
fاملهدي املوعود
اإلمام املهدي يف ضمري األمة

والدة النور الحسيني





حيّث أهل البيت عليهم السالم وبإصرار شديد على قراءة القرآن الكريم والتدّبر 
يف آيات��ه، حت��ى أوص��وا ب��أن يأم��روا األطف��ال بتعلم��ه.. ألن��ه اخلارط��ة املوضحة 

للطريق الذي جيب سلوكه والوصول اىل ما يريده اهلل سبحانه وتعاىل.. 
ألّن الق��رآن الكري��م عب��ارة ع��ن قوان��ن جي��ب اتباعها إذا م��ا أراد االنس��ان النجاة 

والوصول اىل اجلنان، والنجاة من املهالك اليت قد تصادف االنسان.
قال رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله« يف فضل القرآن: )) فضل القرآن على سائر 
ال��كالم كفض��ل اهلل عل��ى خلق��ه((.. وق��ال يف موض��ع آخ��ر متحدثا ع��ن ضرورة 
تعل��م الق��رآن: ))م��ا م��ن رج��ل عل��م ول��ده الق��رآن إال ت��وج اهلل أبويه ي��وم القيامة 
بت��اج املل��ك، وكس��يا حلتن مل ير الناس مثلهم��ا ((.. ويف ذات األمر يقول باب 
مدينة علم الرسول »عليه السالم«: )) أفضل الذكر القرآن به تشرح الصدور، 
وتس��تنري الس��رائر((.. وق��ال أيض��ا: ))اهلل اهلل يف الق��رآن، ال يس��بقكم بالعم��ل به 

غريكم((.. 
عل��ى أن اإلمي��ان بالق��رآن ال خيت��ص بزم��ن مع��ن، ب��ل ه��و ل��كل زم��ان وم��كان، 
فه��و للماض��ي، واحلاض��ر، واملس��تقبل، يتماش��ى م��ع طبيع��ة النف��س اإلنس��انية 
ومفاهيمه��ا، ويع��اجل كل قضي��ة يف كل مرحلة زمنية، مبا ميلك من احللول 
والعالج��ات.. ويف ذل��ك يق��ول اإلمام أم��ري املؤمنن«عليه الس��الم«: )).. تعلموا 
الق��رآن فإن��ه أحس��ن احلدي��ث، وتفقهوا فيه فإن��ه ربيع القلوب واستش��فوا بنوره 

فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تالوته فإنه أنفع القصص((.
فالقرآن الكريم يعطينا املفاهيم العامة عن العدالة، والعزة، واحلرية، والكرامة 
واالس��تقامة، والس��لم، وغريه��ا م��ن املفاهي��م ال��يت ترتب��ط بطبيع��ة اإلنس��ان يف 

ارتقائه وتكامله، ويؤصلها يف الفكر اإلنساني مع الزمن. 
على أن هذا الفكر ال خيتص بزمن معن فهو يتجدد يف كل مرحلة، ويتماشى 
مع الضرورات احلياتية.. ويف ذلك يقول اإلمام الباقر »عليه الس��الم«: ))لو أن 
القرآن إذا نزل يف قوم اختص بهم ملات القرآن ألن القوم قد ماتوا، ولكنه جيري 

جمرى الليل والنهار والشمس والقمر((.
إال أن��ه ولألس��ف ن��رى أن هذا القرآن ق��د يهجر، على ان مفهوم اهلجر ال يقتصر 
عل��ى ع��دم ق��راءة آيات��ه، ألن معظم امُلس��لمن ُيصلون ويق��رؤون الفاحتة يف كل 
ركعة مع ما تيسر من سور قصرية، لذا فإن هجر القرآن الكريم مفهومه أوسع 
م��ن ذل��ك، ول��ه أن��واع عدة، وأكث��ر أنواع اهلجر إمث��ًا هو أن تقرأ الق��رآن دون أن 
ُتطب��ق تعاليم��ه، وع��دم اإلميان مبا جاء فيه، أو عدم تصديق آياته.. يقول اإلمام 
الصادق »عليه السالم«: ))ثالثة يشكون إىل اهلل عز وجل مسجد خراب ال يصلي 
فيه أهله، وعامل بن جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه((.

ل��ذا فلنعم��ل وحن��ن نعي��ش ه��ذه األي��ام املباركة من أيام ش��هر ش��عبان ورمضان 
املبارك��ن عل��ى ق��راءة الق��رآن وتدب��ر آياته، ونعمل مب��ا جاء به وجنعله نرباس��ا 
ودس��تورا حلياتنا، ويكون لقاحا إلمياننا وس��ببا لدخول جنة عرضها الس��موات 
واألرض، يق��ول املصطف��ى »صل��ى اهلل عليه وآله«: )) أال من تعلم القرآن وعّلمه 

وعمل مبا فيه فأنا له سائق إىل اجلنة، ودليل إىل اجلنة((. 

السيد نزار حبل املتني
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة

القرآن .. واإلميان به..
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واملتعففة  الفقرية  العائالت  جتاه  املقدسة 
والذين يعانون الكثري من صعوبات احلياة 
بها  مير  اليت  االستثنائية  الظروف  ظل  يف 
البلد«, معربا عن أمله أن تكون هذه البادرة 

والبوادر اليت تليها خطوة لبناء البلد«. 
من جانبه قال مدير مكتب املرجع الديين 
إسحاق  حممد  الشيخ  العظمى  اهلل  آية 
الفياض الشيخ حممد جواد املهدوي »نبارك 
للعتبة العلوية املقدسة واملتمثلة بأمينها العام 
السيد نزار هاشم حبل املتني وسائر اإلخوة 
بإنشاء  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  العاملني 
اخلاص  واخلدمي  اخلريي  املشروع  هذا 
بالفقراء واملساكني واأليتام ونتمنى أن نرى 
املزيد من هذه املشاريع اخلريية اليت تصب 
أهل  ومذهب  واملؤمنني  الدين  خدمة  يف 

البيت عليهم السالم«.
ويف السياق ذاته أكد رئيس قسم الشؤون 
اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة 
املهندس االستشاري رضا حممد حسن أن« 
السكين  املرتضى  جممع  يف  العمل  إدارة 
اهلندسية  الشؤون  قسم  إشراف  حتت  يتم 
مبينا  املقدسة«,  العلوية  العتبة  يف  والفنية 
ان » املشروع سيتم اجنازه بشكل كامل 
السنة  تتعدى  ال  قياسية  زمنية  فرتة  خالل 
من  مسبقا  له  خطط  ما  وحبسب  الواحدة 

األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة«.

والكلى  الكبد  وظائف  وفحص  مالطا 
وفحص  الكالسيوم  وفحص  الدم  وصورة 
املناعي  الضعف  وفحص  الربوتني  نسبة 

)نقص املناعة يف اجلسم(«.
عمل  خطة  »لدينا  ان  املخترب  مدير  وبني 
إلجراء الفحوصات املختربية األولية ملنتسيب 
العتبة العلوية املقدسة ملدة ستة أشهر ومن 
وان  تباعًا،  هلم  الدوري  الفحص  يعاد  ثم 
وختطيط  والبصر  السمع  يشمل  الفحص 
عن  فضال  اجللدية  والفحوصات  القلب 

فحص الدم والفحوصات األنفة الذكر«.

األوىل من مراحل العمل«, مبينا أن »مساحة 
البناء  ومساحة  مربع  مرت   100 تبلغ  الدار 
92 مرتا مربعا وان املنزل عبارة عن غرفتني 
»اجناز  مؤكدا  وصحيات«,  ومطبخ  للنوم 
املشروع خالل فرتة زمنية قياسية ال تتعدى 
هاشم  نزار  السيد  ووعد  الواحدة«.  السنة 
املشاريع  من  املزيد  بافتتاح  املتني  حبل 
خالل  املتعففة  الفقرية  للعائالت  اخلاصة 

الفرتة الزمنية القادمة.
البغدادي  طارق  الشيخ  أكد  جهته  من 
اهلل  آية  األعلى  الديين  املرجع  مكتب  من 
العظمى السيد علي احلسيين السيستاني ان 
»هذه خطوة مباركة ختطوها العتبة العلوية 

البقعة  ضمن  املتواجدين  املهجرين  عائالت 
اجلغرافية حملافظة النجف االشرف«.

العتبة  خمتربات  مدير  أكد  جهته  من 
ميتلك كادرا  املخترب  »ان  املقدسة  العلوية 
التحليالت  جماالت  خمتلف  يف  متخصصا 
أجهزة  امتالكه  عن  فضال  املرضية، 
متطورة ومن مناشئ عاملية أملانية وفرنسية 

وسويسرية«.
جيريها  اليت  التحليالت  »ان  اىل  ومشريا 
أنواعه  بكل  الدم  حتليالت  تشمل  املخترب 
ومحى  الفريوسي  الكبد  التهاب  وحتليل 

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وضع 
مساحة السيد نزار حبل املتني حجر األساس 
جملمع املرتضى السكين اخلريي للعائالت 
امليمونة  الوالدة  ذكرى  مع  تزامنا  املتعففة 
السالم«  »عليه  طالب  أبي  بن  علي  لإلمام 
وبالتعاون مع مكتب املرجع الديين لسماحة 
إسحاق  حممد  الشيخ  العظمى  اهلل  آية 

الفياض.
املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وقال 
»مبناسبة مولد أمري املؤمنني »عليه السالم« 
باشرت العتبة العلوية املقدسة بوضع حجر 
اخلريي  السكين  املرتضى  األساس جملمع 
للعائالت الفقرية واملتعففة والشروع باخلطوة 

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  افتتح 
مساحة السيد نزار هاشم حبل املتني وحدة 
شعبة  يف  املرضية  للتحليالت  املختربات 
ملكتب  التابعة  والطبية  الصحية  األمور 
شعبة  مسؤول  رافقه  للعتبة،  العام  األمني 
قسم  ورئيس  والطبية  الصحية  األمور 
الصيانة اهلندسية وعدد من ضيوف العتبة 
املقدسة. وذلك ضمن سلسلة افتتاح املشاريع 

اخلدمية اجلديدة للعتبة..
جمللة  تصريح  يف  املتني  حبل  السيد  وقال 
الوالية: »ضمن الربنامج املعلن مسبقا الفتتاح 
تيمنًا  اجلديدة  اخلدمية  املشاريع  من  عدد 
وسالمه  اهلل  )صلوات  املؤمنني  أمري  بوالدة 
عليه(، نفتتح اليوم احد أهم املشاريع الطبية 
املقدسة وحنن ماضون  العتبة  العالجية يف 
اخلدمية  املشاريع  من  سلسلة  افتتاح  يف 

األخرى تباعا خالل الفرتة القادمة«.
وأضاف »ان املشروع اجلديد يقدم اخلدمة 
املقدسة  العلوية  العتبة  ملنتسيب  الطبية 
وعائالت مقاتلي احلشد الشعيب والعائالت 
احملدود وكذلك  الدخل  ذوي  من  املتعففة 

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
 يضع حجر األساس ملجمع املرتضى السكني الخريي

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يفتتح وحدة املختربات للتحليالت املرضية
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للقضية احلسينية وبعض الدوائر اخلدمية 
الساندة األخرى من ضمنها معمل مسنت 

الكوفة ومديرية الطرق واجلسور«.
وختم األعرجي تصرحيه بالقول »مت االتفاق 
يكون  وان  املشروع  بهذا  املباشرة  على 
العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  رعاية  حتت 
املقدسة وفتح باب للتربع لعامة احملبني يف 
العتبة العلوية إلقامة هذا اجلسر وسيباشر 

بإجراءاته يف األيام القادمة«.

الزيارة األربعينية  كثرة االزدحامات يف موسم 
الكرام  النجف  أهالي  من  كوكبة  دفعت 
واملوالني لكي يقدموا على إنشاء هذا اجلسر 
جملس  ساهم  وكذلك  اخلاصة  أمواهلم  من 

احملافظة مببلغ من املال«.
ترأسه  موسع  اجتماع  »عقد  األعرجي  وأشار  
جملس  ورئيس  األشرف  النجف  حمافظ 
من  كرمية  طيبة  خنبة  وبعضوية  احملافظة 
العتبة  من  ممثلني  عن  فضال  النجف  أهالي 
الداعمة  التيارات  املقدسة وممثلني عن  العلوية 

مبدير  ممثلة  املقدسة  العلوية  العتبة  شاركت 
األعرجي  منتظر  السيد  العام  األمني  مكتب 
والفنية  اهلندسية  الشؤون  أقسام  ومسؤولي 
والعالقات العامة واألقسام الساندة، يف االجتماع 
النجف  حمافظة  مبنى  يف  عقد  الذي  املوسع 
مشروع  تفاصيل  خالله  نوقشت  والذي  األشرف 
النجف  بني  الطريق  يف  خدمي  جمسر  إنشاء 
يف  سيساهم  والذي  املقدسة  وكربالء  األشرف 

فك االختناقات املرورية يف زيارة األربعني .
وحضر االجتماع حمافظ النجف األشرف السيد 
السيد  احملافظة  جملس  ورئيس  الياسري  لؤي 
جميد زيين وممثللون عن مجيع الدوائر اخلدمية 
املتربعة  واجلهات  احملافظة  يف  واألكادميية 

للمشروع.
منتظر  السيد  العام  األمني  مكتب  مدير  وقال 
األعرجي يف تصريح جمللة الوالية:« ضمن مساعي 
العتبة وتطلعاتها حنو خدمة الزائر الكريم سواء 
األمانة  ارتأت  خارجها  أو  األشرف  النجف  يف 
العامة مد يد العون ألحد املشاريع املفصلية اليت 
الزائر الكريم وزائري اإلمام  تصب يف مصلحة 
احلسني عليه السالم، واملشروع هو إقامة جسر 
على طريق يا حسني سيكون مقابل طريق املطار 

)احلولي(«.
وأضاف األعرجي« هذه العقدة املرورية اليت تعاني 

العلوية  العتبة  يف  النسوي  الديين  التعليم  شعبة  أطلقت 
التوجيهي  النبوة(  )مساء  الثقايف  برناجمها  املقدسة 

لطالبات اجلامعات.
جمللة  تصريح  يف  هادي  ازهار  الشعبة  مسؤولة  وقالت 
التوجيهي  الثقايف  النبوة(  )مساء  برنامج  »أطلقنا  الوالية 
االساس  بالدرجة  اجلامعات  طالبات  يستهدف  الذي 
احلياة،  جماالت  جبميع  الثقايف  الديين  الوعي  لتنمية 
كونهن  اجلامعيات  للطالبات  الربنامج  هذا  وخصص 

االمل الواعد والرافد االول لبناء اجملتمع«.
التوجيهي  الثقايف  الربنامج  هذا  »ان  هادي  واوضحت 
يتضمن العديد من اللقاءات التواصلية مع األكادمييات 
والقاء احملاضرات املختلفة املضامني هلن، وكان عنوان 
احملاضرة النقاشية االوىل: )سر النجاح(  فهن حباجة له 

كونهن يف مرحلة بناء الذات«.
يعد خطوة فاعلة يف احتضان  الربنامج  أن هذا  يذكر 
الطاقات الشابة ورفدهن بقيم الثقافة االسالمية االصيلة 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  رحاب  يف  الكريم  واخللق 

السالم(.

العتبة العلوية املقدسة تتوىل رعاية إنشاء مشروع مجسر )يا حسني(
 لفك االختناقات املرورية يف زيارة األربعني

شعبة التعليم الديني النسوي تطلق برنامج )سماء النبوة( الثقايف لطالبات الجامعات
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حناول  املنطلق  هذا  من  وحنن  والسالم، 
ان  بعد  ومنتنها  العالقة  هذه  نقوي  أن 
طيبة  روحانية  وجوه  زيارتنا  وجدنا خالل 
ال تفرق بني مسلم أو مسيحي أو صابئي 
أو أي مكون آخر من مكونات النسيج 

العراقي«.

العراقيني  فان  ذلك  من  العكس  وعلى 
بينهم«,مؤكدًا  فيما  وتالمحا  قوة  ازدادوا 
ان« الزيارة لن تكون األخرية وسوف تعقبها 
زيارات أخرى للعتبة العلوية املقدسة لتمتني 
السيما  السلمي  التعايش  ودعم  العالقات 
وان اإلمام علي عليه السالم هو رمز احملبة 

بالشكر  الكلية  عمادة  تقدمت  الندوة  ختام  ويف  جهتها  من  الطلبة، 
واملثمرة،  املباركة  اخلطوة  هلذه  تثمينا  العلوية  العتبة  لوفد  واالمتنان 
وفد  شاكرين  اجلامعات،  مع  التواصل  باستمرار  رغبتهم  عن  معربني 
العتبة على تواصله وتوزيعه يف هذه املناسبة إصدارات العتبة العلوية على 

احلاضرين«.

تشّرف وفد من طائفة السريان الكاثوليك 
)أبرشية املوصل( بزيارة مرقد بطل اإلسالم 
السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  والتقى 

السيد نزار هاشم حبل املتني.
طائفة  من  قرقوش  كهنة  عميد  وقال 
شربل  أسقف  اخلور  الكاثوليك  السريان 
علي  اإلمام  مرقد  بزيارة  »تشرفنا   : عيسو 
لنا  وانه يعين  السالم(  أبي طالب)عليه  ابن 
اإلنسانية  والعدالة  احلق  رمز  فهو  الكثري 
وحنن حنب أصحاب احلق والعدالة«, مضيفا 
أن »اإلمام علي )عليه السالم( استشهد من 
يسوع  سيدنا  استشهد  كما  احلق  اجل 
طالب  هم  فهؤالء  احلق  أجل  من  املسيح 

احلق والعدالة السماوية«. 
أن  من  الرغم  على   « انه  العيسو  واشار 
العراقي  النسيج  ميزق  أن  حاول  اإلرهاب 
ويشتت التالحم بني أبنائه إال أنه باء بالفشل 

زار وفد رمسي من العتبة العلوية املقدسة ممثال بلجنة النشاط اجلامعي 
العامة  العالقات  أقسام  يف  منتسبني  برفقة  الدينية  الشؤون  قسم  يف 
واآلليات، جامعة ذي قار ضمن برناجمه يف التواصل والتنسيق والتعاون 
مع املؤسسات األكادميية، والتقوا برئيس اجلامعة الدكتور رياض شنتة 

جرب.
»ضمن  الوالية:  تصريح جمللة  يف  الشرع  علي  السيد  الوفد  رئيس  وقال 
برنامج جلنة النشاط اجلامعي يف القسم كان لنا زيارة اىل جامعة ذي قار 
وااللتقاء برئيس اجلامعة األستاذ الدكتور رياض شنتة جرب والكوادر 

التدريسية والطالبية يف اجلامعة«.
باجلامعة،  اإلسالمية  العلوم  وندوة يف كلية  لقاء  لنا  وأضاف« وكان   
فقد عقدت جلنة النشاط اجلامعي ندوة تثقيفية توجيهية تناولت توصيات 
ونصائح املرجعية الدينية العليا للشباب اجلامعي وكان احملاضر الشيخ 
مجيل البزوني مع حضور وفد العتبة العلوية وبعض األساتذة ومجع من 

أقامت دار القرآن الكريم التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة 
حمفلها الثاني يف حمافظة كركوك

الذي  القرآني  احملفل  ان«  الوالية،  جمللة  تصريح  يف  للدار  االعالمي  املوفد  وأفاد 
احتضنته أروقة جامع وحسينية اإلمام اجلواد عليه السالم يف ناحية تازة خورماتو يف 
حمافظة كركوك، شارك فيه عدد من القراء واملنشدين من أهالي الناحية، فضال 

عن عدد من قّراء الدار والقارئ الضيف حسام املنشداوي«.
مضيفا » ان احملفل شهد ترحيبًا واسعا من قبل احلضور وإقبااًل وغبطة من قبل 
أهالي الناحية الذين أشادوا بهذه اخلطوة اإلميانية اليت تبث الثقافة القرآنية وخلق 

االسالم الكريم ».
يذكر ان دار القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة أطلقت سلسلة من احملافل 
القرآنية يف ذكرى الوالدات امليمونة ألئمة أهل البيت )عليهم السالم يف شهر رجب 

األصب يف مخس حمافظات عراقية (.

              وفد من طائفة السريان الكاثوليك
 يتشرف بزيارة مرقد اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

قسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية يقوم بجولة تواصلية يف جامعة ذي قار

دار القرآن الكريم تقيم محفلها القرآني يف ناحية تازة خورماتو
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خالل املدة املنصرمة وما قدموه من مشاريع 
واحلثيثة  الكبرية  اجلهود  أبرزت  إعالمية 
العلوية  العتبة  يف  احلاصلة  واملشاريع 

املقدسة.

مبعدات العمل وبيئته وكل ما يتطلب للحفاظ على العاملني والزائرين يف 
مرقد أمري املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه(«.

من جهته قال مدير عام مؤسسة الرواد االماراتية السيد عادل املوسوي: 
»لنا الشرف باقامة هذه الدورات يف العتبة املقدسة وقد مت دعوتنا من 
دورات  باقامة  وقمنا  العتبة  كوادر  وتدريب  خلدمة  العام  األمني  قبل 
متعددة للتعريف مببدأ السالمة املهنية وترسيخ هذا املفهوم الذي يؤدي 
اىل سالمة االرواح واملمتلكات، وقد حاضر الدورات خنبة من احملاضرين 
امليدانيني املتمرسني، وعملنا جمانا خلدمة العتبة املقدسة ونأمل استمرار 
الدورات لالرتقاء بواقع عمل املنتسبني وتأهيلهم ليكونوا مدربني يف داخل 

مؤسسات العتبة« .

واملسموعة واملرئية واملقروءة.
من جانبهم استعرض رئيس القسم اإلعالم 
ومسؤولو الشعب فيه باالجنازات اإلعالمية 

أقيمت يف مضيف اإلمام احلسن اجملتبى )عليه السالم( برعاية مكتب 
األمني العام / شعبة األمور الصحية والطبية وبالتعاون مع قسم السالمة 
للتعريف  النقاشية  الندوة  أعمال  األشرف،  النجف  حمافظة  يف  املهنية 
حبضور  املقدسة،  العتبة  مبؤسسات  العمل  يف  املهنية  السالمة  بأسس 
مسؤولي مركز السالمة املهنية يف النجف األشرف، ومدير عام املركز 
االماراتية  الرواد  مؤسسة  عام  ومدير  بغداد  املهنية يف  للسالمة  الوطين 

املعنية بتطوير قدرات منتسيب العتبة العلوية بهذا اجملال.
املظفر:  أجمد  الدكتور  العتبة  يف  املهنية  السالمة  وحدة  مسؤول  وقال 
مبناسبة اليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية، وبتوجيه من مساحة األمني 
العام أقيمت أعمال الندوة احلوارية النقاشية اخلاصة بالتعريف باملبادئ 
اخلاصة بتعزيز أسس وتطوير السالمة  املهنية يف العتبة املقدسة، وتقام 

الندوة تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية«.
والدورات  العمل  ورش  من  للعديد  األساس  حجر  تعد  »الندوة  وأوضح 
الرواد  مؤسسة  مع  بالتعاون  املقدسة  العتبة  يف  أقيمت  اليت  امليدانية 
اإلماراتية التخصصية اليت بادرت ومنذ سنوات اىل تعريف وتطوير قدرات 
املهنية  السالمة  بقواعد  املقدسة  العتبة  يف  العاملني  املنتسبني  ومهارات 
واالهتمام  واخلاصة  العامة  واملمتلكات  أرواحهم  على  أجل احلفاظ  من 

شارك وفد العتبة العلوية املقدسة يف مؤمتر علماء اإلسالم الذي أقامته 
جامعة الكوثر ضمن فعاليات مهرجان نسيم كربالء يف الباكستان.

الباكستان  يف  الدينية  األحزاب  مجيع  ممثلو  املؤمتر  حضر  وقد 
باكستان مساحة  يف  الشيعة  زعيم  رأسهم  على  وكان  وسنة  شيعة 
الشيخ  ومساحة  النقوي  على  ساجد  السيد  واملسلمني  االسالم  حجة 
حمسن علي النجفي داعني يف كلماتهم إىل وحدة اإلسالمية و إبراز 
املشرتكات بني املسلمني ونبذ اخلالف بينهم ليجهض الفتنة الطائفية، 
ألقاها مساحة  املقدسة  العتبات  قبل  من  هناك كلمة  كما كانت 
جامعة  شاكرا  املقدسة  احلسينية  العتبة  عن  الربيعي  عزام  الشيخ 
الكوثر ما بذلته من جهود كبرية يف إجناح هذا املؤمتر القيم واملثمر.

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  اجتمع 
مساحة السيد نزار حبل املتني برئيس قسم 
اإلعالم ومسؤولي الشعب التابعة للقسم، ومت 
خالل االجتماع تناول السبل اليت تؤدي اىل 
املقدسة  العتبة  يف  اإلعالمي  العمل  تطوير 
والعمل على تذليل الصعوبات واملعوقات اليت 

تعرتض تطوير اإلعالم.
وحث السيد حبل املتني الكوادر اإلعالمية 
يف العتبة املقدسة على بذل أقصى اجلهود 
املطلوب يف  املستوى  اىل  الوصول  أجل  من 
السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  مبادئ  نشر 
اهلل  األطهار)صلوات  البيت  أهل  وثقافة 
العامل أمجع،  وسالمه عليهم أمجعني( اىل 
املقدسة  العتبة  وإجنازات  مشاريع  نشر  مع 
االلكرتوني  اإلعالم  أبواب  خالل  من 

حبل املتني يؤكد على أهمية اإلعالم يف نشر مبادئ وفكر أمري املؤمننيعليه السالم

وفد العتبة العلوية املقدسة يشارك يف مؤتمر علماء اإلسالم يف باكستان

العتبة العلوية املقدسة ترعى الندوة العلمية الخاصة
حول أسس الثقافة الوقائية بمناسبة اليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية
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بطاقات الفائزين من الذين سيتربكون بزيارة 
مواليا   20 وهم  العراق  يف  املقدسة  العتبات 
قام ممثلو  بعدها  شريينا«.  مدينة  من  وحمبا 
العتبات املقدسة لتقديم هدايا للربكة  وفود 
وقدمت  االحتفال  يف  املتواجدين  مجيع  إىل 
العتبة العلوية املقدسة جمموعة من األوشحة 
العتبات  زيارة  مبسابقة  الفائزين  بعض  اىل 
العتبة  وفد  بادر  كما  العراق،  يف  املقدسة 
مباركة  600 كيس  تقديم أكثر من  إىل 
وسالمه  اهلل  املؤمنني)صلوات  أمري  مرقد  من 
عليه( وّزعت على املشاركني واحلاضرين يف 

االحتفال البهيج الكبري الناجح.

العتبات املقدسة املشاركة  ألقيت كلمة  ثم 
احلسينية  العتبة  قبل ممثل  من  املهرجان  يف 

املقدسة الشيخ علي الفتالوي«.
وأضاف »ثم بادر ممثل العتبة العلوية املقدسة 
الشيخ مهند العقابي اىل القاء كلمة عقائدية 
باملناسبة العطرة. وتابع»تاله إمام مجعة مدين 
شريينيا بإلقاء كلمة ترحيبية وشكر إىل وفود 
العتبتني  ممثلو  قام  بعدها  املقدسة،  العتبات 
العسكرية السيد كاظم املوسوي والعباسية 
املقدسة الشيخ علي األسدي بالقاء كلمتيهما 
اىل  احملتفلون  وتوجه  العطرة،  باملناسبة 
صناديق االقرتاع املخصصة باملناسبة إلخراج 

أحيا ثالثة آالف شخص من احملبني واملوالني 
ذكرى والدة أمري املؤمنني يف مدينة شريينيا 
العطرة  الوالدة  إحياء  برنامج  اهلندية، ضمن 
ألمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
اليت تستمر فعالياتها يف مجهورية اهلند برعاية 
بقية  ومشاركة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
العتبات املقدسة يف العراق، حتت شعار)اإلمام 
علي احلجة على العباد واهلادي اىل الرشاد(. 
تلك  يف  املهرجان  إحياء  عن  له  حديث  ويف 
املهرجان  اىل  الوفد  مسؤول  قال  املدينة، 
الشيخ مصطفى أبو الطابوق يف تصريح جمللة 
املقدسة  العلوية  العتبة  وفد  »توّجه  الوالية: 
املقدسة من مدينة  العتبات  بقية  مبعية وفود 
كولكتا اىل مدينة شريينيا واليت تبعد قرابة 
ثالث ساعات عن مدينة كلكتا مقر إقامة 
الوفود، حيث مكان االحتفال الواسع املتميز، 
أيام  أفضل  من  الرابع  اليوم  وصف  وميكن 
)عليه  املؤمنني  أمري  والدة  بذكرى  االحتفال 
السالم( اليت أقيمت يف كولكتا إذ تفاعلت 
والذي  احملتفلني  مع  املقدسة  العتبات  وفود 
قدر بنحو ثالثة آالف حمتفل يف تلك املدينة 
احلفل  »ابتدأ  الطابوق  ابو  وقال  البعيدة«. 
بقراءة آي من الذكر احلكيم لقارئ العتبة 
الغاليب،  مصطفى  السيد  املقدسة  احلسينية 

العتبة العلوية املقدسة تشارك يف فعاليات إحياء ذكرى
 والدة أمري املؤمنني عليه السالم يف مدينة شريينيا الهندية

املائدة أال وهي اجملزرة«.
»يتضمن عمل اجملزرة اجلديدة  وأوضح صادق 
تسويق دائم ألصحاب احلقول دون التأثر بارتفاع 
أسعار  استقرار  وبالتالي  األسعار  اخنفاض  او 
املنتج احمللي سائلني اهلل عز وجل ان يوفقنا ملا 

فيه اخلري والصالح«.

العام، ومن خالل احدى تشكيالتها االستثمارية 
مع  وبالتعاون  القسيم  فيض  شركة  وهي 
شركة عامل اخلضراء بإنشاء وتشغيل جمزرة 
ومباركة  واجملمد  الطازج  الدجاج  النتاج  بابل 
))القسيم(( دعما منها لنمو هذا القطاع للوصول 
اىل مراحل من االكتفاء الذاتي هلذا املنتوج يف 
البلد بعد توفري أهم جزء يف حلقة تربية دجاج 

أعلنت شركة فيض القسيم االستثمارية التابعة 
للعتبة العلوية املقدسة عن افتتاح وتشغيل جمزرة 
تيمنا  واجملمد،  الطازج  الدجاج  إلنتاج  بابل 
املؤمنني  أمري  املوحدين  ملوىل  العطرة  بالوالدة 
من  عدد  افتتاح  سلسلة  وضمن  السالم(  )عليه 

املشاريع االستثثمارية واخلدمية .
وعن طبيعة املشروع اجلديد قال املشرف على 
فيض القسيم عضو جملس ادارة العتبة املقدسة 
الوالية:  تصريح جمللة  علي صادق يف  املهندس 
»لغرض النهوض بواقع قطاع الزراعة وال سيما 
يف ميدان االنتاج احليواني الذي عانى و بشكل 
الطاغية من اإلهمال وعدم  بعد سقوط  كبري 
ملحوظ  تراجع  اىل  أدى  ما  والتخلف  الدعم 
سيما  وال  ـ  املربني  من  كبرية  إلعداد  وتوقف 
وذلك  مشاريعهم  تشغيل  عن  ـ  الدواجن  مربي 
بسبب عدم قدرتهم على منافسة الدجاج اجملمد 

املستورد من بلدان إسالمية وغري اسالمية«.
وأضاف »من هذا املنطلق باشرت العتبة العلوية 
املقدسة وبتوجيه ومتابعة من قبل مساحة األمني 

فيض القسيم تفتتح مجزرة بابل االستثمارية إلنتاج 
الدجاج الطازج واملجمد
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ويف السياق ذاته قال رئيس قسم اآلليات يف 
العتبة العلوية املقدسة السيد ناجح العيناوي 
وجتهيز  وتهيئة  توفري  اىل  بادر  القسم  »ان 
 9 منها  الربنامج  لتنفيذ  اآلليات  من  قافلة 
آليات محل، وبرادات عدد 2، مع سيارات 
خدمية لنقل اللجنة املشكلة لتنفيذ الربنامج 
من  جمموعة  توفري  مت  كما  واملنتسبني، 
نقل  مت  اليت  املركزية  للمواكب  اآلليات 
كان  حيث  فيها  وجتهيزها  املساعدات 
واجب اآلليات نقل املواد اىل مراكز التوزيع  

يف تل عبطة ثم اىل خميمات االغاثة«.

الغذائية  املساعدات  تأمني  »مت  وتابع 
بواقع  عائلة   )945( اىل  والعينية  والدوائية 
5 آالف فرد يف منطقة تل اجلرابيع وقرية 
السادة ، فيما مت توزيع 1000 سلة غذائية 
يف  للشرب  صاحلة  مياه  سيت  و1000   ،
توزيع  مت  كما  العليل،  محام  خميمات 
للشرب،  صاحل  وماء  غذائية  سلة   1100
جدعة  يف خميمات  حصة   950 توزيع  مع 
توزيع  الربنامج  مشل  كما  القيارة،  يف 
النمو  القليلي  الدوائية لألطفال  املساعدات 

اضافة اىل توزيع املنظفات املنزلية«.

تواصل األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
املساعدات  لتوزيع  املوسع  برناجمها  تنفيذ 
من  اآلالف  اىل  والدوائية  والغذائية  العينية 
املوصل  مدينة  أطراف  يف  النازحة  العوائل 
هذا  يف  العليا  املرجعية  لنداء  تلبية  وذلك 
مشرتكة ضمت  خالل جلنة  من  اجلانب، 
ممثل عن املرجعية العليا املباركة، وفرقة 
اإلمام علي القتالية ومركز إيواء النازحني، 

وقسم اآلليات ( يف العتبة العلوية املقدسة.
رئيس  قال  اإلنساني  الربنامج  طبيعة  وعن 
وفد العتبة السيد منعم أبو طبيخ يف تصريح 
األمني  مساحة  من  بتوجيه  الوالية:«  جمللة 
تنفيذ  يتواصل  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام 
املرجعية  معتمد  مع  بالتنسيق  الربنامج 
فاحل  الشيخ  وعضوية  ورئاستنا  العليا، 
النازحني  ايواء  العيساوي، ومسؤول مركز 
يف العتبة زمان جواد، ورئيس قسم اآلليات 
العيناوي،  ناجح  السيد  املقدسة  العتبة  يف 
يف  اآلليات  لقسم  األبرز  الدور  كان  وقد 
اآلليات  عشرات  بتوفريه  املقدسة  العتبة 
العتبة  من خمازن  العينية  املساعدات  لنقل 

املقدسة اىل املوصل«.
ومن جانبه قال عضو اللجنة مسؤول مركز 
مت   « جواد  زمان  النازحني  ومساعدة  إيواء 
يف  النازحة  العوائل  على  املساعدات  توزيع 
مناطق تل اجلرابيع وقرية السادة وخميمات 
والقيارة،  العليل،  محام  يف  النازحني  إيواء 

وجدعة«.

األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة توزع املساعدات آلالف النازحني يف أطراف املوصل

دار أبي طالب للطباعة والنشر
 تعلن عن استعدادها للتعاقد وتقديم الخدمات الطباعية للمؤسسات الرتبوية

والندوات,  باملؤمترات  اخلاص  والوشاح  البالستيكية  األكياس 
وطباعة الدروع والشهادات التقديرية والطباعة على اخلزف والزجاج 
مبختلف أنواعه وكذلك الطباعة على األقالم والطباعة احلرارية 

اخلاصة باألعالم والرايات«.
يذكر ان دار أبو طالب للطباعة والنشر نفذت خالل عام 2016 
أعماال عّدة جلهات خارجية, ومجيع تلك األعمال كانت ناجحة من 

حيث جودة الطباعة وبأسعار تنافسية.  

حيدر  عالء  السيد  والنشر  للطباعة  طالب  أبو  دار  مسؤول  أعلن 
املرعيب عن استمرار فتح باب االستثمار اخلارجي يف دار أبو طالب 
للطباعة والنشر واستقباهلا لألعمال الطباعية اليت تستطيع الدار 
تنفيذها، مؤكدا تنفيذ الكثري من األعمال للمؤسسات احلكومية 
اهليئات  عن  فضال  الشريفة  الشيعية  واملزارات  احلكومية  وغري 

واملواكب احلسينية مبختلف األعمال الطباعية وأنواعها.
العتبة  انه »من منطلق دعم  الوالية،  وقال املرعيب، بتصريح جمللة 
العلوية املقدسة لقطاع الرتبية والتعليم يف حمافظة النجف االشرف 
فان الدار ترعى طباعة املناهج الدراسية ملدارس احملافظة بشكل 
الدراسية  باملناهج  الطلبة بشكل خاص, وجتهيزهم  وألهالي  عام 
قدمتها  اليت  »اخلدمات  ان  مبينًا  فيها«,  احلاصل  النقص  وسد 
العتبة العلوية املقدسة يف دعم قطاع الرتبية الرمسي وغري الرمسي 

وتزويدها باملناهج الدراسية يشهد هلا القاصي والداني«.
طباعة  تشمل  الدار  تنفذها  اليت  األعمال  ان  املرعيب«  وأضاف 
وطباعة  الورقية,  واألعمال  والصور  والفولدرات  الكراريس 
وطباعة  والفسفوري(  والضوئي  )العادي  أنواعه  بكل  الفلكس 
الورق الالصق )الستيكر( والطباعة على القماش, والطباعة على 
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التفانللي واإلخاص مللن أهم اخلصال اليت دعا اليها اإلسللام وأئمة أهل البيت عليهم السللام ولكن عندما 
يكون العمل يف مرقد أمري املؤمنني)عليه السللام(، يكون للتفاني واإلخاص طعٌم ال نلللجد مثله يف مكان 
آخر، فها هم شللباٌب يف عمر الورد يتسابقون خلدمة أمري املؤمنني يف هذا املكان املقدس على مدار الساعة ويف 
املناسللبات املختلفة ليدخلوا السللرور والفرح على قلوب عشللاق أهل البيت وإيصال الرسالة الواضحة ملن يروم 
زيارة هذا املرقد املطهر، نعم إّنهم منتسبو شعبة اإلعانات يف قسم اإلعام يف العتبة العلوية املقدسة، ولنقف 
أكثللر على أهم نشللاطاتهم وما قاموا به خال األعللوام املنصرمة وماهم عليه اليللوم كان لنا هذا اللقاء مع 
مسؤول هذه الشعبة األسللتاذ علي صحن احملمودي فكان السؤال عن أهم وحدات هذه الشعبة هو املدخل هلذا 

احلوار، فكانت اإلجابة:

املنّصات اخلاصة باالحتفاالت واملهرجانات وغريها 
من أعمال الديكور.

4- وحدة الدعم الفين: تقوم على إعداد )الفرميات( 
اخلاصة باإلعالن و تقوم على تثبيت ورفع اإلعالنات 
وتنفيذ أعمال احلدادة اخلاّصة باإلعالنات كافة.

5- وحدة اإلعالن الضوئي: تقوم على عمل وتنفيذ 
الشاشات اإلعالنية اخلاصة بإعالنات العتبة كما 

وتقوم باستحداث دوري للنقاط اإلعالنية.
كم عدد املنتسبني يف الشعبة؟

عدد العاملني يف الشعبة هو )12( منتسبا.
ما اهم نشاطات هذه الشعبة؟

الدينية  املناسبات  احياء  الشعبة  اهم نشاطات  من 
باحلمالت  تقوم  كما  االعالنية  الناحية  من 
تقيمها  اليت  املهمة  واالحتفاالت  للربامج  الدعائية 

العتبة املقدسة.
هل تشاركون يف احياء املناسبات؟

بالنسبة للمناسبات الدينية فهي من أوىل األولويات 

قسم  يف  الشعب  أهم  من  هي  االعالنات  شعبة 
احلمالت  بإقامة  الشعبة  هذه  وتقوم  االعالم 
اإلعالنية والدعائية اخلاصة بالعتبة العلوية املقدسة 
من خالل إنتاج امللصقات و البوسرتات و الالفتات 
ونشرها على نقاط إعالنية ثابتة وفق أحدث الطرق 

يف هذا اجملال وهي تتألف من وحدات عدة:
1- وحدة التخطيط واملتابعة: تقوم على التخطيط 
إلعداد احلمالت اإلعالنية للعتبة و متابعة مراحل 
والتثبيت  الطباعة  و  التصميم  ناحية  من  العمل 

والرفع بعد انتهاء املناسبة.
2- وحدة إحياء املناسبات الدينية: تقوم على إعداد 
التصاميم اخلاصة باملناسبات الدينية وحتديد آلية 
أو  جمسم  إعالن  يكون  مثاًل  التصاميم  تنفيذ 

إعالن رقمي أو جامد.
3- وحدة الديكور واإلعالنات: تقوم على إعداد 
التصاميم اجملسمة لإلعالن و تنفيذها موقعيًا يف 
بإعداد  تقوم  و  كما  اجملسمة  اإلعالنية  النقطة 

من اهم نشاطات 
الشعبة احياء 

املناسبات الدينية 
من الناحية 

االعالنية كما 
تقوم باحلمالت 

الدعائية للربامج 
واالحتفاالت املهمة 
اليت تقيمها العتبة 

املقدسة.

شعبة اإلعالنات تفانٍ واخالص
رياض جميد
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الناحية  من  املناسبة  فإحياء  الشعبة  هذه  ملهام 
االعالنية يقع على عاتق شعبة االعالنات ويكون 
ذلك بدايًة بالتخطيط آللية اإلعالن وعدد النقاط 
وحدة  تكليف  يتم  ثم  ومن  وحمتواها  اإلعالنية 
بتصميم  تقوم  حيث  الدينية  املناسبات  إحياء 
البوسرتات املعربة عن املناسبة وبصورة فنية ومجيلة 
وبعد طباعة التصاميم يف دار أبو طالب الطباعي 
الفين  الدعم  وحدة  تقوم  املقدسة  للعتبة  التابع 
بتثبيت اللوحات يف النقاط اإلعالنية التابعة لشعبة 
التخطيط  وحدة  مهمة  تكون  وهنا  االعالنات 
واملتابعة مستمرة إذ تقوم بتحديد سقف زمين لكل 
نهاية السقف  والتوجيه برفع اإلعالن بعد  مناسبة 

الزمين لإلعالن.
هل  ام  للمستقبل  عملكم  يف  خطة  هناك  هل 

تعملون مبا تكلفون؟
من  به  تكليفنا  يتم  ما  تنفيذ  إىل  باإلضافة 
لتطوير  للمستقبل  عمل  خطة  بوضع  قمنا  أعمال 
املقدسة  العتبة  يف  املالية  الواردات  ولزيادة  العمل 

رؤيتنا  طياتها  يف   2017 لسنة  خطتنا  تضمنت  و 
دراستنا  من  انبثقت  اليت  واملقرتحات  املستقبلية 
التجارية  والشركات  للمؤسسات  اإلعالني  للواقع 
وبقطاعاتها اخلاصة واملشرتكة واحلاجة املستمرة 
التطور  مع  واملتزامنة  احلديثة  لتفاصيله  لإلعالن 
ملدخالت  املالي  بالواقع  وللنهوض  لإلعالن،  الفين 
العتبة العلوية املقدسة واالنتقال من وضع املستهلك 
لوضع املنتج واملستفيد بصورة استثمارية لإلعالن.

هل أدخلتم التكنولوجيا يف عملكم؟
نعم فقد كان للتكنولوجيا احلديثة لإلعالن دور 
يف  استحدثنا  فقد  االعالنات  شعبة  عمل  مهم يف 
الشعبة وحدة االعالن الضوئي واليت تقوم بتصنيع 
االعالنات الضوئية اللدّية ملواكبة التطور اإلعالني 

احلديث.
أهم اجلمل أو العبارات اليت عملت عليها وتركت 

اثر يف انفسكم؟
)ولنعلم أن أمري املؤمنني عليه السالم يسمع ويرى ما 
نفعل، فلننظر ما حنن قائلني وفاعلني يف حضرته..( 
كانت هذه من أهم العبارات اليت كان هلا أثٌر يف 
نفسي واعتربها من أهم القوانني اليت جيب إتباعها 
يف حضرة أمري املؤمنني عليه السالم واخص بذلك 
اإلخوة خدام العتبة املقدسة وألهمية ما ورد يف هذه 
العبارة قمت بوضعها يف املذكرة الداخلية اخلاصة 

بشعبة االعالنات.
هل لوجودكم يف هذا املكان املقدس عامل وحافز 

يف االخالص والتفاني يف العمل؟
وكان طموحي  املؤسسات  من  الكثري  عملت يف 
هو السعي حنو اإلخالص والتفاني يف العمل ولكن 
وموالي  سيدي  حضرة  يف  بالعمل  توفيقي  بعد 
علي ابن ابي طالب عليه السالم أصبح اإلخالص 
والتفاني من أهم الواجبات يف عملي خدمة لصاحب 
املكان املقدس ليقيين التام بأننا بني يدي اإلمام 
عليه السالم وان كل عمل نقدمه بنية صادقة يف 
خدمة هذا املكان الطاهر وخدمة زائريه الكرام 
يسّر قلب سيدي وموالي علي بن ابي طالب عليه 

السالم.  
من  اكثر  تعمل  تبقى  ان  االمر  استدعى  اذا 

الساعات املقررة فماذا تفعل وملاذا؟
يكن  مل  به  نقوم  ما  لرؤية  وهلفتنا  عملنا  طبيعة 
لوقت نهاية الدوام الرمسي حظ ليدخل يف حسابات 
العمل  استمر  فقد  االعالنات،  شعبة  يف  العاملني 
لساعات  املناسبات  بل جلميع  املناسبات  اغلب  يف 
من  العمل  استمر  بعضها  ويف  الليل  يف  متاخرة 
وجوه  يف  أر  ومل  التالي  اليوم  فجر  لغاية  الصباح 
والفرحة  البشارة  غري  الشعبة  يف  العاملني  األخوة 
بيت الحد  العمل. و خبصوص ذلك أذكر  المتام 
الشعراء يقول فيه ))وكثريي حبقه ليس يويف أقلُه((  

كلمة أخرية لزائري أمري املؤمنني عليه السالم؟
لَنَتَيقَّن ان خدمة أهل البيت عليهم السالم شرف ما 
بعده شرف وهي من أقرب القربات اىل اهلل تعاىل، 
فمعًا لنمسك على خدمتهم كاملاسك على اجلمر 
ومعًا لنسْر على خطاهم ولو على الشوك ومن اهلل 
نسأل ان يتقبل منا صاحل االعمال، وان يثبتنا على 

حمبتهم وواليتهم اىل يوم الدين..

»أن أمري املؤمنني 
عليه السالم 

يسمع ويرى ما 
نفعل، فلننظر 
ما حنن قائلني 

وفاعلني يف 
حضرته«..

ن ان خدمة  َنَتَيقَّ
أهل البيت عليهم 

السالم شرف ما 
بعده شرف وهي 

من أقرب القربات 
اىل اهلل تعاىل
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المرقد العلوي في نظر

الرحالة والمستشرقين
فرايا ستارك )سنة 1937م(

فريا  االنكليزية  واملؤرخة  الصحفية  السائحة 
الغربيات  الرحاالت  اشهر  بني  من  واحدة  ستارك 
االول  الربع  خالل  العربي  الشرق  جنب  الالتي 
العهد  يف  الثالثينات  عراق  الشعرين،  القرن  من 
امللكي، كانت سائحة  صحفية مؤرخة بالصور 
خاصة، زارت العراق وولعت به، كانت تتعاون مع 
الربيطانية، ومتكنت من خالل عملها يف  االدارة 
مجعية انكليزية من التعاون مع اوساط الشرقيني، 
كانت هواية فريا ستارك التجول يف العراق بعد 
ان زارت عمان ودمشق، واقامة عالقات طيبة مع 
اجلماهريي  الشعور  يف  تغيري  واحداث  العراقيني 
طبقات  اىل  التقرب  الضروري  من  كان  لديهم، 
جهازا  )شكلنا  ستارك  فريا  تقول  وهلذا  اجملتمع 
العدو  اعالم  حماربة  بهدف  استشاريا  سياسيا 
وخلق صداقة مع القادة وبصورة عامة إلبقاء النفوذ 

الربيطاني يف العراق(.

استطاع الضباط الربيطانيون املوجودون يف العراق 
ان يعملوا اىل جانب موظفي العالقات العامة وقدموا 
الدعاية ملصلحة بريطانيا، كانت منظمة )اخوان 
اسستها  اليت   )brother of freedom احلرية 
مع  عالقات  خلق  على  ساعدت  قد  ستارك  فريا 

الناس ليس يف بغداد فقط بل يف االلوية االخرى.
توثيق  من  سريع  بشكل  ستارك  فريا  متكنت 
حاجة  انتهت  عندما  لكنها  باجملتمع،  صالتها 
انشأتها..  اليت  املؤسسة  بريطانيا من خدماتها يف 

حّلتها.
املنظمات:  هذه  استحداث  مقومات  بني  من  ولعل 
الساسة  من  به  حظيت  الذي  الكبري  الدعم 
العراقيني الذين تولوا احلكم يف العراق كنوري 
السعيد وغريه، غادرت فريا ستارك العراق لكنها 
العراقيني  القادة  بعض  مع  عالقتها  على  استمرت 
ومنهم االمري عبد االله الذي التقاها مرة او اكثر 
يف اوربا، والواقع ان )منظمة اخوان احلرية( حتولت 
اليت  االنكليزية  السرية(  )املاسونيني  منظمة  اىل 
كان كثري من الوزراء والنواب يف الربملان العراقي 

اعضاء فيها ثم انتهت بعد زوال امللكية.

