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بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م والص��اة والس��ام عل��ى س��يد املرس��لني حبي��ب إل��ه 
العاملني املصطفى حممد وآله الطيبني الطاهرين.. اللهم صل على حممد وآل 
حمم��د، وب��ارك عل��ى حممد وآل حممد، وترحم عل��ى حممد وآل حممد، كما 

صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد..
ن��ودِّع وإياك��م أي��ام الش��هر الفضي��ل، ش��هر رمضان املب��ارك، طالبني م��ن اهلل عز 
وج��ل أن ُي��ودَع يف قلوبن��ا بركات��ه وفضل��ه، وأن ُي���نري ب��ه بصائرَن��ا وس��رائِرنا مبا 
اس��تدركناه في��ه من معان��ي اخَلري واحلق، وأن يثّبت لنا ثواب أعمالنا وحيس��ن 
خامتتنا ويعتق رقابنا ويعفو عنا، ليكوَن عيدنا راسخا يف ما يرضي اهلل سبحانه 
وتعاىل، ومباركا برضوانه وعفوه وقبوله، ويكحل عيوننا برؤية قائم آل حممد 

أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء.
مي��ر علين��ا العي��د ه��ذه األي��ام وبادنا تتصدى ألش��رس هجمة همجي��ة من قبل 
أع��داء اإلس��ام، واملش��وهني لصورت��ه، حي��ث مت��ر علين��ا ه��ذه املناس��بة وأبناؤن��ا 
يقف��ون يف س��احات الع��ز والكرامة يس��طرون أروع البط��والت ويرمسون بدمائهم 
أمج��ل الص��ور، وه��ذا يس��توجب علين��ا مجيع��ًا أن ال ننس��ى الدعاء هل��م بالنصر 
واحلفظ والس��امة، وان نتفقد عوائلهم بالبِّ والصلة، وأن ال ننس��ى الش��هداء 
واجلرحى.. نسأل اهلل أن مين على جرحانا بالشفاء العاجل وأن يسكن شهداءنا 

السعداء الفسيح من جناته.
العاق��ات  الص��دع يف  رأب  الس��عيدة ونعم��ل عل��ى  املناس��بة  وان نس��تثمر ه��ذه 
االجتماعي��ة، واحملافظ��ة عل��ى اللحم��ة الوطني��ة وع��دم االجن��رار اىل النزاع��ات 
الطائفية والقبلية فقد دعانا اهلل اىل االعتصام حببله، فيما دعا مجيع املسلمني 
اىل االلتزام الكامل بتعاليم االسام واظهاره بأبهى صورة ليفهم العامل حقيقة 
اإلس��ام ان��ه دي��ن احملبة والرمحة واأللف��ة.. ومن جانب آخر فأن العيد مناس��بة 
مجيل��ة لتنش��يط العاق��ات العائلي��ة بالت��زاور والرتاح��م وصل��ة األرح��ام، حتى 
ن��ا اهلل بفضل��ه ورمحت��ه وبركات��ه.. وه��و مناس��بة رائع��ة ليس��تذكر أولي��اء  يعمَّ
األم��ور مس��ؤولياتهم يف تربي��ة ابنائه��م ورعايته��م، فإنه��م مس��ؤولون عنهم أمام 
اهلل ع��ز وج��ل.. فلنعمل مجيعا من أجل االس��تفادة م��ن  الدورات الصيفية حلث 
أبناءنا على املشاركة فيها ليتعلموا القرآن الكريم والعقائد والفقه واألخاق 

ومعارف أهل البيت األطهار)عليهم السام(.. 
اللهم اجعل هذا العيد مباركا سعيدا على بادنا، وعلى سائر الباد اإلسامية. 
الله��م واحف��ظ الع��راق وأهل��ه حبفظك املت��ني، واكأله بفضلك املدي��د، وادرأ 

عنه الشرور واألخطار، وافتح له أبواب اخلري واالزدهار.
الله��م اغف��ر للمؤمن��ني واملؤمن��ات األحي��اء منهم واألم��وات وتابع بينن��ا وبينهم 
باخلريات انك جميب الدعوات.. وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.. وكل 

عام وأنتم خبري.

السيد نزار حبل املتني
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة

كل عام وأنتم خبري..
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الكريم«.
وأكد اخلاقاني ان برنامج الشعبة مستمر يف تنفيذ برامج تواصلية 
منها رعاية ندوات وحلقات نقاشية يف حماولة منها ملناقشة واقع األيتام 
مع ذوي االختصاص الجياد احللول الناجعة للمساهمة يف رعايتهم يف 

رحاب مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(.

 تفقد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد 
يف  احلاصلة  اإلجناز  مراحل  املتني  حبل  نزار 
برفقة  التحويلية،  الكهربائية  األمري  حمطة 
الكوادر اهلندسية والفنية واملسؤولني عن إجناز 
مشروع احملطة، وذلك ضمن جوالته الرمضانية 

املستمرة حتى ساعات متأخرة من الليل.
عن  املسؤولني  من  املتني  حبل  السيد  واستمع 
التفاصيل  آخر  عن  احملطة  مشروع  إجناز 
ستعمل  اليت  احملطة  إجناز  مبراحل  اخلاصة 
على تقديم خدمات الطاقة الكهربائية ملشروع 
املدينة  وملواطين  السالم  عليها  فاطمة  صحن 

القدمية يف النجف األشرف.

العتبة  الديين يف  التبليغ  التابعة اىل شعبة  التواصل  بادرت وحدة 
العلوية املقدسة اىل استقبال جمموعة من األيتام وذلك يف ضيافة 
رمضانية برحاب مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، ذلك ضمن 

نشاطات وفعاليات أقسام العتبة العلوية يف شهر رمضان املبارك.
وقال مسؤول وحدة التواصل يف شعبة التبليغ الديين الشيخ مهند 
اىل  املقدسة  العلوية  العتبة  »ضمن سعي  الوالية،  اخلاقاني جمللة 
التواجد املؤثر على الساحة االجتماعية، استضافت شعبة التبليغ 
الديين التابعة اىل قسم الشؤون الدينية يف العتبة املقدسة ، أطفال 

دار األيتام يف حمافظة النجف األشرف«.
من  حماولة  يعد  االستضافة  من  اهلدف  »ان  اخلاقاني  وأضاف 
الوحدة لتكوين حلقة وصل بني أبي األيتام أمري املؤمنني علي بن 
أبي طالب )عليه السالم( وأحبته )األيتام( ، وقد ضم الوفد الضيف 

اهليأة االدارية للدار باالضافة اىل 16 يتيم«.
أمري  مرقد  رحاب  يف  األيتام  ضيافة  على  الوحدة  »وعملت  وتابع 
املؤمنني )عليه السالم( من خالل القيام جبولة لرؤية معامل املرقد 
الطاهر، مع توزيع هدايا عينية على األيتام ووجبة إفطار للحضور 

السيد  العلوية املقدسة مساحة  للعتبة  العام  ترأس األمني 
مشروع  ملناقشة  موسعا  اجتماعا  املتني  حبل  هاشم  نزار 
قنرب  جملمع  الداخلية  الكهربائية  الشبكة  تنفيذ 

السكين، حضره خنبة من املعنيني.
السيد منتظر األعرجي  العام  األمني  وقال مدير مكتب 
مشروع  مناقشة  االجتماع  خالل  »مت  انه  الوالية،  جمللة 
قنرب  جملمع  الداخلية  الكهربائية  الشبكة  تنفيذ 
رؤساء  والسادة  العام  األمني  نائب  وحبضور  السكين، 
األقسام )املالية، واهلندسية والفنية، والقانونية، والصيانة 
املقدسة فضال عن حضور  العتبة  املعنيني من  اهلندسية( 
املستشار فيها السيد حيدر فخري، واملسؤولني يف مديرية 
كهرباء النجف األشرف املهندس فؤاد املوسوي واملهندس 

نعمان عجينة«.

األمني العام للعتبة العلوية 
يتفقد مراحل إنجاز محطة األمري الكهربائية التحويلية

التبليغ الديني يرعى مجموعة من األيتام يف رحاب مرقد أمري املؤمنني عليه السالم

األمني العام للعتبة العلوية يناقش مشروع تنفيذ شبكة كهرباء مجمع قنرب السكني 
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الزائرين خالل الزيارات املليونية من أهمها 
القواطع  بعض  وضع  فتم  األربعني  زيارة 
عملية  للعاملني  يتيح  متحرك  بشكل 
حركتهم  وانسيابية  الزائرين  لراحة  نقلها 

باخلصوص خالل زيارة األربعني«.

قياسية للقواطع اليت ظهرت بشكل متميز 
أصحاب  البيت  أهل  أمساء  فيه  وضعت 
عليهم  وسالمه  اهلل  الكساء)صلوات 

أمجعني(، وكان عمال مباركا ومجيال«.
عملية  »أخذت  املتني  حبل  السيد  وأوضح 
حركة  اعتبارها  يف  القواطع  تنصيب 

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  أكد 
مساحة السيد نزار هاشم حبل املتني اىل أن 
الداخلية  القواطع  تغيري  يف  األعمال  إجناز 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  شباك  قرب 
املرقد  مشروع صيانة شباك  من  جزًء  تعد 

الطاهر.
جاء ذلك خالل تفقده عملية اجناز القواطع 
السيد  اجملاهد  العالمة  برفقة  اجلديدة 
جعفر احلكيم جنل آية اهلل الشهيد السيد 

عبد الصاحب احلكيم.
جمللة  تصريح  يف  املتني  حبل  السيد  وقال 
الوالية، ان »تنصيب القواطع اجلديدة يعد 
جزء من مشروع صيانة شباك أمري املؤمنني 
املناقشات  استمرت  وقد  السالم(  )عليه 
ستة  مدة  الداخلية  القواطع  تغيري  لعملية 
القديم  اخلشيب  القاطع  الستبدال  أشهر 
والذي مل يكن حيمل أي معامل أو نقوش 

اسالمية«.
وأشار مساحة األمني العام »متخضت عملية 
باستبدال  التوجه  عن  واملناقشات  الدراسة 
حديثة  بأخرى  القدمية  اخلشبية  القواطع 
تتناسب  خاصة  مواصفات  وذات  ومتينة 
الطاهر  املرقد  لشباك  املتميز  الشكل  مع 
بصورة  واالجناز  بالعمل  املباشرة  ومتت 

تفقد معتمدو املرجعية الدينية املبلغون يف 
عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  اإلرشاد  جلنة 
اجملاهدين  يومني،  مدى  على  املقدسات، 
املوصل  عمليات  قاطع  يف  االبطال 
وبالتحديد القطعات املنتشرة على احلدود 

العراقية السورية.
طالب  اياد  الشيخ  اللجنة  عضو  وقال 
ان  الوالية،  جمللة  تصريح  يف  التميمي 
املادي  الدعم  للمرابطني  قدمت  »اللجنة 
دميومة  يف  حيتاجونه  الذي  واملعنوي 

االنتصارات املباركة«.
واضاف الشيخ التميمي ان »اللجنة رفدت 
ناحية  يف  املقدسة  العلوية  العتبة  موكب 
تل عبطة ببعض املواد الضرورية وكذلك 
عبطة  تل  ناحية  يف  املتواجدة  املواكب 

غربي املوصل«
 ويذكر ان محلة الدعم اللوجسيت ضمت 
السيد  األعلى  املرجع  مكتب  معتمد 

السيستاني دام ظله الوارف ، وعضو جلنة 
التميمي  عباس  الشيخ  والتعبئة  االرشاد 
التميمي  اياد  الشيخ  اإلرشاد  وعضو جلنة 
السادة  بعض  برفقتهم  كان  وكذلك 

املتواجدين  اإلرشاد  جلنة  من  واملشايخ 
مسؤول حمور  ومنهم  عبطة  تل  ناحية  يف 

املوصل الشيخ عالء املوصلي .

حبل املتني : القواطع الداخلية الجديدة يف مرقد أمري املؤمنني عليه السالم جزء من 
مشروع صيانة شباك املرقد الطاهر

مبلغو العتبة العلوية يتفقدون القطعات العراقية ومجاهدي الحشد املرابطني 
على الحدود السورية- العراقية
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ولذلك  للتشريع  رئيس  مصدر  وتعترب  جدا 
بها  االهتمام  العليا  الدينية  املرجعية  دعت 

من قبل الشباب املؤمن«.
شكرهم  جزيل  الوفد  قدم  جهتهم  من 
وحفاوة  الضيافة  حلسن  امتنانهم  وعظيم 
االستقبال وتشرفهم بلقاء األمني العام للعتبة 
ذاته  الوقت  يف  ,مثمنني  املقدسة  العلوية 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وصايا 
لطلبة مدرسة اإلمام الصادق)عليه السالم( 

للعلوم القرآنية.

قليب وعقلي«, مبينًا أن »هناك شروطًا أخرى 
لبيانها  وقت  إىل  حتتاج  الصحيحة  للقراءة 

وشرحها«.
حبل  هاشم  نزار  السيد  مساحة  وشدد 
وصايا  على  التأكيد  ضرورة  على  املتني 
املرجعية الدينية العليا جتاه الشباب املؤمن 
نصت  واليت  الثامنة  الوصية  وباخلصوص 
يستأنس  أن  جيب  املؤمن  الشاب  أن  على 
ونهج  الكريم  )القرآن  وهي  ثالثة  بكتٍب 
إىل  مشريا  السجادية(,  والصحيفة  البالغة 
مهمة  كتب  هي  الثالثة  الكتب  هذه  أن 

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  التقى 
مساحة السيد نزار هاشم حبل املتني وفدا 
من  طهران  يف  العلمية  احلوزة  طلبة  من 
مدرسة اإلمام الصادق)عليه السالم( للعلوم 
القرآنية بعد أدائهم مراسم الزيارة ولقائهم 

مبراجع الدين العظام يف النجف االشرف.
وقال السيد حبل املتني خالل ترحيبه بالوفد 
بقعة  اشرف  اليوم يف  أن جنتمع  اهلل  »شاء 
ومرقد  املكرمة  مكة  بعد  العامل  من 
أال  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول 
وهو مرقد أمري املؤمنني)عليه السالم(, ويف 
اشرف األوقات والشهور وهو شهر رمضان 
لياليه  تعد  والذي  القرآن,  فيه  انزل  الذي 

أفضل الليالي وأيامه أفضل األيام«.
وأضاف حبل املتني أن لقراءة القران فضال 
أهداف  وهناك  كثرية,  ومزايا  عظيما 
كثرية لقراءة القرآن, فبعضهم يقرأ القرآن 
ألجل الثواب والبعض يقرأ من اجل الربكة 
وبعضهم ألجل الشفاء من األمراض وهكذا 
األهداف,  بتعدد  القراءة  أسباب  تعددت 
وهذه موجودة عند اجملتمع بطبيعة احلال«. 
جيب  شروطا  القرآن  »لقراءة  أن  وأشار 
بتأني  القراءة  ومنها  القارئ  عند  تتوفر  أن 
القران حبضور  قراءة  تكون  وان  وتفكر 

حبل املتني يلتقي وفد طلبة مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم 
من الجمهورية االسالمية اإليرانية

األقسام  من  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  النظام  حفظ  قسم  يعّد 
املؤمنني)عليه  أمري  أمن مرقد  العاملة على احلفاظ على  األساسية 
حفظ  يف  واملساهمة  العمل  عن  فضال  الكرام  وزائريه  السالم( 
أمن مدينة النجف األشرف بالتعاون والتنسيق مع األجهزة األمنية 

الرمسية باحملافظة.
وقال رئيس قسم حفظ النظام حاكم دوش يف تصريح جمللة الوالية 
» يربز جانب حفظ النظام اخلارجي كأحد احملاور األمنية املهمة 
مهمة  وتسهيل  اخلدمات  تقديم  القسم ألهميته يف  عموم  عمل  يف 
اخلدمات  تقدميه  عن  فضال  املقدسة  العتبة  اىل  الوافدة  اآلليات 
اليومية وعلى مدى أربع وعشرين ساعة اىل املنتسبني خالل أوقات 

الدوام الرمسي«.
قال عامر سلمان   ، األمنية اخلارجية  وعن طبيعة عمل اخلدمات 
عملنا  يقوم   « اخلارجية  الصباحية  الوجبة  النظام  حفظ  مسؤول 
املنتسبني  من  جمموعة  خالل  من  اآلليات  دخول  مهمة  بتسهيل 
املعرفني يف املواقع املشرتكة مع األجهزة الرمسية باحملافظة، ويتم 
ذلك من خالل نقاط موجودة يف املداخل الرئيسية املؤدية اىل مرقد 

أمري املؤمنني )عليه السالم(«.
النقاط  بعض  يف  بالتواجد  النظام  حفظ  منتسبو  »يشرتك  وتابع 
اخلاصة  النقاط  عن  فضال  السيارات  دخول  لتسهيل  املشرتكة 
الرمسي  الدوام  ساعات  خالل  املقدسة  العتبة  منتسيب  بدخول 
الرمسية  والوفود  الشريفة  واملزارات  املقدسة  العتبات  وسيارات 

بالتنسيق مع قسم العالقات العامة«.
وأشار دوش »خيتلف عمل النقاط يف الطرق املؤدية اىل مرقد اإلمام 

علي )عليه السالم( حبسب موقع تلك النقاط فهنالك نقاط تستخدم 
الوفود  لدخول  تستخدم  وأخرى  واخلدمات،  العمل  آليات  لدخول 
تستخدم  أخرى  نقاط  وهنالك  الطاهر،  املرقد  وضيوف  الرمسية 
يف  لآلليات  التسهيل  بعمليات  يتعلق  عما  فضال  األمرين،  لكال 
دخول  لتسهيل  خاصة  نقاط  وجود  مع  املليونية،  الزيارات  مواسم 
اآلليات العاملة املشاركة يف مراحل إجناز مشروع التوسعة الغربية 

صحن فاطمة )عليها السالم( وخمتلف مشاريع العتبة األخرى«.

حفظ النظام الخارجي.. خدمات يومية ومتابعة حثيثة لتسهيل مهمة دخول اآلليات
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نزار  السيد  املقدسة مساحة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  استقبل 
هاشم حبل املتني مبكتبه بالصحن احليدري الشريف، الربملاني 

الباكستاني حممد علي خان القادم من مدينة حيدر آباد.
ورّحب السيد حبل املتني بالسيد خان، مقدما له نبذة عن طبيعة 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة   األمانة  بها  تقوم  اليت  املشاريع 
أمري  مرقد  بزيارة  للتشرف  القادمني  الكرام  الزائرين  خلدمة 

املؤمنني )عليه السالم( من مجيع أحناء املعمورة .
من جانبه أعرب السيد خان عن عميق اعتزازه بأداء مراسم الزيارة 
واللقاء مع مساحة األمني العام، مثمنَا املشاريع واخلدمات اليت تقدم 
للزائرين الكرام باخلصوص القادمني من خارج احلدود سواء من 
دولة باكستان أو من خمتلف دول العامل ومن خمتلف الطوائف 
واألعراق للتشرف بزيارة مرقد موىل املؤمنني وإمام املتقني علي بن 
أبي طالب )عليه السالم(، مبديا إعجابه بالتغيريات احلاصلة يف 
األرجاء الداخلية واخلارجية للحرم الشريف باخلصوص مشاريع 

التوسعة اجلاري إجنازها خلدمة الزائرين.

املقدسة  العلوية  العتبة  يف  البشرية  املوارد  تنمية  شعبة  أقامت 
 Excel الدورة األوىل يف تعليم برامج احلاسوب بعنوان )أساسيات
يف  باخلدمة  املتشرفني  واملنتسبات  للمنتسبني  اجلداول(  وعمل 

العتبة املقدسة.
»تبلغ  الوالية  جمللة  الرماحي  مسلم  الشعبة  يف  املسؤول  وقال 
النظرية  بواقع ساعتني من احملاضرات  أيام  الدورة مخسة  مدة 
والعملية التطبيقية باشراف املدرب االختصاص )ذو الفقار حيدر 

معني( املنتسب يف الشعبة«.
وأضاف »شارك يف الدورة األوىل جمموعة من منتسبات القسم 
ختللت  فيما  احلاسبة،  اآللة  على  بالعمل  املعنيات  من  النسوي 

احملاضرات تطبيقات عملية أختتمت باختبار يف نهاية الدورة«.
يف  مستمرة  البشرية  املوارد  تنمية  شعبة  »ان  الرماحي  وأكد 
قدرات  تنمية  من شأنها  اليت  التنموية  والربامج  الدورات  إقامة 

منتسيب العتبة املقدسة حتسينا ألدائهم يف العمل«.

استذكر وفد جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات 
التابعة للعتبة العلوية املقدسة يف رحاب شهر رمضان شهر ضيافة 
العلمية  احلوزة  وطلبة  أساتذة  من  األبرار  شهداءها  الرمحن، 
املباركة يف النجف االشرف الذين نالوا سبق الشهادة بالدفاع عن 
ذويهم لالطمئنان عن  اللجنة  تفقد وفد  العراق ومقدساته، حيث 

أوضاعهم املعيشية واالجتماعية.
يف  الوفد  ورئيس  السوداني  عادل  الشيخ  اللجنة  مسؤول  وقال 
املرجعية  ودعاء  سالم  نقلت  »اللجنة  ان  الوالية،  جمللة  تصريح 
الدينية وأساتذة وطلبة احلوزة العلمية لذوي الشهداء وذلك عرفانا 
اهلل  املعصومني سالم  اليت هي يف عني اهلل ويف علم  لتضحياتهم 

عليهم أمجعني«.
بتقليدهم  الشهداء  بأبنائها  املضحية  األسر  بتكريم  الوفد  وقام 
وشاح أمري املؤمنني سالم اهلل عليه وتقديم هدايا مادية من بعض 

فضالء احلوزة العلمية املباركة.
ومثن ذو الشهداء هذه املبادرة الطيبة، داعني العلي القدير ان يوفق 
العراق  خلدمة  اللجنة  هذه  يف  والعاملني  العلمية  احلوزة  فضالء 

ومقدساته.

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يستقبل الربملاني الباكستاني محمد علي خان

تنمية املوارد البشرية تقيم دورة لتعليم 
أساسيات الحاسوب ملنتسبات القسم النسوي

لجنة اإلرشاد والتعبئة تستذكر شهداءها 
األبرار من الحوزة العلمية يف النجف االشرف
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ما  ومنها  الشريف،  احليدري  والصحن 
احلسينيات  يف  سواء  العتبة  خارج  يكون 
ويف  األشرف  النجف  مبحافظة  واملساجد 

جامع الرسول األعظم بالعاصمة بغداد«.
العقائد  مناهج  الدورات  »تتضمن  وأوضح 
والفقه واألخالق والنصوص القرآنية، تقدم 
هلم على شكل حماضرات يلقيها خنبة من 
األساتذة املتخصصني يف اجلانبني احلوزوي 
والقرآني، وتستهدف تلك الدورات يف بغداد 
يف  الدورات  تستهدف  فيما  طالب،    400
باملناهج  طالب   1000 األشرف  النجف 
املعلنة ذاتها، أما ما سيتم استهدافه للطلبة 
يف داخل العتبة املقدسة فيبلغ 300 طالب«.

الصيفية  الدورات  »أن  الطابوق  أبو  وأكد 
تستهدف 1700 طالب من النجف األشرف 
مع  بهم  االحتفاء  سيتم  بغداد  والعاصمة 
برنامج  الدورات ضمن  ختام  يف  أساتذتهم 
احليدري  الصحن  يف  يقام  احتفالي كبري 
الشريف إذ سيتم توزيع الشهادات التقديرية 
املتميزين  للطلبة  واهلدايا  األساتذة  على 

األوائل يف عموم الدورات«.
التعليم  شعبة  مسؤول  أشار  جانبه  من 
والتوجيه الديين الشيخ سعد سامي، اىل أن 
برنامج الدورات الصيفية ينقسم اىل ثالثة 
أقسام منها ما يكون داخل العتبة املقدسة 
يف أروقة املدرسة الغروية وجامع عمران بن 
السالم(،  )عليها  فاطمة  وصحن  شاهني، 

استقبل األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد 
مرقد  رحاب  يف  مبقره  املتني  حبل  هاشم  نزار 
أمري املؤمنني )عليه السالم( رئيس ديوان الوقف 
، حبضور  املوسوي  الدين  عالء  السيد  الشيعي 
مصطفى  الشيخ  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس 
العامة علي  أبو الطابوق ورئيس قسم العالقات 
بالعتبة  الكريم  القرآن  دار  ومدير  العامري، 

املقدسة السيد باقر البخاتي.
الوالية،  تصريح جمللة  املوسوي يف  السيد  وقال 
جرى بعد اللقاء »تشرفنا اليوم بزيارة مرقد أمري 
املؤمنني )عليه السالم( أوال، وكان لنا لقاء عمل 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  مع مساحة 
العتبة  بأعمال  يرتبط  مما  أمور  مجلة  لبحث 

االنشائية والصيانة وبعض املشاريع«.

التعليم  شعبة  الدينية  الشؤون  قسم  أعلن 
إقامة  العلوية  العتبة  يف  الديين  والتوجيه 
دورات أشبال األمري »عليه السالم« الصيفية 
خمتلف  ويف  املقدسة  العتبة  داخل  يف 
وأقضية  أحياء  يف  واملساجد  احلسينيات 
الرسول  وجامع  األشرف  النجف  ونواحي 
األعظم »صلى اهلل عليه وآله« يف العاصمة 

بغداد.
الشيخ  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  وقال 
جمللة  تصريح  يف  الطابوق  أبو  مصطفى 
العام  األمني  مساحة  من  »بتوجيه  الوالية 
برنامج  القسم إطالق  املقدسة أعلن  للعتبة 
دوراته الصيفية لألشبال والناشئة من طلبة 

املدارس خالل العطلة الصيفية«.
الدورات  تهدف   « الطابوق  أبو  وأضاف 
الصيفية اليت تقام برعاية العتبة العلوية اىل 
لألشبال  والعقائدية  الدينية  الثقافة  زيادة 
مبا  سنة،   )14-  10( أعمار  من  والناشئة 
يسهم يف تعميق أفكارهم وفق منهج أهل 
البيت األطهار )عليهم السالم(، ومن املؤمل 
أكبادنا(،  )أوالدنا  شعار  حتت  انطالقها 
من  للفرتة  املطهر  العلوي  الصحن  داخل 
ومت   ،)2017/8/10( اىل   )2017/7/1(
الصحن  يف   )29( رقم  غرفة  ختصيص 
يف  الراغبني  طلبات  الستالم  الشريف 
من  الدورات  تلك  يف  للمشاركة  التقديم 
الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثامنة 

مساًء«.

قسم الشؤون الدينية يعلن انطالق دورات)أشبال األمري( الصيفية
 بمشاركة أكثر من 1500 طالب

األمني العام للعتبة العلوية يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي
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اليوم إذ تتكون هذه السلة من 13 نوعًا 
من املواد الغذائية  تسلم اىل مستحقيها 
يف حمافظة النجف األشرف وضواحيها.

وأشار الشماع، اىل أن »املركز يواصل 
شهر  أيام  خالل  الغذائية  سلته  توزيع 
رمضان املبارك ومبعدل 125 وجبة يف 

السالم(  )عليه  اإلمام علي  بادر مركز 
التابع  املتعففة  والعوائل  األيتام  لرعاية 
توزيع  اىل  املقدسة  العلوية  العتبة  اىل 
الوجبات الغذائية اجلافة اىل مستحقيها 
يف ناحية احليدرية مشال مدينة النجف 
األشرف، وذلك ضمن برناجمه اإلنساني 

املستمر خالل شهر رمضان املبارك.
وقال مدير املركز كرار الشماع بهذا 
الصدد »بتوجيه من مساحة األمني العام 
املقدسة، يواصل املركز  العلوية  للعتبة 
مع  وبالتنسيق  االنساني  برناجمه  تنفيذ 
قسم الشؤون النسوية واآلليات اىل توزيع 
قوائم  وفق  الغذائية  الوجبات  عشرات 
املركز  قبل  من  سلفا  ومعدة  منظمة 

اقامت شعبة العالقات التابعة للقسم النسوي يف العتبة العلوية 
املقدسة حفال تكرمييا اليتام شهداء احلشد الشعيب.

وقالت مسؤولة الشعبة زهرة القاجبي يف تصريح هلا جمللة الوالية 
» اقمنا حفال تكرمييا أليتام الشهداء من احلشد الشعيب تثمينا 

لدورهم الكبري يف حفظ الوطن واملقدسات«.
االسرة  حول  حماضرة  احلفل  »تضمن  القاجبي:  واوضحت 
وكيفية االهتمام بها اذا ما غاب االب عنها، وجرت حوارات 
متعددة مع عوائل الشهداء حول هذا املوضوع وغريه، فيما تضمن 
للشهداء  الكبري  الدور  ايضاح  احملاضرة  من  اآلخر  اجلانب 
ومنزلتهم عند اهلل تعاىل، ليتعرف بنوهم وأسرهم على عظمة ما 

قام به آبائهم من عمل مقدس وتضحية كبرية«.
احتفالية  أجواء  يف  االيتام  على  اهلدايا  بتوزيع  احلفل  واختتم 
والدماء  الكبرية  التضحيات  اىل  باحلضور  لالرتقاء  سعت 

الزكية اليت ضحت من أجل العقيدة والوطن احلبيب.

زار السفري الرتكي يف العراق »فاتح يلدز« مرقد أمري املؤمنني 
عليه السالم برفقة منتسيب قسم العالقات العامة واطلع على 

املعامل التارخيية واألثرية اليت حتيط باملرقد الطاهر.
للضريح  زيارته  امتام  بعد  الوالية  تصريح جمللة  يلدز يف  وقال 
علي  اإلمام  مرقد  لزيارة  بالعودة جمددا  الشرف  »لنا  املقدس 
االستقبال   حفاوة  أيضا  جمددا  وجدنا  وقد  السالم(،  )عليه 
وكرم الضيافة من قبل املسؤولني يف العتبة اليت جتعلنا نشعر 

كأننا بني أهلنا«.
والتوسعة  اإلعمار  أعمال  بتسارع  الكبري  إعجابه  يلدز  وأبدى 
به  احمليطة  واخلارجية  الداخلية  واألرجاء  الطاهر  املرقد  يف 
عليها  فاطمة  لصحن  الغربية  التوسعة  مشروع  يف  باخلصوص 

السالم«.
وأشار يلدز »ان مسة القدسية واألجواء الروحانية اليت حتيط 
باملرقد الشريف ال جتدها يف أي مكان بالكون، واإلمام علي 
)عليه السالم(، ليس فقط شخصية دينية بل هو قائد سياسي 
وحكمته  بعدالته  حوله  من  الناس  جيمع  أن  استطاع  كبري 
وبأي مستوى كان،  السياسيني  وأي من  الكبرية،  وإنسانيته 
إذا أراد أن يطبق العدالة جيب عليه أن يأخذ اإلمام علي )عليه 

السالم( امنوذجا ومثال أعلى يف العدالة«.

مركز اإلمام علي عليه السالم لرعاية األيتام والعوائل املتعففة يبادر بتوزيع 
الوجبات الغذائية يف ناحية الحيدرية

شعبة العالقات النسوية تقيم حفال 
تكريميا اليتام شهداء الحشد الشعبي

السفري الرتكي يف العراق : اإلمام علي انموذجا ومثاال 
أعلى لكل من يريد تطبيق العدالة االنسانية
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العتبة العلوية تطلق برنامجها 
أشبال األمري »عليه السالم«

الصيفي الثقافي للطلبة
مع قرب حلول العطلة الصيفية للطلبة ومن اجل تعزيز الثقافة الدينية أعدت شعبة التعليم 
برنامجا ضم  المقدسة  العلوية  العتبة  في  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  الديني  والتوجيه 
عدد من الدورات وللسنة الثانية على التوالي  وقد سميت الدورات هذا العام باسم )أشبال 
األمير عليه السالم( وتحت شعار أوالدنا أكبادنا في محافظة النجف االشرف وفرع دار القران 
الكريم للعتبة العلوية في بغدادـ  الشعبـ  حي الصحةـ  جامع الرسول األعظم )صلى اهلل عليه 

واله وسلم(.

تقرير: هيأة التحرير  

رئي��س قس��م الش��ؤون الدينية الش��يخ مصطفى ابو 
ال��دورات يتك��ون  ب��ان برنام��ج  الطاب��وق أوض��ح 
م��ن ثالث��ة أقس��ام ه��ي خ��ارج العتب��ة العلوي��ة يف 
جام��ع الرس��ول األعظ��م )صل��ى اهلل علي��ه واله( يف 
حمافظ��ة بغ��داد الش��عب ح��ي الصحة وأما القس��م 
الثاني فيكون خارج العتبة العلوية يف احلسينيات 
واملس��اجد يف أحي��اء احملافظ��ة واقضيتها ونواحيها 
والقس��م األخ��ري ه��و إقام��ة ال��دورات داخ��ل العتبة 
العلوي��ة املقدس��ة, فيما يضيف الش��يخ ابو الطابوق 
ب��ان آلي��ة العم��ل خ��ارج العتبة العلوي��ة أي يف جامع 
الرس��ول األعظم ببغداد تكون على ش��كل إقامة 
عش��ر دورات يف اجلام��ع واختي��ار عش��رين أس��تاذا  
لل��دورات, مبين��ا ب��ان لكل دورة أس��تاذين احدهما 
ح��وزوي واآلخ��ر قراني فيما يك��ون عدد الطالب 
املس��تفيدين 400 اربعمئ��ة طال��ب يف كل دورة 40 
اربع��ون طال��ب, كما اكد ابو الطابوق ان الطالب 
س��توفر ل��ه املناه��ج بواق��ع ارب��ع م��واد ه��ي العقائد 
والفق��ه واالخ��الق ونصوص قرانية وتس��تمر الدورة 
لف��رتة س��تة اس��ابيع وبواقع فعلي لل��دروس 30 يوما 

يف كل يوم ساعتان.
ام��ا ح��ول الي��ة العم��ل إلقام��ة برنامج ال��دورات يف 
املساجد واحلسينيات يف حمافظة النجف االشرف 
��ل )الش��يخ س��عد اب��و الطاب��وق( قائ��ال بأن��ه  فيفصِّ
يتم اختيار 20 مس��جدا او حس��ينية وبالتنس��يق مع 
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معتم��دي املرجعي��ة الديني��ة م��ع اختي��ار 40 اس��تاذا, 
عش��رين استاذا حوزويا من بينهم واالخرون عشرين 
استاذا قرانيا من خارج العتبة العلوية املقدسة, مضيفا 
ان عدد الطلبة الذين سيستفيدون من هذه الدورات 
بواق��ع 1000 ال��ف طالب يف كل دورة 50 مخس��ون 
طالبا  فيما يقدم للطالب املش��ارك يف الدورة منهاج 
مواد اربع هي عقائد وفقه واخالق ونصوص قرانية 
وتس��تمر ه��ذه ال��دورات لفرتة 40 يوم��ا وبواقع فعلي 
للدروس 30 يوما ويف كل يوم ساعتان, اما عن اهم 
الش��رائح املس��تفيدة من هذه ال��دورات فيؤكد )ابو 
الطاب��وق( ان الش��رحية املس��تفيدة من ال��دورات هم 
طلب��ة الصف اخلامس والس��ادس االبتدائي و )طلبة 
املرحلة املتوس��طة( والذين تكون اعمارهم من )11 

�� 14( سنة.
فيما يكون عمل الدورات الداخلية يف العتبة العلوية 
املقدسة حبسب ما يبينه )الشيخ سعد ابو الطابوق( 
بأن��ه مت اإلع��الن ع��ن موع��د التس��جيل للراغب��ني 
باالشرتاك ويكون التسجيل طيلة ايام شهر رمضان 
املب��ارك,  مش��ريا اىل ان ال��دورات تق��ام يف مس��جد 
عم��ران ب��ن ش��اهني او صح��ن فاطم��ة او املدرس��ة 
الغروي��ة او باح��ة الصح��ن العل��وي املطه��ر وتك��ون 
م��دة ال��دورات ثالث��ني يوم��ا فعلية وأما ع��دد الطلبة 
املستفادين فهم 300 ثالمثئة طالب يف كل دورة 30 
طالبا  مع اختيار عشرة اساتذة حوزويني لكل دورة 
اس��تاذ, مؤك��دا ان هنال��ك تنس��يقا كب��ريا مع دار 
الق��ران الكريم يف العتبة العلوية املقدس��ة لتدريس 
م��ادة القران الكريم واما املناهج التدريس��ية فانها 
تكون لكل دورة فقه وعقائد واخالق وس��رية اهل 

البيت ونصوص قرانية
ويك��ون بع��د انته��اء ه��ذه ال��دورات الصيفي��ة ال��يت 
تقيمه��ا العتب��ة العلوية املقدس��ة حفال ختاميا للطلبة 
املشاركني مع اساتذتهم يف حرم امري املؤمنني عليه 

السالم وتوزيع اهلدايا والشهادات التقديرية هلم.
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي

حمود الصراف
رياض مجيد علي

علي الوائلي

جنة البقيع
اإلمام عليAالهادي الى طريق النور والخالص

 االمام الصادقA مدرسة الفكر الخالدة

العالقات الصالحة في المجتمع

عالج الوساوس العقائدية



اليهود  كان  إذ  وبعده،  اإلسالم  قبل  املنورة  املدينة  يف  واملعروفة  القدمية  املقابر  من  البقيع  مقربة 
الغرقد،  البقيع هلا أمساء عديدة اهمها: بقيع  وغريهم يدفنون موتاهم فيها قبل اإلسالم، ومقربة 
والبقيع املكان املتِسُع من األرض وُيسّمى بقيعًا إذا كان فيه شجٌر أو  أصوهُلا كما يرى ابن األثري 
يف النهاية يف غريب احلديث واألثر، والغرقد نوٌع خاٌص من الشجر كان يوجد يف هذه املقربة فقط.

 وتسمى ايضا بقيع العّمات: وذلك لوجود قبور عّمات النيّب )صلى اهلل عليه وآله( يف الشمال الغربي 
من املقربة، وكان يف هذه املقربة جدار يفصل بني بقيع العّمات اليت كان املسلمون يدفنون موتاهم 
فيه، وبني منطقة أخرى تسمى )حّش كوكب( املقربة اليت كان اليهود وَمن غري املسلمني يدفنون 
املقربة  واحدة، ثم اختصت  رفع هذا اجلدار وأصبحت مقربة  األموي  موتاهم فيها، ويف زمن احلكم 

باملسلمني بعد ذلك. 

يقع البقيع مقابل حرم ومسجد النيّب )صلى 
اهلل عليه وآله( يف القسم الشمالي من املدينة، 
املكان  يف  وبالتحديد  البقيع  مقبة  بداية  يف 
الذي دفن فيه األئمة األطهار)عليهم السام( 
وزوجاته  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيّب  وبنات 

كانت هناك بيوت لعقيل بن أبي طالب وبقية 
أصحاب الرسول )صلى اهلل عليه وآله(.

يدفنون  الناس  كان  البقيع  يف  الدفن  وقبل 
موتاهم يف بيوتهم، وملا تويف إبراهيم بن النيّب 
)صلى اهلل عليه وآله( أمر)صلى اهلل عليه وآله( 

مضعون،  بن  عثمان  مع  البقيع  يف  يدفن  أن 
يف  موتاهم  يدفنون  الناس  أخذ  ذلك  وبعد 
يف  دفن  من  أول  مضعون  بن  وعثمان  البقيع، 
البقيع من املسلمني بأمر من رسول اهلل ) صلى 

اهلل عليه وآله(.

جنة البقيع
الشيخ بدري البدري
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وُيروى أنه ملا توفيت فاطمة بنت أسد أمُّ اإلمام 
من  عقيل  طلب  السام(  )عليه  املؤمنني  أمري 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أن يدفنها يف 
على  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيّب  فوافق  بيته 
اهلل  )صلى  النيّب  عمُّ   العباس  تويف  وملَّا  ذلك 
عليه وآله( دفن يف بيت عقيل أيضًا، وكذلك 
دفنوا  السام(  )عليهم  األربعة  األطهار  األئمة 

َّ على قبورهم قباب وحرم. يف بيت عقيل وُبينِّ
مسقفة  مقبة  عشرة  أربع  البقيع  يف  كان 
مجاعة  أيدي  على  هدمت  وقد  قباب  وعليها 
منحرفة عن آيات الكتاب وسنة الرسول )صلى 
ِبَدٌع يف الدين سنة  اهلل عليه وآله( بدعوى انه 

1344 ه�.
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  أن  وُيروى 
كان عندما يأتي البقيع يقف عند بيت عقيل 
البقيع يف الوقت الذي مل يدفن  ويدعو ألهل 
أحد يف بيته، ثم صار ذلك املكان الذي وقف 
يدعو  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  فيه 
املعصومني  األربعة  األئمة  ألبنائه  مدفنًا 
بنت  وفاطمة  العباس  ه  وعمِّ السام(  )عليهم 

أسد وزوجاته وعماته.

فضائل البقيع
كبار  من  اآلالف  البقيع  مقبة  يف  دفن 
بيت  أهل  من  وكثري  والتابعني،  الصحابة 
وأهمهم  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول 
رسول  أبناء  األطهار  األربعة  األئمة  وأفضلهم 
ومنائٌر  ِقباٌب  قبورهم  على  كانت  إذ  اهلل، 

ُمَشَخصة، ومع األسف ُهدمت
ُروي  عاما،  وتسعني  أربعة  قبل  وتعديًا  ظلمًا   
عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف فضل 
مقبة البقيع أنه قال: )خيرج يوم القيامة من 
واألرضني(،  السموات  يضيء  نوٌر  املقبة  هذه 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  كان  أنه   : أيضًا  وُروي 
عليه وآله( يقف على القبور يف البقيع ويقول: 
املؤمنني  من  القبور  أهل  يا  عليكم  )السام 
قالت:  أنها  عائشة  عن  وُروي  واملسلمني(،  
خيرج  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  كان 
من البيت يف الليل دائمًا، فتصورت أنه يذهب 
تبعته  الليالي  إحدى  ويف  نسائه،  إحدى  إىل 
وعندما  البقيع،  زيارة  إىل  ذهب  فرأيته  خفيًة 
رآني قال: )إني مأمور من قبل اهلل عز وجل أن 
أستغفر ألهل البقيع( مضمون احلديث )تأريخ 
املدينة - 1/ 92(، وُروي عن أمِّ قيس أنها قالت: 
كنت مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف 
اهلل )صلى  رسول  لي  فقال  البقيع،  قبور  زيارة 
اهلل  يبعث  قيس، سوف  ُأمَّ  )يا  وآله(:  عليه  اهلل 
يف يوم القيامة من هذه املقبة سبعني ألف نفر 
تشع  وجوههم  حساب،   بغري  اجلنة  يدخلون 

مثل البدر( صحيح مسلم: 92/1 .           
                       

الذين دفنوا يف جنة البقيع
من  آالف  عشرة  حنو  البقيع  مقبة  يف  دفن 

وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيّب  وأزواج  الصحابة 
وعدد كبري من التابعني وأتباعهم والكثري من 
أهل بيت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وأهم 
املعصومني  األئمة  أجساد  البقيع  يف  دفن  من 

)عليهم السام( وهم:
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  سبط   ��  1  

اإلمام احلسن اجملتبى )عليه السام(.
)عليه  السجاد  احلسني  بن  علي  اإلمام   ��  2  

السام(.
 3 �� اإلمام حممد الباقر )عليه السام(.

 4 �� اإلمام جعفر الصادق )عليه السام(.
 وأيضا دفن يف جنة البقيع فاطمة بنت أسد أمُّ 
أمري املؤمنني)عليه السام(، والعباس بن عبد 
املطلب )عمِّ الرسول صلى اهلل عليه وآله(، وهذه 
، يف اجلهة  دائرة واحدة  الستة تقع يف  القبور 
من  وبالقرب  البقيع،  تدخل  عندما  اليمنى 
بنات  قبور  السام(  )عليهم  البقيع  أئمة  قبور 
ودفن  وزوجاته،  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيّب 
وكذلك  طالب  أبي  بن  عقيل  دار  يف  هؤالء 
دفن فيها زوجات النيّب )صلى اهلل عليه وآله(، 
ُهنَّ  النيّب  وبنات  داره،  يف  دفن  أيضًا  وعقيل 
رقية وأم كلثوم وزينب، وزوجات النيّب )صلى 
اهلل عليه وآله(، ُأمُّ سلمة ، وأمُّ حبيبة، وعائشة، 
وزينب،  وصفية،  وحفصة،  وجويرية،  وسودة، 
عّمات  قبور  من  بالقرب   ، واحد  مكان  يف  تقع 
وآله(، حيث كان هذا  عليه  اهلل  النيّب )صلى 
املكان يف السابق دار عقيل بن  أبي طالب الذي 
املصطفى  نساء  أوىل  خدجية  وأما  فيه،  دفن 
)صلى اهلل عليه وآله(  وأقدمهن إسامًا وإميانًا 
مكة  توفيت يف  فقد  ونفسها  له مباهلا  وإيثارًا 

ودفنت يف مقبة املعّلى يف احلجون.
ويف أرض البقيع ُدفنت عمات النيّب )صلى اهلل 
فاطمة  البنني  وُأمُّ  وعاتكة  صفية  وآله(  عليه 
أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  )زوجة  حزام  بنت 
مكان  قبورهن يف  وتقع  السام(،  )عليه  طالب 
واحد ، يف اجلهة اليسرى عندما تدخل البقيع.

