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مسجد السهلة
اليه يشد الرحال وفيه يستجاب الدعاء





يف ش��هر ربيع االول من كل عام، نس��تذكر والدة رجٍل ُخلق يف رحم الكمال 
قب��ل اخلل��ق اعوام��ا، وُرفع��ت ل��ه على ي��د الوحي م��ن كل الفضائ��ل أعالما، 
وعاش يف دياٍر -غري ديار اآلخرة - غريبا، وبني تلك احليطان الطينية اليت 
م��ا رأت زخرف��ا خادع��ا وال س��لطانا زائ��ال، قض��ى أيام��ه عبد عائ��ال، قد أحيى 
حيات��ه بالعب��ادة ومّجله��ا بالزه��ادة، وانت��زع ل��كل صدٍر م��ن الدنيا س��هما من 

اآلخرة، وسّن لكل حبٍل من الشيطان حّدا من التوبة.
قاب��ل أذى املش��ركني حبلم��ه، وأع��رض ع��ن جم��ازاة ظلمه��م بكرم��ه، تطمع 
الناس يف عفوه عند غضبه، وجبوده يف حال عس��ره، وباس��تغفاره بعد مماته، 

وله مع ذلك يف يوم القيامة مقاما حممودا يغبطه به األولون واآلخرون.
يا حبيب قلوبنا.. يف ذكرى مولدك املبارك نناديكك بقلوب خاشعة والسن 
قاص��رة فنق��ول: ي��ا س��يد األنبي��اء إن ل��ك يف اليوم املش��هود منزل��ة معلومة، 
وطاع��ة مفروض��ة، وحكم��ا مطاع��ا، وش��فاعة مقبول��ة، فانظ��ر لن��ا يف ذل��ك 
اليوم نظرة الش��فيق العطوف، واس��تنقذنا من ذلك املوقف املخوف، وحاشا 
أن تلهي��ك حلظ��ات راح��ة وان��س، أو ترك��ن للدعة منك نف��س، وعياٌل من 
أمت��ك ق��د مسرهم يف احملش��ر حس��اب طويل، وعالهم ش��هيُق ع��ذاٍب مهول، 
وتكامل��ت عليه��م ُظَل��ُم الُك��َرِب واالحنب��اس، وحش��رجت يف حناجره��م زفرات 

اليأس من اخلالص..
أولئك هم يا سيدي.. ينتظرون احندارك إليهم لتستنقذهم من بني الُظَلم، 
عباٌد تغّذوا من فاضل كرمك، وناموا عند أعتاب عطفك، وَعشت أبصارهم 
حن��و س��راجك الن��رّي البه��ي، واعتاش��ت أنفس��هم عل��ى يانع ع��ودك األخضر 
الطري، وش��ربت قلوبهم من معني مائك القدس��ي، فالتّفت أغصانهم على 
والء وصيك، ورفرفت أوراقهم على حمبة بضعتك، ونضجت أمثارهم على 

طاعة أهل بيتك..
فجزاك اهلل عن أهل األرض وأهل السماء أفضل اجلزاء..   

 اللجنة املشرفة على إدارة
العتبة العلوية املقدسة

سيد األنبياء
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وفد من علماء الشيعة الزيدية من اليمن
 يتشرفون بزيارة مرقد اإلمام علي)عليه السالم(

العتبة العسكرية تثمن مشاركة العتبة العلوية  يف 
تقديم الخدمات للزائرين الكرام بذكرى شهادة اإلمام 

العسكري)عليه السالم(

محافظ كربالء املقدسة يتشرف بزيارة العتبة العلوية املقدسة

العتبة العلوية تناقش يف ندوة علمية تخصصية )دور الجامعة 
يف مواجهة اإللحاد(

مضيف العتبة العلوية يرعى الزائرين يف ذكرى شهادة اإلمام 
العسكري )عليه السالم( يف سامراء



تشرف العالمة, حييى الديلمي أحد رجال الفضيلة والعلم من علماء 
احد  اليمين  الشيخ علي  يرافقه مساحة  اليمن,  الزيدية يف  الشيعة 
طلبة احلوزة املباركة بزيارة مرقد اإلمام علي)عليه السالم(, وبعد 
العلوية  العتبة  إدارة  برئيس جلنة  الوفد  التقى  الزيارة,  أداء مراسم 
املقدسة، حممد حسن رزوقي, ورئيس قسم الشؤون الدينية الشيخ 

عبد السادة اجلابري.
وقال العالمة الدليمي, يف تصريح خاص جمللة الوالية, ان » تعلق أبناء 
اليمن كافة باإلمام علي )عليه السالم( هو تعلق فطري, وان املتطلع 
على أوضاع اليمن جيد ان حب اإلمام علي )عليه السالم( هو السمة 
والصفة البارزة ألبناء اليمن بصورة عامة صغريهم وكبريهم, رجاهلم 
ونساءهم, وإننا اليوم جئنا اليوم إىل حرم اإلمام)عليه السالم( لغرض 

الزيارة وجتديد العهد لإلمام علي )عليه السالم(«.
وأضاف: انه مت خالل اللقاء برئيس جلنة إدارة العتبة العلوية مناقشة 
العلوية املقدسة السيما  العتبة  التواصل والتعاون املشرتك مع  سبل 

وان اغلب أهل اليمن هم من أتباع أهل البيت عليهم السالم«.

ويف ختام اللقاء قدم رئيس جلنة إدارة العتبة العلوية املقدسة, حممد 
حسن رزوقي, عددا من اهلدايا إىل الوفد الضيف, فيما أعرب الوفد 
الضيف عن شكره وعظيم امتنانه لرئيس جلنة إدارة العتبة العلوية 

لكرم الضيافة وحسن االستقبال.

زار السفري الفرنسي يف العراق برونو أوبيري العتبة العلوية املقدسة مطلعا على 
املعامل التارخيية واألثرية املنتشرة يف أرجائه املباركة برفقة مسؤولي شعبة 

العالقات الداخلية يف قسم العالقات العامة يف العتبة املقدسة.
وقدم منتسبو قسم العالقات العامة شرحا موجزا عن طبيعة املعامل التارخيية 
واألثرية ملرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( وآخر مراحل اإلجناز احلاصلة يف 

صحن فاطمة )عليها السالم(.
وأبدى السفري أوبيري إعجابه واحرتامه الشديدين لألجواء الروحية اليت تأطر 

األرجاء التارخيية واألثرية للمرقد العلوي الطاهر.

وفد من علماء الشيعة الزيدية من اليمن
 يتشرفون بزيارة مرقد اإلمام علي)عليه السالم(

السفري الفرنسي يبدي إعجابه باملعالم التاريخية 
واألثرية يف الروضة العلوية

استأنف معمل غسل السجاد التابع إىل قسم الشؤون اخلدمية بالعتبة 
العلوية املقدسة أعماله بعد انتهاء شهري حمرم وصفر وانتهاء مناسبة 
زيارة األربعني ووفاة النيب األكرم )صلى اهلل عليه واله وسلم(, إذ 
37 ألف بطانية و4800 سجادة  املعمل بغسل وتنظيف حنو  باشر 
يف الوجبة األوىل، وقال مسؤول شعبة غسل السجاد, سالم العامري, 
انه« بعد ان وفقنا اهلل عز وجل خلدمة زائري اإلمام احلسني )عليه 
السالم( خالل زيارة األربعني وخدمتنا مبوكب العتبة العلوية املقدسة 
مبوقع عمود )96( وانتهاء شهر صفر اخلري, باشرت كوادر معمل 
والبطانيات  السجاد  وتنظيف  غسل  أعمال  مبزاولة  السجاد  غسل 
املفروشة يف أماكن تقديم اخلدمة ومبيت الزائرين التابعة إىل العتبة 

العلوية املقدسة«.
وأضاف, ان »املعمل قام بتنظيف 2600 سجادة و30 ألف بطانية 
كانت مفروشة يف صحن فاطمة الزهراء )عليها السالم(, وأكثر 
الشهداء  سيد  اسرتاحة  من  بطانية  آالف   5 و  سجادة   500 من 
خلدمة الزائرين قرب جمسرات ثورة العشرين, و300 سجادة و500 
استخدم السرتاحة  الذي  الدينية  السياحة  شعبة  مرآب  من  بطانية 
من  بطانية   1500 و  1500 سجادة  من  وأكثر  الزائرين,  ومبيت 
مدينة اإلمام احلسن اجملتبى)عليه السالم إليواء الزائرين( يف طريق 

املناذرة«.

وأشار, ان« هذه األعداد تعّد وجبة أوىل ويف األيام املقبلة سيكون 
لنا أعمال أخرى تشمل غسل الفرش والسجاد جلميع أماكن خدمة 
العلوية املقدسة واليت قدمت  العتبة  التابعة إىل  الزائرين  واسرتاحة 

اخلدمات للزائرين طيلة شهري حمرم وصفر«.
وبني العامري »بعد حصول موافقة جلنة إدارة العتبة بتوسيع مساحة 
معمل غسل السجاد متت املوافقة على إضافة قطعة من األرض تقدر 
اتساع  بسبب  وذلك  املعمل,  إىل  مربع ستضاف  مرت   500 مبساحة 
عمل املعمل وازدياد املهام واألعداد الكبرية لغسل وختزين السجاد.

معمل غسل السجاد ينجز أعمال غسل وتنظيف الوجبة األوىل بعد انتهاء شهر صفر
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مّثنت إدارة العتبة العسكرية املقدسة مشاركة نظريتها العتبة العلوية 
املقدسة يف رعاية الضيافة وتقديم الوجبات الغذائية للزائرين الكرام 
خالل مراسم إحياء ذكرى شهادة اإلمام احلسن العسكري)صلوات 

اهلل وسالمه اهلل عليه(
يف  املرشدي  ستار  الشيخ  املقدسة  العسكرية  العتبة  مدير  وقال 
مجوع  توافدت  تعاىل  اهلل  حبمد   « الوالية  جملة  به  خص  تصريح 
الزائرين الكبرية من حميب أهل البيت األطهار )صلوات اهلل وسالمه 
عليه(، من داخل العراق وخارجه، إلحياء ذكرى شهادة اإلمام احلسن 

العسكري )عليه السالم( يف سامراء«.
وأضاف« نشكر ونثمن جهود مجيع من وقف داعما وساندا للعتبة 
املقدسة  والعتبات  الشيعي  الوقف  ديوان  رأسهم  على  العسكرية 
مراسم  وإحياء  الزائرين  خلدمة  واإلعالميني  احلسينية  واملواكب 

الذكرى األليمة للعامل أمجع«.
 وأشار املرشدي« أقّدم الشكر باخلصوص اىل العتبة العلوية املقدسة 
جلهود خدمتها وحضورهم الواسع واحلاشد خلدمة الزائرين ونسأل 
اهلل وسالمه  )صلوات  املؤمنني  أمري  مرقد  أن جيعل  الباري عزوجل 
عليه( واملتشرفني بتقديم اخلدمات يف أرجائه املباركة، منارا جلميع 

خدمة العتبات املقدسة(.
من جانبه قال مسؤول اإلعالم يف العتبة العسكرية املقدسة السيد 
رمحن الفياض »استنفرت اقسام العتبة العسكرية املقدسة جهودها 
لتأمني مراسم إحياء ذكرى شهادة اإلمام احلسن العسكري)عليه 
السالم(، وقد أخذت األقسام اخلدمية زمام املبادرة لتهيئة مجيع ما 

يتعلق بتقديم اخلدمات للزائرين الكرام«.

العتبة العسكرية املقدسة تثمن مشاركة العتبة العلوية املقدسة 
يف تقديم الخدمات للزائرين الكرام يف ذكرى شهادة اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(

املتحدة  الواليات  يف  العراقيني  املسيحيني  راعي  شليمون  مار  املطران  تشرف 
السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  بزيارة  له،  املرافق  والوفد  األمريكية 
واإلطالع على أرجائه املباركة برفقة رئيس قسم العالقات العامة علي العامري.
وأعرب املطران شليمون عن اعتزازه بالتواجد يف املرقد العلوي الطاهر، مؤكدا 
أن مبادئ ورسالة اإلمام علي )صلوات اهلل وسالمه عليه( يف العدالة واإلنسانية 
تعد مصدرا ملهما للعيش املشرتك بني مجيع الطوائف العراقية، مثمنا حفاوة 

االستقبال وكرم الضيافة الذي غمره يف زيارته للعتبة العلوية املقدسة.

املطران مار شليمون: مبادئ ورسالة اإلمام علي)عليه السالم( يف العدالة اإلنسانية مصدر 
إلهام للعيش املشرتك بني جميع الطوائف العراقية

شاركت العتبة العلوية املقدسة بتوجيه من جلنة إدارة العتبة املقدسة 
وجبهود كبرية من خالل املئات من املنتسبني يف إحياء ذكرى شهادة 
اإلمام احلسن العسكري)عليه السالم( ومن خالل تقديم اخلدمات 
املتنوعة للزائرين الوافدين إىل مدينة سامراء ملشاركة أقرانهم من 

العتبة العسكرية املقدسة.
املقدسة كريم  العلوية  العتبة  اآلليات يف  رئيس قسم  وقال معاون 
العتبة  يف  اآلليات  قسم  ساهم  الوالية:«  جمللة  تصريح  يف  الغرابي 
العلوية املقدسة بتفويج الزائرين الوافدين إىل زيارة العتبة العسكرية 
املقدسة بذكرى شهادة اإلمام احلسن العسكري)عليه السالم( إذ 
سامراء  مدينة  إىل  األشرف  النجف  مدينة  من  الزائرين  تفويج  مت 
يف  القطوعات  من  الزوار  تفويج  مت  الوصول  وبعد  األوىل  للمرحلة 
الداخل إىل اخلارج وبالعكس باجتاهني االول القريب على احلرم 
الرئيسة  العمليات  ساحة  فمن  الثاني  أما  اجملسرات  إىل  ثم  ومن 

باجتاه اجلهة الثانية من السدة«.
مدينة  من  الزيارة  نهاية  يف  الزائرين  تفويج  مت  الغرابي:«  وأضاف 

سامراء إىل مدينة النجف األشرف واملشاركة بهذه املناسبة بعدد 
من اآلليات وهي عبارة عن كوسرتات ومنشآت فضال عن سيارات 
رفد  هي  الثانية  املساهمة  ان:«  إىل  الفتا  الكوادر،  لنقل  خدمية 
مضيف الزائرين التابع إىل العتبة العسكرية بعدد من املنتسبني من 
الزائرين وجمموعة من قسم اخلدمات واألمنية كلهم يد  مضيف 

واحدة من اجل تسهيل خدمة الزائرين«.

قسم اآلليات يستنفر الجهود يف تفويج الزائرين من وإىل العتبة العسكرية املقدسة 
بذكرى شهادة اإلمام الحسن العسكري)عليه السالم(
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تشرف حمافظ كربالء املقدسة الدكتور عقيل الطرحيي بزيارة 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( ، ثم كان له لقاء مع عضو جلنة 
املقدسة احلقوقي قيصر كيكو، وقد جرى  العلوية  العتبة  إدارة 
خالل اللقاء حبث املواضيع املشرتكة اليت من شأنها خدمة زائري 

العتبات املقدسة يف النجف األشرف وكربالء املقدسة .
وقال عضو جلنة إدارة العتبة املقدسة احلقوقي قيصر كيكو يف 
تصريح جمللة الوالية » مت اللقاء مبحافظ كربالء املقدسة الدكتور 
احملافظتني  جهود  استثمار  بإمكانية  وتباحثنا  الطرحيي،  عقيل 
الزائرين  السبل خلدمة  أفضل  والتعاون إلجياد  التنسيق  يف جمال 

الكرام وباخلصوص يف الزيارات املليونية .
من جانبه قال حمافظ كربالء: » تشرفنا بزيارة مرقد أمري املؤمنني 
)عليه السالم( بذكرى وفاة الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله(، 
هلم  ونتمنى  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  اإلخوة  جهود  نثمن  وحنن 

واالستعداد  الزائرين  خلدمة  املبذولة  واجلهود  السعي  يف  التوفيق 
للتعاون املشرتك يف هذا اجملال املشرف للجميع«.

محافظ كربالء املقدسة يتشرف بزيارة العتبة العلوية املقدسة

املقدسة ضم مسؤولني يف  العلوية  العتبة  شارك وفد رمسي من 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف الندوة العلمية اليت أقامها 
قسم العلوم الرتبوية والنفسية يف كلية الرتبية للبنات - جامعة 

الكوفة بعنوان )دور اجلامعة يف مواجهة اإلحلاد(.
وقال رئيس الوفد مسؤول مكتبة الروضة احليدرية علي لفتة يف 
تصريح جمللة الوالية: »كان لنا حضور رمسي يف الندوة بعد دعوة 
اليت  البحثية،  الندوة  حماور  على  لإلطالع  الكلية  من  رمسية 
واطالع  وأسبابه  اإلحلاد  مبفهوم  املشرتكني  تعريف  استهدفت 
املشاركني على دور األستاذ اجلامعي يف احلد من ظاهرة اإلحلاد 
وتوظيف األنشطة الالصفية يف عالج أسباب الظاهرة واحلد منها 
واجملتمع  اجلامعة  بني  التعاون  تعزيز  إىل  الندوة  تهدف  كما 
الشراكة اجملتمعية يف مواجهة هذه  املقدسة لتحقيق  والعتبات 

الظاهرة اهلدامة لألسرة وقيمها الفاضلة ووضع احللول املناسبة 
لوقاية اجملتمع منها«.

املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املهنية  والسالمة  الصحة  شعبة  أعلنت 
إىل  الزائرين  توافد  مراجع خالل  ألف   16 من  استقباهلا ألكثر 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، إحياء لوفاة النيب األعظم )صلى 

اهلل عليه وآله(.
وقال مسؤول الشعبة عالء الوائلي يف تصريح جمللة الوالية » إن دار 
الشفاء التابعة للعتبة املقدسة واملفارز املنتشرة يف خمتلف األرجاء 
املؤدية إىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، استقبلت أكثر من 
األعظم )صلى اهلل عليه  النيب  وفاة  إحياء  ألف مراجع خالل   16
وآله( يف مدة ال تتجاوز الستة أيام مع تواصل الزائرين الكرام يف 
التوافد اىل مرقد أمري املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه(، فيما 
إىل  1500 مصاب حباالت حرجة  بنقل  اإلسعاف  قامت سيارات 

مستشفيات احملافظة«.
وأضاف« والستيعاب األعداد اهلائلة من املراجعني مت وضع املفرزة 
املركزية يف دار الشفاء ومفرزة قاعة سيد األوصياء )عليه السالم(، 
ومفرزة الطريق احلولي، على أهبة االستعداد والعمل ملدة 24 ساعة 

متواصلة، وقد مت جتهزينا مبا يقارب )2 طن من األدوية(«.

رفدنا  »مت  الوائلي  قال  والعالجية  الطبية  الكوادر  خيص  وفيما 
مبئات الكوادر التخصصية التطوعية ودائرة صحة النجف األشرف 
ومتطوعني  الكوفة  جامعة  من  االكادميية  الطبية  والكوادر 
احلاالت  من  العديد  انقاذ  يف  ساهموا  العراق،  خارج  من  قادمني 
املستشفيات  اىل  ونقلهم  املصابني  اسعاف  على  وعملوا  احلرجة 

املتخصصة«.

شعبة الصحة والسالمة املهنية تعلن استقبالها ألكثر من 16 ألف مراجع خالل إحياء 
ذكرى وفاة النبي األعظم )صلى اهلل عليه وآله(

العتبة العلوية تشارك يف ندوة علمية تخصصية )دور الجامعة يف مواجهة اإللحاد(
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مضيف العتبة العلوية يرعى الزائرين يف ذكرى شهادة اإلمام الحسن العسكري 
)صلوات اهلل وسالمه عليه( يف سامراء

بادرت جلنة إدارة العتبة العلوية املقدسة اىل رعاية الضيافة الكاملة 
جلموع الزائرين الكرام الوافدين اىل سامراء إلحياء ذكرى شهادة 
بالتعاون  عليه(،  وسالمه  اهلل  )صلوات  العسكري  احلسن  اإلمام 

والتنسيق مع مضيف العتبة العسكرية املقدسة.
وقال مسؤول مضيف العتبة العلوية املقدسة السيد عيسى اخلرسان 
العتبة  إدارة  مع  والتعاون  »بالتنسيق  الوالية:  جمللة  تصريح  يف 
العسكرية املقدسة، مت تكليفنا مع إدارة مضيف مسجد الكوفة 
املعظم لرعاية الضيافة الكاملة للزائرين الوافدين إلحياء ذكرى 

شهادة اإلمام احلسن العسكري )صلوات اهلل وسالمه عليه(«.
وأوضح اخلرسان » اعتادت العتبة العلوية املقدسة ان تستنفر طاقاتها 
وكوادرها يف هذه املناسبة لتشارك العتبة العسكرية املقدسة، من 
خالل قسم مضيف الزائرين التابع للعتبة العلوية املقدسة، فقد بادرنا 
اىل التوافد قبل حلول الزيارة بأيام عّدة مع العدة والعدد، وبالتعاون 
مع العتبة العسكرية لتهيئة املضيف املركزي يف مرقد العسكريني 

)عليهما السالم( بشكل كامل لتقديم الوجبات الغذائية«.
وأضاف« باشرنا بتقديم الوجبات الغذائية الثالث للزائرين يف الفطور 
والغداء والعشاء، فضال عن تقديم وجبات اضافية ثانوية بني الوجبات 
الرئيسة مع تزايد توافد الزائرين الكرام، وقد مت تقديم ما بني 10 
-20 ألف وجبة يومية ومت وصول الوجبات الغذائية يوم الزيارة اىل 

30 ألف وجبة«، وقال معاون مسؤول مضيف العتبة العلوية املقدسة 
أثري التميمي »تشارك كوادر مضيف العتبة العلوية املقدسة يف كل 
اإلمام  الكرام يف ذكرى شهادة  للزائرين  لتقديم اخلدمات  زيارة 
احلسن العسكري )صلوات اهلل وسالمه عليه(، بالتعاون والتنسيق 
الوجبات  بتقديم  نقوم  إذ  املقدسة،  العسكرية  العتبة  مضيف  مع 
أيام وكوادرنا قدمت اخلدمات  أربعة  منذ  يومي  الغذائية بشكل 
لغاية نهاية مراسم الزيارة، والعتبة العلوية املقدسة مستعدة للتعاون 
والتنسيق وتقديم الدعم اللوجسيت ورعاية الضيافة جلميع العتبات 

املقدسة خدمة للزائرين الكرام«.

شعبة إحياء الرتاث تنجز تحقيق وطباعة
 اكثر من 12 عنوانا خالل عام 2017

الفكرية يف  الشؤون  إىل قسم  التابعة  الرتاث  إحياء  اجنزت شعبة 
العتبة العلوية املقدسة حتقيق وطباعة اكثر من 12 عنوانا خالل 

عام 2017م.
العقابي,  مهند  الشيخ  والتحقيق,  الرتاث  إحياء  شعبة  مسؤول  وقال 
للمركز اإلعالمي, ان« الشعبة أجنزت أعمال حتقيق أكثر من 12 
إذ مت طباعة اكثر من سبعة عناوين,  2017م,  عنوانا خالل عام 
خالل  طباعتها  من  العمل  وسينتهي  الطباعة,  قيد  منها  مخسة 
الفرتة القليلة القادمة«, مشريا اىل, ان« الشعبة تضم حنو سبعة من 
والتدقيق  والدراسة  التحقيق  مهام  يتولون  وهم  األكفاء  احملققني 

لكل إصدارات الشعبة«.
عبد  الشيخ  مؤلفات  وطباعة  على حتقيق  جاٍر  العمل  ان«  وأضاف, 
الرمحن ابن العتائقي, وهي تعّد من النفائس املوجودة يف خزانة العتبة 
العلوية املقدسة », مبينا, ان« اغلب أجزاء هذا الكتاب حبالة جيدة«.
يذكر ان لشعبة إحياء الرتاث والتحقيق مهام ونشاطات أخرى مستمرة 
على مدار السنة, ومنها العمل على فهرسة وتصوير املخطوطات اليت 
املستمرة  ومشاركتها  )خمطوطاتنا(  جملة  وإصدار  حتقيقها,  يتم 
على مدار السنة يف الندوات الثقافية والعلمية اليت تقام يف العتبات 

املقدسة واملراكز البحثية والفكرية.

قدمت جلنة االرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات التابعة اىل 
العتبة العلوية املقدسة الدعم اللوجسيت اىل القوات االمنية واحلشد 
الصفحة  النبيني(  خامت  اهلل  )رسول  عمليات  يف  املشاركني  الشعيب 

الثالثة لتحرير بادية اجلزيرة.
وقال املبّلغ يف اللجنة الشيخ, إياد الشاوي, ان« اللجنة اوصلت وصايا 
الصفحة  املشاركني يف  للمقاتلني  العليا  الدينية  املرجعية  وتوجيهات 
الثالثة لتحرير بادية اجلزيرة من دنس داعش اإلرهابي، وقام موكب 
بتوزيع  البصرة,  حمافظة  يف  املدينة  قضاء  ألهالي  اللوجسيت  الدعم 

كميات كبرية من املؤن واملالبس والفواكه واخلضروات«.
واضاف, انه« مت توزيع الوجبة األوىل بني فرقة العباس عليه السالم 
القتالية ولواء املنتظر ولواء انصار املرجعية، اذ شارك املؤمنون أصحاب 
 ” مبينا   ,« اجلزيرة  من  واسعة  مناطق  فرحة حترير  املدينة  موكب 
لواء  قاطع  على  توزيعها  مت  اللوجسيت  الدعم  من  الثانية  الوجبة  ان 
والقوات  ولواء الطف وفرقة االمام علي )عليه السالم(  علي األكرب 

املتجحفلة معهم«.

لجنة االرشاد تقدم الدعم اللوجستي وتوصل 
وصايا املرجعية الدينية اىل القوات االمنية 

والحشد الشعبي يف بادية الجزيرة
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متى تأسست هذه الشعبة؟
ثم  ومن  الصيانة  قسم  مع  اآلليات  قسم  كان 
انفصل قسم اآلليات ويضم اآلن شعب عدة منها 
شعبة املأوى اليت تعدُّ العمود الفقري لقسم اآلليات 
ملا تقدمه من خدمات عامة سواء للمنتسبني أو 
للزائرين يف خمتلف املناسبات السنوية اليت متّر 

علينا.

اسم الشعبة يبدو غريبا ملاذا مّسيت بهذا اإلسم؟
تأوي  ألّنها  اإليواء  مفردة  من  جاء  اإلسم  هذا 
اإلدارة  قبل  استحدثت من  وقد  املنتسبني  مجيع 

السابقة ألّنها تأوي مجيع اآلليات واصنافها.
أهم نشاطات هذه الشعبة؟

تتالف من عدد من املنتسبني واآلليات حيث يبلغ 
عدد املنتسبني 147 منتسبا أما عدد اآلليات فيبلغ 
120 آلية، هناك 14 خطًا للنساء املنتسبات الذي 
يبدأ دوامهن من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا 
خاصة  خطوطا  شعبتنا  وّفرت  فقد  الرجال  أّما 
وهناك  مدعومة،  بأسعار  قنرب  جممع  لسكنة 
اخلطوط  عدا  األساسية  الواجبات  من  الكثري 
الشعبة،  هذه  بها  تقوم  اليت  الثابتة  النسوية 
خارج  يعملون  الذين  املنتسبني  نقل  وكذلك 
السجاد  غسل  ومعامل  العتبة  كمزرعة  العتبة 
واملاء وكذلك املزارع يف طريق كربالء، وتعد 

خطوطا ثابتة.

زيارة  املناسبات وخباصة يف  ما دور شعبتكم يف 
األربعني؟

قبل اجلواب على هذا السؤال أود أن أضيف لكم 
أّن هذه الشعبة أخذت على عاتقها منذ صدور فتوى 
اجلهاد الكفائي نقل املقاتلني واملساعدات العينية 
يف مجيع نقاط القتال وكذلك بالتعاون مع شعبة 
اإلرشاد والتبليغات وحلد هذه اللحظة مستمرين يف 
دعم احلشد الشعيب، وكذلك قمنا بنقل العوائل 
النازحة إىل حمل سكناهم يف سهل نينوى وبعشيقة 
وعندنا هذا اليوم نقل 250 نازحا من تلعفر وتعدُّ 
التابعني  املوظفني  وكذلك  طوعية  العودة  هذه 

لديوان الوقف الشيعي يف املوصل.
فإّن شعبة  األربعني  زيارة  الشعبة يف  نشاطات  أّما 
املأوى بدأت دوامها اخلاص )اإلنذار( منذ اخلامس 
من  العتبة  ملضيف  مواقع  سبعة  فهناك  صفر  من 
نقل املتطوعني ذهابًا وإيابًا وكذلك املواد اخلاصة 

بالطبخ وغريه.

هل أنتم حباجة إىل توسعة الشعبة من خالل ردفها 
بعجالت أو منتسبني جدد؟

قدمنا  كلما  فنحن  لألحسن  نطمح  دائمًا  حنن 
مع  مقصرين  الزلنا  أننا  نشعر  للزائرين  خدمة 
الزائر وهناك مشروع لدعم هذه الشعبة مع شعبة 
بعض  شراء  النية  يف  وهناك  الدينية،  السياحة 

شعبة المأوى في قسم اآلليات 
جهود مميزة وعطاء الينضب

جهودٌ وأرواحٌ التعرف الكلل وال الملل ألنّها عقدت العزم وحزمت العقد على أن تكون أهال 
بخدمتهم  خيرًا  يستبشرون  وهم  بالنهار  الليل  واصلوا  فقد  المرسلين  سيد  وصي  لخدمة 
للزائرين فيا لها من أرواٍح التجد مثلها إال عند عشاق أمير المؤمنين عليه السالم، نعم إنهم 
ثلة من منتسبي شعبة المأوى في قسم اآلليات في العتبة العلوية المقدسة فقد أجرينا هذا 
الغرابي مسؤول هذا الشعبة ليضعنا في أدق تفاصيل عمل ونشاط  اللقاء مع السيد كريم 

هذه الشعبة:

أجرى احلوار: رياض اخلزرجي
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اآلليات اجلديدة الستيعاب أكرب عدد ممكن من 
الزائرين ويف هذه الزيارة مت نقل اعداد كبرية من 
الزائرين اإليرانيني إىل حدود مهران، وبعد حصول 
زخم كبري من قبل الزائرين لذلك توجب علينا نقل 

الزائرين إىل احلدود اإليرانية.

أو  لكم  كان  سواء  شاق  العمل  هذا  بالتأكيد 
لألخوة املنتسبني، كيف تستطيعون التخفيف عن 

املنتسبني هذا التعب وهذه اجلهود املبذولة؟
حنن يف الواقع حناول أن نبين عالقة طيبة ومحيمة 
مع املنتسبني ليعملوا بروحية كبرية، فهناك بعض 
املنتسبني يذهبون بواجب إىل املوصل وبعد عودته 
الروحية  هذه  بعيدة  مناطق  إىل  أخرى  مرة  يعود 
هذه  وتقدير  املتبادل  اإلحرتام  خالل  من  تأتي 
اجلهود وكذلك هناك بعض املستحقات باإلضافة 
إىل رواتبهم واليت تدعى حبق اإليفاد وهناك بعض 
املنتسبني يتقاضون رواتب بسيطة جدًا ولكن مع 

ذلك يعملون بكل جهد. 

العمل يف خدمة أمري املؤمنني)عليه السالم( كم له 
من التأثري يف روحية املنتسبني هنا يف هذه الشعبة؟

يف الواقع هذا املكان املقدس اليعمل فيه إال ذو 
حظ عظيم ففي اجلانب املادي يعترب الراتب املأخوذ 
أّما  من هذا املكان فيه كل الربكة والطهارة، 
خندم  فنحن  املعنوي  اجلانب  فهو  اآلخر  اجلانب 
الدنيا  يف  والتوفيق  الشفاعة  لطلب  املؤمنني  أمري 
هذا  يف  اخلدمة  يف  الشرف  لنا  لذلك  واآلخرة، 

املكان املقدس.

مع  ولكن  بسيط  براتب  يعمل  املنتسبني  بعض 
ذلك جنده يعمل بكل مثابرة وحب ما السر يف 

ذلك؟
بالتأكيد أواًل حسن املعاملة من قبل املسؤولني مع 
املنتسبني ثانيًا نعود إىل العامل املعنوي والروحي 
إىل  يذهبون  الذين  املنتسبني  من  الكثري  ورمبا 
جبهات القتال وتعرضوا لبعض اإلصابات ولكن 
مع ذلك مل يزدادوا إال صربًا وعنفوانًا واخالصا 

واندكاكًا يف خدمة هذا املكان املقدس. 

أمري  عند  احلقيقي  التكريم  بالتأكيد 
هل  ذلك  مع  ولكن  السالم(  املؤمنني)عليه 
ُكّرموا من قبل إدارة العتبة بكتب شكر مثاًل؟
أمري  شفاعة  هو  األساس  التكريم  الواقع  يف 
دعمًا  ملسنا  بالتأكيد  السالم(،  املؤمنني)عليه 
واضحًا لبعض املنتسبني املتميزين من قبل إدارة 
العتبة املوقرة ويف املناسبة السابقة كرمنا حوالي 

اربعني منتسبا بكتب شكر.

ما رسالتكم للزائرين الكرام؟
أمري  خدمة  هو  عملنا  أساس  هو  لنا  بالنسبة 
املؤمنني)عليه السالم( لذلك خدمة الزائرين هو 
نبقى  للزائرين  نقدمه  ما  يف صلب عملنا وكل 

نشعر بالتقصري جتاههم.

ماذا تقول ألمري املؤمنني)عليه السالم(؟
لشيعته  ينظر  عليه  اهلل  سالم  اإلمام  أّن  نقول 
واملتمسكني به لذا نقول له سيدي الحترمنا من 

نظرتك الكرمية وتفضل علينا بشفاعتك.
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تقرير- سامي العبودي 

وبالتعاون  املقدسة  العلوية  العتبة  افتتحت 
طبيا  مركزا  الدولية   « »امامية  منظمة  مع 
الطوسي  باب  قرب  األوصياء,  سيد  قاعة  يف 
للصحن العلوي املطهر, لتقديم اخلدمات الطبية 
والعالجية ومبختلف االختصاصات لزائري مرقد 
اإلمام علي )عليه السالم( املعزين بذكرى وفاة 

الرسول األعظم)صلى اهلل عليه واله وسلم(.
منظمة  إىل  التابع  الطيب  الوفد  مسؤولة  وقالت 
جمللة  تصريح  يف  رضوي,  سكينة   ,« »امامية 
الوالية, ان« الوفد الطيب  يتألف من )45( طبيبا 
اختصاصيا من أغلب البلدان اإلسالمية, العربية 
وباختصاصات  اجلنسني,  كال  ومن  واالجنبية 
واألسنان  والعيون  اجللدية  ومنها:  متعددة, 

والباطنية, مبينة, ان« االطباء مجيعهم من أتباع 
مذهب أهل البيت )عليهم السالم(.

وأضافت, ان« العتبة العلوية املقدسة وّفرت كل 
املستلزمات واالحتياجات اليت حيتاجها الكادر 
املكان  توفري  وأهمها  أعماله,  ملزاولة  الطيب 
الطارئة  واحلاالت  املرضى  لفحص  املالئم 
هلم  الالزم  العالج  وختصيص  املزمنة  واحلاالت 
املعاينة السريرية من قبل الكوادر الطبية  بعد 
املختصة«, مشرية اىل, ان« املنظمة مستمرة بتقديم 
على  التاسع  للعام  للزائرين  الطبية  خدماتها 
التوالي, إذ تتشرف املنظمة يف كل سنة باخلدمة 
يف  والعباسية  احلسينية  املقدستني  العتبتني  يف 
كربالء وبعد ذلك تتوجه إىل مرقد اإلمام علي 

املركز الطبي استقبل أكثر من 4500 مراجع خالل ستة ايام 

العتبة العلوية املقدسة تفتتح مركزا طبيا ملختلف 
االختصاصات بالتعاون مع منظمة )إمامية( الدولية
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)عليه السالم( لتقدم اخلدمة للزائرين يف ذكرى 
وفاة النيب األكرم )صلى اهلل عليه واله وسلم(«.

عظيم,  حممد  الدكتور,  الوالية  جمللة  وصرح 
املنظمة  وفد  ان  تنزانيا,  اطباء  وفد  مسؤول 
وباكستان  واهلند  تنزانيا  من  طبيبا   )45( ضم 
وامريكا وكندا, عدا املتطوعني من الكوادر 
ومجيعهم  االداري  والكادر  واملمرضني  الطبية 
العراقية  النجف االشرف وباقي احملافظات  من 
هي  املشاركة  هذه  ان«  مؤكدا  االخرى«, 
انه على مدى  اذ  للمنظمة,  التاسعة   املشاركة 
الطبية  اخلدمات  املنظمة  تقدم  اعوام,  تسعة 
وفاة  ذكرى  يف  الكرام  للزائرين  والعالجية 

النيب االكرم )صلى اهلل عليه واله وسلم(«.  
من جهته اكد مسؤول شعبة الصحة والسالمة 
الوائلي,  املقدسة, عالء  العلوية  العتبة  املهنية يف 
الصحة  شعبة  مع  وبالتعاون  امامية  منظمة  ان« 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املهنية  والسالمة 
استقبلت أكثر من 4500 مراجع خالل فرتة ستة 
أيام من عمل املنظمة خالل فرتة زيارة وفاة النيب 
األكرم)صلى اهلل عليه واله وسلم( , ومبشاركة 
)45( طبيبا يف خمتلف االختصاصات من خمتلف 
البلدان اإلسالمية, العربية واالجنبية ومن كال 

اجلنسني«.
وأضاف, ان« العتبة العلوية املقدسة وّفرت كل 
املستلزمات واالحتياجات اليت حيتاجها الكادر 
الطيب ملزاولة أعماله, وأهمها توفري املكان املالئم 

لفحص املرضى واهمها الفحص السريري«.
يشار ان شعبة الصحة والسالمة املهنية يف العتبة 
العلوية املقدسة وضعت ثالث مفارز طبية ثابتة 
لتقديم  اليوم األول من شهر حمرم احلرام  منذ 
وبدوام  للزائرين  والعالجية  الطبية  اخلدمات 
مستمر ملدة 24 ساعة وبالتعاون مع دائرة صحة 
النجف االشرف ومنظمة االمامية الدولية وعدد 
من  الطبية  الكوادر  من  املتطوعني  من  كبري 
من  الطبية  واملعاهد  واجلامعات  البحرين  دولة 

النجف االشرف ومدينة كربالء املقدسة«.
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي

حمود الصراف
رياض مجيد علي

علي الوائلي

والدة االنسان األكمل

المولد النبوي الشريف

الدنيا كما يراها الرسول صلى اهلل عليه واله واالئمة الهداة عليهم السالم

مجتمع الزيارات المليونية وإشكالية الجريمة



والدة اإلنسان األكمل

شأنه(  احلكيم)جلَّ  الباري  اصطفاء  إوكان 
احملمود  وآله(  عليه  اهلل  املصطفى)صلى  لشخص 
العظيمة  املرتبة  هلذه  عباده  بني  األمحد  عنده 
واملنصب الوتر إذ كان ومل يزل أقرب حبيب من 
وخاصة  اخللق  مجيع  من  منه  منزلة  وأعظم  ربه 
الناس والصفوة من األنبياء واملرسلني فكان خامَت 
رسل اهلل وأشرَفهم حماًل منه وجاء برسالة السالم 
النبيني  من  قبله  من  لرساالت  املتممة  واإلسالم 

)صلوات اهلل عليه وعليهم(.
لنبينا)صلى  حكمته(  اهلل)جلَّت  اجتباء  وماكان 
اهلل عليه وآله( هلذه املهام اجِلسام إال ألهلية علمها 
مل  ربه  من  مقاٍم  إىل  يصل  أن  واستحق  فيه  اهلل 

ولن يرقى إليه أحد من عباده املرسلني فضاًل عن 
غريهم قال تعاىل يف سورة النجم:)ثم دنى فتدىل ـ 
فكان قاب قوسني أو أدنى ـ فأوحى إىل عبده ما 

أوحى( .
والرمحة  الرمحانية  واهلبة  املبارك  الوليد  فكان 
خالل  من  جسدها  اليت  مصاديقها  بكل  العاملية 
ففي  النورانية،  حياته  مسرية  يف  ومساته  أفعاله 
ُأِرَخت  عاٍم  من  األول  ربيع  من شهر  السابع عشر 
بقيادة  املشرفة   الكعبة  على  اهلجوم  حادثة  فيه 
إبرهة احلبشي حيث حفظ اهلل بيته مبعجزة منه، 
أرجاء  على  طلعته  وشعَّ ضياء  احملمدي  النور  بزغ 
املستضعفون  ويستبشر  طيبة  نفوس  ِلُتسر  األرض 

بدري البدري

إنهــا الصورة التي رســمتها يد القدرة اإللهيــة والصنعة التي كانت هلل إنه ســيد ولد آدم 
وخاتم المرسلين سيد البشر جميعأ.