رسول كاظم عبد السادة
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زيارتها للنجف:
االنكليزية  الكاتبة  النجف  زارت   1937 ويف 
القديرة واملوظفة يف االستخبارات الربيطانية املس 
ضيفا  واحدا  اسبوعا  فيها  وبقيت  ستارك(  )فريا 
على القائمقام الذي انزهلا يف جناح الضيافة املوجود 
يف نادي املوظفني، وقد كتبت فصال خاصا عن 

النجف ضمنته مالحظاتها عنها يف كتابها.
وتبدأ مالحظاتها مبا شاهدته يف الكوفة ثم تنتقل 
اىل النجف فتقول: قد كان االمام علي هنا يعمل 
تعبريها-  املثلى -على حد  باألمور  ويتمسك  اخلري 
فأفنى نفسه وهو مريض الفؤاد ما بني اهل الكوفة 
املتلّونني، وعلى مسافة غري بعيدة  من هذه البقعة 
يتجول  البادية وظل  اىل جهة  ابنه احلسني  جعجع 
حتى نزل يف كربالء، فقتل قتلة فظيعة مع اهل 

بيته بعد ان منع عنهم املاء.
تقول  اليت  القليلة  القصص  من  هذه  قتله  وقصة 
)فرايا ستارك( انها ال تستطيع قراءتها من دون ان 
ينتابها البكاء، وتقول ايضا ان التاريخ توقف يف 
كربالء والنجف منذ يوم مقتله، ذلك ألن الناس 
الكراهية  ذكرى  على  فيهما  يعيشون  اخذوا 

ألعداء احلسني.
وقد اخذت النجف حمل الكوفة، على ما ترى ومع 
تزال  ال  فإنها  ومتدنوا  استقروا  قد  سكناها  ان 
البادية، احملاطة بسور خاص ترتفع  تعد من مدن 
هي يف داخله فوق هضبة واطئة من االرض كأنها 
عنزة  بدو  زال  وما  املتأللئ  القبة  ذهب  يعلوه  تاج 
للتزود  البعيدة  النفوذ  رمال  من  يقصدونها  ومشر 

منها  املمتدة  الطريق  السيارات  تسلك  بينما  منها، 
اىل مكة، وهي طريق احلج املسماة باسم زبيدة.. 
االمسيات  بعض  يف  القبور  بني  ما  جتولت  وقد 
على  التفرج  من  واحدة  امسية  وامضت  كذلك، 
الصحن  اىل  املؤدي  الكبري  الباب  عند  ما جيري 
فكانت من امجل االمسيات اليت قضتها يف حياتها 
كلها، وكان ذلك من غرفة تعود للشرطة وتطل 
السوق،  من  وقسم  الصحن  باب  على  شبابيكها 
وبعد ان تصف ما شاهدته هناك ويف الداخل تقول 
باألضوية،  امتأل  اليت  السوق  تقطع  خرجت  انها 
هي  وبينها  بأمجعه،  للعامل  حببها  تشعر  وهي 
كذلك الحظت يف دكان بائع أحذية رجال كان 
يرمقها بنظرات شزراء ممتلئة باحلقد والكراهية، 
فتأثرت اشد التأثر ألنه حيز يف نفسها ان يكرهها 
احد من دون سبب وهي تقول: ان ذلك الرجل لو 
كان بوسعه ن خيرتق جسمها االنكليزي بنظره 
به هو  ان ما كان ميتلئ  لوجد  قلبها  اعماق  اىل 
تعلو  اليت  بالذات  املقدسة  لعتبته  الودي  االحرتام 
أرواح الناس كما تعلو قبة النجف املذهبة فوق افق 

البادية، فتجذبهم اليها من بعيد.
االفغان  فقراء  من  مجاعة  بوصف  الفصل  تنهي 
على  وحيصلون  الكفاف،  على  يعيشون  كانوا 
كل  ينتزع  ثم  الشعر،  بيوت  حياكة  من  قوتهم 
حني  بني  الشحيح  وارده  من  واحدا  فلسا  منهم 
وآخر فيعطيه لالنفاق على العتبة، وتعلق على ذلك 
بكل اكبار واجالل قائلة: من نكون حنن لننتقد 

عقيدة تعطي مثل هذا املقدار يا ترى.

من اجمل 
االمسيات التي 

قضتها »ستارك« 
في النجف كانت 
في غرفة تعود 
للشرطة تطل 

شبابيكها على باب 
الصحن وقسم من 

السوق

قد كان االمام علي 
عليه السالم يعمل 

الخير ويتمسك 
باألمور المثلى فأفنى 

نفسه وهو مريض 
الفؤاد ما بين اهل 

الكوفة المتلوّنين..

فريا ستارك
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تعيني الخليفة 
يف اإلسالم

طالب شرب

ال يخفى على دارس اإلســالم حقيقة أن هذا الدين الحنيف يعتمد في حركته على تطبيق الحق، 
بعيدا عن كل اعتبارات تقدسها وتحترمها طوائف عديدة من الناس في تقاليدهم واعرافهم.
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البيت)عليهم  اهل  مدرسة  أن  جند  لذلك 
السالم( كانت وال تزال قائمة على فكرة: ان 
يكون على رأس السلطة يف األمة اإلسالمية 
تعاىل،  اهلل  قبل  من  معينا  معصوما  إنسانا 
الناس  ولو كره  احلق  وفرض  العدل  لبسط 
السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  قال  لثقله،  احلق 
َخِفيٌف  اْلَباِطَل  َوِإنَّ  َمِري ٌء  َثِقيٌل  قَّ  احْلَ )ِإنَّ   :
الفكرة  وهذه   )90  :4 البالغة  نهج  َوِبي ٌء() 
ــ  اإلسالمي  احلاكم  يف  العصمة  شرط  ــ 

تساوي حكم العقل والتجربة معا.
مبنيا  النظام  رأس  اختيار  كان  لو  فحتى 
اسلوب  من  عادة  تقارب  اليت  ــ  املشورة  على 
ــ فان اختيار  املعاصر  الدميقراطي  االنتخاب 
أهل الشورى أنفسهم ال بد من أن يكون وفق 
تشخيص دقيق لقابلياتهم على اختيار األصلح 
املعايري  وفق  قوميا  اجملتمع  على  للحفاظ 
ال  التشخيص  وهذا  الصحيحة،  اإلسالمية 
يكون إال من قبل شخص أو أشخاص أعلى 
وهكذا...  الفهم،  يف  رتبة  الشورى  اهل  من 
ومثل هذا األمر يؤدي إىل التسلسل الالنهائي 

الباطل كما هو واضح.
وحتى يف مضمار عمل احلاكم حتت رقابة 
تتمخض عن  اليت  اآلراء  فان  جملس شورى، 
يضبطها  من  إىل  حتتاج  املتشاورين  قرارات 
منافع  كل  عن  بعيدا  األصلح  املنهج  على 

شخصية، وهذا شرط ال توفره إال العصمة.
االمة  اهلرم يف حكم  رأس  تعيني  اسند  ولو 
اذا  املسلمني مجيعا-  مشاورة  اىل  االسالمية 
يفي  ال  ذلك  فان  فعال-  حتقيقها  امكن 
االسالمية  الشريعة  متبنيات  على  باحلفاظ 
اليت يراد هلا ان تتحقق يف اجملتمع االسالمي، 
الن غالبية الناس ال حيبون امر احلق والعدل، 
َكاِرُهوَن(  ِلْلَحقِّ  )َوَأْكَثُرُهْم  تعاىل:  قال 
تكون  أن  يستحيل  وبذلك  )املؤمنون/70(، 
نتيجة مشورة عامة الناس مّتسقة مع تطبيق 
مفردة احلق، وبالتالي ال يتحقق امر انتخاب 

احلاكم االصلح يف كثري من االحيان.  
ومما تقدم جند ان نظام الشورى لتعيني راس 
احلكم الذي ادعته طائفة واسعة من املسلمني 

ليس له قيمة عملية يف املنظور االسالمي.
املؤمنني)عليه  المري  الكلمات  من  وكم 
تفصح عن شجبه  البالغة  نهج  السالم(  يف 
منهج  على  بناء  اخللفاء  خالفة  الحقية 
الشورى، من ذلك خطبته الشقشقية الصرحية 

اىل  أرسله  كتاب  يف  وقوله  املطلب،  يف 
َحَسْدُت  َلَفاِء  اخْلُ ِلُكلِّ  َأنِّي  )َوَزَعْمَت  معاوية: 
َكَذِلَك  َذِلَك  َيُكْن  َفِإْن  َبَغْيُت  ُكلِِّهْم  َوَعَلى 
ِإَلْيَك،  اْلُعْذُر  َفَيُكوَن  َعَلْيَك  َناَيُة  اجْلِ َفَلْيَسِت 
»َو ِتْلَك َشَكاٌة َظاِهٌر َعْنَك َعاُرَها«. َوُقْلَت: ِإنِّي 
َمُل املَْخُشوُش َحتَّى  ُكْنُت ُأَقاُد َكَما ُيَقاُد اجْلَ
َفَمَدْحَت  َتُذمَّ  َأْن  َأَرْدَت  َلَقْد  َوَلَعْمُر اهللَِّ  ُأَباِيَع، 
ِمْن  املُْسِلِم  َعَلى  َوَما  َفاْفَتَضْحَت  َتْفَضَح  َوَأْن 
َغَضاَضٍة يِف َأْن َيُكوَن َمْظُلومًا َما مَلْ َيُكْن 
يِت  َشاّكًا يِف ِديِنِه َواَل ُمْرَتابًا ِبَيِقيِنِه َوَهِذِه ُحجَّ
ِمْنَها  َلَك  َأْطَلْقُت  َوَلِكينِّ  َقْصُدَها  َغرْيَِك  ِإىَل 
البالغة  نهج  ِذْكِرَها...()  ِمْن  َسَنَح  َما  ِبَقْدِر 

.)33 :3
السالم(   الصرحية)عليه  إشارته  اىل  فانظر 
املبايعة مكرها النه  انه إمنا ُأجرب على  إىل 
مل يكن يقبل مبثل هذه اخلالفة ومل يعرتف 
على  جواب  الكتاب  هذا  ويف  مبشروعيتها، 
من يدعي ان االمام علي)عليه السالم(  كان 

قد بايع اخلليفتني عن قناعة.
كما ان هذه الكلمات الرائعة تقرر صراحة 
املنهج الذي اتبعه أئمة أهل البيت عليهم السالم 
وشيعتهم يف رفضهم السلمي لالحنراف عند 

ضرورة تقديم األهم على املهم.
السالم(   املؤمنني)عليه  أمري  ان  قيل:  فان 
كان قد احتج على معاوية يف قضية الشورى 
رسالته  يف  وذلك  خالفته،  على  واإلمجاع 
َباَيَعيِن  )ِإنَُّه  إذ قال:  البالغة  املروية يف نهج  
َوُعْثَماَن  َوُعَمَر  َبْكٍر  َأَبا  َباَيُعوا  الَِّذيَن  اْلَقْوُم 
اِهِد  ِللشَّ َيُكْن  َفَلْم  َعَلْيِه  َباَيُعوُهْم  َما  َعَلى 
وَرى  الشُّ َا  َوِإمنَّ َيُردَّ،  َأْن  ِلْلَغاِئِب  َواَل  َتاَر  خَيْ َأْن 
ِلْلُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر، َفِإِن اْجَتَمُعوا َعَلى َرُجٍل 
َخَرَج  َفِإْن  ِرًضا،  هلِلَِّ  َذِلَك  ِإَمامًا َكاَن  ْوُه  َومَسَّ
َعْن َأْمِرِهْم َخاِرٌج ِبَطْعٍن َأْو ِبْدَعٍة َردُّوُه ِإىَل َما 
َغرْيَ  اتَِّباِعِه  َعَلى  َقاَتُلوُه  َأَبى  َفِإْن  ِمْنُه،  َخَرَج 
()نهج البالغة  ُه اهللَُّ َما َتَوىلَّ َسِبيِل املُْؤِمِننَي َوَوالَّ
3: 7( فكيف حيتج اإلمام على معاوية بأمر 

الشورى واإلمجاع؟
واجلواب عن ذلك: ان املتأمل يف كلماته)عليه 
السالم(  هذه ــ إن صحت نسبتها اليه ــ يعرف 
مبا ال يقبل الشك انه يلزم معاوية مبا ألزم به 
نفسه؛ من اإلميان بان اخلالفة ال تكون إال 
بالشورى واإلمجاع، وحماججة املرء خلصومه 
مبنهجهم الفكري ال يقتضي بالضرورة إميانه 

بهذا املنهج.

لو اسند تعيني 
رأس احلكم اىل 
مشاورة املسلمني 

فان ذلك ال يفي 
باحلفاظ على 

متبنيات الشريعة 
االسالمية احلقة، 
الن غالبية الناس 
ال حيبون امر احلق 

والعدل

23



يف حجر الرسول )صلى اهلل عليه وآله(  
 ملا محلت الزهراء )عليها السالم( باحلسني )عليه السالم( قال هلا 
النــيب )صلــى اهلل عليــه وآله ( إني أرى يف مقدم وجهك  ضوًء ونورًا 

وستلدين حجة هلذا اخللق)1(.
 وقالت )عليها الســالم(: إني ملا محلت به كنت ال أحتاج يف الليلة 
الظلمــاء إىل مصبــاح فخصوصيــة نور احلســني )عليه الســالم( أنه 

يظهر على النور أيضًا. 
ه   وبعــد والدتــه املباركــة كان أول حمــل حــلَّ فيــه بــني يــدي جــدِّ
املصطفــى )صلــى اهلل عليــه وآله( إذ كان واقفــًا على باب احلجرة 
ينتظــر والدتــه فلما ســقط ســاجدًا هلل نــادى النيب )صلــى اهلل عليه 

وآله(: يا أمساء هلمي بإبين.
 فقالــت: إننــا مل ننظفــه بعد، فقال: أنــت تنظفيه! إن اهلل قد نظفه 
وطهــره، فأتــت بــه إليه يف خرقة من صوف فأخــذه بيده ونظر إليه 
وبكــى وقــال: عزيــز علي يــا أبا عبد اهلل، وبعد ذلــك كان حَمالُّه 
كتــف جربائيل)عليــه الســالم( وعلــى عاتقــه تارة أخــرى، وكتف 

النــيب تــارة، وظهره، وصــدره أخرى، وعلى يده رافعًا لــه ليقبِّل فاه، 
ورافعًا له لرييه الناس أخرى ويصعد على ظهره وهو ســاجد، وعلى 

يدي علي وهو ميسكه والرسول يقبله.

من صفاته )عليه السالم(
 لسيد شباب أهل اجلنة أبي عبد اهلل احلسني)عليه السالم( مناقب 
وفضائل يصعب حصرها وعدها، لكننا نأخذ من سريته الكرمية 

بعض من صفاته رجاَء القربة إىل اهلل عز وجل.
   

أبي الضيم 
 من معاني اإلباء الرفض، وهو معنى مشكك كما يف علم املنطق 
فالنــاس فيــه مراتــب متفاوته.. وأكــرم صور اإلباء الرفــض، وأنبله 
رفــض الظلــم والظاملــني والركون إليهــم، وكثري من النــاس وقفوا 
ضــد طغــاة وحــكام زمانهــم فمنهم من رفــض اإلنقيــاد، والغاية له 
مــن وراء ذلــك، ومنهــم من اعــرتض على أصل وحجــة حكم أولئك 

والدة النور الحسيني
 في اليوم الثالث من شــهر شــعبان المبارك السنة الثالثة أو الرابعة من الهجرة الشريفة ولد سبط رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( وريحانته وســيد شــباب أهل الجنة الحســين بن علي بن أبي طالب )عليهم الســالم(، وأحد األنوار الخمسة التي سراجها 
األعظم نبينا محمد )صلى اهلل عليه وآله(.  ومنه شعت أنوار أهل بيته تلك الصفوة المباركة، و نور الحسين )عليه السالم ( كونه 

من نور جدِّه النبي ونور جدِّه منه كما في حديث المصطفى)صلى اهلل عليه وآله(: )حسين مني وأنا من حسين(.

الشيخ بدري البدري
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اجلائريــن علــى النــاس وســلبهم مقدراتهــم، ومل يســع 
للتغيري، ومنهم من رأى الصورة السوداوية اليت تعيشها 
األمــة مــع ركون الكثــري من أبنائها حلــكام اجلور 
وســكوت اآلخريــن عن تغيري واقــع الظلم واحلرمان، 
من أولئك برز صفوة من الناس همهم العدالة وحتقيق 
املســاواة بــني أفــراد اجملتمع ومل يطلبــوا من وراء ذلك 
أجرًا فغايتهم اهلل جلَّ وعال، وهؤالء هم كرام الناس 
وأحرارهــم إن عاشــوا كانــوا خــرية النــاس وإن ماتوا 
كانوا سعداء شهداء، وهم قلة يف كل أرض وزمان.

بــني هــذا الــركام اهلائــل مــن ظلــم الظاملني وإفســاد 
املفســدين واســتحواذ ثلــة جائــرة ســارقة علــى أقوات 
النــاس واســتعبادهم  مابــني مــن بــاع نفســه هلــم بثمن 
خبــس وبــني منــزوع من الســالح والقوة والقــدرة مهدد 
بهــا، نهــض إمام الناس وحميي الديــن وجمدده ومعيد 
صورته بعد تشــويهها وســيد التغيري وقائده ورمزه منذ 
نهضتــه حتــى انتهــاء أيــام الدنيــا، قام ســيد الشــهداء  
بثورتــه وراحت تســقط رؤوس الطغيان وممالك اجلور 
بفضــل عطائــه وتضحيتــه وإخالصــه وبقي هــو )عليه 
الســالم( خالــدًا ومــن معــه، إن وقــع منــه جســم فقــد 
أقــام الديــن كله وإن حرم مــن احلياة فقد أحيا أممًا 

حمرومة من أبسط مقوماتها.
مل ولــن يــرض إمامنــا احلســني )عليــه الســالم( بــأي 
صورة من صور الظلم، فرفض حكم الظامل الفاسد 
الفاســق اجلائــر اجلاهل املنتفع، ورفــض العيش حتت 
ســلطته وجربوتــه، وهــو يــرى حرمان النــاس من أدنى 

أسباب العيش الكريم.
 فــكان أبــيَّ الضيم حقًا وهو لــه نعت خاص، إذ قال 
)عليه السالم(: ملا أرادوا منه النزول على حكم يزيد: 
ال واهلل ال أعطــي بيــدي إعطــاء الذليــل وال أقــر إقرار 

العبيد.
 فأبــو عبــد اهلل احلســني )عليــه الســالم( هو من ســنَّ 

اإلباء، وأباة الضيم يف كل أرض وآن يتأسوا به.
     

شجاعته)عليه السالم(
الشجاعة حبد ذاتها صفة األبطال األفذاذ، وشجاعته 
)عليــه الســالم( هلــا نعــت وكيفية خاصــة، ولذا قيل: 
الشــجاعة احلســينية فقد ظهرت منه يوم الطف أروع 
صورة من اإلقدام والشجاعة، مع ما املَّ به من مصائب 
فقــد األحبة واألنصار وبقاءه وحيدًا، وقد اجتمع عليه 
آالف مــن األعــداء وهو يشــد عليهــم فينهزموا من بني 

يديه كما تنهزم قطعان الغنم إذا شد فيها الذئب.
        

العبادة
 له )عليه الســالم( منها خصوصية، حيث أنه اشــتغل 
بها وهو يف بطن أمه، فكانت )عليها الســالم( تســمع 
منه الذكر والتســبيح مرورًا مبســرية حياته املمحضة 
بعبادة ربه إىل رفع رأسه املبارك على رمح طويل حيث 

مسع منه الذكر وقراءة القرآن.

ِرَقُته )عليه السالم(
 كانــت لــه رقة خاصة على أهل اهلموم والغموم حتى 
أنه دخل على أسامة بن زيد وهو حمتضر ليعوده فتأوه 
أمامــه وقــال  واغماه، فقال )عليه الســالم( ما يغمك؟ 
قال: ديٌن علي، ستون ألف، فقال )عليه السالم(: عليَّ 
قضــاُؤه، قــال أحــب أن ال أمــوت مديونــًا، فأمر)عليــه 

الســالم( بإحضــار املال ودفعــه إىل غرمائه قبل خروج 
روحه.

مؤاساته)عليه السالم( للفقراء واملساكن 
 فقــد كان مــن ســريته محــل الصدقــات إىل الفقراء  
واملســاكني علــى ظهــره الشــريف، ورويَّ أنهم وجدوا 
يف ظهــره يــوم الطف ثفنات وهي اآلثار من محل الزاد 

للفقراء، ويف هذا املعنى يقول راثي أبي عبد اهلل:
وإن ظهرا غدا للربِّ ينقله

سرًا إىل أهله لياًل ملكسور

بعُض ما ُخَص به )عليه السالم(
1 ـ  تقــول الزهــراء )عليهــا الســالم(: كنــت امســع 
التقديس والتســبيح منــه يف بطين، وقوهلا: إني كلما 
منت رأيت يف منامي شخصني نورانيني يقرآن القرآن.
2 ـ عنــد والدتــه أوحــى اهلل إىل رضــوان أن زخــرف 
اجلنــان وطيِّبهــا كرامــة ملولود ولــد حممد )صلى اهلل 

عليه وآله(.
وأوحــى اهلل للحــور العــني  بالتزيِّــن والتــزاور كرامــة 

ملولود ولد حممد )صلى اهلل عليه وآله(.
بالتســبيح  صفوفــًا  قومــوا  للمالئكــة:  اهلل  وأوحــى 
والتحميــد والتمجيــد والتكبــري لكرامــة مولــود ولد 

حممد )صلى اهلل عليه وآله(.
وأوحــى اهلل إىل جربائيــل أن أهبــط إىل نبيــي حممــد 
)صلــى اهلل عليــه وآله( يف ألف قبيل والقبيل ألف ألف 
ملك على خيل بلق مسرجة عليها قباب الدر والياقوت 
معهــم الروحانيــون بأيديهــم حــراب مــن نــور أن هنئوا 

حممدًا )صلى اهلل عليه وآله( مبولوده.
اه رب العزة باحلسني )عليه السالم(. 3 ـ مسَّ

4ـ  عــاذ  فطــرس )وهــو َمَلٌك مــن املالئكة جرت معه 
كرامة من سيد الشهداء( مبهده.

5 ـ حرك مهده املالئكة وميكائيل.
6 ـ جعل اهلل جربيل يناغيه يف املهد)2(.

7ـ  قال تعاىل جلربيل بعد تهنئة النيب مبولوده عزِّه وقل 
له إن أمتك ستقتله.

8 ـ الدمــع الــذي يســيل علــى مصابــه مــن حمبيــه، 
املالئكــة جتمعــه وتدفعه إىل خزنــة اجلنان ميزجونه 

مباء احليوان.
9 ـ اجملالس اليت تعقد ألجله هلا حظوة عند اهلل تعاىل.
10 ـ أعطاه اهلل مرتبة كبرية وسامية من الشفاعة.

اللهــم صــل على حممــد وآل حممد مجيعــًا وصل على 
ســبطه الشــهيد سيد شــباب أهل اجلنة يوم ولد مهنئة 
مبولــده املالئكــة ومعزية، ويوم عاش محيد الذكر، 
ويوم استشهد يف كربالء  ضمآنًا غريبًا وحيدًا، ويوم 

حيشر بني يديك مكرمًا شاهدًا وشفيعًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اخلصائص احلسينية للتسرتي.
)2( اخلصائص احلسينية للتسرتي.

لم يرضَ إمامنا 
الحسين )عليه 

السالم( بأي صورة 
من صور الظلم، 

فرفض حكم الظالم 
الفاسد الفاسق 

الجاهل المنتفع، 
ورفض العيش تحت 

سلطته وجبروته، 
وهو يرى حرمان 
الناس من أدنى 

أسباب العيش 
الكريم

25



ومقدراتهم املغتصبة من احلكومات
أكلت  اليت  العباد  رقاب  على  املتسلطة  الظاملة   
أمواهلم بغري حق وعاثت يف األرض فسادًا، وراحت 
وضجت  السجون  وامتألت  ترتى  الشهداء  قوافل 
سبيل  يف  اجلالدين  قسوة  من  عليها  ومن  األرض 
احلال  يغري   اهلل  لعل  والكرامة  احلرية  حتقيق 
وتقتضي  يريد  ومتى  يشاء  كيف  األمور  ويقلب 

حكمته عز شأنه. 
من  اخلالص  حنو  طريقهم  شق  األحرار  ويواصل 
واملتسلطن  امللوك واألمراء  جور احلكام واستعباد 
على رقابهم ظلمًا ومل َيِهنوا فلم يضعفوا وإن طال 
زمن احلرمان وكثر اجلياع  وراحت الضحايا تلو 
الطريق شائكًا فاهلدف كبري  الضحايا وإن كان 

والغاية عظيمة.
-وهم  فاحملرومون  بأسبابه،  جاء  اجملد  طلب  ومن 
من  واخلالص  للتغيري  ساع  بن  الناس-  أغلب 
عبودية اجلور واحلرمان بكل وسيلة، وبن منتظر 

ذلك  بإمامة  يعتقدون  الذين  املؤمنون  يرتقب 
واألئمة  األوصياء  ختام  به  الذي  املوعود  املصلح 
االثين عشر من ذرية سيد األنبياء وخامت املرسلن 
)صلى اهلل عليه وآله( الذين اذهب اهلل عنهم الرجس 
وطهرهم تطهريًا، أياَم وعِد اهلل يف قيام ذلك اإلمام 
والفضيلة  األخالق  ونشر  احلق  إلحقاق  امُلعِد 
قرون  بعد  اإلنساني،  اجملتمع  أفراد  بن  والعدالة 
ممتدة وطغاة وفراعنة متعاقبن على اجلور وظلم 
القتل  من  وصوره  الظلم  أشكال  بأقسى  الناس 
احلرمات  وانتهاك  احلقوق  سلب  إىل  والتمثيل 
أخالقي، مع عجز كل  أو  ديين  رادع   أيِّ  دون  من 
احملاوالت الشريفة من األحرار واملناهضن للظلم 

واالستبداد يف كل حقبة من حقب التأريخ.
والضيم  الظلم  أباة  من  األمم  أحرار  قام  فقد 
دعاوى  وحتت  التأريخ  حقب  أغلب  يف  واالستعباد 
خمتلفة باملطالبة حبقوق املستضعفن واحملرومن 
من أبسط مقومات احلياة الكرمية وإرجاع ثرواتهم 

fالمهدي الموعود

حممد علي البدري

منذ أن وجد اإلنســان على وجــه األرض، وكان من بعض بنيه الظلم واالعتداء علــى بعضهم اآلخر، تولدت فكرة 
المنجــي والمخلــص، فهــي فكرة  تناغــي األرواح منذ القدم وال تخص بالدين اإلســالمي فقط بــل تعم األديان 

السماوية كلها، فالجميع ينادي بالمنقذ الموعود ، فإنه األمل المنشود لإلنسانية المعّذبة.
وينتظــر المســلمون على اختالف مذاهبهــم ظهور تلك الشــخصية المباركة الميمونة لتحقيق أمل  اإلنســانية 
الســرمدي وحلم األنبياء الكبير على مرِّ الدهور، بظهور المصلح العالمي المنتظر الذي يمأل األرض قســطًا وعداًل 

بعد ما ملئت ظلمًا وجورًا.
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ُيبَسُط   سوف  الذي  العاملي  املنقذ  لظهور  مرتقب 
األمل  ولعل  الناس،  عامة  بن  يديه   على  العدل 
بظهور ذلك الوعد واملوعود هو أنيُس كِل معتقٍد 
به حتى يأذن اهلل لوليه ويقضي أمرًا كان مفعواًل، 
وكأن اهلل أراد لألرض أن يرثها عباده املستضعفون 
بالعزة  والظلم   احلرمان  أيام  عن  يعوضهم  وأن 
اخلامسة  اآلية  يف  تعاىل  قال  اإلهلية،  والكرامة 
الذين  على  َنَُن  َأن  )وُنريُد  القصص:  سورة  من 
وجَنَعَلُهُم  ًة  َأِئمَّ وجَنَعَلُهم  األرِض  يف  اسُتضِعُفوا 

الواِرثن (.

األدالء على اهلل
على  مين  أن  احلكيم  اخلالق  حكمة  اقتضت 
يرشدون  املرسلن   من  بصفوة  مجيعًا  اإلنسانية 
ة ويدلونهم على األخالق  الناس إىل العبودية احلقَّ
أحد  يشذ  وال  عليهم  احلجة  يتم  كي  والفضيلة 
عن طريق اهلداية والفالح إال من رغب عن طريق 
أولئك  خالصة  وكانت  أهله،  عن  وشذ  الرشاد 
املرسلن ومن على يديه ختمت رساالتهم هو سيد 
وآله(،  عليه  اهلل  حممد)صلى  اإلسالم  نيبُّ  الرَبَِية 
وقد أعدَّ اهلل له أوصياء أئمة من ذريته وطّهرهم من 
قبل  من  وأوصياءهم  األنبياء  طّهر  كما  الرجس 
يكونوا  أن  البد  الناس  أئمة  أن  هي  جليِّة،  حلكمة 
الناس  مرشد  ألَن  الزلل  من  معصومن  مطّهرين 
اخلري  يعرف  أن  البد  والفالح  اخلري  إىل  وُمِدهَلُم 
وغري  عنه  وينتهي  الشر  ويعرف  به  ويأتي  بنفسه 
عند  الوصف،  بهذا  يكون  أن  له  ميكن  ال  املعصوم 
ذلك يكون إتباع املعصوم أمر مُيليه ويوجبه العقل 
واالعتقاد، قال تعاىل يف اآلية اخلامسة والثالثن 
َأن  َأَحُق  َيهدي إىل احلق  )َأَفَمن  من سورة يونس:  
َكيَف  َلُكم  َفَما  ُيهَدى  أن  إالَّ  ي  َيِهدِّ ال  َأَمن  ُيَتَبع 

حَتُكُمون(.

الوليد املنتظر)عجل اهلل فرجه(
 وكانت اهلبة اإلهلية بوالدة اإلمام املوعود املهدي 
العادلة  الدولة  ومؤسس  األوصياء  خامت  املنتظر 
بن  بن علي بن حممد  بن احلسن  العاملية حممد 
بن  علي  بن  حممد  بن  جعفر  بن  موسى  بن  علي 
الرسول  حفيد  طالب،  أبي  بن  علي  بن  احلسن 
وبشاراتهم  واملرسلن  األنبياء  ووارث  األعظم 
اخلامس  ليلة  يف  دولتهم  ومقيم  سننهم  وحميي 
ومخس  مئتن  سنة  املبارك  شعبان  شهر  من  عشر 

ومخسن من اهلجرة الشريفة.
 ومبولده )عجل اهلل فرجه( كان متام عدة األئمة 
عليه  اهلل  الرسل)صلى  وأوصياء سيد  االثين عشر 
ت البشرى وُسرَّ املؤمنون وحتققت نبوءة  وآله( وعمَّ
بوالدة حفيده  وآله(  عليه  اهلل  املبعوث )صلى  ه  جدِّ
ومسيِّه الذي تكتمل على يديه دولة احلق والعدالة 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  وعد  اليت  واإلنسانية 
الكرة  أرجاَء  اإلسالمي  الديُن  يعم  وأن  بانتشارها 

األرضية كافة.
حتقق الوعد اإلهلي

والبد  اآلن  إىل  يتحقق  مل  الكريم  اإلهلي  الوعد 
والثالثن  الثالثة  اآلية  تعاىل يف  قال  من حتققه، 
باهُلدى  َرُسوَله  َأرَسَل  الذي  )ُهَو  التوبة:  سورة  من 
َكِرَه  َوَلو  ُكِله  الِديِن  على  ِلُيظِهره  احَلِق  وِديِن 
قرآنية  ملحمة  الرباني  الوعد  وهذا  املشِرُكون( 
كلها  البشريَة  القرآُن  بها  نبأ  ونبوءة  إعجازية  
وامُلَخِلِص  وحتداها، ومل تتحقق ملحمُة اخلالِص 
إىل اآلن وال ُيتصور انتشار للدين اإلسالمي وقيِّمه 
السمحاء ومبادئ اإلنسانية وإقامتها بن الناس إال 

على يدي اإلمام الثاني عشر)عجل اهلل فرجه(.
خالد  ومدح  خاصة  صفة  ذاته  حبد  الوعد  وهذا 
القرآن  خلود  مع  فرجه(  اهلل  املهدي)عجل  لإلمام 
إال  يتحقق  مل  وجل  عز  وعده  إن  حيث  الكريم، 
الثقالن  هما  والعرتة  والقرآن  الشريفة  يده  على 
البداية  كانت  بهما  اللذان  األمة  يف  العظيمان 
يكمل   أحدهما  الزمان،  آخر  إىل  النهاية  وتكون 
تكون  وال  اآلخر   دون  بأحدهما  ُيأخُذ  وال  اآلخر 
النجاة إال بهما معا، وبعبارة أوضح )بكم بدأ اهلل(، 
للرسول  ومناصرته  السالم(   )عليه  علي  فبمؤازرة 
اإلسالم  انتشر  وبيانه  بسيفه  وكتابها  والرسالة 
بدأ  البيت  وبأهل  شوكته،  وقويت  قوائمه  وقامت 
الدين وبهم سوف خُيتم، وبهم سوف َينتشر وتتسع 
رقعُته لُتمأل األرُض كُل األرِض عداًل وقسطًا بعد 
قرون متطاولة من الظلم واجلور واالضطهاد، وهذا 

تكليف وتشريف خص اهلل به حممدًا وآله.

حجة اهلل وإن غاب عن األبصار
وثالث  ومئة  ألف  قبل  ولد  قد  اإلمام  أن  الشك 
مخس  بعد  بدأت  قد  إمامته  وأن  عامًا  ومثانن 
سنوات من مولده املبارك وأن اهلل حبكمته قد حفظ 
األنظار غيبة  فغيبه عن  أعدائه،  حجته من كيد 
يلتقي  كان  عامًا  سبعن  قرابة  استمرت  صغرى 
الواسطة  فكانوا  أصحابه  خرية  من  بأربعة  فيها 
بن اإلمام)عجل اهلل فرجه( والناس إليصال أحكام 
الشرع احلنيف إليهم وكل ما حيتاجونه ويطلبونه 

ويسألونه، وهؤالء هم سفراؤه رضوان اهلل عليهم. 
أن  اقتضت  اليت  العامة  الكربى  الغيبة  جاءت  ثم 
يكون اإلمام خمفيًا عن األنظار حلفظه من األعداء 
أو حلكمة يعلمها اهلل سبحانه، متابعًا لشؤون رعيته 
ممارسًا دوره يف النظام البشري أمجع، فهو خليفة 

اهلل يف أرضه وإن كان غائبًا.
قال أمري املؤمنن )عليه السالم(: )ال ختلو األرض 
من قائم هلل حبجة، إما ظاهرًا مشهورًا وإما خائفًا 
مغمورًا( . اللهم عرف بيننا وبن إمام زماننا وليك 
وحجتك على خلقك  ابن نبيك املؤمل إلقامة 
ووالٍء  وعقيدة،  طاعٍة  معرفَة  عبادك،  بن  العدل 

ومودة، ونصرٍة وتضحية.                   
       

             
              

   
       

اقتضت الغيبة 
الكبرى أن يكون 
اإلمام مخفيًا عن 

األنظار لحفظه من 
األعداء أو لحكمة 

يعلمها اهلل سبحانه، 
متابعًا لشؤون رعيته 

ممارسًا دوره في 
النظام البشري أجمع، 

فهو خليفة اهلل في 
أرضه وإن كان غائبًا

بمولده)ع( كان تمام 
عدة األئمة االثني 

عشر وأوصياء سيد 
الرسل)ص( الذي 
تكتمل على يديه 

دولة الحق والعدالة 
واإلنسانية التي وعد 

النبي بها
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نتيجة جتديد  اىل  ليخلص  الفرتة  تلك  سيعّظم 
الوعي بكل ابعاد هذه العقيدة الدينية.

انتظار الفرج:
ان جتذر االميان يف قضية صاحب الزمان عجل 
اهلل تعاىل فرجه الشريف هلي يف وجدان االمة 
البشرية  تواجه  اليت  الصعوبات  تزايد  مبقدار 
اىل  اجنذابا  اكثر  املسلمون  اصبح  حيث 
نهضة  اىل  العتمة  والتحول من  التغيري  حصول 

عاملية على طريق االصالح الكلي.
ألن ما حتقق من تواجد الطواغيت واحلاكمني 
والفاسدين واعتداءاتهم على احلقوق ال ينبغي 

معارف  ان  القرون  عرب  ادركت  اجملتمعات 
األنبياء يف التوحيد واحلرية والعدالة وكرامة 
حينه  يف  لالدراك  قابلة  كانت  ما  االنسان 
بال  ولكن  رائجة  اصبحت  اليوم  ولكنها 
به االمام حامال معه  حمتوى واحملتوى سيأتي 
عدم  داللة  وهذه  الرساالت،  تلك  كل  اعباء 
انقطاع مد السماء اىل الناس يف اي زمن ومل 

يكن اهلل تعاىل ليهملهم دون ان حيتج عليهم.
فاإلمام نتيجة متمخضة لنجاحات مجيع أولئك 
اثاروا  الذين  والرسل  االنبياء  من  الصاحلني 
ولفتوا اذهان االجيال يف كل عصر اىل نقطة 
السالم  عليه  واالمام  الوجود  هذا  يف  اخلري 

في ضمير األمة

السيد فاروق ابو العربة

العقيدة باإلمام المهدي عجل اهلل تعالى فرجه الشــريف محل اتفاق جميع افراد االمة االســالمية، ومجمع عليها، 
اما الشــيعة فاعتقادهم به عليه الســالم انه حالة واقعية موجودة وانه حي يرزق ويعيش وســط الناس له حياته 
الخاصة بينهم وفي نهاية المطاف يحقق االمل في نجاح االنسان وحكومته االلهية، ولم يتمكن اي من المذاهب 
ان يأتــي بدليل عقلي يمس هذه الحقيقــة، بغض النظر عن التفاصيل ألن األدلة النقلية مســتفيضة ومتواترة 
ومتعاضــدة وكلها تثبت ان االمام وقد منحه اهلل عمرا طويال، وله غيبة لعلة ارادها اهلل ان تتحقق في اخر الزمان، 

وان دعوته ضمن االحتياج البشري من الدعاة االلهيين وسعيهم حتى تبقى التعاليم مرتبطة باهلل عز وجل.
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الظلم  هذا  هو  املصري  ان  يتخيلوا  ان  للناس 
يأتي  سوف  الفرج  وامنا  يقبلوا  ان  وعليهم 
قادمة  اي حلظة  يف  متوقع  وهو  تعاىل  اهلل  به 
يزعزع به عروش الطغاة وينتصر ملعاناة البشرية 
واشتباه  مكان،  له  ليس  فاليأس  وعذاباتهم، 
فالسيطرة  ما  امر  سيحدث  انه  القعود حبجة 
وحتقيق  احلق  لغلبة  والسعي  الظلم  على 
اليت  االسالمية  املبادئ  من  العدل  حاكمية 
بوجه  النهوض  ان  اإلسالمية  الشريعة  علمتنا 
اولئك الظاملني حتى لو كانت قواهم ال تتناسب 
لنا  اعطاه  فالدرس  منتلكها  اليت  القوى  مع 
عظماء املسلمني الذين ضحوا بأرواحهم عندما 
رأوا اخلطر حمدقا باالسالم وبهذا االطار بذلت 
من  وحمن  واالم  ودماء  ومضنية  جهود كثرية 
اجل سيطرة احلكومة االهلية على اجملتمعات 
ادم  من  االنبياء  خط  وهو  جدوى  بال  ولكن 
نبينا حممد صلى اهلل عليه  السالم واىل  عليه 
واله واوصيائه االئمة واخرهم املهدي عجل اهلل 
اقامة  قواعد  ارساء  اهدافهم  يف  فرجه  تعاىل 
وكانت  الظلم  قبالة  االهلي  العدل  حكومة 
املصلحة  اقتضاء  حني  التضحية  تأكيداتهم 

وعدم السكوت على الظامل.
اذن اجملتمع الذي سيصلحه االمام املهدي عجل 
اهلل تعاىل فرجه هو نفسه الذي بعث من اجله 
إلنشاء  مقدمة  كانوا  الذين  االنبياء  مجيع 
ومل  تأخر  االمل  هذا  ولكن  انساني  جمتمع 
ينجز يف حينه وهو عليه السالم سيحققه ويأتي 
املثالي  اجملتمع  ذلك  النشاء  الالحقة  باخلطوة 
املؤمنني  اعزاز  خصائصه  من  الذي  االهلي، 
مبستوى  واالرتقاء  تعاىل  اهلل  اعداء  واذالل 
االنساني  الصعيدين  على  البشري  الفكر 
ومستوى املعارف االسالمية، اي ان املعايري اليت 
نراها اليوم ستتقلب يف ذلك اجملتمع ومل جند 
والفقر  الناس من اجلهل  يعانيه  ما كان  فيه 
الدين  لفهم  سريتقون  ألنهم  االسالمي  الثقايف 
وهذا  دينيا  اسالميا  مثقفا  جمتمعا  وسيخلق 
اليت  واجلور  الظلم  عناصر  كل  بزوال  انذار 
ال ينبغي ان تتواجد على ارض هو عليه السالم 

حاكم فيها.
وكل القوى والطاقات اليت كانت تقتل البشر 
وتقضي على الفضيلة ستنتهي وستوضع مجيع 
اسباب النفع املادي بيد مجيع الناس ولن يبقى 

فقري او معوز.
الكفاية  فيه  تصل  الذي  اجملتمع  هذا  ومثل 
املعرفية والدينية واالقتصادية اىل مستوى اعلى 

وتكون فيه التقوى والفضيلة اصال وحمورا هلو 
اجملتمع الذي جيب ان نوسع فيه مقدارا اكرب 
ونساعد  اليه  لنصل  االسالمية  تطبيقاتنا  من 
على طي مراحل الوصول اىل اجملتمع الفاضل 
وهذه هي فلسفة التقرب اىل امام الزمان اذ ليس 
املعنى املكاني والزماني وامنا اجناز يف حجم 
اجملتمع كمًا ونوعًا واستعمال مناهج تتناسب 
مع التجديد واالميان باملقدمات وانشاء قواعد 
شعبية فيها من الوعي االمياني والسلوك القويم 

بلحاظ الظاهر االسالمي واحملتوى احلقيقي.
من هنا نعلم ان الشقاء والبالء والعقد الصعبة 
واليأس كل تلك ستزول وسيمتلئ العامل بنور 
ذلك  بعد  البشر  يكون  ولن  والعدل  االميان 
او حاكم  اي ظامل  وطأة  املوعود حتت  اليوم 
والقرآن هو فرج  ظامل ألن حاكمية االسالم 

الشعوب.
اما التبشري املادي الذي نراه اليوم يفرض على 
الناس بقوة التمييز الطبقي والعنصري فيصنع 
واملغلوبني  واالذالء  باحملرومني  مليئا  جمتمعا 
ومعايري  خاطئة  ذهنية  هلم  ويصنع  واملعذبني 
اولئك  يتطلع  اخلضم  هذا  وسط  فمن  مقلوبة 
بأمل اىل منقذ ينتشلهم ولكن القوى الغامشة 
حتول وال تسمح ان حيصل فرج او تغيري يف حل 
هذه املعضالت او فك هلذه العقد او فتح هلذه 
املصاعب وهم ال يدرون ما احلل وما الطريق 

اىل خالصهم.
اذن املسلم متى ما شاء ان يقرتب حبركته اىل 
حصول الفرج او عندما يريد ان يسرع بعملية 
او عندما  االسالم  منتظمة العماله على ضوء 
بانتظار  الرب  لطف  وعيه ألن  من  وقتا  يعطي 
خطوة  فكل  املدار  وعليه  ادم  ابن  حركة 
مقدمة  ستكون  الصحيح  باالجتاه  خيطوها 
يف  وسيعلمون  فرجه  اهلل  عجل  االمام  لظهور 
الذين  والصاحلني  االولياء  ان  االيام  مستقبل 
العذاب  والوان  الصرب  وغصص  السم  جترعوا 
االرض  )ان  تعاىل  لقوله  االرض  سيحكمون 

يرثها عبادي الصاحلون()سورة االنبياء: 105(.
ويشعرون  باإلمام  الناس  يسعد  سيوف  واخريا 
االمل  يعيش  االمام  ولكن  والسرور  بالبهجة 
يتعرض  اليت  وروحه بسبب اجلرائم  قلبه  على 
هلا اتباعه واملآسي اليت ترتكب يف حق الشيعة 
واذا كان الذي يهمه امر املسلمني يعيش املا 

وحزنا فساعد اهلل قلب االمام عليه السالم.

ان تجذر االيمان في 
قضية صاحب الزمان 

لهي في  وجدان 
االمة بمقدار تزايد 

الصعوبات التي 
تواجه البشرية إذ 
اصبح المسلمون 

اكثر انجذابا لحصول 
التغيير والتحول من 

العتمة الى نهضة 
عالمية عن طريق 

االصالح الكلي

ان اإلمام )ع( هو  
نتيجة نجاحات 
جميع االولياء 

الصالحين من 
االنبياء والرسل 

الذين لفتوا 
اذهان االجيال 

في كل عصور الى 
نقطة الخير في 

هذا الوجود
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اسم)املظلوم(  يستحق  الذي  وهو  الواقعي  واملظلوم 
أعظم  البشري ألنه  التاريخ  أعظم مظلوم يف  وهو 
أمري  فظالمة  اهلل)ص(..  رسول  بعد  شخصية 
املؤمنني )عليه السالم( لو تأملنا فيها جيدًا ألخذنا 
على  وقع  الذي  الظلم  فداحة  من  العجاب  العجب 
ذاك العمالق يف كل شيء، فكم كان يشكو 
من ظلم قريش له -روحي فداه- كقوله مكررًا: 
)َاللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتْعِديَك َعَلى ُقَرْيٍش َو َمْن َأَعاَنُهْم َفِإنَُّهْم 
ُعوا َعَلى  ِإَناِئي َو َأمْجَ ي َو َأْكَفُئوا  َقْد َقَطُعوا َرمِحِ
ُمَناَزَعيِت َحّقًا ُكْنُت َأْوىَل ِبِه ِمْن َغرْيِي، َو َقاُلوا: َأاَل 
َنَعُه َفاْصرِبْ  قِّ َأْن مَتْ قِّ َأْن َتْأُخَذُه َو يِف َاحْلَ ِإنَّ يِف َاحْلَ
فًا َفَنَظْرُت َفِإَذا َلْيَس ِلي َراِفٌد  َمْغُمومًا َأْو ُمْت ُمَتَأسِّ
ِبِهْم  َفَضَنْنُت  َبْييِت  َأْهَل  ِإالَّ  ُمَساِعٌد  اَل  َو  َذابٌّ  اَل  َو 
َعِن َاملَِنيَِّة َفَأْغَضْيُت َعَلى َاْلَقَذى َو َجِرْعُت ِريِقي َعَلى 
ِمَن  َأَمرَّ  َعَلى  َاْلَغْيِظ  َكْظِم  ِمْن  َصرَبُْت  َو  َجا  َالشَّ
َفاِر( )اخلطبة 170،  َاْلَعْلَقِم َو آمَلَ ِلْلَقْلِب ِمْن َوْخِز َالشِّ

306( و)اخلطبة 215، 413(
وقال ابن أبي احلديد: اعلم أنه قد تواترت األخبار 
عنه )عليه السالم( بنحو من هذا القول، حنو قوله: 
يوم  حتى  رسوله  اهلل  قبض  منذ  مظلوما  زلت  ما 

الناس هذا. 
حقي  منعتين  فإنها  قريشا  أخز  اللهم  وقوله: 

وغصبتين أمري. 
وقوله: فجزى قريشا عين اجلوازي، فإنهم ظلموني 
)يعنى رسول  ابن امي.  حقي، واغتصبوني سلطان 

اهلّل »صلى اهلل عليه وآله«(  )اخلطبة 275، 494(
ويف املناقب البن شهر آشوب عن حريث: إّن علّيًا مل 
يُقم مّرة على املنرب إاّل قال يف آخر كالمه قبل أن 
ينزل: ما زلت مظلومًا منذ قبض اهلل نبّيه)صلى اهلل 
عليه وآله وسلم(، نعم ظلم األمري كثريًا ولذا قال 
اإلمام علّي)عليه السالم(: لقد ُظلمت عدد احلجر 
واملدر، ويف شرح نهج البالغة عن املسّيب بن جنبة: 
بينا علّي خيطب إذ قام أعرابّي فصاح: وامظلمتاه! 
فاستدناه علّي)عليه السالم(، فلّما دنا قال له: إمّنا 
لك مظلمة واحدة، وأنا قد ُظلمت عدد املدر والوبر.

