شرف ما بعده شرف
اللجنة املشرفة على إدارة العتبة

ش��رفنا اهلل باالنتس��اب اىل أش��رف بقع��ة عرفته��ا األرض،
نرت��ع يف حدائ��ق الوالي��ة وتزدح��م ف��وق رؤوس��نا األغصان
املمتلئ��ة بثم��ار ح��ب أه��ل البيت(عليهم الس�لام) ..فيا هلا
من نعمة لو و ّزعتها على العامل لكفتهم وزيادة..
لنتف� َ
�ان إذن باإلخ�لاص يف خدم��ة أم�ير املؤمنني(علي��ه
الس�لام) وحرم��ه الطاه��ر ،ولن��ا يف أم�ير املؤمن�ين أس��وة
حس��نة ،فقد عاش(عليه الس�لام) أعل��ى مراتب اإلخالص
يف املفاهي��م كله��ا ال�تي ج��اء به��ا اإلس�لام احملم��دي،
ع��اش اإلخ�لاص الكام��ل يف الدي��ن والدف��اع ع��ن حياضه
إذ ق��ال اهلل عزوج��ل في��ه( :وم��ن الن��اس من يش��ري نفس��ه
إبتغ��اء مرض��اة اهلل واهلل ٌ
رؤوف بالعب��اد) وع��اش اإلخالص
يف عبادت��ه إذ ق��ال في��ه رب الع ّزةّ :
(إنا وليكم اهلل ورس��وله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون) ،وهكذا يف املواطن األخرى ،عاش عليه الس�لام
يف ذروة اإلخالص بل فت ّعم اإلخالص منه كثريون..
لنع��د حس��اباتنا إذن م��ع اهلل أو ً
ال وم��ع ول� ّ�ي نعمتن��ا أم�ير
املؤمنني(علي��ه الس�لام) ثانياً ،لع� ّ�ل لطف اهلل ولطف أمري
املؤمنني وهو من لطفه عز وعال يشملنا..
ولنحتفظ بهذا الش��رف العظيم وهو خدمة مقام ومرقد
ه��ذا البطل الرؤوف الذي ش��هد ل��ه القاصي والداني بعل ّو
كعب��ه وطه��ارة نفس��ه وإخ�لاص عمل��ه حت��ى ذاب يف ذات
اهلل ..
فهلم��وا نق��دم أفض��ل م��ا عندنا إلمامن��ا وس��يدنا وموالنا
ولزائري��ه الك��رام ،ونع��ش األم��ل ّ
كل األم��ل ب��أن تش��ملنا
ش��فاعة الن�بي األكرم(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) وأهل
بيته الكرام الربرة(عليهم آالف التحية والثناء)...
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رئيس ديوان الوقف الشيعي يــسلَّم مفاتيح إدارة العتبة العلوية
املقدسة اىل اللجنة املكلّفة من قبله

املكتبة الرقمية توفر آالف املصادر والرسائل الجامعية للمطالعني
والباحثني
ورشة الصيانة تؤهل اكثر من( )325عجلة تابعة إىل فرقة اإلمام علي(ع)
القتالية
العتبة العلوية املقدسة
تتبنى نقل النازحني الراغبني بالعودة إىل ديارهم
شعبة إحياء الرتاث والتحقيق تنجز فهرسة أكثر من  10آالف
مخطوطة مصورة

إعداد:
شعبة األخبار ..وكالة ميزاب اإلخبارية
حيدر رزاق شمران
خضر عباس كريم
أسامة عباس عزيز
عقيل غني جاحم
عادل غثيث
شهاب العكايشي

العتبة العلوية تشارك يف أعمال اجتماع الدورة الثانية للعتبات
املقدسة واملزارات يف العالم اإلسالمي

شارك وفد رمسي من العتبة العلوية املقدسة
متمثال باحلاج خالد شنون والسيد كرار
املوسوي يف أعمال االجتماع األول من الدورة
الثانية ملمثلي العتبات املقدسة واملزارات
الشريفة يف العامل اإلسالمي والذي أقيم
برعاية العتبة احلسينية املقدسة يف حمافظة
كربالء املقدسة.
وقال رئيس وفد العتبة العلوية املقدسة
األستاذ خالد هادي شنون :بدأت أعمال
االجتماع مبناقشة سبل االرتقاء بطبيعة
اخلدمات اليت تقدمها العتبات واملزارات
الشريفة إىل الزائرين وتذليل كافة العراقيل
اليت تواجههم ،ثم مناقشة االعتداءات اليت
يتعرض هلا زوار العتبات املقدسة وطرح
الرؤى املناسبة ملعاجلتها».
وتابع شنون :ان اجملتمعني ناقشوا
التشريعات والقوانني ذات العالقة و مداولة
بعض املقرتحات املتعلقة بأداء وعمل العتبات

املقدسة واملزارات الشريفة ،وتشكيل
اللجان ذات االختصاصات املختلفة.
وأشار شنون اىل :أن االجتماع استمر ملدة
يومني تضمن منهاج اليوم األول جلستني

وحدة الليزر تستخدم احدث التقنيات لتنفيذ
األعمال املختلفة

أكد عصام عبد الرؤوف مسؤول وحدة الليزر التابعة إىل قسم
الصيانة اهلندسية يف العتبة العلوية املقدسة يف تصريح خاص للمركز
اإلعالمي للعتبة ,استخدام التكنولوجيا احلديثة لتنفيذ األعمال الفنية
املختلفة .وقال رؤوف ان «وحدة الليزر عبارة عن جمموعة من املكائن
الليزرية اليت تقوم بتنفيذ أعمال فنية من قبيل النقش على اخلشب
واملرمر واألعمال الفنية األخرى واللوحات التعريفية والقطع الضوئية
التعريفية والزخارف النباتية» ,مشريا إىل «ان الوحدة تنفذ عددا من
األعمال الفنية بصورة مستمرة لتزويد معرض املبيعات التابع اىل العتبة
عدة يف
العلوية املقدسة» ..وأضاف ان «الوحدة شاركت يف اعمال ّ
معرض الكتاب الدولي العاملي السنوي ومهرجان الغدير السنوي
الذي يقام من قبل العتبة العلوية املقدسة ,وحصل عرض جمموعة من
اللوحات الفنية اليت نالت إقباال واستحسانا من قبل الزائرين والوفود».
وأشار ان «وحدة الليزر تقوم بتنفيذ أعمال النقوش والرسم والزخرفة
على املرمر اليت تقدم بشكل هدايا لضيوف العتبة العلوية املقدسة»,
منوها ان «الوحدة حصلت على عدد كبري من شهادات الشكر
والتقدير من جهات خمتلفة وذلك لنجاحها بتنفيذ األعمال اليت أسندت
إليها وحبرفية ودقة عالية جدا» .وبني ان «وحدة الليزر تقوم بتنفيذ
أعمال التصميم ألعمال النقوش والزخرفة كافة لألقسام التابعة إىل
العتبة العلوية املقدسة وحبسب الطلب».
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صباحية ومسائية ختللها لقاء مع املتولي
الشرعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
الكربالئي ،فيما تضمن اليوم
عبد املهدي
ّ
الثاني جلستني صباحية وأخرى مسائية.

السفري الربازيلي يف العراق:
مرقد اإلمام علي (عليه السالم) محطة
للوحدة اإلنسانية بني األمم

زار سفري مجهورية الربازيل يف العراق ميغيل دي ماغاهلايز مرقد
أمري املؤمنني يف زيارة تعد األوىل لسفري دولة من قارة أمريكا
اجلنوبية ..وقد رافق السفري ماغاهلايز منتسبو العالقات
الداخلية يف قسم العالقات العامة بالعتبة العلوية املقدسة.
واطلع السفري الربازيلي على املعامل التارخيية واألثرية املنتشرة
يف أروقة احلرم الطاهر مبديا إعجابه واحرتامه الشديدين ملا
شاهده من األرجاء واملعامل املقدسة اضافة إىل إعجابه مبشاريع
وعد السفري الربازيلي
التوسعة اجلاري إجنازه خلدمة الزائرينَّ .
مرقد أمري املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه السالم) حمطة
مهمة للوحدة بني مجيع األمم مبختلف طوائفهم وأعراقهم،
مثمنا حفاوة االستقبال وكرم الضيافة اليت حظي بها من قبل
العاملني يف العتبة العلوية املقدسة .يذكر أن الوزير املستشار
األول يف السفارة الربازيلية يف العراق رفائيل توسيت قد زار
مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم) يف وقت سابق متهيدا لرتتيب
زيارة السفري العام لدولة الربازيل يف العراق اىل املرقد الطاهر
ومدينة النجف األشرف.

رئيس ديوان الوقف الشيعي يــسلَّم مفاتيح إدارة العتبة العلوية املقدسة اىل
اللجنة املكلفة من قبله

سلّمت رئاسة ديوان الوقف الشيعي مفاتيح إدارة العتبة العلوية
املقدسة اىل اللجنة املكلفة من قبلها وذلك يف مراسم احتفالية
جرت يف دار ضيافة أمري املؤمنني (عليه السالم) مساء اليوم
االثنني السابع من ذي القعدة /1438/املوافق /احلادي والثالثني
من شهر/متوز ،2017/حبضور رئيس الديوان مساحة السيد
عالء الدين املوسوي ورئيس اللجنة العليا لدعم احلشد الشعيب
يف رئاسة ديوان الوقف الشيعي الشيخ طاهر اخلاقاني وأعضاء
اللجنة املكلفة رمسيا ،مع حضور مجع من رؤساء األقسام
واملنتسبني العاملني يف رحاب املرقد الطاهر.
وقال مساحة السيد عالء املوسوي :بتوفيق من اهلل تبارك وتعاىل

وتيسريه مت نقل مهام إدارة العتبة العلوية املقدسة اىل اللجنة
املكلفة بذلك ،يف هذه املناسبة نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن
جيعل عمل هذه اللجنة عمال مباركا ومنتجا يف حل مشاكل
العتبة والنهوض بها اىل مستويات أفضل إن شاء اهلل تعاىل».
من جانبه أكد عضو اللجنة املكلفة بإدارة مهام العتبة العلوية
املقدسة املهندس فالح الصراف :بناء على األمر الديواني
الصادر من رئاسة ديوان الوقف الشيعي فقد قامت اللجنة
املكلفة بإدارة مهام العتبة العلوية املقدسة ,باالستالم من قبل
رئاسة ديوان الوقف الشيعي  ,وندعو اجلميع بالتوفيق والسداد
وقبول األعمال خدمة للمراقد الطاهر وزائريه الكرام.

املكتبة الرقمية توفر آالف املصادر والرسائل الجامعية للمطالعني والباحثني
بادرت الكوادر التقنية والفنية التخصصية
العاملة يف املكتبة الرقمية التابعة اىل شعبة
املكتبات بقسم الشؤون الفكرية والثقافية
يف العتبة العلوية املقدسة اىل توفري أنواع
املصادر الرقمية للباحث واملطالع الوافد اىل
مكتبة الروضة احليدرية.
وقال مسؤول شعبة املكتبات علي لفتة يف
تصريح له :من أجل مواكبة التطور السريع
يف نشر مصادر العلوم احلديثة توفر مكتبة
الروضة احليدرية مبختلف وحداتها مجيع ما
حيتاجه الباحثون من مصادر حديثة ،ومهمة
ومن أهم قنواتنا الرافدة لتلك املصادر تربز
وحدة املكتبة الرقمية.
وأضاف :عملت املكتبة الرقمية على
اضافة العديد من املصادر الرقمية لتكون
يف متناول الباحثني خالل الستة أشهر األوىل
من العام ، 2017منها اضافة  100قرص
ليزري يف شتى املعارف والعلوم ليصل عدد
األقراص املوجودة فيها اىل  5آالف قرص
،كما عملت املكتبة اىل اضافة 400
رسالة جامعية مربجمة ليصل العدد الكلي
للرسائل املتاحة لديها اىل  14.200رسالة».

وأشار «كما عملت كوادر املكتبة
الرقمية التخصصية اىل اضافة آالف
الكتب الرقمية بسعة تقنية وصلت اىل
( – 300غيغا بايت) ،فيما عملت الكوادر
اىل تصنيف  15ألف كتاب رقمي تصنيفا
موضوعيا ،مع تصحيح آالف الرسائل
اجلامعية والقيام بفهرسة جديدة ودقيقة
لألقراص الليزرية فيها ،وأشار اىل ان

املكتبة الرقمية بادرت إلصدار موسوعات
علمية ومكتبات رقمية جديدة منها
(موسوعة تراثنا ،وموسوعة نون والقلم،
ومكتبة الدواوين الشعرية ،ومكتبة العلوم
االقتصادية ،ومكتبة التاريخ احلديث
واملعاصر ،ومكتبة اهلندسة املدنية ،فضال
عن جلب أكثر من  300رسالة من جامعة
البصرة ،و 4500رسالة من املكتبة
املركزية جبامعة بغداد».
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إدارة العتبة العلوية تناقش إحياء فعاليات مهرجان الغدير
السنوي يف رحاب مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم)

عقدت إدارة العتبة العلوية املقدسة اجتماعا
موسعا مع اللجنة املكلفة بإحياء فعاليات
مهرجان الغدير السنوي اليت من املؤمل
إقامتها يف رحاب مرقد أمري املؤمنني (عليه
السالم) يف ذكرى عيد الغدير األغر،
حبضور مسؤولي األقسام والشعب والوحدات
املسؤولة عن إقامة فعاليات املهرجان.
وقال عضو جلنة إدارة العتبة احلقوقي قيصر
كيكو :ترأس االجتماع احلاج حممد
حسن رزوقي الذي مت خالله طرح مواضيع
مهمة ختص إقامة فعاليات املهرجان لغرض
تسيري املناسبة العطرة بشكل يليق باملقام
الطاهر وألهمية املناسبة العطرة كونها
ترتبط بصاحب املكان الطاهر (صلوات
اهلل وسالمه عليه) بشكل مباشر.
وتابع :مت التأكيد على تنفيذ برنامج موسع
إلحياء املناسبة العطرة واحلفاظ عليها وبعد
التشاور مع أعضاء العالقة واالختصاص
تقرر تقديم دراسة متكاملة لتبيان مدى
استغالل املناسبة بأفضل الطرق وإيصاهلا

اىل العامل أمجع ،مشريا اىل أن ،اجتماع
اليوم هو األول وستكون هنالك اجتماعات
الحقة ملناقشة اجناز مشروع إحياء املهرجان
بصورة كاملة».
يذكر أن العتبة العلوية املقدسة تقيم سنويا
مهرجان الغدير األغر تزامنا مع الذكرى

ورشة الصيانة تؤهل اكثر من( )325عجلة تابعة إىل فرقة
اإلمام علي (عليه السالم) القتالية
أكد مسؤول شعبة
الورشة الفنية التابعة إىل
قسم صيانة اآلليات يف
العتبة العلوية املقدسة
صيانة أكثر من()325
عجلة تابعة إىل فرقة
اإلمام علي(عليه السالم)
القتالية ومن خمتلف
واألنواع
األحجام
وجتهيزها للعمل بصورة
متكاملة.
وقال مسؤول شعبة الورشة
الفنية املهندس ثائر محيد
يف تصريح خاص للمركز اإلعالمي للعتبة العلوية املقدسة ان «ورشة الصيانة تقوم باجناز
أعمال الصيانة ألكثر من( )120عجلة تابعة إىل العتبة العلوية املقدسة شهريا» ,مبينا ان
«معدل الصيانة الدورية لعجالت العتبة العلوية ترتاوح من(  )120-80عجلة يتم صيانتها
من قبل الشعبة من خمتلف األعطال».
وأضاف ان «الشعبة حتتوي على عدد من الوحدات التابعة هلا حبسب اختصاصها» مشريا
إىل ان «وحدة السمكرة والصباغة تتوىل مهام تصليح العجالت املتضررة التابعة إىل
فرقة اإلمام علي (عليه السالم) القتالية جراء مشاركتها يف العمليات القتالية يف قواطع
العمليات» ,مبينا «وجود مفرزة صيانة متنقلة حيث تعمل هذه املفرزة على صيانة اآلليات يف
أماكن تواجدها يف حال التعذر من نقلها اىل الورشة» ،منوها ان مفرزة الصيانة املتنقلة
نفذت عمليات صيانة للمركبات التابعة لفرقة اإلمام علي (عليه السالم) القتالية يف بيجي
واملوصل خالل عمليات التحرير وذلك لتعذر جلب املركبات إىل ورشة الصيانة املركزية».
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العطرة إلحياء عيد اهلل األكرب ذكرى
مبايعة أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي
طالب عليه السالم يف الثامن عشر من شهر
ذي احلجة املبارك للعام العاشر من اهلجرة
النبوية الشريفة.

شعبة إحياء الرتاث والتحقيق
تنجز فهرسة أكثر من 10
آالف مخطوطة مصورة
أجنزت وحدة الفهرسة التابعة إىل شعبة
إحياء الرتاث والتحقيق بقسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية
املقدسة تنفيذ برنامج تقين يتضمن فهرسة
أكثر من  10آالف خمطوطة وإدراج أكثر
من  8آالف عنوان مصور ضمن برناجمها
العام حلفظ وصيانة خمتلف املخطوطات
املتنوعة القادمة من مكتبات عربية
واسالمية وأجنبية وعامة وخاصة.
وقال الشيخ مهند العقابي مسؤول شعبة
إحياء الرتاث والتحقيق يف تصريح للمركز
«تعد شعبة
ّ
االعالمي للعتبة املقدسة
إحياء الرتاث والتحقيق من أهم الشعب
التخصصية اليت تعمل على النمو والتطور
واالرتقاء بالعمل كما ونوعا خلدمة
املخطوط والرتاث الفكري».
وأشار العقابي اىل أن اهلدف الرئيس
لتأسيس الشعبة «إحياء الرتاث الشيعي
املخطوط وإعادة إحياء املطبوع ،مع تعزيز
العمل بالشعبة من خالل إقامة الدورات
التحقيقية للراغبني بتعلم فن التحقيق ولدينا
عمل منظم وجمدول مع الطموح املتواصل
بتنفيذ برامج عمل مستقبلية مربجمة».
مؤكدا «إن هذه الشعبة تضم وحدات عدة

مبلغو العتبة العلوية املقدسة
يقلّدون وشاح أمري املؤمنني (عليه السالم) لألبطال محرري للموصل القديمة

واصل مبلغو جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات التابعة
للعتبة العلوية املقدسة مهامهم املقدسة يف مدينة املوصل بتقديم
الدعم املعنوي واللوجسيت للمقاتلني األبطال الذين خاضوا معارك
الساعات األخرية ضد الطغمة العمياء “داعش” ،نقلوا للمقاتلني
خالهلا سالم ودعاء املرجعية هلم ودعاؤها املستمر بالنصر املؤزر على
أعداء الوطن واملقدسات ،كما بادروا بتقليد القادة واملنتسبني وشاح
أمري املؤمنني (عليه السالم).
وقال مسؤول حمور شرقي املوصل يف اللجنة الشيخ عالء املوصلي،
ان” القوات العراقية البطلة قد فتحت السواتر والتحصينات اليت
كان يتخندق به العدو الداعشي ،وكان التقدم ملحوظا ووصلت
كافة القطعات ألهدافها املرسومة ،حيث مت مرافقة قوات الفرقة
 16يف تقدمها يف منطقة اخلاتونية والقريعات والنيب جرجيس».
واكد الشيخ املوصلي ان «قواتنا البطلة سيطرت متاما على اجلانب
األمين من املوصل القدمية ،وباشرت بإخالء العوائل احملاصرة حيققون االنتصارات املباركة ،فضال عن نقل توجيهات وتوصيات
املرجعية السديدة هلم ،حيث أبدى مجيع املقاتلني تعاطفا منقطع
وإنقاذها من قبل القوات العراقية».
وأشار الشيخ املوصلي ان «اللجنة قد أوصلت بشكل مباشر سالم النظري مع هذه التوصيات ،وابلغونا سالمهم ملرجعهم األعلى دامت
ودعاء املرجع األعلى دام ظله ،فضال عن بيان مدى حبه هلم وهم بركاته على مجيع املسلمني».

العتبة العلوية املقدسة
تتبنى نقل النازحني الراغبني بالعودة إىل ديارهم

من اهمها وحدة الفهرسة اليت تعمل على فهرسة
خمتلف املخطوطات ملختلف املكتبات العربية
واإلسالمية واألجنبية واملكتبات العامة واخلاصة
داخل العراق وخارجه».
وأضاف «تعمل الوحدة على فهرسة حنو 5846
تسلسال ألكثر من  8آالف عنوان للمخطوطات
املصورة وادخال بياناتها ضمن برنامج يتضمن
عنوان الكتاب واسم املؤلف وتاريخ وفاته واسم
وتاريخ ومكان الناسخ ،وموضوع املخطوطة مع
ذكر أوهلا وآخرها».
وتابع «كما تعمل الوحدة على فهرسة خمطوطات
 448تسلسال ملا يقارب  600عنوان من خمطوطات
جامعة النجف الدينية ،ومجع أكثر من  10آالف
خمطوطة مصورة».

تبنت شعبة إيواء النازحني
التابعة إىل قسم الشؤون
اإلدارية يف العتبة العلوية
املقدسة إعادة النازحني
الراغبني بالعودة إىل ديارهم
بعد إيوائهم يف خميمات
النازحني التابعة إىل العتبة
املقدسة.
وقال مسؤول الشعبة زمان
جواد عباس يف تصريح خاص
للمركز اإلعالمي للعتبة
العلوية املقدسة« :ان العتبة
العلوية املقدسة باشرت
بنقل أكثر من( )132عائلة
نازحة من املوصل والرمادي
من أصل ( )2500عائلة ترغب بالعودة إىل مناطق سكناها» ،مبينا انه «مت نقل
العائالت النازحة إىل احلمدانية والقبة والشرخيان وبرطلة وسهل نينوى بالتعاون مع
قسم اآلليات يف العتبة العلوية املقدسة».
وأضاف ان« :شعبة إيواء النازحني تقدم املساعدة للعائالت الراغبة بالعودة إىل
ديارهم من خالل تسهيل اإلجراءات القانونية املرتبطة مع دائرة اهلجرة واملهجرين
وديوان احملافظة وتسهيل عملية إصدار الكتب الرمسية اخلاصة بنقل األثاث وتوفري
اآلليات اخلاصة لنقلهم إىل مناطق سكناهم».
مبينا ان» العدد الكلي للنازحني الذين ترعاهم العتبة العلوية بلغ أكثر من ()14450
ألف عائلة داخل حمافظة النجف االشرف» ،منوها ان «دعم العتبة للنازحني يتمثل
بتهيئة املخيمات إليوائهم وتوفري الطاقة الكهربائية واملاء الصاحل للشرب» فضال
عن تقديم املساعدات الغذائية واملواد األساسية طيلة السنوات الثالث املاضية».
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وهل انتهت المعركة؟
رياض اخلزرجي

إضاءات
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ال أملك أن أقدم للعراق إال هذه الكلمات البسيطة حيث أقف بكل تواضع واحنناء أمام هذه
القامات الشاخمات اليت ه ّزت عروش الطغاة وأقضت مضاجعهم ،فعن أي قامة شاخمة
أحتدث أعن صاحب الفتوى التارخيية الذي أشعل القلوب فداء وتضحية من أجل املقدسات
وأعاد هلا نبضها بعد أن أصابتها سكتة مفاجئة ألكثر من أحدى عشرة سنة ،أم أرفع القبعة
وأحنين خج ً
ال أمام الشهداء الذين ودعونا مضرجون بدمائهم الزاكية كي يقولوا للعامل
الزال دمنا ينبض بثورة احلسني (عليه السالم) ضد الظلم واالضطهاد ،أم أحنين أمام األم
العراقية اليت شجعت ودفعت بابنها ذي العشرين عاماً أن يرتك عروسه ويلتحق جببهات
القتال ،أمام من أحنين؟؟ وماذا أقول؟ لقادة احلشد الشعيب أم لقادة القوى األمنية كافة
الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل أن يستعيدوا الشرف الضائع والكرامة اليت كادت
أن ُتهدر لوالهم ،ملن أحنين بعد ذلك ذكروني إن كنت ناسياً ،ولكن كم أنا وأمثالي
خجلون من أنفسنا ألننا ضعفاء اإلميان ألننا مل نغري إال بقلوبنا وذلك أضعف اإلميان،
ُ
مسعت رسول اهلل
ودائما ما أصرب نفسي بقول جابر بن عبد اهلل األنصاري عندما قال ملواله
يقول{ :من أحب َ
عمل قو ٍم ُح ِش َر معهم} فواهلل لقد أحببنا عملكم أيها األبطال وكانت
قلوبنا تعتصر أملاً عندما نسمع ّ
وترقص
بأن رصاصة اخرتقت صدر أحدكم ليودع احلياة،
ُ
يتسرب ملسامعنا إنتصا ٌر سطرمتوه بتلك الدماء الطاهرة ،نعم انتهت
فرحاً وطرباً عندما
ّ
شرف وعزم وانتصار،
داعش انتهت املعركة الكربى مع هؤالء اللقطاء األجناس انتهت بكل ٍ
ولكن هل باعتقادكم انتهت بالفعل املعركة؟! نعم انتهت املعركة العسكرية على أرض
الواقع يف احملافظات اليت د ّنسها هؤالء وإن بقيت احلوجية وتلعفر وبعض اجليوب من
هنا وهناك وهذه كذلك هلا السواعد اليت مل تعرف التعب وامللل يوماً ما ،فهي كفيلة
بأن تعاجلهم وتنهي املسألة ،ولكن السؤال الذي البد وأن نعثر له على إجابة متى تبدأ
املعركة احلامسة مع دواعش أنفسنا ،فأنا أجزم ّ
بأن من قاتل داعش وهزمهم بكل اقتدار
هزم قبل ذلك داعش نفسه وحط َم قيودها فمتى ينتصر من الزالت داعش نفسه تتالعب
مبقدراته والأعتقد ذلك صعباً ،نفرح عندما ننتصر على داعش هذه و ُنسر عندما ننتصر
على داعش تلك وكل ماهو ُّ
ميت بصلة من قريب أو بعيد بفحوى داعش ،عند ذلك
ّ
نستطيع أن نقول انتصرنا على داعش كل داعش ،ال أريد أن أقلل من فرحة النصر على
داعش األرض ولكن علينا أن الننسى أخوات داعش األخرى ،فمن مل يقاتل يف جرف النصر
وتكريت ودياىل واألنبار والفلوجة وصالح الدين واملوصل فليعد العدة ليقاتل ضد داعش
ٌ
يف نفسه ّ
عاجل إن شاء اهلل فأما داعش السياسة فهي فرع من داعش أنفسنا
فإن النصر
وحتصيل حاصل ،إذ الزالت املعركة قائمة وحباجة إىل ثبات أكرب وتضحية أعظم وبسالة
المثيل هلا فكما قاتل هؤالء األبطال بإرادتهم الصلبة كذلك حنن حباجة إىل مثل هذه
األمارة بالسوء إال ما رحب ربي ،عند ذلك
اإلرادة كي ننتصر بسهولة ويسر على أنفسنا ّ
سنحتفل بكل فخر واعتزاز بهذا النصر الكبري ،عند ذلك سنكون من املؤهلني ألن نكون من
أنصار إمامنا وقائدنا سليل األنبياء وابن خامت األوصياء فذلك هو النصر الكبري والنصر
إن شاء اهلل بنا جدير ،عندها ستنتهي املعركة حبق...

خطبة اجلمعة
للشيخ عبد املهدي الكربالئي
بتاريخ /19شوال 1438 /ـ 2017/7/١٤م ..