هو أشــرف واســطة بين فاطر الخالئق وبين عباده في إيصالهم إلى مرتبة العبودية الحقَّة 
وبلوغهم أسمى درجات الخُُلق الرفيع.

شــاء اهلل أن يختار حبيبه ونجيبه وســيد خلقه محمد)صلى اهلل عليه وآله( كي يكون سفيرا 
ورســواًل إلى عبــاده ليخرجهم من ظلمات الجهــل وأعراف الجاهلية وعبــادة األهواء وآلهة 
صنعوهــا بأيديهم توهموا قدرتها على نفعهم وضرهم، إلى أنوار الهدى والعلم والمعرفة 

وهديِّ المُصلحين ومعرفة اهلل خالق كل شيء ومبدعه
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اإلنسان  جوعة  يسد  ما  أبسط  من  واحملرومون 
ليأخذ  املبعوث  ورسوهلا  اإلنسانية  بإمام  وحاجاته 

بأيديهم إىل عامل الفضيلة والعدل واملساواة.
ولد)صلى اهلل عليه وآله( ومعه معجزات نبوته منها 
أن أمه آمنة بنت وهب رأت حني والدته) صلى اهلل 
عليه وآله( نورًا أضاءت له قصور الشام، واقتضت 
لتكون  الوالد  يتيم  يولد  أن  الربانية  احلكمة 
والدته واحدة من آيات نبوته اليت صنعت من يتيٍم 
ينظر الناس إليه نظر رأفة أعظم وأشرف وأكمل 
إنسان عرفه تأريخ البشر من جانب، وليتعلم املرء 
إىل  به  يصل  الذي  السبب  هي  العالية  همته  أن 
أعلى املطالب وإن األزمة تلد اهلمة والفرج وتصنع 
محلت  حني  ُأِتَيت  أنها  أيضًا  أمه  وقالت  األفذاذ. 
برسول اهلل وِقيل هلا: إنك محلِت بسيد هذه األمة، 
من  بالواحد  أعيذه  فقولي:  األرض  على  وقع  فإذا 
شر كل حاسد فإن آية ذلك أن خيرج معه نوٌر ميأل 
فسميه  وقع  فإذا  الشام،  أرض  من  ُبصرى  قصور 
التوراة أمحد، حيمده أهل  حممدًا، فإن امسه يف 
السماء واألرض، وامسه يف اإلجنيل أمحد، حيمده 
الفرقان حممد:  يف  وامسه  واألرض،  السماء  أهل 
قالت فسميته بذلك، ومن معجزاته انه تكلم أثناء 
إبراهيم  دعوة  وأنه  بالنبوة  لنفسه  وشهد  والدته 
وبشارة عيسى ثم تال قول اهلل تعاىل:)َيا َأيَُّها النَّيِبُّ 
ًرا َوَنِذيًرا* َوَداِعًيا ِإىَل اهللَِّ  ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
ِنرًيا(، وعند والدته )صلى اهلل عليه  ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ
وآله( اهتز إيوان كسرى فسقطت منه أربع عشرة 
شرفة، ومخدت نريان فارس ومل ختمد قبل ذلك 
أن غاضت  والدته  معجزاته حني  ومن  عام،  بألف 
الشياطني، ألن  السماء عن  وُحجبت  حبرية ساوة، 
عليه  اهلل  النيب)صلى  والدة  قبل  الشياطني كانت 
والدة  بعد  وأما  السماء،  من  السمع  تسرتق  وآله( 
النيب)صلى اهلل عليه وآله( فكانت تقذف بالشهب 
سورة  يف  تعاىل  قال  السماء،  إىل  صعدت  كلما 
وزيناها  بروجًا  السماء  يف  جعلنا  احلجر:)ولقد 
للناظرين ـ وحفظناها من كل شيطان رجيم ـ إال 

من اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني(.
ومع مسرية التكامل احملمدي إذ مات والده قبل 
شهرين من والدته وماتت أمه وعمره ست سنوات 
عبد  ه  جدُّ فيكفله  الوالدين  يتيم  احلياة  ليواجه 
املطلب ويعيش يف كنفه ورعايته ويهتم به اهتمامًا 
أن  يعلم  وهو  منه  ويدنيه  يقربه  وكان   ، بالغًا 
النيب)صلى اهلل عليه وآله( سيكون له شأن عظيم، 
يقول ابن عباس: كان يوضع لعبد املطلب فراش 
له،  إجالاًل  هو  إال  عليه  الكعبة الجيلس  يف ظل 
وكان بنوه جيلسون حوله حتى خيرج عبد املطلب، 
فكان رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( خيرج وهو 
غالم فيمشي حتى جيلس على الفراش فيعظم ذلك 
عبد  هلم  فيقول  ليأخروه،  ويأخذونه  أعمامه  على 
املطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ُبين فو اهلل إن له 
لشأنًا عظيمًا إني أرى إنه سيأتي عليكم يوم وهو 
سيدكم، إني أرى غرته غرة تسود الناس ثم حيمله 

فيجلسه معه وميسح ظهره ويقبله ويقول: ما رأيت 
قبله أطيب منه وال أطهر قط ، والجسدًا ألني منه 
وال أطيب منه، ثم يلتفت إىل أبي طالب ويقول له 
إن هلذا الغالم لشأنًا عظيمًا فاحفظه واستمسك به 
فإنه فرٌد وحيٌد وكن له كاألم، اليصل إليه بشيء 
يكرهه، ثم حيمله على عنقه فيطوف به اسبوعًا.

وميوت عبد املطلب وعمرالنيب)صلى اهلل عليه وآله( 
طالب  أبي  عمه  إىل كفالة  فينتقل  سنوات  مثان 
فيبذل جهده يف رعاية ابن أخيه وهو يرى فيه رأي 
والده وينظر إليه نظر تقديس ويرتقب يومًا يسود 
فيه الناس ويأخذ بأيديهم حنو كل فضيلة وهدى، 
األربعني  وآله(  عليه  اهلل  النيب)صلى  بلغ  إذا  حتى 
وأرسل بدين الرمحة للعاملني وراح ينادي يف طرقات 
مكة ووديانها قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا وقف أبو 
طالب معه مؤيدًا ولدعوته مسددًا بلسانه ووجاهته 
به  آمنوا  الذين  الفتية  مع  نفسه  وهيأ  قومه  عند 
وصول  دون  منيعًا  سدًا  يكونوا  كي  ولده  من 

املشركني واملنافقني إليه بسوء.
وراح)صلى اهلل عليه وآله( يف مسرية حياته املنورة 
جيسد صورة اإلنسان املثالية اليت أرادها اهلل تعاىل 
تعاىل يف حمكم  اهلل  قال  لغريه  أسوة  تكون  أن 
:)لقد كان لكم يف رسول  آياته ومجيل خطابه 
اهلل أسوٌة حسنٌة ملن كان يرجو اهلَل واليوَم اآلِخَر(

)األحزاب 21 ( .
نعم  فكان  قوم،  لكل  األعلى  هواملثل  واألسوة 
العبد خلري معبود وكانت عبادته  من جنس ُخُلِقه 
املمدوح من الناس قبل بعثته وبعدها واملشهود له يف 
آيات الكتاب الكريم قال تعاىل:)وإنَك َلعَلى ُخُلٍق 

َعظيم( )القلم آية 4 (.
فرتاه جيلس مع أصحابه والمييز نفسه عنهم مبلبس 
أو ُمتكأ حتى يأتي من اليعرفه يسأل عنه فيقول 
أيكم حممد)صلى اهلل عليه وآله( فرُيشُد إليه وقد 
عنهم  المييزه  دائرٍة  كحلقٍة  املسلمني  مع  جلس 

حطاُم الدنيا إال نور الرسالة وحمايل النبوة.
الدنيا  عن  وأعرض  وبيانه،  بشمائله  القلوب  ملك 
وزينتها وأقبل على ربه وآخرته، وكان يرى غنى 
املرء بنفسه ال بدنيا زائلة، وكان يقول شر الناس 
من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته 

بدنيا غريه.
سلوكه الرب، وخمافة اهلل سبيله،اشتغل بنفسه عن 
اخلوض يف أموٍر التعنيه، أوصى باجلماعة وكان 

منهم .
من  وهدفًا  شعارًا  ومحلها  بسريته  األخالق  جسد 

بعثته بقوله:) إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(.
املؤمنون  حبه  يف  فذاب  كلها  الفضائل  مجع 
وقصرت عن وصف كنهه كلمات املادحني حتى 

قال: حسان بن ثابت
وأحسُن منـك مل تـَر قطُّ عيـين             

                  وأمجُل منك مل تلـِد النســاء
 ولــدَت ُمربًء من ُكــِل عـيــٍب            

                   كـأنـَك ولـــدَت كما تـشـــاء

وما كان اجتباء 
اهلل)جلَّت حكمته( 

لنبينا)صلى اهلل 
عليه وآله( هلذه 
املهام اجِلسام إال 

ألهلية علمها اهلل 
فيه واستحق أن 

يصل إىل مقاٍم من 
ربه
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مبصابيــح اهلدايــة وقد نعمت األرض ومن عليها 
بتعاليــم االســالم اخلالدة وبذلك حقق للبشــرية  
اهلانئــة  واحليــاة  الكريــم  العيــش  املتعطشــة 
السعيدة  وكل اسباب التقدم  مبا  بذله )صل 
اهلل عليه وآله( من جهود وما قام به من مقارعة  
الظلــم والطغيــان وجهاد  الكفر والعدوان ومبا 
قدمه من تضحيات كبرية على مذبح الشــهادة 

والكرامة.
معــه  ومــن  وآلــه(  عليــه  قــدم )صــل اهلل  فقــد 
مــن اصحــاب بــرره الغالــي والنفيــس مــن اجــل 
الدعــوة إىل االســالم، ولقــد فتــح هــذا املبعوث 
تارخيــا عظيمــا مطرزا بكل حــروف الكربياء 
والكرامــة حني أخرجنا من الظلمات اىل النور 
إذ ثــار علــى الظلم والطغاة هاتفا أن ال للعبودية 
ال لالحنراف ونعم لإلسالم ونعم للحق والعدل، 

لذلك نظم الشاعر هذه األبيات:
ولد اهلـدى فالكائنـــــــات ضيـــــاء

وفـم الزمــــــــــــــان تبسم وثناء 
الروح واملــــــــأل املالئـــــــــــــــك حوله

للدين والدنيـــــــا بــــــــه بشراء 
والعرش يزهــــــو واحلظرية تزدهـي

واملنتهى والسدرة العصمــــــــاء 
وحديقة الفرقـــــان ضاحكة الـربا

بالرتمجــــــــان شذية غنــــــــــــاء 
والوحي يقطر سلســــــال من سلسل

واللوح والقلم الرفيـــــــــــع وراء 
نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة

يف اللوح واســــم حممد طغراء 

والقــادة  بالعظمــاء  والشــعوب  االمــم  تفتخــر 
والفرســان والعلماء والشــعراء ملا قدموه ألممهم 
وشــعوبهم مــن خدمات جليلــة يف ميادين احلياة 
الدينيــة والعلمية واالدبيــة والفكرية والثقافية 
واالجتماعية، وتقيم االحتفاالت االســتذكارية 
ألولئك األفذاذ ختليدا وتقديرا وعرفانا هلم وملا 

اجنزوه من جليل االعمال واالفعال.
واصبــح هــذا التقليــد يعمــل بــه كاًل حســب 
طريقتــه ومــا يــراه مناســبا ويعتنى بهــا لتكون 
رمزا ومنارا لإلنســانية ولكي تتعرف الشــعوب 
واالجيال على حياة اولئك الرجال ليكون ذلك 

منهجا يف احلياة لتكريم اخلالدين.
ومــا نشــاهده اليــوم يف عراق أهــل البيت عليهم 
الســالم بلــد احلضــارة والتأريخ تتشــرف ارضه 
املعطاء بالعديد من الرموز العظيمة ويف مقدمتها 

مراقد اهل بيت الرمحة )عليهم السالم(.
والعراق اليوم يعيش يف هذه الصحوة االسالمية 
وممارســته  احلســينية  اجملالــس  اقامــة  حيــث 
اجلمــوع  تســتعد  هــذا كلــه  وبعــد  الشــعائر، 
العاشــقة للنــيب حممــد )صــل اهلل عليــه وآلــه 
مولــده  بيــوم  واالحتفــاء  الطاهريــن(  الطيبــني 

املصادف السابع عشر من ربيع االول .
وكيــف بنــا ال نبتهج بوالدتــه امليمونة وهو رمز 
الســالم واحملبــة والســؤدد حيــث أضــاء الدنيــا 

املولد النبوي الشريف
شهاب العكايشي
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عميق قد يغرق فيها عامل كثري( ميزان احلكمة/
احلديث6056 

فالدنيــا قاســية وال وفــاء هلــا.. لذلــك علينــا البحث 
عن وســيلة جناة من حبرها لننقذ انفســنا من الغرق 
فيــه، ويكفينــا يف وصفها ما قاله االمام علي عليه 
الســالم: )امنــا الدنيا شــرك وقع فيــه من ال يعرفه( 
ميــزان احلكمة/احلديــث6056، ومــا قالــه االمام 
موســى بــن جعفــر عليه الســالم قائال: )مثــل الدنيا 
مثــل احليــة مســها لــني ويف جوفهــا الســم القاتــل( 

ميزان احلكمة/احلديث6005
ان املؤمن مقيد يف الدنيا بقيود كثرية منها احلالل 
واحملرمــات  وغضبــه  تعــاىل  اهلل  ورضــا  واحلــرام 
والواجبــات وهــذه القيــود حتــد من حركــة املؤمن 
وتقيــده وال جتعلــه حرا يف حركاتــه وامنا عليه ان 

يراعي كل ما ذكر سابقا. 
امــا الكافــر فهــو يف حتــرر مــن احلــالل واحلــرام 
ورضــا اهلل تعــاىل وغضبــه وهــو حــر يف اهوائه اليت 
حتكمــه.. فاملؤمــن امنا هو ســجني يف دنيــاه مقيد 
يف زنزانتــه وال تفتــح لــه الزنزانة وال تكســر قيوده 
اال حــني يليب نــداء ربه تعاىل، فتحلق روحه منطلقة 
حنو احلرية احلقيقية.. وهذا ما جيعلنا نفهم كيف 
ان املؤمــن يهــوى انقضاء اجله ويعمل صاحلا برضى 
اهلل تعاىل ألنه متشــوق للقاء ربه تعاىل، وهذا كما 
اخربنا اهلل عز وجل الفوز وميكن ان نستشف ذلك 
مــن خــالل قــول االمــام امــري املؤمنني عليه الســالم 
حينمــا ضربــه اللعــني ابــن ملجــم وهــو يف حمــراب 
الصالة يف مسجد الكوفة: )فزت ورب الكعبة(..
هذا هو املؤمن.. يســتقبل املوت برحابة صدر ويعده 
فــوزا عظيما النه ســيالقي خالقه الرمحن الرحيم، 
فعجبــت لعامــر الدنيــا  دار الفنــاء وهــو نــازل دار 

البقاء..

قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليه والــه واصفا الدنيا: 
)الدنيــا ســجن املؤمــن وجنــة الكافــر(، ســالم اهلل 
عليــك يا رســول اهلل لقــد ابدعت يف وصفــك الدنيا 
على انها ســجن املؤمن النه عكف على ان يكون 
عبــدا صاحلا مطيعا هلل تعاىل فحبس نفســه لتنفيذ 
مــا امــره اهلل ان يقــوم بــه، اما الكافــر فقد اغوته 
الدنيــا مبظهرهــا وبريقهــا فاجنــذب اليهــا فوجدها 
جنته .. فاملؤمن يرى الدنيا جوفاء خالية من احملتوى 
كمــا وصفهــا القــران الكريــم على لســان لقمان 
احلكيــم وهــو يصــف الدنيا البنــه: )ان الدنيا حبر 

د. خليل املشاخيي

الدنيا كما يراها الرسول صلى اهلل عليه واله 
واالئمة الهداة عليهم السالم
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عن املعايري اجلمعية، يدخل صاحبه طائلة املساءلة؛ 
يتمخــض- عــادة- عــن تعــارض املصــاحل والعادات 
والتقاليد، واختالف الرأي حوهلا. وترجع املسؤولية 

يف الظاهرة اإلجرامية اىل:
 أوال- اجلانب النفسي وتكوين الشخصية الفردية؛ 
ثانيــا- اجلانب االجتماعي ومتثل ثقافة اجملتمع من 
عادات وتقاليد وقيم؛ ومن خالل تفاعل الشــخصية 
املضطربــة يف ثقافــة جمتمعها ينتج أحيانا الســلوك 

اإلجرامي.  
يف هــذا اجملــال املعــريف تــربز نظريــات اجتماعية- 
نفســية تعنى بتفســري اإلجرام: إما على أنه احنراف 
الفرد عن قواعد السلوك االجتماعي، أو إّن قواعد 
اجملتمــع تؤهــل- أحيانــا- قابليــة االحنــراف، علــى 
 Differential( أّن نظرّيــة االختــالط التفاضلــي
Association Theory( الــيت جــاء بهــا العــامل 
 »E-Sutherland ســذرالند  »إدويــن  األمريكــي 

يف أيــام الزيارات الكربى وخباصة زيارة األربعني، 
ازدحــام  ويكــون  هلــا  االســتعدادات  تطــول  إذ 
النــاس كثيفــا واحتكاكهم شــديدا، الســيما يف 
احملافظــات احلاضنة هلا مثل: النجف وكربالء أو 
املــدن اليت تشــكل مداخــل الزيارة الرئيســة حنو: 
تبــدو- علــى هــذه اخلارطــة-  الديوانيــة واحللــة؛ 
اجلرميــة  مؤهــالت  يف  تتمثــل  الــيت  اإلشــكالية 
ومعدالتهــا، وتكمــن أبعاد رمزيتهــا بني توصيفني: 

رقيق أو كثيف، وما تصدر عنها من معطيات.
أو  اجلرميــة  اخنفــاض  حمصلــة  أّن  يف  غــرو  ال 
ارتفاعهــا وانكماشــها أو انتشــارها، ليســت مــن 
 The توظيفنــا ميدانيــا أداة »املالحظة باملشــاركة
Participant Observation« فحســب بــل هــي 
من نتاج اإلحصائيات اليت تنهض بها دوائر الشرطة 

يف مدن الزيارة. 
مــن تعريفــات اجلرميــة: أّنهــا فعل يشــوبه احنراف 

مجتمع الزيارات املليونية 
وإشكالية الجريمة

أ. د. صادق املخزومي

إن المجتمعات 
المتميزة بالكثافة 
السكانية، وتنوع 

الفئات اإلثنولوجية 
القومية، وتعدد 

الهويات اإلقليمية 
واالنتماءات السياسية 

يؤدي الى زيادة 
السلوك االجرامي
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جتمــل بــأّن الّســلوك اإلجرامــي ُمكَتســب يتعّلمــه 
الفــرد كأّي ســلوٍك آخر من خــالل البيئة احمليطة 
واملؤثرة فيه، أي تتمحور الّنظرية حول سلوك الفرد 
وارتكازه- بشــكٍل أساســي- على نوعية جمتمعه 

واألفراد الذين حُييطون به وخيتلط بهم. 
 )Theory of Anomy( غــري أنَّ نظرّيــة األنومــي
الــيت قــال بهــا عــامل االجتمــاع الفرنســي »إميــل 
دوركايم Emile Durkheim« ُتشرُي إىل الوضع 
الــذي ختتفــي فيه املعايــري االجتماعّيــة، وُتعدم فيه 
القواعد واألساســات املوّجهة للســلوك البشري، أي 
تنِســُب اإلجرام إىل مفهوم الالمعيارّية االجتماعية، 
وعــدم توازن الّســلوك، واختالل املبــادئ اليت تنظم 
حيــاة الفرد، وفقدان التماســك االجتماعي وذهاب 

مفهوم الّتكافل االجتماعي)1(.
الســكانية،  بالكثافــة  املتميــزة  اجملتمعــات  إن 
وتنــوع الفئــات اإلثنولوجّية القومّيــة، وتعدد اهلويات 
علــم  السياســية- حبســب  واالنتمــاءات  اإلقليميــة 
اجلرمية- يؤدي هذا التعدد واالختالف يف اجملتمع 

–اىل اخلالف وزيادة السلوك االجرامي)2(.
 إال أنه على الرغم من اتساع رقعة الزيارة وكثرة 
الوافدين إليها على تنوع مشاربهم يف جمتمع ينوف 
علــى العشــرين مليونــا يعــّد مــن أكثــر اجملتمعات 
ازدحامــا يف العــامل، جنــد ان الســلوك االحنــرايف 

يضمر واجلرمية تصبح منعدمة أو تكاد؛ ملاذا؟
إن شــحة اجلرميــة والســلوك املنحــرف يف جمتمــع 
الزيارة ميكن تفسريه بأّن فضاء الزيارات املليونية 
يتســم مبعايــري اجتماعّيــة وقيم ذات أبعــاد أخالقية 
ودينية، ويشــتمل على القواعد واألساســات املوجهة 
للســلوك اإلنســاني، ســواء للفاعلــني يف املواكــب 
مفهــوم  ميتلــك  منظــم  جمتمــع  وأنــه  والزائريــن، 
التماسك االجتماعي وآليته يف التمثالت احلركية 
املنتظمــة للفاعلــني فيــه، ويف ضــوء هــدف بعينــه 
تتجــه بوصلــة حركتهــم اجلماعيــة الدؤوبــة، حنو 
قيمــة اجتماعية- دينية، هي خدمة زوار احلســني، 
يغمرهــم الشــعور بالنعيــم الداخلي )االســتمتاع( وال 
ينتابهــم رهــق أو تعــب، وتؤطرهم هالة مــن الطاقة 
املســتمرة، فهــم كخليــة حنــل ال تــكل وال متــل، 
وأبعــد مــن هــذا ينظــرون بوجــوه نضــرة اىل رمحة 
مــن ربهــم ومغفــرة؛ فهي مــن اجلانــب االجتماعي- 
بالضــرورة- ال تســمح أن يعصــف- بأنوائه- العنف 

والسلوك املنحرف.
أما من اجلانب النفسي فالفرد الذي اعتاد ان يلجأ 
اىل قابليــة االحنــراف والفجــور يف ســلوكه، إنــه 

يغتنم الفرصة الولوج اىل جمتمع الزيارة كمحاولة 
للخروج من الشــعور بالفراغ من املعنى االجتماعي، 
والتخلــص ممــا ينتابه من الشــعور مبركب النقص 
أو مركــب الذنــب، وألجــل أن يتمظهر بأن يكون 
سويًّا يف منظار جمتمعه، وخباصة إنَّ جمتمع الزيارة 
تؤطره املسحة الدينّية، وما فيها من جتليات املغفرة 
والشــفاعة واهلداية، اليت تؤهله للولوج إليه والعمل 
اجلــاد فيــه، وتكــرس فيــه -ولو اىل حــني-  قيمة 

االنضباط الشخصي، واإليثار، وخدمة اآلخرين.
ال شــك إن عنايــة جمتمــع الزيــارة بالقيــم العليا يف 
احليــاة االجتماعيــة، مبــا فيهــا مــن معانــي دينيــة 
ثقافــة:  أفــراده-  وعــي  يف  تشــكل-  وإنســانية، 
العمــل االجتماعي، الضبــط االجتماعي، التضامن 
االجتماعــي، التواصــل والتعايــش الســلمي، األمــن 
النفســي واالجتماعــي، والشــعور باملســؤولية جتــاه 
الذات واجملتمع، مما جتعل منه أن يكون جمتمعا 
مكّرســا ألن يقــدم فائــدة اىل مجلــة أفــراده، وملــا 
كانت اجلرمية ظاهرة اجتماعية، فحقيق مبجتمع 
الزيــارة أن يكــون مؤهــال يف أن يســهم بقــوة يف 
جمــال الوقايــة االجتماعية من اجلرمية- حبســب- 
»بنثــام  Bentham«)3(، صاحــب فكــرة املنفعــة 
)utility( وجعــل اهلــدف »أكــرب منفعــة ألكثــر 
عدد«؛ فإن نظريته تعنى مبعاجلة أســباب اجلرمية 
حنــو: العمل على احلد من ســبل اإلغراء واالهتمام 
بالرتبيــة ورفــع مســتوى األخالق وحتســني الظروف 

االجتماعية. 

1- جابــر، ســامية حممــد، القانــون والضوابــط االجتماعيــة: 
مدخــل علــم االجتماع اىل فهم التوازن يف اجملتمع، دار املعرفة 
اجلامعيــة، االســكندرية، 1990، ص53؛ فــرج علــي، عبد 
العاطي، »االجتاهات النظرية يف دراسة اجلرمية واالحنراف: 
دراســة يف سوســيولوجيا اجلرمية«، جملة العلوم االجتماعية، 

2309/www.swmsa.net/art/s .2013 -09 -28
2- احلسن، إحسان حممد، علم اإلجرام، دراسة حتليلية عن 
دور العوامــل االجتماعية يف اجلرمية، جامعة بغداد، 1993، 

ص61.
قانــون  عــامل   )1832-1748(  )Jeremy( جريميــي   -3
وفيلســوف إنكليــزي، ومصلــح قانونــي واجتماعــي، وكان 
املنظر الرائد يف فلسفة القانون األجنلو- أمريكي. موسوعة 

ويكيبيديا.

إن اجملتمعات 
املتميزة بالكثافة 
السكانية، وتنوع 
الفئات اإلثنولوجّية 

القومّية، وتعدد 
اهلويات اإلقليمية 

واالنتماءات 
السياسية- حبسب 

علم اجلرمية- 
يؤدي هذا التعدد 

واالختالف يف 
اجملتمع –اىل 

اخلالف وزيادة 
السلوك االجرامي
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مسجد السهلة
اليه تشد الرحال وفيه يستجاب الدعاء

يعد من أحد اقدم المساجد اإلسالمية التي شيدت في الكوفة خالل القرن األول الهجري التي 
ما زالت بنايته قائمة إلى اآلن، ولهذا المسجد)السهلة( أهمية عظمى لدى الكثير من الناس 
وله في قلوبهم قدسية ومنزلة كبيرة، فهو مقصد المؤمنين كافة وتشد إليه الرحال وتنذر 
إليه النذور، ويقترن اسمه دائمًا باإلمام المنتظر المهدي )عليه السالم( استنادًا إلى الفضائل 

الخاصة بهذا المسجد واألحاديث التي تؤكد على أن هذا المسجد هو منزله.

حتقيق علي الوائلي

يقول الباحث املؤرخ العراقي الدكتور حسن احلكيم 
بانه عرفت يف مدينة الكوفة مساجد مسيت بعضها 
باملســاجد املرحومة والبعض االخر مسيت باملســاجد 
امللعونــة واحلقيقــة ليــس القصد بامللعونة كمســجد 
تؤدى فيه الصالة والشعائر وامنا القائمني على هذه 
املســاجد مل يكونــوا من اصحــاب العقيدة واالميان 
وكثري ما سببوا املشاكل لالمام علي عليه السالم 
وقــد حــدد االمــام عليه الســالم نوعي هذه املســاجد 
مبدينــة الكوفــة وكان مــن املســاجد املرحومة هو 
مســجد السهلة نســبة اىل سهيل بن عمر الذي مسي 
املســجد بامسه الواقع يف هذه املنطقة اليت بين فيها 
هــذا اجلامــع كســائر بقيــة االماكن الــيت تكون 
ظاهر املسجد ظاهر مسجد الكوفة على اعتبار ان 

مسجد الكوفة هو املسجد االعظم واالكرب
ويضيــف احلكيــم حــول تســميته مبســجد بنو ظفر 
بــان ما اســتطاع التاريــخ حفظه او ممــا اطلعنا عليه 
هــو مراحــل االعمــار املتاخــرة الــيت اشــارت اىل بين 
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ظفــر يف القــرن االول اهلجــري ولعل تســميته مبســجد 
بــين عبــد القيس يشــري ايضــا اىل ان بــين عبد القيس 
قــد جــددوا  بنــاءه ايضا، وختــم احلكيم قولــه: يبدو 
ان ســهيل بــن عمــر الــذي مســي املســجد بامسه كان 
ذو موقــع اجتماعي كبــري ومن احملتمل ان يكون هو 
مــن بــين عبــد القيــس لكن طغيــان هذا االســم عليه 
اكتســب مسعة كبرية لدى اجملتمع الكويف خباصة 

ان كتب الرجال تذكر هذه الشخصية«.

منزل االمام املنتظر وعياله:
يقــول الســيد مضــر املدنــي ان اهميــة هــذا املســجد 
وحبسب ما تواردت فيه الروايات الكثرية بدء من امري 
املؤمنــني )عليه الســالم( واالمام زيــن العابدين واالمام 
الباقــر واالمــام الصادق)عليهم الســالم( الذين اشــاروا 
اىل انه ســيكون مســكن االمام املهدي)عج( وعياله، 
كمــا تطلــع امري املؤمنني)عليه الســالم( اىل مســتقبل 
ايــام عصر الظهــور املباركة فقال وهو يذكر حفيده 
االمــام املنقــذ االعظم ارواحنا لــه الفدا: كأني به قد 
عرب من وادي الســالم اىل مســجد الســهلة على فرس 
حمجــل... اىل اخــر حديثه الذي يذكــر فيه ان االمام 
خياطــب رب العــزة قائــال اجنــز لــي مــا وعدتــين انــك 
على كل شــيء قدير، كما قال االمام الصادق)عليه 
الســالم( عــن االمــام املهــدي: كأنــي بــه قــد نــزل يف 
مســجد الســهلة باهله وعياله وان مســجد الســهلة هو 
موضــع بيــت مــال املســلمني مثلما ان مســجد الكوفة 

هو موقع حكم االمام عج.
يشــري الســيد حممــد علــي احللــو اســتاذ يف احلــوزة 
العلميــة: ان املســجد مســتقبال ســتكون لــه اهميــة 
قصــوى يف تاريــخ االماميــة واملســلمني اذ ان االمــام 
احلجــة اذا وصــل الكوفــة ســيجعل مســجد الكوفة 
مكانا ألدارته ومســجد الســهلة مكانا لعياله ولذلك 
مــر بكثــري مــن املراحل الــيت حاول اعــداء اهل البيت 
ازالته او االعتداء عليه لكن بقي املســجد حبفظ اهلل 

تعاىل وتسديد االئمة .
عهد االمام الصادق عليه السالم 

ويضيــف الســيد حممــد علــي احللــو بــان عهــد االمام 
الصــادق كان اكثــر وضوحــا يف بيــان هذا املســجد 
الن االمــام زيــن العابديــن عــن طريق الروايــات وبعض 
اصحابــه كان اذا توجــه اىل الغري لزيارة جده االمام 
وبعد ذلك زيارة املســاجد املكرمة كمســجد الســهلة 
هذه الزيارة كانت سرية خوفا من النظام االموي فقد 
كانت سطوة النظام على االمام شديدة وكان االمام 
اذا اســتدعي اىل احلاكم يف بغداد يقيم يف الكوفة 
ويرتاد مســجد الكوفة ويتوجه اليه كثري من العلماء 
بــل العلمــاء كلهــم ليحدثهــم ثم يســتغل هــذه الفرصة 
ليصل اىل مسجد السهلة لذلك كانت اكثر وضوحا 

هي زيارة االمام الصادق للمسجد.
امــا الدكتــور احلكيــم فيؤيــد مــا ذهب اليه الســيد 
حممــد علــي احللو بقوله هــذا اجلامع اصبــح مقصدا 
آلل البيــت مــن جانــب واالئمة الذين كانــوا يقصدون 
الكوفة كاإلمام الصادق)عليه السالم( وهو االكثر 
مكوثــا يف الكوفــة من غــريه من االئمة فكان يلقي 
احملاضرات يف مسجد الكوفة ومسجد سهيل ولذلك 

اكتسب قدسية، 
مئة واربع وعشرون الف نيب صلوا فيه:

وعمــا موجود مــن مقامات لالنبياء واالئمــة الطاهرين 

عليهم الســالم يبني الســيد حممد علي احللو بان هذا 
املســجد هــو موضــع االهتمام جلميــع االنبيــاء واالئمة 
ومــا مــن  نــيب اال وصلــى يف هذا املســجد وبالواقع ان 
هناك روايات كثرية تشري الهميته وكرامته ومنزلته 
عنــد اهلل تعــاىل فهــو حمــط تواجــد االنبياء واملرســلني 
وعندنــا روايــات صحيحــة ان هــذا املســجد فيــه صور 
لالنبيــاء ومتاثيــل االنبيــاء كلهم موجــودة على صخرة 
عنــد االمــام احلجة عجل اهلل تعــاىل فرجه حيتفظ بها 
وتشري الصخرة اىل صورة االنبياء ومتاثيلهم الذين اموا 
هذا املســجد والروايات تشــري اىل مئة واربع وعشــرين 

الف نيب اموا هذا املسجد وصلوا فيه...
ويضيــف الســيد احللو ان هلذا املســجد حرمة عظيمة 
مــن خالل ما أشــار االمــام الصادق عليه الســالم رغم 
ان التاريخ والروايات مل حتفظ لنا من امَّ هذا املسجد 
من االئمة سواء االمامني زين العابدين واالمام الصادق 
عليهما السالم واشارات االمام الصادق جند انه كان 
يوصي اصحابه يف زيارة املسجد والصالة فيه والتعبد 
وحينمــا استشــهد زيــد كان االمــام يســال اصحابــه 
الذيــن كانــوا مــع زيــد او الذين شــاهدوا خــروج زيد 
من الكوفة ســأهلم هل توجه زيد اىل مســجد الســهلة 
فاجيب انه مل يســتطع الوصول اىل الســهلة ملا ضايقته 
جيــوش االمويــني فعلق االمــام مبضمون حديثــه انه لو 
دخــل املســجد وصلــى ركعتني واســتجار بــه ملا كان 

مصريه هكذا واجاره اهلل مما وقع به.
فيمــا حيــدد الســيد مضر املدنــي هذه املقامــات قائال 
يضــم املســجد ســبعة مقامات الــيت توفق الســيد حبر 
العلــوم اىل تاكيــد مواقعهــا مثلمــا وردت يف بعــض 
الروايــات عــن االئمــة عليهــم الســالم املقــام الشــريفة 
الســبعة يف مســجد الســهلة حبســب تسلســل مراســيم 
الزيارة وطقوسها اليت اوردها الشيخ القمي يف مفاتيح 
اجلنــان تبتــدئ مبقــام االمــام جعفــر الصــادق واملقــام 
الثاني لنيب اهلل ابراهيم عليه السالم واشارت الروايات 
لالئمــة اىل ان مقامــه جنــب بيتــه واملقــام الثالث للنيب 
ادريــس الــذي اختــذ جنبه مقر عمله اذ هــو الذي علم 
البشــرية مهنــة اخلياطــة وتشــري الروايــات يف قصــص 
االنبياء اىل ان نيب اهلل ادريس عليه السالم قد رفع من 
هــذا املوضع اىل الســماء كمــا ورد يف االية الكرمية 
)واذكــر يف الكتــاب ادريــس انــه كان صديقــا نبيا 

سمي هذا المسجد 
بمسجد السهلة 

نسبة الى سهيل بن 
عمر الذي جدد بناءه
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زيارة الولي االعظم ارواحنا ملقدمه الفداء.
بينما يشري الدكتور حسن احلكيم : ان املقامات اليت 
بنيت فيها حماريب ونسبت ميكن القول  بانها حتتاج 
اىل دراســة اكثــر للوصــول اىل حقيقــة هــذه املقامات 
القائمــة يف هــذا املســجد واهميتــه يف اجملتمــع مضيفا 
بان السيد حبر العلوم اشار اىل هذه املقامات سواء يف 
مســجد الكوفة او مســجد الســهلة ومنها مقام االمام 
احلجة لكن هي كما ذكرت الشك حتتاج اىل روية 
واىل دقــة يف املعرفــة مــع احرتامنــا الكبري لشــخصية 
حبر العلوم لكن هو له رايه واجملتمع ايضا هلم آراؤهم 
وحنن نأخذ ما دّون وما روي عن االئمة ودون باملصادر 
علــى ان يكــون املوضوع يف حكــم التوثيق التام حتى 

