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افتتاحية العدد

وق��ال: احل��رب  يف  اخلديع��ة  اس��تعمل   )O( الن��ي  أن  املس��لمني  آث��ار  بع��ض  يف   ورد 
واحليل��ة املك��ر  اس��تعمال  واخلديع��ة:  واخلدع��ة  ص431،  ج51  الوس��ائل  ُخْدَع��ٌة(   )احَل��ْرُب 

احل��رب. يف  جائ��ز  املضم��ون  به��ذا  وه��و  الغلب��ة،  يف 
ع��دم علي��ه  املتف��ق  م��ن  كان  أن  بع��د  ج��وازه  يف  الس��بب  نب��ني  أن  هن��ا  نري��د  وحن��ن      
والتعام��ل اإلجتماع��ي  العق��د  أن  ذل��ك  يف  والس��بب  ألح��د،  الس��لم  ح��ال  يف  اخلديع��ة   ج��واز 
باآلخ��ر الطرف��ني  م��ن  كلٍّ  م��ن  الظ��ن  ُحس��ن  أس��اس  عل��ى  قائ��م  الن��اس  ب��ني   اإلنس��اني 
وحيملون��ه لبع��ض  بعضه��م  يطمئ��ن  احليات��ي  تعامله��م  يف  فالن��اس  الصح��ة،  عل��ى   ومحل��ه 
تعامل��ه يف  واخلديع��ة  املك��ر  يس��تعمل  فم��ن  حياته��م،  لتس��تقيم  تصرف��ه  يف  الصح��ة   عل��ى 
قام��ت ال��ذي  اإلنس��اني  التعام��ل  أس��س  وخي��رق  االجتماع��ي،  التبان��ي  ه��ذا  ينق��ض   فه��و 
ينس��جم ال  به��ذا  فه��و  واإلنس��انية  اخُلُل��ق  دي��ن  اإلس��ام  دي��ن  كان  ومل��ا  الش��عوب،   علي��ه 
كان س��واًء  وحيّرم��ه،  ب��ل  قاطع��ًا،  رفض��ًا  ويرفض��ه  التص��رف  م��ن  الن��وع  ه��ذا   م��ع 
اإلنس��اني التعاُم��ل  أُلس��ِس  ه��دٍم  م��ن  في��ه  مِلَ��ا  الكف��ار،  م��ن  امُلعاَه��د  أو  املس��لم   م��ع 

به��م. ظنه��م  وُحس��ن  لبع��ٍض  بعُضه��م  اطمئن��اٍن  م��ن  علي��ه  ُفِط��روا  وم��ا  الّن��اس  عن��د 
ب��ني التص��ادم  مرحل��ة  ع��ن  ُتع��ّر  اس��تثنائيًة  حال��ًة  كان��ت  ملّ��ا  احل��رَب  ولك��نَّ     
يرف��ع م��ن  ه��و  اإلس��ام  كان  وملّ��ا  األس��اس،  بالدرج��ة  واملب��ادئ  القي��م  يف   جمموعت��ني 
م��ن فطبيع��ي  وِقَي��ٍم،  أخ��اٍق  م��ن  ُيعّززه��ا  وم��ا  ومقتضياته��ا،  اإلنس��انية  الِفط��رة   راي��َة 
كف��ار م��ن  الن��وع  وه��ذا  هل��ا،  وحمارب��ا  به��ا  كاف��را  يك��ون  القت��ال  ح��دِّ  إىل   خيالف��ه 
خارج��ني احل��رب  ه��ذه  أثن��اء  يف  يكون��ون  منه��م  املعاهدي��ن  غ��ر  أو  الكتابي��ني   غ��ر 
هل��م االطمئن��ان  ناحي��ة  م��ن  املس��لمني  م��ع  اإلنس��اني  والتبان��ي  االرت��كاز  ه��ذا   ع��ن 
مندوح��ة يف  املس��لمون  يك��ون  وبذل��ك  الظ��ن،  حس��ن  أس��اس  عل��ى  معه��م،   والتعام��ل 
كان ول��و  ش��وكتهم،  وكس��ر  عليه��م  التغل��ب  يف  ناج��ع  أس��لوب  كل  اس��تعمال   م��ن 
التعام��ل يف  الفط��ري  اإلنس��اني  العق��َد  نكث��وا  أن  بع��د  واحليل��ة،  اخلديع��ة   بأس��لوب 
الن��يِّ حل��روب  وامُلاِح��ظ  عليه��ا،  الن��اَس  فط��َر  ال��ي  اهلل  فط��رَة  وغ��ّروا  اآلخري��ن،   م��ع 
حروب��ا َلَوجده��ا   )Q( املؤمن��ني  أم��ِر  الش��رعي  وصّي��ِه  وح��روِب  اإلس��ام  ص��در  يف   )O( 
يري��د م��ن  عل��ى  وح��رب  ث��ورة  وه��ي  أجله��ا،  م��ن  وحت��ارب  واملب��ادئ  للقي��م   تؤس��س 
انتش��ر اإلس��ام  دي��ن  أن  م��ن  البع��ض  يتناقل��ه  م��ا  يندف��ع  وبذل��ك  وتش��ويهها،   هدمه��ا 
ذل��ك إىل  اضط��ر  ول��و  واإلنس��انية  واألخ��اق  القي��م  لينش��ر  انتش��ر  ه��و  ب��ل   بالس��يف، 
)آخ��ر ب��اب:  وم��ن  إلي��ه  بالنس��بة  أخ��را  خي��ارا  كان��ت  ال��ي  احل��رب  طري��ق   ع��ن 
ب��ني مبادئ��ه  وينش��ر  اإلص��اح  راي��ة  يرف��ع  اإلس��ام  أن  نع��رف  وبذل��ك  الك��ي(،   الع��اج 

الس��يف. بق��وة  ول��و  الن��اس 
يرج��ع أن   - العص��ر  ه��ذا  يف   - يري��د  م��ن  م��ع  الئ��م  لوم��ة  اهلل  يف  تأخذك��م   ف��ا 
العظي��م اإلس��ام  مع��امل  يش��ّوه  وأن  منه��ا،  أش��د  ب��ل  األوىل  جاهليته��ا  إىل   باإلنس��انية 
والش��عوب، األم��م  وم��ردة  اآلف��اق  وش��ذاذ  واملرتزق��ة  القتل��ة  واس��تئجار  واملك��ر   باحليل��ة 
)O( نبي��ه  س��نة  م��ن  ه��دي  عل��ى  س��ائرين  ذل��ك  يف  ب��اهلل  تس��تعينوا  أن   وعليك��م 
وعلي��ه االس��تعانة  وب��اهلل  ق��وة،  م��ن  اس��تطعتم  م��ا  هل��م  تُع��دوا  وأن  الك��رام،  بيت��ه   وأه��ل 

عم��ران:621 آل  ِكي��ِم(  احْلَ اْلَعِزي��ِز  اهللَِّ  ِعْن��ِد  ِم��ْن  ِإالَّ  النَّْص��ُر  )َوَم��ا  الت��وكل، 

احلرب خدعة
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 :)Q(  قال أمر املؤمنني   
اَجاِت  احْلَ ِلَذِوي  )واْجَعْل 
ِفيِه  هَلُْم  ُغ  ُتَفرِّ ِقْسمًا  ِمْنَك 
هَلُْم  وَت������������ِْلُس  َشْخَصَك، 
ِلسًا َع�������������اّمًا، َفَتَتَواَضُع  جَمْ
ِفيِه هلِلَِّ الَِّذي َخَلَقَك، وُتْقِعُد 
ِمْن  وَأْعَواَنَك  ُجْنَدَك  َعْنُهْم 
]وهم  وش�������َُرِطك  َأْحَراِسَك 
رج�����������������ال الشرطة[، َحتَّى 
َغْرَ  ُمَتَكلُِّمُهْم  ُيَكلَِّمَك 
متعلثٌم[،  أو  ]مرتدٌد  ُمَتَتْعِتٍع 

 )O( ْعُت َرُسوَل اهلِل َفِإنِّي َسِ
)َلْن  َمْوِطٍن:  َغْرِ  يِف  َيُقوُل 
ِعيِف  ٌة اَل ُيْؤَخُذ ِللضَّ َس ُأمَّ ُتَقدَّ
َغْرَ   ، اْلَقِويِّ ِمَن  ُه  َحقُّ ِفيَها 
ْرَق  اخْلُ اْحَتِمِل  ُثمَّ  ُمَتَتْعِتٍع(، 
بالكام،  العنف  أو  ]الشدة، 
الّتصرف[  وُسوُء  احَلمق  أو 
يف  ]التحر  واْلِعيَّ  ِمْنُهْم 
يَق  الضِّ َعْنُهُم  وَنحِّ  الكام[، 
َيْبُسِط  ]التكر[،  واأَلَنَف 
َأْكَناَف  ِبَذِلَك  َعَلْيَك  اهللَُّ 

كلمات من نور

وُيوِجْب أخالق وسياسة املسؤول مع مراجعيه.. ِتِه،  َرمْحَ ]جوانب[ 
َما  وَأْعِط  َطاَعِتِه،  َثَواَب  َلَك 
اٍل  َأْعَطْيَت َهِنيئًا واْمَنْع يِف ِإْجَ

وِإْعَذاٍر(.
نفيسة  وشذرات  كلمات    
وتطرز  الذهب،  مباء  تكتب 
تعلق  ثم  احلرير،  خبيوط 
أعني  وأمام  مكان  أعز  يف 
املسؤولني، وأمام كل من له 
من  ألنها  ومسؤولية،  سلطة 
يعد  الذي  اخلالد  العهد  ذلك 
به  دستورًا عمليًا هلم يستعني 
والة األمر والساسة على أداء 
حال  أفضل  على  وظائفهم 
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الشيخ هاني الكناني
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وأمت وجه، ويرؤون ذممهم من 
حقوق اهلل واآلدميني، فُيضمُن 

بذلك صاُح الباِد والعباد.
للمسؤول  أن  الواضح  ومن    
احلقوق  من  جلًة  واحلاكم 
ومن  عليه،  والواجبات  له، 
الناس  على  حقوقه  جلة 
تطبيق  والطاعة يف  االحرتام، 
النظام  حتفظ  الي  القوانني 
األمن  دعائم  وترسي  العام 
الناس،  حياة  يف  واالستقرار 
جلة  عليه  ذاته  الوقت  ويف 
واملسؤوليات،  الواجبات  من 
ومنها هذه املقطوعة املباركة 
الي   )Q( األمر  كام  من 
الواجبات  من  واحدًة  تتضمن 
)طريقة  وهي  أال  املهمة، 
الرعية(  مع  املسؤول  تعامل 
شؤونهم  يف  له  مراجعتهم  يف 
وأمورهم، وميكننا االستفادة 
ضمن  العلوي  النص  من 

احملورين التاليني:
األول: الواجبات واألخاقيات: 

وهي كالتالي:
  أ- أن خيصص وقتًا كافيًا 
يف  وللمراجعني  له  ومناسبًا 
حسبما  أو  األسبوع  أو  اليوم 
تقتضيه احلالة، الستقبال ذوي 
الناس،  عامة  من  احلاجات 
وأن ال حيتجب بشخصه عنهم 

وينأى ببدنه عن خمالطتهم.
عند  هلل  يتواضع  أن  ب-    
جملسه،  يف  رعيته  استقبال 
ألن التواضع هلل يكبح جاح 
ما  إذا  بالسوء  األمارة  النفس 
أو  التعالي  أو  الغرور  أرادت 
التكر، ألن املنصب والرتبة 
خماطُر  الكبرة  واملسؤولية 
واحملاسبة  احلذر  تقتضي 

دائمًا.