له:  فقال  دعاه  إّنه  يعقوب:  بن  عّباد  رواية  ويف 
على  فلندُع  هاِت  أيضًا،  مظلوم  واهللَّ  وأنا  وحيك، 
أعرابّيًا  إّن  واجلرائح:  اخلرائج  ويف  ظلمنا،  َمن 

قاتلك  ملن  فويل  بعدي  املقاتل  أنت  علي؛  يا 
الذي  أنت  علي؛  يا  معك..  قاتل  ملن  وطوبى 
فويل  بعدي،  بلساني  وتتكلم  بكالمي  تنطق 
علي؛  يا  قبل كالمك..  مَلن  وطوبى  عليك  ردَّ  ملن 
أنت سيد هذه االمة بعدي، وأنت إمامها وخليفيت 
عليها، َمن فارقك فارقين يوم القيامة، وَمن كان 
أول  أنت  علي؛  يا  القيامة..  يوم  معي  كان  معك 
َمن آمن بي وصدقين، وأنت أول من أعانين على 
أمري وجاهد معي عدوي، وأنت أول من صلى معي 

والناس يومئذ يف غفلة اجلهالة..
يا علي؛ أنت أول من تنشق عنه االرض معي وأنت 
الصراط  من جيوز  أول  وأنت  معي  يبعث  من  أول 
معي، وإن ربي عز وجل أقسم بعزته )وجالله( أنه 
ال جيوز عقبة الصراط إال َمن معه براءة بواليتك 
ووالية االئمة من ولدك، وأنت أول َمن يرد حوضي 
وأنت  أعداءك،  عنه  وتذود  أولياءك  منه  تسقي 
حملبينا  ونشفع  احملمود،  املقام  قمت  إذا  صاحيب 
وبيدك  اجلنة  يدخل  من  أول  وأنت  فيهم،  فنشّفع 
لوائي، وهو لواء احلمد، وهو سبعون شقة، الشقة 
منه أوسع من الشمس والقمر، وأنت صاحب شجرة 
طوبى يف اجلنة، أصلها يف دارك وأغصانها يف دور 

شيعتك وحمبيك..(
نعم؛ اإلمام علي )عليه السالم( هو املظلوم احلقيقي 

أعظم مظلوم وأعظم منهج
الشيخ احلسني أمحد كرميو

يروى عن الرســول األعظم)صلى اهلل عليه وآله( هذه الرواية الشــريفة وهي واحدة من 
اآلالف التــي جاءت عــن الحبيب المصطفى )صلــى اله عليه واله( بحــق ابن عمه وأخيه 
وصهره ووزيره اإلمام علي بن أبي طالب)عليه الســالم( وهي رواية يجب أن تســتوقفنا 
طويــاًل لنســتلهم منها الدروس والعبر، وهــي ما روي عن إبراهيم بــن أبي حمود عن 
اإلمام الرضا)عليه الســالم(، عن آبائه )عليهم الســالم(، قال : قال رسول اهلل )صلى اهلل 
عليــه وآله( : )يا علي؛ أنت المظلوم من بعدي فويل لمن ظلمك واعتدى عليك، وطوبى 

لمن تبعك ولم يختر عليك.
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املسجد،  يف  وهو  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  أتى 
يا أمري  ادُن ميّن. فدنا فقال:  فقال: مظلوم! قال: 
يديه  وضع  حتى  فدنا  اُدن.  قال:  مظلوم!  املؤمنني 
على ركبتيه، قال: ما ظالمتك؟ فشكا ظالمته. 
ظلمين  منك؛  ظالمًة  أعظم  أنا  أعرابّي  يا  فقال: 
املدر والوبر، ومل يبَق بيت من العرب إاّل وقد دخلت 
قعدت  حتى  مظلومًا  زلت  وما  عليهم،  مظلميت 
مقعدي هذا(، ظلم أعظم إنسان هو أعظم ظالمة 
زال  ما  أنه  الغريب  والعجيب  اإلنسانية،  تاريخ  يف 
اإلسالمية  األمة   هذه  طوائف  كل  من  مظلومًا 
إليه-  ينتسبون  ممن  أو   - وأتباعه  شيعته  ومن 
.. يظلمه شيعته  ومن أعدائه والناصبني له العداء 
باإلهمال وأعداؤه بالقتال.. فهذه احلرب اليت نعيش 
مآسيها ليال ونهارا يف بالدنا اليت فيها من شيعته 
وأتباعه حيث نعب بها الغراب وصاح يف مساكنها 
له  ليس  بشكل  واخلراب  بالدمار  وأذن  البوم، 
شبيه يف التاريخ، إنها حرب شرسة وظاملة ومظلمة 
وقد يعجز اإلنسان عن وصفها إال أنها واقع نراها 
واليابس..  األخضر  أحرقت  اليت  بنارها  ونصطلي 
ابي طالب  أنها حرب على علي بن  واحلقيقة هي 
احلقيقة  هذه  حاولنا جتاهل  مهما  السالم(  )عليه 
الناصعة وذلك لعدم جرنا إىل حرب طائفية شعواء 
نوضح  أن  أننا جيب  إال  سنية(   / )شيعية  مظلمة 
للعامل ونوحد جهودنا مجيعا)شيعة وسنة ومتصوفة( 
عليهم  احلرب  هذه  االسالمية الن  املذاهب  وكل 
ومكرا  ظلما  السنة  ثوب  ألبست  وإن  مجيعا 
وهي  العيون  يف  الرماد  لذر  مشعليها  من  وخديعة 
من خدع األبالسة اجملرمني من ساسة الصهيونية 

ورؤوس الوهابية.
فاحلرب هذه هي )وهابية/ إسالمية، أو صهيونية/ 
ما  وليست حربا طائفية إسالمية وهذا  إسالمية( 
هذا  ونصرب  التضحيات  هذه  بكل  نضحي  جعلنا 
لكشف  الرشيدة  املرجعية  بقيادة  املقدس  الصرب 
هذا  وفضح  الناس  على  امللتبسة  احلقيقة  هذه 
املخطط الوهابي االجرامي لتدمري البالد اإلسالمية 
وتشويه الدين اإلسالمي احلنيف يف عصر احلضارة 
الرقمية.. صحيح صربنا ولكن ظفرنا حبمد اهلل 
تعاىل.. فها هي األمة اإلسالمية بكل مذاهبها تعلن 
الرباءة من الوهابية وقطعانها وها هي وجوه وساسة 
وحقيقتها  القبيح  وجهها  عن  تكشف  الوهابية 

اليهودية بكل صالفة ووقاحة.
احلرام  اهلل  بيت  اىل  احلج  من  األمة  متنع  فهي 
زيارة  من  ومتنعها  القدس..  يف  ليحجوا  ويذهبون 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( يف مدينته ويقولون 
أن عصاهم خري منه -نستجري باهلل- ويذهبون لزيارة 
للصهيونية  والئهم  وتثبيت  دينهم  إلثبات  أبيب  تل 

األخت واملاسونية األم هلما مجيعا.
تشنها  اليت  هي  اليوم  علينا  املفروضة  فاحلرب 
داخلية  معركة  يف  ولسنا  الصهيووهابية  قطعان 
نراه  بدأنا  ما  وهذا  اإلسالمية  األمة  يف  وطائفية 
يف العامل اإلسالمي وما كان ليحدث لوال الوعي 
الرسالي والديين يف النخب املثقفة والناس املتدّينة 
يف االمة كلها.. فالوهابية وبتوجيه من الصهيونية 
وتسليح ودعم ال متناهي من دول االستكبار العاملي 
كل  امتصت  اليت  املتحدة  الواليات  رأسها  وعلى 
ونفط  ومدخرات  مال  من  العربية  الدول  لدى  ما 

السنوات  هذه  خالل  مثيل  له  ليس  بشكل  وغاز 
العجاف.. عادت امرباطورية عمالقة وعادت الدول 
العربية واخلليجية باخلصوص دول فقرية تستجدي 
من البنك الدولي وبقية املؤسسات الدولية املعونات 
امتداد  هي  طائفتني  وبني  بيننا  فاحلرب  املالية.. 
بن  علي  االمام  املؤمنني  أمري  خاضهما  حلربني 
ابي طالب )عليه السالم( منذ قرون وهي ما زالت 
مستمرة ومستعرة وان اختلفت الوجوه واألشخاص 
واملناهج  والتوجهات  األهداف  أن  إال  والزمان 
فقد  القدمية  احلرب  أما  واحدة..  هي  واألفكار 
إال  وناجتة عن حرب سابقة عليها  كانت متولدة 
أن اليوم فاننا نواجه كال احلربني ومل يتحدا إال 
القدمية  واحلرب  األيام  هذه  يف  علينا  احلرب  يف 

املتجددة هي:
تركيا  اآلن  ووريثتها  أموية  بقيادة  صفني   -1

العثمانية االخوانية.
2- النهروان بقيادة خارجية ووريثتها اآلن الوهابية 

اجملرمة.
والتاريخ  زمان  والزمان  ناس  الناس  قالوا:  وقدميا 
يعيد نفسه، فالتاريخ يقول أن كال احلربني كانتا 
واحلاضر  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  مواجهة  يف 
أيضا يقول: أن كل هذه احلرب املستعرة اليوم هي 
على اإلمام علي بن أبي طالب)عليه السالم( بكل 
صراحة وصالفة، وهنا تتجلى مظلومية اإلمام علي 
)عليه السالم( من أعدائه بالقتال؛ وهذا واضح جدا 
ألنهم حاربوه حروبا ثالثة وما كانوا ليحاربوا أي 
انسان استلم احلكم يف الدولة اإلسالمية إال علي 
لإلمام  مظلومية  هنالك  أن  السالم(.. كما  )عليه 
والتجاهل  باإلهمال  شيعته  من  السالم(  علي)عليه 
العصر  هذا  يف  يؤسفين  ما  وهذا  ذلك  أشبه  وما 
فعال، حبيث ان هؤالء األعداء حياربونا باسم عليا 
)عليه السالم( وحنن ال نرجع وال نعود إىل التاريخ 
السالم( هؤالء يف  )عليه  قاتل علي  لنعرف كيف 

حروبه الثالثة. 
هو  كان  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  أن  علما 
بن  عمرو  مكيدة  لوال  كلها  حروبه  يف  املنتصر 
مضمونة  النصر  نتائج  لكانت  صفني  يف  العاص 
علي  اإلمام  إىل  نرجع  ال  فلماذا  أيضا  وواضحته 
كيف  لنعرف  ودراستها  وحروبه  السالم(  )عليه 
انتصر فنتبني مواطن القوة فيها ومنهج اإلمام علي 
)عليه السالم( فيها فنسري على خطاه فننتصر على 

هؤالء األعداء.
السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  ظاملني  نكون  أال 

برتك نهجه يف احلرب والقتال؟
بل أال نكون ظاملني ألنفسنا وأمتنا برتكنا األخذ 
أمري  إياه  أعطانا  الذي  ومنهجه  النصر  بأسباب 

املؤمنني)عليه السالم(  حبروبه احملقة كلها؟
وندائي الذي أوجهه إىل إخوتي وأحبيت يف ميادين 
ارجعوا  أن  والقتال  احلرب  قادة  سيما  وال  القتال 
وادرسوها  السالم(   )عليه  اإلمام علي  إىل حروب 
هؤالء  على  النصر  أردمت  إذا  جيدا  فيها  وتدبروا 
اإلمام  مبنهج  علي  شيعة  فنصر  اجلدد..  اخلوارج 
علي )عليه السالم( وال نصر حقيقي ومشرف إال 
إال  لنا  نصر  وال  الصليم..  وسيفه  القويم  مبنهجه 
بشجاعة وحكمة وحنكة وبطولة اإلمام علي)عليه 

السالم(.. هال عدنا إىل إمامنا علي لننتصر؟

جاء في المناقب 
البن شهر آشوب إن 
عليًا)ع( لم يُقم مرّة 

على المنبر إاّل قال 
في آخر كالمه قبل 

أن ينزل: ما زلت 
مظلومًا منذ قبض 

اهلل نبيه)ص(
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محود الصراف

جميع علماء األمة اإلســالمية وفالســفتها وفقهائها عاكفون على التأليف نشــرًا لعلومهم 
ومعارفهــم وكل الموهوبيــن لهم الكتابة، والكتــاب أداة لتحرير عقــول الناس من براثن 
العمى العلمي والجهل الثقافي. ومن تلك االجواء ارتأينا اللقاء بالســيد فاروق محســن ابو 

العبرة عضو لجنة السالمة الفكرية في العتبة العلوية المقدسة ودار الحديث..

تارخييا  او  شرعيا  او  اجتماعيا  او  عقائديا  او 
بني  سائد  اآلن  الدينية  املؤسسة  فهذه  وغريها.. 
الناس اصدارات العتبة تؤخذ من املسلمات ويعملون 
بتوجيهاتها لذا خطر الكلمة هدف يف منهج ادارة 
هذه اللجنة وموضوعها الرقابي فيه الشيء الكثري 

الذي جيب ان نقف عنده ونقيمه بدقة.
لتقييمات عملكم  اليت ختضع  الكتب  نوعية  ما 

يف اللجنة؟
املباحث والكتب اليت ترد الينا على نوعني:

االول: مباحث ترد من خارج العتبة من املؤسسات 
القطر  وداخل  خارج  والثقافية  العلمية  واملراكز 
ومن اجلامعات العراقية وغريها اصحابها يرومون 
طباعتها على حساب العتبة واللجنة مكلفة لضبط 
تلك الكتب، وتقييم صالحية موادها للنشر وحنن 
يف  املناسب  التقييم  لنعطي  اجلهد  قصارى  نبذل 
يف  االخري  الرأي  وللمسؤولني  اوردها  قبوهلا  حالة 

املوافقة او عدم املوافقة على طباعتها
اقسام  من مجيع  اللجنة  اىل  تأتي  مباحث  الثاني: 
وشعب العتبة وحنن خنضعها للدراسة والتقييم يف 

السالمة  جلنة  عن  موجزة  فكرة  اعطاءنا  نرجو 
الفكرية واهلدف من تشكيلها يف العتبة العلوية 

املقدسة؟
جلنة السالمة الفكرية واألحرى هي جلنة السالمة 
ثالثة  اعضاء  من  مكونة  هي  والثقافية:  العلمية 

ورئيس اللجنة مساحة االمني العام ادام اهلل بقاءه.
أما اهلدف من تشكيل اللجنة: انا يف نظري هي 
العتبة  اعتمدتها  اليت  احليوية  املرافق  اهم  من 
فكرية،  نظر  وجهة  من  الباحثني  اداء  لتحسني 
واملؤلفات  الكتب  افضل  طباعة  اجل  من  وأيضا 
املتضمنة ألنسب مقومات جناح الكتاب، فاللجنة 
ال تسمح باملخالفات.. وحنن امناء نبحث بامور عموم 
الفكر االسالمي، واللجنة صمام االمان لئال يرد 
املؤلفة اليت يراد طباعتها  يف الكتب والنشاطات 
يف العتبة ما ليس يف االسالم، كما مننع االعمال 
الركيكة والضعيفة يف حمتوياتها، او نقومها من 
االخطاء واالحنرافات اليت حتصل يف املسار العام 
عند تناوهلم فكر مدرسة اهل البيت عليهم السالم 
أو  العلمية  املنهجية  او مما يشوبها من تقصري يف 
اية مغالطة او عشوائية يف اي جمال سواء فكريا 

نصيحيت الخواني 
الباحثني: ان 

البحوث اليت تقدم 
الينا ال بد من ان 

تتناسب موادها 
مع شأن العتبة 
وجّوها الفكري، 

فنحن حتت انظار 
العامل االسالمي، ال 

بد من أن تتوافر 
فيها املتانة والقوة 
والرصانة وتكامل 

املعلومات

لجنة السالمة الفكرية.. 
أمانة علمية... ونتاجات ثقافية 
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والباحثني  للمؤلفني  نصائح  نقدم  كثرية  حاالت 
نعيدها  ثم  ومن  وتأليفاتهم  حبوثهم  اداء  لتحسني 

مشفوعة بالتقييم اىل السادة املسؤولني.
ما معنى انكم تقيمون الكتاب؟

اللجنة يف عملها تالحظ عنوان الكتاب بدقة ثم 
نقوم بدراسة املنت، وهل ان الباحث ملتزم خبطوات 
للمناهج  تطبيقه  ومدى  العلمي  البحث  وقواعد 
موضوعه  مبوضوعية  متقيد  هو  وهل  احلديثة 
كتابته  وانسيابية  االدبية  صياغاته  ونالحظ 
وتصويره وحتليله وكيفية استعماالته للمصطلحات 
والتأكد من صحة مادته العلمية او العقائدية او 
الشرعية  او  االخالقية  او  التارخيية  او  الفكرية 
او االجتماعية فتخضع كل تلك االشياء للمراجعة 
العالية  املهنية  تتطلب  العملية  وهذه  والتدقيق، 
واملوضوعية واملالحظة الدقيقة مع دراستها ومن ثم 
نسجل مالحظاتنا ان وجدت، وبعد تفكري طويل 
يف جممل العمل نعطي تقييمنا ونرسله للمسؤولني 

وهلم الرأي االخري.

توفرها يف  اليت جيب  الشروط  اعتقادكم  ما يف 
الشخص ليؤلف كتابا؟

على كل من يريد ان يؤلف كتابا او كتيبا او 
مقال ال بد ان يقرأ كثريا فيما يتصل مبوضوعه 
اخلربة  فرتاكم  جبوانبه  كاٍف(  )إملاما  ليحقق 
وتسبب  القابلية  تنمي  والكتابة  املطالعة  وكثرة 
وعدم  الالزمة  املواد  نوعية  تهيئة  على  القدرة 
عارفا  يكون  ان  وعليه  عقله،  يف  اختالطها 
التطويل  السعة  ليكتسب  باملادة  يتصل  ما  بكل 
بالكتابة،  املباشرة  قبل  االختصار، هذا كله  او 
لقراءة  متشوقا  القارئ  جيعل  لكي  والكاتب 
الصورة  مجال  فيه  بقلم  يتحلى  ان  بد  ال  كتابه 
عرض  على  وسيطرته  مناقشاته  يف  االفق  وسعة 
من  يكتسبها  قد  ملكة  او  موهبة  وهذه  املشهد 

كثرة ممارسته للقراءة والكتابة.
هل توجد نصيحة تقدمونها للباحثني كي يعملوا 

بها قبل ارسال حبوثهم اىل جلنتكم املوقرة؟
اليت  البحوث  ان  الباحثني،  ألخواني  نصيحيت 
تتناسب موادها مع شأن  ان  بد من  الينا ال  تقدم 
العتبة وجّوها الفكري، فنحن حتت انظار العامل 
االسالمي، ال بد من ان تتوافر فيها املتانة والقوة 
قواعد  تتضمن  وان  املعلومات  وتكامل  والرصانة 
واصول البحث العلمي، فاالمر التنظيمي ال استغناء 
املنهج  هذا  حبثه  يف  يكن  مل  لو  فالباحث  عنه، 
احلديث ال قيمة ملادته العلمية، والباحث مهما كان 
عاملا ال ينفعه ما مل يكتب حبثا ممنهجا، واملنهجية 

احلديثة مصلحتها للطرفني للمؤلف وللقارئ.
فالشاعر ذو املوهبة ال يكون شاعرا كبريا ما مل 
يتعلم القواعد واالصول الشعرية، فامر التنظيم ال 
يستطيع  احد  فليس كل  عنه،  االستغناء  ميكن 
حملها  يف  ووضعها  اجزائها  وتوحيد  مادته  تبويب 

الالئق.

األنوار       ودوحة  الوجود  فيض 
مسلسال بالنعيم  عليكم  جادت 
جلكم الكرامة  صحف  يف  واهلل 
بدوركم حتيط  مصابيح  بانت 
بدربكم واثقن  عليكم  جادت 
مبصر        آية  الصرب  وحي  والتف 
بطالبكم وجودكم  حلي  وازدان 
فبأسكم              الشرور  كل  ورعبتم 
تكّرما فزعت  وقد  أقول  ماذا 

هالة        اجلاللة  ألق  من  وأصوغ 
بظلكم       ورفت  مذ  وجدي  بال  ما 
والدة طبت  اخلري  شهر  شعبان 
الفضا ضاع  وبلسم  يشع  نْور 
منشيا ورحيا  روحا  حبذا  يا 
مبدحكم الكالم  الوحي  واستجمع 
بالؤىل شأنا   يقل  يقال  ما  يف 
على رغما  تراثكم  لبسط  ودعا 
الؤىل يوّدون  غدوا  الذين  وعلى 
معربا بدرت  وقد  أقول  ماذا 
واصال فيهم  الشعر  يقول  ذا  من 
الندا عبث  يبغيهم  من  ويح  يا 
بزهوها السماء  علت  أنوارهم 
ضرحيهم للثم  يدنو  من  أصوات 
فرحة املبارك  الشهر  واستقبل 
بالؤىل تنّور  شهرا  حبذا  يا 
سناؤه أشع  منه  ثالث  يف 
مهده يف  املصطفى  شبل  وحسن 
مشعشع العلقمي  راعي  وأخوه 
السنا كان  واهلدى  الكرامة  ومن 
للهدى تقّلد  ومن  العباد  زين 
مداره كان  السبط  بعد  فعلّي 
وسليله املصطفى  شبه  وأخوه 
العدا يف  ماض  والسيف  الردى  ذاق 
الؤىل مهدّي  األطهار  وبقية 
فكّرمت كّرموه  دين  ولصون 
أنفس وطابت  مبولدهم  طابوا 
آية يصبح  األرض  يف  ما  وكأن 
بشرها تصافح  مونقة  وتطوف 
وجتاذبت رهبة  يف  ومتنعت 
مواهبا الزمان  مدى  واهبن  يا 
مواهب كل  وصف  الكرامة  ومن 
مادحا تغّرب  أو  تشرق  وتظل 

املختار صفوة  عليكم  جادت 
لنوار مصاحبا  يسيل  عذبا 
جبهار لغريكم  يطوع  عما 
نهار بسوح  ضوء  وألنتم 
األقدار موّثق  السماء  درب 
األذكار حلية  عليكم  يلقي 
األحرار عزة  تطلبوه  ما 
والنار الوغى  يف  احملرب  بأس 
بدار احلسان  بالقمر  ألهيب 
ويسار عسرة  يف  بكم  تشدو 
بإسار حبه  فورة  تزداد 
واألطهار األبرار  بوالدة 
األسرار ضاحك  فيكم  والكون 
األّوار عبريه  بطيب  طبنا 
اجلاري الوالء  عذب  من  فأفاض 
أنواري خبت  إذا  الضياء  فهم 
قرار بغري  يطلبه  قام  من 
ملدار واهتدوا  هواهم  شاقوا 
األقدار ُجّنة  هواهم  من  يف 
األسرار طالب  وصال  أينال 
لثار الغواة  إرضاء  ويوّد 
حبذار السما  تغطيها  س  مُشُ
الساري املليك  يشجي  وحنيبهم 
شراري بالوجود  فأحيت  طافت 
أعذاري له  طربا  ومتايلت 
يباري الفداء  إىل  الفداء  فخر 
بنار أحّط  خامته  شع  مذ 
بنهار ضياءها  فاق  كالشمس 
األستار غياهب  يشق  ضوء 
ألوار قناته  صدر  وأشاح 
مبدار والرحى  الغمامة  فلك 
ومنار عامر  فرع  وجنيب 
األقدار منية  فوق  والدين 
األحرار لنجدة  يثور  عبق 
الساري يبدو  ولسوف  آالؤهم 
وقرار شقا  يف  شايعوهم  إذ 
املعطار أرجيها  وسط  للحسن 
املنشار عذيبك  بعض  وتوّد 
ملزار سعى  من  يصاعد  ألقا 
اإليثار    يد  يف  ما  على  ترقى 
مسار ألجل  ضحوا  مبن  ترقى 
األقمار ساحة  مدحا  ستغّص 

مواليد األقمار الشعبانية

شعر: د. حسن عبد اجمليد الشاعر
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اللغة : عربي الصفحات: 517 األسطر: 17
القياس: 30×22.5

نوع اخلط : ثلث
الناسخ: جمهول.

سنة النسخ: جمهولة. 
الوقفيات: قاضي مشس الدين حممد   

انها  اال  مجيلة  بزخرفة  املصحف  يبدأ  عامة:  مالحظات 
و  الفاحتة  سورة  صفحة  ثم  ومرممة،  كاملة  غري  و  ممزقة 
البقرة وهما مزخرفتان ومزوقتان ومرمّمتان والظاهر ان نوع 
الزخرفة املوجودة يف هذا املصحف ختتلف عما يف املصاحف 
القريبة  املدن  ببعض  متاثرة  زخرفة  انها  والظاهر  االخرى 
عليها  كتبت  ومربعة  دائرية  طرر  عليه  املصحف  للرتك، 
كلمات االجزاء واالحزاب ملونات بالذهيب واالزرق، عناوين 
االمين  جانبها  يف  زرقاء،  ارضية  مع  بالذهيب  كتبت  السور 
عليه  املصحف  بالذهيب،  رمست  اآليات  فواصل  ذهبية.  طرة 
لسورة  مغاير  خبط  خامتة  املصحف  نهاية  يف  سابق.  ترميم 
الناس. ثم تأتي صفحة مجيلة مزوقة كتب عليها جدول لكل 
حرف من احلروف الثمانية والعشرين، اخر صفحة منه عليه 
زخرفة وتذهيب مجيلة كتب عليها حديث يف فضل القران 
الكريم باخلط الكويف عن ابن عباس، والنسخة نفيسة لعلها 

تعود للقرون الثالثة االخرية قبل العاشر.

من خزانة العتبة
مصحف مزخرف

مدونة 
محي الدين ابن عريب

كتبت ابياته التالية على املسجد اخللفي حلضرة أمري 
بن  مسلم  باب  جهة  من  اليسرى  اجلهة  يف  املؤمنني 

عقيل: 
رايت والئي آل طه فريضة

على رغم أهل البعد يورثين القربى   
 فما طلب املبعوث اجرا على اهلدى 

بتبليغه اال املودة يف القربى   

ترمجة الناظم 
حميى الدين بن عربي الذي يعربون عنه بالشيخ االكرب: 
أبو عبد اهلل حممد بن علي بن حممد احلامتي الطائي 
الفتوحات  الشامي صاحب كتاب  املكي  االندلسي 
من  مجاعة  ولقي  التصوف،  علم  يف  برع  املكية، 
العلماء واملتعبدين، وقد كفره كثري من العلماء بناء 
على كالمه املخالف للشريعة املطهرة، وألفوا يف ذلك 
الرسائل، منهم العالمة السخاوي والتفتازاني واملوىل 
علي القاري، حكى القاضي نور اهلل يف االحقاق عن 
جنم الوهاج للدمريي يف شرح منهاج النووي يف حبث 
الوصايا انه قال: ومن كان من هؤالء الصوفية كابن 
فهؤالء  التلمساني  والعفيف  البونوي  والقطب  عربي 
ضالل جهال خارجون عن طريقة االسالم، فضال من 

العلماء االعالم.
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دميٌة صنعتها أنامٌل أمريكية وإسرائيلية، لتحقيق حزمة من األهداف املخطط هلا 
منذ زمٍن بعيد، ال ختفى هذه األهداف على من له باٌع يف ما يدور من أحداث يف 
الشرق األوسط خالل العقود الثالثة املنصرمة، ومل تكن أهداف الواليات املتحدة 
خافية على أحد إال الذين مازالوا يعتقدون أّنها الراعي احلقيقي للسالم يف العامل 
وأّنها القوة العظمى اليت البد من التوّسل بها إلنقاذهم من أخطاٍر وهمية صنعتها 
وقيد  إشارتهم  بالبرتول رهن  الغنية  املنطقة  لتبقي هذه  العاملية،  املاسونية  أيدي 
إرادتهم، ولتبقى إسرائيل اإلبن غري الشرعي ألمريكا مدلل اليعرتيه خطٌر من هنا 
وهناك، فجاءت هذه اخلطة الصهيوأمريكية لتخلق لنا دمية أخرى وتضيفها إىل 
سابقاتها عّلها حتقق بعَض أهدافها، بدأت هذه الدمية عملها يف سوريا حسب ما 
ُخّطط هلا وبدأت بالتمدد شيئًا فشيئًا حتى ضربت أطنابها يف أعماق العراق ومل 
خيف على أحد مسرحية سقوط احملافظات الغربية، كل ذلك مبساعدة ودعم 
مجيع األطراف يف هذه اخلطة امللعونة، وبعد أن عاثت يف العراق فسادًا هّب أبناء 
العراق ومن مجيع مكوناته لصد هذه اهلجمة اهلمجية واستطاعوا بسواعدهم أن 
يقلصوا من إرهابها بل القضاء عليها، ومع تطور االحداث وبدء العد التنازلي هلذه 
اجملموعة اإلرهابية بدأت االنقسامات تطفو على السطح وهنا جيب اإلشارة إىل 
أّن هذه اإلنقسامات تنقسم على قسمني قسٌم انقلب على نفسه بسبب اخلالفات 
الناشئة عن طريقة تقسيم الغنائم واألموال والسبايا!! فبدؤوا يقتلون بعضهم بعضا 
وحاول بعضهم اإلنقالب على ابي بكر البغدادي ولكن اكتشف أمُرهم وأعدّم 
وكاالت  بعض  ذكرت  ما  حسب  أشخاص  وعشرة  املئة  قرابة  اإلنقالبيني  من 
التخطيط  إنقالٌب على مصادر  والعاملية ذلك، والقسم اآلخر هو  العربية  األنباء 
والتمويل الذين دفعوا بهم إىل هذه احملرقة وهذه املعركة اليت مل حيصدوا منها 
غري املوت والدمار، وهذان القسمان ينبآن عن جوهر هذه الزمرة اخلائبة ومدى 
سذاجتهم وخفة عقوهلم وهذا واضح من خالل اجنرافهم مع التيار الذي ينسجم 

من دون أدنى شك مع ما ُخّطط له من قبل قوات االستكبار العاملي.
تدفعهم طائفيتهم  الذين  األوباش  اإلشارة اىل محاقة وجهل هؤالء  هنا البد من 
واخلطب الرنانة احملشدة للقتل والدمار، ولكن يف الصف اآلخر جند الفئة اليت 
دافعت عن وطنها ودينها ومعتقداتها بكل صالبة فلم يبخلوا بنفٍس أو ماٍل أو أوالد 
قدموا كلَّ ماميلكون من أجل مبادئهم ألّنها األساس يف حفظ كرامة اإلنسان، 
فأين كانت داعش باألمس يف متددها وأين أصبحت اليوم حيث ستفتش عنها يف 

مزابل التاريخ األسود ليكونوا عربة لألجيال القادمة...

الدواعش بين األمس واليوم
رياض اخلزرجي
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مكانة الطفل يف الشريعة االسالمية

إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ

الشيخ مصطفى ابو الطابوق

الشيخ محمد املاجدي

الشيخ جميل البزوين

الشيخ محمد رضا الدجييل

مفاهيم وحقائق قرآنية

اإلسراف والتبذير



نقــدم جمموعــة مــن املســائل الشــرعية املتعلقــة 
مــع  املقدســة  املراقــد  الوافديــن إىل  بأحــكام 
ــة اهلل  ــة آي ــاوى مساح ــوء فت ــى ض ــا عل أجوبته
العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني دام 

ــاع بهــا. ــني االنتف ــوارف آمل ــه ال ظل

مسائل تهم الزائر

اعداد:  الشيخ مصطفى أبو الطابوق

ه��ل جي��ب البح��ث ع��ن رأي اجملته��د ااُلعل��م حت��ى م��ع 
اجلهد واملشقة؟

ج��واب : يلزم��ه اس��تعالم فت��وى مقل��ده األعل��م ول��و ع��ن 
طري��ق اإلتص��ال التلفون��ي، م��ا مل يك��ن ذل��ك مض��ّرًا 
حباله، ولو مل ميكنه االس��تعالم، جاز له أن يرجع بش��أن 
مس��ألته اىل غري ُمقّلده من اجملتهدين مع رعاية األعلم 
فاألعل��م م��ن بعده. وجيت��زئ بالعمل الذي يأت��ي به وفق 
فتوى اجملتهد الثاني، وإن تبن له خمالفته لرأي مقّلده 

األعلم.

كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته:
ين��صُّ احلكم الش��رعي عل��ى أّن: »كل ش��يء لك طاهر 
حتى تعلم بنجاس��ته« على طهارة األش��ياء كلها، حتى 
تتأكد من أنها قد تنجست فعاًل، وما دمت غري متأكد 
من أنها قد تنجست فعاًل فهي طاهرة، وتستطيع ترتيب 

آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد.

طهارة  أهل الكتاب من يهود ومسيحين وجموس:
أه��ل الكت��اب م��ن يه��ود ومس��يحين وجم��وس طاهرون، 
م��ا دم��ت ال تعلم بنجاس��اتهم، وتس��تطيع أن تعمل بهذه 

القاعدة يف معاشرتك هلم واحتكاكك بهم.

ال ُتنقل النجاسة إاّل مع وجود البلل:
تنتقل النجاس��ة بوجود البلل املوجب لس��راية الرطوبة، 
وال تنتقل يف حالة اجلفاف، وال النداوة غري املسرية، فلو 
وضعت يدك اجلاّفة على جسم جافًّ جنس، ال تتنجس 

يدك.
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احلكم بطهارة كل إنسان ال ُيعرف دينه:
تالقي��ه  ش��خص  كل  بطه��ارة  حتك��م  أن  تس��تطيع 
فتصافح��ه، حت��ى م��ع وج��ود البل��ل، م��ا دم��ت ال تع��رف 
معتق��ده ودين��ه، فتحتم��ل أن يك��ون مس��لمًا أو كتابي��ًا. 
كم��ا أن��ه ال جي��ب علي��ك أن تس��أله لتتأكد م��ن دينه 
ومعتق��ده، حتى لو كان س��ؤالك إي��اه ال يضايقك وال 

يضايقه.

السوائل كلها طاهرة ما دامت جناستها غري معلومة:
الس��وائل الساقطة على اجلس��م واملالبس من ماء وغريه 
م��ن الس��وائل األخ��رى، تعت��رب طاه��رة، م��ا دم��ت ال تعلم 

بنجاستها.
طهارة الكحول والعطور واألدوية املشتملة عليه:

الكحول جبميع أنواعه، سواء املتخذ من األخشاب أم من 
غريه��ا، طاهر غري جنس، فاألدوية والعطور واملأكوالت 
احملتوي��ة عل��ى الكح��ول طاهرة، وتس��تطيع اس��تعماهلا، 
وجي��وز تناوهل��ا أيض��ًا إذا كان��ت نس��بة الكح��ول ضئيل��ة 

جدًا ك� %2.

طه��ارة احلاجي��ات املس��تعملة م��ا دام��ت جناس��تها غ��ري 
معلومة:

احلاجي��ات املس��تعملة مهم��ا كان مس��تعملها الس��ابق، 
اىل  حاج��ة  دون  م��ن  ثاني��ة،  اس��تعماهلا  إع��ادة  جي��وز 

تطهريها، ما دمت ال تعلم وال جتزم بنجاستها سابقًا.

كيف تطهَّر اليد واملالبس واألواني املتنجسة باخلمر:
تطه��ر الي��د واملالب��س املتنجس��ة باخلم��ر، بغس��لها باملاء 
م��رة واح��دة، واملالب��س حتت��اج بع��د الغس��ل اىل عصر إذا 
ُطّه��رت بامل��اء القليل. تطهر األواني والكؤوس املتنجس��ة 
باخلمر وغريه، وذلك بغس��لها باملاء القليل ثالث مرات، 
وإذا غس��ل مب��اء احلنفية املتص��ل بالكر فاألحوط وجوبًا 

غسلها ثالث مرات أيضًا.

هل ُتطّهر األرض إطارات السيارات أسوة باحلذاء؟
س��ؤال : من املطهرات األرض، فهل تطّهر األرض إطارات 

السيارات املتحركة عليها أسوة باحلذاء؟
جواب : ال تطهرها.

متى تنقطع سلسلة املتنجسات؟
س��ؤال : متى تنقطع سلس��لة املتنجس��ات إذا كانت غري 

سائلة؟
ج��واب : املتنجس األول ينّجس مالقيه، وكذا املتنجس 
الثاني، وأما الثالث فال ينجس مالقيه من غري فرق بن 

السوائل وغريها.

هل السيخ من أصحاب الديانات السابقة؟
س��ؤال : هل أن )الس��يخ( من أصحاب الديانات السماوية 

السابقة كاليهود واملسيحين؟
جواب : ال ُيعد ّون من أهل الكتاب.

ما حكم الصابون املشتمل على شحوم اخلنزير؟

س��ؤال : تكتب على بعض أنواع الصوابن، أنها مش��تملة 
على ش��حوم مأخودة من حلم اخلنزير أو حلوم حيوانات 
غري مذكاة، وال ندري ما إذا استحالت اىل شيء آخر أو 

ال، فهل نعتربها طاهرة ؟
ج��واب : إذا أحرز اش��تماهلا على ذلك ُحكم بنجاس��تها، 
إاّل إذا حتّقق��ت اس��تحالتها، ومل يثب��ت حتققها يف صنع 

الصابون.
هل جيوز شراء فرشاة أسنان خيوطها من شعر اخلنزير؟

س��ؤال : فرش��اة أس��نان خيوطها من ش��عر اخلنزير، فهل 
جيوز شراؤها وبيعها واستعماهلا ؟ وهل تنجس الفم إذا 

استخدمت ؟
جواب : جيوز شراؤها وبيعها واستعماهلا، ولكن يتنجس 
بقاي��ا  وإزال��ة  بإخراجه��ا  ويطه��ر  باس��تخدامها،  الف��م 

املعجون.

هل الدم يف صفار البيض أو بياضه طاهر؟
س��ؤال : ه��ل ال��دم يف صف��ار البي��ض، أو بياض��ه، ينج��س 

البيضة، فال جيوز لنا أكلها، وهل هناك حلُّ لذلك؟
ج��واب : ال��دم املتك��ّون يف البيض��ة طاه��ر، ولكن��ه ح��رام، 
فيمك��ن أكل البيض��ة بإخ��راج ال��دم إذا مل يك��ن قلي��اًل 

مستهلكًا.

هل اخلمر والبرية طاهران؟
سؤال : هل اخلمر طاهر، وهل البرية طاهرة ؟

ج��واب : ال إش��كال يف جناس��ة اخلمر، أما الب��رية � الفقاع 
� فهي جنسة على األحوط، وإن حرم شربها بال إشكال.
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زوجها من خالل  فقدان  منذ  رجااًل  اآلن  أصبحوا 
القيام خبياطة املالبس النسائية ومل يشعر أحد من 

أوالدها يوما انه يفتقد لألب.
وكان زيد أصغر األبناء ألن االبن األكرب قد تزوج 

ومّلا كان زيد ليس له سوى والدته بعد وفاة والده 
يف  أجادت  وقد  بها  مرتبط  مصريه  أن  يعلم  فهو 
تربيته سنوات طويلة، ومل تكن تشتكي من قسوة 
الذين  اطفاهلا  برتبية  تقوم  وأنها  خصوصًا  األيام 

كانــت تلك هي المرة األولى التي يشــعر فيها زيد أنّه يدخل فــي منطقة خطرة، حيث وجد 
نفســه يتكّلم في أمور لم يســبق له أن يتكّلم فيها، وكان من عادته أن يتحدّث مع والدته 

عن كل همومه لكنه هذه المرأة شعر باإلحراج والخجل.

الشباب وخطر التواصل االجتماعي
الشيخ جميل البزوني

40 العدد 105- لشهر شعبان املعظم 1438 هـ



فقد  األوسط  االبن  وأّما  مستقل،  بيت  يف  وخرج 
دخل اجلامعة منذ سنتني يف حمافظة أخرى وبقي 

زيد مع أمه ألّنه دخل اجلامعة منذ أشهر قليلة. 
ومّلا كانت اجلامعة مكانًا جديدًا عليه، تعّود أن 
يقضي وقته مع أصدقائه الذين يعرفهم من زمان 
الدراسة اإلعدادية، ألن والدته كانت حترص على 

أن يكون اصدقاؤه من األشخاص املؤمنني.
حيّبها  اليت  والدته  يصارح  أن  زيد  حياول  واليوم 
كثريا بأنه وقع يف مشكلة كبرية حيث يشعر اآلن 
بتأنيب الضمري ألنه دخل إىل أحد مواقع التواصل 
االجتماعي وحصل بينه وبني إحدى االخوات كالم 
يبدأ  مل  أنه  مع  حدوده  فيه  جتاوز  قد  أنه  شعر 
احلديث معها وال بادر اىل ذلك، لكنه أبدى رأيه 
يف احدى القضايا وتعجب من دخول احدى البنات 
على صفحته وكالمها معه على اخلاص معرتضة 

على أفكاره.
ليفتح  املناسب  الوقت  ينتظر  زيد  كان  واليوم 
الصراحة  على  عّودته  اليت  والدته  مع  املوضوع 
كانت  فقد  خصوصياته،  عن  حتى  الكالم  يف 
تعّلمه حتى أحكامه الشرعية بإرشاده مباشرة أو 
بإعطائه كتابا يتعلم منه وظيفته الشرعية وبقيت 
ناضجًا  اآلن  أصبح  حتى  وحاجاته  أوضاعه  تتابع 

وطالبًا يف كلية اهلندسة.
وعندما انتهت والدته من الصالة جاء وجلس بقربها 
وأخذ يستجمع افكاره وبدأ بالكالم قائاًل: انين 
كنت انتظر الفرصة املناسبة ألحتدث اليك يف امر 

مهم وأحتاج فيه اىل االرشاد.
االم: وما األمر الذي يشغل بالك؟

التواصل  مواقع  أحد  يف  أحتّدث  كنت  زيد: 
تعلمتها  اليت  الدروس  أطرح  وكنت  االجتماعي 

منك يا أمي يف السنوات املاضية.
االم: وما املشكلة يف تلك األفكار فهي أفكار 

شرعية ومأخوذة من القران والسنة. 
زيد: كالمك صحيح، وأنا على يقني من كل هذا 
ومؤمن به بكل جوارحي ولْن أفّرط يف ذلك أبدًا 
لكن األمر ليس مرتبطًا بي وإمّنا حصل أمر غري 

متوقع.
االم: وماذا حدث يا ولدي لقد اقلقتين عليك ؟

زيد: عندما طرح موضوعًا اجتماعيًا يف هذه املواقع 
واملعارف  االصدقاء  من  جمموعة  مع  النقاش  بدأ 
عن  سألتين  حتى  الفتيات  إحدى  دخلت  وفجأة 
املقدس  الشرع  حكم  وما  االجتماعية  العالقات 
فيها، استمهلتها حتى آتيها باجلواب بشكل دقيق 

اليقبل الشك.
وهل  قائلة:  ابنها  األم  قاطَعْت  اللحظة  هذه  ويف 
تكلمت معها يف هذه األمور أم هل أنك وقفت من 

البداية وطلبت املهلة؟
زيد: كنت حائرًا ، كيف أتصّرف معها خباصة 
زميليت يف اجلامعة  وأنها  بنفسها  أن عّرفْتين  بعد 
ويف القسم نفسه الذي أدرس فيه؛ وهلذا طلبت منها 

فرصة للمراجعة حتى أستشريك يف األمر قبل أن 
أجيبها عن كالمها.

من  خرٌي  مّرتني  السؤال  فإن  فعلت،  خريًا  األم: 
اخلطأ مّرة واحدة، عليك أْن تعرف أّن التواصل مع 
املرأة ليس مأمونًا يف هذا الزمن وخباصة مع هذا 

التواصل الذي ال يّطلع عليه أحد غري اهلل. 
حتى  التواصل  هذا  ملثل  الشرعي  احلل  وما  زيد: 

يكون مأمونًا ومشروعًا؟
األم: جيب أن يكون املعّلم من جنس املتعّلم حتى 
املستوى  على  حتى  ومشروعًا  آمنًا  التعليم  يكون 

البعيد
بكالمي  اقناعها  ميكنين  كيف  واحلل  زيد: 
املستوى  على  مأمونا  ليس  معها  إذا كان حديثي 

البعيد؟
األم: أنت خمرّي يف هذه احلالة بني أن جتمع بيين 
وأنا  بها  تّتصل  او  مباشرة  أكّلمها  حتى  وبينها 
أْن  وأما  تريد  مبا  إقناعها  أجل  من  إليها  أحتدث 
امر غري مأمون اال يف  تتواصل معها مباشرة فهو 
على  يعتمد  ال  العاقل  إّن  تعلم  وانت  نادرة  حالة 
النوادر بشكل خاص مع شعوره باخلوف من تطّور 

احلديث اىل مستوى أكثر تفصياًل وخطورًة.
زيد: ماذا عن عالقاتنا أثناء الدراسة؟ هل جيب أن 

ختضع للمقياس نفسه؟
تواصل بني  نفسه جيري يف كل  األمر  نعم  االم: 

اجلنسني.
استمع زيد حلديث والدته بصمت، وهو يعلم أنها 
تريد له اخلري وعقد العزم على أن يعود يف اليوم 
حالة  تنتهي  حتى  والدته  قالته  ما  ليطبق  التالي 

احلرية وتأنيب الضمري.
إال  يريد شيئًا  أمه واضحًا ال  وعاد اىل حياته مع 
وتكون معه يف كّل خطوة خيطوها، لكّن والدته 
رأت أّنها فرصة لتبدأ مبشروع الزواج لزيد فتعرفت 
على زميلة زيد هذه وبدأت عالقة واضحة مع هذه 
حتى  أهلها  على  وتعرفت  بيتها  يف  وزارتهم  الفتاة 
تطّورت هذه العالقة لتقتنع أم زيد بأّن هذه الفتاة 
تليق بولدها بأن تكون فتاة أحالمه وذلك ملا تتمتع 
اليشوبه  واضح  ديين  والتزام  عالية  أخالق  من  به 
عليه  املوضوع  طرحت  أن  وبعد  الشبه،  أو  الشك 
استمهلها ايامًا لرياجع أفكاره ألّن الزواج مسؤولية 
باختاذ  اليتسرع  أن  وعليه  زيد  يعتقد  ما  حسب 
هكذا قرار قد يندم عليه، وبعد أن استقّر رأيه 
واقتنع بهذه الفتاة وذلك بعد السؤال والتفحص عن 
على  مبوافقته  ليخربها  ألمه  عاد  ودينها  أخالقها 
مراسم  متت  ذلك  بعد  الفتاة،  هذه   من  الزواج 
وعاش  والزواج  الشرعي  العقد  ثم  ومن  اخلطوبة 
اإلثنان حياة زوجية سعيدة والفضل يعود هلل وهلذه 
أوالدها  تربي  أن  استطاعت  اليت  احلنونة  األم 

الرتبية الصاحلة...      

استمع زيد حلديث 
والدته بصمت، 

وهو يعلم أنها 
تريد له اخلري 

وعقد العزم على 
أن يعود يف اليوم 
التايل ليطبق ما 

قالته والدته حتى 
يتخلص من حالة 

احلرية وتأنيب 
الضمري
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معنى الطفل لغة: 
مما جاء يف معنى الطفل لغة، وهو: طفل طفولة وطفالة 
ومعناه رخص ونعم ويقال: َطْفلة: رفق به.. ومما جاء عن 
السري  بها يف  رفق  اذا  االبل،  الراعي  العرب قوهلم: طفل 

حتى تلحقها اطفاهلا..
ويقال: اطفلت األنثى: يعين صارت ذات طفل.

اما قوهلم: تطفل فالن فتعين: ختلق بأخالق االطفال..
لينة  أي  طفل:  ريح  بأّنها  اهلبوب  اللينة  الريح  وتوصف 

اهلبوب
عند  امحرت  أي  الشمس:  اطفلت  الشمس:  عن  يقال 

الغروب.
والطفيلي  الفاء(: صار طفيليا،  )بتشديد  الرجل  وطّفل 
الذي يدخل وليمة ومل يدع اليها، نسبة اىل رجل يدعى 

)طفيل(..
النار  وسقط  احلاجة،  مبعنى  يأتي  االول  بكسر  والطفل 

أي شررها.

ما تأمر به الشريعة االسالمية:
الطفل  نعامل  بأن  السمحة  االسالمية  الشريعة  تأمرنا 

معاملة لطيفة شفافة، ونرعاه رعاية صحيحة...
حممد  االعظم  الرسول  أحاديث  يف  جاء  ما  وكذلك 
صلى اهلل عليه واله وكذلك أقوال ائمة أهل بيت النبوة 

عليهم السالم.
لبنة  سنهيئ  فأننا  صحيحة،  الرعاية  تكون  وحينما 
ألن  معافى..  سليم  جمتمع  لبناء  سليمة  صحيحة 
نفسه  اجملتمع  ببناء  عناية  مكانها  الطفل  يف  العناية 

بناء صائبا.
الدراسات  عليه  تؤكد  ما  نذكر  ان  الطريف  ومن 
الرتبوية، وعلم نفس الطفل من ان الطفل ال يتمكن 
يكون  ان  دون  الصحيحة  الوجهة  نفسه  توجيه  من 
رعاية  ويرعاه  التوجيه  هذا  على  يسهر  من  هناك 
علمية سليمة وفق املبادئ االسالمية الصحيحة اليت 
نراها تولت هذه الناحية الرتبوية املهمة منذ اللحظات 
اضافة  والتقوميية  التكوينية  الطفل  االوىل يف سرية 
اىل عواطف الوالدين اليت تعد املادة احليوية االساس 

وتقوميه  صحيحا  توجيها  الطفل  حياة  توجيه  يف 
تقوميا ال اعوجاج فيه، وميكن ان نستشف ذلك 

وهو  واله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قول  من 
املتمثلة  التقية  املسلمة  املرأة  خياطب 

بزوجته ام سلمة رضوان اهلل تعاىل عليها 

فإذا رضعت كان هلا يف كل  واله:  عليه  اهلل  قال صلى 
مصة من ثديها، كعدل عتق حمرر من ولد امساعيل.. 
من  فرغت  )فإذا  قائال:  واله  عليه  اهلل  صلى  ويضيف 
ارضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي 

العمل فقد غفر لك..(
املرأة اىل أهمية  واله نظر  الرسول صلى اهلل عليه  يلفت 
على  واله  عليه  اهلل  ويؤكد صلى  الرضاعة..  بعد  دورها 
ان دورها كأم ال ينتهي فهو املرحلة االوىل يف سبب نيلها 

درجة )اهلائم القائم اجملاهد(.
والرضاعة  احلمل  بعد  تأتي  اليت  الثانية  املرحلة  أما 
فيذكرها الرسول صلى اهلل عليه واله بان هلا من الثواب 
ذنوبها..  اهلل  ويغفر  كما  مؤمنة  رقبة  عتق  يقابل  ما 
فلذلك عليها ان تستكمل عملها بعد ان غفر اهلل تعاىل 
العمل  )استأنفي  واله:  عليه  اهلل  صلى  يقول  كما  هلا، 

فقد غفر اهلل لك(.
وميضي الرسول صلى اهلل عليه واله يف حديثه هذا بأن 
على املرأة ان تتوىل بنفسها تغذية املولود، وأن األم حينما 
يوثق  هذا  فإن  االمومة  اىل صدرها حبنان  تضم طفلها 
العطف  اواصر  فتشد  وطفلها  االم  بن  احلميمة  الصلة 

واحملبة بينها وبن طفلها..