إعالن بيان النصر
بعد مرور ثالثة أعوام من فتوى
المرجعية الدينية العليا بـ (الجهاد
الكفائي) في  13من حزيران 2014
على أثر سقوط مدينة الموصل بيد
داعش األرهابي والدعوة لكل من
يستطيع حمل السالح للتطوع في
التصدي لهم وافشال مخططاتهم،
وبالفعل لبى المجاهدون النداء
وسطروا أروع المالحم في الدفاع
عن العرض والمقدسات وطرد
الظالميين وتطهير تراب الوطن من
رجسهم..
اليوم ومن على المنبر المبارك
نفسه في العتبة الحسينية المقدسة
اعلن الشيخ عبد المهدي الكربالئي
نبأ النصر وتحرير مدينة الموصل
وعودتها الى حضن الوطن
وتخليصها من سيطرة االرهابيين
الدواعش على يد مقاتلينا االبطال..
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قال الشيخ الكربالئي:
(مبناسبة االعالن عن نبارك للشعب العراقي جبميع مكوناته
ولقواتنا املس��لحة البطلة وملن ش��اركها وس��اندها من املقاتلني
الغيارى جبميع مسمياتهم هذا النصر العراقي الكبري
مس��تذكرين باالج�لال والتعظي��م تضحي��ات الش��هداء االب��رار
واجلرحى الكرام ،ومتوجهني ببالغ الثناء والتقدير جلميع من
شاركوا يف حتقيق هذا االجناز التارخيي املهم.
وليس لنا ما نقدمه هلم ونكافئهم به مما يفي بقدرهم ويوازي
حجم عطائهم الكبري ،فعذرا والف عذر هلم وال س��يما الرواح
الش��هداء وللجرح��ى املصاب�ين وجلمي��ع املقاتل�ين الذين تركوا
الدنيا ومافيها للدفاع عن االرض والعرض واملقدسات والبائهم
وامهاته��م الذي��ن رب��وا ه��ؤالء االبط��ال عل��ى مب��ادئ التضحي��ة
والفداء وااليثار.
واذا كان من حقنا مجيعا ان نسعد ونفرح مبا حتقق من نصر
عظي��م س��يبقى مثار فخ��ر واعتزاز وعلى مر الس��نني واالعوام ـ
وان كن��ا عل��ى مس��افة من حتقي��ق النصر النهائ��ي ـ فان علينا
ان ال ننس��ى ان مث��ن االنتص��ار كان غالي��ا غاليا وهو انهار من
الدم��اء الزكي��ة واالف من االرواح الطاهرة واعداد كبرية من
اجلرحى واملعاقني واضعاف ذلك من االرامل وااليتام.
باالضافة اىل ما جنم عن املعارك العسكرية وجرائم االرهابيني
م��ن خس��ائر كب�يرة يف املمتل��كات والبن��ى التحتي��ة واالبني��ة
الرتاثي��ة ومعان��اة رهيب��ة واجهه��ا مئات بل االالف م��ن املواطنني
وال يتوقع ان يتخلصوا من اثارها النفسية واالجتماعية يف وقت
قريب.
وم��ن هن��ا عل��ى اجلمي��ع ان ياخ��ذوا العرب وال��دروس مما حصل
خ�لال الس��نوات املاضية قبل اس��تيالء االرهاب الداعش��ي على
عدد من احملافظات وبعد ذلك ،وان يعملوا بصورة جدية لتجاوز
املشاكل واالزمات اليت يعاني منها البلد وكانت من االسباب
الرئيسية ملا حل به على ايدي االرهابيني.
ومما جيب التاكيد عليه للمرحلة القادمة:
 -1ان يع��ي اجلمي��ع ان اس��تخدام العن��ف والقه��ر والش��حن
الطائفي وسيلة لتحقيق بعض املكاسب واملآرب لن يوصل اىل
نتيجة طيبة بل يؤدي اىل مزيد من س��فك الدماء وتدمري البالد
ويك��ون مدخال واس��عا ملزيد من التدخ�لات االقليمية والدولية
يف الش��ان العراق��ي ول��ن يك��ون هن��اك ط��رف راب��ح عندئذ بل
سيخسر اجلميع وخيسر معهم العراق ال مسح اهلل.
 -2ان يعم��ل م��ن ه��م يف مواق��ع الس��لطة واحلك��م وف��ق مبدا
ان مجي��ع املواطن�ين م��ن خمتل��ف املكون��ات القومي��ة والدينية
واملذهبية متس��اوون يف احلقوق والواجبات وال ميزة الحد على
اخ��ر اال مب��ا يقرره القان��ون .ان تطبيق هذا املبدا بصرامة تامة
كفيل حبل كثري من املش��اكل واس��تعادة الثقة املفقودة لدى
البعض باحلكومة ومؤسساتها.
 -3ان مكافح��ة الفس��اد االداري واملال��ي وجتاوز احملاصصات
الطائفي��ة والفئوي��ة واحلزبي��ة واعتماد مبدا الكف��اءة والنزاهة
يف تس��نم املواق��ع واملناص��ب ض��رورة وطنية قص��وى ،وال فرصة
امام العراق للنهوض من كبوته مع استمرار الفساد مبستوياته
احلالية واعتماد مبدا احملاصصة املقيتة يف ادارة الدولة.
 -4ان رعاية اجلرحى واملعاقني وعوائل الش��هداء وتوفري احلياة
الكرمي��ة هل��م هي من ادنى حقوقه��م الواجبة على اجلميع ويف
املقدمة احلكومة وجملس النواب وال يصح التذرع عن التقصري
يف حقهم بقلة املوارد املالية فان هناك العديد من االبواب اليت
ميكن تقليص نفقاتها لتوفري ما يفي بذلك ،وقد مت ختصيص
رواتب وامتيازات الناس مل يتحملوا من االذى واملعاناة يف سبيل
وطنهم مبقدار يس�ير مما حتمله هؤالء االعزاء فاتقوا اهلل فيهم
واعلموا انكم تساءلون عنهم.
16
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على الجميع ان ياخذوا العبر
والدروس مما حصل خالل
السنوات الماضية قبل استيالء
االرهاب الداعشي على عدد من
المحافظات وبعد ذلك ،وان
يعملوا بصورة جدية لتجاوز
المشاكل واالزمات التي يعاني
منها البلد

17

معمل غسل السجاد
في العتبة العلوية المقدسة

صعود وتطور في األداء
تقرير :علي كريم

يعد معمل غسل السجاد التابع إلى العتبة العلوية المقدسة أحد شعب قسم الشؤون الخدمية
من بين اهم المشاريع الخدمية التي أنشأت في عام  2012لغرض تنظيف وتطهير عشرات
اآلالف من السجاد واالفرشة الموجودة في الصحن الحيدري الشريف ومحيطه.
ويضم المعمل الواقع في طريق نجف كربالء قرب العمود  96عددا من اآلالت والمعدات
المخصصة لعملية الغسل والتنظيف التي تستخدم في إظهار المفروشات واألغطية على
اختالف أنواعها بالشكل األمثل .
وأوض��ح س�لام جب��ار العام��ري مس��ؤول ش��عبة
غس��ل الس��جاد عن بعض تفاصيل هذا املش��روع
اخلدم��ي امله��م ،قائ�لا« :لق��د مت افتت��اح ه��ذا
املش��روع يف الش��هر الثال��ث م��ن الع��ام 2012
حي��ث دخلت في��ه بعض املعدات البس��يطة وهي
18

العدد  -108لشهر ذي احلجة 1438هـ

املوج��ودة حاليا واليت نعمل عليها وادخلنا بعض
التطوي��رات مؤخ��را عليه��ا ،اذ يعم��ل عل��ى عدة
خطوط (كالسجاد) و(البطانيات) و(احلصران)
ويتم الغس��ل بواس��طة املاء الص��ايف إلطالة عمر
الس��جادة وادامته��ا اكث��ر وتس��تخدم املنظفات

من ش��امبو ومس��احيق عالية اجلودة فضال عن
الديتول يف الغسل والتطهري» .
وأضاف العامري «يساهم املعمل بتقديم خدماته
اىل حمافظة النجف األشرف بعد امتام عمله يف
العتبة العلوية من خالل غس��ل س��جاد املواكب
احلس��ينية وامل��زارات مثل ميثم ب��ن حييى التمار
وكميل بن زياد وزيد الشهيد وعبد اهلل ابو جنم
والس��يدة شريفة بنت احلسن واحلمزة الشرجي
واحلم��زة الغرب��ي ،وكل ه��ذه امل��زارات وفقن��ا
بغس��ل الس��جادات فيه��ا ,ام��ا بالنس��بة للمعم��ل
حاليا فهو حتت اش��راف العتبة العلوية املقدس��ة
قسم الشؤون اخلدمية».
وأش��ار العامري «وق��د مت ادخال ماكنة حديثة
للغس��ل مؤخ��را لغس��ل الس��جاد وه��ي ماكن��ة
اومتاتيك تعمل على مس��احة عش��رين مرت مربع
وكلما متتد املساحة اكثر تعطي اجنازا اكثر
فهي ماكنة (فول اومتاتيك) وتغين عن املراحل

املوجودة من الدوالب والصفاكة وغريها ،وقد
طالبن��ا بزي��ادة مس��احة املعم��ل وادخ��ال بع��ض
املعدات مع زيادة الكادر لفتح شفتات اضافية
اخرى فكلما ازدادت املس��احة س��يزداد االنتاج
للعتبة وباقي املزارات واذا فتحنا ش��فتات اخرى
سيزداد االنتاج بشكل كبري».
ويشري بشار امحد ناصر حول غسل السجاد،
قائال« :يتم غس��ل الس��جاد على خمتلف انواعه
من اليدوي والكاشان والسوري اخلفيف وتبدء
اول مراحل الغسل من خالل مرحلة الدوالب وهي
مرحل��ة لطرد االتربة بعدها توضع على ماكنة
لدين��ا تس��مى (الصفاك��ة) يف الغس��ل ث��م تليها
مرحلة (رولة العصر) لتكون بعدها (النش��افة)
وام��ا اخ��ر مراحل غس��ل الس��جاد فتك��ون من
خالل الش��فط ،اما الس��جاد الكاش��ان فيغسل
بطريق��ة (الفرش��اة) وتدخل عليه��ا الة حديدية ,
واننا حاليا نغس��ل الس��جاد مبختلف القياس��ات
ومن ثالثني اىل اربعني س��جادة يف اليوم الواحد
وحس��ب نوع الس��جادة كالكاشان السميك او
السوري اخلفيف» واكثر من مخسمئة بطانية.
ام��ا ع��ن غس��ل البطاني��ات فيب�ين ام�ير كري��م
ظاه��ر «ان غس��ل البطاني��ات كان يف ب��دء
املش��روع وبع��د ان كان��ت بأعداده��ا القليل��ة
كانت تعتمد على غس��الة واحدة حبجم صغري
ام��ا االن فتوج��د اربعة غس��االت وبدرجة حرارة
حوالي  75درجة مئوية ،فغس��الة البطانيات مع
نش��افة حرارية وهي املرحلة االخرية اليت خترج
منها للتجهيز ومعدل غسل البطانيات يرتاوح من
 500ــ  600بطانية اما احلصران املوجودة فهي
اليت تستخدم خارج العتبة باألروقة».

يسهم المعمل
بتقديم خدماته
الى محافظة النجف
األشرف بعد اتمام
عمله في العتبة
العلوية من خالل
غسل سجاد المواكب
الحسينية والمزارات
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي
حمود الصراف
رياض مجيد علي
علي الوائلي

اإلستطاعة في الحج بين حكم الشرع وفهم العرف
يوم الغدير في الشعر العربي
عندما يكون للناس فرحة ..الغدير عيد الوالية

اإلستطاعة يف الحج بني حكم
الشرع وفهم العرف
الش��ك أن احلج ركن من أركان الدين وهو واجب على كل مس��لم ومسلمة إذا اجتمعت فيه ش��رائط الوجوب ،ووجوب احلج ثابت يف
كفر فإن َ
اهلل ٌ
البيت من استطاعَ إليه سبي ً
عن
الناس ُّ
ال ومن َ
حج ِ
غين ِ
كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وآله ،قال تعاىل (:وهلل على ِ
َ
العاملني) ،وروى الشيخ الكليين عن أبي عبد اهلل عليه السالم ،قال :من مات ومل حيج حجة اإلسالم مل مينعه من ذلك حاجة جتحف به
أو مرض ال يطيق فيه احلج أو سلطان مينعه فليمت يهوديًا أو نصرانيًا.

الشيخ بدري البدري

وم��ا جي��ب م��ن احل��ج عل��ى املكل��ف بعد
حتق��ق ش��رائط الوج��وب علي��ه إمن��ا ه��و
اإلتي��ان ب��ه مرة واح��دة يف العمر ف��إذا جاء
ب��ه فق��د أت��ى حبج��ة اإلس�لام وبتكليف��ه
الش��رعي ،وم��ا يأتي به م��ن احلج بعد ذلك
فه��و مس��تحب إذا مل ُيعن�� َون بعن��وان ثانوي

كح��ج النياب��ة أو م��ا الت��زم به م��ن نذر أو
ِّ
عهد.
ً
ويصبح املرء مكلفا بأداء احلج بعد حتقق
أم��ور ع��دة وه��ي ما يطل��ق عليها بش��رائط
الوج��وب ،ف��إذا حتقق��ت الش��رائط وجب��ت
املب��ادرة إىل أدائ��ه ،ف��إذا مل يب��ادر إليه من
ً
متجرئا
دون الوث��وق بإتيان��ه بعد ذلك كان
ً
وعاصي��ا
عل��ى اهلل إذا أت��ى ب��ه بع��د ذل��ك
ً
ً
أصال.
ومرتكبا للكبرية إذا مل يوفق له

ومن ش��رائط الوجوب البلوغ الش��رعي فال
جي��ب عل��ى غ�ير البالغ س��ن التكليف وهو
عند الذكر مخس��ة عش��ر س��نة هاللية أو
غريه��ا م��ن العالمات اليت ت��دل على بلوغه
وعن��د األنث��ى بلوغها تس��عة أع��وام هاللية،
فم��ن أت��ى باحل��ج بع��د س��ن التكلي��ف مع
توف��ر س��ائر الش��رائط فق��د أت��ى حبج��ة
اإلسالم وال جيب عليه احلج ً
ثانيا إذا طال
عم��ره ،وأم��ا الص�بي املمي��ز وه��و املراه��ق

عم��ره لعم��ر التكلي��ف فيجوز ل��ه أن يأتي
باحلج املس��تحب ب��إذن الولي ،والصيب غري
املمي��ز يس��تحب لولي��ه أن حي��رم ب��ه ويأت��ي
بأفع��ال احلج مع��ه ويأمره مبا يتمكن منه
وينوب عنه فيما ال يتمكن منه.
وم��ن هن��ا نق��ف عل��ى أم��ر ع��ريف يتعارض
م��ع املوقف الش��رعي عند كثري من الناس
الذي��ن حتقق عندهم التكليف بأداء احلج
مع بلوغهم السن الشرعي ،فراحوا يأخرون
أداء احل��ج س��نني ع��دة ب��ل ال يفك��رون
باإلتي��ان ب��ه م��ا دام��وا يف بداي��ة أعمارهم،
ويعطون ألنفسهم أعذاراً خمتلفة ،منها أنهم
ما زالوا صغاراً واحلياة أمامهم طويلة فإذا
عربوا مدة الش��باب لعله��م يفكرون بأدائه
يف مرحل��ة الكهول��ة وإن فاته��م ذل��ك أتوا
به يف الش��يخوخة وهي املدة املناس��بة ألداء
احل��ج يف نظره��م ،وكأن احل��ج لكب��ار
الس��ن دون غريه��م ،والعجي��ب أيض��ا م��ا
يقوله بعضهم عن سبب تأخري تأدية احلج:
أننا مازلنا يف عنفوان الشباب فلنلعب ونلهو
بزين��ة احلي��اة مازلن��ا أقوي��ا َء أش��دا َء ف��إذا
ضعفت قوانا وذهبت زهر ُة ش��بابنا أكملنا
مس�يرة حياتن��ا باحل��ج والتوب��ة ً
مع��ا واهلل
يقبلنا ويوفقنا ،وذلك املعنى حاصل عندهم
بلحاظ ما هو مش��هور بني عامة الناس وهو
ما يليق برمحة اهلل أن احلاج حني يرجع من
حج ِه يرجع كيوم ولدته أمه ،كما ورد يف
ِّ
رواية ابن أبي اجلمهور يف (عوالي الآللئ)
بي (صلى اهلل علي��ه وآله)
يف رواي��ة ع��ن الن� ّ
َ
ُ
البيت فلم يرفث ول
حج هذا َ
أنه قال( :من َّ
يفس��ق خرج م��ن ذنوبه كي��وم ولدته أم ُه).
(مستدرك الوسائل :ج ،8ص.)41
وتأخ�ير أداء احل��ج من الذنوب اليت ينبغي
للمؤم��ن أن يتنب��ه هل��ا ويتجنبه��ا فإن األمر
بأداء الواجبات يبدأ من سن التكليف وهو
واح��د يف العدي��د من الواجب��ات كالصالة
والصي��ام ومنه��ا احلج ولنعلم أن التأخري يف
أداء احلج إذا وجب وإن كان ذلك
ً
مزامنا للتكليف ذنب يدوم مع صاحبه ما
دام مل يبادر يف أدائه ،وأن حال مؤخر أداء
احلج حال البالغ الذي ال يصلي وال يصوم،
وان اجلميع مشرتك بالذنب من حيث ترك
التكليف ومأمو ٌر بالتوبة واإلتيان بالعمل.
احلج يف عنفوان الشباب
وليعلم األخوة أن اهلل تعاىل حيب من عبده
أن يراه حيث أمره وال يراه حيث نهاه ،وأنه

حي��ب الش��اب ال��ذي يس��تعمل قوت��ه ويبذل
طاقته ويستهلك مدته يف طاعة ربه ورضاه
فه��و حني يس��مع الن��داء ألداء الصالة يبادر
ً
مس��رعا ولس��ان حال��ه لبي��ك ي��ا رب
إليه��ا
عب��دك ب�ين يدي��ك ،وحني يهل هالل ش��هر
رمض��ان يس��رع إىل ني��ة الصي��ام وتطيع��ه
جوارحه باإلمتناع عن لذائذ الطعام ولسان
ح��ال جوارح��ه كله��ا تن��ادي لبي��ك ربن��ا
وتعالي��ت ،وحني يأتي األمر بتكليف احلج
الش��ديد يف
ُ
الق��وي يف ُبنيت��ه
الش��اب
يب��ادر
ُّ
ُ
إرادت��ه إىل أداء واجب��ات احلج اليت تتطلب
ً
َ
قويهم
الطواف حول البيت
مزامحا للحجيج ِّ
واملش��ي
وس��قيمِهم،
وضعي ِفه��م َ
حيحه��م َ
ص ِ
َّ
(السعي بني الصفا واملروة) وهو يف
السريع
َّ
َّ
عزم وقوة يفقدها كثري من حجاج البيت،
إىل إمتام العمرة وأعمال احلج وما فيه من
وتهجد
جه��د الوق��وف يف عرفات م��ن دعا ٍء
ٍ
وتوس ٍل يف بكا ٍء وصال ٍة تتطلب جهداً،
لتعب وعنا ٍء إىل
واملبي��ت يف مزدلف��ة مالزم ٍ
من��ى وني��ل املن��ى فيه��ا م��ن رم��ي اجلمرات
وم��ا يالزم��ه م��ن رم��ي ش��ياطني النف��س
واهل��وى والذبح واحللق وما فيهما من معان
عظيم��ةُ ،مبتدئ��ا مناس��كه كله��ا بلس��ان
املق��ال واحل��ال ً
معا :لبي��ك اللهم لبيك لبيك
ال شريك لك لبيك.
احلج حني
فما َّ
أحب اإلتيان بطاع ِة وعباد ِة ِّ
َ
األصوات
الق��وة والش��باب وم��ا أمج��ل تل��ك
ِ
الفتي�� ِة وه��ي تن��ادي بالتلبي��ة وتله��ج بالتوب ِة
أق��ر عيونه��ا ح�ين لقائه��ا
والطاع��ة ،وم��ا َّ
مالئك��ة ربه��ا بالبش��رى وجائ��زة املغف��رة
والرمحة.
ولألخوة الذين يأخرون أداء فريضة احلج
ال لعذ ٍر فهو ذنب مستم ٌر ،من أخربهم أنهم
يعم��رون حتى الش��يخوخة ،بل م��ن َأعلَ َمهم
أنهم يعيشون حتى الكهولة ،ومل التسويف
يف طل��ب التوب��ة واهلل وع��د املغف��رة وقب��ول
التوبة.
وم��ن ش��رائط وج��وب احل��ج العق��ل ف�لا
جي��ب عل��ى اجملن��ون إال إذا كان جنون��ه
ً
أدواري��ا َّ
ووفى دور إفاقته باإلتيان مبناس��ك
احل��ج ومقدماته��ا غ�ير احلاصل��ة ،وكان
ً
مس��تطيعا ،فيج��ب علي��ه احل��ج وإن كان
ً
جمنون��ا يف بقي��ة أي��ام الس��نة ،وإذا عل��م
ً
دائم��ا
مبصادف��ة دور جنون��ه ألي��ام احل��ج
وجبت اإلستنابة له حال إفاقته.
ومن الشرائط احلرية ،وكذلك اإلستطاعة
ومنها السعة يف الوقت فال جيب احلج على

َمن ملك املال الكايف للحج مع توفر سائر
ش��رائط احل��ج إذا مل يوج��د لدي��ه املق��دار
ال��كايف من الوقت للذه��اب إىل األماكن
املقدسة والقيام باألعمال الواجبة فيها.
ومن األمور املعتربة يف اإلس��تطاعة صحة
البدن وقوته :فلو ان مل يقدرـ ملرض أو هرم
ـ على قطع املسافة إىل األماكن املقدسة،
أو مل يق��در عل��ى البق��اء فيها مبق��دار أداء
ً
مث�لا ،أو كان ذل��ك
أعماهل��ا لش��دة احل��ر
ً
حرجيا عليه مل جيب عليه احلج مباش��رة،
ولكن جتب عليه اإلس��تنابة ،وهنا مس��ألة
حيوية ال يأتي بتطبيقها كثري من احلجاج
العاجزي��ن ع��ن الذه��اب إىل األماك��ن
املقدس��ة واإلتي��ان مبناس��ك احل��ج فيه��ا،
فهؤالء تكليفهم احلج النيابي ال املباشري
َ��د َ
ون
وم��ع ذل��ك يذهب��ون بأنفس��هم َف َيجه ُ
و ُي َعا ُنون كثرياً ويكونون ِع ً
بئا على َغريهم.
وم��ن األم��ور املعتربة يف اإلس��تطاعة ختلية
الس��رب وما يعرب عنه باإلستطاعة السربية
ً
ً
ومأمونا،
مفتوحا
وغايتها أن يكون الطريق
ف�لا يك��ون في��ه مان��ع ال ميك��ن معه من
الوصول إىل األماكن املقدس��ة ،وكذا ال
يكون خطراً على النفس أو املال أو
العرض ،وإال مل جيب احلج.
والنفق��ة من األمور املعتربة يف اإلس��تطاعة
ً
ع�بر عنها بالزاد والراحلة ،واملراد
أيض��ا ،و ُي ّ
بال��زاد :كل م��ا حيت��اج إلي��ه يف س��فره من
املأك��ول واملش��روب م��ن ضروري��ات ذل��ك
السفر ،واملقصود بالراحلة :الوسيلة النقلية
اليت يستعان بها على قطع املسافة.
والرج��وع إىل الكفاي��ة م��ن األمور املعتربة
ً
أيض��ا يف اإلس��تطاعة يف احل��ج ،وتع�ني
التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه
وعائلت��ه بع��د الرج��وع إذا خ��رج إىل احل��ج
وصرف ما عنده يف نفقته ،حبيث ال حيتاج
الش��دة واحلرج،
َّ
إىل التك ّف��ف وال يق��ع يف
وبعب��ارة أوض��ح :أن يك��ون املكل��ف على
حال��ة ال خيش��ى معه��ا عل��ى نفس��ه وعائلته
م��ن العوز والفقر بس��بب اخلروج إىل احلج
أو صرف ما عنده من املال يف س��بيله ،وال
جي��ب بي��ع م��ا حيت��اج إلي��ه م��ن ضروري��ات
معاش��ه من أمواله ،وال ما حيتاج إليه منها
ً
ً
كما أو
الئق��ا حباله ال أزي��د
مم��ا يك��ون
ّ
ً
كيفا.
الله��م ارزقن��ا ح��ج بيت��ك احل��رام يف عامنا
هذا ويف كل عام ما أبقيتنا يف يس��ر منك
وعافية وسعة رزق.
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كان وما زال الشعر ديوان العرب الذي دونت فيه كل شاردة وواردة يف حياتهم.والشك ّ
أن حادثة الغدير
من احلوادث التارخيية املهمة اليت جرت يف حياة اإلس�لام,وهلذا دوّنها الش��عراء املس��لمون شعرا ,مازلنا
نردده ونتلذذ بس��ماعه,وهو يصوّر لنا ذلك احلدث الكبري الذي حصل بعد فتح مكة يف عهد الرس��ول
األكرم حممد (ص) ,وعلى الرغم من مرور أكثر من ألف وأربعمائة عاما على تلك الوقفة اليت ّ
متثلت
تأت كحدث عابر مر حبياة املس��لمني,وإمنا
ببيع��ة الغدير األغر اليت تكتس��ب أهميتها يف كونها مل ِ
جاءت لتكرس مفهوما عقائديا يتجسد بالوالية اليت اختص بها اهلل تعاىل,اإلمام علي (ع)ليتبوأ مكانا
قياديا يف مسرية األمة,والسيما بعد انتقال خامت النبيني حممد (ص)إىل الرفيق األعلى .وقد جتسد ذلك
األمر الرباني مبا أنزله اهلل على نبيه الكريم (ص),يأمره أن يصدح ويبلغ بذلك النبأ العظيم ,من دون
تردد وال وجل ,خماطبا له بالقول ((:يا أيها النيب بلغ ما أنزل إليك من رّبك))(املائدة .)67-
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واحل��ق ّ
إن بيعة الغدي��ر كانت يف صلب توجهات
العقيدة اإلسالمية منذ اللحظة األوىل ,إذ أنربى
حسان بن ثابت لتدوينها,قائال:
شاعر الرسول ّ
يناديهم يو َم الغدي ِر نبيهُم
خبم وأمسع بالـــــــرســول مناديــا
ٍ
َ
فقال:فمن موالكم ونبيكم
فقالــــــــوا ومل يبدو هناك التعاميا
َ
إهلك مــــــوالنا َ
وأنت نبينا
ومل َ
تلق منا يف الـــــواليــ ِة عــــاصيا
َ
علي فإنين
فقال لهُ :ق ْم يا ُ
رضيتك من بعدي إماما وهـاديــــا
ُ
كنت مواله فهذا ول ّيه
فمن
فكونوا لــــه أتـباع صــــدق مــوالـيا
وال وليه
هناك دعا اللهمِ :
وك ْ
ــن للذي عادى عل ّيا مــعاديا
ث��م تبع��ه ع��دد كب�ير م��ن الش��عراء املس��لمني
متخذي��ن ذات املنح��ى ,وهم ينش��دون ويصدحون
بقصائدهم ,مستذكرين صاحب هذه الذكرى
العط��رة ,اإلمام علي ابن أب��ي طالب(ع),وهو يتوج
إماما ووصيا وخليفة لألمة .
وهنا البد من التذكري باجلهد الكبري الذي بذله
الع ّ
المة الراحل عبد احلسني األميين رمحه اهلل)
يف تأليف موس��وعته الش��هرية املوس��ومة ( الغدير
والس��نة واألدب),وال�تي تع��د م��ن أه��م
يف الكت��اب ُ
املوس��وعات اإلسالمية اليت تصدت هلذه القضية
الكربى.
ّ
إن ما قيل يف الغدير من الشعر منذ القرن األول
اهلج��ري وإىل يومن��ا ه��ذا كب�ير وكث�ير حبيث
ال يس��تطيع أح��د أن حيصي��ه ,وهل��ذا س��نضطر
الختيار بعض املقطوعات الش��عرية املنتقاة اليت
تت�لاءم م��ع هذه املناس��بة معرج�ين عليها ببعض
اللمح��ات والتعليق��ات اليت تتناس��ب ومقام كل
قصيدة .
ولنب��دأ باب��ن الرومي ال��ذي يصف عل ّي��ا كالترب
املصف��ى ,مبينا ّ
أن حمله من الفضل هو كمحل
الش��مس يف العل��و ,أو الب��در يف الليل��ة الظلم��اء,
معرجا على يوم الغدير,قائال:
وأراه كالترب املصفى جـــــــــوهرا
وأرى ســـــــواه لنـــــــا قــــــــديه مبهرجا
وحمــــــله من كــــــــل فضــــــل ّ
بي
عال حمل الشمس أو بدر الدجــى
قــــــال النيب له مـــــقاال مل يكن
يوم الغـــــــدير لســـامعيــــــــــه ممجمجا
من كنت مـــــــواله فذا موىل له
مـــــــــــــثلي فـــأصبح بالفـــــخار مــــــــتوجا
ويس��تغرب الش��اعر أبو فراس احلمداني متسائال

ملن ينكرون بيعة اإلمام علي(ع),فيقول منشدا:
خص ُه
أتراهـــــم مل يسمعوا مــــا ّ
منه النيب من املقال أباهُ؟
إذ َ
قال يو َم (غدير خ ّم) معلناً:
من كنت مواله فذا موال ُه
هـــــذي وصيت ُه إليه فافهــــــــموا
ُ
َّ
يا من يقول بأن مــــــا أوصا ُه
قروا من القرآن ما يف فضله
وتـــــــأملوه وافهمــــــوا فحوا ُه
وهك��ذا تتواص��ل القصائ��د تنش��د للغدي��ر
مستهجنة قول املخالفني واملنكرين واجلاحدين.
فه��ذا الش��اعر أبو حممد املنصور باهلل يش�ير إىل
هذا املعنى قائال:
وقال فيه املصطفى  :أنت الولي
ومثلهَ :
أنت الوزي ُر والوصي
وكم وكم َ
قال ل ُه َ :
أنت أخي!
فأيهم ق َ
ــــــــال لـــــ ُه َ
مثل عــلي؟
***
َ
حبديث موسى
مسعت
وهل
ِ
والصحيح أوىل
يــــو َم الغدي ِر
ُ
أمل يق ْ
ــــــل فيه الرسول قـــــــوال
ْ
مل َ
يبق للمخالفيــــن حــــــوال
ْ
َ
حبديث املنزله
مسعت
وهل
ِ
ُ
َ
ــــــــــارون النيب مثله
جيعل ه
ونلم��ح ذات املعن��ى يف أبي��ات من قصيدة للش��اعر
النجفي حممد علي األعسم قائال:
ســــــــأل ُت َ
ك أيها املاشي عــــــــــنادا
فأوق َ
هون
ـــــعك العـــــــنا ُد بكل ِ
خم
َم ْن
ُ
املخصوص يو َم غدي ِر ٍ
ني
الرمحن ب
من
ِ
ـــــــالفضل املب ِ
ِ
وم ْن ق َ
ــي لــــــه بــــــأم ٍر
َ
ــــــــــال النب ُ
ني
من الباري أتـــــــــــاه عن يقــــ ِ
ُ
كنت مــــــــــواله فـــهــذا
أال َم ْن
علي الطه ُر موال ُه أمسعــــــونـي
ُ
ُ
جعلت خليفيت فيكـــم عل ّيــــــا
وصي وازئي قــــــــــاضي ديـــوني
أم��ا الش��اعر عالء الدي��ن احل ّلي الش��هيفي فريى
أن يف بيع��ة الغدي��ر لإلمام علي قد كمل الدين,
واش��تد عضده بعد أن أصابه الوهن,وهلذا اختاره
النيب الكريم (ص) ليكون له أخا ومل خيرت سواه
أحدا من بني صحابته ,فيقول منشدا:
يا من كمل الـــــــدين احلنيف ولإل
ســـــالم من بعد وهــــن حــــــيله عضدا
أنت الذي أختارك اهلادي البشري
أخا وما سواك أرتضى من بينهم أحدا
ويف ه��ذه األبي��ات نرى الش��اعر إبراهيم الكفعمي
25

ّ
إن ما قيل في الغدير
من الشعر منذ
القرن األول الهجري
إلى يومنا هذا
كبير وكثير بحيث
ال يستطيع أحد أن
يحصيه..
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العامل��ي يهن��ئ ي��وم الغدير نفس��ه بهذه املناس��بة
ويعدّه يوما للحبور والس��رور حيث مت به إكمال
دي��ن اإلل��ه س��بحانه وتع��اىل وكذل��ك مت��ت ب��ه
�رب الغف��ور  .في��وم الغدي��ر كم��ا ي��راه
نعم��ة ال� ّ
الش��اعر هو يوم العقود ويوم الشهود ويوم الفالح
والنج��اح والص�لاح هل��ذه األمة,إذ تت��وج به اإلمام
علي (عليه السالم) اإلمارة ,فيقول:
هنيئا هنيئا ليوم الغـــــدير
ويــــــــو ِم احلــــــبو ِر ويوم السرو ِر
لدين اإلله
ويو ِم
ِ
الكمال ِ
رب غــفـــــــو ِر
وإتــــــــــمام نعمـــــــــ ِة
ٍّ
ويو ِم العقو ِد ويوم الشهو ِد
ري
ويـــــــــو ِم املدو ِد لصنو البش ِ
النجاح
الفالح ويو ِم
ويو ِم
ِ
ِ
بكل األمو ِر
ويـــو ِم
الصالح ِ
ِ
ويوم اإلمـــــار ِة للمــــرتضى
ري
أبي احلسنني اإلمام األم ِ
ويس��تم ُر ص� ُ
�وت الش��عراء صادح��ا لي��وم الغدي��ر
ليجس��د معان��ي ه��ذه الذك��رى اخلالدة,فه��ذا
الش��اعر واخلطيب الس��يد خضر القزويين ينش ُد
للغدي��ر ,وي��رى أن الع��رب ق��د بلغت مناه��ا بيومه
اجمليد,فيقول:
عيــــ ُد الغـــــدي ِر َ
ــــــرب
بك الع ْ
بلغ ْ
واألرب
ــــــــت منــــــــــــاهـــا
ْ
وغــــــدا هلا بـك يف الورى الـ
ـجب
مـــــجد األثــــــــيل وال ع ْ
وح َ
ــــــــدت نشــ َر صفوفــــــــــها
َ
ـــــب
ومنحت وحد َتها الـــــــغل ْ
ورفـــــع َ
ـــــــــــت راي َتـــــــهـا وفـــــــــي

