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الدراسات  قسم  رئيس  أكد 
خمططات  إجناز  والتصاميم 
املشاريع  من  لعدد  متكاملة 
العتبة  تنفذها  اليت  اجلديدة 
احلالية  السنة  خالل  املقدسة 
أفضل  وتقديم  العمل  لتطوير 

اخلدمات للزائرين الكرام.
األسدي  مهند  املهندس  وقال 
الوالية(:  لــ)جملة  تصريح  يف 
األمني  السيد  وتوجيهات  وفق 

باشر  راضي،  الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام 
من  اجلديدة  املشاريع  من  لعدد  متكاملة  تصاميم  بوضع  قسمنا 
أجل تطوير العمل وتقديم أفضل اخلدمات للزائرين الكرام، منها 
بكافة  واملتوسطة  االبتدائية  مبراحلها  األساسية  املدرسة  مشروع 
الذي  والكهربائية  وامليكانيكية  واإلنشائية  املعمارية  تفاصيله 
يأتي مساهمة من قبل العتبة املقدسة بتطوير البنى التحتية لقطاع 

التعليم يف حمافظة النجف األشرف.
مشروع  تصميم  والتصاميم  الدراسات  قسم  أجنز  كما  وأضاف: 
التصاميم  أحدث  وفق  العتبة  بآليات  الوقود خاصة  لتجهيز  حمطة 

واملواصفات الفنية من أجل سدِّ احتياجات آليات العتبة املقدسة من 
الوقود والزيت.

وتابع رئيس القسم حديثه قائال: إن القسم أجنز تصاميم متكاملة 
السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  صحن  مراقبة  مركز  ملشروع 
وآخر  للرجال  مراقبة(  )مركز  يتضمن  والذي  القدمية  واملدينة 
للنساء ومنظومة تعطري ومركز للصيانة بكافة تفاصيله املعمارية 

واإلنشائية وامليكانيكية والكهربائية .
يتمتعون  املهندسني  من  عدد  التصاميم  قسم  عمل  على  ويشرف 
اخلاصة  املشاريع  تصاميم  عاتقهم  على  وتقع  والكفاءة  باخلربة 

بالعتبة املقدسة .

أعلنت شعبة األملنيوم التابعة إىل قسم املنقوشات وإحياء الرتاث يف 
الدوائر احلكومية  لتزويد  استعدادها  املقدسة عن  العلوية  العتبة 
من  التغليف  وواجهات  املكتبية  املواد  من  باحتياجاتهم  واملواطنني 

مادة األملنيوم.
)جملة  لـ  تصريح  يف  منعم  مصطفى كريم  الشعبة  مسؤول  وقال 
الوالية( يتمثل عمل الورشة بصناعة األبواب والشبابيك و)احملجرات( 
ومقاطع واجهات البنايات حيث نعمل على تغطية احتياجات كافة 

أقسام العتبة املقدسة من مادة األملنيوم .
وأكمل حديثه: كما نعلن عن تنفيذ األعمال للدوائر احلكومية 
هذه  تأتي  إذ  املقدسة،  العلوية  للعتبة  العام  األمني  من  توجيه  بعد 
خالل  من  احمللية،  بالصناعات  السوق  رفد  طريق  يف  اخلطوة 
األعمال اليت تنفذها الشعبة  كصناعة )الكاونرتات، واحملجرات 

والشبايبك ومقاطع األملنيوم بكافة أصنافها(.
هذا وتعتمد الشعبة يف صناعة منتجها على كفاءة كوادرها املهرة 

من ذوي اخلربة و على مواد من مناشئ رصينة .

الرتاث يف  وإحياء  املنقوشات  قسم  إىل  )p.v.c(التابعة  وحدة  تعمل 
العتبة العلوية املقدسة على سد احتياجات أقسام العتبة املقدسة ورفد 

مشاريعها من خالل تزويدها بـكل ما حتتاجه ضمن اختصاصها.
الوالية(  لــ)جملة  تصريح  يف  حممد  مقداد  الوحدة  مسؤول  وقال 
:إن الوحدة تقوم بتنفيذ األعمال لكافة أقسام العتبة املقدسة من 
األبواب والشبابيك والقواطع فضال عن املشاريع املتعلقة بالعتبة أو 

الدوائر ومؤسسات الدولة واملواطنني بعد فتح باب االستثمار.
وأضاف » ان املكائن املستخدمة يف العمل واملواد األولية هي من 
مناشئ عاملية, حيث يتكون املعمل من القطع حبسب مراحل العمل 

ومن أهمها ) مرحلة الفصال , والكبس , واللحام , والتفريز(«.
وتابع » وجلانب االستثمار حيز يف أعمالنا إذ تقوم الوحدة بتنفيذ ما 
يصلها من طلبات املؤسسات احلكومية ودوائر الدولة قبل الكشف 
املوقعي من خالل فريق عمل ألخذ القياسات للمواد املطلوب تصنيعها 

فضال عن تقديم اخلدمات ملنتسيب العتبة العلوية املقدسة.

قسم الدراسات والتصاميم ينجز مخططات عدد من املشاريع الخدمية

شعبة األملنيوم تعلن عن استعدادها لتجهيز 
الدوائر واملؤسسات بمنتجاتها املتنوعة

وحدة )p.v.c(.. جهود كبرية وخربات 
متنوعة لتنفيذ املشاريع املختلفة
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أقامت شعبة التواصل اخلارجي التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة 
دورة يف أصول التحقيق.

دورة  أقمنا  الوالية:  جمللة  تصريح  يف  النجفي  ناصر  الشيخ  الشعبة  مسؤول  وقال 
الدينية حبضور احملقق  الشؤون  الدينية يف قسم  العلوم  التحقيق لطلبة  تطويرية يف 
مساحة الشيخ جنم الدين الطبسي )دام توفيقه( يف املدرسة الغروية داخل الصحن 

العلوي املطهر.
مواضيع  الكتب يف  الدورة حماضرات حول حتقيق  هذه  ألقيت يف  قائاًل:  وأوضح 
خمتلفة من التاريخ والسرية والفقه واألصول، وحثَّ الشيخ الطبسي الطلبة على املزيد 

من حتقيق الكتب، وإحيائها ومراجعتها وتقدميها للناس لالنتفاع بها.
من  هلم  قدمه  ما  على  لسماحته  وامتنانهم  الطلبة شكرهم  قدم  الدورة  ختام  ويف 

جمهود .

أعلنت إدارة قسم الزراعة والثروة احليوانية التابع للعتبة العلوية املقدسة، 
عن تهيئة 100 دومن وعدد من البيوت البالستيكية كمساحة زراعية 
خاصة بزراعة اخلضراوات واحملاصيل األخرى املختلفة دعمًا للمنتوج 

الوطين للوصول اىل االكتفاء الذاتي يف هذا اجملال.
وقال رئيس القسم املهندس مصطفى عنرب يف تصريح جمللة الوالية : 
بتوجيه من األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يستمر القسم بربناجمه 
اخلاص يف مزرعة فدك فيما يتعلق بتهيئة املساحات الزراعية ملوسم 
اخلضار  من  احملاصيل  زراعة  لربنامج  تنفيذه  مع  املقبل،  الربيع 

للمومسني الشتوي والصيفي.
وأكد املهندس عنرب« مت تهيئة 100 دومن كمساحات زراعية لزراعة 
ومجيع  الربيعية  الزراعة  وكذلك  والشتوية  الصيفية  احملاصيل 
والباذجنان  واخليار  البطاطا  بزراعة  حماصيل  اخلاصة  املستلزمات 

والثوم والبصل والباميا فضال عن حمصول الطماطم.
مت  قائال:  املوسوي  صاحل  البستنة  شعبة  مسؤول  أوضح  جانبه  من 

ختصيص 12 دومنا للزراعة املكشوفة اخلاصة مبحصول البطاطا، 
الباذجنان متداخلة مع زراعة اخليار، وختصيص  لزراعة  و12 دومنا 
ستة دوامن لزراعة الباميا، ومثلها لزراعة البصل وأخرى لزراعة الثوم.

وبنّي املوسوي: فيما يتعلق بزراعة اخليار مت تهيئة 18 بيتا بالستيكيا 
برباجمها  يتعلق  فيما  املزرعة  أرجاء  يف  مستمر  والعمل  األمر  هلذا 

الزراعية امليدانية ملختلف احملاصيل األخرى.