ياخذ جماله.
التوسعة واالعمار املتواصل

يقــول الدكتــور املهنــدس مضــر املدنــي امــني مســجد 
السهلة املعظم عن عمليات االعمار اليت طرأت عليه يف 
حقب تارخيية خمتلفة : الشــك ان الفرتات الســابقة مل 
تؤشــر تارخييا بشــكل واضح وملا كان حديث االئمة 
عليهم الســالم يشــري اىل ان عمر هذا املسجد هو عمر 
االنبيــاء الن كل نــيب قــد ادى الصــالة او كل نــيب 
ووصي ادى الصالة فعمره عمر االنبياء عليهم الســالم 
ومــا اســتطاع التاريــخ حفظــه او ممــا اطلعنــا عليــه هو 
مراحــل االعمــار املتاخرة اليت اشــارت اىل بين ظفر يف 
القــرن االول اهلجــري ولعــل تســميته مبســجد بين عبد 
القيس يشري اىل ان عبد القيس قد جددوا  بناءه ايضا 
واســتمرت اعمــال التجديــد تبعــا للظرف الــذي حييط 
بالناس ومدى الســماح بالوصول اليه وامكانية الناس 
فكانــت بعــض اعمــال اعــادة االعمــار او الصيانــة او 
البنــاء تــكاد تكــون فرديــة تعتمــد علــى بعــض وجوه 
اخلري فهناك تثبيت لبعض االمساء اليت تشرفت باعادة 
بنــاء املســجد املبــارك او باعادة بعض اجزائه فمن ذلك 
ان حبــر العلــوم قد اعاد بناء مقام االمام املهدي )عجل 
اهلل تعــاىل فرجــه( وازاح موضع حمرابه مســافة عشــرة 
امتار عن موضعه السابق وبنى عليه قبة من الكاشي 
االزرق كمــا ورد يف مقدمــة كتابــه الفوائــد الرجالية 
وممــن ســاهم ايضــا يف بنــاء بعــض اجزاء املســجد ابن 
النجــف املرحــوم احلــاج عبد الزهرة فخــر الدين وممن 
ســاهم كذلــك يف اعــادة بنــاء مقــام االمــام املهــدي 
املرحــوم املغفــور لــه احلــاج حممد رشــاد مــرزه وهناك 
مواضع لالعمار ســاهم بها جزء من املســلمني من دول 
اســالمية خمتلفــة ســواء مــن ايــران او دول افريقيــا او 
تنزانيــا او مــن بعــض البلــدان االخــرى وســاهم بعــض 
االشــخاص يف جتهيــز املســجد ببوابتــه الرئيســية مثال 
تــربع بهــا املرحوم رضا النجار النجفي وســاهم الكثري 
مــن املؤمنــني يف مــواد البنــاء مثل اكســاء ارضياته اال 
ان مرحلــة االعمــار االخــرية الــيت تشــرفت بــان اكون 
املهنــدس املنفــذ هلــا الــيت بــدأت عــام 1997 م كانــت 
برعاية مكتب املرجع الكبري حممد ســعيد احلكيم 
دام ظلــه إذ ابتدأنــا بإعــادة بنــاء املســجد منطلقــني من 
مقــام اخلضر)عليــه الســالم( باجتــاه مقــام ادريــس ثم 
توفقنــا بلطــف مــن اهلل ورعايــة وليــه االعظــم إلكمال 
املقامــات الركنيــة االربعة ثم اجنزنــا مقام االمام زين 
العابديــن )عليــه الســالم( واليــوم تســتكمل احللقــة 
الكــربى مــن االعمــار بإعــادة بناء مقام االمــام املهدي 
بعد توســعة كربى حدثت للمقام الشــريف الســتيعاب 
زائريــة الذي يفــدون من كل احناء االرض وصوال اىل 

ورفعنــاه مكانــا عليــا( واملقــام الرابــع هــو مقام 
العبد الصاحل اخلضر عليه الســالم صاحب نيب 
اهلل موسى عليه السالم واملقام اخلامس هو مقام 
االنبيــاء واالولياء والصاحلني عليهم الســالم وقد 
درج الكّتــاب والرواة على تســميته احيانا مبقام 
الصاحلــني وامســاه بعضهم مقــام النيب صاحل... 
ويبدو ان ذهاب امساء االنبياء اولئك وغريهم قد 
اختصــرت باالنبيــاء واالولياء والصاحلني لكثرة 
مــارؤي منهــم يف هذا اجلزء من املســجد، االمام 
الباقر عليه السالم ينقل صورة بهية فيقول وحتته 
الطينــة الــيت خلق اهلل منها االنبياء فســبحان اهلل 
جنــد هــذه الدرجة العالية من الســمو والقداســة 
لــرتاب هــذه البقعة الطاهرة واملقام الســادس هو 
مقــام االمــام زيــن العابدين )عليه الســالم( الذي 
قــال فيه: من صلى يف مســجد الســهلة ركعتني 
زاد اهلل يف عمره سنتني، واملقام االخري الذي يفد 
الزائــر اليــه هــو مقــام االمــام املهــدي )عجل اهلل 
تعــاىل فرجه( الذي وردت يف آداب الزيارة وقوف 
الزائــر مســتقبال القبلة حتت قبة الســماء ليؤدي 
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املنقذ االعظم، وايضا يشارك السيد حممد علي احللو 
احلديث ليدلي بدلوه بان مسجد السهلة واالعمار الذي 
اقيم فيه جيد وال باس به يف استيعاب الزائرين يف الواقع 
كان عــدد الزائريــن حمــدودًا واليــوم جنــد ان مســجد 
السهلة مل يقتصر على اهالي املدينة امنا حتى الزائرين 
الذيــن يفــدون من البلدان االخرى يتوجهون فيحتاج اىل 
توســعة اخــرى واىل تعمــري اخر يســتوعب االعداد حنن 
نشــري ونشــدد على احلفــاظ على املقامات الشــريفة اال 
متــس بشــيء وتبقــى شــاخصة بوجودها وهــذا ما عمل 
عليــه الســيد مضــر علي خــان االمني للمســجد بتوجيه 
مــن املرجــع الديين الســيد حممد ســعيد احلكيم )دام 
ظلــه( وانــا على اطــالع على هذا واحلفــاظ على املعامل 
واملقامات الشــريفة، ويكمل الســيد املدني حديثه عن 
عمليــات التوســعة بقولــه ان مقــام االمــام املهــدي عــج 
كانــت جبانبــه قطعــة ارض مفتوحــة تفصــل بينه وبني 
مقــام االمــام زين العابدين وملا شــاهدنا حجــم الزائرين 
الذيــن يفــدون اىل املــكان واحتياجهــم اىل ســقف امن 
يف االجــواء املختلفــة وعــدم كفايــة املســاحة القدميــة 
ملقــام االمــام املهــدي فتمــت مبباركة الســيد احلكيم 
مت اضافــة هــذه املســاحة اىل املــكان االصــل لتصبــح 
مســاحة مقام االمام املهدي تقارب الفا ومخســمائة مرت 
مربــع امــا صحــن الســيدة نرجــس عليها الســالم كان 
مكانــا تابعــا اىل مديريــة الوقــف الشــيعي وتوفقنا من 
تنفيذ مشروع صحن السيدة نرجس إذ مت من قبل امانة 
مســجد السهلة ألعداد اخلرائط التصميمية واالنشائية 
واحيــل مــن قبل حمافظة النجف اىل شــركة هندســية 
ومت اجنازه وفق رؤى استمدت الرتاث االسالمي تناغما 
مع تطويعه باحلداثة اليت ال تستولي على االرث املوجود 
فتناغم التصميم مع الشيء املوروث للعمارة االسالمية، 
مــن مشــروع  التكاليــف مت رصدهــا يف حينهــا  امــا 
عاصمىة الثقافة االسالمية لصحن السيدة نرجس اما 
االعمار داخل مسجد السهلة فكل املبالغ اليت تصرف 
عليه حصرا من مكتب مساحة املرجع احلكيم واالن 
مساحة السيد عالء الدين املوسوي رئيس ديوان الوقف 
الشــيعي بــدء يضع االمكانيــات املتوفرة لديوان الوقف 
الشــيعي لتقديــم مــا ميكــن تقدميه مــن اخلدمات اىل 

مسجد السهلة.
ويشــري الســيد مضــر املدنــي اىل ان املســجد تعرض يف 
الفــرتات الســابقة للضــرر عندمــا كان حتــت رعايــة 
وزارة االوقاف يف نظام الدولة ملراحل احلكم املختلفة 
ليــس لدي معلومات هــل كانت هناك هدايا نعم بعض 
املوجودات من هدايا املؤمنني اليت يقارب عمرها املئيت 
عام الزالت موجودة والشباك القديم ملقام االمام املهدي 
الزال موجودا ويف النية ان يكون هناك متحف السهلة 
وســنعرض فيه املقتنيات اليت حتت ايدينا ومبا يف ذلك 
بعــض هدايــا املؤمنــني اليت وصلت الينا ملتحف مســجد 

السهلة.
وممــا يشــار اليــه ان املســجد حمــاط مبنطقة ســكنية 
وهذه املنطقة السكنية يف معظمها بيوت لعوائل فقرية 
متمســكة بارضهــا ومل حيــدث اي اســتمالك للمناطق 
احمليطة يف موضوع التجديد العمراني واحلضري ملدينة 
الكوفــة اليت مت عليه دراســات خمتلفة وكان بتوجية 
مــن ديــوان رئاســة الــوزراء االخذ يف احلســبان توســعة 
مســجد الســهلة وثبتــت اراء جلــان التخطيط احلضري 
والعمراني ولكن على ما يبدو ان املوضوع قد تأجل ملا 

مير به البلد من ازمة مالية.

دورة تهذيبية مدتها اربعون ليلة
الســيد حممد علي احللو يشــري اىل »ان السيد 
ابــن طــاووس قــد وصلــت اليــه الروايــات ومــن 
املمكــن انــه تلقاها من االمــام احلجة وكثري 
مــن العلمــاء الذين وصلــت اليهم االحكام عن 
طريق االمام احلجة تكتموا من البوح بها ومل 
يستطع السيد ابن طاووس او غريه و لذلك جند 
ان اكثــر علمــاء االمامية التزموا بهذا وكون 
ليلة االربعاء هي من مجلة االسرار اليت حظي 
بها السيد ابن طاووس ان يقف عند هذا السر 
وهــذا االمر حينما ارشــد املؤمنني ومتســكوا 
بقــول ابــن طــاووس حقيقــة هــي دورة تهذيبية 
خالل اربعني يوما ويبدو وان هناك اثار يف ليلة 
االربعاء يف هذا املعنى وهذا املكان املبارك«.

وفيما وجدناه يف بعض الكتب عن السيد ابن 
طاووس: إذا أردت أن متضي إىل السهلة فاجعل 
ذلك بني املغرب والعشاء اآلخر من ليلة األربعاء 
وهــو أفضــل من غــريه مــن األوقات ولقد ســنَّ 
الشــيخ حممد حســن صاحب اجلواهر املتوفى 
ســنة )1266هـ - 1848م( للناس عادة الذهاب 
إىل السهلـــة ليلــة األربعــاء مــن كل اســبوع، 

وكان إذا خرج إلـــــى السهلة يف الليلة املعهودة يأمر 
باخليام والبسط واألمتعة الالزمة الستخدامها خالل 
فرتة االسرتاحة يف طريقهم من النجف إىل املسجد، 
ويركب هو وحاشيته ويتبعهم خلق كثري من الناس 
وقد استمرت هذه العادة إىل يومنا هذا، و يف ترمجة 
الشــيخ آقــا بــزرك الطهراني أنه كان ميشــي ســريًا 
على األقدام من النجف إىل مســجد الســهلة يف ليلة 
األربعاء مدة أربعني سنة ولقد حدث الشيخ اخلطيب 
الشــيخ شــاكر القريشــي أنــه كان يــراه رمحه اهلل 

يذهب إىل املسجد بظهره احملين.

لعدم كفاية 
المساحة القديمة 

لمقام االمام 
المهدي بسبب 

زيادة اعداد الزائرين 
تمت اضافة مساحة 

جديدة له تقارب الفا 
وخمسمئة متر مربع
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حوار مع الشاعر مهدي جناح..

قصة قصيدة :الشاعر االديب الخطيب الشيخ عبد االمري الفتالوي

شهيد املنرب الحسيني الخطيب السيد عبد الرزاق القاموسي

حوار مع املال علي باشا زاده الكربالئي

إعداد:
احمد الكعبي
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عمرك الشعري؟
مخسون عاما تقريبا حيث اني من مواليد مدينة الكاظمية املشرفة سنة 1950 ونظمت الشعر 

يف العقد الثاني من عمري
هل ترى ان العمر الشعري وحده كاف لنضوج الشاعرية؟

عمر االتقاد الشعري هو أساس نضوج الشاعرية يف حياة الشاعر يأتي بعدها العمر الشعري.
قد يقال ان معرفة الوزن ختلق شاعرا.. ماذا تقول؟

معرفة الوزن ال ختلق شاعرا وهذه بديهية معروفة وموضوع )املوهبة( تولد مع االنسان هذا متفق 
عليه تقريبا عند كل مبدعي الفن الشعري يف العامل وعند جل النقاد واملفكرين، ومع هذا فهي 
وحدها ال تكفي، إذ جيب ان يكون هناك صقل ودراسة ووعي، يعين وجوب توفرتربة خصبة 

لتنمو فيها هذه املوهبة الشعرية.
هل لنا ان نعرف يف نظرك ما هي اعمدة القصيدة احلسينية؟

الشهيد  فاإلمام  املرئي،  املادي  السالم ال فقط  عليهما  بن علي  لإلمام احلسني  املعنوي  االنتماء 
احلسني عليه السالم مفردة ختتزل مجيع القيم اخلرية للحياة واالنسانية ولكي تأخذ القصيدة 
أما  القصيدة احلسينية..  تقوم أعمدة  العاملية باطمئنان على هذه األرض  احلسينية طريقها اىل 
ودراسة معمقة قدر  تارخيي  ثقافة عامة ووعي  الواعي  للشاعر  فاألمر واضح  األعمدة   ما هي 

ومعرفة  االنسان  مع  تولد  الشعرية  املوهبة 
الوزن التخلق شاعرا..

الشاعر مهدي جناح.. لـ )الوالية(:

مفرداته  المعطاء..  الحسيني  الشعر  ونبض  الباكية..  الكلمة  اسير  ادبية..  شخصية 
متزينة بوشاح العقيدة.. وامتداد لشعاع الثورة الحسينية.. شاعر كبير.. مبدع.. ومجد.. 
الشبابي..  الثوري  الحس  الحسيني ودعم  المنبر  الى خيمة  الروح  اعادة  الفضل في  له 
فلهجت بروائعه األلسن قد يستهل الحديث مع شخصية بارزة في رحاب الشعر الحسيني 
كاألستاذ األديب الحاج مهدي جناح الربيعي الكاظمي، عن البداية والبطاقة الشخصية 
والتعريفية ولكن اي بداية او هوية نسأل عنها الكاظمي؟! ونحن موقنون ان ارث الوالية 
فابتدأت  السالم..  البيت عليهم  وانتماء ألهل  اال والء  قد فاض في خافقيه.. وما دمه 

الحديث مع الشاعر االستاذ الحاج مهدي جناح متيقنا ان تلك بدايته وهويته..

أجرى اللقاء: أمحد الكعيب
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االمكان حتى خالل االستماع اىل املنابر اهلادفة واالستفادة من جتاربهم بكل تواضع وبالتالي 
بغري )عكاظ للشعر( ال تقوم اعمدة القصيدة كما ينبغي فاحلالة امليدانية املستمرة هي أرقى 

عامل لبناء القصيدة.
هل تسمع ملن ينقد قصائدك؟

ألنه  ذاته  مع  الشاعر  يصطرع  الذي  الزمن  يف  تكون  لشعره  الشاعر  نقد  عملية 
يكون يف تلك اللحظات يف عمق وجدانه.. أما خارج هذا الوقت فيكون لغريه من 
النقاد واملعنيني واعلم ان الناقد ال يكون ناقدا للشعر اال ان يكون شاعرا يف عمقه 
وتكوينه الشعوري وان كان ال يقرض الشعر حيث ال يأتي لغريه من مداخل الشعر 

واال سيكون اختالال بّينا يف العملية النقدية )وهذا رأيي يف العملية النقدية(.
اذن على اي اساس جيب ان تكون عملية النقد؟

نعم وبكل رغبة ألني يف حالة صحة رأيه استفيد ألكون افضل وحبالة كون رأيه 
غري صحيح ُافيدُه وكال احلالتني أكون افضل واختالف األذواق واآلراء يف الشاعر 
ثروة ثقافية وبنائية يف عملية النقد فأنا اقول املعروف عند املعنيني بشؤون النقد، ان 

مهمة الناقد هي اشق من مهمة الشاعر والروائي.
حيث ابتداًء عليه ان يكون موسوعي يف جماالت احلياة سواء التارخيية واالقتصادية 
احلياتية  اجلوانب  من  غريها  واىل  االديان  وتراث  النفس  وعلوم  واألدبية  واالجتماعية 
واساسا حماربة هوى النفس والنقد.. وهناك أعالم للعملية النقدية موجودون عندنا يف 

عاملنا األدبي والفكري.
واذكر من النقاد الكبار )علي جواد طاهر، جربا ابراهيم جربا، والشاعر االنكليزي 
آليون صاحب ملحمة األرض والناقد النجفي املرحوم االستاذ ثامر كريم اخلالدي وغريهم 

العديد(
هل القصيدة يف رأيك بنت سنني التجربة الشعرية ام بنت اللحظة؟

كالهما.
ملن تقرأ من الشعراء؟

اقرأ للمتنيب وملهيار الديلمي وابي فراس احلمداني وابي متام الطائي واالستاذ اجلواهري واملرحوم 
عبد األمري احلصريي النجفي واقرأ كل شعر مجيل يرقى ملعاناة وتطلعات الذات االنسانية.

احتب الشعر احلديث أم القديم؟
الرائع من كليهما اقرأه ألن الرائع يلتقي بأخيه واملسافات الزمنية بينهما معدومة.

هاّل أنشدتين شعرا يف اإلمام احلسني عليه السالم؟
انا مل اكن ان مل تكن لي سيدا اليوم متلكين ومتلكـــين غــــــدا   
مـــــــاذا وجـــدت اذا فقدتك منجدا ماذا فقدت اذا وجدتـــك ملهمـــــــا   
وانا بـــحبـــل هــــــواك بـــت مقـــــيــدا غريي حببل سواك بــات مــقــيـــدا   
روحـــي وعـــينــي الظـــالم تـــوســـدا وألنت مصاحيب اذا هــــجر الّسنا   
فسرى بهن وكان ركبك موعــدا باألمس طيف منك زار خواطري   
فأخضــل مــنها الرمل حـــــتى اوردا القى على البيداء طـــيب غــبــاره    
وابــوك والــقــرآن فــيــك تــجــســــدا وهب النيب لك الشفاعـــة كلها   

لدي ديوانني صدرا يف االسواق واملكتبات فيها من قصائدي ما شئتم حتت عنوان )تعلمت من 
احلسني( طبع يف بريوت.

أهم املشاركات الشعرية اليت شاركت بها؟
من أهم املشاركات اليت شاركت بها شعريا مهرجان اجلود العاملي يف العتبة العباسية ومهرجان 
السفري الثقايف يف مسجد الكوفة املعظم واملهرجان الغديري يف العتبة العلوية املقدسة وغريها 

وكذلك شاركت يف سوريا )السيدة زينب عليها السالم( وايران قم املقدسة.
هل لكم تعامل مع منشدي املنرب احلسيين؟

تعاملت مع املرحوم املال فؤاد مجيل الكاظمي وتعاملت مع املال جليل الكربالئي واملرحوم احلاج 
عباس الكويف واملال باسم الكربالئي واملال حممد احلجريات واملال قحطان البديري واحلاج ابي 

بشري النجفي والشيخ حسني االكرف وغريهم من منشدي العراق.
كلمة أخرية؟

حمبيت لكم ودعائي لكادركم املوقر من جوار باب املراد الكاظم واجلواد عليهما السالم.

عملية نقد الشاعر 
لشعره تكون 

في الزمن الذي 
يصطرع الشاعر مع 

ذاته ألنه يكون 
في تلك اللحظات 

في عمق وجدانه
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من  تعاملتم  من  مع  احلسيين  االنشاد  يف  مسريتكم  خالل 
االساتذة الشعراء واألدباء؟

رواد  وهم  املاضني  للشعراء  بالقراءة  مستمرا  زلت  وال  ابتدأت 
االدب الشعيب احلسيين كاملرحوم عبود غفلة النجفي وكاظم 
منظور الكربالئي والسيد عبد احلسني الشرع والشيخ ناجي 
اجلبان واحلاج مهدي االموي الكربالئي واالستاذ حممد رضا 

فتح اهلل وابي مؤيد الكاظمي وابو جعفر التوسلي وغريهم.
الستار الكاظمي واحلاج  للشيخ عبد  املعاصرين فقرأت  وأما 
الذحباوي  سعد  وسيد  الصايف  سعيد  وسيد  الكاظمي  جابر 
واآلن تعاملت مع االستاذ كرار حسني الكربالئي فهو يعترب 
ودقة  اخليال  وسعة  املعنى  بسباكة  املتميزين  الشعراء  من 

التصوير يف النظم.
هناك رأي يذهب اىل ان أدائكم جاء نتيجة الغربة وانكم متى 

وطأمت ارض الوطن انتهى دوركم يف االنشاد واملنرب؟

نالحظ مجيعا ان الطري اذا ابتعد عن السرب يغرد اكثر واذا 
عاد اليه يكون تغريده اقل، واؤيد هذا الطرح بشأن الشعراء 
األمر  أما  الوطن،  اىل  برجوعهم  وابداعهم  نتاجهم  قل  الذين 
عرب  تنقل  اليت  وجمالسنا  متاما  أختلف  انا  للرواديد  بالنسبة 

الفضائيات تشهد بذلك.
خالل  من  أي  متميزا  انشادا  وجدمت  ومكان  منطقة  أي  يف 

متابعتكم للمجالس املباركة؟
يف العراق حتديدا عند املراقد املقدسة واملزارات الشريفة فهناك 
ترى االنشاد من قبل حميب اهل البيت عليهم السالم ال حدود له 

وال مثيل فنحمد اهلل تعاىل على نعمة اخلدمة  احلسينية.
االستوديو والقراءة فيها هلا متابعيها واملنرب ومجهوره له مريديه 

يف أي منهما وجدت األداء األفضل؟
يف املنرب احلسيين طبعا وهذا ال خيتلف عليه اثنان، فهو األفضل 
بكثري من االستوديو من حيث احلضور والتفاعل وفيه االصغاء 
اجليد واملشاركة التفاعلية الواسعة وهنا 
من خالل جملتكم الغراء احب ان اوصي 
االستوديو  يضعوا  ان  واملنشدين  الرواديد 

يف املرحلة الثانية.
الفيديو كليب ظاهرة اخذت باالنتشار يف 
وسائل االعالم، حيث اخذ بعض الرواديد 
التعاطي او  يتعاطون معها، هل جتد هذا 

التعامل ناضجا؟
التقنية الفنية واالعالمية بال شك تسهم يف 
خدمة املنرب احلسيين ولكن هذه الظاهرة 
اخلربة  ذوي  اىل  حتتاج  كليب(  )الفيديو 
األعمال  وتدقيق  ملراجعة  واالختصاص 
املراد  احلسيين  بالنص  املتعلقة  الفنية 
الكليب  جناح  وان  الكليب،  يف  انتاجه 

املال علي باشا زاده الكربالئي ..لـ) الوالية(:

يمتاز أهل العراق بتلقيهم الجيد للمنرب الحسيني 

الثقافة 
اإلسالمية 

واتقان املقامات 
يجعالن من 

املنشد جيد وله 
حضور وقبول..

تفئ  التي  السالم  عليه  الحسين  االمام  المتجذرة من نهضة  المعطاءة  الشجرة  الحسيني هذه  المنبر 
على كل األزمنة واألمكنة يقطف ثمارها كل موالي وما الشعر واالنشاد الحسيني اال احد اكبر اغصانها، 
في  والمواجهة  التثقيف  في  األساسي  الدور  لهم  كان  الذين  والمنشدين  الشعراء  من  أجياال  فانتجت 
شتى الظروف التي واجهها اتباع اهل البيت عليهم السالم ومن بين األجيال المبدعة انطلقت نخبة من 
المبدعين في المهجر العراقي.. لهم الحضور الواسع والعطاء المثمر نتيجة الفضاء المفتوح يحفزهم 
الحنين الى ارض الوطن.. ومن بين هؤالء المنشدين الكبار، صوت كربالئي دخل عالم االنشاد بعد ان 
كبر في اذنيه الشجو، هو )المال علي باشا زاده الكربالئي( الذي اعتلى المنبر لقراءة المقدمات المنبرية 
والزيارات قبل أربعة عقود من كربالء المقدسة، لتعانق بعد ذلك اوتاره ترانيم الراحلين األبرار من رواد 
الشعر المنبري، ولتمتد المسيرة صادحة بالوالء للوالية التي حّلت عليه ليكون ضيفا عزيزا في هذا العدد 

في حوار سريع نتناول فيه الواقع المنبري.
حاوره: أمحد الكعيب
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واللحن  الشعري  النص  مستوى  حسب  يكون 
املناسب والسيناريو واالخراج وهذا ما ملسناه يف 

اعمالنا اليت قدمناها.
هل تؤيد أو تدعم وجود نقاد للقصيدة احلسينية 
يكون  لكي  الفضائيات  يف  يعرض  ما  تدرس 
بذائقة  يرتقي  ومتكامال  نضجا  اكثر  األداء 

املستمع؟
األخوة  ببعض  نستعني  االستوديو  اعمالنا يف  يف 
اعمال  هكذا  يف  خربة  هلم  والذين  املختصني 
ونتمنى ان يكون األمر الذي يؤدي اىل التكامل 
واحرتام  للقداسة  مناسبا  ويكون  املنربي 
العامل  امام  بالطرح  السالم  عليهم  البيت  اهل 

االسالمي والعربي.
ما الذي وجدته خالل مسريتك املنربية يسهم يف 

بناء شخصية املنشد احلسيين؟
واملنشدين  الرواديد  عند  االسالمية  الثقافة 
واتقان املقامات ومعرفة االوزان وحفظ عيون من 
الرادود  تقّوم مسرية  العربي فهذه االمور  الشعر 

احلسيين وجتعل منه منشدا حقيقا.
هل ألوالدك ميوال تنهج على مسريتكم املباركة 

يف خدمة املنرب احلسيين؟
منه  ارجو   العظيم  العلي  باهلل  اال  توفيقي  وما 
الرواديد  االخوة  يوفق مجيع  ان  وتعاىل  سبحانه 
واملنشدين ومن هؤالء ولدي عبد اهلل الذي يسري 
نعمة  وهذه  البيت..  آل  خادم  أبوه  خطى  على 
من أهلل تعاىل إذ جعل لنا عقبا يف هذه اخلدمة 

املباركة اليت نتمنى من اهلل عز وجل قبوهلا. 

من ابرز القصائد اخلالدات اليت يرددها اتباع اهل البيت عليهم السالم يف 
احناء العامل االسالمي )علي العالي اعله كل عالي(

لكل مبدع خالل مسرية ابداعه البد ان يتميز يوما ما عن بقية اقرانه بشيء 
يعرف به ويذكر بني مجهور الشيعة وحميب اهل البيت عليهم السالم ويتخلد 
يرى  قويا  االبداع رصينا  اخللود خيرج  وعندما تكتمل شروط  من خالله 
حالوته لسان املتلقي وتتحسن بعذوبته كلما ذكر ذلك االبداع خصوصا 

اذا كان هلل واستنادا للحديث القائل )ما كان هلل ينمو( 
وما خيرج من القلب يدخل اىل القلب دون استئذان وكذلك النية واالخالص 
فرتى قصائد بليغة ومسبوكة سبكا قويا ال يتداوهلا اجلمهور وال يكتب 
هلا اخللود لعله لعدم توفر شروطها املطلوبة ويشارك هذا النجاح والقبول عدة 
امكانات منها فيمن يكتب ومتى يكتب فمناخ ومكان القصيدة يلعب 
الفتالوي عرف  الشيخ  البليغ  النجاح واخللود، فشاعرنا  دورا اساسيا هلذا 

بهذه القصيدة رغم ما ابدع فيه من القصائد اجلميلة والرصينة واملتينة. 
لنا  فينقل  الناس،  من  الكثري  على  خافية  لعلها  القصيدة  هذه  فقصة 
القاها شاعرنا يف أحد اجملالس  الذي كان جالسا حينما  احد معاصريه 
احلسينية، أال هو املرحوم احلاج حسني احلاج علي الدهان الكربالئي، إذ 
قال: عندما اراد شعراء النجف االشرف إقامة حفل ذكرى تنصيب )امري 
الشعراء( وجهت الدعوات للشعراء كافة اال الشيخ عبد االمري الفتالوي وهم 
يعرفون قدرات الشاعر الكبري ولكن ال يعرف السبب لعدم دعوته االحتفال 

الذي يقام يف مسجد الكوفة لتنصيب امريا للشعر الشعيب العراقي.
قال الدهان : ال أعلم عندما دعي اىل ارتقاء املنصة بعد ان حضر دون دعوة 
من أحد.. هل كان هذا إلحراجه واختباره ـ النه مل يكن قد أعَد شيئا 
للمناسبة ـ أم خجال منه، وكنت اراقب خطواته عندما قام إللقاء قصيدته 
الغري معدة، كان يتعثر خبطواته اليت التّفت بعباءته وهو حمرج جدا ماذا 
انه وقف كاجلبل األشم  امام شعراء ال يستهان بهم، إال  يقول ماذا يقرا 
أمام تلك اجلموع طالبا منهم اذا بدا بالقراءة أاّل يستوقفه أحد بطلب االعادة 
وهو غري  يقول  ان  يريد  ماذا  تعرف  القلوب لكي  وأصغت  اآلذان  وتهيأت 

مستعد هلذا االحتفال. 
توجه الفتالوي اىل جهة الغري حيث مرقد امري املؤمنني عليه السالم، يقول 
الدهان: مل يعلم أحد ماذا تكلم مع االمام امري املؤمنني عليه السالم الذي 
أهلمه تلك القصيدة العصماء اليت ألقاها ارجتاال دون ان يكتبها حتى يف 
ذهنه مسبقا وكان الناس حينها وكأمنا على رؤوسهم الطري وانشد حبق 

امري املؤمنني عليه السالم قائال قصيدته اليت هي من وزن الطويل:
علي عالي اعله كل عالي     علي يلعالي من الرب
علي ما نصبك منصوب       الجن بالنص امنصب

اىل اخر القصيدة دون أن يتلكأ وبقيت هذه القصيدة يتداوهلا الناس من 
جيل اىل جيل واصبحت انشودة اىل يومنا هذا وسيكتب هلا اخللود والبقاء. 
وقد قرأها العديد من منشدي املنرب احلسيين ولكن ابدع بقراءتها الرادود 

باسم الكربالئي.  

قصة قصيدة

الشاعر االديب الخطيب الشيخ عبد االمري الفتالوي
1297- 1380هـ
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نسبه  يتصل  الذي  الرزاق  عبد  بن  بن كاظم  على  بن حممد  الرزاق  عبد  السيد  هو 
باحلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن االمام على السجاد بن االمام احلسني )عليه 

السالم( 
التصق لقب القاموسي بالشهيد السيد عبد الرزاق نتيجة لصلة القربى اليت تربط اسرته 
بأسرة آل القاموس، البغدادية اصاًل النجفية مسكنًا، وقد اشتهرت هذه االسرة بثلة 

من الرجال املعروفني بنقاء سريرتهم وطيب اخالقهم.
درس القاموسي يف مدارس منتدى النشر يف النجف االشرف حيث واصل الدراسة فيها 
منذ االبتدائية ثم الثانوية ليدخل كلية الفقه سنة 1968م وفيها بدأت مواهبه تصقل إذ 
ظفر مبا كان يتمناه، فقد احتضنت الكلية افكاره وترعرعت فيها اصول نبوغه حتى 
خترج منها سنة 1972م ، وقد درس على يد املفكر االسالمي حممد تقي احلكيم 
)قدس(، والشيخ حممد كاظم مششاد، الشيخ حممد تقي االيراوني ، و الشيخ عبد 

املهدي مطر .... وغريهم .
اصبح السيد عبد الرزاق عضوًا يف اهليأة العامة ملنتدى النشر سنة 1975م وكذلك 
واكب دراسته احلوزوية ومل يفارقها ألنه كان على يقني مبا يعطيه هذا الدرس 
من دعم معريف وعلمي يقوي قاعدته ويشحذ فكره ويرسخ مبادئه القيمة فدرس 
والسيد  الدين،  زين  امني  الشيخ حممد  منهم  العلماء  من  يد جمموعة  علي 
حممد الغروي، والشيخ مهدي املظفر .... وهؤالء االعالم يف حوزة النجف 

االشرف درس على ايديهم العلوم والفقه واالصول وغريها.
آراء معاصريه:

قال الشيخ وهاب العكايشي :كان املرحوم السيد عبد الرزاق شابًا 
نابغة يف ذكائه، مهذبًا يف اخالقه اتصل بي يف بواكري شبابه و هو 
يف حدود اخلامسة عشر من عمره قبل ان يلبس العمامة وكان 
اجملالس  يف  يتبعين  كان   .. اخلطابة  لتعلم  الشوق  شديد 
مقتبسًا بعض االشعار واالحلان وما يتعلق باملنرب احلسيين 
فضاًل عن تتلمذه يف اخلطابة على عدد من اخلطباء منهم 

الدكتور امحد الوائلي.
لنفسه  اخلطابة  اخذ  املرجاني:  حيدر  الشيخ  املؤرخ  وقال 
وكان يسري على القاموسي ثم الزم مقدماته عند اخلطابة 
الدكتور  اخلطيب  آخرهم  كان  و  منهم  فاستفاد  البارزين 
األشرف  النجف  يف  فخطب  بنفسه  انفرد  ثم  الوائلي  امحد 
وبغداد والبحرين، فهو خطيب جمد وناجح، وهو على صغر سنه 

من البارزين من اخلطباء يف النجف األشرف اليوم. 
وقال فيه الشيخ امحد الوائلي )قدس( : كان من اخلطباء الالمعني 
وقد مجع  املهذب  وسلوكه  وتدينه  اىل خلقه  باإلضافة  واداًء  فكرًا 
جمموعة من االبعاد ندر ان جتتمع يف غريه وكان تتلمذُه االولي يف اخلطابة 
والنجف  والكاظمية  بغداد  مهمة يف  الدور اخلطابي يف حمافل  مارس  وقد  علّي 

األشرف وقد ملع فيها واشتهر .
من مؤلفاته 

االمامية  الشيعة  عند  البداء  بنظرية  تعريف   : منها  مؤلفات  عدة  القاموسي  للخطيب 
وعلي  عام1969م،  تارخيية(  )دراسة  الرثاء  مدرسة  عميدة  واخلنساء  عام1973م، 

واخلالفة وعقيدتنا يف امليزان ...وغريها 
اعتقل على يد االمن الصدامي سنة 1979م وهو حديث الزواج و التحق بركب االبرار 

الشهداء مظلومًا صابرا حمتسبًا. 

السيد الخطيب عبد الرزاق القاموسي
)1950-1979م(
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ما أكثر األحداث اليت يعّج بها تارخينا اإلسالمي وأشدُّ املفارقات اليت شهدها هذا التاريخ فعلينا 
أهم  من  ورمبا  مّرة،  احلقائق  بعض  وإن كانت  واحلقيقة  اإلنصاف  بعني  أخرى  مرة  قراءته  إعادة 
هذه االحداث هجرة النيب )صلى اهلل عليه واله( اليت مل يشهد تاريخ البشرية مثلها عمقًا وأهدافًا 
ومضامني، فلو أمعنا النظر يف بدايات وتداعيات هذه اهلجرة الستطعنا أن نتعّرف على مضامني عدة 

تنفعنا يف هذه احلياة.

فكيف كانت اهلجرة النبوية الشريفة؟
اهلجرة من أهم االحداث التارخيية يف اإلسالم، وهي تعبري يشري إىل هجرة النيب صلى اهلل عليه وآله 
الذين ُعرفوا فيما بعد  املدينة وكذلك هجرة جمموعة من أنصاره وأصحابه  وسلم من مكة إىل 
باملهاجرين ، وبها بدأ العد التصاعدي يف تاريخ اإلسالم، مع أن هناك هجرتني سبقتا هذه اهلجرة قام 
بها املسلمون، حيث هاجروا وخرجوا من مكة إىل احلبشة ملا لقيه املسلمون من الظلم واملهانة من 
مشركي مكة وُعتاتها، لكن خبروج النيب منها بعد وفاة زوجته خدجية وعمه أبو طالب يف العام 

الثالث عشر من البعثة عرف التاريخ مبدًأ جديدًا له .
خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من مكة ليلة احلادي من شهر ربيع األول ووصل إىل منطقة 
قبا وأقام فيها أول مسجد ُعرف مبسج قبا وانتظر هناك حتى وصول اإلمام علي بن أبي طالب )عليه 

السالم( مع الفواطم ثم دخل املدينة يف يوم 12 ربيع األول.

أول خروج للمسلمني من مكة:
بعد أن انتهت بيعة العقبة الثانية ورجوع قرابة 75 من أهل يثرب إىل أهليهم، ومعرفة قريش بتقديم 
األوس و اخلزرج البيعة للنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، أخذت قريش تشّدد على املسلمني يف مكة 
وجعل البالء يشتد عليهم، فضيقوا عليهم وعبثوا بهم فنال املسلون منهم ما مل يكونوا ينالون من 
الشتم واألذى، فأصبح العيش فيها ال ُيطاق، فشكوا ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وهما  بني البتني  ذات خنل  أريت سبخة  دار هجرتكم  أريت  »قد  فقال:  منها،  باخلروج  واستأذنوه 

احلرتان ولو كانت السراة أرض خنل وسباخ لقلت هي هي«.
ثم مكث أيامًا، ثم خرج إىل أصحابه مسرورًا فقال: »قد أخربت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد 
اخلروج فليخرج إليها«)ابن سعد، الطبقات الكربى ج 1 ص 226 ( فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون 

وخيرجون وخيفون ذلك.
خرج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم من مكة ليلة اخلميس، وقيل الثالثاء سنة 13 من البعثة.

هذا باختصار حول مادار من أحداث وأسباب خلروج النيب وأصحابه من مكة إىل يثرب، ولكن لو 
أشرنا إىل مواطن القوة يف هذا اهلجرة املقدسة لوجدنا أّن أصحاب النيب)صلى اهلل عليه واله( الذين 
رافقوه إىل يثرب كانوا يتمتعون بروح عالية من اإلميان بقضيتهم حيث ضحوا بكل ما ميلكون من 
أجل الفرار بدينهم وهذه خطوة البد لنا من أن نقف عندها متأملني سائلني أنفسنا كم حنن اليوم 
حباجة إىل مثل هذه الروح النضالية التضحوية اليت نستطيع من خالهلا الدفاع عن حقوقنا وأن نعمل 
بدون ملٍل أو كلل من أجل حتقيق األهداف مهما كان الطريق شائكًا واألشواك جارحة وهذا هو 
دأب وديدن األحرار الذين باعوا دنياهم بآخرتهم ففازوا باإلثنني واألمثلة كثرية عرب التاريخ إذا ما 

قرأنا التاريخ قراءة حقيقية ومنصفة...

