من خطر تعاطي وإدمان املخدرات.

11- تدريــب العاطلني عىل مهن يتطلبها ســوق العمل 

لضامن اكتساب املهارات املهنية التي متكنهم من الحصول 

عــىل فرص عمل منتجة وإبعادهم عــن البطالة فضال عن 

تأهيل من تعافوا من مشكلة ادمان املخدرات.

13- تطويــر املناهج التدريبية االصالحية لوقاية الفئات 

االكــرث عرضة للخطــر، يف دور املالحظــة ورعاية االحداث 

والجانحني وتحسني ظروف احتجازهم.

14- توفــري البيئة االجتامعية والثقافيــة الالزمة إلدماج 

األحــداث يف املجتمع بعيــداً عن الحيــاة املعرضة لخطر 

تعاطي املخدرات.

15- معالجة مشــكلة )أطفــال بال مأوى( واملتســولني 

بوصفهم ضحايا بحاجة إىل األهتامم والرعاية، والعمل عىل 

تأهيلهم وإعادة ادماجهم يف املجتمع وذلك الرتفاع نســبة 

تعاطي املخدرات بني هؤالء االطفال.

16- بنــاء قــدرات الباحثــني النفســيني واالجتامعيــني 

واملعلمــني واملرشفــني  وجميع املتعاملني مــع أألطفال يف 

مؤسسات االيواء او يف مجال تدريب األطفال عىل مهارات 

تحليل املشــكالت واختيــار البدائل املالمئة مــن الحلول، 

ودعم ثقتهم بقدراتهم عــىل التصدي للضغوط واجتيازها 

بنجاح .

17- توعية مســتفيدي الدور االيوائيــة مبخاطر تعاطي 

وإدمــان املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

18- تطويــر مناهج تدريبية لوقاية االطفال والشــباب 

من ذوي االعاقة واســتغالل طاقاتهم  يف أنشطة الخدمات 

املجتمعية واالنشطة الرياضية والثقافية.

19- ضــامن ادراج الربامج الخاصة بالوقاية من  تعاطي 

وإدمــان املخــدرات واملؤثــرات العقلية ضمن سياســات 
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الوزارات ذات العالقة وخططها السنوية ومتابعتها.

 تشغيل املدمن 

يف اإلطــار ذاته نرش موقــع موضوع االلكــرتوين تقريرا 

بعنوان)كيفيــة اإلقالع عــن املخدرات( تنــاول فيه طرق 

العــالج، موضحــا ان« العالج يحتــاج اىل أن يتحىل الفرد« 

باإلرادة والعزمية ملقاومة الرغبة يف طلب الجرعات.

 وبنّي التقرير أن العالج ينقســم إىل: العالج النفيس من 

خالل زيادة إميان املدمن بالله تعاىل وقوة التوكل عليه عز 

وجل، إقناع املدمن بــرضر املخدرات واآلفات التي ترتافق 

مع تعاطيها، وميكن ذلك من خالل تقديم األفالم الفيديوية 

التي تتحّدث عن آثار املخدرات والكتب والكتيبات، وإبعاد 

املدمن عن رفقاء السوء الذين يتعاطون املخدرات حتى ال 

يسحبوه مرًة أخرى«.

وأضاف التقرير: ان  إشــغال املدمــن بالعمل لي يُلهي 

تفكــريه عن املخدرات، كام أّن العمل يزيد من ثقة املدمن 

بنفســه وبالتايل زيادة شــعوره باألهمية. العالج الجسدي 

من خــالل: الصوم؛ فالصوم يخلّص الجســم من الســموم 

املرتاكمة يف الجســم، وهذا يزيد من قدرة املُدمن عىل ترك 

املخّدرات واالســتغناء عنها. استخدام العقاقري الطبية التي 

تهّدىء الجســم؛ ألّن املراحل األوىل مــن العالج تؤّدي إىل 

الشــعور بهزاٍت عنيفٍة يف الجسم ورغبة عارمة يف الحصول 

عىل املادة املدمنة. مامرسة التامرين الرياضية باستمرار.

 التعامل مع املدمن 

ويعد الجانب املجتمعــي واألرسي من الجوانب املهمة 

يف القضــاء عىل هذه الظاهــرة الخطرة ملا له من دور كبري 

يف مســاعدة املدمنني عىل التخلــص من هذه الظاهرة من 

خالل مجموعة من الخطــوات املهمة للتعامل مع املدمن 

ومساعدته يف اإلقالع عنها وبدء حياة جديدة ، وقد حددت 

أبحاث يف هذا الشأن أهم تلك الخطوات مبا ييل:

• يجب أن يدرك هذا الشــخص أن املدمن سوف يرفض 

مســاعداته يف البداية ، و سيســتمر يف تعاطي املخدرات ، 

و لذلك عليه أن ال يجعل اليأس يســيطر عليه ، و يتمسك 

بأقناعه ، و مساعدته من أجل اإلقالع عن اإلدمان .

• التحــدث مع الطبيب املعالــج ، للمعرفة عىل الطرق 

املناســبة التي ميكــن ألفــراد األرسة اتباعهــا للتعامل مع 

املدمن .

• اإلمتنــاع عن إعطــاء أموال للمدمن ألن هذا ســوف 

يساعده عىل رشاء املواد املخدرة .

• التقرب مــن املدمن و محاولــة التواصل الفعال معه 

،و ميكــن التعــرف عىل كيفيــة ذلك من خالل اإلســتعانة 

بالطبيب النفيس.

• اإلبتعاد عن اتباع اساليب التواصل السلبية مع املدمن 

مثالً كالضغــط عليه بالكلامت الغري مســتحبة ،و تحميله 

مسئولية ما يفعله .



استشراق

تظل املحاوالت االسترشاقية لدراسة الواقع االسالمي وتحليل أبعاده التاريخية املختلفة شهادات حية عىل عمق اطالع الفكر 

الغريب عىل الفكر العريب واإلسالمي الرثي بطروحاته ومواضيعه، وذلك مقارنة بعمق اطالع العرب واملسلمني أنفسهم عىل أفكار 

غريهم، بالرغم من انشداد تلك املحاوالت يف أغلب األحيان إىل دوافع أيديولوجية مسبقة وإىل نيات ليست بريئة يف البحث 

واالستنتاج!