مكانة الطفل يف الشريعة االسالمية
د. خليل املشايخي
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تعد شللخصية الصحابي اجلليل سلمان احملمدي رضوان اهلل تعاىل عليه من الشخصيات اليت قل نظريها.. ألنها حوت من امليزات والورع والتقوى ما 
ال يتوفر اال عند القائل, فقد كانت حياته  مليئة بالعطاء، كيف ال وقد أومسه رسول رب العاملني صلى اهلل عليه واله حينما قال: )سلمان منا 

أهل البيت( ومل ينسبها ألحد من أصحابه من املتقدمني أو املتأّخرين. 

)إن  تعاىل  لقوله  بارزًا  مصداقًا  فكان 
اكرمكم عند اهلل اتقاكم( فصار حممديًا 
وعلويًا بعد ان كان فارسيًا، ومعلوم أّن عليًا 
)عليه السالم( امساه سلسل مبعنى انه يؤتي 
حيث  للعارفني..  طريقًا  والربهان  احلكمة 
حكمته  عظيم  ومن  تعاىل  قدرته  شاءت 
وبديع تدبريه ان يهيئ لرسوله املصطفى يوم 
كان وحيدًا فريدًا طريدًا من قومه شريدًا 
يف أرضه حريصًا على حتمل امانته الرسالية 
وعقيدته الربانية  يف ذلك اجملتمع الضحل 
العنيد يف عصبيته الغارق يف جاهليته املطبق 
على صنميته والرافض ملعرفة رّبه وعبوديته 
فاذا باليد اخلفية اليت امتدت من  الرسول 
األصحاب  له  ويهيأ  واله(  عليه  اهلل  )صلى 
االوفياء الذين ما عاشوا وما دامت اعمارهم 
اال بالتفاني واالخالص يف اميانهم من اجل 
التحديات  ومواجهة  املباركة  الدعوة  قيام 
الصعبة يوم كانوا هم املبادرين السابقني يف 
طاعة نبيهم )صلى اهلل عليه واله( يشكلون 

اداة الربط الوثيقة بني املؤمنني جبمع شتاتهم 
يضربون  صفوفهم  وتوحيد  عزائمهم  وشد 
املواقف  وأروع  القيم  أرقى  يف  االعلى  املثل 
احلقيقي  االميان  يف  االرض  تنشرها  اليت 

باهلل ورسله وكتبه واليوم االخر. 
تهافتت عندها  اليت  الرفيعة  املضامني  ومن 
القبلية  والنزاعات  املادية  احلواجز  مجيع 
والعنصرية تالحم افكارهم وتوحد رؤاهم يف 
سوح العدل واجلهاد ومل يفرقوا بني االسود 
و االبيض والعربي واألعجمي والقريب منهم 
املعمورة كما  والبعيد حيث جمدتهم مساء 
ورد يف قوله تعاىل حقيقة ما هم عليه قواًل 
َواْلَيْوِم  ِباهللَِّ  ُيْؤِمُنوَن  َقْوًما  ُد  جَتِ )اَل   : وفعاًل 
اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا 
آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشرَيَتُهْمۚ ..( 
وهذا يعين أّنهم كانوا يتنافسون ويتسابقون 
حنو املكارم ورضى اهلل تعاىل وطاعة من له 
اخوانهم  مناشدين  وفعاًل  قواًل  الطاعة  حق 

وعشائرهم لالقتداء بهم اىل سبيل النجاة. 

وصدق عليٌّ )عليه السالم( إذ قال: )السّباق 
سابق  وسلمان  العرب  سابق  فأنا  مخسة: 
سابق  وبالل  الروم  سابق  وصهيب  فارس 
فسلمان  النبط(،  سابق  وخباب  احلبشة 
الصحابي اجلليل )رض( هو احد اجملسدين 
احلقيقيني للصحبة يف اهلل ولرسوله الكريم 
نستعرض  ان  علينا  حقًا  فكان  وللمؤمنني 
من  ماله  و  مآثر  من  به  ما  اآلتية  لألجيال 
التدين  بعامل  متصلة  وكرامات  مناقب 
عندما بدأ رحلته موحدًا ومهاجرًا يبحث عن 
حقيقة ما يصبوا اليه حتى أوصلته عزميته 
بني  جنح  حيث  مبتغاه  اىل  إرادته  وصدق 
ملبيًا  واله(  النيب )صلى اهلل عليه  أحضان  
البعيد  له  شهد  تقيًا  جماهدًا  احلق  دعوة 

والقريب.  
اذن كان سلمان من جنوم اهلداية الزاهرة 
اليت استنارت من منبع النور النبوي والعطاء 
العلوي فقد كان حبق حممديا و علويًا يف 

أخالقه وحسن سريته.

الورع والتقوى
عند الصحابي الجليل 

سلمان املحمدي)رضوان اهلل تعاىل عليه(

الدكتور حسني لفته 
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يبقى واالسراف حرام.. االسراف والتبذير سلوكان 
ذمهما اهلل سبحانه وتعاىل.. وقد كتب االمام علي 
وجاء  االسراف  ذم  يف  لزياد  كتابا  السالم  عليه 
غدا،  اليوم  يف  واذكر  مقتصدا  االسراف  )فدع  فيه 
الفضل  وقدم  ضرورتك  بقصد  املال  عن  وامسك 
اهلل  )ان  ايضا:  السالم  عليه  وعنه  حاجتك..(  ليوم 
التدبري  وحسن  االقتصاد  اهلمه  خريا  بعبد  اراد  اذا 
احلديث  يف  وورد  واالسراف(  التدبري  سوء  وجنبه 
النبوي الشريف )ما من نفقة احب إىل اهلل عز وجل 
من نفقة قصد ويبغض االسراف  يف احلج والعمرة( 
يف  اليد  وبسط  النفقة  اكثار  هو  طبعا  واملقصود 

احلج والعمرة وال تضييع املال وافساده.

ما هو حد االسراف؟
الذي  احلد  هي  واالعتدال  الوسطية  احلالة  تعترب 
يتحقق االسراف يتجاوزه وهي حالة  بن التضييق 
عباد  وصف  يف  تعاىل  قوله  اليها  ويشري  واالسراف 
ِإَذا َأنَفُقوا مَلْ ُيْسِرُفوا َومَلْ َيْقرُتُوا  الرمحن: )َوالَِّذيَن 
َوَكاَن َبْنَ َذِلَك َقَواًما( والقوام يعين العدل )الوسط( 
َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك  ويف قوله تعاىل: )َواَل جَتْ
ُسوًرا(  ْ حمَّ َمُلوًما  َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل 
داللة على ان حالة الوسط هو احلد لالسراف الذي 

نهى التدفق عن طرفيه وبقي الوسط.
النراقي  الشيخ  قال  ذلك  حيدد  الذي  هو  والُعرف 
اليه  احملتاج  القدر  يف  املال  صرف  )وهو  اهلل:  رمحه 
احوال  حسب  فيختلف  الشخص  حبال  الالئق   او 
وقال  االجتماعي(  واملوقع  املالية  القدرة  من  الناس 

حتريم االسراف والتبذير:
احملرمات  من  االسراف 
نصت  اليت  الكبرية  والذنوب 
واالحاديث  القرآنية  االيات  عليها 
)وُكُلوْا  تعاىل:  كقوله  الشريف، 
امْلُْسِرِفَن(  بُّ  اَل حُيِ ِإنَُّه  ُتْسِرُفوْا  َواَل  َواْشَرُبوْا 
والنهي ظاهر يف احلرمة كما تسامل عليه علماء 
اصول الفقه وتأكدت احلرمة بنفي احملبة االهلية 
َيْوَم َحَصاِدِه  ُه  )َوآُتوْا َحقَّ للمسرفن وقوله عز وجل: 
بُّ امْلُْسِرِفَن( وقوله سبحانه )َوَأنَّ  َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل حُيِ

امْلُْسِرِفَن ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر(.
ْر َتْبِذيًرا *  وهكذا التبذير حيث قال تعاىل: )َواَل ُتَبذِّ
ْيَطاُن  َياِطِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشَّ ِإنَّ امْلَُبذِّ

ِلَربِِّه َكُفوًرا(
السالم:  الصادق عليه  االمام  الرقمي عن  رواية  ويف 
يبعضه  امر  السرف  وان  اهلل  حيبه  امر  القصد  )ان 
اهلل حتى طرحك النواة فانها تصلح لشيء وحتى 
صبك فضل شرابك( ويف رواية عامر بن جزاعة عن 
ابي عبد اهلل عليه السالم انه قال لرجل: )اتق اهلل وال 
التبذير  ان  قواما،  ذلك  بن  ولكن  تغرت  وال  تسرف 

من االسراف، قال تعاىل: )وال تبذروا تبذيرا(
له  رسالة  يف  اهلل  رمحه  النراقي  امحد  الشيخ  وقال 
عن االسراف: ان النهي الصريح الوارد يف اآليات ويف 
بعض األخبار والتصريح ببغضه سبحانه يف بعض 

آخر، وعده من الكبائر وهذا يدّل على حرمته.
دام  السيستاني  السيد  وجاء يف استفتاءات مساحة 
ما  على  زيادة  املال  صرف  باالسراف  )يقصد  ظله: 

الشيخ كاظم الصاحلي

قال الراغب في مفرداته: الســرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله االنسان 
وان كان في االنفاق اشــهر ويقال تارة بالقدر وتــارة بالكيفية وجاء في 
الصحاح للجوهري )الســرف ضد القصد.. واالســراف في النفقة التبذير( 
وفي لســان العراب: )..واسرف في الكالم وفي القتل: افرط( وأما التبذير 
فيعني التفريــق واصله القاء البذر وطرحه فاســتعير لكل مضيع لماله، 
وقال الطبرســي فــي مجمع البيــان: )التبذير التفريق واالســراف( وروي 
ما جاء في تفســير العياشــي من رواية عن االمام الصادق عليه السالم: 
)من انفق شــيئا في غير طاعة اهلل فهو مبذر ومن انفقه في ســبيل اهلل 
فهــو مقتصد( وروى االصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه الســالم: 
للمســرف ثالث عالمات: يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له ويلبس ما 

ليس له( اي يأكل ويشتري ويلبس ما ال يليق بحاله.

مفاهيم وحقائق قرآنية

االسراف والتبذير
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)ان االسراف هو تضييع املال او صرفه فيما ال يليق 
او  دنيوية  او  دينية  فائدة  عليه  يرتتب  ال  اي  حباله 
اليه اي ال يكون حمتاجا اىل تلك  فيما ال حيتاج 

الفائدة(.
وهناك ثالث مالكات توضح حد االسراف هي: 

1- املعاصي فانها حدود اهلل والتعدي عليها وان مل 
يصحبه انفاق فهو اسراف.

فيه  املال  صرف  بقبح  العقل  حكم  ما  كل   -2  
او  املال  اتالف  او  يستحق  ال  من  على  كاالنفاق 

انفاقه يف موارد تافهة
3- العرف االجتماعي فانه حيدد ميزان االنفاق على 

االهل وغريهم حسب الظروف االقتصادية.

أنواع االسراف والتبذير:
ثالث  صور  يف  االسراف  حاالت  استقصاء  يكون 

اقتصادية واخالقية وعقائدية:
انفاق  يف  تتمثل  فكثرية  االقتصادية  الصور  اما 
احلد  فوق  والطاقات  الثروات  واستهالك  االموال 
احلكومات حيث  على صعيد  سواء  تبيانه  الذي مت 
وبراجمها  املالية  سياساتها  من  الكثري  نالحظ 
والتبذير  باالسراف  مشوبة  االقتصادية  ومشاريعها 
الشعب  مصاحل  فيها  يؤخذ  وال  فاشلة  تكون  او 
املرجوة  بالفائدة  تعود  ال  او  االعتبار  بنظر  والبالد 
صورا  ويشمل  واجملتمعات  االفراد  صعيد  على  او 
واجملتمع  االنسان  ينفع  ما  اتالف  منها:  متعددة 
وعدم االنتفاع برأس املال واالنفاق بنحو ال يتناسب 
مواد  اقتناء  وكذلك  ومنزلته،  املنفق  شأن  مع 
وسلع كمالية غري ضرورية، وعدم االقتصاد وتبذير 
االموال واالمكانات االقتصادية، وهكذا االنفاق دون 
رعاية احلد الطبيعي واحلاجة كاالفراط يف تناول 
االطعمة  والتسوق او االنفاق على املعاصي وامللذات 
احملرمة او تضييع االموال يف اللهو واللعب واجملالس 
من  وغريها  اصحابها  على  بالفائدة  تعود  ال  اليت 
الصور واحلاالت اليت ابتليت بها الشعوب يف االزمنة 
االخرية سيما بعد التطور اهلائل احلاصل يف جماالت 
االرض  معادن  اىل  الوصول  وتيّسر  كافة  احلياة 
واستهالكها خاصة ثروة النفط اليت انعم اهلل بها 
على العامل االسالمي ولكن املؤسف انها تذهب هدرا 
وُتصرف على استرياد االسلحة واملعدات احلربية او 
السلع االستهالكية اليت حتطم الصناعة الوطنية 
وتعطل الكفاءات الداخلية او تصرفها احلكومات من 
اجل بقائها على كرسي احلكم على وسائل االعالم 
تهمهم  ال  الذين  واالشخاص  واالحزاب  واجلهات 
كل  يف  الشعب  ويبقى  اخلاصة،  مصاحلهم  سوى 
هذه احلاالت هو املتضرر االول واحملروم من ثرواته 

ومقدراته.
فتتمثل يف اخلصال  االجتماعي  االسراف  أما صور 
والتكرب  واالنانية  االستبداد  قبيل  من  الضارة 
وأشّدها  اجتماعي  فساد  وكل  والظلم  واالستغالل 
االخرين،  حقوق  على  والتعدي  القتل  ضراوة 
بين  نهي  وبعد  وهابيل  قابيل  قصة  يف  تعاىل  قال 

يف  والفساد  احملرمة  الدماء  سفك  عن  اسرائيل 
ملسرفون(  ذلك  بعد  منهم  كثريا  ان  )ثم  االرض: 
املفسرون موارد اجسادهم ومنها حتليل  اوضح  وقد 
والشرك،  والكفر  الدماء،  وسفك  والقتل  احلرام، 
اهلوى،  واتباع  السالم،  عليهم  االنبياء  وخمالفة 
واحلقيقة،  احلق  على  والتعدي  املعاصي  وارتكاب 
ويف اية اخرى اعترب فرعون مسرفا بادعائه الربوبية 
حيث  والطغيان،  والعصيان  واجلور  القتل  وارتكابه 
يقول: )َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يِف اأَلْرِض َوِإنَُّه ملََِن امْلُْسِرِفَن( 
وهكذا املأل من قوم النيب صاحل عليه السالم الذي 
َأْمَر  ُتِطيُعوا  كان حيذرهم من اتباع املسرفن: )َواَل 
امْلُْسِرِفَن * الَِّذيَن ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن(.

هذا وقد نهى القرآن الكريم عن االسراف يف القتل 
تعاىل:  قوله  يف  اجلاهلية  ايام  سائدا  كان  الذي 
َفاَل  ُسْلَطاًنا  ِلَوِليِِّه  َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقِتَل  )َوَمن 
ُيْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصوًرا( وقد سأل اسحق 
هذا  عن  السالم  عليه  احلسن  ابا  االمام  عمار  بن 
ميثل  او  قاتله  غري  يقتل  ان  )نهى  فقال:  االسراف 
يف  الناس  )ان  امليزان:  تفسري  يف  جاء  وقد  بالقاتل( 
اجلاهلية كانوا اذا قتل الرجل من القوم رجال مل 
يرضوا حتى يقتلوا به رجال شريفا اذا كان قاتلهم 
وهكذا  غريه(  وقتلوا  قاتلهم  يقتلوا  مل  شريف  غري 
قتل اكثر من واحد يف كل قتل اال ان يشاركوا يف 
القتل وقتل القاتل قبل اصدار احلكم او القتل  بعد 

العفو عنه من قبل ولي الدم.
أما االسراف يف العقائد فتتمثل يف جحد وجود اهلل 
فقد  النبوة  وانكار  عبادته  يف  والشرك  واياته  تعاىل 
اعترب مؤمن ال  فرعون جاحد للنبوة مسرفا يف قوله 
تعاىل: )َوَلَقْد َجاءُكْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما 
ا َجاءُكم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم  َّ ِزْلُتْم يِف َشكٍّ ممِّ
َلن َيْبَعَث اهللَُّ ِمن َبْعِدِه َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اهللَُّ َمْن 

ْرَتاٌب(. ُهَو ُمْسِرٌف مُّ
صورًا   له  فان  االخالقي  السلوك  يف  االسراف  بقي 
القليب  والتعلق  املعاصي  ارتكاب  يف  تتمثل  كثرية 
وبالتالي  االرتباط مع اهلل عز وجل  باملاديات وقطع 
طريق  يف  والدخول  احلق  طريق  عن  االحنراف 
بغفران  واالمل  التوبة  يستدعي  مما  املسرفن 
الذنوب لتصحيح املسرية يف احلياة قال تعاىل )َوَلَقْد 
َجاءُكْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما ِزْلُتْم يِف َشكٍّ 
َيْبَعَث اهللَُّ  َلن  ُقْلُتْم  َهَلَك  ِإَذا  ِبِه َحتَّى  ا َجاءُكم  َّ ممِّ
ُمْسِرٌف  ُهَو  َمْن  اهللَُّ  ُيِضلُّ  َكَذِلَك  َرُسواًل  َبْعِدِه  ِمن 
ْرَتاٌب( ويعدُّ القرآن من يستغيث باهلل عند املصيبة  مُّ
مسرفا  والرفاه  اخلالص  عند  عنه  ويغفل  والبالء 
)َكَذِلَك  تعاىل:  قال  القبيحة  اعماله  يستحسن 
قوم  ذم  وهكذا  َيْعَمُلوَن(  َكاُنوْا  َما  ِلْلُمْسِرِفَن  ُزيَِّن 
النيب لوط عليه السالم واهلكهم بوصفهم مسرفن 
حد  يتجاوز  وعمل  سلوك  كل  فان  عامة  وبصورة 
يستوجب  القرآني  املنظار  يف  اسراف  هو  االعتدال  
وانصار  املؤمنن  دعاء  يف  جاء  ما  وهذا  االستغفار 
االنبياء عليهم السالم )ربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا 

يِف َأْمِرَنا(. 

كتب االمام علي عليه 
السالم كتابا لزياد 

في ذم االسراف جاء 
فيه )فدع االسراف 

مقتصدا واذكر 
في اليوم غدا، 

وامسك عن المال 
بقصد ضرورتك 

وقدم الفضل ليوم 
حاجتك..(

قال االمام علي عليه السالم 

)ان اهلل اذا اراد 
بعبد خيرا الهمه 
االقتصاد وحسن 

التدبير وجنبه 
سوء التدبير 

واالسراف(
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يف  والثقايف  الفكري  الواقع  تقيمون  كيف 
احملافظة؟

واالدب،  والثقافة  الفكر  ام  هي  الناصرية 
من  واملفكرين هم  واالدباء  الشعراء  فأغلب 
بها  مير  اليت  الظروف  ولكن  الناصرية، 
البلد وعدم العناية واالهتمام سواء من جانب 
دور  او  املتحدث  فيها  احلكومة احمللية مبا 
احلكومة املركزية املتمثل بغياب دور وزارة 
الوزارة الكبرية واملتكاملة،  الثقافة ، هذه 
ولكن ال يوجد هلا متثيل كبناية او مركز 
متثل هذه الوزارة املهمة، بل يوجد فقط بيت 
اليد  يتعدون عدد اصابع  ثقايف وموظفون ال 
وليس هلم أي نشاط فكري او ثقايف او دور 
مهم، ومل يقوموا باي عمل خالل هذه الفرتة، 
االداء  على  السليب  باجلانب  ينعكس  وهذا 
الثقايف للمحافظة، وكذلك عدم وجود بيأة 
راعية وان توفرت البيئة عدم وجود مؤسسة 
او  للوزارة  وممثل  الثقافة  كوزارة  راعية 
وجود منهجية او مشاريع خمصصة من قبل 
حقيقية  مؤسسة  وجود  وعدم  الثقافة  وزارة 
فيها برامج لرعاية هذه الطاقات الفكرية، 
الفكر  واقع  على  سلبا  اثرت  االمور  فهذه 
والثقافة واالدب يف داخل حمافظة ذي قار، 
فحدث تراجع يف اجلانب الفكري والثقايف 
يف احملافظة، باإلضافة اىل العوامل االخرى 
الفكري  والغزو  العوملة  مع  تتزامن  قد  اليت 
والفكر  االخالقية  للقيم  املضاد  والثقايف 
والفضائيات  فاالنرتنت  الصحيح،  االسالمي 
او غريها أثرت سلبا على املنظومة االخالقية 

يف اجملتمع.

خالل زياراتي املتكررة للمحافظة ملست انتشار 
الكثري من االفكار والتصرفات املنحرفة السيما 

بن الشباب؟ 
اجملتمعات  كل  يف  عادة  الفكري  الفراغ 

يف لقائه مع الوالية 
رئيس مجلس محافظة ذي قار:

الفراغ الفكري بيأة خصبة 
النتشار االفكار المنحرفة

حاوره: هاشم الباججي

كثيــرا ما تهتم مؤسســات الدولة بحكوماتها المركزيــة والمحلية بالبناء 
واالعمار ، وهذا بحد ذاته شــيء ايجابي ، ولكن في الوقت نفســه تناســت 
دورها في بناء االنسان من خالل انشاء وتأسيس مراكز االبحاث والدراسات 
والمؤسسات الثقافية والفنية التي تساهم بصورة فاعلة في تنمية االنسان 
وزيادة وعيه الفكري والثقافي ، ومن ثم بناء المجتمع ككل، و تسعى العتبة 
العلوية المقدســة بتواصلها االعالمي والثقافــي مع المحافظات للتعاون 
مع المؤسسات االكاديمية والثقافية والحكومية لنشر القيم االنسانية من 
خالل الفكر والثقافة والعلم ، ومن اجل تسليط الضوء على الواقع الثقافي 
في محافظــة ذي قار كان لنا هذا اللقاء مع االســتاذ حميــد الغزي رئيس 

مجلس المحافظة بكونه اعلى سلطة تشريعية في المحافظة.
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يكون بيئة خصبة لنشر االفكار املنحرفة 
باإلضافة اىل عدم وجود حصانة فكرية 
لدى الشباب او وجود مؤسسات اخرى تثقف 
ثقافة مغايرة ادت اىل انتشار هذه االفكار 
بني الشباب والنتيجة قد يصل احيانا اىل 
نكران الدين والرتاجع االخالقي االسري 
يف احملافظة وارتفاع نسبة اجلرمية ، لدينا 
احصاء امين وجنائي داخل احملافظة فظهر 
ان  اغلب اجلرائم واملمارسات الالأخالقية 
تكون ما بني سن 18 - 22 سنة، وهذه 
عدم  نتيجة  خاصة  الشباب  بني  اجلرائم 
الثقافة واحلصانة بني الشباب ادت  وجود 
اىل ارتكابها السيما جرائم هتك العرض 
وقفة  اىل  وحنتاج  واملخدرات  احملارم  وزنا 
ومراجعة شاملة، ملاذا انتشار هذه اجلرائم 
الالأخالقية وما سببها؟ سيما وانها بدأت 

بالتصاعد سنة بعد اخرى.

االهتمام  احمللية  احلكومات  تولي  ال  ملاذا 
باجلانب الفكري والثقايف ؟ اال تعتقدون ان 

بناء االنسان أفضل من بناء العمران؟
وعدم  امنية  بأزمة  اليت متر  البلدان  كل 
استقرار سياسي وتردي الواقع االقتصادي 
حتصل هكذا مشاكل فكرية وثقافية، 
وال نستثين حتى االحداث الدولية من ذلك، 
انا اتفق مع جنابكم ان بناء االنسان افضل 
من بناء البنى التحتية والعمران باعتبار ان 
خصصت  قد  تطورت  اليت  البلدان  اكثر 
االنسان%20  لبناء  ميزانيتها  من   %80
غياب  هناك  العراق  يف  لكن  للعمران، 
واضح لوزارة التخطيط ، فهذا ليس عمل 
احلكومة احمللية او احلكومة املركزية 
الوزراء فهي مشغولة باألمن  اقصد رئاسة 
والتنمية  االسرتاتيجية  اخلطط  وضع  و 
االقتصادية، املفروض من وزارة التخطيط 
على  تأخذ  ان  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون 
اخلطط  تضع  وان  املهمة  هذه  عاتقها 
للنهوض  والثقافية  الفكرية  واملشاريع 
اجلنوبية  احملافظات  فكل  باإلنسان، 
ليس فيها مشاريع ثقافية ناهضة ،يفرتض 
ان  الثقافة  وزارة  مع  التخطيط  بوزارة 
لتنمية  ومستقبلية  انية  مشاريع  ختصص 
البحوث  وانشاء مراكز  البشرية  القدرات 
لسلبية  الظواهر  اوال  ملعاجلة  والدراسات 
املعاجلات  وحتدد  اجملتمع،  يف  تظهر  اليت 
هلذه الظواهر السلبية، لكن هناك غياب 
وكحكومة  التخطيط،  لوزارة  واضح 
حملية ال يوجد لدينا أي مشاريع خمصصة 
هناك  ولكن   ،2014 سنة  منذ  لذلك 
تواصل مع النخب والكوادر الثقافية وهذا 
التواصل قد يكون شيء بسيط ال يتناسب 
هذه  ومعاجلة  الحتواء  واضح  برنامج  مع 

الظواهر.
مشاريع  لديكم  هل  حملية  كحكومة 
االنسان  بواقع  للنهوض  وفكرية  ثقافية 

الفكري واالخالقي؟
اجنز  اليت  الثقافية  املشاريع  بعض  لدينا 
قسم منها والقسم االخر متوقف، كقصر 
االقليمي  واملنتدى  العدالة  وقصر  الثقافة 
تعنى  بنايات  سبعة  هناك  وتقريبا  للشباب 
يف  االقاليم  تنمية  حساب  على  بالثقافة 
املراكز  وهذه  احملافظة  ونواحي  اقضية 
احلاسبات  لتعلم  ورش  عن  عبارة  الثقافية 
وغريها  للنساء  واخلياطة  وااللكرتونيات 
ولكن  دولية  منظمات  مع  وبالتعاون 
لتنمية  مشروع  يطرح  عندما  املشكلة 
عدم  نرى  للشباب  التطويرية  القدرات 
تفاعل الشباب مع هكذا مشاريع والذين 
يدخلون فيه  عددهم قليل جدا، لكن نرى 
الشباب  من  كثرة  اللهوي  االخر  اجلانب 

يتجهون اليه.

خالل جوليت يف احملافظة ولقائي بعدد من 
لبعض  واضحا  غيابا  هناك  ملست  املثقفن 

املشاريع الثقافية والفكرية التفاعلية؟
هذا كالم صحيح، ال نقول انعدام املشاريع 
احلكومة  من  قليلة  التفاتة  هناك  وامنا 
احمللية، وبصراحة جيب ان تكون خطوة 
اجملتمع  من  اخرى  وخطوة  احلكومة  من 
وحتى  والدينية  االكادميية  واملنظمات 
قمنا  وقد  املدني،  اجملتمع  منظمات 
وقمنا  واملؤمترات  املنتديات  بعض  برعاية 
وثقافية،  أكادميية  شخصيات  باستقدام 
مجاهريي  تفاعل  هناك  يكن  مل  ولكن 
وحضور  واملؤمترات  االمسيات  هذه  مع 
الدور  هذا  ان  اعتقد  الطموح،  يرضي 
عاتق  على  يقع  تضامين  يكون  ان  جيب 
املدني  الدينية ومنظمات اجملتمع  املؤسسة 
مغيب،  دور  وهو  االكادميية  واملؤسسات 
فليس باستطاعة احلكومة احمللية ان تقوم 
بكل االدوار فاحلكومة تضع برناجما او 
امسيات  او  ورشة عمل  او  تدعم مشروعا 
ثقافية ،ولكن اين دور املؤسسات االخرى 
ان  وجيب  به،  القيام  كبري  دور  فعليها 

يكون هناك برنامج من قبل وزارة الثقافة 
باالشرتاك مع وزارة التخطيط ورسم خطة 
ورؤية صحيحة تكون لكل  برنامج  وفق 

احملافظات.
ذكرمت بعض السلبيات داخل اجملتمع، لكن 

هل وضعتم هلا احللول؟
بتشخيصها،  قمنا  معاجلات  سلسلة  هناك 
فمثال انتشار حاالت السرقة تكون بسبب 
عدم وجود سياسة واضحة ملعاجلة البطالة 
من  بد  فال  باجملتمع،  تكثر  بدأت  اليت 
واخلرجيني  للعاطلني  عمل  فرص  توفري 
القطاع  مع  العام  القطاع  تعاون  عن طريق 
ال  العام  القطاع  ان  فبالتأكيد  اخلاص 
اخلرجيني،  مجيع  يستوعب  ان  يستطيع 
وحنتاج اىل برامج واضحة من قبل اجلميع 
والثقافية  الدينية  واملؤسسات  احلكومة 
الفكري  االحنراف  واالكادميية، حاالت 
لدى الكثري من الشباب فمن الواضح ان 
تشويه  لغرض  كثرية  اموال  ضخ  هناك 
االسالمية  والنظرية  االسالمي  املشروع 
بني شبابنا خاصة، لذا حنتاج اىل برنامج 
واضح يشرتك فيه اجلميع للتصدي هلكذا 
مشاريع، حنن يف احلكومة احمللية حللنا 
الكثري من االحنرافات واجلرائم فالحظنا 
وبعضها  ببعض اجلرائم  ارتفاعا  ان هناك 
مكانه،  يراوح  بقى  وبعضها  اخنفض 
اجلرائم  هذ  ارتفاع  سبب  معاجلة  فيجب 
وسبب انتشارها كهتك العرض واملخدرات 
او اليت اخنفضت ما سبب هذا االخنفاض 
وما هي العوامل اليت ادت لذلك، واعتقد 
واالكادميية  الدينية  اجلهود  تظافر  ان 
هو  املدني  اجملتمع  ومنظمات  والثقافية 
على  االخطاء  رمي  وعدم  االمثل  احلل 
لنحد  التكاتف  فيجب  معينة،  عاتق جهة 
لقوة  وحنتاج  السلبية  الظواهر  هذه  من 
جتابه القوة املضادة من هذه اهلجمة والغزو 
بالفكر  اال  حيارب  ال  فالفكر  املوجود 

وليس باألموال او مبشروع او غريه.

أخريا .. ماذا ميثل لك الكتاب!
الكتاب  واالخ،  الصديق  هو  الكتاب 
التطور  رغم  عنه   نستغين  ان  ميكن  ال 
التكنلوجي وسهولة احلصول على املعلومة 
يبقى  لكن  املعلومات  مصادر  وكثرة 
واخريا  والرفيق،  الصديق  هو  الكتاب 
الدور  هذا  على  أشكركم  ان  احب 
يف  واالدب  الثقافة  نشر  يف  تلعبونه  الذي 
السفر  خماطر  وحتملكم  احملافظات 

والطريق ومن اهلل التوفيق. 

ان بناء االنسان 
افضل من بناء 
البنى التحتية 

والعمران
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 علي الوائلي

ناحية النور.. خدمات ولكن..!
تعد ناحية النور من نواحي محافظة النجف األشرف الجديدة التي انشئت مؤخرا بعد ان اقر مجلس المحافظة 
قرارا لتوزيع االراضي فيها على شرائح مختلفة من المواطنين، وحول هذه الناحية وما قدم لها من خدمات 
وكذلك المشاكل التي تواجه ساكنوها استطلعنا بعض آراء السكان الجدد في هذه الناحية والمسؤولين في 

المحافظة والقائمين على تقديم الخدمات الضرورية للناحية.

خدمات ومشاريع
النجف  حمافظة  جملس  سر  امني  وتشري 
أن قرية  الصائغ إىل  العلوية سهيلة  االشرف 
ازمة  حلل  أنشأت  النور(  )قرية  او  مظلوم 
املتعففني  وبالذات  احملافظة،  يف  السكن 
من فقراء وعجزة وارامل ومطلقات،  فوزعت  
ابتداء مبساحة 400 مرت ثم قلصت اىل 300 
وكانت بسعر رمزي وهو ثالث ماليني وهذا 
املبلغ ليس للدولة وامنا هو لتوفري اخلدمات 

من ماء وكهرباء ومدارس وغريها.
فيها  العمل  ان   من  الرغم  على  انه  مضيفة 
بطيء جدا بسبب الروتني إال ان العمل فيها 
يسري بوترية متصاعدة فقد أجنزت الكثري من 
املشاريع اخلدمية، وحنن نشجع على السكن 
يف هذه املنطقة اذ بزيادة الساكنني سيكون 
هناك ضغط حلل النقص يف اخلدمات على 
مجيع  بتوفري  والتعجيل  احمللية  احلكومة 
اخلدمات اما فيما يتعلق بالكهرباء قبل فرتة 
الكمال  مبلغ  احتياج  على  تصويت  حصل 
الوطنية  بالشبكة  ربطها  وبالتالي  االعمدة 
احالة  نتصور جمرد  يف احملافظة فهو كما 
بعدة  وقمنا  لتنفيذه  االعمار  هليئة  للمشروع 
املختصة  اللجنة  وسنفاتح  للمنطقة  زيارات 
بهذه املنطقة حول الطريق الرابط بني القرية 
جانب  على  يكون  الطريق  ان  اذ  واملدينة 
بسبب  التخسفات  من  الكثري  وفيه  واحد 
واليت  املقالع  من  القادمة  الشاحنات  مرور 
تضم محولة ثقيلة. وعن ابرز املشاريع املقامة 
اليت من املؤمل ان تنشأ يف املستقبل فيشري 
بان  العرباوي  عمار  احملافظة  جملس  عضو 
بقرار  كان  النور  قرية  اراضي  قطع  توزيع 
للدورة  االشرف  النجف  من جملس حمافظة 
قطع  منح  ومت   254 قرار  حسب  السابقة 
االراضي للمواطنني بسعر )3000000( ثالثة 
ماليني دينار، وخصص هذا املبلغ ألجل توفري 

مبد  قمنا  وبالفعل  املنطقة،  يف  اخلدمات 
خطوط الكهرباء واالن حنن بصدد إكمال 
كما  االخرية،  مبراحله  وهو  املاء،  شبكة 
مت بناء بعض املدارس، والعمل جاري لتوفري 
كثرية  افكار  وهناك  األخرى،  اخلدمات 
إنها  خصوصا  القرية،  هذه  أهالي  خلدمة 
كمناطق  لالستثمار  مهيأة  مفتوحة  منطقة 
الفتتاح  وكان  صناعية،  ومناطق  سياحية 
معمل السمنت قريبا منها أهمية كبرية قد 

خيدمها بشكل غري مباشر. 
كاظم  احملافظة  جملس  عضو  ويؤكد 
حلل  املعنية  الدوائر  مع  بالعمل  اجلليحاوي 
مجيع املشاكل العالقة يف سبيل اجناح هذا 
الفقرية  العوائل  املهم ومساعدة هذه  املشروع 
واليت كان اخرها موافقة رئاسة الوزراء او 
عقارات الدولة على منح السندات لالراضي 
البالغة 350 مرت مربع اضافة اىل ختصيص 
إكمال  لغرض  احمللية  املوارد  من  مبالغ 
تاسيس املاء والكهرباء والبنى التحتية للقرية  
وان شاءاهلل سائرين يف حل مجيع املشاكل.

مركز شرطة
االشرف  النجف  حمافظ  اوضح  جهته  من 
وفتح  اخلدمات  خبصوص  الياسري  لؤي 
تقديم  على  »نعمل  بقوله:  للشرطة  مركز 
وبالفعل  النور،  ناحية  أهالي  اىل  اخلدمات 
واآلخر  للماء  أحدهما  مشروعني  إحالة  مت 
للكهرباء، وهناك مشروعان آخران كبريان 
يف جمال اخلدمات وأيضا للماء والكهرباء، 
الشرطة فنحن بصدد  أما خبصوص مركز 
مفاحتة وزارة الداخلية بذلك، وجيب ان تأتي 
املركز  أما  ذلك،  ليتم  الرمسية  املوافقات 
الصحة  دائرة  مدير  مع  لقاء  فلدينا  الصحي 
النجف األشرف وسوف نعمل على غلق بعض 
ونفتح  منها  مستفاد  الغري  الصحية  املراكز 

النور  ناحية  اراضي  قطع  توزيع  آلية  حول 
املهندس  يبني  عنها  استحصلت  اليت  واملبالغ 
القسم  مسؤول  املوسوي  جبار  االقدم حممد 
اهلندسي يف جملس حمافظة النجف االشرف 
واملشرف على قرية النور بالقول: صدر قرار 
النجف االشرف عام 2009  جملس حمافظة 
ذي الرقم) 23 ( والقاضي بتوزيع قطع اراضي 
االشرف  النجف  حمافظة  ألهالي  سكنية 
بآلية  اخلاصة  الشروط  عليهم  تنطبق  ممن 
بهذا  خمتصة  جلان  تشكيل  وبعد  التوزيع، 
 6400 بتوزيع  االوىل  املرحلة  نفذت  املوضوع 
قطعة، ويف عام 2012 مت اصدار قرار الحق 
بالشروع باملرحلة الثانية،  وبالفعل وهلل احلمد 
االف  سبعة  حدود  فرز  اساسها  على  حصل 
قطعة ارض سكنية، ليتم توزيعها على اهالي 
حمافظة النجف االشرف من شرائح املوظفني 
والرواد  السرطان  ومرضى  والعاجزين 
الرياضيني واهالي املساكن العشوائية، اذ مت 
مشول جزء كبري منهم بتوزيع قطع االراضي، 
ومت ختصيص املبالغ اليت مت استحصاهلا من 
املواطنني حصرا تهيئة اخلدمات اخلاصة بها، 
ومركزا  طوابق  بثالثة  مدرستني  إنشاء  ومت 
صحيا وشبكة وحمطة متكاملة للكهرباء، 
التحتية  البنى  مشاريع  اكمال  اىل  اضافة 
املشاريع  بعض  احالة  طور  هو يف  واالن  له، 
التغذية  خطوط  لتشمل  ايضا،  التكميلية 
املاء والكهرباء، ومن جانب آخر  لشبكات 
مت مشول أهالي قرية النور مببادرة السكن 
معامالت  ترويج  مت  اساسها  على  اليت   254
املباشرة  املواطنني ومتت  منح سندات متليك 
قبل سنة باملشروع االول واالن بعد ايقافها من 
استئناف  مت  اشهر  اربعة  قبل  العامة  االمانة 
طور  يف  هو  اآلن  الثاني  واملشروع  التسجيل 
بهذا  مشكلة  اية  لدينا  وليس  التسجيل 

الصدد. 
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بالمشاريع  االسراع  لغرض  والعاجلة  السريعة  االستجابة  ننتظر  النور:  ناحية  مدير 
الضرورية في الناحية ومنها مشروع تغذية الماء باعتبار أن الشبكات تم تنفيذها منذ 

اكثر من سنتين وهي معرضة لالندثار والتلف..

مركز ناحية النور الصحي«. 
مقداد  احلقوقي  الرائد  يضيف  جهته  من 
يف  الشرطة  قيادة  اعالم  مدير  املوسوي 
احملافظة حول اهمية فتح مركز للشرطة 
يف الناحية والذي اشار اليه احملافظ آنفا، 
قائال: »موضوع فتح مركز شرطة يف قرية 
وحيتاج  ادارية  موافقات  اىل  حيتاج  النور 
هيكلية  ضمن  استحداثات  اىل  ايضا 
مركز  فتح  ميكن  ال  فبالتالي  املالك، 
واقع  يف  لكن  احلالي  الوقت  يف  شرطة 

األمر ان املنطقة مؤمنة بالكامل حبكم 
وجود القطعات االمنية املنتشرة بالقرب من 
قرية النور فضال عن السيطرات املوجودة، 
لكن كمركز شرطة وحتقيق ال ميكن 
عدم  هو  بسبب  احلاضر  الوقت  يف  فتحه 
متناثرة  بيوتات  وامنا  متكامل  وجود حي 
اكتمال  حال  يف  وبالتالي  وهناك  هنا 
االدارية  اجلوانب  واكتمال  املنطقة  هذه 
ضوابط  فهناك  املركز  لفتح  القياسية 
وضعتها وزارة الداخلية ونص عليها القانون 

شرطة  مركز  فتح  سيتم  اكتماهلا  حال 
يف املنطقة«.

عقارات الدولة
وحول حتديد مساحة كل قطعة ارض يف 
الناحية فيبني االستاذ كامران عبد القادر 
بان ختصيص  الدولة  عقارات  دائرة  مدير 
من  سابقا كان  ملظلوم  بالنسبة  االراضي 
قبل جملس احملافظة وليس من قبل عقارات 
القاضي  القرار 254  الدولة وحينما صدر 

الرائد احلقوقي مقداد املوسويمدير عقارات الدولة كامران عبد القادرعضو جملس احملافظة عمار العرباويحمافظ النجف لؤي الياسري مدير ناحية النور اياد الزريف

عضو جملس احملافظة كاظم اجلليحاوي عضو جملس احملافظة سهيلة الصائغ
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بإعطاء اراٍض للمواطنني الذين ال ميتلكون 
قطعة ارض سكنية فدخلت اراضي مظلوم 
مساحات  فيها  صار  لذا  القرار  هذا  ضمن 
مرتًا  ثالمثئة  من  أكثر  منها  والبعض  زائدة 
والتعليمات لألقضية والنواحي يف انها جيب 
ان تكون 300 مرتا فأصبحت مشكلة مع 
العقارات العامة وقد فاحتنا العقارات العامة 
وبينوا بان هذه املشاكل اليت ختص القرار 
254 هي من صالحية رئيس اللجنة أي رئيس 
املبادرة، احملافظ، الذي علق على هذا األمر 
بقوله: ان هذا االشكال ان شاء اهلل قد حل 
فرق  باخذ  وسنقوم  بتسجيلها  سنقوم  وقريبا 
مئيت  بسعر  الضوابط  عن  الزائدة  املساحة 

دينار للمرت الواحد.
مسؤول الناحية أياد الزريف اشار إىل أن ناحية 
النور هي ناحية مستحدثة شرع باستحداثها 
جملس حمافظة النجف االشرف وزعت على 
اهلدف  وكان  املواطنني  من  خمتلفة  شرائح 
يف  السكنية  االختناقات  فك  هو  منها 
احملافظة وقد مت التوزيع للمواطنني واملوظفني 
الناحية  هذه  احملافظة،  يف  املتعففني  وبعض 

هي مشروع جديد، ومشروع حتدي، والناحية 
تبعد مسافة ستة كيلومرت من ساحة املظفر، 
تبدء احلدود االدارية املقرتحة اليت هي االن 
باجتاه  البحر  سيطرة  عن  مرت  مئيت  تبعد 
منطقة  هو  الناحية  ومركز  النور،  ناحية 
والعزية  الرهيمة  منطقة  وتضم  مظلوم، 
موضوع  دراسة  مت  اهلل  شاء  وان  والغزاالت 
إضافة منطقة احلياضية لتكون تابعة ضمن 
من كل  غنية  املنطقة  هذه  الناحية،  حدود 
كذلك  والسياحية  االقتصادية  اجلوانب 
مصد  االن  بالفعل  وهي  تكون  ان  ميكن 

امين باعتبارها واجهة امنية للمحافظة. 

اإلسراع بالخدمات
على  الزريف  أياد  الناحية  مسؤول  وأكد 
مل  النور  ناحية  يف  املتوفرة  اإلمكانيات  إن 
متابعة  على  ونعمل  املناسب،  االهتمام  تلق 
مشاريعها املعطلة بسبب االجراءات الروتينية 
االموال  ان  علما  االعمار،  هيئة  املوجودة يف 
الغرض  هلذا  خمصصة  اموال  هي  املوجودة 
تكون  كي  احملافظة  جملس  اقرها  اليت 
خدمات، كفتح  بشكل  االهالي  خدمة  يف 
الطرق وتوفري مركز صحي،  وفتح املدارس.
ولكي  الساكنني  لالخوة  ودعما  وتعزيزا 
بنقل  قمنا  طمأنينة  أكثر  األهالي  يكون 
حمل سكنانا ليكون ضمن احلدود االدارية 
يقدم  ملا  ومتابعني  قريبني  فنصبح  للناحية، 
نامل  الناحية،  هذه  يف  املوجود  للمواطن 
لغرض  والعاجلة  السريعة  االستجابة  وننتظر 
مشروع  منها  الضرورية  باملشاريع  االسراع 
اكملت  الشبكات  باعتبار  املاء  تغذية 
املنرب  هذا  من  وانا  سنتني،  من  اكثر  منذ 
املسؤولني  عناية  الفت  الرصني  االعالمي 
احملافظة  يف  االجناز  قيد  باملشاريع  املعنيني 
لالندثار  عرضة  ستكون  املاء  شبكات  ان 
بعد  والعمل  للتشغيل  صاحلة  وغري  والتلف 
ثالث  منذ  منجزة  كونها  وذلك  قليلة  فرتة 
سنوات، كذلك شبكات الكهرباء املوجودة 
بسبب  للتلف  معرضة  أيضا  هي  واحملوالت 
حرارة الصيف واالمطار وغريها اذا مل تكن 
شغالة يف الوقت املناسب، ال سيما ان االموال 
موجودة ومرصودة واملشاريع موجودة يف هيئة 
االعمار. وكل ما نطلبه هو االذن الصاغية 
املشاريع  هذه  لتمشية  واالستجابة  لإلسراع 
فهناك عوائل متعففة حتتاج اىل وقفة من قبل 

اجلهات الرمسية واملؤسسات اخلريية.
ضرورة  اىل  اشاروا  فقد  الناحية  ابناء  اما 
االسراع يف توفري اهم اخلدمات اليت حيتاجها 
ساكنو هذه الناحية واهمها املياه الصاحلة 
املركز  وافتتاح  الكهرباء  وتوفري  للشرب 
الطريق  واكساء  بتوسيع  واالهتمام  الصحي 
مبحافظة  الناحية  يربط  الذي  الرئيسي 

النجف االشرف.

الهدف من استحداث ناحية النور هو فك االختناقات السكنية 
االراضي  قطع  توزيع  تم  وقد  االشرف،  النجف  محافظة  في 

للمواطنين والموظفين وبعض المتعففين في المحافظة
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كان يتحدث بصوٍت خفيض..مل يناهز السبعن.. على الرغم من 
جتاعي��د جبهت��ه اليت رمستها اع��وام طويلة من العوز والش��قاء.. 
ات��كأ عل��ى حائ��ط منزل��ه املتهالك.. ورفع رأس��ه إىل الس��ماء..مل 
يك��ن يتح��دث عن ول��ده اجملاهد الراب��ض أالن يف جبال مكحول.. 

بل كان حديثه عن جاره )الشهيد سعيد(.
 مل تك��ن تل��ك مهم��يت األوىل أنا وس��يد )حام��د( يف تفّقد عوائل 
الشهداء كما ُكّلفنا بذلك.. لكنين أحسسُت ألول مرة بشعور 
غري��ب م��ن كالم ذل��ك الكه��ل وه��و يتمت��م بين��ه وبن نفس��ه..« 
رمح���ك اهلل ي����ا س��عيد»والتفت إل��ي برهة ثم ح��ول وجهه ثانية 
حن��و الس��ماء وق��د امت��ألت عين��اه بالدم��وع.. وخف��ض صوته من 
جدي��د.. »كان ول��دي رفيق��ا ل��ه يف معارك جرف النص��ر.. لطاملا 
حدث��ين وه��و يبكي عن تلك الراية اخلض��راء اليت كان يضعها 

)سعيد( خلف ظهره..مل يكن يأبه باملوت«.
وصمت الكهل هنيئة ليرتك جماال للدموع.. ثم اخذ يتحدث وقد 
تعثرت على شفتيه الكلمات »حينما أصابته رصاصة الغدر.. وقع 
على رأسه.. ألنه كان يهرول حنو النصر.. كانت آخر كلماته.. 
أوصيكم بابنيت رقية.. وأغمض عينيه يف خشوع»وانتفض الرجل 
الكبري واقفا أمامنا وهو يش��ري إىل راية خضراء تلّوح يف الس��ماء 
عاليا ثم أومأ بيده حنو زقاق صغري..« انه فخرنا.. فخر حملتنا.. 