Jهجرة النبي األكرم
رياض اخلزرجي





مسائل شرعية حول عمليات التجميل

اجلهد االستشراقي بني املصلحة واالنصاف

إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ

َمفه��وُم التقلي�ِد ووجوبه َعقاًل وَشرَعا

Cمن وصية اإلمام الصادق لولده اإلمام موسى الكاظم



ــل  ــات التجمي ــن املســائل الشــرعية املتعلقــة بأحــكام عملي نقــدم هــذه املجموعــة م
ووصــف الــدواء املــؤدي إىل االدمــان مــع أجوبتهــا علــى ضــوء فتــاوى مساحــة آيــة اهلل 

العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني دام ظلــه الــوارف آملــن االنتفــاع بهــا

مسائل شرعية حول عمليات التجميل ووصف 
الدواء املؤدي اىل االدمان

اعداد:  الشيخ مصطفى أبو الطابوق

اجراء عملية التجميل:
1- ه��ل جي��وز اج��راء اجلراح��ة التجميلية الضروري��ة ملناطق 
اجلس��م س��واء لل��راس او الب��دن، بن��اء عل��ى نصيح��ة طبية يف 

حاالت احلروق او حاالت االصطدام بالسيارات وغريها؟
اجل��واب:  جي��وز يف ح��د نفس��ها، ولك��ن حي��ث انه��ا تتوقف � يف 
الع��ادة  عل��ى كش��ف موض��ع العملي��ة وم��ا حوهل��ا للطبي��ب 
اجل��راح وتعري��ض الب��دن للمس��ه ونظ��ره، ف��اذا دار االم��ر ب��ني 
الرجوع اىل من جيوز الكش��ف له اختيارا أو غريه، لزم اختيار 
االول اال ان يك��ون الثان��ي  ارف��ق باجرائها، ه��ذا حكم امُلراجع، 
وام��ا اجَل��ّراح فيج��وز ل��ه التص��دي الجرائها، حت��ى اذا توقف 
عل��ى ش��يء م��ن اللم��س او النظ��ر احملرمني يف ح��ال االختيار 

فيما جيوز الرجوع فيه للمراجع.

2- ه��ل جي��وز اج��راء اجلراح��ة التجميلية يف الوج��ه والراس 
لغ��ري ض��رورة فيم��ا خي��ص املالم��ح اخلارجية كتغيري ش��كل 

االنف او شد الوجه او زرع الشعر وغريها؟
اجل��واب: جت��وز، ولك��ن م��ن دون تعري��ض موضع العملي��ة ، او 
غ��ريه م��ن مواض��ع الب��دن للنظ��ر واللم��س احمُلّرم��ني يف حال 
االختي��ار، فيج��وز للم��رأة مراجعة الطبيب��ة اجلراحة إلجراء 
العملي��ة التجميلي��ة يف وجهه��ا، او راس��ها كما جيوز هلا 
مراجعة الطبيب اجلراح إلجراء العملية يف وجهها 
اذا مل يتوق��ف على كش��ف ما ع��دا الوجه من 
راس��ها، وال على ملس بدنها من غري حائل، 
ه��ذا حك��م املراجع، ويظه��ر منه حكم 
اجل��راح ايض��ا، فان��ه ال جي��وز ل��ه 
يف  احملرم��ني  واللم��س  النظ��ر 
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ح��ال االختي��ار لغ��رض اج��راء العملي��ة غ��ري 
الضرورية.

3- هل جيوز اجراء عمليات تعديل االسنان وتقوميها؟
اجلواب: جيري فيه ما تقدم يف اجلواب السابق.

4- هل جيوز اجراء جراحات جتميل اجلسم كرفع الشحوم 
الزائدة، او جراحات الثديني التجميلية؟

اجلواب: جيري فيه ما تقدم يف اجلواب السابق.

او  للم��رأة  بالنس��بة  االن��ف  او  الوج��ه  5- عملي��ات جتمي��ل 
الرجل، جائز ام ال، واجململ قد يكون رجال او امرأة؟

اجل��واب: ال ب��أس بعملي��ات جتمي��ل الوج��ه واالن��ف يف ح��د 
ذاته��ا، ولك��ن ال جيوز ان يكون املباش��ر رج��ال اجنبيا اذا كان 

مستلزما للمس.

6- ما حكم الشرع يف اجراء عملية جتميلية بإزالة الشحوم 
من البطن؟

اجلواب: ال مانع منه يف نفسه.

7- ما راي مساحتكم يف اجراء عملية شفط الدهون الزائدة 
ألنثى على يد جراح رجل؟

اجلواب: اذا كان الس��من موجبا للوقوع يف املرض الش��ديد، 
او احل��رج الش��ديد ال��ذي ال حيتم��ل ع��ادة ج��از للم��رأة ان 
تراجع��ه، ام��ا ل��و كان جملرد االناقة واجلم��ال، او مل تكن يف 
حرج ش��ديد، فال جيوز هلا ان تراجع الرجل إلجراء العملية 

بل تراجع الدكتورة اجلراحة.

8- هل جيوز زراعة الشعر سواء للمرأة او الرجل؟
اجل��واب: جي��وز زرع م��ع البويصل��ة حبي��ث ينم��و، ام��ا اذا مل 
يك��ن ينم��و بع��د الزرع فه��و ال يعد جزء من الب��دن املزروع له، 
س��واء اكان طبيعي��ا ام صناعي��ا، وس��واء زرع��ه باس��تخدام 
م��ادة صمغي��ة ام ال، وعلى ذلك فهو مانع مع صحة الغس��ل 
النش��غاله حيزا من ظاهر البش��رة، وكذلك ال يصح املسح 

عليه يف الوضوء.

9- اذا كان��ت زراع��ة الش��عر متنع من الطه��ارة املائية � كما 
ه��و مب��ني يف جواب الس��ؤال الس��ابق � اال ميك��ن االنتقال اىل 

الطهارة الرتابية؟
املائي��ة  الطه��ارة  تع��ذر  يوج��ب  م��ا  عل��ى  االق��دام  اجل��واب: 

واالضطرار اىل الطهارة الرتابية لفرتة طويلة  حمل اشكال.

10- ه��ل جي��وز تركي��ب الرم��وش الصناعي��ة الدائم��ة م��ع 
العلم انه يتم تركيب الشعرة الصناعية على منبت الشعرة 

الطبيعية؟ وهل يضر بالغسل والوضوء؟
اجلواب: نعم يضر ذلك بالغس��ل والوضوء، فال جيوز ذلك 
عل��ى االح��وط م��ا مل يك��ن هن��اك ع��ذر ش��رعي كرف��ع حرج 

شديد مثال، ولو عد زينة وجب سرتها على االحوط.

11- اذا كان تركيب الرموش يضر بالغسل والوضوء فهل 
جيوز التيمم بالصالة، فيما لو ركبت الرموش وال ميكن لي 

قلعها للضرر الذي يلحق برموشي االصلية؟
اجل��واب: ال جي��وز تركيب الرموش على وجه يضر بالغس��ل 
الش��عر  بع��ض  اىل  امل��اء  وص��ول  ع��ن  متن��ع  والوضوء)ب��ان 
اخلفي��ف التاب��ع لظاه��ر البش��رة(، اال فيم��ا كان ع��ن ع��ذر 
ش��رعي، واذا مت تركيب��ه عن ع��ذر او جهل قصوري فال جيب 
ازالته مع احلرج الشديد او التضرر املعتد به بذلك، فيكفي 
التيم��م، ب��ل احلال كذلك فيما وقع تركيبه من غري عذر 

مع حصول التوبة، واهلل العامل.

وصف الدواء املؤدي اىل االدمان:
12- ما حكم الطبيب الذي وصف دواء للمضطرب نفس��يا، 
وحدد له الفرتة اليت جيب عليه االلتزام بها يف تناول ذلك 
الدواء، ولكن املريض اس��تمر يف تناوله للدواء دون استش��ارة 
الطبيب، فاصبح مدمنا عليه، وقد ساعده يف ذلك صيدلي 
ال��دواء  ذل��ك  ان  اعتب��ار  عل��ى  ال��دواء،  بي��ع  عل��ى  اس��تمر 
ق��د وصف��ه طبي��ب يف ي��وم م��ا، فم��ا ه��ي مس��ؤولية الطبي��ب 

واملضطرب والصيدلي؟
ال ش��يء عل��ى الطبي��ب، ام��ا املضط��رب ف��ال جي��وز ل��ه ذلك، 
اذا كان االدم��ان عل��ى ذل��ك ال��دواء يلح��ق به ض��ررا بليغا، 
كم��ا ال جي��وز للصيدلي ان يبيع له الدواء من دون الوصفة 
الطبية  املعتمدة ، فانه على خالف الضوابط املقررة ملمارسة 

مهنة الصيدلة.

13- لق��د ب��ات معروف��ا م��ا للمخ��درات م��ن ض��رر بلي��غ على 
مستعملها، او على اجملتمع ككل، سواء من ناحية االدمان 

عليها، ام من النواحي االخرى.
لذل��ك  فق��د ش��ن االطب��اء ودور الرعاي��ة الصحي��ة محل��ة 
ش��ديدة عليها، وحاربتها القوانني املنظمة لش��ؤون اجملتمع، 

فما هو راي الشرع الشريف فيها؟
حيرم استعماهلا مع ما يرتتب عليه من ضرر بليغ، سواء من 
جهة ادمانه، او من جهة اخرى، بل االحوط لزوما االجتناب 
وحنوه��ا،  الطبي��ة  الض��رورة  ح��االت  يف  اال  مطلق��ا،  عنه��ا 

فتستعمل مبقدار ما تدعو اليه الضرورة، واهلل العامل.

41



َمفهــوُم التقليـِد
ووجوبه َعقاًل وَشرَعا

مرتضى علي احللي  

هو:  اصطالحاً  أّما  به اكلقالدة،  العنق حميطاً  اليشء يف  لغة: وضع  اتلقليد 
والعدالِة  االجتهاِد  من  الرشعيِة  للرشائِط  اجلامِع  الفقيِه  بفتوى  االلزتاُم 

واإليماِن والضبط الُمتَعاَرِف واحلياةِ وغريها, ِمن غريِ ُمطابلته بادليلِل.
عباداتِه  أداِء  من  بها  الُملكَُّف  َيتمّكُن  وُعقالئّيٌة  رشعّيٌة  وسيلٌة  وهو 
وُمعامالتِه ووظائِفه, حىت أّنه ارتكَز دلى الُعقالِء الرجوُع يف شؤونهم مجيعا 
إىل ذوي االختصاِص والِعْلم, ولقد أّكَد الُفقهاُء يف باِب الرشيعِة واألحاكِم 
الفقهيِة الفرعّيِة أّنه: )جيب ىلع لّك ملكَّف لم يبلغ رتبة االجتهاد أن يكون 
أو حمتاطاً، إال أن  أفعاهل وتروكه مقدلاً  يف مجيع عباداته ومعامالته وسائر 
حيصل هل العلم بأنه ال يلزم من فعله أو تركه خمالفة حلكم إلزايم و لو مثل 
حرمة الترشيع، أو يكون احلكم من رضوريات ادلين أو املذهب ــ كما 
ــ وحيرز  واملباحات  املستحبات  من  وكثري  واملحرمات  الواجبات  بعض  يف 
العقالئية  املناشئ  من  احلاصل  االطمئنان  أو  الوجداين  بالعلم  منها  كونه 

اكلشياع وإخبار اخلبري املطلع عليها(.
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التقليد هو  االلتزاُم 
بفتوى الفقيِه 

اجلامِع للشرائِط 
الشرعيِة من 

االجتهاِد والعدالِة 
واإلمياِن والضبط 

امُلتَعاَرِف واحلياِة 
وغريها, ِمن غرِي 

ُمطالبته بالدليِل

جَيُب على ُكلِّ 
ُمكّلٍف يف عباداِته 

وُمعامالِته أْن يكوَن 
جُمتهدًا أو ُمَقلَِّدًا أو 

حُمتاطا

إنَّ التقليَد مُيّثُل 
أمرًا ضروريًا وبديهيًا 

وفطريًا, يقتضي يف 
نفِسه رجوَع اجَلاهِل 
, والعقُل  إىل الَعامِلِ

يدرُك ذلك بالفطرِة 
والبداهِة

وأّما يف باِب أصوِل الّديِن فال جيوِز التقليد 
هو  الّديِن  أصوِل  يف  املعياَر  ألنَّ  فيها، 
أْن يتصدى  ينبغي  الذي  اإلذعاُن واالعتقاُد, 
وإميانًا,  وتفكريًا  َنَظَرًا  بنفِسه  امُلكلَُّف  له 
امُلكلَِّف   ِمن  امَلطلوُب  الفروِع  يف  بينما 
ال  اجمُلتهِد,  فتوى  ُمقتَضى  على  العمُل  هو 

االعتقاُد بها.
عمل  تطابق  التقليد  يف  )يكفي  فإذن 
املكلف مع فتوى اجملتهد الذي يكون قوله 

يف حقه حجة - مع إحراز مطابقته هلا(. 
إىل  ترجَع  )ان  هو:  التقليد  أخرى  وبعبارة 
فقيه لتطبق فتواه , فتفعل ما انتهى رأيه إىل 
من  تركه,  إىل  رأيه  انتهى  ما  وترتك  فعله 
دون تفكري وإعادة نظٍر ومتحيص, فكأّنَك 
وضعَت عمَلك يف رقبته- كالقالدة-  حُمّماًل 

إّياه مسؤولية عملك أمام اهلل تعاىل(.

األِدّلُة َعلى وجوِب الَتقِليِد َعقاًل وَشْرَعا:
وبديهيًا  ضروريًا  أمرًا  مُيّثُل  التقليَد  إنَّ   
وفطريًا, يقتضي يف نفِسه رجوَع اجَلاهِل إىل 
, والعقُل يدرُك ذلك بالفطرِة والبداهِة,  الَعامِلِ
وإالَّ إذا مل َيرَجع اجلاهُل إىل الَعامِلِ َسُيَسدُّ 
باُب الِعْلِم أماَمه, وَيعجُز عن معرفِة األحكاِم 

الشرعيِة والتكاليِف الواجبِة,.
الُعسِر  )لزوُم  التقليِد  وجوِب  على  ويدُل 
العامَلِ-  نظاِم  اختالل  بل  الشديد،  واحلَرِج 
أمرًا  ليس  االجتهاُد  إذ   - عدمه  حاِل  يف 
سهاًل حيصُل عند وقوِع الواقعِة، بل حيتاُج 

إىل صرِف ّمدِة الُعْمِر أو أغلبه فيه(.
وقد أرشَد القرآُن الكريُم يف آياٍت كثريٍة 
إىل هذا األمِر العقلي والفطري امُلرَتِكِز يف 
َأْهَل  ))َفاْسَأُلوا  تعاىل:  قاَل  اإلنساِن,  ِجِبّلِة 

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن(()43(النحل,. الذِّ
ضرورِة  إىل  وإرشاده  تأكيده  عن  فضاًل 

يِن, وحتصيِل الِعْلِم . التصدي للتفقِه يف الدِّ
ِلَيْنِفُروا  املُْؤِمُنوَن  َكاَن  ))َوَما  تعاىل:  قال 
ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة  َكافَّ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا  ُهوا يِف الدِّ ِلَيَتَفقَّ

َذُروَن (()122(التوبة. ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيْ
,وقد َجرى الُعقالُء على ذلك عماًل وُسُلوَكا 
أمٌر  هو  العامِل  إىل  اجلاهِل  رجوَع  ألنَّ 
حال  حاله  وعقالئي،  فطري  ارتكازي, 
رجوع ُكلِّ حُمتاٍج يف صنعٍة وَفٍن إىل اخلبرِي 

بهما، ومل َيرد َردٌع ِمن الشارِع احلكيِم عن 
من  فيثبُت  العقالئي,  الَعملي  اجَلري  هذا 

ذلك إمضاُء الشارِع له.
وامُلتدينني  َعِة  امُلَتَشرِّ سريُة  َجَرْت  وكذلك 
الِعْلِم  الفقهاِء يف حتصيِل  إىل  الرجوِع  على 

واحُلْكِم يف امَلسائِل الفرعيِة للَعَمِل به.
كثرَيٌة  فهي  النقليُة  الشرعّيُة  األدّلُة  وأما 
ومتواترٌة وُمعترَبٌة سندًا وداللًة ونذكُر منها:
اهلُل  َعّجَل  املهدي-  اإلمام  عن  روي  ما 
)ما  وهو  الشريف-  خَمَرَجه  وَسّهَل  َفَرَجه 
رواه الثقُة الصدوُق يف َكماِل الّديِن ومتاِم 
الِنعَمِة، والشيخ الطوسي يف كتاِب الَغيَبِة، 
يف  والكشي  االحتجاج،  يف  والطربسي 
رجاله بالسند الصحيح العالي، قال: سألُت 
حممد بن عثمان العمري, رضوان اهلل عليه، 
عن  فيه  سألُت  قد  كتابًا,  لي  ُيوِصَل  أْن 
، فورَد يف التوقيِع خبطِّ  مسائَل أشكلْت َعليَّ
َموالنا صاحِب الزماِن َعليه السالُم:  )أما ما 
سألَت عنه أرشدَك اهلُل ووفقك( إىل أْن قال: 
إىل  فيها  فارجعوا  الواقعُة،  احلوادُث  وأما 
وأنا  عليكم،  ُحجيت  فإّنهم  حديثنا،  رواِة 
ُحجة اهلِل عليهم - وامُلتبادُر منه: الرجوُع إىل 
رواياتهم، كما إذا قيل: ارجعوا يف الدواِء 

إىل الطبيِب، أي إىل طبابته(.
الرجوِع يف  لوجوِب  الروايِة ظهوُر  ويف هذه 
القادرين  والفقهاِء  العلماِء  إىل  غيبته  َحاِل 
على استنباِط األحكاِم الشرعيِة ِمن أدلتها 
إىل  فيها  فارجعوا   - التفصيليِة  الروائية 
رواِة حديثنا – والذين يتمكنون من اإلفتاء 
باحلكم لُكلِّ واقعٍة ُتسَتَجُد، وقد جعلهم 
شرعّيًة  ُحّجًة  السالُم،  عليه  املهدي,  اإلماُم 
وامَلنصوبة  الواجبِة  اهلِل  ُحّجة  بوصفه  علينا 
احَلّقِة  بإمامته  االعتقاِد  وُمقتضى  عقاًل, 
واإلمياِن بها واإلذعاِن أْن ُنطيَعه فيما أمَرنا 

به وأرجعَنا إليه.

املراجع:
1- منهاج الصاحلني السيد السيستاني ج1 ص5،  مسألة 1 
2- منهاج الصاحلني السيد السيستاني ج1 ص5، مسألة 4.

3- الفتاوى امليسرة السيد السيستاني، ص17
املريزا  احمُلقُق  امُلتقنِة,  األصوِل  يف  احمُلَكَمُة  القواننُي   -4

الُقمي,ج4:3:,ص345,.
4-َعوائُد األَياِم، احمُلقُق الَنراقي، ص442.
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)1883-1951م(،  كراتشوكفسكي( 
الذي ذكر فيه )منبهرا( و)مصنفا( اجلهود 
العلمية للعلماء العرب واملسلمني وما قدموه 

من علوم مل يسبقهم بها أحد.
املستشرقة   كتاب  هو  اآلخر،  والكتاب 
 )1999-1913 هونكه  )زيغريد  االملانية 
املوسوم بـ)مشس العرب تسطع على الغرب(، 
زيغريد  اوربا،  يف  العربية  احلضارة  اثر 
هونكِه، نقله عن االملانية، فاروق بيضون، 
ط8  بريوت  اجليلـ  دار  دسوقي،  وكمال 
1993م(، وتوضح فيه ما للعرب واملسلمني 
من إسهام كبري يف التطور احلضاري بعامة 

والتطور احلضاري يف اوربا بشكل.
وبعد كل ما تقدم نقول: للمصلحة والعداوة 
الدور الكبري يف بلورة افكار الكثري من 
املستشرقني ليكتبوا عن االسالم وفق هذه 
ووسط  ولكن  وفقها  وحيكموا  التأثريات 
اصواتا  جند  الشعواء  احلملة  هذه  كل 
مبا  تقول   – املستشرقني  من   – منصفة 
تؤمن به، وتتبع الدليل لتحكم وفقه، وتلك 
الطبقة هي طبقة املنصفني من املستشرقني.

الثروات من قبل الدول االوربية وبأي وسيلة 
كانت.

ما  كل  ورغم  بأمجعه،  الوسط  هذا  يف 
ذكرنا فلقد برزت شخصيات اختذت نهجًا 
والبحث  باالنصاف  متيز  معتدال  عقالئيًا 
عن  الباحث  املنصف  والعملي(  )العلمي 
متيز  تيار  التاريخ،  ركام  وسط  احلقيقة 
الصفحات  تلو  الصفحات  يقلب  بأنه كان 
ليحكم  قول  عند  يتوقف  ال  النهاية،  حتى 
عقله، وال يبحث عن الثغرات ليعتربها )ُسبة( 
أو )خلاًل(، بل يعدُّ ذلك شيئا واردا وطبيعيا 

جدا.
من  اهلائل  الكم  على  الثلة  هذه  اطلعت 
الكنوز التارخيية ، وانبهرت بها، ووجدت 
به عند غريها  تسمع  ما مل جتده ومل  بها 
شعوب، انه كم هائل من األسس املعرفية  

والعلوم اليت مل جتتمع يف مكان ما أبدًا.
وامجل ما ميكن ان نضرب  به مثاال هو 
مطالعة كتاب )مع املخطوطات العربية( )مع 
الذكريات  صفحات  العربية،  املخطوطات 
عن الكتب والناس، كراتشوفسكي، دار 
التقدم، موسكو، ط3 1948م( للمستشرق 
الروسي )كراتشكوفسكي( )اغناطيوس 

انه  االستشراقي  اجلهد  عن  شاع 
وهذه  و)مصلحي(،  )تبشريي(  )استعماري(، 
هي النظرة العامة عنه )عربيًا( و )اسالميا(، 
عدم  رغم  حقيقيا،  واقعا  تعكس  اليت 
املبين  العداء  املغدقة يف  املبالغة  خلوها من 

على اسس علمية يف بعض االحيان.
أما النظرة العقالئية واالسالمية احلقيقية، 
فهي تلزمنا مبحاكمة اجلهود واآلراء وفق 
حق  ذي  كل  و)إعطاء  )اإلنصاف(  قاعدة: 

حقه(.
املستشرقني  زمرة  ضمن  من  كان  نعم، 
من دفعه عداؤه لكي يكتب عن االسالم 
الشخصيات  وعن  االسالمي،  الرتاث  وعن 
مشّوه  وبأسلوب  معاٍد،  بنفس  االسالمية 

للحقائق.
من  دفعه  من  املستشرقني  كان من ضمن 
)النفس التبشريي( اىل اعتبار االسالم عدوا  
بدين  ليس  عندهم-   – هو  بل  للمسيحية، 
والسالح  بالقول  حماربته  والواجب  أصال 

معًا.
الغزو  فيهم من كان ضمن طالئع  وكان 
االستعماري الذي استشرى يف أرجاء الكرة 
عن  للبحث  حمموم  تنافس  يف  األرضية 

الجهد االستشراقي بني املصلحة واالنصاف
الشيخ ليث عبد احلسني العتابي

44 العدد 111- لشهر ربيع االول 1439هـ



يا بين اقبل وصييت، و أحفظ مقاليت، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا، و متت محيدا يا بين 
إنه من رضي مبا قسم له استغنى، ومن مد عينه إىل ما يف يد غريه مات فقريا، ومن مل يرض 
مبا قسم اهلل له عز و جل أتهم اهلل يف قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غريه، ومن 

استصغر زلة غريه استعظم زلة نفسه.
يا بين من كشف حجاب غريه انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر 
ألخيه بئرا سقط فيها، ومن دخل السفهاء حقر ومن خالط العلماء، وقر ومن دخل مداخل 

السوء اتهم.
يا بين إياك أن تزري بالرجال فيزري بك، وإياك الدخول فيما ال يعنيك فتذل لذلك، يا بين 

قل احلق لك أو عليك تستشان من بني أقرانك.
يا بين كن لكتاب اهلل تاليا، وللسالم فاشيا، و باملعروف آمرا، و عن املنكر ناهيا، وملن قطعك 
واصال، وملن سكت عنك مبتدئا، وملن سألك معطيا، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء يف 

قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة املتعرض لعيوب الناس مبنزلة اهلدف.
يا بين إذا طلبت اجلود فعليك مبعادنه فإن للجود معادن، وللمعادن أصوال، ولألصول فروعا، 

وللفروع مثرا، وال يطيب مثر إال بفرع وال فرع إال بأصل، وال أصل ثابت إال مبعدن طيب.
يا بين إذا زرت فزر األخيار، وال تزر الفجار، فإنهم صخرة ال ينفجر ماؤها، و شجرة ال خيضر 

ورقها و أرض ال يظهر عشبها.               
)حلية األولياء، حبار األنوار( 
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إعداد:
هاشم الباججي
حسن السالمي

من اجمل مكتبات العالم
صدر حديثًا

مكتبات موقوفة

همسات ثقافية



القرن  أواخر  يف  الصني  يف  حديثة  مبكتبة  التفكري  بدأ 
التاسع عشر، عندما قامت حكومة ساللة كينغ، وجتاوبا 
مع مطالبات حملية، بتأسيس مكتبة يف العاصمة الصينية 
مسيت يف حينها مكتبة بكني أو مكتبة مرتوبوليتان، ووقع 
بقيت هناك  موقعا هلا، حيث  معبد غوانغ هوا  اخليار على 

حتى عام 1917.
أغسطس   27 يف  الناس  لعامة  أبوابها  املكتبة  وفتحت 
1912، بعد أشهر قليلة من تنازل اإلمرباطور بوي )1908-

1912( آخر أباطرة ساللة كينغ عن السلطة، فتولت وزارة 
التعليم يف مجهورية الصني )1912-1949( إدارتها.

وصفها
و  كتاب،  مليون   26 وجتمع  آسيا  يف  مكتبة  أكرب  هي 
طوابق حتت   3 من  تتكون  ضخمة  عمارة  عن  عبارة  هي 
ألف   240 حالًيا  مساحتها  وتبلغ  فوقه  طابًقا  و19  األرض 
من  العامل  مكتبات  بني  الثالث  املركز  حمتلة  مربع  مرت 
املنقوش  العظام  من  قطعة   3500 وفيها  املساحة،  حيث 
عليها كتابات هريوغليفية و6,1 مليون كتاب كالسيكي 

الرتاث  من كتب  1000 جملد  من  وأكثر  النافر  باخلرز 
من دونهوانغ )عددها ميثل ثلث إمجالي الكتب املماثلة يف 
الصني(، باإلضافة إىل 12 مليون نسخة من الكتب واجملالت 
اليت  اإللكرتونية  املعلومات  قواعد  من  وعشرات  األجنبية، 

تتجدد حمتوياتها دائًما.
ويف عام 1916 باشرت املكتبة استالم نسخ من املطبوعات 
الصينية، وبدأت عملها كمكتبة عامة وطنية ، ومع تغيري 
يف  هلا  جديد  فرع  بين  الوطنية،  بيبينغ  مكتبة  إىل  امسها 
شارع وجنني يف بكني، حيوي حاليا املخطوطات القدمية، 
اعيدت   ،1949 عام  الشعبية  الصني  قيام مجهورية  مع  ثم 
تسميتها مكتبة بكني الوطنية، ثم مكتبة الصني الوطنية.

املكتبة من كنوز الثقافة الصينية
القدمية  واملواد  الوثائق  من  مبجموعاتها  املكتبة  وتشتهر 
الصني،  تاريخ  يف  احلاكمة  السالالت  وسجالت  والنادرة، 
والصحف  والدوريات  الكتب  من  الثمينة  ومبجموعاتها 
وشرائط  واملخطوطات  والصور  واملطبوعات  واخلرائط 
وقواقع  والنحاس  احلجر  على  واملنقوشات  التسجيل 
السالحف، وبرصيدها الكبري واملتنوع الذي يزيد على 31 
تعد   ،2012 ديسمرب  إلحصاءات  وفقا  ومادة  جملد  مليون 
املكتبة األكرب يف آسيا، كما حتتل املرتبة اخلامسة بني 

أكرب املكتبات الوطنية يف العامل.
وأرشيف  كتب  جمموعة  املكتبة  جمموعات  أقدم  ومن 
اجلنوبية  سونغ  لساللة  العائدة  اإلمرباطورية  املكتبة 
وعظام  السالحف  قواقع  وجمموعة   ،)1279-960(
 3 إىل  تعود  اليت  شانغ  ساللة  خالل  املنقوشة  احليوانات 
آالف سنة، واملخطوطات اليت وجدت يف كهوف دانهوانغ، 
للتعاليم  تربيتاكا«  شاوتشنيغ  »زو  من  الصينية  والنسخة 

البوذية لسالسة جني)420-265ق م(..
وموسوعة اإلمرباطور يونغلي الذي حكم خالل الفرتة 1403 
إىل 1424، والنسخة الكالسيكية النادرة من »سي كو 
تشوان شو« أو »املكتبة الكاملة يف الفروع األربعة لألدب«، 
-1644( امللكية  تشينغ  ساللة  عهد  خالل  صنفت  اليت 

املكتبة الوطنية الصينية

اجمل مكتبات العالم

حسن السالمي
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لونغ  تشيان  اإلمرباطور  عهد  خالل  عت  ومجِّ  )1911
صفحة  كذلك  عاما،   15 مدى  على   )1736-1795(
من النسخة األصلية من »زيزهي توجنيان« للمؤرخ الصيين 

سيما غوانغ الصادرة عام 1084..
ولوائح حجرية من »كالسيكيات شينبيغ« للعامل كاي 
 220-25( الشرقية  هان  )132-192( من ساللة  يونغ 
م(، واألشعار الكاملة لساللة سونغ وساللة تانغ، وكتب 
ومواد قدمية تعود إىل شعب التانغوت، والكتب الكاملة 
األجنبية،  اللغات  يف  األقدم  الكتب  بني  ومن  للطاوية. 
هناك كتب مطبوعة يف املراحل األوىل لفن الطباعة يف 

أوروبا خالل الفرتة 1477-1473.
الصني  ملكتبة  اخلاصة  اجملموعة  بلغت  وباإلمجالي، 
الف   334 2012: أكثر من  نهاية ديسمرب  الوطنية يف 
كتاب ومادة نادرة بالصينية واللغات األجنبية )270 الف 
كتاب صيين قديم ونادر، وأكثر من 167 مليون كتاب 
صيين كالسيكي موصول باخليط(، وأكثر من 174 

ألف خريطة وأطلس بالصينية واللغات األجنبية..
وأكثر من 164 ألف صورة )صور فوتوغرافية و4 آالف 
وغريها(،  هندسية  ورسوم  الصينية  السنة  لرأس  صورة 
وحوالي 317 ألف وثيقة لكتابات ونقوش )منها أكثر 
من  سالحف  وقواقع  عظام  على  منقوشة  الف   35 من 
ساللة شانغ(، وأكثر من 93,7 الف خمطوطة ورسالة، 
وأكثر من 21,8 ألف وثيقة عائدة لدنهوانغ وتربان )منها 
أكثر من 16 الف جملد من كهوف مينغوا يف دانهوانغ(، 
وسجالت  األنساب  علم  عن  وثيقة  الف   65 من  وأكثر 

متسلسلة.
كذلك، حتتوي املكتبة على املطبوعات الرمسية لألمم 
اآلداب  من  وجمموعة  األجنبية،  واحلكومات  املتحدة 

واملواد األخرى يف أكثر من 115 لغة.
ومن مقتنياتها األخرى، يف جمال املوسيقى جتميع أكثر 
معظمها  املتنوعة،  السمعية  الوسائط  من  الفًا   90 من 
املواد  واليابانية، ويف جمال  واإلجنليزية  الصينية  باللغات 
البصرية، هناك جمموعة تضم أكثر من 188 الف قطعة 
من مواد الفيديو تغطي موضوعات خمتلفة، بينها جمموعة 

أفالم عاملية وصينية.

املكتبات
سألين أحدهم 

اين اجد التاريخ واحلضارة؟ 

فأجبته: يف املكتبات

فقال: واحلاضر واملستقبل ؟

فقلت: يف املكتبات

قال: اذن والدين واحلياة

قلت: يف املكتبات

الن بدونها لن يستقيم الفكر يف الوجدان

ولن ترقى االمم وتعّمر االوطان

ألنها ينابيع يرتوي منها الطالب الضمآن

فهي اجلمال بعينه .. كريشة فنان

وهي كالزهور .. بهجة البستان

لنرتوي منها .. ونشم عبريها 

لنشّيد حضارة االنسان

همسات ثقافية
هاشم الباججي
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على  السالم  عليه  علي  اإلمام  عن  الكتابة  تقتصر  مل 
املسلمني فقط، بل تعدتهم اىل اليهود واملسيحيني وغريهم 
من األقوام وامللل املهتمني بالتاريخ اإلسالمي ، ومعظمهم 
أنظار  اجتهت  ملاذا  يسأل  سائل  ورب  املستشرقني،  من 
علي  اإلمام  إىل  ومذاهبهم  اديانهم  اختالف  على  العلماء 
عليه السالم؟، وماذا وجدوا لديه حتى يؤلفوا ويبحثوا يف 
أقواله وأفعاله ومواقفه، وهم املشهود هلم بالبحث والتقصي 

والغوص يف أعماق التاريخ اإلسالمي؟
بقوله  املقدمة  يف  التساؤل  هذا  على  الكاتب  وجييب 
اإلمام  وجدوا  الكتاب  هؤالء  ان  نقول  ن  أ  )ونستطيع 
للدين  صادقا  ومنهال  للكتابة  اهال  السالم   عليه  علي 
اإلسالمي، وان تارخيه الناصع البياض ومواقفه املشرفة 
والبطولية وحكمته الواضحة وبالغته املشهودة تعكس 
التاريخ اإلسالمي بصورته الصادقة والواضحة البعيدة عن 
فضال  والعباسي،  األموي  العصرين  ومغالطات  افرتاءات 
عن أنهم رأوا يف اإلمام علي التجسيد احلقيقي لإلنسان 
املؤمن الصادق بعد الرسول حممد صلى اهلل عليه واله (.

وقد كتب الكثري من املستشرقني عن هذه الشخصية 
 Carlyle(الفذة ، ومن مجلة هؤالء املستشرق االسكتلندي
Thomas )ت1881م تكلم يف كتابه )االبطال وعبادتهم( 
ً عن البطل نبيا متمثاًل بشخص النيب االكرم حممد صلى 
اهلل عليه واله وعن فضل اإلمام علي عليه السالم  ومروءته 

فتى  فّإنه  ونعشقه،  حنبه  )وإننا   يقول:  كما  وجندته، 
شريف القدر، كبري النفس يفيض وجدانه رمحة وبرا، 
ليث،  من  اشجع  وكان  ومحاسة،  جندة  فؤاده  ويتلظى 

ولكنها  شجاعة ممزوجة برقة ولطف، ورأفة وحنان(
وعن طريق االستشراق حاول اليهود دس االفكار املضللة 
وتشويه التاريخ اإلسالمي والرتكيز على النقاط اخلالفية 
فيه، وتعميق اخلالف بني املسلمني، ويسعى مؤلف الكتاب 
ان يكون هذا البحث عن ذكر اإلمام علي عليه السالم 
يف دوائر املعارف اليهودية يف شبكة املعلومات الدولية،  
هلدف رئيسي هو تعريف القارئ العربي اىل ما نشر عن 
اإلمام علي  عليه السالم باللغة العربية يف شبكة املعلومات 
املراجع  من  اليهودية  املعارف  دوائر  تعد  حيث  الدولية، 
املهمة اليت يعتمدها اليهود يف استقاء معلوماتهم عن االمم 
السالفة واحلاضرة، وقد اختار الكاتب اشهر ثالث دوائر 
من دوائر املعارف اليهودية على شبكة املعلومات الدولية 

)اإلنرتنت( املنشورة باللغة العربية، وهي :
www.he.wikipedia.org -1

                                      www.ynet.co.il -2
                                        www.daat.ac.il -3

ويقع الكتاب بـ 128 صفحة ، والكتاب حقيقة جدير 
بالقراءة والتأمل .

كتاب في سطور

عنوان الكتاب : االمام علي بن ابي طالب عليه السالم يف دائرة املعارف اليهودية
تأليف أ. م. د. ستار عبدالحسن جبار الفتالوي

 الناشر : العتبة العلوية املقدسة
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صدر حديثا كتاب )الفلسفة االخالقية ومبادئ حقوق االنسان يف فكر 
اإلمام علي عليه السالم(

عن مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة اىل العتبة احلسينية املقدسة صدر حديثا 
عليه  علي  اإلمام  االنسان يف فكر  ومبادئ حقوق  االخالقية  الفلسفة   « كتاب 
السالم » رؤية علمية يف ضوء عهد اإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم اىل مالك 
االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه ملؤلفه االستاذ الدكتور احسان عيدان السيمري، 
وهذا الكتاب هو ضمن سلسلة دراسات يف عهد اإلمام علي عليه السالم ملالك 
االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه وهو من حبوث املؤمتر العلمي الوطين االول الذي 

اقامته املؤسسة بالتعاون مع مركز دراسات الكوفة.
وقد متيز الكتاب بتنوع املوضوعات فقد اشتمل على عناصر رئيسية كالتاريخ، 
والفقه، والسياسة، واعتمد الباحث على املنهج التارخيي والتحليلي يف تعامله مع 

النص، كذلك افاد من املنهج املقارن يف بعض جوانب الكتاب.

صدر حديثًا

صدر حديثًا كتاب )املسلمون يف روسيا( 
عن دار الفارابي صدر كتاب )املسلمون يف روسيا( من تأليف يوسف مرتضى ، حيث 
اليت جتتاح  )اإلسالمافوبية(  ظاهرة  املسلمني يف خضم  واقع  عن  الكتاب  يتحدث 
العامل منذ أحداث 2001/9/11 واليت تعاظمت يف العقد الثاني من القرن الواحد 
والعشرين، كان ال بد من تسليط الضوء يف هذا الكتاب على واقع املسلمني يف 
روسيا الذين ميّثلون اجلالية الكربى يف أوروبا خصوصًا والغرب عمومًا، وحيث أن 
القيادة الروسية تتصدر مواجهة هذا اخلطر »اإلسالموي« الداهم، وما قد يرتكه من 
أثر يف البنية الروسية الداخلية، خصوصًا، ملا لروسيا من أهمية يف صوغ السياسة 

والتوازن الدوليني.