• د. هاشم املوسوي• د. هاشم املوسوي

ريُة اهلاجريةف
الكتاب  يف  واضحة  الحقيقة  هذه  وتتجىل 
مايكل   + كرونه  باتريشيا   ( كتبته  الذي 
وقام   )HAGARISM( العنوان  تحت  كوك( 
برتجمته األستاذ نبيل فياض إىل العربية تحت 
عنوان )الهاجريون( والكتاب محاولة تفسريية 
كام يذكر املؤلفان يف مقدمته ألسباب ظهور 
امليالدي  السابع  القرن  يف  االسالمية  الحضارة 
وتحليل أسباب صمود هذه الحضارة وبقائها 

أو وهن يف  دون ضعف  عام  ألف  من  ألكرث 
ملريديها  مغذية  كحضارة  الداخيل  بنيانها 
املستويني  عىل  والحجج  والذرائع  باألفكار 

العقيل والروحي.
األبعاد  ذات  )الهاجرية(  فكرة  وملخص 
التاريخية الغائرة يف القدم تقوم عىل توظيف 
مكتوب  أرمني  تاريخ  ضمن  مقّدمة  رواية 
القرن  من  السادس  العقد  إىل  يعود  بكتاب 

يف  االسالم  لظهور  )املوافق  امليالدي  السابع 
للمطران)  الكتاب  يعزا  و  العرب(  جزيرة 
التوظيف  هذا  من  الغاية  ولعّل  سيبوس(،  
بني  الحميمة  العالقة  من  نوع  إثبات  هو: 

العرب املسلمني وبني اليهود.
وتبدأ القصة –كام يوظفها كل من املسترشقني 
من  اليهود  الالجئني  بخروج  وكوك-  كرونه 
هرقل  اسرتدها  )الرها(بعدما  أريحا  مدينة 
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حيث  تقريباً،   ٦٢8 عام  الفرس  أيدي  من 
خرجوا إىل الصحراء وجاءوا إىل جزيرة العرب، 
)األمة  املولود من هاجر  اسامعيل  أبناء  عند 
الحبشية( ال من سارة ذات العرق اإلبراهيمي 
وأفهموهم  منهم،  العون  فالتمسوا  األصيل. 
ومع  املقدس،  الكتاب  بحسب  أقاربهم  أنهم 
للقبول  استعداد  عىل  [اإلسامعيليون]  أنهم 
مل  [اليهود]  أنهم  إال  الحميمة،  القرابة  بهذه 
عباداتهم  ألن  الناس،  عامة  إقناع  يستطيعوا 

كانت مختلفة.
وتضيف الرواية املنسوبة لسيبوس أنه: كان يف 
ذلك الوقت رجل اسامعييل اسمه مهميت)أي 
الرسول محمد(، وكان يعمل تاجراً؛ لقد قّدم 
لهم نفسه، كام لو أن الله أمره بذلك، كبشري، 
كطريق إىل الحقيقة، وعلّمهم كيف يعرفون 
إله ابراهيم، ألنه كان مطلعاً عىل قصة موىس 

وملاّمً بها للغاية. 
وألن األمر جاء من العىل، فقد توحدوا كلهم 
تحت سلطة رجل واحد، يف ظل رشع واحد، 
وعادوا إىل اإلله الحي الذي كشف ذاته ألبيهم 

ابراهيم، بعد أن هجروا عباداتهم. 
حيوان  أي  أكل  )مهميت(  عليهم  حرّم  وقد 
لكنه  الزىن،  و  والكذب  الخمر،  ميت، ورشب 

أضاف: »لقد وعد الله بهذه األرض البراهيم 
ونسله من بعده إىل األبد؛ لقد عمل بحسب 
وعده [الله] حني أحب إرسائيل، واآلن أنتم، 
أبناء ابراهيم، وِعرَبكم ينجز الله الوعد الذي 
إله  فقط  أحبوا  ونسله.  البراهيم  أعطاه 
أعطاها  التي  بلدكم  وخذوا  اذهبوا  ابراهيم، 
سيقدر  أحد  من  فام  ابراهيم،  ألبيكم  الرب 
عىل مقاومتكم، ألن الله معكم«. ثم اجتمعوا 
مرص  تجاه  التي  آشور  إىل  حويلة  من  كلّهم 
إىل  مقّسمني  فاران  صحراء  من  خرجوا  لقد 
وبني  آبائهم.  سالالت  وفق  سبطاً  عرش  اثني 
أسباط  هم  وهؤالء  عرشة  االثنتي  قبائلهم 
من شعوب  بقي  من  كل  جاء  اسامعيل...ثم 
بني إرسائيل لينضم إليهم، حتى شّكلوا جيشاً 
عظيامً. ثم أرسلوا بسفري إىل امرباطور اليونان، 
إرثاً  األرض  الله هذه  أعطى  له: »لقد  ليقول 
أبناء  ونحن  بعده؛  من  ونسله  ابراهيم  ألبينا 
ابراهيم؛ وأنت أخذت بلدنا مبا فيه الكفاية؛ 
تخلَّ عنها بسالم، وسوف لن نغزو بالدك؛ وإال 

فسوف نسرتد ما أخذت ونزيد عليه...
وعىل هذه الشاكلة من الروايات تقوم نزعة 
الثانية  الزوجة  هاجر  إىل  نسبة  )الهاجرية 
تعترب  التي  اسامعيل(  ولده  وأم  إلبراهيم 
النزعة، وأن  جوهر الرسالة املحمدية يهودي 
محمدا –كام كان يعتقد بعض اليهود آنذاك- 
قد  العرب  وان  لليهود،  املنتظر  املسيح  هو 
وبعد  قبل  باليهود  قويا  امتزاجا  امتزجوا 
)اليهودي(  القدس  حاكم  أن  حتى  االسالم، 
ترك مدينته للعرب املسلمني دون قتال وإن 
العرب مل يخربوا صوامع اليهود كام فعلوا مع 
والتي  بالنصارى  الخاصة  والكنائس  األديرة 

خربوها يف فلسطني.
حينام  الهاجرية  نزعة  أصحاب  ويبالغ   
يعرفون  يكونوا  مل  املسلمني  أن  إىل  يذهبون 
بهذه التسمية وإمنا كانوا يعرفون بالهاجريني 
فشيئا  شيئا  )اإلسالم(  تسمية  اكتسبوا  الذين 
واختلطوا  امليعاد  أرض  إىل  هاجروا  أن  بعد 
باليهود وتشبعوا بأفكارهم حتى منت عندهم 
روح االستقالل واالنفصال عن اليهود بعد أن 
استطاعوا الجمع بني قيم اليهود األصيلة وبني 

القوة البدوية الهمجية!
يف  رأوا  )الهاجريني(  أن  النزعة  هذه  وتعترب 
اليهود  طريقة  عىل  مختارا  شعبا  أنفسهم 