إىل  إضافة  أخرى،  قبوٌر  أيضًا  البقيع  ويف 
عبد  قب  ففيه  داره،  يف  دفن  الذي  عقيل  قب 
عقيل  ه  عمِّ دار  يف  الطّيار)ُدفن  جعفر  بن  اهلل 
أيضًا(، وحممد بن زيد بن علي حفيد اإلمام 
أنس  بن  ومالك  السام(،  )عليهما  السجّاد 
وإمام  السام  عليه  الصادق  اإلمام  )تلميذ 
هو  دفن  الذي  الفقيه  نافع  املالكية(،وقب 
ومالك بن أنس يف بقعة واحدة، وسفيان بن 
اهلل  صلى   ( اهلل  رسول  أصحاب  )من  احلارث 

عليه وآله(، دفن يف دار عقيل.
املهاجرين  من  البقيع  أرض  يف  ُدفن  من  وأول 
بن  عثمان  اجلليل  الصحابيُّ  املسلمني 
ابن  إبراهيم  قب  من  بالقرب  وقبه  مضعون، 

النيّب )صلى اهلل عليه وآله(.
الذين  أحد  شهداء  جثامني  أيضًا  املقبة  ويف 
ثمَّ  املدينة  إىل  ونقلوا  املعركة  يف  جرحوا 
الذين  احلرَّة  شهداء  وقبور  البقيع،  يف  دفنوا 

هجم  عندما  اهلجرة  من   63 سنة  استشهدوا 
مسلم بن عقبة بأمر من يزيد بن معاوية على 
املدينة  املنورة وقتل حوالي سبعة آالف نفر من 
احلرث  واحرق  النساء  حرمة  وانتهك  أهلها 

والنسل بأمر من يزيد األموي.
 ويف املقبة أيضًا قب حليمة السعدية مرضعة 
بن  أسعد  وقب  وآله(  عليه  اهلل  الرسول)صلى 
زرارة أول من دفن يف البقيع من األنصار، وعبد 
الفقيه  اجلليل  الصحابي  مسعود:  بن  اهلل 
وقارئ القرآن، دفن بالقرب من قب عثمان بن 
اجلليل  الصحابي  أيضًا  ُدفن  وفيه  مضعون، 
عفان:  بن  عثمان  وأما  اخلدري،  سعيد  أبو 
ويقع  البقيع،  من  الثاني  القسم  يف  ُدفن  فقد 
يدفن  جدار  هناك  كان  حيث  املقبة،  وسط 
رفع اجلدار  اليهود موتاهم عنده، وبعد ذلك 

وأصبحت مقبة واحدة.
جعفر  بن  إمساعيل  قب  أيضًا  البقيع  ويف 
سابقًا  قبه  كان  السام(:  الصادق)عليه 
خارج البقيع، وأخريًا فتحوا قبه وضموه إىل 
البقيع، ألن جسده كان ساملًا ومل يتأثر بشيء 

وقبه بالقرب من قبور شهداء احلرَّة.
وملّا تويف إبراهيم ابن رسول اهلل)صلى اهلل عليه 
وآله( كان عمره حوالي سنة وأربعة أشهر، ُدفن 
بالقرب من قب عثمان بن مضعون، وُروي أنه 
رّش  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  دفنه  ملّا 
على قبه املاء، وكان أول قب ُيَرُش عليه املاء، 
رسول  بن  إبراهيم  بقعة  يف  ُدفنوا  الذين  ومن 
اهلل)صلى اهلل عليه وآله( أسعد بن زرارة وسعد 
وعبد  مسعود  بن  اهلل  وعبد  وقاص  أبي  بن 

الرمحن بن عوف وغريهم.
جعفر  بن  علي  السيد  أيضًا  البقيع  يف  وُدفن 
السام(  الصادق)عليه  اإلمام  بن  العريضي 
وهو  السام(  الكاظم)عليه  اإلمام  وأخو 
كان  األجاء،  والسادة  الكبار  العلماء  من 
زراعية  كانت  منطقة  يف  البقيع  خارج  قبه 
ويف  املطار،  شارع   على  تقع  تسمى)العريض( 
القب  وبعد خراب قبه حفروا  1423ه�   سنة 
مل  ساملًا  اإلمام  ابن  جسد  فوجدوا  الشريف 
قد  املتطاولة وكأنه  القرون  يتأثر على مدى 
وُدفن  البقيع  إىل  ومحلوه  فأخرجوه  توًا،  ُدفن 
األئمة   قبور  على  املطل  اجلوار  من  بالقرب 
األطهار)عليهم السام(، ويف جنة البقيع ُدفن 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  أصحاب  من  آالف 
وآله( وأهل بيته من العلماء والُصلحاء، منهم، 
األنصاري  اهلل  عبد  بن  وجابر  معاذ  بن  سعد 
بن  وزيد  بن سعيد  وخالد  األسود  بن  واملقداد 
اخلزرجي  عبادة  بن  وسعد  دجانة  وأبو  حارثة 
قبور سكينة  البقيع  ويف  بن سعد،  قيس  وابنه 
السام(  عليه  احلسني  اإلمام  )بنتا  وفاطمة 
وأبناء اإلمام  السجاد والباقر )عليهما السام( 

وأمُّ اإلمام السجاد )عليهما السام(. 
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ال ب��د لن��ا من وقف��ة على ما كتب��ه املفكرون غري 
املس��لمني عن��د تقيمهم الش��خصيات االس��امية 
الب��ارزة ال��ي لعب��ت دورا كب��ريا يف االس��ام ويف 
التاري��خ االنس��اني.. ليتس��نى نقل م��ا قاله هؤالء 

املفكرون يف هذه الشخصيات. 
وس��ينصب احلدي��ث ع��ن الش��خصية االس��امية 
الثانية بعد سول اهلل صلى اهلل عليه واله اال وهي 
شخصية االمام امري املؤمنني علي بن ابي طالب 
عليه الس��ام الي امجع املنصفون على انه تفرد 

بصفات الكمال الي مل جتتمع بأحد سواه. 
وق��د أمكنن��ا أن نق��ف عل��ى بعض مؤلف��ات هؤالء 
املفكرين املنصفني فيما ألفوه او قالوه يف خصال 
اه��ل بي��ت رس��ول اهلل حممد صل��ى اهلل عليه واله 
مب��ادئ  تفعي��ل  دوره��م يف  عل��ى  الض��وء  والق��اء 

االسام احملمدي.
ول��و تس��نى لن��ا الوق��وف عل��ى م��ا قال��ه االدي��ب 
امللحم��ي بولي��س س��امة واملب��دع خلي��ل فرحات، 
وج��ورج ج��رداق وغريهم من املبدع��ني لوجدنا ان 
م��ا قاله هؤالء يعد مثاال صادقا وصرحيا ناصعا 
موجه��ا اىل االنس��انية مجع��اء ح��ول ش��خصية 

االمام علي عليه السام.
لق��د كت��ب ه��ؤالء االدباء ش��عرا ونث��را ومؤلفات 
ع��ن االم��ام ام��ري املؤمن��ني عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب 
علي��ه الس��ام ألنه��م وج��دوه ميث��ل طري��ق الن��ور 
واخل��اص.. كم��ا وج��دوه ه��و اهل��ادي احلقيقي 

لكل انسان اىل طريق احلق والفضيلة.
لق��د كان االم��ام عل��ي علي��ه الس��ام بالنس��بة 
اىل املفكري��ن غ��ري املس��لمني امثال ج��ورج جرداق 
وحت��ى  وفيلي��ب  زي��دان  وجرج��ي  عق��ل  وس��عيد 
انط��وان ب��ارا، وبولي��س س��امة وام��ني الرحياني، 
لق��د  وأم��ني خنل��ة، وغريه��م..  وخلي��ل فرح��ات، 
كان بالنس��بة اليهم رمزًا لإلنس��ان الذي يبحث 

عن خاصه.

املس��لمني  غ��ري  الش��رقيون  املفك��رون  بن��ى  لق��د 
افكارهم من خال دراسة معمقة للفكر االسامي 
م��ن خ��ال  حب��وث علمية للرتاث االس��امي وقد 
اعتمدوا يف دراستهم على الكتاب املقدس )العهد 
القدي��م والعه��د اجلدي��د( وعكفوا على دراس��تها 
تش��ري  ال��ي  الواضح��ة  االش��ارات  واس��تخاص 
اىل ظه��ور دي��ن جدي��د، ه��ذا الدي��ن ه��و اخل��امت 
للرساالت السماوية، ولذلك عدها املفكرون غري 
املس��لمني هي نقطة االنطاق االوىل للبحث عن 
نش��أة االس��ام، ويف حقيق��ة رس��ول اهلل صل��ى اهلل 
عليه واله وأهل بيته االطهار عليهم الس��ام فقد 
وجد هؤالء املفكرون بان الرس��ول صلى اهلل عليه 
وال��ه وأه��ل بيت��ه ميثل��ون من��ار اهل��دى ومصابيح  

الدجى وسفينة نوح وباب حطة .. 
فلنق��ف عل��ى اقوال بع��ض ه��ؤالء املفكرين الذي 
عدوا االمام علي عليه الس��ام هو دس��تور احلياة 

ومرجع لإلنسانية يف تكامله.
فاألدي��ب واملفك��ر والباح��ث انط��وان ب��ارا ي��رى ان 
انس��انية االم��ام عل��ي علي��ه الس��ام ه��ي معج��زة 

االجيال.
أما االس��تاذ بارا فقد عّد وصايا االمام علي عليه 
الس��ام اىل اوالده علي��ه الس��ام وعمال��ه امث��ال 
مال��ك االش��رت امنا ه��ي داللة الكم��ال والتكامل 
وه��ي  الس��ام  علي��ه  عل��ي  االم��ام  ش��خصية  يف 
الش��خصية املرتبعة كما صرح االستاذ بارا على 

عرش الكمال االنساني دون جدال.
أم��ا املفك��ر املس��يحي الب��ارع ج��ورج ج��رداق ف��كان 
ي��رى االم��ام علي��ا علي��ه الس��ام ه��و ال��ذي طب��ق 
وبش��كل صائ��ب تل��ك الش��ريعة ال��ي انزهل��ا اهلل 
تع��اىل من الس��ماء عل��ى رس��ول اهلل حممد صلى 
اهلل علي��ه وال��ه وهذا امري املؤمن��ني حذا حذوه يف 
تطبيق الشريعة االسامية احسن تطبيق وامته.

Aاإلمام علي
الهادي الى طريق النور والخالص

د. خليل املشاخيي
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ْلَماَء،  الظَّ َوَتَتَورَُّط  اْلَعْشَواَء  ِبُط  خَتْ َا  ِإمنَّ َأنََّك  َفاْعَلْم  َوِفْكِرَك  َنَظِرَك 
يِن َمْن َخَبَط َأْو َخَلَط، َواإْلِْمَساُك َعْن َذِلَك َأْمَثُل. َوَلْيَس َطاِلُب الدِّ

َوَأنَّ  َياِة  احْلَ َماِلُك  ُهَو  املَْوِت  َماِلَك  َأنَّ  َواْعَلْم  َوِصيَّيِت  ُبيَنَّ  َيا  َفَتَفهَّْم 
اِلَق ُهَو املُِميُت َوَأنَّ املُْفيِنَ ُهَو املُِعيُد َوَأنَّ املُْبَتِلَي ُهَو املَُعايِف، َوَأنَّ  اخْلَ
النَّْعَماِء  ِمَن  َعَلْيِه  اهللَُّ  َجَعَلَها  َما  َعَلى  ِإالَّ  ِلَتْسَتِقرَّ  َتُكْن  مَلْ  ْنَيا  الدُّ
ا اَل َتْعَلُم، َفِإْن َأْشَكَل َعَلْيَك  َزاِء يِف املََعاِد َأْو َما َشاَء مِمَّ َوااِلْبِتاَلِء َواجْلَ
ْلُه َعَلى َجَهاَلِتَك َفِإنََّك َأوَُّل َما ُخِلْقَت ِبِه َجاِهاًل ُثمَّ  َشيْ ٌء ِمْن َذِلَك َفامْحِ
َرْأُيَك َوَيِضلُّ ِفيِه  ُ ِفيِه  َوَيَتَحريَّ َهُل ِمَن اأْلَْمِر  ُعلِّْمت، َوَما َأْكَثَر َما جَتْ

َبَصُرَك ُثمَّ ُتْبِصُرُه َبْعَد َذِلَك() نهج البالغة 3: 42(.
أثبات وجود اخلالق سبحانه وتعاىل ال ينحصر فقط  ونشري إىل ان 
بالقوانني واملعارف الفلسفية وحسب، بل هناك طريق أفضل واقرب 
إىل اليقني منه يتمثل مبالحظة الكمال ودقة الصنع يف هذا الكون 
�� كاإلبداع  فقط  منه  معينة  وان كان مبالحظة جوانب  املخلوق، 
آياته  من  العديد  يف  الكريم  القران  ندب  وقد   �� اإلنسان  خلق  يف 
النتيجة  تلك  على  للحصول  املضمار  هذا  يف  التدبر  إىل  الكرمية 
السامية �� االميان بوجود اخلالق ومعرفة صفاته �� ولعل هذا التفكر 
 �� اخلالق  وجود  بأصل  اليقني  إىل  مضافا    �� يؤدي  الطريقة  بهذه 
إىل التعرف على جانب من مقدار حكمته وقدرته وعلمه ورمحته، 
وبالتالي يقربنا من حبه، الن الصفات اجلمالية واجلاللية هلل تتجلى 
مالكها  حمبة  إىل  يؤدي  الصفات  هذه  على  والوقوف  خلقه،  يف 

سبحانه وتعاىل.
اجلانب  هذا  على  ركز  قد  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  فان  لذلك 
كثريا يف باب إثبات اخلالق وصفاته احلسنى، ووظف خطبة كاملة 
تعد من اجّل اخلطب املروية عنه يف هذا الباب يف كتاب نهج البالغة، 

هي اخلطبة املعروفة ب�)خطبة األشباح()نهج البالغة 1: 160(.

وهذه النقطة تتمحور حول إهمال تلك الشبهات وعدم االلتفات إليها 
برجاء معرفتها بعد أن خيلو الذهن من املالبسات والوساوس، وهذا 
الن  املزالق،  هذه  من  للتخلص  العالجات  أفضل  من  ُيعّد  األسلوب 
اإلصرار على مماطلة هذه الشبهات ما هو إال نسج مزيد من خيوط 

العنكبوت على فكر اإلنسان حتى خيتنق بها.
 قال أمري املؤمنني)عليه السالم( يف وصيته البنه اإلمام احلسن)عليه 
َوِصيَّيِت  ِمْن  ِإَليَّ  ِبِه  آِخٌذ  َأْنَت  َما  َأَحبَّ  َأنَّ  ُبيَنَّ  َيا  )َواْعَلْم  السالم(: 
َمَضى  مِبَا  َواأْلَْخُذ  َعَلْيَك  اهللَُّ  َفَرَضُه  َما  َعَلى  َوااِلْقِتَصاُر  اهللَِّ  َتْقَوى 
َيَدُعوا  َفِإنَُّهْم مَلْ  َبْيِتَك  َأْهِل  ِمْن  وَن  احِلُ َوالصَّ آَباِئَك  ِمْن  اأْلَوَُّلوَن  َعَلْيِه 
ٌر ُثمَّ  ُروا َكَما َأْنَت ُمَفكِّ َأْن َنَظُروا أِلَْنُفِسِهْم َكَما َأْنَت َناِظٌر َوَفكَّ
ُيَكلَُّفوا،  مَلْ  ا  َعمَّ َواإْلِْمَساِك  َعَرُفوا  مِبَا  اأْلَْخِذ  ِإىَل  َذِلَك  آِخُر  َردَُّهْم 
َفِإْن َأَبْت َنْفُسَك َأْن َتْقَبَل َذِلَك ُدوَن َأْن َتْعَلَم َكَما َعِلُموا َفْلَيُكْن َطَلُبَك 
ُصوَماِت، َواْبَدْأ َقْبَل  ُبَهاِت َوُعَلِق اخْلُ َذِلَك ِبَتَفهٍُّم َوَتَعلٍُّم، اَل ِبَتَورُِّط الشُّ
ْغَبِة ِإَلْيِه يِف َتْوِفيِقَك َوَتْرِك ُكلِّ  َنَظِرَك يِف َذِلَك ِبااِلْسِتَعاَنِة ِبِإهَلَِك َوالرَّ
ْتَك يِف ُشْبَهٍة َأْو َأْسَلَمْتَك ِإىَل َضاَلَلٍة، َفِإْن َأْيَقْنَت َأْن َقْد  َشاِئَبٍة َأْوجَلَ
َك يِف َذِلَك َهّمًا َواِحدًا  َصَفا َقْلُبَك َفَخَشَع َومَتَّ َرْأُيَك َفاْجَتَمَع َوَكاَن َهمُّ
َتِمْع َلَك َما حُتِبُّ ِمْن َنْفِسَك َوَفَراِغ  ْرُت َلَك، َوِإْن مَلْ جَيْ َفاْنُظْر ِفيَما َفسَّ

عالج الوساوس العقائدية
أشار اإلمام علي)عليه السالم( يف كتاب نهج البالغة إىل نقطة 
مهمة وحمورية يف مضمار العقائد اإلهلية، على املسلمني مجيعا 
أن يلتفتوا اليها بدقة، وهي املخرج من الش��بهات العقائدية اليت 

قد تعلق يف ذهن املسلم..

حيدر حممد الكعيب
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والدته
ول��د اإلم��ام الص��ادق علي��ه الس��الم يف املدين��ة 
املن��ورة ي��وم األثن��ني يف الس��ابع عش��ر من ش��هر 
ربيع األول، وهو اليوم الذي ُولد فيه جده النيب 
)ص(، وكانت والدة اإلمام )عليه السالم( سنة 
ثالث��ة ومثان��ني م��ن اهلج��رة النبوي��ة املبارك��ة، 

وقيل سنة مثانني للهجرة.

كنيته وألقابه
كنيته  أبو عبد اهلل.. ومن اشهر القابه الصادق.. 
عاش مخسًا وستني سنة على املشهور، أقام مع 
ج��ده اإلمام زي��ن العابدين)عليه الس��الم( أثنيت 
عش��رة س��نة، وبع��ده م��ع وال��ده اإلم��ام حمم��د 
الباقر)عليه السالم( تسع عشرة سنة، وبعده يف 

إمامته وخالفته أربعًا وثالثني سنة .

من سريته الشريفة:
عاص��ر )علي��ه الس��الم( س��بعة م��ن الطواغيت، 
مخس��ة من األمويني اوهلم هش��ام ب��ن عبدامللك 

وبع��ده الولي��د ب��ن يزي��د ب��ن عب��د امللك ث��م إبن 
عم��ه يزيد ب��ن الوليد وأخيه إبراهيم ابن الوليد 
ث��م أب��ن ع��م أبيهم��ا م��روان بن حمم��د املعروف 
باحلم��ار ال��ذي كان اخ��ر مل��وك ب��ين امي��ة، 
وأثن��ان م��ن ب��ين العب��اس وأوهلم��ا أب��و العب��اس 
امللقب بالس��فاح جلوره وظلمه وكثرة ما سفك 
من دم، اما الثاني فهو أبو جعفر املنصور امللقب 

بالدوانيقي.
ع��اش اإلم��ام الص��ادق )علي��ه الس��الم( كأبيه 
الباقر )عليه السالم( يف زمن كان الصراع قويا 
ب��ني احل��كام األمويني والعباس��يني،  ويف هذه 
الف��رتة انش��غل احل��كام باحلك��م، وانصرفوا 
بعض الش��يء عن التعرض للموالني الهل البيت 
عليه��م الس��الم فاس��تغل االم��ام ه��ذه الفرص��ة  

لنشر أحكام الدين وعلوم أهل البيت.
ويف هذه الفرتة صار الشيعة وأئمتهم يف أحسن 
ح��ال ولذل��ك ت��رى ان معظ��م أحكام الرس��ول 
وأخب��ار الش��يعة مروي��ة عل��ى لس��ان اإلمامي��ني 
املعصوم��ني حمم��د ب��ن عل��ي الباق��ر وجعفر بن 

مدرسة الفكر اخلالدة

تنحين البش��رية تعظيما واجالال ملا قدم االم��ام اهلمام ابي عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق عليه الس��الم 
يف جمال الفكر واملعرفة واألصعدة كافة فكان منار اهلدى ومصباح الدين الذي انتش��ر ضوء اإلس��الم يف 
أصقاع املعمورة من وقته وإىل اليوم، وخترج من مدرس��ته الرواة واحملدثون واملتكلمون من العامة واخلاصة، 
واستقى منه العلم أربعة آالف أو أكثر مع وفرة العلماء يف عصره ملا حيمل من العلوم والعطاء الثر يف العلوم 

كافة.

محود الصراف
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حمم��د الصادق)علي��ه الس��الم( اللذي��ن عاصرا 
حقبة الصراع السياس��ي والعسكري يف اواخر 

العهد األموي وأوائل العصر العباسي.

االمامة  
تص��دى لالمام��ة بعد ابيه عليهما الس��الم س��نة 
114ه���، وب��دا مش��وار الص��الح واالص��الح يف 

االصعدة كافة وبيان معامل الدين واصوله.
جاه��د علي��ه الس��الم يف نش��ر القي��م واملفاهي��م 
تي��ار ش��عيب ع��ام يف االم��ة  اإلس��المية وبن��اء 
ال��يت  الصاحل��ة  اجلماع��ة  بن��اء  عل��ى  ورك��ز 
الس��الم  عليه��م  البي��ت  ال  نه��ج  عل��ى  تس��ري 
واالش��راف عليه��ا وتنظي��م عمله��ا يف مواجه��ة 
االحنراف والفساد، االحنراف املتمثل بالسلطة 
احلاكم��ة واالحن��راف الفك��ري والعقائدي .. 
وواجه التحريف واالس��تغالل السياس��ي للقران 
ومفاهيمه .. وايضا واستمراره يف بناء ما اسسه 

ابيه الباقر عليه السالم. 

جامعة اهل البيت عليهم السالم
ط��ّور علي��ه الس��الم جامع��ة اه��ل البي��ت عليهم 
الس��الم ال��يت اسس��ها اب��وه الباق��ر ونش��رها يف 
اف��اق اوس��ع وكان روادها م��ن الطوائف وامللل 
منغلق��ة،  تك��ن  مل  منفتح��ة  فه��ي  املختلف��ة 
وكذلك انفتحت على فروع املعرفة االس��المية 
س��ليم  منه��ج  ذات  وه��ي  واالنس��انية كاف��ة، 
ومن��و  واالصال��ة  والتعم��ق  الفك��ر  اعتم��دت 

الكفاءات العلمية والتوعية الدينية للناس. 
يف  ف��روع  هل��ا  وكان  املدرس��ة  ه��ذه  اتس��عت 
الكوف��ة والبص��رة ومصر.. وقد اتس��مت بانها 
مرتبط��ة مبص��دري التش��ريع واملعرف��ة اال وهما 

القران الكريم والسنة النبوية الشريفة.
حقق االمام جعفر الصادق عليه افضل الصالة 
والس��الم م��ن خ��الل املدرس��ة اجن��ازات عديدة 
عظيم��ة ومنه��ا تدوي��ن احلدي��ث واحلف��اظ على 
مضمون��ه، لق��د امن��ت ه��ذه املدرس��ة الفك��ر 

االسالمي وطّورته.

مقامه العلمي ومحاججاته
يف املدين��ة انطل��ق الفق��ه اإلس��المي إىل العراق 
واإلمام جعفر الصادق عليه الس��الم يف جملسه 
كان معينا ال ينضب يروي السنة عن آبائه وما 
يق��ول جيري جمرى األصول، فج��اءه املناظرون 
من كل حدب وصوب والتالميذ الفقهاء الذين 
مي��ألون أقط��ار وجيادل��ون األص��ول أو الفروع، 
ف��كان البحر الزاخر الذي ال تس��تنزفه اآلالء، 

ي��روى العق��ول ويش��في الص��دور، فالديصان��ي 
زعي��م فرق��ة ملح��دة وصاحب األهليج��ة طبيب 
هن��دي وعبد الكريم ابن العوجاء امللحد وعبد 
امللك مصري الذي تزندق وعمر بن عبيد ش��يخ 
املعتزل��ة وأب��و حنيفة إم��ام الكوفة ومالك إمام 
املدين��ة وس��فيان الث��وري وغريه��م ل��ه جمادالت 
كث��رية معهم، إذ كان ال يتضايق من األس��ئلة 
بل يفهمهم ويضرب هلم األمثلة مبسلكه واتساع 
صدره على احلرية الفكرية اليت يتيحها عليه 
الس��الم للن��اس يف جملس��ه ليتفهم��وا العل��م أو 
ليؤمنوا عن فهم من دون إكراه، وكانت هذه 

من أسباب نشر اإلسالم وخلود فقهه.
م��ال األف��اق بعلم��ه وفك��ره وبصريت��ه الناف��ذة 
فه��و ثاني م��ن قال بعد جده اإلمام علي بن أبي 
طال��ب عيه الس��الم: )س��لوني قب��ل ان تفقدوني 
فان��ه ال حيدثنك��م اح��د بعدي مبث��ل حديثي(، 
وق��ال: )واهلل إن��ي ألعل��م كت��اب اهلل أول��ه اىل 
آخ��ره كأن��ه يف كفي ففيه خرب الس��ماء وخرب 
االرض وخ��رب م��ا هو كائن، ق��ال اهلل عز وجل 

)فيه تبيان كل شيء(.
بلغ عدد تالمذته اكثر من اربعة االف، ارتووا 
منه العلوم واملعرفة واش��اعوا العلم والثقافة اىل 

العامل يف اغلب امصاره.    
كان ع��دد كبري من أعالم الفقهاء والصوفية 
يفتخ��رون بالنق��ل عن��ه، أمثال أب��ي يزيد ومالك 
والشافعي وابن جريح وابراهيم بن ادهم ومالك 
اب��ن دين��ار، بل أن مالك بن أنس كان يقول ما 
رأت ع��ني وال مسع��ت أذن وال خط��ر عل��ى قل��ب 
بش��ر أفض��ل من جعفر الصادق )عليه الس��الم( 

فضاًل وعلمًا وورعًا وعبادة.

من وصيته لولده الكاظم عليه السالم
روي ع��ن الص��ادق علي��ه الس��الم انه ق��ال البنه 
الكاظ��م علي��ه الس��الم: ي��ا بين إن��ه من رضي 
مبا قسم له استغنى ومن مد عينه إىل ما يف يد 
غريه مات فقريا و من مل يرض مبا قسم اهلل له 
عز وجل أتهم اهلل يف قضائه ومن استصغر زلة 
نفسه استعظم زلة غريه ومن استصغر زلة غريه 

استعظم زلة نفسه.
 ي��ا ب��ين م��ن كش��ف حج��اب غريه انكش��فت 
عورات بيته ومن س��ل س��يف البغي قتل به ومن 
احتفر ألخيه بئرا سقط فيها ومن دخل السفهاء 
حق��ر ومن خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل 
الس��وء اته��م، ي��ا ب��ين إي��اك أن ت��زري بالرج��ال 
في��زري ب��ك وإياك الدخول فيما ال يعنيك فتذل 

لذلك.

طوّر عليه السالم 
جامعة اهل البيت 

عليهم السالم التي 
اسسها ابوه الباقر 

ونشرها في افاق 
اوسع وكان روادها 

من الطوائف والملل 
المختلفة
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حممد اخلالدي

حظي��ت فاجعة ه��دم قبور أئم��ة البقيع)عليهم 
باالهتم��ام  1925م(  الس��الم(عام)1344ه�/  
الكب��ري ل��دى الش��عراء العراقي��ني, والس��يما 
ش��عراء املذه��ب اإلمامي فراحوا يس��تنكرون 
ويس��تهجنون ذلك العم��ل اجلبان الذي أقدمت 
علي��ه الزمرة الوهابية الُظالمية الضالة, كما 
راح��وا يْرُث��ون ذل��ك اإلرث احلض��اري ال��ذي 
طاملا كان شاخما بقبابه اليت تطاول السماء 
به��اًء ,وتباهي الش��مس بضوئها القدس��ي.فهذا 
ه��و الش��اعر حممد عل��ي اليعقوبي ي��ؤرخ هلذه 
الفاجع��ة األليم��ة ,وي��رى أنه��ا ال ختتل��ف ع��ن 
فاجعة يوم العاشر من احملرم احلرام,إذ بقيت 

تبعث األسى واحلزن يف النفوس, فيقول:
أث����امُن ش���������واٍل بعثْت لنا األسى  

ك�أّنَك من شهِر احمل��������رِم عاش��ُر
أطّلْت على اإلسالِم فيَك ملمٌة  

ودارْت على ال�������ديِن احلنيِف دوائُر
إذا م��������رَّ ي��وما باملسامِع ذكُرها  

تكاُد لُه وجدا ت���ُ�����شقُّ امل��������رائُر
مصاٌب بكى البيُت احلراُم لوقعهِ  

ومادْت ل�ُه أرك���ان�ُه وامل������شاعُر
إّن هذه الرزّية العظيمة، اليت حّلت على األمة 
به��دم قب��ور )أئم��ة اهل��دى(، دفع��ت الش��عراء 
إىل ش��حذ هممه��م   وإيق��اد عزائمه��م وإث��ارة 
محاس��هم يف التص��دي هل��ذه الزم��ر الضال��ة 
واس��تهجان فعلته��ا وفضحه��ا أم��ام أبناء األمة 
اإلسالمية، وتبيان شناعة ما أقدمت عليه من 
فع��ل منكر يتنافى م��ع مبادئ الدين احلنيف 

وأحكامه وأخالقياته.

الشَك أّن هذه األضرحة املقدسة، متّثل أبوابا 
م��ن أب��واب الرمحة واملغفرة، وتس��تجاب حتت 
قبابه��ا دعوة الداعي إىل اهلل س��بحانه وتعاىل، 
إذ يرق��د فيه��ا أئم��ة اهل��دى وأركان التق��وى 
وأحف��اد خ��ري ال��ورى، وهم وس��يلة من وس��ائل 
الرمح��ة لب��ين اإلنس��ان ,وبه��ذا املعن��ى ينظ��م 

الشاعر عبد املنعم الفرطوسي, قائال:
فالغ����ّ�������يُّ ه�����ّدَم بالبقيِع معاهدا  

منهن ته����زُأ بالنجوِم جنادُل
يا )أقربا( رنْت بساحِة قدسها  

حق������دًا على آل النيّب معاوُل
جدوا بكلِّ وسيلٍة متحوِك إذ  

علموا بأّنِك للحياِة وسائُل  
لق��د ش��رع الش��عراء العراقيون املبدع��ون منذ 
بتوجي��ه  اهل��دم(،  )ي��وم  األس��ود  الي��وم  ذل��ك 
اجلهل��ة  أولئ��ك  ص��دور  باجت��اه  قصائده��م 
الضال��ني )تالم��ذة ابن عبد الوه��اب(، ومازال 
رصاص تلك القصائد ميزق سحب الضالل يف 
مكة واملدينة، ويس��تصرخ الضمري اإلنس��اني 
ويس��تنهض هم��م األمة، ُمذك��را العامل بهذه 

اجلرمية النكراء.   
إّن ح��دث هدم)قب��ور البقيع(،ح��دث عظي��م، 
وس��يبقى ملهما للش��عراء، كما كانت واقعة 
الطف ملهمة هلم.. ومن حقول اإلبداع الشعري 
العراق��ي الذي قيل يف ه��ذه الفاجعة الكربى 
,س��نختار بعض النماذج املعرّبة، إذ  أن ما قيل 

فيها كثري وكثري جدا.
ق��ال الش��اعر حمم��د تقي آل أس��د اهلل واصفًا 

هذه احلادثة:
ي�������ا هلا وق�������ع������ة هلا م���ادْت  

األرُض وك���ادْت ت�����سيُخ باألوت�اِد

ي��������ا هل������ا وقع����������ة أطّلت على
أبن��اِء ط������ه وال�عرتِة األجم�اِد

يا هلا نكب�ة على ع���رتِة اهل�ادي
وإط���ف��اِء ن�������ورِه ال������وق�������اِد

ي���ا هلا من فظي�عٍة عمْت الك�وَن  
ش����جاًء ي����ذي������ُب ك����لَّ ف���ؤاِد

يا هلا من مصائِب أبكْت األمالكَ  
طرا من ف��������وِق س���بٍع شداِد

أضرمْت يف حشا اهلدى قبساٍت  
هي للحشِر مل تزْل يف اتقاِد

أم��ا  الش��يخ الدكتور أمح��د الوائلي، فيقول 
خماطبا تلك البقعة الطاهرة:
هاهنا للنيب ن�����������امْت فروٌع  

ع��������رفْت في���هم مسات اجلدوِد
هاهنا ي������رق����������د النيبُّ بأهليه  

ف����هم س����نخُه ب���������دون ق������يوِد
هاهنا معقُل اإلمامِة والديِن  

وصنو التقى ورهِط السج�وِد
وحيل��ُق خي��اُل الش��اعر حيدر اجل��د بعيدا إىل 

تلك املعامل القدسية، قائال:
كانْت على تلَك القبوِر معامٌل      

تهدي الورى لصراط���ها املتناهيا
كانْت قباب فوقها تلي السما      

هي والنج�وم م���دارهن حم��اذي���ا
يهفو هلا ك��م ع�اشق م�تودد      

يأتي على ق������دميه زحفا م��اشيا
لكنم�����ا م��دَّ الشقي هل����دمها       

يدُه ف���ما تركْت هل�ا من باقي���ا
أم��ا الس��يد حمم��د ه��ادي الص��در فيدعون��ا 
للوق��وف عن��د البقي��ع، لن��رى تل��ك الش��موس 
ال��يت يري��د الطاغوت أن يضّي��ع رمسها حبقده 

فاجعة البقيع
في الشعر العراقي
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فيناشدنا، قائال:
فقْف عنَد البقيِع على ش�موٍس  

يّضيع رمسها ط���������اغوُت ح��ق���ِد
ومسَّ الرتَب باألهداِب وج������دا  

على آل النب�����ي ق����ض����وا ب��وج����ِد
ف��فاطم��ٌة ه���نا وهن��اَك زاٍك      

قضى س�م���ّا ب��غ��د�ر أل����دِّ وغ��ِد
وهذا م��رقُد السجاِد خي����������في       

جراحاٍت من الب����������لوى ويبدي
وه��ذي ت��رب���ٌة مشخْت عّل�������واً 

فل����ْم يب��ل��ْغ ذراه����ا أيُّ ط������وِد
بها ش��مٌس من الق��رآِن ت���أبى

وي����أبى اهلل أن ت���ضوى بل�������حِد
بها نوُر الشريعةِ كيَف خيف�ى

شعاَع م���حمٍد يف ك���������لِّ ح������مِد
ويف ه��ذه األبي��ات يدعون��ا ش��اعر آخ��ر، ه��و 
الوق��وف عن��د  الس��يد حمس��ن املوس��وي إىل 
الزم��ان  وجنع��ل  الدم��وع  لنس��كب  البقي��ع 
خيتص��ر. فه��ذه الفاجع��ة, فضحية ظل��م، البد 
أن ينكس��ر هلا التاريخ, فأثر وقعتها كواقعة 

الطف وفجعتها، فيقول صادحا:
قفوا هنا فالدم��������وُع اآلَن تنهمُر  

قف�وا هنا فال�������زماُن اآلَن خيتصُر
هن���������ا فضيحُة ظلٍم ال م������ثيَل له  

للط�اه��ري���َن ه���نا الت�����أريُخ ينكسُر
هنا فجيعُة أهِل البيِت شاخصٌة      

هن���ا البق�يُع ه��ن�ا ط����ٌف ل�ُه أث�������ُر
هنا األئمُة ن����وٌر ُيستضاُء به�������م  

قد مزقوا سرَت من ضلوا ومن غدروا
هنا تراٌب تسامى للُعال ش�رف����ًا     

من طي�بِه يست��فيُق العطُر وال��زهُر
هنا جتّمع ت�أري���ٍخ بأكم��������لِه  

بالش�اخمي�َن ه��نا اإلمياُن ي�����زدهُر
وعل��ى الرغ��م مما حّل ب��أرض البقيع من دمار 
وخ��راب، إال أن روَح اجمل��ِد والعلي��اِء مازال��ت 
تط��وف ح��ول ه��ذه البقع��ة املبارك��ة، وتعف��ر 
جبينه��ا ببقاي��ا تل��ك الصروح ال��يت طاملا حّفت 
الوح��ي.  بنفح��ات  وتعط��ّرت  املالئك��ة،  به��ا 
إنه��ا أرٌض حّي��ة تنب��ض بالتأري��خ، وحتاك��ي 
الزم��اَن بلس��اِن ص��دٍق عرب��ي مب��ني، هك��ذا 
ه��ي البقي��ع يف قل��ب وعق��ل ووجدان الش��اعر 
العراق��ي. وإىل اآلن ما برحت ش��اخصة أمامه 

حتّدثه عن جمدها وعظمة ساكنيها، وكأّن 
لس��ان حاهلا يرتمجه لنا الش��اعر حممد سعيد 

الكاظمي بقوله:
ق��ْف ب�����البقيِع وط��العُه على مهِل         

سف�رًا وإْن آَل من ص������رٍح إىل ط��لِل
ت��ج���ْد م����ساكَن وح�ي اهلل آن�سًة        

خ�الهل����ا ن��ف����حاُت ال��وحي مل ت��زِل
ضّمْت موازيَن ح�����ّق جلَّ عن خلٍل  

نظ�امه��ا وه��داه��ا ج��لَّ ع���ن زلِل
وألُسننا نطقْت عن عصمة وقضْت  

عداًل فما خوض ت�أري������خ من اجلدِل
هُم معادُن علِم املصطفى وك�������فى  

بل سرُّ ذي الع�رِش مكن���ونا من األزِل
وأخريا يس��تنهُض الشاعر عبد الكريم املمنت 
همَم الشيعة للقيام مبا جيب أن يقام، إذ يرى  

أن��ه ق��د آَن األواُن للث��ورة عل��ى ه��ذا الصم��ت 
والوهن واالنكسار، فيقول ثائرًا:

غي���رُة اهلل إالَم االصطباْر  
ورحى الكفِر على ال����ديِن ت���داْر

أق�ع�����ودًا وذي ش�����يعت����كم            
ن��اهل����������ا فيكم ه�����واٌن  وصغاْر

ليَس لآلَن هل�����������ا من ن��اصٍر
قْم ف��قد ط���������اِل علي������نا  االنت��ظاْر

م����ع����وٌل ُهدَّ به ركَن اهلدى            
وورْت يف مهج���ِة اإلي�م���������������ان  ن�اْر

يا لُه  من ف���ادٍح ت��������ارخي������هُ 
قد دهى اإلسالَم ذلٌ  وانكساْر(

������������������������
*النماذج الش��عرية مستلة من: )شعراء فاجعة 
أئم��ة  الكاظم��ي يف  الش��عر  و)م��ن  البقي��ع( 

البقيع(.
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كيف جند احلديث صرحيًا؟! رمبا معلومة اليعرفها الكثريون، عندما حيدثك 
قلبك  حّدث  ال..  أمل  صادقًا  احلديث  هذا  هل  تعرف  حتى  ما،  أمٍر  عن  شخٌص 
هل يرى صدق هذا احلديث وذلك من خال ارتياحه وقبوله ونفوذ كلماته إىل 
أعماقه، فكما ُيقال: }احلديث اخلارج من القلب يدخل إىل القلب{، وأّما ما أريد 
البيت  أهل  خدمة  يف  املواكب  كل  بل  املواكب  من  الكثري  تفاني  هو  أقوله  أن 
عليهم ويف مجيع املناسبات، وأنا أحّث اخلطى لزيارة أمري املؤمنني )عليه السام( 
وذلك  ومجاله،  روعته  وصف  عن  اللسان  يعجز  منظرًا  وجدت  إستشهاده  ليلة 
الوالء العلوي  نارية من  الليل جمموعة من الشباب كّونوا كتلة  بعد منتصف 
إىل مرحلة  السام حتى تصل  عليه  علّي  بعشق  املكتوية  قلوبهم  ليضعوها حتت 
قد حتّملوا  أّنهم  يعين  وهذا  أّنهم من حمافظات اجلنوب  ويبدو  العلوي،  النضج 
عناء السفر ومشقة الطريق، نصبوا قدورهم ليقدموا ماجادت به أنفسهم وأيديهم 
لزائري أمري املؤمنني )عليه السام(، وذلك حتى أذان الفجر، هنا ال أريد أن أحتدث 
عن الكمية اهلائلة من الطعام الذي ُوّزع ولذته وطيب مطعمه وتنوعه فكانت الكبة 
التضحية  هلذه  هؤالء  دفع  الذي  ما  القول  أريد  إمنا  وغريها،  والفاكهة  واملاء 
خال  ومن  كانوا  فقد  قليلة،  جمموعة  تكن  ومل  األوطان  وترك  واملال  بالراحة 
مشاهدتي وتوقفي يف هذا املوكب وتناولي لطعام السحور جماميع شبابية كلٌّ 
مسؤوٌل عن عمل معني وكان هناك تنسيق رائع بني اجلميع، ذهبت للزيارة وبعد 
الزائرين ويرحبون  رأيتهم أكثر نشاطًا وحيوية حيّيون  العودة يف نفس الطريق 
بهم أمجل ترحيب ليحطوا عندهم الرحال ويتزودوا من السحور الذي أعدوه هلم، 
كل هذه الصور اجلميلة الي شاهدتها واحتفظت بها )كسلفي( يف ذاكرتي، رمبا 
استمتع بها عندما أحاول أن اسرتجع صفحات املاضي اجلميل، ولكن كانت هناك 
صوٌر يف أعماقهم التقطتها من خال النظر يف أعماقي حيث عشقتهم وأحببتهم 
ومن أمجل  وسكناتهم،  معانيه يف تصرفاتهم وحركاتهم  بكل  اإلخاص  ونظرت 
هذه الصور، صور العشق العلوي والي فاقت درجة دقتها أحدث الكامرات الرقمية 
ألنها صنعت يف مصنع العشق اإلهلي احلقيقي فكان العشق العلوي أمنوذجا هلذا 
العشق، وقد ترك صاحب هذا العشق األثر اخلالد والبالغ يف نفوس األحرار، ترك 
الدنيا ومافيها وترك الصفراء والبيضاء فجائته بعد موته ذليلة خاسئة تطلب منه 
أن يتنفس عليها بأن تكون على أعتابه حتى يقبلها امللوك والعلماء، وبات جائعًا 
األشم كيف  اجلبل  هذا  فمثل  العرات،  يكسو  وعريانًا حتى  اجلياع  يطعم  حتى 
اليصنع مثل هذه الصور الامتناهية يف الدقة واجلمال، وقد أّثرت كل التأثري يف 

قليب وكياني لذلك خرج هذا احلديث بكل صراحة وصدق...

الحديث بصراحة..
رياض اخلزرجي
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)دام ظله(  احلكيم  الديين حممد سعيد  املرجع  اشراف  تقع حتت  واليت  العراق  اخلريية يف  اليتيم  اليها مؤسسة  توعوية سعت  برامج  عدة 
للتعريف مبا يواجهه اليتيم وكذلك الدورات املتعددة اليت اقامتها لرعايتها لاليتام واحتضانها لالعداد الكبرية منهم منذ حصوهلا على 
صفة املستشارية اخلاصة باجمللس االقتصادي واالجتماعي باالمم املتحدة فان املؤسسة بامكانها ان تدافع عن حقوق االيتام وعن النازحني 
والفقراء واملشاركة باملؤمترات الدولية اليت تقيمها االمم املتحدة، وحول عمل وتفاصيل ما تقدمه املؤسسة هلذه الشرحية املهمة يف البالد 

اجرينا حوارا مع نائب رئيسها االستاذ حسن اجلراح ليطلعنا عن االعمال اليت قدمت لاليتام املسجلني لديهم.

يف لقائه مع الوالية..
نائب مدير مؤسسة اليتيم اخلريية:

ترعى المؤسسة )104.901( يتيم 
و)39.000( ارملة و)97.000( نازح..