صدر حديثًا كتاب )اإلسالم والغرب بني املنافسة والصراع(
صدر عن  مركز الفكر الغربي بالرياض، كتاب اإلسالم والغرب بني املنافسة 
والصراع – رؤية مستقبلية للواقع العربي واإلسالمي وعالقته باآلخر ،  للباحث 
املشرق  يف  والصراع  املنافسة  عن  الكاتب  ويتحث  السلومي،  حممد  الدكتور 
ًا يف املعادالت الدولية ويف ظل تزايد  اإلسالمي بعد أن أصبح اإلسالم رقمًا مهمَّ
التدخل الدولي يف سيادة الشعوب العربية واإلسالمية وخياراتها وحرياته الكتاب 
يف طبعته األوىل ، احتوى بني دفتيه مخسمئة واثنان وأربعني صفحة من احلجم 

14×21سم موشٍح بغالف ورقي عادي.
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 من بني املكتبات اليت اوقفت اىل مكتبة الروضة احليدرية املطهرة املكتبة اخلاصة 
بسماحة العالمة الشيخ محد الشيخ حممد علي قّسام اليت وصلت اىل املكتبة يف شهر 
حمرم احلرام 1432هـ ، وقد ضمت املكتبة كتبا يف خمتلف املواضيع العلمية والثقافية 

والدينية واالدبية ..
 السرية الذاتية للشيخ حمد قسـّام

هو الشيخ محد بن اخلطيب الشيخ حممد علي قسام ، ولد سنة 1924م، ودرس املقدمات 
على يد ابن عّمه العالمة الشيخ علي قسام، ثم بعد ذلك دخل كلية منتدى النشر الدينية 
القسام  جواد  والشيخ  املظفر  رضا  الشيخ حممد  العالمة  من مساحة  افتتحها كل  اليت 

والسيد هادي فياض وغريهم من العلماء األفاضل، وختّرج منها بتفوق.
أّما أساتذته الذين درسوه يف الكلية املذكورة على أربع سنوات فكانوا كاآلتي، العالمة 
الشيخ حممد رضا املظفر يف املنطق واألصول، ويف الفقه مساحة العالمة الشيخ حممد تقي 
االيرواني ومساحة العالمة الشيخ حممد ابن احلجة شيخ الشريعة االصفهاني وعلم تفسري 
القرآن الكريم العامل الشيخ جليل العادلي وعلم البالغة على يد العالمة السيد حممد 

تقي احلكيم.
كان الشيخ محد إمامًا جلامع السقاية املقابل جلامع اخلضراء الذي كان يقيم صالة 

اجلماعة فيه مساحة آية اهلل العظمى السيد اخلوئي قدس سره الشريف.

مكتبة الشيخ حمد الشيخ محمد علي قسـّام

مكتبات موقوفة اىل مكتبة الروضة الحيدرية املطهرة
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حتوالت اخلطاب البصري اجلمالي
لطائف العارف يف أغالط القوم الواضحة

قصيدة سّي��ُد احلش��د
حتقيق الشيعة.. جتلي احلقيقة يف 

نكران التاريخ

إعداد: شاكر القزويين/ د. خليل املشاخيي



التحول صفة أساس للحياة, فهي تسير بحركة ديناميكية شمولية تطورية, ال يفقد بها اإلنسان هذه الصفة إال بفقدانه 
القابلية على الحياة ,والرؤية البصرية لشيء ما ثابت هذه الرؤية تتغير بفعل الزمن, فالرؤية الجديدة تحويلية بالنسبة لما 
قبلها- الثابت – الكتساب العقل خبرة جديدة, إذ أن تأكيد المتغير والمتحول يأتي بفعل اإلدراك والتلقي لهذه المحسوسات 
وصوال إلى نوع من التطور في ذات المادة الحسية والتي هي مفردة فاعلة عند الفنان والتحوالت التي تشير إلى تغيرات 
في داخل البنيات المتعددة المتمثلة بالبنية االجتماعية والنفسية والفنية واألسلوبية وغيرها, هذا النسق من التحوالت له 
قوانينه الخاصة, ومن شأن هذا النسق أن يظل قائمًا ويزداد ثراء بفعل الدور الذي تقوم به التحوالت نفسها دون إن تخرج 

تلك التحوالت عن حدود النسق.

ذاكرة بشرية خارج الجسد
يف  متحوالت  املتغريات  هذه  يف  جيد  والباحث 
بنى  كذلك  للحياة,  الكلية  واألنساق  البنى 
بصدد  أننا  أي  خمتلفة,  بأنساق  احلديث  الفن 
اهلائل  للتغيري  نتيجة  البشري  الوعي  يف  حتول 
مع  اإلنسانية  الذاكرة  توحيد  على  العمل  يف 
جديدة  ذاكرة  لصناعة  االلكرتونية  اخللية 
املعرفة  من  نوع جديد  وتأسيس  خارج اجلسد, 
الفن,  مع  بالضرورة  جديدة  ساللة  مع  تنسجم 
هذا التغيري السريع يف جمال التكنولوجيا أدى 
إىل تغري جمال االهتمام مبعايري الذوق اجلمالي, 
حتل  متزايد  مبعدل  يوميًا  جديدة  سلع  فحلول 
تضاؤل  إىل  يؤدي  قدمية مستخدمة  حمل سلع 
ثم  املادية,  باملمتلكات  بالتعلق  اإلحساس 
وبالتالي  قصري,  وقت  بعد  بدورها  الذهنية 
الفلسفية  القيم  يف  النظر  إعادة  يف  السرعة 

والفنية حبيث تساير التعبري عن األذواق املتغرية, والباحث حيدد 
الفين من  العمل  بتحرير  الوقت  التعبريية يف هذا  التحوالت  أهم 
االجتماعية  واأليدلوجية  العقائدية  واملرجعيات  والرواسب  القيود 
أصيل  هو  ما  كل  برفض  وثانيا  أوال،  والثقافية  والسياسية 
ومكرر  مستنسخ  هو  ما  باجتاه  وفريد  وموثوق  ومقدس  وثابت 
ومستهلك يباع ويشرتى على حنو مألوف وبالتالي امليل حنو زيادة 
واملبدأ  القيمة  والتداول واالستهالك, فاإلنتاج هو  التلقي  مساحة 
وما ُذكر  السوق,  قوانني  به  تتحكم  الذي  والثقايف  االجتماعي 

ميثل إسرتاتيجية التعبري يف مرحلة ما بعد احلداثة.

اكتشاف العالم وتحوالته
لعل ما مييز هذا العامل هو حالة التغري, ومجيع الكائنات ختضع 
بالتحول ومتعددة يف مظاهرها  التغري, والن احلياة مستمرة  هلذا 
ومتنوعة يف أشكاهلا املادية, فهي مثرية لتساؤالت اإلنسان وبلورة 
أطروحاته الفكرية وهو يتأمل ويتدبر مظاهر الكون ومفردات 
املدرك  بالوجود اإلنساني  ترتبط  البيئة. وتأسيس أسس فلسفية 
الواقع  أرض  على  وجوده  لتثبيت  قوية  إرادة  ولإلنسان  للوجود. 
مطالب  فللحياة  جديدة,  معاني  إضافة  وسعه  ويف  قيمه  صانعُا 

متجددة تقتضي قيم ومعان جديدة, والتعبري عنها, يقوم بها الفنان 
وأن  الواقع,  عن  يتجاوز  جديد  شيء  بتقديم  اإلبداع  عملية  عرب 
كان ينبثق منه, والفنان هو اإلنسان الذي يشعر بأنه ال ميكن 
أن يكون للواقع معنى ما مل ينظم يف نطاق عامل ما, وعليه تقع 
ينظم  الذي  )املصمم(  هو  والفنان  العامل,  ذلك  اكتشاف  عملية 
ذلك العامل عن طريق جمموعة من الوسائط االستطيقية اخلاصة.
حتوالت  فكرية,  )حتوالت  وهي  التحوالت  كل  يشمل  فالتعبري 
وظيفية,  حتوالت  أسلوبية,  حتوالت  شكلية,  حتوالت  مجالية، 
حتوالت  واملضمون,  والداللة  املعنى  يف  حتوالت  رمزية,  حتوالت 
فكريًا  حتواًل  بنيتها  يف  تشرتط  التعبري  حتوالت  ومجيع  تقنية( 
بالدرجة األوىل, ومن ثم حتواًل جوهريًا يف الشكل وفقًا للتحول 
خاص  بشكل  التصميم  وفن  عام  بشكل  والفنون  الفكري. 
يتجاذب  احلضارية,  التحوالت  ونتاج  املعرفة  روافد  أحد  ميثل 
التأثري والتأثر يف جوانب احلياة املختلفة, فالقيم اليت تؤثث هذا 
الكون قابلة لإلدراك والتغري, فالعمليات التصميمية ال تكتسب 
خصائصها اجلمالية والوظيفية إال من خالل املنهج الفلسفي الذي 
وعالقة  بالوجود  الفكر  عالقة  يف  تبحث  قوانني  على  يرتكز 

الوعي باملادة .

تحوالت الخطاب البصري الجمالي
من األصيل والثابت واملقدس اىل املستنسخ 

واملكرر واملستهلك 
د. أمحد عبيد كاظم / جامعة الكوفة 

ان حلول سلع جديدة يوميًا مبعدل متزايد حتل حمل سلع قدمية 
مستخدمة يؤدي إىل تضاؤل اإلحساس بالتعلق باملمتلكات املادية ثم 

الذهنية بدورها بعد وقت قصري
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التفكيكية مناخ للشك والرعب
يف  املتداول   )Deconstructivism( التفكيكية  ومصطلح 
الدراسات النقدية املعاصرة يتضمن مفاهيم معادية )للميتافيزيقيا(, 
)ظاهراتيه  الغربي من  املنشأ  ذات  النقدية  الدراسات  واقع  ولعل 
وبنيوية وتفكيكية( جاءت مرافقه مع تبعية سياسية واقتصادية 
وإعالمية وتكنولوجية فالتحول يف األنظمة الفكرية ويف مسار 
احتكار البنية إىل مسار ترويضها وإزاحة املعاني واملراجع الثابتة 
تصبح الفنون معها يف قطيعة مع التاريخ ومع اإلنسان ومع نسق 

كل النصوص واألنظمة املوجودة وزعزعة استقرار الثنائيات .
واإلحساس  الشك  مناخ  يف  ولدت  التفكيكية  إن  جند  وهنا 
الثانية,  العاملية  احلرب  بعد  بالعامل  الذي حلق  والدمار  بالرعب 
واألمان  السعادة  حتقيق  يف  الغرب(  يف  والعلم  )الدين  فشل  إذ 
اليت  باخلديعة  اإلحساس  )وارتبط  عنيفًا  الشك  فعاد  للبشر, 
متخضت عن جتربة اإلنسان مع العلم والتكنولوجيا( بإحساس 
جديد استحالة املعرفة, وخيم شك فلسفي جديد على العامل, انه 
شك نتشه املقبض والفوضوي, ومما ذكر جند إن التفكيكية 
واملتغري  املتحول  العامل  بهذا  املعرفة  بإمكان حتقيق  شككت 
جاك  الفرنسي  الفيلسوف  عليه  يطلق  ثابت  وجود  من  انطالقا 
دريدا مسميات عديدة )املركز الثابت , اجلوهر , مركز الوجود 
, الوعي , احلقيقة ,اإلنسان( وهي مسميات تشري إىل )املدلوالت 
العليا اليت متثل أرضية ثابتة تقف فوقها متغريات العامل اخلارجي 
الذي ميدنا باملعرفة, وهذا املركز الثابت هو ما يرفض املشروع 
التفكيكي االعرتاف به(, فموت املؤلف وانتفاء القصدية وغياب 
القراءات  وتعدد  واملراوغة  للدوال  احلر  واللعب  الثابت  املركز 
والتفسريات الالنهائية كل هذه تشكل )إسرتاتيجية التفكيك(. 
وهلا أشتغاالتها يف النتاج الفين واألدبي لتيارات فن ما بعد احلداثة, 
ومنها فن التصميم, إذ يستعري البناء التصميمي الرتاكيب املتعددة 
املكونة  البنى  يف  التشظي  حاالت  ضمن  التصويرية,  لألنساق 
من  الغاية  تكون  حبيث  وتهشيمها,  املراكز  وتبادل  للتصميم 
التصميم  بنية  التفكيك ضمن  )الشكل( وفقا آلليات  تفكيك 
العامة, إجراًء ذا فعل وظيفي ومجالي, ليتحكم يف انساق العناصر 
التكوين  داخل  )التدمري(  فعل  يف  احلفر  ويكون  التصميمية 
العام, ضرورة ترابطية لتحريك املراكز املهيمنة واملهشمة, نفيًا أو 
تأكيدًا وهذا يشكل إعادة لبناء التصميم بصورة مغايرة, نتيجة 
حيتفي  التفكيك  فخطاب  التصميمية,  البنى  يف  اهلدم  لعبثية 
فلسفة  يف  املراكز  تقويض  ولعل  اآلنية,  والتحوالت  بالتبدالت 
دريدا, القصد منها أن تبدو الدوال يف حالة حركة مستمرة ال 
نهائية, متحررة من مراكزها, وهذا ُيفّعل نشاط األزواج املتغايرة 

أو الثنائيات املتناقضة. 
التمركز على  نقده ملظاهر  اعتمد دريدا يف  وانطالقا من ذلك 
بشكل  والرتكيب  البنية  حنو  التوجه  أوهلما  اثنتني،  فكرتني 
مستمر, وعدَّ كل األنظمة والبنى متتلك مركزا )نقطة لألصل(، 
واألخرى ان كل األنظمة والرتاكيب تتألف من ثنائيات متعارضة 
هذه الثنائيات هي األصل يف مشروع هدم التمركز, وهنا وبشكل 
دائم طرف له أهمية تفوق أهمية الطرف الثاني يف هذه الثنائيات 
واخلط  والغامق,  الفاتح  خالل  من  يتضح  التصميمي  العمل  يف 
الناعم  وامللمس  واألسفل,  األعلى  واالجتاه  والعمودي,  األفقي 

واخلشن, التجريدي والتشخيص...اخل.
ويؤكد دريدا على أن مهمة اإلسرتاتيجية التفكيكية هي تفادي 
اختالفها  فمن خالل  امليتافيزيقية,  الثنائية  املتعارضات  تسكني 
يتولد املعنى، وألن والدة املعنى كانت حمكومة بسلطة اللوغوس, 
والدالالت املتأتية من خالل هذه السلطة هي دالالت ذات صفة 
منطقية وعقلية وهدم التمركز هو تدمري جلميع الدالالت اليت 

مصدرها اللوغوس, وبالتالي حتطيم األصل الثابت للمعنى بوصفه 
مصدرا، وتقويضه وحتويل كل شيء إىل خطاب وتذويب الداللة 
أهمية قصوى,  إىل  الكتابة  تتحول  العملية  هذه  ومن  املركزية 
ويصبح االهتمام بالكالم مضمحال مما ذكر قد مت قرع نواقيس 

نهاية امليتافيزيقيا.

الواقعي والحقيقي والهدم
بدايات العقل املعريف تشري إىل جمموعة من النصوص غري معنونة 
)علم  أو  األوىل(  )الفلسفة  ب  تسمى  النصوص  تلك  موضوعات 
الالهوت( وتسمى أحيانًا باحلكمة ومسيت بالفلسفة األوىل متيزا 
املنهج  على  القائم  الطبيعي  العلم  وهي  الثانية  الفلسفة  عن  هلا 
العلمي التجرييب, باحلكمة ألنها تبحث يف العلل األوىل، وتسمى 
بــ)العلم اإلهلي( ألن أهم مباحثها هو اهلل باعتباره املوجود  أيضًا 
األول والعلة األوىل للوجود وكل تلك األفكار والنصوص تسمى 
بــ)امليتافيزيقيا( وتعين البحث فيما وراء الظواهر احملسوسة, وهي 

مرادف للخارق للطبيعة يف اللغة الالتينية.
يف  ونقدها  امليتافيزيقية  األفكار  تصنيف  على  يعتمد  والباحث 
توضيح تاريخ األفكار وحتوالتها, والسبب يف ذلك ألنها املنظومة 
الغربي حلقبة  الفكر  على  سيطرت  اليت  املفاهيم  من  الشاملة 
الواقعي وإمنا عن  الزمن, فامليتافيزيقيا ال تبحث عن  طويلة من 
واخلربة احلسية، فخربتنا احلسية  الواقع  وراء  ما هو  احلقيقي, 
تفسر الظواهر تفسريا شرطيا، وتعتمد على املالحظة والتجريب, 
ويف امليتافيزيقيا التفسري يعتمد مقوالت معينة تقع خارج خربتنا 
الواقع  تنكر  ال  كانت  وان  عقل  وجود  تشرتط  وهي  احلسية 

املادي.

الفنان هو اإلنسان الذي يشعر بأنه ال ميكن أن 
يكون للواقع معنى ما مل ينظم يف نطاق عامل ما 

وعليه تقع عملية اكتشاف ذلك العامل
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الواقعي تدعو  العامل  املتعالية عن  هذه املفاهيم الكلية اجملردة 
لالعتقاد بأن ما يؤسس لوجود األشياء هو وجود مبادئ وقواعد 
ثابتة هلا مركز تتمحور حوله وعّدها وجود مطلق, دون االهتمام 
والتحول,  والتغري  بالديناميكية  يتميز  الذي  البشري  بالكائن 
الشروط  وتهمل  وصريورته،  التارخيي  للحس  خاضعة  غري  وهي 
يف  األثر  ابلغ  هلا  اليت  واملكانية  والزمانية  والوجودية  الطبيعية 
حصول التحوالت والتغريات يف الفكر والواقع, فأرسطو يؤكد 
إن علم الوجود أو ما بعد الطبيعة هو علم قائم بذاته وقد انفرطت 
العلوم وأكثرها جتريدًا  اعم  امليتافيزيقيا  وان  العلوم,  باقي  منه 
الن موضوعها األساس والنهائي هو اهلل من حيث إن اهلل هو العلة 

األخرية لكل ما هو موجود.
يف  الفكرية  للتحوالت  التعبريية  انعكاسات  حيدد  والباحث 

تصميم ملصقات ما بعد احلداثة يف جانبني هما: 
هدم  إىل  الدعوة  اهلدم  مبفهوم  واملقصود  اهلدم:  مفهوم   -1
مراحلها  يف  امليتافيزيقا  إقامتها  اليت  اهلرمية  الرتاتبية  وتقويض 
ومغلقة،  منظمة  تشكيلية  لبنية  واحلداثوية  الكالسيكية 
الباوهاوس  مدرسة  مبادئ  مع  تتناقض  مثاًل  الشكل  حيث  من 
امللصقات,  تصميم  يف  السويسرية  واملدرسة  ستيل  دي  وحركة 
القائمة على تأكيد اجلانب املثالي يف الرتتيب والتنظيم ووحدة 
شبكات  توظيف  تفرض  السويسرية  املدرسة  إن  بل  التصميم, 
املعلومات  تنظيم  يف  قوية  وسيلة  باعتبارها   )Grids( رياضية 
وعرضها بطريقة متوازنة ومنسجمة. أما من حيث املضمون فأن 
هذه الدعوة تتناقض مع املدرسة السويسرية يف اجلانب التعبريي 
اليت تدعو إىل التعبري عن هموم وواقع اجملتمع ومشاكله بعيدًا 

عن جتارب وذاتية املصمم.

التمرد على القيم المطلقة
والباحث حيدد التحوالت التعبريية يف جانب التحول الشكلي يف 

تصميم ملصقات ما بعد احلداثة مبا يلي: 
بعد  ما  ملصقات  تصميم  يف  الفوتوغرافية  الصور  توظيف  1ـ 
لتطوير  كمحاكاة  املاضي(  إىل  )العودة  مفهوم  وفق  احلداثة 
جبماليات  التشكيك  منه  اهلدف  مستعار  كشكل  األصل 

احلداثة يف تفسري حقائق ميتافيزيقية. 
بعد  ما  ملصقات  تصميم  يف  التيبوغرافية  العناصر  توظيف  2ـ 
احلداثة لكتل النصوص واملساحات اللونية امللمسية وفق مفهوم 
)التعقيد والتناقض( لضرب النظام أو الزمن أو العقالنية أو املنطق 
من خالل اجلمع بني املتضادات الشكلية واللونية لكل النصوص 
واإلشكال والرموز وعدم إكمال عبارات العنوان أو النص وصواًل 

لتفتيتها خللق الفوضى ضمن مستويات متعددة من اخللفيات . 
بعد  ما  ملصقات  تصميم  يف  التيبوغرافية  العناصر  توظيف  3ـ 
انتشار  خالل  من  والتكرار(  )االنقسام  مفهوم  وفق  احلداثة 
املفردات التصميمية الصورية والنصية باجتاهات خمتلفة متعددة 

املراكز وبصورة ال تسمح بضبطها والتحكم بها .

التشخيص  عن  بعيدة  لصور  التيبوغرافية  العناصر  توظيف  4ـ 
أو حتديد هوية الشكل يف تصميم امللصق وهي عناصر خطية 
ضمن  داخلية  ضرورات  عن  تعرب  متنوعة  اجتاهات  ذات  ولونية 
سياق يرفض كل فكرة مسبقة, مبتعدًا عن األصول إذ ال وجود 
اللوني  التبقيع  بنوع من  يتمظهر  لنظام طبيعي وعقالني لالوعي 
واخلطي ومبا يتالءم وإعالن موت الشكل والالشكل ومبا حيقق 

تعدد القراءة وعدمية النص مللصق ما بعد احلداثة. 
القيم  على  التمرد  خالل  من  التيبوغرافية  العناصر  توظيف  5ـ 
سلطة  أي  أو  االجتماعي,  الواقع  عن  التعبري  رفض  يف  املطلقة 
ورفض  الكالسيكية  اجلمالية  للمعايري  نسف  مع  مركزية 
والالمجال  الالحقيقة  وتأكيد  واالختزال,  والتشويه  املنظور 
البصري  فالنص  املطلقة  النسبية  قيم  تؤكد  كلها  والالشيء 
املقيدات  من  واالنفالت  التحرر  مسة  حيمل  منفتح  للملصق 
إن احلقيقة  إذ  والعقلي,  املألوف احلسي  املرجعية وخروجها عن 
املستمر لفكرة احلقيقة اجتاه  املستمرة واإلرجاء  هي الشكية 
الوجود, فالعدمية هنا تندفع لالكتساح حقيقة األميان باحلقائق 
والقيم املعرفية واجلمالية. فالنص )امللصق( تتوالد فيه األشكال 
وفقا لضروراتها الداخلية واكتفاءها بذاتها وحتوالتها وصريورتها 
الداخلية, يف تغريب ورفض الواقع ونكوصه حنو بدائية تشاؤمية 
ترتجم عاملًا مكتماًل من القلق واحلداد املستمر تسكنه العزلة 
والظلمة, ولسان حاله يقول إن احلياة عدمية األلوان وان السعادة 
وان  اخلري  على  يتغلب  الشر  بأن  القول  الفنان  ليختصر  غائبة, 
العدم أفضل من الوجود, ويبدو للباحث أن إشكالية التعبري عن 
)األيديولوجي  بالصراع  تتسم  اليت  التارخيية  احلقب  يف  الوجود 
والعسكري واالجتماعي واالقتصادي( تتسم بالتغري والتحول ومبا 
يتمحور عنه مسات يف املبالغة والتشويه والنشاز البصري, وكلها 
متظهرات الالوعي بأشكال ال موضوعية, وهنا ال توجد معايري 
أخالقية لالوعي لكي يكون مجياًل أو بشعًا, واحلقيقة الداخلية 
هي احلقيقة الوحيدة. أما اجلانب الثاني املتمثل مبفهوم العدمية, 
وهي عدمية ناجتة عن تفكك عامل املثل والقيم الكلية وهذا 
يعين الالنظام والفوضى والتشظي باجتاه ما هو تعددي ومتنوع, 
وملصقات ما بعد احلداثة جتد يف خاصية التشظي والتفكيك 
اليت ميتلكها العمل الفين قيمة معرفية بإمكانها منح أي عنصر 
إىل  يقود  ما  وهذا  املعنى,  تفكيك  قابلية  موضع  أي  تيبوغرايف 
قراءة أخرى أي مزج بني قراءة جديدة وأخرى خمتلفة, وهذا ما 
ينعكس يف اجلانب التعبريي خلخلة التنظيم الشكلي للعناصر 
وبالتالي خلط املدلوالت وصواًل إىل عنصر املفاجأة والدهشة لدى 

املتلقي الذي يقوم بتأويل النص البصري )امللصق( . 

التحوالت التعبريية احلديثة ترفض كل ما هو أصيل 
وثابت ومقدس وموثوق وفريد باجتاه ما هو مستنسخ 

ومكرر ومستهلك يباع ويشرتى
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لطائف العارف في أغالط القوم الواضحة

د. خليل ابراهيم جميل

بفارغ  انتظر  كنت  يقول:  او  يكتب  من  نسمع  أو  نقرأ   *
الصرب..

هذا التعبري اجده قد جانب الصواب.. وكان عليه ان يقول 
كنت انتظر بصرب نافد 

يفرق  ال  من  واملتحدثني  واألدباء  واملؤلفني  الكتاب  ومن   *
األهواء  تفرقت  فيقول:  االستعمال  عند  وافرتق  تفرق  بني 

واآلراء. 
والصواب ان نقول: افرتقت األهواء واآلراء ألن تفرق نستعمل 

يف االشخاص واألجسام أو يف األشياء احملسوسة
وال  احلاكمة  األحزاب  آراء  افرتقت  نقول:  ذلك  ومن   *
نقول: تفرقت آراء األحزاب احلاكمة وال نقول: تفرقت آراء 

األحزاب احلاكمة.
* ومن ذلك جند بعض الكتاب والصحفيني واملتحدثني ال 
يفرق بني الفعل )فشا( والفعل )تفشى( فالفعل االول: )فشا( 

معناه: )انتشر وذاع(
نقول: فشا السرُّ

وميكن أن يأتي مبعنى افرتق مثل قولنا:
)فشت  أمورهم( اي اقرتفت

أما الفعل تفشى مبعنى كثر واتسع
أي  الفرحة  وتفشت  واتسع  كثر  أي  املرض  تفشى  نقول: 

كثرت واتسعت.
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الخوف من ثورة اإلصالح
هذا  عن  واالبتعاد  اخلوف  هذا  أسباب  وعن 
األساسية  ومادته  باإلسالم  املتمسك  املذهب 
محيد  نبيل  الدكتور  حتدث  والنجاة  للهداية 
اجلبوري/ جامعة بابل، قائال : ان شيعة علي بن 
املسلمني  أكثر  من  زالوا  وال  طالب كانوا  أبي 
وفق  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  بنهج  متسكا 
طريقة علي وفاطمة وأبنائهم عليهم السالم، ومن 
اجللي ان طريقتهم هي الطريقة الصعبة يف اتباع 
هذا النهج، ومنذ بواكري االسالم األوىل، فهم من 
تعرضوا ألذى قريش هم أداة الغزوات األوىل، فهم 
وهم  األخرون،  ختلى  يوم  واملضحون  الصامدون 
الباذلون الباقون يوم تفرق من أهتز قلبه أو طمع 

مبغنم، فهم أصحاب اإلمام علي عليه السالم يف 
اجلمل وصفني والنهروان وكل واقعة قّوم بها أبا 
احلسن عليهما السالم ما اعوج من ممارسات يف 
دين االسالم، حتى أورثها لولديه احلسن واحلسني 
منازل للكفاح والتقوى والصرب اجلميل، فكانوا 
مثاال  الطف  وكان  وثورة،  وصالح  وعي  قادة 
أعلن  يوم  له  نظري  ال  الذي  والفداء  الثر  للعطاء 
البغي  على  ثورة  الصالح  منهج  الشهداء  سيد 
ومشروع  للثائرين  ديدنا  هذا  فأصبح  والعبودية.. 
والعدالة، ال  دين وحياة يتمسك باحلق والصالح 
حييد رغم انف الطغاة واملتجربين، حتى أصبحوا 
أّما مبعدين منبوذين من قبل السلطة اجلائرة أو 
تراب  حتت  أو  وطوامريها،  سجونها  يف  مغيبني 

إال  إله  ويعلنون شهادتهم ب)ال  انهم مسلمون  رغم  التشيع  يخافون  اآلخرين  الذي يجعل  ما 
اهلل(؟ لمَ يخفون شعائرهم والتصريح بحبهم آلل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ؟ ما 
الذي يدفع الى معاداتهم ومحاولة اسكاتهم والنيل منهم ؟ هذه التساؤالت وأخرى كثيرة تمر على كل 
ذي لب من الناس، وال سيما الشيعة أنفسهم، واذا ما علمنا طبيعة الشيعة المسالمة واتباعهم التقية 
لفترات طويلة من الزمن التي ضاق فيها حبل)الناصبية( على رقابهم وحريتهم من التعبد وطريقتهم 
بتقوى اهلل والتقرب الى رضاه، لمعرفة أسباب هذا العداء وهذا التوجس والنأي تنقلت مجلة الوالية بين 
عدد من أصحاب الرأي والدراية، لألخذ بأطراف هذه التساؤالت لفهم الصورة ومديات االلتقاء والتباعد 

بين محب ومبغض وغير مبال.

تجلي الحقيقة يف نكران التاريخ
الشيعة ..

تحقيق : شاكر القزويني
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الكرامة والشهادة، وكان هذا تاريخ طويل من 
األمل واملعاناة بعيدا عن شهوات الدنيا وملذاتها، 
فأسألكم باهلل.. من يطيقها ومن يقدر على محل 
مؤونتها بعد أن يعلن الوالء واالنتماء ملسريتها ؟ من 
والفساد  البغي  فيه على  الثورة  منهج  مع  سيقف 
والعبودية واألرض سجن كبري حيكمه الظاملون 
والطغاة ؟ من يقدر أن يدفع بأهله وأصحابه يف 
األحرار،  دماء  مع  ممزوجة  دماؤه  تعبده  طريق 
والرخاء  واملغريات  الشهوات  قبضة  يف  والدنيا 

املزيف بالدنيات والفجور.

دين اآلباء واألجداد
كل  ومذاهب  أشياعا  التاريخ  يكون  حينما 
خيالف اآلخر ويقصيه عن احلق والقبول من اهلل 
تعاىل ينربي لنا األستاذ الدكتور علي النصراوي/ 
جامعة املثنى، ليتصدى جلوهر هذا املفرتق حني 
من  عام   1400 جتاوز  طويل  تارخيا  ان  يقول: 
التكفري،  حد  يصل  الذي  والتناقض  االختالف 
يكفر بعضهم بعضا، وبعد حديث الفرقة الناجية 
وما يؤول اليه الرأي بالنجاة واخليبة واخلسران، 
هذا املنطلق العقائدي وما آل اليه من ترسيخ يف 
االنتماء عرب أجيال وأجيال خالل حقب الزمن ويف 
واملناطقية  الشعبوية  غمرة حراكه واصطفافاته 

القبول  العسري  من  جتعل  واملنفعية،  واألسرية 
وهذا  الطويل  التاريخ  هذا  يبدد  معتقد  بنكران 
االنتماء العريق يلتصق به أبا وجدا وعمومة وخؤولة 
األوىل  اجلاهلية  يف  كما  وأصهارا،  وأصحابا 
حني جاء االسالم بنوره الواضح يف وقت متسك 
وأجدادهم  آبائهم  بدين  والكافرون  املشركون 
الغارق يف الظلمة واجلهل والضياع، فان انسالخ 
اإلنسان من جمتمعه وتارخيه ومعتقده حيتاج اىل 
قوة وارادة ونفاذ بصرية هلا القدرة على اجتياحها 
وقلعها من جذورها لبناء حياة ومفاهيم عقائدية 

وروحية ليولد واقع جديد بل وانسان جديد.
محاربة أهل الحق والفضيلة

على  احلال  لبقاء  مسعى  هناك  كان  ما  واذا 
لتتحجر وتتصلب  وضعها واألفكار يف جحورها 
وتننت ال بد من يد خفية جتتهد وتسعى، فيقول 
اننا   : الصدد  بهذا  القزويين  مسلم  االعالمي 
نكاد يف كل فرتة من الزمن ويف كل مرحلة 
املسلمني  أمة  على  ينحصر  ال  وهذا  تارخيية 
فحسب ودوهلم جند دينا للدولة يتحكم مبصائر 
وقضاة  دين  ورجال  وعواقبهم،  وشؤونهم  الناس 
ويأمترون  الدولة  نهج  على  يسريون  شرعيون 
مل  هؤالء  كل  ان  ذكره  جيدر  ومما  بأمرتها، 
شيعي،  عامل  أو  دين  رجل  يوما  بينهم  يكن 

تجلي الحقيقة يف نكران التاريخ

ان انسالخ الفرد 
من مجتمعه 
وتاريخه ومعتقده 

يحتاج اىل قوة وارادة 
ونفاذ بصرية لها 

القدرة على اجتياحها 
وقلعها من جذورها 
لبناء حياة ومفاهيم 

عقائدية وروحية 
ليولد واقع جديد بل 

وانسان جديد.
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الدين  تسخري  يقبلون  ال  )رافضة(  ألنهم  ذلك 
بيد السلطة احلاكمة، وهذا اليعين عدم وجود 
آخرين من املذاهب األخرى ال يقفون موقفهم اال 
انهم حينها يكونون مغردين خارج السرب، وان 
على  اإلبقاء  أيا كان شكلها  السلطة  مصلحة 
ما وصل من دين قد حصل تدجينه واخضاعه هلا 
عرب اإلغراء بالشهوات وأغراض الدنيا من سلطة 
سلطة  التاريخ  وعرب  فنشأ  ونساء،  ومال  وجاه 
واملتحايلني على  واملتالعبني  الوضاعني  دينية من 
الشرع وسنن اهلل وأوامره ونواهيه، فيصبح الظلم 
الكوارث  والفساد حالال، وكل  والفجور  عدال 
اليت حتل بالعباد من جراء احلكم الظامل قدرا 
الشرعي  الفضاء  من اهلل وامتحانا، فيصبح هذا 
على  اهليمنة  لتستمر  منه  البد  أمرا  والقانوني 
املقدرات، فتنشأ مشاريع كتابة لطمس احلقائق 
وتزوير التاريخ إلغراق الوعي وحرفه عن مساره 
السليم، فيتخذ الفاسق أسوة والعادل التقي عدوا، 
وتبدأ صور تشويه أهل احلق ترتى بال انقطاع ما 
على  أجرا  يغرتفون  والدين  الذمة  عدميي  داموا 
األباطيل والشبهات واالفرتاء الذي يصلون به حتى 
صفوة اهلل تعاىل وأنبيائه وهداته من املتقني، كل 
ذلك من أجل مشروع املال واحلضوة عند احلاكم 
اجلائر الذي امستدَّ شرعيته من تاريخ دول ظلمت 
آل بيت رسول اهلل سالم اهلل عليهم وسلبت حقهم 
واضطهدت شيعتهم أميا اضطهاد، مما زاد البون 
والفجور  الغي  ارتضوا  الذين  أولئك  وبني  بينهم 
بعلم أو دون علم بعد ان تكرست الصورة خالف 
الشيعي مبعدا منبوذا  واقعها وحقيقتها، فأصبح 
وأهدافهم  بأطرقهم  طريقه  يلتقي  ال  )رافضي( 

املشبوهة املنصّبة على اهلوى واملتع الزائلة.

الحركة الصهيونية واالسرائيليات
هذه  يف  رأي  املشاخيي  خليل  الدكتور  وللسيد 
واجلدران  املوانع  ومصدر  املسلمني  بني  الفرقة 
 : فيه  قال  واالحنراف  والشك  باخلوف  احملشوة 
منذ عصر صدر اإلسالم سعى اليهود وحلفاؤهم 
من الكفار لفت عضد اإلسالم ورجاله املخلصني 
هذا،  هلم  حيقق  مبا  الوسائل  بكل  الدس  عرب 
فكانت اإلسرائيليات تتناقل بني املسلمني كأنها 
عن  احلق  وحترف  بالعسل  السم  تدس  مسلمات 
استدعى  ما  شتى،  وروايات  بطرق  مواضعه 
الكالم  علم  إلرساء  الشيعة  سيما  وال  املسلمني 
ليتمكن املسلمون من التمييز بني الغث والسمني 
املبّيت، وال زال  التحريف والتضليل  ولدفع خطر 
هذا املسعى اخلبيث من قبل احلركة الصهيونية 
االسالمية  القيم  لضرب  اجتهدت  اليت  العاملية 
نفوس  وزعزعة االسالم يف  املسلمني  وشق عصا 
املسلمني باجياد أسباب للفرقة واخلوف، مذهب 
من مذهب آخر، وكانت حصة األسد من هذا 
الشيعة  على  ينصب  واإلقصاء  والنأي  التوجس 
التارخيية  املوضوعية  بسبب  عشرية،  االثين 
زرعت  حكم  مراحل  عرب  املوروثة  وأجوائها 
حق  وجه  دون  والشرك  املغاالة  ودعاوى  البغضاء 
رسول  سنه  الذي  ونهجهم  معتقدهم  صورة  يف 
عليهم  وسالمه  اهلل  الطاهرة صلوات  وعرتته  اهلل 

أمجعني.
الوالية واملعارضة السياسية

خارج  عديدة كانوا  قرون  منذ  الشيعة  ولكون 
املعاني  عن  احنرفت  اليت  احلاكمة  السلطة 
االسالمية اخلالدة، كان لإلعالمي السيد أجمد 
األعرجي وجهة نظر يف هذا املوضوع، قال فيها 
كانت  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  والية  ان   :
مفرتق طريق بالنسبة للمسلمني، ومفصل تارخيي 

ال زال  املسعى 
الخبيث من قبل 

الحركة الصهيونية 
العاملية التي 

اجتهدت لضرب 
القيم االسالمية 

وشق عصا املسلمني 
وزعزعة االسالم يف 

نفوسهم املسلمني 
بايجاد أسباب للفرقة 
والخوف، مذهب من 

مذهب آخر
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هذا  كان  إذ  اإلسالم،  لدين  بالنسبة  حاسم 
احلدث الديين السياسي التارخيي الكبري موقفا 
بعد  اخلالفة  دولة  اعالن  عنه  متخض  عقائديا 
النبوة، ومّلا مل مُتَّكن هذه الدولة اهلادية املهدية 
من بسط نورها على األمة بعد مؤامرة السقيفة، 
أصبح أتباع هذه الوالية مبثابة معارضة سياسية 
لالحنراف الذي حصل يف شكل اخلالفة والدولة 
نبيه األكرم  وأعلن عنها  تعاىل  اهلل  أرادها  اليت 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، وامتدت هذه املعارضة 
على مدى قرون طويلة خلت حتى يومنا هذا يف 
هذه  املعارضة  ومجاعة  االسالمية،  الدول  أغلب 
ووّعاظهم  السلطة  أبناء  عليهم  يطلق  كما  هم 
بـ)الروافض(، فباتت مسة الرافضي هي النبذ وردة 
فعل اآلخرين اليه الرفض ألكثر من الف واربعمئة 
عام، فالوالية الرافضية هي بطالن كل األنظمة 
اليت عقبت حكم االمام علي عليه السالم وابنه 
احلسن ومادة فناء مربرات وجودها، هذا موقف 
اصطفت معه مجاهري عريضة ارتبطت مصاحلها 
مع السلطة احلاكمة ساروا يف ركب قوانينهم 
وحتت عباءة مشّرع وعامل استطاع تكييف الدين 
ومربرات  نفوذها  ومديات  السلطة  حاجة  وفق 
وجودها، يف وقت تقف الشيعة العلوية يف اجلهة 
األخرى الرافضة بالطرق السلمية تارة وبالثورات 
مساحة  والنفور  للعداء  أعطى  مما  أخرى،  تارة 

ظلت قائمة على مدى التاريخ.  