بالعرقي  الديني  عندهم  امتزج  وبذلك 
الهاجرية  الدولة  حافظت  وقد  بالسيايس، 
الدينية من خالل تحويل  بنيتها  املبكرة عىل 
األكرب  الكاهن  مهمة  اىل  املنقذ  النبي  مهمة 
مبعنى قائد الدين والدولة والجيوش !!!!ولعل 
أوهى  االفرتاءات  هذه  يف  املزعوم  التهافت 
فالكاتبان  دارس  أو  باحث  عليه  يرد  أن  من 
مل يعتمدا مصادر إسالمية إال يف املواضع التي 
تخدم فكرة البحث، واإلسالم كان دينا روحيا 
بالدرجة األوىل وال ميكن اسقاط هذه النزعة 
القرآن  أن  كام  األسايس،  بنيانه  يف  الواضحة 
ظل يقرر يف أكرث من موضع أن االسالم ليس 
امتدادا لليهودية وقد هاجم انحراف رؤوسها 
األوىل  اللحظات  منذ  التخريبية  ونزعتها 
لتشكل العقيدة االسالمية، وهم كلام أوقدوا 
بلطفه  الله  أطفأها  نارا  املسلمني  لحرب 

وعنايته.
مؤلفا  يضمره  الذي  السيايس  النفس  لكن 
بالوجود  ومتعلق  جدا  واضح  الكتاب 
فأصحاب  االسالمية،  الربوع  عىل  االرسائييل 
اليوم  مسترشقي  من  الهاجرية  النزعة 
من  يروجون  الصهيونية  باألجندة  املرتبطني 
املسلمني  العرب  أن  ملبدأ  أطروحاتهم  خالل 
واليهود أخوة تربطهم صالت تاريخية بعيدة 
لهم  ما  لهم  وإن  التاريخ،  جذور  يف  ضاربة 
كان  فإذا  وعليه  اليوم،  املشرتكة  املصالح  من 
اليهود باألمس قد تخلوا عن القدس للفاتحني 
املسلمني طواعية علام بأنها أرضهم املوعودة 
كام تنص عقيدتهم، فال ضري أن يتخىل العرب 
املسلمني اليوم عن أرض اليهود كام تخلوا هم 

باألمس، وذلك ردا لَدين قديم وفضل سابق!
وهذا دليل قاطع عىل افتقار االسترشاق للنزعة 
وعىل  بها،  يتبجح  التي  واملوضوعية  العلمية 
وإمكانيات  كتّاب  من  ميلك  ما  لكل  تسخريه 
سياسية  أجندات  لصالح  علمية  وشخصيات 
مشبوهة حتى لو كان ذلك عىل حساب شعب 
يطرد بكامله يف ليلة ظلامء من أرضه وأرض 
ونسائه،  وأطفاله  بشيوخه  وينّكل  أجداده 
يطاردون  الشعب  هذا  من  األحياء  زال  وما 
ويقتلون ويحرمون من أبسط حقوق العيش 
جزءا  )الهاجرية(  لهم  ستعيد  فهل  الكريم، 

يسريا من حقوقهم املسلوبة ؟؟؟
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تقارير

مشاركات  والفنية  واألدبية  الصحفية  للفنون  )ملبّون(  مسابقة  وشهدت 
تجاوزت )3٥0( من )1٢( دولة عربية وأجنبية فضالً عن العراق.

ويأيت هذا املهرجان للمساهمة يف توثيق ما جرى من تضحيات وبطوالت 
واملواقف  اإلرهابية،  العصابات  قبل  من  املغتصبة  املناطق  تحرير  أثناء 
اإلنسانيّة التي سجلتها القوات األمنية واملتطوعون امللبون لنداء املرجعية 

الدينية العليا يف الدفاع الكفايئ عن الوطن واملقدسات.
وذكر رئيس قسم النشاطات العامة يف العتبة الحسينية املقدسة عيل كاظم 
سلطان » ان املهرجان يهدف اىل توثيق التضحيات الِجسام التي حصلت، 
والبطوالت التي ُسطرت، واملواقف اإلنسانية التي ُسجلت لألبطال امللبني 
والقّوات األمنية، وأن املسابقة التي تقيمها العتبة الحسينية بالتعاون مع 
املركز العاملي للثقافة والفنون ضمن برامج املهرجان قد شهدت مشاركات 
عديدة من داخل العراق وخارجه، وأن العتبة الحسينية وحسب توجيهات 
األبطال  وقصص  لتضحيات  قصوى  أهمية  تويل  العليا  الدينية  املرجعية 

الذين لبّوا نداءها للدفاع عن العراق واملقدسات«.

أضاف سلطان إن« املحاور التي تضمنها املهرجان هي: الفنون الصحفية 
كأفضل تقرير صحفي وأفضل تقريٍر تلفزيوين وفن التصوير الفوتوغرايف، 
ومسابقة  التشكييل  والرسم  كالنحت  التشكييل  الفن  مسابقة  عن  فضالً 

الشعر العمودي والشعبي«.
فيام قال رئيس املركز العاملي للثقافة والفنون وعضو اللجنة التحضريية 
استذكار  هو  الدينية  املرجعية  لنداء  ملبّون  مهرجان  ان  الباشا«  كامل 
العراق واملقدسات،  املدافعني عن رشف  العراق  لبطوالت رجال  وتوثيق 
ونحن تعلمنا منهم كيف نكتب التاريخ ونحافظ عليه، واليوم علينا أن 
وجميع  والشعراء،  والكتاب  والفنانني  املثقفني  قبل  من  التاريخ  نكتب 
العراقيني يجب ان يساهموا يف كتابة هذا التاريخ املرشّف حتى ال يظهر 

من يغرّي هذا التاريخ ويعبث به..«
وبنّي الباشا أن » الدعوات ُوجهت لعدد كبري من الفنانني يف العراق والعامل 
وقد الحظنا استجابة كبرية، ويرسنا ان هناك قامات كبرية من املثقفني يف 
العامل العريب كتبوا عن امللبني لنداء املرجعية، كام وصلتنا أربع مشاركات 

تحت شعار: )نكتب تاريخنا بأيدينا.. يك ال يشوهه اآلخرون( أقامت العتبة الحسينية املقدسة وبالتعاون مع املركز العاملي للثقافة 

والفنون يف العراق فعاليات مهرجان )ملّبون(، بحضور رسمي وأكادميي ووفد ميثل العتبة العباسية املقدسة، صباح الخميس )6 شوال 

1439هـ( املوافق )21 حزيران 2018م( واستمر لستة أيام.