عليـــــــــائـــــــها كن َ
السبب
ـــــــت
ْ
وينح��و الش��اعر جعف��ر النق��دي منح��ى ش��عريا
تس��اؤليا مبتدأ قوله بالسؤال عن األحاديث اليت
وردت يف ذك��ر فض��ل ه��ذا الفت��ى الك��رار (علي��ه
السالم),مسرتش��دا مب��ا روي م��ن أخب��ار الثق��اة
ع��ن بيع��ة الغدي��ر وكي��ف ج��رت أحداثه��ا عل��ى
مرأى من تلك حش��ود احلجيج وهم يلتقون يف
البقعة املباركة (الغدير),فيقول واصفا:
ْ
َ
األحاديث اليت يف فضل ِه
وسل
ْ
أمست هلا أيدي العدو حتر ُر
ُ
جربيل جـــــــــا َء مــــخبـــــرا
يـــــو ٌم به
عن ر ّب ِه وهــــو السمي ُع املبـص ُر
يا أيها املختا ُر ْ
بلغ يف الفتى الـ
كنت قــبال تس ُ
َ
رت
ــــكرار ما قـد
ُ
واهلل يدف ُع َ
ـــــــــــد خفــــــــته
كل كي ٍ
من معش ٍر قــــــد خالفـــــوا وتكربوا
فأقا َم يف ح ِر الظهيــــــر ِة مــــــــــاله
رب
ري
احلدائج ما هـــــنالــــك من ُ
غَ
ِ
ُ
وكف املرتضى يف كف ِه
فرقى
وغــــــــــدا يـــــــنادي والربيـــ ُة ُح َض ُر
َ
كنت مــــوال ُه فهذا حيـد ٌر
َم ْن
مــــــوالهُواهلل املـــــــهيـــــــمن يــــــــأم ُر
ري رجالكم
فهو املطا ُع وخ ُ
ً
ـــول وكربوا
فـدعوا مجيعا بالقب ِ
ويطالعن��ا الش��اعر خلي��ل مغني��ة به��ذه األبي��ات
ال�تي تفي��ض بعط��ر ال��والء إلم��ام احل��ق والعدل
واإلنسانية,أبي احلسنني فيقول:
أق ُ
ــــــــــدح يف أسفار ِه
ـــــرآن آي امل ِ
وش ُ
ــــممت َ
آي الــــــذك ِر يف أزهـار ِه
ُ
َ
ُ
اللطف وضا ُء السنا
كيف
ورأيت
َ
الست من أنــــــــــوار ِه
غم َر
اجلهات ِ
ــــــــرفت ّ
ُ
أن اليوم يــــو َم ســعــاد ٍة
وع
قد فا َز فيها املـــــــرتــــضى بفـــخار ِه
األمساع ذكــــــــ َر والي ٍة
رد ْد على
ِ
ُ
هي حتــــــفة البـاري إلـى كــــــرار ِه
ما يف الربي ِة غريه كـــــــــفــــــــؤ هلا
ْ
فأتت ُه إذ كـانــــت على مـــــقدار ِه
أم��ا أب��و القاس��م الزاه��ي البغ��دادي فيؤك��د يف
ش��عره عل��ى أن اخلالف��ة م��ن الن�بي (ص) كانت
لعل��ي (علي��ه الس�لام)بأمر م��ن اهلل وإنه��ا مثبت��ة
باخلرب الصادق املأثور وقد جاء بها نص مساوي
فما كان من الرس��ول األكرم(ص) إال أن يبلغه
للناس,يقول الشاعر:
ّ
ـــــــد النيب ل ُه
إن اخلالفــــــ َة من بع ِ
ْ
ــــــن مقدو ِر
كانت بأم ٍر من الرمح ِ
َم ْن َ
قال أمحد يف يــوم (الغدير) ل ُه

بالصدق مأثــــو ِر
رب
ِ
ِ
بالنقل يف خــــــ ٍ
فكن بعدي هلـــم عـــــــــلماً
علي ْ
ُق ْم يا ٌ
البعض حمبو ِر
مبنقلب يف
وأسعد
ِ
ٍ
موالهم َ
أنت واملوفــــــــــي بــــأمرهــم
نص بوحـــي على اإلفها ِم مسطو ِر
ٌ
َ
وذاك ّ
ــــــــــرش قــال لــــه:
إن إله الع
ِ
ْ
بلغ وك ْ
ري مأمو ِر
ــن عند أمري خ َ
ويسرتس� ُ�ل الش��اعر الدكت��ور مصطف��ى مج��ال
الدي��ن ببع��ض أبياته خماطبا متس��ائال مجاهري
املسلمني( :كيف يظما من جيري فيه الغدير؟)
فيقول:
ظمئ الشع ُر أم جف َ
ــاك الشعو ُر
َ
كيف يظما من فيه جيري الغدي ُر؟
َ
أغراس فك ٍر
للجدب
كيف تعنو
ُ
ِ
ـــــــــمت اجلــــــــذو ُر؟
لعلــي بـها ت ُ
ْ
ــــــــع
نبتت – بني (نهــــــــــجه) وربي ٍ
من بنيه غمر العطاء – البـــــــــذو ُر
وسقاها نب ُع النيب وهــــــــــــل بعــــ
منري؟
ـــو
ل
حي
ـــــــقرآن
د منيــــــــــ ِر ال
ِ
ُ
فزهت واحـــــــــــ ٌة ْ
ْ
ورقت غصو ٌن
ْ
ومنــــــت عطـو ُر
ومنــــــا بـــــــــرعـــ ٌم
ويتس� ُ
�اءل الش��اعر النجفي الراحل عبد احلسني
مح��د الكع�بي ,ه��ل األم��ة مل تك��ن تع��رف ب��أن
علي(ع),ه��و الوت��ر وش��فيع الق��رآن؟ أمل تس��مع
م��ا قل��ه الن�بي (ص) فيه ؟ مل��اذا ردت على أعقابها
متناس��ية لش��رعة اهل��ادي ومنهج��ه ؟كل ه��ذه
التساؤالت ضمنها قوله بأربع أبيات,فيقول:
ولو أصخنا فـ (ب ّل ْغ) عنــــك ُمنبئة
بأن َ
ُ
والقرآن يــــــــشفع ُه
ـــــك الــوت ُر
وقولة املصطفى( :مواله حيدرة
كنت مــواله) َ
ُ
الشمس ترفــع ُه
فوق
من
ِ
قب
لكنما القو ُم قد ردوا على َع ٍ
لـــالت هــــــــــذا وذا للـغنـم يتــــــــبعـ ُه
ِ
ّ
كأنا شرعـــــــ ُة اهلادي ومنهج ُه
وكان هلم ما َ
َ
كان يـزرعــــــ ُه
زر ٌع
ّ
وألن م��ا قي��ل يف الغدي��ر ال يتس��ع ل��ه مقالنا هذا
فس��نختتم مب��ا قال��ه الش��اعر مهي��ار الديلم��ي
ال��ذي خياط��ب اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
مذكرا بيوم الس��قيفة ومقارن��ا بينه وبني واقعة
كربالء,إذ يعد الثانية من نتائج األوىل ,فيقول:
فيو ُم السقيف ِة يا اب َ
ــــن النيب
ــــــــوم َ
ك يف كربال
َطــــــــــ ّر َق ي َ
وغصب َ
أبيك على حــــــــق ِه
ُ
وأم َ
ـــــــــس َن أن ُتقــــتال
ــــــــك ح ّ
((النصوص الش��عرية مس��تلة من داوين الشعراء
ومن موسوعة النجف األشرف)).

نفحتان في ذكرى
الغدير األغر
شعر :حممد اخلالدي

ُ
ــزمان ويبقى َ
ميضي ال ُ
الشرف
ذلك
ميضي ويبقى (غدي ُر الـخم) حــادثةً
يسمو ويــزهو على أعـتا ِبها رج ٌ
ـــل
ــراب وهــل يــرقـى لقـــمــتِه
ابـو ت ٍ
وهـــل تــماهـى ســـنا إال بطلــعتِه
قــد كـــر َم ُ
اهلل فــي جثــمانـِه وطــنا
ـلي تــسامـى فــي مــبادئِه
هــو ذا ع ٌ
ــي تــجلـى يف منــاقـــ ِبه
هــو ذا عل ٌ

سـفـراً حتــد ُ
ّث عن آالئـِه الصح ُ
ـف
ــل يو ٍم لنا يف ذك ِرها شـــغفُ
يف ك ِ
ما َ
لـالن طـــوداً حيثـما يقــفُ
َ
زال
ـناس مهـما زان ُه ال ُ
ُّ
ــشرف
أي من ال ِ
الصبح يـنك ُ
ـــشف
فوجه ُه كـضـيا ِء
ِ
ــرت يف ثــرى علـيائِه النجفُ
فأزه ْ
ـــهج يتـصفُ
حتى غــدا بعظــيم ِالن ِ
ُ
فيض الرسالة فهــو الـباء ُواألل ُ
ـــف

******

ــزمان ويبقى ذل َ
ميضي ال ُ
األمس
ــك
ُ
ميضي ويبقى( غدي ُر اخلم) حـــادث ًة
يسمو ويــزهــو على أعتا ِبها رج ٌ
ــل
أبـو تــراب وٍهــل يــرقى لنهــضتِه
وهـــل تــمــاهى ســنا إال بطــلـعتـِه
قـــد كــر َم ُ
اهلل يف جثمـــانـِـه وطنــا
ـلي تــسامى فــي مــبادئـِه
هــو ذا ع ٌ
ــلي تــجلـى يف مــناقـــ ِبه
هــو ذا ع ٌ

ســـفرا تــحـد ُ
ـفس
ّث عن آالئــِـه الن ُ
درس
يف ك ِـل يـو ٍم لـنا فــي ذكـ ِرها ُ
ُ
ــمس
يقول
للشمس غييب إنـين الش ُ
ِ
ٌ
ــبأس
ـــناس مهــما زاد ُه ال ُ
أي من ال ِ
ُ
فـوجهه كــشعـاع اِلـــبدر إذ يـرسـو
ـــدس
ّ
فكب ْت يف ثــرى بغـــدا َد ُه الق ُ
رأس
رأس ُه
حتى عـال لن يـضاهي َ
ُ
ُ
واألس
فيض الــرسال ِة فهو الصر ُح
ُ

27

عندما يكون للناس فرحة..

الغدير عيد الوالية؟
عبد احلسن الشافعي

لعيد الغدي��ر فرحة يف قلوب املؤمنني ،تعاد عليهم كل س��نة ،يكون هلا طعمًا خاصًا
مقرونًا بتجديد البيع��ة ألمري املؤمنني وموىل املوحدين ،واإلنتماء إىل اإلس�لام احملمدي
األصيل ..إذ جعله اهلل تعاىل عيداً للمؤمنني وعنوانًا للفرحة..
الوالي��ة تتبعت آراء بعض احملبني وس��ألتهم عن مكانة عي��د الغدير يف قلوبهم ،وماذا
ّ
مثلت هذه املناسبة يف قلوبهم..؟
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مجيل كاطع عبد  /حقوقي :تعلقت مشيئة الباري
تع��اىل احلكيمة بتخليد هذه الذكرى العظيمة يف
كل العص��ور واألزم��ان وهي حادث��ة حفرت بأحرف
م��ن ن��ور يف قل��وب املس��لمني ..ه��ي فرح��ة عظيم��ة
جيدد فيها احملبون عهد احلب والوالية لإلمام أمري
املؤمنني وجيددون البيعية له.
هاش��م حمم��د  /اعالم��ي :عي��د الغدي��ر ه��و احملك
والفيصل الذي يفرق بني احلق والباطل،
وامليزان الواقعي لقبول األعمال ،كيف ال وهذا
اليوم قد ذكره تعاىل يف حمكم كتابه بقوله (ا ْل َي ْو َم
أَ ْ
ك َم ْل ُت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم) وعندها صدح قول الرسول
األعظم (من كنت مواله فهذا علي مواله)..
فهنيئاً ملن توىل أمري املؤمنني عليه السالم ..وهنيئاً
ملن حظي بزيارته يف الدنيا وشفاعته يف األخرى..
وهنيئاً ملن سار على نهجه القويم؛ ألنه صراط اهلل
املستقيم.
ط�لال احلكي��م /طالب علم :عي��د اهلل األكرب عي ٌد
لي��س ككل األعي��اد ..عي ٌد أقره اهلل تعاىل يف حمكم
كتابه وجعله واجباً على كل املسلمني.
هو يوم تثبيت الوالية الشرعية إلحقاق احلق
وإزهاق الباطل ودحر كل الدسائس اليت كانت
حتاك على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأمري
املؤمنني عليه السالم من أجل االنفراد بالسلطة
واخلالفة ،فأمر اهلل تعاىل رسوله الكريم بأن يعلن
الوالية وأن ي ّقر بالوصية بعده ألمري املؤمنني عليه
السالم وأن جيعله السيف الذي يسلطه على رقاب
الكافرين واملرتدين.
حس��ام الك��ويف /إعالم��ي :عي��د الغدي��ر عي��د األم��ة
اإلس�لامية مجع��اء ،عي��د الغدي��ر األغر ي��وم اإلقرار
باألنوار املقدس��ة ،به اكتمل الدين ومتت الرسالة..
وثبت��ت والي��ة أم�ير املؤمن�ين عليه الس�لام ،وفيه قد
تب�ين احل��ق بإعالن م��ا أمر اهلل ع ّز وجل به للرس��ول
األعظ��م صلى اهلل عليه وآل��ه ،بقوله تعاىل( :يَا أَ ُّيهَا
الر ُس ُ
ك ِمن َّرب َ
ول ب َِّل ْغ َما أُن ِز َل إِ َل ْي َ
ِّك).
َّ
عم��ار كت��اب اخلفاج��ي /ترب��وي :ه��و عي��د اهلل
األك�بر وعي��د املؤمن�ين ال�تي تبته��ج ل��ه األبص��ار
واألفئدة والقلوب حني تنادي ،وتقول :بخ ..بخ لك
يا أبا احلسن ،يا ولي كل مؤمن ومؤمنة..
ورحم الشاعر الذي يقول:
َن ْف ِسي َع َلى ذ ْ
ِك ِر املُ ْر َت َضى َط ُرب ْ
َـت
َ
َ
َ
ك َب ْـت
َف َسفِين ِة أ ْه ِل ال َب ْي ِت ق ْد َر ِ
وِ
وي ال َّن ْه ِج َق ْـد ُ
ّت َع َل ُ
ك ِت َب ْـت
َه ِو َي ِ
ال ّع َّذ َب اهلل أُ ِّمـي إِ َّن َهّـا َش ِرب ْ
َـت
ُح َّب ال َو ِص ِّـي و ّ
َغ َّذ ْت ِنيـ ِه ِبال َّل َب ِـن
ْحاً ِم َن ال َّز َم ِـن
َر َض ْع ُت ِم ْن َث ْد ِيهَا َرد َ
َح َّتى َ َ
اب ِف ب َ
َدنِي
نا ُح ُّب د ِ
َاح َي ال َب ِ

هلل ِم ْن َح َّر ٍة َطاب ْ
َم ْـن َل َب ِـن
َـت و ِ
َ
َ
وَك َ
ان لِي وَا ِل ٌد َي ْه َوى أبَـا َح َس ِـن
َف ِص ْر ُت ِم ْن ذِي و َذا أَ ْه َوى أَبَا َح َس ِن
صب��اح اهلامش��ي /موظ��ف :يع��د عي��د الغدي��ر م��ن
األعي��اد اإلس�لامية العظيم��ة واخلالدة ،وه��و اليوم
ال��ذي أعل��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه في��ه
للن��اس ّ
إن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب علي��ه الس�لام ه��و
إمامك��م وقائدك��م من بع��دي ،وهو ح��دث خالد يف
التاري��خ اإلس�لامي ال ميك��ن لن��ا امل��رور علي��ه م��رور
الك��رام ،فهنيئاً لألمة اإلس�لامية ه��ذا اليوم اجمليد،
ونس��أل اهلل العلي القدير ّ
حبق هذا اليوم أن يكش��ف
ه��ذه الغم��ة عن هذه األم��ة وجيعلنا من املتمس��كني
بوالي��ة عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب علي��ه الس�لام وأبن��اءه
الطاهرين عليه السالم.
صف��اء الفي��اض /م��درب تنمي��ة بش��رية :عي��د اهلل
األك�بر ،عي��د الش��يعة األغ��ر ،ي��وم تنصي��ب اإلم��ام
عل��ي ب��ن أب��ي طالب علي��ه الس�لام أم�يرا للمؤمنني
وخليفة للمسلمني .فال دين بال أمري املؤمنني عليه
السالم وال نعمة إ ّ
ال بإمتام احلجة البالغة« ،فعلي»
مي��زان احل��ق والصراط املس��تقيم ..وس��يظل عيدك
س��يدي عي��د اهلل األك�بر ..ه��ذا الي��وم ه��و مف�ترق
الطرق ،ظهر احلق فيه وكمل الدين.
ماه��ر الش��مري /كاس��ب :أش��كر رب��ي عل��ى هدايته
واختي��اره ،أن أتن � ّور بن��ور الوالي��ة ال�تي ميثله��ا ي��وم
الغدي��ر ،أن��ه ي��و ٌم رس��م في��ه الرس��ول األعظ��م صلى
اهلل علي��ه وآل��ه طريق اإلس�لام واحلق م��ن بعده .إنه
ي��وم لتجدي��د ال��والء وتأكي��د الوفاء حلض��رة أمري
املؤمن�ين عل��ي ب��ن أبي طال��ب عليه الس�لام ..إن هذا
وتعبست
اليوم تبش � ّرت فيه وجوه املؤمنني واألخيار،
ّ
وجوه الضاللة والطغيان..
صاحل مهدي /كاسب :ماذا ميكن لي أن أصف يوم
الغدي��ر وص��وت الن�بي صل��ى اهلل عليه وآل��ه يعلو يف
ذل��ك الي��وم منادي �اً م��رات ومرات :ي��ا أيه��ا الناس..
ي��ا أيه��ا الن��اس ..حت��ى أخ��ذ منه��م امليث��اق والعه��د
بالتبلي��غ والبيع��ة ملن س��يتم املس�يرة حت��ى ال يرجع
عه��د اجلاهلي��ة األوىل بينه��م فم��ا كان م��ن ه��ذه
األم��ة إال اجلف��اء والع��ودة إىل جاهليته��م ،فليته��م
مسعوا بإذن واعية.
حي��در الطرحيي/حماس��ب :ه��ذا الي��وم إجه��ار
اخلال��ق وتصرحي��ه بإبالغه��ا بعد أن مهّد هلا وأش��ار
إليه��ا ولك��ن الن��اس أب��وا الفهم ف��كان ه��ذا اليوم هو
احلجة على العباد إىل يوم يبعثون.
ان وقوف النيب صلى اهلل عليه وآله يف (غدير خم)
وإعالنه خلالفة علي بن أبي طالب عليه السالم من
بعده هو انتصار للحق واإلسالم .وحنن هنا اليوم
نؤكد جتديد عهدنا ووالئنا وطاعتنا لك يا أمري
املؤمنني فتق ّبل يا اهلل م ّنا ذلك.
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إعداد:
قسم الشؤون الدينية
شعبة التبليغ
الشيخ مصطفى ابو الطابوق
الشيخ محمد الماجدي
الشيخ جميل البزوني
الشيخ محمد رضا الدجيلي

مسائل شرعية حول التعامالت النقدية
اإلسالم دين املعاملة
التوازن وجنوح الفكر
مفهوم األمي واألمية يف القرآن الكريم

مسائل شرعية حول التعامالت النقدية:
هــذه جمموعــة مــن املســائل الشــرعية املتعلقــة بأحــكام الوافديــن إىل
املراقــد املقدســة مــع أجوبتهــا علــى ضــوء فتــاوى مساحــة آيــة اهلل
العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني دام ظلــه الــوارف آملــن
االنتفــاع بهــا.
اعداد :الشيخ مصطفى أبو الطابوق

الس��ؤال :أود اإلستفس��ار ع��ن احلك��م الش��رعي خبص��وص
ش��راء س��يارة بالتقس��يط  ,إذ َّ
أن هناك الكثري من ش��ركات
الس��يارات و ال��وكالء احمللي�ين الذي��ن يقدم��ون خدم��ات
بي��ع الس��يارات اجلديدة و املس��تعملة عن طريق األقس��اط ,
فعندما يتقدم املش�تري لش��راء س��يارة باألقساط تقوم هذه
الش��ركات و ال��وكالء بتقدي��م طل��ب إىل املقرضني الذين
يتعامل��ون معه��م  ,و املقرض��ون بالدرج��ة االوىل هم البنوك
وإحت��ادات اإلمتان  Credit Unionsالذين يقومون بأخذ
نس��بة فائ��دة عل��ى الق��رض و حس��ب م��دة يت��م تعيينه��ا ,و
بالتأكي��د توج��د بعض العقوبات أو الغرامات يف حال عدم
التسديد يف املدة املعينة.
يت��م إحتس��اب ه��ذه الفائدة عل��ى معطيات ع��دة مهمة مثل
الس��جل املال��ي للش��خص و الدخل و إلتزام��ه بدفع القوائم
و هك��ذا  ,يع�ني بص��ورة عام��ة تكون نس��بة الفائدة لش��خص
موظ��ف م��ع دخ��ل ثاب��ت ( ) %٤أو ( ) %٣.٧٥أو ( ) %٥أو اكث��ر
او اقل ,فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حالل أو حرام؟
بوركتم و شكراً جزي ً
ال
اجل��واب :إذا كان املقص��ود ب��أن املقرض�ين هم م��ن يقومون
بش��راء الس��يارة م��ن ش��ركة الس��يارات وم��ن ث � ّم بيعه��ا
باألقس��اط عل��ى أن تك��ون نس��بة الفائ��دة ج��زء م��ن
الثم��ن  :فه��ذا ال ب��أس ب��ه .نعم ف� ُ
�رض غرامةٍ أو
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عقوبةٍ يف حال التأخري يف التسديد هذا غري جائز.
وإن كان املقص��ود ّ
أن أصح��اب الش��ركة هم من يقومون
بالبيع مباش��ر ًة للمش�تري  ،وتسديد الثمن ّ
إنا يكون من
املقرض�ين  ،وه��م بدورهم يرجعون على املش�تري بفائدة :
فهذا حرام.
الس��ؤال :إش�تريت أرض وبع��د اإلنته��اء م��ن كتاب��ة عقد
املبايعة وتوقيع البائع واملشرتي والشهود برضا اجلميع...
تواعدن��ا إلف��راغ الصك يف احملكمة ...ولكين تفاجأت بأن
البائع قد عدل عن رأيه!
ّ
هل األرض حبكم املغصوبة مين ؟
اجل��واب :إذا مت البي��ع ف�لا جي��وز الع��دول إ ّ
ال إذا كان ل��ه
خيار.
ختصص
الس��ؤال :ه��ل جي��وز البيع والش��راء من حم�لات ّ
بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟
اجل��واب :الترخي��ص يف التعامل باملنتوجات االس��رائيلية
ومنتوج��ات الش��ركات ال�تي يثب��ت بص��ورة مؤك��دة انها
تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز بي��ع مالب��س عليه��ا ص��ورة اخلم��ر،
كدعاية لشربها؟
ّ
اجلواب :حيرم لبسها ،واالجتار بها.
السؤال :ما حكم البيع والشراء وفتح األماكن التجارية
يف أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟
اجل��واب :إذا ع � ّد نوعاً من ع��دم املباالة مبا جرى على أهل
البيت (ع) يف هذين اليومني احلزينني فال ب ّد من تركه.
السؤال :هل جيوز بيع الدم وشراؤه للعالج؟
اجلواب :جائز.
السؤال :هل جيوز بيع وشراء فرشاة األسنان خيوطها من
شعر اخلنزير؟
يتنجس
اجلواب :جيوز ش��راؤها وبيعها واستعماهلا ولكن ّ
الفم باستخدامها.
السؤال :ما حكم بيع الذهب املستعمل؟
اجلواب :جيوز ولكن اذا كانت املبادلة بني ذهب مستعمل
وذه��ب جديد باخت�لاف الكم ّية بطل البيع والب ّد من بيع
ّ
ّ
مستقل.
كل منهما بثمن
الس��ؤال :ماحكم بيع وش��راء االلعاب احلاوية على اغاني
االطفال وموسيقي باللغة االجنبية ؟
اجلواب :الجيوز.
السؤال :انا صاحب حمل موبايل واود ان اسأل هل ميكن
ان ابيع االجهزة بالتقسيط مع حتميله مبلغاً معيناً فهل
جيوز البيع؟

اجلواب :جيوز بأن تبيعه سلفة.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز بي��ع جم�لات اخلالع��ة يف ب�لاد تغلب
فيها الكفار؟
اجلواب :ال جيوز مطلقاً.
السؤال :انا من حميب الكالب وارغب يف معرفة جواز بيع
وشراء الكالب وهل جيوز وضعه يف حديقة املنزل؟
اجلواب :ال جيوز البيع والش��راء وجيوز وضعه يف حديقة
ينجس ما يالقيه برطوبة مسرية.
املنزل ولكنه جنس ً
الس��ؤال :ه��ل تص��ح معامل��ة بيع حل��م غنم مذب��وح بلحم
غنم حي مع الزيادة ؟
ً
اجل��واب :ال يص��ح لكونه��ا من جنس واحد فيك��ون ربا مع
الزيادة.
السؤال :هل جيوز لي الشراء يف شهر حمرم وخاصة انين
حباج��ة ال��ي ش��راء مالب��س صيفي��ة باالضاف��ة الي ش��راء
حلي ذهبية؟
اجلواب :ال ينبغي ذلك وال حيرم.
السؤال :قد تذهب املرأة إىل بائع الذهب وتستبدل خامتاً
ذهبي �اً خب��امت ذه�بي آخ��ر مث ً
ال ،وتدف��ع للبائ��ع مبلغاً من
امل��ال إضاف��ة إىل خامته��ا لتحص��ل على اخل��امت اجلديد،
فهل هذه املعاملة جائزة؟
اجل��واب :إذا كان ب��وزن واح��د ف�لا جي��وز نع��م جي��وز ان
تبيعه حمبسها وتشرتي منه حمبسا آخر.
ً
الس��ؤال :ه��ل جي��وز التجارة يف مالبس الرق��ص علما اننا
نسكن يف اوروبا؟
اجل��واب :ال جي��وز عل��ى االح��وط اذا كان االس��تعمال
املتعارف هلا خاص بالرقص.
الس��ؤال :تق��وم الدول��ة مبص��ادرة بع��ض االلي��ات م��ن
الدراج��ات الناري��ة اوالس��يارات م��ن املواطن�ين املخالف�ين
لبع��ض قوانني التس��جيل هل��ذه االليات حبي��ث يصار الي
حجزه��ا يف م��آرب للدول��ة وبع��د م��رور زم��ن مع�ين عليه��ا
تق��وم الدول��ة بوضعه��ا ضم��ن امل��زاد العل�ني لبيعه��ا الي
شخص فهل جيوز شراؤها مع عدم رضا صاحبها ؟
اجل��واب :اذا كان��ت احلكوم��ة خمول��ة م��ن قب��ل مالكه��ا
الش��رعي يف بيعه��ا مبقتض��ي ش��رط معامل��ي صري��ح
اومضم��رة اوحنوهم��ا يف البضائع اليت خت��زن يف املوانيء
حي��ث تش�ترط احلكوم��ة لنفس��ها ح��ق بيعه��ا اذا مل يت��م
نقلها خالل مدة حمدودة فالبيع والشراء صحيحان واال
فال بد من مراجعة املالك الشرعي بشان ذلك.
الس��ؤال :ان��ا صاح��ب حم��ل بي��ع امل��واد الغذائي��ة وكث�ير
تعامل��ي م��ع االطف��ال الصغارالذي��ن يرس��لونهم اهله��م
للشراء فهل يوجد اشكال؟
اجل��واب :جي��وز يف االش��ياء اليس�يرة ال�تي ج��رت الع��ادة
بتصدي الصيب املميز ملعاملتها.
الس��ؤال :م��ا رأيك��م يف م��ا يس��مى البي��ع باالج��ل وكي��ف
يكون؟
اجل��واب :ان تبي��ع جنس �اً بقيم��ة تزي��د على قيمت��ه النقد
وهو صحيح مع تعيني املدة.
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اإلسالم
دين المعاملة
أمحد آل حممود املوسوي

ان شخصية رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) اجلاذبة لآلخرين وما متيزت به من
صفاة انسانية عظيمة اخرى  ،كان الد أعدائه يقع حتت تأثريه كونه تعامل مع
االخرين بسياقات و لياقات اسالمية جذبت له احملبني و املريدين بصورة عجيبة و
هذه الس��مة كانت هلا مردودات يف اطفاء العديد من الفنت اليت تقع بني املسلمني
واملعادين هلم آنذاك ومن بني تلك املواقف اليت اسلم بها جمموع من الكفار بسبب
حسن معاملة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) هي غزو بين املصطلق.
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يف احلروب اليت كانت تقع بني املسلمني
واملخالفني يف عهد رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) كانت تعامل املسلمني مع الطرف االخر
حتت اشراف ودراية الرسول حممد اليت كان
يستمدها من تعاليم ومبادئ الدين االسالمي
اليت من خالهلا حفظ كرامة االنسان حتى
يف احلك الظروف وهي ظروف احلرب اليت
تضيع فيها عادة السلوكيات املنضبطة و تصدر
من الكثري من الناس بعد االخطاء بسبب شدة
االوضاع اليت مير بها االنسان يف تلك اللحظة
سبب الغزوة:
وسبب هذه الغزوة ان بين املصطلق كانوا
ينزلون على بئر يقال هلا :املريسيع ،من ناحية
قديد اىل الساحل ،وكان سيدهم احلارث بن
ابي ضرار دعا قومه ومن قدر عليه من العرب
اىل حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،
فأجابوه ،وجتمعوا وابتاعوا خيال وسالحا،
وتهيأوا للحرب واملسري معه.
فبلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله اخلرب،
فأرسل بريدة بن احلصيب السلمي ليتحقق
ذلك ،فأتاهم ،ولقي احلارث وكلمه ،مظهرا
انه منهم ،وقد مسع جبمعهم ،ويريد االنضمام
بقومه ،ومن اطاعه اليهم ،وعرف منهم صدق
ما بلغهم عنهم ،فرجع اىل رسول اهلل فأخربهم
بأنهم يريدون احلرب ،فلما اخرب بريدة النيب
صلى اهلل عليه وآله بصحة ما بلغه دعا صلى
اهلل عليه وآله الناس فأسرعوا للخروج ،فخرج
معه سبعمئة ومنهم ثالثون فارسا منها عشرة
للمهاجرين وعشرون لألنصار.
املعركة ونتائجها:
خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف مجع
من اصحابه حتى لقيهم عند ماء يدعى
(املريسيع) ونشبت احلرب بينهم وبني املسلمني،
ولكن صمود املسلمني وبسالتهم اليت كانت
قد أرعبت قلوب قبائل العرب تسببت يف ان ال
يطول القتال بني املسلمني وبني بين املصطلق
فتفرق جيش العدو بان قتل منهم عشرة رجال،
كما وقتل رجل مسلم خطأ ،فصاب املسلمون
غنائم كثرية وسبوا مجاعة كبرية من نساء
بين املصطلق( .تاريخ الطربي)260/2 :
وقتل فيها علي مالكا وابنه ،وسيب علي جويرية
بنت احلارث بن ابي ضرار ،فجاء بها اىل النيب
صلى اهلل عليه وآله فاصطفاها لنفسه ،فجاء

ابوها اىل النيب صلى اهلل عليه وآله فقال :يا
رسول اهلل ان ابنيت ال تسبى ،انها امرأة كرمية
فقال :اذهب فخريها ،فقال :لقد احسنت
وامجلت ،فاختارت رسول اهلل ،فاعتقها(كشف
الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ
جعفر كاشف الغطاء.)112/1 :
فلما رأى احلارث هذا الفعل من رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله آمن هو ووالده به ،وأسلم ناس
آخرون من قومه كانوا معه فأسلمت هي أيضا.
الزواج املبارك:
خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه جويرية بنت
احلارث اىل ابيها ،فزوجه اياها ،واصدقها
اربعمئة درهم ،فلما بلغ الناس ان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله تزوج جويرية بنت احلارث
وكان بأيديهم بعض األسرى من بين املصطلق
قالوا :اصطهار رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
فاطلقوا ما كان بأيديهم من أولئك األسرى
وكانوا مئة عائلة ،فما علم امراة اعظم بركة
على قومها منها ،فقد اعتق بتزوجيه اياها
مئة أهل بيت من بين املصطلق ،وكان ذلك
سببا يف اسالم قبيلة بين املصطلق فكان نصرا
للمسلمني.
وهكذا اطلق مجيع اسرى بين املصطلق الذين
كانوا بأيدي املسلمني رجاال ونساء بفضل
ذلك الزواج املبارك.
ملاذا تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
جويرية بنت احلارث؟
ان النيب صلى اهلل عليه وآله عندما قاتل
بين املصطلق ال ألجل ابادتهم او سلبهم بل
إلسالمهم ألنهم كانوا كفار وحلفاء قريش
آنذاك وألنهم أعلنوا احلرب ضد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله.
كان العرب سابقا يف احدى سلوكياتهم اذا
ارادوا ان يتقربوا اىل شخص ما ،او يقصدون
مصلحة ما ،يتصاهرون وهذا أمر متبع عندهم
وفيه شواهد كثرية فلوال زواج رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله من ابنة احلارث بالطريقة
احملرتمة واملعربة عن احرتام النيب لإلنسان
كانسان ،ملا كان احلارث وابنته وقبيلته قد
أسلموا وآمنوا به وكان هذا سبب الزواج منها
دون غريها من نساء بين املصطلق.