اجرى احلوار : علي كريم

عدد  وكم  العمل  املؤسسة  بدأت  متى  منذ 
موظفيها؟

 2007  /  4/4 يف  املؤسسة  تأسست  رمسيا 
ففي  الوقت  هذا  قبل  كانت  فعليا  انه  إال 
اخلاصة  البيانات  انتشرت جلمع   2006 عام 
تابعة  ميدانية  كشف  جلان  عرب  بااليتام 
برامج  يف  حتليلها  يتم  ثم  ومن  لإلحصاء 
النسب  تعطينا  ان  ألجل  للمؤسسة  معدة 
التقديرية للرواتب حسب االحتياجات وحسب 
هلا  واملؤسسة  بااليتام  االستحقاقات اخلاصة 
العراق  اربعمائة موظف يف عموم  اكثر من 
تغطية  اجل  من  نهار  ليل  يعمل  العدد  وهذا 

االحتياجات اخلاصة بااليتام.

أهم الروافد الي تدعم املؤسسة الجناح عملها 
جتاه هذه الشرحية؟

بالنسبة  اساسية  روافد  ثالث  للمؤسسة 
للدعم, االول هو صناديق التربعات اليت يتم 
العراق  حمافظات  عموم  يف  شهريا  توزيعها 
ويتم سحبها بعد ثالثة اشهر وتكون مجيع 
االموال املوجودة تذهب من يد املتصدق اىل يد 
اليتيم بعد ان يتم فتحها واعطاء وصوالت اىل 
املتربعني او املتصدقني ومن ثم يتم إحصاءها 
وصرفها على االيتام كرواتب وبرامج خاصة 
فاملؤسسة  الكفالة  برنامج  هو  والثاني  بهم 
العراق  عموم  يف  اليتيم  مبوضوع  عرفت 
واقامت عدة ندوات وبرامج تعريفية من اجل 
باليتيم  اجملتمع  وربط  باجملتمع  اليتيم  ربط 
الكفاءات  من  الكثري  باستقطاب  فنجحت 
االكادميية ومن فئات اجملتمع وتفاعلت مع 
برامج املؤسسة اذ ان اغلب االيتام حصلوا على 
كفاالت بهذا الصدد، طبعا الكفالة مادية 
اليت تبلغ مئة الف دينار كفالة اليتيم املتفوق 
ذوي  ومن  دينار  ألف  وعشرون  ومخس  مئة 
االحتياجات اخلاصة او املريض كفالة مبئة 

ومخسني الف دينار وايضا كفالة معنوية بان 
يتبع الكفيل الوضع الصحي والوضع النفسي 
حتى  املدرسة  طريق  عن  ومتابعته  والرتبوي 
يتابع مدى تطوره بالنسبة للدراسة او اذا وقع 
يف مشكلة باالمكان ان يتداخل بها حتت 
سقف املؤسسة فاملؤسسة ال تعمل على صرف 
نفسية  ترمم  ان  حتاول  ما  مبقدار  االموال 
اليتيم عن طريق ربطه باملتكفل اما الرافد 
الثالث هو التربعات اليت تاتي للمؤسسة عن 
طريق التربعات املالية او التربعات العينية اذ 
نالحظ الكثري من الزائرين الكرام حينما 
لديهم  جتد  املقدسة  العتبات  اىل  يقدمون 
بها  يتربعون  اليت  العينية  املواد  من  الكثري 
وايضا العتبة العلوية كانت مشكورة يف هذا 
العينية  التربعات  هذه  من  جزء  بانه  اجلانب 
مؤسسة  ومنها  اخلريية  املؤسسات  اىل  تصل 
اليتيم اخلريية مثال موضوع االضاحي موضوع 
توزيع املواد الغذائية ويتم توزيعها وفق سياسة 
تقيد  الدعم  من  املصادر  هذه  وكل  حمددة 
مالي  تقرير  اعداد  ويتم  حمفوظة  بسجالت 
خالل  انفقته  وما  املؤسسة  لصادرات  سنوي 

عام كامل من ايرادات وما صرفته على هذه 
اىل  سنوي  مالي  بتقرير  رفعه  ويتم  الربامج 
فيه  تذكر  احلكومية  غري  املنظمات  دائرة 

مجيع االموال.

أعداد  مع  العراق  يف  املؤسسة  فروع  عدد  كم 
األيتام املسجلني لديها؟

حسب  املؤسسة  يف  املسجلني  االيتام  عدد 
اخر احصائية لعام 2016  مائة واربعة االف 
وعدد  يتيم   )104,901( وواحد  وتسعمائة 
االرامل قرابة التسعة وثالثني الف )39,000( 
املؤسسة  برامج  مشلتهم  اليت  النازحني  وعد 
بلغ سبع وتسعون الف)97,000( وان للمؤسسة 
ماعدا  العراق  عموم  يف  فرعا  عشر  سبعة 
اقليم كردستان واالنبار يف بعض احملافظات 
ارتأت املؤسسة ان تفتح اكثر من فرع فيها 
اكثر  كونها  بسبب  بغداد  حمافظة  مثل 
ايتام من غريها من احملافظات بعدها  نسبة 
حمافظة البصرة ثم ذي قار واخر فرع افتتحته 
املؤسسة هو يف مدينة القاسم مبحافظة بابل.

وتوديع  الستقبال  حمددة  أعمار  هناك  هل 
األيتام يف املؤسسة؟

اليتيم من اول والدته اىل عمر اخلمسة عشر 
رعاية  يف  يكون  اجلنسني  ولكال  عاما، 
املؤسسة ومساحة السيد احلكيم )دام ظله( 
الدعم  نفس  اىل  االناث  ان تصل  اكد على 
املوضوع,  بهذا  والتساوي  للذكور  بالنسبة 
املؤسسة  العمر  من  عشر  اخلامسة  بعد  اما 
وحتديدا قسم االحصاء يعطي إشعارا بتوقيف 
راتب اليتيم البالغ بعد جتاوزه للحد املسموح به 
وهنا ترتأي املؤسسة سواء كانوا متكفلني 
او وجود تربعات حمددة بان استمروا بدعمه 
اىل املراحل الدراسية او حتى يستقوي وهذا 
ايضا ناظرة له املؤسسة, واجلانب االخر هو 
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الربامج اليت تعمل عليها املؤسسة هو رعاية 
ودعمه  الكليات  اىل  وصوهلم  حتى  االيتام 

جلعله شخصا ناجحا يف احلياة.

ماهي ابرز البامج الي تعمل عليها املؤسسة 
جتاه هذه الشرحية؟

بها  تقوم  اليت  الربامج  من  العديد  هناك 
الشهرية  الرواتب  برنامج  منها  املؤسسة 
وبرنامج الكسوة الشهرية الذي ينطلق عمله 
مجيع  يشمل  كي  املبارك  الفطر  عيد  قبل 
االيتام املسجلني يف املؤسسة من خالل اكثر 
من 60 مهرجانا يقام يف عموم العراق ماعدا 
االنبار  حمافظة  وكذلك  كردستان  اقليم 

بسبب الوضع االمين فيها وهناك برنامج هو 
برنامج السلة الغذائية اليت تنطلق اعماله قبل 
شهر رمضان الكريم واليت فيها اكثر من 
اجلافة  االرزاق  مواد  من  كيلو  عشر  احد 
واملعجون  والعدس  واحلليب  والشاي  كالرز 
حتى  الفاصولياء  والشعرية  البصرة  ونومي 
تتمكن العوائل من استقبال الشهر الكريم 
وهي قادرة على الصيام وهناك برنامج اخر 
هو برنامج املواد املنزلية فعندما خترج جلان 
الكشف امليدانية للمتابعة فانها تقوم بتسجيل 
ما لدى العائلة من مواد منزلية كالثالجة او 
الطباخ او الفرش اىل غري ذلك فان مل تكن 
يتم  احلاجة  تثبيت  فرتة  وبعد  تثبت  موجودة 

برنامج  هناك  العوائل  على  مباشرة  توزيعها 
الربامج  وترميم دور لاليتام وهو ضمن  لبناء 
حاالت  وصلت  النه  االولوية  وحسب  املهمة 
ايتام يف الشاع فتم ختصيص مبالغ اهلم عن 
طريق املؤسسة وعن طريق املتربعني ومت بناءه 
وبرنامج  مباشرة  هلم  الدور  هذه  وتسليمهم 

لتزويج االيتام البالغني . 
وايضا ضمن الربامج اقامة خميمات كشفية 
الربيعية  العطلة  يف  الذات  على  لالعتماد 
وخصوصا  املقدسة  العتبات  مع  بالتنسيق 
العتبتني احلسينية والعباسية يف مدن الزائرين 

يتم فيها تعليم االيتام اخلروج اىل اجملتمع.

وحصل  املؤسسة  زارت  الي  الشخصيات  ابرز 
او  مذكرات  عقد  او  دورات  اقامة  اثرها  على 

عمل مشرتك بني الطرفني؟
 العديد من الشخصيات اليت زارت املؤسسة 
منها  السفري الصيين يف العراق تشني وينكنغ 
الذي اطلع على عمل املؤسسة والتقى بكادر 
العمل  عن  فكرة  اخذ  انه  كما  املؤسسة 
اخلريي والربامج اليت تقدمها وزيارة السفري 
 2015 عام  املؤسسة  بارييت  مارك  الفرنسي 
وزيارة سفري العراق يف اوربا الشرقية وايضا 
السامي  واملمثل  كلل  ابو  اسعد  بولندا  يف 
يونامي  بعثة  ضمن  االنسان  حقوق  ملفوضية 
وزيارة نائبة املفوض السامي حلقوق االنسان 
السيدة  مثل  الناشطني من كندا  من  وعدد 
لورا مكنيكين وايضا وفد من معهد اوسلو 
من  ووفود  االوربي  االحتاد  وسفري  بالنرويج 
مذكرة  وحصلت  واندنوسيا  افغانستان 
كلية  وحتديدا  الكوفة  جامعة  بني  تفاهم 
الطب واليت صار على اثرها برنامج لرعاية 

االيتام صحيا حسب االختصاصات.
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مسائل شرعية حول الطهارة
وكفى بهذا التشبيه رادعًا

إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ

الشيخ مصطفى ابو الطابوق
الشيخ محمد الماجدي
الشيخ جميل البزوني

الشيخ محمد رضا الدجيلي الزواج منهاجُ حقوٍق وواجبات

تكوين األسرة
االنسان و اإلميان

الشباب وامللل



هــذه جمموعــة مــن املســائل الشــرعية املتعلقــة بأحــكام الوافديــن إىل 
ــة اهلل  ــاوى مساحــة آي ــى ضــوء فت ــا عل ــع أجوبته ــد املقدســة م املراق
ــني  ــوارف آمل ــه ال ــي احلســيين السيســتاني دام ظل العظمــى الســيد عل

االنتفــاع بهــا.

مسائل شرعية حول الطهارة:

اعداد:  الشيخ مصطفى أبو الطابوق

الس��ؤال: م��ا حك��م الص��اة باملاب��س املغس��ولة بع��د 
تنجسها بالدم حيث إن بقع الدم مازالت موجودة؟

اجل��واب: اذا كان الباق��ي ه��و لون ال��دم فهي طاهرة 
والصاة فيها صحيحة.

الس��ؤال: ه��ل ميك��ن البن��اء عل��ى طه��ارة ب��رك املي��اه 
املوجودة يف الشارع يف حال المست مابسي؟

اجلواب: نعم هي حمكومة بالطهارة.
الس��ؤال: م��ا حكم البعوض او احلش��رات املوجودة يف 

بيت اخلاء عندما حتط على جسم؟
اجل��واب: ه��ي طاه��رة اال اذا انتقل اىل بدن االنس��ان 

عني النجاسة بسببها.
الس��ؤال: جي��ري يف بع��ض املصان��ع واملراكز تصفية 
املي��اه الزائ��دة ومياه اجمل��اري إىل ماء زالل فهل يكون 

طاهرًا؟
اجل��واب: ال تطهر املي��اه املذكورة بالتصفية وحدها 
ب��ل البّد م��ن تطهريها بوجه آخ��ر كاالتصال بالكّر 

مع االمتزاج.
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الس��ؤال: م��ا خيص املابس ال��ي تامس اجلنابة. 
امل��كان  يبق��ى  ولك��ن  الل��ون  ي��زول  غس��لها  فعن��د 
املتعرض هلا ذو ملمس خشن. فهل يعتب او تعتب 

املابس طاهرة حينئٍذ؟
النجاس��ة  ع��ني  زوال  بع��د  ب��ه  ب��أس  ال  اجل��واب: 

وِجرُمها .
الس��ؤال: ه��ل جي��وز اعتب��ار م��اء اخل��ّزان م��ع م��اء 
الس��ّخان )الكيزر( كرًا م��ع العلم انه عندما ينفذ 
م��اء اخل��زان ف��ان م��اء الس��خان ال خيرج ب��ل يبقى 

حتى يعاد مأل اخلزان ومن ثم خيرج منه املاء ؟
اجل��واب: ال مان��ع م��ن ذل��ك إذا كان جمموعه��ا 

يبلغ كرًا ومل ياق ماَء اخلّزان جنُس.
خادم��ة  املن��زل  يف  تعم��ل  ان  جي��وز  ه��ل  الس��ؤال: 

مسيحية؟ أجنسة هي جنسة ام طاهرة؟
اجل��واب: ال مان��ع من ان تق��وم باخلدمات املنزلية، 
وه��ي حمكومة بالطهارة، ولك��ن البد من االلتفات 
اىل أن ال يكون وجودها يف املنزل مؤثرًا س��لبًا على 

تربية االطفال يف العقيدة واالخاق.
الس��ؤال: ه��ل يكف��ي يف تطه��ري االب��واب، واجلدران 
املصبوغة باصباغ باس��تيكية املتنجس��ة صّب املاء 

على ظاهرها بعد أن جتّف؟
اجلواب: نعم يكفي ذلك يف طهارة ظاهرها.

الس��ؤال: م��ا راي مساحتك��م يف العط��ور البخاخ��ة 
من ناحية الطهارة والنجاسة؟

اجلواب: هي طاهرة ما مل يعلم بتنجسها.
الس��ؤال: كي��ف ميك��ن تطه��ري ث��وب من الب��ول اذا 
كان عن��ده ماء قليل ت��ارة، وماء كثري تارة أخرى 

وهل جيب العصر يف كلتا احلالتني ؟
اجل��واب: ال جي��ب العص��ر يف الكث��ري وامن��ا جي��ب 
غس��له مرت��ني مطلق��ًا وجي��ب العص��ر يف القلي��ل 

الخراج الغسالة .
الس��ؤال: ه��ل جي��زي يف تطه��ري الف��م م��ن بقاي��ا 
الطع��ام املتنّج��س بل��ع ه��ذه البقايا من دون غس��ل 

الفم؟
اجلواب: يطهر الفم ولكن ال جيوز البلع .

الس��ؤال: ه��ل جي��زي يف تطه��ري الف��م م��ن بقاي��ا 
بالفرش��اة  االس��نان  تنظي��ف  املتنج��س  الطع��ام 

واملعجون ثم املضمضة عدة مرات؟
اجلواب: نعم جيزي.

السؤال: مت ازالة عني النجاسة عن الثوب بالغسل 
او الدلك وختلف عن ذلك أثر من لون او رائحة 
الث��وب  يبق��ى  فه��ل  النجاس��ة  اصاب��ة  موض��ع  يف 

متنجسًا ام حيكم بطهارته؟
اجل��واب: اليطهر اال بالغس��ل بامل��اء وال يضّر بقاء 

اللون والرائحة.
السؤال: ما حكم االسئار من ناحية الطهارة؟

اجل��واب: األس��ئار كله��ا طاهرة ، إال س��ؤر الكلب ، 
واخلنزير وكذا الكافر غري الكتابي على األحوط 
وجوب��ًا، وأم��ا الكتاب��ي ف��ا يبع��د طه��ارة س��ؤره وإن 
كان األح��وط االجتن��اب عن��ه .و يك��ره س��ؤر غ��ري 
مأك��ول اللح��م عدا اهل��رة .و أما املؤم��ن فالظاهر 
اس��تحباب س��ؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر 

يقتضي خافه .
الس��ؤال: م��ا حك��م النف��ط ومش��تقاته م��ن ناحي��ة 

الطهارة؟
اجلواب: هي طاهرة.

الس��ؤال: م��ا ه��و حك��م الس��ائل ال��ذي ين��زل بكمية 
قليلة وبدون اي فتور وال شهوة؟

اجلواب: هو طاهر.
الس��ؤال: إذا عل��م االنس��ان أّن أهل ال��دار ال يراعون 
الطهارة، ولكّنه ال يعلم بوجود جناسة، فهل حيكم 

بطهارة الدار؟
اجلواب: ما مل حيرز جناس��ة األمكنة واألش��ياء، أو 

يراها بعينه، فهي حمكومة بالطهارة.
املغس��ولة  املاب��س  بطاه��رة  حُيك��م  ه��ل  الس��ؤال: 
بامل��واد املنّظف��ة الس��ائلة يف حم��ّات ميلكه��ا غ��ري 
يغس��لون  وغريه��م  املس��لمني  أّن  املس��لمني،علمٌا 

مابسهم فيها؟
اجلواب: إن مل يعلم تنّجس تلك املابس مباقاة 

النجاسة فهي حمكومة بالطهارة.
الس��ؤال: ه��ل ميك��ن أن نعت��ب البيبس��ي كوال من 

املاء املضاف؟ وهل يرفع اخلبث؟
اجل��واب: هو ماء مضاف وال يس��تعمل يف التطهري 

من اخلبث.
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ُس��وا َواَل  سَّ نِّ ِإْثٌم َواَل َتَ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َي��ا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُن��وا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا ِمَن الظَّ
ُقوا  َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ بُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأحُيِ

اٌب َرِحيٌم ]احلجرات: 12[ َ َتوَّ َ ِإنَّ اهللَّ اهللَّ

وكفى بهذا التشبيه 
رادعًا

أبو تراب كرار العاملي
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تعالوا لنتأمل قليًا بهذا املشهد املقزز: شخص 
جالس وهو يتناول حلم أخيه امليت يف جانبه. 
فرض  على  احلدث،  هذا  مثل  أن  تتوقعون  َأال 
بأمجعه؟  العامل  أنظار  سيستقطب  حدوثه، 
وإذاعات وصحف ووكاالت  تلفزة  من شاشات 
األخبار؟  نقل  تقنيات  من  وغريها  أنباء 
خمتلف  ِقَبل  من  استهجان  حمطة  وسيشكل 
أطياف اجملتمع البشري؟ صغريهم وكبريهم، 
ذكرهم وأنثاهم، عاقلهم وبسيطهم، مؤمنهم 

وكافرهم.
إذا كنَت توافقين الرأي ببشاعة هكذا منظر، 
فعليك بأخذ احليطة واحلذر خال املشاركة 
املختلفة،  واحملاورات  واجللسات  السهرات  يف 
حديث  كل  مع  تتكرر  منظر  هكذا  فبشاعة 
املستورة.  الناس  عيوب  من  عيب  به  ُيَتناَوُل 
فنرى صاحبنا جالسًا والنرجيلة يف يده، وقدٌم 
الكذائية حبق  تقييماته  ينشر  وهو  قدم،  على 
ومعصوم  زمانه،  سلطان  َوْيَكَأنَّه  وذاك،  هذا 

عصره واملنزه من األخطاء والزالت. 
اإلجابة  تأتيك  متسائًا،  تستوقفه  وعندما 
غري الصائبة: أنا أكلمه هذا الكام يف وجهه, 
واحلال أنه جيب, يف حالة االنتقاد والتحفظ 
على  فقط  االقتصار  معينة,  مسلكيات  على 
احلرام  جتنب  بهدف  لوجه  وجهًا  االنتقاد 
اىل  اهلداية  إطار  يف  الثواب  لكسب  والسعي 
اخلري والصاح, فقد ورد يف اخلب عن اإلمام 
الصادق )عليه السام( : أحّب إخواني إليَّ من 

أهدى إليَّ عيوبي.
ومن هنا، ال بد من اإلضاءة على بعض النقاط 
بها  اإللتزام  املؤمن  على  جيب  الي  العملية 
ولكي  ذمته،  فراغ  لضمان  بتطبيقها  واإللتزام 
ال يتوقف مصريه األخروي على مساحمة هذا 

وإصفاح ذاك.
فمن جهة، عليه أن ال يتناول اآلخرين بسوء يف 
ظل غيابهم عن جملس النقاش، بل يذكرهم 
باخلري أو ال يذكرهم من أساسه، وإذا تعرض 
املؤمن  فعلى  غائب،  احلاضرين لشخص  أحد 

أن ينهره أو يقوم مبغادرة املكان.
 

ومن اجلميل أن يعمل املؤمن وفق االسرتاتيجية 
التالية:

فالشق  احلاضر«,   ومنتقد  الغائب  »حمامي 

الرضا  وعدم  الوقوع  عدم  له  يضمن  األول 
اآلخر  والشق  والبهتان،  والنميمة  بالغيبة 
األفضل،  اىل  إخوانه  إصاح  إمكانية  له  يتيح 
املنكر،  من خال أمرهم باملعروف ونهيهم عن 
وبالتالي هداية العباد ملا فيه خريهم وصاحهم 

وجناتهم وحسن عاقبتهم.
 ومن اجلدير أن يتأمل اإلنسان قليًا بعواقب 
اىل  تؤدي  كونها  عن  فضًا  احملرمة،  الغيبة 
تعاىل  اهلل  وسخط  أعماله،  صحيفة  اسوداد 
واملتحابني،  الرفاق  بني  التفرقة  وبث  عليه، 
املستغيب؟  جينيها  كذائية  فائدة  من  فهل 
هل يشعر براحة نفسية عند تناوله لآلخرين 
معنوياته  وترتفع  صدره  ينشرح  أم  بسوء؟ 

ويطري من الفرح؟

قطعًا النتيجة ال هذه وال تلك وال أي حصاد 
عقائي آخر، بل كل ما يف األمر أنه أضحك 
لوساوس  واستجاب  جبانبه،  وَمْن  نفسه 
َوامُلَلبَّى  امُلَليبِّ  وجنوده،،،َفِبئَس  الشيطان 

وموضوع التلبية.

وآله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  عن  ورد  فقد 
وسلم(، كما يف الباب 156 من وسائل الشيعة، 
اجلزء الثاني عشر, أنه قال يف خطبة له صلى 
اهلل عليه واله : ومن رد عن أخيه غيبة مسعها 
يف  الشر  من  باب  ألف  عنه  اهلل  رد  جملس  يف 
الدنيا واآلخرة، فان مل يرد عنه وأعجبه كان 

عليه كوزر من اغتاب.

أنفسهم  عباده،  يف  العزيز  أيها  اهلل  َفْلَنتَّق 
بهم،  يتعلق  ما  وكل  وأعراضهم  وعياهلم 
وتنزيهها  شهواتها  بكبح  أنفسنا،  َوْلنجاهد 
عن توافه األمور, والرقي بها اىل أعلى مراتب 
شر مع النبيني  الكمال, لتصبح مؤهلة ألن حُتَ
وَحُسَن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني 

أولئك رفيقا.
َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اهللَُّ  َفَسرَيَى  اْعَمُلوا  )َوُقِل 

َوامْلُْؤِمُنوَن(
 

من الجدير أن 
يتأمل اإلنسان 
قلياًل بعواقب 

الغيبة المحرمة، 
ألنها تؤدي الى 
اسوداد صحيفة 
أعماله، وسخط 

اهلل تعالى عليه، 
وبث التفرقة بين 

الرفاق والمتحابين
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يف  إحراجه  وعدم  املالي  لوضعه  ومراعاًة  ألوالده, 
طلِب الكمالياِت ِمْن األشياِء.

ورمبا ينفتُح معنى ُحسن تبعل الزوجِة على أهمّية 
االهتمام بنفسها وتزّينها وتبجها لزوجها, جذبًا 
ورفعًا  نفسيا وسلوكيا,  إليها  له  وشّدًا  إليه  منها 
للتعلق وتوطيدًا لقيمته, كُل ذلك إذا ما توّفر يف 
الزوجة تطبيقا, فإنَّ زوجها سيزداُد حّبا هلا وتوددا, 

وبهذا تستقيم ُسبُل العيِش بينهما حياتيا.
ومسعتها  وشرفها  نفسها  الزوجِة,  إحصاُن     -  3
الزوجية  بيِت  خارج  التبِج,  أشكال  وجتنبها كلَّ 
وحفِظ حجابها, إذ خباِف ذلك ُتعدُم الثقُة بها, 
وتصبُح حياتها عرضًة لانهياِر, السيما عند الزوِج 

الصاحِل.
َواَل  ُمَساِفَحاٍت  َغرْيَ  َصَناٍت  }حُمْ تعاىل:  قال 
ِبَفاِحَشٍة  َأَتنْيَ  َفِإْن  ُأْحِصنَّ  َفِإَذا  َأْخَداٍن  ُمتَِّخَذاِت 
َْصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك  َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى احمْلُ
ملَِْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأن َتْصِبُوْا َخرْيٌ لَُّكْم َواهلّلُ 

َغُفوٌر رَِّحيٌم{)25,النساء.
هي  والي  زوجها  على  الزوجِة  حقوُق  وتتجلى 

واجباٌت عليه شرعًا ومنها:
واجٌب  هو  احلقُّ  وهذا  عليها,  اإلنفاِق  وجوُب   -  1
بوظيفتها  الزوجِة  عمِل  صورِة  يف  الزوِج  على 
الشرعيِة جتاهه, ِمن متكينه ِمن نفسها, متى شاَء 
شرعي,  لعذٍر  إاّل  مقاربتها  ِمن  إياه  منعها  وعدِم 
النفقَة  استحقْت  بوظيفتها  الزوجُة  قامْت  فإذا 
شرعًا, من توفرِي الطعاِم وامَللبِس وامَلسكِن وكلِّ ما 
الزوِج  بذمة  الذي  الواجُب  وهذا  حياتيًا,  حتتاجه 
جتاه زوجته, هو مرهوٌن يف فعليته وتطبيقه شرعًا 
بعدِم نشوزها عليه عمليًا, ونفقُة الزوِج على زوجته 

شرعًا  ُانيَطْت  واجباٍت  يف  الزوِج  حقوُق  وتَتمّثُل 
بالزوجِة, وأهمها:

1 – طاعة الزوج واستجابتها إىل رغباته املشروعِة 
بغري  واخلروِج  كالنشوِز  عليها  ُحّرَم  ما  وجتنُب 
وقد   اهلُل( وغريها,  َح  مَسَ )ال  أو اخليانة  الزوج  إذن 
تَعرََّضْت الرواياُت إىل الئحٍة من احلقوق املمنوحِة 

إىل الزوِج ومنها:
قال:  السام,  عليه  الباقر,  اإلمام  جعفر  أبي  )عن 
جاءْت امرأٌة إىل النيب, صلى اهلل عليه وآله, فقالْت: 
يا رسوَل اهلِل ماحقُّ الزوِج على املرأِة؟ فقال هلا: أْن 
تطيعه وال تعصيه وال َتصّدق ِمن بيته إالَّ بإذنه وال 
تصوُم تطوعًا إال بإذنه وال متنعه نفسها وإْن كانْت 
وال  البعري(  يوضُع على سناِم  )ما  قتٍب  على ظهِر 
بيتها  ِمن  خَرَجْت  وإْن  بإذنه  إاّل  بيتها  من  خترُج 
ومائكة  السماء  مائكة  لعنتها  إذنه,  بغري 
حتى  الرمحة  ومائكة  الغضب  مائكة  و  األرض 
أعظِم  َمْن  اهلِل  رسوَل  يا  فقالْت:  بيتها  إىل  ترجع 
يا  فقالْت:  والده,   قال:  الرجل؟  على  الناِس حقًا 
رسوَل اهلِل َمْن أعظم الناِس حقًا على املرأة؟ قال: 

زوجها(:الكايف,الكليين,ج5,ص507.
2 - ُحسِن َتَبعِل الزوجِة لزوجها, وهو ما ُيعّب عنه 
والناضج  الصاحِل  التعايِش  وثقافة  بفن  حديثًا 
ِمنهاُج  إليه  الَتَفَت  ما  وهو  زوجها,  مع  ِواهلادِف 
النيب  عن  روي  )إذ  السام,  عليهم  املعصومني, 
ُحسِن  املرأِة  جهاُد  قال:  أنه  وآله,  عليه  اهلل  صلى 

التبعل(:أحكاُم النساء, الشيخ املفيد,ص39.
الوسِع  بذَل  منها  مطلوٌب  إمنا  الزوجة  أنَّ  مبعنى 
تعايشها  حُبسِن  ذلك  زوجها  سبيل  يف  واجلهد 
معه تلطفًا وحتننا وحّبا وسلوكا, وتدبريًا وتربيًة 

الزَواجُ
منهاجُ حقوٍق وواجبات

مرتضى علي احللي

��ٌس له يف منظومِة اإلسالِم, ُحقوقًا وواجباٍت,  فالشريعُة اإلسالميُة يف صراطها  إنَّ الزواَج هو ِمنهاٌج ُمؤسَّ
القيم��ي, قد بّين��ْت َمفهومًا وأثرًا, ُكلَّ حقٍّ وواج��ٍب للزوجني َمعًا,  حبيث يتجل��ى الربُط التطبيقي بني 
مفهوم��ي احلقِّ والواجِب تأسيس��ًا, فمامل ُيطّبق الواج��ُب ال نرى للحقِّ أثرا, وكذا م��امل مُيَنح احلقُّ إىل 

صاحبه ال ُيطّبق الواجُب ِفعاًل..

على الزوجة إحصاُن 
نفسها وشرفها ومسعتها 

وتنبها كلَّ أشكال 
التربِج خارج بيِت 

الزوجية وحفِظ حجابها, 
إذ خبالِف ذلك ُتعدُم 

الثقُة بها وتصبُح حياتها 
عرضًة لالنهياِر, السيما 

عند الزوِج الصاحِل.
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امُلطيعة له هو حٌق حَمفوُظ هلا 
شرعًا حتى ولو كانْت ثرّيًة.

لزوجته,  الَزوِج  تبعِل  ُحسِن   -  2
وهذا احلقُّ يتجلى يف صورِة مقاربِة 

إاّل  هجرها  وعدم  فعًا  الزوجِة 
حرمِة  عن  فضًا  اإلصاح,  لضرورِة 

شاَء  كيفما  لزوجته  الزوِج  ضرِب 
الشريعُة  َجعلْت  وقٍت  أراَد, يف  ومتى ما 

ويف  أخريا  شرعيًا  خيارًا  الزوجِة  ضرَب 
أْن  وممكُن  حمدودٍة,   وموارٍد  حاالٍت 

لزوجته  الزوج  تبعل  ُحسِن  َمفهوُم  يبسَط 
وسلوكيًا  لفظيًا  بها  الرفِق  على  ِمصداقًا 

يتجنَب عرض  أْن  بالزوِج  وينبغي  وعاطفيًا, 
رجولته على زوجته الضعيفة.

روى   ( وُيسٍر,  بلنٍي  معها  يتعامَل  أْن  وعليه 
مساعُة عن أبي عبد اهلل, اإلمام الصادق, عليه 

السام, أنه قال: اتقوا اهلَل يف الضعيفني - يعين 
َمْن ال حيضره الفقيه,  بذلك اليتيم والنساء(: 

الصدوق,ج3,ص392.
3 - وقاية الزوجة من نار الغزو الفكري والثقايف 
القرآُن  إليه  وأرشَد  َندَب  قد  احلقُّ  وهذا  احلديث, 

الكريُم نّصا.
َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل:  قال 
َعَلْيَها  َجاَرُة  َواحْلِ النَّاُس  َوُقوُدَها  َنارًا  َوَأْهِليُكْم 
َأَمَرُهْم  َما   َ اهللَّ َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد  ِغَاٌظ  َمَاِئَكٌة 
وِمِن األهِل  التحريم.   ,6   ,} ُيْؤَمُروَن  َما  َوَيْفَعُلوَن 
القرآني  اإلرشاِد  هذا  وحبكِم  خاصًة,  الزوجُة 
باألدِب  زوجته  حُيّصَن  أْن  عقا  الزوِج  على  جيُب 
واألخاِق والعلِم والديِن,  وحيملها على طاعة اهلل 
وجمتمعيا,  أسريا  ووظيفتها  تكاليفها  يف  تعاىل 
النساِء  الزوجِة إىل االمتناِع عن خمالطِة  وإرشاَد 
وسائِل  يف  ُيعرُض  ما  متابعة  وجتنَب  امُلريبات, 
وفاضحٍة  ُمسلساٍت خليعٍة  ِمن  العرِض احلديثة 

ومنحرفٍة قيميًا وأخاقيًا.
وإذا ما راعى كل من الزوج والزوجة هذه احلقوق 

ستكون احلياة أمامهم زاهرة وسعيدة.
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وهو  حتكمه  قوانني  له  خاصا  عاملا  للشباب 
ليس عاملا شبيها بعامل الكبار والراشدين من 
األمهات_  أو  اآلباء  من  كانوا  _سواء  الناس 
لوجود  الدقيق  التشخيص  هذا  أهمية  وتربز 
قد  اآلباء  بعض  ألن  بالشباب،  خاص  عامل 

التواصل  طرق  يف  يفكرون  الكبار  واخذ 
هذه  مع  بالتعامل  هلم  تسمح  اليت  املبتكرة 
وقبل  الصفة.  هذه  مع  التصادم  دون  الفئة 
اإلنسان  حيتاجها  اليت  الطرق  عن  نبحث  أن 
أن  نفهم  أن  علينا  الشباب  مع  يتواصل  عندما 

الشباب والملل
الشيخ مجيل البزوني

حتتاج النفوس دائمًا اىل حافز للبق��اء يف التألق، وهذا احلافز حيتاجه اجلميع؛ ألن بروز امللل يف النفس 
أمر س��ريع جدا حتى قيل إن عدم امللل من املعاجز البش��رية. وفئة الش��باب متت��از بأعلى درجات بروز 
امللل يف ش��خصياتهم وتصرفاتهم، حتى أصبحوا مضربا للمثل يف ش��دة وضوح هذه الظاهرة يف حياتهم 

االجتماعية، بل وأصبحت من مشاكل وصعوبات التعامل معهم..

» ال تؤدبوا أوالدكم بأخالقكم، ألنهم خلقوا لزمان غري زمانكم«
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جيهل أو يتغاضى عن مثل هذه القضية ويتعامل 
مع الشاب وكأنه يتعامل مع شخص يف عمره 

وجتربته ووعيه. 
من اجلدير ذكره إن االستعداد النفسي عند 
املسؤولية  مبستوى  يكون  أن  البد  الكبار 
الن  الفئة؛  هذه  جتاه  والشرعي  األخالقية 
يف  األمل  يفقد  الشباب  هؤالء  من  الكثري 
أشخاص  عن  ويبحث  وأقربائه  وأمه  أبيه 
سلطتهم  نفسه حتت  وزمام  ثقته  يضع  آخرين 
ورعايتهم، وتبدأ بعد ذلك آثار االختيار السيئ 
لألشخاص اآلخرين، ثم يبدأ مسلسل ال ينتهي 
مستوى  على  واالحنرافات  االنتهاكات  من 
الفجوة  الزمن  مع  وتكرب  والتصرف،  الوعي 

اليت أحدثها البعد بني اآلباء واألبناء. 
تبعات  حتمل  على  القدرة  وعدم  امللل  وصفة 
الفعل البطيء يف تصرفات الكبار هو من ابرز 
الطرفني،  بني  تربط  اليت  العالقة  يكدر  ما 
يتسلح  مل  إذا  ماتنهار  سرعان  العالقة  وهذه 
والرصني؛  الواعي  اإلجتماعي  بالبناء  اآلباء 
ومن مصاديق ذلك الكثري من محلة الشهادات 
العليا الميلكون ما ميلكه بعض األميني من 
ألّن  اإلجتماعية؛  املسائل  لبعض  وإدراك  وعي 
ال  اجتماعية  وفطنة  وعيًا  ميتلك  األمّي  هذا 
ُتدّرس يف اجلامعات بل ُتدّرس يف بيئة احلياة 

العاقلة واهلادفة. 
حيتاج اآلباء يف كثري من األحيان للعودة لفرتة 
اليت  الذكريات  شريط  واسرتجاع  شبابهم 
شعور  يفهموا  حتى  شبابهم  بداية  يف  عاشوها 
أبنائهم عندما ينفرون من التواصل معهم، وهذه 
االستعادة للذكريات تساعد كثريا يف وضع 
قلب  اىل  الواصل  الطريق  لبناء  األساس  حجر 
الشاب الذي تتقاذفه آالف األحالم واألمنيات. 

ين  التواصل  صعوبة  تذليل  على  يساعد  ومما 
قبل  التواصل  أولوية  األب  يضع  أن  الطرفني 
االحرتام  فقدان  يعترب  فال  األخرى،  أولوياته 
مشكلة وهو غافل عن السبب، كما ال يعترب 
غارق  وهو  االهتمام بكالمه مشكلة  فقدان 

يف تأصيل املشكلة وهكذا. 
ولغة  خاصة  لغة  الناس  من  فئة  ولكل 
الشباب اليت يفهمونها هي لغة العصر املتأثرة 
املرئي،  اإلعالم  من  تؤخذ  اليت  باملصطلحات 
من  غريهم  يفهمها  ال  بلغة  يتكلمون  وأحيانا 
األكثر  الفئة  فهم  طبيعي  أمر  وذلك  الناس، 

على  انفتاحا  واألكثر  احلياة  بتقلبات  تأّثرًا 
اإلنسان  وحيتاج  االستهالكي،  التقين  التطور 
طالسم  يفهم  حتى  طويل  وقت  اىل  أحيانا 
الوقت نفسه ليسوا  كالمهم اخلاص وهم يف 
يستعملونها،  اليت  اللغة  غريهم  لتعليم  مّيالني 
ميالون  وهم  أناة وصرب  اىل  التعليم حيتاج  الن 
ذلك مسة متيزهم  ويعتربون  والسرعة  للضجر 

عن بقية أفراد اجملتمع. 
فإذا كان األب يريد أن يصل اىل قلب الشاب 
فعليه أن يفهم لغته وال يستهزيء مبصطلحاته 
وال بطريقة كالمه؛ الن هذا من موجبات زيادة 
مسة  تكون  أن  وُيستحسن  بينهما،  الفجوة 
الّندّية واالحرتام هي السائدة بني الطرفني حتى 
يشعر الشاب بأهمية وجوده اخلاص؛ فليس من 
الكبار  فئة  بأهمية  الشاب  يشعر  أن  املعقول 
اللغة  بنفس  يقابل  وال  خصوصياتهم  واحرتام 

واملنهج. 
ضرورة  واضحًا  الذهن  يف  يبقى  أن  والبد 
احلديث  يف  الشاب  خصوصية  على  التأكيد 
التعامل  يف  السليم  املنهج  مراعاة  أهمية  ويف 
معه؛ ألّن اهلدف هو الوصول اىل قلبه والتأثري يف 
سلوكه، واستعمال األسلوب غري املؤثر ال يؤدي 
اىل  األحيان  من  كثري  يف  يؤدي  بل  الغرض، 
بروز مشاكل جديدة ليست هلا حلول حاضرة، 
ويزيد من صعوبة التواصل االجتماعي، ويظهر 
وليس  اخلاصة  ملصلحته  يعمل  الكبري كأنه 
ملواًل  الشاب  ما جيعل  وهذا  الشاب،  ملصلحة 
من االستماع إليه وحريصا على قطع التواصل؛ 
هو  التواصل  بهذا  األول  املعين  أن  يشعر  ألنه 
مصلحة اآلخرين، وهو غري مستعد من الناحية 
يف  وقته  يضيع  أن  السلوكية  أو  النفسية 
استماع الكالم فيلجأ اىل عامل امللل، ويرتك 
األب أو األم وحيدا ال جيد سبيال للوصول اىل 
مجيع  مشكلة  هي  املشكلة  وهذه  الغاية، 
بفعل  األيام  مع  تزداد صعوبة  لكنها  األجيال 
سلوكيات  على  وتأثريها  التقنيات  تدخل 
الشباب وخلق جيل من اجملتمع مرتبط بالعامل 

اإلفرتاضي أكثر من ارتباطه بعامل الواقع. 
املتابعة  من  للخروج  الشاب  سالح  هو  وامللل 
لتعليمات الكبري كما انه ميكن أن يكون 
من  الشاب  قلب  اىل  للوصول  الكبري  سبيل 
خالل وضع خطة يتجاوز فيها مميزات الشاب 
ويدخل بوعيه ودرايته اىل عامل ابنه فيأخذ بيده 

اىل سبيل الرشاد.

يحتاج اآلباء في كثير 
من األحيان للعودة 

الى مدة شبابهم 
واسترجاع شريط 

الذكريات التي 
عاشوها في تلك 

المرحلة لكي يفهموا 
شعور أبنائهم عندما 
ينفرون من التواصل 

معهم.
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ابا يف  ان سيكون  يفكر يف  وهو  تزوج امحد  ان  منذ 
اقرب فرصة لكنه على عجلة من امره فزواجه قد مر 
عليه عام كامل ومع ذلك مل حيصل احلمل عند زوجته 
وكان واضحا عليه الضجر واحلزن وكانت زوجته تشعر 

بذلك بسبب تغري تصرفاته معها يف األيام االخرية.
واضحا  بالتغري  شعرت  وملا  مؤمنة  امراة  والدته  وكانت 
على سلوك ابنها اخذت تداري زوجته اكثر وطلبت منها 

ان تاتي اىل غرفتها للحديث معها.
جلست الزوجة وكانت صغرية يف العمر مع ام امحد وهي 

حتاول ان تبدو طبيعية.
قالت ام امحد: يبدو عليك التعب هل انت حامل؟

الزوجة وحارت يف اجلواب  يبدو على وجه  فاخذ احلياء 
ومل ترد على الكالم سوى بكلمة واحدة: ال ادري.

حترص  ان  الطبيعي  ومن  زوجة  انت  امحد:  ام  قالت 
الزوجني  بني  العالقة  يوطد  النه  احلمل  على  الزوجة 
ويكون هو بداية تكوين االسرة احلقيقية كما اوصت 
بذلك املرجعية الدينية  حيث ورد يف توصياتها )االهتمام 
بتكوين األسرة بالزواج و اإلجناب من دون تأخري، فإّن 

تكوين األرسة

فاطمة فاضل الطويل 

»من تزّوج فقد أحرز نصف دينه«
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اجلّد  على  وباعٌث  ومتعة،  لإلنسان  أنٌس  ذلك 
باملسؤولية،  والشعور  للوقار  وموجٌب  العمل،  يف 
واستثماٌر للطاقات ليوم احلاجة ووقايٌة للمرء عن 
والوضيعة حتى ورد  املعاني احملظورة  كثرٍي من 
أّن من تزّوج فقد أحرز نصف دينه، وهو قبل ذلك 
كّله سنة الزمة من أوكد سنن احلياة وفطرة 
فطرت النفس عليها، مل يفطم امرؤ نفسه عنها 
إاّل وقع يف احملاذير وابتلى باخلمول والتكاسل، 
وال خيافّن أحٌد فيه فقرًا فإّن اهلل سبحانه جعل 
يف الزواج من أسباب الرزق ما ال حيتسبه املرء 
يف بادىء نظره )وانت تعلمني اننا اخرتناك لدينك 
وانت من عائلة مؤمنة وهذه هي التوصية الشرعية 

يف اختيار الزوجة.
قالت الزوجة: انا بودي ان أكون أما لكن اهلل 

مل يقسم ذلك.
يف  وسنتكلم  امحد  سياتي  االن  االم  قالت 
ان كان  العالج  اجل  من  تراجعا  حتى  القضية 
السبب طبيا بشرط ان تراجعي طبيبة الن هذه 
املراجعة حتتاج اىل كشف وال جيوز لك الذهاب 
للطبيب يف مثل هذه احلالة مادامت توجد طبيبة 

تؤدي العمل.
مع  يأتي  ان  منه  االم  طلبت  امحد  عاد  عندما 
زوجته اىل غرفتها واخذت تذكر هلما معاناتها 
يف اجناب ابنها امحد فقالت: ان اجناب االوالد 
هو اهم ما يشغل بال الزوجني لكن االمر ليس 

بهذه السهولة وحيتاج اىل توفيق اهلل تعاىل.
من  وليس  فقالت:  البنها  بالكالم  توجهت  ثم 
حق الزوج ان يلوم الزوجة الن احلمل مل حيصل 
وكأنها املسؤولة الوحيدة يف االسرة بل الواجب 
مل  ام  اجنبت  سواء  باحلسنى  الزوجة  معاشرة 

تنجب.
الضعف  جمرد  سببه  يكون  فقد  االجناب  اما 
والطعام  باملقويات  يعاجل  امر  وهو  اجلسدي 
املناسب وقد يكون السبب طبيا فان كان االمر 
نراجع  ان  فاملفروض  طبية  معاجلة  اىل  حيتاج 
طبيبة خمتصة للقيام بذلك ومن الواضح انكما 
ال تعانيان من مشكلة وحتى لو كنتما تعانيان 
من شيء وال ميكن ان تنجبا مباشرة فانه توجد 
الوسائل  هذه  لكن  اخرى  بديلة  اجناب  وسائل 
حتتاج اىل مراعاة الشرع عند اللجوء اليها ألنها 
وهو  املرأة  جسد  كشف  اىل  حتتاج  العادة  يف 
على  ونقتصر  الطبيبة  مراجعة  ألجله  امر جيب 
املقدار الواجب واذا مل يقسم اهلل لكما االجناب 
فعليكما ان تعلما ان عدم االجناب هو الصاحل 
لعباده  يريده  ما  اال  باإلمكان  فليس  لكما 

الرمحن.  
بعد مدة ليست بالطويلة اصبح امحد ابا لولدين 
جاءا معا فكانت سعادة العائلة بهما ال توصف 
الرزق ال يؤخره اخلوف وال يعجله احلرص  فان 
فكيف  بأوقاتها  مرهونة  االمور  فان  الزائد 

والوقت بيد احلكيم.
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يقول الربوفسور تيان إكسو، املختص يف علم 
من  الكثري  »هناك  ييل:  جامعة  من  الوراثة 
الظروف املختلفة ميكن أن تؤدي إىل اإلجهاد، 
واحلد منه أو جتنب الظروف املسببة له دائمًا 

نصيحة جيدة..«
وتناولت دراسة أوروبية جانبًا آخر لإلجهاد، إذ 
أظهر حبث بريطاني تأثريه السليب على القلب 
وما ميكن أن يتسبب به من أمراض، لتؤكد 
بارتباطه  القدم  منذ  السائد  االعتقاد  علميًا 

بالنوبات القلبية.
وُأخضع كل املشاركني الختبارات ضغط ومن 
ثم قيست مستويات هرمون الكورتيزول، وهو 
اجلسم  ينتجه  الذي  االبتدائي  اإلجهاد  هرمون 
عندما يتعرض إىل ضغوطات نفسية أو جسدية، 
الشرايني.  تضييق  إىل  إطالقه  حال  يف  ويؤدي 
أصيبوا  املشاركني ممن  أن  الباحثون  والحظ 
األكثر  كانوا  االختبارات  جراء  باإلجهاد 

اإلجهاد والضغوط النفسية
 كشف حبث أمريكي أن اإلجهاد والضغوط 
النفسية اليت يتعرض هلا األفراد بشكل يومي 
يف  السرطان،  أنواع  بعض  تسبب  أن  ميكن 
حني وجدت دراسة أوروبية مشابهة أن اإلجهاد 
اليت  الدراسة  وأظهرت  القلب.  لصحة  مضر 
نفذها باحثون من جامعة »ييل« األمريكية، أن 
الضغوط النفسية اليومية قد حتفز منو األورام، 
وأن أي صدمة، عاطفية أو جسدية،  ميكن أن 
تكون مبثابة »ممر« بني الطفرات السرطانية 
اليت تؤدي يف النهاية إىل اإلصابة بأورام خطرية.
دورية  يف  نشرت  اليت  الدراسة،  نتائج  وتبني 
بهذا  لإلصابة  الالزمة  الظروف  أن   ، الطبيعة 
املرض ميكن أن تتأثر بالبيئة العاطفية مبا يف 
ذلك كل املهام اليومية اليت نقوم بها سواء يف 

العمل أو يف نطاق العائلة.