املسؤوُل  حَيجَب  أن  ج-    
وحّراَسُه  محايَتُه  واحلاكُم 
يف  منهم  املكاَن  وخُيلي 
جملسه مع الناس كي ال َيقَع 
الناُس يف حرج وحياء وخوف 
ألن  ومطالبهم،  كامهم  يف 
والشرطة  احلراس  وجود 
اخلوف  ُيدخل  اجمللس  يف 
الناس، فيسبب  والرعب على 
مطالبهم  عن  اإلحجام  ذلك 

وحوائجهم.

  د- أن يوسع صدره وصره 
من  يصدر  ما  لكل  وحتمله 
وقساوة  شدة  من  الناس 
املراجعة  أثناء  وخشونة 
وتقديم الطلبات، ألن املراجع 
قد يكون من بعض الطبقات 
الي يصدر منها ذلك التصرف 
اخلشن والغليظ، فنهى اإلمام 
والقساوة  الغلظة  عن   )Q(
 )Q( قال  وكما  منها،  ومنع 
َياَسِة  يف كام آخر له: )آَلُة الرِّ
ْدِر) نهج الباغةج4،  َسَعُة الصَّ
ِمْن  )َما   :)Q( الصادق  وقال 

َزاَده  ِإالَّ  َغْيظًا  َكَظَم  َعْبٍد 
ْنَيا  اهللَّ َعزَّ وَجلَّ ِعّزًا يِف الدُّ
َعزَّ  اهللَّ  َقاَل  وَقْد  واآلِخَرِة، 
: ) واْلكاِظِمنَي اْلَغْيَظ  وَجلَّ
واهلل  النَّاِس  َعِن  واْلعاِفنَي 
ِْسِننَي(، وَأَثاَبه اهللَّ  حُيِبُّ احمْلُ
َذِلَك(الكايف  َغْيِظه  َمَكاَن 

ج2ص110.
 ه�- أن ال يضّيق عليهم يف 
عليهم  يفرض  وال  جملسه 
وال  مراعاتها،  يصعب  آدابا 
يلقاهم بالكر وأبّهة الوالية 

والّرياسة.
  و- أن ال يقرن عطاءه للناس 
استجاب  إذا  واألذى  باملن 
لطلباتهم وقضى حوائجهم، 
إجابة  على  يقدر  مل  وإذا 
رفيقًا  رّدا  يرّدهم  طلبوا  ما 
جيًا ويعتذر منهم يف عدم 

إمكان إجابة طلبهم.
أدى  من  ثواب  الثاني: 
املطلوبة:  بالصورة  واجباته 
اجلزاء  من  يعطى   فإنه 
والثواب ما تنفتح له جوانب 
الرمحة املتعددة الي تشمل: 
والرزق  والعافية  املغفرة 
وغرها  احلسنة،  والعاقبة 
من شعب الرمحة وأصنافها 
يساوي  وكذلك  املباركة، 
)الطائع  عمل  هذا  بعمله 
العابد( الذي نصب سجادته 
أن  إال  والطاعة،  للعبادة 
نصب  واحلاكم  املسؤول 
حمراَب  ليكوَن  مكتَبُه 
أخاَقُه  وفرش  عبادِتِه، 
سجادَة  لتكون  وأدَبُه 

صاتِه!
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:)Q(  قال أمير المؤمنين
اَجاِت  )واْجَعـــــــْل ِلَذِوي احْلَ
ِفيِه  هَلُْم  ُتَفرُِّغ  ِقْســمًا  ِمْنَك 
َشْخَصــَك، وَتــــــــــــِْلُس 
ِلسًا َعـــــــــــــاّمًا،  هَلُْم جَمْ
اّلــــــَِذي  هلل  ِفيِه  َفَتَتَواَضُع 
َخَلَقَك، وُتْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك 
وَأْعــَواَنَك ِمـــْن َأْحَراِســـَك 
َحتَّـــــــــى  ، ِطك شـــــــَُر و
ُيَكلَِّمــَك ُمَتَكلُِّمُهْم َغـــْيَ 

ُمَتَتْعِتٍع



من املعروف عند الناس أنه عند تشكيل أيِّ 
جهاٍز من األجهزة األمنية ك�)األمن الوطين( 
مثًا فإنه ُيعَلُم أنه توجد حاجٌة ُملِّحة، وخماطُر 
وتهديداٌت تستهدُف االستقراَر الوطين، فتقوُم 
خماطر  بدفع  عندئٍذ  القائمُة  احلكومُة 
التهديدات من أي عدو، وذلك ببناء وتشكيِل 
احلفاظ  مهّمة  عاتقِه  على  يأخُذ  جهاٍز أمينٍّ 
على أمِن الوطن وسامتِه، لكن: عندما نقرأ 
أعماقنا  من  ينطلق  العقائدي(  )األمن  عنوان 

هذا السؤال:
    ملاذا األمن العقائدي؟ وهل هنالك خماطُر 
وتهديدات تستهدف العقيدة اإلسامية كي 

؟ يتوجب علينا تشكيل جهاِز أمٍن عقائديٍّ
    ال خَيفى على ُكلِّ مسلٍم متتبٍع ما يتعرُض 
وصيحة  شعواء،  من محلة  اليوَم  اإلساُم  له 
عمياء، تستهدف مبادئه وعقائده، وتستهدف 
ثوابته وهويته األصيلة، باسم العداوة العلنية 
مرًة  نفسه  اإلسام  وباسم  مرًة،  لإلسام 

أخرى!
ثنى  لئيم، قد  لنا عدٌو  انرى      فمن جهٍة 
ركبتيه، وفتل ساعديِه، واستطال بشبهاته، 
التهم،  لنا  واستعرض بتشكيكاته، فكال 

نعمة األمن

إلضعاف  منه  سعيًا  والشتم،  بالسب  ورمانا 
اعتقادهم  عن  الناس  وزعزعة  الدين،  هذا 
اليقني، وهذا ما جنده يف فكر كل التيارات 
اإلسام  نظام  تعادي  الي  واملادية  اإلحلادية 
ينشأ  مل  والصراع  العداء  وهذا  وتشريعه، 
املعاصرة  املادية  الفلسفات  تفرزه  ومل  اليوم، 
فحسب، بل نشأ ذلك العداء منذ بزوغ فجر 
اإلسام، ومنذ أن صدع البشر النذير بإعان 

نبوته بالرسالة اإلسامية السمحاء.
     ومن جهٍة أخرى ابُتليت األمُة اإلسامية 
إساميٍة  وتياراٍت  متشّددٍة،  أفكاٍر  بنشوِء 
قد  متطرفة،  جاعاٍت  ِل  وَتشكُّ ُمنحرفٍة، 
أخذت الديَن من غِر أهلِه، وفسرت أحكاَمُه 
بغِر مضمونِه وشكِلِه، بادراٍك ناقٍص وقياٍس 
للشعوب  اإلساَم  ُر  ُتصدِّ فأخذت  بائٍس، 
واحلرِق  والذبِح  الّدِم  بصورة  مغلفا  األخرى 
والتمثيِل باإلنسان أميا متثيل! فما ِمْن أجنيٍّ 
يسمُع باإلساِم أو املسلِم إال وَسَبَق إىل ذهنِه 
سبِق  قبَل  واإلرهاُب  والتفجُر  والقتُل  الَذْبُح 

ماحِة! الرَّمحِة والسَّ
 تابعونا يف العدد القادم...

هاني عبد الرضا

ملاذا األمن العقائدي؟
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ُموُد وال ُيْكِديِه اإلْعَطاُء  ْمُد هلِلَِّ الَِّذي ال َيِفُرُه امَلْنُع واجْلُ قال أمر املؤمنني )Q( :)) احْلَ
وُد، ِإْذ ُكلُّ ُمْعٍط ُمْنَتقٌص ِسَواُه، وُكلُّ َماِنٍع َمْذُموٌم َما َخاُه، وُهَو املَنَّاُن ِبَفَواِئِد  واجْلُ
َر َأْقَواَتُهْم وَنَهَج َسِبيَل  النَِّعِم وَعَواِئِد املَِزيِد واْلِقَسِم، ِعَياُلُه اخْلَاِئُق َضِمَن َأْرَزاَقُهْم وَقدَّ
ِبَأْجَوَد ِمْنُه مِبَا مَلْ ُيْسَأْل.....((نهج  َلَدْيِه، وَلْيَس مِبَا ُسِئَل  اِلِبنَي َما  ِإَلْيِه والطَّ اِغِبنَي  الرَّ

الباغة ج1 ص145
  هذا جزٌء من خطبة موالنا أمر املؤمنني )Q( املعروفة خبطبة األشباح، وذلك أن 
رجًا أتاه فقال له: يا أمر املؤمنني صف لنا ربَّنا مثلما نراه عيانًا لنزداد له حبًا وبه 
معرفة، فغضب سيد األوصياء )Q( ونادى الصاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غصَّ 
املسجد بأهله، فصعد منر الكوفة وهو مغضٌب، متغُر الّلون، فحمد اهلل وأثنى عليه 

وصّلى على النَّي )O( ثم قال:.....
   نظرة إجالية للخطبة املباركة: رويت هذه اخلطبة اجلليلة يف كتب علماء الشيعة 
األبرار، ومع هذا فاخلطبة  ربيع  التوحيد، والزخمشري يف  والسنة، كالصدوق يف 
شاهدة لنفسها، كالضوء ال حيتاج إىل مظهٍر يظهره، بل هو ظاهر بنفسه، فألفاظها 
الباهرة ومعانيها القاهرة ال حتتاج معهما إىل إسناد متواتر، وكما قال السيد ابن 

طاووس: )من املستبعد أن تصدر مثل هذه املضامني من غر املعصوم (.
  خطبٌة تفيض فصاحًة ورقة وعذوبة وباغة، حتى قال فيها ابن أبي احلديد املعتزلي، 
الكام  هذا  جاء  إذا  الشريف:  الباغة  نهج  الذين شرحوا  السنة  علماء  أحد  وهو 
الرباني، واللفظ القدسي، بطلت فصاحة العرب، وكانت نسبة الفصيح من كامها 
� أي كام العرب � إليه نسبة الرتاب إىل النضار اخلالص(، ويضيف قائًا: )وأقسم 
أن هذا الكام إذا تأمله اللبيب اقشعر جلده، ورجف قلبه، واستشعر عظمة اهلل يف 

َروِعه وَخَلده، وهام حنوه وغلب الوجد عليه وكاد أن خيرج من مسكه شوقًا(.
سبب التسمية: ُسيت خبطبة األشباح ألنها تضمنْت ذكَر املائكة، واألشباُح كنايٌة 
عنها، وقيل: إن مفردة األشباح وردت فيها كما وردت يف توحيد الصدوق )وكيف 
ُيوصف باألشباح ويُنعت باأللسن الفصاح(، وقيل لطوهلا وأحد معاني الشبح هو الطول 

واالمتداد.