كان العرب سابقا
اذا ارادوا ان يتقربوا
الى شخص ما ،او
يقصدون مصلحة ما،
يتصاهرون وهذا أمر
متبع عندهم وعليه
شواهد كثيرة
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التوازن وجنوح

الفكر...
سيد فاروق حمسن ابو العربة

م��ن خصائص اإلس�لام مفهوم الت��وازن واالعتدال ،وحنن الي��وم بأمس احلاجة اىل ان نسرتش��د منهما
ألخالقن��ا ،ونهتدي اىل عقيدة طيبة ملؤها االس��تقامة ،خالية من الغل��و والتعصب واالحنراف ،وهو ما
عربت عنه مصادر التش��ريع االس�لامي الكتاب والس��نة يف بياناتهما ،أنهما طبق��ا للفطرة واقتضاء
للحكمة ان يف تصرف االنسان مع أخيه االنسان ومع احليوان واجلماد والنبات ال بد من اعتدال ليتحقق
مفهوم لقب اخلليفة على األرض.

فالتوازن عصب دين املسلم تقيده ضوابط لئال
يتطرف او ينجر اىل ما خيالف طبيعته وانتمائه
حتريرا لنفسه وفكره من براثن اهلوى ،واألمراض
اخللقية ،وعوارض الشيطان ،ولئال حتصل زيادة
وغلو يف جانب ،او نقصان وتهاون يف جانب
اخر ،ومن غري اجنذاب اىل الدنيا وترك االخرة
وبالعكس ،وبكليهما تعطيل ملشاريع االنسان،
وهو ما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه واله حني علم
ان رجال قد انقطع للعبادة وترك الدنيا ،قال :من
يطعمه ويسقيه؟ قالو :اخوه ،قال :اخوه اعبد منه
(اصول الكايف ،)482/2 :وهي اشارة اىل وجوب
مراعاة االعتدال بني متطلبات الدنيا ومتطلبات
اآلخرة كما يف قول االمام الصادق عليه السالم:
(ليس منا من ترك دنياه آلخرته وال أخرته لدنياه)
(وسائل الشيعة )49/12 :وكذلك ان يتوازن بني
معطيات الروح واجلسد ،او بني الظاهر والباطن.
فاملشرع االسالمي يرى يف املفاهيم املتوازنة
املعتدلة ،ادوات متنع من التسرب اىل أخالق ملتوية
او اىل عقيدة فاسدة ،مييل بها عن اخلط املستقيم
مثال اىل االفراط والتعصب والتشدد يف امور نهى
االسالم عنها يف قوله تعاىلَ ( :و َل ْو ُ
نت َف ًّظا
ك َ
ضْ
َغلِ َ
يظ ْال َقْل ِب َالن َف ُّ
وا ِم ْن َح ْو ِل َك)(القصص،)77 :
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فاملتعصب واملتشدد قد يقع يف حبائل الشيطان
وتسويالت ابليس وينفذ خمططاته ،ولعله حيسب
انه على احلق.
فاملعيار يف االحنراف والتطرف او يف االفراط
والتفريط ،نوه عنهما رسول اهلل صلى اهلل عليه
واله يف قوله( :ان اهلل تعاىل فرض فرائض فال
تضيعوها وحد حدودا فال تتعدوها وحرم اشياء
فال تنتهكوها وسكت عن اشياء رمحة بكم من
غري نسيان فال تسألوا عنها)(تفسري ابن كثري ج2
 -ص)109

املصطلح بني رفض الدواعش وقبول املسلمني

بالنظر النتشار ظاهرة الغلو عند مجاعات متطرفة
يف اجملتمع اإلسالمي ،باألمس اخلوارج واليوم
الدواعش والقاعدة والنصرة ،استعملوا البدع
ومتادوا يف ابدال املفاهيم االسالمية مبفاهيم ال
شأن هلا باالسالم ،فاسهمت اعماهلم يف صناعة
عقيدة جديدة ،فدعت اىل ضرورة تواجد العلم
واملعرفة ،وترسيخ الوسطية والتوازن ،لكشف
زيف ادعاءاتهم على ضوء الثوابت الدينية لردع
اولئك املبتدعني املغالني وتنبيه املسلمني اىل خطورة
اضطراب املعايري وانعكاساتها على سلوكيات
افراد االمة وتبيان ما يلصق باالسالم من تلك

العقائد الفاسدة ،فأولئك أخذوا على عاتقهم
التشكيك بكل ما يرتبط بعمل املسلمني انه
شرك ،وهذا الوهم قادهم اىل التشدد ومن ثم اىل
وعدهم
التكفري والتفجري واالفتاء بقتل املسلمني َّ
مهدوري الدم بدون التحقق او الرجوع اىل القرائن
اليت تثبت خطأ زعمهم ،وهذا حسب عقيدتهم دفاع
عن التوحيد ..فساقهم اجلهل عن غري معرفة اىل
تقطيع اوصال االمة ،وبث روح التفرقة بني املسلمني
فقدموا خدمة جمانية للصهيونية العاملية ،وبسطوا
هلم اليد على اراضي وثروات االمة االسالمية
فأعانوا على تثبيت اقدامهم يف قلب العامل
االسالمي ،وال يهم ما يتداعى من الدين بسبب
اعماهلم املنكرة.
أما ادعاء االمر باملعروف والنهي عن املنكر
باسلوب القوة فهي طريقة يعرتض عليها االسالم
اذ (ال اكره يف الدين) وقول رسول اهلل صلى اهلل
عليه واله( :ان هذا الدين متني فاغلوا فيه برفق
وال تكرهوا عبادة اهلل اىل عباد اهلل فتكونوا
كالراكب املنبت الذي ال سفرا قطع وال ظهرا
ابقى)(شرح اصول الكايف ج -8ص.)271
فالتشدد باحلقيقة من اثار عماهم وخلطهم للمفاهيم
جعلهم ال يرون ما يراه االسالم ،واملنصفون يف
دراساتهم اخلصائص وطبائع البشر ،اثبتوا انهم
ليسوا من صفات االنسانية يف شيء ،ومبا انهم
مارسوا عقائدهم بغلو ،وافراط فاعطوا انطباعا
ان الدين االسالمي دين عنف ،فاخطر ما أقدموا
عليه انهم ربطوا بني االسالم واالرهاب يف عقيدة
ازهاق االرواح وهو تعاىل يقولَ ( :و َال َت ْق ُتلُ ْ
وا َّ
س
الن ْف َ
َّال ِت َح َّر َم اللُّ إِ َّال ِب ْ َ
ال ِّق)(االنعام .)151
احليوان ال يقتل كما يقتل الوهابي بطريقة مروعة
ال لشي اال ألجل خمالفته يف االعتقاد ،وبدل ان
يعطوا وال ًء هلل ولرسوله وجلماعة املؤمنني ارمتوا يف
احضان امريكا واليهود ،وامعنوا االضرار باألمة،
اليت هي خري امة اخرجت للناس ،دستورهم العلم
واملعرفة ،وبغريهما ال يطيع املسلم حق الطاعة
واالميان وان دخل قلب احدهم فال يتغرز كتغرزه
يف قلب من عرف وعلم ،وهذا الفرق جعلهم
يتعصبون وقادهم اىل ارتكاب افدح اجلرائم حبق
االنسانية ،لرؤيتهم الزائدة عن احلدود الشرعية،
وختطيهم االعتدال والتوازن اىل خارج اطار
الشرعية ،فتكشفت اراؤهم الضالة عن حتجر
الفكر وعمى القلوب املنكرة للحق ،فانهم غري
مسلمني من منطلق ان ليس يف االسالم مثل هذه
اهليأة العدوانية.

سنة االختالف

االختالف يف االسالم يعين احلرية واالرتقاء اىل
مستوى االخالق االنسانية ،وانه رمحة وال يعين
مطلقا انه االعتداء ،أو ان جنعل من انفسنا اوصياء
على عقائد الناس ،فنتعصب ونقاتلهم ،بينما

هم يدينون دين احلق ،وان اختلفوا يف الفروع،
ولكنهم جمتمعني يف االصول.
فالتعددية يف اآلراء باحلقيقة ارادها االسالم ،من
سنن اخللق ،فقد خيتلف الناس يف العقائد او يف
غريها ،لكن اهلل عز وجل ينظر مدى التزامهم
بالتقوى ،وما مدى تنافسهم يف اهلدى كما قال
تعاىلَ ( :و َل ْو َشاء َر ُّب َك َ َ
ل َع َل َّ
اح َد ًة َو َال
الن َ
اس ُأ َّم ًة َو ِ
ون ُ ْ
َي َزا ُل َ
م َتلِ ِفنيَ)(هود.)118/
فاملسلم يدين مبا يتوفر له من الدليل ،ألن املناهج
االسالمية متعددة وكلها يف دعواها احلكمة
واملوعظة احلسنة ،واالسالم يفسح اجملال للجميع
ويرتك هلم مساحة للتفكري ولتحكيم العقل،
وانصاف الوجدان ،فيما يذهبون به اىل عبادة اهلل
عز وجل.
ومل يكن بأي فرتة يف التاريخ االسالمي ان اكره
مسلم قسرا او قهرا على اتباع ملة او طريقة معينة
او تقليد مذهب او إمام ،وعلى هذا االساس نشأت
املذاهب والفرق االسالمية إال حركة منبوذة من
مجيع االمة ،مساهم رسول اهلل صلى اهلل عليه واله:
(كالب أهل النار او كالب النار)(كنوز احلقائق
للمناوي.)128/1 :
وفعال خرجت هذه احلركة من حتت الكثبان
الرملية ،اساءت الظن جبميع من شهد أن ال إله اال
اهلل فافتوا بتكفريهم وقتلهم ،أما بقية املسلمني
استعملوا اساليب الرأفة واحملبة واللني والتسامح
لتكون مدعاة لتحقق األخوة ،او رجاء جللب
اآلخرين يف اعتناق هذا الدين ال تنفريهم منه وهو
ضْ
نت َف ًّظا َغلِ َ
قوله تعاىلَ ( :و َل ْو ُ
يظ ْال َقْل ِب َالن َف ُّ
وا
ك َ
ِم ْن َح ْو ِل َك) (ال عمران ،)159 :وقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه واله( :املسلم من سلم املسلمون من
لسانه ويده)(مشكاة االنوار.)85:
الكفار فمن ابعد منهم ،عاملهم الفكر االسالمي
ً
حقوقا ،حق االقليات
بعناية ،واعرتف ان هلم
كاليهود والنصارى والصابئة ،فرتك هلم حريتهم
يف اقامة طقوسهم الدينية ،ومل يتعرض هلم ،او
يقصرهم على قبول االسالم او شيء منه.
فالشريعة االسالمية مل ترتك هذا اجملال مفتوحا،
فلم تدع شيئا اال ووضعت له حكما مبا مينع العنف
واالعتداء ،بل شجعت على كسب االتباع الذين
يدينون مع كل جهة لرتى لنفسها احلق بسلمية
النقاش ،واالستماع اىل اآلخر ،إال الوهابية ،وضعت
لنفسها عقيدة خاصة واحكام رفضت مبوجبها
اآلخر ،وقاتلته اال من تبعهم يف طريقتهم ،فبلغوا
الظواهر دون احلقائق والتشدد بدل التسامح،
والغلو واالفراط بدل االعتداء والتوازن والتوسط،
وهذا اجلديد الطارئ مل خترته البالد االسالمية،
ألن مزاجها من واقع مبادئها السلمية ،اما املبادئ
املزيفة املتجملة باإلسالم ،فهي من متارس اإلضرار
ني ،وهي ما ال ينبغي ان يؤمن بها املسلم
باملسلم ِ
احلقيقي ،خروج عن طاعة اهلل ورسوله.

االختالف في االسالم
يعني الحرية
واالرتقاء الى مستوى
االخالق االنسانية،
وانه رحمة وال يعني
مطلقا انه االعتداء ،أو
ان نجعل من انفسنا
اوصياء على عقائد
الناس..
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مفهوم األمي واألمية
يف القرآن الكريم
أ.م.د.عادل عباس النصراوي
كلية الرتبية األساسية  -جامعة الكوفة
ين ي َّ
وردت لفظة ( األمي واألميني ) يف بعض اآليات مرة ينسب إليها يف قوله سبحانه َّ
َتِبع َ
(الِذ َ
ُون
ب ُ
ون ُه م ْ
َك ُتوبًا ِع ْن َد ُه ْم ِف َّ
ول َّ
ي ُد َ
َّس َ
يل )(سورة االعراف  /اآلية
النِ َّ
الر ُ
األم َّ
نـج ِ
الت ْو َراِة وَا ِإل ِ
ِّي َّالِذي َ ِ
ُ
ْ
ْ
اب ِإ َّال َأمَاِن َّي َوِإ ْن ُه ْم ِإالَّ
ون ال َيعَْل ُم َ
ِّي َ
ك َت َ
 ،)157ومرة أخرى يُنسب يف قوله تعاىلَ ( :وِمن ُه ْم أمُّ
ون ال ِ
يُ
َظُّن َ
ون )( سورة البقرة  /اآلية  ،)78واملقصود بعض العرب اعتنقوا اليهودية وال علم هلم بكتاب
ّ
التوراة وال علم له به ،وإنا خيتلقون كالمًا وينسبونه اىل التوراة(ظ :مدخل اىل القرآن الكريم
اب و ُ
 /د  .حممد عابد اجلابري ,)81 / 1 :وكذلك قوله سبحانه (و ُ
ين ُأ ُ
َاألمِّيِّ َ
َق ْل ِلَّلِذ َ
ك َت َ
ني
وتوا ْال ِ
َأَأ ْسَل ْم ُت ْم َفِإ ْن َأ ْسَل ُموا َف َق ْد ا ْه َت َدوا)(سورة آل عمران  /اآلية  ،)20فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود
ّ
والنصارى ،وأما األميني فهم العرب(ظ:م.ن).
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اب َم ْن إِ ْن َت ْأ َم ْن ُه
ّ
وأما قوله تعاىل( :و ِ
َم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
ْ
َ
ِبقِنطا ٍر ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َ
ُم َم ْن إِ ْن َتأ َم ْن ُه ِب ِدي َنا ٍر ال
ك وِ
َم ْنه ْ
َ
ك إِ َّ
َ
ً
َ
َ
َّ
َ
ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َ
ُم
ال َما د ْ
ُم َت َعل ْي ِه قائِما ذلِك ِبأنه ْ
س َع َل ْي َنا ِف ُ
ني َس ِب ٌ
يل َو َي ُقو ُل َ
األ ِّم ِّي َ
ون َع َلى
َقا ُلوا َل ْي َ
َع َل ُم َ
ِب و ُ
ون)( سورة آل عمران  /اآلية
َّ ِ
الل ا ْل َكذ َ
َه ْم ي ْ
 ،)75واملقصود باألميني هنا العرب أيضاً(ظ :م .
ن).
َّ
واألمر نفسه يف قوله سبحانه ُ
(ه َو ال ِذي َب َع َث ِف
ُ
ني َر ُسو ً
ِّ
َ
األ ِّم ِّي َ
ُم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آيَا ِت ِه َو ُيزكي ِه ْم
ال ِم ْنه ْ
َال ْك َم َة)(سورة اجلمعة  /اآلية
ُم ا ْل ِك َت َ
اب و ْ ِ
َو ُي َع ِّل ُمه ْ
 ،)2أي العرب.
نالحظ ّ
أن يف اقرتان لفظ (األميني) بالكتاب يف
جممل اآليات إحيا ًء بالضدية ،أي ضدية العلم
بالكتاب السماوي وعدم العلم به ،ملّا كان أهل
والنصارى يعلمون الكتاب
الكتاب من اليهود
ّ
ً
قراءة وكتابة وأخبارا ،فأن غريهم من األميني
يفتقرون اىل ذلك(ظ :تأريخ القرآن  /نولدكه:
 ,)14 - 13يعين ّ
النص املبارك ,هم
أن األميني يف ّ
الذين جيهلون الكتب السماوية وأخبارها عن
السماء بوصف الكتب السماوية قبل الرسالة
احملمدية كانت من ّزل ًة من اهلل تعاىل وترفدهم
بأخبار السماء وغريها من قصص األولني يف
حني يفتقر األم ّيون لذلك ،وقد تن ّبه أحدهم
جدال
هلذه املسألة وقال( :املسألة ال حتتاج اىل
ٍ
طويل « ,النيب األمي « يعين النيب املبعوث من
غري بين اسرائيل)( يف السرية النبوية  /د  .هشام
جعيط ،)43 / 1 :وع ّلل ذلك مبا كان لبين
اسرائيل من مفاهيم وتقاليد يف وصف غريهم،
أمي «و» ّ
أميي» مقابل
حني قال ( :ولكلمة « ّ
«أمم ُع َ
الم» أي أمم العاملني من
بالعربية ,وهي ُ
غري بين اسرائيل ،وكان اليهود مي ّيزون بينهم
آن)( م .
وبني اآلخرين ،واملفهوم ديين وعرقي يف ٍ
ن) ،إذاً كان األميون ليسوا ممن جيهل القراءة
والكتابة ،فقد َن َقلت املصادر ّ
أن هناك من كان
يقرأ ويك ُتب ,والدليل على ذلك عندما أَ َس َر
املسلمون جمموع ًة من قريش يف بدر جعل النيب
( صلى اهلل عليه وآله ) فداءهم أن يع ّلم ٌّ
كل أسري
منهم عشر ًة من املسلمني القراءة والكتابة .
أن أغلب العرب كان خيفيها ّ
غري َّ
ولعل السبب
يف ذلك يعود اىل أ ّنهم كانوا يُعيبون على َم ْن
يقرأ ويكتب وخاصة من الشعراء إذ (كانوا
يتوهمون ّ
أن معرفة الشاعر بالكتابة عيب ينقص
من شاعريته وذلك ألنهم كانوا يظنون ّ
أن
ٌ
حادث طاري ٌء على العرب وهو
معرفة الكتابة أم ٌر
من األمور املدنية اليت كانت تفسد األعراب
سليقتهم اللغوية الفطرية)( مصادر الشعر
اجلاهلي  /د  .ناصر الدين االسد ،)76 :ومن

مظاهر هذه احلالة ما نقله ابن قتيبة ( ت 276هـ
يب عليه مبعرفته
الرمة من شاهد وقد ِع َ
) عن ذي ُّ
عيسى
الرمة إذ يقول( :وقال
الكتابة فأنكرها ذو ُّ
َ
الرمة :ارفع هذا احلرف،
بن عمر :قال لي ذو ُّ
فقلت له :أتكتب ؟ فقال بيده على فيه ،أي :اك ُتم
علي :فأ ّن ُه عندنا عيب!) (الشعر والشعراء  /ابن
َّ
قتيبة ،)55 / 1 :غري ّ
أن هذا مل يكن مانعاً من
تع ّلم القراءة والكتابة ،بل كان هناك ُ
اب من
ك ّت ٌ
الشعراء وغري الشعراء ،وقد عثر الدكتور ناصر
الدين األسد على جمموعة من شعراء اجلاهلية
كانوا يكتبون ،منهم :زيد بن عدي العبادي،
ولقيط بن يعمر اإليادي ،واملر ّقش وأخوه حرملة،
ومن شعراء املدينة سويد بن صامت األوسي وعبد
اهلل بن رواحة وكعب بن مالك األنصاري ،ومن
الشعراء كذلك الربيع بن زياد العبسي ،وكان
هو وأخوته من ال َك َملةّ ،
وأن من صفات الكامل يف
اجلاهلية أن ُيسن الكتابة وكذلك كعب بن
زهري وأخوه جبري ،ولبيد بن ربيعة العامري(ظ:
مصادر الشعر اجلاهلي :د  .ناصر الدين األسد:
.)115 - 114
ُ
إذاً ،مل تكن األمية (مبعنى اجلهل بالقراءة
والكتابة متفشية عند العرب يف اجلاهلية وصدر
وييدها
ري منهم حيسنها ُ
اإلسالم ،بل هناك كث ٌ
غري ّ
أن مسألة العيب هي اليت غ ّلبت ذلك
عليهمّ ،
األمي واألم ّية
ولعل ما ُذكر من آيات يف
ّ
مل يكن حيتمل اجلهل بالقراءة والكتابة ،كما
األمي واألم ّيني من
ُرد على َم ْن قال أن لفظة
وي ُّ
ّ
املعربة بادّعائهم أن ال أصل هلا يف اللغة
األلفاظ
َّ
العربية(ظ :مدخل اىل القرآن الكريم  /د  .حممد
عربي يعين
عابد اجلابري ،)83 - 82 :بل هو لفظ ّ
األصل واملرجع واجلماعة والدين(ظ :مقاييس
اللفة  /ابن فارس - 31 :أم) ،وهذه املعاني تشرتك
(األمي
يف الرجوع اىل أصالة الشيء ،وملاّ كان
ّ
األمة مل يتع ّلم الكتاب فهو
الذي على خلقة ّ
أمه ،أي ال يكتب ،فكأ ّنه ُنسب اىل ما
على جبلة ّ
أمه عليه)( لسان
يُولد عليه أي على ما ولدته ّ
العرب  /ابن منظور - / 1 :أم) ،مبعنى ّ
أن لفظ
األمي قد تط ّور عن أصل وضعه اىل معاني أخرى
ّ
تشرتك مع األصول العامة يف أصل الوضع ،وأن
معان ودالالت أخرى يف بعض اللغات
ورود
ٍ
السامية ال خيدش عروبة هذه اللفظة واالدّعاء
على أ ّنها أعجمية(كانت لقضية عروبة األلفاظ
طعن لكثري
وعجمتها يف القرآن الكريم مثار
ٍ
من املستشرقني ،وقد تناولت هذه املسألة بشيء
النص
من التفصيل يف كتابي ( إشكالية فهم
ّ
القرآني عند املستشرقني 262 - 211 :فراجع
ذلك ) .

ُ
األمية
لم تكن
(بمعنى الجهل
بالقراءة والكتابة)
متفشية عند العرب
في الجاهلية وصدر
اإلسالم ،بل هناك
كثيرٌ منهم يحسن
القراءة والكتابة غير
ّ
أن مسألة العيب
هي التي غ ّلبت ذلك
عليهم
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في لقائه مع الوالية

سماحة السيد جعفر املروّج «دام توفيقه»:

جهود المؤسسات ليست بالمستوى المتناسب مع
موجات الغزو الفكري الهائلة والمنظمة
منذ مدة طويلة عرفت السيد جعفر مصلحا ومرشدا فلطالما كانت محاضراته وتوجيهاته تؤثر بشكل كبير في
المخاطبين وذلك  -وحســب ماراه  -لصدقه وجديته في طرح المواضيع التي تهم المجتمع والســيما الشباب ،
فدائما كنت الحظه يتعامل معهم برفق وتودد لكســبهم  ،وللســيد المروج التفاتة جميلة وهو يؤم المصلين
يوميا في جامع االمام الحســن عليه الســام حيث يطلب من المصلين ما بين صالتي الظهر والعصر من طرح
اســئلتهم واستفساراتهم واشــكاالتهم لمناقشــتها ويجيبهم بطريقة مقنعة ومحببة تتضمن عبارات الدعاء
حوار ثقافي فكــري لمجلة الوالية حول
والهدايــة  ،وفــي احد المرات وبعد فراغه من الصــاة طلبت منه اجراء ٍ
الواقع الفكري والثقافي للمجتمع فلبى طلبي ذلك برحابة صدر  ،فابتدأته سائال :

حاوره :هاشم الباججي

 على من تقع مسؤولية النهوض بواقع اجملتمعالفكري والثقايف؟
من الواضح ان الكثري ان مل يكن أغلبهم
من اآلباء واألمهات غري مؤهلني للنهوض
باملستوى الفكري لألوالد بشكل مباشر
لكن هلم دورا كبريا يف حث األوالد للتواجد
يف رياض الفكر والثقافة فجزء كبري وأولي
ُيلقى على اآلباء واألمهات وهذا بدوره يتطلب
والدين يتحسسان بشكل واسع دو َر النمو
الفكري والثقايف يف صيانة ورقي أبنائهم
حتى يكونوا قرة ألعينهم ،وبعد ذلك يأتي
دور املؤسسة األكادميية الحتضان األوالد يف
ً
وحتما بعدها ويف خالل
االبتدائية ورمبا قبلها
ذلك يكون للمؤسسة الدينية دور مهم أيضاً
يف استثمار فراغ األوالد يف العطل واملناسبات
الدينية ورسم الربامج لذلك.
 ما تقييمكم للواقع العلمي والفكري والثقايفللمؤسسة الدينية واملؤسسة االكادميية؟
أرى ان جهود املؤسسات ليست باملستوى
املتناسب مع موجات الغزو الفكري اهلائلة
واملنظمة اليت توجهت بقوة وساعد يف تكاثر
خطرها عدم أو ضعف حتسس الوالدين
بعواقبها الوخيمة ،فالبد من االلتفات خلطر
هذا الغزو واعداد العدة ملواجهته.
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 هل يقتصر دور املؤسسة الدينية على التبليغيف رفع ثقافة اجملتمع؟
البد للمؤسسة الدينية من اعتماد وسائل
واساليب متعددة ومبتكرة تناسب التطور
احلاصل يف العامل واجملتمعات لنكون قادرين

على مواجهة الغزاة ،فكما اختلفت اساليب
غزاة الفكر السليب فالبد من االستفادة من
كل اسلوب حيفظ او يرتقي بأنفسنا وأبنائنا
بان نكون حمصنني ومتفوقني.
 ما أبرز املشاريع الثقافية والفكرية الواجبعملها من قبل املؤسسة الدينية واملؤسسة
االكادميية للنهوض بواقع االنسان الفكري
واالخالقي؟
ارى ضرورة وضع براجما مناسبة ومركزة
من قبل ذوي االختصاص مبا يتناسب مع عمر
ونوع املتلقي لزرع الفكر الصحيح خباصة من
خالل الربامج الرتفيهية واحلوارات الثقافية
اليت بامكان املشاركني فيها من طرح اي
اشكال او شبهة ويكون املدير
سؤال او
ٍ
كاف من فن التعامل
هلذه امللتقيات على قد ٍر
ٍ
والتلقي واإلصغاء وتذويب احلواجز ،والبد من
استخدام الطريق املباشر وهو احلوار اهلادئ
والنقاش العلمي الرصني السيما مع الشباب يف
اجلامعات.
 ما مدى التعاون بني املؤسسات االكادمييةواملؤسسات الدينية؟
لألسف التعاون ضعيف لدرجة كبرية
واألسباب لألسف كثرية ،ومعروفة للطرفني
وال احب ذكرها ،وارى ان املؤسسة الدينية
واملؤسسة االكادميية هي عماد اجملتمع والبد
من تعاونهما بشكل جدي وفعال من اجل
الرقي بهذا اجملتمع.

ما سبب انتشار الكثري من االفكار الدينيةاملنحرفة واالحلادية يف اجملتمع السيما بني
الشباب؟
هناك أسباب عديدة ،ولكنها أكثرها تأثرياً
هو الضعف النفسي والضعف الفكري وفقدان
الثقة ،بني املوجه واملتلقي ومن املهم االلتفات
هلذه النقطة جيدا ،وكذلك من االسباب اخلرى
هو االنفتاح على االفكار األخرى بغري انضباط
من خالل وسائل التواصل والفضائيات.
ما هو احلل للوقوف بوجه هذه االحنرافات؟البد من دخول اشخاص مؤهلني نفسيا وعلميا
يف عواملهم واإلصغاء لشبههم واجلواب بشكل
رصني عليها ،بدون تعصب وانفعال واثبات هذه
االحنرافات فكريا وعمليا.

أقول للشباب
اتخذوا قرارا
حتى تبنى
بترو
شخصياتكم ٍ
عال..