الشيعة فوبيا
إبعاد  مسألة  ان  يرى  الباججي  هاشم  الباحث 
الشيعة عن مشهد احلياة واحلكم واخلوف منهم 
أو كراهيتهم تأتت من عوامل متعددة، أوضحها 
الشيعة  من  اخلوف  تلخيص  باإلمكان   : قائال 
من قبل بعض الطوائف االسالمية او كما يطلق 
عليه حديثا الشيعة فوبيا نتيجة أربعة عوامل، هي 
اجلهل، والعصبية، واالحنراف عن احلق، واالرث 
اىل  أدت  قد  العوامل جمتمعة  وهذه   ، التارخيي 

هنا  والبد   ، التشيع  من  البعض  نفور  او  خوف 
من االشارة اىل نقطة مهمة حول مسببات وجود 
الطرفني  مسؤولية  وهي  أال  األوليني  العاملني 
فعل،  وردة  فعل  عملية  برأيي  ألنهما  عنهما 
تعصب،  يقابله  والتعصب  جهل  يقابله  فاجلهل 
والتنافر  االحتدام  ففي هذه احلالة فقط حيدث 
عن  االحنراف  أي  الثالث  العامل  أما  والبغضاء، 
احلق فهو مرض فطري بسبب استيالء الشيطان 
على العقول والقلوب، واخريا العامل الرابع الذي 
يقع على عاتق احملدثني والعلماء الذين نقلوا لنا 
التاريخ وفق اآلراء واألهواء واألغراض وليس وفق 

الوقائع احلقيقية والتاريخ الصحيح .

الثورة املعلوماتية تختتم املشهد
لذا فان هذا التاريخ من التضاد واإلقصاء والنفور 
عنه  متخض  قد  والسياسي  العقائدي  والصراع 
العدائية  واملمارسات  الفتاوى  من  هائل  ركام 
أجياال  أنتجت  املتطرفة،  والسياسية  والطائفية 
املنحرف، صنعت يف  والفكر  املشوه  الوعي  من 
يومنا هذا داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغريها 
من التنظيمات الضالة، ومن جهة أخرى ونتيجة 
للحق  اصطفافا  جند  املتنامي  احلضاري  الوعي 
والتنوير مشهود يف بقاع األرض وحواضرها، منها 
ومن  الصحيحة  بطرقه  التاريخ  قراءة  يعيد  ما 
مصادره املوثوقة، ومنها من حياول جتديد خطابه 
الفقهي والعقائدي بشكل يقبل اآلخر بعيدا عن 
ومنها  وأهله،  احلق  حساب  على  للباطل  اجلنوح 
من جيد من مراسيم الشيعة وطقوسها وال سيما 
واخلوف  الرفض  من  تاريخ  بعد  العاشورائية 
واملعاداة، جيد انها مظهرا من مظهر االعالن عن 
البطولة واإلصالح والفداء يف سبيل العزة واحلرية 
والعقيدة احلقة، هذا التبدل ساهمت فيه وسائل 
التواصل االجتماعي والثورة املعلوماتية اليت بددت 
عرب  املرتاكم  والزيف  الكذب  وضباب  الوهم 

التاريخ.

اإلقصاء والنفور 
والصراع 

العقائدي والسياسي 
قد تمخض عنه 

ركام هائل من 
الفتاوى واملمارسات 
العدائية والطائفية 

والسياسية املتطرفة، 
أنتجت أجياال من 

الوعي املشوه والفكر 
املنحرف، صنعت يف 

يومنا هذا داعش 
والقاعدة وجبهة 

النصرة وغريها من 
التنظيمات الضالة
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قاِفالٌت بـها عـــــــويُل اليـــــــــــتامى
املــــــــــــنايف أرََّقــــْتها  واحملّطـاُت 
شاَخ صبــــــــحي واّساقطت أمنــــــياتي
غلـوٌب َعـــِيٌّ  أصــــــــــــُل  والظـــالل 
آلُة اخلــــــــــوِف َسْطَوٌة واضــــــــطراٌب
هـم حـــــــياٌة بال َنـاٍء وصـــــــــــــبٍح
َصْبُ هــــذا الوجـــــــــــــوِد نْهٌر َغــريٌق
دولـٌة باهُلـــــــــــــــراِء َمـّدْت جـــذورا
أفسدوا يف ِجناِن شــــــــــــعٍب كـــريٍم
أسرفوا والنــزيُف فيـــــه اكتــــــــماٌل

أوغلوا ظلــــــــــــمة فضــــــّجْت دمانا  
تالقـا ملّـا  والفــــــــــــرات  حشـــــدنا 
حزننـا واملخــــــــــــاض َغـضٌّ َســـحيٌق
قامستنـا الطفـــــــــوُف حتـى ُذِبـــــنا
يبعُث املــــوُت احتـــــياًء َمهــــــــــــيبا
سـيُد احلْشــــــِد ذي ِرقاٌب َتعــــــــــاَلْت
الليالـي َزْحـَف  النجــــــــوِم  أسـرَجْت يف 
ال َمــــدى هَلُْم فاخُلطى كـــــــــــربالٌء
ِقْرَبٌة واألكــفُّ سيٌل هصـــــــــــــــــوٌر
بالتــــــــــراِب ضـوًءا فصــــَـّلى وا  ـرُ َعفَّ
ُأْحِرقـوا والرمـاُد أحـــــــــــــــيا حقـوال

ِرقـاٌت نـدى الَصفـا واخُلـــــــزامى حُمْ
حني عمري أَقـــلَّ هــــــذا الـــركاما
يف حــروبي سالُمُهْم قــــــــــد أقـاما  
واهلباُء مستــــــنقٌع قـــــد تــــرامى
واملــــــراما نفـــــــــــوَسهم  َعبَّؤوهـا 
هـْم ُقبـــــــــوٌر بها الرفاُة األيـــــامى
فكـُر هذا الرقاِد َمـــــــدَّ احلــــطاما
تثمر الغــــــدر َبزَّ سوًءا قــــــــــطاما

وانتــقاما     هــوًى  األســـى  يف  أْعَمُهـوا 
تــنامى َبـْذٌل  احُلـــــــــْلِم  براِعـمِ  يف 
بـــــــه عـراٌق إمامـا يف نشـــــــــوٍر 
سـورٌة ُأْنِزَلـْت ُسيــــــــــــــوال فقامـا
موكـٌب للعـــــــــزا نـا أو حــساما
للــيتامى      نبـوءة  وانطلــــــــــــــقنا 
ـرَ القيـَد بالضـــــــــيا لـْو أقامـا كسَّ
َتـــــــسامى قـْد  وفرُعـــــها  طيِّبـاٌت 
كـباٍق للنحـِر أســــــــرى الغـــماما
اخليامـا    لتطــــــفي  ُأطِبَقـْت  والَسـما 
يف دروب الصبـاح صبَّــــــــــْت غرامـا
امُلدامـا َتُصــــــــبُّ  ِقبلـٌة  فجـُرُه 
أثـمَرْت َزْهــــــــــــــَوُه وحاَقْت َسالما

سّيــُد احلشــد
شعر : شاكر القزويين
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الربستيج..
بوابة الغرور والتكرب

ركائز النظام البيتي

كيف نربي طفال عقائديا؟

عالج السلوك الخاطئ
مشاكل وحلول

إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 وحدة اإلعالم النسوي



أظهرت نتائج االستطالع اليت قام به فريق عمل االستطالعات 
من  خمتلفة  جماميع  استهدف  الذي  النسوي  االعالم  وحدة  يف 
الزائرات لضريح االمام علي )عليه السالم( كاشفا عن مستوى 
السلبيات  بتشخيص  النسوي  القسم  يقدمها  اليت  اخلدمات 
اخلدمات  ملستوى  الزائرات  تقييم  مدى  ومعرفة  ومعاجلتها, 
اإلمام  أربعينية  زيارة  فرتة  خالل  النسوي  القسم  يقدمها  اليت 

احلسني)عليه السالم(.
النسوي:  اإلعالم  مسؤولة  قالت  االستطالع  هذا  موضوع  وعن 
أجرى جمموعة  االعالم  وحدة  يف  الرأي  استطالعات  فريق  ان 
من خمتلف  الزائرات  من  عينات  استهدفت  للرأي  استطالعات 
اآلراء  وجدنا  اهلل  وحبمد  العراقية  احملافظات  وخمتلف  البلدان 

مفرحة مع بعض االقرتاحات اليت اقرتحتها الزائرات«.  
واضافت, ان »العينات املستهدفة كانت من الزائرات االيرانيات 
االكرب  العدد  الدول  هذه  شكلت  إذ  واللبنانيات  واخلليجيات 
بني الزوار غري العراقيني واخرتنا عينات من خمتلف احملافظات 
الدخول  يف  الدقيق  النظام  على  تثين  آرائهن  مجيع  وكانت 
واخلروج من واىل الصحن الشريف كما امتدحن خطة دخول 
الزائرة اىل احلرم الشريف كونه حوى أكثر من باب للدخول 
واخلروج وانتشار منتسبات حفظ النظام للمحافظة على انسيابية 

احلركة«.
 من جانب آخر اثنت الزائرات على أماكن االسرتاحة واملبيت 
توفر  عن  فضال  السابقة,  باألعوام  مقارنة  اخلدمات  ومستوى 
الزائرة  تثقف  اليت  النسوية  العناصر  وانتشار  الوضوء  أماكن 
الوضوء واحلرص على  الفاحتة وتصحيح  بتصحيح سورة  وذلك 
بالزائرة  الالئق  احملتشم  والسلوك  االسالمي  باحلجاب  االلتزام 
فضال عن انتشار احملطات القرآنية اليت سعت اىل أداء واجبها 
جتاه القرآن الكريم، عناية بقراءته وآداب تلك القراءة مع بيان 

فضلها وأجرها عند اهلل تعاىل.
 يذكر ان القسم النسوي استنفر مجيع كوادره يف اخلامس من 
صفر واىل نهاية زيارة االربعني واستعان بكوادر متطوعة يصل 
عددها اىل 500 متطوعة تقريبا كل هذا من اجل تقديم كل ما 

هو افضل للزائرات الكرميات.

استطالع ميداني
يبني حجم الخدمات والجهود التي يقدمها القسم 

النسوي لزائرات العتبة العلوية املقدسة
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االصيلة  العقيدة  على  ابين  اربي  االمهات كيف  بعض  تسأل 
منذ صغره؟ تواجه االمهات صعوبة يف ايصال املعاني العقائدية 
للطفل، احيانا ترتكه اىل ان يكرب كي يسهل ايصال املعلومة 
العقيدة  على  وتربيته  الطفل  تعليم  املهم  من  ان  وتتغافل  له، 
االصيلة كي ترسخ يف ذهنه منذ الصغر فالتعليم يف الصغر 
مهم كونه يكون اكثر تثبيتا يف الفكر، وهناك طرق بسيطة 
ومرنة حيبها الطفل ممكن من خالهلا ايصال العقيدة له منها:
1-استخدام اسلوب القصة: للقصة تأثري كبري على شخصية 
الطفل وينصح خرباء الرتبية بالقصة حتى يف ايصال املفاهيم 
ما  عقيدة  نوصل  كي  السلوكيات،  بعض  وتعديل  الرتبوية 

للطفل حنوهلا اىل قصة بأسلوب حمبب سهل الفهم.
من  الطفل  نسأل  مثال  واجلواب،  السؤال  2-استخدام طريقة 
ربنا؟ من نبينا؟ وهكذا، وهذا منهج الرسول )صلى اهلل عليه 
واله( واهل البيت )عليه السالم( مع االطفال وهو احد االساليب 
اجلواب  يكون  ان  على  حنرص  ان  وجيب  املهمة  التعليمية 

بكلمات قليلة كي يتمكن الطفل من حفظها واستيعابها.
الفهم  سريعة  القصرية  االحاديث  بعض  الطفل  3-تعليم 
كاألحاديث اخلاصة بوجوب الصالة او اليت حتث على الصوم 

ونشرحها له بشرحا ميسرا كي ترسخ يف ذاكرته. 
4-حضور جمالس الوعظ واالرشاد )اجملالس احلسينية(، كما 
)عليه  احلسني  االمام  جمالس  وخاصة  مدارس  اجملالس  قيل 
ألطفالنا  الرتبوية  املفاهيم  تعطي  مدرسة  اعرق  فهي  السالم( 

وتعلمهم االستماع واالصغاء.
5-حتفيظ الطفل بعض السور القصار مع اختيار قصص قرآنية 
مناسبة لعمره نقرؤها عليه ثم نسأله عنها اسئلة هادفة مثال 
هذه  يف  اخلري  ميثل  من  او  القصة؟  هذه  من  استفدت  ماذا 

القصة؟ وهكذا.
توظيف  لنا  وااللوان وميكن  الرسم  االطفال حيبون  6-اغلب 
هذه املتعة بإيصال معاني عقائدية ألطفالنا، مثال نرسم رمسة 

تهدف اىل ايصال معلومة للطفل ونطلب منه تلوينها.
عقائدية  معاٍن  فيها  اليت  القصائد  بعض  الطفل  7-حتفيظ 

واضحة كمقاطع من القصيدة الكوثرية وشرحها له شرحا 
ميسرا كي يفهم ما حيفظ.

الطفل مثال  امام  بعقائدنا  اليومية  واالحداث  املواقف  8-ربط 
اذا مرض احد يف البيت ندعو له بصوت يسمعه االطفال كي 

يعرفوا حسن الظن باهلل واهمية الدعاء يف حياتنا.
وذلك  السالم  عليه  البيت  اهل  حب  على  الطفل  9-تربية 
عليهم  البيت  اهل  الئمة  املقدسة  املشاهد  لزيارة  باصطحابه 
السالم وتعليمه كيفية السالم عليهم، وكذلك تعليمه الدعاء 
إلمام زماننا )عجل( والكالم معه عن سريتهم املباركة عليهم 

السالم.
ينتهي من  املنعم مثال : عندما  10-تعويد الطفل على شكر 
اكل اكلة معينة نقول له اشكر اهلل على هذه النعمة اليت بني 

يديك او نشكر اهلل امامه ونطلب منه ان يشاركنا الشكر.
او  اهلل  سبحان  ذكر  مثل  البيت  يف  اهلل  ذكر  11-تكرار 
احلمد هلل وغريها من عبارات الذكر وبطبيعة الطفل حيب ان 
يتعرف على كل شيء وسيبادر بالسؤال عندها علينا ان نشرح 

له اهمية الذكر وماذا يعين.

رملة الخزاعي ؟كيف نربي طفاًل عقائديًا

)د(يف اجللد الن  فيتامني  لبناء  الشمس وذلك  اإلنسان إىل أشعة  الضروري تعرض جسم  من 
فيتامني )د(له فوائد كبرية يف بناء العظم ونقصه يؤدي إىل الكساح عند الصغار ولني وهشاشة 
العظام عند الكبار وعلى العكس متاما فان التعرض ألشعة الشمس لفرتات طويلة يؤدي إىل 
ظهور أمراض شيخوخة وحرقة اجللد ويسبب أمراض يف العني فيجب التعرض ألشعة الشمس 
يف الفرتة الصباحية وملده 15 دقيقة وهذه املدة ال تسبب ضررا للجلد وتكون كافية لتوفري 
كميات صحية من فيتامني )د( ألجسامنا, إما خبصوص األطفال وتعرضهم للشمس فننصح 
اللون فاحتة  اليدين بالكامل ويفضل أن يكون  األمهات بان يرتدي األطفال مالبس تغطي 
إن تكون هذه  ويفضل  الشمس  الداكنة متتص حرارة  األلوان  الشمس الن  لتعكس ضوء 
املالبس فضفاضة حبيث ال تلتصق على اجلسم وينصح بإعطاء السوائل باستمرار إىل األطفال 

وخاصة املاء.                                            

تقى ستارفوائد اشعة الشمس
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والنباهة  الذكاء  التناقض، فهم غالبا ما ميتازون حبدة  يعيشون حالة من  يبدو لآلباء أن األطفال   قد 
وسرعة البديهة وكأنها خصال حسنة جيب التعامل معها حبذر وحكمة، وذلك كي ال تهدر أو تضيع 
أو تطغى عليها اخلصال السيئة، ويف املقابل هنالك بعض اخلصال السيئة مثل عدم الرغبة يف الدراسة أو 

االبتعاد عن املذاكرة  والتعاطي بقلة االكرتاث مع الدروس واملناهج التعليمية.
بالنسبة لذكاء الطفل وطاقاته الرائدة، فيمكن تنميتها واستغالهلا بتقديم األلعاب اليت تنمي الذكاء يف 
املناسبات املختلفة كنوع من اهلدايا التشجيعية، وكذلك إشراكه يف أحدى دور رياض األطفال املناسبة 

له.
ويتحدث خرباء الرتبية عن هذه األمور: النشاط الزائد نوع من انواع السلوك املتوارث، فاألطفال خيتلفون 
تبعا  لتكوينهم البيولوجي يف درجة النشاط، ولكن من األمور املعروفة أن جلميع األطفال حدا أدنى من 
النشاط إذا قلوا عنه أصبح ذلك أمرا مرضيا،  وانه من أصعب األشياء على الطفل أن تقول له: اجلس وال 
تتحرك، فاألمر حيتاج إىل إشراك الطفل وخاصة ذا النشاط الزائد يف األنشطة واأللعاب الرياضية املختلفة، 

ويف تدبري املنزل،  وهذا أمر عادة ما جيذب الفتيات الصغريات.
على األبوين أن حياوال اكتشاف مواهب الطفل وتتبعها، واستغالل هذه املواهب يف دفعه لالستذكار، 
وجيب أن يكون االستذكار يف السنني األوىل من العمر يف صورة ممتعه ومسلية )العاب مثال( بدال من 
العدواني يف  السلوك  العنف يزرع  ان  التلقيين فهذا فيه ظلم كبري ألطفالنا،  كما  استخدام األسلوب 
األطفال، وخاصة أن اختالق األطفال للقصص أمر وارد ،  واملعروف أن أطفال السن اخلامسة ال يستطيعون 
ان يفرقوا بني احللم واحلقيقة فكل شيء مصدق عنده ونالحظ ان الطفل يسبح خبياله وهذا امر صحي 

وعليه ال يصح التعامل مع كذب األطفال باالنزعاج. 
الطفل  مواجهة  بعدم  األبوين  فينصحوا  األطفال  عند  والسرقة  الكذب  مسأليت  الرتبية  خرباء  ويالحظ 
بأخطائه كالكذب والسرقة مثال، فهذا يشعر الطفل بافتضاح أمره أمام اآلخرين، وقد يؤدي ذلك إىل 
نوع من الالمباالة واألسلوب األمثل هو التلميح بصورة تلقائية بفضيلة الصدق واألمانة وبعاقبة الكذب 

والسرقة.       

نستمع ونقرا يوميا عشرات النصائح واإلرشادات اليت ُتعنى باجلمال، بل 
وحنرص على املواظبة عليها للحفاظ على حيوية بشرتنا ونظارتها، ولكن 
قد يصدمِك أّن الكثري من تلك الوصايا ما هي إال خدعة أو خرافة ضّيعت 
وقتِك يف اتباعها، ورمبا تعود عليِك بنتائج عكسية اذن علينا احلذر منها 

والتأكد من دقتها ومن هذه اخلدع. 
اخلدعة األوىل 

لتفادي تهّدل الوجه قومي بعمل مساج باملرطب على الرقبة باجتاه األعلى 
اليت  اللحظة  أنه يف  النصيحة خاطئة متاًما، حيث  وليس األسفل، وهذه 
سحب  بفعل  اجللد  يتهدل  األعلى،  إىل  اجللد  تدليك  عن  فيها  تتوقفني 

اجلاذبية إىل األسفل.
اخلدعة الثانية:

يكفي غسل الوجه باملاء، وال داعي الستعمال الصابون أو منظف الوجه، 
وهذه معلومة غري صحيحة، فاملاء ال يكفي وحده إلزالة الدهون، ومعظم 
الدهون،  من  هي  الوجه  بشرة  على  ترتاكم  اليت  واإلفرازات  العوالق 
فالصحيح استعمال الصابون إلذابتها، أو استخدام منظفات الوجه املتوافرة 
يف الصيدليات، وإذا أدى ذلك إىل حدوث جفاف يف البشرة، ميكن استعمال 

عالج السلوك الخاطئ
نعيمة كاظم

مخاطر وخدع ارشادات عالم الجمال
امل عبد الحسني 
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املؤسسة األوىل اليت ينشأ فيها الطفل ويرتعرع حتى يشب ويستطيع االعتماد على نفسه بعد 
ذلك ليلتحق يف املؤسسات االخرى كاملدرسة واجلامعة وغريها الكثري فشخصية الطفل 
تتشكل يف السنوات اخلمس االوىل أي يف كنف املؤسسة االوىل )االسرة( لذا يعد من 
الضروري ان تلم املؤسسة اليت تشتمل على االم واالب على االساليب الرتبوية الصحيحة 
واالجيابية اليت تنمي شخصية الطفل وتقويها وتسنده لتجعل منه شخصًا فعااًل ونتاج  فعال 
لعصره الذي ال يغفل عنا ان هناك العديد من االساليب غري السوية واخلاطئة يف تربية 
الطفل واليت ترجع هذه االساليب اخلاطئة اما جلهل الوالدين يف تلك الطرق او التباعهم 
االساليب التقليدية القدمية يف الرتبية القائمة على العنف والرتهيب ومن االساليب اليت 

يلجأ اليها الوالدان يف تهذيب الطفل هو عقاب العزل. 
فالعزل هو أن يقوم أحد الوالدين أو كليهما، بتخصيص غرفة أو ركن من املنزل، ُيرسل 

أخطأ  كلما  الطفل  إليها 
وهذا  حمددة،  زمنية  ملدة 
إليقاف  كاٍف  العقاب 
فيه  املرغوب  غري  السلوك 
دون  نفسها،  اللحظة  يف 
بذل أي جمهود يذكر من 
الذي  والسؤال  قبل األهل. 
يطرح هنا هل يساهم هذا 
بتعديل  العقاب  من  النوع 
السلوك وعدم تكراره؟. 

يبدو  قد  األوىل  للوهلة 
العزل وسيلة فعالة إليقاف 
املرغوب  غري  السلوك 
فيه، وهذا صحيح! إال أن 

فعاليته هي قصرية املدى من وجهة نظر الرتبية اإلجيابية، إذ أن األطفال يتصرفون بشكل 
أفضل عندما يشعرون بشعور أفضل فعندما يتم عزل الطفل، إن كان يف زاوية حمددة أو 

غرفة منفصلة، يشعر هذا األخري باإلهانة واألمل. 
نتيجة ذلك، يتبنى الطفل فكرة أنه ال يستحق احلب ألنه فاشل ال يستطيع تفادي الوقوع  

يف اخلطأ.
من اهم سلبيات العقاب وآثاره:

ال بد من استخدام العقاب عندما يتطلب املوقف ذلك مع املعرفة التامة بأضراره وشروط 
استخدامه ومثة اعرتاضات على أسلوب العقاب نوردها: 

1-قد ينفع العقاب أحيانًا كوسيلة لكف الطفل عن السلوك غري املرغوب فيه كعدم 
االقرتاب من النار أو اإلمساك بآلة حادة ولكنه خيفق ويفشل يف توجيه سلوك الفرد ما 
مل يصحبه توجيه إجيابي، والعقاب قد يثّبت االستجابة اخلاطئة عندما حيال بني الفرد 

والوصول إىل االستجابة الصحيحة أو أن يثاب عليها.
2-إذا حدث العقاب يف مرحلة مبكرة من مراحل الطفل فقد يعرقل تكوين عالقة موجبة 

بينهما يؤدي اىل ان يفقد ثقته، والثقة ضرورية لتحقيق منوه.
3-إذا كان العقاب شديدًا وقاسيًا فإنه قد جيعل الطفل يكف عن احملاولة والتجريب 
ويضفي مجودًا على ما يتعلم ولقد كشفت إحدى الدراسات عما حيدث لألطفال عندما 
يعملون يف جو سليب ومنبوذ وأكدت هذه الدراسات عن مدى األثر السليب على نفسية 

الطفل وحتصيله الدراسي.   

م.م زينب حسن القصري

عقاب العزل واثره يف شخصية الطفل

مرطب خفيف، بعد غسل الوجه 
بالصابون أو املنظف

اخلدعة الثالثة:
الوجه  عضالت  تدليك  أّن 
ومتارين عضالت الوجه املستمر، 
وذلك  التجاعيد،  حدوث  مينع 
الوجه  فعضالت  صحيح،  غري 
القوية ال متنع حدوث التجاعيد، 
ظهورها  إىل  تؤدي  رمبا  بل 
والسببان  أوضح،  بشكل 
الشعة  التعرض  هما  الرئيسان 
يف  والتقدم  باستمرار  الشمس 
نتائج  تعطي  والتمارين  العمر 
عضالت  حركة  الن  عكسية 
الوجه باستمرار تؤدي اىل اظهار 
بشكل  التجاعيد  خطوط 

مبكر وتكون اوضح
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املشكلة /طفلي ميص اصبعه او يقضم أظافره؟
احلل/ طفلك حيتاج اىل االمان فهو خائف من 

شيء ما يهدده او يشعر بالقلق
املشكلة/ طفلي يتأتئ اثناء النطق؟

احلل/ امدحه واكثر من تشجيعه، ال تضحك 
نطق  اخصائي  على  واعرضه  يقول  ما  على 

لتدريبه على حسن النطق
املشكلة/ طفلي ال يصلي؟

احلل/ حنّببه يف اهلل، نشعره بأن كل النعم مبا 
فيه النقود اليت يشرتي بها االلعاب واحللوى هي 

من اهلل تعاىل
التالية:  عالمات  عليه  ظهرت  املشكلة/طفلي 
مفاجئ، قضم  الدراسة، صمت  رغبة يف  عدم 

اظافر، خوف من الناس؟
احلل/ قد تكون بوادر اعتداء )انتبهوا(

املشكلة/ طفلي بدأ يصرخ من حمل االلعاب!؟
احلل/ حاوره دون انفعال ال ترضخ لطلبه حتى 

لو سكت حتى ال يتعلم هذا االسلوب
املشكلة/ طفلي عنيد؟

احلل/ ال تعانده اثناء عناده فهو يطبق ما يرى! 
امنحه مزيدا من احلب واحلضن

املشكلة/ طفلي يعاند ويبكي اثناء استيقاظه؟
بأحب  وناده  باهلدوء  رأسه  على  امسح  احلل/ 
أمسائه واقرأ أية الكرسي بهدوء، بدل الصراخ
املشكلة/ طفلي مدمن االلعاب االلكرتونية؟

احلل /تدرج معه حتى يقلل من ساعات اللعب 
وال حترمه فجأة فيقبل عليه بشغف اكثر من 

قبل
املشكلة/ طفلي ال يأكل جيدًا؟

احلل/ ال تغصبه ابدا ، حول تناوله للطعام إىل 
لعبه او منافسه، زين له الطعام بالفواكه امللونة

املشكلة/ طفلي يضرب اخوانه الصغار؟
احلل/ ال تقارنه بإخوانه االصغر منه، وليكن 
قلبك الحد  ميالن  تظهر  وال  بالعدل  حبك هلم 

منهم على االخر
املشكلة/ طفلي ضعيف شخصية

اعطه  مسؤوليات،  واعطه  ثقة،  امنحه  احلل/ 
ادخله  شخصيته،  بضعف  تشعره  ال  االمان، 
النفس  اثر عجيب على  فلها  رياضية  أندية  يف 

واجلسم
املشكلة/ طفلي  سرق 

احلل/ ال تنعته بكلمة سارق!!
أخذه،  ما  يرجع  دعه  انفراد،  على  انصحه  بل 
للسرقة  أجلأته  اليت  االسباب  عن  واحبث 

وعاجلها، أشبع احتياجاته املادية واملعنوية
عالمات  عليه  تظهر  بدأت  طفلي  املشكلة/  

األنوثة؟
احلل/ قلل احتكاكه بالبنات بالتدرج، اصحبه 

جملالس الرجال، ودّربه على اخلشونة املعتدلة
املشكلة/ طفلي يكذب

اال  يكذب  ال  فالطفل  االمان،  اعطه  احلل/ 
اذا كان خائفًا وحتت ضغط التهديد، أشعره 

باألمان ثم عزز لديه قيمة الصدق؟

ندى العكايشي

ول
حل

ل و
اك

ش
م

يعرفن  وال  اطفالهن  سلوكيات  بعض  من  األمهات  اغلب  تعاني 
فإليك  والخامسة  الرابعة  أطفال  سيما  ال  املشكالت  لهذه  الحل 

سيدتي هذه الحلول.
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بها  واغرتت  جمتمعاتنا  على  دخلت  املصطلحات  من  كثري 
معظم النساء وقلدت بعض السلوكيات اليت جعلتها تنحرف 
ا تعودت عليه من موروثات مجيلة منها مثال الربستيج هو  عمَّ
افهموه  ما  هذا  كمرأة،  جتملك  وسلوكيات  العادات  تلك 
لنسائنا وال يعلمن ان هذه السلوكيات املبالغ فيها  تصلك 
ورفض  كافَّة،  حياتك  تفاصيل  يف  والغرور  الكرب  لدرجة 
عرض أّي حياة ختصك ما دامت ال تتناسب مع )الربستيج( 

الذي صنعته لنفسك.
احذري اخلسران

هذه السلوكيات ستخسرك الكثري واوهلا جتعل 
ألنه  منك،  ينفرن  وقريباتك  وجاراتك  صديقاتك 
يشعرهن  مبدى الرمسيَّة و)الربوتوكوالت( اليت 
يتعاملن  سيجعلهن  مما  حياتك،  يف  وضعتها 
انه  اضراره  ومن  حديثك  ويهابن  معك،  حبذر 
متتلكني  بأنَّك  ستشعرين  بالغرور:  يشعرك 
فات، اليت تشعر من حولك بالغرور  بعض الصِّ
فات غري جيِّدة، فاحذري  والكرب، وتلك الصِّ
أن تقعي فيها حتى ال تبقي وحيدة  والربستيج 
هور  يداهم طبيعتك: يف كل مرَّة حتاولني الظُّ
ستتذكرين  املعتادة،  بطبيعتك 

وسترتكني  لذاتك،  رمستها  اليت  »الربستيجيَّة«  اخلطط 
عفويتك مقابل تلك اخلطط اليت ال جتدي لك أيَّ منفعة.

كيف تتخلَّصني من ذلك؟
ثي إىل ذاتك وإىل اجلميع  تعلَّمي أن تكوني على طبيعتك، حتدَّ
ريقة اليت تودين أن تظهري بها أو  بكلِّ وضوح تام حول الطَّ
أن يظهروا بها أمامك مثاًل اذا كنت ترغبني بسلوك معني، 
وافهمي املكان واألشخاص الذين تتعاملني مهم؛ حتى تقومي 
بالشخصيَّة حتاوري  وتزييف  من غري جمامالت  يناسب  مبا 
ثي دائمًا لنفسك، وتساءلي: ما هو اجلميل يف  مع ذاتك: حتدَّ
الوقت الذي تضيعني فيه فرصك لالستمتاع مقابل )الربستيج( 

واجملامالت الزائدة اليت تقومني بها؟

زينة علي
بوابة الغرور والتكربالربستيج

ال خيتلف اثنان على أهمية النظام يف حياتنا، وكيف أن التنظيم 
أساس جناح أي عمل، وأن التعود واملداومة على النظام تصنع النجاح 
والتفوق وحتى التميز، كونها تتأصل يف شخصية الفرد وتؤثر على 
مجيع أعماله، وحتى أفعاله وتصرفاته وطرق تفكريه واملرأة حباجة 
لرتتيب اكثر من غريها كونها ترعى مؤسستها البيتية وهي حباجة 

للنجاح لتأسيس اسرة سعيدة واليك ركائز النظام البييت: 

1- النظافة: وهي أوىل النقاط وأهمها، كون النظافة والنظام ال 
يتجزآن عن بعضهما، فاملكان النظيف غالبًا ما يكون منظمًا.

2- الرتتيب: وله أوجه عدة، مثل ترتيب املكان، من حيث سهولة 
واللعب ومكان  والنوم  اجللوس  وترتيب مكان  واخلروج،  الدخول 
الطبخ وهكذا بقية مرافق بيتك، وترتيب املستلزمات بطرق يسهل 

الوصول إليها.
3- وضع اخلطط: وهي أن تكون لك خطة يومية وأخرى أسبوعية، 
ومن ثم شهرية أو فصلية وسنوية وهكذا، حتددين بها مجيع خططك 

املستقبلية لكل مفاصل بيتك كي ال تكون حياتك مربكة.
بأن تقسمي مجيع  أو أسبوعيًا،  يوميًا  4- حتديد األولويات: سواء 
مهما كان حجم  أهمية  بأكثرها  والبدء  أهميتها،  أمورك حسب 

العمل.
مع  عمل،  كل  إلجناز  املناسب  الوقت  حتديد  الوقت:  تقسيم   -5
وجود بعض املرونة وأوقات الراحة، حتى ال تشعري بالضغط يف حال 

الفشل أو التعب.
6- جتنب عوامل التشتت: التخلص من مجيع عوامل التشتت اليت 
الالزمة  أو غري  القدمية  األغراض  مثل  العمل،  وأداء  التنظيم  تعيق 

واملنهية، والتخلص من الزوائد عن احلاجة.

ركائز النظام البيتي
زينب عباس
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»اليد البيضاء«
بقلم رجاء حممد بيطار

عندما جتري دماء التاريخ يف أوردة البشر، وتطل من عيونهم املتطلعة إىل اآلتي ألواٌن وصور، ويدرك املرء أنه 
قد ُنصب شاهدًا على ما مضى وما حضر،... يشّمر عن ساعد اجلد، وجيّند قلبه وروحه ليكسر بهما كل 
قيٍد وَحّد، وحيمل راية اجملد ملن كان قبله وملن أتى من بعد. وعندما يغرس الباري يف واٍد غري ذي زرٍع عند 
بيته احملّرم، غرسًة ال تشبه الغرس، تكون ملن سبقها موعدًا وملن حلقها مولدا، وملن داناها وحاذاها ورواها من 
ماء قلبه ريًا وموردا....عندئٍذ يكون االختيار قد مت،... وكما تفجرت زمزم حتت قدم الرضيع الظامئ،فروت 
ظمأه وظمأ أمه وأمته، كذا تفجرت بني يد شيخ أحفاده، بعدما غارت زمنًا فلم ينفع البحث حينها عن اخلري 
الستيالده، فما أراده اخلالق يقدره يف وقته وميعاده، والفرج ريٌّ ال يناله إال املنّقبون املنتظرون، وال يرتوي بزالله 

إال العاملون الصابرون احملتسبون.
كذا مرت السنون بني زمزم إمساعيل وزمزم عبد املطلب، طوتها كثبان األحالم ورمال األيام، فبني فرٍج وفرج 

خيلق اهلل ما ال تعلمون، وال يقنط من روح اهلل إال القوم الكافرون.
...واّدخر اخلالق لألمل املذخور الرتبة اخلصبة والرّي اهليّن،...يومها، ولد النيّب.

...مل يدرك أحد كيف يولد أكرم مولود مبتلًى باليتم قبل أن حيّل يف دنيا الوجود، وكيف ختتلط دموع الفرح 
لرؤية حمياه املنري، بآهات احلزن واألسى على فقد والده األثري،... وكأمنا ُكتب على جبني الدهر قدٌر ال مفر 
منه، أن النور ال يسطع إال بعد وهٍج واحرتاق، وأن احلب األبدي عنوانه احلنني واالشتياق، فال يصقله وجيلو 
سره وحييله عشقًا إال أنني العشاق بني لقاء وفراق، حتى حب األمومة مل يشأ املوىل اجلبار أن يتنعم به حبيبه 
املختار، فجف لنب أمه، ومحلته حليمة إىل باديتها لينشأ بني السماء واألرض، فيتفّتح زهره فوق كّمه، وتتكفل 

املالئكة بإطعامه ومحله وضّمه.
وما كانت عودته بعد ذلك احلني إىل حضنها الرؤوم لتدوم، بل هو سرعان ما انسلخ عن وجدانها املكلوم، 
وفارقته وهو ملا يتمَّ السادسة، لتنتقل إىل جوار رب رحوم. ... رباه، أي سر هذا الذي جعل خري اخللق يعيش بني 
فتٍق ورتق، منذ فتح عينيه على احلياة، وكأمنا أراد اهلل أن جيعله آية ملعجزة اخللق قبل نزول اآليات! أجل، فكل 
حلظة من حياته الشريفة نطقت بآية، وكل صفة من صفاته كانت وما تزال غايًة ما بعدها غاية، وما ُيتمه 
األول والثاني إال رسالٌة بدأت قبل أوان الرسالة، ثم استكان بعدها لرعاية جده، فنال من حنانه وأمانه ما نال 
من رعاية.... ومن ِعرَب اخللق واإلجياد اقرتان األضداد، فإذا الشيخوخة والطفولة تندجمان وتتداخالن، وإذا َشيب 
سيد بين هاشٍم يتحّول إشراقة فجٍر بني يدي يتيم بين هاشم، وإذا فؤاده املتدفق حكمًة وصالحًا خيفق خفقة 
الطفل حاملا يعانق حفيده احملّبب، وكأمنا هو يستمّد من نبض فؤاده الغض حياًة تتجدد يف كيانه املتعب... 
كذا هي حمبة اجلد حلفيده، ُسّنة حياة ال تتقّلب، فكيف إن كان اجلد هو خامت أوصياء إبراهيم اخلليل، 
واحلفيد هو خامت أنبياء الرب اجلليل؟! مكرمٌة ما بعدها مكرمة، لكليهما، فاليد اليت أفنى عروقها ضخ 
الدم واجلود، والعني اليت كلت باصرتها لفرط السهر بني مناجاة بالليل للخالق املعبود، وخدمة بالنهار لكل غاٍد 
وطارق موجود،... تلك اليد البيضاء اليت أنهكها محل األمانة، بعدما كان ديدنها إغاثة امللهوف ورفع املهانة عن 
كل طالب إلعانة،... تلك اليد تستكني اليوم لقدٍر حمتوم، وحتتضن بعد طول الغرس والتعّهد والرّي يد النيّب، 

وتستمد العني امللهوفة من نظرته العطوفة احملّلقة يف عليني، مسوًا فوق مسّوها املكني. 
وينظر عبد املطلب حوله،... ينتزع نظرته من عيين حبيبه انتزاعًا ليفتش عمن سيحمل عنه األمانة.... 