كلمات وخطب

خطبة األشباح )تسميتها وبالغتها ومعطياتها(
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هكذا كانوا

جاءت إىل النيِّ )O( امرأٌة وقالت: امحلين يا رسول اهلل على 
بعر، فقال: بل حنملك على ابن البعر، فقالت: ما أصنع به، إنه 
ال حيملين، فقال )O(: هل من بعر إال وهو ابن بعر؟! جامع 

السعادات ج2ص225
  هذه القصة هي واحدٌة من لطائف ُخُلق الني )O( ومزاحه مع 
أتباعه وحمبيه، إذ كان )O( ميازح الناس ويداعبهم بأخاقه 
الكرمية وطبعه اللطيف من دون أن يتضمن مزاحه )O( أي 
حمذور كالكذب أو إيذاء الغر وحاشاه من ذلك، وأيضًا كان 
مزاحه )O( يف مواقف قليلة ونادرة حتصى بعدد األصابع، ولو 
بيته  أهل  عن  أو   )O( عنه  نقلت  الي  الروايات  تلك  تفحصنا 
تساهم يف  جليلة  وأهداف  غايات  على  تنطوي  لوجدناها   )O(
وأتعابها،  الدنيا  ضغوطات  عنهم  وختفف  الناس،  نفوس  عاج 
األسلوب  بذلك  والسرور  السعادة  عليهم  يدخل   )O( فكان 
اجلميل واخُلُلق العظيم، قال الصادق )Q(: )ولقد كان رسول 
اهلل )O( يداعب الرجل يريد أن يسره( الوسائل ج12ص113، ألن 
ص ويداوي  الني )O( طبيٌب دواٌر بطّبِه، والطبيب كما ُيشخِّ
األمراض العضوية، فإنه يتفنن باألساليب النفسية الي يداعب 
فيها مرضاه ختفيفًا عنهم ومداواًة هلم من األمراض واالحتقانات 
املستحب  أو  اإلجيابي،  ب�)املزاح  نسميه  قد  ما  وهذا  النفسية، 

باصطاح الشرع(.
  ولكن يرز لنا قسٌم آخر من املزاح خيرج عن احلد املسموح 
والكذب  األذى  على  فينطوي  باإلفراط،  ويتصف  شرعًا  به 
والغيبة وما شابه ذلك فَيحُرم عندئٍذ، ولنسّمِه ب�)املزاح السلي، 
أو احملرم(، وعلى هذا األساس حنن حباجة إىل تسليط األضواء 
أوساطنا،  يف  كبرة  بصورة  يستشري  الذي  القسم  هذا  على 

ومعرفة املوقف الشرعي منه، وهو على صور عديدة:
  1- املزاح الذي جير إىل الكذب: كما لو أراد أحد أن ُيضحك 
كبعض  بالكذب  فيقع  واقعي  غر  كامًا  فيفتعل  اآلخرين 

)النكات( املتعارفة، وهذا حمرٌم قطعًا، ألنه من الكذب. 

رُع وامُلزاح ...................................................................................... الشَّ
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له  ملا  جيوز،  وال  حمرٌم  وهو  اآلخر:  اجلنس  مع  املزاح   -2   
األوساط  يف  وشائع  منتشر  القسم  وهذا  تداعيات حمرمة،  من 
كالفيس  اإللكرتونية  املواقع  ويف  املوظفني  وأوساط  الطابية 
بوك واملنتديات، وينتشر أيضا يف البيوتات واألسر املنفتحة بعضها 
على بعض والي ال تراعي جانب احملرمات، فُيمازح الرجل ابنة 
عمِه وخالِه وجرانِه وهي أجنبيٌة عنه فيقعون يف احلرام والعياذ 

باهلل.
  3- املزاح الذي جير إىل الكراهية والبغضاء: قال أمر املؤمنني 
ويورث  احلقد(،  )وهي  السخيمة  فإنه جير  واملزاح  )إياك   :)Q(
الضغينة، وهو السب األصغر( الوسائل ج8 ص482، فكم نرى 
أواصرها،  وفك  املزاح  أفسدها  قد  وطيبة  محيمة  عاقة  من 

وشتت أهلها.
  4- املزاح الذي جير إىل بعض الضمانات املالية: كتحمل دية 
من يتمازح معه فيما لو جرحه أو كسره أو غر ذلك، أو حتمل 
خسارة شيء يكسره أو يتلفه، فا بد من دفع تلك الضمانات أو 
التصاحل عليها أو براءة الذمة منها و إال كانت يف ذمة املتسبب.

القسم من  آخر: وهذا  إنسان  الذي جير إىل غيبة  املزاح   -5  
أكثر األقسام الي ُيبتلى بها الكثر من الناس عندما جيتمعون 
ويلتقون، فيتمازحون على حساب إنسان آخر غائب عنهم بإظهار 
عيوبه ونقائصه، فيتشارك الكل بغيبٍة جاعيٍة يأثم فيها اجلميع.

أو فئة  أو عشرة  بإنسان  السخرية  يؤول إىل  الذي  املزاح   -6  
معينة أو منطقة أو مكان أو غر ذلك، ألنه من التحقر بالغر 
السخرية  كانت  لو  فيما  احملرمة  الغيبة  من  أو  حمرم،  وهو 
)يا  تعاىل:  قوله  يف  عباس  ابن  قال  اآلخرين،  عيوب  تكشف 
ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرة وال كبرة إال أحصاها( 
بذلك  القهقهة  والكبرة:  باملؤمن،  باالستهزاء  التبسم  الصغرة: 
)جامع السعادات ج2ص222(، قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 
ِنَساٌء مِّن  َواَل  ْنُهْم  مِّ َخْرًا  َيُكوُنوا  َأن  َعَسى  َقْوٍم  ن  َقوٌم مِّ َيْسَخْر 
ْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َواَل َتَناَبُزوا  نَِّساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخْرًا مِّ
ْ َيُتْب َفُأْوَلِئَك ُهُم  ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِمَياِن َوَمن ملَّ

وَن( احلجرات/11........واحلمُد هلِل ربِّ العاملني.... املُِ الظَّ

رُع وامُلزاح ...................................................................................... الشَّ
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سورة  يف  تعاىل  قال      
َما  هَلُْم  وا  )َوَأِعدُّ األنفال: 
ٍة َوِمْن ِرَباِط  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
اهللَِّ  َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اخْلَ

األنفال/60
مر  على  الدول  تسعى    
العصور إىل حفظ استقرارها 
واستمرارها لتبقى أطول مدة 

ُدوِنِهْم  ِمْن  َوَآَخِريَن  َوَعُدوَُّكْم 
َوَما  َيْعَلُمُهْم  اهللَُّ  َتْعَلُموَنُهُم  اَل 
ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يِف َسِبيِل اهللَِّ 
ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن(

وقل اعملوا

األمن واإلنسان
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ممكنة، كي تسجل اسها 
التأريخ،  صفحات  يف  المعًا 
السعي  هذا  مظاهر  وأبرز 
يتجلى يف حتصني ثغورها عن 
اعتداءاتهم  و  الغرباء  مطامع 
على سيادة تلك الدولة، فتضع 
متخصصني يف جمال الدفاع، 
تأخذ  لذلك،  وزارات  وُتنشئ 
اجليوش  إعداد  عاتقها  على 
العدو  نوع  حسب  املتخصصة 
املتوقع، وكلما كانت الدولة 
هذا  يف  ونباهة  جهدًا  أكثر 
أمنًا  أكثر  كانت  اجلانب 
الدول  بني  ًوهيبًة  واستقرارا 

األخرى.
اإلنسان  دولة  ختتلف  وال    
كثرًا،  النظام  هذا  يف 
أيضًا  اإلنسانية  فالشخصية 
َمعرضًا  وقوعها  ميكن 
حقيقة  هي  بل  لإلعتداء، 
القرآن  ذكرها  قرآنية 
الكريم يف مواضَع عدٍة قال 
ُخُطَواِت  َتتَِّبُعوا  )َواَل  تعاىل: 

ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي(  الشَّ
البقرة/208، وقال تعاىل: 

َعُدوٌّ  ِلإْلِْنَساِن  ْيَطاَن  الشَّ )ِإنَّ 
فإنا  إذن  يوسف/5،    ُمِبنٌي( 
لإلنسان  عدو  بوجود  نقطع 
هذا  الرجيم  الشيطان  وهو 

أواًل.
ال  العدو  هذا  إن  وثانيًا:    
اإلنسان  دولة  على  يعتدي 
السرية،  بالتجسس واألسلحة 
يصرح  هو  بالعكس  بل 
)َقاَل  علنًا:  اعتدائه  بطريقة 
هَلُْم  أَلَُزيَِّننَّ  َأْغَوْيَتيِن  مِبَا  َربِّ 
ِعنَي(  يِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأْجَ
إىل  قاصد  فهو  احلجر/39، 
اهلل  بنّي  وقد  اإلنسان،  غواية 
تفصيًا،  الغواية  تلك  تعاىل 
ْيَطاُن  )الشَّ شأنه:  جل  قال 
َوَيْأُمُرُكْم  اْلَفْقَر  َيِعُدُكُم 
َيِعُدُكْم  َواهللَُّ  ِباْلَفْحَشاِء 
َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًا َواهلل َواِسٌع 
وقال  البقرة/268،  َعِليٌم( 
ْيَطاُن  الشَّ َذِلُكُم  َا  ِإنَّ تعاىل:) 
اُفوُهْم  خَتَ َفَا  َأْوِلَياَءُه  وُِّف  خُيَ
ُمْؤِمِننَي(  ُكْنُتْم  ِإْن  َوَخاُفوِن 
وقال  عمران/175،  آل 

تعاىل: )َيِعُدُهْم َومُيَنِّيِهْم َوَما 
ْيَطاُن ِإالَّ ُغُروًرا(  َيِعُدُهُم الشَّ
تعاىل  وقال  النساء/120، 
ْيَطاُن  ُيِريُد الشَّ َا  أيضًا: )ِإنَّ
اْلَعَداَوَة  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  َأْن 
املائدة/91،  َواْلَبْغَضاَء( 
وغرها من اآليات الكرمية 
الغواية  طرق  حكت  الي 
الي يعتمدها الشيطان ضد 

هدى اإلنسان.
تبارك اسه  اهلل  :إن  وثالثًا 
رمبا  حقيقة  لنا  ذكر 
أثبتها  لذا  البعض  ينساها 
الباري الكريم ضمن آياته 
)َفَقاِتُلوا  فقال:  القرآنية 
َكْيَد  ِإنَّ  ْيَطاِن  الشَّ َأْوِلَياَء 
َضِعيًفا(  َكاَن  ْيَطاِن  الشَّ

النساء/76.
ويقول:  سائل  يسأل  ورمبا 
 - الثاثة  األمور  هذه  مع 
وتشخيص  العدو  معرفة 
 - بضعفه  والعلم  اعتدائه 
اإلنسان  نرى  ال  إذن  ملاذا 