قسم الشؤون الدينية يقيم دورة تطويرية يف أصول التحقيق

وحدة الخرسانة الرغوية تعلن عن تنفيذ األعمال الخارجية 
بعد تحقيق االكتفاء الذاتي

قسم الزراعة والثروة الحيوانية يعمل على 
توفري )100( دونم لزراعة مختلف املحاصيل

أعلنت وحدة اخلرسانة الرغوية التابعة إىل شعبة اإلنتاج يف قسم الشؤون 
اهلندسية والفنية استعدادها لتنفيذ خمتلف األعمال باعتماد التقنيات 
احلديثة يف جمال اخلرسانة الرغوية )فوم كونكريت العازل( وعلى 

مستوى عاٍل من الدقة.
وقال مسؤول شعبة اإلنتاج املهندس مصطفى جميد حمبوبة يف تصريح 
لــ)جملة الوالية(:بتوجيه من األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس 
حتقيق  وبعد  اهلندسية  الشؤون  قسم  ورئيس  راضي،  الشيخ  يوسف 
مت  املقدسة،  العتبة  إىل  التابعة  املشاريع  الذاتي يف خمتلف  االكتفاء 
افتتاح باب االستثمار لتنفيذ األعمال اخلارجية ملنتسيب العتبة واملواطنني 
من أبناء احملافظة وإجناز أعمال تغليف سطوح املباني باعتماد التقنيات 

احلديثة.
وأضاف: لقد أجنزت كوادرنا عددًا من األعمال يف خمتلف املشاريع 
مبحيط العتبة املقدسة وخارجها، حيث كان اإلجناز يف املشاريع اليت 

مت تنفيذها على مستوى عاٍل من الدقة«.
من جانبه أوضح مسؤول وحدة اخلرسانة الرغوية املهندس ياسر عبد 
الزهرة، ان جممل األعمال اليت مت تنفيذها يف املشاريع السابقة بلغت 
مساحتها ما يقارب 2000م2 خالل شهر كانون األول من العام 2019.

وأكمل حديثة: ومن هذه املشاريع مركز الكوثر الصحي وصحيات 
رقم )1( عند مدخل شارع الصادق )عليه السالم(، اما املشاريع األخرى 
اليت مت تنفيذها خارج املدينة القدمية فهي اسرتاحة املرتضى )مزرعة 
عمود 96( على طريق كربالء ، والدور املستحدثة يف جممع قنرب ، 

وورش وخمازن حي عدن«.
العتبة املشاريع اخلارجية من خالل  هذا وتنفذ بعض أقسام ومفاصل 
للمواطنني من  الضوابط وشروط اجلودة خدمة  االستثمار( وفق  )باب 

أبناء حمافظة النجف األشرف.
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املقدسة عن  العلوية  العتبة  والفنية يف  اهلندسية  الشؤون  أعلن قسم 
حتقيق نسب اجناز متقدمة مبشروع )بناية املطبخ املركزي( الواقع 
يف صحن فاطمة الزهراء )عليها السالم( الذي تبلغ مساحته 1800م2.

وقال املشرف على املشروع املهندس حممد عبد الكريم،يف تصريح 
الثاني ضمن  الوالية(:ان املطبخ املركزي يقع يف السرداب  لــ)جملة 
)عليها  فاطمة  من صحن  الشمالي  اجلزء  الواقعة يف  املضيف  بناية 
ويستوعب 75 طباخا  الكلية حنو1800م2  وتبلغ مساحته   ) السالم 
جمهزا بأنابيب الغاز السائل، ويضم مخس غرف خاصة بتجميد املواد 

الغذائية  معزولة بصورة كاملة.
وأضاف: إن املطبخ جمهز مبصاعد كهربائية خاصة بنقل األطعمة 
وهو قادر على جتهيز أكثر من 30 ألف وجبة طعام يف اليوم الواحد.

 يذكر أن نسب اإلجناز الكلية للمشروع بلغت حنو 72 % .

يعمل قسم التصنيع احِلريف يف العتبة العلوية املقدسة بتنفيذ خمتلف األعمال 
احلرفية ورفد مشاريع العتبة اخلدمية خبربات ومهارات منتسيب القسم.

وقال معاون رئيس القسم عالء البديري، لــ)جملة الوالية(: ان كوادر القسم 
املياه  لنقل  حوضية  تصنيع   , منها  ومتنوعة  عديدة  أعمال  باجناز  باشرت 
لرت   3000 سعة   ) ستيل  )الستانلس  مادة  من  )تنكر(  للشرب  الصاحلة 
بسمك 3 ملم إىل قسم الزراعة والثروة احليوانية  ’ فضال عن تصنيع جهاز 
خالط عدد 2 خللط املواد األولية  لصناعة املنظفات، حيث أن العمل يف 

مراحله النهائية.
لتصنيع  بتصنيع ماكنة  القسم  الفنية يف  الكوادر  وأضاف: كما قامت 
العلف احليواني )جمرشة ( خاصة بقسم الزراعة والثروة احليوانية والعمل يف 
مراحله النهائية، وهناك أعمال أخرى  تشمل تصنيع الكراسي املتحركة 
والثابتة من مادة الستانلس ستيل  لسد احتياجات األقسام يف العتبة املقدسة 

فضال عن فتح باب االستثمار للمنتسبني واملواطنني دعما للمنتوج احمللي.

باشرت شعبة تنقية املياه والصناعات الكيمياوية يف العتبة العلوية 
املقدسة بتصنيع منظومات تنقية املياه بسعات خمتلفة لتزويد مشاريع 

العتبة ورفد السوق احمللية.
وقال مسؤول الشعبة املهندس فاضل الطباطبائي يف تصريح لــ)جملة 
املقدسة،  العلوية  للعتبة  العام  األمني  السيد  من  بتوجيه  الوالية(: 
مياه  تنقية  منظومات  بتصنيع  بدأنا  راضي  الشيخ  يوسف  املهندس 
الشرب بأحجام وسعات متعددة، إذ مت جتهيز أول منظومة ملزرعة 

فدك بسعة 6 مرت مكعب يف الساعة.
وأضاف« لدينا أعمال استثمارية أخرى منها تزويد منظومة ملسجد 
الكوفة املعظم بسعة 4 مرت مكعب يف الساعة، وغريها حيث نعمل 
على تصنيع منظومات تنقية املياه بسعات وبأحجام خمتلفة وحسب 

الطلب لرفد السوق احمللية.
 وعن طبيعة املواد املستخدمة بنّي قائال: إن املواد األولية املستخدمة 
املضخات  وتشمل  عاملية،  مناشيء  من  هي  املنظومات  تصنيع  يف 
واألغشية املقاومة  للظروف اجلوية، حيث بدأنا بتطوير منظومات 

مزرعة فدك وصيانتها وتزويدها بأجهزة للمضخات املوجودة.
وعمدت العتبة العلوية املقدسة على إقامة خط إنتاجي لسد حاجة 

العتبة والسوق احمللية بعد اإلكتفاء الذاتي باستخدام مواد أولية من 
مناشئ عاملية وحبرفية عالية اعتمادا على كفاءة كوادرها، من 
ذلك صناعة السخانات، وسيارات الشحن الكهربائي، ومنظومات 

الكهرباء، واملواد الداخلة يف التنظيف وغريها .

شعبة تنقية املياه ترفد مشاريع العتبة بمنظومات تنقية
 حديثة وبسعات مختلفة

اإلعالن عن نسب إنجاز متقدمة يف بناية املطبخ املركزي

قسم التصنيع الحريف ينجز عددًا من املعدات واملكائن
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أطلقت شعبة الرتبية والتعليم التابعة ملركز القران الكريم يف العتبة العلوية 
املقدسة دورات ختصصية يف األطوار القرآنية وبالطريقتني العراقية واملصرية.