أنه قد  لنفسه،  له وال  للجميع، ال  بتلك الصدارة، وقد اختربه مرارًا حتى أكد  هو يعرف من ميلك اجلدارة 
جنح واجتاز اختباره.... ويطّل شيخ األبطح، ...تطل من حمياه أنوار اإلمامة اليت استودعها الباري فيه، وتتداخل 
مالحمه الوسيمة يف أنظار أبيه مع مالمح أخيه، الذي استودعه اهلل قبل عقد من الزمان أنوار النبوة، لتنتقل من 

بعُد إىل هذا الكيان املقدس الذي يقوم اآلن بني يديه.
- إيه أبا طالب،. هوذا احلبيب ابن احلبيب، فليكن عندك أقرب من كل قريب،... فلتكن له أبًا بعد أبيه، 
وجدًا بعد جده، وكفياًل بعد أوان املغيب! - فلتهنأ نفسك يا أبتاه،... ولتقرَّ عينك ولرتقد هانئًا يف جوار اهلل، 
فاحلبيب عندي هو سيد األحبة، وهو اليوم كما كان باألمس وأكثر، ليس ولدي ولكنه سيد أوالدي، وليس 
فلذة كبدي بل هو فلذٌة من فؤادي! وتقبل املرأة الصاحلة فاطمة بنت أسد، آسية بين هاشم، من مل يكن 
زوُجها فرعون، بل كان هو السند والكافل والعون،... وتذرف فوق عمها املسّجى الدمع اهلتون، وتهتف ملء 

القلب والروح والعيون:
- إيه حممد،... باألمس أصبحت وال أب لك، وبعده أمسيت وال أم لك، واليوم قد غدوت وال جد لك،... ولكن 
رويدك يا ولدي،... فاليوم قد غدونا كلنا لك، أمًا وأبًا وجدًا، .... حتى األخوة اليت ُحرمت منها ستغدو يف غٍد 
أبدًا لك! إيه حممد،... إنها حقًا آلية، أن حيرمك اهلل األقربني صغريا، ثم أن يهبك املقّربني صغريًا وكبريا، 
فيجعلك آية ورمحة للعاملني، فسالٌم عليك يف األولني، وسالٌم عليك يف اآلخرين،....سالٌم على جدك وعمك، 

وأبيك وأمك، وابن عمك وأخيك، وبضعتك وبنيك، منذ آدم إىل قيام يوم الدين.



ومبا ان الفضائيات الدينية قد ازداد عددها يف اآلونة االخرية 
املعادة  الربامج  تزاحم  اىل  أدى  مما  للنظر  ملفت  بشكل 
وتكرار بثها وتشابه مضمونها وعدم االهتمام  بنتاجات فنية 
كالدراما والربامج االجتماعية والرياضية اخلاصة بالشباب 
وبرامج اليت تعنى بأدب الطفولة والتعليمية وكل ما هو جديد 
للمتلقي مما حدى باملشاهدين من نفور هذه الشاشات واللجوء 
ودرامية  وثقافية  علمية  برامج  تتضمن  اخرى  فضائيات  اىل 

وغريها.
جملة الوالية التقت ببعض االعالميني لرصد آرائهم حول دور 
الفضائيات الدينية املختصة يف البيت والشارع العراقي وعدم 
التفاتة القائمني على هذه املؤسسات االعالمية من اقامتة او 

افتتاح فضائيات تهتم بالشباب او االطفال او الدراما.

حتليل منطقي للمشكلة
بدأنا حتقيقنا باألستاذ عدنان العلوان استاذ االعالم يف كلية 
االمام الكاظم عليه السالم فتحدث قائاًل: مع بروز القضية 
الدينية يف العراق اجلديد وتصاعد الوترية الطائفية والتعددية 
املذهبية من جهة واختالف اآلراء الفقهية من جهة أخرى لعب 
شتى  اإلعالمية  الوسائل  وسخر  البارز  دوره  الديين  اإلعالم 
للتعامل مع هذه القضية وما حتمله من أهمية كربى، برزت 

البلد  ادارة سياسة  واضح يف  بشكل  الديين  االعالم  أهمية 
الداخلية واخلارجية وبات هو اإلعالم املؤثر يف الفرد العراقي 
الرتبية  كفرد كمجتمع كامل بل وحتى فرض نفسه على 
والتعليم وجوانب اخرى مهمة، وبغض النظر عن تأثريه اإلجيابي 
أو السليب كان اإلعالم الديين ذا أهمية توازي أهمية العيش 
بالنسبة للفرد السيما مع االنتشار الكبري للتقنيات احلديثة 
منحت  اليت  االجتماعي  التواصل  لوسائل  الكبري  واالنفتاح 
األبواب  وفتحت  اآلراء  للتعبري عن  الكبرية  واملساحة  احلرية 
على مصراعيها أمام كل افراد اجملتمع اليت زادت من أهمية 
تلك املواقع اإلعالمية اخلطرية اليت أصبحت كالسكني بيد 

اجملنون( بل أصبحت قنبلة موقوتة ومتجددة.
ومن هنا أرى أن اإلعالم الديين وبوسائله كافة مل يلب متطلبات 
الشارع العراقي بل على العكس أثر عليه سلبا وأرسله إىل واد 
بعيد عن ما جيري يف الساحة السياسية، وهذا يأتي من أسباب 
عدة أوهلا ان هذا اإلعالم هو إعالم موجه وليس ارجتالي أو 
غري  ألشخاص  مناطة  املؤسسات  تلك  إدارة  وثانيا  متخصص 
متخصصني باألعالم وهذا يؤدي بالعمل اإلعالمي إىل اهلاوية 
ويزيد من تأثريه السليب )بقصد أو دون قصد( وثالثا واألهم 
هو اإلعالم املقابل أو املعادي الذي يتفوق بكل شيء عن ما 
هذا  وفنيني،  وتكنلوجيا  ادوات  من  اإلعالمية  للساحة  نزل 

بعد زيادة عددها..

الفضائيات الدينية... برامجها تبحث عن مجدد

أدى التطور الذي شهده العالم في جميع المجاالت الى ازدياد ظهور التنوع في المعلومات التي تقدمها وسائل 
اإلعالم إذ جعلها تنتقل من المجاالت العامة الى المجاالت الخاصة لترتقي بنفسها الى درجة التخصص سواء 
مضمونا أو جمهورا ، وألهمية التخصص واقبال الجمهور على المعرفة المتخصصة ازداد اهتمام المؤسسات 
اإلعالمية بالموضوعات المتخصصة إذ اصبحت تشكل معظم مواد الصحف وبرامج اإلذاعة والتلفزيون ، بل دفع 
ذلك معظم تلك المؤسسات الى انشاء صحف وقنوات إذاعية وتلفزيونية متخصصة للرياضة والمرأة والفن 

والدين واألطفال وهو األمر الذي يعبر بوضوح عن عصر اإلعالم المتخصص.

هشام اموري ناجي

االستاذ عدنان العلواناالستاذ ارشد قساماالعالمية سندس الكويف االعالمية سناء العلي
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وغريه من األسباب أدى إىل عدم الوصول باإلعالم الديين إىل 
بر األمان أو إىل النتائج املرجوة منه، ورغم ان هناك من يصر 
ويكابر ويتحدى ألسباب شخصية وجلهل أو كما يقول املثل 
)تأخذه العزة باإلثم( وهذا ما يبقي احلال كما هو عليه بل 

يزيد من الشرخ احلاصل يف جدار أهم مؤسسة يف البلد.

برامج مستنسخة وآخرى حمروقة  
تقول االعالمية االذاعية سندس الكويف: ان اإلعالم الديين 
بالرغم  منه  املرجو  املستوى  إىل  يصل  اليوم مل  رأي  وحسب 
يف  مل  أنه  إال  القنوات،  بعض  يف  املتوفرة  اإلمكانيات  من 
بالغرض املنشود مقابل ما يبث من رسائل مغرضة اهلدف منها 
النيل من اطراف ال تتوافق معه سياسيًا او مذهبيًا او عقائديًا 
هذا أوال، أما النقطة الثانية مل نالحظ من هذا اإلعالم أي 
من  فيه  يبث  اجملتمعي  الوعي  لزيادة  حقيقي  تثقيفي  نشاط 
املواد التثقيفية الواضحة للرسائل اإلسالمية اليت وضعها ديننا 
احلنيف والتصدي لكل الثقافات اليت من شأنها تهدم البناء 
اإلسالمي من خالل ما نسمعه يف هذا الوقت من وجود وتزايد 
احلق  جادة  عن  واالحنراف  الشباب  بني  اإلحلاد  من  حاالت 
ومل تتجه اىل انتاج برامج سينمائية ودرامية لكسب الشباب 
األكثر  الفئة  كونها  احلديثة  باألفكار  معهم  ونتعامل 

استهدافًا من غريها يف اجملتمع اإلسالمي.
املؤسسات  تعدد  ان  الربكاوي:  امري  االعالمي  يشري  كما 
هذه  يف  تقدم  اليت  نفسها  الربامج  ويف  الدينية  االعالمية 

تعّد  اخرى  جوانب  واهمال  اخرى  قناة  يف  جتدها  ما،  قناة 
امام  املواطن  معاناة  عن  اإلعالم كالكشف  اساسيات  من 
به  تقوم  ما  ولكن  للمشاهد،  ما جديد  وتقديم  العام  الراي 
حيب  الذي  املشاهد  على  سلبا  انعكس  هو  القنوات  هذه 
بدورة التجديد يف االفكار املطروحة على الساحة االعالمية 
ومرافقة التطور وعليه البد من ختصيص فرتة للربامج الدينية 
وفرتات لربامج اخرى بالتساوي ومواجهة لكسب ود املشاهد 

كونه املستهلك االخري للمادة االعالمية.

االهتمام بالكم وغياب النوع
بعد وصول الفضائيات ذات احملتوى الديين اىل اعداد كبرية 
يف قائمة القنوات الفضائية مبضامني متشابه اىل حد ما وبهذا 
القنوات  اليوم  تعّد  قسام:  ارشد  االعالمي  قال  اخلصوص 
البحث  قوائم  القنوات عددا يف  اكثر  من  الدينية  الفضائية 
إال أن هذا الكم من  التلفزة..  الفضائي على شاشات  للبث 
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وذلك  والدينية  الرتبوية  اإلعالمية  الرسالة  يؤدي  ال  القنوات 
موجهة  تكون  تكاد  كونها  أهمها  من  لعل  عدة  ألسباب 
نفسها كوسيلة  تفرض  أن  دون  املتلقني  من  قليل  عدد  إىل 
وتطلعاتهم  املشاهدين  رغبات  على  عميق  تأثري  ذات  اعالمية 
حيث أن استعمال الوسائل التقليدية يف الوعظ واإلرشاد بذات 
اآلخر  والسبب  واجلوامع..  املساجد  يف  املستخدمة  الطريقة 
املشاهد  تقوم على جذب  اليت  الصورة  ثقافة  هو ختليها عن 
بطريقة حتفيز اإلبداع ال بطريقة التكرار والتقليد.. اإلعالم 
الديين اليوم حباجة إىل طرق إبداعية جديدة جتعل منه وسيلة 
اتصال تربوية وتثقيفية وإرشادات خاصة يف وقت يفتقد فيه 

العمل اإلعالمي إىل االحرتافية.
ولإلعالمية سناء العلي رأي يف اهمية االعالم الديين للجمهور  
واملعلومة  الفكرة  إليصال  جدا  مهم  الديين  :االعالم  تقول 
الصحيحة اليت ختص املعامالت الدينية والفقهية، كما انه 
بالتبحر  الراغبني  املؤمنني  مهم يف متثيل شرحية كبرية من 
يف القضايا الدينية  وعرض املشاكل اليت ممكن ان حتل 
اخلاصة  نظري  وجهة  من  ان  اال  الدينية،  املعرفة  من خالل 
الدينية  الربامج  عمل  التقصري يف  من  نوعا  هناك  ان  اعتقد 
إذ ان الربامج ال توجد فيها افكار جديدة ومنوعة ومشوقة 
للمشاهد، واعتقد جيب ان ختتص القنوات يف تقدميها للربامج 
وان ال يكون هناك تداخل يف الربامج بني االسالمية والعلمانية 
واالخبارية وتضيع هوية القناة كما اتصور نتيجة التداخل يف 
الربامج والتكرار اململ يف املوضوع نفسه، بدأ املشاهد ميل 
القنوات االسالمية ويتجه اىل القنوات الدرامية والتقارير لعدم 

امكانية االوىل اشباع رغبة املشاهد وتوفري املتعة اليت توفرها 
فضائيات اخرى.

قيادة غري مهنية
بعض  فيها  وقعت  اليت  للمشاكل  حلول  اىل  نصل  حتى 
فئات اجملتمع كافة  اقبااًل من  املؤسسات االعالمية وتالقي 
وعندما سألنا االعالمي عبد املنعم احليدري عن مدى احلاجة 
اىل  احلاجة  بأمس  حنن  نعم  قائاًل:  اجاب  االعالم  هذا  اىل 
االعالم الذي يسلط الضوء على احلقيقة. على اساس االبداع 
يتم  حيث  املنسوبية.  و  احملسوبيات  اساس  على  ال  واملهنية، 

توظيف من هم من خارج االعالم , دون معرفة وخربة.
واعتقد ان السبب اعاله هو الذي جعل تلك املؤسسات االعالمية 
وبالتالي  بها،  اخلاصة  مساحتها  يف  حتى  تتمدد  ومل  ترتهل 

اصبحت الربامج عبارة عن )نسخ ولصق(، ليس اكثر.
انا اعتقد ان االعالم الديين هو مطلوب جدا، من اجل ترسيخ 
العقيدة لدى هذه االجيال الناشئة، اليت تعترب هي عماد االمة، 
اهلدف  لتحقيق  املطلوبة  اخلطط  نضع  مل  لألسف،  لكننا  
غري  الشخص  وضع  وهو  نفسه،  للسبب  يعود  واالمر  اعاله، 
وذات  مهمة  مراكز  يف  والعلم،  اخلربة  تنقصه  الذي  املهين 

مسؤولية عالية يف املؤسسة االعالمية.

االعالمي عبد املنعم احليدرياالعالمي امري البكاوي
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األلعاب األوملبية األوىل )776 ق.م(

ملاذا تحمل األم طفلها على الناحية اليسرى من صدرها؟

التحول االلكرتوني يف الصحافة

صحة كل من الزوجني تعتمد على إسعاد اآلخر

االعالم الرياضي.. ودوره يف تقارب الشعوب

مضار االسراف يف االطعمة

إعداد:
هشام أموري ناجي



كما   ، اإليلية  اململكة  يف  املوجود 
ملدة  التدريب  ميارسون  املتسابقون  كان 
عشرة أشهر . وكانت املسابقات جتري 
املصارعة  او  الضاحية  اخرتاق  العاب  يف 
او  املركبات  سباق  او  املالكمة  او 
تستمر  املسابقات  وكانت   . املبارزة 
يتم  الفائزون  وكان  ايام  مخسة  ملدة 
 ، الروعة  بالغ  احتفاال  بفوزهم  االحتفال 
القيمة  اجلوائز  يتسلمون  كانوا  كما 
)كوربوبوس(  اسم  لنا  ويظهر  الكبرية 
الفائز  هو  بكونه  ق.م(   776( عام  يف 
دورة  اول  يف  الضاحية  اخرتاق  سباق  يف 
اإليليني  املتسابقني  بني  من  اوليمبية 
االحتفال  تشهد  اليونان  بالد  ظلت  ولقد 
كل  األوليمبية  األلعاب  مبسابقات 
من  قرانا  عشر  اثنى  طوال  أعوام  أربعة 
الزمان حتى اوقفها االمرباطور الروماني 
املسيحي )ثيودوسيوس( مبروسوم يف عام 

)393ق.م(.
مبثابة  األوليمبية  األلعاب  كانت  ولقد 
الصغرية  املمالك  بني  تربط  قوية  رابطة 
العديدة . وكانت هذه األلعاب ذات أثر 

أوصال  فككت  قد  احلروب  كانت 
أسباب  وكانت   ، القدمية  اليونان  بالد 
الذي  كالوباء  بينهما  والقتال  النزاع 
ملك  .وتوسل  األبدان  من  األرواح  ينتزع 
املقربني  مستشاري  اىل  اإليلية  اململكة 
طلبا للمساعدة يف درء خطر كان يوشك 
أن يقضي على مملكته ، فأخربوه انه ال 
جناة من ذلك اخلطر الوشيك اال عندما 
والعادات  األعياد  إحياء  امللك  يستعيد 
الشعبية القدمية بكل من كان يتخللها 
من مسابقات رياضية بعد ان كان الناس 
حرصهم  بينهم  وتالشى  هجروها  قد 
اإليليون  بدأ  ذلك  على  وبناء   . عليها 
هذه  احياء ذكرى  البسانيون يف  ومعهم 
األعياد ذات احملتوى الرياضي كل اربعة 
)اوليمبيا( وهي مدينة يف  بلدة  اعوام يف 
وسرعان  )البيلوبونيز(  مملكة  غربي 
الرياضية  األلعاب  هذه  يف  شاركهم  ما 
طويل  وقت  ميض  ومل  )إسربطة(  أهالي 
تشارك  اليونان  بالد  كل  كانت  حتى 

باستمرار يف هذه االلعاب. 
بني  القتال  ويتوقف  اهلدنة  تعلن  وكانت 
أثناء  اليونان  بالد  يف  املتحاربة  املمالك 
 . األوليمبية  األلعاب  مسابقات  انعقاد 
واختبار  فحصهم  يتم  املتسابقون  وكان 
مدى صالحية كل منهم للمشاركة يف 
هذه األلعاب ، وذلك يف امللعب الرئيسي 

كبري يف صهر وتشكيل الطابع القومي 
واالتساق  اجلمال  منط  وابراز  اليوناني 
االتساق  وهو   ، اإلنساني  للجسم  البدني 
الذي تظهر آثاره بوضوح يف الفن اليوناني 
القديم . ولقد بدأ إحياء األلعاب األوليمبية 
)1896م(  عام  يف  احلديث  العصر  يف 
االلعاب  هذه  ظلت  العام  ذلك  ومنذ   .
األوليمبية جتري مسابقاتها بانتظام كل 
العامل  أقطار  خمتلف  يف  اعوام   اربعة 

باستثناء سنوات احلرب العاملية .
دوائر  مخس  من  األوملبياد  رمز  يتكون 
متداخلة ، الوانها األمحر ، واالخضر ، 
واالسود، واالصفر ، واألزرق ،متثل هذه 
واسيا  :افريقيا  اخلمس  القارات  الدوائر 
واسرتاليا وآوربا واألمريكيتني )الشمالية 

واجلنوبية (.
الدورات  افتتاح  حفل  يكون  ما  عادة 
 ، واإلتقان  الروعة  يف  غاية  األوملبية 
املضيفة  الدولة  حرص  اىل  ذلك  ويرجع 
مشرفة  بصورة  العامل  أمام  الظهور  على 
من خالل حفل االفتتاح وقد ساعد على 
نقل  سهلت  اليت  احلديثة  التقنيات  ذلك 
وقائع هذه الدورات اىل كل بقاع العامل 
الفضائيات  عرب  املباشر  البث  خالل  من 

وغريها.
دورات  أهم  األوملبية  األلعاب  دورة  تعدُّ 
،فهي  العامل  يف  الرياضية  األلعاب 
تضم  بل   ، واحدة  لعبة  على  تقتصر  ال 
اجلماعية  الرياضية  األلعاب  من  العديد 
والفردية، ويشارك فيها اآلالف من أفضل 
االفتتاح  وعند   . العامل  يف  الرياضيني 
وذلك  أواًل  اليونانيون  الرياضيون  يتقدم 
منذ  الفكرة  صاحبة  لليونان  تكرميا 
الدورات  اول  اقيمت  ارضها  وعلى  القدم 
األوملبية ، ثم يتبع ذلك دخول الرياضيني 
من الدول األخرى حسب الرتتيب األجبدي 

هلذه الدولة يف لغة الدولة املضيفة .

األلعاب األوملبية األوىل 
)776 ق.م(
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إذا كان أحد الزوجني يشعر بشعور سيئ فإن ذلك ميكن 
اآلخر وخاصة يف سن  يؤثر بشكل سليب على شريكه  أن 
نتائج أحباث علماء من جامعة ميشيغان  الشيخوخة، حبسب 

.Health Psychology اليت نشرت يف جملة
وحلل الباحثون بيانات من ما يقرب من 2 مليون من األزواج من 
كال اجلنسني أعمارهم ترتاوح بني 50 و 94 عاما، وقد مت 
مجع البيانات ألكثر من ست سنوات. أجاب األزواج بانتظام 

املزمنة  واألمراض  الصحية  حالتهم  حول  أسئلة  على 
والنشاط البدني نسبة قلقهم بشأن احلالة الصحية للزوج 

أو زوجة.
وأظهرت نتائج التحليل أن املتعة اليت حيصل عليها أحد 
ليس  أفضل  بشكل  تؤثر  الزوجية،  احلياة  يف  الزوجني 
على  أيضا  ولكن  للشخص  البدنية  الصحة  على  فقط 

صحة زوجه، 
ووفقا للمؤلفني قد يكون هلذا التأثري تفسريات عدة أوهلا 
الناس عن احلياة يزيد تركيزهم  على رعاية  أن رضا 
تركز  السعيدة  الناس غري  أن  أزواجهم، يف حني  ودعم 

أكثر على مشاكلها اخلاصة.
اما التفسري الثاني فهو أن املزاج اإلجيابي ألحد الزوجني 
جيعله جيرب شركيه اآلخر طوعا أو كرها على اتباع نظام 
النوم  مثل  بسيطة  أشياء  هنا عن  نتحدث  حياة صحية. حنن 
والنظام الغذائي والطبخ يف املنزل واملشي والرياضة. وبشكل 
أكثر  حياتك  جيعل  بالقرب  سعيد  شخص  وجود  فإن  عام 

سعادة، أو على األقل جيعل حياتك أسهل.
يذكر أن باحثني كنديني أثبتوا يف وقت سابق أن الروابط 

األسرية القوية تساعد يف إطالة احلياة.

حقوق احلرمة الشخصية 
حق الفرد يف االحتفاظ جبانب من حياته وأفكاره وانفعاالته 
وأنشطته يف جمال احلرمات الشخصية لنفسه أو ملن خيتارهم 
من اعضاء أسرته واصدقائه ويتجه اإلعالم اىل عدم انتهاك 

احلرمات الشخصية.

ميثاق الشرف الصحفي 
يتمثل هذا العهد يف التزام رجال الصحافة و االعالم بتزويد 
اجلمهور باألنباء الصحيحة والتحقق من صحة املعلومات اليت 
السعي  وجتنب  العامة  للمصلحة  واالخالص  عليها،  حيصلون 
وراء منفعتهم اخلاصة وأال يقبلوا ألنفسهم او يكلفوا غريهم 
بأعمال ال تتفق مع امانة املهنة وكرامتها واالحتفاظ بسرية 

املصادر اليت يستقون منها االنباء

مصطلحات اعالمية

قضى تاجر فرنسي يوما سيئا للغاية عندما نسي لوحة فنية 
قيمتها 1,6 مليون دوالر، يف سيارة أجرة بباريس ومل يدرك 
األمر حتى اليوم التالي. وبعد وضع اللوحة يف خلفية السيارة، 
انشغل التاجر مبكاملة هاتفية، ومل يالحظ أنه فقدها حتى 
صباح اليوم التالي. وحاول الرجل الفرنسي العثور على سيارة 
األجرة، ولكن احلظ مل حيالفه، ثم توجه إىل الشرطة وقدم 
األجرة  سيارة  سائق  إن  الشرطة،  وقالت  بالسرقة.  شكوى 
النحات  رمسها  اليت   ،”Concetto Spaziale“ لوحة  سلم 

والرسام اإليطالي األرجنتيين األصل، لوسيو فونتانا.
بتأسيسه  معروفا   ،1968 عام  تويف  الذي  فونتانا،  وكان 
حلركة العلم والتكنولوجيا، حيث تتميز لوحته بوجود ثقب 

يف الوسط خللق البعد والضوء.

انشغاله بالهاتف ينسيه لوحة ثمينة بـ 1.6 مليون دوالر

صحة كل من الزوجني تعتمد على إسعاد اآلخر
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اغلبية  أن  النفسانيني  العلماء  أحد  الحظ 
الناحية  على  أطفاهلن  حيملن  األمهات 
اليسرى من صدورهن.. وتكررت مالحظته 
هذه حتى يف حديقة احليوانات عندما شاهد 
الناحية  ايضا على  أّما حتمل رضيعها  قردة 
اليسرى من صدرها.. وادت هذه املالحظات 
العابرة اىل اهتمام هذا العامل النفساني وهو 
الدكتور )لي سالك( بهذه الظاهرة ، والقيام 
هلذه  كانت  إذا  ما  ملعرفة  جتارب  بعدة 

الظاهرة أسباب علمية او نفسية.
الدكتور/  بها  قام  اليت  التجارب  بني  ومن 
الوالدة  حديثة  األم  مبناولة  قام  أنه  سالك 
من  ناحية  أي  اىل  لريى  وانتظر  طفلها.. 
اثبتت  وقد  حتمله..  وهي  ستنقله  صدرها 
التجربة ان 77% من األمهات حيملن اطفاهلن 

على الناحية اليسرى وقريبا من قلوبهن. 

هذا  بها  قام  اليت  الثانية  التجربة  وكانت 
العامل النفساني قائمة على ان صوت دقات 
املنتظم،  الواضح  األول  الصوت  األم  قلب 
الذي كان الطفل يسمعه بصفة دائمة وهو 
يف بطن امه وهذا يعيد اليه حالة االكتفاء 
والراحة اليت كان يتمتع بها داخل رحم امه. 
وإلثبات وجود عالقة بني راحة الطفل وصوت 
دقات امه، قام الدكتور سالك بوضع عدد 
خاصة  غرفة  يف  والدتهم  فور  األطفال  من 
لدقات  تسجيالت  احلجرة  يف  ووضع  بهم، 
قلب عادية )72دقة يف الدقيقة( واستمر هذا 
انقطاع  دون  مستمرة  ايام   4 ملدة  التسجيل 
أخرى  جمموعة  وضع  نفسه  الوقت  .ويف 
تعريضهم  دون  اخرى  األطفال يف غرفة  من 
لصوت دقات القلب ووضع جمموعة ثالثة يف 
أخرى  ألصوات  بتسجيل  مزودة  ثالثة  غرفة 

وقد لوحظ زيادة صراخ األطفال يف كل من 
األطفال  ظل  بينما  األخريني..  اجملموعتني 
القلب  ضربات  لتسجيل  يستمعون  الذين 

اكثر هدوًء.
يف  األطفال  وزن  ازداد  نفسه  الوقت  ويف 
اجملموعتني  يف  عنهم  األوىل  اجملموعة 
األخريني.. وقد أثبتت هذه التجربة ان صوت 
الطفل  على  نفساني  تأثري  له  القلب  دقات 
وقلة  هدوئه  اىل  يؤدي  مما  الوالدة..  حديث 
صراخه وبكائه.. كما يؤدي هدوء الطفل 
اىل زيادة وزنه ومنوه بصورة طبيعية، ويبدو 
يف  وتضعه  وليدها  حتمل  عندما  األم  ان 
الناحية اليسرى من صدرها فإنها تشعر هي 
يشعر  اليت  نفسها  النفسية  بالراحة  االخرى 

بها ولديها.
املصدر / كتاب :حديقة املعرفة 68

ملاذا تحمل األم طفلها على الناحية اليسرى 
من صدرها؟

االعالم الرياضي.. ودوره يف تقارب الشعوب

حافال  وسجال  االمم  مسرية  من  جزء  الرياضي  االعالم  يعّد 
خالل  من  والشعوب  للبلدان  الرياضية  واملكاسب  باإلجنازات 
والصحافة  وخارجيًا،  حمليًا  الرياضية  األنشطة  يف  املشاركة 
رياضي  اعالم  نتاج  وهي  اجلماهري  جذب  جمال  الرياضية 
املالحق  خالل  من  املختلفة  اإلعالم  وسائل  تبثه  متكامل 
املطبوعات  صدور  زمن  وحسب  اليومية،  الرياضية  والصفحات 
والصحف اليومية واالسبوعية ذات الطابع الرياضي وهناك ايضا 
برامج اذاعية يومية وبرامج تلفزيونية تدعم النشاط الرياضي من 
خالل تسليط الضوء عليه وبكل بساطة ال ميكن التفرقة بني 

النشاط الرياضي ودوائر الضوء اليت من شأنها صناعة مجهور 
رياضي متذوق للفن الرياضي. ان اإلعالم الرياضي هو اجلسر 
الذي يعرب من خالله اجلمهور اىل بعضهم من خالل املنافسات 
لنا  ينقل  الناصع  الرياضي  السجل  وخارجيًا...  الرياضية حمليًا 
،ومع  العامل  احناء  الرياضي يف خمتلف  النشاط  ومنشأ  مسرية 
الثورة التكنلوجية اجلديدة يف البث التلفزيوني، ظهرت القنوات 
اىل  البث  بداية  منذ  فقط  الرياضة  يف  املتخصصة  التلفزيونية 
نهايته او 24ساعة بدون انقطاع وفيها الطابع االخباري، مبعنى 
رياضي  حدث  تطورات  بآخر  واملتعلق  واملوجز  السريع  اخلرب 
فوري، نتيجة مباراة، سفر فريق، اجتماع، تصريح العب،...اخل. 
كما هناك التنوع يف تقديم خمتلف األحداث الرياضية احمللية، 

واإلقليمية والدولية.
التلفزيون  خاصة  الصحافة  مع  قوية  عالقة  للرياضة  أصبحت 
وارتباطات وثيقة ال ميكن فصل بعضهم عن بعض حيث تستفيد 
واالندية  للفرق  واالشهار  اإلعالمية  التغطيات  من  الرياضة 
الرياضة  خدمات  من  اإلعالمية  املؤسسات  وتستفيد  الرياضة 

كأحد العناصر اهلامة من املادة اإلعالمية املقدمة للجماهري.
اضافة اىل ذلك اصبح االعالم الرياضي والرياضة بشكل عام 
واحدا من العوامل اليت تقرب بني الشعوب واذابة جليد الفرقة 
وتقارب املصاحل السياسية واالقتصادية حتى االجتماعية ملا هلذا 
الفئة  ن  يعدُّ الذي  الشباب  االجتاه من قوة يف جذب االالف من 
االهم بني شعوب العامل، لذا فقد عملت احلكومات على تهدئة 
وهناك  اجلماهري  ود  كسب  و  واخلارجية  الداخلية  اوضاعها 
الكثري من الشواهد اليت تتعلق بهذا اخلصوص فقد مت صلح 
لبطوالت رياضية كانت  والدول برعايتها  الشعوب  الكثري من 

السياسة هي السبب يف تنافر الشعوب وتفرقتهم.
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بسبب تغرّيات الفصول يهجر الكثري من الطيور اوطانها مرة واحدة كل سنة ويطري اىل خمتلف اصقاع العامل فبعضها يتجه 
اىل مناطق اكثر دفئًا وبعضها اآلخر يتجه اىل مناطق اكثر برودًة. فإذا تغريت الفصول مّرة اخرى عادت الطيور اىل اوطانها 

االصلية لتعشش وتربي صغارها.
ويسمى هذا االنتقال السنوي للطيور اهلجرة، فأسراب  السنونو األروبية تهاجر اىل افريقية لقضاء فصل الشتاء هناك ذلك 
ألن اجلو البارد يقضي على احلشرات فيحرمها من غذائها, وطائر اخلرشنة او ُخطاف البحر الذي يعيش يف القطب الشمالي 
يعدُّ من الطيور املهاجرة اليت تقطع املسافات الشاسعة، فهو ينتقل بني القطب الشمالي واجلنوبي كل سنة قاطعًا مسافة تزيد 

على ثالثني الف كيلو مرت .
ورمبا اهتدت الطيور املهاجرة بالشمس والنجوم يف قطع هذه املسافات الكبرية ورمبا اهتدت كذلك مبعامل مألوفة. ومن 
حكمة اخلالق ان صغار هذه الطيور خترج من البيض وهي على معرفة غريزية مبسالك اهلجرة بداًل من االستدالل عليها من 

آبائها ومصداق ذلك ان صغار الطيور غالبًا ما تشرع بهجرتها قبل آبائها فال تضل طريقها.

هجرة الطيور

يستطيع اإلنسان ان يعيش على التمر مدة طويلة من الزمن، حيث 
انه غين باملادة السكرية وهي موجودة يف البلح يف صورة سهلة 
اهلضم واالمتصاص والتمثيل باجلسم .و االقتصار يف الغذاء على 
اللنب  املرء مع قدح من  تناوله  إذا  اما  النحافة،  يؤدي اىل  البلح 
فإنهما يكونان معًا غذاء كاماًل من مجيع الوجوه حيث يقوم 
والدهون  الربوتني  من  البلح  يف  املوجود  النقص  بتعويض  اللنب 
وكثري من البدو يعيشون على التمر اجملفف ولنب املعز، وصحتهم 
أجود ما يكون، ونادرًا ما يصابون باألمراض اخلبيثة او املزمنة 

وقلياًل ما تشاهد البدانة بينهم. 

القيمة الغذائية للتمر
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العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  متيز 
املعلومات  انفجار  بظاهرة  يعرف  مبا 
انتاج املعلومات عبارة عن صناعة  واصبح 
عن  كثريا  خيتلف  ال  كبري  سوق  هلا 
الدول  وتنفق  واخلدمات،  السلع  اسواق 
املعلومات  انتاج  على  الكربى  الصناعية 
من  العديد  على  تنفقه  مما  اكرب  امواال 

السلع االسرتاتيجية املعروفة يف العامل.
املعلومات  صحافة  اىل  االجتاه  ويأتي 
كمؤشر اولي رئيس للتحول من الصحافة 
إذ  اإللكرتونية،  الصحافة  اىل  التقليدية 
تعتمد االخرية بشكل جوهري على املواد 
اىل حتوالت  يؤدي  الذي  االمر  املعلوماتية 
سواء  الصحفي  العمل  مستوى  على  عدة 
التقليدية  الفنون  بعض  ببقاء  يتعلق  فيما 
مع اخضاعها لنوع من التطوير او اختفاء 
بإشكاهلا  الرأي  كمواد  الفنون  بعض 

من  فن  بربوز  يتعلق  ما  او  املختلفة 
عن  ناجتة  جديدة  صحفية  فنون 
التأثريات اليت حيدثها منط  التحول 
يف الوسيلة على الرسالة االتصالية .
بشكل  الصحفي  العمل  فاجتاه 
على  االعتماد  حنو  ومتزايد  سريع 
جيعل  االلكرتونيات  تكنولوجيا 
بناء  يف  االكرب  الدور  للمعلومات 
الوسيلة  داخل  الرسالة  مضمون 
اليت  التطورات  ان  حيث  اجلديدة 
تكنولوجيا  جمال  يف  حتدث 
اجلانب  يف  وخباصة  االتصال 
احلاسبات  بتكنولوجيا  املرتبط 

ختدم ثورة املعلومات يف املقام االول .
االصدار  يف  االلكرتوني  التحول  ويعد 
الصحفي ثورة باملعنى املتكامل فذا كام 
اىل  حالة  من  التحول  يعين  ثورة  مصطلح 
هذه  تشهد  الصحفية  فان  اخرى  حالة 
الوضعية بالضبط يف الوقت احلاضر حيث 
مطبوع  منتج  من  تتحول  الصحيفة  بدأت 

اىل منتج يتم استقباله على شاشة.
وسائل  تقسيم   الشائع  من  كان  فاذا 
الكرتونية)االذاعة  وسائل  اىل  االعالم 
)صحف  مطبوعة  (ووسائل  والتلفزيون 
يف  االن  احلاضرة  الصورة  جمالت(فان 
اطار  يف  االتصالية  تكنولوجيا  جمال 
واحدة حيث اصبحت مجيعا  تكنولوجية 

وسائل الكرتونية .
اجتاه  ظل  يف  املتوقع  من  كان  لقد 

و  اجراءات  مركزية  اىل  ينحو  اتصالي 
هو  واحد  اطار  االتصال كافة يف  سائل 
املطبوعة  الصحيفة  تنضم  ان  احلاسوب 
احلاسوب  اصبح  فقد  االطار  هذا  اىل 
ويوجد   ، والتلفزيون  االذاعة  مبهام  يقوم 
عليه خط الفاكس وخط اهلاتف والربيد 
االلكرتوني مبعنى ان الوسائل االتصالية 
لذا  احلاسوب  اطار  يف  اندجمت  كافة 
كان من الطبيعي ان تنضم الصحافة اىل 

القافلة .
وال يعين حتول الصحافة االلكرتونية جمرد 
على صفحات  املقروءة  املطبوعة  استبدال 
جرائد وجمالت اىل مادة الكرتونية ويتم 
اخذ  سواء  شاشة  اطار  يف  معها  التعامل 
االستماع  او  القراءة  شكل  التعامل  هذا 
حيث  بكثري  ذلك  تتجاوز  املسألة  ان  بل 
ستمس التحوالت اطراف العملية االتصالية 
الصحفية كافة لتشمل الوسيلة والرسالة 
بل  املرتدة  والتغذية  واملستقبل  واملرسل 
ومنط التسويق ايضًا . ان التصور االكثر 
موضوعية للصحيفة االلكرتونية ال يعين 
جمرد النظر اىل التحول يف الوسيلة الناقلة 
ان  املفرتض  من  ألنه  االتصالية  للمادة 
الوسيلة ستؤثر  تطرأ على  اليت  التغيريات 
من  التغريات  هذه  ان  بل  الرسالة  على 
املؤكد انها ستصيب كل اطراف العملية 
االتصالية لتخلق مناخَا اتصاليا خيتلف يف 
جوانبه االجتماعية واالقتصادية عن مناخ 

الذي خلقته ثقافة الصحافة املطبوعة .

التحول االلكرتوني 
يف الصحافة
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األساسية  الغذائية  العناصر  من  الطبيعي  اإلنسان  احتياجات  ان 
والعناصر  الفيتامينات  ومن  والربوتينات(   ، والدسم  )السكاكر، 
املعدنية ختتلف حسب سنه وجنسه وعمله وحالته الغريزية ، فالرجل 
الكهل مثاًل حيتاج لـ)20-26( غ من الربوتينات، 100غ من السكر 
كحد أدنى ولكمية من الدسم حبيث تؤمن 20% من طاقته اليومية 
، ولكميات حمددة من الفيتامينات واملعادن . و االسراف إما ان 
او  اإلنسان  حاجة  فوق  الطعام  من  بالتهام كمية كبرية  يكون 
بإزدراد الطعام تدون مضغه جيدًا ويسمى ذلك بالشره وسبب الشره 
نفسي غالبًا ، ويكون إما كظاهرة للحرمان او التدليل او بسبب 
امللل كما هو عند بعض االطفال او بسبب التعلق باللذة او بسبب 
التقليد وقد يكون سبب الشره غريزي كما يف احلمل او مرضي .