دائمًا منتصرًا؟
إن  الواضح:  واجلواب    
اهتمت  رمبا  اإلنسان  دولة 
وأبدعت  عديدة  جبوانب 
اختيار  من  فيها  وجنحت 
والوظيفة  واملسكن  امللبس 
والعمل والسمعة وغرها من 
اجلوانب، لكن يظهر أنها 
األمين،  باجلانب  تهتم  مل 
ونقاط  احلواجز  تضع  فلم 
التفتيش املطلوبة يف أماكن 
خطرة،  ومواقع  هامة 
اإلهمال  هذا  مثل  وطبيعي 
ال  و  عف،  الضَّ غَر  ُينتج  ال 
يلد إال الوهن فيقوى عليها 

الضعيف الرجيم.
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البنني والبنات، كي تستقيَم حياتهم بالشكل 
طيبة  ذخرة  العمل  ذلك  وليكون  املطلوب، 
لآلباء، فعن النيِّ )O( قال: )اذا مات ابن آدم 
يدعو  ولد صاحل   : ثاث  االعن  انقطع عمله 
له ، وعلم ينتفع به ، وصدقة جارية( مسرتك 
الوسائل ج12 ص204، هذا فيما لو أدى اآلباء 
الصحيحة،  بالصورة  مسؤولياتهم  واألمهات 
باهلل  والعياذ  معكوسًا  األمر  كان  لو  وأما 
وزرهم  ويتحملون  وخيمًة،  النتائج  فستكون 

ووزر عياهلم الذين فّرطوا حبقهم.
  فينبغي عليك أيها األب أن تبعدهم عن مراتع 
الفجور والضياع، وأال ترتكهم يرتشفون من 
املياه اآلسنة النابعة من بعض القنوات املتلفزة 
أو االنرتنت، قال تعاىل: )وْأُمر أهلك بالصاة 
واصطر عليها( طه/132، وقال تعاىل ايضًا: 
الشعراء/214،  األقربني(  عشرتك  )وأنذر 

واحلمد هلل رب العاملني .

األسرُة اآلمنة

وإصاح  أهله  بهداية  املؤمن  إن تكليف    
بيته واجٌب مهمٌّ من واجبات الدين قد أمر 
بهداية  مكلفًا  كونه  مع  إضافة  به،  اهلل 
نفسه وإصاح قلبه، قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  َآَمُنوا 
َجاَرُة َعَلْيَها َمَاِئَكٌة ِغَاٌظ ِشَداٌد  النَّاُس َواحْلِ
اَل َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن(

التحريم/6، وعن أبي بصر قال سألت أبا 
)ُقوا  )Q( عن قول اهلل عز وجل:  عبد اهلل 
النَّاُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم 
َجاَرُة(، قلت: هذه نفسي أقيها فكيف  َواحْلِ
اهلل  أمرهم  مبا  )تأمرهم  قال:  أهلي؟  أقي 
وتنهاهم عما نهاهم اهلل عنه، فإن أطاعوك 
قد  وإن عصوك كنت  وقيتهم،  قد  كنت 
قضيت ما عليك( تفسر القمي ج2 ص377.

بأوالده  )مثًا(  األب  ارتباط  كون  إن    
بأوالده  للتأثر  قابٌل  فهو  بايولوجيًا  ارتباطا 
به  حُيتذى  مثًا  ويكون  ومعنويًا(،  )ماديًا 
زرع  حماواًل  وتصرفاتهم،  أفعاهلم  كل  يف 
القيم واملبادئ اإلسامية الرصينة يف ذوات 
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العباءة بين الماضي والحاضر

ثقافاتٌ مهاجرة

يرجع  العباءة  تاريخ  إن  الباحثني:  بعض  يقول    
فإن  العراق،  يف  وخصوصًا  اإلسام  قبل  ما  إىل 
هلا تارخيا عريقا، ذلك أن هلذه العباءة خصوصية 
اجلنوب  مدن  يف  السيما  العراقية  املرأة  عند 
العراقية  املدن  أكثر  فإن  األوسط....  والفرات 
مازالت النساء فيها ترتدي هذه العباءة ملا هلا من 
ارتباط باجلذور أو املوروث العراقي العريق للمرأة 

العراقية .
    قال الشيخ ناصر مكارم الشرازي دام ظله: 
)فإن تسنى للمرأة االحتجاب بالعباءة فذلك حسٌن( 
تفسر األمثل ج11 ص85، لكن هل - يا ترى - 

تأثرت العباءة بالثقافات األجنبية املستوردة؟
واجلواب : نعم - تأثرت العباءة بهذا الغبار على 

مرحلتني:
املرحلة األوىل: مرحلة ترك وهتك احلجاب عمومًا 
وألا  إسامي  ألا  واللباس  بالسفور  واستبداله 
حمتشم  للنساء، والذي مهد هلذه املرحلة غياب 
الثقافة الدينية بصورة كلية عن  وسائل اإلعام.

 املرحلة الثانية : يف هذه السنني األخرة حدثت 
للعباءة  بالنسبة  عمومًا  اخلليج  دول  يف  فعل  ردة 
النسائية، فالكثر من النساء انتقلن من السفور 
الصحوة  أو  الردة  هذه  سبب  لكن  العباءة،  إىل 
جذبت  متعددة  وموضات  موديات  ظهور  هو 
الزينة  لباسًا غرضه  منها  متخذات  النساء  بعض 
خصوصًا تلك األنواع الي تكون مّلاعة أو مطرزة 
وأقول:  جيلة،  بطريقة  خُماطة  أو  ومزركشة 
عودة  أو  العباءة  إىل  عودة  يعتر  ال  األمر  هذا 
العباءة إىل جمتمعنا، بل هو استبدال عباءة السرت 
بعباءة الزينة والتجمل والنتيجة النهائية أن العباءة 
أصبحت من مواد الرتاث يف جمتمعنا فا تدها 

إال عند العجائز الي ترتديها للعادة ال للعبادة!
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بناء شخصية رجل األمن

   إذا ما كانت هناك أسباٌب لنجاح بعض الشخصيات العاملّية ف�)ُحُسُن اخُلُلِق( يأتي على رأس 
تلك األسباب ويف طليعتها، وخذ رسول اهلل )O( مثااًل أكمل لتك الشخصيات الي حفرت اسها 
يف سجل اخللود بسبب املبادئ األخاقية الي قامت رسالته العاملية عليها، فقد كان )O( قبل 
بعثته ُيلّقب بالصادق األمني، والناس يهابونه ويعظمونه لصدقه وأمانته، فالصدُق شعاُرُه وِدثاُرُه، 
كان أوفى الناس عقدًا وعهدًا، فا يستطيع أحٌد أن يذكر له غدرًة وال ِكذبة، ال يف حداثتِه 

وال يف كهولته.
  يف يوم من األيام تّوجَه حنو الكعبِة وأهُل مكَة َحْوهلا، وكانوا قد عّمروا فيها ِعمارًة، ورفعوا  
احلجَر األسوَد من مكانه، فلّما عزموا أن يرّدوُه إىل مكانه األول، اختلفوا مبن يرده؟ فكان كلٌّ 
موا يف أمرِكم من يدخل  منهم يقول: أنا أرّده، يريد الفخر لنفسه، فقال هلم ابُن املغرة: يا قوم حكِّ
 ،)O( قد أقبل عليهم، فقالوا: هذا حممد )O( من هذا الباب، وأجعوا على ذلك، وإذا بالني
وهو الصادُق األمنُي، ذو الشرف األصيل، ثم نادوه فأقبل عليهم، فقالوا: قد حّكمناك يف أمرنا، 
َمْن حيمل احلجر األسود إىل حمله؟ فقال صلى اهلل عليه وآله : هذه فتنة! إيتوني بثوب، فأتوه به، 
فقال )O( ضعوا احلجَر فوقه، وارفعوه من كلِّ طرٍف قبيلٌة، فرفعوه إىل مكانه، والني )صلى 
اهلل عليه وآله( هو الذي وضعه يف مكانه، فتعجبت القبائُل من فعله! وزاد إعجاب أهِل مكَة من 

أخاقه وغزارة حكمته، فلّما نظر أبو طالٍب إىل ُحسنِه وجالِه قال شعرًا:
نوُر وجِهك الذي فاَق يف احُلسِن      ع���لى ُنوِر َش���������������ِسنا واهلاِل
أنَت واهلل يا مناي وس�����������������ؤلي       الذي فاق ن���وره املت��������������������عالي
أنت نور األنام من ه�����اشم الغر       فقت كل العا وكل الكمال

                   فحريٌّ مبن يتسنمُّ املسؤوليات واملناصب أن يتأسى برسول األخاق ومبعوث 
اإلنسانية حممد )O( كي يؤدي الرسالة السياسية أو األمنية باملبادئ الفاضلة واألخاق الطيبة.

الشيخ سعد العابديُحْسُن اخُلُلِق ِسرُّ الَعَظَمة
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اليوم االول: يف هذا اليوم )1 ذي القعدة( سنة )173ه�(، والدة السيدة فاطمة بنت اإلمام موسى بن 
جعفر)Q( على رواية وهي املعروفة اليوم مبعصومة، وهلا مزار عظيم يف مدينة قم، وباإلسناد عن 

اإلمام اجلواد)Q( قال: )من زار عمي بقم فله اجلنة(.
  اليوم التاسع: يف هذا اليوم )9 ذي القعدة( سنة )60ه�( كتب مسلم بن عقيل )Q( إىل أبي عبد 
اهلل احلسني)Q( خيره أن )18000( شخص قد بايعوا له، ونص الكتاب: )أما بعد، فإن الرائد ال 
يكذب أهله، وإن جيع أهل الكوفة معك، وقد بايعين منهم مثانية عشر ألفًا، فعجل اإلقبال حني 

تقرأ كتابي، والسام(.
  اليوم احلادي عشر: يف هذا اليوم )11 ذي القعدة(، يوم اجلمعة، وقيل: اخلميس، سنة )148ه�(، 
والدة اإلمام علي بن موسى الرضا)Q(. وقيل: يف 11 ربيع األول سنة )153ه�(، وقيل: يف 11 ذي 

احلجة سنة )153ه�( واألول هو املعتمد.
  اليوم الثالث والعشرون: يف هذا اليوم )23 ذي القعدة( سنة )203ه�(، شهادة اإلمام علي بن موسى 
الرضا)Q( )على رواية(، ويف هذا اليوم أيضًا )23 ذي القعدة( سنة )5ه�(، كانت غزوة بين قريضة.

الكعبة،  من حتت  األرض  دحيت  القعدة(،  ذي   25( اليوم  هذا  والعشرون: يف  اخلامس  اليوم    
واملسمى بيوم دحو األرض.

  اليوم السادس والعشرون: يف هذا اليوم)26 ذي القعدة( سنة )10ه�(، توجه الني)O( وأصحابه 
من املدينة حلجة الوداع، وقيل: يف 25 ذي القعدة.