لـ)جملة  تصريح  يف  الشمري  شالكة  أمحد  األستاذ  الشعبة  رئيس  وقال 
الوالية( » مت تسجيل 106 طالب ومن خمتلف املراحل العمرية يف شعبة الرتبية 
والتعليم فقط ملادة املقامات القرآنية، حبسب طرق القراءة املشهورة - الطريقة 
العراقية والطريقة املصرية، كل طريقة أربع مراحل تنتهي بدورة ختصصية 

للمستويات املتقدمة حيث تستضيف الشعبة كوادر خمتصة إلدارتها.
وعن املنهج التدريسي يف الدورة، أوضح الشمري: أعدت الشعبة منهجا علميا 
يستند  والتعليم  الرتبية  شعبة  يف  العلمية  اللجنة  وضعته  دليل  وفق  متطورا 
إليه أستاذ املادة يف معرفة اخلطة الزمنية واملنهجية اليت يسري عليها خالل 
الدليل،  هذا  والتقويم يف  القياس  معايري  اىل حتديد  باإلضافة  الدورة  فرتة 
وخبصوص الربنامج العملي والعلمي يف الدورات فقد مت حتديد مقاطع قرآنية 
ألبرز قراء العامل اإلسالمي تناسب كل مرحلة من املراحل وحبسب الطريقة 

العراقية أو املصرية.

الكهرباء  لقسم  التابعة  الكهربائية  السيطرة  شعبة  مسؤول  أكد 
منظومات  لوحات  من  عدد  إكمال  على  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 
التحكم والسيطرة ملختلف املشاريع اليت تنفذها الكوادر اهلندسية 

يف العتبة املقدسة.
وقال مسؤول الشعبة قصي الطرحيي،  يف تصريح جمللة الوالية: إن 
كوادره أكملت عمل وتنصيب حنو)15( بوردا بقدرات عالية وأمحال 
القدمية  املدينة  داخل  املقدسة  للعتبة  التابعة  املشاريع  يف  خمتلفة، 
منطقة  يف   )3( رقم  صحيات  مشروع  املشاريع  هذه  ومن  وخارجها 
احلولي واملركز التسويقي يف حي األمري ومشروع دار القرآن الكريم 

يف حي احلنانة. 
وأضاف الطرحيي: إن كوادره تواصل العمل يف اجلملونات اخلاصة 
بقسم النجارة يف املوقع اجلديد جلملونات الورش واآلليات يف منطقة 

احلولي ,وكذلك مجلون قسم دار أبي طالب للطباعة. 
اخلاصة  األجهزة  ومحاية  لتشغيل  هي  التحكم  لوحات  إن  وتابع: 
متغري   )ACE DRIVER( بنظام  منها  البعض  ويعمل  باملشاريع 

 )SOFTE STARE( بنظام  فيعمل  اآلخر  البعض  أما  الضغط 
ولوحات حتكم أخرى تعمل على التحويل بني فيوزات الكهرباء مت 

. )ATS( تصميمها وفق نظام

العلوية  العتبة  يف  املخازن  قسم  إىل  التابعة  املفقودات  شعبة  تسعى 
الرمسي  املوقع  طريق  عن  ألصحابها  املفقودات  إيصال  إىل  املقدسة 

للعتبة املقدسة أو االتصال عرب اهلاتف اجلوال وغريها من الوسائل .
 وقال مسؤول الشعبة، فالح عبد احلسن الشيباني، لـ)جملة الوالية(: 
إن عملنا يتضمن احملافظة على املفقودات وإعادتها إىل أصحابها من 
خالل طرق  عدة، كما أنها تعد حلقة الوصل بني  الزائر ومفقوداته.

وحول طبيعة عمل الشعبة وتفرعات عملها، حتدث  الشيباني قائال: إن 
الشعبة تتكون من مخس وحدات هي )املصوغات واألحجار الكرمية 
, املبالغ املختلفة , احلاسبة واملستمسكات , اخلزن  ، املواد العينية 
سجالت  يف  عليها  العثور  يتم  اليت  املواد  إدخال  يتم  حيث  العطاء(، 
خاصة حبسب وصل استالم يتضمن نوع املادة ووزنها إن كانت من 

املصوغات الذهبية او الفضية او األحجار الكرمية.
وفيما خيص أجهزة النقال ) اهلاتف اخللوي( فقد بنّي إنه: تتم متابعتها 
من خالل اإلتصال بها من أجهزة أخرى ألصحابها، وإذا مل يتصل أحد 
تبادر الشعبة باالتصال من أجل الوصول والتعرف على أصحابها ضمن 
آلية عمل دقيقة متبعة، أما املفقودات من املستمسكات الرمسية فيتم 

على  العثور  يتم  أن  إىل  ورمسية  دقيقة  معها ضمن خطوات  التعامل 
أصحابها.

وينشط عمل الشعبة يف أيام الزيارات املليونية حتديدا حيث تعمل على 
املفقودات ألصحابها  آليات عملها إليصال  وتطوير  نشاطها  تكثيف 

الشرعيني .

شعبة السيطرة الكهربائية تكمل عددًا من لوحات منظومات التحكم والتشغيل 

بمشاركة أكثر من 100 طالب..
 مركز القرآن الكريم يطلق دوراته 

التخصصية يف األطوار القرآنية

شعبة املفقودات...جهود حثيثة لخدمة الزائرين وإيصال املفقودات ألصحابها
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معمل غسل السجاد 
جهود كبرية لخدمة 

مرقد أمري املؤمنني)عليه السالم(

تبذل الكوادر العاملة يف معمل غسل السجاد التابع لقسم الشؤون 
اخلدمية يف العتبة العلوية املقدسة جهودا كبرية خلدمة املرقد 
العلوي املطهر من أجل تقديم أفضل اخلدمات للزائرين الكرام.

وقال مسؤول شعبة معمل غسل السجاد سالم جبار نعمة العامري:  
وقرابة  سجادة،   1200 اىل   1000 من  شهريا  يستقبل  املعمل  إن 
)4-6( آالف بطانية ختضع مجيعها ملراحل عدة يف طريق الغسل 

والتنظيف. 
وحول عملية الغسل واملراحل اليت متر بها أوضح العامري قائال : 
تبدأ مرحلة الغسل من دوالب طرد األتربة ومن ثم يتم الغسل عن 
طريق املاكنة اخلاصة هلذا الغرض ومن ثم االنتقال إىل ماكنة 
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التنشيف قبل مرحلة نشر السجاد .
وحجم  نوع  حبسب  ختتلف  السجاد  غسل  طريقة  :إن  وتابع 

السجادة حيث يتم غسل بعض أنواع السجاد يدويا، أما خبصوص 
 )50( منها  الواحدة  تستوعب  غساالت حبجم كبري  فهناك  البطانيات 

نشافة  ثم  أوىل  كمرحلة  التنشيف  أحواض  إىل  ذلك  بعد  ترسل  بطانية، 
حرارية تصل درجة حرارتها إىل 70 درجة مئوية من أجل قتل البكترييا .

وعن تشكيالت شعبة معمل غسل السجاد اإلدارية بنّي العامري : تتكون الشعبة 
من )وحدة الغسل الثقيل( وختتص بغسل السجاد يف العتبة املقدسة واملواقع األخرى، 
ويكون ذلك عادة بعد إمتام الزيارات فيتم غسله وترتيبه وإعادته اىل املخازن, و)وحدة 
الغسل اخلفيف( وختتص بغسل البطانيات اليت تصل املعمل بعد انتهاء مراسم الزيارات 
فيتم غسلها وترتيبها وإعادتها اىل املخازن، باإلضافة اىل )وحدة الصيانة ( اليت تنحصر 

مهمتها صيانة األعطال اليت قد تطرأ على  مكائن الغسل .
 يذكر أن املعمل أعلن استعداده لتنفيذ األعمال اخلارجية من غسل وتنظيف جلميع 

مؤسسات الدولة واملواكب احلسينية واملزارات واملواطنني .
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افتتاح مجمع صناعي لصيانة اآلليات والنجارة 
افتتح األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
واإلنتاج  التصنيع  ألقسام  الجديد  املوقع 
منطقة  يف  والنجارة(  اآلليات  )صيانة 
التحتية  البنى  مشاريع  ضمن  الحولي 
وذلك  كبرية،  أهمية  العتبة  توليها  التي 
ورؤساء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بحضور 
من  كبري  وعدد  والشعب  األقسام 

املنتسبني يف العتبة املقدسة .
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الشيخ  يوسف  املهندس  العام  األمني  وحتدث 
راضي  لـ ) جملة الوالية ( عقب حفل االفتتاح 
قائال: نعمل منذ عام للوصول اىل افتتاح هذه 
القدمية  الورش  بني  وسطية  تعد  اليت  املرحلة 
العمل  تغطي  أن  نأمل  اليت  املستقبلية  واملواقع 
احلالي واملستقبلي تزامنا مع االنفتاح الكبري 
املشاريع  يف  املقدسة  العتبة  تشهده  الذي 
من  متثله  وما  والزراعية  واإلنتاجية  الصناعية 
سدٍّ ملتطلبات السوق وتشغيال لأليدي العاملة .