ستجدون بيته يف ذلك الزقاق«.
 تركن��اه ومضين��ا خبطى ثقيلة حنو ذل��ك الزقاق الضيق.. وما 
إن بلغن��ا منعط��ف الطري��ق حت��ى وجدن��ا طفل��ًة صغ��رية جتل��س 
عن��د ب��اب دار قدمي��ة وه��ي ترت��دي ثوبا اس��ود وقد وضعت رأس��ها 
ب��ن ركبتيه��ا.. وم��ا ان وقعْت عيين عليها.. مل أمتالك نفس��ي.. 
غرق��ُت يف نش��يج عمي��ٍق من الب��كاء.. التفتُّ إليها ألس��رَب غورها.. 
»بني��يت.. أي��ن بي��ت الش��هيد س��عيد؟« وقب��ل أن أكم��ل حديث��ي 
معه��ا.. انتصب��ْت واقف��ًة وق��د ش��ّدت قوامها الب��ّض كأنها تطالع 

السماء..
»نعم يا عم.. أنا رقية..

أنا ابنة الشهيد سعيد«       

ُرقيلة..

ات
هم

هم

حيدر رزاق شمران



من اجمل مكتبات العالم

صدر حديثًا
اخبار مكتبية

مكتبات موقوفة
همسات ثقافية

مطابع نجفية

االستاذ حيدر حسني داوود صاحب املكتبة العصرية يف العمارة
 .. العمارة  مكتبات  أقدم  ميسان  محافظة  يف  العصرية  املكتبة 

وذكريات مع الجواهري

االستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد النصريي رئيس جامعة واسط:
الشباب واقع تحت وطأة الجاهلية االلكرتونية

إعداد:
هاشم محمد الباججي

حسن هادي السالمي



بيبودى« واحدة من أمجل املكتبات  تعد مكتبة »جورج 
يف  مقرها   ،1876 سنة  تأسست  العامل،  مستوى  على 
املتحدة،  مسيت بهذا  بالواليات  بالتيمور بوالية ماريالند 
االسم نسبة إىل جونز هوبكينز عندما ترك يف وصيته  
7,000,000 دوالر للجامعة كتربع خريي، وصممت على 
يد املصمم »أدوند ليند«، وتضم حواىل ثالمثائة ألف كتاب 
وخمطوطة يف مواضيع متعددة كالثقافة والتاريخ وللفن 
واملعمار واألدب، كما متتلك بعض األصول ألوائل الكتب 
املطبوعة، وتتميز املكتبة بطرازها املعمارى الفريد امللىء 

بأصالة املاضى وعراقة تارخيه. 
يف  والوطنية  العامة  املكتبات  أمجل  من  املكتبة  وتعد 
أمريكا،  الذي أنشأها جورج بيبودي، وقّدمها هدية منه 
ملواطين والية بالتيمور، تقديرًا حلسن ضيافتهم ، تشتهر 
بارتفاع سقف ردهتها الرئيسية، املقسمة إىل مخسة طوابق 
الرفوف  فيها  تزدحم  هي عبارة عن شرفات من احلديد 
املكتبة  يغرق  الذي  الزجاجي  وسقفها  بالكتب،  املليئة 
بالضوء الطبيعي، وتناغم ألوان الرخام األبيض واألسود، 

الذي يضفي رهبة وهيبة على املكان.
وهي مكتبة رائعة تقع داخل الكاتدرائية، ومن غرائب 
املكتبة ومميزاتها ان فيها مكان للزفاف حمليب الكتاب، 
وتتميز بالرخام األسود واألبيض، والزخارف الفريدة، وهى 

حتفة معمارية حًقا.

ومكتبة جورج بيبودي كانت تسمى مكتبة معهد بيبودي 
، وهي مكتبة خاصة  للبحوث يف جامعة جونز هوبكنز 

منذ القرن التاسع عشر .
وتأسست مكتبة جورج بيبودي يف جامعة جونز هوبكنز 
تنمية  وهو  أساسي  بهدف  املتحدة(  )الواليات  بالتيمور 
األحباث وتشجيع التالميذ الذين عن طريق اجتهادهم من 

اجل تطوير العلوم.

حسن السالمي
مكتبة جورج بيبودى يف جامعة جونز هوبكنز بالتيمور )بالواليات املتحدة( 

اجمل مكتبات العالم       
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التوزيع  وحدة  زارت  والتواصلي  االعالمي  نشاطها  ضمن 
والتواصل جامعة ميسان إليصال اصدارات العتبة االعالمية 
اىل رئيس اجلامعة واالساتذة والكليات التابعة هلا ، والتقى 
امني  املوسوي  نعمة  بالدكتور  الباججي  هاشم  االستاذ 
مفصال  شرحا  قدم  الذي  اجلامعة  يف  املركزية  املكتبة 
ضعف  رغم  بها  تقوم  اليت  واملهام  املكتبة  عمل  الية  عن 
موظفني  اىل  وافتقارها   ، واللوجستية  املادية  امكانياتها 
اختصاص يف جمال املكتبات ليتمكنوا من ادارة املكتبة 
وفق النظم املكتبية وكذلك حباجة اىل برنامج الكرتوني 
املعوقات  بالكتب ، وغريها من  املعلومات اخلاصة  إلدخال 
يف جمال الفهرسة والتصنيف ، وابدى الدكتور املوسوي عن 
رغبته يف تطوير عمل املكتبة بالتعاون مع مكتبات العتبات 
اليت بلغت مستوى راقيا يف ادارة املكتبات و النظم املكتبية.

من اجل نشر ثقافة القراءة والتشجيع عليها واالهتمام بالطفولة 
باشرت وحدة التواصل والتوزيع يف شعبة الصحافة - قسم االعالم 
بتنصيب الوجبة الثانية للمكتبات يف بعض املدارس االبتدائية 
يف حمافظة النجف االشرف ، و مت تصميم هذه املكتبات من 
العلوية املقدسة مبا يالئم مرحلة  العتبة  النجارة يف  قبل شعبة 
الطفولة ،وقد مت جتهيز املكتبة مبجلة قنرب الشهرية لألطفال 
وبعض اصدارات وحدة الطفولة يف شعبة الصحافة من قصص 
ومالحق ، ويأمل قسم االعالم يف العتبة املقدسة ان تكون هذه 
اخلطوة تساهم يف تشجيع ثقافة القراءة بني االطفال وتساهم 
االصدارات  هذه  حتويه  ملا  واملعريف  الثقايف  رصيدهم  رفع  يف 
من قصص ومواضيع توجيهية خاصة بهذه املرحلة ، واوضحت 
وحدة التواصل والتوزيع بان هذا العمل جاء استكماال للمشروع 
الذي اطلقته الوحدة يف الفصل الدراسي االول هلذا العام واليت 
و  االعدادية  الدراسة  مراحل  يف  مكتبات  عشرة  تنصيب  مت 
املرحلة  نصيب  كان  الثاني  الدراسي  الفصل  ويف  الكليات، 
ابتدائية يف مناطق  االبتدائية، حيث مت جتهيز مخسة مدارس 

االبتدائية  يزيد  ابن  احلر  مدرسة  وهي  احملافظة  من  خمتلفة 
احلكيم  مهدي  السيد  ،وابتدائية  املكرمة  منطقة  يف  للبنني 
للبنات ،ومدرسة الزينبية االبتدائية ، وابتدائية اجملمع السكين 
هذه  ومعلموها  املدارس   مدراء  بارك  وقد   ، السالم  حي  يف 
بني  القراءة  ثقافة  نشر  يف  مهمة  خطوة  عّدوها  واليت  املبادرة 

االطفال.

زارت وحدة التواصل والتوزيع يف العتبة العلوية املقدسة املكتبة 
والنظم  املكتبة  عمل  على  واطلعت  واسط  املركزية جلامعة 
املكتبية فيها وقدم مسؤول املكتبة شرحا عن نشاط املكتبة 
واملعوقات اللوجستية واملادية اليت تعوق عن تطور املكتبة ، وقد 
الباججي  االستاذ هاشم  والتواصل  التوزيع  حث مسؤول وحدة 
منتسيب املكتبة اىل تطوير انفسهم ذاتيا او من خالل الدورات 
املكتبية اليت تقيمها العتبات وغريها من املؤسسات العلمية من 
اجل النهوض بواقع املكتبة الفقري ماديا ومعنويا ، فهناك من 
العمل الكثري لتكون هذه املكتبات االكادميية نقطة مهمة 
يف تطوير مستويات وقابليات الطلبة من خالل استخدام النظم 
املكتبية املتطورة وبرامج ادخال املعلومات وكذلك االستمرار 
بتحديث مصادر املعلومات ، من جانبه ابدى مسؤول املكتبة 
خرباتهم  من  واالستفادة  املقدسة  العتبات  مع  بالتعاون  رغبته 

املكتبية السيما يف جمال الفهرسة والتصنيف . 

العتبة العلوية املقدسة
 تنصب الوجبة الثانية للمكتبات يف 

املدارس االبتدائية يف النجف االشرف

اعالم العتبة العلوية املقدسة
 يلتقي امني مكتبة جامعة ميسان

اعالم العتبة
 يزور املكتبة املركزية يف جامعة واسط
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كانت النجف ومازالت من أهم املراكز االسالمية والعلمية ، فهي مدينة علمية وجامعة 
العلمي  لذا فنتاجها   ، املعمورة  العلم من مجيع اصقاع  اسالمية ، وحاضنة لكل طالب 
الغزير جعل الكثري من العلماء واملهتمني بنشر الثقافة والعلم يعملون على انشاء مطابع 
يف هذه املدينة املعطاء ،بعد ان كانت معاناتهم كبرية ألجل طباعة الكتب ونشرها ، 
وبالفعل ازدهرت حركة الطباعة يف النجف حتى بات ما نشر فيها يفوق ما نشر وطبع يف 
مدن العراق جمتمعة ومازالت حبمد اهلل ، وسنعمل يف هذه الصفحة تباعا وبشكل دوري 

اىل ذكر أبرز املطابع اليت انشأت يف النجف االشرف

املطبعة العلمية
وهي من املطابع احلجرية اليت وصلت اىل النجف سنة 1352هـ - 1933م ، وصاحبها 
الشيخ حممد ابراهيم الكتيب رمحه اهلل ، وقد طبعت فيها املئات 
من الكتب مبختلف املواضيع الدينية واالدبية والتارخيية وغريها ، 
وبعد وفاة الشيخ حممد ابراهيم الكتيب انتقلت املطبعة اىل أوالده 
املطبعة  الذين عملوا على تطويرها واجراء حتسينات كثرية على 
اليها ، حتى أصبحت واحدة من املطابع  واضافت مكائن حديثة 
الراقية يف النجف االشرف ، وبعد سنني من العمل الطباعي والنشر 
يف هذه املدينة ، قرر أصحابها االنتقال اىل شارع املتنيب يف العاصمة 
بغداد بعد ان غريوا امسها بـ )مطبعة االرشاد( ، ومن الكتب اليت 
للشيخ  النجف وحاضرها(  )ماضي  املطبعة كتاب  طبعت يف هذه 
جعفر حمبوبة بثالثة أجزاء عام 1955م، وكتاب )ذكرى السيد 
ناصر االحسائي( حملمد حسن بن امحد الشخص، وكتاب )مقدمة 
كتاب يف تفسري القران( حملمد بن احلسن الطوسي عام 1376هـ 
عام  الدين  للشيخ حممد رضا مشس  املنتظر(  )املصلح  ، وكتاب 
1375هـ - 1956م ، وكتاب )آية التطهري( ـ للسيد عبد احلسني 

شرف الدين سنة 1377 هـ  ، وغريها الكثري .
املصادر

-موجز تاريخ الطباعة حملة سريعة يف تأريخ ظهور الكتابة والورق والطباعة ،عبد اجلبار 
الرفاعي

-معجم املطبوعات النجفية منذ دخول الطباعة إىل النجف حتى اآلن ، حممد هادي 
األميين.

تاريخ املطابع النجفية
حممد حسن
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-صدر حديثا عن املؤسسة العربية للدراسات ترمجة لكتاب ” املستشرقون ” وهو 
اخلالق  عبد  أنيس  الدكتور  وترمجة  واردنربغ  جاك  دي  جان  اهلولندي  تأليف  من 
حممود من العراق ، وسبق للدكتور أنيس أن قدم ترمجة لعدد من الرحالت نذكر 

منها :
) رحلة بيدرو تيخريا من البصرة إىل حلب ، رحالت بني العراق وبادية الشام خالل 
سنة  هربرت  توماس  رحلة  يف  شرقية  ومالحظات  العراق   ، عشر  السادس  القرن 
1628 ، رحالت جان دي تيفينو يف األناضول والعراق واخلليج العربي ، رحلة أبراهام 
بارسونز من حلب إىل اخلليج العربي ، رحلة صموئيل ايفرز من البصرة إىل البحر 

املتوسط، رحالت األب بارثيملي كاريه يف العراق واخلليج العربي وبادية الشام ( .

يثًا
حد

در 
ص

-صدر حديثا عن دار الرافدين يف النجف – بريوت كتاب )علم 
النفس االجتماعي نظريات ودراسات( ملؤلفه االستاذة الدكتورة 
االجتماعي  النفس  علم  فيه  تتناول  الداغستاني،  عيسى  سناء 
وتنظرياته احلديثة املعاصرة اليت كانت نتاج عصر التنوير واليت 
انبثقت منها العلوم االنسانية بطروحاتها اىل ان تعلي من ارادة 
االنسان وحريته الفكرية ورسم حدود عالقات االنسان باالنسان 
االخر، والكتاب من سلسلة كتب اليت تنشرها دار الرافدين 

للطباعة والنشر.

-صدر عن دار املكتبة االهلية يف البصرة كتاب )الوطن وموت 
عن  عبارة  والكتاب  العلي،  جعفر  صادق  للكاتب  الضمائر( 
حول  الكاتب  يسطرها  وحوارات  واقتصادية  سياسية  مقاالت 
العراق  يف  الشأن  واصحاب  القرار  صناعة  وزعماء  السياسيني 
حول الصفقات املالية والسياسية اليت جاءت كلها على حساب 

الوطن واملواطن .

)علم النفس االجتماعي نظريات ودراسات(

)الوطن وموت الضمائر(

- صدر عن شعبة التبليغ - قسم الشؤون الدينية  يف العتبة العلوية املقدسة  كتاب 
بعنوان ) الشباب ومواجهة التحديـات ( ضمن برناجمها يف إعداد وطباعة اإلصدارات 

الشهرية خيص الشباب.
وتضمن الكتيب عناوين توجيهية خمتلفة كاخلجل وبداية التكليف , والصداقة يف 
فكر أهل البيت )عليهم السالم(, والشباب املسلم و حتديات العوملة الثقافية , والشباب 
السيد  ودور مساحة   , الشخصية  وطريق صنع   , الشباب  ملهمة  وعاشوراء   , والزواج 
السيستاني )دام ظله( يف املشهد السياسي , وخيتتم الكتيب بوصايا مساحـة السيد 

السيستاني )دام ظله( مبلحق يف آخر الكتيب« .

) الشباب ومواجهة التحديـات ( 

املستشرقون
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كتاب يف سطور  حسني سعد الجمالي 

عنوان الكتاب : سطور في التنمية
المؤلف : الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل المشيقح

الناشر : دار النظير للنشر والتوزيع - االردن
    يركز الكاتب يف موضوعه على التقدم التكنولوجي يف حتقيق التنمية واحملركات 
األساسية للنمو االقتصادي ، ويعرض املؤلف العديد من التجارب اليت أسهمت يف حتقيق 
التنمية يف الكثري من الدول خاصة ما يتعلق بإعطاء اجملال للشباب وتوظيف طاقاتهم يف 
العمل والبناء اىل جانب بناء مشروعات تعود بالفائدة على الدولة واملواطنني فيها وكذلك دور 

اجملتمع يف التنمية ومشاركة القطاع اخلاص يف عملية البناء .
واالجتماعي ضمن عشرة  االقتصادي  والتطور  التنمية  الكتاب يف حمتواه حملات عن  ويتناول 
فصول متمثلة يف اجملاالت التنموية وحمركات التنمية وأهمية التعليم والتدريب وتوظيف التقنيات 

لتوطني الوظائف وإجياد فرص عمل يف القطاع األهلي.
ويلقي الكتاب الذي يقع يف 498 صفحة من احلجم املتوسط، الضوء على أهمية البحوث العلمية 
وأثرها يف التنمية عن طريق االهتمام باملراكز البحثية الفتا اىل أن العديد من الدول املتقدمة حققت 
األحباث  واملشاركة يف  االهتمام  نتيجة  والتطور  والتقدم  والنمو  احلديثة  والتقنيات  املعارف  من  املزيد 

العلمية.
ويرى املؤلف أن التنمية أفق واسع حمورها اإلنسان ونشاطاته 
واحتياجاته ونتاجه والتعامل املتوازن مع مكونات وعناصر البيئة
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مكتبة  اىل  اوقفت  اليت  املكتبات  من 
 15 يف  وصلت  فقد   ، احليدرية  الروضة 
ربيع األول عام 1428هـ اىل خزانة املكتبة 
، واليت حوت )713( كتابا من بينها عدة 
كتب حجرية ،فتم جردها وتصنيفها ومن 
وقد ضمت   ، املطالعة  قاعة  اىل  رفعها  ثم 
والعناوين  املواضيع  من  الكثري  املكتبة 
واالصول  والفقه  واالدب  التاريخ  يف  املهمة 
والرجال واللغة وغريها من املواضيع العلمية 

والثقافية العامة .
نبذة عن حياة الواقف:

 ولد السيد عبدالكريم احلسيين القزويين 
يف النجف االشرف بتاريخ20صفر املظفر سنة 1360 هـ ق وقد رباه والده املرحوم اية اهلل 
الورع التقي السيد حممد رضا احلسيين القزويين الرتبية الصاحلة وادبه باداب االسالم.
ابتدأ بطلب العلم ، ويف سنة 1959 م دخل مساحة السيد كلية الفقه و حضر دروس 
االصول والفلسفة على  َعلم من اعالم العلم املرحوم الشيخ حممد رضا املظفر مؤسس 
تقي  السيد حممد  املرحوم  اهلل  اية  ايضًا درس احملقق  الفقه وعميدها ، حضر  كلية 
االيرواني  تقي  الشيخ حممد  الفقيه اجملتهد  يد  على  الفقه  ودرس   ، )قدس(  احلكيم 
)حفظه اهلل( كما كان يلقي عليه حماضرات يف العربية من حنوها وصرفها استاذها 
احلجة املرحوم الشيخ عبداملهدي مطر)قدس( ، والبحث اخلارج على يد املرجع الشهيد 
السيد حممد باقر الصدر )قدس( و على استاذه املرجع االعلى اية اهلل العظمى السيد 

ابوالقاسم اخلوئي )قدس(.
آثاره الفكرية والعلمية:

أصدر سلسلة خمتارات االسالمية وهي تعنى بالفكر االسالمي االصيل و قد قامت بدور 
تبليغي جيد يف صفوف املثقفني والشباب عام 1959 م  وصدر منها 15 عددًا،وسلسلة 
كتاب االسئلة و االجوبة االسالمية صدر منها 7 اعداد ، و سلسلة املفاهيم و قد صدر 
منها 4 اعداد ، وكتاب الوثائق الرمسية لثورة االمام احلسني )عليه السالم( ترجم اىل 
الفارسية و االردو ، وكتاب الصوم ، االمام علي )عليه السالم( و مواقفه البطولية ، 
االمام علي )عليه السالم( و مدرسته احلربية ،مدرسة علم االخالق النظري ، الشركة 
يف الفقه االسالمي وغريها ، ولديه الكثري من النشاطات االجتماعية واالعمال اخلريية ,

مكتبات موقوفة اىل مكتبة الروضة الحيدرية املطهرة

مكتبة السيد عبد الكريم الحسيني القزويني 
املرتضى احمد
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وبعد دخول اجملالت العربية واملصرية اىل العراق، أراد أصحاب دور النشر واملكتبات العربية املصدرة 
وكالء هلم يف احملافظات العراقية، فبدأ احلاج عبد الرحيم يستورد من مصر هذه اجملالت، وقد اشرتط 
ان يسمي مكتبته االسم نفسه  العصرية يف مصر  عليه حينها االستاذ حممود حلمي صاحب املكتبة 
لكي مينحه وكالة واجازة بيع اجملالت والصحف املصرية، فوافق االستاذ عبد الرحيم الرمحاني على 
ذلك، ومّسى مكتبته باملكتبة العصرية واستمر هذا االسم اىل يومنا هذا، واخرج اجازة رمسية بذلك، 
واستمرت املكتبة ببيع الصحف واجملالت منذ عام 1929 واىل االن، وكانت تبيع ايضا القراءة اخللدونية 
والكتب املدرسية عندما كان التعليم غري جماني يف العراق، ويف سنة 1954 عمل احلاج الرمحاني 
الدعوات اخلاصة وغريها،  لتطوير املكتبة، واضاف اىل مكتبته مطبعة لطباعة الكارتات وبطاقات 
ويف تلك الفرتة بدأت بالعمل يف املطبعة، ويف الستينات من القرن املاضي وبعد كرب احلاج عبد الرحيم 
الرمحاني ومغادرته اىل بغداد حتولت ملكية املكتبة لي باتفاق خاص، واصبحت حتت اشرايف وادارتي 

من تلك الفرتة.
حاولنا معرفة واقع احلركة االدبية والعلمية يف حمافظة ميسان )العمارة( بصفته قد عايش هذا الواقع 

قدميا وحديثا، فتحدث االستاذ حيدر قائال:
كانت احلركة االدبية يف هذه املدينة تعتمد على الكتاب واجملالت والصحف وكنا نبيع بكميات 
كبرية قدميا، وكانت احلوادث السياسية واالجتماعية هي اليت حتدد نوع الطلب على الكتب، ولكن 
يبقى الكتاب االدبي والتارخيي والديين هو االكثر شيوعا وطلبا، أما اليوم فتوجد حركة ثقافية ولكن 
باجتاه حداثوي، وكان الكثري من االدباء واملثقفني يزورون املكتبة يوميا ليتزودا بالكتب واجملالت، 

محمد حسن

مكتبات من بالدي

االستاذ حيدر حسني داوود صاحب املكتبة العصرية يف العمارة

املكتبة العصرية يف محافظة ميسان أقدم مكتبات 
في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وبالتحديد في سنة 1900 تأسس ,,العمارة .. وذكريات مع الجواهري

سوق العمارة الكبير الذي يقع في مركز المدينة ، كما يقول االستاذ حيدر حسن داوود 
صاحب اقدم مكتبة في هذه المدينة ، ويضيف قائال : فقد روى لنا بعض العاملين فيه 
مثل اسطة فليح البياتي والمرحوم محسن ليلو والمرحوم عصملي ان هذا السوق بني 
في زمن الدولة العثمانية ، وفتحت فيه المحالت والمتاجر ، وكانت من اهم معالم السوق 
التاريخية هي هذه المكتبة )المكتبة العصرية( التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي 
وبالتحديد قبل سنة 1929 ، اسسها المرحوم الحاج عبد الرحيم الرحماني بالمشاركة مع 

المرحوم عبد المطلب الهاشمي ، وبعد سنين فضت هذه الشراكة .

من الشخصيات 
الثقافية واالدبية 

والسياسية زيارات 
للمكتبة العصرية 

امثال االستاذ حقي 
الشبلي واالستاذ 

عبد الرزاق الحسني 
وعبد القادر 

الحسيني والشاعر 
محمد مهدي 

الجواهري
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وكان من رواد املكتبة املرحوم خليل رشيد بالرغم من انه كان حالقا اال ان حمله كان منتدى ادبيا 
ولقاءا ثقافيا بني املثقفني، وهذه املكتبة كانت جملسًا ادبيًا الجتماع االدباء واملفكرين واملثقفني، وهناك 
جمالس ادبية اخرى، أتذكر منها جملس أدبي كان يعقد يف ديوانية احلاج حمسن الرمضان، وديوانية 
الشيخ عبد الغفار االنصاري والد الشيخ حممد حسن االنصاري وكيل السيد السيستاني، وكان جملس 

الشيخ االنصاري جملسا عامرا.
وكان لزائروا مدينة العمارة من الشخصيات الثقافية واالدبية والسياسية البد هلم من زيارة هذه املكتبة، 
العصرية،  املكتبة  يزور  ان  البد  تفتيشية  للعمارة جبولة  ياتي  عندما كان  الشبلي  حقي  االستاذ  مثل 
زيارتهم  عند  الفرصة  ينتهزوا  فكانوا  احلسيين  القادر  وعبد  احلسين  الرزاق  عبد  االستاذ  وكذلك 
للمدينة وميروا باملكتبة ويأخذوا الصحف واجملالت والكتب، ومن الذكريات عن الشاعر حممد مهدي 
اجلواهري انه عندما ابعد اىل العمارة يف سنة 1957، وسكن يف مدينة علي الغربي واعطي قطعة زراعية 
فيها ، فكان يأتي اىل مدينة العمارة باستمرار ويشرتي مّنا الصحف واجملالت، وبعد الثورة عام 1958 

غادر العمارة.
وعن ابرز املؤلفني والكتاب يف هذه املدينة قال االستاذ حيدر:

أتذكر منهم املرحوم خليل رشيد مؤلف كتاب عن الصادق وقصص مخر غيد وغريها، والشاعر امحد 
اخلليل ، والشاعر عبد الكريم الندواني، واحلاضر جبار اجلويرباوي الذي الف كتاب عشائر ميسان، 

وسالما ايتها االهوار ومعتقل العمارة، واملرحوم الدكتور كريم علكم املختص يف القضايا الشعرية
أما أبرز اصدارات املكتبة، اليت حّدثنا عنها االستاذ حيدر صاحب املكتبة العصرية قائال:

بدأنا بتطوير عمل املكتبة من خالل عملنا كدار نشر، فكانت باكورة أعمالنا كتاب سالما ايتها 
االهوار، وكتاب تاريخ وعشائر العمارة، و كتاب الشيخ جعفر النقدي عن السيدة زينب الذي طبع يف 

االربعينات من القرن املاضي  واليوم نعيد طبعه 
واردف قائال عن الواقع الثقايف يف الوقت احلاضر: احلاضر ليس كالسابق فالطلب على الكتب واجملالت 
قليل ، وال ارى احد من الشباب يأتي اىل املكتبة ليشرتي كتابا و جملة اال النادر منهم ، والطلب على 

الكتب او اجملالت حمصور فقط بكبار السن الذين يشرتون الكتب واجملالت.
وعن أبرز املكتبات القدمية يف مدينة العمارة اليت عاصرها قال:

بالكتب  اختص  الذي  االنصاري  مريزا  للشيخ  النجاح  ومكتبة  اهلامشي،  شاكر  للسيد  الغد  مكتبة 
الدينية، واالن توجد بعض املكبات احلديثة، وقد اختصت مكتبتنا على الدوريات من الكتب واجملالت 

وبعض الكتب وقد افتتحت مكتبة اخرى 
وعن مطالعاته وقراءته اخلاصة حدثنا االستاذ حيدر: قرات كتب الرتاث وروايات جنيب حمفوظ وكتب 

التاريخ وغريها الكثري .

 الحاضر ليس 
كالسابق فالطلب 

على الكتب والمجالت 
قليل، وال ارى احد 
من الشباب يأتي 

الى المكتبة ليشتري 
كتابا و مجلة اال النادر 

منهم
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ما دور املؤسسات االكادميية والدينية يف رفع املستوى الثقايف 
للمجتمع؟ 

الروح  نعمل يف املؤسسات االكادميية بتوجيه االساتذة بتعزيز 
الوطنية بني الطلبة وتعليمهم ان حب الوطن من االميان اضافة 
اىل الرتكيز على املستوى العلمي، وهذا بدوره سيسهم يف ترقية 
تفكري الطلبة واحمليطني بهم، وكذلك توجيه الطلبة  للتعلم من 
علمائنا واملبلغني االمور العلمية الرصينة وليس االشياء العاطفية 
للتسلح بالعلم والعقيدة، وامتنى من املؤسسة الدينية من العلماء 
واملبلغني ان يكون خطابهم الديين مركزا على علم اهل البيت 
ومعاجلة القضايا االجتماعية املهمة الن االنسان بطبعه ميال اىل 
العلم، وامتنى من العتبات اصدار وطباعة القران بشرح كلماته 

ويكون بسعر مناسب ومدعوم وعرضه يف اجلامعات القتنائه، 
فقد الحظت بعض طلبة الدكتوراه ال يعرف معنى )الصمد(، 

وهذا أمر غري مناسب.

برأيكم ما سبب االخنفاض يف املستوى العلمي للطلبة؟
هذا االخنفاض هو جاٍر يف كل البالد العربية، كتبت العربي 
الكويتية قبل عدة سنوات تقريرا عن هذا وتساءلت ما سبب 
افضل من جيل  العلمي؟، فجيل اخلمسينات  املستوى  اخنفاض 
وهذا  مستمر  فاالخنفاض  االجيال  باقي  وهكذا  الستينات 
تاثري  من  له  ملا  املعلم  هو  رأيي  االساسي يف  والسبب  االحندار 
سلبًا واجيابًا، سألوا بسمارك كيف وحدت املانيا؟ قال مبعلم 

رئيس جامعة واسط:

 -
 -

الشباب واقع تحت وطأة 
الجاهلية االلكرتونية

ضمن النشاط االعالمي والثقافي لقسم االعالم في المؤسسات االكاديمية والثقافية في المحافظات ، كانت زيارة جامعة 
المؤسسات  ودور  العراق  في  والثقافي  الفكري  الواقع  حول  ثقافيا  حوارا  منه  طلبنا  الذي  الجامعة  برئيس  واللقاء  واسط 

االكاديمية والدينية والثقافية في رفع هذا المستوى او انخفاضه ، فاستقبلنا مرحبا بحفاوة وتكريم وابتدأنا قائال :
نحن سعداء بهذا اللقاء ، وأنا ُاَقبِّل مكان اقدام زوار االمام علي عليه السالم ، وتعجز الكلمات عن وصف هذا االمام الهمام 
سالم اهلل عليه الذي مأل الدنيا علما وحكمة ، ومرة اخرى اقول اهال بكم خدّام امير المؤمنين عليه السالم في جامعة واسط

حاوره: هاشم محمد الباججي

يف لقائه مع الوالية...
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املعلم  ان  العقلية:  الفلسفة  مؤسس  لوثر  مارتن  وقال  املدرسة، 
اجملتمع  نبين  ان  اردنا  فاذا  السماء،  يف  االمة  الذي جيعل  هو 
ونركز على  املدارس  ونبين  االبتدائية  باملدرسة  نبدأ  ان  علينا 
املعلمني الكبار وليس هذا اجليل من املعلمني الذي يلبس اجلينز 
ويضع اجلل ودهن الرأس فكيف يقتدي به الطالب، يف امريكا 
املهنة الوحيدة اليت ال يدخلها أي شخص هو املعلم الذي جيب 
والنفس  االجتماع  علم  وخربة يف  ان يكون مبواصفات خاصة 
واللغة الصحيحة وغريها من اخلصائص، بينما يف العراق نرى 
اىل  اوصله  و  املعلم  لذل  املقبور  الطاغية  سعى  فقد  العكس 
احلضيض السيما بعد ان فرضت امريكا احلصار على الشعب 
العراقي وليس على صدام، وحتى يف اجلامعات فقد حتول بعض 
االساتذة اىل جمرد تعليمي وليس باحث يساعد الطلبة يف تنمية 
املواهب وحبثهم العلمي، وهناك مشكلة خطرية وهي )التهديد 
والعلمية،  الرتبوية  للمؤسسة  االجتماعية  والضغوط  العشائري( 
شيء  وهذا  ثقيلة  اسلحة  لديهم  والعمارة  البصرة  يف  فالعشائر 
15 سنة مل اشاهد مسدسًا عند  ليبيا  مرعب، لقد عشت يف 
أحد من الناس، فالسالح عند الشرطة فقط، وهذا كله يؤثر 

على التعليم واملستوى العلمي.

تأثريات خارجية على فرض واقع معني يف  برأيكم هل هناك 
العراق؟ 

حياربنا الغرب بطريقة ذكية من خالل القوة الناعمة ويضخ هذا 
النمط بإيصال رسائل حيول فيها الشاب مبرور الزمن اىل شباب 
فالغرب  بصراحة،  اتكلم  ان  اريد  و  وملذاته،  بشهواته  مهتم 
السيما امريكا وبريطانيا وذيوهلم من السعودية وقطر يعملون 
فضائياتهم  خالل  من  واملشبوهة  املنحرفة  االفكار  بث  على 
العلمي  الصعيد  على  وحتى  االصعدة،  كافة  وعلى  ومواقعهم 
اهلندسة  خاصة  هذا  من  احذر  وانا  البيولوجي  الصعيد  وعلى 
فبإمكانهم  اهلندسة  هذه  االوىل يف  هي  )فإسرائيل(  الوراثية، 
العربية  الدول  من  باملنطقة  املعروفني  حلفائهم  طريق  وعن 
واجملاورة من ارسال املاء او الطعام امللوث او الذي اجريت عليه 
عمليات اهلندسة الوراثية، وقد تتبعت بعض احلاالت يف مناطق 
خمتلفة، ففي املنطقة اليت أسكن فيها هناك حالة غريبة وهي 
اخرى  مناطق  ويف  االناث،  من  هي  االجناب  حاالت  اغلب  ان 
حاالت كثرية من إجناب األطفال ناقصي العقول او املشوهني، 
فربأيي هذا ليس صدفة بل هناك اجندات خارجية تعمل للتأثري 
القضاء  العراق، فبعد ان عجزوا من  الوراثية يف  على اهلندسة 
على العراق من خالل الدواعش ارى انهم سيلجؤون اىل افكار 

اخرى واهلندسة الوراثية احداها، وامتنى من العتبات ان تعمل 
باالنتاج الغذائي لكي الخنرتق -  فانا اعتز بانتاج الكفيل الني 
فماء  أشربه–  الذي  املاء  أو  أتناوله  الذي  طعامي  على  مطمئن 
الغذائية كلها حمل شك  ومنتجاتهم  املعلب  وحليبها  السعودية 

وريبة وجيب احلذر منها . 

اخنفاض  اىل  ادى  الشباب  بني  الكتاب  هجرة  هل  برأيكم 
املستوى العلمي؟

الكتاب واملكتبات موجودة ولكن حتولت اىل االنرتنت، فهناك 
آالف الكتب واملكتبات على مواقع حمرتمة ورصينة، ولكن 
ال يقرأها اال القليل، الن هناك بديل عنها أكثر متعة كالفيس 
واالنرتنت وغريها، لذا حياول الكثري من الشباب الدخول اىل 
بدل  الفراغ  اوقات  وقتل  والضحك  للتمتع  اهلابطة  املواقع  هذه 
التعلم ومواكبة التطور، والطباعة بصورة عامة اخنفضت واجته 
البعض حنو الكتاب االلكرتوني ،فمثل طبعت احدى دور النشر 
أحد كتيب خارج العراق 500 نسخة فقط عام 2016، بينما 
كانت تطبع يف سنة 1988 احد عشر الف  نسخة، فما الذي 
تغري؟، بينما نرى يف اوربا الناس تقرأ يف كل مكان بعكس 
اجلاهلية  عليه  أثرت  اجليل   فهذا  واالسالمي،  العربي  واقعنا 
كتب  بقراءة  انفسنا  نثقف  سابقا  كنا  لقد  االلكرتونية، 
االجتماع  وعلم  والفلسفة  والروايات  والتاريخ  واالدب  الفكر 

وغريها لزيادة الثقافة.

ما احلل برأيكم ، ومن اين نبدأ؟
احلل والبداية من املدرسة االبتدائية فالشباب واقع حتت وطأة 
اجلاهلية االلكرتونية، و اجلامعة ال تعطي اجملال للطالب للقراءة 
والثقافة العامة، لذا جيب ان نبدأ بالتعليم الصحيح واملدروس 
وتوجيهه  االنسان منذ طفولته من االساس  وبناء  االبتدائية  من 
لغرض  واالنرتنت  بالفيس  واالنشغال  التعلق  بدل  نافعة   بأشياء 

اللهو والضحك. 

كلمة اخرية !
  تعلمت من ابي احلسن ان احلجر اللصيق يف الدار رهن على 
خرابها، وتعلمت من االمام عليه السالم االمانة والقيم واحلفاظ 
وحتقق  اال  االمام  بربكة  يوما  اهلل  ادع  ومل  العام،   املال  على 
السالم  عليه  علي  االمام  بربكة  تعاىل  اهلل  دعوت  وقد  طليب، 
ليبيا،  احداث  يف  جدا  قاسية  ظروف  يف  ساملة  ابنيت  بإرجاع 
فرجعت ابنيت ساملة يف اعقد الظروف واكثرها سوء.                               

 -
 -

االنخفاض مستمر يف املستوى العلمي والسبب االساس هو انخفاض املستوى العلمي والثقايف  للمعلم
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همسات ثقافية

هاشم الباججي كمال الروح

يف صباح باسم .. طلق احمليا ...
رقيق احلواشي ... هادئ االفق 

وقف الكتاب ... يتجاذبه طرفان !
طرف يريده إلشباع نهم العلم ... ليسمو بالنفس حنو الكمال

وطرف يريد ركنه يف زوايا املكان ... ليزداد ألقا ومجاال
كصخور اجلبل العالي .. خرساء صماء

رغم مجال منظرها .. وعلو مكانها
أليس الكتاب .. هو الطريق اىل املعرفة والتعمق يف االفاق!

اىل أقداس اخلري ، واجلمال ، واحلق ...
حامال رسالة العلم .. ليؤديها على منرب الوعظ واالرشاد 

واالخالص
فللكتاب احلق اثار واضحة

تعرّب عن أدق ما يف احلياة من أحاسيس ومشاعر وعمل
فدعوا الكتاب يف مكانه الصحيح 
ليسرب غور النفوس املطمئنة .. الواثقة

للوصول اىل كمال الروح ... وعزة النفس .. ومجال العقل
حينها يلتقي العلم باألخالق .. واملعرفة بالروح

لتمنحه الفضيلة والتقى



إعداد:
السيد شاكر القزويني

د. خليل املشايخي

لطائف العارف يف اغالط القوم الواضحة

الشيخ عبدالحسني االعسم

آلية دراسة املعنى النحوي

شبكات النت .. غواية وتمرد أم تواصل 

قصيدة.. معراج أفئدة اىل قبته

اللغة العربية .. ودور الصحافة فيها



االعسم  عبداحلسني  الشيخ  الشاعر  متيز 
بالشاعرية ورقة األحاسيس وحسن االسلوب 
الشعري وبقوة الديباجة ورصانة السبك ولقد 
ادباء  قبل  من  كبريا  اعجابا  شعره  القى 
عصره فلقد كان اديبا ميتاز ببساطة املفردة 
كان  اليت  الشعرية  الصورة  صياغة  يف 

يرمسها بتلقائية وعفوية.
والدته ونشأته : 

هو الشيخ عبداحلسني بن الشيخ حممد علي 
ابن حسني بن حممد الزيدي النجفي املشهور 

باالعسم وهو عامل فاضل وشاعر كبري.
النجف االشرف ونشأ بها يف  ولد يف مدينة 
املقدمات  يديه  الذي درس على  والده  رعاية 
منذ نعومة اظفاره , ثم حضر على يد اساتذة 
العلوم  حبر  مهدي  السيد  كأمثال  عصره 
ليجّد  واملعارف  العلوم  خمتلف  منه  ناهال 
اليه  يشار  َعلمًا  يصبح  و  وسطه  يف  ويثابر 

بالبيان.
شهادة معاصريه:

جملده  يف  احلصون  صاحُب  شاعَرنا  ذكر 
321 حيث قال: كان عاملا  التاسع صفحة 
فاضال حاويا جلملة من العلوم واديبا شاعرا 
خترج وتلمذ على يد السيد حمسن الكاظمي 
االعرجي, وصنف يف الفقة وله روضة كبرية 
يف مراثي آل البيت )عليهم السالم( عدا ما 

نظمه يف املدح والرثاء يف قوايف خمتلفة.
وذكره صاحب التكملة قائال: عامل عامل, 
 , كامل  فقيه   , ثقة  فاضل  مشهور,  شاعر 
حمسن  السيد  تالمذة  من  ماهر,  اصولي 

الباقية  آثاره  من  اعرفه  الذي  الكاظمي 
ارجوزة  وله  ابنه  شرحها  االرث  يف  ارجوزة 
رثاء  يف  شعر  وله  ذلك,  غري  وله  الديات  يف 

احلسني )عليه السالم(.
يف  البغدادي  علي  درويش  الشيخ  ذكره 

كتابه )كنز األديب( فقال:
له  نبيل  شاعر  وأديب  جليل  فاضل  عامل 
وله  والشرب  االكل  آداب  يف  منظومة 
منظومات كثرية يف الفقه والعربية ومل أقف 
انه كان يف عصر  والدته  غري  تاريخ  على 
الفقيه علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

النجفي.
صفحة  النظري  الروض  يف  النقدي  وذكره 
60 فقال : كان عالمة يف املعقول واملنقول 
وفهامة يف الفروع واألصول وكانت له اليد 

الطوىل يف األدب.
شعرُه وشاعريته:

اخلاقاني يف موسوعته شعراء  الشيخ  يصف 
 45 صفحة  اخلامس  جملده  يف  الغري 
يف  تفوق  شاعر  له  واملرتجم  قائاًل:  شاعرنا 
عصره وأشتهر بني اخذانه واحرتامه اجملتمع 
لعلمه وأدبه ويف شعره ما يعرب عن مسو يف 
الديباجة ورصانة يف الرتكيب وضخامة يف 

اللفظ  ودقة يف املعنى.
وفاته:

مدينة  يف  االعسم  عبداحلسني  الشيخ  تويف 
النجف األشرف سنة 1247هـ عن عمر ناهز 
آل  مقربة  يف  والده  مع  ودفن  عامًا  السبعني 

االعسم.

الشاعر 
الشيخ عبدالحسني االعسم

حيدر شمران الكعبي
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قرئت  فإذا  الشن وكسرها..  بفتح  تقرأ  )الشمال(  كلمة 
بفتح الشن )الشمال( فانها تعين اجلهة اجلغرافية املقابلة 
للجنوب، أما اذا قرئت بكسر الشن فانها تعين اليد اليسار 

املقابل لليمن.
احملدثن  او  الكتاب  عند  املستعملة  العبارات  بعض  هناك 
بعيدة عن الصواب، من ذلك قوهلم: بالرغم من انه رافقهم 
اال انهم مل يأمنوا جانبه، والصواب أن يكون القول: بالرغم 

من انه رافقهم مل يأمنوا جانبه.
مسقط  اىل  الشهيد  رفاة  نقلت  يقول:  من  نسمع  او  نقرأ 

رأسه
بالتاء  وتكتب  مؤنثة  ال  رفاة مذكرة  ان كلمة  والصواب: 

املبسطة
يقولون: نقلت رفاة الشهيد اىل وادي السالم 
والصواب: نقل رفاة الشهيد اىل وادي السالم

كثريا ما نقرأ او نسمع من يقول: بالرفاه بالبنن
بالرفاء  القول:  والصواب  الصواب،  عن  بعيد  الكالم  وهذا 

والبنن

فرفأه: هنأه، بااللتئام واستيالد البنن
وهو دعاء باخلري..

وميكن ان نقول: بالرفاهة أو بالرفاهية او بالرفاء.
وليس من الصواب القول: بالرفاه

وتعين الرفهة لغة: الرمحة والرأفة
رفة: الن عيشه وطاب

وال ارى من قال بعدم صواب القول: بالرفاه، ليس صوابًا

لطائف العارف
 يف اغالط القوم الواضحة

د. خليل إبراهيم

دَنا وعدُه..
صاحب  االمام  مدح  يف  قصيدة  وله 
الشريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  الزمان)عجل 

اخرتنا منها هذه االبيات..
دنا ُمكرهًا يوم الفراق يوادعهْ 

تسابقه قبل الوداع مدامُعْه  
وال زال يوفيين وفاُه ومل يكن 

ليعدَو منهاج الوفا وهو شارُعْه  
سلوُت به من كل غاٍد ورائحٍ 

يصانعين يف وّده واصانعه  
تعّقبُه شجٌو تلّظى شجونُه  

بأحشاي حتى جيمع الشمُل جامعه
ولن حيبه الرمحن بالرّد سائالً 

مؤيُده ابن العسكري وشافعه  
اليه احاديث املفاخر تنتهي 

اذا مجعْت اهل الكمال جمامعه  
مليٌك ترى االقدار ملقيٌة له 

أزّمتها يقتادها فتطاوعه  
خبرٌي مبا ختفي الصدور كأمنا 

يطالع اسرار الورى وتطالعه  
دنا وعُده طوبى ملن نال عنده 

مقاما به حيوي السعادة طالعه  

هي كربالء
الشهداء)عليه  سيد  رثاء  يف  قصيدة  وله 

السالم( اخرتنا منها هذه االبيات..
هي كربالء فقف على عرصاتها 

ودع اجلفون جتود يف عرباتها  
سلها بأي قرًى تعاجلت االىل 

نزلوا ضيوفا عند  قفر فالتها  
ما باهلا مل تروهم من مائها 

حتى ترّوت من دما رقباتها  
ايٍه مصارع كربال كم غّصةٍ 

جّرعِت آل حممد كرباتها  
وافتك راية سبطه منشورة 

فطويتها وحطمت صدر قناتها  
وكسرِت عسكره فتلك رحاهلم 

امست نهابا صيح يف حجراتها  
اين اخليام تذب عنها فتيةٌ 

ركزوا رماحهُم اىل جنباتها  
ملن الرؤوس على االسنة اشرقت 

سيماء غّرتها على جبهاتها  
ملن السبايا املعجالت ضجرن من  

ادالج عجٍف تشتكي عثراتها
اهلل اكرب يا هلا من وقعةٍ 

ذابت هلا االحشاء يف حرقاتها  
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الجانب الداللي يف البناء
 وقد طفحت كتب الداللة واللسانيات بهذه  التنظريات ، ولكن االمر يبدو اكثر صعوبة 
ومشقة نظرية اذا ما أردنا رصد عملية تكوين الداللة وإنتاجها يف احلقل النحوي«الرتكيب« 
وذلك لسبب بديهي هو ان بساطة املفردة مقابل تعقيد الرتكيب » البناء النحوي« يفضي اىل 
سهولة تكوين الداللة يف املفردة مقابل صعوبة ذلك يف البناء النحوي الئتالفه وانتظامه من 
مكونات عدة لكن هذا األمر ال يعين أن اجلهود النحوية يف النظرية العربية اليت ارساها 
سيبويه يف كتابه وسار عليها من جاء بعده من حناة مل تِع اجلانب الداللي يف البناء ام 
الرتكيب بل هلم جهود طبية وغنية ومتميزة يف هذا الباب لكن الناظر يف املدونة النحوية 
يصعب عليه الفرز او متيز هذا اجلانب وذلك الشتباك هذا املستوى مع املستوى الوصفي 
للبناء أو الشكل إن كانت فصائل حنوية او تراكيب متالزمة او وحدات اسنادية او بنى 
الذي  التفسريي  املستوى  » فضال عن  اإلنشائية  الرتاكيب   « الوحدات  هذه  متحولة عن 
هيمن على النظرية العربية الستجالء أو اكتناء  ما وراء الرتاكيب يف اآللية اليت يعمل بها 
الرتكيب » لتوضيح نتاج الكالم« يتجلى هذا املستوى باملستوى التعليلي »العلل النحوية« . 
ان اشتباك هذه املستويات الثالثة يفضي لتغييب التنظريات الداللية ومتيزها عن غريها على 
ان هذا ال يعين ان الصورة تبقى ضبابية أمام القارئ او الباحث فاغلب املصطلحات النحوية 
الذي  »التمييز«  الداللية هلا وما مصطلح  الفكرة  للفصائل واألساليب هي مستوحاة من 
هو بوصفه البنائي املفرد الفضلة غري املشتق اجلامد املنصوب اال مثال يدلل على هيمنة 
الداللة كي تكون قامسا يسم هذه الفصيلة النحوية عن غريها من الفصائل واألمر ينطبق 
على احلال واالستثناء والصفة ولعل مصطلح الفعل والفاعل واملفعول به ال حيتاج إىل تنويه 
وكذلك مسميات البنى املتحولة عن اجلمل األصل من تعجب ونفي واستفهام ونداء ومتين 

وإغراء وحتذير إال ما يؤكد هذا األمر على أن التفريق بينها قائم على فكرة داللية .
الفكر ومحدودية البناء

إذن فالداللة النحوية من ركائز النظرية العربية والبحث الذي يريد ان يلقي على عاتقه 
اختالط  من   « السابقة  اإلشكاليات  وفق  ويف  عليه  ينبغي  اجلانب  هذا  عن  الكشف 

المعنى أو الداللة في الحقل المعجمي شهد جهودا وتنظيرات لسانية حاولت ان 
تكشف كيفية إنتاج الداللة من خالل ارتبط الدال »الشكل او الصوت« بالمدلول 
ال  الدال  ان  بمعنى  الخارجي  الواقع  في  للمتخيل  الذهنية  الصورة  او  »المعنى 
يساوي المدلول فصوت الشين ثم الجيم والراء والتاء وائتالفها داخل مورفيمة 
او وحدة صوتية »كلمة« ال يساوي الشيء المادي الخارجي الذي ينتمي لجنس 
النبات بقدر ما يشير او يدل على الصورة الذهنية المتكونة عن الشيء الخارجي 
الذي ينتمي لجنس النبات بقدر ما يشير او يدل على الصورة الذهنية المتكونة 

عن الشيء الخارجي.