 ،)Q(شهادة اإلمام حممد بن علي اجلواد )�آخر ذي القعدة: يف آخر يوم من ذي القعدة سنة )220ه  
وهو ابن 25 سنة وشهرين ومثانية عشر يومًا، ودفن ببغداد يف مقابر قريش عند قر جده موسى بن 

.)Q(وقد كان املعتصم أشخصه إىل بغداد يف أول هذه السنة الي تويف فيها ،)Q(جعفر
 

مناسبات شهر ذي القعدة
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وقفة مع القانون

نظام الحكم في العراق
األستاذ قاسم هيال
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  نّصِت املادُة )1( من ُدستوِر جهورية العراق 
)جهورية  أن:  على  النافذ   )2005( لسنة 
ذاُت  مستقّلٌة  واحدٌة  احتاديٌة  دولٌة  العراق 
سيادٍة كاملٍة، نظُام احُلكِم فيها ُجهوريٌّ 
ستوُر  الدُّ وهذا   ، ِدميقراطيٌّ  ) )برملانيٌّ ِنيابيٌّ 

َضامٌن لَوحدِة الِعراق(.
   وحبسب الفقه القانوني الدستوري، تتألُف 
أو  دولتني  احتاد  من  عادًة  االحتادية  الدولُة 
أشكااًل  املتحدة  الدولُة  تتخذ  وقد  أكثر، 
متعددة، َتَبعًا لنوِع اإلحتاد بني الدول الداخلة 
الدستور احلالي  اعتماده يف  والذي مت  فيه، 
)الفدرالي(، حيث  نوُع االحتاد املركزي  هو 
تتنازل كل دولة داخلة يف االحتاد، عن بعض 
اخلارجية،  سيادتها  وعن  الداخلية  سلطاِتها 
بالدولة  املسّمى  اجلديد  القانوني  للكيان 
األعضاُء  الدوُل  تفقُد  وهلذا  االحتادية، 
أقساٍم  جمرَد  وَتصبُح  الدولية،  شخصيَتها 
الدستوُر  وخيوُِّل  اإلحتاد،  داخَل  دستورية 
االحتادي الدولَة االحتادية ُسلطًة مباشرًة على 
االحتاُد  ويقوُم  األعضاء،  ويات  الدُّ مواطين 
املركزيُّ على أساِس توزيِع مظاهِر السلطِة 
الداخلية بني احلكومة االحتادية املركزية 
من ناحية، وحكومات الدويات املتحدة من 

ناحية أخرى.
   بينما كان العراُق قبل عام )2003( دولًة 
بسيطًة، والدولُة البسيطُة تعين وجوَد سلطٍة 
واحدة يف املركز، وكان هذا النظاُم يناسُب 
ولكن  نسبيًا،  صغرٌة  دولٌة  ألّنه  العراق، 
نتيجة تداعيات ما بعد سقوط النظام السابق 

تعين  والي  االحتادية،  الدولة  اعتماد  مت 
واألقاليم،  املركز  بني  السلطة  انقساَم 
دويلٍة صغرة،  مبثابِة  اإلقليُم  ُيعاَمُل  َحيُث 
ولذلك تتكرُر دعوُة األكراِد بطلِب تقريِر 
املصر، أي اإلنفصال عن العراق وتشكيل 

دولة كردية مستقلة.
النظاُم  هو  النيابي،  بالنظام  وُيقَصُد     
بني  الفصِل  أساِس  على  القائم  السياسيِّ 
السلطات، ويف هذا النظام جيب أن تكوَن 
ثقِة جملِس  التنفيذيُة حائزًة على  السلطُة 
النُّواب، ومتى ما فقدت هذه الثقة فعليها 
أن تستقيَل، ومن ناحيٍة ُأخرى - ولكي ال 
دائمًا-  املهيمن  النواب هو  يكون جملس 
تطلَب  أن  تستطيُع  التنفيذيَة  السلطَة  فإن 
النُّواب،  َرئيِس اجُلمهورية َحلَّ جملِس  من 
تكون  وبهذا  جديدٍة،  انتخاباٍت  وإجراَء 
يف  التنفيذية  والسلطُة  التشريعيُة  السلطُة 
هذا النظام متوازيتني، فلكلٍّ منهما ساٌح 

َتشهرُه بوْجِه اأُلخرى عند احلاجة.
رئيسني،  بوجوِد  النظام  هذا  ويتميُز     
الوزراِء،  ورئيُس  اجلمهوريِة  رئيُس  هما 
لكنَّ دوَر رئيِس اجُلمهورية يف هذا النظاِم 
ضعيٌف إىل حدٍّ كبر، حيُث ترتكز القوُة 

والسلطُة بيِد رئيِس الوزراء.
ستوري إىل )اإلسام(  ُع الدُّ    ومل ُيشِر املشرِّ
يف  احلكم  لنظام  املخصصة  املادة  يف 
املادة  إليه يف  وبقوة  أشار  أنه  إال  العراق، 
)2( املخصصة لذكر دين الدولة الرسي، 
وهذا ما سنتناوله يف العدد القادم، إن شاء 

اهلل تعاىل.
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وخدماته،  النقال  اهلاتف  وظائف  تعدد  مع 
فرد  كل  وأضحى  استعماالته،  كُثرت 
متعلقا به إىل حد اإلدمان، يستعمله أين ما 
ومتباينة  متعددة  مآرب  لقضاء  وارحتل  حل 
وإْن مل  يف كل حلظة وحني، يشغله حتى 
يقض أي غرض، ليلعب ويتسلى ويستمع إىل 
يشغل  مما  ذلك  وغر  وفيديويات  قصائد 
الوقت، سواء داخل  به اإلنسان نفسه لقتل 
املنزل أو خارجه، يف الشارع، يف العمل، يف 
احملمول  اهلاتف  أضحى  لقد  مكان،  أي 
يستهلك وقتًا الشعوريًا، إذ يهيمن على كل 
يسرة،  ليست  زمنية  ملدة  ويشغله  شخص 
واجباته  وينسيه  مبهامه  القيام  عن  يصرفه 
وارتباطاته ومواعيد أشغاله وأعماله اليومية.

كثرة  األخرة  اآلونة  يف  ُياحظ  ومما    
اهلاتف  ألجهزة  الشرطة  منتسي  استخدام 
من  يعّد  وهذا  الواجب،  تأدية  أثناء  النقال 

مخالفات تحتاج إلى تشريع

التصرفات اخلاطئة، وهو يف حقيقته تضييع 
لألمانة يف أداء واجبهم، ولقد وصل األمر جند 
))أنا  املنتسبني وكأنه يرفع شعار  فيه بعض 
مشغول(( بينما هو جالس على اهلاتف النقال 
طوال وقت الواجب، وإذا وصلت الظاهرة إىل 

هذا احلد فيجب وضع حد هلا.
  ونود هنا أن نستغل هذه الفرصة لنوضح حجم 
التأثرات السلبية على جسد اإلنسان الناجة 
من كثرة استعمال اهلاتف النقال، راجني من 
إخواننا منتسي األجهزة األمنية أخذها بنظر 
االعتبار، فقد أثبتت البحوث الطبية يف جمال 
التشخيص العصي ووظائف اجلهاز السمعي، 
أن اإلفراط يف استعمال اهلاتف احملمول يتسبب 
يف أمراض جسمية ونفسية، إذ يؤثر على جهاز 
السمع ووظائف العقل، الشيء الذي ينعكس 
على الصحة اجلسمية ويؤدي إىل اضطرابات 

نفسية، تتطلب عناية طبية معينة.

استخدام اهلاتف النقال أثناء الواجب
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  وعلى العموم يؤدي استعمال اهلاتف احملمول 
ينجم  شديد،  تعب  إىل  طويلة  زمنية  ملدة 
هذه  وقع  يتضاعف  وقد  عصي،  انهيار  عنه 
األمراض لتنتقل إىل أعضاء أخرى ذات الصلة، 
وحتاليل  فحوصات  معه  يستلزم  الذي  الشيء 
املؤثرة  طبية تقصيا ألسباب هذه املضاعفات 

على اجلسم ككل.
  والبد من التذكر بأضرار اهلاتف احملمول 
طويل،  لوقت  استخدامه  تقليل  وإمكانية 
تنبًا لكل أذى قد يصيب صحتهم اجلسمية 
والنفسية إذ إنه ال غنى عن استعمال اهلاتف 
احملمول، ويف إطار احرتام احلرية الشخصية 
وحرية اآلخرين، وحتى يتم استعماله من دون 
من  واستعماله  اإلنسان  جبسد  أذى  إحلاق 
ينبغي  أجلها،  من  أحدث  الي  األهداف  أجل 
استعمال اهلاتف النقال يف األهم والضروري، 

تنبًا لكل تبذير مادي وتأثر معنوي.
  ومن اجلدير بالذكر أنه قد  فشلت الكثر 
من الدراسات الكبرة والشاملة الي أجريت 
املباشرة  العاقة  إظهار  مدن خمتلفة، يف  يف 
بني استخدام اهلواتف النقالة وبني ازدياد خطر 
اإلصابة باألمراض اخلبيثة، وهنا تدر اإلشارة 
الكبرة  الكندية  الدراسة  إىل  بوجه خاص 
الي شلت أكثر من )700.000( شخص ممن 
استخدموا اهلواتف النقالة بني السنوات 1982 
حتى 1995، ول�م ُتثِبْت ه�ذه الدراسة على حن�و 
استخدام  كثرة  بني  املباشرة  العاقة  ق�اطع 
اإلصابة  احتمال  ازدياد  وبني  النقال  اهلاتف 
ابيضاض  أو  اللعابية  والغدد  الدماغ  بسرطان 

ال�دم املعروف ب� )اللوكيميا(.
الذين  بأن األشخاص  احتمال  نعم هنالك     

يعانون حاليًا من الورم، مل يقيموا بشكل 
صحيح املدة الزمنية الي استغرقوها عندما 
كانوا يستخدمون اهلاتف اخللوي بالقرب 
الدكتور  دعا  الذي  األمر  أذانهم،  من 
)رونالد هابرمان( رئيس معهد السرطان يف 
ينشر مؤخرًا حتذيرًا  أن  )بيتسرغ(  جامعة 
استخدام  من  اإلكثار  مغبة  من  صارمًا 

اهلواتف النقالة.
   ومن هذا كله ميكن القول إنَّ استخدام 
منتسي الشرطة للهاتف النقال أثناء تأدية 
شك،  دون  من  مرفوض  تصرف  الواجب 
فيه  يستخدم  حاالٌت  هناك  كانت  وإذا 
بعض املنتسبني اهلواتف أثناء الواجب فهي 
وهلل   - إجااًل  فاملنتسبون  فردية،  حاالت 
احلمد- على قدٍر عاٍل من األمانة، واملهنية، 
استخدام  أّن  ذلك  باملسؤولية،  واإلحساس 
غر  مظهر  الواجب  أثناء  النقال  اهلاتف 
حضاري، ونلفت االنتباه هنا إىل أّنه ال جيب 
على املنتسب أن يرد على اهلاتف النقال أو 
وبشكل  القصوى  للضرورة  إاّل  يستخدمه 
أّنه يف واجب وأنه جيب  سريع، وليتذكر 

أن يؤدي األمانة امللقاة على عاتقه.
الشرطة  منتسي  استخدام  فإنَّ  وأخرًا    
الواجب  أثناء  دائم  بشكل  النقال  للهاتف 
دليل إهمال عملهم، مما يستدعي ضرورة 

وجود تشريع حيد من هذه الظاهرة.