الصناعي  اجملمع  يقع  راضي:  الشيخ  وأضاف 
ويضم  م2،  ألف   )20( بـ  تقدر  مساحة  على 
جمموعة من الورش واملشاريع جهزت بالشوارع 
اخلدمية والبنى التحتية األخرى اليت حيتاجها 
اجملمع والعاملون فيه على أمل أن تكون مرحلة 
جمريات  مع  تزامنا  كربى  ملرحلة  وانطالقة 
مستقبال  للعتبة  اإلنتاجي  والتطور  التوسع 
نقدر  واليت  املتكاملة(  )الورشة  بإنشاء  وذلك 

مساحتها بـ ) 1000 ( دومن .
اآلليات  رئيس قسم صيانة  أوضح   من جانبه 
محيد  ثائر  املهندس  التخصصية  واملعدات 
من  إنشاؤه  مت  اجلديد  اجملمع  قائال:  حممد، 
والشؤون  والتصاميم  الدراسات  قسمي  قبل 
قاعات   )  10( يضم  وهو  والفنية،  اهلندسية 
كربى، ستة منها لقسم الصيانة وثالثة لقسم 
النجارة، فيما ستخصص قاعة لعرض منتوجات 

القسمنّي .
وعن املشاريع املستقبلية بنّي رئيس القسم قائال: 
إن التوجه حاليا حنو فتح باب االستثمار لصيانة 
آليات وعجالت املواطنني واملؤسسات الرمسية، 
اخلاصة  الشحن  لسيارات  اإلنتاج  وتكثيف 
التصنيع،  خطط  وتطوير  الزائرين،  بنقل 
وإقامة برامج التدريب لتنمية قدرات العاملني،  
لدعم  املهنية األكادميية  واستقطاب اخلربات 
الثقة  عند  نزوال  واالنتاج  التصنيع  برامج 
الكبرية من قبل اجملتمع جتاه منتوجات العتبة 

العلوية املقدسة.
النجارة  قسم  رئيس  أوضح  ذاته  السياق  ويف   
الوالية(:إن  )جملة  لـ  حديث  يف  فتالن،  أمحد 
آالف   )5( بـ  تقدر  للقسم  اجلديدة  التوسعة 
يف  اإلجيابية  النتائج  من  الكثري  وحتمل  م2، 
عمل الكوادر الفنية، وسنعمل على ختصيص 
مساحة واسعة لعرض منتوجات وأعمال النجارة 

املختلفة« .
وفق  بصناعتها  منتوجاتنا  تتميز  بقوله:  وأشار 
احلديثة  والتصاميم  واملكننة  الطرق  أحدث 
وحبرفية  املوديالت  وجبميع  للتطور  املواكبة 
أنواع اخلشب، كما باشرنا  عالية ومن أجود 
بفتح باب االستثمار أمام املواطنني واملؤسسات 
عن  فضال  األثاث،  تصنيع  يف جمال  الرمسية 

تلبية احتياجات العتبة العلوية املقدسة.
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القائُل يقول  ومــــا  أقول  ماذا 
كليـلٌة بعــَــدهنَّ  احلساب  عني 
ومسينٌة غّثٌة  الفضائــــــِل  كلُّ 

صفاِتِه  حبسن  الّدنيا  طّبَق  من 
صفاتِه مجيُع  حُتصى  أن  هيهاَت 
ُحّبِه َفُم  الذي  احلسن  أبــو  هذا 
وحبُُّه هواه  َلَيْشـــــــــغلين  إني 
املرتضى حبَّ  بأنَّ  علمُت  ملا 
أعمالــــُــــنا وحببِِّه  به  مُتضى 
هــــمومُه تزول  أن  تعّذَر  من  يا 
وحتريت أسبــــــــابه  وتقطعت 
سهامه الزمان  قوس  من  ورمته 
هذا الدواُء إذا أردَت إىل الشفــــا
بضريـــــــحِه املرتضى  مقام  هذا 
حاجٍة يف  ســـــــــائال  يوما  ردَّ  ما 
مجيعهـــــــا العلوُم  فيه  الذي  َفهَو 
فحـــــاذرْن الغزير  العلم  من  حبٌر 
بـــــــــــــــه بسلطاٍن  إاّل  تنُفَذْن  ال 
كم ضلَّ فيه وكم ُهدي من معشــٍر
بعزمِه احلروب  يف  املنايا  يلوي 
والبعُض يبكيه اليتيُم إذا بـــــكى
كنفسِه النيبُّ  مسـّـــــــــاه  وِلذاك 
وطوى الّسماَء على الرباِق بسرعٍة
جلـــــــــــيًَّة الوصيِّ  مقامات  فرأى 
منوذجــًا السماء  يف  حليدر  ورأى 
ُعجــــــــابٌة البتول  أبي  بقلِب  دبَّْت 
هْل كـــــــــان سرًا خافيًا عن أمحٍد
طـــــــيِِّه فـــي  تســــاؤٍل  وُربَّ  كاّل 
لنوالـــــــــه دنا  فمـــا  العقوَل  ُيعيِي 
نوُر الّسما الكراُر ما إْن سامـــــَـه
زيٌت ُينري الكوَن يف مشكـــــــــاتِه
وتـــــبــّيــــنوا تعّلــموا  ُملحدوَن  يا 
خــــرافٍة اخللَق حمض  أنَّ  سلَّمُت 
مـــــــــعًا نَطقا  دمًا   أوْ  وبأنَّ حلمًا 
ٍق مصدِّ غيــــــــَر  سلَّمُت  انين  َوَلو 
أبعـــــــادِه يف  الكراَر  فلتدرسوا 
مثلُه نربَِّي  بأْن  نستطيــــــــع  هْل 
بقــــــبــــــرِه الالئذيَن  جيري  مْيٌت 
يا حُمرَج الكّفار عندَك أيقــــــنـوا
ُصدفة يربهَن  بأْن  يستطيـــُع  من 

فضائُل النجوم  عدَد  له  من  يف 
بـــــاقُل واملعّدُد  صّما  واألذن 
كـــــوامُل فْهي  الكرار  لدى  إاّل 
قالئُل  اآلخــــرين  يف  وصفاُته 
فاضُل  أو  عــــــامٌل  حيتويها  أو 
آكـــــــــُل الربية  من  للسيِّئات 
واصُل أجٌر  فـــيه  خرٍي  كلِّ  عن 
العامُل إليه  يصبو  ما  خرُي  هو 
كالئُل  كلهنَّ  حيدر  وبغري 
حتايُل الزمان  على  لديه  وخوى 
َتــــــــــداوُل بالنائباِت  له  نفٌس 
مقاتُل الّصميِم  يف  منُه  وُاِصنَب 
حائـــــــُل داٍء  كلِّ  عن  به  دربًا 
املائُل  ويستقيم  الّسقيُم  ُيشــفى 
مسائُل عليه  استعصْت  وال  أَبدًا 
والّشامــُل مشهوُرها  مكنونها 
إن ُغْصَت فيِه أن يكلَّ الكاهُل
القاتُل  الطموح  بعض  فمن  ال  أو 
فاحذر فقد يكفيك مـنه الساحُل
ســـــــائـــُل أتاُه  لو  ُيلوى  وتراه 
عاجـــُل موٌت  فْهـــــــَو  عليِه  إاّل 
إْذ مل يكْن يف الوصِف حٌد فاصُل  
َتَتـواصُل طبـــــــــاقها  تكاُد  منها 
أوائـــــــُل َوْهَي  الصبِح  كتجّليات 
تتبـــــــــادُل لثَمُه  املالئَك  ورأى 