كلمة توجهها للشباب؟أقول للشباب اختذوا قرارا حتى تبنى
شخصياتكم برت ٍو عال ،تع ّرفوا على الناجحني
بعد معرفة حقيقة النجاح ،ووفروا يف أنفسكم
أسبابها بقوة وال تستعجلوا كيف ينبغي أن
ً
فمثال من قرر أن يكون
تكون شخصياتكم،
مدخننا ،وملا عرف بعد ذلك ان قراره كان
ً
خاطئا ،هل يستطيع أن يغري حاله بسهولة أو
صعوبة ممكن أو غري ممكن هذا جمرد
مثال.
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نهر الكوفة يحصد االرواح

والغرق مأساة الشباب

حتقيق :علي الوائلي

كثيرة هي المآسي التي يحصدها شاطئ الكوفة من ارواح الشباب في فصل الصيف فمع كل
فصل صيف الهب يلجأ العديد من الشــباب للترويح عن انفســهم وإلطفاء حرارة اجسادهم
من خالل السباحة في هذا الشاطئ الكبير واكثرهم ال يحمل معه اي أدوات او معدات تحميه
من الغرق ليكون صيدا سهال يجرفه ماء الشاطئ بسرعته .
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وهناك تقف السيدة ام حسن على ضفاف شاطئ
الكوفة تناجي ولدها الغريق «حسن» وعيناها
مليئة بالدموع بعد أن ابتلعه النهر ومئات الغرقى
مثله .
كانت تشعل الشموع على قطعة من (الفلني)
وترسلها فوق سطح النهر لتسبح وسط أمواجه
يف املكان نفسه الذي غرق فيه ابنها قبل اسبوعني
عندما جاء مع اثنني من أصدقائه اىل شاطئ
الكوفة ليسبحوا وهو ال يعرف السباحة ابدا.
وتظهر على تقاسيم وجهها االمل واحلسرة وهي
تتحدث قائلة «كل مخيس نأتي انا واخته
الوحيدة ،وتضرب بكفها وسط املاء الذي بلل
عباءتها ومالبسها عندما كانت تعاتبه «ملاذا
اخذت ولدي وقتلتين مبوته».
ام حسن كانت قصتها من بني مئات القصص
األليمة اليت تتحدث عن مأساة وضحايا فقدوا
اعزاء يف هذه الظروف .
احصائيات خمتلفة ومتفاوتة تطرحها الشرطة
النهرية والدوائر املعنية حول اعداد الغرقى وحول
ابرز اسباب هذه احلاالت ،إذ يشري املقدم احلقوقي
حسني زناد مدير الشرطة النهرية يف مديرية
شرطة النجف االشرف ان حاالت الغرق يف فصل
الصيف حتدث يف كل احملافظات ولكن حنن
حناول التقليل من هذه احلاالت من خالل تسيري
الزوارق وان اكثر احلاالت اليت ننقذها هم ال
يعرفون السباحة فنحث املواطن على عدم االقرتاب
من االماكن اخلطرة.
ويضيف النائب االول حملافظ النجف االشرف
عباس العلياوي قائال :ان الشاب حيتاج لقضاء جزء
من وقته كأن يكون يف السباحة يف شط الكوفة
فتحصل حاالت الغرق بالنسبة للذين اليعرفون
السباحة فتقوم الشرطة النهرية بواجبها ,وهنا
اشري اىل ان عملية منع األشباب والشباب للسباحة
صعبة الن مساحة الشط وامتداده على طول
املناطق كبرية وايضا ليس من حق املفارز منع
الناس للسباحة.
الفراغ الكبري يف حياة بعض الشباب و ارتفاع
درجات احلرارة وعدم وجود مسابح حكومية
جمانية وارتفاع اجور املسابح االهلية اهم اسباب
غرق الكثري يف االنهر..
فيما يضيف امني عام منظمة رساليون وهي احدى
منظمات اجملتمع املدني حلقوق االنسان اسبابا
اخرى وهي انه ونظرا لإلهمال احلكومي لشرحية
الشباب وعدم متكينهم من احلصول على فرص

العمل وتفاقم البطالة مما ادى اىل خلق فراغ
كبري يف حياة هؤالء الشباب فدفعهم ذلك إلجياد
ما يشغلهم يف يومهم الطويل فمنهم من يذهب اىل
الكويف شوبات واملقاهي ولكن يف اآلونة االخرية ومع
ارتفاع درجات احلرارة والقطع اجملحف للكهرباء
وعدم وجود مسابح حكومية جمانية وارتفاع اجور
املسابح االهلية اضطرهم للسباحة يف االنهر
املوجودة يف احملافظة وخباصة شط الكوفة.
احلقوقي راضي صاحل اخلاقاني معاون احملافظ
للشؤون االمنية يبني ان ممارسة السباحة يف شط
الكوفة هو خارج الضوابط ومعظمهم ال جييدون
السباحة ويتعرضون حلاالت غرق وقد مت توجيه
النجدة النهرية واالرضية مبتابعة ومنع هؤالء
يف شط الكوفة خوفا على حياتهم وللحفاظ على
سالمتهم علما ان هنالك مسابح داخل احملافظة
وهي مسابح جيدة وموزعة وباستطاعة هؤالء ان
يلجؤوا اليها وميارسون عملية السباحة اما اجلهاز
االمين فهو قائم مبهامه وكذلك النجدة النهرية
وغواصيها على استعداد النتشال اي حالة غرق
حتدث وكثري منهم ينتشلون الغرقى قبل الوفاة
ويتم اسعافهم وايصاهلم للمستشفى لكن الناس
تلجأ للشط ملمارسة السباحة غري النظامية ويؤدي
هذا بدوره اىل مشاكل مجة وهو ايضا اشغال
للجهاز االمين .
ويبني مسؤول الشرطة النهرية الدور الذي تقوم
فيه الشرطة النهرية النقاذ الغرقى فيشري بان
الشرطة النهرية يف النجف تقوم بانقاذ الغرقى
وانتشال اجلثث باالضافة اىل احلاالت االمنية
والتجاوز على األنهر باالضافة اىل املفارز املنتشرة
يف مجيع احناء احملافظة من احليدرية اىل
القادسية اىل العباسية قواطع أخرى باالضافة
فان هناك بديال باالمكان ان يلجأ له املواطن وهي
املسابح على طول النهر ولدينا زوارق تتجول من
سدة الكفل حتى ناظم املشخاب تقوم بانقاذ حياة

ان عملية منع
األشبال والشباب
من السباحة صعبة
الن مساحة النهر
وامتداده على طول
المناطق كبيرة كما
انه ليس من حق
المفارز منع الناس
السباحة.
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عن طريق الزوارق او القتال احلر والقتال االعزل
والدورات مستمرة لتعليم السباحة ملدة شهر.
فيما يضيف العقيد سلمان عبد احلسن مدير
قسم التدريب والدورات يف مديرية شرطة حمافظة
النجف االشرف قائال «بالنسبة لنهر الفرات
االجراءات اليت اختذت يف فصل الصيف اجراءات
احرتازية بتوجيهات مدير الشرطة ملنع الناس
واصبحت لدينا مسابح وهذا رقي وهذا حصل من
خالل توجيه مدير الشرطة من خالل الشرطة
اجملتمعية ومن خالل مؤمتر وجهاء وشيوخ عشائر
النجف ولدينا مدربون وسيتم خترج عدد من
املنتسبني اجليدين ايضا من الدورة االساسية
للغوص والتدريب البدني والقتال االعزل والدورات
مستمرة ولدينا تنسيق مع وزير الشباب والرياضة
ووعدنا خريا ببعض املسابح تسخر ملديرية الشرطة
واصبحنا املركز االول لتدريب السباحني».

هناك مسابح كثيرة
جيدة في النجف
وقد اخذت بتوفير
الكثير من الفرص
للسباحين والرواد
وهواة السباحة
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املواطنني ايضا وكذلك اذا الحظت جتاوزات على
النهر او رمي االنقاض ونتخذ االجراءات القانونية
ونسلمهم للجهات املختصة وكذلك فان دوريات
الشرطة النهرية تتجول خالل اربع وعشرين ساعة
يف النهر لرصد احلاالت املشبوهة والدوريات تقوم
بتفتيش مجيع الزوارق املدنية وختضع للتفتيش .
دورات مكثفة لتخريج غواصني وسباحني النتشال
الغرقى
وتعمل الشرطة النهرية على زيادة كفاءة
منتسبيها من خالل تكثيف الدورات والتمتع
باللياقة البدنية وكيفية انقاذ الغرقى فيؤكد
املفوض كرار ابراهيم رحيم مدرب السباحة
واالنقاذ يف اكادميية شرطة النجف االشرف
الذي كان يدرب يف احدى الدورات اثناء اللقاء
به والتعرف على حماور الدورة بقوله ان هذه
الدورة وهي دورة الغواصني تعد الدورة االوىل يف
النجف االشرف وعلى مستوى حمافظات الفرات
االوسط والدورة مدتها ستون يوما العشرون االوىل
منها تكون للياقة البدنية والغواص جيب ان تكون
لديه لياقة جيدة جدا والعشرون الثانية هي
لتعليم السباحة للذي اليعرف والسباحة احلرة
وهي السباحة االوملبية وثم يتم حتويلهم للشرطة
النهرية ليتعلموا متارين الغوص االساسي ولدينا
دورات لتعليم انقاذ الغريق واسعافه وهي على
انواع منها الغريق املتهيج والغريق العالق والغريق
الغاطس والسباح املتعب وهي حركات الغواصني
تؤخذ اثناء الدورات وكانت هناك دورات سبقت
هذه الدورات املقامة منها كيفية القتال يف االنهر

املسابح االهلية معقمة وصحية وفيها من وسائل
االمان للسباحني.
واما النائب االول حملافظ النجف االشرف عباس
العلياوي فيطرح حلوال انية لتفادي حاالت الغرق
بقوله ان احلكومة احمللية تشجع على اجياد
مساحات ترفيهية او مساحات لتوفري الفرصة
للشاب النجفي بصورة خاصة ملا تعاني النجف
كسائر احملافظات ارتفاع درجات احلرارة ولكن
هناك مسابح كثرية يف النجف وهي مسابح جيدة
على الرغم من ان كلفتها ال تتالءم مع ذوي الدخل
احملدود لكن اخذت بتوفري الكثري من الفرص
للسباحني والرواد وهواة السباحة والشرطة النهرية
مزودة مبعدات االنقاذ لكن لالسف طول النهر ال
جيعل لديهم سيطرة كاملة النتشال اجلثث مما
يدفعنا اىل ان نشجع على ارتياد املسابح النها
فرصة جيدة وهي مسابح نظيفة وبيئة صحية مع
ان املبالغ قد تكون تشكل عائقا ولكن صحة االنسان
واحلفاظ على حياته هي الغاية لذلك ندعو حتى
الذين ميارسون السباحة يف شط الكوفة ان حيملوا
بعض اطواق النجاة اليت من املمكن ان يتمسك
بها وندعو الختاذ اجراءات السالمة واملسابح فيها
شروط السالمة لوجود اشخاص منقذين وجنادات
واملياه معقمة وحتى عمليات السباحة الميكن
السباحة اال بعد عملية غسل االنسان جلسده قبل
الولوج للمسبح حتى تبقى مياه املسابح نظيفة
ونشجع النها بيئة جيدة وصحية .
ويوضح الصحفي قصي الكناني فيما يتعلق
باملسابح قائال :على احلكومة ان ترعى الشباب
رعاية كاملة وان تفتح املسابح الصحية وحتت
مراقبة ومعقمة بدل ان يذهب الشاب اىل النهر
حيث يلجأ الشباب اىل شط الكوفة والبزول
ويتسبب بالكوارث والفواجع اليت يوميا نسمع
عنها فاالفضل فتح املسابح يف االقضية والنواحي
ومركز املدينة حيث يكون االقبال اوسعا ويكونوا
حتت االنظار ومضمون صحيا وامنيا .
اما مديرية شباب ورياضة النجف وهي املعنية

باهتمامات الشباب يف عموم احملافظة فيبني
مسؤوهلا سعد النجم بان املديرية ترعى اهتمامات
الشباب وهذا منبثق من قانون وزارة الشباب اليت
تعنى باهتمامات شبابية ورياضية لدينا منتدى
ُّ
ويعد منوذجيا جماور امللعب الدولي وهذا املنتدى
امسه الغري فيه مسبح ذو حوضني وعلى املواصفات
العاملية ولكن لسوء االحوال اجلوية ال ميكن
فتحه رغم انه مسبح متكامل وفيه جمموعة من
وسائل التعقيم واحواض ومنازع وخدمات كاملة
للمسبح ،ولكن هو مسبح مكشوف وهذا الكشف
يسبب وجود االتربة فال يسمح بفتحه يف الصيف
الن االتربة تؤثر على الفالتر ولذلك مضطرين
ان نفتحه ووجدنا حل اخر هو البحث عن مستثمر
لغرض تسقيف املسبح وحنن يف صدد هذا املوضوع
والوزارة مهتمة يف اجياد شخص مستثمر من اجل
استخدامه صيفا وشتاء.
ثالثة مسابح حكومية منها اثنان صرفت عليها
مبالغ طائلة اال انها مل تفتح وتتعرض للتهالك
واالندثار
ويستدرك النجم قائال لدينا مسبح اومليب وهو
للسباقات االوملبية وهو عميق يصل سبعة امتار
واملسبح االخر اربعة او مخسة امتار وايضا اليسمح
بفتحه لكل املرتادين وامنا هو للتدريب والتعليم
واملسابقات الدولية او احمللية واملنهج نفسه ايضا
سعت الوزارة إلجياد مستثمر يستخدم املسبح
صيفا وشتاء واليوم جاء مستثمر ومت توقيع العقد
خبصوص استثماره واستخدامه وهو يقع بني
النجف والكوفة على مقربة من الشقق السكنية
ولدينا مسبح قديم جدا متهالك اليصلح
لالستخدام وهو مسبح احلي الصناعي.
ويضيف ايضا ان رؤية الوزارة جتد يف حل االشكال
لضعف التخصيصات املالية يف هذا الوقت فلذلك
مضطرة اىل االستثمار وكذلك فان نقل
الصالحيات من الوزارة اىل احملافظة جعل عملنا
شبه متوقف واصبح العمل مباشرة مع احملافظ
وحنن ماضون يف هذا االجتاه وموضوع املسابح
حمدود.
ويؤكد مسؤول مديرية الشباب والرياضة يف
النجف ان تاخري االستخدام هلذه املسابح تع ّد
تهالكاً واندثاراً لألبنية وليس صحيحا عمليا
وهندسيا ولذلك اصبح ضرر للمنشآت يف التأخري
وهناك اسباب عدة منها قانونية ووكذلك
مايتعلق باملقاول يف املسبح االومليب اذ لديه تلكأ
كبري وسبب اخر هو الرتهل والروتني االداري اململ
وهو كان عائقا يف فتح هذه املسابح وحنن نبحث
عن الوسيلة العلمية وهو البد من تسقيف املسابح
لتصبح مغلقة وكل املسابح االهلية املفتوحة
مغلقة بسبب االتربة واالجواء الباردة شتاء
واالجواء الساخنة احلارة صيفا وموضوع املسبح
االومليب ستة مليارات ونصف ومتلكا ومعرض
لالندثار لكن مل يصرف املبلغ كله اذ تلكأ املقاول
يف اكمال املالحظات يف االستالم االولي والوزارة
تسعى إلجياد مستثمر كأحد احللول.

ستة مليارات ونصف مت صرفها على املسبح
االومليب الذي مل مل يفتح رغم انقضاء عشر
سنوات على انشائه
ويشري النجم اىل تاريخ انشاء هذه املسابح واليت مل
تسلم بعد حبديثه ان املسبح االومليب انشأ قبل عشر
سنوات اذ كان العمل فيه  2008وحلد االن يعترب
انه مل يسلم تسليما كامال تسليم اولي مل يسلم
مع وجود نواقص كثرية يف عمل املقاول واكثر
من مئة مالحظة على االنشاء ومن املفرتض ان
ينجزهن واذا عجز عن اكماهلن سيقوم املستثمر
باجنازهن وهذا حيتاج اىل وقت ومبالغ اضافية
واما مسبح الكوفة حديثا مت ارجاعه اىل الوزارة
وهو متهالك وحيتاج ايضا اىل مستثمر اما
التهديم واالعادة واما يرمم الن امكانيات الوزارة
حمدودة والوازرة التدعم االنشطة بسبب الظرف
املادي العصيب الذي مير به البلد؟!!
مطالبات برعاية شرحية الشباب ومحاية
السباحني منهم وفتح املسابح احلكومية
ويرى كثري من الشباب اجياد االماكن الرتفيهية
وخاصة املسابح االقل اجورا يف فصل الصيف
وارتفاع درجات احلرارة الالهبة مما يقيهم من
االمراض املصاحبة لبعض مياه االنهر وللحفاظ
على سالمتهم وهو االمر الذي اكد عليه كثري
من ممثلي منظمات اجملتمع املدني ومعنيني
حبقوق االنسان للحفاظ على الشباب ولتوفري
مسابح معقمة بدل ان حتصد ارواحهم االنهر
واالماكن اخلطرة يف السباحة.
عند ذلك تنتهي ماساة كل من يفقد عزيز من
اعزته يف شاطئ الكوفة او يف غريه لتوفر وسائل
السالمة ووجود املياه الصحية املعقمة فيطمئن
على ابنائه واعزائه واخوته وهم يروحون حرارة
الصيف وينعشوا اجسادهم كي ال تتكرر قصة
السيدة ام حسن وبقية االمهات الالتي فجعن
بأبنائهن.

أرتفاع درجات الحراة،
وانقطاع الكهرباء،
فضال عن تفاقم
البطالة ..ادى الى
خلق فراغ كبير
في حياة الشباب
يدفعهم إليجاد ما
يشغلهم في يومهم
الممل..
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فاقد الشيء ال يعطيه
حيدر رزاق مشران

همهمات
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أخذ يتأوه منزعجاً من شيء بينما كان يتحدث عن الصدق
واألخالق ..
سألته ما اخلطب؟ قال :املشكلة يف الصغار ال اعرف كيف
أتفاهم معهم ،فكثرياً ما أجد صعوبة يف تعليمهم وتربيتهم
على أصول االلتزام ،فكل ما أحاول تسيريهم على أمر شعرت
بصوتي يرجع كالصدى  ..فما أن أمت كالمي معهم حتى
أراهم ميلؤون علي البيت ـ بعد برهة قصرية ـ ضجيجا
وصراخاً ..
فقلت له :رمبا كان هنالك خطأ ما يف توجيههم  ..فلعلك
تلح عليهم بأمور ال تتالئم مع أعمارهم الفتية..
فتململ يف جلسته قائ ً
ال :وإن كان كما تقول ،فإن الواجب
عليهم ان يلتزموا مبا آمرهم به ،ولكن يبدو لي ان أبناء
هذا الزمان ال يطيعون آباءهم كما ينبغي وهم يف غمرة
(الستاليت) و(االنرتنت)..
رحم اهلل ذلك الزمان ..كلما ذكرت عصا والدي اقشعر
هلا بدني خوفاً..
فقلت له :ومن قال لك ان هذا هو احلل الصحيح !!..
فأجابين حبدة :وهل من الصحيح ان يرد علينا ابناؤنا ما
نقول هلم اليوم؟ قبل أيام كنت أحتدث مع ولدي الصغري
وأبني له فوائد الصدق ،وعلى اإلنسان أن ال يكذب مهما كانت
الظروف ،فقال لي ضاحكاً ولكن يا (بابا) ،قبل قليل حينما
اتصل صديقك على اهلاتف يسأل عنك ،أمل ختربني أن
أقول له أنك غري موجود؟ أليس هذا كذب؟!..
عند ذلك ضحكت من صاحيب ملء فمي وأخربته قائال:
يبدو ان ابنك الصغري ترجم قول من قال (فاقد الشيء ال
يعطيه) بطريقته العفوية إذ كان لزاماً عليك يا أخي قبل
أن تعلم أطفالك الصدق أن تبدأه بنفسك ،حتى تكون
مربياً هلم باألعمال ال باألقوال..

إعداد:
هاشم الباججي
حسن السالمي

مكتبات موقوفة
صدر حديثاً
همسات ثقافية
كتاب يف سطور
47

من اجمل مكتبات العالم

املكتبة
الوطنية
الربازيلية
تعد أكرب مكتبة يف أمريكا الالتينية والسابعة يف العامل ،
وهي مستودع الرتاث الوثائقي والبيبلوغرايف للربازيل ،بسبب
غناها باجملموعات القيمة اليت تصل إىل حنو تسعة ماليني
ً
ً
صفوفا يف
أيضا أول من نظم
وعاء مكتيب ،وبسبب كونها
علــم املكتبة يف أمريكا الالتينية.
تاريخ املكتبة
بدأ تاريخ املكتبة الوطنية عام  ،1755وذلك عندما تعرضت
مدينة ليسبون الربتغالية لزلزال عنيف ،حيث كانت املكتبة
امللكية تعترب من أهم املكتبات يف أوروبا يف ذلك الوقت،
وكانت اخلسارة غري القابلة للتعويض للربتغاليني ،الدافع
إىل نقل العديد من حمتوياتها إىل الربازيل  ،وعلى ثالث
مراحل :األوىل كانت يف عام  ،1810إضافة إىل اثنتني يف
عام  ،1811ويف بداية األمر متت استضافة املكتبة ،ضمن
الغرف العلوية ملشفى «ثريد أوردر أوف كارمل» ،املوجودة
ً
طبقا مليثاق أبرم عام
إىل جانب القصر اإلمرباطوري ،وذلك
.1810
ويف  29أكتوبر من عام  ،1810وهو التاريخ الذي مت
حتديده من أجل التأسيس الرمسي للمكتبة الوطنيةُ ،أصدر
مرسوم أمريي ينص على أن املكتبة امللكية جيب تأسيسها
من املوارد املالية للخزينة امللكية.
تطور املكتبة
ً
ووفقا هلذا املرسوم،
مت إصدار مرسوم رئاسي يف عام ،1907
مت تثبيت واجب الناشرين بإرسال نسخة واحدة من كل منشور
إىل ما كان يسمى حينها «بيبلوتيكا ناشيونال»  ،فأثرت
املكتبة بشكل كبري اضافة اىل دعم القائمني عليها ورفدها
بكل
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حسن السالمي
ماهو حديث من نظم واوعية مكتبية .
اجملموعات القيمة اليت حتويها املكتبة
حتتوي املكتبة على العديد من اجملموعات القيمة اليت قدر
عدد موادها بنحو  9ماليني مادة او وعاء مكتيب ،ومن بني
اجملموعات البالغة األهمية هنالك اجملموعة الصورية ،لترييزا
كريستينا ماريا املكونة من  21،742صورة فوتوغرافية،
مجعها اإلمرباطور بيدرو الثاني ،وتركها ملكتبة الربازيل
الوطنية.
تغطـــي اجملمــــوعة موضوعات متتد على مدى واسع ،إذ
تــوثق إجنازات الربازيل والشعب الربازيلي يف القرن التاسع
عشر ،كما تضـــم العديد من الصور الفوتوغرافــــية من
أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية ،التقط هذه الصورة
املصور الفوتوغرايف الربازيلي املشهور يواكيم خوزي إنسلي
باتشيكو ( ،)1912-1830وهي تصور تيــريزا كريستينا
ماريا ،زوجة اإلمرباطور اليت أصر اإلمرباطور على تسمية
ً
تكرميا هلا.
اجملموعة بامسها
وكانت آخر إمرباطورة للربازيل ترييزا كريستينا ،ابنة
امللك فرانسيس األول ،ملك صقلية ،وماريا إيزابيال ،ملكة
إسبانيا ،وقد مت االعرتاف بالقيمة الثقافية هلذه اجملموعة
ً
دوليا ،عندما ُأدخلت يف سجل ذاكرة العامل لليونيسكــو
يف عام  .2003كما حتتوي املكتـــبة العــــديد من الكـــتب
والدوريات واخلرائط والقطع املوسيقية والرسوم واملنقوشات
والصور ،وغريها من الوثائق املطبوعة واملخطوطات.
برامج وطنية لتعليم القراءة وتشجيع املطالعة
من بني الربامج اليت وضعها لتشجيع الناس على القراءة
برنامج «برولر» ،إذ مت إنشاء الربنامج مبوجب املرسوم الوطين
رقم  519يف عام  ،1992وبرغم قلة القوانني الداخلية
للربنامج ،فإنها بالفعل ذات مغزى كبري ،إذ تهدف إىل تنمية
االهتمام بعادة املطالعة يف أرجاء البالد ،وبناء شبكة من
برامج املطالعة ،إضافة إىل تهيئة الظروف للوصول السهل إىل
الكتب واحملفوظات املوجودة ضمن املكتبات.
مت دعم بنود هذا الربنامج ،ضمن قانون الكتاب لعام 2003
الذي أدى إىل إمكانية دعم مبادرات املطالعة ،جبعل سعر
ً
عبئا على املكتبات وعموم الشعب ،وذلك
الكتب أخف
ً
وخصوصا
مع احلصول على توزيع شامل يف أحناء البالد،
يف املناطق النائية األكثر فقراً اليت هي األصعب من حيث
توصيل املواد إليها ،كما أن هذا القانون حيفز ويتيح كل
السبل املمكنة ،للوصول إىل الكتب سواء يف املكتبة أو
متجر الكتب.

مكتبات موقوفة اىل مكتبة الروضة الحيدرية املطهرة

مكتبة املرحوم الحاج محمد زكي أحمد
1335هـ ـ 1404هـ

حممد باقر احلسناوي

وصلت مكتبة املرحوم احلاج حممد زكي أمحد بتاريخ  1صفر 1431هـ ،املوافق (2010/1/18م) اىل
مكتبة الروضة احليدرية داخل الصحن العلوي الشريف  ،وقد اهدى ورثة املرحوم حممد زكي املكتبة
واوقفوها اىل املكتبة احليدرية املطهرة  ،وقد ضمت املكتبة ( )440عنوانا من خمتلف العلوم الدينية
والتارخيية والثقافية واالدبية والسياسية وغريها .
حياته
ّ
ولد املرحوم يف مدينة النجف األشرف سنة 1917م يف حملة املشراق ،وأمت دراسته االبتدائية وخترج من
ثانوية اخلورنق يف النجف ،انتقل بعد ذلك إىل بريوت والتحق بكلية اآلداب يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت  ،عاد إىل النجف واجته إىل التجارة ،وكان أول وكيل لشركة مارسيدس بنز يف النجف ،وكان
خالل هذه الفرتة مل ينقطع عن املطالعة واإلفادة من جمالس العلماء وأهل الفضل ،وكان يعمل مع والده
يف إدارة مشروع املاء والكهرباء يف النجف ،له جملس أسبوعي يؤمه أهل الفضل والعلم واألدب .
مؤلفاته
له كتابان خمطوطان هما (أحسن القول) وهو كتاب عقائدي وكتاب (األيام وحوادثها) يف التاريخ.
تويف يف مدينة النجف األشرف فجر اجلمعة املصادف  7شوال 1404هـ (1984م) ،ودفن يف الصحن
احليدري الشريف يف حجرة رقم (.)49
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صدر حديثاً
صدر حديثا كتاب ازمة اهلوية يف الفكر العربي املعاصر بني االصالة
واملعاصرة
عن دار أجمد يف عمان صدر للدكتور عالء عبد الرزاق كتاب جديد بعنوان
«ازمة اهلوية يف الفكر العربي املعاصر بني االصالة واملعاصرة «
وتناول الكتاب موضوع اهلوية العربية ومكوناتها واالزمة الناجتة عن عالقة
الفكر العربي بالفكر الغربي احلديث وما نتج عن هذا االتصال من بروز
حالة من الشرخ يف الذات الفكرية العربية بني موروث اصيل وجب الرجوع
اليه و معطيات حديثة تستلزم احلياة املعاصرة االخذ منها واقتباسها دون
االخالل باملكون االصيل للثقافة العربية ولقد ترك مثل هذا اجلدل بني ما
هو اصيل ومعاصر مجلة من النتاجات الفكرية اليت اغنت الثقافة العربية
وكانت حصيلة حلوار مستمر بني االجيال اليت سعت لبناء الشخصية العربية
والعودة باحلضارة العربية االسالمية لتمارس دورها كطرف فاعل وأساسي
يف احلضارة االنسانية.

صدر حديثا عن ((دار املكتبة االهلية للنشر والتوزيع )) يف البصرة اجملموعة
القصصية (زيد النار) للكاتب (جابر خليفة جابر ) ,تضم اجملموعة سبعة
قصص ,يف مقدمة اجملموعة مقطع للدكتور (حسني سرمك حسن ) عن
كتابه (جابر خليفة جابر والكتابة السردية اجلديدة) حيث يقول (( وقد
قلت كثرياً أن مهمة التميز ألي قاص يف البصرة حتديداً تواجهه «معضلة «
امسها (( حممد خضري )) وقلة قليلة جداً من حكائي البصرة اجلدد افلتت
من تأثريات حممد خضري السردية ومنهم  ,بل يف مقدمتهم جابر خليفة
جابر))  ،تقع اجملموعة يف  70صفحة من القطع املتوسط

صدر حديثا عن اهليأة املصرية العامة للكتاب ،ضمن سلسلة اإلبداع
العربي ،كتاب جديد للكاتب الصحفي اللبناني الشاعر حممد غربيس
بعنوان «قبضة مجر ..دور املثقفني يف مواجهة اإلرهاب».
يتناول الكتاب رؤية املؤلف حول دور املثقفني يف مواجهة اإلرهاب وكيفية
التصدي لألفكار الظالمية ،اليت باتت تنتشر يف جمتمعاتنا كالنار يف
اهلشيم ،وتقدمت عن سواها من أفكار ورؤى ثقافية وحضارية.
يقول املؤلف يف تقدميه للكتاب« :إن العديد من الدول العربية واألجنبية
تعرضت ألعمال إرهابية بوجوه متعددة ،وحتت عناوين وشعارات خمتلفة،
وشعر اجلميع بأن اإلرهاب لن يوفر أحداً ،وانطلقت احلمالت ملكافحته يف
كل مكان ،األمر الذي نتج عنه ردات فعل دموية وقاتلة .ورأى أن املشكلة
احلقيقية تكمن يف أن كل دولة تنظر إىل اإلرهاب من وجهة نظرها ورؤيتها
اخلاصة ،وبات األمر يشكل كارثة إنسانية حقيقية ،فتلك الدولة اليت تعترب
ً
إرهابيا ،وتعمل على دعمه
أن هذا التنظيم إرهابي ،تعتربه دولة أخرى ليس
وتغذيته بشتى الطرق ،وبتنا يف مأزق خطري يهدد الكيانات العربية وينسف
اهلوية والتاريخ».
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العدد  -108لشهر ذي احلجة 1438هـ

كتاب يف سطور

همسات ثقافية

المعرفة

عنوان الكتاب :االستاذ ناصر الدين األسد وآثاره في اللغة
المؤلف  :الدكتور ابراهيم خليل
الناشر  :دار امواج  -االردن
صدر للدكتور إبراهيم خليل من قسم اللغة العربية وآدابها يف اجلامعة
األردنية كتاب جديد بعنوان ناصر الدين األسد وآثاره يف اللغة واألدب
 ،يف  152ص من القطع املتوسط  ،يتضمن الكتاب الذي جاء صدوره
متزامنا مع الذكرى الثانية لرحيل العالمة األسد مقدمة ومثانية فصول
وخامتة ومسردا باملصادر واملراجع .وتناول املؤلف يف الفصل األول شعر
األسد ،ويف الثاني توقف عند ممارسته للنقد األدبي يف حقلي الشعر
والقصة ،ويف الفصل الثالث تناول كتاب األسد عن خليل بيدس رائد
القصة العربية احلديثة يف فلسطني ،ويف الرابع توقف إزاء جهوده يف
التحقيق والتصحيح اللغوي ،ويف اخلامس تناول حتقيقاته األدبية ،وتنقيبه
يف باطن الرتاث ،أما الفصل السادس فهو خاص بنهج األسد يف كتاب
له فريد يف بابه ،وهو كتاب « اجلراد يف الرتاث العربي  ،وقد عرض يف
السابع من فصول الكتاب ألمالي األسد اليت نشرها د .إمساعيل القيام
( ، )2006وآخر الفصول جاء عن خليل بيدس بني األسد وجهاد صاحل،
وهو فصل يعرض فيه إلشكاليات متعددة ،يف مقدمتها عدم االلتزام
باألمانة العلمية لدى بعض املؤلفني ممن اقتبسوا الكثري من مؤلفات األسد
دون إحالة إليها أو َع ْزو.
واختتم املؤلف كتابه بالتنويه ملا مييز شعره من رقة احلاشية ،ومتانة
الديباجه ،ونقده األدبي من إثارة لعدد من القضايا اليت تتعلق بشعرية
القصيدة ،ومتانة احلبكة يف السرد القصصي والروائي  ،ومن حرص
على تصحيح بعض ما هو شائع من أوهام الباحثني ،واللغويني ،واحملققني
األدبيني .