اإلنسان و اإليمان  
سجاد حيدر

الطبع البشري حّساس يف تكوينه النفسي والفسيولوجي ويعمل بطريقة حّساسة تاه كل ما يواجهه 
من املواقف واحل��وادث وتكون له ردة فعل معينة تاه كل موقف وح��ادث. فاملواقف اجليدة والوقائع 
احلس��نة واألحداث املالئمة تكون هلا آثار جيدة على طبع اإلنسان وتؤدي دورا إجيابيا يف منّو شخصيته 
من الناحية الفكرية واملعنوية واجلس��مية وتعمل مجيع األنظمة احلياتي��ة بطريقة طبيعية, وعند 
مواجهة املش��اكل والصعوبات واملواقف احلرجة تسوء حالته النفس��ية وتكون هلا آثار سلبية بدًء من 

بدنه و ما تري فيه من العمليات على مستوى اخللية وصواًل إىل السلوكيات و األفكار.
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بضيق  لإلصابة  الضعف،  وبواقع  عرضة، 
الشرايني، عن أولئك الذين  احتفظوا بهدوئهم(.

اإلنسان احملبط
و  للحرمان  يتعرض  الذي  احملبط  فاإلنسان 
آثار  وتبقى  للكبت  عرضة  يكون  اهلزمية 
نتائج  الشعور وحتدث  كل هذا كامنة حتت 
فيصاب  شخصيته  وبناء  سلوكه  يف  مهلكة 
ويريد  عدوانيا  طبعه  يصبح  و  النفسية  بالعقد 
أن ينتقم من اجملتمع فيلحق الضرر بكل من 
من  القبيل  و مناذج هذا  به.  اإلضرار  يستطيع 
اليوم كثريا وقد جتد  تراهم يف عاملنا  الناس 
مبنية  مربرات  جيدون  عندما  هؤالء  أمثال  أن 
على املغالطة من رؤية دينية أو علمانية خاطئة 
ألعمال العنف والظلم واهلمجية يضربون الرقم 

القياسي يف التوحش.
هكذا يفسر علم النفس اإلنسان الذي يعيش 
األزمات و الضغوط النفسية يف احلياة ويرجع 
مجيع احلاالت غري الطبيعية بل وكل األمراض 
عن  الناجتة  النفسية  األسباب  إىل  اجلسمية 
مواجهة  من  الناشئة  النفسية  الضغوطات 

احلاالت غري املالئمة واملؤملة.
القيم  أساس  يفقد  اجملتمع  أن  جتد  هنا  من 
والعفو  والتضحية  والفداء  واإليثار  الرمحة  من 
فيها  البقاء  غابًة,  ويصبح  والصفح  والعطف 
وتتصادم  لألقوى  والتنّعم  والتقدير  لألصلح 
األجواء يصري  مثل هذه  واملصاحل، ويف  املنافع 
مدافعني  والقلم  الفكر  أصحاب  من  العباقرة 
املدمر  السيل  مع  ويسريون  الراهن  الوضع  عن 
احلرث  يهلك  أنه  متناسني  يتجه،  حيث  إىل 
والنسل ، كما يصوغون التوحش يف فلسفات 
اهلمجية  وإلعطاء  القيم  بناء  هلدم  ونظريات 
اعتبارًا علميًا لتبنى عليها احلضارات اجلديدة 
املدنية احلديثة على  على دماء األبرياء ولتقوم 

حساب الدين اخلالص واألخالق السامية.
ولكن هناك ثلة من الناس يرتّفعون عن قيود 
عامل  إىل  ينتمون  ال  وكأنهم  التحليالت  هذه 
الطبيعة الذي نعتاده حتى تتحّكم فيهم قوانينه، 
بل ُمزج اإلميان بأرواحهم وأجسادهم وأصبحت 
قلوبهم معلقة بالعامل العلوي فال يزيدهم كثرة 

البالء إال رمحًة ولينًا. 
اجلانب الروحي

هذه الرؤية لعلم النفس إذا مل نقل أنها حقيقة 
مئة باملئة فهي حتظى بقدر كبري من الصحة 
الغالبة يف اجملتمع اإلنساني  وتشري إىل احلالة 
النزعة  شديد  لإلنسان  املادي  الطبع  إن  إذ 
الرتبية  يربَّ  مل  لو  واالحنراف  العدوان  إىل 
ولكن  السليم.  التوجيه  يوجه  ومل  الصحيحة 
يف  الروحي  اجلانب  تأخذ  مل  األحباث  هذه 
من  اإلنسان  عليه  فطر  مبا  تهتّم  وال  االعتبار 
جبلته  وما ركب يف  والطهارة  والصفاء  النقاء 

امليل  من  فطرته  يف  أودع  وما  اخلري  حب  من 
إىل الكمال ومل تدرس تلك املعارف اليت جاء 
بها األنبياء عليهم السالم ومل يتعّمق أصحابها 
يف رساالتهم ويف سريتهم ويف الشخصيات اليت 
تربت على أيديهم، ولو أنهم فعلوا ذلك الختلفت 
رؤيُتهم وتغريت كثري من القواعد اليت وضعوها 
وتبّدلت املعايري واألصول اليت اعتمدوا عليها يف 
دراسة النفس البشرية ألن يف تكوينها أسرار 
وحقائق تضرب بأعماقها إىل باطن العامل وما 
اإلنسان  تربية  من  يتمكن  فال  الطبيعة  وراء 
إال من كان له قلب سليم يبصر ما وراء املادة 
وعقل أمني من الوقوع يف الشبهات وسلوك نزيه 

من املعاصي والزالت.
يركزون  السالم  عليهم  األولياء  و  األنبياء 
اإلميان  قضية  على  اإلنسان  شخصية  بناء  يف 
وهي حقيقة لو فقدها اإلنسان يبقى يضطرب 
ولو  قلبه  تقّر عينه وال يطمئن  ويهم وال  ويقلق 
ملاًل  بل سيزداد  األرض مجيعًا،  ما يف  أعطي 
غرق  كلما  ونعمه  احلياة  من  وسأمًا  وضجرًا 
يف الشهوات وتغلغل يف امللّذات ال لسبب مادّي 
بل ألنه فقد اإلميان الذي هو رمز اتصال هذا 
ويهدأ  وحقيقته،  الوجود  بسّر  املعقد  الكائن 
فوران همومه و كروبه باإلميان وعنده يسكن 
قلبه ويطمئن, وكأنه اتصل ببحر من العظمة ال 
نهاية له، ومتتلئ روحه بهجة ال نظري هلا وسرورًا 

مل يشعر مثله ولذة مل يذقها من ذي قبل.
اإلميان هو احلل

فاإلميان يزيل اآلثار السّيئة الناجتة من احلرمان 
احلياة  يف  منها  مفر  ال  اليت  واألمل  واهلزمية 
القلب يف  يتعرض هلا  اليت  تلك اجلروح  وجيرب 
به  ويرجع  املؤملة  واألحداث  احلرجة  املواقف 
وتتقوى على مواجهة أشد  الطبيعية  إىل حالته 
املواقف ومواصلة الطرق يف الظروف الصعبة. 

اإلميان طاقة عظيمة كامنة يف قلب اإلنسان 
تنري ظاهره وباطنه وإذا ُوجد يف قلٍب فإنه يضمن 
رؤيٍة  على  يبتين  ألنه  أواًل  والسعادة  النجاح  له 
كونية حقيقية ميشي صاحبها يف  الدنيا على 
بصريٍة واضحة، وأيضًا ألنه مرتبط بعامل الغيب 
باأللفاظ  تفسريها  ميكن  ال  معنوية  آثار  وله 
وال حتليلها باآلالت وهو يفتح على طبعه املاديُّ 
أمام  ويستسلم  فريوض  جديدة  آفاقًا  النزعِة 
الرمحة  ينابيع  منه  وتتفجر  الطاهرة  األجواء 
املتعرض  اإلنسان  وذلك  وعمله،  سلوكه  يف 
لألزمات تظهر منه أعمال كلها رمحة ولطف 
من  سامية  وملكات  عادات  نفسه  يف  وترسخ 
العفو والصفح واملغفرة ويصبح اإلنسان معجزة 
النفسية  الدراسات  حتليالت  على  يستعصي 
املعقدة ألمثال فرويد، إذ إنه كلما كثر بالؤه 
وامتحانه وتكالبَّت عليه املصائب والنوائب مل 

تكِسره بل يزداد رمحة ولينًا لبين نوعه.

اإليمان يزيل اآلثار 
السيئة الناتجة من 
الحرمان والهزيمة 
واأللم التي ال مفر 

منها في الحياة 
ويجبر تلك الجروح 
التي يتعرض لها 

القلب في المواقف 
الحرجة واألحداث 

المؤلمة ..
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بينما كان يف متجره ينجز امرا كنت قد طلبته منه.. الحظت على وجهه شيئا 
ان  خريا  عادتك  غري  على  اليوم  اراك  بالسؤال..  فبادرته  واالنقباض..  التجهم  من 
شاء اهلل؟.. فأجابين وعامات التذمر مل تزل بارزة على قسمات وجهه .. ال ال شيء .. 
بل قل ال جديد .. ذلك الروتني القاتل نفسه تلك الدائرة املفرغة ونفسها.. قاهلا 
وناولين ما طلبته منه بيدين متشنجتني.. فنظرت اليه نظرة ذات مغزى بينما كنت 
.. فالقى نظره اىل اخلارج منزعجا  .. ما قصدك يف ذلك؟  اسرتسل احلديث معه 
نفسي  بها  الي طوقت  العيش  لقد سئمت طريقة   .. باحلديث  ينفتح معي   وأخذ 
فأنا ارزح حتت ثقل اعباء زوجة واطفال يريدون مين ان اوفر هلم كل شيء .. لقد 
اصبحت كاآللة الي تشتغل صباحا ومساًء دون توقف كي اوفر  ما  يتطلبه البيت 
وحتتاجه عائلي .. حتى بلغت حد اإلرهاق واإلعياء .. فلو سألت نفسي ما مثن هذه 
احلصر..  ال  مثاال  لك  اضرب   .. يذكر!!  شيء  ال  الرد  ..اتاني  كلها؟  التضحيات 
باألمس حينما اقفلت املتجر وتوجهت اىل البيت تعبا .. وما ان وضعت قدمي يف عتبة 
الذهاب  اىل  األطفال مريض وحباجة ماسة  أحد  بأن  زوجي  البيت حتى اخبتين 
البيت  اىل  به  رجعت  واللتيا  الي  وبعد  هناك  اىل  به  ومضيت  فأخذته  للمستشفى 
فاخبتين ثانية بأن )قنينة الغاز( قد فرغت . وعلي ان أمألها من اخلارج .. وهكذا 
حتى عدت اىل البيت والقيت بنفسي على السرير متهالكًا .. وبعد برهة قصرية فإذا 
بي أجد نفسي يف املتجر بعد يوم مضى منتظرا  احداث يوم جديد ومسؤولية جديدة 

قد طوقت بها عنقي ..
منطلق سليب  من  األشياء  ترى  لكنك   .. حسنًا  بقولي..  بادرته  امت حديثه  وحني   
وحتاول ان ختفي اجيابياتها فسألين كيف ذلك فتابعت حديثي .. إن هذه املسؤولية 
بزوجة  حباك  اذ  بها  عليك  اهلل  انعم  نعمة  ذاتها  وعائلتك هي حبد  بيتك  جتاه 
صاحلة واطفال طيبني لتكمل رسالتك الي مّن اهلل عليك بها يف حياتك .. وهذا 
اجلهد الذي تّدعي انه با مثن فإنه يعد هو الربح ألنه يصب يف طاعة اهلل .. وفيه 
الثواب اجلزيل والثناء اجلميل وهذا ما دلت عليه روايات كثرية .. فقد ورد عن رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قوله )ما دينار افضل من دينار ينفقه الرجل على عياله( 
وعن اإلمام الصادق )عليه السام( قال: )الكاّد على عياله من حال كاجملاهد يف 
سبيل اهلل(..فعليك ان حتمد اهلل يا اخي على هذه النعمة الي احتفك اهلل بها ال 

أن تتذمر منها!
متجره..  إغاق  يف  منشغا  كان  بينما  أراقبه  بدأت  معه  حديثي  من  فرغت  وحني 
وحني سألته ..ما الذي دعاك اىل ان تغلق متجرك يف وقت مبكر؟ فأجابين بابتسامة 

وهو يضع يده على كتفي .. سآخذ عائلي يف نزهة قصرية.

ُمتذّمر..
حيدر رزاق مشران



تضمه  مبا  العربي  اخلط  تأثر  هل  بداية 
متطورة  أجهزة  من  التكنلوجيا  اليوم 

للكتابة فيها؟
احلاسبة  اعتقد  العربي  للخط  بالنسبة 
او غريها ال ميكن ان تؤثر ذلك التاثري، 
النها تفقد واحدة من اهم اخلصوصيات 
ميتلكها  اليت  الروحية  مسألة  وهي 
اخلط اليدوي، فكل خطاط لديه روحية 
خاصة ولديه ميزة خبطه حتى يتذوقها اي 
شخص ان كان لديه إملام باخلط العربي 
الن احلروف اجلامدة ال توجد فيها روحية 

وليس فيها ميزة.

ما ميزة اخلط العربي؟
وخيط  ما  لوحة  عمل  اخلطاط  اراد  اذا 
فيها فانه يضع كل نفسه وذهنه وقابليته 

إخراجا  إلخراجها  وأحاسيسه  الفنية 
جيدا، بينما يف احلاسبة تسطر احلروف 
وهي اصال جامدة و ليس فيها حركة، 
اليت  الروح  هو  العربي  اخلط  مييز  ما 
املثال حنن جند  وعلى سبيل  فيه،  تنطق 
الصحن  يف  موجودة  اخلطوط  االن  اىل 
وال  عديدة،  سنني  منذ  املقدس  العلوي 

تزال حتتفظ بروحية ومجالية خاصة. 

كيف تعلمت اخلط وكيف تراه اليوم؟
تعلمت اخلط منذ ستينات القرن املاضي، 
حممد،  اخلطاط  يد  على  تتلمذت  حيث 
حامد  العربي  اخلط  امري  من  وكان 
االمدي،  ودرست على يديه اصول اخلط 
الفن  هلذا  ممارسا  فكنت  وقواعده, 
اللوحات  مئات  وقدمت  الوقت  ذلك  منذ 

في لقائه مع الوالية
الخطاط عبد االمري العمراني..

قضيت نصف قرن مع المداد وتشكيل الحروف..  
لقاء: علي الوائلي

للخط العربي عشــاقه، لما لهذا الخط من نقش جميل وحركات فنية دقيقة. كما انه أداة لتوصيل رســالة قيِّمة عبر 
األقوال، والحكم، والمواعظ، واآليات القرآنية، وأبيات الشــعر الجميلة فيأتي هنا الخطاط ليبدع ولترسم أنامله أجمل 
حروف اللغة العربية بأشــكال مختلفة، وألوان جميلة تزين عين الناظر الذي ال يمل من االنتقال من لوحة فنية إلى 
أخــرى.. فطريقة الكتابة والعرض لهــا وقع كبير على عين الناظر وقلبه وعقله وحــول أهمية هذا الخط وما آل اليه 
بعد التقدم في عصر التكنلوجيا وانتشار الكتابة في الحاسبات واألجهزة التكنلوجية األخرى أجرينا لقاء مع احد أقدم 

الخطاطين في مدينة النجف االشرف وهو الخطاط عبد األمير حسين إبراهيم العمراني.
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ساهمت  كما  اخلطية..  واالعمال 
بتعليم هذا الفن من خالل إقامة العديد 
من  العديد  لدينا  واليوم  الدورات،  من 
يف  شاركوا  الذين  اجليدين  اخلطاطني 
احملافل الدولية، لكن لألسف ال توجد 
الفن  هذا  صحاب  ال  اجليدة  الرعاية 

النبيل.
والي  قدمتها  الي  االعمال  حجم  كم 

شاركت بها وعدد الدورات الي اقمتها؟
اقمت  حيث  وال حتصى  تعد  ال  الدورات 
يف النجف وعدد من احملافظات الكثري 
من  العديد  اقمت  كما  املعارض،  من 
املميزة،  والورش  التدريبية  الدورات 
حيث  جدا،  جيدا  عليها  االقبال  وكان 
واملوصل  بغداد  من  املشاركون  كان 
شاركت  وقد  والبصرة  والديوانية  وبابل 

بكثري من املعارض اليت تقام يف العراق 
وكانت اغلب املشاركات مميزة، فكنا 
نبيع اللوحات يف املعارض وباسعار جيدة 
حصدت  وقد  عليها،  الالفت  لإلقبال 
بسبب  والدروع  الشهادات  من  العديد 
يف  عرضها  اليت  باللوحات  مشاركاتي 

املعارض واحملافل املختلفة.
يف  بينما  ورعاية  اهتمام  يوجد  ال  لكن 
باخلط  اهتماما واضحا  اخرى جتد  دول 
وطنية وجترى  ثروة  ويعدونه  واخلطاطني 
يوجد من  املسابقات هناك وحنن هنا ال 

هذا القبيل.

أهم عمل لك؟
ألهل  كانت  قدمتها  اليت  االعمال  اهم 
البيت عليهم السالم منها ما كان خدمة 

اجلهاز  جلب  شخص  اول  بانين  للمدينة 
اخلوامت  فصوص  على  فيه  يكتب  الذي 
عدد  هلل  واحلمد  الصاغة  ويستخدمه 
من الذين ينقشون حتى يكتبون القران 
االوىل  البصمة  صاحب  وكنت  بأكمله 
التطريز  االخر  والشيء  اجملال  هذا  يف 
على القماش واستطعنا ان خنرج لوحات 
االخرى  االعمال  من  اجلميع،  بها  ابهرنا 
هو خط سورة هل اتى على كامل شباك 
االعلى  من  السالم  عليهما  علي  ابن  زيد 
وواجهة مرقد مسلم  بالذهب  وقد طليت 
اذ  للصحن  تدخل  حينما  حتديدا  وهي 
القرانية  االيات  من  جمموعة  خطت 
خبط  ايضا  وهي  بالذهب  ايضا  وطليت 
يدي وايضا شباك املختار وسورة هل اتى 
على الشباك وعندي كتابات بالكاشي 
الكربالئي وهي موجودة يف مرقد مسلم 

عليه السالم.

كلمة اخرية. 
قدمتها  للخط  سنة  مخسني  من  اكثر 
والثمار اليت جنيتها هي قمنا بنشر اخلط 
من  اوال  الثواب  نيل  هدفنا  والزال  كان 
خالل تعليم الراغبني يف هذا اجملال وهم 
نعد  ال  واالن  القرانية  االيات  خيطون 
اليوم  سعيد  وانا  اعدادهم  حنصي  ان 
النين تركت بصمة يف النجف االشرف 
هذه  رغم  وعشاقه  ذواقه  للخط  ويبقى 

التكنلوجيا فانه لن ولن يتأثر.

قضيت نصف قرن مع المداد وتشكيل الحروف..  
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داخل  ينحصر  اخلصوصي  التدريس  قائال:  اخرى 
أصحاب  وان  ماديًا،  متمكنة  اجتماعية  شرحية 
الدخل احملدود ال يستطيعون اخذ دروس خصوصية، 
مدرسو اخلصوصي طريقتهم يف الدرس اخلصوصي 
ختتلف عن تدريسهم يف مدارسهم الرمسية، الدرس 

اخلصوصي يساعد الطالب على النجاح.

-الطالب حسني كاظم علوان طالب يف السادس 
ظاهرة  اخلصوصي  التدريس  يقول:  االعدادي، 
بعقلية  الظاهرة  املعنيني معاجلة هذه  سلبية وعلى 
وأسرته  الطالب  هو  الضحية  الن  منفتحة  علمية 

حيث األجور باهضة واالمكانيات حمدودة.
- أما الطالب حممد حسن  ينظر لالمر من زاوية 

انعدام االمانة 
العلمية 

والسعي وراء 
الربح المالي 

اسباب أسهمت 
في انتشار 
التدريس 

الخصوصي 

تعــد ظاهرة التدريس الخصوصي من الظواهر التي تفتك بالعملية التربوية بعد ان اتخذت 
منحا تجاريا واصبح الطالب ســلعة لدى المدرس الذي يســاوم طلبته على الدخول عنده في 
حيــن ان بعض العوائل عدّته نوعًا من الوجاهة.. والبعض اآلخــر من العوائل وأولياء أمور 
التالميذ والطالب عدته وســيلة لمســاعدة التالميذ والطالب الضعفاء فــي مادة من المواد 
الدراســية في الغالب »االنكليزية والرياضيات« وبات الطالب في الصفوف المنتهية ســوى 
الثالث متوسط او السادس اعدادي يحتاج مبلغ ثالثة الى اربعة ماليين دينار كثمن للدروس 
الخصوصية التي اخذت تتبع طرق من اجل شرعنتها إذ تم وضعها باطار المعاهد والمدارس 
الخصوصية.. ومن أجل تســليط الضوء على هذه الظاهرة.. اســتطلعنا آراء المعنيين بهذا 

»الهم« الذي ارهق العوائل..

التدريس الخصوصيداء تربوي يحتاج الى معالجات سريعة

حتقيق - علي فضيلة الشمري
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ايجابيات وسلبيات
بقوله:  حسن  علي  حتسني  األب  برأيه  ويدلي   -
من  وسلبياته،  إجيابياته  له  اخلصوصي  التدريس 
الن  عاليا  تركيزه  يكون  الطالب  االجيابيات، 
املدرس ينفرد مبجموعة صغرية للتدريس بعيدا عن 
اقتصاد  يثقل  انه  سلبياته..  من  الصف،  ضوضاء 
الدرس  على  معتمدًا  الطالب  وجيعل  االسرة 
اخلصوصي من دون االعتماد على نفسه والتدريس 

الصفي الرمسي.
للموضوع حيث  رؤيته  له  -االستاذ سعدي حممد  
انتكاسة  اال  هو  ما  اخلصوصي  التدريس  يقول: 
تدلل على ان املؤسسة احلكومية أي وزارة الرتبية 
قد فقدت قيمتها واهملت واجبها العلمي احلقيقي 
يعين  فماذا  للطالب..  العلمية  القدرات  تنمية  يف 
ويغيب  اخلصوصي  الدرس  يف  املدرس  يبدع  ان 
فاذا  الرمسي،  الدرس  يف  وامكانياته  عطاؤه 
مدارس  توفري  من  الرمسية  املؤسسة  متكنت  ما 
مؤهلة بكل املستلزمات التعليمية احلديثة ستنتفي 
ان  عن  فضال  اخلصوصي،  للدرس  احلاجة  حتما 
املعلم  وتأهيل  املدرسية..  للبناية  التصميم احلديث 
بتطوير  واالهتمام  جيدًا  علميًا  تأهياًل  واملدرس 
اقتصاديًا..  واملدرس  املعلم  ودعم  جبدية،  املناهج 
بعدها يأتي الدور الرقابي للدولة واجملتمع، ستدفع 

اىل دفع عجلة العملية الرتبوية اىل أمام.

تعطيل الفكر والقانون
التدريس  عباس:  علي  الطالب  نظر  وجهة  من   -
اخلصوصي يعطل قدرة الطالب على التفكري النه 
اسلوب  وهذا  اخلصوصي  املدرس  على  سيعتمد 
احيانًا  حيتاجون  الطالب  بعض  لكن  اتكالي، 
لو وجدت كفاءات يف  للدرس اخلصوص، لكن 
املدارس احلكومية ملا جلؤا للدرس اخلصوصي.. 
على الدولة ان جتد حلوال للحد من هذه الظاهرة.

- سنان سهيل ، بكالوريوس قانون: ان التدريس 
اخلصوصي هو خمالفة قانونية كون وزارة الرتبية 
عممت كتاب مبنعه وهو صورة من صور االستغالل 
من قبل بعض املدرسني للطلبة لكنه شر البد منه.. 
يضعف التدريس يف مدارسنا، احلل؛ بدورات تقوية 
وبأقساط  ومربمج  رمسي  وبشكل  املدرسة  داخل 

بسيطة.
- الطالب حممد حسني  ، السادس العلمي، أردف 
يفي  املدرسني ال  بعض  ان  له،  يؤسف  قائال: مما 
مما  املدرسة،  يف  احملاضرة  اثناء  حقه  الدرس 
وعند  اخلصوصي  للدرس  اللجوء  الطالب  يضطر 
نفس املدرس يف املدرسة.. ليضمن دخوله االمتحان 
النهائي »البكالوريا«، مصاريف مرهقة للعائلة مع 
لكثافة  يوجز  اخلصوصي..  املدرس  حتى  العلم 
وبيع  احملاضرة  بتوقيتات  االلتزام  عدم  جماميعه، 
ورفد  القوانني  وتفعيل  الرقابة  هو  احلل  املالزم.. 

املدارس بكفاءات علمية.
املشكلة  ان  قال  مدني:  ناشط   ، هادي حسن   -
يف التدريس الرمسي.. من حيث عدم التزام بعض 
الكفاءة..  وعدم  واإلهمال  املنهج  بإنهاء  املدرسني 

ضمن هذا الواقع الراهن ملدارسنا.. انا مع التدريس 
اخلصوصي رغم ارهاق كاهل العائلة اقتصاديًا«.

عليه  املدرس  أدبي:  سادس  طالبة  عدنان  نور   -
يشرح  وان  حي  انساني  بضمري  مادته  يدرس  ان 
املادة بشكل جيد مراعيًا الفروق الفردية... عدم 
للدرس  والطالب  التلميذ  جلوء  اىل  يؤدي  الفهم 
وزارة  قبل  من  حلول  اجياد  جيب  اخلصوصي، 

الرتبية وتشديد الرقابة.

فساد اداري ومالي
بكل  التعليم  مدنية:  ناشطة  بدران،  كفاح   -
التدريس  ومالي  اداري  فساد  تراجع.،  يف  مراحله 
اخلصوصي، يفرض احيانًا على التالميذ والطالب 
االلتزام  دون  واملدرسني  املعلمني  بعض  قبل  من 
االول  الصف  تلميذ  ان  نفسر  ماذا  املهنة،  بشرف 
االبتدائي خيضع للتدريس اخلصوصي، اي خراب 
يكون  العالج  سهلة،  ليست  احللول  اذًا  هذا؟ 
للعملية  االعتبار  العادة  جمتمعية  مبشاركة 

التعليمية والرتبوية.
رؤيته  وضح  مدرس،   / فارس  صاحل  االستاذ   -
االن  حتى  املاضية  السنوات  يف  لوحظ  بالقول، 
اغلب  يف  اخلصوصي  التدريس  ظاهرة  استفحال 
على  خطرية  حالة  يشكل  مما  الدراسية  املراحل 
جممل العملية التعليمية والرتبوية ومستقبلها، مما 
يضفي ظالال سوداء على مستقبل االجيال من ابناء 
تقاعس  اىل  اضافة  واملتوسطة،  الفقرية  الطبقة 
واهمال بعض املدرسني عن اداء واجباتهم العلمية 
والرتبوية علما ان معاجلة هذه الظاهرة اقرتح على 
مدرسني  قبل  من  تقوية  دورات  فتح  الرتبية  وزارة 
وبرقابة  الوزارة  من  مباشر  وباشراف  اكفاء 

جمتمعية ايضا وبأجور بسيطة.

آفة ومرض عضال
راي  له  : كان  الرديين  حسن  طه  االعالمي  اما 
التشريعي  بشقيها  احمللية  للحكومة  يكون  بان 
والتنفيذي دور اكرب  مبسالة التدريس اخلصوصي 
العامة  املديريات  عمل  ومتابعة  مراقبة  خالل  من 
على  الرتبوي  االشراف  حثها  خالل  من  للرتبية 
اخلصوصية  الدروس  ياخذ  الذي  املدرس  معاقبة 
اليت بدات تنشر كالنار يف اهلشيم والعمل حماربة 

التدريس 
الخصوصي ينحصر 

داخل شريحة 
اجتماعية متمكنة 
ماديًا، وان أصحاب 
الدخل المحدود ال 

يستطيعون اخذ 
دروس خصوصية

التدريس الخصوصي

51



القادرة  االجتماعية  العلمية  الرتبوية  املؤسسة  هي 
على التغري والتطوير . والتاريخ حيدثنا على امساء 
الرتبوي  الواجب  ادوا  المعني  واساتذة  مدارس 
ايديهم  حتت  ومن  وامانة  صدق  بكل  والعلمي 

املبجلة خترجت أجيال وأجيال ...
الرتبوي  للمجال  وغزوه  اخلاص  القطاع  دخول  ان 
بدون توجيه وبدون سيطرة وكبح النفوس الضعيفه 
اليت رأت يف املدراس االهلية فرصة للربح اواًل ان 
هذا الدخول الفوضوي ينعكس على مستوى ابنائنا 

وبناتنا ويبشر مبستوى ضعيف اليبشر خبري .
وتتصف املدارس االهلية اكثريتها بارتفاع االسعار 

حتت شعار السعر االكثر يعطي مسعة اكثر .
وبعض مدرسيها ليس لديهم خربة كافية وبعضهم 
املدارس  ومدرس  االختصاص  خارج  مواد  يدرس 
ازدواجي  يكون  اخلصوصي  والتدريس  االهلية 
الواجب يف املدارس االهلية والدورات بشكل ويف 

مدارسهم الرمسية بشكل آخر .
اي  هلا  ليس  الرتبية  مديرية  ان  الزنبور:  واضاف 
سيطرة على سري التعليم يف املدراس االهلية وال على 
االهلية  واملدارس  اخلصوصي  للتدريس  الدورات 
االبناء  انصياع  اضعفت  اخلصوصية  والدورات 

لتوجيهات االسرة واصبحوا هم فوق التوجيهات .
االهلية  املدارس  واصحاب  اخلصوصي  ومدرسو 
ينبغي  كما  علم  رسل  وليس  علم  جتار  اصبحوا 
وبعد فرتة التدريس يتحدثون بلغة اصحاب العقارات 

ويتباهون بذلك )اهلل يرزقهم ( .

ضياع الهدف التربوي والوطني
وليس  جديد  بناء  اىل  حباجة  التعلمي  الوضع 
للرتميم حباجة اىل اجراءات حامسة وحازمة وليس 
, احلق  الجراءات ترقيعية وبلغة مراضاة للخواطر 

يعلو واليعلى عليه  والعلم يعلو وال يعلى عليه .
واسط  لرتبية  العامة  املديرية  اىل  توجهنا  واخريًا 
والتقينا مبديرها العام منعم صادق وقال : التدريس 
الطالب  وفكر  وتوجه  عقل  يسحب  اخلصوصي 
احلكومية  مدرسة  من  وميوله  اجتاهه  ويتحول 
صاحبة التاريخ العريق اليت لديها اسس ودراسات 
اىل  وحتوله  واملواطنة  االنسان  بناء  يف  وحبوث 
اجلانب العلمي الرتقيمي ذي اهلدف احملدود لغرض 
الطالب  وختريج  انتاج  هو  والنتيجة  فقط  النجاح 
ذي معلومات مبتورة وقصرية املدى بعيدة عن البناء 
االنسانية  اجلوانب  اىل  اضافة  والوطين  االخالقي 
اخلصوصية  املدرسة  هلا  تفتقر  اليت  االخرى 
املعلم  صالحية  تنتهي  وبالتالي  البعد  حمدودة 
منها  اجلوانب  والواسع  العام  للتوجه  احلكومي 
املعلم  او  املدرس  نصائح  يقلد  ال  النتيجة  االبوية 
التيارات  تلتقطه  وبالتالي  احلكومية  املدرسة  يف 
الفوضوي  االجتماعي  الواقع  االلكرتونية  الغازية 
املبالغ  اىل  اضافة  البلد  مستقبل  يف  يؤدي  الذي 
بدأت  الرتبية  ووزارة  االباء  منها  يعاني  اليت  املالية 
اخلصوصي  التدريس  على  تشديدها  من  تقلل 

واخذت تتحايل له باملعاهد االهلية .

اشبه  وهو  التعليم  آفة  تعدُّ  اليت  الظاهرة   هذه 
باملرض العضال  يف جسد التعليم وقد إربك العملية 
التعليمة ومل يعد سرا انتشار هذه الظاهرة واملؤثرة 
الدراسية  املراحل  يف  التعليم  مستوي  على  سلبيا 
املدرسني  على  الرقابة  ضعف  يف  ويكمن  كافة 
املدرسني  التعهدات من  واخذ  النفوس  من ضعاف 

بعدم مزاولة التدريس اخلصوصي
اما االستاذ الناقد حسن النجفي : قال - يف الواقع 
اود ان اضيف ما يأتي: ان واقع التعليم يف العراق 
قد احندر عما هو عليه التعليم يف اغلب دول العامل 
واصبح العراق يقبع يف ذيل قائمة التقييم، ومما ال 
اىل  يعزى  التدهور  هذا  اسباب  احد  ان  فيه  شك 
شيوع ظاهرة التدريس اخلصوصي وانتشار املدارس 
االهلية، حيث اصبح املدرس ميارس نوعا من النفاق 
التعليمي، فمن جهة يتلكأ ويهمل دوره يف املدارس 
طلبته  مع  ملحوظا  جهدا  يبذل  بينما  احلكومية 
يف الدروس اخلصوصية، وتلك خيانة حبق االجيال 
الدولة  مع  مناصفة  املدرس  مسؤوليتها  يتحمل 
اليت ختلت عن واجبها ازاء رعاية الرتبية والتعليم 
وحماسبة املدرسني على ختاذهلم ونفاقهم التعليمي. 
البد من تدارك هذا االمر بالسرعة املمكنة ووضع 

حد هلذه الظاهرة تدريس اخلصوصي املسبوقة.

منافسة غير مشروعة
: كريم  رياضيات  اختصاص   / املتقاعد  املدرس 
جدارية  وملصقات  الفتات   : قال  الزنبور  علوان 
والفرعية  الرئيسية  الشوارع  متأل  واكثرها 
)التدريس  االهلية  املدارس  الفتتاح  وتروج  تعلن 
متمرسني  اساتذة  وجود  عن  وتعلن  اخلصوصي( 
التحصيل  عن  تعلن  ومل  وكفاءة  خربة  واصحاب 
بأفتتاح  يبشر  االعالن  وكأن   لالستاذ  العلمي 
ضمان  بدون  ولكن  الربح  وافر  جتاري  معرض 

رمسي معلن .
اخلصوصي(  )التدريس  االهلية  املدارس  هذه 
منافسة للمدارس احلكومية اليت كانت باالمس 

ان واقع التعليم في 
العراق قد انحدر عما 
هو عليه التعليم في 

اغلب دول العالم 
واصبح العراق يقبع 

في ذيل قائمة 
التقييم، ومما ال شك 

فيه ان احد اسباب 
هذا التدهور يعزى 

الى شيوع ظاهرة 
التدريس الخصوصي 

وانتشار المدارس 
االهلية
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إعداد:
هاشم الباججي
حسن السالمي

*من اجمل مكتبات العالم
*صدر حديثًا

*اخبار مكتبية

*مكتبات موقوفة
*همسات ثقافية

*مطابع نجفية

*لقاء مع الدكتور كامل سلمان الجبوري 
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اقامت مؤسسة بقيع الكوفة يف النجف االشرف وبأشراف الدكتور صالح 
الفرطوسي امسية رمضانية مجيلة ، حاضر فيها الدكتور مهدي السيالوي 
املعاون االداري جلامعة الكوفة حماضرة بعنوان )التفكري االبداعي يف 
عملية التعليم يف العراق( وتطرق الدكتور السيالوي اىل الطرائق والوسائل 
العلمية املستخدمة يف عملية التعليم يف العراق ومناهج البحث فيها ، ويف 
نهاية احملاضرة طرح بعض االساتذة والشخصيات الثقافية بعض االسئلة 
حول املوضوع وقد اجاب عنها السيالوي ، ويف نهاية االمسية 
الكوفة  جامعة  رئيس  الفرطوسي  صالح  الدكتور  كّرم 
الدكتور حمسن الظاملي مبناسبة تسنمه رئاسة اجلامعة اليت 
وصفها الفرطوسي انها كانت على استحياء وبعد ضغوطات 
كثرية للقبول بهذا املنصب ، وكذلك مت تكريم الدكتور 
السيالوي جلهوده املبذولة يف حسن ادارته جلامعة الكوفة ، 
وقد حضر الندوة عدٌد من الشخصيات الثقافية واالكادميية .

اخبار مكتبية

موسوعة كربالء الحضارية
والبحوث  للدراسات  مركز كربالء  كشف 
تواصل  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
احلضارية  كربالء  موسوعة  إلصدار  العمل 
اليت تضم معلومات مهمة عن مدينة كربالء 
وفقا لدراسات ميدانية أجراها املركز ووثائق 

خطية.
بإعدادها  املركز  بدأ  اليت  املوسوعة  وتتناول 
وجغرافية  تارخيية  2013م حماور  العام  منذ 

وسياسية واقتصادية واجتماعية للمدينة.
القريشي »مت  األمري  املركز عبد  مدير  وقال 
حماور  تتناول  املوسوعة  من  جزًء   40 اجناز 
يسبق  مل  جديدة  معلومات  وتضم  خمتلفة, 
نشرها أو احلصول عليها من قبل الباحثني أو 

املؤرخني«.
وأضاف »احملور اجلغرايف من املوسوعة يضم 
فيما  كربالء,  عن  كتب  ما  لكل  دليال 
منذ  كربالء  تاريخ  التارخيي  احملور  يضم 
عام  السالم حتى  عليه  اإلمام احلسني  نهضة 

2003م«.

أيضا  تضم  املوسوعة  ان  اىل  القريشي  وأشار 
والصيادلة  واألطباء  لألكادمييني  دليال 
وعلماء  الدينية  واملدارس  واحملامني  والقضاة 
نشأتها  منذ  يف كربالء  والصحافة  كربالء 

اىل يومنا هذا.
املوسوعة  ان األجزاء املكتملة من  ولفت اىل 
االخرى  األجزاء  بها  وستلحق  قريبا,  ستطبع 
تباعا, مؤكدا ان املركز يعمل على ان تصل 

املوسوعة اىل 100 جزء.

أقامت مكتبة اجلواد العلمية األدبية يف النجف األشرف بالتعاون مع مؤسسة العرتة 
الطاهرة يف مدينة النجف يوم 2017/5/30 م يف الليلة الرابعة من شهر رمضان 
املبارك احتفالية تكريم الدكتور احلاج كامل سلمان اجلبوري ، و جهوده الثقافية 
يف جملته )أفاق جنفية( ، و شهدت االمسية قصائد شعر للشاعر ضرغام الربقعاوي 
و الشاعر شهيد الشمري ، وحماضرات حبثية حاضر فيها رئيس احتاد ادباء وكتاب 
اختتمت  ،و  الرتبية  من كلية  علي خضري حجي  د.  و  الكرباسي  باقر  د.  النجف 
االمسية بتقديم هدية رمزية للمحتفى به قدمها االستاذ الدكتور صالح الفرطوسي...

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

املطابع اليت انشئت يف النجف االشرف
6 - مطبعة دار النشر والتأليف

من املطابع النجفية القدمية اليت تأسست يف مخسينات القرن املاضي، وصاحبها ومؤسسها 
الشيخ عبد الرضا بن عبد احلسني كاشف الغطاء امللقب ب� )شيخ العراقيني( وهو اديب 
جنفي وصحفي بارز ، أصدر جملة الوالية عام 1358ه� - 1939م وحتى نهاية الستينات 
، وله عدة مؤلفات منها )نصائح الشيخ للشاب الشرقي( 1923و)حياة الوصي عبد االله 
وتاريخ البيت املالك( 1945، وكانت املطبعة يف حينها من املطابع احلديثة املمتازة ومن 
أنفس املطابع ، وبدأت بطبع جملة الغري واصدرت كذلك مالحق خاصة وأعداد متفردة 
جمللة الغري كما أسهمت بدعم حركة التأليف للكتب االدبية ، وكان مؤسسها دائب 

احلركة وسافر كثريا يف احناء العامل حبثا عن مفردات جمللته وتطوير املطبعة . 
-----------------------

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  .
- ترتيب االعالم على االعوام ، خري الدين الزركلي

- معجم االدباء ، عبد الفتاح الصعيدي ، ج3

تاريخ املطابع النجفية

 محمد حسن 
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صدر حديثًا

العلوية  العتبة  يف  والتحقيق  الرتاث  إحياء  شعبة  عن  حديثا  صدر 
كتاب )االرشاد يف معرفة مقادر األبعاد( ومعه تصويح الروضة أو 

املناظرات
وقال رئيس شعبة إحياء الرتاث والتحقيق الشيخ مهند العقابي إن » 
الكتاب مشل املناظرات أو تصويح الروضة وهو يف علم الكالم 
ونصف  االوىل  منها  مناظرات سقطت  عشرة  يشتمل  االسالمي 
الثانية ,كتبه ابن العتائقي لالنتصار له فألف املناظرات, واكثر 
والزمان  العصر  لصاحب  املبارك  الوجود  حول  يدور  النقاش 
)عجل اهلل فرجه( ,انتهى من تأليفه سنة 785 ه� يف غرة ذي 
احلجة احلرام ,قام بتحقيقه الشيخ سالم الناصري )دام عزه(.
واضاف الشيخ العقابي ان« الكتاب مشل ايضا اإلرشاد يف 
معرفة مقادير االبعاد: وهي يف علم اهليأة كتبه شارحًا للباب 
يف  الطوسي  الدين  نصري  اخلواجة  ذكره  الذي   - الرابع 

كتاب التذكره يف اهليأة - املختص يف املقادير واالبعاد ما بني 
الكواكب السماوية, وهو مشتمل على سبعة فصول, قام بتحقيقه الشيخ سالم 

الناصري )دام عزه(
أصدرت شعبة إحياء الرتاث والتحقيق يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية 
املقدسة كتاب »االيضاح والتبيني شرح مناهج اليقني« وهو من تأليف الشيخ عبدالرمحن بن 

حممد بن ابراهيم العتائقي من أعالم القرن الثامن .
وقال رئيس شعبة إحياء الرتاث والتحقيق الشيخ مهند العقابي إن » الكتاب هو شرح لكتاب 
مناهج )أومنهج( اليقني للعالمة احلسن بن يوسف ابن املطهر احللي)ت:726( وهو كتاب يف علم 
الكالم يتبع الطريقة املعروفة واملألوفة يف تقسيم الكتاب اىل ثالثة فصول : يف الفلسفة واملنطق 
واإلهليات , انتهى من تأليف هذا الكتاب يف الثاني عشر من ذي القعدة من سنة 787 ه� وراجعة 

العتبة  الكتاب لصاحل  , حقق هذا  ه�   790 اخرية سنة  الشيخ مراجعة  املقدسة  العلوية 
وضاح مهدي الظاملي )دام عزه ( ووقع الكتاب يف 542 صفحة .