تســــــاؤُل  الفؤاِد  يف  عّما  وأماَط 
الســــــــائُل دراه  قد  ُسؤٍل  ُربَّ  أو 
مكنوُن سٍر فيه مـغــــزًى هــــــائُل
العاقـــــــــــُل اجلنوُن  به  وظـُنَّ  إاّل 
جـاهـــُل إاّل  الشمِس  بضوء  َشَبهًا 
حـــــــــــــاصُل     فيِه  اهلل  لنور  َمَثٌل 
هْل ُصدفٌة هذا اإلماُم الكــــــــامُل
نــتــجادُل بــــــــــه  َسَفهًا  وبأننا 
غـــــــاِفُل عنها  ألعلُم  ُصدفٍة  يف 
بـــــــــــاذُل براها  ما  الربّيَة  أنَّ 
ومعــــــامــُل خمابٌر  أنتجته  هْل 
متواصُل  تطويــــــرِه  يف  والعلُم 
فاعـُل  هو  ما  )دوكنز(  فلتسألوا 
حتـايـُل و)النشوَء(   ) )الرّتَّقَي  أنَّ 
عـــــــــادُل تأّمَل  إذا  أنتجتَك  مـا 

ماذا أقول
شعر/ ابراهيم الكعبي



 العدد 137- لشهر رجب 1441ـه



إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

السيِّدة زينب)عليها السالم(.. 
مسرية جهـــاد وصرب

  ُأسس ومبتنيات املنهج 
السياسي يف فكر اإلمام...



معني أو شخصي حُمدد  بقدر ما كانت تؤسس لبناء ذهنية 
عامة لكل من ُيريد أن يتوىل منصبا أو ُتناط به مسؤولية ما، 
فاالرتكازات الثالث اليت ابتناها أمري املؤمنني )عليه السالم( 
يف املنهج السياسي متمثلة يف وضع ورسم منهج استباقي لوالتِه 
كبرية  أبعادًا  طياتِها  يف  حتمل  للمهمة  توليهم  قبل  وُعمالِه 
أهمها الضرورة يف بيان وتبيني برنامج العمل امُلناط بامُلكلف 
أو حجة  عذر  لُه  يبقى  ال  لكي  هلا  استالمِه  قبل  باملسؤولية 
فيما بعد بعدم علمِه حني يرتكب خطأ ما، وداللة هذا األمر 
نستشفه من خالل نصوص نهج البالغة يف وصية اإلمام علي 

منا  تستلزم  العلوية  الشخصية  جلوانب  املتكاملة  املنظومة 
إضاءات  على  للوقوف  املتالطم  حبرها  عباب  يف  منخر  أن 
)عليه  علي  لإلمام  االتباع  حمورية  يف  السالكني  طريق  ُتنري 
السالم (، وال ميكن حصر املتبوعية يف اإلطار النظري ما مل 
ُتستنزل على أرض الواقع لتصبح بعد ذلك برنامج عمل واقعي 
وملموس، ويف هذا الصدد حناول أن نضع حروف أمري املؤمنني 
)عليه السالم( يف اجلانب السياسي موضع التنفيذ والتوظيف 
للنظم السياسية، هذا إذا ما علمنا أن كالم وتوجيهات سيد 
زمين  نطاق  تكن حمصورة ضمن  مل  السالم(  )عليه  البلغاء 

  ُأسس وُمبتّنيات املنهج السياسي يف فكر اإلمام علي)عليه السالم(  
)قراءٌة يف التوظيف والداللة للتطبيقات السياسية املعاصرة (

د. علي زناد كلش
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عملية التغيري اإلداري املستمر، وداللة ذلك جنده يف قوله)عليه 
السالم( لعاملِه ومبعوثه إىل أذربيجان األشعث بن قيس: »َوِإنَّ 
َعَمَلَك َلْيَس َلَك ِبُطْعَمٍة َوَلِكنَُّه يِف ُعُنِقَك َأَماَنٌة َوَأْنَت ُمْسرَتًْعى 
اِطَر ِإالَّ ِبَوِثيَقٍة«،  مِلَْن َفْوَقَك َلْيَس َلَك َأْن َتْفَتاَت يِف َرِعيٍَّة َواَل خُتَ

إذ نستظهر دالالت عديدة من هذا القول منها:
أواًل: أن املتولي ملنصب مسؤول وحُماسب، ليس مصانًا أو معفوًا.

ثانيًا: أن املسؤول ممنوع من االستبداد، ومطالب بتقديم الوثائق 
اليت ُتثبت صحة املعلومات، وهو ما نسميه اليوم بنزاهة اجلهاز 
اإلداري، وسري عمله اخلدمي بسالسة من دون تعقيد أو روتني، 

مما ُيغلق منافذ الفساد اإلداري واملالي.
القفز  ميكن  ال  اليت  املُلّحة  الضرورات  من  جند  هنا  ومن 
ألمري  السياسي  الفكر  مبنهجية  املبدئي  االلتزام  هي  عليها 
املؤمنني)عليه السالم( وتوظيفها يف احلياة السياسية املعاصرة، 
بل  عادي  شخص  من  تصدر  مل  املنهجية  هذه  وأن  سيما  ال 
الصائبة  ووضع بصماته  املتعددة  احلياة جبوانبها  استخرب  من 
فيها، ومل يكتِف اإلمام)عليه السالم( بذلك بل تعداه إىل وضع 
السابق  االختبار  جمهر  حتت  للوزراء  الدقيق  االختيار  عملية 
ألنهم ميثلون املرآة العاكسة للخليفة، وهلذا جند احلركات 
على  قائمة  السالم(  علي)عليه  اإلمام  فكر  يف  التصحيحية 
عملية  تكون  أن  السالم(  اإلمام)عليه  ُيريد  إذ  وساق،  قدم 
إىل  تستند  واقعية،  مرتكزات  على  قائمة  للوزراء  االختيار 
عملية  مع  يتعاطى  السالم(  كان)عليه  لذا  وأرقام،  مؤهالت 
التعيني الوزاري مبا يتناسب مع أهمية املوقع وحساسيته، وما 
يعنيه تشكيل الوزارة من دالالٍت تتلخص يف تقديم اخلدمات 
هذا  وصورة  احلياتية،  معاناتهم  على جتاوز  وإعانتهم  للناس، 
االختيار املوضوعي للوزراء جنده يف كالم أمري املؤمنني)عليه 
السالم( ملالك األشرت)رض( »ِإنَّ َشرَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن ِلأْلَْشَراِر 
ِبَطاَنًة  َلَك  َيُكوَننَّ  َفاَل  اآْلَثاِم  يِف  َشِرَكُهْم  َوَمْن  َوِزيرًا  َقْبَلَك 
َلِف  َلَمِة َوَأْنَت َواِجٌد ِمْنُهْم َخرْيَ اخْلَ َفِإنَُّهْم َأْعَواُن اأْلََثَِة َوِإْخَواُن الظَّ
ْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم َوَنَفاِذِهْم َوَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم َوَأْوَزاِرِهْم  مِمَّ
ِإْثِه«،  َعَلى  آِثًا  َواَل  ُظْلِمِه  َعَلى  َظامِلًا  ُيَعاِوْن  مَلْ  ْن  َوآَثاِمِهْم مِمَّ
وهنا جند احلرية الكاملة يف عملية االختيار غري اخلاضعة 
حملاصصة ومماألة وحماباة ُتسهم بالتالي يف استتباب األوضاع 
وصيانة حقوق الناس، فال أقدمية زمنية أو كرب يف السن يف 
عملية االختيار إذا اصطدمت بإنعدام النزاهة، وغياب العدالة، 

وتقديم احملسوبيات على حساب الكفاءة واملهنية.
إمجااًل نستطيع القول أن املفاهيم السياسية اليت قدمها أمري 
قوميًا  منهجًا  ُتعدُّ  السالم(  طالب)عليه  أبي  ابن  علي  املؤمنني 
املختلفة،  والتنمية جبوانبها  العدالة  ُأسس  وسليمًا يف حتقيق 
وإذا أرادت أيُّ دولة أن تأخذ بركاب التطور والتقدم وحتقيق 
أبواب  تطرق  أن  عليها  جيب  كافة  املستويات  على  العدالة 
اإلطار  يف  النرّية  واملفاهيم  الدروس  وتستلهم  العلوي  الفكر 
تلك  حصر  أو  بها،  التفريط  ميكن  ال  كجزئية  السياسي 
دون  النظري  اإلطار  السالم( يف  املؤمنني)عليه  املتبوعية ألمري 
استنزاهلا إىل أرض الواقع العملي التطبيقي، كما أن ضرورة 
االلتزام بهذا املنهج جيب أن ال تتحدد بإطار زمين معني وإمنا 
تتساير طرديًا مع الوقت ال سيما وأن هذا املنهج صاحل لكل 
زمان ومكان ألن التوصيات والنصائح واإلشارات والتنبيهات 
الواردة يف هذه النصوص متّثل دستورًا ومنهجًا عمليًا رصينًا يف 
املكر واخلديعة  القائمة على  املعاصرة غري  السياسة  أدبيات 

والتحايل والتوظيف الشخصي.          