املعرفة املطلقة ..
ال ميلكها اال اهلل.
فهي العلم و القوة واهليمنة
فهو املهيمن واملسيطر  ..ذو
القوة العظيم.
فمن ميتلك املعرفة هو الذي
يهيمن!
لكن ..اول املعرفة ..اقرأ
وسلطان العلماء ..النهم من
أهل املعرفة.
والدول العظمى ..عظمتها
ألنها ذات معرفة أكثر ،فال
حياة بدون معرفة ،وال دين بال
معرفة
وال سلطان بال معرفة
وال عقيدة بال معرفة
وال والء بال معرفة..
والزيارة والشفاعة ..
ال تتم اال باملعرفة
واملعرفة ..كمال العقل..
وتهذيب النفس ..ومسو الروح
هاشم الباججي
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بين الغدير وكربالء
بقلم رجاء حممد بيطار

همسة والء

ركبان ..ومخسون عاماً من الزمان ،وما أكثر ما تتشابه األيام ،بل ما أشبه هذا العام بذلك العام ..فرغم
أنف إبليس انتصر آدم ،ورغم أنف اجلبت والطاغوت انتصر آل حممد صلى اهلل عليه وآله.
أما الركب األول ،فكان عام عشرة للهجرة...
يومها اصطف املسلمون يتزلفون لنيب الرمحة ،يتسابقون إلظهار املودة له والطاعة ألمره والسري يف ركابه
يومها خرج النيب من يثرب إىل مكة ليليب نداء الرب ،ويؤدي مناسك احلب ،وحيج بيت اهلل احلرام ،وخيتم
حبجته األخرية دعوة اإلسالم ،واألهم ،ليبلغ ما أنزل اهلل إليه ،فإن مل يفعل فما بلغ رسالته.
رباه ،أي أمر جلل هذا الذي حيذر به اهلل رسوله وحبيبه ،ويربط تبليغه بتبليغ الرسالة؟! فإذا هو ليس جز ًء
من ذلك الكل العظيم حسب ..ليس كلمة يتمم بها ذاك الكتاب املبني الذي ما خطت آياته إال خبفقات
القلوب ودماء النحور وفداء األرواح ،بل هو متام التبليغ ،وختام الوصية ،مثلما النيب صلى اهلل عليه وآله هو
خامت األنبياء ،ال تستقيم األديان إال برسالته ،وال تتم مقالة أو عمل صاحل بغري عمله ومقالته.
يومها ،مجع النيب أصحابه وكل احلجيج ،بعدما أدوا مناسكهم وقفلوا راجعني ،وأرسل يستبطئ من سبقه
ويستعجل من حلقه ،ليضرب هلم مجيعاً موعداً عند ذلك الغدير ..فأدركوا أن األمر ال يتحمل التأخري.
ويف حر ذاك اهلجري ،اجتمع من احلجاج يف مجع غفري ،وكيف ال جيتمعون وقد بلغهم أن النيب دعاهم ألمر
خطري ،أنه يريد أن خيطب فيهم خطبة تكون هلم أبد الدهر كالشهاب املنري ،ما إن يضعوه نصب أعينهم
فسيكون هلم جناة من سوء املنقلب واملصري.
وقفوا ..وعيونهم منصبة على ذلك الوجه الوسيم املستدير ..مل تفلح الكهولة والشيب يف إطفاء نوره ،بل
هما زاداه مجا ً
ال وجالال ،حتى كان البدر يستحي من حضوره.
وقفوا ..آذانهم تصغي ،وأفواه بعض املنافقني تزبد وترغي ،أن كيف يستوقفهم ليخطب فيهم يف ذلك احلر
وهم ماضون يف طريق عودتهم جيدون السري ،ليصلوا إىل بيوتهم ومدائنهم وعياهلم ونسائهم فريتاحوا من
طول السفر وعناء الطريق.
ً
واستوقفهم صوته الرنان ،ملء القلوب واآلذان ،يسأهلم وقد اعتلى أكواما من رحال احلجيج ليصبح أوضح
للعيان ،فرياه ويسمعه القاصي والداني ،وطرح سؤاله املشهود:
( ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ )
وتداعت األصوات جتاوبها الفيايف والوديان ،جتيب باإلجياب ،بني مؤمن صادق ومدع يتظاهر باإلميان ،فعاد
يرفع صوته ليسمع كل إنسان ،وخيرق بنربته الصداحة حدود املكان والزمان ..عاد يرفع ميناه فيقبض على
يسرى ربيبه وحبيبه وصفيه ووصيه وصهره وأخيه يف اهلل دون بين اإلنسان ،من اصطفاه واجتباه ورفع ميناه
بيسراه بأمر اهلل ،وترتفع اليدان حتى تستحيال يداً واحدة ،ويهتف سيد النبيني بوصيته اخلالدة:
(من كنت مواله ،فهذا علي مواله) ..ركبان ..ومخسون عاماً من الزمان مخسون عاماً من اآلالم واألحزان..
ركب خرج بالنبوة وعاد بالوالية ،وركب خرج باإلمامة وعاد بالشهادة.
ركب وطد أسس اإلميان ،وأخذ البيعة من املسلمني إللقاء احلجة وإمتام الدين ،وركب قام ليحفظ ذلك
اإلميان ،وحييي معامل الدين اليت كادت تندثر من عظم العصيان وهول احلدثان.
وبني الغدير وكربالء حديث وأشجان وتنزيل وتأويل آليات القرآن.
بني الغدير وكربالء ركبان ميضيان ،ومتضي يف ركابهما األرواح قبل األبدان ،فإذا اليد اليمنى تبايع وصي
حممد ،وحامل اللواء ،ثم تشتد وترتفع مع مشوخ ذلك البنيان ،لتحمل السيف والقلم بني يدي سبط
حممد صلى اهلل عليه وآله ،لتذود عن حياض الوالية ،وحتمل القلب والوجدان يف ظل تلك الراية ،قربانا
يتسامى على كل قربان ،إلحياء دين حممد صلى اهلل عليه وآله ،فداء لتلك اآلية:
إل ْس َ
ك َم ْل ُت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َوأَ ْ َ
(ا ْل َي ْو َم أَ ْ
ِع َم ِت َو َر ِض ُ
ال َم دِي ًنا)
ت ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ْ
يت َل ُك ُم ا ِ
فهنيئا للمؤمن العارف حق املودة يف القربى ،وهنيئا لنا غدير نتوضأ بعذب نداه ،وفرات نصلي عنده فال
تكتمل صالتنا بسواه ،وكوثر نرشفه من كف أمري النحل يوم ال ساقي إاله ،فنروي به ظمأ القلوب اليت
ذابت يف هواه ،شهدا وعشقا ،ال نأبه أن نضحي وحنزن ونشقى ،لننال الفرحة الكربى برضاه ،فريضى برضاه
اهلل.

إعداد:
السيد شاكر القزويني
د .خليل المشايخي

حركة تاريخ االبداع وسبله االنسانية
شاعر وقصيدة  ..الشيخ صادق االطيمش
من األخطاء املنهجية يف البحث األدبي
جـ َّفتِ الصحفُ يف محرابه
قصيدة :ما َ
لطائف العارف

الشاعر واالديب والعالم

الشيخ صادق اطيمش
حيدر رزاق شمران
شاعرية الشيخ صادق اطيمش تتميز برقة األحساس وحسن االسلوب الشعري
الذي كان يوصف بقوة الديباجة ورصانة السبك ولقد القى شعره اعجابا من قبل
ادباء عصره حيث كان اديبا يمتاز ببساطة المفردة في صياغة الصورة الشعرية
التي كان يرسمها بتلقائية وعفوية.

والدته ونشأته :
هو الشيخ صادق بن حممد بن امحد بن اطيمش الربعي النجفي وهو عامل فاضل واديب
شاعر.
نشأ يف النجف األشرف وتتلمذ على أيدي اساتذتها من اهل العلم يف طلب املعرفة واستحصال
العلوم املختلفة حتى بلغ على ما هو عليه من الفكر الواسع والعلم اجلزيل والثقافة العالية.
شهادته معاصريه :
وممن ذكره صاحب احلصون( )1قائال  :كانت اسرته من اشهر االسر يف ديار املنتفك
هاجر قبله ابوه الشيخ حممد اىل النجف األشرف على عهد الشيخ جعفر صاحب كشف
الغطاء ثم قفل راجعا اىل اهله يف ديار املنتفك وانفذ ابنه املرتجم هذا اىل النجف األشرف
لتحصيل العلم فاشتغل يف العلم وحصل وحضر ودرس على علماء عصره فاصبح احد اعالم
النجف األشرف علما وفضال وادبا ثم رجع اىل بلده وكان شهما وهماما سخيا كرميا
وكان امراء املنتفك يرجعون اىل رأيه جالبا قلوب الناس بتقواه ومساحته وكرم اخالقه
وكرب شأنه حتى قصده الناس من كل مكان ومن مجلة من قصده الشيخ عبد احلسني
ً
قائال:
الطرحيي ومدحه
ٌ
والفعال
قال لي صادق اهلدى
سألت الثناء هل لك اهل
قد
ُ
ِ
ً
ايضا النقدي يف الروض النضري( )2بالقول  :كان من ارباب العلم والفضل
وممن ذكره
والتقوى ومن اعيان اصحاب الشيخ علي كاشف الغطاء وكان له يف االدب حمل رفيع يف
ايامه.
اما الطرحيي فقد ذكره( )3فقال :اقام حفيد اطيمش وهو حممد يف النجف األشرف بعد
رجوعه من حج بيت اهلل احلرام حيث طاب له املقام جملاورة ضريح االمام علي بن ابي طالب
عليه السالم فابتاع له دورا خاصة يف حملة الرباق وسكن هو واقرباؤه فيها ..اىل ان يقول :
وكان عمر ولده ـ املرتجم له ـ يومئذ مخس عشرة سنة وكان شوقه لطلب العلوم واآلداب
والتفقه يف فقه الشريعة االسالمية بعد ان زوجه من آل االعسم فأخذ الصادق جيد وجيتهد
ويشتغل حتى نال بغيته وحصل مراده وبلغ اجتهاده واعرتف له بالفضيلة واصبح معدودا من
الطبقة الراقية من فقهاء النجف األشرف وشعرائها وأدباءها ومن الذين هلم منزلة سامية
ومكانة فائقة مرموقة لدى اساتذته االعالم املشهورين بعصره.
وفاته :
تويف الشيخ صادق اطيمش يف الشطرة عام 1298هـ على رأي صاحب احلصون وعلى قول
النقدي 1296هـ وقد محل اىل مدينة النجف االشرف ودفن يف مقربته اخلاصة اليت تقع
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يف حملة الرباق وقد رثاه الشيخ عبد احلسني الطرحيي بقصيدة جاء منها :
غصصا للفراق اورت غليال
		
ويح تلك اخلطوب كم ج ّرعتنا
فجد الرحيال
معال سرى ّ
		
فلذا كم رأى الرتحل عنها
ذو ٍ

أ ِرقْ بالطف..

من قصيدة له في رثاء سيد الشهداء (عليه السالم )اخترنا منها هذه االبيات..
أرق بالطف وكفَّ الدمع سكبا
فقد أمسى به االسالم نهبا
وقد أورى زناد الكفر فيه
بأيد أميّةٍ قدحا وثقبا
غداة اقامت الهيجا َء حربٌ
وآل اميةٍ بالطف حربا
رمت حزب االله به وقادت
عليهم من بني االعداء حزبا
سطت فسطا ابو االشبال فردا
ً
كأحمد صولة وعلي ضربا
متى تهزز جوانحه عداهُ
تجد جأشا لدى جنبيه صلبا
وان حمي الوطيس أطار فيه
صخر وقلبا
جناحا من بني
ٍ
الى ان خرّ في البيدا طعينا
اهلوامش:
وعالج من زؤام الموت كربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وطبّق خطبه االفاق شجواً
 -1جملده االول صفحة 9
وأظلم يومه شرقا وغربا
 -2صفحة306

تقاصـدَني األسى..
ُ

ومن قصيدة له في الوجدانيات اخترنا منها هذه االبيات..

 -3صفحة  119للسنة
الثانية يف جملة العدل
االسالمي.

سأشكرُ من لقائكمُ القليال
وأشكو من فراقكمُ الطويال
		
اذا نهشت افاعي العين قلبي
جعلتُ دواءه الصبر الجميال
		
وإن عبثت بمهجتي الرزايا
اقمتُ بصدرها البأس الثقيال
		
تقاصدني االسى من كل وجهٍ
وإرغامي له كان الدلـــــــيال
		
وبالعيس التي تشتدّ عزماً
اذا ما السير انحلها نحــــوال
		
ألبلغ دون داركمُ مح ً
ال
ودارٌ ال أذمّ به النـــــــزوال
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يتوارد يف ذهن املرء تساؤل ملح عن مدى حاجته اىل األدب كوسيلة معربة وملبية
لرغبات املرء ودوافعه االنسانية ،أو قد يلح سؤال عن كيفية حمل ووالدة هذه
الكينونة املاثلة امامه كفعل أو حس انساني وما هي سبل مخاضاتها لتلتحق بالوجود
يف أطر تختلف يف كل زمان ومكان أو قد تأخذ شكال له ديمومة تكاد تبلغ الخلود.

حركة تاريخ االبداع
تحت ظالل متغري الواقع االنساني
شاكر القزويني
عالم خارق للطبيعة

قد يكون هذا الكائن احلسي واملعنوي املرافق لإلنسان
منذ بداية وضع قدمه على األرض يتمثل حركة أو
فعال ما ،قد يتجسد طقوسا دينية أو سحرا ،يعرب
عنها رقصا أو غنا ًء أو رموزا حمفورة يتحكم يف
ايقاعات ضبطها أديبهم أو مبدعهم آنذاك متلمسا
بل وقابضا على هواجس وقلق وانفعاالت ابن ذلك
العصر البدائي ( معرفة وفنا ) ،سوى انها جتسدت
أو ُع ِّب عنها بشكل عملي عفوي خالي من التعقيد
نابض باحلياة القادرة على فعل ما ال ميكن اجنازه
يف حركة الواقع الفعلي ،فهي املنجز غري التقليدي
إلحداث األثر عرب السحر والعمل اخلارق.
وترى «دانال.فوكس  »Danal . Foxأن البدائى
مل يتصور عامله الطبيعى جامدا صامتا ،بل تصوره
حيا مدركا ،وبثت النظرة األسطورية فى الطبيعة
(إنسانية) تعي ،وتفعل ،وتؤثر .ويتبدى سحر الكلمة
وقوة تأثريها فى الفهم األسطوري للعامل عند
البدائيني ،فلم تكن الكلمة فى ذلك الفهم أداة
صياغة لذلك العامل فحسب ،بل كانت متكن من
السيطرة عليه والتحكم والتأثري فيه ،لقد كانت
الكلمة تعاويذ ورقى :تشفى من مرض ،وحتمى من
ضرر ،جتلب سعدا ،وتبطل حنسا ،تنصر حليفا،
وتهزم عدوا ،تنزل مطرا وتوقف سيال..إخل»

حركة الواقع وديمومة الصراع

ومبا ان النتاج األدبي والفين هو خالصة العالقة
بني املرء والواقع الذي يعيشه أو يتأثر به ،لذا كان
حتما أن يكون ذلك النتاج متغريا ومتحوال حسب
ذلك الواقع الذي من يتملكه من بديهة ان الواقع
ال يقف عند حال وصورة .لذلك كان لإلبداع
بشتى مشاربه تارخيا كتاريخ األنسان فيه تقلبات
وتغريات مالحمه وطرقه اليت حتركت بني شد
وجذب وصعود وهبوط حتى بانت يف كل حقبة
زمنية مببتنى ومذهب خيتلف عن حقبة وزمن آخر،
متأخرا بواقعهم وعاملهم وما يتخذه من عالقات
وابعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ...
اخل ،فكان هناك تطور ملحوظ وحتمي لشكل اإلبداع
وجوهره منذ بدائية تلك اجملتمعات وليومنا هذا
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الذي عرب مراحال طويلة من النظم والعالقات اليت
حكمت البشرية ،كاملشاعية والعبودية واالقطاعية
واالسالمية والرأمسالية والشيوعية والليربالية،
وان صنفت حسب الباحثني على انها ثالث فحسب
ـ العبودي واالقطاعي والرأمسالي لطغيان التحليل
التارخيي الديالكتيكي االقتصادي يف تفسري حركة
التاريخ ـ حمققة بذلك التحول والنمو ،من
جانبها ،تطورا هائال يف شكلها ويف أدواتها وطرائقها،
يف تداخل عضوي بني ذاك الصراع االنساني يف هذه
األنظمة والذي طغى عليه الصراع الطبقي املتحكم
به شكل ونظام ملكية أدوات االنتاج اليت فرضت
قوانني استغالهلا من موقع هذه امللكية وأحقيتها
يف القهر واالستغالل واالستعباد للشرحية املنتجة ـ
عبيدا وفالحني وعمال ـ هذا الصراع الطبقي الذي
أعطى حقيقة التناقض اجلوهري ما بني األنسان
يف كل معاني وجوده مع امللكية اخلاصة املستولية
عليه وعلى حقوقه اليت حتقق انسانيته وانتمائه
الذي استولت عليه تلك امللكية النهمة البشعة ،مما
استدعى حضور دوي صرخة هذا الصراع متردا طورا
املعب الغائر يف
وتوسال طورا آخر ،من خالل ذلك ّ
جوهر االنسان واحساسيه وحاجاته امللحة ،فنا وأدبا
وفكرا مبدعا.

يوتوبيا العالم الحالم

لذا خرج ذلك الفصام بني الواقع واحلاجة االنسانية
عرب خياالت تقيم أحيانا مدنا فاضلة ومجهوريات
سعيدة وجزائر عليها جنان دملون ،تتحقق فيها حياة
مفقودة فيها العدل واالنصاف والرفاه والسالم،
فكانت نتاج فكر «أفالطون  Platoحواىل -427
 347ق.م» يف مجهوريته الفاضلة ،كما كانت
(مدينة اهلل) التى رمسها «القديس أوغسطني Saint
354 Augustineم430-م» كنموذج للفالسفة
واملفكرين ثاني .كذلك فعل السري «توماس مور
1478( »Sir Thomas Moreم1525-م) الذى
وضع كتابه (اليوتوبيا) أو املدينة الفاضلة ،على
جزيرة حيقق فيه نظاما اجتماعيا حاملا يف اخلري
والسالم الذي ختيله .ثم أتت بعده (مدينة الشمس)
للقس والشاعر االيطاىل «توماس كامبانيلال

و(أطالنطا
،»Tommaso
Campanella
اجلديدة) لفرنسيس بيكون Francis Bacon
(1561م 1626-م).
وقد كانت أغلب هذه التجارب الفكرية اليت سرحت
يف يوتوبيا أحالمهم غري الواقعية احلضور قد
ناصبت العداء للملكية اخلاصة مبينة انها أصل
الشر وسفك دماء وظلم بين البشر.
ومن هنا كان ال بد من حضور لالنسان يف هذا
النتاج االنساني فنا وادبا وفكرا متمثال ومتأبطا
شكال خمتلفا يف كل حقبة تارخيية عن األخرى،
فكان بطال جبارا قريبا لآلهلة خارقا وقادرا على قهر
الطبيعة ومكرها وكل تهديداتها وذلك يف ظل
حقبة النظام العبودي ،وكان حضور هذا االنسان
بطال عادال ذو مثل عليا واخالق فاضلة وشجاعة فذة
يسعى لتحرير وانصاف اولئك األقنان اجلائعون
والفالحني احملرومون من ابسط حقوقهم ،فهو
املنقذ الذي يسعى للملمة حياة البؤس اليت يعيشها
هؤالء اليائسون ليمنحهم حد مقبول من الكرامة
والشبع حيلمون به.

األحاسيس العابرة للقارات

ويف عصر حيكمه املال واألرقام والصورة الدقيقة
التفاصيل ،حيث حتفر األحاسيس واقعها احلسي
كما حيفر اإلزميل بالصخر األصم ،أي يف هذا
الواقع الواضح والصريح الذي هجر الوهم وأخذ
يتلمس األشياء كما هي ومبسبباتها احلقيقية
والعلمية وحيث يكون العقل حاكما وسيدا مطلق
السلطة والنفوذ ،ال مندوحة فيه خلرافة واساطري
البدائيني اال للتسلية واللعب ،وال أبطال خارقون
اال من امتلك معدات تسليح مدمرة عابرة للقارات

وبوارج حتمل قاذفات حترق األخضر واليابس بال
رمحة وهوادة ،فاليوم تطغى العلوم على اآلداب
ألنها احملرك األساسي للحياة وسبل جناتها ،لذا
كان من العسري ان جياري أدباء وفنانوا عصرنا هذا
من سبقوهم يف حدة االحساس ورهافته وعذريته
وتلقائيته وبراءته ،فال الشعراء اليوم بقادرين على
إتيان ما أتته الثكاىل شعرا وال الغزل مبا توهج ماءه
وحيث سال فروى وال فخرا وال هجاء وال حكمة
كاليت أتى بها أولئك الشعراء مثال.

اإليمان واإلنسان وقيمه الحرة

لذلك ال بد من ظهور نتاج فين وادبي قادر على
التعبري عن هذا العصر ،عن انسان داخل ماكينة
تتالقفه بكراتها املسننة وتصهره مراجلها وحيرقه
وقودها احلامي ،انسان مبدع قادر على امتطاء ارادة
عصره املشدود بكل قسوة التاريخ وعنفوان احلاضر،
انسان يسعى للحرية املطلقة من اجلمود واخلرافة
وكل الظالل اجلامثة على العقل واخللق والقلب،
انسان يرى العامل من منظور انساني خارق للقيود
والقالع القدمية الرؤى واألباطيل القبيحة املنطلق
والغاية ،انسان مبدع حر االعتناق واخلطى ،قوي
االميان واثق من عزة اعتناقه ومنجاته حني يكون
الصالح غائية والفضيلة موردا ،فيكون بناء االنسان
وخالصه سبيال وهدفا للنجاة ،انسان مبدع قادر على
التحليق بأجنحة كونية تبحث عن اجابات أوسع
من أزماته لتعطي اجابات عن حلول ،وترسم طرق
عن منافذ للخروج من ظالم دامس بدجيور قنم اىل
مشس تتلمس بين االنسان برفق ورمحة لتحملهم
على زوارقها يف انهر األمل واملستقبل السعيد اآلمن.

لطائف العارف

د .خليل املشايخي

* هنالك من ال يفرق بني َفج بفتح الفاء او
كسرها..
فـ( َفج) بفتح الفاء مصدر معناه الطريق الواسع
أما بكسر الفاء ( ِفج هو كل ما مل ينضج من
الفواكه)
نقول :هذا عنب فج
ِ
* هناك من الكتاب احملدثني من يعمل الفعل
الالزم فيعديه دون استخدام حرف جر أو
تضعيف احد أحرفه مثال الفعل (فحص) الذي
هو مبعنى (حبث) فهو فعل الزم فيقولون :فحص
العامل املسألة ..فجعله متعديا بنفسه وهو فعل
الزم ..والصواب ان يكون حبرف اجلر فنقول:
فحص العامل عن املسألة.
* ومنهم من يصف املؤنث بصفة الذكر
وبالعكس.
مثال :كشف عن فخذه االمين
وهذا بعيد عن الصواب ألن الفخذ مؤنث
والصواب القول :كشف عن فخذه اليمنى
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يسعى البحث العلمي في مجاالته المختلفة إلى معاينة ظاهرة ما،
والكشف عن أصولها وأبعادها ،ومناقشة ما يتعلق بها من مسائل
وأمور مختلفة بغية الوصول إلى نتائج جديدة تضيء المعتم من
الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة في سياقها الخاص .وأمام البحث
العلمي خيارات منهجية كثيرة لتحقيق هذه الغايات ،غير أن ذلك
يستلزم من الباحث وعياً معرفياً وثقافياً كبيراً يجنبه الوقوع في أخطاء
منهجية تحرف البحث عن مساره وتوصله إلى نتائج مغلوطة .ولعل
من هذه األخطاء المنهجية ما يمكن تشخيصه بسهولة لتكرره في
البحوث العلمية ولشيوعه في الرسائل واألطاريح الجامعية ،ومنها
على سبيل المثال التي تبحث في الظواهر األدبية المختلفة في مجال
النقد األدبي والدراسات األدبية العامة.

من األخطاء املنهجية يف البحث األدبي
م .د .علي مجيد البديري  -جامعة البصرة  /كلية اآلداب
اختيار موضوع الدراسة وتحديده
وتعد اخلطوة األوىل يف البحث من أهم مراحلة ؛ فهي تتعلق
باختيار املوضوع ،وحتديد حقلَيه :الزماني واملكاني،
ً
النصية لغرض
فضال عن اختيار النماذج والعينات
َّ
حتليلها ،فيحدث أن ختتار الدراسة موضوعاً
هاما يف الشعر العربي احلديث ً
ً
مثال ،وحتاول أن
تعاجله بطريقة نقدية جتمع بني العناية مبوضوعات
النصوص الشعرية من ناحية ،وبني أساليب بنائها
من ناحية أخرى ،وختفق يف اقناعنا جبدوى اختيارها
لنماذج شعرية معينة ،أو يف حتديد عدد من الشعراء
من بني العشرات غريهم ،والسؤال هو :هل ميكن أن
ً
جيال من شعراء كثريين ميثلون
ميثل هذا العدد احملدود
االجتاه األدبي املدروس نفسه يف الشعر العربي احلديث؟؟
ً
ملزما بتقديم ما يقنع القارئ بصحة
وهنا يكون الباحث
اختياراته ،وبيان خصوصية الشعراء وميزتهم عن غريهم،
اليت دفعته إىل اختيارهم.
إن السعي إىل إقناع القارئ بسالمة اختيارات الباحث ،جيب أن
يكون من خالل التحليل النقدي ،فهو وحده الكفيل بتحقيق
ذلك ،فإذا ما أراد الباحث أن يثبت على سبيل املثال امتياز شاعر
ما باستعمال تقنية فنية من تقنيات الكتابة اإلبداعية بطريقة
فريدة هي من خمتصات هذا الشاعر األسلوبية ،فإن ذلك ال يتم
إال من خالل حتليل النصوص الشعرية املختارة بدقة ووعي نقدي
وذائقة خاصة لتكون ً
ً
ناجعا ملا ُيراد إثباته .ويف النهاية ستتجلى
مثاال
أهمية هذا األمر يف انعكاسها على طبيعة نتائج الدراسة وقيمتها
املعرفية.
التوازن في التحليل النقدي
ً
متاما،
حيدث يف بعض الدراسات أن تكون غاية البحث غري واضحة
فيقع الباحث يف منزلق اختاذ النص وثيقة دالة على إميان األديب بفكرة
ً
منصرفا يف
آيديولوجية معينة ،وكأن الغاية هي إثبات ذلك من عدمه!،
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كثري من مواضع الدراسة إىل مالحقة املعنى
ً
متجاهال أساليب
وشرح مضامني النصوص،
تشكيل املعنى وأمناطه ،ويتحول النموذج
شاهد
التطبيقي يف بعض احلاالت إىل جمرد
ٍ
لكالم عقدي جاهز ،منقول من مصدر ما،
وكأن الباحث ينطلق من أفكار جاهزة
ليدعمها ويدلل على حضورها يف احلياة من
خالل النص األدبي! .ويعود سبب ذلك إىل غياب
املنهج النقدي الواضح يف الدراسة.
من جانب آخر ،تقع بعض الدراسات يف اضطراب
عند حتليل بعض النصوص ،فيقف عند بعض
املالمح األسلوبية يف حتليله ملقطع من نص
أدبي ما ،ويهملها يف مقاطع من نصوص أخرى
ً
مكتفيا بشرح
من غري مربر علمي مقبول،
مضامينها وإهمال بيان داللة هذه األساليب أو
حماولة الوقوف على أمناطها .وجند الباحث
يف حماولته العناية ببعض الظواهر األسلوبية
يلجأ إىل االختيار واالنتقاء العشوائي ،فتارة
يعنى بالرتكيب الصوتي للكلمات ،واستنطاق
دالالت األصوات وربطها بالتجربة الشعورية
لألديب بطريقة ال ختلو من تقويل النص مامل
يقله ،وتارة أخرى يعنى مبفردة ثانية من مفردات
البناء الفين للنص ،األمر الذي يفقد التحليل
النقدي توازنه يف تناول النصوص األدبية.
حول توظيف المقتبس في البحث
ال شك أن مما تتبني فيه شخصية الباحث
ُ
طبيعة املصادر اليت يعتمد عليها ،ومدى أهميتها
يف املوضوع الذي يريد دراسته ،وهو ما يسمى
ً
فضال عن طريقة إفادته
بـ (مكتبة البحث)،
من هذه املصادر ،وتوظيفها يف منت الدراسة،
فضرورتها تتأكد يف مرحلة التأسيس النظري
ً
الحقا ،وعلى
لظاهرة ما ،سيتناوهلا البحث
الباحث أن حيذر من منزلق طاملا وقع فيه
الباحثون ؛ يتمثل يف أن بعض املنطلقات النظرية
اليت يستعني بها الباحث يف التمهيد لدراسته
قد يهيمن حضورها ً
سلبا ،بطريقة جتسد فيها
ً
ً
مسبقا ،أو فكرة مسبقة جاهزة سيتم
يقينا
ً
الحقا .وهو ما يعد
(إخضاع) النصوص هلا
ً
ً
باديا
وخلال
ابتعاداً عن املوضوعية يف التناول،
يف التحليل.
إن مما يعد من أجبديات البحث العلمي أن
يعتمد الباحث على املصادر واملراجع األصلية
بشكل مباشر ،ويبتعد عن النقل من الكتب
الوسيطة ،ونقصد باملصادر األصلية هو الرجوع
إىل مصادر متخصصة يف املوضوع الذي هو
قيد الدراسة ،فهناك مصادر متخصصة بالشعر
ً
فضال عن
ونقده ،وأخرى بالنثر وفنونه املتعددة،

وجود مكتبة متخصصة لكل منهج نقدي من
املناهج احلديثة يف التحليل األدبي.
ومن األخطاء املنهجية املتكررة لدى الباحثني،
ما يتعلق بتوظيف نصوص نقدية مقتبسة من
ً
تشخيصا حلالة ما خاصة
مصدر معني ،تتضمن
ً
بأديب عباسي أو أموي مثال ،ضمن كالم عن
أديب حديث! ،بطريقة يفهم منها أن األخري هو
ً
أحيانا إىل عملية قص
املعين بذلك ،ويصل األمر
حكم نقدي حول نص قديم وإلصاقه ضمن
حتليل نص ألديب حديث .ال بد أن يعي الباحث
أهمية التوظيف الناجح للمقتبس ،فالعملية
ً
كالما يرمم
ليست تزويقية ،واملقتبس ليس
به منت الدراسة ،أو حشواً ُتأل به الفراغات،
هو يؤدي وظيفة بنائية يف منت البحث ،يعضد
من فكرة ما ويقويها ،وقد يؤسس لوجهة
نظر معينة ،ويضيف جديداً..إىل ما ال يعد من
الفوائد ووجوه األهمية املتعددة.
تحديد المصطلحات في البحث
هناك مسألة أساسية يف البحث العلمي تتعلق
بالدقة يف استخدام املصطلحات وتوحيدها يف
الدراسة ،وهو أمر يتطلب ،بال شك ،مراجعة
مفاهيم هذه املصطلحات يف اخلطاب النقدي.
ألي من
أو أن يرجع الدارس على أقل تقدير
ٍّ
الدراسات اليت اعتنت ببيان ذلك وحتديده
بشكل واضح .وهنا جيب توحيد آلية التحليل
النقدي وحتديد مفاهيمه .ويرتبط هذا األمر
باملنهج النقدي الذي يعتمده الباحث يف
دراسة ؛ فيحدث أن خيرج الباحث يف كثري
من املواضع عن حدود املنهج الذي يتبعه يف
التحليل ،ليستعني بآراء نظريات ومناهج تتقاطع
يف رؤيتها حول حتديد بعض املفاهيم ،فكيف
ً
مثال ،بني نظريتني ختتلفان
ميكن التوفيق،
يف األصول املعرفية واملفاهيم واإلجراءات ،يف
موضع واحد ! ،إذ ترى األوىل أن حتقق أدبية
ً
خالفا
النص مرهون بأمور منها صلته مبنشئه،
للثانية اليت تقول بـ (موت املؤلف) ! ،وهذا ما
ً
انطباعا لدى القارئ بأن الباحث ال مييز
يعطي
بني النظريات املختلفة يف حتديد املصطلحات
ً
مزجيا غري
املشرتكة .وستكون األفكار
متجانس من مرجعيات نظرية خمتلفة ،ورمبا
متقاطعة يف بعض مقوالتها وأدواتها اإلجرائية.
وأخرياً ..إن تأشري األخطاء املنهجية ال ميكن
أن حيدد بنقاط ،أو حيصر بظواهر ،ألنها
مستمرة طاملا استمر البحث العلمي يف سعيه
إىل الكشف عن الظواهر الثقافية املختلفة
ودراستها ،واخلطأ من شأن املتعلم ،وحسب
ً
متعلما على سبيل جناة.
الباحث اجلاد أن يكون