دراسة املعنى النحوي
آلية

د. سليم الجصاني
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املعاجلات الوصفية الشكلية والداللية والتفسريية التعليلية » أن ميارس عملية تفكيكية 
هلذه املستويات وإبراز اجلانب الداللي من بينها ولعل أكثر املستويات » فيما نظن« اليت 
ال ترتبط باجلانب الداللي وحباجة إىل إقصاء أكثر من غريها اجلانب التفسريي التعليلي 
اما اجلانب اآلخر البنائي الشكلي. وان كانت الية البحث تقتضي فرزه بغية إبراز املعنى 
النحوي او اجلانب النحوي اال ان هذا الفرز أو اإلقصاء ال يكون بشكل مطلق أو تام 
بسبب أن إبراز اجلانب الداللي يتعلق بإجراءات وصفية ال تنحسر بالتحليل الداللي وحده 
واملستوى البنائي الشكلي هو قائم على وصف مبا حيتم االستعانة بالشكل يف توضيح 
املعنى النحوي فمن البديهي الذي ال حيتاج إىل تنويه ان الشكل والبناء والصيغ هي جسم 
املعنى الذي ال يتمظهر بدونه وانطالقا من هذه األشكال يتم إمساك مادة البحث خبطة 
تنطلق من منو واتساع األجزاء الشكلية البنائية بدءًا من الوحدات الصغرية وانتهاء مبا هو 
اكرب منها أي البدء بداللة أقسام الكالم الثالث االسم والفعل واحلرف والوظائف النحوية 
»اإلعرابية« اليت تتعاور على هذه األصناف بوظائف حنوية وإعرابية عديدة تتفتق منها الداللة 
الشكل  باتساعه غري حمدود وبني حمدودية  الفكر  التقارب بني  لتحقق  بعالقة جدلية 
والبناء »اللغة« فيعرج هذا بالنظر على دالالت الفعل الزمنية املختلفة وعلى الوظائف املختلفة 
اليت تتعاور على االسم من فاعلية واملفعولية والفصائل النحوية األخرى اليت شكلت ما 
يسمى باألبواب يف كتب النحو أي من قبيل باب احلال وباب التمييز مراعيا النظر لتناسب 
هذا االتساع مما حيتم معاجلة املركبات املتالزمة باعتبارها خطوة الحقة على الفصائل 
يف النمو واالتساع لالمساك مبعاني هذه الرتاكيب وال خيفى ما املراد منها بالتالزم يقرتب 
من مفهوم التبعية يف العربية يف أقسامه األربع املعروفة ناقلة على باب اإلضافة وغريه من 
الرتاكيب املتالزمة وصوال إىل ما يتحقق به اإلسناد وحتصل به الفائدة » اجلملة« مبختلف 
البعض  عند  والظرفية  االمسية  اجلملة  وداللة  الفعلية  اجلملة  داللة  األصلية«  تفريعاتها 
والشرطية عند البعض اآلخر عم مراعاة البساطة والرتكيب يف بناء اجلملة مبا يصطلح 
عليه ابن هشام باجلملة الصغرى مبعنى »البسيطة« حنو« زيد أخوك وجاء حممد مسرعا 
باألمس » والكربى أي املركبة وهي ما وقعت فيها مجل » هلا حمل من اإلعراب » حلت 
حمل املفرد انتهاء بعوارض البناء اليت تكتنف اجلمل األصلية من خالل عمليات التحويل 
من حذف واضمار وتقديم وتأخري وإحالل أي داللة اجلمل اإلنشائية بأساليبها املختلفة من 

تعجب ومتين واستفهام ونفي ونداء .  
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ومن مفاصل احلياة اليت استحكمت فيها التكنولوجيا حتى أصبحت فيها األداة أهم وأكرب 
كلفة من غايتها، هي قنوات التواصل بكل أشكاهلا وتفرعاتها ووسائلها، واليت يقف االعالم 
بينها  فيما  يوم  كل  تتداخل  وهي  املقدمة،  يف  صنوفها  بكل  االجتماعي  التواصل  وشبكات 
بشكل جديد ومشوق وسهل، يف التحام يتعاظم فيه التقارب االنساني اىل حدود قد تضيق على 
احلدود القيمية وال سيما الشرعية واألخالقية، بعدما اصبح العامل بعد هذه الثورة التكنولوجية 
التواصلية واملعلوماتية مجيعه يف كف االنسان، يقلبه ويتصفحه ويلج فيه حياة الناس وفق ما 
يشتهي. وبعدما أصبحت هذه الوسائل بهذا املستوى من التأثري والتفاعل االنساني يف يسر وتعاظم 
حمموم باحلاجة اليه، هل ستقف أغراض أصحاب السلطة والقوى العظمى وهي تضع يف حساباتها 
بالنظر اىل ما  السرتاتيجية، صراع حضارات قائم وحتمي، وليس من دالة على أهمية هذا اال 
آلت اليه صناعات الدولة العظمى املهيمنة واليت حتولت فيها اىل الصناعات املعلوماتية والتواصلية 

لتحقق هيمنتها وفق متغريات العامل وما آلت اليه احلاجات االنسانية من تطور وتغيريات.

حاجة انسانية تسعى للتسلط
تطور  ان  القزويين:  السيد مسلم  يرى االعالمي  املتنامية  االجتماعية  أهمية هذه احلاجة  وحول 
وسائل التواصل االجتماعي هي من جعلت من العامل قرية صغرية، فجعلت حياة االنسان ترى بكل 
دقة وبكل التفاصيل اجملهرية، حتى باتت وسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعي املوجودة 
أمور  وما حتمل من  اليومية  الشخصي حاكم متسلط على جمريات حياتنا  اهلاتف اخللوي  يف 
شخصية وعامة، ثقافية وسياسية واجتماعية.. اخل من تفاصيل تكّون جممل احلياة، قد تتعدى 
يف مديات تأثريها اىل تغيري أنظمة سياسية أو تغيري مسارها ومنهجها لقدرتها يف التواصل التفاعلي 
التلفاز  على  سابقا  يقتصر  التأثري  هذا  بعدما كان  العام،  اجلماهريي  للرأي  واملكوِّن  د  احملشِّ

واملذياع، واللذان مل يكونا يتعديان القناة واملوجة الواحدة يف كل بلد وبقبضة الدولة غالبا.
تنقلب  قد  انها:  للمجتمعات  القيمية  املنظومة  على  النت  أثر شبكة  مسألة  القزويين يف  وجيد 
وسائل التواصل االجتماعي واملعريف اىل ما ال حيمد عقباه، وذلك حسب اجلهة اليت تستخدم هذه 
املنظومة احلساسة واملؤثرة واملهمة، وذلك بسبب ما تقوم به من تقريب وتواصل بني األشخاص، 
وقد تتفاقم األضرار واملؤثرات يف العالقة بني اجلنسني الذكر واألنثى، مبا قد يثريه ذلك التقارب 
من رغبات وغرائز شيطانية، متتد آثارها اىل األسرة، مفككة بنيانها ومزعزعة ألواصر الثقة 

ِحيِم( ِن الرَّ مْحَ )ِبْسِم اللَِّ الرَّ
يُلوا  َهَواِت َأْن َتِ )َواللَُّ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ

َمْياًل َعِظيًما()النساء/27(

غواية وتمرد أم تواصل 
؟شبكات النت .. 

تحقيق / شاكر القزويني
وسبلها  تفاصيلها  في  مؤثرا  الحياة  جوهر  الى  دخل  التكنولوجي  التطور  ان  شك  ال 
فيه  تتنازع  لها  جديدا  شكال  محدثا  والمعنوي،  المادي  الصعيدين  وعلى  ومالمحها، 
ارتقى  حتى  هذا،  المستحدث  الحياة  اسلوب  عن  تمخضت  التي  والسلبيات  االيجابيات 
االنسان الى ما كان يحسبه خياال فيما مضى في مستويات العيش الرغيد والرفاه والتفوق 
الطبيعة  موارد  في  وهدر  الفاضلة  القيم  في  هائل  انحدار  هذا  يقابل  والقوة،  والرقي 

وثرواتها وتصاعد هائل في مستويات تلوث البيئة منذر بهالك األرض ومن عليها.

هناك شكالن 
رئيسان هما األخطر 

في إحداث اآلثار 
السلبية بالمجتمع 

هما التضليل 
الثقافي والعقائدي 

الذي يستهدف القيم 
الفاضلة والدين 

ورموزه والثاني فن 
الغواية عبر االثارة 

الجنسية وفتح جسور 
للتواصل باتجاه هذه 

العالقات المحرمة 
التي أخذت تنخر 

المجتمع
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والعالقة األسرية، فضال عن تقلص الفرتات الزمنية اليت يقضيها الفرد داخل عائلته يف جوها 
األسري املطلوب، تلك الفرتات اليت تنبين خالهلا أواصر التفاهم واملودة واخللق الذي تنشأ عليه 

حسب طبيعة ذلك اجملتمع.  

وجها العملة داخل السوق
 وعن االستخدامات املشبوهة يف بعض مواقع التواصل االجتماعي أشار الدكتور أمحد السلطاني 
االستاذ يف كلية الرتبية، قائال: مما الشك فيه ان هذا التطور يف وسائل االتصال له بعد اجيابيا 
أصبح ضروريا يف حياتنا املعاصرة، بل ال ميكن االستغناء عنه، فبعد سنوات من التفكك أو اهلم 
العائلي الذي اصاب العامل لسنوات خلت، وباخلصوص حينما يغرتب أو يسافر فرد من أسرة ما أو 
عائلة بكاملها، أصبح اآلن من اليسري جدا التواجد مع األسرة األم لقضاء ساعات يف مشاركتها 
أفراحها وأتراحها او االطمئنان على أحواهلا، فضال عن قدرة الفرد على استحصال أي معلومة أو 
خرب بضغطة على مفتاح الكيبورد، لكن هناك دوما من يتصيد باملاء العكر، حماوال االنتفاع 
من كل حركة باجملتمعات أو األفراد لتصبح وسيلته بالكسب، وسوقا يروج به بضاعته، وقد 
العنكبوتية  الشبكة  هذه  عرب  فنشأت  والعدوانية،  الشيطانية  املشروعة،  غري  بالطرق  تكون 
مواقع لبث الرذيلة أو لبيع العالقات احملرمة، مستغلة غرائز االنسان وضعفه، واندفاع الشباب غري 
احملسوب أو املتعقل، وباستخدام وسائل اإلغراء والرتويج الفاضح إليقاعهم بفخ االحنطاط والعبث 

واخلسارات املتالحقة، كهاوية تسقط فيها روح االنسان وأمواله ومستقبله اىل غري رجعة.
أوضح  أسبابها  وأهم  جمتمعاتنا  يف  االتصال  وسائل  مستخدمي  بني  اآلفة  هذه  استشراء  وعن 
املسلمة جتعل مستخدمي  الشرقية وال سيما  السلطاني: هناك ظروف موضوعية يف جمتمعاتنا 
وسائل االتصال يقعون يف حبائل هذا السلوك غري السوي أوهلا حالة الكبت اجلنسي واالنغالق 
أو االنكفاء عن العالقات بني اجلنسني بسب عدم تهيئة ظروف صحية يف العالقة اليت غلبها 
العرف االجتماعي يف وقت يرتاجع فيه السلوك واملنهج الشرعي االسالمي الذي ضمن مستوى عاٍل 
من االخالق والفضيلة عرب تعاليمه السمحة يف الزواج وشروطه، فضال عن ممارساته اليت تضع 
العالقة بني اجلنسني يف أمان العفة من االحنراف، وثانيا هو التأثر باإلعالم املوجه من، الغرب 
وأتباعه يف الشرق، عرب وسائله الرتفيهية يف قنواته الفضائية ومواقع اتصاالته الرتوجيية املثرية 
للغرائز احليوانية، ووفق منهج مدروس إلشغال وإهلاء الفكر العربي واالسالمي وال سيما شبابه 
الذين مل تتضح عندهم الرؤية بعد يف معنى احلياة والوجود ومسؤولياتها جتاه خالقها وجمتمعها.

الفخَـّني األهم
نبيل محيد  الدكتور  يتبعها من سلوك ضال حتدث  وما  وأشكاهلا  الدخيلة  الثقافة  وعن هذه 
الساعاتي/ جامعة بابل، موضحا: يف واقع األمر ان دخول جمتمعنا يف هذه التجربة الغريبة بشكل 
مفاجئ بعد تغري النظام السياسي يف العراق ودخول العراق يف حرية هي أقرب منها للفوضى، 
أحدث ارباكا يف النفسية وعدم وضوح بالرؤية بسبب عدم تهيؤ اجملتمع ثقافيا هلذا االنفتاح وهذا 
احلجم من العالقات وزخم األفكار واملواضيع واملؤثرات فضال عن تنوعها، حتى بدت وكأنها 
تسقط شالال من املؤثرات النفسية والثقافية بكل اجتاهاتها على رؤوس أي عقول املنخرطني يف 
هذا العامل املتشابك واملعقد واملتناقض أحيانا، هلذا كان حجم التأثري قويا جارفا وباخلصوص 
حينما يتناغم مع احلاجات االنسانية امللحة، أو حينما يعزف على نغم األزمات واخلسارات اليت 
يتعرض هلا اجملتمع، لدرجة قد تسبب احباطا وختلخال يف ارادة اجلماهري باإلصالح والتغيري. وأجد 

اإلعالم الموجه عبر 
وسائله الترفيهية 

المثيرة للغرائز 
الحيوانية هي 
إلشغال وإلهاء 
الفكر العربي 

واالسالمي وال 
سيما لمن لم 
تتضح عندهم 

الرؤية في معنى 
الحياة والوجود 

ومسؤولياتها تجاه 
خالقها ومجتمعها
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ان هناك شكلني رئيسيني هما األخطر يف احداث اآلثار السلبية باجملتمع، أوهلما التضليل الثقايف 
والعقائدي الذي يستهدف القيم الفاضلة والدين ورموزه، والثاني فن الغواية عرب االثارة اجلنسية 
والوسائل  الطرق  العديد من  والفاسدة عرب  العالقات احملرمة  للتواصل باجتاه هذه  وفتح جسور 
املشوقة واملثرية للغرائز، واليت أخذت تنخر اجملتمع من داخله وبشكل تدرجيي لتخريبه وإسقاطه، 
هذين اخلطرين الكبريين اللذين ميكن أن يكون منشأهما واحدا، بل وان ومن مجلة الوسائل 
داعش  فعل  )كما  بفريسته  لإليقاع  اآلخر  يستخدم  قد  أحدهم  ان  الشكلني،  هلذين  اخلبيثة 
االرهابي يف جتنيد أعوانه عرب جهاد النكاح املزعوم وغريه من الوسائل(، وال نستغرب لو رأينا 
مثل هذه املواقع كيف تتطفل على أمساء املدن املقدسة يف حماولة الخرتاق جمتمعها احملافظ، 
ومن أهم وسائلها انها تعتاش على أزمات اجملتمع، مستهدفة مناطقه الضعيفة واملأزومة كاألرامل 
النبيل، ذلك اجلزء  بالدين واخللق  بالقدر الكايف  واملطلقات واأليتام فضال عن غري احملصنني 
اهلش واملنكسر واملستضعف واحملتاج يف اجملتمع مستغلني حمروميته من العطف واحلنو األبوي 

والكثري من احلاجات االنسانية الضرورية وامللحة.

فرض الهيمنة والنفوذ
مديات  اىل  املوضوع  هذا  برؤيته يف  القى  الباججي  هاشم  األستاذ  السياسية  العلوم  الباحث يف 
 : قائال  األرض وشعوبها،  بلدان  اهليمنة على  العظمى وفرض  القوى  أبعد ومشولية حيث صراع 
يشهد العامل اليوم ثورة باالتصاالت واملعلومات حتى بات كل حدث فيه يؤثر على بقية أجزائه 
بل ان هذه الثورة املعلوماتية وشبكة االتصاالت ووسائلها هلا الدور الكبري يف التأثري على نواة 
اجملتمع وهي االسرة، لذا كان للسياسة دور كبري يف هذا املضمار فاستغلته أفضل استغالل 
تبعا ملصاحلها السيما القوى العظمى، فعمدت اىل استعمال هذه القوة الناعمة يف السيطرة على 
الشعوب ومقدراتها بدال من القوة العسكرية واالحتالل او كما يسمونها القوة الصلبة، فإحدى 
وسائل القوة الناعمة للدول الكربى هي شبكة االتصال العنكبوتية ووسائل االتصال االجتماعي 
للتأثري على أفكار اجملتمع والسيما الشباب، لذا نرى اآلالف من املواقع االلكرتونية اليت حتوي 
اضحت  لذا  حداثوية،  بصورة  تقّدم  واليت  والشهوانية  والفاسدة  املنحرفة  االفكار  من  الكثري 
مصطلحات االنفتاح والتحرر بدل الكبت واالنغالق، واالحلاد بدل االميان، والتشكيك بكل ما 

هو مقدس بدل العقائد.
وتأتي قدرة شبكة اإلنرتنت كونها تتيح للناس بأدنى التكاليف نشر أي موضوعات أو مواد 

ان إحدى وسائل 
القوة الناعمة للدول 

الكبرى هي شبكة 
االتصال العنكبوتية 

ووسائل التواصل 
االجتماعي للتأثير 

على أفكار المجتمع 
والسيما الشباب
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ميكن رؤيتها يف كل أرجاء العامل وبأقصى سرعة وانتشار، ومن االمثلة احلية على ذلك فوز 
اوباما باالنتخابات االمريكية بواسطة توظيفه اجليد لتكنولوجيا املعلومات وعلى رأسها شبكة 
اإلنرتنت إذ أسفرت النتائج عن فوزه بأصوات 67% من الشباب حتت سن الثالثني الذين تأثروا من 
خالل االنرتنت، والكل يعلم ما لدور هذه الشبكات من تأثري يف احداث ما يسمى بالربيع العربي.

مواجهة الخطر املتنامي
الساعاتي حني يشري  نبيل  د.  الباججي مع  يتفق  والعقائد  الفكر  املتنامي لضاللة  وعن اخلطر 
اىل« ان شبكة االنرتنت سالح ذو حدين فقد كانت الشهوات - اليت تدعو إليها أغلب القنوات 
الشباُب، لكن موجة أخطر ظهرت وهي موجة  يواجهه  الذي  الفضائية - هي اخلطَر األعظم 
االحنراف الفكري، واخللل العقدي، واليت أصبحت اليوم املسيطرة على عقول الشباب بشكل 
كبري بسبب القنوات الفضائية، ومنتديات اإلنرتنت، واملواقع االلكرتونية، لذا استخدمت القوى 
القدرات  لتستقطب من خالهلا كافة  الناعمة وهي حرب عقائدية وفكرية،  الكربى احلرب 
تلك احلرب  وأن  الشباب،  الفكري عند  األمن  العقائدية، وخلخلة  الثوابت  لزعزعة  والعقليات؛ 
الفضائية  للقنوات  وقد كان  من شبابنا،  واسعة  إىل شرحية  التسلل  جنحت جناًحا كبرًيا يف 
ومنتديات اإلنرتنت الدور الرئيس يف إفساد عقول الشباب، ودعوتهم للتمرد، فالبد من العمل من 
قبل الدولة للسيطرة االلكرتونية واملراقبة الشاملة هلذه املواقع وتنقيتها وحضر الفاسد واملنحرف 

منها.

إجراءات وحلول
خيتصر رئيس جامعة واسط الدكتور عبد الرزاق امحد النصريي نصيحته للحد من هذه الظاهرة 
اخلطرية بقوله: لقد أضحت ثقافة الفيس بوك واليوتيوب هي املسيطرة على الناس وخاصة الطلبة 
وأصبحت هناك اجلاهلية االلكرتونية، وأنا احذر منها، وامتنى من املتصدين يف احلوزات الدينية 
باقي  املسؤولني احلكوميني كما يف  والتأثري على  التدخل  العتبات من  الدينية يف  ومؤسساتها 

الدول للسيطرة على الفيس واالنرتنت، بعدما أصبح األمر يشكل تهديدا للمجتمع برمته.
وجيد االعالمي والرتبوي حسام الكويف ضرورة الوقوف حبزم ازاء فوضى قد تضّيع كل خري 
بوسائل التواصل هذه من خالل: اليوم املواقع حتتاج اىل تدخل خاص من الدولة، اذا ان كل شيء 
مشاع  يف وقت جند فيه ان اقرب الدول القريبة من العراق تسيطر على مواقع التواصل االجتماعي 
االخالقية  وبيأته  على جمتمعنا  لنحافظ  الفوضى  على  نقضي  وبالتالي  االخرى  املواقع  حتى  او 
والدينية، فمن غري املقبول ان تتاح املواقع االباحية ألي شخص بكل يسر، وحتى املواقع اخلاصة 
باليوتيوب كافالم كارتون جتدها خمرتقة بأفالم ال اخالقية وممكن ان تفسد اخالق اطفالنا، 
بالتالي اليوم من الواجب ان يكون هناك تدخل خاص من الدولة اليت هلا السلطة احلقيقة على 
ألنها  الربامج  من  وغريها  واالنرتنت  االجتماعي  التواصل  مواقع  فيها  مبا  املؤسسات  هذه  كل 
صاحبة اليد الطوىل يف هذا املوضوع وبدونها لن نستطيع احلد من هذا االمر، وحنن ال ننكر ان 
ملواقع التواصل االجتماعي واالنرتنت فائدة مجة حقيقية ال تعد وال حتصى ولكن جيب ان تكون 

ضمن حدود معينة وضمن افاق معينة حتددها الدولة.
هذه  آثار  من  للحد  وتوجيهاته  نصائحه  ابداء  يف  البدري  بدري  الشيخ  اخلطيب  يسرتسل  فيما 
الظاهرة احلادة األثر يف اجملتمع مؤكدا: بال شك أن ملواقع التواصل االجتماعي فوائد كثرية 
فالتواصل حبد ذاته له آثار إجيابية بالتعارف بني اجملتمعات واألفراد وهو أصل قرآني اذ قال تعاىل 
يف اآلية )13( من سورة احلجرات: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( وبال أدنى شك أن بعض التواصل مضر والكالم 
فيما يكون عن سبيل برامج التواصل األلكرتونية واليت أصبحت كثرية وهلا مسميات عدة فكل 
برنامج هو عامل حبد ذاته فيه الطيب والبار وفيه اخلبيث والضار، واملهم بل األهم يف ذلك كيفية 
استخدام بعض الربامج كالفيسبوك وغريها ثم التواصل والتعارف مع اخلريين من الناس والنافعني 
منهم وتبادل األفكار ونشر الفضيلة على صفحات التواصل، وحجب األشخاص املضرين اجتماعيا 
ودينيا وسلوكيا وفكريا وغري ذلك وترك الربامج املشينة واملشبوهة واملفسدين ممن يشرتك بتلك 
الربامج، وذلك حيتاج إىل أمور أهمها، السعي احلثيث لنشر الوعي بني الناس بأهمية بث الفضيلة 
وترك الرذيلة وإن اخلصلتني موجودتان يف مواقع التواصل وكل منها هلا أهلها ودعاتها، ومراقبة 
املرء نفسه على الدوام يف أن ما يسمعه ويراه يف مواقع االتصال نافع لنفسه وجملتمعه أو ضار هلما، 
والبد من متابعة اآلباء أبنائهم من األطفال واملراهقني واملراهقات الذين ال يدركون مصاحلهم 
وال مييزونها من األضرار اليت من املمكن أن تلحقهم من خالل برامج وأصدقاء السوء على حد 
سواء، كما جيب على اخلطباء والكّتاب واملثقفني أن يعملوا بتكليفهم يف هذا اجملال عن طريق 
احملاضرات ونشر املقاالت والكتابات املتعلقة يف ما ينفع ويضر من مواقع االتصال، وتأثريها على 

سلوك الفرد واجملتمع إذا استخدمت يف غري طرق املنفعة والفضيلة.    

من الواجب ان يكون 
هناك تدخل خاص 

من الدولة التي لها 
السلطة الحقيقية 

على كل هذه النافذ 
بما فيها مواقع 

التواصل االجتماعي 
واالنترنت
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االسرتاتيجية.. ومل اخرتمت  بالدراسات  املقصود  ما 
هذا العنوان؟

ُتقّدم  اليت  والربامج  اخلطط  تعين  االسرتاتيجية 
حبقل  ختص  وال  مستقباًل،  معينة  حالة  ملعاجلة 
اسرتاتيجية  دراسات  لنا  آخر، فكما  دون  معريف 
أيضًا  فلنا  والعسكري،  السياسي  اجملال  يف 
دراسات اسرتاتيجية يف اجملال الديين واالقتصادي 

واالجتماعي والثقايف وهكذا.
اإلسالمي  »املركز  تأسيس  مت  املنطلق  هذا  ومن 
العباسية  للعتبة  التابع  االسرتاتيجية«  للدراسات 
من  شعبان  شهر  يف  األشرف  النجف  يف  املقدسة 

العام 1434هـ.
االسرتاتيجية  جمال  يف  املركز  عمل  خيتص 
الدينية، ويهدف إىل وضع خطط وبرامج مستقبلية 
املاضي  على  باالعتماد  والثقايف  الديين  اجملال  يف 
ودراسة احلاضر لتحسني الوضع ومعاجلة املخاطر 

احملدقة يف قابل االيام.
مبوضوعية  كثريا  اإلسالمي  املركز  يهتم 

االستشراق.. ما السبب يف ذلك؟
من  كثريًا  يستهوي  خصب  موضوع  االستشراق 
رواجه،  على  قرون  مرور  من  الرغم  على  األقالم؛ 
ااُلخرى يف  تلو  الواحدة  ترتى  الدراسات  تزال  وما 
هذا اجملال سواء اليت كتبها املستشرقون أم اليت 
أو  االستشراق  نقد  يف  املسلمني  بأقالم  حيكت 

الدفاع عنه يف حقول املعرفة املختلفة.
ولرصد حركة االستشراق ـ ما له وما عليه ـ قمنا 

بتفعيل هذا القسم ليتوىّل املهام االتية:
1ـ عمل ببليوغرافيا متكاملة باملستشرقني القدامى 

واملعاصرين.
2ـ جتميع الدراسات والبحوث والكتب املؤّلفة حول 

االستشراق.
فصلية  استشراقية«  »دراسات  جملة  إصدار  4ـ 
حمّكمة فضال عن إصدار وطباعة كتب خمتصة 

يف هذا الشأن.
5ـ التواصل مع املراكز واملؤسسات االستشراقية.

6ـ إقامة ندوات ومؤمترات ودورات تعليمية يف هذا 
اجملال.

ما نشاط املركز خبصوص علم العقيدة االسالمية؟
ان علم الكالم والعقائد يعدان العمود الفقري يف 
جمال الدراسات الدينية، لذا فان املركز حيتوي 
على قسم متخصص يف ذلك، ويتكّفل هذا القسم 

فــي خطــوة رائــدة على مســتوى المؤسســات 
االســالمية في العراق، عمدت العتبة العباســية 
المقدســة الــى انشــاء مؤسســة بحثيــة تعنى 
بالقضايــا  تتعلــق  االســتراتيجية  بالدراســات 

االسالمية المعاصرة.
وللتعرف على هذه المؤسســة عــن كثب، التقت 
الواليــة بمدير المركز الســيد هاشــم الميالني 
ووجهــت له بعض االســئلة حــول طبيعة عمل 

المركز واهدافه فكان هذا الحوار:

يف حديث خاص..

مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية: 

نستفيد من املاضي وندرس الحاضر لوضع الخطط 
والربامج الكفيلة بتحسني الواقع يف املستقبل 

حيدر حممد الكعيب
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على  املثارة  الشبهات  ورّد  العقيدة  عن  بالدفاع 
العقيدة االسالمية.. من خالل احملاور التالية:

فصلية  جملة  وهي  »العقيدة«  جملة  إصدار 
الكالم  وعلم  العقيدة  مبسائل  تُعنى  ختصصية 
القديم واجلديد.. فضال عن إصدار وطباعة كتب 
موسوعة  تدوين  إىل  باإلضافة  عقيدية..  كالمية 
الكتب  متابعة  و  الشيعي  الكالمي  الرتاث 
تبّث  اليت  اإللكرتونية  واملواقع  والفضائيات 

الشبهات واإلجابة عنها.
الرصد(، ما  للمركز اإلسالمي قسم بعنوان )قسم 

طبيعة هذا القسم وما الغاية منه؟
املرئية  القسم برصد وسائل اإلعالم  يتكفل هذا 
)الرصد  االول  قسمني:  على  وينقسم  واملقروءة 
الربامج  أهم  رصد  فيه  يكون  الذي  الفضائي( 
والدينية  السياسية  الفضائيات  على  تعرض  اليت 
حمتواها  وتصنيف  ـ  إسالمية  وغري  إسالمية  ـ 

وتوثيقها لتكون مهّيأة الستفادة الباحثني. 
إذ  اإللكرتوني(  )الرصد  فهو  اآلخر  القسم  أما 
يكون فيه رصد أكثر من ثالمثئة موقع إلكرتوني 
إخباري وسياسي ومراكز دراسات باللغة العربية، 
وسحب أهم الدراسات والتقارير والتحقيقات منها 
ووضعها حتت متناول النخبة الفكرية يف احلوزة 
واجلامعة من خالل نشرة »الرصد« الشهرية ليكون 
الفكرية  االحداث  مبجريات  علم  على  هؤالء 

واالعالمية اليت توثقها الشبكة العنكبوتية.
واآلخر  احلني  بني  تصدر  مالحق  الرصد  ولنشرة 
الساخنة  املفردات  من  مفردة  على  الضوء  تسلط 

وتعكس أهم الدراسات املقّدمة حوهلا.
كما ان وحدة الرصد االلكرتوني خصصت جانبًا 
من عملها ملتابعة مراكز الفكر الغربية وترمجة 
أهم الدراسات املنشورة بلغات أجنبية حول الشيعة 
والتشيع ونشرها على نطاق حمدود حتت عنوان : 

)رأي آخر(.
أّن  السيما  املعاصر  الفكر  مع  وقفة  للمركز  هل 
اجملسات  من  الكثري  وله  اليوم  حاضر  الفكر  هذا 

املؤثرة؟
معرفية  أدبيات  اجلديدة  احلضارة  أفرزت  لقد 
إذ  سابقًا  عليه  كانت  عّما  ختتلف  حديثة 
حاولت تغيري املنظومة الفكرية من إهلية غيبية 
العلم  مبقياس  األمور  تقيس  عصرية  دنيوية  إىل 
ال  املعرفية  احلقول  مجيع  يف  فأّثرت  والتجربة، 
قسم  انشاء  استدعى  مما  منها،  الدينية  سيما 
معاجلة  يتكفل  املعاصرة  بالدراسات  متخصص 

ومتابعة هذه األمور ويتطرق إىل:
العلمية  املعاصرة  املصطلحات  معجم  تدوين  1ـ 

والفكرية.
2ـ ببليوغرافيا بأهم شخصيات الفكر املعاصر.

3ـ جتميع البحوث والدراسات والكتب املؤّلفة يف 
الفكر املعاصر عرضًا ونقدًا.

4ـ طباعة ونشر الكتب.
5ـ إقامة ندوات ومؤمترات ودورات تعليمية.

جيرنا احلديث عن الفكر املعاصر اىل احلديث عن 
هذا  يف  نشاط  للمركز  فهل  الغربية،  الدراسات 

الصدد؟
مشرق  وجه  وجهني:  ذات  عملة  الغرب 
مظلم  ووجه  العالية،  والتقنية  والتطور  بالتقدم 
باالستكبار واالستعمار واالستعالء على الشعوب 
والتحّلل والفساد، وبني هذا وذاك ضاع كثريون، 
حيمله  وما  الغرب  حقيقة  على  األمثل  وللوقوف 
قسم  هذا  استحداث  مت  وسلبيات  إجيابيات  من 
)الدراسات الغربية( يف املركز يعمل على اجناز 
املؤثرة يف  العلمية  الشخصيات  بأهم  ببليوغرافيا 
والبحوث  والدراسات  الكتب  وجتميع  الغرب، 
الغرب، كما عملنا على طباعة  نقد  املؤّلفة يف 
الغرب  جوانب  خمتلف  ملعرفة  الكتب  ونشر 
الفكرية واملعرفية والثقافية، فضال عن إصدار 
جملة ختصصية باسم »االستغراب« والعمل على 
التواصل مع املؤسسات واملراكز البحثية املماثلة.

الساحة  يف  فاعل  حضور  اليوم  املرئي  لإلعالم 
الفكرية، فهل حاول املركز استغالل هذا اجلانب 

ضمن اعماله؟
القّوة  وهيمنة  الشبهات  عوملة  اليوم عصر  نعيش 
الناعمة علينا من خالل وسائل اإلعالم، والواجب 
ثقافية  عكسية  بهندسة  القيام  يفرض  الديين 
حول  اإلعالم  وسائل  يف  يدور  ما  دراسة  بعد 
على  الوقوف  اجل  من  الدينية  والثقافة  الدين 
والسيطرة  اهلوية  ملسخ  املستخدمة  اآلليات  آخر 
على العقول، ومن َثّم القيام بوضع خارطة طريق 

وبرنامج عمل شامل لسد الثغرات وملء الفراغ.
ومن هذا املنطلق ارتأينا استخدام هذه التقنية من 
)قناة  باسم  االنرتنت  على  قناة  استحداث  خالل 
عقيدية  وثائقية  وأفالم  برامج  لتقديم  العقيدة( 
والسلوكية  العقائدية  الشبهات  تعاجل  للمجتمع، 
العالقة يف األذهان باسلوب اعالمي، وتنشر القناة 
املوقع الرمسي للمركز فضال عن  اعماهلا على 

قناة اليوتيوب.

يهدف املركز 
إىل وضع خطط 

وبرامج مستقبلية 
يف املجال 

الديين والثقايف 
باالعتماد على 

املاضي ودراسة 
احلاضر لتحسني 
الوضع ومعاجلة 

املخاطر احملدقة يف 
قابل االيام

الغرب عملة ذات 
وجهني: وجه 

مشرق بالتقدم 
والتطور والتقنية 

العالية، ووجه 
مظلم باالستعمار 

واالستعالء على 
الشعوب والتحّلل 

والفساد، وبني هذا 
وذاك ضاع كثريون
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ورمبا كانت  غنية مبفرداتها،  العربية  اللغة  ان 
من اغنى اللغات احلية على االطالق، فال يوجد 
فن جديد أو علم جديد إال استوعبته وعربت عنه 
بدقة واتقان، ويف عصور االحنطاط مثال، حني 
جيف الفكر ويتجمد، كنا جند الكّتاب يقفون 
استخدام  فيتنافسون يف  الكلمات،  حدود  عند 
لعملهم  اثباتا  منها،  واملهجور  الكلمات  غرائب 
الكتب  مقدمات  تقرأ  أن  ولك  وفصاحتهم، 
للتهافت  الدالة  االمثلة  لتجد  والرسائل  القدمية 
والعناية  املوسيقي  اجلرس  ذات  االلفاظ  على 
باأللوان البديعية املتكلفة... اما يف مطلع عصر 
النهضة، فالفصاحة تعين الفكرة والقدرة على 
املعاني،  وأوضح  الكلمات،  بأسهل  عنه  التعبري 
السهولة  على  قدرتها  يف  يتمثل  لغتنا  ثراء  الن 
األحاديث  هذا  على  دليل  خري  ولنا  والبساطة، 
النبوية الشريفة، اليت استخدمت ابسط االلفاظ، 
ولسنا  هلا،  نظري  ال  بالغة  يف  اجلمل  وأقصد 
أمدت  قد  الصحافة  إن  قلنا  إذا  القصد  نتجاوز 
اللغة العربية مبادة جديدة وطورتها يف قيام لغة 
االحايني  بعض  يف  توكأت  وان  جديدة،  عربية 

على لغات االعاجم االوربيني.
اخلالص من األسر القديم

وصانتها  العربية  اللغة  الصحافة  خدمت  لقد 
جوانبها  يف  احلياة  ينابيع  من  ما كمن  ورددت 
واعماقها وزادتها ثروة إىل ثروتها، فقد خلصت 
اسرها  من  العربية  اللغة  الصحافية  النهضة 
القديم واوضارها اليت ورثتها عن عهود الضعف، 
وقد استطاعت الصحافة على الرغم من القيود، 
ان تشق طريقها وان تفتح صفحاتها للمساجالت 
ملعارك  موسوعة  غدت  حتى  واالدبية،  اللغوية 

النقد األدبي واللغوي.
وتعد جملة )لغة العرب( املنرب احلر هلذه املعارك 
اللغوية اليت شارك يف مساجالتها األب انستاس 
والزهاوي  بطي  وروفائيل  الكرملي  ماري 
ومصطفى  شكر  صاحل  وابراهيم  والرصايف 
جواد وغريهم. وقد تابع العالمة مصطفى جواد 
مستمرة  بصورة  والنقدية  اللغوية  مقاالته  نشر 
النحوية  القواعد  سرد  إىل  األمر  جتاوز  حتى 
ينشر  أو كلمة، وكان  لفظة  والصرفية لكل 
تلك املقاالت بعنوان ) فوائد لغوية( نذكر منها 

هذا املقال اللغوي على سبيل املثال، جاء فيه )إىل 
عالمتنا ومرشدنا األب انستاس ماري الكرملي 
اجلليل: كنت قد اخربتكم إن )حممود املالمح( 
قد لبس عليكم احلق بالباطل يف اقناعكم بأن 
ال  األخر  مهموز  وتأثر(  )تتبع  مبعنى  )استقرى( 
معتله وذلك يف نقده )صناعة االنشاء يف اجمللد 
 : قال  إذ  العرب(  لغة   ( من جملتكم  اخلامس 
ذهابا   ( املهموز  إستقرأ  مبعنى  إستعرى   : قوله 
منه إىل ان اهلمزة يف االستقراء منقلبة عن حرف 
علة واحلقيقة إن ادعاءه إن )استقرى( جيب همزه 
غلط شنيع جهل به غريه، إضافة إىل انه ارتكب 
خطأ بعينه بقول) وما ادري كيف استقرأ احوال 
احوال  استقرى  )كيف  هو  فالصواب  اخللفاء( 

اخللفاء( أي تتبعها.
املنرب احلر لكل صيحة

اولت  العرب  لغة  جملة  إن  لنا  يتبني  تقدم  مما 
النقد اللغوي لأللفاظ وملدلول معانيها اهتمامها، 
اللغة  تنمية  يف  رائدة  جملة  حبق  كانت  وبهذا 
واملتمعن يف  قواعدها،  على  واحلفاظ  وتطويرها 
تنهج يف نقدها  العراقية عامة جيدها  صحافتنا 
نهج جملة العرب ولعل األمر يزداد وضوحا عند 
)االصابة(  جمللة  )العراق(  جريدة  نقد  قراءتنا 
الزهاوي حتت  صدقي  الشاعر مجيل  لصاحبها 
عنوان )اخطأ أم اصاب( حيث قال الكاتب ) أول 
ما يصطدم النظر يف الغلط يف اعلى اجمللة بقوهلا 
)وللخارج مثان ربيات( والصحيح )مثاني ربيات(.

منذ  الصادرة  العراقية  الصحف  صورت  لقد 
ذلك  من  طرفا  العشرين  القرن  من  األول  الربع 
الصراع وتلك املساجالت النقدية. وكانت جريدة 
محلت  اليت  اجلرائد  أوىل  اجلديدة(  )الناشئة 
الضافية  األدبية  املقاالت  فنشرت   ، النقد  لواء 
واملساجالت الطريفة اليت تعد من أروع ما كتب 
دورا  مثلت  الصحافة  فان  لذلك  الفرتة،  تلك  يف 
على  وانفتاحنا  لغتنا  تطوير  يف  ومهما  عظيما 
اللغات األخرى حتى ميكن إن يقال إن الصحافة 
كانت املنرب احلر لكل صيحة دعت إىل التجديد 
والتطور، فكانت الصيحات منبها مدويا وموقظا 
حنو سرية جديدة اتت مثارها جنيا مبا تنعم بع من 
اسلوب حديث ولغة مجعت بني القديم واحلديث. 

اللغة العربية .. ودور الصحافة
عبد الحسني هدو

لقد خدمت 
الصحافة 

اللغة العربية 
وصانتها 

ورددت ما 
كمن من 

ينابيع الحياة 
في جوانبها 

واعماقها 
وزادتها ثروة 

إلى ثروتها
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»أولنا حممد، أوسطنا حممد.آخرنا حممد،...كلنا حممد«
األكرم)ص(  الرسول  به  نطق  علين...حديث  إىل  بصري  ناظري،فشّدت  أمام  رفرفت  قدسية  كلمات 
فكان كما كل حديث شريف.نرباسًا نهتدي به، فنخرج من الظلمات إىل النور، فاهلل ولينا وهو رسوله، 
...به نؤمن ونقتدي، وبأهل بيته، حببهم نستمسك ، فهم العروة الوثقى، وهم الصراط املستقيم....وهم 
كلهم »حممد«!...أتوقف عند الكلمة وأتأمل مليًا ثم أغض الطرف، فمن أنا ألفسر وأستنبط؟!...ولكن 
قليب خيفق فتتململ الكلمات يف وجداني، وعشقي ينطق فيتمايل الرياع ويتأرجح فوق بناني، ويهتز 
كياني... إنه »حممد«، ...وإنهم »حممد«، ولئن مل تكن لدي كل أدوات التفسري إال أنين أمحل قلبًا 

يعرف ربًا ومييز دربًا ويطلب من عالهم قربًا. 
.... وتنبثق من الكلمات، سوى اهلدى الذي ترويه ، أنوار مستفيضة ... ال تعشي العيون فحسب، بل هي 

إىل القلوب أدنى وأقرب،  تغشاها بألق مستديم ال حيول وال يزول وال يريم.
وأخط شعاعًا من ذلك األلق فوق القرطاس، سطوري تنهج الصراط املستقيم، وكلماتي أرمسها غيضًا 
إلّي أقرب،...فلماذا أحتدث  الكائنات....وأجد النجوى  من فيض تلك الكلمات، بل عبريًا فاح وراح يهز 
بصيغة الغائب مع من ليس بغائب، وصيغة املخاطب هي األنسب،ألنه يف كل حلظة أمامي،يسكن فؤادي 
وميأل أيامي، متامًا كما ميأل مشاعري وكالمي... »موالي« ، كلمة أرقى بها إليك، ...هي فوق ما 
أراه لنفسي أضعافًا مضاعفة،...ولكن قاموس الكلمات اليسعفين أكثر، فاعذرني ،وامنحين، أنت اجلواد 
حتى أقصى غاية اجلود، أن أناجيك وأنا اهلباء املتناثر حتت تراب قدميك.... موالي،...يا كل النور 
املتألق يف فضاء الكون،...أنت بيننا، فوق رؤوسنا، متغلغل يف سويداء أفئدتنا...بل أنت يف متناول أبصارنا 
لو مل تكن كليلة دون رؤيتك،بعدما أعمتها الذنوب واألهواء والعيوب....وأنت يا موالي تقول:«إن وجه 
بها  نستدل  القلوب  لنا  تبقى  السحاب.«...إذًا،  إذا غطاها  بالشمس  غيبيت كاالنتفاع  بي يف  االنتفاع 
على معر فتك وخناطبك بها يف حضورك وغيبتك، يا معشوق القلوب، وامسح لي بأن أجترأ وأقول، 
»حممد«و«حممد«  فبن  جديد،  من  الرياع  ويتلجلج  يا«حممد«!  موالي  وحمبوب،  حبيب  أحب  يا 
تتالحق األنفاس وجتهد... عذرًا موالي...عذرًا، فدون ما أبغي أشواط وأميال،وأحالم وآمال، لست أدري 
إن كنت قادرة على بلوغ مداها. ودون ما أبغي آهات وحاجات، فعذرًا يا موالي، عذرًا ألننا حنن البشر 
تغلب علينا حاجاتنا، ونتخذها دخاًل بيننا وبن أحبتنا، حتى ولو كان هؤالء األحبة هم أحبة األرواح 
أراني اللحظة أتأمل وأتفكر، وما كنت ناسية ألتذكر...هي حلظات  ال أحبة القلوب فحسب...ولكن، 
عشتها قبل سنوات، فحملتين إىل قمة ما كنت أظن أن أبلغها يومًا،وال يف األحالم،أنا القليلة القليلة 
حتى االنعدام...حلظة ما زلت أحياها وأتنفس شذاها، وأستلهم كنه معناها....حلظة، كنت فيها بن 
يدي موىل املتقن »علي«....نفس »حممد«...كان مثواه ميتد بن خافقّي وناظرّي، هو يف قليب حيتل 

كله،...هو يف وجداني حيتل كله، فكيف وقد أضحى أمامي يف املكان حولي حيتله كله؟
قلت أننا بشرتغلب علينا حاجاتنا.ومل أقل أننا بشر تغلب علينا حواسنا وإدراكنا....وإذا املكان والزمان 
يتوحدان، يتداخالن. والروح والفؤاد يتداخالن؛...هاهنا مثوى يعسوب الدين، إمام املتقن وقائد الغر 
احملجلن...هاهنا َمن صفاته تضيق بها احلروف والكلمات، فأحبث عنها بن حنايا اخلفقات والعربات، 
وتتلجلج  ذروة،  بعدها  ما  ذروة  يف  احلاجات  كل  اآلهات...وتضيع  مع  وأذرفها  وتنجدني  فتسعفين 
العبارات... إذ كيف أطلب لدنيا أو آلخرة، وحاجيت الكربى قد تناهت إلّي...لقد بلغتك يا غاية املأمول 
فدونك كل مأمول، وما بي حاجة إىل املزيد، ...فهل فوق ما أنا فيه من نعمة؟!...وهل يطلب بالغ اجلنة 
و«علي«  فكلكم »حممد«،  إليك،  فارقتك ألعود  ،...ما  يا موالي  إليك  أعود  و  أكثر من اجلنة؟!.. 
نفس »حممد«! حري بي وأنا حبضرتك، أنت املاثل أمامي يف كل آونة »كالشمس خلف السحاب«....

أن تعرتيين تلك اليقظة نفسها اليت اعرتتين هناك، أن ال أطلب لكي أجاب،... بل أن أتدفأ وأستنري، 
على  العشق  دمع  أذرف  وأن  األعتاب،  أقبل  أن  يكفيين  وال جواب،...إذ  بال سؤال  ونورك  بدفئك  وأنعم 
كل باب،...ويطرح السؤال نفسه....موالي.... حنن نعيش حزن السنن....وتعيش أنت حزن الدهور، حنن 

على ما ابتلينا به صابرون....وأنت أنت الصبور الشكور، نريدك يا أمل اآلملن ....وال نزرع الرب 
فكيف  اخلائضن؟  اخللق يف  مع  ونرجو عالك....ونضي  رجاك  أنهوى  الزارعن،  يف 

نكون لنصرك ذخرًا....ولسنا ند إليك اليمن، أموالي قد أخرتك الدهور....
وصربك مع آلك الصابرين، فهال تنفست فينا بتقوى اإلله لنصبح آل 

اليمن، أموالي عذرًا.وصربًا وشكرًا. فعفوك عفو النيب األمن
وصربك صرب الوصي احلزين، وشكرك شكر القوي املتن

يف  »احملمد«  وأنت  األولن.  »يف  »احملمد  فأنت 
اآلخرين...وأنت »احملمد« يف العاملن.