)عليه السالم( ملالك األشرت )رض( بلحاظ أن مالكًا قد أرسله 
يستلمها  مل  لكنه  مصر  والية  لتولي  السالم(  )عليه  اإلمام 
الغتيالِه بالسم قبل أن يصل ملهمتِه لكن مع ذلك جند اإلمام 
عليًا )عليه السالم( قد رسَم منهجًا سياسيًا له إذ جاء يف أحد 
ْهُتَك ِإىَل ِباَلٍد َقْد َجَرْت َعَلْيَها  مقاطعِه »اْعَلْم َيا َماِلُك َأنِّي َقْد َوجَّ
ُدَوٌل َقْبَلَك ِمْن َعْدٍل َوَجْوٍر َوَأنَّ النَّاَس َيْنُظُروَن ِمْن ُأُموِرَك يِف ِمْثِل 
َما ُكْنَت َتْنُظُر ِفيِه ِمْن ُأُموِر اْلُواَلِة َقْبَلَك َوَيُقوُلوَن ِفيَك َما ُكْنَت 
ِري اهلُل هَلُْم َعَلى  نَي مِبَا جُيْ احِلِ َا ُيْسَتَدلُّ َعَلى الصَّ َتُقوُل ِفيِهْم َوِإمنَّ
َأْلُسِن ِعَباِدِه«)نهج البالغة ج83/3(، ومن هذا املنطلق يستوجب 
القرار  السياسي وخصوصا أصحاب  احلقل  العاملني يف  على 
املناصب  وأصحاب  للمسؤولني  يرمسوا  أن  النافذ  السياسي 
ليكونوا  ملهامهم  توليهم  قبل  متكاماًل  برناجمًا  احلكومية 
بعد،  فيما  والتعذر  أبواب احلجج  وغلق  أمرهم  من  بينة  على 
كما وضع اإلمام)عليه السالم( النقاط على احلروف يف سعيه 
ألنسنة اجملتمع وتأسيس بنية توافقية بني املسؤول والشعب فال 
تسلط والعنجهية من الوالي أو احملافظ بل هي تولية لتوعية 
الناس والسري بهم إىل بر األمان وقضاء حوائجهم والسهر على 
خدمتهم، وهو ما جنده يف كالمِه)عليه السالم(»َوَأْشِعْر َقْلَبَك 
َعَلْيِهْم  َتُكوَننَّ  َواَل  ِبِهْم  َواللُّْطَف  هَلُْم  َبََّة  َواحمْلَ ِعيَِّة  ِللرَّ َة  الرَّمْحَ
يِن  ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتِنُم َأْكَلُهْم َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن ِإمَّ
ْلِق« )نهج البالغة ج84/3( وهذا الكالم  ا َنِظرٌي َلَك يِف اخْلَ َوِإمَّ
وصية واضحة لتطبيق مفهوم العدالة والنظر للناس بإنسانيتهم 
وليس بتعسٍف أو استعالء، ليتحول الوالي وفقًا ملقاسات عقلية 
مغلوطة  ملستوٍل بقوة القانون على حقوق الناس، بل وغاصب 
هلم حتت شعارات بّراقة عنوانها حفظ النظام، وفرض القانون، 
اليت  اإلنسانية  باملشرتكات  السالم(  )عليه  اإلمام  فذّكره 
على كافة  والريادة  األسبقية  هلا  جعل  بل  عنها،  ال حميص 
االنتماءات األخرى اليت ال بد من تنضيجها ومراعاتها لتوفري 
األمن االجتماعي الذي لو اجتمعت كل السلطات احلاكمة 
واستخدمت كل نفوذها وإمكاناتها مل تستطع توفريه، وهي 
بها  التنبه هلذه األمور واألخذ  اليوم بضرورة  رسالة لسياسيي 
بعني االهتمام، وغالبًا ما كان اإلمام علي)عليه السالم( ُيرّكز 
قرار  أن  إياهم  ُمذّكرًا  الوظيفي  املركز  استغالل  على عدم 
وهذا  الشعب،  العامة ألفراد  لتوفري اخلدمات  ُأختذ  توظيفهم 
االستغالل واالرتداد السليب مبهنية التعامل من شأنِه أن يؤدي 
إىل توتر األجواء العامة عندها ستربز وتطفح أمراض التعالي 
يف  مكان  اإلنسانية  للمبادئ  واليبقى  واالستبداد  والتكرب 
اجملتمع، وهو ما نستشفه من قول اإلمام)عليه السالم( ملالك 
ٌر آُمُر َفُأَطاُع َفِإنَّ َذِلَك ِإْدَغاٌل  األشرت )رض( »َواَل َتُقوَلنَّ ِإنِّي ُمَؤمَّ
يِن  ـ أي إدخال الفساد ـ  يِف اْلَقْلِب َوَمْنَهَكٌة ـ أي منقصة ـ  ِللدِّ
ٌب ِمَن اْلِغرَيِ ـ أي تبدل األحوال وحتوهلا ـ  َوِإَذا َأْحَدَث َلَك  َوَتَقرُّ
يَلًة َفاْنُظْر ِإىَل ِعَظِم ُمْلِك  َما َأْنَت ِفيِه ِمْن ُسْلَطاِنَك ُأبََّهًة َأْو خَمِ
َنْفِسَك َفِإنَّ  َتْقِدُر َعَلْيِه ِمْن  َوُقْدَرِتِه ِمْنَك َعَلى َما اَل  اهللَِّ َفْوَقَك 
َذِلَك ُيَطاِمُن ِإَلْيَك ِمْن ِطَماِحَك َوَيُكفُّ َعْنَك ِمْن َغْرِبَك َوَيِفي ُء 
ِإَلْيَك مِبَا َعَزَب َعْنَك ِمْن َعْقِلَك«)نهج البالغة ج84/3(، إذ مل 
يكتِف اإلمام)عليه السالم( ببيان وجه املسألة وإمنا تعداها إىل 
وضع احللول الناجعة، وهذا ما مل جندُه يف احلياة السياسية 
دون  املشكلة  ُيشّخص  وكبريهم  صغريهم  جند  إذ  احلالية 

وضع احللول الكفيلة هلا.
علي)عليه  لإلمام  الناضج  السياسي  املنهج  صور  من  وجند 
السالم( يف تأكيدِه على التذكري مبفارقة املنصب، وضرورة 
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رد شبهة املخالفني حول 
Aمولد أمري املؤمنني

كرب على ممن حيسب نفسه على املؤرخني أن مير بهذه املكرمة العظمى المري املؤمنني )عليه السالم( دون أن يلقي يف حبرها املواج بالنور 
والربكة شيئا من احلصى الذي ال يكشف إال عن حقد شديد على اإلسالم والصادقني من أهله، إنه الزبري بن بكار الذي زعم خالفا 