تظاهرة ثقافية برعاية العتبة الحسينية المقدسة
•تقرير: عامد بعو – سالم الطايئ – محمد ضياء الدين  •تحرير: صباح الطالقاين

ّملبون 
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أجنبية من أملانيا والنمسا وهولندا« .
مسابقة  ان  النعمة«  للمهرجان حسني  اإلعالمية  اللجنة  مسؤول  ورصَح 
تجاوزت  تضمنت مشاركات  والفنية  واألدبية  الصحفية  للفنون  )ملبّون( 
)3٥0( مشاركة من )1٢( دولة، وأن ما مييز مسابقة مهرجان )ملبّون( لهذا 
العام أنها جمعت األدب والصحافة والفنون لتوثيق انتصارات العراقيني 

عىل تنظيم داعش اإلرهايب«.
وأضاف« أن اللجنة العليا للمهرجان انتخبت لجان تقييم متخصصة لكل 
املنضوية  املسابقة  وأن  املسابقة،  يف  مشارك  وصحايف  وفني  أديب  جنس 
وشملت  األدبية  أولها  محاور،  ثالثة  ضمت  املهرجان  فعاليات  ضمن 
وثانيها  والعمودي،  الشعبي  والشعر  املرسحي  والنص  القصرية  القصة 
صحافية تضمنت التقرير التلفزيوين والتقرير الصحايف واملقال والتصوير 
والكاريكاتري  التشكييل  الرسم  أعامل  تضمنت  فنية  وأخرى  الفوتوغرايف، 
إقامة  املهرجان  كام شهد  والزخرفة،  والخط  الرقمي  والتصميم  والنحت 
معرض يف منطقة بني الحرمني الرشيفني، ضّم وثائق وأسلحة وحواسيب 
حصلت عليها قوات لواء عيل األكرب وفرقة العباس القتالية خالل املعارك 

ضد تنظيم داعش اإلرهايب«. 
وتابع النعمة« ان اللجنة التحكيمية أعلنت عن النتائج النهائية يف ختام 
فعاليات مهرجان )ملبّون( وتلت لجان التحكيم املتعددة بياناتها إلعالن 
إلنجاح  العاملة  واللجان  الهيئات  تكريم  وتّم  املسابقات،  يف  الفائزين 

املهرجان، وإظهاره بأبهى صورة«.
وتجدر اإلشارة اىل أن األمانة العامة للعتبة الحسينية بأقسامها وفروعها يف 
كل املحافظات العراقية والعديد من مراكزها يف دول العامل، تويل األهمية 
القصوى اىل نرش البطوالت واملواقف املرشفة لكل من لبّى فتوى الجهاد 
التي أصدرتها املرجعية العليا، والتي أنقذت العراق من مخطّط اإلبادة 

الداعيش.  
وقالت املشاركة يف فن الجرافيك وجدان نجاح« يرشّفني االشرتاك يف هذا 
املهرجان لكوين من عائلة ضّحت برجالها من اجل العراق حيث استشهد 
التشكييل  الفن  بني  مدمجة  أعامل  اشرتكُت يف  وقد  أعاممي،  من  اربعة 

والفن الخطي الزخريف والفن الرقمي، وتوصلُت لهذه النتائج عن طريق 
يف  والتقنية  الشكلية  الخصائص  بعنوان  قّدمتها  التي  املاجستري  رسالة 

املنجز الجرافيي الرقمي املعارص«.
يف أروقة معرض املهرجان 

عرش  اثنا  املعرض  يف  شارك  الباشا«  كامل  املعرض  عن  املسؤول  وقال 
دولة عربية وأجنبية منها النمسا وأملانيا وهولندا وفرنسا وليبيا واملغرب 
والجزائر ومرص وسوريا ولبنان والعراق، وكانت املشاركة فعالة ومتنوعة 
شملت لوحات فنية وصورا ومجسامت تحايك االنتصارات التي تحققت 

عىل يد ملبّي نداء املرجعية«.
يف  استخدمت  التي  األسلحة  من  عدداً  املعرض  وضّم  الباشا«  وأضاف 
املعارك وكذلك التي تم اغتنامها من عصابات داعش. مضيفا« ان الهدف 
من إقامة هذا املعرض هو توثيق البطوالت واالنجازات التي تحققت عىل 

أيدي أبطال الحشد والتضحيات التي قدموها«. 
وقال معاون مرشف فرقة العباس القتالية حيدر املوسوي«  ان أهمية هذا 
توثيق  أهمية  أكدت عىل  التي  املرجعية،  نداء  تلبية  تأيت ضمن  املعرض 
التوثيق  أن هذا  باعتبار  داعش  تحققت عىل عصابات  التي  االنتصارات 
العراق  وحدة  عىل  الحفاظ  اجل  من  وناضل  من ضحى  حقوق  يضمن 

وإحقاق الحق ودفع الباطل«.
العميد خليل كامل، مدير اإلعالم يف وزارة الدفاع بنّي ان لنداء املرجعية 
التوفيق والسداد لحامية البالد من آفة وكارثة كادت أن تحل يف العراق، 
تهدف  التي  داعش  عصابات  أحدثتها  التي  اإلرهابية  الهجامت  نتيجة 
ومقدساته،  العراق  ارض  يف  الدمار  وإحالل  اإلسالم  معامل  تشويه  اىل 
القوات  أبناء  قبل  من  املرجعية  نداء  تلبية  من  جزء  هو  املعرض  وهذا 
عىل  حققوها  التي  االنتصارات  يجسد  والذي  الشعبي،  والحشد  األمنية 
هذه العصابات التكفريية، مؤكداً« ان هذا املعرض يعد أمنوذجاً توثيقياً 
للتصدي اىل حمالت تشويه التاريخ أو تحريف االنتصارات التي حدثت 

والتي ستبقى مخلّدة عىل مر العصور«.
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إن الفكــر الوهــايب وكل املعجبني به واملنتفعني من األموال التي جنتها الحركة الوهابية من الســطو 

عىل أموال الناس تحت تهديد السالح أوال ومن اكتشاف النفط يف جزيرة العرب ثانيا قدموا )بن عبد 

الوهــاب ( عىل أنــه رائد لإلصالح الديني يف العرص الحديث بينام هو يف الحقيقة رجل يؤمن بالقوة 

والبطش يف فرض اإلرادة وال يؤمن بالحوار واالختالف.