صدر حديثا كتيب )السفارة والسفري يف زمن الغيبة( من إعداد 
املقدسة ،  العلوية  العتبة  التبليغ يف  الدينية - شعبة  الشؤون  قسم 
ويتحدث الكتاب الذي يقع يف 32 صفحة عن االمام الثاني عشر 
 ، لوالدته  التارخيية  اجلوانب  بعض  اىل  لظهوره  التمهيد  وكيفية 
ويهدف الكتاب اىل تنشئة جيل مهدوي مؤمن بالعقائد االسالمية 

احلقة بعيدا عن التعصب واالحنراف .

يتيح لنا كتاب )علم الكالم اجلديد... مدخل لدراسة الالهوت 
ره الباحث واملفكر  ه وحرَّ ين(، الذي أعدَّ اجلديد وجدل العلم والدِّ

الرفاعي،  عبداجلبار  العراقي 
رين العرب واألجانب، ضمن  مبشاركة عدد من الباحثني واملفكِّ

ين، اليت تصدر عن مركز دراسات  اجلزء الثالث من موسوعة فلسفة الدِّ
والنشر  للطباعة  التنوير  دار  وتوزعها  وتطبعها  بغداد،  ين يف  الدِّ فلسفة 
يف بريوت والقاهرة وتونس، الوقوف على نشأته، بداية من خالل ُمفتتح 
الكتاب )متهيد لدراسة علم الكالم اجلديد( للرفاعي نفسه، باإلطاللة 
يف  اهلوامش  أحد  إىل  عودة   - الدارسني  باتفاق  مها  قدَّ اليت  التارخيية 
التمهيد - ومن بينهم جوزيف فان إس يف مقالته )نشأة علم الكالم عند 
املسلمني( اليت نشرها عام 1933، وطبعت كملحق يف كتاب )مدخل 
لدراسة الفلسفة اإلسالمية( حملمد علي أبورّيان وعباس سليمان، باعتقاد 
فان إس أن أول املصنفات يف علم الكالم ظهرت حنو سنة 70 للهجرة، 
بالرسالة اليت وضعها احلسن بن حممد بن احلنفية، املتوفى سنة 100 

للهجرة، ردًا على القدرية.
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تشهد املنطقة العربية من معدالت متدنية يف نسب القراءة، 
هذه حقيقة مل تعد ختفى على أحد، إال أنه لرفع معدالت 
القراءة حتتاج اجملتمعات لربامج ومبادرات على مستوى األمة، 
وجتعل  القراءة  لتدعم  حمددة  عقلية  وآلية  خبطوات  تبدأ 
األطفال يقبلون عليها كعمل حمبب إليهم ، هذا ما يرتكز 
عليه املؤلف دانيال ويلينغهام مبسح أجراه على 300 شخص 
أمريكي بالغ، وتقّصى من خالل حبثه عدد الدقائق الفعلي 
اليت ميضيها املراهقون يف ممارسة عدد من النشاطات من 

بينها القراءة.
حييط  إذ  الفتًا،  تنظيميًا  مبدًأ  خالهلا  من  املؤلف  اعتمد 
من  عددًا  ويطرح  القراءة،  علم  من  شيئا  األول  الفصل  يف 
اآللية اليت  الرموز؟ وما  يتعلم األطفال فك  األسئلة، كيف 
يتمكنون من خالهلا من فهم ما يقرؤونه أو عدم فهمه؟ ومل 
القراءة وال جتده لدى  جتد لدى بعض األطفال حافزًا على 
البعض اآلخر؟ أما بقية الكتاب فقد قسمه املؤلف إىل ثالثة 
أقسام، وفقًا للمرحلة العمرية: من الوالدة وحتى مرحلة ما 
قبل املدرسة، من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني، ومن 
الصف الثالث وما بعده ، ويف كل قسم يقدم فصوال خمتلفة 

حول كيفية تعزيز فك الرموز لدى الطفل واستيعابه ملا يقرأ 
وحتفيزه على القراءة يف ذلك العمر.

للقراءة  املخصص  الوقت  يكون  أن  يطمح  املؤلف  كان  و 
الوقت  أما   ، دقيقة   75 املسح  من مشلهم  إليه  الذي طمح 
الفعلي الذي ميضيه املراهقون األمريكيون يف القراءة فهو 6 
دقائق فقط ، وبناء عليه طرح املؤلف سؤال القراءة وبدأ العمل 
على تبيان األسباب اليت تدفع أو تعيق عملية القراءة ووضع 
والغرض  اتباعها،  واملدرسني  لألهل  مُيكن  اليت  األساليب 
من هذا الكتاب معرفة ما الذي يستطيع األهل فعله ليحب 
األطفال هذه العادة ، فهناك بعض األبناء ينشؤون قارئني، إال 
أن معظمهم ال يقرأون مطلقا، فهل باإلمكان تزويد هؤالء 

األبناء وأهاليهم بتوجيهات حمددة؟
اسرتاتيجيات عديدة يقدمها الكتاب للقراء يف 263 صفحة 
، ال سيما أن األهل الذين حيبون القراءة ليس لديهم بالضرورة 
قّراء،  أبنائهم  اليت ممكن أن جتعل من  اآللية  فكرة عن 
لذلك يبني الكتاب لألهل اسرتاتيجيات كثرية ويركز على 
ارتباط امليل إىل القراءة باملدرسة، باإلضافة إىل أمور مفيدة 
كثرية ، والكتاب يستحق القراءة لنشر ثقافة القراءة بني 

اجيالنا

عنوان الكتاب : »كيف ننشئ جياًل يقرأ«
مؤلف الكتاب : دانيال ويلينغهام

ترجمة : مهى عز الدين
الدار العربية للعلوم »ناشرون«
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يوم  اقيمت  مجيلة  رمضانية  امسية  يف 
املوافق   1438 سنة  رمضان  من  الرابع 
2017/5/30 احتفالية يف مكتبة اجلواد 
سلمان  كامل  بالدكتور  احتفاءا  العلمية 
مرور  مبناسبة  افاق جنفية  وجملته  اجلبوري 
ابتدأ  وقد  اصدارها،  على  عاما  عشر  اثنى 
ابو  االستاذ  الكريم  اهلل  ذكر  بعد  احلفل 
وهاب خماطبا الدكتور اجلبوري واحلاضرين:

فال تسأليين يف هواك زيادة
      فايسره يغين واكثره يقنع
فهو  التعريف  عن  غين  اجلبوري  والدكتور   
انه  اىل  اضافة  ومؤلف  واديب  ومؤرخ  باحث 
يصدرها  اليت  افاق جنفية  رئيس حترير جملة 
جبهود خاصة يف مدينة النجف االشرف ، ويف 
سلمان  كامل  الدكتور  التقيت  املناسبة  هذه 
منه  وطلبت  االحتفاء  على هذا  لتهنئته  اجلبوري 
بداية جملة  عن  الوالية  قصري جمللة  لقاء  اجراء 
افاق جنفية واحلديث عن بعض مؤلفاته فكان 

هذا احلوار 
عن  خمتصة  جملة  واصدار  الكتابة  بدأت  متى 

تراث النجف ؟
امسها  شهرية  جملة  اصدرت   1965 عام  يف   
املوعظ استمرت ملدة سنتني، ويف اواخر تسعينيات 
القرن املاضي ذهبت اىل بريوت واصدرت من هناك 

جملة الذخائر اليت كانت تضاهي جملة املمورد اليت  
تشرتك  وكانت  العراقية،  االعالم  وزارة  تصدرها 
من  وحكومية  ثقافية  مؤسسات  اجمللة  هذه  يف  
دول اخلليج، ومن ضمنها مؤسسات اململكة العربية 
السعودية اليت كانت ترسل لي بعض االصدارات اليت 
االمور  ومن ضمن  السعودية  العربية  باململكة  تتعلق 
اليت كانوا يبعثونها الي جملة )الدارة( وهي دارة امللك 
بشؤون  خمتصة  جملة  وهي   ، مقر  أي  العزيز  عبد 
الدارة ما كتب عنها حمليا وعامليا وتراثيا من العادات 
والتقاليد واالثار التارخيية ،عند ذلك تبلور يف ذهين 
ان اصدر يف النجف مثل جملة دارة امللك عبد العزيز 
، وحينما عدت اىل النجف هيْأت نفسي وبدأت امجع 
ما خيص النجف من تراث ووثائق ، وطلبت من بعض 
االساتذة ليكتبوا يف جملة افاق وهكذا بدأت عام 

 2006
ما مدى أصداء اجمللة داخليا وخارجيا ؟

من  يقرأها  انه  املراجع  احد  شخصيا  حدثين  لقد 
الغالف اىل الغالف ، ويف احدى املرات عندما قدمت 
مواضيع  مجيع  عن  سأخربك  قال  جديدا  عددا  له 
لتطويرها  هميت  من  زاد  ما  وهذا   ، السابق  العدد 
واستمرارها، واجمللة بدأت باالنتشار وهلا اصداء خارج 
العربية ولندن  العراق وخياطبوني من اخلليج والدول 
للحصول على اعدادها ،وهذا دليل على مقبوليتها لدى 

اخلاصة والعامة

يف لقائه مع مجلة الوالية ...

املؤرخ الدكتور كامل سلمان الجبوري: هديف من )آفاق نجفية( 
خدمة التاريخ واالدب والثقافة يف النجف

لقاء: هاشم الباججي
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ما أبرز االبواب واملواضيع اليت حتاول اظهارها ؟
جممع  وكأنها  شاملة  جملة  هي  ولكن  مبوبة  غري  اجمللة 
والشعراء  االدباء  عن  ودراسة  ترمجة  ففيها  خزانة  وارشيف 
مللفات كبار اعالم  النجف وترمجة  ، وحبوث ومواضيع عن 
الوثائق  اىل  ،اضافة  االضواء  عليها  تسلط  مل  الذين  النجف 

والرسائل الرتاثية
ما هدفكم من اصدار جملة وثائقية تارخيية ؟ وما الصعوبات 

اليت تواجهها ؟
 هديف من اصدار هذه اجمللة خدمة التاريخ واالدب والثقافة 
يف النجف فرغم معاناتي اليت اقوم بها الصدار هذه اجمللة من 
من مجع  اجمللة  عمل  اقوم جبميع  فانا  وتوزيع،  مالية  معاناة 
ومراجعتها  الطباعة  تهيئة  ومن  االدباء  ومراجعة  املعلومات 
وتصحيحها اىل نشرها فانا اقوم بتوزيعها بيدي ، وليس للمجلة 
قطعة  بعت  فقد  اخلاص  مالي  من  واصدرها  مالي  دعم  أي 
ارض وبعض احلاجيات اخلاصة من اجل اصدار هذه اجمللة 
اليت  املطبعة  هذه  اشكر  وانا  النجف  مطبعة  يف  وطباعتها 
تنتظرني واسدد هلم باالقساط وال اريد ان اغلقها او اتوقف 

رغم الصعوبات اليت اواجهها فقد صار نوع من التحدي
املؤسسات  بعض  مع  تعاون  او   ، اجمللة  هلذه  دعم  يوجد  هل 

الثقافية واالكادميية ؟
 كما قلت سابقا ال يوجد أي دعم هلذه اجمللة فأنا اصدرها 
من مالي اخلاص ، وال يوجد أي تعاون مع املؤسسات الثقافية 
بشكل  املواضيع  بعض  على  احصل  ولكن  واالكادميية 
لك  وهنيئا  الدعاء  كلمات  على  فقط  وحصلنا   ، شخصي 

وبارك اهلل فيك وحياك اهلل وغريها
النجف  لكم  متثل  فماذا   ، املعطاء  املدينة  هذه  ابن  وانت 

االشرف ؟
النجف مدينة علمية وهي روضة من رياض الدنيا فيها خمتلف 
ومدارس  ومكتبات  وشعراء  وادباء  علماء  من  األمكانيات 

وحركة ثقافية فاألنسان ينهل منها .
ما عدد مؤلفاتكم املطبوعة ؟

منها،  ( مؤلفا   87  ( الكتب أكثر من  لي من  ما طبع  بلغ 
معجم الشعراء يف معجم البلدان ، ومعجم األدباء يف العصر 
اجلاهلي حتى عام 2002 )7 جملدات( ، و ) مرآة الزمان( 
و)دائرة   ، جملدا(   14( اجلوزي  أبن  سبط  للمؤلف  حتقيق 
معارف النجف األشرف( احلد األدنى له )25 جملدا( وكذلك  
النتاج  من  العراقية  الثورة  وحصيلة  احلديث،  الكوفة  تاريخ 
الفكري، ودليل املتحف الوثائقي لثورة العشرين يف النجف ، 
شعراء الكوفة الشعبيون، فضائل اإلمام علي، قالئد الذهب 
يف مجهرة أنساب العرب،الكوفة يف ثورة العشرين، مذكرات 
برترام توماس يف العراق، النجف وحركة اجلهاد ،مذكرات 
فاضل،  صالل  احلاج  مذكرات  الدين،  كمال  علي  السيد 
السيد  مذكرات  الدين،  كمال  حسني  السيد  مذكرات 
صاحل جريو، مذكرات السيد سعد كمال الدين، مذكرات 
الشيخ عبد احلميد زاهد، مذكرات السيد كاظم العوادي، 
مذكرات احلاج عبد الرسول تويج ، مساجد الكوفة ،مسلم 

بن عقيل يف الكوفة.
ما بداياتكم االدبية ؟

عام  بالكتابة  أبتدأت 
العلم   ( مبقال   1965
جملة  يف   ) واألميان 
األسالمي  التضامن 
يف  تصدر  اليت 
وأستمرت  الناصرية، 
ثم  الكتابة  رحلة 
أصدرت جملة املوعظة 
جملة  وهي  الكوفية 
عامة،  ثقافية  شهرية 
باألصدار  أستمرت 

التأليف  يف  أما  سنتني،  ملدة 
)صوموا  كتاب  أول  فكان 
تصحوا( وأعقبته مؤلفات عدة 

كما ذكرته سابقا 
عملت لفرتة من الزمن مديرًا 
ملتحف ثورة العشرين ، ماذا 
أضاف لك العمل يف املتحف 
؟ وهل حبوزتكم وثائق عن 
ثورة العشرين مل تنشر حلد 

اآلن ؟
 لقد قمت جبمع وثائق عن 
زمنية  لفرتة  العشرين  ثورة 

الفرات  ربوع  يف  فيها  جتولت  طويلة 
مادة  أصبحت  حتى  العشرين  ثورة  ومناطق 
ملعرض وثائقي عن هذه الثورة ، جتول املعرض 
يف مناطق الثورة ) الرميثة والسماوة والديوانية 
برعاية   ) وبغداد  والكوفة  وكربالء  واحللة 

وزارة الثقافة واألعالم يف 1974/8/6.
يطلبون  املعرض  فيها  يعرض  منطقة  كل  ويف 
الثقافة  وزارة  وقد طلبت  فيها  متحفًا  أن يكون 
يكون  أن  فوافقت  املوضوع  يف  رأيي  واألعالم 
يف النجف األشرف ، وبالفعل اقيم وافتتح متحف 
1978/8/19 وأخذت اجلوالت  العشرين يف  ثورة 
يف هذه احملافظات مدى أكرب حبيث أصبح هناك 
املعرض  من  أستفدت  لقد   ، متجول  أعالمي  كادر 
بتعريف على أكرب وأبرز رجال ثورة العشرين واحلصول 
على وثائق أخرى مهمة وكذلك لقائي بشيوخ العشائر 
واألدباء واملثقفني وحقيقة فاملعرض أحدث نقلة نوعية 
يف حياتي ، وبعد صدور كتابي ) وثائق الثورة العراقية( 
وثائق أخرى قد تشكل  مخسة جملدات، حصلت على 
جزء سادس من ضمنها رسالة للسيد حممد سعيد احلبوبي.

النجف مدينة علمية وهي روضة من رياض الدنيا



 اوقفها السيد عدنان بنفسه اىل املكتبة احليدرية 
من  عشر  التاسع  بتاريخ  مكتبته  وصلت  وقد 
مجادى االوىل عام 1428ه� من النجف األشرف 
، وقد ضمت املكتبة )927( كتابا من خمتلف 
والتارخيية  واالدبية  والثقافية  العلمية  العناوين 

والدينية وغريها من املعارف االخرى .
نبذة عن الواقف

هو السيد عدنان السيد تقي السيد رضا الواعظ ، 
ولد عام 1937م يف مدينة النجف األشرف، ترّبى 
وترعرع يف أسرة دينية معروفة بوالئها ألهل البيت 
عليهم السالم. كان والده السيد تقي رمحه اهلل � 
الذي تويف عام 1956م ودفن يف الصحن الشريف 
مع والده السيد رضا الواعظ � مّمن قضى معظم 
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  خدمة  يف  حياته 
املربزين  من  ، حيث كان  العزاء  مراسم  وإحياء 
يف هذا اجملال ويف جمال تنظيم اهليئات والعزوات 

احلسينية.
والثانوية  الواعظ االبتدائية  ودرس السيد عدنان 
يف النجف األشرف وختّرج عام 1958م، ومارس 
مهمة التعليم لثالث سنوات يف مدارس الديوانية 
والنجف األشرف، باإلضافة إىل حضوره الفاعل يف 
احتفاالت الرابطة األدبية يف النجف األشرف، ويف 
عام 1962 ذهب إىل جامعة )سانت بطرسربك( 
على  حصل  حيث  آنذاك،  االحتادية  روسيا  يف 
وحصل  هناك،  الصيدلة  بكلية  دراسية  منحة 
على شهادة املاجستري يف الصيدلة، وعند العودة 
إىل الوطن سكن بغداد وكانت له صيدلية يف 

حي العامل.
سافر إىل دولة اإلمارات عام 1982م وتعنّي بوظيفة 
صيدلي يف وزارة الصحة حتى عام 2002م، حيث 
أصبح رئيسًا لقسم الصيدلة والرقابة الدوائية يف 
الوزارة ورئيسًا للجنة التفتيش على األدوية املخدرة 
واملؤثرة يف املستشفيات اخلاصة واحلكومية يف 
دولة اإلمارات، إىل أن ترك الوظيفة لكرب السن.

مكتبة السيد عدنان السيد تقي الواعظ

مكتبات موقوفة اىل مكتبة الروضة الحيدرية املطهرة



تقع مكتبة »اإلسكوريال« وسط املعقل التارخيي للبالط اإلسباني، 
الصرح املعروف باسم سان لورينزو دي إسكوريال، الذي شرع ملك 
بناء  من  اهلدف  1563، وكان  عام  بنائه  الثاني يف  فيليب  إسبانيا 
ذلك الصرح هو جتسيد عظمة ملوك إسبانيا أمام نظرائهم األوروبيني 
املكتبة  بتصميم  وقام  بالنهضة.  اخلاصة  وأفكارهم  بطموحاتهم 
املعماري خوان دي هريارا،..، وقد وهبه كل جمموعته اخلاصة من 
الوثائق، كما قام باالستحواذ على أفضل املكتبات والكتب املهمة 

من إسبانيا والدول األخرى، ونقلها إىل مكتبته.
وقد وصلت حمتويات الكتب يف عهده إىل 10 آالف كتاب، وكانت 
هناك غرفة كاملة مكرسة للمخطوطات القدمية باللغات الالتينية 
واليونانية والعربية واآلرامية واإليطالية والفرنسية واإلسبانية، وهذه 
تضمنت كتبًا متت مصادرتها خالل فرتة حماكم التفتيش يف أوروبا، 
وغدت املكتبة من أكرب مكتبات العامل يف ذلك العصر، وكان 
 ،1602 عام  وحبلول  األرض«،  عجائب  ب�»ثامن  اإلسبان  يدعوها 
 150 من  وأكثر  اخلرائط  من  كبرية  جمموعة  للمكتبة  كانت 

أداة حسابية.
1886 خمطوطة  على،  املكتبة حتتوي  18 كانت  القرن  وحبلول 
خمطوطة   2086 جانب  إىل  عربية،  و73  يونانية،  و582  عربية، 

باللغات الالتينية، وغريها.
خشبية  ورفوف  الرخام  من  بأرضية  كبرية  قاعة  املكتبة  وتضم 
منحوتة من تصميمه أيضًا ، أما األقواس على سقفها، فزينها الرسام 
احلرة:  السبعة  الفنون  تصور  جبداريات  تيبالدي  بليغرينو  اإليطالي 
القواعد، احلساب، اهلندسة  علم البالغة، الديالكتيك، املوسيقى، 

الرياضية وعلم الفلك.
تعتبد املكتبة حاليا إحدى أهم املكتبات التارخيية يف العامل، بفضل 
من  الكثري  لكنها خسرت  النادرة،  والعربية  اليونانية  خمطوطاتها 
الكتب بفعل احلريق الذي اندلع يف عام 1671 وأثناء حروب نابليون 
، ومع ذلك، ما زالت حتتوي على جمموعة مثينة تصل إىل أكثر من 

40 الف جملد، وهي تعد كنزا للعلوم ال سيما الرياضيات.
وكان بنيتو أرياس مونتانو قد أصدر أول فهرس للمكتبة، واختار 
أن  إلظهار  رمبا  إسبانيا،  خارج  طبع  والفهرس  اجمللدات.  أهم  فيه 

نتاجها ال يعود إلسبانيا وحدها بل لساللة هاسبورغ يف أوروبا.
الوسطى،  القرون  مكتبات  نقيض  على  اإلسكوريال،  مكتبة  و 
كانت تستحوذ على األعمال املنشورة، وتصدر مطبوعاتها يف بلدان 
إلنتاج  والتصوير  النسخ  واعتماد  الكتب  جتميع  من  بدال  أخرى، 
تفعل املكتبات األخرى يف ذلك  والوثائق كما كانت  املخطوطات 

العصر.

املخطوطات العربية
تعد املخطوطات العربية من أهم جمموعة املكتبة، رغم فقدانها ألفي 
خمطوطة بفعل حريق 1691 ، وأصدر كارلوس الثالث الشخصي 
 1760 خالل  املتبقية  العربية  املخطوطات  عن  من جملدين  فهرسًا 

و1770.
مكتبة  إسبانيا  ملكة  صوفيا  امللكة  أهدت   ،1997 عام  ويف 
اإلسكندرية نسخة ميكروفيلمية »كاملة« من جمموعة خمطوطات 
دير اإلسكوريال بإسبانيا ، وهذه اجملموعة تتألف من 553 فيلمًا 
تشتمل على 3108 خمطوطا، حبسب الفهرست الذي أعدته وحدة 
امليكروفيلم مبكتبة اإلسكندرية ، وتتضمن خمطوطات متنوعة، 
والفلسفة  والطب  اللغة  وعلوم  القرآن  وعلوم  بالفقه  يتعلق  ما  فمنها 
واملنطق وغريها من الع���لوم ، وبينها خمطوطات شديدة الندرة، حيث 
ان النسخة الوحيدة املتبقية يف العامل من خم��طوطة كتاب العالمة ابن 
خلدون »لباب احملصل« »خمتصر حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين 
لفخر الدين الرازي«، اليت خطها بيده عام 752 هجري خبط م��غربي 
موجودة يف اإلسكوريال، وكذلك خمطوطة شرح رسالة جالينوس 
إىل أغلوقن يف الت�أتي لشفاء األمراض، لعلي بن رضوان، كتبت سنة 

473 هجرية..
احلريري،  البصري  علي  بن  القاسم  حممد  ألبي  املقامات  وكتاب 
أبقراط،  وشرح فصول  483 هجرية،  املؤلف سنة  حياة  كتبت يف 
 494 سنة  العبادي كتبت  إسحاق  بن  حنني  ترمجة  من  جلالينوس 
هجرية، كما مت اكتشاف النسخة الوحيدة من كتاب »االعتبار«، 
السرية الذاتية من القرن الثاني عشر، ألسامة بن منقذ املتوفى سنة 
584 هجرية ، وضمن حمتويات اإلسكوريال توجد جمموعة أخرى 
كبرية نادرة من اجمللدات، منها: الكامل يف اللغة للمربد، واالقتضاب 
يف شرح أدب الُكَتاب البن السيد البطليوسي، القانون يف الطب البن 

سينا، منافع األعضاء جلالينوس وغريها الكثري.
ثروة ثقافية

قدمية،  مزخرفة  وخمطوطات  اإلسكوريال كتب  مكتبة  وتضم   
 ،)1046-1045( االوتونية  لإلمرباطورية  تعود  اليت  كاملخطوطات 
السابق  إىل  يضاف  الوسطى  للقرون  العائدة  املخطوطات  من  وتراث 
ذكرها، أعمال بيوتس، فريجيل، وأعمال الفونسو العاشر املعروف 

باحلكيم..
وكتب  1400م،  عام  الصادر  تروي«،  أوف  »كرونيكل  وكتاب 
الساعات للقرن اخلامس عشر أللنسو دي زونيغا، ووثائق خاصة مبلوك 
واملخطوطات  الدينية،  والكتب  الوثائق  ألوف  إىل  تضاف  إسبانيا، 
العربية اليت جتعل مكتبة »اإلسكوريال« واحدة من الذخائر األهم 

للدراسات اإلسالمية.

مكتبة اإلسكوريال االسبانية ..

من اجمل  مكتبات العالم



السمير   ونعم  كتابي  سميري 
اسفرت  قد  الحقائق  يريني 
ناظري  لرؤيته  يتوق 
المصون   يحفظ  زال  فما 
تشتهي  ما  النفس  به  تنال 
النهار    اطوي  بنجواه  حبيب 
المدى طول  بعد  يعرفني 
الردي   طواه  مصلح  من  فكم 
االنام   جهلته  عالم  وكم 
شاديا  صامتا  به  انست 
حييت  ما  نفعه  ارى  صديق 
صاحب   في  لك  ومن  امين 
القريب   حنين  اليه  حنيني 
حوى بين جنبيه شتى الفنون   
وما الروض غاداه جازي النسيم  
كلما   روضة  من  بأنضر 

سماره المرء  نادم  اذا   
اسفاره تصفحت  ما  اذا 
أخباره سمعي  ويشتاق 
اسراره احفظ  زلت  وما 
اوطاره القلب  به  ويقضي 
واسحاره التمام  وليل 
وادواره الزمان  قضايا 
اثاره ينشر  زال  وما 
افكاره الناس  عرف  به 
اوكاره االنامل  جعلت 
اضراره اخش  ولم  عيانا 
اخطاره تأمن  الناس  من 
داره النوى  بعد  تذكر 
ازراره عليه  وزّر 
نواره الغيث  راوح  وقد 
ازهاره العين  تقطف  غدت 

كتابي
شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي
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استوىل الغرب على عقول وقلوب شبابنا وبقيت لنا أجسادهم !
 يكدح االباء ليال ونهارا إلطعام هذه االجساد اخلاوية ؟

 واالوىل أن يطعموا العقول والقلوب بالفكر واحلكمة واالميان .. 
 فلو يهتم االباء بثقافة أبنائهم ورقّي أفكارهم ...

بتغذية عقوهلم وقلوبهم بالعلم واملعرفة .. 
لرأينا يف شبابنا كل اخلري والصالح 

 النهم قد ولدوا على الفطرة فأبواه يهودانه .. أو )يغرّبانه( ..
 أيها االب و الولي العزيز : 

اسأل نفسك كم مرة قدمت لولدك كتابا يقرأه ؟
 أو موقعًا علميًا يزوره ؟ 

 أو قرصا كمبيوتريا حيوي على مكتبات وبرامج فكرية أهديته ؟؟؟ 
مقابل يف كل يوم ُتطعمه وُتشربه !!! 

تأمل وفكر !! 
ففي وعي وثقافة أبنائنا ترقى أمتنا ...

لتكون خري أمة أخرجت للناس 
 ونكون من الذين وقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس واحلجارة .  

همسات ثقافية

وقفة .. تأمل

63





إعداد:
السيد شاكر القزويني
د. خليل المشايخي

الخطاب الجمالي مللصق الفن البصري
بني غياب التعبري الوجداني وحضور املدى االلكرتوني

سلطة النص بني الداللة ومستوى الفهم

عمود الشعر...وبؤرتي الداللة واملوسيقى
قصيدة: معجزُة إنسانٍ يف بالغةِ الفوز

لطائف العارف يف اغالط القوم الواضحة



الفنية  للتيارات  األساسية  املنطلقات  أن  إذ 
استثمار  أساس  على  قامت  احلداثة  بعد  ملا 
االجتاه  يف  البصرية  اإلحساسات  معطيات 
الذي  األثر  عن  التفتيش  أي  التشكيلي, 
املشاهد  عني  على  املصور  املشهد  يرتكه 
االيهامات  وتقصي  اإلدراكية,  منظومته  عرب 
ذلك  من  واهلدف  للعني  املظللة  البصرية 
اجلهد  وإدخال  النفسية  العالقات  تأكيد 
النموذج  الفنية كما يف  العلمي يف اجملاالت 

رقم )1(.
ظهرت براعة فناني الفن البصري من خالل 
البصريات  من  مستعارة  تقنيات  توظيف 
والكهرباء  وامليكانيكا  والسينما 
بسيطًا  جديد  نهج  يف  وااللكرتونيات 
ومتماسكًا بصياغة تشكيلية تتناسب وواقع 
وتغرياته  الصناعية  بتقنياته  املعاصر  اإلنسان 
اليومية وصواًل إىل وحدات تشكيلية متعددة 
من  واأللوان  األشكال  يف  البنائية  العناصر 
استخدام القيم البيضاء والسوداء إىل حتقيق 
والباردة  احلارة  األلوان  بني  البصري  اإليهام 
وجتاوز  اهلندسية  البنى  تراكم  إىل  وصواًل 
واملتفاوتة  املسطحة  األلوان  وتوزيع  اخلطوط 
أو  متنوعة  كااللتماع  ظواهر  إىل  األعماق 
وتداخلها,  وانتشارها  األلوان  وتوهج  التموج 
لتحقيق استجابة يبحث عنها الفنان البصري 

املفاهيم  أن  والنتيجة  املشاهد.  عني  يف 
مفاهيم  يف  تنحسر  البصري  للفن  اجلمالية 
يبحث  صناعي,  لواقع  كانعكاس  التقنية, 

عن مسوغ صوري إلحساسه البصري.
ومسات  خصائص  أهم  حيدد  والباحث 
بأنه  ميتاز   : بأنه  البصري  الفن  ملصقات 
ذات  فأشكاله  جتريدية  هندسية  نزعه  ذو 
احلركة  مبدأ  يعتمد  وانه  حادة.  حافات 
جلذب االنتباه. كما انه يسعى لنقل احلركة 
من  اإليهامي  اجملال  إىل  الواقعي  اجملال  يف 
خالل ما يقدمه الفنان من أحاسيس بصرية 
تعتمد الضوء  وعرب وسائل وتقنيات مبتكرة 
وسائل  وتوظيف  البصرية  والعلوم  واحلركة 
الدعاية واإلعالم. فضال عن  ان دور الفنان 
يف  ثانويا  دورا  سيكون  الفين  العمل  منجز 
فضاء ثقايف قريب من مصطلح )موت املؤلف( 
يف التفكيكية, إذ ما يهم هو املتلقي. كما 

يف النموذج رقم ) 2 (.
ويف دراسة حتليلية مللصق الفنان هوبرت هيلشر 
الذي حيمل  عنوان )وارسو اخلريف(, مهرجان 
املوسيقى املعاصرة عام 1971بتقنية الطباعة 
100سم×70سم  بقياس  )اوفسيت(  مستوية 
يريك  فرد  شوبان  أكادميية  اىل  والعائد 
للموسيقى يف العاصمة وارشو, يف النموذج جند 
التنظيم والرتتيب  العقلي يف  عودة اىل اإلرث 

الحت مالمح تيار الفن البصري منذ أواخر العشرينات وبداية 
الثالثينات من القرن العشرين, جذوره العميقة في مدرسة 

الباوهاوس )Bauhaus( في ألمانيا, إذ قام مجموعة من أعضاء تلك 
المدرسة بأجراء بحوث عديدة في الظواهر البصرية تحت إشراف 

)جوزيف ألبرت(, ثم ظهرت في األربعينات من القرن العشرين بعض 
من نماذج الخداع البصري, تضمنت تأثيرات بصرية, إال أنه لم 

يصبح فنًا في مصافي فنون ما بعد الحداثة إال أوائل الخمسينات, 
 Op Art-  عندما أطلق أحد الصحفيين األمريكيين تعبير )أوب أرت
( على أعمال مجموعة من الفنانين في المعرض الذي كان بعنوان 

)العين المستجيبةResponsive Eye ( عام1965. 

الخطاب الجمالي مللصق الفن البصري
بني غياب التعبري الوجداني وحضور املدى االلكرتوني

د. أحمد عبيد كاظم ـ جامعة الكوفة 

 النموذج رقم )1(

66 العدد 107- لشهر شوال 1438هـ



وتفعيل بنية الشكل اخلاضع للقياس احلسي والعقلي مبا يضيق 
من حرية الفنان وكذلك املتلقي. إذ مت مغادرة اجلانب اإلنساني 
وغياب التعبري الوجداني, والتأكيد على اإلحساس البصري الذي 
يشرتط نوعًا من العمليات العقلية اليت تعتمد معطيات احلس, فما 
يقدم للمدرك البصري يتحقق على حساب التعبري الوجداني, فنحن 
املعاصرة,  للحياة  التكنولوجي  واملدى  يتماشى  آلي  خطاب  أمام 
القراءة  عملية  يف  إحباطا  رقم)3(  النموذج  يف  يرى  والباحث 
واحلكم اجلمالي, الذي حياول املتلقي الوصول أليه وإجياد املعنى 
والداللة فهو خطاب رافض ملبادئ مركزية أو أيديولوجية أو قيمة 
تدعي احلقيقة, يف جمتمع يؤمن بالتعددية واحلرية وحقوق اإلنسان 
بدون سلطة أبوية � تأثرا بفلسفة اجملتمع وجنوحه حنو الفردانية 
واحلرية املزعومة � وإن احلقيقة متعددة بتعدد املراكز والذوات 
أيضًا, فهي شكية مستمرة عدمية يف الفكر واإلنتاج ولعل مقولة 
موت املؤلف واحتكاره املعنى واحلقيقة حتققت بوضوح يف الفن 
البصري من خالل غياب الذات املبدعة وأثرها التعبريي الوجداني, 
إدراكي يف  أرباك  تعتمد خلق  ايهامات بصرية  واالكتفاء خبلق 
املنظومة البصرية للمتلقي, بل إقصاء كل ما هو خارج الشكل 
احملسوب رياضيًا ضمن متواليات هندسية أساسًا معرفيًا ونفسيًا 
املدركة عن طريق  املادية لألشكال  تغيب األسس  أي  للمتلقي, 
اإلدراك احلسي ولعل تعدد املراكز لألشكال اهلندسية من خالل 
ألوانها املتقدمة واملرتدة وظالهلا وحركتها يف الفضاء تقع ضمن 
لألشكال  اهلندسية  التوزيعات  متارسه  اليت  متناهي  الال  اللعب 
املستطيلة اجملسمة وتوظيف فكرة االجتاه مع التنوع يف درجات 
القيم اللونية مّكن من االنتقال املستمر من اجلزئي اىل الكلي 
وبالعكس, كما إن تفكيك حركات نظر العني اىل انعكاسات 
األعلى  من  اإليقاع يف احلركة  دور  تأخذ  بؤرية  أو  ال مركزية 
اىل األسفل متزامنة مع اإليقاع اللوني لعملية التحوالت احلركية 

واللونية يف خميلة املتلقي. والنماذج األخرى تؤكد ذلك اإليقاع .

نموذج يوضح اإليقاع الدوري املنظم  النموذج رقم )3(

 النموذج رقم )2(

                                                   منتهى محسن

حبزن  نتأملها  الغروب  حلظة  نتأمل  عندما 
أنفسنا  يف  يثري  الشمس  غروب  ألن  وصمت 
حزنًا دفينًا، فتلك الشمس املعطاءة ستغوص 
يف أعماق األفق بعيدًا عنا لكننا مع هذا لن 

نفقد دفأها ووجودها.
فالبد  للمغيب،  حلظة  للشمس  أن  وكما 
لإلنسان من حلظة مشابهة يفارق فيها كل 
من حيب، جلست على الشاطئ أتأمل يف هذا 
ناظري،   أمام  املمتد  البحر  اجلميل،  اجلو 

والسماء تعزف سيمفونية الوداع والرحيل.
اىل  ذاكرتي  بي  وعادت  عيينَّ  أغمضت 
يف  تنبض  زالت  ما  ولكنها  رحلت  قد  أيام 
مجيلة  طفلة  فيها  كنت  حيث  وجداني، 
أناس  اىل  النابضة  ذاكرتي  رجعت  وبريئة، 
عشت معهم وأحببتهم بعمق قد رحلوا ولكن 

ذكراهم لن ترحل ابدا.
تذكرت وجه ابي الطيب وهو يرميين باملاء 
مباغتة كل حني، فامشي معه على الشاطيء  
تدغدغ قدمي حبات الرمل الناعمة وتداعب 

وجنيت نسمات البحر الباردة.
كأن صوت والدي يغزو حلظيت اآلنية عندما 
كان يصيح عاليا: أيها البحر.. أيها النسيم 
.. أيتها الشمس الراحلة، سأعود إليكم يف 
تنسوا  فال  منى،  صغريتي  مع  املقبلة  السنة 
ساعاتنا هذه بينكم، ويقهقه عاليا فتشاركه 

الطيور عزفه اجلميل ذاك.
بعيدا،  متتد  والدي  صوت  نربات  كانت 
بأنه  سري  يف  اشعر  كنت  ملاذا  اعرف  وال 
مل  صوته  ان  من  بالرغم  شيء،  كل  يودع 
يكن منكسرا أو ضعيفا، بل كان يف قمة 
تنبئين   قوة خفية  واحليوية، لكن   النشاط 

بقرب ساعة فراقه.
ان  أوصاني  معا  البحر  ارتدنا  مرة  آخر  يف 
ال اذرف دموع الفراق اذا داهمه املوت، وان 
أصلي ألجله وأدعو له باملغفرة والرمحة، وان 
غلبين الشوق إليه فعليَّ القدوم  للبحر ساعة 
وسننعم  بانتظاري  سيكون  حينها  املغيب، 

جمددا باللقاء.
االنطفاء  على  توشك  اليت  الشمس  وهاهي 
الدافئ  أبي  حجر  إىل  شوقا  صدري  تلهب 
بوافر  الباري  يتغمده  ان  له  فأدعو  احلنون، 
وان  الشمس  كتلك  فهو  ورضوانه،  رمحته 
دوما  ينبض  األبصار  لكنه حيٌّ  غابت عن 

يف وجداني.

)شمس أخاذة( 

قصة قصرية...
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اختلف  اليت  املسائل  من  النّص  ومفهوم  السلطة  مفهوم  ُيعدُّ 
العلماء يف حتديدهما, وبيان حدود كل لفظ منهما يف داللته 
مفهوم  وضع  اىل  الدارسني  من  طائفة  فنظرت كّل  ومعناه, 

خاص مبا يتوافق مع نوع الدراسة اليت فيها أو عليها.
إّن النّص يف الدراسات اللغوية يعين البيان الوضوح, وقد جاء 
ينّصُه  الشيء, نصَّ احلديث  رفُعك  )النّص:  العرب:  يف لسان 
نّصًا, وكل ما ظهر فهو نّص() لسان العرب / ابن منظور : 
14 / 162 - نصص( , وغريها ممّا تدلُّ على النّص, مبعنى 
الوضوح, وإزالة املعنى وظهوره, ونتلّمس ذلك أيضًا من املعاني 
 / 14: م. ن   : أيضًا)ظ  املعنى  توحي اىل هذا  اليت  احلسية 
162 – 163 - َنَصَص(, فالنّص هو الكالم الواضح الذي ال 
خفاء فيه أي الذي ظاهره يوحي اىل ما يف باطنه.)وللمزيد يف 
معرفة النّص يف اللغة راجع : اخلطاب والنّص : د. عبد الواسع 

احلمريي : 48 – 55(.
  أّما األصوليون فقد توسعوا يف داللة النّص, فهم ال ُيريدون 

منه جمرد اللفظ الدال على معنى, بل ُيراد منه -  فضاًل عما 
ذكرناه - سياق التلّفظ)ظ : م ز ن : 42(, ولكنهم اختلفوا 
فيما يدلُّ عليه معنى, إذ ُجعل للسياق دوٌر يف عملية تنصيص 
يف  والتعّدد  التأويل  إليه  يتطّرق  فال  ووضوحه,  وبيانه  املعنى 
املعنى, ولعّل اإلمام الشافعي )ت 204ه�( هو أول من عّرفه, 
فقال بعد أن أوضح دالالت بعض النّصوص القرآنية, ووضع 
النّص على رأس أمناط البيان يف أّن كّل )ما استغنى بالتنزيل 
د.  وأردف   )118  : الشافعي   / غريه()الرسالة  خرب  هذا  يف 
نصر حامد أبو زيد ذلك ومعّرفًا على ضوء قول الشافعي بأّنه 
أحٌد  ُيعذر  الذي ال  التأويل, وهو  بالتنزيل عن  فيه  )املستغنى 
جبهالته()النّص والسلطة / د. نصر حامد أبو زيد : 151(, 
وهذا املعنى أكده اإلمام اجلويين )ت 478ه�( يف حديثه عن 
النّص حني قال: )اختلفت عبارات األصحاب يف حقيقة النّص, 
فقال بعضهم: هو لفظ مفيد ال يتطرق إليه تأويل, وقال بعض 
املتأخرين: » هو لفظ مفيد, استوى ظاهره وباطنه()الربهان يف 

بني الداللة ومستوى الفهم  سلطة النصّ
   أ. م. د. عادل عباس النصراوي - كلية الرتبية األساسية – جامعة الكوفة
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أصول الفقه / اجلويين : 1 / 277(.
  غري أّن بعض املتكلمني اعرتض على اشرتاط ذكر اللفظ يف حماولة 
حتقيق معنى النّص مستدلني على أن داللة الفحوى تقع نّصًا)ظ : اخلطاب 
تشتيت  يعمل على  وهذا مما   ,)42  : الواسع احلمريي  د. عبد   / والنّص 
املعنى ألّن منهجهم يف ذلك التوّسع فيه لضمان تأييد النّص القرآني آلرائهم 

ومعتقداتهم.
   وكان األصوليون بفضل قوانينهم الدقيقة قد فّصلوا يف الداللة املستوحاة 
من النّص, فلم تعّد الداللة واحدة من النّص, وامنا هناك دالالت متعّددة, 
أو أّن طرق التدليل على املعنى من النّص كانت متعددة باشراك البحث 
اللساني أو اللغوي, وهي)ظ : كشف األسرار – شرح املصنف على املنار / 

حافظ الدين النسفي – 1 / 374(
احلكم  أثبت  ما  وهو  النّص,  بعبارة  الشرعية  األحكام  من  1-الثابت 

بصيغته والسياق.
احلكم  أثبت  ما  وهو  النّص,  بإشارة  الشرعية  األحكام  من  2-الثابت 

بصيغته فقط.
احلكم  أثبت  ما  فهو  النّص  بداللة  الشرعية  األحكام  من  3-الثابت 

مبقتضى داللة الصيغة اللغوية.
4-الثابت من األحكام الشرعية مبقتضى النّص فهو ما أثبت احلكم بأمر 

زائد ثبت ضرورة شرعًا.
  هذا التفصيل يف ثبوت احلكم يدّل على مدى االهتمام يف الكشف عن 
والتعريفات  القوانني  ودقة  القرآني,  النّص  الكامنة يف  وتوصيفها  الداللة 
اليت تؤدي اىل املضامني املتوخاة, اليت رمّبا كان ظاهر اللفظ يرمز اىل 
ذلك إاّل أنهم كانوا يرون أّن النّص ميكن أن ُيَثوَّر بآليات هم وضعوها 

ألجل استنفاد كل املعاني اليت يكتنفها النّص املبارك.
املنهج  منطلقني من طبيعة  أخرى,  تعريفات  أفادوا  فقد  املعاصرون  أّما    
أّنه  النّص  يرى  بارت  روالن  فهذا  النّص,  على  التدليل  يف  سلكوه  الذي 
وينهض  الفاعلة  احليوية  طاقته  للكالم  يعيد  داللية  ممارسة  عن  عبارة 
بها فاعل متعّدد اجلوانب, وهذا يقتضي أّن النّص إنتاجية مستمرة العطاء, 
يتفاعل فيها كاتب النّص مع قارئ النّص أو متلقيه )ظ : نظرية النّص يف ) 
التناحية املفهوم واملنظور( / بارت : 38. للمزيد ظ : اخلطاب والنّص / د. 
عبد الواسع احلمريي : 116 – 121(, فيما أّن النّص عند كرستيفا هو 
تشغيل ثوري للغة اإلبداعية وقدرة إنتاجية هائلة للنص الثقايف)ظ : اتناحية 

املفهوم واملنظور / كرستيفا : 27(.
  والنّص كذلك له آليات خاصة به متّكنه من اهليمنة ومن إنتاج ممارسات 
معّينة تدّلل على سلطته وسيطرته, فالنّص يتحرك دومًا وينتج سلطًة, فالنّص 
والسلطة صنوان ال يفرتقان ومرتبطان مع بعضهما قوًة وضعفًا, وهو عبارة 
عن ممارسة خطابية أو هو عبارة عن عرض لشبكة من عالقات القوى 
لقراءة  مدخل   , والسلطة  املعرفة   : معّينة)ظ  خطابية  بتشكيلة  اخلاصة 
فوكو / جيل دلوز : 77 , اخلطاب والنّص / د. عبد الواسع احلمريي : 

.)189
  إّن السلطة هلا روابط وعالقات مع غريها وإاّل كيف تظهر السلطة اىل 
 – السلطة  تركيب  فوكو  وأكّد  ذلك,  من  حلًّ  يف  إذا كانت  الوجود 
املعرفة الذي يصل اخلطاب أو النّص )دالة السلطة( بنظام العبارة ويربطها 
ربطًا مفصليًا يستند اىل اختالف طبيعتها)ظ : م. ن : 80(, وهذا مما يوحي 
برمزية سلطة النّص مبعنى أنها سلطة غري مرئية غري أّن آثارها واضحة وال 
ميكن أن مُيارس إاّل بتواطؤ أولئك الذين يأتون االعرتاف بأّنهم خيضعون 

هلا أو ميارسونها)ظ : الرمز والسلطة / بيري بوردويو : 52(.