19

1هـ
43

ة 6
عد

الق
ي 

ر ذ
شه

( ل
لث

لثا
د )ا

عد
ال



القول أن اهلل  نافلة      من 
والغش  والربا  السرقة  حرم 
الكيل  وتطفيف  والرشوة 
مال  كل  واعتر  والوزن، 
مشروع  سبب  بغر  أخذ 
فقد  بالباطل،  للمال  أكًا 
قال سبحانه: ))َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  ال  آَمُنوا 
َأْن  ِإالَّ  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم 
َتَراٍض  َعْن  اَرًة  ِتَ َتُكوَن 

ِمْنُكْم((.
السرقة  كانت  ولذا     
الي  اجلرائم  من  جرمية 
وضررها  اجملتمع،  تفسد 
وشررها ميتد إىل اضطراب 
الفوضى،  وإشاعة  األمن 
بني  والقلق  اخلوف  وانتشار 
خلق  والسرقة  اجلماعة، 
ذميم وجرمية ال يتصف بها 
إال خسيس الطباع، فالسارق 
عضو فاشل يف جمتمعه، ال 
له،  يطمَأن  وال  عليه  يعّول 
وعقله  وبصره  سعه  عّطل 

يف  وسخرها  اإلنتاج،  عن 
باخلسة  الناس  عند  ما  أخذ 

والدناءة.
   ولقد أوىل املشرع العراقي 
جبرمية  كبرًا  اهتمامًا 
السرقة، فقد عقد هلا فصًا 
األول  الفصل  وهو  كامًا 
قانون  من  الثالث  الباب  من 
العقوبات العراقي املعدل رقم 
فقد   ،1969 لسنة   )111(
نصت املادة )439( منه على أن 
))السرقة اختاس مال منقول 
عمدًا،  اجلاني  لغر  مملوك 
لتطبيق  منقواًل  مااًل  ويعتر 
أحكام السرقة النبات وكل 
أو  باألرض  متصل  هو  ما 
فصله  مبجرد  فيها  مغروس 
قطفها  جمرد  والثمار  عنها 
واملائية  الكهربائية  والقوى 
حمرزة  قوة  أو  طاقة  وكل 
أخرى، ويعد يف حكم السرقة 
املنقول احملجوز عليه  اختال 
من  أو  إداريًا  أو  قضائيًا 

واملال  أخرى،  خمتصة  جهة 
املوضوع حتت يد القضاء بأي 
وجه ولو كان االختاس قد 
املال وكذلك  مالك  من  وقع 
مثقل  منقول  مال  اختاس 
حبق انتفاع أو بتأمني عيين أو 
حق  به  متعلق  أو  حبس  حبق 
ذلك حاصًا  ولو كان  الغر 

من مالكه((.
   وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن ما 
يأكله السارق من سرقة فهو 
سحت وحرام وظلم وعدوان، 
بالدعاء  يديه  يرفع  والسارق 
له، كيف  اهلل  يستجيب  فا 
ويداه  سارق  لدعوة  يستجاب 
ما  وغصب  بسرقة  تلوثت  قد 
البيوت  سارق  الناس؟!  عند 
وسارق  األراضي  وسارق 
األموال العامة ال ينبت جسده 
يف  يضع  وال  احلرام،  من  إاّل 

فم أوالده إاّل احلرام.
َا     لقد قال اهلل عز وجل: ))ِإنَّ
اهللََّ  اِرُبوَن  حُيَ الَِّذيَن  َجَزاُء 

جريمة وأثر

آثار جرمية السرقة
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اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه 
ُيَصلَُّبوا  َأْو  ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَسادًا 
ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ َأْو 
ِخاٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض((، 
بها  أخذ  عادلة  لعقوبة  وإنها 
فشفت  طويًا  زمنًا  املسلمون 
أن  كما  وأفادت،  وجنعت 
عرة  السارق  يد  قطع  يف 
بالسرقة،  نفسه  حتدثه  ملن 
إليها،  يده  أن ميد  فا جيرأ 
وبهذا حتفظ األموال وتصان، 
وتعيش األمة آمنة على نفسها 

وماهلا. 
   إنَّ السرقة جرمية ال تغفر، 
وال يتخلق بها إال ممقوت عند 
من  وهي  خلقه  وعند  اهلل، 
العادات السيئة، إذا فعلها املرء 
مرة تشوق إليها أخرى، إذا مل 
جيد عقابًا يردعه، وهلذا روي 
عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( أنه قال: لعن اهلل 
السارق يسرق البيضة فتقطع 

فتقطع  احلبل  ويسرق   ، يده 
ج18  الوسائل  مستدرك  يده( 

ص83.
   ويف اآلونة األخرة ظهرت 
بها  يقوم  السرقة،  جرمية 
الضعيفة  النفوس  أصحاب 
هلذه  وإن  اجلريئة،  واأليدي 
إليها  أدت  أسبابا  اجلرمية 
نعاني  الي  الرتبية  فمشكلة 
منها اليوم ومنذ سنوات هي ال 
تزال تظهر لنا اليوم هذا الكّم 
اهلائل من املشاكل، مشكلة 
املسِلم  لنا  تظهر  الرتبية  سوء 
املسلم  لنا  وتظهر  السارق، 
املخدرات،  َيتعاطى  الذي 
اخلائن،  املسلم  لنا  وتظهر 
الغشاش  املسلم  لنا  وتظهر 
واملرابي والعاق، كّل هذا من 
أسبابه الكرى سوء الرتبية، 
البيوت  داخل  حيصل  وما 
والرتبية  الطفولة  سنوات  يف 
البيوت  خارج  خيرج  والغرس 

ما  السواعد،  تشتد  حينما 
من  البيوت  داخل  حيدث 
انصراف األبوين أو أحدهما 
اتفاق  عدم  ومن  أبنائه  عن 
األبوين على كلمة سواء يف 
يشهده  ما  أو  األبناء  تربية 
على  األب  قسوة  من  البيت 
يف  يقعون  حينما  أبنائه 
بعض  تشهده  ما  اخلطأ، 
األبوين  انفصال  البيوت من 
ذلك،  وتبعات  بعضهما  عن 
تأخر  من  البيت  يشهده  ما 
لساعات  البيت  عن  األب 
البيوت  تشهده  ما  متأخرة، 
بالرتبية  توكيل  إعطاء  من 
التلفزيون  قنوات  إىل 
يف  تبثه  ما  إىل  الفضائية 
السموم،  من  أخاقهم 
الي  األفام  فعلت  فماذا 
وسطو  وسرقة  إجرام  جلها 
وانتهاك  وخمدرات  مسلح 

أعراض؟!
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تشرفتم  متى  اجمللة:  أسرة 
مهامكم  باستام 
يف  ومس��������������ؤولي������اتكم 

منصبكم احلالي؟
يف  األسدي:  باسم  العقيد 
تشرفت  2015/3/1م 
باستام مهام مدير )شرطة 

النجف  حمافظة  يف  النجدة( 
األشرف.

خمتصرة  نبذة  اجمللة:  أسرة 
وأهميته،  عملكم  عن 
واملسؤوليات  املهام  وطبيعة 

املناطة بكم؟
بصورة  العقيد باسم األسدي:   
)شرطة  واجبات  إن  عامة 

على  احملافظة  هي  النجدة( 
وضمان  والنظام،  األمن 
والقبض  القانون،  سيادة 
وضبط  اجملرمني،  على 
مبوجب  املطلوبني  األشخاص 
لألعمال  والتصدي  القانون، 
اإلرهابية يف عموم احملافظة، 
واملساعدة  احلماية  وتقديم 

يف أروقة مديرية شرطة جندة النجف االشرف

شرطة  مدير  األسدي(  جميد  باسم  )العقيد  األستاذ  اجمللة  بضيف  نرحب  اجمللة:  أسرة 
مهامه  على  يعينه  أن  تعاىل  اهلل  وندعو  ترحيب،  أمجل  األشرف  النجف  يف  النجدة 

ومسؤولياته، وأن يكتب اهلل له النجاح يف الدنيا واآلخرة.

مع المسؤول
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احلماية  وتأمني  للمواطنني، 
الدينية  للمناسبات  الازمة 
احلاالت  ومراقبة  والوطنية، 
عمل  مناطق  يف  بها  املشتبه 

الدوريات.
وينقسم عمل شرطة جندة    

احملافظة إىل قسمني: 
وهو  اإلداري:  القسم   -1   
األمور  جيع  مبتابعة  يهتم 
اإلشراف  خال  من  اإلدارية 
الريد،  )إكمال  على: 
والواجبات،  والدورات، 
وحضور املؤمترات، واإلشراف 
ومتابعة  الرواتب،  توزيع  على 
البنى  متطلبات  إكمال 
وأعتدة  أسلحة  من  التحتية 
اتصال،  وأجهزة  وآليات 
من  األخرى  األمنية  واملعدات 
املراجع  مع  التنسيق  خال 
ملعاجلة كافة أنواع اخللل يف 
آلية العمل، واإلشراف واملتابعة 
التخصصية  اللجان  مع 
لغرض  واإلنشائية  والتفتيشية 
من  القسم  عمل  إكمال 

الناحية اإلدارية والفنية(.
الفين  القسم   -2   
خاص  وهو  واحلركاتي:  
على  واإلشراف   باملتابعة 
القواطع والدوريات يف قواطع 
على  والوقوف  املسؤولية، 
حتتاج  الي  املعوقات  كافة 
وكذلك  أمنية،  حلول  إىل 
متابعة أداء وواجبات الضباط 
واملنتسبني وجيع توابع القسم 
بصورة  وتوجيههم  ميدانيًا، 
األفضل  تقديم  يف  مستمرة 
يف أداء واجباتهم خدمة ملدينة 

أمر املؤمنني )Q(، ومن عملنا 
-أيضًا- القيام بوضع اخلطط 
اخلطط  ضوء  على  األمنية 
املعدة من قبل قيادة الشرطة 
للقسم،  اخلاصة  والدراسات 
األمنية  األجهزة  مع  بالتنسيق 

األخرى.
رؤيتكم  ما هي  أسرة اجمللة: 
وتطوير  إجناح  يف  املستقبلية 

عملكم؟
العقيد باسم األسدي: طموحاتنا 
شرطة جندة  عمل  تطوير  يف 
األشرف  النجف  حمافظة 
هي: فتح قواطع جندة حديثة 
نواحي  تغطي  حتى  متتد 
منظومة  ونصب  احملافظة، 
عجات  على  كامرات 
النجدة، ملراقبة حمل  دوريات 
املرابطة، وملراقبة عمل طاقم 
أجهزة  ختصيص  الدورية، 
)البتوب( لكل دورية، مزودة 
العجات  )برنامج  برناجمني 
املسروقة، وبرنامج األشخاص 
سرية  تشكيل  املطلوبني(، 

دراجات النجدة.
أخرة  كلمة  اجمللة:  أسرة 
النصيحة  هي  وما  لكم؟ 
إيصاهلا  تودون  الي  األمنية 
عامة،  بصورة  اجملتمع  إىل 

وملنتسبيكم بصورة خاصة؟
  

أتقدم  األسدي:  باسم  العقيد 
ألسرة  واالمتنان  بالشكر 
جملة )سبل األمن( على حسن 
ونهيب  مبديريتنا،  اهتمامهم 
إباغ  الكرام  باملواطنني 
باحلاالت  األمنية  األجهزة 

املشتبه بها الي ياحظونها 
أو  دورية،  أقرب  عن طريق 
اجملاني  بالرقم  باالتصال 
)104(، وكما نوجه أخوتنا 
على  واملنتسبني  الضباط 
اجلهود  من  املزيد  بذل 
املواطنني  أمن  على  للحفاظ 
وحمافظتهم املقدسة، وعدم 
أي حالة تسبب  التهاون مع 
زعزعة النظام العام واألمن 

واحرتام حقوق اإلنسان.
نهاية هذا  ويف  أسرة اجمللة: 
اللقاء ال يسعنا إال أن نتقدم 
لألستاذ  والتقدير  بالشكر 
جميد  باسم  )العقيد 
األسدي( على رحابة صدره، 
وقته  من  لنا  واقتطاعه 
والتعرف  به  باللقاء  الثمني، 
سائلني  ومهامه،  عمله  على 
املوىل تعاىل أن يشمله بواسع 
يف  رعايته،  وجيل  لطفه، 
أداء مسؤولياته ومهامه على 
ينفعه  وأن  الوجه،  أكمل 
خدمة  من  يقدمه  ما  بكل 
 )Q( الكرار  ملدينة  جليلة 
يف الدنيا واآلخرة إنه سيع 

الدعاء قريب جميب.