الوهابية
من الوالدة المتعسرة إلى الموت المحتوم

ولقــد عاىن املســلمون املقيمون قريبا مــن أرض الجزيرة 

الويل والثبور من هذا الفكر وكام عرضنا لذلك يف مقاالت 

ســابقة، فالوهابيون املجددون ال يفرقون بني شــيخ كبري 

وطفل رضيع وامرأة ال تجيد فن الحرب وبني مقاتل يقف 

يف وجوههــم مدافعا عن مالــه وعرضه وأهله، وقد أزهق 

الوهابيون أرواح ألوف مؤلفة من املسلمني قاطبة بسنتهم 

وشيعتهم، وذلك إلدخال الرعب يف قلوب الناس لينصاعوا 

لهم بالقوة واإلكراه وهو النهج الذي ستنهجه كل الحركات 

املتطرفــة املؤمنة بالعنف )القاعــدة وداعش وأمثالهام يف 

العامل( والراضعة من ثــدي الوهابية التي رضعت بدورها 

من ثــدي الحركــة الخارجية التي كانــت خنجرا يف قلب 

الدولة اإلســالمية التي كان يقودها يعســوب الدين وأمري 

.)(املؤمنني عيل بن أيب طالب

إن فكــرا معمــدا بالــدم واإلرهــاب ال ميكــن أن يــدوم 

ويســتمر ألن الفطرة اإلنسانية التي فطر الله خلقه عليها 

آرصتها املحبة والتناصح واإلميــان بوجود اآلخر املختلف، 

أمــا الوهابية فحركة هدامــة أنشــأتها وباركت وجودها 

املخابــرات الربيطانيــة حيث يعرتف املســرت )هامفر( يف 

مذكراته املنشــورة بأهمية التعاون مع شــخص كابن عبد 

الوهاب لتمزيق الصف اإلسالمي وتوهينه وإضعافه ، وقد 

ساهمت املخابرات الفرنسية يف ذلك املرشوع االستعامري 

التخريبــي أيضا، لــرضب الدولة العثامنيــة أوال والخروج 

عىل طاعتها، ولتقديم اإلســالم للعامل عىل الصورة الوهابية 

وجعله النمــوذج املحتذى يف التطرف والتعصب وااليغال 

يف الــدم والرش والكراهيــة ثانيا، وهو ما ســيكون مبثابة 

املربر الدائم للقوى الغربية املتسلطة القناع العامل برضورة 

التحكم يف العامل االسالمي الغني بالرثوات واملهم يف املوقع 

الجغرايف والتدخل يف شؤونه، وهو ما نجد مثراته املرة هذه 

األيام يف رضب نهوض الحوارض االســالمية وتدمريها بحجة 

محاربــة اإلرهاب الذي ســقوا عوده يف شــتى بقاع العامل 

وبخاصة املنطقة العربية ورعوه بكل الســبل يك يسترشي 

ويســتفحل مهددا العامل ومشــوها صورة املسلم البسيط 

املحب لآلخرين واملتفاعل ضمن مجتمعات عاشت تحت 

سقف التعددية واالختالف قرونا طويلة.

أمــا نهايــة الوهابية كفكــر منحرف وكاجتهــاد فقهي ال 

يصــب يف مصلحة اإلســالم بوصفه دينا رشعــن القتل أو 

جعله عقيدة مركزية عند أتباعه ومريديه فأســبابها كثرية 

ومتعددة ال ســيام وأن الوهابية ولدت وهي تحمل بذرة 

فنائها وزوالها معها ألنها مل تركن إىل الفطرة اإلنســانية ومل 

تلبس رداء اإلســالمية الســليمة وخالفت ذلــك إىل الغلو 

والتطرف ومغايرة املألوف اإلسالمي، هذا فضال عن وجود 

عوامل أخرى ليســت مبارشة أســهمت يف التنبؤ مبستقبل 

غامض ومجهول ومأســاوي بانتظار هــذا الفكر، أما أهم 

هذه االسباب غري املبارشة فيمثلها ما ييل:

حازم محمد

مقاالت

الحلقة )االخيرة( النهايات الحتمية
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أوال: منذ بداية نشــوئها والوهابية حركة مرتبطة بالحاكم 

الســيايس تتلقى أمواله ودعمه وتسوغ عند الناس منهجه 

ومشــاريعه السياســية من وجهة نظر رشعيــة حتى ولو 

كانت تلك املشــاريع ال متت لإلسالم ورشيعته بصلة، فقد 

بقي ابن عبد الوهاب يف خدمة املرشوع السيايس مرشعنا 

القتل وتصفية الخصوم لذلك املرشوع بحجة الخروج عىل 

امللة والعــودة لألصنام والرشك التي هــي تهمة باطلة ال 

ميكن أن تربر قتل إنسان يشهد الشهادتني.

ثانيا: إن الحاكم السيايس حاكم تتحكم به ظروف ومصالح 

معينــة فمتى مــا انتفع الحاكم من فقيــه أو كاهن قربه 

ومنحه جزيل العطايــا، ومتى ما وجد هذا الحاكم خالف 

ذلك يف الفقيه أبعده وأقصاه حفاظا عىل مصالحه ووجوده 

عىل كريس الحكم، كبعض الحكومات السياسية التي اصبح 

معلنا ارتباطها باألمريكان والغرب ومشــاريعهم، وما دام 

األمريــكان يحملــون شــعار محاربة التطــرف فعىل تلك 

الحكومات أن تؤيد الشــعار األمريــي وتحارب من أجله 

حتــى ويل النعمــة الحميم، وهــو ما شــهدناه أيضا من 

دعــوات بعض القادة يف تلك الدول املؤيدة للغرب إلبعاد 

شيوخ الوهابية إىل الســودان واثيوبيا وارترييا وغريها من 

البلدان األفريقية تخلصا من أذاهم وإرضاء لألمريكان.

ثالثا: اســتغل ابن عبد الوهاب قدسية الحرم املي الطاهر 

وقدســية مدينة رسول الله لاللتفاف حول االسالم ظنا منه 

ان القدســية التي يتمتع بها الحرمان املقدسان عند عموم 

املسلمني ستكسبه مركزية اعتبارية ستتعاظم مبرور االيام 

لكن هذا االمر يف الحقيقة سيكون وباال عليه، فال ميكن أن 

تستمر طويال عملية استغفال الناس عرب الخلط بني قدسية 

املكان وبني من يستغل هذه القدسية ملآرب شخصية، أي 

أن الوهابيــة ال تتطهر مبجــرد اتخاذها من الحرم املي أو 

املدينة املنورة قاعدة لالنطالق، بل بالعكس ســتجد هذه 

الحركة مــن ينتقدها ويعــري أهدافها الســتغالل املكان 

املقدس ملآرب دنيوية وأغراض سياســية غري صادقة، وهو 

ما نشــهده من كرثة الدعوات يف يومنــا هذا ألبعاد الفكر 

والخطــاب التكفريي عن مكــة واملدينة املكانني الخالصني 

للطقوس التعبدية عند عموم املسلمني.