السيُل  بهم  ذهب  نسمع:  أو  نقرأ 
الَعِرُم جبعل العرَم صفَة َللسيل

اليه  مضافا  العرَم  جعل  وصوابه: 
وجعل السيل هو املضاف، اي جعل 
ال  باالضافة  معرفا  السيل  كلمة 
بهم  ذهب  التعريف(فيقال:  ب�)ال 

سيل العرم.
ويقال: عزم على هذا االمر: معناه 

عقد ضمريه على فعله
معناه:  االمر  الرجل  عزم  وقولنا: 

جدَّ يف االمر
واعتزم االمر: اراد فعله

هذا  الفطور،  اىل  عزمه  ويقال: 
كالم جانب الصواب، والصواب: 
ألن  الفطور  اىل  دعاه  يقال  ان 

معنى: عزم حدَّ
صديقه  على  فالن  عزم  ومعنى: 
على  قسم  معناه:  معه،  بفطر  اي 

صديقه
عزمية  اىل  ذهبت  قال:  ومن 
الصواب،  جانب  صديقي، 
اىل  ذهبت  يقول:  ان  والصواب 

حفلة صديقي
وسبب ذلك: ألن معنى العزمية هو 
االرادة املؤكدة وهي مجع عزائم.

لطائف العارف 
يف أغالط القوم 

الواضحة
د. خليل ابراهيم املشايخي
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إجماع أهل الشعر وخالفه
لقد جاء األقدمون بشعرهم على منط موسيقي يكاد اخللل فيه 
يكون مجاال، وأما تدوين العروض وتسجيلها فلم خيرج عن الدروب 
اليت كان الشعر جيري عليها، وإمنا جاء تثبيتا هلا وتقييدا، ورأوا 
جاء  لو  حتى  منقبة،  يعد  ال  العروض  مع  النص  اتساق  عدم  أن 
بأشجى وأعذب نغم. وعلى هذا فان األقدمني مل يكونوا واعني 
باتيانهم الزحافات والعلل فكادت أن تكون مجاال، ألنهم نظموا 
الشعراء وغري  )آذانهم( وهي هبة يعرفها  املوسيقية  على فطرتهم 
حسب  الزحافات  تبني  قد  األوزان  اخرتع  من  وكان  الناظمني، 
قوانينه هو ال هم، ليحفظ البحور للمتأخرين عن زمانهم، وكان 
السابقون أولئك الذين كانوا بشرا مثلنا عاشوا يف ظروف وثقافة 
أدنى من وضعنا املعريف والفين بكثري، وال زلنا نتبعهم خائفني عن 
احلياد ولو قيد أمنلة حتى يف زحافاتهم وخمالفاتهم وأحاسيسهم 
وقوة تعبريهم، فنبدو وكأننا عاجزون عن االتيان بلحن موسيقي 
أتى به اعرابي عاش بني الفيايف والقفار ثم انتقل اىل حاضرة هي 

أقل مدنية بكثري من القرى املتخلفة النائية.
ان العقل العربي ومنذ مئات السنني مل ينتج نتاجا ذاتيا جديدا اال 

ما ندر، فكل ما نقول ونبدع هو اجرتار لألولني او حماكاة ونقل 
عن اآلخرين، ويف كل جماالت الفكر والثقافة والعلوم والسياسة 
واالنثروبولوجية  الثقافية  جذورنا  يف  وان  واالقتصاد،  واالجتماع 
ما يدعو اىل اخلوف من كل جديد، فننساق دون وعي أو حجة 
اىل حماربته، فبدت هذه كمأساة أمة ابتليت بابداعها ومكمن 
أبو  اإلمام  اليه  أشار  ما  هنا  الفكرة  ويصوغ  وتفوقها.  تقدمها 

احلسن علي عليه السالم إذ قال:« الناس أعداء ما جهلوا«.
الرتخص العروضي والنظام

وبصدد قضية الشعر هذا الفن القولي املبهر وجماالت الرتخص 
العروضي فيه، كخطوة قد تقود لالبتكار، يقول الدكتور عبد 
الباسط بدر يف كتابه )قضية احلداثة(: إن الرتخص العروضي 
سواء أكان زحافًا أم علة هو يف حتقيق وضعه ليس أكثر من 
»جمرد احنراف عن النظام، به يصبح ذلك النظام أكثر وضوحًا 
إطار  داخل  تقع درجة هذا االحنراف  أن  وأقوى ظهورا، شريطة 
أن اهلدف األساس من هذا  للمتلقي«. مبعنى  الكلية  االستجابة 
الرتخص العروضي وإسهامه يف تغري إيقاع القصيدة ليس حتطيم 
النظام وخرقه على حنو عبثي، بل هدفه »استعادة النظام«، كما 
التجربة  مع خصوصية  ويتالءم  ينسجم  مبا  اليوت  س.  ت.  يقول 

شاكر القزويني
لست ممن يسعون الى كسر عمود الشعر أو الى خرق بحور األوزان الشعرية، بل اني من المحافظين 
النص  بجمود  القائلين  من  لست  أيضا  لكني  العرب(،  )ديوان  فالشعر  تراثه  حفظ  على  الحريصين 
واالنكفاء داخل التراث بشكل يدفع الى االنقياد دون مراعاة للتطور االبداعي وتجدد الرؤى بموضوعية 
دون تشنج أزاء التراث، مع مراعاة بنية االطار العام فيه، رغم تعدد التجارب واالضافات السابقة التي 
وجدت طريقها للقبول الحقا رغم الرفض والممانعات من قبل المتخصصين من نقاد وشعراء وأصحاب 

رأي بهذا الموضوع، فضال عن تجدد آراء األقدمين أزاء هذا الموضوع عند المجددين.

عمود الشعر ...
...وبؤرتا الداللة واملوسيقى
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وقوانينها الداخلية.
فقد  كبري،  تغيري  يلحقها  مل  الشعر  وموسيقى 
ظهور  رغم  والقافية،  املعهودة  األوزان  تعتمد  ظلت 
واملزدوجات  املسمطات  يف  تتمثل  تنويعات حمدودة 
احلداثة  صرخات  شاعت  وعندما  واملخمسات. 
التنغيم  يف  تلوينا حمدودا  أحدثت  متأخر  وقت  يف 

األساسي ملوسيقى الشعر. 
شعر  أحدث  فقد  سابقا  األدبي  النقد  ميدان  ويف 
اللغويني سابقا  احملدثني ردة فعل قوية عند النقاد 
فرفضوه لسببني: األول أنه ليس من العصور اليت 
أنه  والثاني  والصرف،  والنحو  اللغة  يف  بها  حيتج 
يتضمن خروجا على »عمود الشعر« الذي ألفوه يف 
شعر اجلاهلية وصدر اإلسالم. وميثل هذه الطائفة 
ابن األعرابي يف قوله املشهور عن شعر أبي متام: 
باطل«.  العرب  قالته  فما  شعرا،  هذا  كان  »إن 
ولكن النقاد اآلخرين أسقطوا السبب األول فألغوا 
أن  ورفضوا  املفاضلة،  مقاييس  من  الزمن  عنصر 

يعطوا القديم أية ميزة إضافية بسبب قدمه. 
والشعر  العلم  اهلل  يقصر  أنه »مل  قتيبة  ابن  وأعلن 
قوم،  دون  قوما  به  زمن، وال خص  دون  زمن  على 
بل جعل ذلك مشرتكا مقسوما بني عباده يف كل 
دهر، وجعل كل قديم حديثا يف عصره...«، وهذا 

يطابق ما أشرنا اليه يف مقدمة قراءتنا هذه.
على  احملدثني  شعر  خروج   - الثاني  السبب  وأما 
نقدية  معارك  أثار  فقد  العربي-  الشعر  عمود 
متام  أبي  حول  اخلصومة  شكل  اختذت  واسعة، 
والبحرتي، فأبو متام رأس احملدثني والبحرتي رأس 
العموديني آنذاك. وقد احناز لكل منهما عدد من 
النقاد: فكان الصولي وبشر ابن حييى واحلامتي 
القطربلي  عمار  ابن  وكان  متام،  أبي  أنصار  من 
وابن األعرابي من أنصار البحرتي، وما لبث أن ظهر 
أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، ونصب املوازين 
ويبني حسنات كل  الشاعرين  بني  ليوازن  النقدية 
منهما وعيوبه، ويقّوم- من ثم - احلداثة ممثلة يف 

شعر أبي متام.
ويبدو أن قضية احلداثة يف نقدنا القديم قد نضجت 
عند هذا احلد، ذلك أن عددا كبريا من النقاد يف 
القرون التالية قد متسكوا باملقاييس اليت أعلنها 

ابن قتيبة.

وقد تك�ررت هذه املقاييس بصياغات خمتلفة عند 
التالية،  العصور  امتداد  على  العربي  النقد  أعالم 
املربد،  احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  منهم  نذكر 
وابن  اجلرجاني،  والقاضي  واملرزباني،  واآلمدي، 
رشيق، وابن سنان اخلفاجي، وابن بسام الشنرتيين، 
القرطاجين… وغريهم، فحني  وابن األثري، وحازم 
جاء اجلرجاني أفاد من هذا كله فصارت مقومات 
العناصر  من  عدد  على  موزعة  عنده  الشعر  عمود 
كلها ختص )املتنيب( بالتقديم وهي: شرف املعنى 
يف  اإلصابة  واستقامته،  اللفظ  جزالة  وصحته، 
الوصف، املقاربة يف التشبيه، غزارة البديهة، كثرة 
أن  إىل  ليشري  الشاردة.  واألبيات  السائرة  األمثال 
العرب »مل تكن تعبأ بالتجنيس واملطابقة وال حتفل 
باإلبداع واالستعارة إذا حصل هلا عمود الشعر، أي 
يأتي  القديم  الشعر  عمود  ألن  القريض«،  »نظام 
طبع  عن  واالستعارة  والبديع  واملطابقة  بالتجنيس 
صناعة  عن  وليس  باللغة  اإلحساس  يف  وفطرة 
به  يأتي  وما  تأمل  وطول  فكر  إعمال  أو  وقصد 
الطبع يتصف باملباشرة بعيدًا عن الغموض، داخاًل 
عندهم يف )السهل املمتنع(، وهذا ما يكشف عنه 
أسلوب األبيات أو النمط الشعري القديم الذي نسب  
لبعض االعراب مستوحيًا منه طريقة العرب أو عمود 
شعرها ذلك األسلوب أو النمط الذي يراه: بعيدًا عن 
الصنعة، فارغ األلفاظ، سهل املآخذ، قريب املتناول.

املحدثني واملوشحات االندلسية
الباحث  قام  احملدثني  عند  التجديد  مضمار  ويف 
دراسة  نعيمة  ميخائيل  شعر  بدراسة  السيد  شفيع 
مستفيضة على اعتباره من احملدثني، وتوصل إىل أن 
نعيمة قد خرج على ما أثر عن العرب يف الزحافات 
والعلل فقط، وعمل تشكيالت موسيقية جديدة ال 
خترج عن الوحدة النغمية القدمية، ك�ما أنه استغل 
إطار املوشح استغالال كبريا. كذلك فعل جربان 
عريضة،  ونسيب  ماضي،  أبو  وإيليا  جربان،  خليل 

وسائر اجملددين من شعراء املهجر.
املهجرية  القصيدة  موسيقى  خترج  مل  عام  وبوجه 
عن األسس اليت يقوم عليها نظام املوشح من حيث 
التزام التماثل التام يف الوزن والقافية بني املقاطع، 
فاملقطع يف القصيدة املهجرية يقوم مقام البيت يف 

* ت. س. اليوت: 
الرتخص العروضي 
وإسهامه يف تغري 
إيقاع القصيدة 
ليس تحطيم 
النظام وخرقه 
على نحو عبثي، بل 
هدفه »استعادة 
النظام« بما 
ينسجم ويتالءم 
مع خصوصية 
التجربة وقوانينها 
الداخلية.

* اتحاد بؤرتي 
املعنى والصوت 
تدفع بؤرة املعنى 
نحو التخلق الكامل 
بالتجربة لتقديم 
مستويات داللية 
جديدة يصاحبها 
تطور وتعقيد 
وعمق يف البنية 
اإليقاعية محققة 
تماسكًا نصيًا 
يستحيل فصله.

ت. س. اليوتخليل مطران
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القصيدة التقليدية ويف املوشح معا. األمر الذي جعل 
الباحثني جيزمون بأن هذه الظواهر امتداد ملا جاءت 
عنهم  يقول  ك�ما  فهم  األندلسية،  املوشحات  به 
مشقوقة  أمامهم  الطريق  وجدوا  الناعوري:  عيسى 
وليس عليهم إال أن يطوروها التطور الذي يقتضيه 
الفن الرفيع، ويبلغ بها املرحلة اليت جتعل من الشعر 

رفيقا للنفس وتصويرا لإلحساس.
والديوانيني  مطران  خليل  جهود  تضافرت  وقد 
واملهجريني يف إدخال قيم حديثة إىل الشعر العربي، 
الرومانسي،  اخلط  حنو  توجيهه  على  وتعاونت 
يبدأ  الشعر،  يف  العربي  الرومانسي  التيار  فكان 
خبليل مطران، ويقوى بشعر الديوانيني واملهجريني، 
أبولو ونظرائهم. فيمثل  ويتكامل يف شعر مجاعة 
يف  الشعرية  احلركة  تطور  أبولو  مجاعة  شعر 
الثالثينيات من القرن التاسع عشر امليالدي. وعلى 
مسات  فثمة  شعرائها،  اجتاهات  تباين  من  الرغم 
عامة تغلب على معظمهم أهمها: الرغبة يف حتديث 
وقد  الديوان.  بعد  أخرى  خطوة  ودفعه  الشعر 
الذين ساروا يف ركب  أبولو  سعوا شعراء مجاعة 
الديوانيني إىل التجديد يف موسيقى الشعر، وقدموا 
فتابعوا  لدعوتهم،  الناجحة  التطبيقية  الصورة 
وإرساهلا،  القافية  تلوين  الرمحن شكري يف  عبد 
فضال  القافية،  واملتعدد  املرسل،  الشعر  وكتبوا 
عن الشعر املقفى، ثم اندفعوا خطوة أبعد من ذلك 
ودعوا إىل الشعر احلر، ذلك النسق الشكلي الذي 

بدأ بقضم القافية.
فضال عن ظهور أوزان شعرية غري مألوفة الزحافات، 
كقصائد نزار قباني وغريه، اليت واجهت اعرتاضات 
من النقاد حول انتمائها ألي من البحور يف بداياتها، 
احلديث،  العصر  إىل  القرون  نعرب  أن  علينا  لذلك 
لنرى قضية احلداثة تظهر وتنمو، وتشتد، بدالالت 
وبعضها  الرتاثية،  لداللتها  مشابه  بعضها  كثرية، 

خمتلفة عنها، ويف ميادين كثرية متفاوتة. 
الفكرة الشعرية الحية واإليقاع

يقول غوته »ال وجود لفكرة شعرية فنية حية دون 
إيقاع«. وهذا ربط للفكر باإليقاع الفين للكلمات، 
فيحصل ضربان من اإليقاع يف كل كلمة أحدهما 
جيعل  أن  شأنه  من  وهذا  فين.  واآلخر  ذهين 
إذ  املتلقي،  ذهن  يف  مؤثرًا  نفسيًا  وقعا  للكلمات 

تغادر سياقها الداللي املباشر باكتسابها حساسية 
ثانية  لغة  العميق  باملعنى  اإليقاع  من  جديدة جتعل 
األذن  قبل  يفهمها  وإمنا  وحدها  األذن  تفهمها  ال 
واحلواس، الوعي احلاضر والغائب. ألن هذه اللغة 
الثانية ليست وليدة عنصر أو عنصرين، إنها وليدة 
البنية  مع  املتداخلة  العناصر  من  كبرية  جمموعة 
تنهض  اليت  الشعرية  الفكرة  يف  املتمثلة  الداللية 

عليها القصيدة. 
»من هنا استلهم بل استلزم الشاعر وضع شيفرته 
االبداعية على النص يف تشكيل الزحاف بتصريع 
وزني  )فعلن( كمقتضى  وزن  على  عنده  الكامل 
سياقها  يغادر  وايقاعها كيال  القصيدة  جو  يالئم 
الداللي بعمق االحساس الذي يريده � طبعا حسب 
يف  املولود  العروضي  وفهمه  الشعري  احساسه 
اجتهاد  وهو   � النص  والدة  حني  الشعورية  الدفقة 
اإليقاع  نظام  أن  القول  ميكن  وبذلك  فحسب، 
ما  مؤثر  مبوجبه  يتناوب  أو  يتواىل  »الذي  هو 
فكري،  )حسي،  ما  جو  أو  شكلي(  أو  )صوتي 
للعالقات  صيغة  كذلك  وهو  روحي(.  سحري، 
إذن  فهو  التداخل(  التوازي،  التعارض،  )التناغم، 
يتدخل يف  أمواج صوتية ومعنوية وشكلية«.  نظام 
العمل الشعري تدخاًل مباشرًا وتفصيليًا ليسهم مع 
العناصر املكملة األخرى يف منح هذا العمل هويته 

وماهيته اإلبداعية.
ابتكار االيقاعات الشعرية

وينتمي اإليقاع إىل منط األفعال اإلبداعية املبتكرة 
ال  فهو  مهيمن،  موسيقي  نظام  حيكمها  ال  اليت 
جيري على نسق واحد حتى وإن ارتبط أكثر من 
اليت  هي  الصفة  وهذه  واحد،  وزني  بنظام  إيقاع 
متنح القصيدة قابلية على اإلجناز الشعري املتقدم 

يف ضوء قدرات الشاعر اإلبداعية يف هذا اجملال.
إمنا  القصيدة  يف  اجلديدة  اإليقاعات  ابتكار  إن 
اإلحساس  على  املتلقي  قدرات  توسيع  على  يعمل 
روابط  مثة  أن  أليوت  س.  ت.  ويرى  ويرهفها. 
كثرية مل تستكشف بعد ولعلها غري قابلة كليا 
لالنكشاف بني إيقاع الشاعر وما ميكن أن يدعي 
دون تشدد إيقاع العصر. وحتتاج هذه الروابط إىل 
قدرات شعرية متفوقة بإمكانها أن تظهر وضوحا 
أجل  من  اإليقاعني،  بني  العالقة  خلواص  أكرب 
وفاعلية  أكرب  حضورية  بقوة  القصيدة  ترفد  أن 
للشعراء  ميكن  إذ  والكشف،  التأثري  يف  أوسع 
اجمليدين : »أن يقدموا مناذجا إيقاعية خاصة بهم 
جتاوز القوالب العامة، نربية كانت أو كمية إىل 
رسائل أخرى صوتية وصرفية وداللية، تشكل يف 
 ،Choesionجمموعها ما يسمى بالتماسك النصي
للبنية  الظاهرة  الصوتية  البنية  مالئمة  وحتقق 
يصل  وهنا   appropriatenss الباطنة  الداللية 
اإليقاع يف قصيدة بعينها إىل أقصى درجات التفوق 
واإليقاع  بإيقاعها،  إذا  فالقصيدة  واخلصوصية«. 
بني  النموذجي  التماسك  هذا  أحداث  عرب  بتفرده 
جدة  يعطيها  مبا  الداللة،  وظالل  الصوت  قدرات 

* إن بؤرة 
الداللة وظاللها 
هي التي تعطي 

للوزن شكله 
اإليقاعي 

الخاص.

غوته
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فاعلية  فيها  اإليقاع  فاعلية  من  جيعل  كاملة 
ابتكارية.

منطقة الشعر الغامضة
وعند أ.د. حممد صابر عبيد يف كتابه )القصيدة 
والبنية  الداللية  البنية  بني  احلديثة..  العربية 
البنية  تشكل  اىل كيفية  به  يشري  ما  اإليقاعية( 
االيقاعية اخلاصة بالنص، فيقول : تظهر قوة الشعر 
الكاملة يف الطاقة اليت ينطوي عليها الصوت مشربًا 
بالداللة، وبقدر ما يكون هناك جتاوب صوتي فإنه 
يسهم يف إحداث موازنة سيميائية داللية، كما أن 
اجلرس املوسيقي وهو يتشكل باندفاعات صوتية 
ذات صورة أكثر تعقيدًا من الصوت اجملرد، فإنه 
اإليقاع  ويعمل  املعنى،  فضاء  تصوير  على  يشتغل 
وصريورة  نضجًا  األكثر  الصوتية  املرحلة  بوصفه 
على دعم هذا الفضاء من خالل إنتاج الفعل الصوتي 

يف النص.
يف  للدالالت  احملوري  والنمو  التكون  طبيعة  إن 
النص تفرض على األصوات املؤلفة هلا طبيعة السعة 
والعمق، مبا حيقق تناسبًا حيًا تتمخض عنه البنية 
التكون  هذا  ويبدأ  بالنص.  اخلاصة  اإليقاعية 
بؤرة  مع  املعنى  بؤرة  فيها  تلتقي  »بؤرية«  نقطة  من 
الشعر  منطقة  يف  بينهما  االحتاد  ويتم  الصوت، 
الشعرية  قوته  االحتاد  هذا  وباكتساب  الغامضة، 
بالتجربة،  الكامل  التخلق  املعنى حنو  بؤرة  تندفع 
مشبعة  جديدة  داللية  مستويات  تقديم  ثم  ومن 
وعمق  وتعقيد  تطور  يصاحبها  واالحتمال  بالتعدد 
يف البنية اإليقاعية، بالقدر الذي يستوعب انفجار 

الداللة، وحيقق متاسكًا نصيًا يستحيل فصله.
فنحن نتأثر باإليقاع مجلة وليس بالوحدات جمزأة، 
فاشرتاط التوازن الكمي اهلندسي املنتظم انتظامًا 
ما  بقدر  اإليقاع  حقيقة  يفسر  ال  صارمًا  حرفيًا 
واملختلفة،  املعاودة  والتناظر،  التقابل  جيسدها 
هي  الثنائية  التقابالت  هذه  ألن  والبرت،  االنتظام 
اليت تساعدنا على إدراك التخلخل النفسي والتوتر 
الداخلي  بالضغط  وتوحي  الشاعر،  لدى  العاطفي 
اإلنسانية  للمشاعر  احليوي  التفاعل  ملخزون 
يرتبط  أنه  الشعورية. مبعنى  بالتجارب  واإلحساس 
النص  حياة  ثم  ومن  التجربة  حبيوية  حيًا  ارتباطًا 

الداخلية، 
ويتشكل فيها على أنه »شبكة من التشكيالت 
والعالقات اليت قد يتبلور بعضها يف حبور متميزة، 
قائمة بذاتها بينما يشكل بعضها جزًء حلميا من 
طبيعيًا  يكون  لكنه  أوسع  إيقاعية  تشكيالت 
تارخيية  أنه يف شروط  ثم  املتلقية،  ومألوفًا لألذن 
أخرى  إيقاعية  تشكيالت  إىل  يتسرب  قد  معينة 
متتلك بنيتها بعضا من خصائص البنية اليت كان 
هو جزًء منها ويتأسس يف البنية اإليقاعية يف مواقع 

جديدة مشكاًل عالقات جديدة«. 
وهو يف كل ذلك إمنا »يعين انتظام النص الشعري 
جبميع أجزائه يف سياق كلي، أو سياقات جزئية 
نظامًا  منها  جيعل  جامع  كلي  سياق  يف  تلتئم 

حمسوسًا أو مدركًا، ظاهرًا أو خفيًا، يتصل بغريه 
من بنى النص األساسية واجلزئية ويعرب عنها كما 
يتجلى فيها. واالنتظام يعين كل عالقات التكرار 
والتنسيق  والتداخل  والتوازي  واملفارقة  واملزاوجة 
بسيطرة  انطباعًا  يعطي  مما  والتجانس،  والتآلف 
من  مكون  العامة  النص  بنية  على  خاص  قانون 
ما يكون  وعادة  بعضها،  أو  العالقات  تلك  إحدى 
عنصر التكرار فيها هو األكثر وضوحًا من غريه 
خاصة وأن يتصل بتجربة األذن املدربة جيدًا على 

التقاطه. 
الوعاء  هو  اجملرد  األساسي  شكله  يف  الوزن  إن 
أو احمليط اإليقاعي الذي خيلق املناخ املالئم لكل 
الفعاليات اإليقاعية يف النص، وهو يف ذلك كاألرض 
الصاحلة للزراعة اليت ال تكتسب شكلها إال من 
خالل النوع املزروع فيها، وهو خيلق منها صورة على 
حنو خاص تتغري »مادة وإيقاعًا« بتغري النوع. فالوزن 
الشعري هنا تعبريي، مبعنى أن بؤرة الداللة وظالهلا 

هي اليت تعطي للوزن شكله اإليقاعي اخلاص.
بني  حتققه  الواجب  االنسجام  يكون  ما  وبقدر 
يتمخض  فإنه  كبريًا،  الشعري  والوزن  الداللة 
الوزن  التحام جدلي متطور بني فضاء  ضرورة عن 
والفضاء الداللي يف النص الشعري يزيد من أهمية 
أصبح  كلما  أكثر  األهمية  هذه  وتزداد  الوزن، 
الوزن عنصرًا دالليًا يف النص، على مستوى تعميق 
من  يبدأ  إذ  وجتسيدها،  ذاتها  يف  الداللية  البنية 
هنا باكتساب مجاليته اخلاصة اليت ال ميكن هلا 
أن تتحقق من دون الوصل بالوزن إىل هذه املرحلة 
من االلتحام والتفاعل مع بؤرة املعنى وما يتمخض 
عنها من آفاق داللية متشعبة، قادرة على التعبري عن 
وتعقيدها.  وثرائها  عمقها  بكل  الشعرية  التجربة 
متماهية  املفهوم  هلذا  طبقًا  الوزن  حركة  وتصبح 
مع حركة املعنى وحمددة هلا يف بعض األحيان، أي 
النسيجي لنظم  التشكيل  تتدخل يف صلب طبيعة 

البناء يف النص.
ويف نهاية املطاف يسعدني ان أذكر ما يقوله أندريه 
موروا: »إن العمل الفين الذي ُيبالغ يف إتقان صنعه 
تأمالت  )بول فالريي-  الصنع«  هو عمل فين سيئ 

يف الفن- ص76(.

* أندريه مورو 
إن العمل الفني 
الذي يبالغ يف 
إتقان صنعه هو 
عمل فني سيئ 
الصنع.

 أندريه موروا
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تنشطر اهلل  مساء  يف  وسجدة 
قبَلُتها احملراَب  طاَفِت  وكعَبٌة 
غاَيَتها اآلياُت  ِتلُكُم  وأسَرَجْت 
ُسِقَيْت قْد  الغدِر  أتوِن  من  وَنْزَوٌة 
ُصِرَعْت قْد  األرَض  كأنَّ  َتهاوى  مّلا 

َيِدها                   يف  الكوِن  ُكلُّ  الَذ  ِقياَمٌة 
َغِضبا                  عاملا  َيرقى  كان  وُحْلُمُه 
وساِوُسُه وانداَحْت  الليُل  وَعْسَعَس 
بيعِتِه أحالِم  على  يساومون 
َرِكُبوا َجْهِلِهْم  ُقصارى  وحيُكمون 
َصوَمَعٍة كلِّ  يف  أتى  موٍت  أيِّ  يف 
َعَطٍب على  الُدنيا  مزَرَعَة  يسقوَن 
ُلوا فارحَتَ العالنَي  َسْطَوَة  ُموا  تَوهَّ
ُيَعلُِّقُه ِرعديدا  ظلَّ  وُمفِسد 

ُفِصَمْت              ما  للديِن  ِعْرَوٌة  بَقْت  وما 
َعَطٍش يف  الفاديَن  سيََّد  يا  أقمَت 
َمْنَهُلُه املاِء  بعذِب  َيروي  وليس 
ساِئُسنا احَلّجاِج  َفَلِك  يف  وداَر 
معَجَزًة الوجداَن  َترى  أَحْطَت  وقد 
صاحُبُهْم فالعجُل  بيعًة  وأنَكُروا 
َزَمٍن مْن  باآلفاِق  ِشئَت  ما  َفُردَّ 
أْضُلِعنا بنَي  َوحيدا  يا  ِبنا  حلِّْق 
ممتلئا كنَت  فأّما  جئَت  ِصنفاُن 
َبَشرا يْنَجلي  سراجا  دناَك  تبين 

يبَتِكُر ظلَّ  تشظى  ما  لفرقد 
ُسَوُر ُكنِهها  بدماٍء  َجْت  تَضرَّ
الُعُصُر فوزِه  يف  فاعَترَبَْت  باملوِت 
َبَشُر َوجَهُه  ِمْسٍخ  ِغلُّ  فأيَنَعْت 
حيَتِضُر األزماِن  ُحَقِب  يف  فالنوُر 
َسَعُروا وما  وا  َهدُّ ما  هْوَل  َعْت  َتَفجَّ
والِفَكُر الشمُس  َتْعَتيُه  وعاملا 
امَلَطُر هَي  أرٍض  يف  الصبُح  لُيْدَفُن 
فُأْسِقطوا يف شراِك الَوْهِم ما نَكُروا
تاهْت بنا األرُض حتى ناَحِت احُلَفُر
أَثُر وحِيِه  من  بها  الصراُط  ضجَّ 
ُروا َنَ ما  َقْفراِء  يف  اهلُل  فُيزِهُر 
َغرَبُوا بها  مّلا  خراِئِبهم  اىل 
َسَقُر ُنعماِئِه  ويف  الَقصاِص  حبُل 
تنَتِظُر هلِل  دولًة  قوا  فمزَّ
َظَفُر ُحْضُنُه  بتاٍب  ُمَلبٍَّد 
والَبَصُر والَسْمُع  الُنهى  تأوي  وفيه 
الَبَشُر ها  ِرمْحِ يف  أرَضنا  سبا  ملَّا 
َسَدُروا وما  العاتي  الشطَط  ُتَلْمِلُم 
َخرَبُ وال  وْحٌي  فال  العهوَد  ذّروا 
الَقَمُر َن  أذَّ ملَّا  الَشْمَس  وأعِتَق 
ُر مَشِ َكفِِّه  يف  ُمْلِجٌم  فبيننا 
وامَلَطُر اإلنساُن  قلُبَك  وأّما  عشقا 
الَثَمُر أرجاِئِه  يف  الغيِث  مَن  َرْهٌط 

معجزُة إنسانٍ يف بالغةِ الفوز
شعر : شاكر القزويني



إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 شعبة اإلعالم النسوي

السعادة الحقيقية التي نحتاجها

كيف تكتشف  أن لديك طفاًل معاًقا؟

القلق عند االطفال

طالق مع ايقاف التنفيذ

اللعب.. وسلوك الطفل

الحماة .. الكنة 



نفسه  ويرى  قناعاته  ينسجم مع  الذي  السعيد هو   فاإلنسان 
هدفا يسعى اليه فيعيش حالة السعادة اثناء سريه اىل اهلدف 
املقصود وكلما زاد قربا منه كلما زاد نشوة وسعادة والدليل 
على ذلك ان امامنا احلسني )عليه السالم( يوم عاشوراء )كلما 

اشتد عليه البالء اشرق وجهه الشريف(
أنواع السعادة:

أوال: السعادة الحقيقية
هى السعادة املصاحبة لإلنسان فى دنياه وأخراه واليت تبعث  
االطمئنان يف النفس، وهي أمر غري مرئي لكن حيّسه االنسان 
على  يصمم  ومن  مراحل،  له  السعادة  وحتصيل  أعماقه.  يف 
حتصيلها ال شك يوّفق لذلك ألنها تنحصر يف معنى واحد وهو 
تعاىل، وشكر اهلل سبحانه على كل  الرضا مبا قسمه اهلل 

حال.
واجلاه  والعلم  كاملال  كثرية  إمكانيات  فيها  الدنيا  وإن 
بل  فقط،  االمور  بهذه  حتّصل  ال  السعادة  ولكن  واملنصب، 
إن سعادة اإلنسان تنحصر يف أمر واحد وهو أن يقنع ويرضى 
على  تعاىل  اهلل  وأن يشكر  له،  تعاىل  اهلل  حبياته ومبا قسم 
كل حال، وهذا ما صّرح به القرآن الكريم واالدعية الشريفة 

والروايات الواردة عن أهل البيت صلوات اهلل عليهم، ومن يقنع 
ويرضى مبا قسم اهلل له سوف ينجو من كثري من املشاكل، 
وال  نفسه  يقتل  وال  اخلطرية،  النفسية  االمراض  تصيبه  وال 

يتعّدى على اآلخرين أو يقتلهم.
ال شك أن الرضا مبا قسم اهلل تعاىل ليس معناه أن ال يسعى 
االنسان يف رفع مشاكله أو سّد نواقص حياته، بل عليه مع 
ذلك أن يكون راضيًا مبا قسمه اهلل عّز وجّل له، هذه هي 
ولزوم  ودوام ذكره  املوىل   من  القرب  احلقيقية يف  السعادة 

الطريق املستقيم ألنها دائمة يف الدنيا و اآلخرة.
ثانيا: السعادة الوهمية

هي كل سعادة يبحث عنها االنسان فى غري طريق اهلل أو بعيدا 
عن منهجه، فمن الناس من يظن أن السعادة فى املال والبنني 
املناصب االجتماعية، ومنهم  السعادة فى  أن  ومنهم من يظن 
من يظن أن السعادة فى الشهرة والنساء والقصور وغريها من 
زهرة  هي  امنا  فيها،  سعادتهم  أن  الناس  يعتقد  اليت  االمور 
الدنيا لكنها ليست هي سبب سعادة االنسان ان مل  احلياة 
قد  وإنها  صاحبها،  قبل  من  فيها  االستخالف  مبفهوم  تتوج 
دائم على  ارق  املال يف  وبؤسه فصاحب  تكون سبب شقائه 

السعادة الحقيقة التي نحتاجها

ابتهال ابوصيبع

ان سعادة االنسان يف الحقيقة ليست 
يف املتع وامللذات الدنيوية ولكن 

السعادة الحقيقة هي التي يشعر بها 
االنسان بقربه من اهلل عز وجل وفنائه 

فى ذات اهلل جل وعال، وهو شعور 
االنسان دائما بما يقول و يفعل حيث 

ما يولد عنده البهجة والطمأنينة 
وهو شيء محسوس وليس ملموسا 

ويجب ان تكون السعادة التي نعنيها 
هي السعادة  الروحيّة الكاملة التي 
تبعث األمل والرضا، وتثمر السكينة 

واالطمئنان، وتحقق االمن النفسي 
والروحي لإلنسان، فيحيا سعيدًا هانئًا 

آمنا مطمئنًا،
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عدم  هو  القلق 
واالحساس  االرتياح 

واالضطراب  بالضيق 
حدوث  وتوقع  واهلم 

القلق  شيء سيء والطفل 
من  جمموعة  عليه  تظهر 

االعراض تتمثل بالصراخ واالرق 
وفقدانه  املرعبة  لألحالم  ورؤيته 

التعرق  وزنه ويكون كثري  ونقصان  للشهية 
ويعاني من صعوبات يف التنفس ويبدو عزيزتي االم ان هؤالء 
حنو  دائمًا  ويسعون  جدًا  مطيعني  يكونون  غالبًا  االطفال 
الكمال وهم يف حالة نقد دائم ال نفسهم وغالبًا ما يكونون 
مصرين على فعل االشياء نفسها عدة مرات مهما كانت هذه 
املهام بسيطة لكي يتأكدوا ان املهمة قد اديت على اكمل 
وجه وهم يقومون بهذا االداء التكراري لكي يتمكنوا من 
خلق خط دفاعي ال نفسهم يف مواجهة التوتر والقلق الدائم 

لديهم حيال ادائهم امام االخرين. 
عزيزتي االم هنالك العديد من االسباب اليت تؤدي اىل القلق 

لدى طفلِك فيجب ان تتعريف عليها وهي: 
1� اذا كنِت انِت ووالد الطفل تتوقعان من طفلك امور تفوق 
قدرته فيصاب الطفل بالتوتر واالضطراب لعدم وصوهلا اىل 

مستوى التوقعات. 
2� انتقادِك لطفلِك او مقارنته مع اخوانه او جريانه او اقرانه. 
3� خوف الطفل من العقاب اذا مل يؤدي واجبًا معينًا او تصرف 

بطريقة غري صحيحة . 
ان مننح  اليت ذكرت جيب علينا  للوقاية من هذه االسباب 
الطفل احلنان واحلب والعطف ونشعر الطفل باألمان ونعزز 
حبيث  بلغتهم  لألطفال  االمور  توضح  ان  وجيب  بذاته  ثقته 
التفكري  طريقة  الطفل  تعليم  وجيب  تفهمها  يستطيعون 

الصحيح باألمور وطريقة اجنازها.   
أخيت األم لعالج هذه املشكلة اليت تواجه طفلك جيب عليك 

أتباع عدة خطوات لكي يتخلص طفلك من قلقه: 
1� ساعدي وشجعي طفلك على التعبري عن نفسه وانفعاالته 
واهتماماته  وافكاره  نفسه  عن  بالتحدث  لُه  حبيث امسحي 
مشاعر  من  منه  يصدر  ما  وتقبل كل  األسرة  اجتماع  عند 

وأحاسيس. 
2� ميكن لطفلِك ان يفرغ انفعاالته من خالل اللعب او عن 

طريق رواية القصة لُه. 

واجلاه  املنصب  وصاحب  وزيادته  وحراسته  مجعه 
قد  واألبناء  واألزواج  فقدانه  من  مستمر  خوف  يف 

حيتضنهم االنسان ويكونوا الد اعدائه.
قد  ولكنها  االنسان  تسعد  األمور  هذه  أن  صحيح 
جتعله يبتعد عن طريق اهلل أو حيكم بغري ما أنزل اهلل 
أو يتقلب فى النعمة و ينسى امُلنِعم، وإذا كان االنسان 
يقظا ومل تغره هذه األشياء و مل تنسه ذكر ربه فانه 
يسعد بها يف حياته وعند املوت ُتسلب منه فهي سعادة 

غري دائمة.
مصاديق السعادة ختتلف عند الناس، فمنهم من يراها 
اهلل  عباد  اىل  واإلحسان  الصاحل  والعمل  االميان  يف 
وجهاد  العلم  وطلب  وشكرها  نعمه  وتعداد  سبحانه 
النفس وحسن اخللق والكسب احلالل وبذل املال يف 
وجوه اخلري او يف عيون طفل بريء او مقارعة االعداء 
او يف املرابطة على الثغور او ادخال السرور على قلب 
او  مهموم  دمعة  ومسح  مريض  او  مسكني  او  يتيم 

مكروب واىل اخره.
ونستنتج ان السعادة هي عندما تشعر بأن اهلل راض 
عنك وان جيعلك عز وجل ترضى بالقدر الذي تواجهه 
صعبة  حياة  كانت  ولو  حتى  تعيشها  اليت  وباحلياة 
مليئة باألحزان واملصاعب والذكريات االليمة، فليس 
ترضى  وان  احلياة  مع  تتكيف  ان  ابدا  السهل  من 
قد  ذلك  الذي حيقق  االنسان  ان   ونرى  بها،  وتقنع 
فوض  قد  بذلك  ألنه  احلقيقية  السعادة  على  حصل 
امره اىل اهلل عز وجل وتوكل عليه يف حياته كلها 
وبذلك سينال رضا اهلل وعونه ان شاء اهلل تعاىل الن 
هناك أشياء كثرية يرى فيها اإلنسان أسبابًا للسعادة، 
قلب  أن يكون  احلقيقية تكمن يف  السعادة  لكن 
اإلنسان عامرًا حبب اهلل سبحانه وتعاىل فيعيش املرء 
يلتفت كثريًا  فال  قناعة،  و  ورضا  وطمأنينة  براحة 
لألشياء املادية، ألن السعادة احلقيقية هي راحة البال 

و طاعة الرمحن.

رشا حيدر

القلق
عند االطفال
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حدثتين والدتي يوما ما واباحت لي عما جيول يف خاطرها 
حول حمنتها اليت عاشتها مع جدتي طوال فرتة زواجها من 
بأم عيين كم  واشاهد  اتذكر  اني كنت  والدي، رغم 
بذلت امي من جهود وتنازالت ألجل ارضاء جدتي ولكن 
على مسفونية  نستيقظ  يوم  ففي صباح كل  جدوى  بال 
حبضوره،  او  الوالد  بغياب  هذا  الغرميني،  بني  الصراخ 
واملسكني ال يعرف كيف ُيرضي الطرفني يف وقت واحد 
ال  النتيجة  مسبقًا كون  بالفشل  عليها  فحلوله حمكوم 
ُتقبل بالتعادل لذ جيب عليه ان يرضي طرف على آخر، 
طريقة  يستخدم  والدي  كان  االزمة  هذه  من  وللخروج 
يف  الصراع  حيتدم  عندما  اللحظة  تلك  يف  لديه  مفضلة 
البيت ويف ملح البصر يرتدي مالبسه اجلديدة ويهرول اىل 

خارج الدار وال يرجع اال يف وقت متأخر من الليل.
علما ان كل املشاكل اليت كانت حتدث آنذاك كانت 
اوصل  كيف  ولكن  للسخرية  وحمال  تافهة  مشاكل 
العزيزة واقول هلا ان زمانِك  الكالم املنطقي اىل جدتي 

تغري وعليِك ان تتقبلي الوضع احلالي..
عندما كنت اجالس جدتي يف اوقات هدوئها فهي االخرى 
كانت تعاني من والدة جدي املغفور له اي )عمتها( اليت 
اذاقتها االمرين يف العيش معها وقالت لي ذات يوم مل انعم 
بالعيش الرغيد والراحة اال بعد وفاتها فحينها استطعت ان 
ال استيقظ فجرًا كل يوم ألداء واجبات البيت واالطفال 

وان كنت قد اجنزتها لياًل.
تقول جدتي: ما ان تتبني عالمات الفجر يف السماء امسع 
صياح عميت تناديين بامسي لكي اقوم بأعمال اخرى ال 
حتتاج اليها كغسل الفرش واالواني القدمية او الذهاب 

معها اىل السوق واشعال التنور وجتهيز اخلبز احلار، كل 
ذلك وغريه كنت اجنزه يف اول الصباح الباكر.