جلموع املؤرخني واملصنفني من علماء اإلسالم من الفرقتني اجملمعني بانفراد أمري املؤمنني بشرف الوالدة يف الكعبة 
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فضيلة الوالدة يف الكعبة)تهذيب التهذيب  البن حجر 2/ 384( وآل 
الزبري من احملاربني ألهل البيت )عليهم السالم( وكان عبداهلل بن 
الزبري قد همَّ بإحراق بين هاشم مجيعًا أثناء حكمه للحجاز)مروج 
حوله  احلطب  وجعل  بيت  يف  هاشم  بين  فحصر   )86  /3 الذهب 
مبستوى جداره وخرّيهم بني املوت بالنار والبيعة له! ومل يتوّرع عن 
 ،)247  /2 والتاريخ،البلخي  املّكي)البدء  احلرم  داخل  يف  إحراقهم 
البيت  أهل  على  حقدهم  يف  الزبري  بين  حزام  بن  ويشارك حكيم 
درجة  لبين هاشم  بن حزام  وبلغت عداوة حكيم  السالم(،  )عليهم 
عالية إذ جاء: مّلا كان يوم بدر مجعت قريش بين هاشم وحلفاءهم 
منهم  عليهم  ويشّدد  حيفظهم  من  بهم  فوّكلوا  وخافوهم،  قّبة  يف 
حكيم بن حزام، وقد خرج حكيم بن حزام وأبو سفيان وصفوان 
بن ُأمّية وعبداهلل بن أبي ربيعة إىل معركة حنني ال لنصر اإلسالم 
بل كما قال الواقدي: ينظرون ملن تكون الدائرة واضطربوا خلف 
الناس والناس يقتتلون)طبقات ابن سعد 4/ 11( أي تسّببوا يف هزمية 

املسلمني، فكانوا من املنافقني إىل نهاية عمرهم. 
القرشية  العّزى  عبد  بين  قبيلة  من  حزام  بن  وحكيم  الزبري  وبنو 
فأراد الزبرييون رفع شأن قبيلتهم وفقًا ألعراف اجلاهلية . فاجتمعت 
يف حكيم عدة من صفات املنافقني ويأبى اهلل أن يساوي بني أمري 
املؤمنني وبني املنافق يف مكرمة مل تعطى لرسول اهلل نفسه حلكمة 
اإلمام  املؤمنني  الفضيلة ألمري  تعاىل هذه  اهلل  أن جيمع  البعيد  ومن 
بن حزام  الطليق حكيم  السالم( وعدّوه  )عليه  أبي طالب  بن  علي 
احملارب هلل ورسوله املستمر على النفاق . واهلل هو القائل على لسان 
نبّيه )صلى اهلل عليه وآله( : ياعلي ال حيّبك إاّل مؤمن وال يبغضك إاّل 
منافق نعم إذا اراد خصوم علي ذلك زورا وبهتانا فعلوه وسطروه يف 
كتبهم كما فعل ابن بكار فقد انفرد بتلك الرواية املزّيفة مع عّمه 
مصعب بن عبداهلل وهما من أبناء عبداهلل بن الزبري بن العّوام املعادين 

ألهل البيت )عليهم السالم(.
قال أمحد بن علي السليماني : إّن الزبري بن بّكار كان من عداد 

من يضع احلديث . 
وقال مّرة عنه : منكر احلديث )ميزان اإلعتدال  2/ 66(، والعجب 
وال عجب من ابن أبي احلديد حيث قال يف شأن والدة أمري املؤمنني 
)عليه السالم يف( الكعبة : احملدثون ال يعرتفون بذلك فهل احلاكم 

الذي رواها بنظر ابن أبي احلديد  جاهل باحلديث ؟ أم ماذا ؟  
أمري  فيه  ولد  الذي  املوضع  آثار  للحق حماولة طمس  عنادهم  ومن 
املؤمنني بأن صاروا يصلحون أثر الشق الذي يف جدار الكعبة لئال 
)هذا  عليه  كتب  وقد  معلما  كان  املقام  أن  بل  أحد  عليه  يطلع 
ذلك  بل أكثر من  للمقام  العلو  ونسبوا  بالرفع  ( فغريوه  مقام علي 
ابن  قال  علي  مولد  مسجد  عليه  وكتبوا  مكة  مسجدا يف  عينوا 
جبري األندلسي عند ذكر املشاهد واآلثار مبكة :دخلنا مولد النيب 
)صلى اهلل عليه وآله(، وهو مسجد حفيل البنيان وكان دارا لعبد اهلل 
بن عبد املطلب.. إىل أن يقول: وعلى مقربة منه أيضا مسجد عليه 
مكتوب: هذا املسجد هو حمل مولد علي بن أبي طالب )رضوان اهلل 
عليه(، وفيه تربى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وكان دارا ألبي 
طالب عم النيب )صلى اهلل عليه وآله( وكافله)رحلة ابن جبري ص 81(

وقال ابن ضياء العربي )املواضع املباركة مبكة املعروفة باملواليد( 
ومنها املوضع الذي يقال له : مولد علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
وهذا املوضع مشهور عند الناس بقرب مولد النيب )صلى اهلل عليه 
واله( بأعلى الشعب الذي فيه املولد وعلى بابه حجر مكتوب فيه 
هذا مولد أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( وفيه تربي 
أبي طالب يف  بن  علي  ولد  قيل:  واله(.  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول 
يف  النووي  قاله  كما  العلماء  عند  ضعيف  وهذا  الكعبة  جوف 
)تهذيب األمساء)تاريخ مكة البن ضياء العربي ج1 ص185( وما هذه 

التحريفات عن الظاملني. 

الكعبة  التحديد يف  وجه  وعلى  احلرام  اهلل  بيت  والدته يف  أن  مع 
)عليه  لعلي  منقبة  ليست  األمر  حقيقة  يف  كانت  وإن  املعظمة، 
السالم( بل هي منقبة للكعبة وللبيت احلرام، وأن البيت هو الذي 
تشرف بوالدته فيه، ومل يكن علي )عليه السالم( هو الذي تشّرف 
بوالدته فيه، نعم هي منقبة له من حيث تشريف البيت به كاشفة 
عن حب اهلل عّز وجل له، وهي منقبة ال مبا يليق مبقامه بل مبا تفهمه 
عقول الناس وتتحمله وتدركه، وملا تنطوي عليه هذه الظاهرة من 
معان وأسرار فإذا نظرنا إىل خصوصيات البيت احلرام وما وهبه اهلل 
عّز وجل من عناية واهتمام نعرف الكرامة احلاصلة لذلك الوليد 
من اهلل جّل جالله، وبالتالي نعرف كم أراد اهلل هلذا املولود من نشر 

فضل وتعريف نفوس به.
قال ابن أبي احلديد ناقال عن ابن بكار :كثري من الشيعة  يزعمون 
أن  ويزعمون   بذلك   يعرتفون  ال  واحملدثون   الكعبة  يف  ولد  إنه 
املولود يف الكعبة  حكيم بن حزام )شرح نهج البالغة ج1/ ص14(، 
وحكيم بن حزام هذا هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي 
األسدي، كان مولده قبل عام الفيل بثالث عشرة سنة على اختالف 
أيام  أربع ومخسني  يف ذلك، وعاش مائة وعشرين سنة وتويف سنة 

معاوية، وشهد بدرا مع الكفار وجنا منهزما،)أسد الغابة 2 : 40(
بل قال بعظهم :حكيم بن حزام  ولد يف جوف الكعبة  وال يعرف 
ذلك لغريه، وأما  ما  روي من أن عليا  ولد فيها  فضعيف عند العلماء 
)السرية احللبية ج1 ص139، أسد الغابة ج2 ص40، اإلستيعاب  ج1 
بالقول  الديار بكري فحاول اجلمع  ص320 بهامش اإلصابة(، أما 
)تاريخ اخلميس ج1 ص279، السرية احللبية  بوالدتهما فيها مجيعا 
ج1 ص 129(، وملعرفة بطالن هذا اإلدعاء الذي ادعوه حلكيم علينا 
القائل  أن  عرفت  ،ملا  باختصار  ولو  الرجل  هذا  سرية  معرفة  أوال 
بهذا الزبري بن بكار  ومصعب بن عبد اهلل )اإلصابة ج1 ص349، 
ومستدرك احلاكم ج3 ص 483( فمن الطبيعي أن يكونا لفضائل 
أمري املؤمنني من الكامتني واحملرفني  ألن هلما يف حكيم هوى  فهو 
ابن عم الزبري وابن عم اوالده  فهو حكيم بن حزام  بن خويلد  بن  
أسد  بن عبد العزى  والزبرييون  ينتهون أيضا  اىل أسد بن عبد 