أنت المحمد في العالمين
رجاء حممد بيطار



إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 شعبة اإلعالم النسوي

تأثري الصحة النفسية على األم والجنني

التبول الالرادي عند االطفال.. االسباب والعالج

حجاب فتياتنا بني الشرع واملوضة

وصايا الرسول االعظم للنساء

كيف تتخلصني من ضغوط العمل



اختبار  هي  للغيبة..  واالجتماعية  السياسية  األسباب  من  إن 
العباد  اختبار  هو  الثابتة  اإلهلية  السنن  من  الناس....فان 
وما  احلياة كانت  فإن  منهم  والطاهرين  الصاحلني  واختيار 
تزال مسرحا لالختبار لكي يستطيع العباد ويف ضوء إميانهم 
وصربهم وتسليمهم يف طاعة األوامر اإلهلية إن يرتبوا ويبلغوا 

الكمال فيها وتظهر مواهبهم الكامنة يف وجدهم 
فالناس يف غيبة اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( 
اإلميان  يف  برسوخ  يتمتعوا  مل  فالذين  لالختبار  خيضعون 
ينكشف باطنهم ويكونون عرضة للشك والشبهات والذين 
ضرب اإلميان جذوره يف أعماق قلوبهم يصبحون أكثر نضجا 
أمام  وصمودهم  القائد  اإلمام  ظهور  انتظار  بسبب  وجدارة 
اهلل  من  والثواب  األجر  من  العليا  الدرجات  وينالون  الشدائد 

تعاىل. 
قال اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم( )إذا فقد اخلامس 
من أوالدي فاهلل اهلل يف أديانكم ال يزيلنكم عنها احد انه 
البد لصاحب هذا األمر من غيبة حتى يرجع عن األمر من 
بها  تعاىل  اهلل  امتحن  اهلل  إمنا هي حمنة من  به  يقول  كان 
الناس  امتحان  إن  اإلسالم  أئمة  كالم  من  ويتضح  خلقه(. 
بغيبة اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( أصعب االمتحانات 
االهلية وان هذه الصعوبة من اجلهتني، من ناحية أصل الغيبة 
إذ يبتلى الكثري من الناس بالشك والرتديد بسبب طول املدة 
فبعضهم يشك يف والدته نفسها واألخر يشك يف طول عمره 
بإمامة  إميانه  على  احد  يبقى  فلن  فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل 
ذلك اإلمام اهلمام سوى اخللص الذين حيملون معرفة عميقة 
واله(  عليه  اهلل  )صلى  اإلسالم  نيب  قال  وقد  عاليا  ادراكا 
)ليغنب املهدي عن شيعته وأوليائه وليمحصن فال ينجو إال من 

اخذ اهلل ميثاقه وكتب يف قلبه اإلميان((. 
ومن ناحية الضغوط والظروف العصيبة واحلوادث املؤملة اليت 
يف عصر الغيبة وتغري الناس إذ تؤثر عليهم حتى يصبح حفظ 
امرأ  االستقامة  على  والبقاء  الدين  على  والصمود  اإلميان 

عسريا وتتعرض عقيدة الناس إىل هزات عنيفة.
املسلم,  مطلق  عبادة  من  شك  بال  أفضل  املؤمن  عبادة  إن 
فيكون االنتظار أفضل العبادات الفضلى إذا كان القيام به 
بنية التعبد هلل وليس رغبة يف شيء من الدنيا; ويكون بذلك 
من أفضل وسائل التقرب اىل اهلل تبارك وتعاىل كما يشري اىل 
ذلك االمام الصادق )علية السالم ( يف خصوص االنتظار الفرج 
املهدوي إذ يقول: )طوبى لشيعة قائمنا, املنتظرين لظهوره يف 
غيبته واملطيعني له يف ظهوره ,أولئك أولياء اهلل الذين ال خوف 

عليهم وال هم حيزنون(.
نسال اهلل تعاىل ان يبلغنا والية موالنا احلجة بن احلسن يف 
ينادي  يوم  الغيبة وان جيعلنا ممن ينهض لنصرة اإلمام  زمن 

بالثارات احلسني واهلل املوفق. 

هناك مجلة من االمور تؤثر على اجلنني يف بطن امه منها 
بقليل   احلمل  قبل  او  احلامل  فاالم   النفسية،  االم  صحة 
كل ما مير عليها سوف ينعكس على جنينها بل قد يؤدي 
النفسية  الرعاية  تبدأ  ان  وجيب  واالجهاض  االسقاط  اىل 
اليت حيتمل  املرأة  مقابلة  تتم  إذ  احلمل  حدوث  قبل  حتى 
ان متر قريبَا بفرتة محل ويناقش معها موقفها من احلمل 
وتصوراتها عنه وظروف حياتها وبعد ذلك مندها مبعلومات 
وافية عن احلمل ومراحلة ومتطلباته وتأثري االدوية واحلالة 
النفسية على احلمل وتأثري الشاي والقهوة والتدخني وغريها 
الرياضة  وفوائد  على صحتها،  سلبا  تؤثر  اليت  االمور  من 
البدنية والغذائية املتوازن ومبجرد حدوث احلمل يبدأ تقييم 
املرأة احلامل من حيث موقفها من احلمل وهل حدث برتتيب 
معني ام كان مفاجئًا هلا؟ وهل هي متقبلة له ام رافضة 
الزوج منه وما  تأثري ذلك على اجلنني وما هو موقف  وما 
وعلى  االسرة  اقتصاديات  على  احلمل  على  ذلك  تأثري  هو 
عالقاتها االجتماعية وماهي متطلباته وكيف توازن املرأة 
بني احتياجات احلمل واحتياجات الزوج ومسؤوليات العمل 
ويوضح هلا تأثري الضغوط النفسية على صحة اجلنني وان 
الضغط النفسي الزائد ميكن ان يسبب إجهاضا متكررًا 
او  االوان  قبل  والدة  يسبب  او  واضح  عضوي  سبب  دون 
مضاعفات اخرى يف احلمل او الوالدة وتقييم احلالة النفسية 
شديدة بعد الوالدة رمبا تهدد سالمة االم او الطفل ، من هنا 
ينصح اصحاب االختصاص بضرورة رعاية الصحة النفسية 

لضمان سالمة االم واجلنني.

نعيمة كاظم

االختبار  االصعب
f يف غيبة االمام         

تأثري الصحة النفسية
 على األم والجنني

زينب حسن 
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وجعله  االخر  استمالة  ان 
ال جييده  فن  هو  الينا  يصغي 
كونه  الناس  من  القليل  اال 
عديدة  مقومات  اىل  حيتاج 
ومؤهالت خمتلفة.. فهل سالت 
نفسك كيف امتلك هذا الفن 
يف  مؤثرا  اكون  كيف  او 

االخرين؟
عديدة  دراسات  اجريت 
اثبتت  إذ  املوضوع  هذا  حول 
الدراسات ان االصغاء احلسن 

اىل راي الطرف االخر جيب ان يتم قبل عرض آرائنا عليه، وهو 
فعل يسمح لنا بالتخلص من العزلة والتاثري على الغري. 

يف  نادرة  اقلية  هم  االصغاء  فن  حيسنون  الذين  ان  والغريب 
وقد  الثرثرة،  فن  حيسنون  الذين  عكس  على  جمتمعاتنا، 
اجرت احدى السيدات التجربة التالية، فقد ارادت ان متتحن 
بعض  هلم  تقدم  وهي  لضيوفها  فقالت  الناس،  اصغاء  حسن 
يرتدد  ومل  بالزرنيخ(  مألتها  لقد  منها  قطعة  )جربوا  احللوى: 
احد يف تناول احللوى بل قالوا مجيعا: انها لذيذة حقا، الرجاء 
زودينا بطريقة حتضريها( مما يظهر ان ال احد منهم اصغى اىل 
باننا نصغي  نعتقد  اننا عادة  قاتل،  الزرنيخ سم  كالمها الن 
جيدا والواقع ان معظمنا يتكلم مبعدل 120-180 كلمة يف 
الدقيقة ويفكر مبعدل اربعة او مخسة اضعاف ذلك وهكذا 
اال  الشخص  حديث  نستوعب  ال  وغالبا  يتشتت،  االنتباه  فان 

نصفه مع علمنا بأهمية االصغاء. 
تقول احدى السيدات عن جتربتها يف هذا اجملال: منذ سنوات 
تعلمت درسا قاسيا فقد خرجت ألحبث عن وظيفة فكانت لي 
مقابلة مع رئيس حترير جريدة تصدر يف احدى البلدان الصغرية 
وكانت املقابلة جتري على احسن ما يرام وبنفسية مرحة بدأ 
خيربني عن رحلته الشتوية للتزجل على الثلج واذ كنت مهتمة 
الحداث تاثري عظيم فيه وتدبيج حكاية عن احدى رحالتي اىل 
تلك اجلبال جنحت يف تفكريي عنه وبدات اخطط حلكاييت 
واحدة مما  استوعب كلمة  اخلاصة، فسألين فجأة ومبا مل 
قاله اجبت مبنتهى احلماقة )كلها مرح( فقال: واين املرح؟ لقد 
املستشفى من جراء كسر ساقي،  اجازتي يف  قضيت معظم 

فكانت النتيجة اني فشلت يف املقابلة. 
واتقانه  تعلمه  واجب  االصغاء  فن  ان  يتبني  التجارب  هذه  من 

ألهميته وسحر تأثريه على االخر.

تجارب عن
 فن االصغاء

)االمحق..  مصادقتهم:  تصح  ال  اجملتمع  يف  فئات  اربع 
البخيل.. الفاجر.. الكذاب(

هل تعلم ملاذا؟؟
قال االمام علي )عليه السالم(: يا بين اياك ومصادقة 
االمحق، فانه يريد ان ينفعك فيضرك، واياك ومصادقة 
واياك  اليه،  يقعد عنك احوج ما تكون  فانه  البخيل 
ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافه، واياك ومصادقة 

عنك  ويبعد  البعيد  عليك  يقرب  كالسراب  فانه  الكذاب 
القريب( 

ليس  االربعة  االصناف  هذه  نصادق  ال  ان  منا  يطلب  االمام 
ملصلحتنا فحسب.. وامنا من مصلحة اجملتمع ومصلحتهم ايضا، 

فعندما نصادقهم )البخيل، الكذاب، الفاجر، االمحق( فاننا 

اشاعة  واطباعهم وهذا تشجيع على  ونغذي عاداتهم  سننميهم 
يغريون  جتعلهم  ومقاطعتهم  اجملتمع  اوساط  بني  االخالق  هذه 
هذه  على  نقضي  وبذلك  الصاحلني  وجيارون  سلوكياتهم 

االصناف.

م.م زينب القصري

ال تصادقهم تقى ستار4
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أوليا   التبول  يكون  أن  وميكن 
قدرة  عدم  يف  يظهر  Primary، حبيث 
الطفل منذ والدته وحتى سن متأخرة على 
التبول  يكون  أو  التبول،  عملية  ضبط 
ثانويًاSecondary ، حبيث يعود الطفل 
إىل التبول ثانية بعد أن يكون قد حتكم 
مبثانته لفرتة ال تقل عن سنة، وفى بعض 
بالتربز  الالإرادي  التبول  يرتافق  األحيان 
عن  الوالدين  نطمئن  أيضا،  الالإرادي 
البد  لكن  املشكلة  هلذه  عالج  وجوده 
أوال من أن نتعرف على األسباب املؤدية 

هلذه املشكلة:
)التبول  مشكلة  العائلية  املشاكل  من 
الالإرادي( وإمنا اعتربته مشكلة عائلية، 
وعلى  الطفل  على  سلبا  تؤثر  حالة  ألنها 
بنوع  الوالدين  تصيب  قد  بل  والديه، 
الشديد،  واألسف  باإلحباط  الشعور  من 
من  بنوع  الطفل  تصيب  فهي  جهة  ومن 
مثار  جيعله  مما  إخوانه  أمام  اخلجل 
حوله  ومن  اخوته  بني  والتندر  للسخرية 
. كما تسبب له شعور بالنقص وفقدان 
فشل  إىل  يؤدي  الذي  باألمن  الشعور 
وامليل  واخلجل،  بالذلة  والشعور  دراسي 
إىل االنزواء والنوبات العصبية وغري ذلك، 
العناد  إىل  بالطفل  املشكلة  وتؤدي هذه 
االنتقام يف حماولة  وامليل إىل  والتخريب 
للثأر من نفسه وتعويض النقص احلاصل 
وسرعة  النقد  وكثرة  شخصيته  يف 
املضطرب  النوم  يسبب  مما  الغضب 
للطفل وكذلك األحالم املزعجة وتدهور 

احلالة العصبية والنفسية. 
خطرا  يشكل  عالجها  يف  التأخر  وأن 
الوالدين  من  مكونة  أسرة  نفسية  على 

وأطفاهلما. 

أسباب التبول الالإرادي:
الوقوف  حول  عديدة  دراسات  هناك 
عند أساب هذه املشكلة، من أهم هذه 

األسباب: 
 السبب االول: أسباب عضوية:- 

)االلتهابات-صغر  املثانة  اضطرابات   -1
حجم املثانة-ضيق عنق املثانة(.

2- نوبات صرعية كربي يف الليل.
بالعمود  القطنية  الفقرات  انقسام   -3

الفقري.
4- التهاب احلبل الشوكي.

.DM 5- السكري
6- االعراض اجلانبية لبعض االدوية.

للمثانة يكتسب  الطبيعي  التحكم   -7
التحكم  واكتساب  تدرجيية  بطريقة 
يعتمد على عدة امور منها التطور العقلي 
ــ العضلي.. العاطفي و ايضا التدريب على 
مما  فيتأخر  مبكرا  احلمام  استعمال 
ذكر .. قد يؤدي اىل تأخر يف اكتساب 

التحكم يف املثانة.
 ... مهما  دورا  يلعب  الوراثي  العامل   -8
االطفال  من   %75 اإلحصائيات  فحسب 
او  اباء  هلم  الالإرادي  بالتبول  املصابني 
امهات كانوا مصابني بذلك عند الصغر.

وجود  اظهرت  اخرى  دراسات  و   -9
 ANT DIURTIC هرمون  يف  نقص 
هذا  و  الليل  فرتة  يف   HORMONE

اهلرمون يتحكم يف عملية البول.
أسباب نفسية

1 - القلق النفسي. 
مع  للصراعات  الطفل  تعرض   -  2

اإلحباط وكبت االنفعال.
الطفل  فقده  الذي  االهتمام  جذب   -  3
يف  التفرقة  أو  جديد  وجودطفل  بسبب 

املعاملة. 

ندى العكايشي

التبول الالرادي
 عند االطفال.. 
التعريف بالمشكلةاالسباب والعالج

التبول الالإرادي من أكثر االضطرابات 
شيوعًا في مرحلة الطفولة، وهو عبارة 

عن االنسياب التلقائي للبول ليال أو 
نهارا، أو ليال ونهارا معًا لدى طفل تجاوز 

عمره األربع سنوات، أي السن التي 
يتوقع فيها أن يتحكم الطفل بمثانته.
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4 - بداية ذهاب الطفل اىل حضانة. 
5 - االنتقال اىل مسكن جديد. 
6 - مشاكل او اختالفات عائلية.

واجتماعية  نفسية  عوامل  وهناك 
بهذه  مرتبطة  وفيزيولوجية  وتربوية 

املشكلة لدى األطفال كالتالي:
على  الطفل  تدريب  يف  اإلهمال  1ـ 
استخدام املرحاض لكي تتكون لديه 

عادة التحكم يف البول.
2ـ مرض الطفل ودخوله إىل املستشفى 

للعالج.
للمدرسة  الطفل  دخول  بداية  3ـ 

واالنفصال عن األم.
4ـ نقص احلب واحلرمان العاطفي من 

جانب األم.
يف  الفيزيولوجية  العوامل  وتتمثل 
العميق  بالنوم  تتعلق  أسباب  وجود 
لدى الطفل، وعادة ما ترتبط العوامل 
االجتماعية والرتبوية والنفسية بالعوامل 
التبول  أسباب  يف  الفيزيولوجية 
التغلب  كيفية  الطفل  عند  الالإرادي 

على التبول الالإرادي عند الطفل.
املشكلة  هذه  من  الطفل  معاناة  إن 
تنعكس على حالته النفسية، فيصاب 
زمالؤه،  بني  واإلحراج  باالكتئاب 
ويلجأ  والدونية،  بالنقص  ويشعر 
األنشطة  عن  واالبتعاد  االنزواء  إىل 
عرضة  يكون  وقد  االجتماعية، 
لسخرية أخوته وزمالئه فيثور بعصبية 
وقد يلجأ للعنف، ومما يزيد من حالته 
البدني  العقاب  وتوجيه  له  األم  توبيخ 
مما يزيد ذلك من استمراره يف التبول.

احلل والعالج
1ـ توفري األجواء اهلادئة يف املنزل إلبعاد 

التوتر عن الطفل.
السخرية  بعدم  األخوة  توجيه  2ـ 

واالستهزاء من مشكلة الطفل.
3ـ ضرورة مراجعة الطبيب للتأكد من 

سالمة اجلهاز البولي عند الطفل.
والتحلي  باهلدوء  االلتزام  ضرورة  4ـ 
املشكلة،  هذه  مواجهة  على  بالصرب 

وإشعار الطفل بالثقة يف النفس.
بأنه  والتشجيع  الثناء  عبارات  وترديد 

قادر على التغلب على هذه املشكلة.
النوم ساعات  6ـ مساعدة الطفل على 
كافية بالليل، وأن ينام بالنهار ساعة 
واحدة فقط، ألن ذلك يساعديف التغلب 

على مشكلة عمق النوم.
7ـ من الضروري أن يكون غذاء الطفل 
صحيًا وخاليا من التوابل احلارة أو من 
الطفل  تشجيع  والسكريات  املواحل 

على الذهاب لدورة املياه قبل النوم.
املشروبات  تناول  8ـتشجيعه على عدم 
بثالث  النوم  قبل  والسوائل  الغازية 

ساعات على األقل.
9ـ توفري أغطية ومالبس داخلية بقرب 
بتبديلها  القيام  على  وتشجيعه  الطفل 

مبفرده يف حالة التبول حتى.
يشعر مبسئوليته جتاه هذه املشكلة.

ونصف  ساعة  بعد  الطفل  ايقاظ  9ـ 
حاجته،  لقضاء  نومه  من  تقريبا 
من  ساعات  ثالث  بعد  ذلك  وتكرار 

نومه.
التشجيع  أساليب  استخدام  10ـ 
ألنك  اليوم ممتاز  أنت   « مثل  اللفظي 

مل تبلل فراشك.
يف  ونساعده  الطفل  من  نطلب  11ـ 
فيه  يسجل  أسبوعي  جدول  إعداد 
األيام اجلافة، وذلك مبكافأة رمزية ) 
ملصق جنمة أو وجه باسم او أي هدية 
يفرح بها الطفل..( وكتابة مالحظات 

أمام األيام املبللة.
12ـ تقليل كمية السوائل قبل النوم.

13- عدم تأنيبه والسخرية به، إذ أن 
هذا أمٌر ليس يف مقدوره، فاألوىل أن 

نكون عونا له ال حربا عليه.
14- تشجيعه مبكافأته حني يصحو 

من نومه ومل يتبول. 
أحد  اصطحاب  يكون  ان  15ـ جيب 
الكبار إىل دورة املياه إذا كان خياف 

الذهاب إليها لياًل مبفرده.
ثم توجد طرٌق وتوجيهات قد تفيد بإذن 
اهلل تعاىل  يف عالج هذه احلالة )التبول 
مهمة  جدًا  مشكلة  ألنها  الالارادي( 

منها: 
وقد تكون بعض األعشاب املفيدة يف 

احلرمل  مغلي  تناول  هي  احلالة  هذه 
والبابونج والكندر والشمر مع مراعاة 
حتليتها بعسل النحل وتفريغ املثانة قبل 

النوم مباشرة.
إننا  )جارفيس(:  يقول  العسل:   -1
حنتاج إىل دواء ميتص املاء وحيتفظ به، 
وله تأثري مسكن على جسم األطفال, 
استعماله  يف  يكون  أال  جيب  كما 
طويلة  ملدة  استعمل  سواء  ضرر، 
مستمرة أم استعمل يف فرتات متقطعة 
اللزوم,  حسب  قصرية  أو  طويلة  ملدد 
يستسيغه  أن  جيب  كله  هذا  وقبل 
ال  وهذا  ارتياح،  ويتقبله بكل  الطفل 

يكون إال يف العسل. 
الرطوبة  ميتص  أن  يستطيع  فالعسل 
من اهلواء ويكثفها، وسكر الفواكه 
خاصية  له  العسل  يف  )الفركتوز( 
خاصية  وبفضل  الرطوبة,  امتصاص 
العسل  الرطوبة هذه ميتص  امتصاص 
املاء يف جسم الطفل وحيول دون تبوله 
إتباع  الفراش. وميكن  الليل يف  أثناء 
الوصفة التالية لعالج التبول الالإرادي 
عند األطفال ملعقة صغرية من العسل 
قبل النوم مباشرة, وهذه تؤثر باجتاهني: 
اجلهاز  تسكن  أنها  االول:  االجتاه 

العصيب عند الطفل. 
املاء,  الثاني: ميتص يف جسمه  االجتاه 
وبهذا  النوم،  مدة  طيلة  به  وحتتفظ 

تسرتيح الكلى أيضًا. 
خبري  الغزاوي  هاني  الدكتور  وأكد 
التجميل بالوسائل الطبيعية، أن ملعقة 
النوم  قبل  النحل  عسل  من  صغرية 
ساعة  بنصف  النوم  قبل  أو  مباشرة 
إلي الساعة تعطي نتيجة طيبةلألفراد 
التبول  مشكلة  من  يعانون  الذين 

الالإرادي.
حتى  الزجنبيل  حيمص  الزجنبيل:  2ـ 
يصبح مثل القهوة ويسحق وميزج مقدار 
عشرة غرامات مع اوقية عسل فيؤخذ 
ملد  ليلة  النوم كل  قبل  ملعقة  مقدار 

مخسة عشر يومًا.
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واخواتنا   فتياتنا  اوساط  يف  انتشرت 
حول  متنوعة  وتشكيالت  مسميات 
الوانه  خالل  من  تلبسه  الذي  احلجاب 
لالنتباه  واملثرية  واملزركشة  املتربجة 
املزخرفة  والعباءات  للنظر  واجلاذبة 
يدخل  من  وكل  االسواق  يف  الضيقة 
التغري  االماكن يالحظ سرعة  اىل هذه 
وتزايد املخالفات الشرعية بعلم او بدون 
بإمكانهن  اصبح  حتى  قبلهن  من  علم 
واملوضة  الشرعي  احلجاب  بني  الدمج 
من  وسيلة  اصبح  اذواقهن كونه  حسب 
وسائل اكمال اناقة املرأة وابراز مجاهلا 
ومفاتنها والتميز عن االخريات من خالل 
والرتكية  االوربية  االحجبة  اىل  امليل 
واملغربية وااليرانية وغريها من االحجبة، 
اهتمامهن  ينصب  النساء  اغلب  باتت  إذ 
على املوضات واالزياء احلديثة واجلديدة 
اصبح  وبالفعل  جدا،  كبرية  درجة  اىل 
يف  بكثرة  منتشرة  موضة  احلجاب 
االلتزام  على  داللة  له  وليس  االيام  هذه 
ان  امر  وجل  عز  املوىل  الن  بالشريعة 
يكون احلجاب فرض على املرأة كونه 
له  يصون عفتها وكرامتها حبيث وضع 
مواصفات منها ان ال يكون شفافًا، وأن 
يكون  أن  وجيب  للجسم  ساترًا  يكون 

 ، جبسدها  فيه  يلتصق  وال  فضفاضًا 
وبالنسبة   ، ما حتته،  واّل جيسم ويصف 
تربز  اليت  الثياب  من  الضيقة  لالحجبة 
كل تفاصيل اجلسم فهذه ليست حجابًا 
مفاتن  كل  تصف  ألنها  اإلطالق  على 
جسد املرأة مما تؤدي اىل هدم االخالق 

البعيدة عن احلياء والفضيلة.
هناك عوامل تشجع على ارتداء هذا النوع 

من احلجاب  وجيب االنتباه منها: 
دورا  تلعب  اليت  االجتماعية   التنشئة   -
مهما يف بلورة شخصية الفتاة واختياراتها 
واجتاهاتها من خالل زرع الواعز الديين 

فيها من قبل والديها. 
وسائله  مبختلف  لإلعالم   ان  وكما   -
واشكاله والوانه له دور مؤثر يف الرتويج 
على  احلديثة  واالزياء  العصري  للحجاب 
اساس مسايرة املوضة احلديثة اليت تعد 
مظهرا من مظاهر احلداثة والتحضر عن 
طريق اعداء االسالم الذين باتوا يتخذون 
للتجارة  وسيلة  واحلجاب  االسالم  من 
والربح، من خالل تصميم أزياء ومالبس 
وهو  للمحجبات،  فاقعة  وبألوان  ضيقة 
لألسف ال يناسب الفتاة املسلمة احملجبة 
اذ حيول توجههن من القضايا املهمة اىل 

القضايا الشكلية. 

- وكذلك اصحاب احملالت والتجار تقع 
عليهم مسؤولية يف اختيار هذا احلجاب 
وتروجيه يف بلدنا كونه يدر عليهم املال 

والربح وغري ذلك من االمور االخرى .
فنقول ليس كل ما هو جديد أو موضة 
يناسب بناتنا ونساءنا، خصوًصا أننا جند 
إىل  متيل  ال  رمبا  احلديثة  املوضات  أن 
عرى اجلسد بل إىل املالبس الضيقة جًدا 
لذلك  عاٍر،  كأنه  اجلسد  جتعل  اليت 
جيب علينا ان نبتعد عن كل ما  يضر 
بعالقتنا مع اهلل ويضعف امياننا وال نتبع 
يف  فقط  سريافقنا  فهو  الشيطان  سبيل 
اال  واالخطاء  الرذائل  اىل  ويدفعنا  الدنيا 
انه لن يتحمل معنا عذاب االخرة سيتربأ 
كانت  االعمال  تلك  ان  ويدعي  منا 

برغبتنا واختيارنا.
احلجاب  من  ثقة  على  نكون  ان  جيب 
الساتر احملتشم مل يكن يومًا ما عائقًا 
بني  جتمع  اليت  باملظهر  االهتمام  أمام 
يكون  أن  جيب  بل  واحلشمة،  األناقة 
اللبس مجيل الن اهلل مجيل حيب اجلمال 
الشرعي  بشرط  احلرص على احلجاب 
امام الرجال االجانب كون املرأة كلما 
يف  متأدبة  زيها  يف  حمتشمة  كانت 
ينم  فذلك  هيئتها،  يف  وقار  مع  مشيتها 
ونفس  زكي  ومنبت  نقي  داخل  عن 
طاهرة، وبقدر ما يظهر ذلك عليها ويبعد 
القلوب،  مرضى  وتطلعات  نظرات  عنها 

ولصوص األعراض.
احلجاب  ان  العزيزات  ايتها  واعلمن 
عليها  الزهراء  فاطمة  للسيدة  الظاهري 
يدركه  أن  لإلنسان  ميكن  ال  السالم 
طويلة  كانت  عباءتها  بأن  يتصوره  وال 
ُيَر  ومل  األرض  يف  تزحف  أنها  حبيث 
هلا ظل يف حياتها قط من شدة تسرتها 
وحفاظها على احلجاب الذي يرضي اهلل 
بني  أن جتمع  استطاعت  فقد  وجل.  عز 
احلجاب والثقافة والعفة والتعليم، والدين 
فحري  واجملتمع،  واملنزل  واحلضارة، 
باملرأة املؤمنة أن تقتدي حبجاب السيدة 
وأن  عليها(  اهلل  )سالم  الزهراء  فاطمة 
ال  وأن  به  وتفتخر  تعتز  وأن  به  تتمسك 

تتنازل عنه مهما كلف الثمن.

ابتهال عباس

حجاب فتياتنا بني الشرع واملوضة
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آالء الغريباوي
لكي تتخلصني من ضغوط وأعباء العمل جيب عليِك ادراك أن 
العمل الناجح يتطلب الكثري من اجلهد وهذا اجلهد تنتج عنه 
الكثري من العراقيل والضغوطات اليت ترهق كاهل العاملني 
ووقتهم  إلعماهلم  وترتيب  مسبق  هناك ختطيط  يكن  إذا مل 
العاملون طريقه  للتخلص منها هي أن جيد  أهم خطوه  وإن   ,
خاصة بهم تتناسب مع أعماهلم وحجم املشاكل اليت تواجههم 

ألنهم اعلم حبجم مسؤولياتهم وأعماهلم.
تدرسي  أن  عليِك  جيب  جديدة  وظيفة  أي  على  اإلقبال  قبل 
األمور املتعلقة بها وعليك أيضا التفكري يف اإلمكانات اليت 
لديِك واليت من املمكن أن تقدميها خالل مشوارك الوظيفي.

كما أن كل خطأ من املمكن أن تفعليه هو مفتاح لنجاحك 
غدا وكل مشكلة تواجهِك اليوم هي فرصة لتقدمِك وجناحِك 
بشكل  منها  واالستفادة  جيدا  استثمارها  عليِك  جيب  لكن 

اجيابي مبا خيدم مصاحلِك.
ومن املهم أن تتذكري انك ال تستطيعني السيطرة على كل 
حجمها  مشكلة  كل  أعطاء  نفسه  الوقت  يف  ولكن  شي 
الطبيعي فتصغري األمور ممكن أن يؤدي إىل تفاقم املشكلة 

فيما بعد , وتعظيمها من املمكن أن يؤدي إىل مشاكل أخرى 
أنت يف غنى عنها , فمواجهة املشاكل وإعطاء كل مشكلة 

حقها هي السبيل للنجاة من املعضالت.
وأخريا .. ال بأس باالسرتخاء بني فرتة وأخرى لكن ليس على 
ليست  هنا  والراحة  املناسب,  الوقت  اختيار  بل  العمل  حساب 
للجسد فقط بل أيضا الفكر والروح, فعندما تزداد الضغوط 
بأس  فال  وطأتها,  عن  للتخفيف  النفس  عن  الرتويح  من  البد 
برحلة قصرية أو ممارسة هواية مفضلة, لكي تستعيدي القوة 

والنشاط ملواجه املعوقات مجيعها اليت تواجهِك.

كيف تتخلصني من
 ضغوط العمل

روي انه دخل رسول اهلل صل اهلل عليه واله 
على فاطمة الزهراء عليها السالم فوجدها 
ما  هلا:  فقال  تبكي،  وهي  شعريًا  تطحن 
اهلل  ابكى  » ال  فاطمة  »يا  أبكاك  الذي 

لك عينًا؟.
مكابدة  ابكاني  السالم:  عليها  فقالت 

الطحني وشغل البيت وانا حامل.. 
فاطمة  يا  واله  عليه  اهلل  صل  النيب  فقال 
الرحى  وتعاىل لطحنت  لوشاء اهلل سبحانه 
لك  يكتب  ان  اهلل  اراد  وكذلك  وحدها 
ويرفع  السيئات،  عنك  وميحو  احلسنات 
األذى  احتمال  يف  اجلنة  يف  الدرجات  لك 

واملشقات.
اال  بيدها  طحنت  امرأة  من  ما  فاطمة  يا 
كتب اهلل هلا بكل حبة حسنة وحما عنها 

بكل حبة سيئة. 
يا فاطمة  ما من امرأة عرقت عند خبزها 
اال جعل اهلل بينها وبني جهنم سبعة خنادق 

من الرمحة. 
يا فاطمة  ما من امرأة غسلت قدرها اال 

غسلها اهلل من الذنوب واخلطايا. 
اال  ثوبًا  نسجت  امرأة  من  ما  فاطمة  يا 

كتب اهلل هلا بكل خيط واحد مئة حسنة 
وحما عنها افضل مئة سيئة.

يا فاطمة افضل اعمال النساء املغازل. 
اال  مغزهلا  برمت  امرأة  من  ما  فاطمة   يا 
، فتستغرب  العرش  كان هلا دوي حتت  

هلا املالئكة يف السماء .
لتشرتي  غزلت  امرأة  من  ما  فاطمة  يا 
ألوالدها او عياهلا اال كتب اهلل هلا ثواب 
من اطعم الف جائع واكسى الف عريان. 

اال  جارتها  منعت  امرأة  من  ما  فاطمة  يا 
منعها اهلل  الشرب من حوضي يوم القيامة. 
يا فاطمة مخسة من املاعون ال حيل منعهن: 
املاء والنار واخلمري والرحى , واالبرة ولكل 
بعلة  ٌبلي  املاء  منع  فمن  افة  منهن  واحدة 
بالغاشية  ٌبلي  منع اخلمري  ومن  االستسقاء 
منع  ومن  بالصداع  ٌبلي  الرحى  منع  ومن 

االبرة ٌبلي باملغص. 
اهلل  رضا  ذلك كلة  من  افضل  فاطمة  يا 

ورضا الزوج عن زوجته.
 يا فاطمة والذي بعثين باحلق بشريا ونذيرا 
لو مت وزوجك غري راٍض عنٍك ما صليت 

عليك. 

وصايا الرسول االعظم للنساء
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هي رفة جناح... وخفقة تسبيح وتهليل بن األرض والسماء. 
العتيد، يستعد  املهد  فاردًا جناحيه، حيمل على عاتقه  املالئكة  ... ها هو جربيل يقود جيشًا من 

الستقبال أشرف حفيد، سبط حبيب إله العاملن، املصطفى حممد.
هو احلسن، من بشر جربيل بقدومه، ... هو ابن فاطمة، مثرة زواج الطهر بالطهر، وكانت الوالدة 
امليمونة يف غرة شعبان، شهر رسول اهلل...كان املهد مهيًأ وعلى رأسه فطرس ينتظر الشفاعة وهو 
يتحرق شوقًا الستقبال املولود امليمون يف هذا الشهر امليمون، كيف ال وقد قال فيه رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله خماطبًا أصحابه: »هذا شهر شعبان قد هّل عليكم وهو شهري، فقد بشرني فيه ربي 
بوالدة أحبائي وأبنائي«  فبورك هذا الشهر الكريم، مبولد حبيب النيب وحبيب فاطمة وعلي، أول 
األقمار وأبهاها، وسيد الشهداء...نشأ ونا يف حجر جده، كان جربيل يهدهده ويناغيه ويهز مهده، 
وكان جده يرعاه ويغذيه بنور النبوة ولنب اهلداية، ... وكانت أمه الزهراء تضمه وتلقنه أنشودة 
الوالية، وكان أبوه االمام علي عليه السالم يربيه ويبث فيه روح التضحية واإليثار، ويعلمه علوم 
السماء واألرض اليت اختصه اهلل وذريته بها، ولكن األمة مل ترع له حرمة، وال قدرت مقامه وفضله، 

فكان ما كان... وشعبان، شهر شريف ميزه اهلل بوالدة أقمار بين هاشم.
أوهلا احلسن، الذي وصفه جده مبصباح اهلدى... كانت والدته يف الثالث من شعبان، وكان ضياء 
قمره هو األكثر سناء، أوليس هو سفينة النجاة، اليت تبحر راسخة  لرتسو على شاطئ األمان، 

فيلتحق بها كل تقي اختار آلخرته خري حياة؟! . 
... حبيب احلسن ومفتديه بروحه وإخوته،  أما ثاني األقمار فهو قمر العشريةن قمر بين هاشم، 
وحامل رايته وقائد كتيبته، ... هو الكفيل كما مساه أبوه أمري املؤمنن...هو العباس، ... الفارس 
البطل ابن أبي تراب، ميتطي صهوة جواده وينظر مينة ويسرة فريى جنود األعداء املرتدين من بين 
فهو  نفسه،  على  ولكنه ال خيشاهم  بيته،  وأهل  أخيه احلسن  على  يلتفون حوله، خيشاهم  أمية 
ويتخذ  برايته  يتمسك  قلبه،  عمق  من  نابع  إليها ضياء ساطع  يشده  وجهة سريه،  يعرف متامًا 
طريقه إىل النهر، ... وصايا أمه الطاهرة أم البنن ترن يف أذنيه، ووصايا أبيه، أن كن دائمًا رهن 
إشارة سيدك احلسن، فيجيبها، أن قري عينًا يا أماه، فلن أقصر يف ذلك، ... أنا حامل راية احلسن 
واحملامي عنه، ... أنا ساقي عطاشى كربالء، تتقطع كفاي يف هذا السبيل وال أبالي، فكما بذل 
أخي احلسن مهجته يف سبيل دين جده، كذلك أبذل مهجيت وكل ما أملك دفاعًا عن حبييب 

وقرة عيين احلسن.
أما ثالث األقمار، الذي زين مساء شعبان بنور مولده الشريف، فهو سجاد األمة وزين عبادها، كريم 
األصل واحملتد، عظيم القدر والصرب، الذي رأى بأم العن مقتل أبيه وإخوته وأبناء عمومته، وأعظم 
مصيبة هزت كيانه كانت رحلة السيب بن الكوفة وكربالء والشام واملدينة، رحلة القهر واملعاناة، 
... يا هلا من رحلة عانى فيها وبعدها اإلمام ما ال خيطر على قلب بشر، حتى كان ال يتناول طعامًا 

غال مزجه بدموعه السخية.
وأما رابع األقمار اهلامشية، فكان شبيه النيب وحبيب احلسن، سيد شباب كربالء، علي بن احلسن 

األكرب، الذي انُتهكت بقتله حرمة اإلسالم وُكسر قلب النيب واإلمام.
وأما خامس األقمار اليت سطعت يف مساء شعبان وانارت بضيائها ظلم الليالي احلالكات اليت مرت 

على أهل بيت النبوة، فهو سلطان األمة وهاديها ومهديها املوعود.
كانت والدته املباركة يف اخلامس عشر من الشهر املعظم، والدة تبعتها غيبة ثم غيبة إىل يومنا 
هذا. ويا هلا من غيبة، كان املؤمنون وال يزالون ينتظرون بفارغ الصرب وطول األمل ظهور احلجة 

وناشر  األرض  ومطهر  القرآن،  أحكام  وملقن  اإلميان  ومظهر  الزمان  »صاحب  فهو  املنتظر، 
العدل يف الطول والعرض.«

نظرها  بضياء  قلوبنا  أبصار  وأنر  إليك،  االنقطاع  كمال  هبين  »إهلي 
إليك«، والنظر إىل حمبوبنا األعظم وليك وابن وليك احلجة ابن 

احلسن، عجل اللهم فرجه وسهل خمرجه واجعلنا من أنصاره 
وأعوانه، واملستشهدين بن يديه ومقوي سلطانه، إنك 

ولي املؤمنن.

هدى حسنخمسة أقمار



إعداد:
هشام اموري ناجي

أمري الربكاوي

االنرتنت ..سوء االستخدام وادمان املستخدم

آثار التلفاز االجتماعية و السلوكية والنفسية على االطفال

روبوت يبني املنازل 6 مرات أسرع من البشر ويعرض ماليني الوظائف للخطر 

»أنهار خفية« يف الجو وراء الكوارث املناخية



يعد االنرتنت أهم وسيلة إعالمية على 
وذلك   ، الراهن  الوقت  يف  االطالق 
اضافة  استخدامها  وسهولة   ، لعامليتها 
مصادرها  تنوع  و  املعلومات  غزارة  اىل 
من  يعد  االلي  احلاسب  فان  لذلك 
اىل  وينظر  حاليا  التعليم  مصادر  اهم 
االنرتنت على اساس انه الوسيلة االهم 
و االكثر فاعلية يف عملية التفاعل و 

االتصال احمللي و العاملي .
تعريف االنرتنت 

هي تلك الوسيلة او االداة التواصلية بني 
الشبكات دون النظر للحدود الدولية 
على  ال  نقف  جيعلنا  التعريف  وهذا 
حقيقتها،  على  امنا  و  االنرتنت  طبيعة 
اذ ان االنرتنت من طبيعة تقنية انسانية 
املعلومات،  و  التقنية  اجتماع  نتاج  فهي 
ثم انها يف حقيقتها وسيلة تواصل بني 

الشبكات . 
فوائد شبكة االنرتنت : 

تبادل  ويعين  االلكرتوني:  1-الربيد 
املرسالت و احملادثات بني طرف وآخر 
يف  ذلك  يكون  وقد  اطراف،  عدة  أو 
الوقت احلالي او تسجل لرياها املستفيد 

حسب رغبته.

خالل  من  اآلراء:  وتبادل  2-احلوار 
مجيع فنون العمل االعالمي.

ميكن  حيث  العلمية:  3-الدراسة 
العلمية  املعلومات  على  احلصول 

واملنهجية واالقتصادية والطبية.
يف  االنرتنت  ساهم  فقد  4-اإلعالم: 
توسيع حركة النشر و زيادة عدد قراء 

الصحف.
5-ألعاب و ترفيه. 

مجيع  ويشمل  واسع:  علمي  6-معجم 
العلوم و املعارف. 

ادمان من نوع اخر 
فوائد  بعد كل ما ذكرناه من بعض 
ملستخدميه  االنرتنت  يقدمها  عديدة 
كقرية  ايديهم  بني  العامل  وجعل 
بني  احلدود  و  القيود  الغى  صغرية  
بين البشر و سهل العديد من الصعاب 
من خالهلا وخباصة  الناس  عانى  اليت 
االحباث  و  التجارة  و  الطب  يف جمال 
و الدراسة و.... و العديد من اجملاالت 
حتى اصبح من ضروريات احلياة و ال 
يستطيع االستغناء عنه شرحية كبرية 
ان  احلال  بنا  وصل  حتى  اجملتمع  من 
احملال التجارية و املقاهي اليت ال تقدم 

يرتادها  وال  تهجر  االنرتنت  لزبائنها 
الناس  من  بعضا  إن  بل حتى  اجلمهور 
يرفضون التزاور فيما بينهم الن احدهم 

ال ميلك يف بيته  مزود االنرتنت .
العامل  هذا  حيتويه  ما  كل  ورغم 
افكار  من  املستخدمني  امام  املفتوح 
عدد   قام  خمزية  ومشاهد  هدامة 
باتاحة وتسهيل  االباء  بالقليل من  ليس 
خدمة االنرتنت اىل ابنائهم وهم يف سن 
الطفل  ويغذي  يزود  ليبقى  و  الطفولة 
وسلبية  مدمرة  ثقافة  من  حيتاجه  ما 
وبعدها تنسلب من الطفل كل مواهب 
االبداع لديهم بسبب ادمانهم وعبوديتهم 

اىل هذا العامل الضال 
ظاهرة االدمان على االنرتنت:

من  نظرية  حالة  هو  االنرتنت:  إدمان 
االنرتنت  لشبكة  املرضي  االستخدام 
الذي يؤدي اىل اضطرابات يف السلوك، 
تقريبا  وهو ظاهرة قد تكون منتشرة 
لدى مجيع اجملتمعات يف العامل بسبب 
كل  يف  الكمبيوتر  أجهزة  توفر 
كل  يف  موجودًا  يكن  مل  وان  بيت 
احد  اىل  الذهاب  للفرد  يكفي  بيت 
له  توفر  اليت  املقاهي  أو  األصدقاء 
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استخدام االنرتنت .
االنرتنت  على  اإلدمان  ظاهرة  ويرجع 
لعدة اسباب منها امللل ، الفراغ ، الوحدة  
للفرد  يوفرها االنرتنت  اليت   ، املغريات 
و  الفرد  ميول  للكثري حسب  و غريها 
االنرتنت  إدمان  وضع مصطلح  من  أول 
هي عاملة النفس األمريكية )كيمربلي 
النفس  علم  اطباء  اول  تعد  اليت  يونج( 
الذين عكفوا على دراسة هذه الظاهرة 
 .1994 عام  منذ  املتحدة  الواليات  يف 
بأنه  االنرتنت  إدمان  )يونج(  وتعرف 
من  أكثر  االنرتنت  شبكة  استخدام 

38 ساعة اسبوعيًا.
أعراض االدمان االنرتنت : 

حيس مدمن االنرتنت بانه يف حالة قلق 
عن  الكمبيوتر  يفصل  حني  توتر  و 
بالغة  بسعادة  حيس  حني  يف  االنرتنت 
انه  كما  استخدامه،  اىل  يرجع  حني 
استخداماته  لفرتة  دائم  ترقب  حالة  يف 
املدمن  حيس  وال  لإلنرتنت،  القادمة 
االنرتنت  على  يكون  حيث  بالوقت 
اجتماعية  مشاكل  يف  إدمانه  ويتسبب 

واقتصادية و عملية .
فرتات  اىل  االنرتنت  مدمن  وحيتاج 
ليشبع  االستخدام  من  اطول  و  اطول 
رغبته كما ان مجيع حماوالته لإلقالع 
ما  كثريا  و  بالفشل  تبوء  االدمان  عن 
الوسيلة  هذه  االنرتنت  مدمن  يستخدم 

ليتهرب من مشاكله اخلاصة ..
االثار النفسية لإلدمان على االنرتنت: 

)شبكة  االنرتنت  شبكة  تعدُّ 
يف  التقنيات  أحدث  من  املعلوماتية( 
بتقنيات  ترتبط  وهي   ، احلالي  الوقت 
الكومبيوتر  و  املعلومات  و  االتصال 
أواخر  منذ  تطورا كبريا  تطورت  اليت 
القرن املاضي ، والتزال تتطور بسرعة 

و استمرار . 
قضاء  مبعنى  االنرتنت  على  اإلدمان  و 
اهمال  و  الشبكة  مع  طويلة  أوقات 
القيام  جيب  اليت  باملسؤوليات  القيام 
بها امر واقع ، وهناك تفسريات عديدة 
اليت  الشخصية  املتعة   : ومنها   ، لذلك 
جذابة  تقنية  فهي  التقنية  هذه  تقدمها 
تتطلب الوقت ، وميكن للفرد ان يشعر 
ان  . كما  من خالهلا  لنفسه  بتحقيقه 
اهلرب من مشكالت عملية و اجتماعية 

يعترب عاماًل هاما 

ظهر االعالن منذ حوالي )3000( عام قبل امليالد عندما وظف السومريون بعض 
. وال زالت االشارات املصنعة من احلديد املطاوع  الصور لإلعالن عن بضائعهم 
من  الوسطى  العصور  شوارع  من  العديد  طول  على  التجارية  احملال  فوق  معلقة 
يرتبط  و   . باحملل  متعلقة  خدمات  و  بضائع  عن  إعالن  معظمها  يف  وهي  أوربا 
اإلعالن باإلنتاج حيث إن وفرة البضائع حتتاج بالضرورة البحث عن مشرتين هلا  
للثورة الصناعية مبا صاحبها من كثافة  لذا فصناعة االعالن هي نتاج طبيعي 
يف االنتاج لكل انواع البضائع . وقد أنشئت اول وكالة إعالن يف اجنلرتا عام 
)1812( و على مدى قرن ونصف تزايدت صناعة اإلعالن ومنت حتى بلغت نسبة 

أعماهلا اىل االف من املاليني من الدوالرات 
حيث بدايات القرن العشرين كانت البضائع و األغذية تعبأ يف أعمدة أو انابيب 
دون أي تعليمات عن مصدرها . و قد تطورت العالمة التجارية لتعرب عن التميز 
من  يتأكد  ان  املستهلك  بها  يستطيع  وسيلة  لتكن  و  اجلودة  عالية  للمنتجات 
ان شراء بضائع هلا نفس اجلودة ممكنا يف املستقبل. وبالفعل اصبحت العالمة 
التجارية وسيلة للمنتجني لتطوير اعماهلم فالعالمة التجارية متكنهم من سرعة 
اثبات متيزهم و متنحهم الفرصة لتوسيع شهرتهم. اما )اللوجو( فهو نتاج طبيعي 
للعالمة التجارية و قد تغريت عرب السنني اساليب تصميم العالمة التجارية رغم 

استمرار ثبوت هويته االصلية
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يبدأ نفوذ التلفاز على االطفال من سن ثالث سنوات ، و يتزايد 
مبرور الوقت ، وقد حيرم الطفل بذلك يف هذا السن املبكر من 
التجربة احلياتية الفعلية اليت تتطور من خالهلا قدراته إذا شغل 
يعترب  الذي  اللعب  ممارسة  من  )حيرمه  ، كما  التلفاز  مبتابعة 
من ممارسة  ، كما حيرمه  النفسي  و  اجلسمي  لنموه  ضروريًا 

نشاطاته اخلاصة الضرورية كاملطالعة ، و احلوار مع والديه(
و األفكار  للمناظر  ، ألنه يستسلم  الطفل  يعطل خيال  والتلفاز 
اليت تقدم له ، دون أن يشارك فيها و عليه يغيب حُسه النقدي 
، وتكون قدراته العقلية و حدها هي اليت تعمل دون املشاركة 
بالتفكري و هو ال يبذل أي جهد يف تشكيل ما يراه فاجلهاز هو 
الفاعل ، وهو الناقد ، ويقتصر دور الطفل على رؤية ما ُيعرض – 

أو باألحرى ُيفرض- عليه 
دون  الفكر  تقدم  التلفاز  يقدمها جهاز  اليت  املبعثرة  الثقافة  ان 
يراه  ما  قادرًا على وصف  الطفل  و يصبح  النفس  اىل  تدخل  ان 
من مناظر و صور ، و يتذكر بسهوله األشكال العامة للمدن و 
املناظر الطبيعية و بذلك خيدم التلفاز الذاكرة أكثر من التفكري 
، وجبانب إشغاله النشء عما يفيدهم من القراءة و االستذكار 
، فانه يستفرع طاقتهم املتدفقة و يستهلك قدرتهم الفائقة على 
بالتالي حُيشى  احلفظ يف حفظ  االعالنات و ترديد شعاراتها  
ره اهلل عز وجل  ذهنهم مبا يزاحم حفظ القران الكريم الذي يسَّ

ِكٍر  دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ للذكر قال تعاىل : َوَلَقْد َيسَّ
و  املشاغبة  ينمي  ، كما  املغامرة  حب  النشء  يف  التلفاز  ُيشبع 
العدوانية عن طريق حماكاة املمثلني ، و يزرع يف نفوسهم التمرد 
من  والسخرية   ، األخالقية  القيود  من  والتحرر   ، الكبار  على 
اهلزء  و  الضحك  تثري  مادة  التعليم  و  الثقافة  ، وجيعل  املدرسني 

واالستخفاف 
املصدر: االجهاز على التلفاز حملمد بن امحد ملقّدم

آثار التلفاز االجتماعية و السلوكية و النفسية على األطفال

يقصد بالتخطيط االذاعي والتلفزيوني هو توظيف االمكانات 
املادية و البشرية خالل سنوات اخلطة من اجل بلوغ االهداف 
املرسومة مع االستخدام االمثل للطاقات املتوفرة فالتخطيط 
واقعها  اليت هي يف  االهداف  يعين، هو عملية حتقيق  هنا 
صوٌر ادراكية عن احلالة املستقبلية اليت يتطلب بلوغها ، 
مع القناعة بأن التصور املستقبلي هو انبثاق للحاضر ونتاج 

مثمر له.
الثالث بشكل كبري على عملية  وتعول معظم دول العامل 
التخطيط االذاعي املسموع و املرئي من اجل تنمية جمتمعاتها 
على حتقيق  تعمل  اليت  األوليات  حيث حتدد  بها  واالرتقاء 
هذه اخلطط ضمن نطاق زمين حمدد وحسب طبيعة اخلطة 
حاجات  لتلبية  كبرية  ميزانية  رصد  يتم  لذلك  املوضوعة 
هنا  الرباجمي  التخطيط  يتضمن  ال  و  ادامته،  و  التخطيط 
حتديد االهداف حسب بل يشمل على رسم اخلطط و التنسيق 
ووضع الربامج و املتابعة و التقويم و اخلطة الناجحة هي اليت 
تتصف بالشمول و التكامل اي مبعنى التكامل مع اخلطط 
على  تعتمد  وهي  اجملتمع  اهداف  لتحقيق  االخرى  الوطنية 
كفاءة العاملني و قدراتهم على التنفيذ السليم و بالقياس و 
التقويم املستمر بواسطة البحوث و االستبيانات و نتأكد من 
سالمة اخلطة وجناح التنفيذ ، فمقياس االستماع و املشاهدة 
املستمعني و  الرسائل االعالمية وقوة بث وعدد  ذيوع  ومدة 
الربامج املفضلة و الوقت املفضل للمشاهد او االستماع كلها 
مؤشرات اساسية تساعد املعنيني على رسم اخلطط السليمة 

و هذا ما تفتقر له مؤسساتنا اإلعالمية ، و ال سيما اإلذاعية 
و التلفزيون .