يف أروقة مديرية شرطة جندة النجف االشرف
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هذه  مقالتنا  مستهل  يف    
مبدأ  على  نؤكد  أن  جيب 
الشخص  أنَّ  هو  أساسي، 
موجود داخل السجن لقضاء 
أجل  من  وليس  عقوبته 
أخرى،  لعقوبات  التعرض 

وال  إنسان،  هو  فالسجني 
صفته  من  السجن  حيرمه 
داخل  التعذيب  ولكن  هذه، 
على  عاملية،  ظاهرة  السجون 
يف  حمظور  أنه  من  الرغم 
السماوية، وقد متت  الشرائع 

العصور،  مر  على  ممارسته 
االتفاقيات  حظرته  وقد 
الدولية والتشريعات الوضعية. 
  وهنا تدر اإلشارة إىل أن 
تؤكد  الدولية  االتفاقيات 
يعامل  أن  يف  السجني  حق 

السجن تأهيٌل وإصالح

احلماية القانونية 
للسجني من 

التعذيب
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بطريقة حتفظ فيها كرامته 
تستمد  الي  اإلنسانية، 
والي  إنسانيته  من  وجودها 
تبقى ما بقيت هذه اإلنسانية 
أي ما بقي السجني حًيا، فهي 
له  به ال جيوز  لصيقة  حقوق 
التنازل عنها، ألنها من النظام 
العام، وبالتالي أقرت القواعد 
واملبادئ األساسية  النموذجية 
واإلعان  السجناء  ملعاملة 
لسنة  اإلنسان  العاملي حلقوق 
1948 والعهد الدولي اخلاص 
والسياسية  املدنية  باحلقوق 
لسنة 1966 على حق اإلنسان 
اجلسد  وسامة  احلياة  يف 
التعرض  عدم  يف  وحقه 
القاسية  واملعاملة  للتعذيب 

السيئة واملهينة.
ضمن  التأكيد  ومت    
وقانونية  تشريعية  نصوص 
يعاقب  جرمية  التعذيب  بأن 
من  ترتكب  القانون،  عليها 
الذي  العام  املوظف  طرف 
يف  الوظيفية  سلطته  يستغل 
االعتداء على احملكوم عليه، 
مرتكب  مسؤولية  وتقوم 
والتأديبية  اجلنائية  اجلرمية 
توافرت أركان  واملدنية متى 
املسؤولية  هذه  أنواع  جيع 
يكفي  وال  وقواعدها، 
املوضوعي  القانوني  الضمان 
ممارسة  ظاهرة  على  للقضاء 
للحصول  املتهم  على  التعذيب 
من  بد  ال  بل  اعرتافه،  على 
جزائي  أو  إجرائي  ضمان 
يكون مبثابة اإلطار اخلارجي 
إىل  الوصول  يف  ويساهم  له، 

تطبيق القاعدة القانونية.
أن  بالذكر  اجلدير  ومن    
أوباما  األمريكي  الرئيس 
قرارَا   2009/1/22 يف  وّقع 
تنفيذيًا يقضي بإغاق املعتقل 
يف  الصيت  سيء  العسكري 
البحرية  غوانتنامو  قاعدة 
الذي  كوبا  يف  األمريكية 
دون  من  حمتجزين  يضم 
حماكمة لعدة سنوات، ومنع 

التعذيب املنهجي املقنن.

العامل  أنَّ  خيفى  ال  ومما    
حيًا  نوذجًا  ميثل  العربي 
التعذيب،  ظاهرة  النتشار 
وحسب ما تشر إليه التقارير 
منظمة  عن  الصادرة  الدولية 
تعذيب  أن  إذ  الدولية،  العفو 
املؤسسات  داخل  السجناء 
واسع  العربية  العقابية 
اجلرائم  يف  خاصة  االنتشار، 
أمرًا  أصبح  فقد  السياسية 
من  كثر  يف  عليه  معتادًا 
ذلك،  من  أدل  وليس  الدول، 
شكاوى  من  العديد  وجود 
اتهامات  تشمل  الي  السجناء 

املؤسسة  يف  للعاملني 
مبمارسة التعذيب، واملعاملة 
وسائل  ومن  القاسية، 
التعذيب األكثر شيوعًا الي 
تقوم بها اإلدارة هي الضرب 
على اجلسم، واإلجبار على 
طويلة،  لفرتات  الوقوف 
ورش  النوم،  من  واحلرمان 
البارد  باملاء  العاري  اجلسد 
باإلضافة  الساخن،  أو 
الكهربائية،  الصعقة  إىل 
واحلرق  بالسقف  والتعليق 

بالسجائر... اخل.
ميكن  كله  هذا  ومن    
يف  العاملني  أن  القول 
يتصرفون  العقابية  اإلدارة 
للمعاير  مناقض  بشكل 
الدولية الي حترم التعذيب 
واستعمال العنف، ومن أجل 
تفادي هذه التجاوزات داخل 
بد  ال  العقابية  املؤسسات 
أمنية  إجراءات  وجود  من 
العمل  سر  حسن  تضمن 
املؤسسة،  يف  وانتظامه 
ضد  تأديبية  وإجراءات 
وكذلك  املخالف  السجني 
املؤسسة  يف  العاملني  ضد 
بواجباتهم  إخاهلم  عند 

25الوظيفية.
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وممـــــا ال يــخفى أنَّ 
العامل الـــعربي ميثل 
منوذجًا حــيًا النتشار 

ظاهرة التعذيب



امِلِنَي هَلُْم َعَذاٌب َأِليٌم(    قال اهلل تعاىل )َوِإنَّ الظَّ
الشورى/21

َتَبوأْت ُمفردُة الظلِم والظاملني حيزًا كبرًا    
فضًا  احلنيف   اإلسامي  الدين  مصادر  يف 
عن اآليات الكرمية الواردة يف هذا اجملال، 
 )Q( فنجد النصوص الصادرة عن املعصومني
هلا حضوٌر كبٌر، فعن نيِّ اإلنسانية األكرم 
ومعلمها األعظم أبي القاسم حممد )O( أنه 

قال :

 � � عقبات     )بني اجلّنة والنار سبع عقاب  
اهلل  رسول  :يا  قلُت  أنس  قال  املوت،  أهونها 
فما أصعبها ؟قال: الوقوف بني يدي اهلل )عّز 
)ميزان  بالظاملني  املظلومون  تعلق  إذا  جّل(  و 

احلكمة ج2 ص1771(.
)اتقوا دعوة املظلوم وإن   :)O(   وروي عنه 
كان كافرًا فإنه ليس دونه حجاب( )كنز 
العمال  خ 7602(، وعنه )O(: )اتقوا الظلم 
ج2  )الكايف  القيامة(  يوم  ظلمات  فإنه 

أماٌن ألهل األرض

ان 
ـــ

ـــ
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إلن
ق ا

قو
ح
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اهلِل   عباَد  ظلم  )من   :)O( وعنه  ص232(، 
كان اهلُل خصَمه دون عباده( )غرر احلكم(، 
)اشتد غضي   :ُ اهلل  يقول   :)O( عنه  وروي 
) غري  ناصرًا  جيد  ال  من   ظلم  من  على 

)البحار ج75 ص311(.
املتدبر  ردع  يف  احلديثان  هذان  ويكفي    
احلليم عن الظلم، حيث أن اهلل تعاىل  سيتوىل 
غضبه  يشتد  بل  املظلومني  عن  اخلصومة 
وأمثاهلم، وها هو  الضعفاء واملساكني  لظلم 
تلميذ املدرسة احملمدية األعظم أمر املعارك 
ُأعطيت  لو  )واهلل  صادقًا:  يقسم  والغزوات 
أن  على  أفاكها  مبا حتت  السبعة  األقاليم 
ما  شعرة  جلب  أسلبها  نلة  يف  اهلل  أعصَي 
يف  وأيضا   ،)19 خطبة  الباغة  فعلُته()نهج 
السام:  )عليهما  احلسنني  لولديه  وصية 
)وقوال باحلق، واعما لألجر، وكونا للظامل 

خصمًا، وللمظلوم عونًا(البحار ج100ص90.
  ويستمر هذا النهج الفكري القويم احملارب 
به  يتميز  عامًة  الدهر،  مدى  على  للظلم 
الفكر اإلمامي عن غره بكل وضوح، وهذا 
صوت اإلمام الصادق )Q( يصدح يف اآلفاق: 
إال كان  مظلومًا  مؤمنًا  يعني  مؤمن  من  )ما 
أفضَل من صياِم شهٍر واعتكافِه يف املسجد 

احلرام(البحار ج75 ص20.