إن إقناع
القارئ بسالمة
اختيارات الباحث
يكون من خالل
التحليل النقدي
الثبات امتياز شاعر ما
باستعمال تقنية فنية
من تقنيات الكتابة
اإلبداعية بطريقة
واسلوب فريد

إن مما يعد من
أبجديات البحث
العلمي هو أن يعتمد
الباحث على المصادر
والمراجع األصلية
بشكل مباشر ،ويبتعد
عن النقل من الكتب
الوسيطة
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بايعْ يدَ اهلل يف غديره
يل َح َّج واع َت َمرا
أ ْن ِع ْم ب َو ْص ٍل َج ٍ
اليوم أ َ
عم َت ُه
مت َم َر ُّب
ِ
الكون ِن َ
فباب َ
باس َط ٌة
با ِي ْع َع ِل ّيا
احل ِّق ِ
ُ
َْ
وب ِب ِخ ال َب ْد َر يف أرجا ِء ُق َّب ِت ِه
َ
دين ُي َو ِّح ُ
ده ْم
طاف النبيـــــــــــّون يف ٍ
أس َ
اط شي َع ِت ِه
واق َترى ْ
ويف ال ُر ِ
ـــــــــــــــــان ،أع َت َقها
بيا ُن ُه غاي ُة اإلنس
ِ
ُ
اهلل ْ
فأ ْن َز َل
ح ِت ِه
من آال ِء َر ْ َ
ـــــــــــي واال ُه وأ ّيــــــــــــــــــــــــــــــــَ َد ُه
ُ
وللموا ِل َ
هلل أ ْوىل ْ
أن ُتبا ِي َعها
بايع َي َد ا ِ
ْ
ض ّلوا عن النو ِر ب ْ
َغيا فيه إنق َلبوا
َم ْن ال يُضي ُء َمع ُ
ني النو ِر ُن ْط َف َت ُه
الدين شيع ُت ُه
صي وك ْن ُه
ِ
ه َو ال َو ُّ
َّ
ومشكا ُة ا ُ
هل الغدي ُر ْ
هلدى َن ْ
طقت
وملحم ٍة
بآيات
لي
َ
ٍ
أضحى ال َو َّ
نو ٌر تألأل فيضا يف تع ّبد ِه
ولليتي ِم َرؤو ٌم َق ْل ُب ُم ْن َك ِس ٍر
ُ
ظلم َت ُه
الليل
فمن بيا ِن ِه ألقى
َ
ُ
واالنسان ِر ْف َع ُت ُه
َرم ُز العدال ِة
ُسك َنى الربايا فما َّ
ضن ْت مرو َء ُت ُه
َّ
الناس واألنها ُر َت ْتبع ُه
واصطف ِت
ُ
فكان يف شي َع ٍة َ
َ
للط ِّف قد َز َح ُفوا
أم ٌة ْ
آم َن ْت َف َن َج ْت
قد َ
ْج ُه ّ
و َنه ُ
به بيا ٌن كمشكا ٍة أضا َء بها
عي ٌد ُي َب ِّد ُد ظلما ًء هلا َع َك ُفوا
َت في ِه ْ
درب ِم َن النو ِر ذاب ْ
ُم
ٌ
أط ُر ُقه ْ
روضها أم َن ْت
والي ٌة حص ُنهُم يف ِ
سفي َن ُة َ
ُ
اح َت َجبوا
احل ِّق
والقرآن ما ْ
ََ
ُ
مؤت ٌن
الكون
هلل فيها
بقي ُة ا ِ
بعرش اهلل قد ُخ ِتموا
أهل الكسا ِء
ِ
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شعر  :شاكر القزويني

ُّ
الكون ْ
قد َح َضرا
وكل
اليو ُم عي ٌد
ِ
ْ
الدين بُنيانا َ
َ
أمرا
وأك َم َل
كما َ
ُ
أك َّفها ِبغدي ِر ال ِع ْش ِق ُ
حيث َجرى
فيها ِص ٌ
التبليغ ْ
قد َهدَرا
راط ِم َن
ِ
الس َورا
َجدوا
ص ّلوا بز ّوا ِر ِه و َته ّ
ُ
ٌ
الهبات با َي َع ْت َم َطرا
قلوبُهم
وس أ ّذ ْ
نت َن َظرا
منائرا من ُش ٍ
ومد َ
َّخرا
َسكي َن ًة و ِرضا َس ْع ٍي ُ
وم ْن َت ِصرا
مفوظا ُ
دس ِه َ ْ
بروح ُق ِ
ِ
ُ
ف ُع ْص َب ُة َ
والشيطان ْ
قد َن َكرا
الض ِّب
ُ
وباآليات قد َ
ك َفرا
النفاق
قا َم
ِ
بأجيج ُ
اخل ْس ِر ُم ْس َت ِعرا
ُمكا ِبدا
ِ
سر ال َو ْح ِي في ِه َمرى
َّ
واملرجعي ُة ُّ
باب َسنا وبنو ِر ِه َز ُهرا
من ِ
الف ٍ
ُج َّن ْت ِب ِه َ
اخل ْل ُق ُح ّبا َي ْغ ِل ُب ال َق َدرا
عشقا على ُس ّن ِة األحرا ِر ْ
قد ُف ِطرا
َم ِع ِه َخ َب َز ال ِتحنان ما َس َجرا
بد ْ
َّ
الشمس لو َن َظرا
ويتقي ُه ُسطو ُع
ِ
وحي تل ّقا ُه فرقا ٌن ب ِه ا ْن َت َصرا
ٌ
َصرا
روحا يو ّز ُعها يف ُل ِّبهم ب َ
فاخ َض ْو َض َر ْت طي َب ًة ملّا َجن ْوا َ َ
ْ
ثرا
َ
شرا
وكان يف ُز ْم َر ٍة ما صا َف َح ْت َ ِ
ُّ
حتط فيها ال ُنهى كي تل ِث َم األ َثرا
قلوبَناَ ،ف َع َل ْت ألبابُنا َق َمرا
َو َص ْع َص َع ُ
باألصالب فان َت َشرا
الط ْه ُر
ِ
ٌ
صراط َو ّح َد ال َب َشرا
يشع ِم ْن ُه
ُّ
ْ
بالسنا ِء ُقرى
رو ُح الزهو ِر
وفاضت َ
وح ْر ٌز للذي َ َ
مرا
ُه ُم ال َنجا ُة ِ
أضاع ْت أع ٌ
َصرا
ُهدا ُت ُه لو
َ
ني ب َ
فم ْن ِم ْن َخ ْل ِق ِه َش َكرا ؟
َّ
وخص طهرا َ

إعداد:
قسم الشؤون النسوية
شعبة اإلعالم النسوي

البنية االساس لصالح االسرة
عناد الزوجة واتساع دائرة الخالف
التنمر املدرسـي خطر يهـــــــــــــدد أطــــــفالنا
التخطيط لقضاء العطلة الصيفية
الدموع تطيل عمر املرأة
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إن اهلدف من حياة اإلنسان على
وجه األرض هو حتقيق احلياة الطيبة
وهذه احلياة الزالت بعيدة عن قيم
وصالح اإلنسان فإذا أردنا أفراداً
صاحلني علينا ان نبين أسرة صاحلة
وهذه األسرة يأتي صالحها من األب
واألم خاصة.
فإذا أردنا إن تكون أسرنا صاحلة حمضة علينا االهتمام باألم
فهي البنية األساسية لصالح األسرة فبصالحها يصلح اجملتمع
وتقدم العكس صحيح فلذلك على الزوج ان خيتار شريكة
حياته بشكل دقيق جداً ألن كلما كانت مثقفة وذات عفة
ينعكس هذا عند أطفاهلا فهي تعد مبثابة األرض اخلصبة
لضمان الرتبية الصحيحة ،ولو رجعنا اىل العرتة الطاهرة (عليهم
السالم) لرأينا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم
السالم) كثرياً ما نرى تأكيدهم على هذه املسألة بالذات،
فقد ورد عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) (حسن األخالق
برهان كرم األعراق) وقد ذكر القرآن الكريم عائلة آل
عمران على أنها إحدى العوائل القيمة اليت أجنبت شخصية
عظيمة اال وهي السيدة مريم (عليها السالم) ومنها كان النيب
عيسى (عليه السالم) وهما الشخصيتان اللتان كان هلما دور
كبري يف التفسري والتحول التارخيي جملتمع بشري بأكمله كما
أثار القرآن بصراحة إىل قيمة وصالحية عمران وامرأته ولذا

أشار إىل العفة اليت كانت عليها السيدة مريم (عليها السالم)
وجعلها مبثابة أهم العوامل يف محل وتربية ومنو النيب عيسى
(عليه السالم) فقد ورد يف هذا الصدد يف القرآن الكريم
وح َنا َو َج َعْل َن َ
اها َوا ْب َنهَا
( َو َّال ِت َأ ْح َ
ص َن ْت َف ْر َجهَا َف َن َف ْخ َنا ِفيهَا ِمن ُّر ِ
آ َي ًة ِّلْل َع َالِنيَ) سورة األنبياء /آية .91
إذن العفة والعرق الصاحل ومبا أن األم هي األساس لذا نقول أنها
حمور األ ّمة الصاحلة فعلينا السعي لتثقيفها والنهوض بواقعها.

الدموع تطيل عمر املرأة

مروة كريم

املرأة أكثر بكاء من الرجل بسبب هرمون الربوالكتني الذي ينظم إفراز
اللنب وينشط منو أنسجة الثدي  ..وهذا اهلرمون يفرزه اجلسم كرد فعل
للتوتر واألحزان وملشاعر االكتئاب اليت تنتابها ،وهو يرتبط بالبكاء ،وعندما
ترتفع نسبته يف اجلسم يسبب البكاء ألبسط االمور.
والدموع أسلم طريقة لتحسني احلالة الصحية ،وهو أسلوب طبيعي إلزالة املواد
الضارة من اجلسم ،واليت يفرزها عندما يكون اإلنسان تعسا أو قلقا ،ويقوم
املخ بفرز مواد كيميائية للدموع مسكنة لألمل.
والبكاء أيضا يزيد من عدد ضربات القلب ،ويعترب مترينا مفيدا للحجاب
احلاجز وعضالت الصدر والكتفني ،فبعد االنتهاء من البكاء تعود سرعة
ضربات القلب إىل طبيعتها وتسرتخي العضالت وحتدث حالة شعور بالراحة،
فتكون نظرة الشخص إىل املشاكل اليت تؤرقه وتقلقه أكثر وضوحا،
بعكس كبت البكاء والدموع الذي يؤدي إىل اإلحساس بالضغط والتوتر
املؤدي إىل اإلصابة ببعض األمراض مثل الصداع والقرحة..
ال ختجل من البكاء!! فذرف الدموع ال يعترب دليال على ضعف الشخصية
أو عدم النضج ،وكبتها يعرضك ألزمات القلب واضطرابات املعدة والصداع
وآالم املفاصل ،فحاول أن تعرب عن مكنون نفسك ،وال تنظر للتقاليد اليت
تشجع املرأة على التعبري عن مشاعرها وعواطفها وإن البكاء حالة طبيعية
لتعامل اجلسم مع هذا التوتر ،فاستعدادها الفطري للبكاء الكثري يطرد من
جسمها السموم فيطول عمرها.
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تنمية التفكري االبداعي يف رياض االطفال

د .خديجة القصري

رياض االطفال هلا دور كبري يف حياة الطفل ال
ّ
تعد أه ّم مرحلة
يقل أهم ّية عن دور املدارس ،بل ُّ
يف حياته أل ّنها أوىل خطوات تعليم الطفل حتى وإن
كان هذا التعليم ال يعتمد على القراءة والكتابة،
فهي ُتط ِّور مهارات الطفل احلرك ّية ،وتساعده
على التعبري عن نفسه وخياله ،وتق ّوي شخص ّية
الطفل إذا ّ
متت تنشئته تنشئة صحيحة ،واحدى
املهارات اليت تنميها رياض االطفال عند االطفال
هي مرحلة التفكري االبداعي وتتم هذه العملية
من خالل الدور الذي تبذله معلمة الروضة بالدرجة
االوىل فهي اليت تزرع لدى االطفال القابلية على
التفكري االبداعي من خالل عدة امور يأتي يف
مقدمتها نوعية األسئلة اليت تطرحها عليهم واليت
اليت تتمثل بتكريم الطفل ومكافأته جراء النشاطات اليت يقوم
تكون اسئلة مفتوحة نوعا ما لكي تساعده على
اكتشاف االمور الغامضة اليت حتيط به ،فضال عن انها هي اليت فيها.
حتث األطفال على إثارة األسئلة املثرية للتفكري من خالل انها تسمع -3تشجيع الطفل على االعتماد على نفسه وحث مهاراته بطريقه
هلم لكي تتمكن من التعرف على أفكارهم عن قرب ،وتهيئة اجيابية تكون ذات تاثري مهم على منوه يف املستقبل
-4زرع جو يسوده التفاؤل والتعاون بني االطفال يف الروضة وعدم
البيئة املناسبة هلم الكتشاف ماهو حميط بهم وفهمه.
وهنا يربز دور املعلمة وبشكل جلي يف تشجيع مجيع االفكار اليت التفريق يف املعاملة بني بعضهم البعض الن هذا يعود باثار سلبية
يطرحها االطفال مهما كانت جودتها واحرتامها وتوفري الفرصة مستقبال على الطفل ونشاته.
هلم كي يتعلموا ويفكروا ويكتشفوا دون تضييق النطاق عليهم-5 .خلق بيئة داخل الروضة تسودها املثريات اليت من شأنها ان تشجع
الطفل وتستثري مواهبه داخل البيئة اليت يعيش فيها.
ولكي تتم هذه العملية وبنجاح البد من مراعاة عدة امور منها:
-1زيادة يف عدد النشاطات اليت ميارسها االطفال يف الروضة واليت -6حث الطفل وتشجيعه على طرح مالديه من افكار مهما كانت
نوعيتها وعدم االستهانة مبا يطرحه من هذه االفكار او التقليل من
تعمل على تشجيع التفكري االبداعي لديهم.
-2تشجيع االطفال على التفكري االبداعي من خالل عملية التقييم شانها.

العفو يرفع النظام املناعي للجسم

العفو صفة من صفات اهلل تعاىل فهو الذي يعفو عن عباده ويغفر
هلم ولذلك فهي صفة حيبها اهلل عز وجل .والنيب الكريم صلى اهلل
عليه وآله وسلم أمر بالعفو وطبق هذه العبادة يف أهم موقف عندما
فتح مكة املكرمةَّ ،
ومكنه اهلل من الكفار وعفا عنهم وكان من
ً
أفواجا.
نتيجة هذا العفو أن دخلوا يف دين اهلل
وان ممارسة العفو تقلّل من األمراض اليت تصيبنا و أن اإلنسان
الذي يتمتع حبب العفو والتسامح يكون لديه جهاز املناعة أقوى من
غريه  ،ولقد كان من أكثر دعاء النيب صلى اهلل عليه واله وسلم
وخباصة يف ليالي رمضان وليلة القدر (اللهم إنك عف ّو حتب العفو

فاعف عين) [رواه البخاري]
ً
شيئا إال وفيه اخلري لنا فهو عف ّو حيب العفو
ان اهلل تعاىل ال حيب
ولذلك فهذه الصفة البد من أن تأتي باخلري على من يتحلى بها .واهلل
تعاىل أعطى عباده األمل بالعفو عن الذنوب يقول تعاىل ( َو ُه َو َّال ِذي
َي ْق َب ُل َّ
ات َو َي ْعلَ ُم َما َت ْف َعلُ َ
ون) الشورى
الت ْو َب َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َو َي ْع ُفو َع ِن َّ
الس ِّي َئ ِ
.25
وقد اكتشف الباحثون يف علم النفس أن ممارسة العفو تنشط
النظام املناعي لدى اإلنسان ألن اإلنسان عندما يغضب فإن أجهزة
اجلسم تتنبه وتستجيب وكأن خطراً ما يهدد وجودها ،مما يؤدي
إىل ضخ كميات كبرية من الدم ،وإفراز كميات من اهلرمونات
ووضع اجلسد يف حالة تأهب ملواجهة اخلطر .ضغط الدم سوف
يرتفع ،عملية اهلضم سوف تضطرب  ،النظام العصيب سوف يتعب
ويرهق ،يضيق التنفس ،والعضالت تتوتر...
ونالحظ إن هذا التوتر يؤدي إىل إرهاق اجلسد يف حالة تكراره،
ومبجرد أن يغفر ويعفو تزول هذه التوترات وتزول الرغبة باالنتقام
وتهدأ أجهزة اجلسد بسبب زوال اخلطر  ،وهذا ما يعطي فرصة
للنظام املناعي مبمارسة مهامه بكفاءة عالية.
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التخطيط لقضاء العطلة الصيفية
بعد نهاية كل عام دراسي هناك فرتة راحة
للطلبة ترتاوح مابني  3إىل 4اشهر فكيف يستغل
الطالب هذه الفرتة وكيف خيطط هلا ؟ رمبا
تتحري بعض االسر يف هذه الفرتة وخاصة
فيما يتعلق بسد فراغ الشاب والشابة بهذه
الفرتة بعيدا عن الرتاكمات السلبية فغالبا
ما يقضي غالب ّية الطالب أوقات اإلجازة
الصيفية بني مشاهدة التلفاز واأللعاب
ّ
متأخر
اإللكرتونية والسهر إىل وقت
من الليل يف مواقع التواصل االجتماعي،
ولكن حتى ال تتح ّول هذه اإلجازة إىل
مضيعة للوقت وجالبة لسلوكيات سلبية،
ميكن استثمارها يف طرق أخرى ترتقي
مبهارات الشاب والشابة وتستثمر طاقاتهم،
وتكون ممتعة ومسلّية يف الوقت عينه
التخطيط اوال
ان عنصر التخطيط من العناصر املهمة قبل
اإلقدام على أي عمل خاصة اذا كان
متعلق بتنمية سلوك واكتساب مهارة،
فمن الضروري ان خيطط االبوين للعطلة
الصيفية النها فرصة من خالهلا ميكن
تنمية شخصية الشاب والشابة وتوسعة
مداركهم وتنمية قدراتهم  ،لذا جيب
تنظيم الوقت بني انشطة خمتلفة
ومتنوعة ترضي رغباتهم مع مراعاة
عنصر امللل  ،فالشاب والشابة يف مقتبل
العمر يتنابه امللل سريعا فال بد من التنوع
الذي يبعد امللل  ،فمثال االهتمام بتوزيع
االوقات فال يصح ان نضع له دورة يف حفظ
القران وبعدها مباشرة دورة فقهية فهذا يسبب
ً
ملال فيجب ان نفصل بينهما جبانب ترفيهي
كمشاهدة برنامج تلفزيوني هادف او
ممارسة رياضة ما او القيام بنزهه قصرية
فالرتفيه يف بيئة مفتوحة نشطة وغري
مملة جيتمع فيها مع اقرانه وميارس
بعض رغباته تفتح اساريره ويستقبل
مايتلقى من نصائح ومعارف  ،فاملرونة
مهمة يف الربامج التعليمية اليت نضعها
البنائنا كي الينفروا
التحصن من الثلوث الفكري
الكثري من الفضائيات ومواقع التواصل
تبث مسومها للشباب من خالل التالعب
بأفكارهم عن طريق برامج او منشورات
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رملة الخزاعي

والعطلة الصيفية فيها فراغ جتعل من الشاب
والشابة يلجأ اليها ليقتل الفراغ وكثري من
املغرضني يستغل هكذا اوقات ليجذب الشباب
ويتالعب بافكارهم  ،فتحصني الشاب بالثقافة
االسالمية االصيلة مهم ومسؤولية كبرية تقع
على عاتق االبوين وخاصة اجلانب العقائدي الن
الفتنه اليوم التؤمن على احد  ،فالعطلة الصيفية
خري فرصة الدخال شبابنا يف دورات عقائدية
لتحصينهم من التلوثات الفكرية اليت تغزو
جمتمعاتنا ،
التشجيع على القراءة
ومن االمور املهمة التشجيع على املطالعة كونها
ترفع من املستوى الفكري ويزيد يف املعلومات
ويعود باملنفعة على اجلانب الفكري واجلانب
الدراسي بل تنفع يف خمتلف مواقف احلياة
ومواجهة املشكالت وحلها بل تعترب وسيلة
معرفية مهمة لفهم اكرب قدر من االمور  ،فهي
اداة التطور والرقي النها تبين العقل وتنميه ،
وخاصة اذا كانت املطالعة تبدأ مع الشباب يف
مقتبل عمره تكون أكثر تأثريا مما لو تقدم
به العمر  ،واوقات الفراغ يف العطلة الصيفية
تكون اكثر من بقية أيام السنة فاستغالهلا
بهذا اجلانب مهم فعلى الكوادر الرتبوية تشجيع
الطلبة على هذا األمر وكذلك اولياء االمور
التدريب الصيفي
من الضروري ان ينجز الشاب والشابة بعض
االعمال املنزلية ليتعلم على حتمل املسؤولية ،
فالشاب مثال ممكن ان يقوم بزرع احلديقة
او التدريب على اصالح بعض حاجيات املنزل
مثال :كاصالح حنفية املاء او يتدرب على تغيري
املصابيح وهكذا الفتاة تتدرب على اعمال املطبخ
كتعلم بعض الطبخات او فنون ادارة البيت  ،هذه
االمور ضروري ان يتعلمها الشاب والشابة لسد
الفراغ اوال وليتعود على حتمل املسؤولة واالعتماد
على نفسه ،وال يقتصر االمر على االمور املنزلية
فللشاب مساحة أوسع للتدريب على هكذا أمور
الكتساب خربات مفيدة فيمكن له العمل يف
مؤسسة ثقافية او شركة تكسبه خربة جديدة
فالعمل اجلماعي مهم كونه ينمي املهارات
بشكل اسرع وهكذا الشابة ممكن ان تدخل
يف دورات تعليم اخلياطة او االعمال اليدوية،
فهذه التدريبات مهمة وتقتل الفراغ وتعود بالفائدة
على الشاب والشابة.

عناد الزوجة واتساع دائرة الخالف
زهراء حفيز

قد يبدأ األمر مبشكلة صغرية تتطور مع العالج السلبى هلا اىل
مشكالت قد تنتهى بالطالق ،اذ تشري االحباث االجتماعية اىل
أن العناد بني الزوجني احد االسباب الرئيسة لتفاقم املشكالت
بينهما ،وأنه يلقى بظالل نفسيه وتربوية وانفعالية على الزوجني
وقد متتد اىل اوالدهم ،وقد يكون الزوج مسئوال عن عناد
زوجته بتسلطه وعدم استشارته هلا وحتقري رأيها واالستهزاء
بها مما قد يدفعها يف طريق العناد
كما أن املعاملة القاسية للزوجة من الزوج وعدم تقديرها
واحرتامها قد يدفعها للعناد للتغلب على هذا االحساس.
اليك عزيزتي الزوجة اذا مل يكن مبقدورك حتويل عنادك
اىل طاقه اصرار لتحقيق اهداف اجيابية او التخلص من
صفات سلبية فيجب على االقل ان متنعي عنادك من ان
يقوض حياتك الزوجية وذلك بعدة وسائل:
ابعاد االطفال من دائرة اخلالف بني الزوجني الناجم عن العنادوعدم االستعانة بهم لالنتصار لرأيك او مواقفك
 استحضار نية حسن التبعل عند وقوع اخلالف ،عن حصني بنحمصن ان عمة له اتت النيب صلى اهلل عليه واله يف حاجة ففرغت
من حاجتها ،فقال هلا النيب صلى اهلل عليه واله الك زوج انت؟ قالت:
نعم ،قال كيف انت له قالت :ما آلوه
اال ما عجزت عنه قال :فانظري اين انت منه فانه جنتك ونارك
وعن معاذ بن جبل رضى اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

بني جدتي وجدي خالف دائم

واله لو كنت امرت بشرا ان يسجد لبشر ال امرت
الزوجة ان تسجد لزوجها الذى نفسه بيده ال تؤدى املرأة حق ربها
حتى تؤدى حق زوجها.
وروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه انه قال(أال اخربكم بنسائكم
من أهل اجلنة؟ قالوا :بلى يا رسول اهلل قال :الودود ،الولود اليت
ان ظلمت او ظلمت قالت  :هذه ناصييت بيدك ال اذق غمضا حتى
ترضى.

رقية هشام

اخبار طيبة تلك اليت امسعها من بيت اجلد مفادها ان العجوزين
بينهما عالقة ودية ومحيمة وانهما يتبادالن احلديث واالحرتام،
ولكن ما ان مير ً
نيفا من االيام تصلين انباء غري سارة ان اجلدين
قد حدثت بينهما مشكلة ما وقد اختلفا وختاصما وعزل كل
منها مكان رقوده ومآكله وجلوسه ،واملشكلة االكرب من هذه
ان اخلصام بينهما يستمر أليام طويلة او ألشهر يتبع ذلك انقطاع
االبناء والبنات املتزوجني من التواصل مع اهلهم واجمليء اليهم بسبب
االجواء املشحونة والتوتر بني كبريي العائلة آملني بقدوم االيام ان
ينصهر جبل اجلليد بني الغرميني وتعود املياه جملاريها ويصطف
افراد العائلة مرة اخرى.
يف احلقيقة كنت اظن ان هذه املشاكل اليت تعصف يف بيت جدي
بني احلني واآلخر هي فريدة يف اجملتمع وال توجد يف بيوتات اخرى
من مدينيت ولكن قد تبني لي فيما بعد ان هناك عوائل كثرية تعاني
هي االخرى من هذه احملنة اليت يبدوا انها مزمنة يف هذه البيوت،
كما خالف شخصيتني يف هذا العمر يثري اجلدل بني الناس الشباب
وطبقات اجملتمع املختلفة كون ان املقصودين يف احلديث بلغا من
العمر مرحلة جيب يتجاوزا تلك اخلالفات البسيطة اليت ال تستحق
ان حتصل بسببها اي خصام او تصادم بينهما ،ولكن حسبما اعتقد
ان جمتمعنا حيتوي على ما يبدو بكرتيا من نوع اخر وهو يفت يف
العائلة الواحدة ويفرق بني الزوجني وهي عدم تنازل احد الشخصني
لآلخر اضافة اىل املوروثات االجتماعية اليت ال متت ألي دين منزل

و قا نو ن
موضوع ،اذ وصل بنا احلال
خنتلف بسبب نوع االكل املطبوخ وعدم كوي املالبس ورمبا هناك
اسباب اتفه من هذه اليت ذكرناها.
يف الوقت الذي حيتدم اخلالف بني ا ّ
جلدين  ،نشاهد بعض
الشخصيات من كبار السن ومن كال اجلنسني ميثلون اروع صورة
وقدوة ملا دونهم من خالل تعاملهم مع الناس وأبناؤهم وزوجاتهم ،
ويتبادلون احسن الكالم مع افراد عوائلهم اصحاب اراء سديدة
يتفهمون اآلخر ويشرتكون يف فض النزاعات
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التنمر المدرسي ،الترهيب أو االستقواء ،هذه
كلها أسماء مختلفة لظاهرة سلبية نشأت في
الغرب وبدأت تغزو مدارسنا بفعل تأثيرات
العولمة والغزو اإلعالمي الغربي وقد وردت
تعريفات عديدة لهذه الظاهرة منها تعريف
المؤسس لألبحاث التنمر الدراسي دان
ألويس على انه :أفعال سلبية متعمدة من
جانب تلميذ أو أكثر إللحاق األذى بتلميذ أخر
ويمكن أن تكون هذه األفعال السلبية لها
تأثير لما تمثل :التهديد ،التوبيخ ،اإلغاظة
والشتائم ،كما يمكن أن تكون باالحتكاك
الجسدي كالضرب والدفع والركل  ،والتنمر ال
يحدث إال في حالة عدم التوازن في الطاقة
أو القوة (عالقة قوة غير متماثلة)؛أي في حالة
وجود صعوبة الدفاع عن النفس..

66

العدد  -108لشهر ذي احلجة 1438هـ

م .م زينب القصري

أسباب الظاهرة
التغيات اليت حدثت
إىل
املدارس
يف
التنمر
ظهور
أسباب
الدراسات
ًترجع
ّ
يف اجملتمعات اإلنسانية ،واملرتبطة أساسا بظهور العنف والتمييز بكل
أنواعه ،واختالل العالقات األسرية يف اجملتمع فضال عن تأثري اإلعالم
على املراهقني يف املراحل املتوسطة والثانوية وعموما ميكن تلخيص
أهم األسباب اليت أدت إىل انتشار ظاهرة التنمر يف النقاط التالية:
أوال :األسباب األسرية:
متيل األسر يف اجملتمعات املعاصرة إىل تلبية االحتياجات املادية
لألبناء من مسكن وملبس ومأكل وتعليم جيد وترفيه ،مقابل
إهمال الدور األهم الواجب عليهم بالنسبة للطفل أو الشاب ،أال
وهو املتابعة الرتبوية وتقويم السلوك وتعديل الصفات السيئة
واستبداهلا بالصفات احلسنة والرتبية احلسنة ،وقد حيدث
هذا نتيجة انشغال األب أو األم أوهما معا عن تربية أبنائهما
ومتابعتهم ،مع إلقاء املسؤولية على غريهم من املدرسني أو
املربيات يف البيوت .
وإىل جانب اإلهمال ،يعترب العنف األسري من أهم أسباب
التنمر ،فالطفل الذي ينشأ يف جو أسري يطبعه العنف سواء
بني الزوجني أو جتاه األبناء ،البد أن يتأثر مبا شاهده او
مسعه .وهكذا فإن الطفل الذي يتعرض للعنف يف األسرة ،مييل إىل
ممارسة العنف والتن ّمر على الطلبة األضعف يف املدرسة.
ثانيا :األسباب مرتبطة باحلياة املدرسية .:
ارتقى العنف يف املدارس املعاصرة إىل مستويات غري مسبوقة ،وصلت
حد االعتداء اللفظي واجلسدي على املدرسني فالطالب وأولياء أمورهم،
حيث اندثرت حدود االحرتام الواجب بني الطالب ومعلمه ،مما أدى إىل
تراجع هيبة املعلمني وتأثريهم على الطالب ،األمر الذي شجع بعضهم على
التسلط والتنمر على البعض اآلخر ،متاما كما يقع يف اجملتمعات عندما
ترتاجع هيبة الدولة واملؤسسات  .إىل جانب ذلك ميكن أن يؤدي التدريس
بالطرق التقليدية اليت تعتمد مركزية املدرس كمصدر وحيد للمعرفة
وكما للسلطة املطلقة داخل الفصل إىل دفع هذا األخري إىل اعتماد العنف
واإلقصاء كمنهج حلل املشكالت داخل الفصل ،مما خيلق بالتالي بيئة
مناسبة لنمو ظاهرة التنمر.
ثالثا :األسباب مرتبطة باإلعالم والثورة التقنية
تعتمد األلعاب اإللكرتونية عادة على مفاهيم مثل القوة اخلارقة وسحق
اخلصوم واستخدام كافة األساليب لتحصيل أعلى النقاط واالنتصار دون
أي هدف تربوي ،لذلك جند األطفال املدمنني على هذا النوع من األلعاب،
يعتربون احلياة اليومية مبا فيها احلياة املدرسية ،امتداد اىل هذه األلعاب،
فيمارسون حياتهم يف مدارسهم أو بني معارفهم واحمليطني بهم بنفس
الكيفية  .وهنالك من خطورة ترك األبناء يدمنون ألعاب العنف ،لذلك
ينبغي على األسرة عدم السماح بتقوقع األبناء على هذه األلعاب والسعي
للحد من وجودها ،كما ينبغي على الدولة أن تتدخل ومتنع انتشار تلك
األلعاب املخيفة وذلك بسلطة القانون ألنها تدمر األجيال وتفتك بهم  .وإىل
جانب األلعاب اإللكرتونية ما يعرض يف التلفاز من أفالم سواء وتزايد
مشاهد العنف والقتل اهلمجي واالستهانة بالنفس البشرية بشكل كبري
يف اآلونة األخرية.