وتعد عملية التخطيط الرباجمي يف االذاعة و التلفزيون مسالة 
هامة ، يتوقف عليها مدى جناح او فشل الرسالة االعالمية 
اليت يتوجه بها اىل اجلمهور لذلك ال بد ان ختضع اىل اسس 
طبيعة  و  تنسجم  اجتماعية  و  نفسية  دراسات  و  قواعد  و 
املوضوعة  اخلطة  تكون  ان  جيب  إذ  املستهدف  اجلمهور 

ملبية مليول ورغبات املستمعني و املشاهدين .
لـ)عبد  املمارسة  و  التخطيط  : االعالم اشكاليات  املصدر 

الرزاق الدليمي(

التخطيط الربامجي يف االذاعة و التلفزيون
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من  يف كثري  )جاء  وقد  القدم  منذ  احللبة  العرب  عرف 
املصادر( أن األطباء العرب كانوا ينصحون بطبخ احللبة 
باملاء لتليني احللق و الصدر و البطن و لتسكني السعال و 
عسر النفس و الربو تفيد لألمعاء و البواسري... وكذلك إذا 

طبخت و غسل بها الشعر جعلته جمعدا مجيال ...
ويف الطب احلديث تبني من حتليل احللبة أنها غنية باملواد 
الربوتينية و الفسفور و املواد النشوية وهي متاثل يف ذلك 
الكولني  مادتي  أيضًا  ، كما حتوي  احلوت  زيت كبد 
محض  تركيبها  يف  يقاربان  هما  و  الرتيكونيلني  و 
، كما حتتوي  )ب(  فيتامنيات  أحد  هو  و  النيكوتينيك 
بذورها على مادة صمغية و زيوت ثابته وزيت طيار يشبه 

زيت اليانسون .
وميكن أن تؤكل مطبوخة للتغذية وفتح الشهية و لزيادة 
بعض  يف  ينفع  أنه  حيث  مغليها  يشرب  كما   ، الوزن 
للفتيات يف  تعطي  ....و  الصدرية   و  املعدية  االضطرابات 

زمن البلوغ لتنشيط الطمث ، و كذلك لفقر الدم و لضعاف البنية 
للشهية و للنحفاء.

املزمن  اإلمساك  اإلمساك  ضد  العسل  مع  األقدمون  وصفها  قد  و 
وألمراض الصدر و احللق و السعال و الربو و البلغم .....كما تفيد يف 
إزالة الكلف من الوجه وهي و تشري الدراسات احلديثة اىل ان زيت 

احللبة يدر حليب املرضع ويفتح شهيتها للطعام.
اإلعجاز العلمي :

احللبة هلا فوائد عديدة ، وقد أجريت اهلند حبوث عديدة عليها يف 
القرن احلالي ، و أثبت ان 2جرام من احللبة املطحونة تعادل وحدة 
أنسولني ، لذلك تستخدمها اهلند حاليًا يف عالج مرض السكر من 
وكذلك   ، اخلارج  من  األنسولني  على  املعتمدين  أي   ، األول  النوع 
النوع الثاني ، أي غري املعتمدين على االنسولني من اخلارج . و حتتوي 

احللبة على سالسل البيتيدات املرتبطة بالزنك، اليت اليها التأثري على 
سكر الدم وهذا عالوة على  زيادة ما بها من األمحاض اإلمنية و 
الكربيتية ، وهي اليت تساعد على حتويل السالسل البيتيدية ملصنعات 
البنكرياس اىل انسولني فعال ...و تشري األحباث اىل ان بذور احللبة 
آالم  تستخدم يف حاالت  لذلك   ، لاللتهاب  مادة مضادة  حتتوي على 

املفاصل ، كما ان كمادات احللبة تستخدم يف عالج اجلروح.
املواد الفعالة :

، و هي مادة هلا مفعول  بذور احللبة على مادة ديوسجنني  -حتتوي 
شبيه مبفعول هرمون االسرتوجني االنثوي ، ولذلك تستخدم يف عالج 

متاعب املرأة يف سن الياس
من  ها  وغري  اللنب  ادرار  من  يزيد  منها  املائي  املستخلص  ان  -ثبت 

الفوائد اليت تنفع اجزاء خمتلفة من اجلسم 

 Wolfram( شولتز  وولفارم  كشف  فقد  طب(  )ويب  موقع  حسب 
Shultz( األكادميي البارز يف جامعة كامربيدج والباحث املشهور يف 
بها  يوضع  اليت  واجلذابة  امللونة  األغلفة  أن  عن  مؤخرًا  األعصاب  طب 
الطعام السريع حتفز إفراز مواد كيميائية يف اجلسم قد تغري الشخص 

ليتناول منها ما يفوق حاجته.
الدوبامني، وهو  الدماغ يبحث عن طرق حتفز إطالق  الباحث أن  وأفاد 
ناقل عصيب يلعب دورًا هامًا يف الشعور بالسعادة، ويعتربه الدماغ جائزة 
يتوق للحصول عليها، لذا تتغري السلوكيات وتتكيف لدى كل شخص 
تبعًا ملا حيفز حصول الدماغ على جائزته ليصل مرحلة االنتشاء والسعادة. 
ووجد يف حبوثه اليت استمرت أعوامًا أن األفكار واملشاعر اليت تتولد 
تعترب  بالدهون  واملليء  والدسم  السريع  الطعام  رؤية  عند  اإلنسان  لدى 
األشخاص  من  الكثري  يدفع  قد  ما  الدوبامني،  إلطالق  عوامل حمفزة 

التباع نظام غذائي غري صحي، ملا يشعرهم به ذلك من سعادة.
بشراء  تغريك  امللونة  األغلفة  فإن  دمسة،  سريعة  ألطعمة  شرائك  وعند 
األغلفة  تتالعب  ثالجتك سوف  فيها  تفتح  مرة سوف  املزيد، ويف كل 
راقب  لذا،  وبشراهة.  الطعام  هذا  تناول  على  لتحفزك  بدماغك  امللونة 
نفسك يف املرة القادمة اليت تشرتي فيها هذه األطعمة وكيف تتصرف.

هكذا تخدعك األغلفة امللونة للطعام السريع

الحلبة
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حسبما نشر على موقع روسيا اليوم االلكرتوني : ان العديد من 
خرباء التغذية قالوا أن االمتناع عن الطعام بعد الـ 6 مساء أمر 
جيد، ولكن يف الواقع بعض األطعمة تؤكل يف املساء، وتساعد 

على حتسني حالة األعصاب واجللد والنوم.
اليت  األطعمة  من  قائمة  الباحثني  من  وأصدرت جمموعة  هذا 
تناول  فإن  للخرباء،  ووفقا  مساء،  الـ6  بعد  تؤكل  أن  ميكن 
هذه األطعمة بشكل معتدل ال يؤثر سلبا على شكل اجلسم، 
بل على العكس متاما، قد تساعد على جعل شكل اجلسم 

أفضل.
وينصح اخلرباء باملنتجات اليت حتتوي على الربوتني والفيتامينات 

واملواد املغذية، اليت هلا تأثري حمدد على الدماغ واجلهاز العصيب، 
وتؤدي إىل حتسني نوعية النوم ليال.

وتضم القائمة، اليت مت جتميعها من قبل فريق دولي من خرباء 
حساء  اململح،  غري  الفستق  الداكنة،  الشوكوالتة  التغذية، 
الدجاج، وبذور اليقطني، والدجاج واحلليب والعسل واألرز املسلوق 

واللوز والشاي والزجنبيل.
من  الكثري  على  حتتوي  املنتجات  هذه  أن  إىل  األطباء  وأشار 
مستويات  من  باحلد  للجسم  يسمح  ما  األكسدة،  مضادات 

االلتهاب وعودة ضغط الدم إىل طبيعته.

هناك مبادئ اساسية تعني على االحتفاظ 
مبا لدينا من صحة نفسية ، وعلى وقاية 
تعود  اليت  املتاعب  من  كثري  من  أنفسنا 
بآثارها السلبية على سلوكنا مبا ختلفه يف 
نفوسنا من بصمات ، وأهم هذه املبادئ :

1-اعرف نفسك : حاول أن تعرف نواحي 
ترسم  أن   ، نفسك  يف  الضعف  و  القوة 
ال  الفعلية  قدراتك  وفق  طموحك  مستوى 
امرًأ  اهلل  وَرِحم   ».. أمانيك  و  خيالك  وفق 
عرف قدر نفسه » ..حاول أن تتعرف على 
الشخص  اليت حتركك ، فجهل  دوافعك 
و  متاعبه  من  لكثري  مصدٌر  بدوافعه 
و  ..واجه خماوفك  اندفاعاته  و  مشاكله 
حللها ، سجل على ورقة ما تراه من أسباب 
صالتك  ويف  بيتك  ويف  عملك  يف  قلقك 
تافهة  األسباب  هذه  كانت  فإن  بالناس 
فأتركها ، وإن كان البد منها فاحتملها 
، وتصور دائمًا أن هناك من هو يعاني أشد 
بكثري مما تعانيه و أنك أفضل حااًل منه 
، فهذا يهيئ للنفس الرضا الذي هو سبيل 

للصحة النفسية 
شخٌص  هناك  ليس   : نفسك  2-ال ختدع 
خيلو من العيوب .. اعرتف لنفسك بعيوبك 
حتاول  وال   ، احملمودة  غري  دوافعك  و 
إنكارها أو جتنب مواجهتها أو التهوين من 
أمرها ، وال ختدع نفسك تربكها للزمن ، 
فالكبت من أضراره إنكار الواقع وخداع 

أشد  من  وهو  الذات 
األمور على النفس .

املشكالت  حل  3-تعلم 
الصحيحة  بالطرق 
حلل  العلمي  :األسلوب 
األسلوب  هو  املشكالت 
الوحيد حللها حاًل واقعيًا 
األسلوب  وهو   . سليمًا 
تفكريًا  يتطلب  الذي 

مواحيها  مجيع  من  املشكلة  يف  جادًا 
فور  وعالجها  املشكلة  حسم  وحماولة 
ظهورها ، وأن جيد هلا حاًل دون تسويف 
، فتعليق األمور دون بت يبعث يف النفس 

القلق ويثري الصراعات النفسية .
وينبغي يف حالة عدم استطاعة حل املشكلة 
بنفسك ، أن تأخذ مشورة غريك ، إذ ما 
الذي مينع أن تستثري من لدية اخلربة يف 
العقلية  مداركة  باتساع  وتستفيد  احلياة 
بأبعادها  املشكلة  النظر يف  وقدرته على 
و حتليلها ووضع احلل هلا مبقتضى وزنها 

و قدرتها ؟
4-إتقان عملك : ال حتاول أن تنجز ثالثة 
أشياء يف وقٍت واحد أو أكثر من شيء يف 
آن واحد ، ألن هذا يف تصور علم النفس 
يعين قصورك عن اتقان أي واحد منها .. 
لو كان شعارك » الكيف قبل الكم » 
لكان خريًا و أبقى منها  ، ففي اإلتقان 

يرفع  الذي  الفوز  و  بالنجاح  وشعور  أمانة 
أفضل  فهو   ، للشخص  املعنوية  الروح  من 

سبيل اىل زيادة الثقة بالنفس .
مثاًل  للطالب  بالنسبة  يعين  ال  واإلتقان 
اإلسراف يف املذاكرة و إمنا يعين الوصول 

اىل استيعاب ما ستذكره من دروس .
5-ركز أنتباهك يف احلاضر : ال تكثر 
و  والتوجس  ن  فاتك  ما  التحسر على  من 
اخلوف مما هو آت ، بل عود نفسك على 
خري  فهذا  احلاضر،  يف  انتباهك  تركيز 
اإلعداد  و  البت  وسرعة  لإلتقان  وسيلة 
للمستقبل .. و النشاط يف انهاء عمل اليوم 
على خري ما يكون دو ن إسراف يف تأمل 
يغشاه  تأماًل  لذاتهما  املستقبل  و  املاضي 
كما  احلاضر  متعة  يسلب  الذي  القلق 
يسلب االستعداد للغد مبا يتطلب من قوة 

حتمس و إقدام .
املصدر : اخلجل اسبابه و عالجه /21

 

أطعمة ينصح بأكلها مساًء

كيف تحافظ على صحتك النفسية ؟
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ذكرت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس و تسال، 
إمكانية  تسعى الستكشاف  جديدة  يدعم شركة  موسك،  إيلون 

دمج الدماغ البشري مع الذكاء االصطناعي. 
ولعب موسك دورا نشطا يف إطالق الشركة اجلديدة اليت حتمل اسم 
»Neuralink« من أجل تطوير األجهزة اليت ميكن زرعها يف الدماغ 

البشري، وفقا لصحيفة وول سرتيت جورنال.
ويهدف موسك من خالل هذه الشركة إىل تطوير العلوم العصبية من 
خالل إنشاء مججمة حاسوبية ملعاجلة األمراض ومساعدة البشر، يف 
نهاية املطاف، على االندماج مع الربجميات مما ميكنهم من مواكبة 

التطورات اليت حيققها الذكاء االصطناعي.
يشكل  االصطناعي  الذكاء  بأن  سابقا  صرح  قد  موسك  وكان 

تهديدا كبريا للبشرية.
هذه  أن  يعتقد  بأنه  فري«  »فانييت  لصحيفة  مؤخرا  موسك  وصرح 

لن  اجلديدة  التكنولوجيا 
مخس  أو  أربع  قبل  تتحقق 

سنوات.
اجلديدة  الشركة  وختطط 
للتكنولوجيا  منوذج  لتقديم 
الدماغ  اليت ميكن زرعها يف 
املساعدة يف  البشري من أجل 
بينها  من  عدة  أمراض  عالج 

الصرع واالكتئاب.
ومن املقرر أن يتم تسجيل شركة »Neuralink« يف والية كاليفورنيا 
على أنها شركة أحباث طبية، وقد بدأ رائد األعمال فعليا انتداب 

العديد من األكادمييني رفيعي املستوى يف جمال علوم األعصاب.

يذهب أقل من 1% من النفايات املنزلية يف السويد إىل القمامة، 
مصادر  وتوفري  متجددة،  طاقة  إىل  منها   %99 تدوير  إعادة  مع 
احلرارة والكهرباء ملئات اآلالف من األسر خالل العام 2016. 

وتعد السويد واحدة من أوائل الدول اليت وضعت ضرائب عالية 
على الوقود األحفوري العام 1991، كما يوجد لديها نظام إعادة 
البلدان  من  النفايات  استرياد  يتم  الكفاءة، حبيث  عالي  تدوير 
األخرى، مثل بريطانيا، للحفاظ على استخدام »حمطات احلرق«.

وقالت، آنا كارين غريبوول، مديرة االتصاالت يف مجعية إعادة 
تدوير وإدارة النفايات السويدية: »يف اجلزء اجلنوبي من أوروبا، ال 
يستخدمون النفايات للتدفئة، ولكننا نستخدمها كبديل للوقود 

األحفوري«.
ويتيح هذا النظام إمكانية تعامل الشركات اخلاصة مع اجلوانب 
الفعلية  الطاقة  تذهب  حيث  النفايات،  وحرق  السترياد  التجارية 

احملققة إىل شبكة التدفئة الوطنية يف املنازل.
ويتكون الدخان املنطلق من حمطات إعادة التدوير، من %99,9 
من ثاني أكسيد الكربون غري السام، وكذلك املاء الذي يتم 
تصفيته، هذا وُتستخدم املواد املتبقية من تصفية املياه القذرة، يف 

جتديد املناجم املهجورة.
على  جدا  حريص  السويدي  الشعب  »إن  كارين:  آنا  وأضافت 
السلطات  وتعمل  البيئية«،  القضايا  ومناقشة  الطبيعة  محاية 
األخرى جلمع  املستقبلية  التقنيات  تقييم  على  بنشاط  السويدية 

النفايات، لذا تعد السويد منوذجا عمليا بالنسبة للعامل أمجع.

السويد تخلو من القمامة

إيلون موسك يؤسس شركة جديدة لربط الدماغ البشري بالذكاء االصطناعي

اخلفية«  بالـ«أنهار  يسمى  ما  أن  املناخ  علماء  من  عدد  .أكد 
الكوارث  وراء  السبب  هي  اجلوي  الغالف  طبقات  املوجودة يف 
املناخية اليت حتدث يف مناطق خطوط العرض الوسطى لألرض. 
ووفقا للعلماء فإن »تلك األنهار من أخبرة املياه املوجودة يف طبقات 
غالف األرض هي السبب وراء 75% من الرياح العاتية، واهلطوالت 
الوسطى  العرض  خطوط  مناطق  تضرب  اليت  القوية  املطرية 
لكوكبنا، وتلك الظاهرة تسببت حبدوث أكثر من 19 كارثة 

مناخية بني عامي 1997 و 2003«.
وأوضح العلماء أنهم توصلوا إىل تلك النتائج بعد دراسات مطولة 
مشلت أحوال الطقس والتغريات املناخية وهطوالت األمطار اليت 
الدراسات  تلك  وقارنوا   ،2014 و   1997 عامي  بني  حصلت 
املياه من كوكب األرض، واليت حصلوا عليها  تبخر  مبعدالت 
من حمطات دراسة الطقس املوجودة يف غرب كندا ومشال أوروبا 
وأمريكا اجلنوبية، حيث ميكن رصد تبخر املاء  ملدة 30 إىل 

35 يوما كل عام.
يذكر أن عددا من علماء املناخ األمريكيني كانوا قد حتدثوا 
باالنقراض اجلماعي  األنهار اخلفية،  يف وقت سابق عن عالقة 
للعديد من الكائنات املوجودة على سطح األرض، وبينوا أن ما 
عبارة عن كميات كبرية من خبار  اخلفية«  بالـ«األنهار  يسمى 
املاء احملمولة يف اهلواء، املوجود يف طبقات الغالف اجلوي واليت ال 
ميكن رؤيتها بالعني اجملردة بسبب توزعها بني الغازات املختلفة 

اليت حتيط بكوكبنا.

»أنهار خفية« يف الجو وراء الكوارث املناخية
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مهنة من مدينتي:

تعرف الصني منذ وقت طويل بهوائها امللوث نتيجة منو التصنيع يف 
العقود األخرية، إال أنها يف اآلن ذاته من الدول الرائدة يف العامل 

يف جمال الطاقة الشمسية. 
تشينغهاي  مقاطعة  يف   »Longyangxia Dam Solar« ويعد 
يف  الشمسية  للطاقة  حقل  أكرب  رمسيا،  الصني،  غرب  بشمال 
4 ماليني لوح مشسي ويغطي مساحة قدرها  العامل حيث يضم 

27 كلم مربع.
وتسلط الصور اليت التقاطها القمر الصناعي »الندسات 8« التابع 
الفضاء  لوكالة  التابع   »2 »سانتينال  الصناعي  والقمر  لناسا، 
التقدم  على  الضوء   ،2017 ويناير   2013 أبريل  يف  األوروبية، 

الضخم يف هذا املشروع يف غضون أربع سنوات فقط.
يكفي  ما  النظيفة،  الطاقة  من  ميغاواط   850 املزرعة  وتنتج 
لتقرير صادر عن  بالطاقة وفقا  ألف أسرة صينية   200 لتزويد 
ألف   140 يعادل  ما  بوست«،  مورنينغ  تشاسنا  »ساوث  صحيفة 

منزل يف الواليات املتحدة وفقا جمللة »ساينتيفيك أمريكان«.
وعلى الرغم من ذلك فإن الطاقة الشمسية قّدرت بـ1% فقط من 
إمجالي إنتاج الطاقة يف الصني باملقارنة مع »ملك الفحم« الذي 

مايزال يسيطر على جمال الطاقة يف البالد.

املتجددة يف جامعة هونغ  يانغ هونغ شينغ، أستاذ الطاقة  وقال، 
الوحدات  بناء  تكلفة  اخنفاض  »إن  التطبيقية:  للفنون  كونغ 
يف  الرئيسية  امليزة  هي  الصني  يف  الشمسية(  الضوئية)األلواح 
البالد«، مشريا إىل أن العقبة الرئيسية اليت تعوق انتشار الطاقة 
الشمسية على نطاق واسع هي »البنية التحتية املتخلفة للغاية واليت 

ال ميكنها ختزين الطاقة املنتجة«.
حلول  لتوفري  واحد  وباناسونيك كفريق  تسال  تعمل  ذلك،  ومع 
ختزين الطاقة منخفضة التكلفة عن طريق مصانعهم الضخمة.

دوالر يف  مليارات   103 استثمرت  الصني  أن  بالذكر  واجلدير 
سجلت  اليت  السنة  وهي   ،2015 العام  املتجددة  الطاقة  جمال 
خالهلا الصني رقما قياسيا ألكرب قدرة من الطاقة الشمسية اليت 

مت تثبيتها يف سنة واحدة يف التاريخ البشري.

 صور أضخم حقل للطاقة الشمسية يف العالم من الفضاء

صمم الباحثون روبوتا جديدا ميكنه القيام مبهمة البناء 6 مرات 
أسرع من العمال، ومن املقرر أن يصل إىل مواقع البناء يف بريطانيا 
خالل عامني بعد بدء عمله الفعلي يف أمريكا.  وميكن للروبوت 
شبه اآللي »ماسون«، امللقب بـ »سام«، بناء 3 آالف قطعة من الطوب 

يوميا، يف حني أن عامل البناء يبين يف املتوسط 500 فقط.
على  كبريا  خطرا  تشكل  قد  البناء  روبوتات  إن  اخلرباء  وقال 
وظائف اآلالف من عمال البناء.وُصمم »سام« من قبل شركة بناء 
الروبوتات ومقرها نيويورك، حيث ُزود حبزام ناقل وذراع روبوت مع 
مضخة، وال ميكن االستغناء عن العامل من أجل نقل الروبوت إىل 

املكان احملدد مع الطوب.
وتقوم الذراع اآللية بوضع الطوب يف اخلرسانة، حيث يقوم عامل 
هذه  وبدأت  الطوب،  من  املزيد  وضع  قبل  العملية  مبراقبة  البناء 

الروبوتات بالعمل الفعلي يف مواقع البناء بالواليات املتحدة.
وقال ريتشارد فالنتني سيلسي، مستشار البناء: »ستكون الروبوتات 
قريبا يف مواقع البناء، للقيام بأعمال البشر ولكن بشكل أسرع 

من احلالة املعتادة«.

متكن الباحثون أخريا من العثور على تفسري فلكي لسر كويكب 
صغري رصده العلماء قبل سنتني وأوقعهم يف حرية كبرية ألنه يسري 
منذ مليون سنة عكس اجتاه آالف الكويكبات األخرى دون 

أن يصطدم بها.
تزيد  ال  الذي  الصغري  الكويكب  إن  من كندا  باحثون  وقال 
مساحته على ثالثة كيلومرتات مربعة يهيم منذ مليون سنة على 
قطع  وقد  املشرتي،  مدار كوكب  يف  مسار خمالف  يف  األقل 
املعتاد  االجتاه  ضد  الشمسي  نظامنا  يف  دورة  ألف  حنو  بالفعل 

للدوران دون أن يصطدم بشيء.
بول فيجرت -من جامعة ويست  الباحثون حتت إشراف  وأوضح 
أونتاريو مبدينة لندن الكندية- أن هذا الكويكب الصغري الذي 
مل يكتشف إال عام 2015 ال يتجنب فقط التصادم بكوكب 
أيضا  يتجنب  بل  املخالف  الدوران  هذا  أثناء  العمالق  املشرتي 

التصادم مع ستة آالف كويكب آخر تدور يف فلك املشرتي.
 2015« رمز  العلماء  أعطاه  الذي  الكويكب  هذا  لكن 
بالقرب من  الوحيد الذي يفعل ذلك  BZ509« هو الكويكب 
مسار أحد الكواكب الكبرية، ويتوقع الباحثون أن تبعد جاذبية 
املشرتي مثل هذا الكويكب املخالف عاجال أو آجال عن مساره 

احلالي.

روبوت يبني املنازل 6 مرات أسرع من 
البشر ويعرض ماليني الوظائف للخطر 

كويكب يسري 
عكس املسار من 
دون أن يصطدم 
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

صناعة العباءة الرجالية )العبايجية(
مهنة من مدينتي:

مذكرات رجل نجفي

معتقل العمارة الشهير
حوار يف مجلس ثقايف
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تعد  العباءة كمهنة  فأن صناعة  وعلى كل حال 
ان  إذ  االشــرف  النجف  مدينة  املهن يف  اقــدم  من 
للعباءة النجفية تراثا عميقا ومسعة طيبة يف احناء 
العراق وكذلك دول اخلليج العربي وبالد الشام و 
بقية الدول االخرى اليت تلبس العباءة العربية ومنذ 

زمن يعود اىل بداية القرن التاسع عشر امليالدي.
باحلركة،  مفعما  فوجدته  صباحا  السوق  دخلت 
أحد  وهــو  الشكري  نــوري  احلــاج  هناك  والتقيت 
أرباب هذه املهنة األصيلة، و بعد التحية والسالم 

و  باحلركة  العامرة  االســواق  العباجيية من  سوق 
منذ  املشهورة  و  املهمة   االســـواق  من  وهــو  العمل 
القدم حيث يقع بالقرب من الصحن الشريف وهو 
من تفرعات السوق الكبري و اكرب روافده و لعله 
كان قبل التوسعات وفتح الشوارع كان ملتصقًا 
جبدار الصحن الشريف إذ أن احدى ابواب الصحن 
عقيل(  بن  مسلم  )باب  العقل  بباب  تسمى  كانت 
الــذي  العربي(  العقال  )صــنــاع  العقل  ســوق  حيث 
معه  يتداخل  بل  العباجيية  بسوق  مباشرة  يرتبط 

مهنة من مدينتي

سوق »العبايجية« وخياطة

 العباءة العربية..

96 العدد 105- لشهر شعبان املعظم 1438 ه�



اشهر  عن  فسألته  احلديث  أطــراف  معه  تبادلت 
)العباجيية( يف النجف االشرف فاجاب قائال: هم 
اذكر  لكن  أمسائهم  ال حتضرني كل  و  كثر 
يوسف شنون  احلــاج  و  شنون  عبد  )احلــاج  منهم: 
الشيخ جواد الكرعاوي و احلاج  و احلاج حممد 
حممد رضا مشس على و احلاج عبد النيب والسيد 
و  الشكري  مهدي  احلــاج  و  املؤمن  عيسى  جابر 
احلاج جميد الشكري و احلاج ابراهيم الكعيب 
و احلاج عطا اهلل خزعل واحلاج عبد علي مطرود 
و احلاج حمسن راشد احلجار.. و من صناع العباءة 
و  احلــاج حسن  و  مشهدي  عباس  احلــاج  القدماء 
احلاج مهدي النيار و احلاج حممد باجي شنون و 
احلاج يوسف كعيد ابوغنيم و السيد طالب السيد 
كاظم و احلاج شاكر الكالبي و احلاج عزيز 
اذكر  مل  من  ويعذرني  تطول  القائمة  و  تركي 
أمسه( قاطعته قائاًل اجملال اليسمح بذكر الكثري 
العباءة  تصف  كيف  آخــر  ســـؤال  وعــنــدي  منهم 
العباءة  انتاج  )بداية  أجــاب:  ؟  النجفية  الرجالية 
عبارة   لــون  اي كــل  لونني  على  وكــانــت  بسيطة 
)السعدونية  وتسمى  10ســم  عرضها  مسطرة  عن 
ولكنها  العشرين  القرن  بداية  حتى  واستمرت   )
اليوم  القديم ولكن طورت  اثرها  وبقي  انقرضت 
ومن  واحد  لون  وهي  )الربيم(  العباءة  لتحل حملها 
اكثر  العمل  تطور  بعدها  ثم   ، اخلالص  الصوف 
من  واللحمة  القطن  و  السنيتم  من  السدة  ليصبح 
بداية  ويف   ، )املــاريــنــه(  فسميت  احملسن  الصوف 
الكاظمية  باشا يف  فتاح  اخلمسينات ظهر معمل 
فيها  اليت  احملسنة  االجنبية  الغزول  يصنع  واخــذ 
انتاجها  وكــان  النقي  الصوف  من  كبرية  نسبة 
الغزول  استوردت  وبعدها  االسرتالي  الغزل  يسمى 
االنكليزية  من الوبر االنكليزي اجليد وتطورت 
وانتعشت هذه  الشتوية  الرجالية  العباءات  حياكة 
وحتى  الستينات  من  الفرتة  يف  النجفية  الصناعة 
و  قــلــت  وبــعــدهــا  املــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينات 
العباءة  من  النوع  هلذا  بالنسبة  حياكتها  انعدمت 
ولكن ظهرت بداًل عنها العباءة البهارية ) أي بني 
)جومة  يف  تصنع  وكــانــت   ) الصيفي  و  الشتوي 
القمجي( ومادتها الصوف االنكليزي و االسرتالي 
و النيوزلندي ، و كان هناك معمل يف بغداد يصنع 
الغزول املخلوطة جنفاص وقطن اىل ان جاءت حقبة 
املكننة  دخلت  و  املــاضــي  الــقــرن  يف  الثمانينات 
انواع  بصناعة  واخــذت  النجفية  الساحة  احلديثة 
العيب املختلفة (. سألته مقاطعًا اذن كيف كانت 
باإلمكان وصف حمل  هل  العباءة  نسيج  حمالت 
العمل يف السابق فأجاب قائاًل )يف املاضي كانت 
املعامل بدائية وتتكون من العدة ))جّوم(( وتكون 
تكون  وغالبًا  فيها  النسيج  ويتم  بسيطة  أدواتها 
قريبة من البيوت واصحابها يتوارثونها أبًا عن جد 
فرتاها اضافة اىل حمل يصنع العيب تكو ن دواوين 
من  الصناعة  متطلبات  فيها كل  توجد  وبرانيات 
ابعد  تكون  قــد  و  قهوة  و  وشــاي  مرحية  جلسة 
من ذلك عندما يتبادلون احاديث ادبية ومطاردات 

شعرية( 
العباءة الصيفية  هنا استوقفته ألسأله عن 
فقد تركنا احلديث عنها فأجاب ))العباءة 
الصيفية النجفية هلا مساتها ايضا يف ارجاء 
املعمورة حيث ان جودتها مبدى رفعتها وقلة 
وزنها وانها من الصوف اخلالص وامساؤها 
عندما تكون ألوان ))البشت((  واذا كانت 
سوداء ))خاجية(( والبشوت هلا امساء حسب 
الوانها فمنها االبيض و االمحر غنم والنباتي 
و القهوائي و كما ان هناك امساء اخرى 
هناك  العباءة  بالنسبة خلياطة  وكذلك   ،
والفرنسي  الكلبدون  منها  عديدة  اع  انو 
نوري  احلاج  توقف  هنا  والعادي  والياباني 
بالسؤال  فبادرته  احلديث  عن  الشكري 
كيف ترى حال العباءة النجفية اليوم فقال 
))ان دخول العباءة املستوردة وانواع اخليوط 
النجفية  العباءة  على  كثريا  اثر  املختلفة 
واليوم اصبحت العباءة النجفية نادرة وغالية 
اغلبها  او  املعامل مجيعها  ان  الثمن كما 
توقفت نتيجة هذه الظروف(( بهذا شكرته 

مودعا على امل اللقاء به مرة اخرى. 
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اىل  تــدفــع  وكــانــت  وثانية  اوىل  درجــتــني 
مالية  خمصصات  االوىل  الدرجة  معتقلي 
قدرها اربعمائة فلس واىل معتقلي الدرجة 
اليوم  يف  فلسا  ومخسون  مائتان  الثانية 
الواحد وقد خصصت غرفة لكل نزيل يف 
الدرجة  معتقلو  اما  االوىل  الدرجة  معتقل 
)بنكالت(  ردهـــات  يف  فوضعوا  الثانية 
كبرية يتسع كل منها لعدد من املعتقلني 
اعداد  لزيادة  املعتقل  ادارة  اخذت  ولكن 
املعتقلني للحد الذي بات املكان ال يسعهم 
فأخذوا بناء صرايف من القصب والبواري 
لضيق املكان وقد ظهرت امراض جلدية 
وجود  لعدم  وذلــك  املعتقلني  على  ونفسية 
محامات صحية وال توجد جماري وقد زار 
الدكتور فرحان سيف وهو طبيب صابئي 
على  للكشف  الــعــمــارة  مبصلحة  خيــدم 
صحة املصابني من السجناء وكان يوصي 
حبفر ساقية تؤدي اىل حفرة بعيده للصرف 
اهالي  من  املعتقلون  انتخى  وقد  الصحي 
النجف متربعني بإجناز العمل بأنفسهم بعد 
رفع مظلمة اىل متصرف لواء العمارة وقد 

زال  ــا  ــ )ومـ 1941مـــيـــالديـــة  ــة  ــســن ال ويف 
الــرســول  عبد  احلـــاج  للمرحوم  احلــديــث 
محــود احلــكــاك عــن ذكــريــاتــه وحــزب 
الــدمــعــة الـــذي اســســه مــع جمــمــوعــة من 
اصحاب له وقت ذاك(، وقد بدأت السلطة 
ــذاك يف عــام 1942مــيــالديــة يف انشاء  انـ
وقت  يف  واعقبه  الفاو،  اعتقال  معسكر 
اخر انشاء معسكر ثاٍن يف الصحراء يف 
موقع )نكرة السلمان( وثالث قد انشأته 
ارض  على  دجلة  لنهر  الغربية  الضفة  يف 
سبخة قاحلة ال اثر للزرع فيها وبعيدة عن 
العمران وحماطة بأسالك شائكة عالية 
يف  ساهم  وهــذا  عددية كثرية  وحــواجــز 
تصرفات  يف  بــارزا  العصيب  التوتر  جعل 
حيث  الشهري  العمارة  معتقل  انه  املعتقلني 
اىل  الــعــمــارة  معتقل  يف  املعتقلون  يقسم 

مذكرات رجل نجفي

معتقل العمارة الشهير
في هذا العدد سنعرض عليكم قراءنا االعزاء مذكرات رجل نجفي يتحدث 
فيها عن ذكريات مدينة واهلها في احداث عاصرها وسأنقلها اليكم كما 

هي:
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استمر اعتقاهلم لفرتة حتى بعد ان وضعت 
احلرب العاملية الثانية اوزارها كان سببه 
هو رفض كل وسائل االستبداد والتسلط 

وقمع احلركات الثورية والتحررية..
اىل هنا انتهت املذكرات اليت وصلتين من 
تؤرخ  ذكريات  احلكاك..  هــادي  احلــاج 
ما  وستبقى  كانت  مدينة  يف  ألشخاص 
بقي الدهر شاخمة مشوخ القبة واملآذن يف 

احلرم العلوي الطاهر انها النجف.

منهم  كان  آخــرون  معتقلون  اليهم  انظم 
درويــش  وحممد  اخلضريي  الرمحن  عبد 
املقدادي وصالح الدين البيطار وعبد احلق 
وصاحل  احلسيين  العزاوي ومجال  صربي 
زكي الطائي وغريهم وفعال اجنز العمل 
وتزويد  عليه  املوافقة  بعد  االصول  حسب 
لشهامة  وكـــان  بــالــضــروريــات  السجناء 
االثر  املعتقلني  من  النجف  اهل  وشجاعة 
وهذا  املعتقل  اوضــاع  الواضح يف حتسني 
يدل على قوتهم ورفضهم للضيم والظلم، 
اليت  املعتقل  اليت كانت يف  العناصر  أن 

أخذوا افاديت يف 
املركز وحققوا معي 

وبقيت حتى اخر الليل 
مع جامعتي ثم جاءوا 

بسيارات يف اليوم 
التايل ونقلونا اىل 

كربالء وهناك مكثنا 
ثالثة ايام..
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حوار يف مجلس ثقايف
التقيت به يف جملس ثقايف جنفي كان يتحدث 
كتابه)كتابات  من  الثاني  اجلزء  صدور  عن 
على املعرفة( انه االستاذ طالب الشيخ جميد ال 
مرزة اخلزاعي قلت له حدثين عن سريتك الذاتية 
وجدته معتزا بانتمائه اىل النجف االرض الرمز 
والوطن فقال لي ولدت يف النجف االشرف عام 
1952م وحتديدا يف حملة احلويش وقد درست 
اجلامعية  دراسيت  اكملت  حتى  مدارسها  يف 
يف كلية الفقه سنة 1972 – 1973م كما 
درست يف احلوزة العلمية ايضا، وكتبت العديد 
من املقاالت يف العديد من اجملالت والصحف 
والكوثر  واملسار  الطف  ولواء  الطف  منها 
اما  والشرارة،  واوراق جنفية  والعرتة  واالصالة 
الشعب  طريق  صحف  يف  فكتبت  الصحف 
اي  إىل  له:  قلت  املستقبل،  وجريدة  والزمان 
كتاباتك؟  متيل  كانت  واجلوانب  اجملاالت 

قال: كتبت يف السياسة واالدب والتاريخ. 
رمزها  ويف  النجف  يف  تقول  ماذا  له:  قلت 
املؤمنني علي«عليه السالم«؟ قال:  وعزها امري 
تربيت  اليت  مدينيت  يف  اقول  ان  عساي  ماذا 
على ادميها الطاهر، وشربت من مائها العذب، 
األمل  ورغم  النجف  املنعش..  هواءها  وتنفست 
وصعوبة العيش اليت مررت به ويف فرتات طويلة 

شيئا،  اساوي  ال  بدونها  اني  إال  حياتي،  من 
انها فخري وعزي وعشريتي واهلي، أنها جنف 
اإلمام علي عليه السالم ماذا عساي أن اقول 
يف اإلمام علي عليه السالم هو امامي ومالذي 
عّما  تعجز  والكلمات  وحصين  وكهفي 
العلم  اريد ان اعرب عنه فهو حبر متالطم من 
واليك  والنزاهة  والصرب  والشجاعة  واحلكمة 
قول الزخمشري فيه: )ماذا أقول يف رجل أخفى 
أعداؤه فضائله حقدا وحسدا، وأولياؤه خوفا، 

فظهر من بني ذين ما مأل اخلافقني..(.
وهنا سالته ما الكتاب الذي بني يديك فقال: 
هذا املطبوع امسه )كتابات على جدار املعرفة( 
ويقع يف جزأين قد مجعت فيه مقاالتي وبعض 
ألضعها  سابقا  كتبتها  كنت  اليت  البحوث 
الفائدة  القاريء الكريم راجيا فيها  بني يدي 
للجميع وبقصد القربة اىل اهلل تعاىل وما هي اال 
حماوالت ونتف قد تكون يف نظر بعضهم انها 
ال ترتقي اىل مستوى الرواق املعريف ملدينة العلم 
والعلماء النجف عندها شكرته على ما تفضل 
وودعته  النجف  البهي يف حمافل  وحضوره  به 

على امل اللقاء به مرة اخرى.
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يقال ذلك الرجل املاكر الغاية يف الدهاء، 
واصل الغرب من قوهلم: غرب اجلرح اذا فسد، 
فيعطى  ميدح  احلرمازي  كذاب  وكان 
الشاة والعقود، فقال: دلوني على رجل جواد 
عطييت  اكثر  اي  لي،  زغب  امتدحته  اذا 

فدل على املنذر بن اجلارود فقال:
يا بن املعلى اجحفت احدى الكرب

 داهية الدهر وصماء الغرب
قد ازفت ان مل تغري بغري

 ان مل تداركها باغالء اخلطر
انت هلا منذر من بني البشر

انت هلا اذا عجزت عنها مضر
ان اجلياد الظالعات يف الغدر 

اليك اشكو حاجيت ومفتقر
ومقعد السائل مطروق النظر 

فقال له املنذر: انا هلا)حكمك مسطا( فظن 
ان ال يعلم انه يساله مئة ناقة، فقال: اجعلها 
له:  فقيل  لك،  تبا  املنذر:  له  فقال  بيضا، 
فضحكوا  ثالمثئة،  فقال  لك؟،  عّد  كم 
علًي  قرتمت  لقد  اهلل،  لعنكم  فقال:  منه، 

حتى ظننت انه ال عدد اكثر من ثالمثئة

ال تشبه الظروف البيئية يف أعماق احمليط أية ظروف أخرى على وجه األرض. 
فاملياه شديدة الربودة. ودرجات احلرارة تتأرجح فوق نقطة التجمد بقليل بني 
درجة واحدة وأربع درجات مئوية. وقد يبلغ الضغط يف أعماق البحر مستوى 
يزيد مبقدار 1000 ضعف عن الضغط عند السطح. ويف أعماق احمليط، 
يشكل ثقل املياه العلوية ضغًطا كافًيا لسحق أي جسم غري حممي ألي من 
الشمس ال ميكنه  أن ضوء  وحيث  السطح.  على  املوجودة  احلياة  أشكال 
النفاذ إىل أعماق البحر، فإن املخلوقات تعيش يف ظالم يكاد يكون كاماًل.

يكون الغذاء نادًرا يف أعماق البحر. وتصبح كل الكائنات احلية جزًء من 
سلسلة الغذاء، وهي النظام الذي يتم مبوجبه حتويل الطاقة من كائن حي 
إىل آخر يف شكل غذاء. وتبدأ كل سلسلة غذاء، على اليابسة أو يف املياه 
النباتات الطاقة  الضحلة، من الطاقة املستمدة من ضوء الشمس. تستخدم 
وتعتمد الكائنات  الضوئي،  باسم الرتكيب  الغذاء يف عملية تعرف  إلنتاج 
ال  ألنه  احمليط،  أعماق  يف  نباتات  توجد  وال  النباتات.  على  األخرى  احلية 
يوجد ضوء يدعم عملية الرتكيب الضوئي. وبالتالي فإن مفتاح احلياة ملعظم 
الكائنات اليت تعيش يف أعماق البحر هو اجلليد البحري، وهو التساقط 

املستمر لألجزاء النباتية واحليوانية من املياه العلوية.
حتتوي أجزاء من أعماق البحر على عدد من احليوانات يفوق ما يستطيع اجلليد 
البحري إعاشته. ويف هذه املناطق، تقوم بعض الكائنات احلية املتخصصة 
بتصنيع املواد املغذية من املركبات الكربيتيدية واملواد الكيميائية األخرى 

يف عملية تسمى الرتكيب الكيميائي.

 داهية الغرب

بيأة أعماق البحار

يف علم الكون ، الفضاء أو الفضاء الكوني هو 
جممل الزمان املستمر الذي نعيش به مبا يف ذلك 
الكون  هذا  املوجودة يف  واملادة  الطاقة  جممل 
وبالتالي يقابل يف العديد من السياقات واجملاالت 
يفرتض   . كون  أو  فضاء   : كلميت  العلمية 
العلماء ان الفضاء الكوني ميكن  العديد من 
الفضاءات  متعددة  مجلة  من  جزءا  يكون  أن 
املتعددة.  األكوان  أو  املتعددة  بالعوامل  تعرف 
تستعمل لغرض وصف الفضاء الكوني جمموعة 
مصطلحات مثل : فضاء معروف وفضاء مالحظ 
أجزاء  تصف  املصطلحات  هذه   : مرئي  وفضاء 
من الفضاء الكوني ميكن أن يكون مرئية أو 
التوسع  باملقابل فإن  مالحظة من قبل اإلنسان. 
الكوني يزيل أجزاء واسعة من الفضاء الكوني 

الكلي من األفق املالحظ ، لذلك يعُد العديد 
مالحظة  املستحيل  من  أنه  الكون  علماء  من 
مبا  االكتفاء  و  الكونية  االستمرارية  كامل 
للإلشارة  الكوني  فضائنا  أو  كوننا  يدعى 
إليه من قبل  إىل ما ميكن معرفته و الوصول 

اإلنسان .
يف االصطالح الفلسفي ، يكون الفضاء الكوني 
هو جمموع اجلسيمات املوجودة و الفضاء الذي 

حتدث فيه األحداث مجيعها .

الفضاء الكوني
إعداد: حمود الرصاف
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 احلوت هو أضخم حيوان يعيش على الكرة األرضية، إذ يصل وزنه أحيانًا إىل 
150 طنًا يف بعض أنواع احليتان الزرقاء، اليت يتسع شريانها ألن يزحف فيه 

رجل بالغ!
تنتمي احليتان حسب التصنيف العلمي إىل شعبة الثدييات املائية، فهي حيوانات 
وليست أمساكًا كما يظن البعض، وإن كانت تتخذ شكل األمساك فذلك 
حتى تستطيع أن تسبح يف املاء، وهي تفعل ذلك قريبًا من السطح كي يتسنى 
هلا أن تتنفس، إذ ان هلا رئتني وليس خياشيم كما يف معظم خملوقات البحر 

املائية األخرى.
ويعيش يف حبار العامل وحميطاته حنو مئة نوع من احليتان، بعضها يف طريقه 
إىل االنقراض نهائيًا بسبب الصيد والتلوث، وبعضها اآلخر مازال يكافح يف 
سبيل البقاء، ويعمد يف ذلك إىل اهلرب بعيدًا عن اإلنسان يف غياهب احمليطات 
احليتان يف كل  يتعقبون  الصيادين  ولكن  واهلادي،  االطلنطي  مثل  الكربى 
مكان طمعًا يف حلومها ودهونها )وعنربها( بالذات، فهذا املخلوق الوديع املسامل 

يذهب ضحية رائحته الزكية!

-أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام 
-سوسوا إيمانكم بالصدقة

-الصالة قربان كل تقي . 
-ال تستح من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل 

منه 
بكوا  معها  متم  إن  مخالطة  الناس  -خالطوا 

عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم
-أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة

-من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه 
بما ال يعلمون

ويقرب  اآلمال،  ويحدد  األبدان،  يخلق  -الدهر 
نصب،  به  ظفر  من  األمنية،  ويباعد  المنية، 

ومن فاته تعب
-الحذر الحذر، فو اهلل لقد ستر حتى كأنه قد 

غفر
-يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك 

نعمه وأنت تعصيه فاحذره

من اقوال امري املؤمنني عليه السالم:

منازل  يف  االنسان  جيعل  بها  صفة 
تكرب  غري  من  واالحرتام  الرفعة 
ترك  نفسه، ومثرتها  بها قدر  ويعرف 
له  الناس  وتعظيم  االحتياج  اظهار 
وينبغي للعاقل االبتعاد عن مواقع اليت 

جتلب له السخرية واالهانة والذلة
واخلضوع  باحلق  االعرتاف  العز  ومن 
له، وكف االذى عن الناس والصدق 
يف احلديث وان يكون حليما ويطيع 
االمام  وعن  تقيا..  شجاعا  تعاىل  اهلل 
امري املؤمنني عليه السالم يف املناجاة 
قال: )اهلي كفى بي عزا ان اكون لك 
عبدا وكفى بي فخرا ان تكون لي 
ربا(، وعن االمام الصادق عليه السالم 
اراد عزا بال عشرية وغنى  )من  قال: 
بال مال وهيبة بال سلطان فلينتقل من 

ذل معصية اهلل اىل عز طاعته(
الغيظ  كظم  العز  اىل  يؤدي  وما 
والصفح عن االخرين والقناعة وقبول 

احلق وحفظ اللسان...

عزة النفس

الحوت االزرق الكبري
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ينتظر اللحظة
فرج ايان وعده

إمام..
يلملم خيوط الضوء..

ينسج فجره
نرقب دربه

من ميلك صربه..؟
عيون ملؤها الدمع..

حسرة فوق حسرة
عاشوراء مازالت مجرة

هيهات
 أن يطفأ ضوؤه

نور لن يقربه االرذلون
أو حتجب مشسه
قادم ينشر عدله 

يقيم الوزن بالقسط..
ويبين جمده.

بن الركن واملقام ينادي .. يرفع صوته:
يا أهل العامل.. أيقتل عطشانا.. أيطرح عريانا.. ويسحق عدوانا

من يأخذ ثأره؟
يؤذن له..

فتشرق األرض بوجهه.

ينتظر.. وعده
فائق الشمري



عن أيب جعفر عليه الســـام قال: قال رســـول اهلل 

صىل اهلل عليـــه وآهل: )طوىب ملـــن أدرك قائم أهل 

بيـــي وهو يأتم بـــه يف غيبته قبـــل قيامه ويتوىل 

أويلاءه، يعـــادي أعداءه، ذلك مـــن رفقايئ وذوي 

القيامة(. يـــوم  يلع  أمي  وأكرم  موديت 
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