البيت  أهل  عند  املعتمدة  األساليب  ومن    
)Q( يف حماربتهم للظلم هو تفيُف روافدِه، 
الني  عن  روي  حيث  إمدادِه،  سبِل  وقطُع 
وصاياه وحتذيراته  )O( يف جلة  األكرم 
من الظلم والدخول يف ساحته: )إذا كان يوم 
القيامة  نادى مناٍد أين الظلمة وأعوانهم؟ من 
َربط  أو  مدادها(،  أصلح  )أي:  دواًة  هلم  الَق 
هلم كيسًا، أو َمدَّ هلم مدة، احشروه معهم(

مستدرك الوسائل ج13 ص123
  ذلك ألن الظلم إذا فشى على عموم اخللق، 
للفساد  يؤسس  فإنه  األرض  وجه  وعلى 
وينميه، فا تأمن معه الُسُبل، وال ُيؤمُن معه 

على األعراض و احلرمات.
   والعكس هو الصحيح متامًا عندما يطوق 
الظلم وجيتث جذوره من األصل فانك تد 
معامل العيش تسودها احملبة واألخاء واألمان 

والسام، ولكن يبقى السؤال الكبر:
فتلتفُّ  نفسها  إىل  اإلنسانية   تلتفت  متى    
 ،)Q( حول كنوز وينابيع حكمة أهل البيت
تلك احلكم واملواعظ والوصايا الي فتنهل 
منها  ما يروي عطشها الذي مازال منذ دهور 

!!؟؟  � يتبع  �
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أحياٌء عند ربهم

جاء يف كتاب )شهداء العقيدة حملمد األشيقر( كان أبو جهٍل أشرَس أعداِء اإلساِم، وفرعوَن 
قريش، مارًا بالرسول األكرم )O( حلظَة جلوسِه عند الصفا، فأغلظ عليه القوَل وشتمُه وآذاه 
َعْت كاَم أبي جهل موالٌة لعبد  ونال منه ما يكره، ولكن رسول اهلل )ص( حللمه مل جيبه، وَسِ
اهلل بن جدعان، فلّما عاد محزة من الصيد وطاف بالبيت وكان هذا من عادته، ورجع إىل بيته 

ماّرًا بالصفا، أخرته مبا قال فرعوُن قريش للنيِّ)O( حيث قالت: ملا رأته )وا ذاًل بين عبد مناف( 
ثم َذَكرْت له ما جرى فانتفض محزة وأخذه الغضب العارم، وفار دُمُه يف العروق، فرجع محزة 

للكعبة للطواف حوهلا، ثم للمواجهة مع هذا اجملرم األِشر، حيُث وجده وقد أحاط به قوُمُه إحاطَة 
السواِر للمعصم، فضربه بقوسِه فشجَّ رأَس أبي جهل! وأساَل َدَمُه، وقال له: )أتشتم ابن أخي وتنال 
منه ما يكره وأنا على دينه أقوُل ما يقول؟! وإن استطعَت أن تردَّ عليَّ اآلن ما استطعت فافعْل(؟ 
وجُب الطاغية اللعني، فأخَذ يعتذُر حلمزة قائًا: معذرًة )أبا عمارة( فقد سبَّ آهلِتنا، وعاَب دينَنا، 
فقال له محزة: )وما يف ذلك؟ إنه خٌر من دينكم، إن تعبدون إال حجارًة، واهلِل ما أحٌد َسبَّ ابَن 

أخي إال نلُت منه ما يكره، وَغضِبْت عشرُة بين خمزوم إلهانة كبرِهم، وقالوا: ما نراك يا محزة 
إال قد صبأت )أي كفرت بآهلتنا( فأجابهم )ومن مينعين وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول 
اهلل  )O(؟  إال إنَّ أبا جهل لعنه اهلل ردهم وقال هلم )دعوا أبا عمارة فإني واهلل قد سببت أبن 

أخيه سّبًا قبيحًا(، ومن بعد هذا فقد كفَّ املشركون بعَض أذاهم عن رسول اهلل )O(، وهكذا 
كان إساُم محزة خرًا وعزًا للمسلمني وفتحًا مبينًا، فتَح قلوَب الكثرين للدخول لإلسام، 

وأنشد محزة حني أعلن إسامه:

 

.)O( ولقد صّدق فعُلُه قوَله حتى قضى حنبه شهيدًا مباركًا مرضيًا عند اهلل ورسوله
                                                                                             

                           حمــــدت اللــه حيــــن هــدى فــؤادي              إىل اإلســام والديــن الحنــــــــــيف

                                       لدين جاء مـــــــــــن رب عـــــــــــــزيز                    خبيـــــــــر بالعبــاد بهـــــــم لطيف

اللــب الحصيــف تليــــــــت رسائلــــــــــــــه علينــا            تحـــدر دمــع ذي                         إذا 

                                رســـــائل جاء أحمـــــد من هـــــــــــداها                 بآيــــــــــــــات مبـــــينة الحــــــروف

العنيــف بالقــول  تغشــــــــوه  فــا  مــــطاع          فيــــــنا  مصطفــى  واحمـــــد                     

                                     فــــــــــــــا والـــله نســـــلمه لقـــــوم                  وملــــا نقـــض مــــنهــم بالسيـــــوف
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    ُسِئَل أحد احلكماء يوما: كيف تتحقق السعادة يف احلياة؟ قال احلكيم سوف ترون اآلن، 
ودعاهم إىل وليمة وجلسوا إىل املائدة ثم أحضر احلساء وسكبه هلم، وأحضر لكل واحد منهم 
مل  لكنهم  جاهدين  حاولوا  العجيبة  امللعقة  بهذه  أن حيتسوه  عليهم  واشرتط  مرت  بطول  ملعقة 
يفلحوا، فكل واحد منهم مل يقدر أن يوصل احلساء إىل فمه دون أن يسكبه على األرض وقاموا 
من املائدة جائعني قال احلكيم واآلن انظروا .. وأمسك بامللعقة ومألها باحلساء ثم مّدها إىل جاره 
الذي جبانبه، وجعل كل منهم ميد مبلعقته ملن جبانبه وبذلك شبعوا جيعهم ثم محدوا اهلل وقف 
احلكيم وقال: من يفكر على مائدة احلياة أن ُيشِبع نفسه فقط فسيبقى جائعًا، ومن يفكر 
أن يشبع أخاه سيشبع االثنان معا فمن يعطي هو الرابح دوما ال من يأخذ سعادتك يف احلياة لن 

تتحقق إال بإسعاد من حولك.

أوراقٌ صغيرٌة
كيف تتحقق السعادة يف احلياة؟

- العطش يؤثر بشكل كبر على عنصر الذكاء، حيث أن 
نقص كمية املاء اخل اجلسم يضعف من نشاط خايا الدماغ، 

وبالتالي يسبب الغباء والنسيان.
- إذا أحسست برغبة يف البكاء فا حتبس دموعك، حتى ال 
تصاب بانهيار عصي فان كثرًا من اآلالم واألحزان والغضب 
تسيل مع هذه الدموع..)السام عليك يا عرة املؤمنني ودمعة 

.)-Q- الباكني يا أبا عبد اهلل
- هل تعلم ملاذا حتك الذبابة يديها طوال الوقت وال ميكن 
التذوق عند  مُتثل منطقة  األرجل  أو  األيدي  تتوقف؟ هذه  أن 
من  مستمرة  بصورة  بتنظيفها  تقوم  فهي  بالتالي  و  الذبابة، 
بصورة  دائمًا  التذوق  لتستطيع  بها  يعلق  آخر  أو جسم  الغبار 

أفضل.

هل تعلم

شخص ذهب ليقدم على وظيفة يف دائرة معينة فلما دخل على جلنة التقديم سألوه:
متى يكون حاصل ضرب 3 × 3 = 10؟

فقال: عندما تكون اإلجابة خاطئة.
قالوا: ما هو الشيء الذي له أكثر من جناح وال يطر؟

قال: الفندق.
قالوا: ما هو الشيء إذا أكلت نصفه متوت، وإذا أكلته كله ما يضرك شي؟

قال: سسم
قالوا: من هو الرجل الذي يستطيع أن يقف على األرض ورأسه فوق النجوم ؟

قال: الضابط
قالوا: ما هو أكر عدد من املواليد ميكن أن تضعه النعامة ؟

قال: النعامة تبيض وال تلد
قالوا : ما هو الشيء الذي بدونه ال تستطيع أن حتصل على الوظيفة يف العراق والعرب؟

قال: الواسطة
قالوا: و هل هي عندك ؟

قال : ال
قالوا :عندما تكون خارج من املكتب، ال تنسى أن تنده على املتسابق التالي!!

واقـــــٌع
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استفتاءات

)األلعاب اإلليكرتونية(

وفقًا لرأي مساحة آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاني )دام ظله الوارف(

السؤال: ما هي األلعاب احمللّلة؟
اجلواب: ميكن لإلنسان أن ميارس جيع األلعاب بدون رهان عدا القمارية منها، فانه ال جيوز اللعب بها 
وان كان بدون رهان، وان كان بواسطة احلاسوب )الكومبيوتر(، وكذلك الشطرنج وان كان احد 

طريف اللعب جهاز احلاسوب على األحوط وجوبًا.
السؤال: ما هو حكم لعبة البليارد يف الكمبيوتر؟

اجلواب: ال جيوز مع الرهان بل وبدونه أيضًا على األحوط إذا عّدت يف عرف احملل من اآلت القمار.
السؤال: ما هو رأيكم بلعبة )الدومينو( يف احلاسوب؟

اجلواب: إذا كانت تّعد من آالت القمار فا جيوز � على األحوط � اللعب من دون رهان، وحيرم معه مطلقًا، 
وإن مل تّعد منها جاز اللعب من دون رهان.

السؤال: هل لعب الشطرنج مع احلاسوب جائز؟
اجلواب: ال جيوز علي األحوط وجوبًا.

السؤال: هل جيوز فتح حمل للكمبيوتر لغرض األلعاب االلكرتونية وجين املال من ذلك؟
اجلواب: جيوز إن مل يشتمل على ألعاب قمارية.

السؤال: هل جيوز االشرتاك يف األلعاب ذات الرسوم واخلاسر هو من يدفع مثن هذه الرسوم؟
اجلواب: ال جيوز.
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    كما أّن للقتاِل َمَع الُبغاِة وامُلاربني من امُلسلمني واضراِبهم أخالقًا وآدابًا، ُأِثرْت 

بِه  وأَوَصى  سـيُتُه،  عليِه  َجَرْت  ا  ممّ امَلواقف،  هذِه  ِمْثل  يف   )Q( عليِّ  اإلماِم  َعِن 

حّجًة  َوَجَعلتها  ِبها،  األخِذ  على  األّمُة  أمجعِت  َوقْد  وأقوالِه،  ُخَطـبِه  يف  أصحاُبُه 

يف   )Q( قال  وقْد  مبنهجِه،  واألخذ  بِه  بالتأسي  فعليكم  ربِّها،  وبني  بينها  فيما 

دًا مِلَا َوَرَد عِن النَّيبِّ )O(ـ  يف َحَديِث الثََّقـلني والَغديِر وغِيهما: بعِض َكالِمِه ُمؤكِّ

ِرُجوُكْم ِمْن  َتُهْم، واتَِّبُعوا َأَثَرُهْم، َفَلْن ُيْ   )اْنُظُروا َأْهَل َبْيِت َنِبيُِّكْم، َفاْلَزُموا مَسْ

ُهًدى، وَلْن ُيِعيُدوُكْم يف َرًدى، َفِإْن َلَبُدوا َفاْلُبُدوا، وِإْن َنَهُضوا َفاْنَهُضوا، واَل َتْسِبُقوُهْم 

ُروا َعْنُهْم َفَتْهِلُكوا( نهج البالغة ج1 ص189. َفَتِضلُّوا، واَل َتَتَأخَّ

معاني الكلمات

ْمُت: بالَفْتِح َطريُقُهم، َأْو َحاهُلم، أو َقْصُدُهم. 1- السَّ
2- َلَبَد : أقاَم، أْي: إْن أقامُوا فَأقِيُموا.

َقَبٌس ِمْن ُنوِر امَلْرَجعيِّة
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