ـــــــدد أطــــــفال ان
عالج ظاهرة التنمر املدرسي
أوىل اخلطوات لعالج هذه املشكلة هو االعرتاف بوجودها اذ ان
معرفة األسباب اليت تؤدي إىل انتشار الظاهرة واهلدف الرئيسي من
املعاجلات هو الوصول ملدارس خالية من التنمر لضمان بيأ ٍة آمن ٍة
لألطفال إذا ندرج عدة خطوات لعالج هذه الظاهرة.
 -1العالج األسري
تعد األسرة البيئة األوىل اليت تؤثر يف سلوك الطفل ،وليكون
ُّ
التدخل األسري فعاال ،البد من الرتوي وعدم العجلة يف احلكم على
سلوك الطفل ووصفه باملتنمر قبل أن تتضح الرؤية ،واستشارة مجيع
املتدخلني يف حياة الطفل ،مبا يف ذلك حبث الصعوبات اليت ميكن
أن يواجها الطفل يف املدرسة فيما خيص التحصيل الدراسي ،واليت
ميكن أن تكون وراء سلوكه العدواني  .ويف حاله ثبوت تنمر
الطفل ،جيب مناقشته بهدوء وتعقل ،واستفساره حول األسباب اليت
جتعله يسلك هذا املنحى جتاه أقرانه ،وتوضيح مدى خطورة هذا
السلوك ،وآثاره املدمرة على الضحية  .ويف مجيع األحوال ،جيب
تفادي وصف الطفل باملعتدي أو املتنمر أو أي نعته أمام زمالئه ،ألن
ذلك ميكن أن يأتي بنتائج عكسية وخيمة ،كما جيب على اآلباء
عدم اختالق األعذار للطفل والتربير ألفعاله وخباصة أمام املعلمني
والزمالء  .من جهة أخرى ،ينبغي التحكم فيما يشاهده الطفل
يف التلفاز ،وتذكري األطفال بوجوب احرتام مشاعر اآلخرين أثناء
عرض مشاهد ألشخاص يتعرضون ملواقف مضحكة أو حمرجة،
وإقناعهم أن هذه األمور غري مسلية وشرح شعور اآلخرين إذا ما
كانوا ضحايا ملثل هذه التصرفات.
وعموما ينبغي على الوالدين التعامل معاملة موضوعية ألن األطفال
الذين يتنمرون على اآلخرين عادة ما يواجهون مشاكل خطرية
يف حياتهم املستقبلية ،وقد يواجهون اتهامات جنائية ،وقد تستمر
املشاكل يف عالقاتهم مع اآلخرين .
أما يف حالة كان االبن ضحية للتنمر ،فيجب على الوالدين إبالغ
اإلدارة ،والشروع يف تعليم الطفل مهارات تأكيد الذات ،ومساعدته
على تقدير ذاته من خالل تقدير مساهماته وإجنازاته ،ويف حال
كان منعزال اجتماعيا باملدرسة فيجب إشراكه بنشاطات اجتماعية
تسمح له باالندماج مع اآلخرين وبناء ثقته بنفسه.
دور األهل ملنع التنمر املدرسي
لألهل دور كبري وفعال يف معاجلة الظاهرة ويكمن دورهم بعده
خطوات منها
ً
اوال :تشجيع الطفل على احلديث واإلنصات له سواء كان الضحية
أو املعتدى مما جيعل املعلم يتعرف على املشكلة قبل أن تظهر.
ً
ثانيا  :وجود قادة للمدرسة يشجعون اآلخرين على اإلبالغ
الفوري ،من خالل تيسري الوصول إىل األخصائيني املدربني
على تقييم ومعاجلة املشكالت السلوكية واألكادميية،
وذلك عن مجيع املالحظات املتعلقة بعالمات اإلنذار الدالة
على قرب حدوث اخلطر.
ً
ثالثا :احلقوق ،لكل طالب احلق يف أن ال يتعرض

لإليذاء ،ويف أن يتعلم
يف بيأة آمنة.
ً
رابعا .:املسؤوليات ،جيب أن يتحمل املربون مسؤولية توفري إشراف
أفضل ومراقبة أكثر ،حيث إن إزالة اخلوف من حياة الطالب
ّ
ميكن املعلمني أن يؤدوا أعماهلم بفاعلية أكثر ،كما جيب أن
ً
يتحمل الطالب املسؤولية أيضا إزاء احرتام حقوق زمالئهم وحقوقهم.
ً
خامسا :العمل ضمن جمموعات :ميكن أن يقسم املعلم األطفال إىل
ً
جمموعات ،ليعملوا معا ،دون أن يرتك هلم حرية اختيار الرفاق ،على
أن خيتار طريقة ال تشعرهم بأنه ينوي التفريق بينهم.
ً
سادسا :املعلم أو املربي هو القدوة فعليه أن يعلم بطرق مفيدة
وسليمة دون أن تؤذي ،واإليذاء اللفظي قد يكون اشد من اإليذاء
اجلسدي.
ً
سابعا  :القوانني جيب أن يظهر اآلباء وموظف واملدرسة تطبيق
ً
طالبا آخر ،سواء
القوانني وأنهم لن يتساحموا مع أي طالب يؤذي
ً
ً
نفسيا.
بدنيا أو
أكان اإليذاء
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

النجفيون في محطات االستراحة
حوار في مجلس الثالثاء الثقافي

(رجال مهنيون..
من سيرتهم عبرة)

ان اهل النجف قديما ـ وكما هو الحال في
الوقت الحاضر ـ يجهدون انفسهم في
الحصول على لقمة العيش الكريمة وبالطرق
الشريفة الحالل ونظرا لقلة وصعوبة الحالة
االقتصادية ومصادر الــرزق كانت هناك
معاناة وضغوط على شريحة الرجال التي
تسعى الى رزقها منذ الصباح الباكر وحتى
ساعات المساء وفي مختلف المهن والتي في
مجملها مهن قاسية لذلك صاروا بحاجة الى
اوقات راحة ومحطات استراحة يلجؤا اليها
للترفيه والترويح عن النفس حتى يستعدوا
ليوم عمل جديد ومشاق اخرى.

ا
ل
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ج
ف
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و
ن
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م
حطات االسرتاحة
(املقاهي) هي واحدة من أهم هذه
احملطات حيث تعد متنفسا لرجال
املدينة بعد يوم عمل شاق ،فضال عن
كونها ملتقيات يتبادل فيها األهالي
احلديث حول شؤونهم العامة ويستمعون
خالهلا ألخبار بعضهم البعض ،كما
يعد مكانا ثقافيا فيه تسرد القصص
واحلكايات والنكت واملواقف الطريفة
كما كان للشعراء حضور مميز من
خالل اجللسات الشعرية واالدبية،
كما ان للسياسة نصيبا من االحاديث
خصوصا عندما حيضر الناشطون
السياسني من اهل النجف املولعني
بالسياسة والفكر والفلسفة مع العلم
ان مجيع االحاديث كانت ال ختلو من
ذكر اهلل جل وعال ورسوله الكريم
واهل بيته االطهار.
كما ان املقاهي النجفية ايام زمان
كانت تشكل مباني فلكلورية بطراز
جنفي مجيل إذ تدل على حضارة مدينة
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عريقة ،اذ كانت ذا تنظيم حسن
ومناظر مجيلة ابتداء من مكان اعداد
الشاي والقهوة واملشروبات الساخنة حيث
تسمى (املناقل)او املشهور بـ(الوجاغ)
وهو مكان مرتفع عن االرض يكون
فيه حصى ناعم مع فحم (مجر) وهو
موقد إلعداد (تهدير) الشاي النجفي
(الزنكني) (من راس القوري) حسب ما
كان يطلق عليه يف حينها ،حيث كانت
صف أباريق(القوري) الشاي املصنوعة
ُت ّ
من اخلزف الصيين واهلندي واالوربي،
بكثرة يف املوقد (الوجاغ) وكذلك يف
رفوف حميطة باملوقد يف واجهة املقهى
ليمأل اجلدار بانواع خمتلفة من االباريق
اجلميلة وباأللوان الزاهية ايضا.
كما ان جدران املقهى االخرى متأل
بالصور املختلفة منها لزعماء احلوزة
الدينية ورجال الدين واخلطباء
واملشهورين واحيانا زعماء سياسني
وابطال يف جماالت اخرى اضافة آليات

من الذكر احلكيم وصور تشابيه
لبعض االئمة عليهم السالم واملراقد
صف االرائك بصورة
الدينية ،كما ُت ّ
متقابلة ومتعاكسة حسب مساحة
وشكل املقهى وتكون هذه االرائك
مفروشة بافرشة مجيلة (أزر) كما ان
هناك مكانا للدالل العربية اليت تقدم
القهوة النجفية بطعمها اللذيذ وبنكهة
اهليل املميزة.
كما ان هناك مكان لـ (لألركيلة)
اليت تقدم للزبائن حيث صوتها اجلميل
من خالل الفقاعات املتكونة من سحب
اهلواء داخل املاء الصايف الرقراق اذ ان
هذه (األراكيل) تكون بالوان زاهية
مع انبوب مطاطي(قاجمي) شامي
ملون وكل ذلك يشكل اجواء مجيلة
تعد اسرتاحة حمببة لكثري من اهالي
ُّ
النجف وقتها ونذكر من تلك املقاهي
التارخيية العالقة يف اذهان الكثريين:
• (مقهى عبد ننا) ويقع يف ساحة امليدان

مقابل الباب الشرقي لسور مدينة النجف
قرب السوق الكبري ويعد من اكرب
املقاهي يف املدينة وقد مسيت باسم
صاحبها(عبد ننا) كانت تزدحم بالرواد
طوال الوقت ومن خمتلف الطبقات
وامليول فكانت جملسا لالدباء والتجار
والكسبة وكان لبائعي االسلحة

وهواتها حضور مميز فيها.
• (مقهى االنكراني) ويقع يف امليدان
قرب دائرة الربيد والربق سابقا وقرب
املسجد احليدري ايضا وكانت بطراز
فين ومعماري مجيل كانت حتوي على
حوض ماء دائري حتيط به مزهريات
فيها الورود كانت تبعث يف النفس

راحة خيلد فيها الرواد للرتفيه والتسلية
من خالل هذه االجواء اللطيفة بعيدا
عن الضوضاء ومشاكل العمل واحلياة
خصوصا ان املقهى مزينة باملرايا
والنقوش اجلدارية الرتاثية ،ومؤثثة
بالتخوت اخلشبية املرحية مبساندها
املنجدة بالسجاد املنقوش ذو االلوان
الزاهية وكانت تريح الرواد وهم
يتبادلون اطراف احلديث وشجونه
وكان املالحظ يف املقهى ان من
روادها أيضا هم اغلب املش ّيعيني الذين
حيضرون لدفن موتاهم من املدن االخرى
حيث جيدون الراحة وكذلك اقربها من
استعالمات (مكتب الدفن) سابقا .
• (مقهى ابن مذبوب) يقع يف بداية شارع
الصادق مقابل خان اهلنود .
• (مقهى ماشاء اهلل) ويقع يف دورة الصحن
الشريف مقابل مسجد اخلضراء.
• (مقهى عبود) ويقع يف سوق احلويش
مقابل (عكد) مدرسة اليزدي .
• (مقهى فريوز) ويقع قرب شارع الصادق
ضمن سوق املسابك.
• (مقهى ابو املسامري) يقع يف شارع
اخلورنق.
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حوار يف مجلس الثالثاء الثقايف

وانت تدخل اىل جملس الثالثاء الثقايف يف
الكوفة العلوية املقدسة يف دار االستاذ
مكي السلطاني تستوقفك لوحة كبرية
كتب عليها باخلط العريض (املثلث
احلضاري – النجف – الكوفة – احلرية)
ومن ثم عبارة جملس الثالثاء الثقايف..
وعن هذا املوضوع تلكم لنا راعي اجمللس
ً
قائال:
الثقايف االستاذ مكي السلطاني
ان مدينة النجف االشرف هي امتداد
ملدينة الكوفة ،والكوفة هي مكمل
للنجف وكالهما بعمق تارخيي هو
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احلرية فيشكل ذلك مثلثا حضاريا
يستمد منه كل معاني الثقافة واالدب
والفنون ،وكما يعلم اجلميع ان مدينة
الكوفة املقدسة هي حاضرة دينية
وتارخيية وثقافية وانسانية حيث كانت
وال تزال الرافد املهم واجلزء النابض
باحلياة يف جسد الثقافة العربية والعراقية
ال بل العاملية ايضا وهي اليت اشتهرت
جبامعها الكبري كما متيزت بكبار
علمائها ورجال الفكر واالدب والشعر
والفقه والقيادة فكما اختذها االمام
امري املؤمنني عليه السالم عاصمة لدولته
ومقرا لسكنه ومنطلقا لعدله وعدالته
وفكره وعبقريته ليشمل االرض بسؤدد
علمه ورسالته املكملة ملسرية اخيه وابن
عمه خامت الرسل حممد صلى اهلل عليه
واله.
وها هي الكوفة اليوم تعود من جديد
لرتسم خريطة التواصل بني اعمدة املثلث
احلضاري لرتبط النجف االصيل باحلرية
واملناذرة حيث اجلذور الضاربة بقدم
املعرفة والثقافة وما جملسها هذا ويف
يومنا هذا ويف مدينتنا هذه اال حلقة صغرية
من سلسلة طويلة مرتاصة ومستمرة من
حلقات الفكر والثقافة واملعرفة ،فعلى
بركة اهلل ومبساعدة عشاق الثقافة
واالدب تقام هنا يف جملس الثالثاء الثقايف
العديد من اجللسات والندوات احلوارية

والنقاشية ويف خمتلف اجملاالت علمية
وأدبية وفنية ودينية واجتماعية..
واحلمد هلل كانت مجيعها حماضرات
رصينة ومفيدة وحبضور شخصيات
خمتلفة من شرائح اجملتمع من اكادمييني
وناشطني ومثقفني وادباء وشعراء وجتار
وكسبة وكذلك من الطلبة وكانوا
من داخل النجف وخارجها يقصدون
هذا اجمللس وان شاء اهلل هو مستمر يف
عطائه من اجل خدمة احلركة الثقافية
واالدبية والعلمية يف حمافظة النجف
االشرف ،كما ان جمللس الثالثاء الثقايف
نشاطا تعاونيا حيث اسعى جاهدا للتعاون
مع جامعة الكوفة على سبيل املثال
واجلامعات االخرى من اجل رفد احلركة
العلمية واملعرفية لعامة الناس بكل ما
يسهم يف زيادة الوعي املعريف والثقايف
كما لدينا تعاون مع مؤسسات ثقافية
وعلمية خمتلفة سواء أكانت حكومية
او مؤسسات جمتمع مدني فمثال لنا تعاون
مع البيت الثقايف النجفي التابع لوزارة
الثقافة وغريها من املؤسسات االخرى.
ويف اخلتام تقدم االستاذ مكي السلطاني
بالشكر جمللة الوالية التابعة للعتبة
العلوية املقدسة وذلك حبضورها اجمللس
وبصورة مستمرة وما هذا احلوار اال جزء
من هذا االهتمام الثقايف واملعريف من قبل
ادارة العتبة العلوية املقدسة.
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(رجال مهنيون ..من سريتهم عربة)

فاضـل گــمون

استمراراً ملوضوعنا (رجال مهنيون) نتواصل
بالبحث عن اولئك الذين قدموا عطا ًء هلذه
ً
حريا بنا ان ندون
املدينة املقدسة فصار
عنهم لنكشف تلك الروح الوثابة يف تلك
النفوس املعطاء من ابناء هذه املدينة لنستمد
من سريتهم عربة..
متيزت النجف االشرف بواقعها الصناعي
واحلريف ..فشهد هلا بذلك القاصي والداني
حتى غدت حمطة وواحة لكل من ينشد
الفن والسالمة ..واليوم نتكلم عن شخصية
جنفية قدمت وعلى مدى مخسة وعشرين
عاما من اجلهد املهين يف ميدان العمل
الصناعي ،هو امليكانيكي املعروف (فاضل
احلاج ناجي جرب) واملعروف يف الوسط املهين
بـ( فاضل كمون)،
بدأ (فاضــــــــــــل) حياتــــــــــــه املهنية يف منطقة
(اجلبـــــــــل) املعروفـــــــــة يف النجف ،وعنـــــــــد
امليكانيكي(االسطة) رســـــــــــــول تقي مع
(اخللفة) شاكر دوش ،واردف امليكانيكي
ً
قائال :تعلمت املهنة جيداً ،ثم
فاضل كمون
انتقلت أنا وشاكر دوش اىل ورشة اخرى،
ومن ثم انتقلت اىل الوظيفة احلكومية
عندما اعلنت مصلحة نقل الركاب عن
حاجتها اىل ميكانيكي حمركات ديزل
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فتعينت يف الورشة امليكانيكية وعلى مالك
مصلحة نقل الركاب ،فمارست العمل منذ
البداية مع امليكانيكي احملرتف(الفيرت)
شاكر الفحام و(الفيرت) باقر الفحام و هم
من أبرع امليكانيكيني يف النجف وقد
تعلمت منهم الشئ الكثري و بعد مضي
فرتة من الزمن أرسلت يف بعثة فنية خارج
القطر يف هنكاريا وكانت ختص ورشة
مكائن (هيكاروس) اجملرية الصنع يف بلد
املنشأ هنكاريا فاجتزت الدورة بنجاح حيث
ً
استفدت منها كثرياً
خصوصا من حيث
املزاوجة بني اخلربة العملية والنظرية ،فنحن
يف النجف كنا خنتص يف ذات احملرك
وترتك اختصاص التفرعات اىل مهن أخرى
مثل احلداد والكهربائي وغريهم ولكن يف
الدورة الفنية تعلمت ان امجع بني اختصاصي
احملرك منفردا وميكانيكية التفرعات مثل
حدادية االكسل والكري (مغري السرع)
وكنت أنا مع زمالئي يف الدورة مواظبني
على التعلم الكرب قدر ممكن من املعرفة
يف اختصاصنا لننقل اخالق وطننا ومدينتنا
حيث كان ذلك حمط اعجاب الكثري وقد
أنبهر بنا املدربون االجانب واملرتمجون يف
الدورة اضافة اىل اعجابهم بقدراتنا الفنية
إذ كنا نقدم هلم افكارا ومالحظات غالبا
ما ينصتوا هلا حيث قال لي احدهم انكم
متتلكون معلومات عن هذه املكائن بقدر
ما منلكه حنن أهل البلد املصنع  .وعلى كل
حال انتهت الدورة ومنحنا شهادة خربة بدرجة
جيدة ثم عدنا مبعلومات اوسع وقد وظفناها
يف خدمة العمل فكانت الباصات من ناحية
الصيانة امليكانيكية جيدة جداً يف مدينة
ً
دائما أتردد على
النجف االشرف ،وكنت
الورش اخلاصة (ألسطوات) النجف االشرف
حيث كنت اذهب اىل ورشة اخلراطة
اخلاصة بـ (األسطة) جاسم الكرماني الذي
ً
كان ماهراً
وذكيا يف مهنته وعندما اعرض
ً
غالبا ما يرشدني
عليه مشكلة معينة كان
ملا هو صحيح ودون مقابل وفائدة مرجوه له
وبالعكس كان يساعدني كثرياً يف جتاوز
مرحلة اخلراطة اليت ميكن ان يستفيد هو
منها كأجور إذا ما شجع على ذلك لكن
كان (االسطة) جاسم الكرماني عنده
األمانة واإلخالص وفائدة وجناح مسعة
مدينته الفنية وامليكانيكية هي باملرتبة

االوىل وكذلك ورشة عبد الزهرة واحلاج
قسام وكذلك ورشة عباس محيدة
مهدي ّ
وورشة سيد شهيد احلمامي وولده سيد رزاق
احلمامي وكثري من االمساء الالمعة يف
مساء النجف االشرف .
واتذكر يف يوم من االيام أرسلت يف
مفرزة تصليح باص ملصلحة نقل الركاب
ً
ذاهبا اىل كربالء وبعد خان النص
كان
اصابه عطل يف احملرك فذهبنا على الفور
اىل مكان الباص ومعي مفرزة كاملة من
معدات التصليح واصلحت الباص يف غضون
ساعة وكان هذا العمل حيتاج يومني إلجناز
مثل هذا العمل ،وحصلت على كتاب شكر
وتقدير هلذا اجلهد ولكن بعدها حصلت
لي مضايقات كثرية جداً من قبل املسؤول
االمين يف املصلحة وقد اعتقلت يف مديرية
االمن بسبب اعدام اخي املرحوم (حسين
گمون) بتهمة انتمائه اىل حزب الدعوة
واستمرت املضايقات واملطاردات لي بالرغم
ً
خملصا
من انين مل اقصر يف عملي وكنت
ملدينيت واهلها باعتبار ان باصات املصلحة
كانت تقدم خدماتها البناء مدينة النجف
االشرف اىل أن جاء يوم من االيام وارسل
علي مدير مصلحة نقل الركاب واخربني
ًّ
بان هناك امر بنقلي اىل وظيفة اخرى خارج
مدينة النجف االشرف فقلت له اذا عندي
رجاء عندكم روج لي معاملة تقاعدي
حتى اسرتاح من هذا العمل فكان لي ما
أريد ،وعندها اكملت (27سنة ) خدمة
فعلية كميكانيكي حمركات وكنت
اتذكر من السواق اجليدين يف مصلحة
نقل الركاب والذين خدموا املدينة يف جمال
عملهم مثل (سامل بعيوي ابو صيبع و نوري
سعيد واحلاج بشري وحممد علي جدي وحييى
الالمي ) وغريهم من العاملني يف املصلحة و
الذين قدموا خدمات جليلة ،وال يفوتين ان
اذكر موقع مصلحة نقل الركاب كورشة
ميكانيكية وادارة كان يف موقع كراج
ً
حاليا
الداخل قرب جمسرات ثورة العشرين
وال ميكن نسيان ذلك املوقع ملا حيمله
من ذكريات مجيلة خصوصا كان العمل
فيه أخالص ملدينة النجف ورمزها املشرق
ً
دائما امري املؤمنني عليه بن ابي طالب (عليه
السالم) الذي نتوق حيشرنا اهلل واياكم معه
يوم القيامة انه مسيع جميب
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من حكم واقوال االمام امري املؤمنني عليه السالم
•الدنيا دار ممر إلى دار مقر .والناس فيها
رجالن :رجل باع فيها نفسه فأوبقها ورجل
ابتاع نفسه فأعتقها
•ال يكون الصديق صديقا حتى يحفظ
أخاه في ثالث في نكبته ،وغيبته ووفاته
•ما قال الناس لشئ طوبى له إال وقد خبأ
له الدهر يوم سوء
•اول الدين معرفته وكمال توحيده
االخالص له ،وكمال االخالص له نفى
الصفات عنه.
•االستغناء عن العذر أعز من الصدق به
•يا أيها الناس متاع الدنيا حطام موبئ
فتجنبوا مرعاه .قلعتها أحظى من
طمأنينتها وبلغتها أزكى من ثروتها

قصة اصحاب االخدود
كان يف صنعاء
يف اليمن ملك من
التابعية (قوم تبع)
و يقال له ذو نواس،
يهودي
وكان
الديانة فبلغه أن
ً
رجال من النصارى
وصل إىل أرض
جنران يدعو الناس
إىل النصرانية قائال
هلم :ان عيسى ابن
مريم نسخ بشريعته
شريعة اليهود ،فأحبه الناس وآمن به أهل جنران،
فغضب امللك ذو نواس وسار إليهم جبنود من محري،
وأمر بشق أخدود كبري (شق) وأحضر احلطب
والوقود وأشعل النار ،و صار يأتي بواحد واحد بأن
يرجع عن الديانة النصرانية ويرضى باليهودية ،فإن
أطاعه تركه ،وإن أبى أحرقه بتلك النار احملرقة .مل
يرتك أحداً من شيخ عجوز او طفل صغري أو إمراة
إال والقاه يف تلك النار احملرقة ،و كان يستمتع و
يتلذذ يف مناظر أولئك املؤمنني وهم حيرقون .مل يبق
بذلك أحد من النصارى ،وكان كل من بقي من
اليهود فقط ،ومل ينقم اولئك اليهود على النصارى يف
ذلك الزمان ،إال أنهم آمنوا باهلل تعاىل ً
ربا ومتسكوا
ً
مستوجبا لغضب اهلل
بدينهم وإميانهم ،فكان فعلهم
ولعنته ،ونزول نكال الدنيا وعذاب اآلخرة.
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قال الحسني الطغرائي يف
املقارنة بني الصديق والعدو:
جـامل عدوك ما استطعت فانه
بـالرفق يطمع يف صالح الفاسد
واحذر حسودك ما استطعت فانه
إن نـمت عنه فليس عنك براقد
ان الـحـسود وان أراد تـودداً
.مـنه أضـر مـن العدو احلاقد
ولـرمبا رضـي العدو اذا رأى
مـنك اجلميل فصار غري معاند
ورضا احلسود زوال نعمتك اليت
أوتـيتها مـن طـارف أو تالد
فاصرب على غيظ احلسود فناره
تـرمي حـشاه بـالعذاب اخلالد
أو مـا رأيـت النار تأكل نفسها
حـتى تـعود اىل الرماد اهلامد
تـضفر على احملسود نعمة ربه
ويـذوب مـن كمد فؤاد احلاسد

كوكب يمطر الزجاج

اكتشف باحثون من جامعة اكسفورد كوكبا
ازرق المعا ميطر زجاجا ،وذلك مبساعدة التلسكوب
املداري «هابل» ،الذي ساعدهم يف معرفة أن لدى
الكوكب جو ضبابي يعطي تأثريات بصرية خمتلفة
مثل الشروق والغروب.
و يدور الكوكب الذي أطلق عليه اسم
 HD189733bحول مدار جنمه ويعترب احد
الكواكب الغازية وهو أكرب حجما من املشرتي.

وقال علماء الفلك إن درجة احلرارة يف الكوكب
تبلغ  1000درجة مئوية وغالفه اجلوي يهطل مطرا
من الزجاج ،وسرعة الرياح فيه ميكن أن تصل اىل
 7000كلم/ساعة.
اجلدير بالذكر أنه ألول مرة يتسنى لعلماء الفلك
حتديد لون كوكب يقع خارج النظام الشمسي ،اذ
يقع على بعد  63سنة ضوئية من االرض ،ومع ذلك
يعد أحد اقرب الكواكب الينا

خندق ماريانا
هو أعمق نقطة يف سطح الكرة األرضية وتقع يف
غرب احمليط اهلادي إىل الشرق من جزر ماريانا
الشمالية .يبلغ طول اخلندق حوالي  2550كيلومرت
ويبلغ عرضه  69كيلومرتا وهو مستطيل الشكل.
يصل عمق أبعد نقطة يف خندق ماريانا حوالي 11.03
كيلومرت حتت سطح البحر وهي ((تشالنجر)) .
إذا كانت قمة جبل إفرست (أعلى جبل على األرض
بارتفاع َيبلغ  8,848مرتاً) قد ُوضعت يف أعمق نقطة
يف خندق ماريانا ،فس َيظل هناك  2,076مرتاً من
املاء فوقها .جزء من نظام قوس إيزو-بونن-ماريانا
ُيشكل حدوداً بني صفيحتني تكون ّيتني ،حيث أن
احلافة الغربية لصفيحة اهلادئ تزلق حتت صفيحة
ماريانا الصغرية .بسبب أن صفيحة اهلادئ هي أكرب
الصفائح التكتونية على األرض على اإلطالق ،وقد
مضى على املادة القشرية عند حافتها الغربية وقت
طويل منذ تكونها (قبل ما َيصل إىل  170مليون
عام) مما جعلها تكتنز وتصبح كثيفة للغاية ،فإن
ارتفاعها َيتلف بشكل هائل بالنسبة إىل صفيحة
ماريانا عند النقطة اليت تنزلق فيها قشرة صفيحة
اهلادئ .وهذه املنطقة العميقة هي مكان خندق
ً
أيضا عن
ماريانا .وحركة هاتني الصفيحتني مسؤولة
تك ّون جزر ماريانا .عند قاع اخلندق حيث تلتقي
ً
ضغطا َيبلغ 108.6
الصفيحتانُ ،يولد عمود املاء فوق
ميجا باسكال ،وهذا ُيعادل أكثر من ألف ضعف
الضغط اجلوي القياسي عند مستوى البحر .و تقع
فيها حممية خندق ماريانا الوطنية .بسبب أن األرض

ً
متاما ،فإن اخلندق ليس أقرب جز ٍء من
ليست كرو ّية
قاع البحر إىل مركز األرض  -فجزء من قاع احمليط
املتجمد الشمالي أقرب بـ 13كيلومرتاً على األقل
إىل مركزها من قاع اخلندق .تعود تسمية اخلندق
جلزر زجني خال املسماة بواسطة انغوال عام , 1668
و اليت كانت مستعمرة إسبانية  ,و قد مسيت اجلزر
بهذا االسم تكرميا مللكة إسبانيا ماريانا من النمسا
أرملة ملك إسبانيا فيليب الرابع .
يف أوائل عام  ،2010كشفت دراسة للحياة يف
خندق ماريانا عن وجود مركبات لكالكاريوس يف
ع ّينات أخذت من عمق تشالنجر ،وهي عبارة عن
صفائح من كربونات الكالسيوم لطحالب صغرية
ّ
«الكوكو ِلثوفورات» ،إضافة إىل شظايا من
تسمى
أشكال حياة من العوالق .وقد بنت هذه املخلوقات
اجملهرية بيوتها من مواد مثل السيليكا واملعادن مثل
الكوارتز ،واليت ُيعتقد أنها وصلت إىل هذا العمق عن
طريق «ثلج حبري» سريع الغرق اجنرف يف احمليط.
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حشد اهلل..
يضحك األطفال يلعبون..
ميرحون.
يعمنا السكون..
فجأة ،تتلبد السماء بالغيومّ ..
االطفال خائفون ..يهمسون..
أكاد أمسع اإلعصار..
رحى تدور ..ينبحون..
وجوههم قبيحة ،أفاعي ثوبها البشر..
أتنظرون..؟
يقتلون ،يذحبون!..
من ظهر كوفان..
ينادى:
ياعراق
حذار هذا الشر واخلطر..
تزغرد احلرائر ،جتهز الصواعق،
قد سنت الربوق..
فتواك قد استنفرت كل العروق.
تتجـحفـل الرايات ،تستنهض اهلمم..
حشد اهلل ..إمام منتظر..
بغرية اجلنوب قاتلوا..
أيرجعون..؟
للموت حنو اهلل ..يزحفون.
ياعراق..
فداك األهل والبنون..
أتشرق الشموس..؟
ليكتب التاريخ ،حكاية الزمن..
حتية للوطن الغيور..
حتية للنخل واجلبل..
للحشد ،للسهل والنهر..

فائق الشمري
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كمال ادلين وت

مام انلعمة -
الشيخ الصدو
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