والدتي  مع  جدتي  معاملة  من  شاهدته  ما  خالل  من 
املسكينة وما مسعته من جدتي املسكينة ايضا واملأساة 
على  اخلناق  تضيق  من  االمهات  تتوارثها  كانت  اليت 

الزوجة وقساوة القلب..
استنتجت من ذلك ان العرف االجتماعي والتقاليد املوروثة 
انها  وشرب  الدهر  عليها  اكل  اليت  املقيتة  واالحكام 
اليت  التقاليد  هذه  صلة،  بأي  للدين  متت  ال  احكام 
حكمتنا لعقود طوال اتعبت جيال بعد اخر وال اعرف متى 
بيوتات  واملسجون بني جدران  املبطن  الظلم  سينتهي هذا 
هلا صيت ديين واجتماعي بني الناس، وما حيدث االن يف 
وقتنا احلاضر من كثرة حاالت الطالق وقطع العالقات 

االجتماعية بني االقارب واالهل 
وتستفيق  اجملتمعية  االزمة  هذه  ستنتهي  متى  اعرف  ال 
عوائلنا من هذه التقاليد الكالسيكية واالعراف املقيتة 
ونتحول اىل جمتمع متحضر يقبل احدنا االخر، لذلك ال 
والدينية وخاصة خطباء  الثقافية  املؤسسات  بد من تقف 
املنابر حلل هذه املشكلة التارخيية اليت يبدو ان مالحمها 

ستستمر اىل ما ال نهاية 
على  طرأ  الذي  والتقدم  اجملحفة  اجملتمع  تقاليد  وبني 
حياتنا اليومية تبقى عقول املاضي حتكم بسطوتها تفرض 
ارادتها، وال ادري ما هو مصريي يف املستقبل هل سينتهي 
مع )عمة( حتمل تراث وافكار املاضي ام حمدثة وتقبلين 

كزوجة البنها. 

الحماة .. الكنة 
رقية هشامازمة تاريخية تبحث عن حلول
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العالقة الزوجية بني الرجل واملرأة تقوم وتستمر على أساس 
التفاهم وتقبل اآلخر واالحرتام املتبادل  وتكتمل سعادتهما 

عند الزواج..
وبطبيعة احلال العالقة الزوجية عالقة تكافؤية تناغمية بني 
الطرفني وقد تسود هذه العالقة بعض املشاكل والعراقيل 
اليت تعكر صفوها بسبب الظروف و األجواء احمليطة بهما, 
وأيضا لوجود بعض االختالفات بني الزوجني يف التفكري 
واآلراء املختلفة باختالف البيئة اليت جاء منها كل طرف 
واليت تظهر بعد مرور الوقت وحسب املواقف اليت تواجههم.. 
ولكن ما أن يفقد هذا الزواج إحدى أسس قيامه حتى يبدأ 

بالسقوط حيث يبدأ مشوار الطالق بني الزوجني..
وهنا عندما يقرر الزوجان االنفصال بأن يعيش كل طرف 
منهما بعيدا عن األخر وهذا أمر اصبح متعارف عليه, لكن 
ما حيدث اآلن أن الطالق قد اختذ قالبا وشكال جديدا 
الباحثون  عنه  حتدث  وقد  االسرة  على  خطورة  اشد  وهو 
وأطلقوا عليه اسم )الطالق الصامت( وهو عيش الطرفني 
بشكل  الزوجية  عالقتهما  انتهاء  مع  واحد  سقف  حتت 
من  بالرغم  األخر,  عن  مبعزل  منهما  كل  وعيش  حمتوم 
إال   العالقة  هذه  استمرار  إمكانية  عدم  على  اتفاقهما 
لقب  من  )اخلوف  الناس  أطفاهلم وكالم  على  أن خوفهم 
املطلق أو املطلقة( وغريها من األسباب اليت جتعل طالقهم 
ويف  الناس  أمام  الزوجان  يكون  حيث  التنفيذ  إيقاف  مع 
يظهرا  أن  وحياوالن  جنب  إىل  جنبا  االجتماعية  املناسبات 
باملظهر الالئق واجليد أمام اجملتمع  يف اغلب األحيان أمام 

األهل أيضا.

وهلذا النوع من العالقات سلبيات كثرية تؤثر بصورة فعلية 
على األطفال  وعلى اجلو العائلي مما يزيد األمور تعقيدا 
الضغط  فزيادة  والسلبيات  املشاكل  من  الكثري  ويسبب 
على الزوجني يزيد من املشاعر السلبية بينهما لتواجدهما 
يف نفس املكان, كما يفقد الطرفان فرصة البدء حبياة 
املشاكل  هذه  زيادة  وأيضا  آخر,  شخص  ومع  جديدة 
تؤثر  نفسية  ضغوطا  هلم  يسبب  األطفال  أمام  وخصوصا 
على نفسياتهم بل وحتى على مستواهم الدراسي ويزيد من 
أطفاهلم يف  على  عدوانيتهم  من  ويزيد  باإلحباط  شعورهم 

بعض األحيان.
وحلل بعض من هذه احلاالت يرى الباحثون يف هذا اجملال 
الستمرار  ضروريان  مفتاحان  هما  والتحمل  الصرب  أن 
تودي  حلول  هكذا  ملثل  اللجوء  قبل  الزوجية  العالقة 
ودود  الطرفني بشكل  املواجهة بني  أن  لالنفصال, وكما 
فالتحدث  األمثل  وصريح يف كافة مشاكلهم حتد احلل 
والتواصل أفضل من اهلروب من املشاكل ومواجهتها, كما 
وُينصح  باللجوء لبعض اخلرباء واألخصائيني للمساعدة يف 
مثل هكذا أمور، وليس  ذلك باملعيب بل من املمكن أن 

حيل مشاكل عظيمه.
وأخريا ينبغي عدم االهتمام لنظرة اجملتمع السلبية )للمطلق 
أو املطلقة( فنحن نعيش يف جمتمع ناقد  وكالم الناس لن 
ينته واختاذ قرار االنفصال بشكل نهائي إذا ضاقت مجيع 
العيش  من  افضل  هو  للطرفني  جيد  أمر  واحللول  السبل 

بشكل عائم  وان كان الطالق ابغض احلالل عند اهلل.

طالق
مع إيقاف التنفيذ

آالء الغريباوي
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املهام  ُتَعد مهمة االكتشاف املبكر للطفل املعوق عقليا من 
الصعبة اليت تؤثر تأثريا مباشرا يف حجم وكيفية اخلدمات 
يعرفها  اليت  فاحلقيقة  األطفال،  من  الفئة  هلذه  م  تقدَّ اليت 
املؤهالت  واملمرضات  األطفال،  أطباء  أن  هي  املتخصصون 
الوالدة  حديث  للطفل  املميزة  العالمات  يعرفون  ال  ما  غالبا 
هو  ما  على  الطفل  يظل  أن  ذلك  على  ويرتتب  عقليا،  املعاق 
املدرسة،  دخول  حتى  متتد  قد  طويلة،  فرتة  إعاقة  من  عليه 
التعليم،  وهنا نكون قد وصلنا إىل  وبدء تعرضه لصعوبات 
من  الكثري  ضياع  إىل  ويؤدي  التدخل،   من  متأخرة  مرحلة 
الفرص اليت قد تكون مؤثرة يف تقدمه وقدرته على التعليم 

االجتماعي واالستقالل الشخصي.
معنى اإلعاقة العقلية:

يعرف  كما   – العقلي  التخلف  أو  العقلية  باإلعاقة  ُيقصد 
اصطالًحا- أن الطفل أقل ذكاًء عن متوسط ذكاء اجملتمع 
بقدر جوهري، باإلضافة إىل وجود آفات يف سلوكه التوافقي.
بها   سنهتم  اليت  النقطة  جوهر  هو  هنا  التوافقي  والسلوك 
والبدني  النفسي  االرتقاء  ميالده يف  منذ  يبدأ حياته  فالطفل 
والعقلي واالجتماعي  وقد ال نالحظ بسهولة االرتقاء البدني 
والعقلي، ولكننا نالحظ االرتقاء البدني واالجتماعي من ذلك 
أمه  يتابع  أن  منه  يتوقع  عمره  من  معني  شهر  يف  الطفل  أن 
كما  اآلخرين،  األشخاص  سائر  دون  عليها  ويتعرف  بعينه، 
أنه يبكي إذا تركته مبفرده أو إذا كان يف حاجة هلا  فإذا 
مل يفعل هذا فمعنى ذلك أن هناك شيًئا ما يستحق أن تتوقف 

لديه األم وتالحظه.

أعراض اإلعاقة:
نظام  وفق  تتقدم  اإلنسان  بها  مير  اليت  االرتقاء  مراحل  إن 
معني، والتأخر يف االرتقاء وفق هذا النظام أو الربنامج الزمين 

يعين أن هناك ختلًفا، وغالًبا ما يكون ختلًفا عقلًيا.
جانبه،  على  مييل  وال  يبكي،  ال  الذي  الطفل  أن  ذلك  من 
يعطلها عن  وال  املشاكل  يثري  ال  أنه طفل  أمه  تعتقد  والذي 
طوال  يقضي  الذي  واملثالي  اهلادئ  للطفل  مثال  وأنه  عملها، 
النهار ساكنا؛ إمنا هو طفل متخلف يف حقيقة األمر!  ويتطلب 
املوقف سرعة عرضه على أخصائي ميكن أن يشري عليها مبا 

جيب أن تفعله.
إن التأخر يف الكالم، أو عدم اللعب مع األطفال اآلخرين يف 
نفس العمر، أو القيام حبركات غري مألوفة، أو عدم القدرة 
على التعبري العاطفي مع األب واألم، أو االهتمام باألشياء دون 
الناس..  كل ذلك ميكن أن يشري يف فرتة مبكرة إىل ختلف 
بعد  ترتاكم  اليت  آثاره  لتفادي  السريع  التدخل  يتعنيَّ  عقلي 
ملثل  والتأهيل  والتدريب  التنمية  برامج  يف  تؤثر  بصورة  ذلك 

هؤالء األطفال.
ميكن  عقليا  املتخلفني  األطفال  من  أخرى  فئة  وهناك 
اكتشاف أفرادها بسهوله وهم األطفال ذوي متالزمة داون،  
ويتسم هؤالء األطفال ببعض اخلصائص البدنية الواضحة منذ 
ميالدهم، ومن هذه اخلصائص الشعر الناعم غالًبا، والعيون 
واأليدي  اليابانيني،  أو  الصينيني  عيون  تشبه  اليت  املسحوبة 
أحياًنا  حيدث  واليت  القصرية،  واألصابع  املمتلئة،  الصغرية 

د.مالذ املوسوي

كيف تكتشف
؟! أن لديك طفاًل معاًقا
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اللعب... وسلوك الطفل

أن يكون خنصرها مكوًنا من عقدتني ال ثالثة 
كالطفل العادي، واللسان الكبري الذي غالًبا ما 
يتدىل من الفم، ومثل هؤالء األطفال تكون الغالبية 

العظمى منهم متخلفني عقلًيا.
ضرورة االكتشاف املبكر:

هناك بعض حاالت التخلف العقلي اليت تنتج بعد 
الثقايف  الفقر  أهمها  اجتماعية،  ألسباب  امليالد 
للوالدين، والبيئة غري املؤاتية اليت ال توفر تنبيهات 
مناسبة تنمي من قدرات الطفل ومهاراته  ومثل هذه 
احلاالت ال يسهل اكتشافها بسهولة نتيجة لكون 
األسرة نفسها غري واعية مبعامل االرتقاء السوي، أو 
التأخر يف  يعانيان من بعض  أنفسهما  األبوين  ألن 

املهارات والقدرات العقلية املناسبة هلما.
إن مهمة االكتشاف املبكر للتخلف العقلي ال تبدأ 
أن  املمكن  من  بل  امليالد،  بداية  من  الواقع  يف 
تبدأ من بداية احلمل أو مرحلة إخصاب البويضة، 
الذكرية  الكروموزومات  اندماج  عملية  أن  ذلك 
واألنثوية ميكن أن يشوبها الكثري من املشكالت. 
أنه  وهي  هامة  حقيقة  نذكر  أن  الضروري  ومن 
قد ال تكون األم هي املسؤولة عن إجناب الطفل 
املسئول،  هو  أيًضا  األب  يكون  ال  وقد  املتخلف، 
فحتى املرحلة احلالية من التقدم العلمي الكبري، 
إىل  تؤدي  اليت  األسباب  معرفة  من  نتمكن  مل 

إجناب طفل متخلف عقلًيا.
إن اخلطوة األوىل الكتشاف احتمال إجناب طفل 
بضرورة  وتبدأ  الزواج،  قبل  تبدأ  عقلًيا  متخلف 
من  مبجموعة  الزواج  على  املقبلني  الشباب  قيام 
الفحوصات الطبية اليت توضح احتمال إجناب طفل 

معاق عقلًيا.
وجيب على األم أن تالحظ أن هناك جمموعة أخرى 
متخلف  طفل  إجناب  إىل  تؤدي  اليت  العوامل  من 
أثناء  األملانية  باحلصبة  األم  إصابة  منها  عقلًيا، 
لالختناق  الوالدة  أثناء  الطفل  تعرض  أو  احلمل، 
ونقص األكسجني، أو استخدام اجلفت يف إخراج 
تعرضه  أو  رأسه،  يف  وإصابته  الرحم  من  الطفل 
أو  مباشرة،  الوالدة  بعد  الصفراء  لإلصابة مبرض 
سبب  ألي  حرارته  درجة  يف  حاد  الرتفاع  تعرضه 

لفرتة طويلة تؤثر يف خاليا املخ.
وعند حدوث أي من هذه األسباب فمن الضروري 
اختاذ  ميكن  حتى  املختص  الطبيب  استشارة 

اإلجراء املناسب يف مثل هذه احلاالت.
من  األسرة  يف  معاق  طفل  وجود  مشكلة  إن 
املشكالت اهلامة، والتفكري يف احلد من اإلعاقة 
من خالل االكتشاف املبكر لإلعاقة العقلية ُيَعد 
هذا  يف  العاملني  كل  إليه  يسعى  جوهرًيا  هدًفا 

اجملال، وكذلك اآلباء واألمهات.

التخلص من  يتم من خالله  الطفل  اللعب استعداد فطري عند 
وفيه  اهلادف  اجلدي  للعمل  مقدمة  وهو  لديه،  الزائدة  الطاقة 
وإمكاناته  اآلخرين  مع  التعامل  على  بقدرته  الطفل  يشعر 
والعقلية واجلسدية ومن خالله يكتسب الطفل املعرفة الدقيقة 

خبصائص األشياء اليت حتيط به.
املرحلة  هذه  يف  له  ضروري  وهو  للطفل  متعددة  فوائد  فللعب 
عادات  اللعب  طريق  عن  يتعلم  فالطفل  تليها،  اليت  واملرحلة 
نفسه  إىل  األلعاب  وتضيف  بالنفس  والثقة  بالذات  التحكم 
واإلبداع  اخللق  على  وقدرته  مواهبه  وتنمي  والسرور  البهجة 
واالجتماعي  والعقلي  النفسي  النمو  يتحقق  اللعب  خالل  ومن 
االجتماعية  املعايري  أيضًا  خالله  من  ويتعلم  للطفل  واالنفعالي 
التملك  حب  مثل  حاجاته  ويشبع  والتعاون  االنفعاالت  وضبط 

ويشعر الطفل باملتعة ويعيش طفولته.
نرى  أو  نتصور  أن  فال ميكن  للطفل  ضرورية  حاجة  فاللعب 
هذه  إشباع  على  لتؤكد  الروايات  جاءت  لذا  يلعب..  ال  طفاًل 
احلاجة فقد روي عن اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( انه 
قال: )دع ابنك يلعب سبع سنني(، كما أكد علماء الرتبية على 
أهمية اللعب اذ يقول احد األطباء: إننا جيب أن ترتك لألطفال 

إدارة شؤون ألعابهم حتى يستطيعوا التعلم منها.
فاملرحلة األوىل متثل اجلانب األساسي من الرتبية والتعليم الذي 
صاحلني  مواطنني  يكونوا  حتى  األطفال  لتهيئة  عنه  غنى  ال 

قادرين على أن يقوموا  مبسؤولياتهم الفردية واالجتماعية.

فريال الكريطي
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عليك    ، بأكملها  حياتك  برجمة  أجل  من 
الدراسات  أثبتت  فقد  اواًل  عقلك  بربجمة 
العلمية واألحباث دور العقل يف التحكم يف 
حيث  عام  بشكل  احلياة  وظروف  اجلسد 
اعضاء  لكافة  املوجه  بدور  العقل  يقوم 
اجلسم فباستطاعتك – إذا برجمت عقلك 
جيدًا- أن تصبح بعيدًا من الكآبة وبصحة 
ومتمتعًا  واملرض  الضعف  من  بداًل  جيدة 
بالشباب واحلمية بداًل من الضعف والعجز 
فللعقل قدرات داخلية ال حدود هلا بإمكانك 
استخدامها إذا برجمة عقلك لتصبح حياتك 

أحسن حااًل.
بالقرص  اشبه  االنسان  جسم  يف  فالعقل 
الصلب »Hard Disk« يف احلاسوب ليس 
له دور سوى امتصاص املعلومات وختزينها ثم 
يعطيها مرة اخرى فإذا كنت دائم التفكري 
باملرض فإن عقلك الباطن سوف جيذبه له 

حيدث االعالم الرياضي عدة انواع من التأثريات يف اجلمهور منها :
 تغيري املوقف او االجتاه الرياضي

على  حكمة  اإلنسان  ويبين  جتاهه  وشعوره  ما  شخص  او  لقضية  الفرد  رؤية  االجتاه  أو  باملوقف  املقصود 
االشخاص او القضية اليت يتعرض هلا على اساس هذه الرؤية .

وقد يتغري هذا املوقف سلبًا او اجيابًا ، رفضًا أو قبواًل ، حبًا او كرهًا ، بناًء على املعلومات او احليثيات اليت 
تقدم لإلنسان .

ولإلعالم الرياضي القدرة من خالل ما يبثه من معلومات رياضية على تغيري النظرة الضيقة من جانب البعض 
االشخاص  بعض  جتاه  مواقفهم  تغيري  على  قدرته  خالل  من  وذلك  للوقت  مضيعة  يعتربونها  الذين  للرياضة 

الرياضيني والقضايا الرياضية املعاصرة مما يؤدي اىل تغيري حكمهم على هؤالء األشخاص وتلك القضايا .
اليت  واملواقف  األحداث  وينقل عشرات  الرياضية  الفرق  إحدى  اإلعالم بشكل مكثف عن  يتحدث  فعندما 

العقل وتحسني الحياة :

هل يؤثر اإلعالم الرياضي على الجمهور؟
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يف روما القدمية كانت األحداث اليومية تكتب خبط اليد على شكل 
قوائم وترسل اىل االماكن البارزة .كانت هذه القوائم تتضمن معلومات 
عن الشؤون العامة كاملعارك و الفضائح و االجنازات و االحداث السياسية 
. وكان للصينني نظام مشابه يدعى )تيباو( و الذي كان حبدود سنة 
600م يطبع على ورق بدائي مصنوع من كتل خشبية جعلوا منها اول 
وسط اخباري مطبوع ومنذ ذلك احلني فصاعدا انتجت اجملتمعات كما 
من املنشورات إلخبار املواطنني عما جيري ويف ايامها االوىل كانت غالبا 
حتت ادارة احلكومات وتوابعها وكانت حمدودة وتأثريها السياسي و 
يستخدموا  السكان مل  من  االكرب  اجلزء   . متواضعًا  التجاري كان 
الصحف االخبارية ألنهم مل يكونوا يستطيعون القراءة فكانت مصادر 

معلوماتهم هي الشائعات القروية و املغنون اجلوالون ومناي املدينة .
مل تتغري األمور كثريًا بعدما بدا )غوتنربغ( استخدام مطبعته يف اوائك 
القرن اخلامس عشر . فعندما وجدت التكنولوجيا كان الطلب حمدودا 
فقد كان الناشرون ينتجون منشورا بصفحة واحدة لروايات شهود عيان 
عن املعارك الكبرية لقد كان هذا مألوفا بني القلة من املتعلمني وكانت 
تقرأ جهارًا يف اجملالس العامة . لكن كان ذلك على شكل تقارير 
ملرة واحدة وليست صحفًا دائميه . توسعت الكتيبات اىل منشورات بعدة 
لتجنب  وتوزع سرًا  التأليف  العادة جمهولة  صفحات لكنها كانت يف 

النقمة ضد من ينشر معلومات ال ترغب احلكومة يف نشرها .
يف منتصف القرن السادس عشر كانت الصحف السرية تستخدم من 
شكل  على  كان  ذلك  لكن  االرستقراطية  العوائل  يف  اعضاء  قبل 
ادت  النهاية  ويف   ، حقيقية  منشورات  هي  مما  أكثر  كبرية  رسائل 

متطلبات التجارة اىل ظهور الصحف اليت نعرفها االن .
مشال  يف  املستقلة  الواليات  مدن  يف  املنتظمة  الصحف  فكرة  بدأت 
ايطاليا . كانت الگازيتا عملة نقدية ذهبية صغرية تستخدم يف مجهورية 
البندقية يف أواخر القرن السادس عشر وكانت مثنًا لصحيفة اسبوعية 
مدن  يف  االحداث  عن  مواطنيها  الطالع  نفسها  اجلمهورية  يف  تصدر 
وبلدان اخرى ميكن ان تكون ذات صلة بنشاطاتها  التجارية . وكذلك 
الصحيفة  حمتويات  تقرأ  حيث  اجتماع  لدخول  مثنًا  الگازيتا  كانت 
)الگازيتا( يستخدم للصحف  ثم اصبح االسم   . الناس األميني  ملصلحة 

حول العامل.

تاريخ الصحف

تفتقر   فسوف  الفقر  يف  فكرت   واذا 
يف  فكرت  فإذا  بالعكس  العكس  و 
السعادة والنجاح بشكل مستمر فسوف 
فعقلك  اذن  اجاًل  او  عاجال  لك  يتحقق 
الباطن ما تغرسه فيه سواء كان اجيابيا 

او سلبيا.
ومل  الطريقة  هذه  حاولت  تقول«  رمبا 
تفلح معي » السر هو انك قدرت االبتهاج 
والتفاؤل بعض الوقت ثم عدت بعد ذلك ملا 
كنت عليه فلم جيد عقلك الباطن الوقت 
الكايف للتحرك يف االجتاه اجلديد وهذا 
مأمولة  نتيجة  بأي  يعود  وال  بعمله  خيل 
أوامر  توجيه  جمرد  ليس  االمر  أن  إذ 
بتوجيه  عليك  بل  الباطن  للعقل  مباشرة 
اجليدة  األفكار  جتاه  كيانك  كامل 
إذن طريقتك كانت خمطئة من البداية .
املصدر )كتاب : من ُقدراتك الذهنية (

يظهرها اعضاء هذا الفريق من عنف داخل 
االعرتاض  يف  يتمثل  قد  والذي  املالعب 
او  عليه  االعتداء  او  احلكم  قرارات  على 
من  ذلك  او غري  اآلخر  الفريق  على العيب 
قد  بالنتيجة  القارئ  فإن  العنف  مظاهرات 
يغري موقفه من هذا الفريق بسبب السمعة 
غري الطيبة هلذا الفريق ويقرتن امسه بكل 

احداث الشغب والعنف داخل املالعب .
املواقف واالجتاهات على  تغيري  وال يقتصر 
االفراد والقضايا الرياضية فقط بل يشمل 
 ، الرياضية  السلوك  وامناط  القيم  بعض 
فقد يقبل الناس سلوكًا كانوا يأنفون او 
يشمئزون منه او قد يتخلوا عن قيم كانت 
دخيلة  بقيم  واستبدلوها  لديهم  راسخة 

كانت مستهجنة فيما سبق .
من خالل ما سبق يتبني لنا ضرورة اال يستقي 
ال  واحد لكي  من مصدر  معلوماته  الفرد 
يرى االمور من خالل وجهة نظر واحدة قد 
تكون ناقصة او منحازة اىل طرف ما على 
ان  مبكنه  ولكي  االخر  الطرف  حساب 

يبين رؤيته بشكل اوسع واكثر مشواًل
املصدر :كتاب )االعالم الرياضي:92( 
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ووسيلة  غنية  مادة  باتت  الرياضية  األحداث  تغطية  إن 
مرحية جلذب املشاهدين واملعلنني على حد سواء لتحقيق 
وحمتكرا  مسيطرا  التلفزيون  اصبح  ان  بعد  األرباح 
اليت  الوثيقة  العالقة  طريق  عن  والبطوالت  للدورات 
ربطت بينه وبني الرياضة فلم تعد قادرة على االستغناء 

عن الواردات اليت حتصل عليها من وراء حقوق البث.
فقد دفعت الشركة الناقلة لفعاليات دورة روما األوملبية 
عام 1960 مبلغ 14مليون دوالر أمريكي وكانت املرة 
ذلك  بعد  اوملبية  دورة  وقائع  نقل  فيها  يتم  اليت  األوىل 
بدأت تتصاعد مبالغ النقل اىل ان وصلت اىل اكثر من 
100 مليون دوالر يف دورة لوس أجنلس االوملبية 1984.

وقد أثريت مسألة أسعار البث بني التلفزيون واجلهات 
العائدات  ارتفعت  ان  بعد  الرياضية  لألحداث  املنظمة 
املالية من اعوام 1970م و1980م و1990م تدرجييًا 
وبصورة سريعة اىل مبالغ هائلة تقدر مباليني الدوالرات 
األمر  الصفات  هذه  يف  امتيازات  من  يتضمنه  وما 
والقنوات  االعالمية  الشركات  من  العديد  دفع  الذي 
واصبحوا  رياضية  أندية  لشراء  انفسها  التلفزيونية  
األحداث  بنقل  اخلاص  القرار  مشروع  أصحاب  مبثابة 
احداث  عن  البث  امتيازات  خلق  ثم  ومن  الرياضية 
معينة ختص األندية اليت ميلكونها )مثل نادي ميالن 
الذي اشرتاه رئيس الوزراء االيطالي برلسكوني ونادي 
مانشسرت يونايتد االنكليزي الذي اشرتاه روبرت مردوخ 

احد أباطرة اإلعالم يف العامل (
إن العالقة بني التلفزيون والرياضة قائمة على استغالل 
كل طرف للطرف اآلخر حبيث أصبحا ميثالن عنصرين 

فالرياضة حققت  لإلنسان  اليومية  احلياة  أساسني يف 
عن  املختلفة  اجملتمع  شرائح  اىل  والوصول  االنتشار 
طريق التلفزيون ، كما أصبح نقل األحداث الرياضية 
جتارة تدر األموال واألرباح بفضل ذلك االنتشار ورغبة 
املختلفة  الرياضية  الفعاليات  مشاهدة  يف  املشاهدين 
متاما  معتمدة  الرياضية  األلعاب  بعض  اصبحت  لقد 
تعتمد كرة  إذ  املالية  املوارد  زيادة  يف  التلفزيون  على 
القدم األمريكية مثاًل يف 60% من مواردها ولتحقيق 
الرياضية  لألحداث  املنظمة  للمؤسسات  األموال  تلك 
فان للتلفزيون شروطا خضعت هلا هذه من حيث اوقات 

املباريات و اوقات االسرتاحة 
له  التلفزيوني  باإلنتاج  وعالقته  الرياضي  احلدث  إن 
على  ذلك  ويعتمد  املال  مبنطق  تتعلق  تصاعدية  صفة 
كفاءة العاملني يف جمال التسويق التلفزيوني للحصول 
على حقوق بيع احلدث الرياضي تبعا حلجمه وأهميته 
إذ مثة منافسة شديدة ومزايدات مالية ارتبطت بتعدد 
القنوات الرياضية املتخصصة اليت تستخدم البث املشفر 
الذي تعتمده يف متويلها على رفع االشرتاك السنوي او 

الفصلي للمشاهدين مقابل االرسال.
رياضي  موسم  كل  يف  متجددا  التلفزيون  كان  وإذا 
ويقدم تغطية جديدة ومتنوعة لألحداث الرياضية فان 
املثرية واملستمرة  الرياضة ايضا هلا احداثها ومبارياتها 
اليت توفر مادة براجمية على مدار السنة وبشكل جيعل 
او  القومي  املستوى  التلفزيون يبحث عنها السيما على 
الدولي إذ إنها تثري ضجة إعالمية وتصبح مدار اهتمام 

املشاهدين ألنهم ال يستطيعون جتاهلها.

العالقة
 بني التلفزيون والرياضة من الناحية االقتصادية

امري الربكاوي

هشام أموري ناجي
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العالقة
 بني التلفزيون والرياضة من الناحية االقتصادية

امري الربكاوي

تعّد النخيل من املصادر االساسية يف متويل االقتصاد العراقي 
بسبب  االنتاج  هذا  تراجع  ما  سرعان  ولكن  التمور  إلنتاجه 
االهمال الذي طال خنيل العراق سواء بسبب هجرة املزارعني 
اليت هامجت  واآلفات  البساتني  لعمليات جتريف  التعرض  او 
رفد  يف  تساهم  اليت  االم  النخلة  موت  اىل  وادت  النخيل 
االقتصاد العراقي يف تصدير التمور اىل كافة بلدان العامل 
انعكس هذا االمر سلبًا على االقتصاد العراقي بشكل كبري 
السيما وان العراق مير بظروف اقتصادية صعبة وان االهمال 
املستقبل  يف  تداعيات خطرية  له  العراق   اصاب خنيل  الذي 
كون التمور حتتل املرتبة الثانية بعد النفط يف دعم االقتصاد 

العراقي.
لفحة الجريد واضرارها على النخلة     

الوقاية  قسم  مسؤول  عبد حسني  املهندس كاظم  لنا  اكد 
يف مديرية زراعة النجف ان مرض لفحة السعف واجلريد هو 
مرض فطري يصيب  النخيل يف عموم بساتني النخيل يف العراق  
النخيل،  بساتني  من   %10 حوالي  النجف  يف  االصابة  ونسبة 
تصيب  االفة  هذه  ان  واجلريد مضيفًا  السعف  بلفحة  تصاب 
اجلريد واخلوص ونالحظ لفحة تشبه لفحة النار اسودادا يف 
اجلريد ومن ثم لفحة يف اخلوص وخصوصا  السعف القديم من 

النخلة وهذه االصابة تسبب موتا لألجزاء احليوية لالبالستيدة 
اخلضراء يف السعفة ثم ان عملية الرتكيب الضوئي ال تتم وال 
ختزن املواد الغذائية وتقلل من االنتاج وان االصابة اذا اصبحت 

شديدة  تؤدي اىل موت النخلة.
مكافحة املرض

باستخدام  قامت  املزروعات  وقاية   دائرة  ان  كاظم  واشار 
جمموعة من املبيدات االمينة على البيئة ملكافحة هذا املرض 
الدخيل على البيئة باستخدام الرش االرضي واجلوي  ويف العام 
املاضي مت استخدام الرش االرضي ويف هذه السنة مت استخدام 
الرش االرضي واجلوي وننتظر نتائج استخدامنا هلذه املبيدات 
لكي نقّيم هذه املبيدات لتوسيع احلملة لتشمل كافة بساتني 
النجف للحد من انتشار املرض والتقليل من الضرر االقتصادي 

ومت مكافحة بساتني الكوفة وطرب سيد جواد. 
ان مرض لفحة السعف واجلريد من االمراض اخلطرية على 
النخلة من خالل اسوداد  تلف  يؤدي اىل  العراق كونه  خنيل 
بشكل  االنتاج  عملية  وتوقف  للنخلة  السفلية  االجزاء  ولفح 
نهائي لذلك قامت وزارة الزراعة من خالل مديرياتها بتنظيم 
محالت رش ارضي وجوي ملكافحة هذه اآلفة واليت تؤدي اىل 

ضرر اقتصادي على النخلة واالقتصاد العراقي.  

لفحة الجرّيد...نهاية النخلة
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الكلوروفيل  عن  ناجم  لألوراق  األخضر  اللون  إن 
وينتج  ورقة  كل  يف  يوجد  كامل  غذاء  مصنع  وهو 
الوانًا  هناك  ان  ومع  الكلوروفيل  عن  الورق  لون  ثلثا 
أخرى يف الورقة ال نستطيع رؤيتها نتيجة وجود الكثري 
من الكلوروفيل، هناك مادة تدعى )اليصفوري( وهذه 
واهليدروجني  )الفحم(  الكربون  من  تتكون  املادة 
23% من  واألوكسجني وهي صفراء وتكون حوالي 

اصباغ الورقة .
أما الكاروتني وهي املادة اليت تعطي للجذر لونه فهي 
موجودة يف الورقة وتشكل حوالي 10% من الصبغة .

خالل الصيف ال نرى أيا من هذه االصباغ االخرى فال 
نرى سوى الكلوروفيل االخضر وحني يربد اجلو فإن 
الغذاء املخزون يف الورقة يبدأ يف التدفق اىل االغصان 
الغذاء يف فصل  املزيد من  انتاج  يتم  وألنه ال  واجلذع 
ابوابه  يغلق  الكلوروفيلي  الغذاء  مصنع  فإن  الشتاء 
تصبح  الكلورفيل  وحني خيتفي  الكلوروفيل  ويتحلل 
الوقت  طوال  موجودة  كانت  اليت  االخرى  االصباغ 

واضحة للعني فتأخذ االوراق كل تلك االلوان 
املصدر: )شالل املعرفة(

افران  على  اجريت  اليت  الدراسات  من  العديد  بينت 
املايكرويف بأن القيمة الغذائية يف االطعمة املطهوة بأمواج 
املطهوة  لألطعمة  نفسها  الغذائية  القيمة  هلا  املايكرويف 
بالطرق التقليدية ان مل تكن اعلى ، إذ بينت بعضها ان 
احتفاظ االطعمة املطهوة باملايكرويف بفيتامينات ومعادنها 
 ، التقليدي ألنه  الطهو  بها يف حالة  احتفاظها  اكثر من 
يف احلالة األخرية ، يتسرب جزء من الفيتامينات واملعادن 
بينما يف   ، املطبوخ ويذوب فيه  بالطعام  املاء احمليط  اىل 
فرن املايكرويف ال يستخدم املاء مع الطعام املراد طهوه 
 ، بالبخار  الطهو  لطريقة  مشابه  الناحية  هذه  من  وهو 
باملايكرويف  طهوها  عند  اللحوم  اكسدة  ان  كما 
اقل من اكسدتها بالطرائق التقليدية ، وبالتالي نوعية 
عن  قليلة  الدراسات  تزال  ما  ولكن   ، للربوتني  اعلى 
وعلى  باملايكرويف  الكربوهيدراتية  املواد  تأثري  مدى 
العموم تعترب الفروقات بني الطهو باملايكرويف و الطهو 
بالفرن التقليدي من الناحية الغذائية طفيفة وال ميكن 
جودة  يف  آخر  على  واحد  بأرجحية  مبوجبها  احلكم 

االستعمال او بالتقليل من اهمية احدهما .
ومن الناحية اإلشعاعية ، ختتفي األشعة املايكروفية 
حال توقف الفرن عن العمل وال ميكن  لألطعمة املسخنة 
به ان حتمل اية بقايا إشعاعية ، نظرًا لتحول الطاقة 
املايكروفية اىل طاقة حرارية بالكامل كما ان االشعة 

ملاذا تختلف الوان 
األوراق يف الخريف؟

هل تفقد القيمة الغذائية 
لألطعمة املسخنة بفرن 

املايكرويف؟
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ُيقاس البصر السوي الكامل يف اإلنسان بعالمة 20/20.. ومعنى 
ذلك أنك ترى من على بعد عشرين قدمًا ما يراه أكثر الناس من 
على بعد عشرين قدمًا .. أما إذا كانت العالمة 50/20 فمعنى ذلك 
أنك ال ترى ما يراه الناس من على بعد مخسني قدمًا ، وأنك حباجة 
اىل االقرتاب منه حتى تصبح املسافة عشرين قدمًا لكي تستطيع 

أن تراه .
على  قدرتك  امتحان  طبعًا..  االمتحان  نتيجة  العالمة  على  وحتصل 
رؤية حروف بأحجام خمتلفة ويف سطور خمتلفة من على بعد عشرين 
قدمًا .. وغالبًا ما توجد لوحة احلروف هذه يف عيادات أطباء العيون 
ويف حمالت أخصائّي النظارات. على أن بصر اإلنسان يعترب حمدودًا 
بالقياس اىل بصر كثري من احليوانات فالصقور مثاًل ، تستطيع رؤية 
قطعة نقود صغرية ملقاة على رصيف الطرق من فوق قمة الناطحة 
.. ويقدرون  بالغني  األمريكية )اإلمبري ستيت( وذلك بدقة ووضوح 
يف  حتى   ، اإلنسان  بصر  قوة  أضعاف  بثمانية  الصقور  بصر  قوة 

احلاالت اليت تبلغ قوة بصر 20/20.
ن  ، ميكَّ أو مضاعفًا  بكونه مركبا  بصرها  فيمتاز  النحلة،  أما 
النحلة من املالحظة يف اجلو فعينها ذات 15000 عدسة قرنية وترى 
والشمس  ونقوش خمتلفة كاملوزاييك..  نقاطًا يف اشكال  األشياء 
يف نظر النحلة ال تعدو كونها جمرد نقطة واحدة.. ولكنها نقطة 
الشمس  بني  الزاوية  قياس  من  النحلة  عني  متّكن  ثابته  ارتكاز 
وبني خط طريانها حبيث ال تضل السبيل.. أضف اىل ذلك ان عني 
النحلة تقدر وحتدد سرعة الطريان.. وقد اختذها املهندسون اساسًا 
البتكار جهاز جديد للطائرات حيدد السرعة.. واألهم من ذلك ، أن 
النحلة تستطيع أن ترى ما يعجز اإلنسان عن رؤيته من األشعة فوق 

البنفسجية.
كالسينما..  متحركًا..  الثابت  يرى  أنه  يف  الضفدع  بصر  ويتميز 
 BUG(العلماء يسميها  جدًا  متطورة  خباليا  جمهزة  فعينها 
لألجسام  إال  اخلاليا  هذه  تستجب  وال   ،)DETECTORS
املتحركة.. وقل مثل ذلك يف الطيور اليت ترى وهي يف أعلي اجلو 

واالمساك وهي يف اعماق البحر.
رؤية  على  بالقدرة  يتميز  اإلنسان  بصر  فإن  امر  من  يكن  ومهما 
األلوان.. واالستمتاع مبشاهدتها وال يشاركه يف ذلك احد من عامل 

احليوان باستثناء عدد حمدود جدًا من القردة 
املصدر : )كتاب حديقة املعرفة /122( 

قوة اإلبصار يف اإلنسان والحيوان

حجرة  من  خترج  ال  املايكروفية 
التسخني ابدًا.

يثبت  مل  الكيمائية  الناحية  ومن 
يف  كيمائية  تغريات  ايَّ  وجود 
به.  املسخنة  او  املطهوة  األطعمة 
وعموما جيب االنتباه اىل استخدام 
خصيصًا  املصنعة  املنزلية  االدوات 
املايكرويف،  بفرن  للتسخني 
البالستيك  انواع  بعض  فاستخدام 
اىل  يؤدي  ان  ميكن  الطري 
الطعام  يف  جزئياته  بعض  ذوبان 
احلرارة  درجات  عند  وخصوصا 
املعدنية  االوعية  واستخدام  العالية 
األشعة  متتص  ال  ألنها  متامًا  ممنوع 
تؤدي  وقد  تعكسها  بل  املايكروية 
شكل  ان  كما  الفرن  ختريب  اىل 
نوعية  على  تأثري  له  التسخني  وعاء 
الدائرية  فاألوعية  التسخني  ومدة 
منع  تساعد على  الشكل  والبيضاوية 
احرتاق حواف الطعام، واألوعية املربعة 
تعني على حرق حواف  الزوايا  ذات  او 
املايكروفية  األشعة  برتكيز  الطعام 
عليها أكثر ، كما ان االوعية الضحلة 
قليلة العمق افضل من االوعية العميقة .

واخريا ميكن اعتبار افران املايكرويف 
آمنه إذا استخدمت بشكل سليم واتبع 

يف استعماهلا ارشادات الصانع 
املصدر : )كتاب : اخربني من فضلك :ص131(
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مؤخرًا  الباحثون  بها  قام  دراسة  أشارت  فقد  طب(  )ويب  موقع  حسب 
 American( وعرضت نتائجها يف مؤمتر خاص جبمعية القلب األمريكية
لتخسر  مساعدتك  على  قدرة  للقرفة  أن  إىل   ،)Heart Association
الكيلوغرامات اإلضافية اليت رمبا قد اكتسبتها نتيجة اتباع نظام غذائي 
منطقة  يف  لديك  تراكمت  اليت  تلك  خاصة  الدهون،  عالي  غري صحي 

البطن.
ولقد وجدت الدراسة أن القرفة تبطئ من وترية عملية ختزين الدهون يف 
اجلسم، وتقلل من فرص إحلاق القلب بضرر أيًا كان نوعه قد ينشأ نتيجة 
فئران  على  إجراؤها  مت  الدراسة  هذه  أن  ومع  أغذية غري صحية.  تناول 
وواعدة  مبشرة  النتيجة  هذه  تكون  أن  يأملون  الباحثني  أن  إال  خمربية، 

وتنطبق كذلك على البشر، وهو األمر الذي سوف يعملون على دراسته قبل حسم األمر متامًا.
 the Center for Applied( ويف عام 2010، صدرت دراسة عن مركز الصحة التطبيقية يف والية أوهايو
Health Sciences( يف الواليات املتحدة األمريكية، وجدت أن حملواًل يتكون فقط من القرفة واملاء حيتوي 

على مضادات أكسدة قد تقلل من فرص اإلصابة بالسمنة أو السكري بنسبة %23.
ويقرتح الباحثون أن تبدأ بتناول القرفة عرب تغيريات بسيطة يف محيتك الغذائية، مثل إضافة مسحوق القرفة 
إىل مشروبك الساخن أو رقائق الفطور أو الشوفان، فهذا لوحده قد يكون كفياًل وجيعلك حتصل على فوائد 
القرفة، واليت تشمل -عدا املساعدة على خسارة الوزن-  تعزيز عمل بروتني موجود يف الدماغ يساعد على 
تنظيم وختزين الذكريات، وهذه نتيجة خلصت إليها دراسة قام بها باحثون يف املركز الطيب التابع جلامعة 
راش )Rush University Medical Center(  يف الواليات املتحدة األمريكية عام 2016. ويعمل الكبد 
على حتويل القرفة عادة إىل مادة البنزوات )benzoate( واليت تعترب دواء موافقا عليه طبيًا ويستعمل عادة 

الصين  في  معروف  الشكل  مغزلي  معمر  بري  نبات  هو 
واليابان منذ االف السنين ، وهو جذر طويل غليظ قد يبلغ 
المتر وقطره من 5-10 سنتيمترات، المستعمل من الجنسنغ 

الجذر فقط.
الخصائص الطبية للجنسنغ: 

ومنشط   ، للقلب  وخاصة  عام  مقو  الجنسنغ  جذور  -مغلي 
في  والكوليسترول  السكر  مستويات  ويعدل  المناعة  لجهاز 

الدم.
االسهال  لعالج  الجذر  من  المستخلصة  الصبغة  -وتستعمل 

المتصل .
او  برشامات  هيأة  على  يؤخذ  مسحوق  الجذر  من  -يصنع 
أقراص بجرعات من 550 مليجرام الى 4 جرامات كمقو 

عام ، وبجرعات من 1-2 جرام لعالج الجروح والنزيف.
القهوة  و  الشاي  مثل  المنبهات  تناول  عدم  الضروري  -من 

أثناء العالج بالجنسنغ.
المصدر: اهمية الفيتامينات والمعادن /105

اىل اصحاب الوزن الثقيل
القرفة: سر خسارة الوزن؟

هل سمعت بنبات الـ)جنسنغ( من قبل؟
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الطازج  باخلوخ  ابتداًء  النماذج  يقدم اخلوخ لإلنسان يف عشرات 
صناعة  يف  الداخلة  اخلوخ  بقطع  وانتهاء  املائدة  على  املقدم 
احللويات مرورًا باملربيات على أنواعها. أما الطب الشعيب فيعرف 
اخلوخ على انه مادة ملينة ومدرة للبول ، حتسن الشهية وحتّسن 
االمساك  حاالت  يف  اهميتها  وهلا  األمعاء  تنظف  اهلضم  عملية 
وامراض املعدة واالمعاء والكلى .واخلوخ حيمي اجلهاز اهلضمي 

من املشاكل السرطانية .
على  الحتوائه  نظرًا  كمسهل  فعال  اجملفف  اخلوخ  ان  كما 
السكريات املركزة وحيتوي ايضًا على كميات من املواد املانعة 
للتأكسد وعالوة على ذلك فإن تناول اخلوخ حيمي اجلسم من 
غين  اجملفف  اخلوخ  بأن  املالحظة  من  والبد  اجلذرية  اخلاليا 
باملواد املعدنية )ترتفع النسبة عن مثيلتها يف اخلوخ الطازج نتيجة 

تبخر املاء(.
حتتوي املئة غرام من اخلوخ على 85% من وزنها ماء و5غرامات 
سكر و1غرام نشويات و1غرام محضيات ونصف مليغرام حديد 

ونصف غرام بروتني ودهون ونسبة عالية من الفيتامينات. 
من  عالية  نسبة  وعلى  ناعمة  الياف  على  اخلوخ  قشر  حيتوي 

فيتامني )أ(
مينع أكل اخلوخ للمصابني مبرض السكر كما ال ينصح بأكله 

للمصابني بقرحة املعدة أو املصابني بالتهابات االمعاء 
فوائد اخلوخ:

1-من يأكلون اخلوخ يدركون فوائده يف ختفيف االمساك ألنه 
يتضمن كمية عالية من االلياف

2-حيمي ايضا من امراض القلب وخيفف كمية الكولسرتول 
3-يساعد على تنشيط املعدة ويساعد على اهلضم 
4-يساعد على ازالة حصى املثانة والبول الدموي 

5-كشفت دراسة امريكية ان تناول 10-12 حبة من اخلوخ 
قد مينع عملية ترقق العظم املسبب من االخنفاض يف 

كمية االسرتوجني 
6-ان اخلوخ حيتوي على مادة 
تساعد  اليت  البورون 
اجلسم على امتصاص 
م  لسيو لكا ا
على  للمحافظة 

عظام قوية 

لعالج بعض أمراض الدماغ.
كما  األكسدة،  مبضادات  غنية  والقرفة 
أنها معروفة خبصائصها املضادة لاللتهابات، 
وقد تكون مفيدة يف ختفيض نسبة السكر 
وكان  السكري.  مرضى  لدى  الدم  يف 
للقرفة  أن  وجدوا  قد  اسرتاليون  باحثون 
قدرة على خفض درجة حرارة املعدة بشكل 
كفاءة  زيادة  على  يساعد  قد  ما  خاص 

عمليات اهلضم.
ومن اجلدير بالذكر أن القرفة تعترب نوعًا 
من أنواع البهارات اليت يتم استخالصها من 
داخل شجرة القرفة، حيث تتواجد عادة على 

هيئة عيدان جافة أو مسحوق.