رابعا: الفكــر الوهايب فكر ضيق محدود الرؤية ليس لديه 

موارد اتساع عىل مستوى استنباط الحكم الرشعي لسبب 

بســيط هو أن هذا الفكر قَولََب أفــكاره واجتهاداته عىل 

قضية واحدة ال يتعداها وهي )التبعية للحاكم( وتســويغ 

مشــاريعه السياســيه عند األمة، وبعبــارة أجزل وأخرص 

وأوضــح إنه فكر خادم ال فكر مخــدوم، ومثل هذا الفكر 

ســيجد حرجا بسيطا عند االحتكاك بأبسط املسائل، ولعل 

من أبســط املســائل التي أحرجت هذا الفكر الذي طرح 

نفســه فكرا مجددا هي مسألة )قيادة السيارات من قبل 

النســاء( التي حرمها فقهــاء الوهابية ثــم أباحها الحكام 

السياســيون فوجد هؤالء الفقهاء أنفسهم يف حرج شديد 

فآثروا السكوت!!! فهذا الفكر الضيق الفقري ال شك أن مآله 

الزوال واالنكســار والهزمية يف بحور الحياة املتجددة التي 

ال يقوى عىل الســباحة فيها إال ذوو األفكار النرية املنبثقة 

من رؤية إنسانية نافذة وثاقبة وغري مرتبطة مبصلحة آنية.

خامسا: إن الوهابية ليست من السنة والجامعة كام يدعي 

ابن عبد الوهاب بان الوهابية الفرع االوحد والصحيح لها، 

فاألشــاعرة هم أصل الســنة والجامعة عند عموم الفقهاء 

املســلمني، أما الوهابية فــال ميتّون بأدىن صلة لألشــاعرة 

املوجوديــن قبل ابن تيمية وقبل تلميذه ابن عبد الوهاب 

بقرون طويلة، وإن إخراج الوهابية لعموم املســلمني من 

الســنة والجامعة وإدخالهم أنفسهم دون غريهم فيها هو 

إضعاف لهذه الفئة الضالة التي أبعدت عن اســرتاتيجيتها 

فكرة )واعتصمــوا بحبل الله جميعا( وأن قوة املســلمني 

يف تــراص صفوفهم وقــوة تالحمهــم يف مواجهة عاديات 

الزمــان ومصائبــه، وها هــو الفكر الوهايب اليوم يشــهد 

انعــزاال مدمرا، وإن النجاحات التي ســجلها هنا أو هناك 

بفعل اإلغراءات املادية التي أنفقها أثرياء الوهابية مل يكن 

انتصارا، وإمنا هزمية مؤجلة وكام ســتثبت األيام والوقائع 

التي الحت بوادرهــا يف االفق مؤذنة بزوال الفكر الوهايب 

املتشدد الذي ثبت للعامل االنســاين العقالين عدم ارتباطه 

باالسالم شكال ومضمونا.
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إعداد: اسامعيل الربيعي 

  هناك مجموعة من التدابري للوقاية من هذا الفريوس وهي :

1– التأكــد من خلو الدواب التي تعد للذبح من حرشة القردان قبل 

الذبح، ملََنَع انتقالها إىل البرش املتعاملني مع املاشية.

٢– يجــب ارتداء مالبس واقية )أكــامم طويلة ورساويل طويلة( وأن 

تكــون الثياب فاتحة اللون ليســهل اكتشــاف وجــود أي قراد عىل 

املالبس.

3– اســتعامل أنواع ُمعتَمدة من املبيدات الكيميائية واملواد الطاردة 

املخصصة لقتل القراد عىل الجلد واملالبس.

4– فحص املالبس والجلد بانتظام الكتشــاف وجود أي قراد عليهام؛ 

ويف حالة اكتشافها يجب إزالتها بطريقة آمنة.

٥– السعي إىل إزالة القردان من أجساد الحيوانات بطريقة آمنة.

٦– تََجنُّب املناطق التي تتواجد فيها القردان بكرثة.

7– ارتــداء القفــازات وغريها من املالبس الواقية أثنــاء التعامل مع 

الحيوانات عند الذبح أو أنسجتها يف أماكن تََوطُّن املرض، وكذلك عند 

رعاية املرىض املصابني بالفريوس.

8– فرض الحجر الصحــي عىل الحيوانات قبل دخولها إىل املجازر أو 

الرش املنتظم للحيوانات باملبيدات قبل ذبحها بأسبوعني.

٩– تََجنُّب االتصال الجسدي املبارش باملصابني بفريوس الحمى.

10– املداومة عىل غسل اليدين بعد رعاية املرىض املصابني بالفريوس 

أو زيارتهم.

– استخدام معدات الوقاية الشخصية واتباع مامرسات مأمونة لحقن 

املرىض ودفن املوىت.

بون التعامل مع العينات املأخوذة  11– ينبغي أن يتوىل موظفون ُمدرَّ

من األشخاص املُشتبَه يف إصابتهم بفريوس الحمى يف مختربات ُمجهَّزة 

مبا يلزم من معدات.

تجري مدينة بريطانية، اختبارا لتقنية تتيح رصد الســائقني الذين يستخدمون هواتفهم املحمولة، وتسعى املبادرة إىل تنبيه املتهورين، لكن 

النظام الذيك لن يحرر مخالفات مالية.

وبحســب ما نقلت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن النظام الذيك الذي يصل ســعره إىل مثانية آالف دوالر يستطيع رصد السيارات التي 

تشهد استخداما لألجهزة الذكية.

حيث ميكن للنظام رصد اإلشــارات الرقمية التي تصدر من داخل الســيارة، ســواء كانت خاصة باملكاملات أو الرسائل النصية أو التصفح عرب 

اإلنرتنت، وبناء عليه يظهر الجهاز رمزًا كبريا ومضيئا للهاتف املحمول، لتذكري السائقني بعدم ملس هواتفهم أثناء القيادة.

لكن املشكلة املطروحة يف النظام الذي يجري اختباره يف مدينة نرويش، غريب بريطانيا، يكمن يف عجزه عن التمييز بني السائق ومن يجلسون 

بجانبه وهم ركاب ليسوا يف حاجة إىل ترك أجهزتهم، بالنظر إىل عدم مسؤوليتهم يف عملية القيادة.

وتبعا لذلك، فإن نظام التنبيه الذي طورته رشكة »ويســت كوتيك« ســيصدر الكثري من تنبيهات »فالش« صوب السيارات دون أن تكون مثة 

حاجة إىل ذلك، لكن التقنية قد تقدم إحصاءات تقريبية حول نسبة مستخدمي الهواتف عىل الطرق.