ومن املشاكل اليت يسببها االسراف  
1- السمنة : وهو املرض اخلطري الذي جنده غالبًا يف ابناء الطبقات 
الغنية وعند اصحاب الوظائف الكسولة ، وحيصل نتيجة اإلكثار 
عند  وبشكل خاص  والدهون  السكاكر  وخاصة   ، الطعام  من 
األفراد الذين لديهم استعداد إرثي . والسمنة يف الواقع مرٌض بشع 
حيد من إمكانات الفرد ونشاطاته بشكل كبري، كما يؤهب او 
يشارك بعض األمراض اخلطرية كاحتشاء العضلة القلبية ، وخناق 
الصدر ، والداء السكري ، وفرط توتر الدم وتصلب الشرايني ، 
وكل هذه األمراض هي اليوم شديدة الشيوع يف اجملتمعات اليت 

مالت اىل رفاهية الطعام والشراب 
2- خنر االسنان : وهو ايضًا من األمراض الشائعة بسبب اإلكثار 
بتخمرها  تسمح  اليت  خاصة  االصطناعية  السكاكر  تناول  من 

للعصيات اللبنية بالنمو يف جوف الفم 
3- احلصيات الكلوية : وهي أكثر حدوثًا عند الذين يعتمدون 

بشكل رئيسي على تناول اللحوم و احلليب و اجلنب 
ملحوظ عند  يشاهد بشكل  داء خطري  وهو  الشرايني  تصلب   -4
بفرط  يصابون  حيث  الدسم  من  كبرية  كميات  يتناولون  الذين 

تدسم الدم 
يأتي بشكل هجمات  أمل مفصلي  وهو  امللوك(  )داء  النقرس   -5
عند  أكثر  ويشاهد   . واإلبهام  القدم  مفاصل  يف  وخاصًة  عنيفة 
ننسى  ان ال  . وجيب  اللحوم  يتناولون كميات كبرية من  اللذين 
ان نسبة كبرية من شعوب البالد املتخلقة ال حيصلون على راتبهم 
الغذائي وأنهم مصابون بواحد من امراض سوء التغذية ، وخاصة 
األطفال إذ تشري التقديرات العاملية ان سوء التغذية يشكل السبب 

األول غري املباشر للوفيات عند األطفال .
املصدر / كتاب طب االمام الصادق :485

يعدُّ اإلمساك نوعا من انواع اخللل الشائعة يف اجلهاز اهلضمي 
لكن تعريف املصطلح غري حمدد حتى اآلن فبعض األفراد تتم 
عملية اإلخراج عندهم كل يوم والبعض اآلخر كل يومني وبعض 
الناس كل ثالثة ايام بصورة منتظمة طبيعية . بالرغم من ذلك 
اثناء  واملعاناة  الراحة  وعدم  بأمل  يشعرون  األفراد  بعض  فهناك 
عملية االخراج ويصبح من الصعب الرجوع اىل الوضع الطبيعي 

السابق.
الغذائية وطريقة معيشة  العادات  املزمن قد يرجع اىل  اإلمساك 
السريعة  الوجبات يف مواعيد غري منتظمة واحلياة  تناول  الفرد. 
وعدم اخذ قسط وافر من الراحة، كذلك عدم احلصول على 
حدوث  اىل  يؤدي  قد  ذلك  كل  كاملة،  الغذائية  االحتياجات 
تؤدي اىل  الفراش قد  امساك كما ان عدم احلركة ومالزمة 
بعدم  ايضا  يرتبط  و  املسنني  مع  عادة  حيدث  وهذا  االمساك 
حاالت  بعض  يف  املزمن  االمساك  التغذية كما حيدث  كفاية 
الدوسنتاريااألمبيبية املزمنة ويف حاالت القولون العصيب ويكون 
اإلخراج على هيئة قطع صغرية من الرباز  وقد يكون االمساك 
نتيجة سبب نفسي وذلك عند السفر او عند تغيري اإلقامة اويف 
اورام  وجود  كذلك  للتربز  مناسبة  اماكن  وجود  عدم  حالة 

بالقولون قد يؤدي اىل حدوث امساك مزمن.
العالج الغذائي:  

إذا عرف سبب االمساك فيكون العالج سهاًل ويسريًا ويف معظم 
نسبة  على  حمتوية  الوجبات  تكون  ان  جيب  االمساك  حاالت 
عالية من االلياف يف صورة خضروات وفواكه طازجة كذلك 
احملتوي  االمسر  الدقيق  من  املصنوع  اواخلبز  الكاملة  احلبوب 
ونسبة  العصري  واضافة  )الردة(  االلياف  من  عالية  نسبة  على 
معقولة من السوائل اىل الوجبات تساعد يف عالج احلالة عصري 
اخلوخ او الربقوق يف الصباح قبل تناول اي شيء اثبت فعاليته يف 
عالج اإلمساك بالنسبة للمسنني، اخلضروات والفواكه املطبوخة 
تكون افضل من الطازجة فيما عدا املوز مثاًل او االصناف اللينة 
من اهلام جدًا التأكد على زيادة كمية السوائل حيث ان نقص 
السوائل مع تناول وجبات عالية يف حمتواها من االلياف قد يؤدي 

اىل حاالت حادة من االمساك .
استعمال امللينات:

الداخلي  امللينات قد يؤدي اىل تغري يف الرتكيب  سوء استعمال 
للقولون كما حيدث اخنفاض يف مستوى البوتاسيوم بالدم نتيجة 
كثرة استعمال امللينات . ان كثرة استعمال امللينات قد تؤدي اىل 
حالة مرضية مزمنة يصعب عالجها مثل ادمان اخلمر لذا جيب 
مساعدة هؤالء األفراد على تغيري وتصحيح طريقة عالج اإلمساك 

واتباع نظام غذائي سليم 
املصدر/ التغذية العالجية :120
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كان وال يزال التصوير الفوتوغرايف فن مهم وحساس فهو وثيقة 
ودليل دامغ لتوثيق احداث وحقائق واقعية وكذلك ختلد مناسبات 
وشخوص هلم اثرهم يف خمتلف انشطة احلياة فتطورت الة التصوير 
فرتة بعد اخرى اىل ان اصبحت اليوم متاحة حتى لألطفال واصبح 
كل شخص اليوم ميتلك الة تصوير حيملها معه على طوال اليوم 
وذلك لوجودها يف اجهزة اهلاتف النقال الذكية اليت ال يستغين 
عنها اي شخص يف هذا العامل، وما توفر بني يدي من وثائق تشري 
اىل بداية التصوير الفوتوغرايف يف النجف وجدت ان الصور اليت 
كانت بداية التصوير الفوتوغرايف يف النجف وجدت ان الصور 
اليت كانت تؤخذ للنجف فهي بأيدي مصورين اجانب يأتون من 
اخلارج حيث كان السيد جواد الكليدار يستدعي مصورا من 
ايران من اجل اخذ صور للحرم احليدري املقدس وكان رجال 
وكذلك  هلم صورا  ليلتقط  املصور  هذا  وجود  يستغلون  النجف 
ألوالدهم وكانت تكلفهم الصورة الواحدة مبالغ كبرية، كان 
احلاج عبود شكر من اوائل الذين اختذوا فن التصوير هواية هلم 
فكأن ميتلك الة تصوير يلتقط بها الصور النادرة وياتي بعده يف 
اهلواية هو عبود احلاج عبد احملسن شالش، حيث التقطت عدسته 
االول  فيصل  امللك  صورة  منها  لعل  النادرة  الصور  من  الكثري 
النجف )عبارة  ترامواي  الطرزينة يف  عام 1920 وكذلك صورة 
عن عربة تسري على سكة حديدة بني النجف والكوفة جترها 
ماكنة تسمى طرزينة(، وكذلك صورة للملك علي يف اول زيارة 
له للنجف عام 1926 حبضور قائمقام النجف وقت ذاك عبد اهلل 
مظفر مع بعض رجاالت النجف يف دار ال شالش ومن حمرتيف 
التصوير واالوائل يف النجف كان احلاج رضا )ايراني اجلنسية( 
وله استوديو )مشس( وكان له االثر الكبري يف اشاعة هذا الفن 
يف املدينة حيث مارس التصوير بشكل كبري يف النجف والتقت 
من  الكثري  كان  حتى  النجف  لرجاالت  عددية  صور  عدسته 
مصوري ايران يقصدونه لشراء صور العلماء ورجال الفكر من 
النجفيني وكذلك لكثرة الطلب عليها يف ايران والدول اجملاورة، 
هذا  يف  البارعني  املصورين  من  الكثري  يديه  على  تتلمذ  وقد 
اجملال منهم املرحوم السيد يوسف السيد جعفر السيد علي الذي 
زاول املهنة لفرتة طويلة وكذلك املرحوم حممد احلاج امساعيل 
الشكرجي املولود يف النجف 1906 املتوفى فيها 1960 وهو الذي 

ورث جماميع احلاج رضا االيراني من الصور حيث فتح يف النجف 
استوديو )املصور الوطين( وقد ضاف  اىل ذلك االرشيف الكثري 
من صور الشخصيات النجفية وكذلك االجنبية اليت كانت تزور 

النجف حينها..
ومن الرعيل االول من مصوري النجف كان املرحوم يوسف احلاج 
استديو  له  والده وكان  عن  الفن  هذا  ورث  الذي  عبود شكر 
)املصور العربي( وكان الكثري من رجاالت النجف تصور عنده 
وكذلك كان يصور الطلبة يف املدارس صور شخصية تعتمدها 
املدارس وقتها، وكان من تالميذه املصور احملرتف )جواد نقش( 
شقيق  وهو  الشكرجي  امساعيل  احلاج  عباس  املصور  وكان 
املصور حممد احلاج امساعيل الشكرجي وقد تتلمذ على يديه 

فرتة طويلة.
واستفاد من عمله مع اخيه وكان طالبا يف املدرسة حتى متكن 
من فتح حمل له للتصوير امسه )فينوس( يف عام 1959 منفردا عن 
اخيه، ومن املصورين القدماء الذي كان مدرسا للغة العربية هو 
حممد باقر حممد حسني الغروي وكان مثقفا جييد عدة لغات 
الفارسية والرتكية واالنكليزية وكان  العربية منها  اىل جانب 

مهنيا مصورا بارعا. 
وكذلك من حمرتيف فن التصوير والبارعني يف املهنة مثال كان 
وهاب الظاملي صاحب )استوديو النجف( وكذلك املرحوم املصور 
البارع زهري ناصر شكر )استوديو بابل( الذي افتتحه عام 1957م 
ومارس املهنة  ملدة طويلة وصور العديد من الشخصيات وكذلك 

املناسبات املختلفة يف املدينة وكانت له نوادر الصور.
البغدادي  فرحان  املصور  املهنة  ايضا يف  القدماء  املصورين  ومن 
صاحب حمل )استوديو اخليام( وكذلك ابراهيم مجال )استوديو 
ابراهيم( وكذلك املصور جواد رضا عبد حممد القزويين )استوديو 
دنيا احلديث( وكذلك صاحب )استوديو الرسالة اخلالدة( حممد 
طاهر باقر، وكذلك صاحب )استوديو نينوى( سليم عبد احلسني 
اخلليلي فجميعهم حمرتفني واصحاب ذوق وفن يف مهنة التصوير.

الرضا  عبد  الشيخ  نوري  احلاج  دور  ننسى  ان  ميكن  ال  وهنا 
اقدم  من  يعدُّ  الفين(الذي  )املصور  استوديو  صاحب  الفلوجي 
املصورين احملرتفني يف النجف حيث مارس التصوير كحرفة يف 
مدينة الكوفة ثم انتقل يف العام 1933 اىل الديوانية ثم عام 1940 

تاريخ التصوير الفوتوغرايف 
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ارشيف  وله  وذوق كبري  بفن  التصوير  مهنة  ليزاول  النجف  اىل 
كبري وال يزال تراثه حمفوظا من الصور النادرة حتى يعدُّ احلاج 
عند  والرؤساء  امللوك  تصوير  يف  الوحيد  املصور  الفلوجي  نوري 

زيارتهم للنجف.
فن  يف  مدرسة  تشكيل  اىل  الفلوجي  نوري  السيد  سعى  وقد 
وتوثيق احلوادث  الفوتوغرايف وكان سباقا يف تصوير  التصوير 
عند  الشخصيات  وكبار  والزوار  الوفود  وحركة  واملناسبات 
حضورهم للنجف األشرف كما وصور حوادث وشخوص كثرية 
خارج النجف يف حمافظات العراق وحتى خارج العراق ولعل التزامه 
العامل  وتواصله مع كبار املصورين يف  والعلمية  الفنية  باملعايري 
كان اثره واضحا يف تكوين شخصيته الفنية املعروفة وكانت 
بالتصوير هي)احلياة  بها يف عمله  يلتزم  اليت  املقولة واحلكمة 

فقاعة صورها قبل ان تنفجر( وقد وصفها يف لوحة وعلقها يف 
مقدمة حمل التصوير اخلاص به وقد اورث احلاج نوري الفلوجي 
املهنة لولده املرحوم االستاذ عبد االئمة الفوجلي الذي مجع بني 
التصوير(  )فن  املهنة  وكذلك  واحلوزوية  االكادميية  الدراسة 

وقد جنح فيها مجيعا.
الذكر  ويستحقون  النجف  يف  املصورين  من  الكثري  وهنالك 
ولكن ال يسعين ذكرهم على العجالة مثل املرحوم احلاج لفتة 
الرماحي املصور الشمسي يف شارع الطوسي واوالده ابدعوا يف 
املتألق حسني  الفنان  وكذلك  اسعد(  )استوديو  فافتتحوا  املهنة 
اجلبوري وكذلك املصور موجان العابدي واملصور رائد العابدي 
واعتذر كثريا من الذين مل اذكرهم سوف اتناوهلم يف اعداد 

قادمة بأذن اهلل.



نشأة املتحف؟ 
بدأت يف انشاء املتحف يف السبعينات من القرن املاضي فكانت 
بداية بسيطة جبمع السبح والعمالت والطوابع وبدأت اعمل على 
توسعة املتحف حتى اليوم وفيه بنادق ومسدسات ألزمنة خمتلفة 
منها منذ زمن نابليون بونابرت وايضا هنالك اسلحة نوع بشتاوه 
وخرقة  وبارود  عباره عن )صجم  وهي تكون  وهي قدمية جدا 
وشراره فيندفع البارود( وهناك بنادق نوع املكنزية وهي بطلقة 
وقد  موزر  نوع  وبنادق  البنادق,  من  صنع  ما  اول  فهي  واحدة 
استخدمت يف احلرب العاملية الثانية وهي املانية الصنع وكذلك 
توجد )الربنو( وهي نوع اخر من البنادق منها القصرية والوسطى 

والطويلة.

ما حكاية الفوانيس اليت يضمها املتحف؟
هذه الفوانيس هلا حكاية وهي تسجل جزء مما شهدته النجف 
اي  فيه  الذي كانت  الدامس  املدينة يف ظالمها  هذه  ان  حيث 
قبل ظهور الكهرباء انذاك كان اهلها يضعون فانوسا يف كل 
)عكد( يف حمالتها االربع من املشراق واحلويش والرباق والعمارة 
و ان هلذه الفوانيس موظفا خاصا يقوم بإنارتها يوميا قبيل املغرب.

اثناء دخولنا اىل املتحف اعرتضتنا اغراض قدمية ما هذه 
االغراض؟

وضعت هذه االغراض يف مدخل املتحف وهي عبارة عن جمموعة 
منها  اليت  والسماورات  الفحم  على  واملكوي  الشمعدانات  من 
على الفحم وعلى الكهرباء واخرى النفط وكذلك املنقلة ومنها 

يهودية ومنها عربية واشكال اخرى.

ما سر هذه االوراق والوثائق املركونة؟
هذه جمموعة من الكتب والوثائق النادرة والقدمية جدا فيها عدد 
بصدد  وانا  وجنسيات  وشهادات  عثمانية  ووثائق  االتفاقيات  من 
اقامة معرض لعرضها امام الزائرين الوافدين اىل مدينة النجف 

االشرف.

ما الذي يضمه ايضا هذا املتحف؟
يضم  املتحف انواعا خمتلفة من املذياع منذ ان مت صنعه ومروره 
باملراحل االخرى من صنعه يف احلقب املاضية حتى يومنا ومنها 

املريف  والفليبس  والسريه وغريها .
وكذلك هناك انواع من الكامريات القدمية اليت مازالت تعمل 
واالجنبية  الرتكية  السكائر  علب  من  وانواع  اللحظة  حتى 

والعربية والعراقية ومنها ما ترجع اىل اكثر من قرن.

هل املتحف يفتح ابوابه للجميع؟ ومطالباتك للمعنيني واملسؤولني؟
املتحف زاره العديد من املسؤولني والصحفيني واملثقفني واملختصني 
زيارة  من  الرغم  على  لكن  الكثري  وغريهم  والتاريخ  بالرتاث 
املتحف العديد من املسؤولني يف الدولة من النواب والوزراء وغريهم 
مل احصل على مكان لوضع هذه املقتنيات واالغراض يف متحف 
يليق بها حتى اضطررت اىل وضعها يف البيت وانا على استعداد 

لتطويره وتوسعته اذا تهيأ لي املكان والدعم والظروف الالزمة.
 

بيت نجفي يتحول الى متحف تراثي 

رجل في الثمانين من عمره  جمع اغراض وتحف قديمة ليضعها في بيته ويعرضها امام الزائرين كمتحف مصغر هو )يوسف 
عكار( الذي نشأ في محلة المشراق احدى المحالت االربع التي تكونت منها المدينة وترعرع بجوار مرقد امير المؤمنين )عليه 
بالتاريخ انشأ متحفا في داره ضم  المدينة من تراث وتاريخ كبير ولحبه وولعه بالمدينة وشغفه  السالم( وما تحمله هذه 
الهائل فيه  الكم  اذهلنا  الذي  تاريخية مختلفة فحاورناه في متحفه  والنادرة لحقب  النفيسة  التحف واالغراض  العديد من 
من االسلحة والعمالت واالغراض واالواني والوثائق القديمة واستوقفتنا بعض االغراض فيه لنتساءل عن تاريخها وكيفية 

الحفاظ عليها حتى يومنا هذا فتسلسلنا بالحوار معه:

حوار: علي الوائلي
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حيكى ان تاجرا ذا مال وجتارة كبرية حتى لقب بشيخ التجار.. كان حيب الفقراء كثري ويعطف عليهم وذات يوم وهو 
منشغل بضيوف من كبار جتار الشام وهو يف قصره ببغداد واذا حباجبه يقول له سيدي رجل فقري على الباب فقال له شيخ 
التجار يف احلال ادخله واجلسه يف احدى الغرف وانا قادم اليه.. وفعال ادخله احلاجب اىل احدى الغرف ثم عاد لشيخ التجار 
خيربه بوجوده يف احدى غرف القصر وعندها ذهب اليه واذا به رجل فقري رث الثياب ضعيف احلال وقد افرتش االرض عندما 
سلم عليه شيخ التجار رد سالمه واراد ان يقول شيئا هنا استوقفه شيخ التجار قائال: قبل كل حديث االن وقت الغداء دعنا 

نأكل ثم اطلب حاجتك فهي لك..
امر بالطعام للرجل الفقري واستئذن شيخ التجار ضيوفه من جتار الشام وتركهم لتناول الطعام مع مساعده وابنه وذهب 
هو ليفرتش االرض ويتناول الطعام مع ذلك الفقري وهو يقول واهلل ان هذا العمل احب الي من الدنيا وما فيها، فأخذ يقدم 
الطعام بيده للرجل الفقري حتى شبع الرجل فقدم له الشراب والفاكهة وهنا اختلى الرجل الفقري برهة وعاد لشيخ التجار 
وقال له )عليَّ قبل ان اغادر ان اقول لك همسا وعلى انفراد انا ملك املوت وقد بعثين جبار السموات واألرض ألقبض روحك 
ولكنه لعظمة كرمك ورمحتك بي كفقري فقد أمر ارحم الرامحني واكرم األكرمني رب العاملني انساء اجلك لعشرة 
اعوام وعندما تنقض العشرة سأقبض روحك يف قرية يقال هلا قرية السعادة.. تبسم التاجر وقال له احلمد هلل على كل 

نعمه(.
العزة.. فانقضت األعوام والسنني وقبل حلول  ثم غادر ملك املوت وعاد شيخ التجار لضيوفه فرحا شاكرا وحامدا لرب 
السنة األخرية من املوعد جاء شابان لشيخ التجار يشكون له خسارتهم الكبرية ووفاة والدهم الذي كان يدير امور عملهم.. 
فساعدهم شيخ التجار اميا مساعدة حتى متكنوا من استعادة مكانتهم يف وقت قصري فدعوا شيخ التجار لوليمة يف قصرهم 
يف سامراء فأجاب دعوتهم وبعد ان استقبلوه باحلفاوة والتقدير واخذ قسطا من الراحة وتناول طعامه.. تقدم األخ األكرب 
وقال  لشيخ التجار يا عمنا جزاك اهلل خريا على ما فعلته معنا رغم انكار الكثري من التجار حلقوقنا فضال عن مساعدتنا وها 
حنن نقدم لك اختنا الوحيدة لتكون زوجة لك على سنة اهلل ورسوله الكريم وليس لك الرفض سيما وان اختنا هلا الرغبة 

يف ذلك وها هي تدخل لتخربك وفعال دخلت وهي بكامل حجابها املستور وقالت حبا وطاعة ورغبة على سنة اهلل ورسوله..
فكان من شيخ التجار اال القبول وفعال احضروا قاضي املدينة فعقد قرانهما ويف املساء اعدوا جناح يف واحد من قصورهم 
وقد كتب عليه )قرية السعادة( ليكون مكان الزواج وعندما تقدم شيخ التجار اىل هذا اجلناح ورفع رأسه ليقرأ عبارة )قرية 
السعادة( استوقفه  ملك املوت وجاء بهيئة رجل مجيل املنظر حسن الثياب وقال له )الوعد الوعد لقد انقضت عشر سنوات( 
وهنا توسل شيخ التجار مبلك املوت ان ميهله شهرا فلم يقبل او اسبوعا فلم يقبل او يوما فلم يقبل.. عندها قال شيخ التجار 

مللك املوت )اقسم عليك بالزاد وامللح الذي بيننا أما امهلتين(.
هنا غاب ملك املوت برهة ثم عاد وقال لشيخ التجار )ابشر لقد منحك اجلليل عشرين سنة أخرى لتفرح بها هذه املرأة 

املوت )عندما  له ملك  التجار وكيف ذلك وقد طلبت منك ساعة ومل تقبل فقال  له شيخ  وتسعدها( فقال 
اقسمت عليَّ بالزاد  وامللح الذي اكلناه سويا وقد آثرت الفقري على األغنياء وحلبك للفقراء 

قد نسي يف أجلك ثالثني عاما(.
هذه هي قصة القسم حينما يقال )اقسم عليك بالزاد وامللح(.

بالزاد وامللح

ربة
وع

صة 
ق
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عميد كلية الطب بجامعة الكوفة:

حرصنا على ارساء مفاهيم التعليم التي تواكب التطور 
يف العلوم الطبية 

الطب مهنة مقدسة وعلم نافع لإلنسانية وهو اقدم مهنة 
القدم  منذ  بها  المسلمون  اشتهر  وقد  األرض  وجه  على 
الدورة  مكتشف  النفيس  وابن  سينا  ابن  اطبائهم  واشهر 
تطوير  على  الطلبة  ابناءنا  نحث  نحن  لذلك  الدموية، 
انفسهم من خالل المناهج المتطورة لتكون لديهم القدرة 
على الفهم واالستيعاب بجانب تحليهم بالصبر والقدرة على 
القرارات  اتخاذ  من  والتمكن  العلوم  بين  والمزج  التكيف 
ترفد  الكوفة  جامعة  الطب  كلية  هي  وها  بسرعة  الصائبة 
يتحلون  مهرة  كأطباء  طلبتها  بخيرة  االنساني  المجتمع 

بالعلم واالنسانية.

التقت جملة الوالية بالدكتور الطبيب حممد سعيد عبد الزهرة 
تواجه  اليت  املشاكل  على  للوقوف  وذلك  الطب  كلية  عميد 
مستقبل الطب وطالبه يف اجملموعات الطبية فأجاب عما يراوده 
فأختصرها  به  االرتقاء  وكيفية  الطب  دراسة  اجتاه  هموم  من 
قائاًل: ما يشغلين يف هذه األيام بدرجة كبرية حرصي على توسيع 
يف  الدارس  الطالب  للطبيب  التعليمي  املنهاج  واصالح  وحتسني 
األخرى  الطبية  اجملموعة  وبقية  الكوفة  جامعة  الطب  كلية 
وكذلك  والعيادة  املستشفى  يف  ملرضاي  متابعيت  اىل  اضافة 
متابعيت للتطورات الطبية يف العامل ولكن اهم موضوع عندي يف 
الوقت احلاضر هو التعليم الطيب إذ حرصنا حنن يف كلية الطب 
على ارساء مفاهيم التعليم منذ عشر سنوات تقريبا والتعليم الطيب 
املقصود منه هو فهم وتطبيق كل املعلومات الطبية احلديثة اليت 
تواكب التطور احلاصل يف العلوم الطبية وكما متبع يف جامعات 
العامل املتقدمة والتأكيد على تلك املفاهيم خصوصا يف املراحل 
ان  السادسة جيب  املرحلة  فمنهاج  والسادسة  اخلامسة  النهائية 
يبنى على خمرجات عدة تشمل مفاهيم كثرية منها ان يكون 
الطبيب متعلما مدى احلياة وان ال يرتك القراءة والتعلم والتواصل 
ليدعم اختصاصه  البحثية  واملراكز  العامل  البحثي مع جامعات 
ان  على  وقادر  عاملا  الطبيب  يكون  وان  العامة  الطبية  وعلومه 
وتتوسع  املمارسة  مستوى  وعلى  علميا  السريرية  الظواهر  يفسر 

هذه املخرجات لتصل اىل مئة وستة فقرة مواصفة منهجية وهذا 
الذي  املنهج  يكون  أن  فهو  الثاني  املبدأ  أما  األول،  املبدأ  يعدُّ 
والعلوم  األساسية  العلوم  بني  التكامل  اساس  على  مبنى  يدرس 
وعلم  والفسلجة  التشريع  )علم  هي  األساسية  فالعلوم  السريرية 
البايلوجي(  وعلم  الوراثة  وعلم  األجنة  وعلم  األعضاء  وضائف 
وغريها من اساسيات الطب فهذه العلوم جيب ان تدرس ممزوجة 
مع العلوم السريرية وهي) الباطنية واجلراحية واالنف واحلنجرة 
هذا  من  والفائدة  السريرية  العلوم  وخمتلف  واجللدية(  والقلب 
التكامل حتى يتمكن الطالب يف املراحل النهائية من الربط مبا 
تعلمه ودرسه يف السنوات السابقة مع ما يتصرف عليه من نتائج 
فيفهم من هذا الربط طريقة استنباط العالج من علم الدواء وعلم 
املرض فمثال عندما تعلم خاليا اجللد وترابطها وما تصاب به من 
ضعف وحتلل يؤدي اىل االصابة مبرض خطري فيعرف عالج املرض 

وكذلك الوقاية منه.
أما املبدأ الثالث للمنهج احلديث هو ان املنهج يبنى على الطالب 
الذي  هو  الطالب  املدرس ألن  االستاذ  على  ال  األساس  بالدرجة 
ويدل  املادة  وحيضر  الكورس  يرتب  فاألستاذ  يتعلم  ان  جيب 
وظيفته  اغلب  الطالب  القديم كان  املنهج  ففي  عليها،  الطالب 
هو كتابة احملاضرة وحفظها ومراجعتها يف االمتحان ولكن ما 
نسعى له يف الوقت احلاضر من خالل هذا املنهج هو أن طالب 
الطبية هو باحث  متعلم ويدور حول املصادر ليكمل اشياء كثرية 
ختدم علميته اليت يضعها االستاذ يف الكلية على شكل خطوط 
عامة ومنهج للدراسة والبحث والتفضيل على الطالب وهذا جيعله 

طبيبا متعلما مدى احلياة. 
واملبدأ الرابع يف املنهج هو مبدأ االمتحان يكون مرتكزا على 
قدرة الطالب يف تكامل الفهم للعلوم االساسية والسريرية وفق 
معطيات استنتاجية لفرضيات منطقية ومثال ذلك لو كان امام 
الطالب عدة وحدات مثل وحدة يف القلب واألوعية الدموية ووحدة 
واخرى  العضلي  للجهاز  اخرى  ووحدة  التنفسي  للجهاز  اخرى 
الطالب  للعصيب وهكذا فاألسئلة هنا تكون مستنهضة لقدرة 
العلمية مجيها  والوحدات  الفصول  الربط بني هذه  امكانية  يف 

حبيث يستوعب علومها مجيعا. 
أما املبدأ اخلامس فهو أن هذا املنهج يركز على مقدمات بناء 
اىل  حيتاج  فهو  الطالب  للطبيب  واالنسانية  املهنية  الشخصية 
معرفة ومراجعة الذات بصورة مستمرة وان يتمكن من التخطيط 
للتقدم والتطور يف خضم املسؤوليات املهنية والوظيفية واجملتمعية 
الطالب  للطبيب  والشخصية  املهنية  التنمية  فربنامج  واالنسانية 
يعزز من مهارات االتصال والتواصل لتؤسس القدرة على التعامل 
مع املريض بشكل يضمن جناحه يف الوصول اىل العالج املناسب 
التمريضي  الكادر  مع  عالقته  على  حيافظ  بنفسه  الوقت  ويف 
واالداري يف املستشفيات للوصول اىل افضل النتائج، هذا حقيقة 
ما نركز عليه يف منهجنا احلديث لطلبة كلية الطب يف جامعة 
الكوفة فهمنا هو كيفية رفع قدرات وامكانيات الطبيب اىل 

اعلى درجة حتقق النتيجة املرجوة علميا وعمليا. 
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-الطمأنينة إلى كل أحد قبل االختبار له عجز
السفه عليك فغظه بحسن  بقبح  -من غاظك 

الحلم منه. 
الدنيا عمي عن سبيل  على  نظره  -من قصر 

الهدى
فقد  المطامع  دناءة  عن  نفسه  ينزه  لم  -من 

أذل نفسه وهو في اآلخرة أذل و أخزى
خير  وال  االجر  في  شريكان  والمتعلم  -العالم 

فيما بين ذلك.
-اللئيم ال يتبع إال شكله وال يميل إال إلى مثله.

مقالته  فعله  ووافق  عالنيته  -من طابق سره 
فهو الذي أدى األمانة وتحققت عدالته

-ثمرة العجز فوت الطلب

من اقوال أمري املؤمنني عليه السالم:

وفلكيًا  رحالة  كان  فقد  موسوعي،  عامل  970-1048م(   ( البريوني  أمحد  بن  الرحيان حممد  أبو 
وجغرافيًا وجيولوجيًا ورياضيايًا وفيلسوفًا وصيدليًا ومؤرخًا ومرتمجًا لثقافات اهلند.

وصفه بعض املؤرخني الغربيني مثل سارتون بأنه من أعظم العقول اليت عرفتها الثقافة االسالمية، وهو أول 
من قال إن األرض تدور حول حمورها، وتربو مؤلفاته على120 كتابًا ورسالة.

عام  حوالي  سبتمرب  شهر  يف  أوزبكستان  دولة  يف  خوارزم  عاصمة  )كاث(  ضاحية  يف  البريوني  ولد 
)362هـ(.

يف  العلماء  أهم  كأحد  البريوني  العامل  ويربز 
للمعادن  دراسته  اعتمدت  حيث  املعادن،  علم 
الشخصية،  والتجربة  الدقيقة،  املشاهدة  على 
والقدرة على الوصف الدقيق للمعادن، واستقراء 
النتائج من التحليل املنطقي لكل ظاهرة علمية، 

باإلضافة إىل الواقعية واألمانة العلمية.
اخلواص  بعض  بدقة  البريوني  وصف  وقد 
الفيزيائية للمعادن مثل: اللون – الربيق – املخدش 
– الشفافية – تشتت الضوء – الصالدة – اهليأة 
البلورية والوزن النوعي لعدد من املعادن واألحجار 

الكرمية.
ويعترب البريوني أول من فرق بني املعادن والفلزات 
املعدن  كلمة  استخدم  حيث  دقيق،  بشكل 
لوصف األحجار الكرمية، وكلمة الفلز لوصف 
والزئبق،  واخلارصني  واحلديد  والفضة  الذهب 
الناري  األصل  عن  علمي  بشكل  حتدث  كما 

ملعدن الياقوت أحد أهم األحجار الكرمية.

أول من فرق بني املعادن والفلزات البريوني
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يقال أّن أحد العلماء وامسه )مّله قطب( كان ميشي يف الشارع، فسقط رجل من سطح بيت على رقبة 
املّله، فانكسرت رقبته! يف حني مل يصب الرجل بسوء! فصار املاّل طريح الفراش يف بيته، واملؤمنون 
يذهبون لعيادته! فسألوه مرة: كيف حال املّله؟، أجاب املاّل وعلى وجهه ابتسامة: أي حال أسوأ من هذه 

احلال.. غريي يسقط وأنا تنكسر رقبيت!. 

دخل سارق بيت أحد العلماء الظرفاء، فأخذ يفتش يف كل زاوية من 
البيت فلم جيد شيئًا، فلما هّم باخلروج صفر اليدين، ناداه العامل 
حيث كان يراقبه: )انك جئت يف طلب الدنيا، فليس لدينا من الدنيا 
)نعم(.فاحتضنه  السارق:  قال  اآلخرة(؟،  من  شيئًا  تريد  فهل  شيء، 
العامل وعّلمه التوبة إىل اهلل حتى أسفر الصباح فصّليا وذهبا معًا إىل 
املسجد للدرس. فسأله تالمذته عن الرجل: من هذا؟، أجابهم: )أنه 
جاءني البارحة ليصطادني، ولكيّن اصطدته، فجئت به إىل املسجد(.

وهكذا اصبح السارق من مجلة التائبني املؤمنني.  

معروف الكرخي كان من العلماء العارفني باهلل 
الذي  بالعامل  واقتدى  مسجدًا،  مّرة  ذات  دخل 
إمام  التفت  الصالة  انتهت  فلما  فيه.  كان يصلي 
أين  من  يسأله:  الكرخي  معروف  إىل  اجلماعة 
أعيد صالتي  حتى  أصرب  معروف:  أجابه  تأكل؟ 

اليت صليتها خلفك ثم أخربك.
األرزاق  الشاك يف  أن  له:  قال  أعاد صالته،  فلّما 

شاك يف اخلالق!. 

كان أحد علماء الدين )الفقراء( ميشي مع ولده
الصغري خلف جنازة، فشاهد الولد امرأة

تبكي خلف اجلنازة وتولول وهي 
إىل مكان  اآلن  يأخذونه  )أن عزيزي هذا  تقول: 

ليس
فيه سراج وال فرش وال خبز(!

فالتفت الولد إىل أبيه فورًا وقال: هل يأخذون
هذه اجلنازة إىل بيتنا يا أبي؟

املاّدة  بدراسة  املختصُّ  العلُم  أّنه  على  الكيمياء  علُم  ُيعّرُف  الكيمياء 
اليت  كاّفِة  الّظروِف  يف  تسلُكُه  الذي  والّسلوِك  وُبنيِتها،  وخصائِصها، 
العلم  اسُم  األحيان  بعض  العلم يف  هذا  على  أيضًا  وُيطلُق  هلا،  تتعّرُض  قد 
املركزّي؛ ألّنه رابٌط رئيسيٌّ بني أنواٍع ُأخرى من العلوِم كربطه بني علَمّي 
القدماء  العرب  عند  الكيمياء  واجليولوجيا.  الفيزياء  أو  واألحياء،  الفيزياء 
كانت لعلم الكيمياء أهّميٌة عظيمٌة عند العرب القدماء، فقد اشُتهَر العديُد 
من العلماِء الكيميائّينَي العرب الذين استطاعوا إثراَء هذا العلِم باملكتشفاِت 
زالت  وال   ، رئيسيٍّ الّصيدالنّية بشكٍل  العلوم  فوّظفوه يف  واملهّمة،  اجلديدة 

بعُض املفردات الكيميائّيِة اليت ُتستعمُل يف يومنا هذا متأثرًة باّللغِة العربّيِة؛ ككلمة الُكحول اليت 
العلوَم الكيميائّيَة من اجلامعاَت  تعّلم األوروّبيون  »الغول«، وقد  العرب قدميًا باسم  بلغة  كانت تسّمى 
العربّيِة األندلسّيِة يف كّل من برشلونة، وُطَليِطلة، إىل أن انتشَر بهذا الّشكل الواسِع وتطّوَر إىل ما وصل 

إليه اليوم من مكانٍة عاليٍة جدًا متسُّ مستوياٍت عّدة.

كيف حال املاّل؟

جاء ليصطادني فاصدته

أن الشاك يف األرزاق 
شاك يف الخالق 
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قبل آدم..
كان نورا حتت العرش..

يقّلب يف الساجدين.. 
وملّا دنى وتدىل وكان قاب قوسني او أدنى..

كان.. نون، وطه ويس..
يا أرض تنوري.. ويا مساء تزيين..

جاء .. نور اهلل االزهر 
جاء، فتن�زلت املالئكة والروح.. وحتت ابواب اجلنان.. 

س��قطت األصنام وانطفأت نار اجملوس وانش��ق ايوان كس��رى وعاد إبرهة وأفياله 
كعصف مأكول.

ولد يتيما وعاش محيدا 
أشتق امسه من احملمود وكان أمحد وحمّمد.. رتل القرآن ترتيال
صار زمزم خري يف زمن اجلدب يوم ُبعث رسوال يف واد غري ذي زرع 

اخت��اره اهلل م��ن ش��جرة األنبي��اء ومش��كاة الضي��اء ومصابي��ح الظلم��ة وينابي��ع 
احلكمة.. صادقا أمينا، مصطفا، رسوال، نبيا، شهيدا، مبشرا ونذيرا..

هكذا هو حممد..
أحب��ه اهلل واصطف��اه واجتب��اه وقرّب��ه وأدن��اه، ف��كان صفوة اهلل وخلي��ل اهلل وكليم 

اهلل..
ما نبض قلبه اال حبب اهلل وما تنفس اال طاعة هلل.. 

فال عجب أنَّ اهلل ومالئكته يصلُّون عليه..
يا َأيَها الِذيَن آمنوا صّلوا عليه وسلموا تسليما..

فائق الشمريكان نورًا تحت العرش



عـــن عبد اهلل بن عمر قال : )ســـمعت احلســـن 

بـــن يلع عليهما الســـالم يقول : لو لـــم يبق من 

ادلنيـــا إال يوم واحـــد لطول اهلل عـــز وجل ذلك 

ايلـــوم حىت خيـــرج رجـــل مـــن ودلي ، فيمألها 

عدال وقســـطا كمـــا ملئت جـــورا وظلما (

كمال ادلين وتمام انلعمة : 318