فوائد الخوخ
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ونرى على ارض الواقع نشوب صراعات مستمرة بني العديد 
من الدول املتجاورة و املتشاطئة ، وهي امتداد لتلك الصراعات 
االنهار  منابع  على  البعض  سيطرة  جراء  القدم  يف  املوغلة 
الدول  تلك  او اكثر حلاجة  دولتني  بني  املشرتكة  اإلقليمية 
املتصاعدة اىل املاء يف استخداماته املنوعة واملتزايدة ومنافعه 
واسعة  ذكر  مساحة  هلا  قدرته  جلت  اهلل  افرد  اليت  اجلمة 
يف كتابه الكريم .. مبينًا منافعه العديدة على مر العصور 
كونه سببًا يف احلياة والوجود واعطاه من اخلصاص ما حيقق 
نفع االنسان من ناحية ويشعره بالقدرة االهلية من ناحية اخرى 
فهو إذًا جامع للمادة والروح فاألول كونه نعمة ورزقا وبركًة 
بعيدة  مديات  اىل  االنسان  نظر  يلفت  الثاني  واملعنى  ورمحة 
اكثر من جمرد االنتفاع بل تربطه بسبب الوجود كله وتفتح 
امامه مسارًا للخري والتأمل املثمر البناء وكذلك بني نزوله من 
)َأَفَرَأْيُتُم  واوصاف عدة فقال جلت قدرته  وبأشكال  السماء 
ُن املُنِزُلوَن( املَاء الَِّذي َتْشَرُبوَن * َأَأنُتْم َأنَزْلُتُموُه ِمَن املُْزِن َأْم حَنْ

63مرة يف حمكم كتابه  املاء  مفردة  وجاءت  }الواقعة/69{، 
الكريم وخص النزول منه يف 29آية 

منفعة املاء: 
تدل الكثري من آيات القرآن على ان املاء له منفعة قد عرب 
عنها القرآن مرة بالرزق ومرة بالرمحة ومرة بالربكات واخرى 

بالنعمة ..
َفُقْلَنا  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  اْسَتْسَقى  )َوِإِذ  تعاىل:  يقول  الرزق  ففي 
َجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم  اْضِرب بَِّعَصاَك احْلَ
ْشَرَبُهْم ُكُلوْا َواْشَرُبوْا ِمن رِّْزِق اهللَِّ َواَل َتْعَثْوْا يِف  ُكلُّ ُأَناٍس مَّ

اأَلْرِض ُمْفِسِديَن( }البقرة/60{
َراٍت  ُمَبشِّ َياَح  الرِّ ُيْرِسَل  َأن  آَياِتِه  تعاىل:)َوِمْن  قال  الرمحة  ويف 
ِتِه َوِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِبَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه  َوِلُيِذيَقُكم مِّن رَّمْحَ

َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن( }الروم/46{
َلَفَتْحَنا  َواتََّقوْا  آَمُنوْا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  )َوَلْو  الربكات:  وقال يف 
ُبوْا َفَأَخْذَناُهم  َماء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّ َن السَّ َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ

مِبَا َكاُنوْا َيْكِسُبوَن( }األعراف/96{
َماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن  وقال يف النعمة :) اهلّلُ الَِّذي َخَلَق السَّ
َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َلُكُم  ر  َوَسخَّ اأَلْنَهاَر *  َفَأْخَرَج   َماء  َماء  السَّ
َما  ُكلِّ  مِّن  َوآَتاُكم   * َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  َلُكُم  َر  َوَسخَّ َدآِئَبنَي 
ُصوَها ِإنَّ اإِلنَساَن َلَظُلوٌم  وْا ِنْعَمَت اهلّلِ اَل حُتْ َسَأْلُتُموُه َوِإن َتُعدُّ

اٌر( }إبراهيم/34-32{ َكفَّ
املقرتن  واخلري  العطاء  على  تدل  العام  معناها  يف  والنعمة 
يف  القران  أوردها  اليت  النعم  هذه  وتوجز  واالبتهاج  بالسرور 

عدد من اآليات.
1-تتجلى نعمة املاء يف كونه شرابًا لبنى اإلنسان وسببًا يف 
طعامهم  فيه  وجيدون  دوابهم  فيه  يرعون  الذي  النبات  حياة 

وفاكهتهم وسائر حاجاتهم.
فعلى سطحه  واخلري  املنفعة  على  الدالة  املاء  نعمة  2-مشلت 
استخراج  جوفه  ومن  واملتاجرة  التنقل  ألغراض  السفن  تسري 

اللحم الطري ومن قعره تستخرج اللئالئ.
3-قرن املاء بالطهارة والتطهري لبين البشر إكرامًا هلم.

4-فيه حياة كل ذي روح ومناء كل ذي شعور نامي.
5-هو آية من آيات اهلل 

دوام النعمة بصالح اإلنسان
إذا أمعنا النظر نرى ان القرآن ربط سلوك اإلنسان بهذه النعمة 
صالح  على  متوقفني  وانقطاعها  نزوهلا  وجعل  املاء  نعمة  أي 
اإلنسان يف هذه احلياة او عدم صالحه فيها. وجاء ذلك على 
َقْوِم  )َوَيا  تعاىل  فقال  هود  سورة  يف  السالم  عليه  نوح  لسان 
ْدَراًرا  َماء َعَلْيُكم مِّ ِإَلْيِه ُيْرِسِل السَّ اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا 

االسراف يف املاء ..
 والنهي عنه وتحديات املستقبل
اياد البكاء

ان  الى  االثارية  الدراسات  اغلب  تشير 
الحضارات والمدنيات قد انشات وسادت 
ونمت على منابع المياه والوديان الغزيرة 
قد  وبعضها  بتربتها  والخصبة  بمائها 
تدهور  بسبب  معالمها  اندثرت  و  بادت 
سدودها  انهيار  او   ، المائية  مواردها 

واندثار مشاريعها االروائية ..
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ِرِمنَي(}هود/52{ َوَيِزْدُكْم ُقوًَّة ِإىَل ُقوَِّتُكْم َواَل َتَتَولَّْوْا جُمْ
او حديثًا ذكرناه عمن سلف من األمم كما يف سورة األعراف 
/96 قال تعاىل )َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم 
مِبَا  َفَأَخْذَناُهم  ُبوْا  َوَلِكن َكذَّ َواأَلْرِض  َماء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت 

َكاُنوْا َيْكِسُبوَن(
ويقينا ان االميان باهلل واتباع أوامره والعمل الصاح والسلوك 
او  السماء  من  تنزل  وبركة  خري  مفتاح كل  هو  الصحيح 
النعمة وحنافظ  نصون هذه  ان  علينا  لذا  االرص  من  خترج 

عليها ونقدر قيمتها وجنعلها دائمة الوجود..
املاء واحلياة:

صورت الكثري من اآليات القرآنية إحياء األرض باملاء وربطه 
يف البعث والنشور حيث جاء يف سورة فاطر /9: )واهلل الَِّذي 
ِبِه  َفَأْحَيْيَنا  يٍِّت  مَّ َبَلٍد  ِإىَل  َفُسْقَناُه  َسَحاًبا  َفُتِثرُي  َياَح  الرِّ َأْرَسَل 

اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك النُُّشوُر(
وكذلك يف سورة فصلت /39: )َوِمْن آَياِتِه َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض 
ْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها  َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها املَاء اْهَتزَّ

ِْيي املَْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( حمَلُ
او  املتجددة  احلياة  مناظر  من  منظرا  واألرض  املاء  فيكون 
سنة من سنن اهلل يف الكون يف اخراج شيء بسبب شيء آخر 
كما يف خلق اإلنسان كان املاء يشكل النسبة األكرب من 
حيث  وقدرته  مبشيئته  احلياة  فيها  وبث  االنسان  خلق  مادة 
االنسان يشكل  املاء يف جسم  وزن  ان  اىل  الدراسات  تشري 
70% من امجالي مكونات وزنه وهي قد تكون اشارة اىل 
خلق االنسان من املاء حيث قال تعاىل يف سورة الفرقان /54 
َوَكاَن  َوِصْهًرا  َنَسًبا  َفَجَعَلُه  َبَشًرا  املَاء  ِمَن  َخَلَق  الَِّذي  )َوُهَو 

َربَُّك َقِديًرا(
املاء  ان يف  اىل  تشري  القرآنية  اآليات  من  العديد  وان  كما 
حياة كل ذي روح ومناء لذا فأن االية 30 من سورة االنبياء 
َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَر  َأَومَلْ  تعاىل)  قوله  يف  ذلك  قد مجعت 
املَاء  ِمَن  َوَجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهَما  َرْتًقا  َكاَنَتا  َواأْلَْرَض  َماَواِت  السَّ

ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن(
تقديرات املاء

اهلل جلت قدرته قدر املاء الذي ينزل من السماء مبا يتناسب 
وحكمته،  اهلل  بقدرة  وتتصل  فيه  اهلل  جعلها  اليت  واملنفعة 
وال  فيه  زيادة  ال  الذي  املخصص  املعني  املقدار  هو  فالقدر 
نقصان . فإذًا املاء مقدر مبقدار معلوم ال يزيد وال ينقص فهو 
يشكل 70% من مساحة الكرة األرضية اال ان 97,5% من 

املساحة على سطح االرض هي مياه ماحلة واملتبقي 2,5% ماء 
البشري  لالستعمال  متاحة  تكن  مل  املاء  من  النسبة  وهذه 
املباشر ألن ما هو متجمد منه يف القطبني الشمالي واجلنوبي 
للكرة االرضية يشكل حوال 70% منه أي ان اقل من %1 
من املاء العذب او حوالي 0,700% من املاء يف العامل ميسور 
لالستعمال البشري وهو موجود يف البحريات واالنهار واملصادر 
اجلوفية العذبة القريبة من سطح االرض وهي نسبة تتجدد 
اىل  احلاجة  ان  اال  الطبيعة  يف  املياه  دورة  مبوجب  بانتظام 
املوارد املائية العذبة زيادة مطردة نتيجة زيادة عدد السكان 
هذا  على  تعتمد  اليت  والصناعات  الزراعية  الرقعة   واتساع 
بان عام  بتوقع اخلرباء  تقدم  ما  وعلى ضوء  املاء  النوع  من 

2025 ستكون نسبة العجز يف املاء بنسبة %50.
اإلهلي  والعطف  الربانية  بقدر مقرون باحلكمة  املاء  فنزول 
الذين جعال فيه جانب اخلري واحلياة واملنفعة، وكما ان نزول 
فكذلك  االهلية  القدرة  على  دليل  النفع  ليحقق  بقدر  املاء 
صرفه عن االرض واخالئها منه دليل على تلك القدرة كما 
ِبِه  َفَأْخَرْجَنا  َماء َماء  َوَأنَزَل ِمَن السَّ جاء يف سورة طه )ُسُباًل 

ن نََّباٍت َشتَّى( َأْزَواًجا مِّ
هذه الصورة اليت عكسها اهلل عن قدرته بالذهاب باملاء بهذه 
السرعة ذهابا خفيا مبهمًا هذه القدرة اليت ان نشأ تنعم وان 
نشأ حنرم ومن ثم قال واعدًا العباد كما يف قوله تعاىل من 
سورة امللك اية /30)ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمن 
ِعنٍي( ، وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(  َيْأِتيُكم مِبَاء مَّ

)ال تسرف يف املاء ولو كنت على نهر جاري(
هذه العبارة القصرية يف منطوقها البليغة يف معانيها كانت 
مبثابة االنذار املبكر الذي فتح للعاملني يف جمال املياه افاق 
البحث العلمي منذ ان ادرك االنسان اتساع احلاجة اىل املاء 
لتنوع الطلب عليه كلما تطورت احلياة ، ان اإلسراف يف املاء 
حدوث  اىل  يؤدي  حيث  االرض  على  ومعلومة  سيئة  اثارا  له 

مشاكل يصعب السيطرة عليها .
لذا فإن النهي عن االسراف يف املاء سواء ما جاء يف القران 
الكريم او يف حديث الرسول الكريم  صلى اهلل عليه واله 
يتوجب ان نهتم به والبد ان يأتي هذا االهتمام اوال من القطاع 
الزراعي ألن الزراعة تستهلك ما معدله 80-90% من جمموع 

املوارد املتاحة .
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مقابلة خاصة مع 

رجال مهنيون 

ات
مض

و

مكة املكرمة، األول من شوال سنة ستني للهجرة..
اليوم عيد..!

كذا انتشر يف جوار احلرم، وانصرف الناس يهنئ بعضهم بعضًا.. وازدحم جملس والدي بالغادين 
الرائحني.. يهنئونه حبلول العيد، ويهنئون أنفسهم حبلوله بينهم يف احلرم املكي يف هذه األيام 
املباركة، على غري العادة من أيام عيد الفطر من كل عام، حيث تعودنا أن نقضيها جبوار قب 

جدنا يف املدينة، حيث كنا نصوم ونفطر .
ولكنها سنة غريبة، كل ما فيها غريب؛ صيامها، فطرها.. حتى عيدها ليس كاألعياد!

لقد خصنا والدي بالطيب من الطعام واجلديد من اللباس، جريًا على عادته يف كل عيد، وبعد 
أن خص فقراء مكة بهذا وأكثر، إذ كان ال ُيدِخل بيتنا شيئًا يف ايام الصيام وغريها، إال كان 
آخر مطافه يف العطاء، وقدوته يف كل ذلك جدنا أمري املؤمنني عليه السام، الذي اكتفى من 
دنياه بِطمريه ومن طعامه بقرصيه، بل إنه كان ال يشبع من طعام قط، حتى إذا سئل يف ذلك 

أجاب: »أأشبع ورمبا كان يف بعض األقفار من ال عهد له بالشبع؟!«
تلك أخبار حدثتين بها سكينة، فروت بها بعض ما يعرتيين يف كل حني، من ظمأ ال يرتوي، إىل 
أخبار جدي وجدتي الطاِهَرين.. ذينك النورين الذين كانت إحدى مثارهما وأزكاها وأنداها، 

مثرة والدي احلسني!
هلل درك ياأبتاه! ما أرق قلبك وأحن فؤادك..! أنت أبو األرامل واليتامى واملساكني.. إنك حبق 
وريث أخيك احلسن وأبيك علي، وجدك املصطفى وأمك الزهراء.. أنت أحد الذين أطعموا 

الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًاوأسريًا..
لست أدري مِلَ يزداد شوقي إليهم مجيعًا حني أذكرهم، رغم أني مل أعرف أشخاصهم يف هذه 
يف  آثارهم  ورأيت  املكنون..  ِسفرك  يف  عشقهم  وقرأت  وأرواحهم،  أنوارهم  عرفت  ولكين  الدنيا، 

حركاتك وسكناتك، وخصالك وصفاتك...
ولكن... ترى، مِلَ مل أرَ يف وجهك فرحة العيد؟!..إنك تتحفنا وحتادثنا تريد أن تبهج قلوبنا..

ولكن أنى للبهجة أن تعرف سبيلها إلّي، وهي عنك يف منأى..؟
أعلم أنه قد كتب علينا منذ زمن، منذ بداية املصائب واهلموم، مع مصابنا جبدنا املصطفى 
وأمنا البتول، أن تكون أفراحنا أتراحًا حتى وإن ألبسناها لبوس العيد.. ولكين أعلم أيضًا أن هلذا 

العيد اليوم واقعا خمتلفًا عن كل عيد آخر..!
.. ومسعت همسًا يف زاوية الدار.. أظنها كانت عمي زينب عليها السام ختاطب أبي وتناجيه، أو 

رمبا تناجي أباها أمري املؤمنني، على عادتها كلما اشتد بها إليه احلنني:
»أهو العيد األخري؟!,,,هل قضي األمر وُأقر املصري..؟! إذا كان األمر كذلك، فا حول وال قوة 

إال باهلل العلّي القدير!«
...همست الكلمات يف أذني.. وعزفت على أوتار قليب املشدودة، فدفعت يف جوارحي دفقًا من األسى 

العميق.
إن هذا العيد، لوال اضطراري فيه إلظهار السرور، مراعاًة لعزيزتي محيدة، بنت عمي أم كلثوم، 
الصغريعبداهلل  ألخي  بوعدي   ً ووفاء  املدينة،  من  عقيل  بن  مسلم  والدها  سفر  على  احلزينة 
الرضيع، بأن أضاحكه وأناغيه، ملا كان فيه من »العيد« إال امسه، وتبقى عينه تصب »دمعًا« 
على خدي أخفيه وال أبديه، لكيا حيزن والدي ويغتم، إذا رآني غري مبتهجة كما حيب لي أن 

أكون..

من »يوميات طفلة من كربالء«
رجاء حممد بيطار



إعداد:
أرشد رؤوف قسام

يحيى أشكناني
مقابلة خاصة مع 

قطوف من واحة االمير
مجلس االثنين الثقافي

مهن غادرت 
مساحات الزمن

رجال مهنيون 



عليه السالم لكل العامل ومن خالل ختصصي 
كان فلم وثائقي عن املشاية يف ذكرة االربعني 

لإلمام احلسني عليه السالم؟
لتصل إلخ��راج  عندك  الفكرة  ه��ذه  ج��اءت  كيف 

هذا العمل ؟

بالسؤال  ابتدأته  والرتحيب  والسام  التحية  بعد 
ماذا تريد من )احلسني يوحدنا(؟

أجابين: اريد ان تصل قضية احلسني عليه السالم 
اىل كل العامل واحلسني هو لكل العامل كما 
االمام  وابيه  واله(  اهلل عليه  جدده حممد )صلى 

في مقابلة خاصة..

أعمل على توثيق المسير الى كربالء الحسين عالميًا..

يحيى أشكناني

الى  قفزت   ... االخراج  مجال  في  معروف  كويتي  فنان  اشكناني  يحيى 
الحسين  لإلمام  االربعين  زيارة  عن  وثائقي  فلم  فكرة  الفنية  مخيلته 
»عليه السالم« على ان يكون هذا الفلم مجسدا لمغزى الزيارة بالكامل 
من خالل هذا التوثيق الذي أراده عابرًا لجميع الخصوصيات سواء كانت 
محلية او مناطقية او طائفية او حتة اقليمية فجاء بلغات اجنبية رصينة 
المنفتح  المخرج  هذا  اللغات،  من  وغيرها  واالسبانية  االنكليزية  وهي 
يحمل من  بما  توظيفا صحيحا  يوظفه  ان  اراد  واسعا  فنيا  افقا  يحمل 
فخرج  وعالميتها  السالم«  »عليه  الحسين  االمام  بقضية  ثابتة  عقيدة 

بهذا الفلم الرائع.. التقيته بصورة سريعة فكان لي معه هذا الحوار:
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ال يصح ان نقول كيف جاءت ؟ ألن ببساطة هذه 
الفكرة ولدت يف ذاتي عند والتي ألنها جزء من 
اعتقادي وهوييت ولكن كفلم وثائقي هذا هو 
نشاطي وعندما زرت العراق بعد عام 2003 وبدأ 
الناس يتنفسون هواء احلرية يف ممارسة الطقوس 
والشعائر الدينية كاًل حسب معتقده لفت نظر 
العامل امجع هذا املسري املليوني املتجانس وتلك 
االم��ام  طريق  ففي  العامل  اذهلت  ال��يت  اخلدمة 
احلسني عليه السالم يبذل الغالي و النفيس من 
السالم«  »عليه  احلسني  اهلل  عبد  ابي  زوار  اجل 
الضخمة بكل  املسرية  ه��ذه  اوص��ل  ان  ف��أردت 
االنكليزية  وبالغة  الفلم  ه��ذا  فجاء  تفاصيلها 
والطائفية  والدين  البلد  حل��دود  عابرًا  ليكون 

والعرق.

الدقائق من  بهذه  الفكرة  ان جتِمل  هل استطعت 
زمن الفلم؟ 

تكون  ان  البداية  م��ن  جعلت  فأنا  بالتأكيد 
النجف االشرف حيث مرقد امري املؤمنني »عليه 
السالم« فتعريف كل الفكرة انطلق من النجف 
وتراثها وارثها احلضاري والديين وثم أميان اهل 
وافتخارهم  احلسينية  القضية  بعظمة  النجف 
على  مشيا  ل��ل��زائ��ري��ن  اخل��دم��ات  ك��ل  بتقديم 
االقدام حنو احلرم الطاهر البي عبد اهلل احلسني 
زمان  والشراب حاضرًا يف كل  الطعام  فكان 
لكل  معد  والنظافة  الراحة  ومكان  ومكان، 
املسري حنو  شاءت  اذا  االرضية  الكرة  سكان 
كربالء ثم ينسحب اىل بقية اخلدمات من توفري 
امل��الب��س او غسلها وامل��س��اج وال��ع��الج وك��ل ما 
حيتاجه الزائرين يف مسريتهم اىل كربالء، حقًا 
أنها تظاهرة مليونية ال نظري هلا يف كل العامل 
من  عن كثري  إعالميًا  مغيبة  انها  أج��د  وحيث 
اصقاع العامل لذا اجد لزامًا عليَّ ومبا استطيع 
اىل  الرائع  املسري  هذه  انشر  ان  امكانيات  من 
ووسائل  لغاتهم  من خالل  العامل  نقطة يف  ابعد 
ووس��ائ��ل  وان��رتن��ت  وت��ل��ف��زي��ون  سينما  يف  النشر 

االتصال والتواصل املتعددة. 

سؤال فين ما هو الفلم الوثائقي؟
الفلم الوثائقي ببساطة هو سرد توثيقي من خالل 
فلم يعرض فيه خمرجه حقيقة علمية تارخيية او 
سياسية او واقعة ما دون ابداء رأي فيها فالصورة 
تتكلم عن الواقع كما هو ومبا يرتبط بفكرة 
واصل الفلم حتى ان الفلم الوثائقي غالبًا ما يعد 
اليها اي حبث  يرجع  اليت  التارخيية  الوثائق  من 
املصداقية  حيث  من  صارمة  شروطه  الن  وذلك 

واحلرفية واحليادية يف نقل احلدث.
هل استندت اىل وثائق عن فكرة فلمك؟

ق��د حيتاج امل��خ��رج اىل وث��ائ��ق ع��دي��دة ع��ن عمل 
لي  بالنسبة  ولكن  ما  لفكرة  وثائقي  فلم  اي 

وع���ن ه���ذا ال��ف��ل��م أن���ا ام��ت��ل��ك يف ذات��ي 
عن  الناصعة  التارخيية  الوثائق  ك��ل 
القضية كما وجعلت الكامرة ترصد 
وتسجل كل خدمة يف طريق احلسني 
وهذا فعاًل ما اردته يصل اىل املشاهد 
قناعة كافيه  له  يعرف وحتصل  حتى 
اليت هي جزء من  املمارسات  عن هذا 
والتشويه  التضليل  عن  وبعيدا  العبادة 

اليت تتعرض هلا هذا القضايا .

ه���ل ل��دي��ك م���ش���روع ف��ك��رة ج���دي���دة يف 
العراق؟

أنظر لو شاهدت طريق جنف كربالء 
خ���الل ع��ش��ر أي���ام م��ن اي���ام ال���زي���ارة و 
املسرية من منظار فين ستجد مشاريع 
ملئات االفالم الوثائقية فكل جزئية من 
هذا الطريق وهذا املسري هي عبارة عن 
مشروع فلم كامل فلذلك اقول نعم لدي 
الكثري ان شاء اهلل وسوف استمتع من 
نتاجات عاملية لي عن قضية  احلسني 

عليه السالم  وعدالتها وعامليتها .
ملشروعك  حتدثين  ان  ممكن  فكرة  اي��ة  عن  مثا 

اجلديد؟
يف  احلسني  وشريكة  هاشم  ب��ين  عقيلة  مثاًل 
نهضته وهلا يعزوا اهل النجف املواساة يف املسري 
كما اخربوني كبار السن منهم وهذا ما يشكل 

فكرة ومعنى كبري.

كيف اقامتك يف النجف؟
بكل سرور وفرح ورغم قصر الزيارة يف زمنها 
لكن عظمتها كبرية جدًا وانا على طول زيارتي 
للنجف اكون سعيدًا ملا اشاهده من امان وعمران 

وتطور .
ودعته على امل اللقاء يف وقت اخر.. 
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الرحى(  )نقار  هي  املنقرضة  املهن  فمن 
فكان يف السابق هناك مهنة نقر الرحى، 
احلبوب  كانت  اجلميع  يعلم  فكما 
)الرحى(  بواسطة  البيوت  يف  تطحن 
يركب  دائريني  حجرين  عن  عبارة  وهي 
الواحد فوق اآلخر، مع حلاظ ان احلجر 
أما  وامسك  قليال  اكرب  يكون  االسفل 
وال  مسكا  أقل  فيكون  العلوي  احلجر 
يكون  فقد  احلجر  من  بكونه  يشرتط 
من املعدن، وتتوسط احلجرين فتحة مترر 
ميثل  اخلشب،  من  قضيب  خالهلا  من 
من  العمل  اثناء  )الرحى(  لدوران  حمورا 
من  دائريا  العلوي  احلجر  حتريك  خالل 
الدورانية  احلركة  واثناء  مقبض،  خالل 
الطحني  ليخرج  والضغط تطحن احلبوب 
واالستعمال  الزمن  اجلوانب.. ومبرور  من 
لعملية  املفيد  احلجرين  خشونة  ختتفي 
الطحن وتصبح ملساء، فيعمد إىل ختشني 

بواسطة  املتقابلني  احلجرين  سطحي 
املطرقة واالزميل)سنبة( هي وهي آلة من 
الفوالذ مقسى أحد طرفيها تستعمل لنقر 
احلجر، اندثرت هذه املهنة لعدم استعمال 
الرحى وتوفر املطاحن احلديثة اليت تعمل 
املنزلي  االستعمال  ويف  ميكانيكيا، 
بكثرة  الكهربائية  الطواحني  توفرت 
املاضي  من  الرحى(  )نقار  مهنة  فصارت 
وقد غادرها املمتهنني هلا لعدم جدواها يف 

الوقت احلاضر.
ومن املهن االخرى اليت اصبحت من املاضي 
هي )خياطة الفرفوري( وهي مهنة تصليح 
االواني  مثل  املفخورة  الزجاجية  االواني 
منها  املهم  وخصوصا  والقوري  واملواعني 
والذي يكون كسره باالمكان اصالحه 
عندما  )القوري(  الشاي  ابريق  فمثال 
يكسر من جهة مقبضه او غطائه، يعمل 
خياط الفرفوري على إصالحه، مبا ميتلك 

ناعم  مربد  فبواسطة  خاصة،  مواد  من 
القطعتني املكسورتني  بتثقيب  جدا يقوم 
يضع  ثم  بقوه  معدني  بسلك  ربطهمها  ثم 
والتصلب  التماسك  شديدة  رابطة  مادة 
بالسوائل،  ملئت  ما  اذا  النضوح  متنع 
يستعينون  املقاهي  اصحاب  اغلب  وكان 
ب�)خياط الفرفوري( حلماية اباريق الشاي 
اخلزفية غالية الثمن، اذ يقوم هذا اخلياط 
بتحزميه بأشرطة معدنية تفاديا لكسره 
املستمرة وغالبا ما يكون هذا  باحلرارة 
العمل بشكل هندسي مجيل، وهذه املهنة 
ايضا غابت بسبب الثورة الصناعية اهلائلة 

النتاج اخلزف وبأسعار زهيدة تقريبا.
)حداد  ايضا  األخرى  املهن  ومن 
احلريف  هذا  كان  حيث  السكاكني( 
دوالب  فيها  صغرية  عربة  بواسطة  يتنقل 
كان  وبداية  القدم  بواسطة  يدار 
يشحذ  الذي  هو  )قايش(  حزام  هناك 
السكاكني ثم حتول اىل حجر يدار باليد 

ان البحث في ثنايا األزمان والدهور للوصول 
كل  هاجس  هو  التراثية  الدرر  مكامن  الى 
وخالل  واليوم  االجداد  واثر  بالتراث  مهتم 
المهن  يخص  فيما  التاريخ  حوادث  تقصي 
من  العديد  هناك  ان  نجد  اليدوية  والحرف 
المهن المتفرقة قد غادرت محالتها واروقتها 
الثابتة والمتنقلة الى غير رجعة فمنها ما قد 
لها  الحاجة  النتفاء  وذلك  الزمن  عنها  عفا 
ومنها ما اصبحت غير مجدية وفي كل االحول 
يعزى السبب الى التطور والحداثة وما حصل 
من تطور علمي جعل من تلك المهن تكون 
قديمة حيث ان اهل النجف في السابق كانوا 
يجتهدون في العمل وتحقيق الكسب والزرق 
ال  حيث  الغير  على  االتكال  ينبذون  فكانوا 
يستعلى احد على عمل اليد لذلك نالوا نجاحا 
واسعا في اغلب المهن التي عملوا واشتهروا 
عجاله  وعلى  هنا  نستعرض  ــوف  وس بها 
بعض المهن السابقة التي غادرت محطاتها 
من  االعــداد  قــادم  في  يكون  ان  وممكن 
المجلة توسعة في بعض المهن اذا استجدت 

معلومات او مذكرات تخص الموضوع.

مهن غادرت مساحات الزمن
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واحلجر هذا خاص لشحذ السكاكني، 
املدينة  شوارع  غادرت  ايضا  املهنة  وهذه 
وذلك لتوفري السكاكني بكثرة ورخص 
امثانها بالنسبة لعملية احلد كما تتوفر 
واملناشري  الشفرات  حلد  خاصة  حمالت 

وبطرق حديثة.
)مبيض  ايضا  انقرضت  اليت  املهن  ومن 
اغلب  السابق  يف  كان  حيث  القدور( 

تسود  وكانت  النحاس  من  الطبخ  أواني 
من االستعمال حيث كان الناس يطبخون 
املختلفة  الرتسبات  هلذه  ونتيجة  باحلطب 
اللون  اىل  القدر  يتحول  الزمن  ومبرور 
على  كثرية  صحية  مضار  وله  االسود 
الطعام فيضطر الناس اىل تبيضه وكان 
صاحب مهنة تبيض القدور يستعمل مواد 
وهي  )شناذرة(  تسمى  خاصة  كيمياوية 

اليت  الكيمياوية  القصدير  مادة  غالبا 
بازالتها..  وتقوم  الرتسبات  مع  تتفاعل 
الطبخ اىل مادة  أواني  اليوم فتحولت  أما 
االملنيوم )الفافون( ثم )األستيل( ثم )الستل 
ستيل( وهي خاصة بالطعام وال تصدأ ابدا 
وقدور  السرياميك  قدور  ظهرت  وكما 
هذه  من  جعل  مما  وغريها  الكرانيت 
بعض  اال  وتغادر ساحاتها  املهنة تضمحل 

االماكن النادرة جدا.
وهناك مهن اخرى ذهبت طي النسيان ومل 
مثل  الفلكوري  الذكر  سوى  منها  يبق 
اهلوائية  الفرارات  وبائع  الشمسي  املصور 

والطيارات الورقية لألطفال وغريها.
املهن  بعض  سنستعرض  اهلل  شاء  وان 
الفلكلورية بشيء من التفصيل يف االعداد 
االول  الرعيل  من  املهنيني  لبعض  القادمة 
خدمات  النجفي  للمجتمع  قدموا  الذين 
جليلة يف العمل والتعامل هو الثقة واالمان 
والذي  املعاملة  وحسن  الكلمة  وصدق 

ميثل جزء من ماضي النجف اجلميل.
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مجلس االثنني الثقايف

جمالس  هي  النجف  يف  عموما  اجملالس 
فيها  تتمازج  ثقافية  وصالونات  ادبية 
لتعطي  االحاديث  فيها  وتتبادل  االفكار 
لآلخرين عبق احلضارة املارة من خالهلا، 
مطعمة بروح االمل والتفاؤل حلياة افضل..
جملس االثنني الثقايف الذي ترعاه مؤسسة 
لالبداع  ساحة  هو  النجفي،  الرتاث 
وصورة من صور احلياة العلمية يف مدينة 
كل  ميتلك  جملس  االشرف..  النجف 
املركز  الثقافية حتى صار من  املقومات 
ألبناء  الثقايف  احلراك  الستقطاب  املهمة 
وحتى  بل  االخرى  واحملافظات  احملافظة 
خارج العراق وذلك لتوفر العديد من املزايا 
انضباط  ومنها  النجاح  يف  تساعد  اليت 
و  ودميومته  واستمراريته  االنعقاد  وقت 
حضور رواده املستمر، فضال عن طريقة 
بني مستمع  فاحلضور  الطرح يف اجمللس 
وحماور، ينقد مرة وحيتج بأخرى، أو يؤيد 
املنطقي..  استنتاجه  ويساند كال حسب 

)بعد  قال:  سره  قدس  العلماء  أحد  روى 
احلسن  ابي  السيد  األعلى  املرجع  ارحتال 
االصفهاني قدس سره كنت واردا اىل حرم 
االمام احلسني »عليه السام« واذا بآية اهلل 
سره  قدس  القمي  حسني  السيد  العظمى 
العليا  للمرجية  الوحيد  املرشح  وكان   –
حينذاك – واقفا عند الضريح جهة الرأس 
الشريف فأشار إليَّ بيده ان آتي اليه وكان 
هنالك ايضا احد العلماء فلما جئناه قال: 
انا ادعو وأنتما قوال آمني، فقلنا له ال بأس 
)وحنن ال ندري ماذا يريد ان يطلب السيد 
ان  )اللهم  تدمعان:  وعيناه  فقال  دعائه(  يف 
واملرجعية  الزعامة  منصب  بقبولي  كان 
فا  القيامة  يوم  عندك  حسابي  يتعسر 
اليك  تأخذني  ان  واسالك  هلا  توفقين 
يف  معي  الذي  والسيد  أنا  فوقعنا  قريبا( 
حرج مع السيد القمي فقلنا )آمني( وحنن 
بستة  ذلك  وبعد  ذلك،  من  خجل  يف 
القمي ومل يقبل منصب  السيد  اشهر مات 
املرجعية العليا رغم اصرار كبار اجملتهدين 
الشريازي  اهلادي  عبد  السيد  امثال  عليه 
والسيد احلكيم والسيد الشاهرودي والسيد 
رباني  املنصب حيتاج لتوفيق  اخلوئي فهذا 

مع علم العامل بفداحة  املنصب..
اعز اهلل علماءنا االعام ومراجعنا الكرام

للطاقات  وُلود  املكان)اجمللس(  هذا 
اجليل  احتضانه  يف  وعطوف  اجلديدة 

اجلديد وحثهم على االبداع والتواصل.
ان هذا اجمللس حقا هو اخللف البار لتلك 
يف  عالقة  ظلت  اليت  النجفية  اجملالس 

االذهان على مر العصور.
صاحب  عن  احتدث  ان  اردت  اذا  اما 
النجفي؛  الرتاث  مؤسسة  ومدير  اجمللس 
فأقول هو الدكتور السيد حسن عيسى 
حملة  يف  املولود  احلكيم  موسى  علي 
 1941 عام  االشرف  النجف  يف  املشراق 
ما  فهو  اكادميي  ومؤرخ  باحث  وهو 
انفك يوما عن الدرس والبحث والكتابة 
البلد  حمافل  يف  واملشاركة  واحلضور 
والندوات  العلمية  املؤمترات  فحضر 

االكادميية واجللسات االجتماعية.
الشيخ  برسالته عن  املاجستري  رسالة  نال 
الطوسي، كما حصل على الدكتوراه يف 
عام 1982عن رسالته املوسومة: )كتاب 
املنتظم البن اجلوزي – دراسة يف منهجه 

ومصادره واهميته(.
اجمللس يفتح كل يوم اثنني عند املساء يف 
الرتاث  مؤسسة  امسها  ومكتبة  مؤسسة 
املنتظمة  اجللسات  تعقد  حيث  النجفي 
لباحثني واساتذة يف خمتلف االختصاصات 

انها نبتة يف بستان املعرفة النجفية حقا.

قطوف من واحة االمري

فقلنا آمني!

100 العدد 107- لشهر شوال 1438هـ



101



بعدسة املصور
كرار الساري
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ينقل ان رجال كان ال يقدر على االخالص 
يف العمل وترك الرياء ففكر يف احد االيام 
ان يذهب اىل طرف البلدة للصالة والعبادة 

يف مسجد مهجور ال يدخله احد 
وذهب اىل ذلك املسجد يف ليلة مظلمة ذات 
وبينما  العبادة  وبرق ومطر فشرع يف  رعد 
هو يف الصالة اذ دخل عليه داخل ففرح به 
وهو  الداخل  هذا  يراه  بان  السرور  ودخله 

على حالة العبادة يف الليلة الظلماء 
ان  اىل  عبادته  واالجتهاد يف  باجلد  فاخذ 
كلب  فاذا  الداخل  اىل  فنظر  النهار  جاء 
اسود قد دخل املسجد لالحتماء من املطر 

فندم ذلك الرجل على ما دخله من الرياء عند دخول الكلب وقال يا نفس اني قررت أن ال اشرك بعبادة 
ربي احدا من الناس فوقعت يف ان اشركت معه يف العبادة كلبا اسودا فيا اسفاه وياوياله على هذه        

اخلطيئة.                                             املصدر: االخالق واآلداب االسالمية/218

امضى ليلة يف املسجد رياء

أهل  من  رجال  املأمون  سأل 
محص عن قضاتهم ، 

إن  أمري  يا   : الرجل  فقال 
قاضينا ال يفهم وإذا فهم وهم . 
قال : وحيك ، كيف هذا !؟ 

قال : قدم إليه رجل رجال ، فادعى عليه أربعة وعشرين درهما ، فأقر له اآلخر فقال : أعطه . 
قال : أصلح اهلل القاضي ، إن لي محارا أكتسب عليه كل يوم 4 دراهم ، أنفق على احلمار 
درهما وعلي درهما وأدفع له درهمني حتى إذا اجتمع ماله غاب عين فلم أره فأنفقتها ، وما أعرف 

له وجها إال أن حيبسه القاضي 12 يوما حتى أمجع له إياها . 
فحبس القاضي صاحب احلق حتى مجع املدعى عليه ماله . فضحك املأمون وعزله

تكتم  ان  حاولت  واذا  تكسر ضلعا،  ان  بقوة، ميكن  •اذا عطست 
عطسة، فانه ميكن ان تفجر وعاءا دمويا يف رأسك أو رقبتك ومتوت، 

اما اذا عطست وعيناك مفتوحتان، فانهما سينفجران. 
• صوت البطة ال يرد الصدى يف أي مكان

• العسل الطعام الوحيد الذي ال يفسد 
• التمساح ال يستطيع أن خيرج لسانه. 

• احلصان و الفأر ال يتقيئون. 
• يستطيع الرجل قراءة احلروف الصغرية اكثر من املرأة لكن املرأة مسعها أقوى

علمية واقعية مضحكة حقائق

قاضي حمص

إعداد

حمود الصراف
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لغز  حل  من  أنهم متكنوا  العلماء  من  عدد  اعلن 
مثلث برمودا بعد اكتشافهم غيوما غريبة سداسية 

الشكل تغطي املنطقة بأكملها.
وقال العلماء إن هذه الغيوم السداسية ختلق رياحا 
تبلغ سرعتها 106 كيلومرتات يف الساعة ُتكّون 
اليت   )air bombs(”اهلوائية ب�”القنابل  تسمى  ما 

تغرق السفن وتسقط الطائرات.
ويقع مثلث برمودا يف منطقة باحمليط حتدها كل 
من والية فلوريدا وجزيرة برمودا وإقليم بورتوريكو، 
واشتهرت املنطقة ألول مرة يف عام 1950 عندما 
فان  إدوارد  مقالة  برس  أسوشيتد  جملة  نشرت 
وينكل جونز عن اختفاء الرحلة اجلوية رقم 19، 
ثم توالت األخبار عن فقدان العديد من الطائرات 
بعد ذلك  وبدأت  الغامض،  املثلث  والسفن يف ذلك 

التكهنات حول اللغز الكامن ورائه.
اكتشفوا  اليت  القوية  الرياح  أن  العلماء  ويعتقد 
وجودها هي السبب وراء اختفاء السفن والطائرات 

احمليط  غربي  مشال  الواقع  املثلث  منطقة  يف 
األطلسي وتقدر مساحته بنحو نصف مليون كلم، 
كما أشار العلماء إىل أن “القنابل اهلوائية” ختلق 

بدورها أمواجا يصل ارتفاعها إىل 13 مرتا.
وقال خبري األرصاد اجلوية راندي سريفيين إن هذا 
هو  فوق احمليط  يتشكل  الذي  السحب  من  النوع 
غريبة  أنها  إىل  مشريا  اهلوائية”،  “القنابل  جوهر 

الشكل وال توجد يف مكان آخر. 
انفجارات  خلق  اهلوائية”  “القنابل  هذه  وبإمكان 
الطائرات،  وحتطيم  السفن  قلب  ميكنها  هائلة 
هي  الطبيعية  الظواهر  هذه  أن  الباحثون  ويعتقد 

السر وراء غموض مثلث برمودا. 
ناسا  وكالة  من  صورا  الباحثون  حلل  كما 
على  الشكل  سداسية  الغيوم  ورصدوا  الفضائية 
 ، مربعا  كليومرتا   88-  32 بني  ترتاوح  مساحة 
على بعد حوالي 240 كيلومرتا قبالة سواحل والية 

فلوريدا.

من  األمساك  من  النوع  هذا  يعّد 
أضخم أنواع السمك البحري حيث له 
رأس ضخم جدا مسطح وفم عريض 
وعلى رأسه شيئ يشبه الطعم جيذب 
الصغري،  السمك  من  فرائسه  بها 
وعندما مت فحص الكمية اليت مت 

اصطيادها من هذا النوع من األمساك وجد أنه من اإلناث ووجدت األحباث أن الذكور من هذا 
النوع من األمساك يكون شغله الشاغل هو أن جيد األنثى وأن تتم عملية التزاوج فيما بينهما 

ويعتمد عمره على مدى قدرة األنثى على االحتفاظ به.

دراسة تكشف سر مثلث برمودا.. او )القنابل الهوائية(

ماذا تعرف عن 
السمك الصياد ؟
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غ��ارت النج��وم يف الس��ماء، وح��اول القم��ر جاه��دا أن يرس��ل ض��وءه 
الفضي..!

اشتد سواد الليل بقدوم تلك اخلفافيش، تزحف ببطء حنو هدفها، 
الهثة تكشر عن أنياب يقطر منها لعاب ثقيل..

تقي��أت خيوط��ه اللزج��ة وأمت��دت منه��ا أذرع رقط��اء، تنه��ش خمالبها 
سطح القبة املتوهج..

الساعة بأعلى املئذنة، تلتهم دقائقها بأمل، تدور حنو قدرها.. 
عندما توقفت عن احلركة وغرق اجلميع بصمت الرتقب..!

انفجر الظام بكل ما حيتويه من سواد..
اختن��ق امل��كان بالغب��ار وال��ركام، ذب��ح ح��ّي عل��ى الف��اح، وتناثر خري 

العمل..! 
توقف��ت احلي��اة ع��ن احلرك��ة ومل يك��ن حاض��رًا تل��ك اللحظ��ات إال 

الذهول..
تساءل اجلميع.. أينطفئ الذهب..؟

عندما انقشع الغبار وطارت اخلفافيش..
توهجت السماء بلون غريب..!

وبانت باألفق قبة أخرى كانت تنمو فوق الركام..
يشرق ذهبها حبب املايني.

أينطفئ الذهب..؟
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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