الوقاية من 
الحمى النزفية
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طب وعلوم
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مفيد للصحة

فجرت دراســة حديثة، أجراها باحثون يف جامعة »نورث إيسرتن« 

يف الواليــات املتحدة، مفاجأة كبرية ملســتخدمي الهواتف الذكية، 

مفادهــا أن الهواتف ال تتجســس فقط عىل مســتخدميها، لكنها 

»أخطر مام نتصور«.

ووفقا للدراســة، فالهواتف الذكية ال تتجســس عىل املســتخدمني 

بواســطة ميكروفــون الهاتف، وإمنــا هناك عدد مــن التطبيقات 

تتجسس عىل شاشاتها.

وشــملت الدراسة، التي أعدها الباحثون عىل مدى عام كامل، أكرث 

من 17 ألف تطبيق من أشهر تطبيقات أندرويد.

وعمل الباحثون عىل تحديد ما إذا كان أي تطبيق منهم قد ســجل 

الصــوت من خالل ميكروفون الهاتــف، وانتهوا إىل نتيجة مفاجئة 

تنفي نظرية املؤامرة التي يؤمن بها كثري من الناس، وهي التجسس 

عىل املستخدمني من خالل ميكروفون الهاتف.

وتبــني يف املقابل أن تطبيقات عدة تلتقط تســجيالت الفيديو وما 

يعرض عىل الشاشة، ثم يتم إرسال هذه اللقطات إىل جهة خارجية.

وباإلضافة إىل ذلك، فقد الحظ الباحثون أن بعض التطبيقات قامت 

بتسجيل فيديو للشاشة، أثناء إدخال املستخدم معلومات حساسة، 

كأرقام بطاقات االئتامن والعناوين.

 ،)GoPuff( وخالل الدراســة تم تجربة عدد مــن التطبيقات مثل

الذي ســجل مقطع فيديو لشاشة التطبيق وأرسله إىل رشكة تدعى 

)Appsee(، بهــدف االســتفادة من البيانات الشــخصية يف مجال 

اإلعالنات، وبالتايل تخصيص تجربة املستخدمني لتحقيق مزيد من 

األرباح.

هاتفك الذكي ....
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الزواج
كشفت دراســة طبية حديثة أن األشخاص املتزوجني، أقل عرضة 

لإلصابة بكسور يف العظام خالل مرحلة الشيخوخة.

وأشــارت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثهامبتون، إىل أن نصف 

األشــخاص الذين تزوجوا يف مرحلة شبابهم مل يتعرضوا لكسور يف 

الورك أو العضد أو الرســغ عنــد تقدمهم يف العمر، وذلك بخالف 

غري املتزوجني.

وبحســب ما نقلت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن الدراسة 

توصلــت إىل هذه النتيجة بعد دراســة بيانــات حوايل 380 ألف 

شــخص من الدمنــارك، نصفهم عانوا مــن أحد كســور العظام، 

فوجدت أن النسبة األكرب من املصابني كانوا غري متزوجني.

وأوضح العلامء الذين أرشفوا عىل الدراسة، أن نتائج بحثهم تؤكد 

أن الــزواج ميكــن أن يكون له تأثري وقايئ عــىل الصحة، وأرجعوا 

ذلك إىل اهتامم املتزوجني بصحتهم عىل نحو أفضل من العازبني، 

وحرصهم الدائم للحصول عىل الرعاية واالستشــارة الصحية وقت 

الحاجة، وعدم مخاطرتهم بالقيام بأشياء قد تتسبب بأذيتهم.

أخطر مما تتصور!
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أفقي
1- كثري الرجوع إىل الله، النرباس،انهض.

٢- يغرّي، نسيم طيب، واسع.
ِك)م(، املرأة املتعطرة بالطيب. 3- هجم)م(، َشِديُد التََّمسُّ

4- ظبي خالص البياض، خازن النار عند املسلمني، استخدام افكار أو نصوص الغري.
٥- سبق أو غلب)م(، صناعة مشابهة غري اصلية، اعىل مرتبة من الحبيب)م(.

٦- جمع فرسخ، الكافر الذي بني املسلمني وبينه حرب)م(.  
7- كمل)م(، رئيس الجند، وجع.

8- مدَّ ُعنقه)م(، مصاحب، مصل)مبعرثة. 
٩- نصف غالم، كراهية،فعل االمر من وقى، متشابهة.

10- حدث كوين وقع يف ٢٥ ذي القعدة)م(، أوحد)مبعرثة(.
11- زبدة اليشء، من اسامء مكة املكرمة.  

1٢- رَُجٌل ال يَغاُر عىل أَْهلِِه َوال يَْخَجُل، أكرثَ من املطالبة، تنصب الفعل املضارع، 
فعل االمر من وىف.    

13- فوارز توضع بني فقفرات الجملة، متشابهة، كذب يثري الفنت واالضطرابات.
14- أساسات، اكرر واعيد، يجتمع فيه الطلبة للدراسة.

الخالفة،   تسنمه  بعد  السالم  عليه  املؤمنني  امري  معارك  اول  بدليل)م(،  قام   -1٥
تجزم الفعل املضارع.

عمودي
1- الحاجز او الحد الفاصل، نقيض حب، اتخذ بلدا)م(.

٢- حب، جّف أو ذهبت رطوبته، عكس الغايل.
3- عقد اتفاقا، من صيغ االفعال، مستحق تركة امليت.

4- قطع اليشء من اصله، آخذ املال بصيغة غري رشعية، ثواكل)مبعرثة(.
٥- ثالثة ارباع مقفل، نادى بصوت عال)م(، انترش العطر.

٦- سند يثبت فيه مال مدفوع، نقيض ضعف، نصف ثائر.
7- يعرض رأيه)م(، عكس مدح، كلمة قرآنية تعني متامسك االجزاء.

8- اول موقعة يف االسالم، جمع واحد.
٩- انهاء خصومة، ميتصه النحل من االزهار، للتعريف. 

10- ثلثا بيت، الهالك، يأيت بعد الشدة.
11- السيدة املخدرة الكرمية، املتحرس عىل ذنبه.
1٢- مرتفع أريض)م(، نقيض كاذب، نقاش حاد.

13- ذو خربة)م(، اصدار اسبوعي من العتبة الحسينية املقدسة.
14- عكس الباطل)م(، املالذ، أبلغ الهدف.

1٥- مسبحة)مبعرثة(، فعل األمر من وىف، يف الوجه.

ك�������� �������ل������ �������م������� �������ا ت

حكم و طرائف
مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة

محاسبة النفس 

قال  عيل بن ايب طالب ـ عليه السالم ـ

من حاسب نفسه ربح .. ومن غفل عنها خرس 

ومن نظر يف العواقب نجا ..ومن أطاع هواه ضل 

ومن مل يحلم ندم ..ومن صرب غنم 

ومن خاف رحم.. ومن أعترب أبرص 

ومن أبرص فهم..  ومن فهم علم !!

تتمنى موت ابنها

الشباب يف  ابنها، بعد أن متكن أحد  تتمنى موت  أم 

أفريقيا من االستيقاظ من الغيبوبة بعد 1٢عاماً، قام 

باالعرتاف إىل أهله وأقاربه، بأنه كان يسمع ويعي كل 

خالل  أحزنه  ما  وأكرث  كالم،  من  حوله  يدور  كان  ما 

غيبوبته ترصيح أمه له وهو يف الغيبوبة بأنها تتمنى 

موته.
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حل استراحة العدد السابق
انعبتاميعنتلا

حليبالمارقينل

ةقادصثنحدراطم

طقامعامعدبن

نقلالصفاحيغذ

يطالببكمساير

طاهنيثكانلاب

سنربغةداعلان

اةنذررقوقشلا

قساسقايباحل

اقبلتةاةحام

منيعنالجعبجش

عامرشرافررم

لتاقمينبرصقع

ماينةجوزمنازل
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اخرت اصدقائك

أصدقاؤك وأعداؤك ثالثة!!! 

فأصدقاؤك : 

صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك . 

وأعداؤك : 

عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك . 

سيأتيك بال مثن 

الطريق،  يف  يسري  الظهر  منحني  مسن  رجل  كان 

فلقيه شاب وأراد ان يهزأ به.

قال شاب بسخرية: بگم القوس يا عم؟ ويعني بذلك 

تقوس ظهره.

الله  الشاب فقال: إن أطال  لنية  الرجل املسن  تنبه 

بعمركم سيأتيك بال مثن!!!.
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من منا مل متر عليه مرحلة يف حياته يكون فيها يف امتحان سواء كان هذا االمتحان له عالقة باالختبارات 

الخربة  منها  يكتسب  حياته  يف  فاصلة  تكون  ملواقف  أحيانا  تعرضه  والتي  اإلنسان  يعيشها  التي  الحياتية 

واملعرفة، أو أن يكون امتحانا بدافع التفوق والتحصيل الدرايس للحصول عىل شهادة تؤدي اىل تفوقه العلمي 

وتنمية معلوماته ومعارفه. 

ومهام كانت طبيعة االمتحان فهو يشكل القلق والخوف ألي شخص قد يخوضه مهام كانت قابلياته وخري 

دليل عىل ذلك ما نجده يف اعرتافات عظامء القادة يف التاريخ والذين سيطروا عىل بقاع مختلفة من العامل 

إال إن نظرتهم لالمتحان بقيت تضم يف ثناياها الخوف والرتقب فهذا نابليون بونابرت القائد الفرنيس الشهري 

الذي أطلق مقولته املشهورة »ساحة معركة وال قاعة امتحان« فهو هنا يبني أنه مستعد لخوض الحرب وغري 

مستعد لخوض االمتحان .

ومن هذا املنطلق ميكننا أن نعرف القلق أو الرهاب االمتحاين بأنه وبحسب ما ورد يف املصادر النفسية: 

الشعور بالتوتر واالنشغال أو الضيق وعدم الراحة قبل أو أثناء أو بعد االختبار وبهذا فيمكن اعتباره خوفا 

مرضيا يدفع الفرد اىل الشعور بالتوتر املرتبط باالختبار، وبهذا نستنتج إن هذا القلق ما هو إال رهبة آنية 

يستطيع الطالب يف أي مرحلة دراسية كانت أن يهزمها ويحقق النجاح، ومبا أننا نعيش يف أيامنا هذه حالة 

تأهب عىل جميع املستويات استعدادا لالمتحانات لذلك فعىل كافة من هم مسؤولون يف هذا املجال من 

األرس واألفراد مراعاة ظروف الطالب ومساندته لتخطي هذه املرحلة وفيام ييل بعض التوصيات التي تساعد 

طلبتنا يف القراءة واجتياز االختبار وهي:

- االستعانة بالله والتوكل عليه. 

- الحرص عىل املراجعة واختبار املادة مع الزمالء

- اختيار املكان الهادئ املناسب للمذاكرة

- أخذ قسط كايف من النوم املبكر لالستيقاظ لصالة الفجر واملراجعة بعد ذلك

- قراءة محتوى املادة للمرة األوىل والثانية قراءة تفحصية لها ثم عمل ملخص ملا تتم قراءته. 

- عدم االكرتاث اىل كالم اآلخرين الذي يؤدي اىل تهويل االمتحان بالنسبة لآلخرين

- عدم إجهاد الذهن بكرثة املوضوعات الدراسية

- االهتامم بالنظافة الشخصية

- عدم مبالغة األرسة يف التوقعات والنتائج املطلوبة من الطالب

- البدء بالسؤال السهل ثم الصعب

ختامًا

القلق االمتحاين
• د. خديجة حسن عيل القصري
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)( مظاهر من شخصّیة اإلمام

 )( من صفات اإلمام الرضا
الزهد فی الدنیا.

 لم یکن شیء فی الدنیا أحّب 
الى اإلمام)( من اإلحسان الى 

الناس والبر بالفقراء.

»التوّدد إلى الناس نصف العقل«

»صديق كّل امرىٍء عقله، وعدّوه 
جهله«

»ليس لبخيٍل راحة، وال لحسوٍد 
لّذة، وال لملوٍل وفاء، وال لكذوٍب 

مروءة«

تصّدى اإلمام )( لالمامه 
سنة )187 هـ ( لمحاربة األفكار 
والعقائد الهّدامة واهتم بنشر 

الفكر االسالمي السليم في 
مجالي العقيدة والشريعة

11 ذي القعدة سنة 148 هـ ، ُولد 
اإلمام الرضا )( في المدينة 

المنّورة.
إسُمه المبارك »علي«، وكنيته 

 »أبو الحسن«، واشهر ألقابه
»الرضا«

 ) ( كان ســـلوك اإلمــام الرضا
.) ( نموذجاً رائعا لسلوك آبائه 

تميز سلوك اإلمام )( بالصالبة 
للحق ومناهضة الباطل .
   تميز ســلوك اإلمــام )( مع

   أبنائــه بـأروع ألــوان التربية                                                                                     
اإلســالمية .

 هارون العباسي.
 محّمد األمين ابن هارون 

العباسي.
عبد الله المأمون ابن هارون 

العباسي.

احاطته التامة بجمیع أنواع 
العلوم والمعارف.

مرحلة التصّدي لإلمامةوالدته الشريفة

)(من وصاياه )( سلوك اإلمام الرضا )(حّكام عصره

•

• •
•

•
•

•

•

•

.