العزى وقد اسلم يوم الفتح.
قال ابن عبد الرب يف ترمجة عبد اهلل بن حكيم بن حزام القرشي 
األسدي صحب النيب )صلى اهلل عليه ( هو وأبوه حكيم بن حزام 
وإخوته هشام وخالد وحييى بنو حكيم ابن حزام وكان إسالمهم 
يوم الفتح وقتل عبد اهلل بن حكيم هذا يوم اجلمل مع عائشة وهو 
كان صاحب لواء طلحة والزبري بن العوام يومئذ )االستيعاب ج 3  ص 
891 (, قال حكيم بن حزام : خرجت إىل اليمن فابتعت حلة ذي يزن 
، فأهديتها إىل النيب )صلى اهلل عليه وآله ( يف املدة اليت كانت بينه 
وبني قريش، فقال : ال أقبل هدية مشرك فردها، فبعتها فاشرتاها 

فلبسها وكان ممن حيتكر الطعام يف املدينة. 
قال اإلمام الصادق عليه السالم: كان رجل من قريش يقال له حكيم 
بن حزام كان إذا دخل الطعام املدينة اشرتاه كله، فمر عليه النيب 
إياك أن حتتكر  يا حكيم بن حزام  وآله( فقال:  )صلى اهلل عليه 
)وسائل الشيعة 12 / 316 ح(، قال املامقاني: نقل الطربي: إنه كان 
من  يشهد شيئا  ومل  السالم(  علي)عليه  تلكأ عن  متصلبا  عثمانيا 
بّكار  بن  الزبري  حاول  قد   ،)387 ج3 ص  الرجال  )قاموس  حروبه 
)حسدًا ملنزلة اإلمام علي )عليه السالم( يف والدته يف جوف الكعبة( 
إجياد منقبة ألحد الصحابة توازي منزلة اإلمام علي )عليه السالم( 
وهو جيتهد يف ذلك على خطى معاوية بن أبي سفيان، لالنتقام من 
وصي املصطفى)صلى اهلل عليه وآله ( فانتخب عدّوًا لبين هاشم أال 
وهو حكيم بن حزام الطليق ابن عّمه، الذي تلّكأ عن بيعة اإلمام 
علي بن أبي طالب )عليه السالم(مع جمموعة زيد بن ثابت وحممد بن 
َمْسَلمة( وكان عثمانّيًا متصّلبًا)قاموس الرجال 387/3( فاختلق له 
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من رســــــــالة اإلمــــــــام 
علي )عليه السالم( إىل عثمــــــان 
ابن حنيف األنصــــــــــاري 

نفحات تربوية ونفسية

أ.د. نـجم عبداهلل املوسوي
كلية الرتبية - جامعة ميسان 
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مل يرتكب حمّرما وإمّنا أمرًا ال يليق به فأرسل 
له اإلمام علي )عليه السالم( رسالة لفت انتباهه 
بأّن عمله غري مناسب وال يليق به فكأّنه يقول 
له: أنت حمسوب علينا وجزء منا ووالينا وخليفتنا 
بكلِّ  حقيقيًا  ممثاًل  تكون  أن  فيجب  وممثلنا 
هو  الكتاب  هذا  فمضمون  الكلمة  حتويه  ما 
عتاب  شديد وليس انتقاص فالرجل من حواريي 
اإلمام علي )عليه السالم( ومعروف بسريته الطيبة 

وسلوكه احلسن.
من  مجلة  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  وضح 
خاصة  تكن  مل  اليت  والتوجيهات  اإلرشادات 
بعثمان بن حنيف فقط بل هي توجيهات للجميع 
وملن يتصدى لإلدارة والقيادة، ففي معايري اإلدارة 
والقيادة البد من وجوب مراعاة احلاالت اإلنسانية 
وأن يكون القائد إنسانًا قبل أن يكون قائدًا، 
أو  القائد  جناح  عني  هي  اإلنسانية  فالصفة 
الوالي، فمن واجبات الوالي أن يبتعد عن األمور 

اليت تبعده عن اهلل وتدخله يف الشبهات. 
ففي مضمون الرسالة الشريفة جند أن اإلمام عليًا 
)عليه السالم( يعطي لنا ولألمة كافة مبدأ مهمًا 
يف النجاح يف العمل اإلداري وهو مراقبة ومتابعة 
الوالة والعمال ومعرفة ما يقومون به ويؤّدونه من 
أعمال وأفعال يف وظيفتهم لكي ال ينحرفوا عن 
منهجه الشريف، وإن اإلمام عليًا )عليه السالم( 
وإحاطة كاملة مبوضوع  تامة  دراية  على  كان 
الوالي  مراقبة  قوة  عن  إاّل  ينم  ال  وهذا  املأدبة 
ومتابعة تصرفاته، وهذا ما يضمن أمرين األول: 
تقويم العمل بصورة مستمرة وتشخيص اجلوانب 
اإلجيابية والعمل على تعزيزها وحتديد السلبيات 
ووضع العالج املناسب هلا، والثاني : هو إحساس 
من يتوىّل األمر أّنه متابع ومراقب فالبّد من السري 
واالستشارة  وناجحة  وحمسوبة  دقيقة  خبطوات 

الدائمة ألرباب العقول من جهة أخرى.  
ضمت مضامني رسالة اإلمام علي )عليه السالم( 
إىل الوالي عثمان بن حنيف األنصاري وجتلت فيها 
مضامني عتب شديد جاش بها صدر اإلمام علي 
)عليه السالم( جتاه موضوع الوليمة اليت دعي إليها 
الوالي ابن حنيف، فكأمّنا اإلمام )عليه السالم( 
هو  الوالي  تصرفات  يف  مهمة  مسألة  إىل  يشري 
أن ال ينساق وراء دائرة الالشعور وعدم التفكر 
خطوة خيطوها  يالحظ كل  أن  عليه  بل جيب 
وتصدر منه فال تكون خطواته وأفعاله وأقواله 
إال عن دراية وشعور وتفكر وتدبر ومعرفة تامة 
وال ينساق وراء األعراف االجتماعية البعيدة عن 

الواقع اإلسالمي احلقيقي.

حفلت شخصية اإلمام علي بن أبي طالب )عليه 
على  الفكرية  العطاءات  من  بالعديد  السالم( 
املستوى النظري والتطبيقي يف االجتاهات املختلفة 
والسياسية  والقضائية  واالجتماعية  الدينية 
واإلدارية وغريها من مناحي احلياة األخرى، فها 
العمل  النجاح يف  هو )عليه السالم( يرسم خطة 
ويوجه ويرشد األمة اإلسالمية واإلنسانية مجعاء 
السري يف هذا  ورسائله وحكمه على  يف خطبه 
الدقة  متناهية  وخربة  ونصح  مبوعظة  االجتاه 
فكأّنه )عليه السالم( يضمن جناح عمل اإلنسان 
يف هذه التوجيهات والنصائح املقدمة لنا مجيعًا.   
إحتل اجلانب اإلداري حيزا كبريا يف اهتمامات 
اإلمام )عليه السالم( من أجل بناء شخصية القائد 
وبناء الدولة اليت يقودها بصورة سليمة وال سّيما 
الرعية(،  صلحت  الراعي  صلح  )إذا  القائل:  أّنه 
ومن أهم وأبرز األمور اإلدارية بعد عهده املبارك 
إىل مالك األشرت )عليه السالم( هي رسالته إىل 
األنصاري  حنيف  بن  عثمان  اجلليل  الصحابي 
اليت أصبحت  الرسالة  البصرة، هذه  واّله  حينما 
حمط أنظار املتخصصني يف علم اإلدارة والقيادة 
وفكرية  فلسفية  أسس  من  فيها  ملا  والتنمية 

وتربوية لنجاح القائد يف عمله.
من خالل نظرة موجزة إىل هذه الرسالة املباركة 
جند اإلمام عليًا )عليه السالم( عاملًا متبحرًا يف 
شخصية  بناء  إىل  يسعى  واإلدارة  القيادة  علم 
القائد أو الراعي أو املدير بصورة إجيابية وجيعل 
منه ذا شخصية قوّية متزنة حمرتمة ال ميكن أن 
علم  أقّره  الذي  الالشعور  مبدأ  من حيث  خُترتق 
املهمة  اإلدارية  الوثائق  من  فهي  احلديث  النفس 
اليت تزّين عمل القائد إن التزم بها وسار عليها.   
كما أن مضمون الرسالة أعطى بعدا اسرتاتيجيا 
التارخيية والدينية  للبصرة اليت عرفت بأهميتها 
وقع  هلا  كان  واليت  واالجتماعية،  واالقتصادية 
اإلسالمية،  العربية  األحداث  كبري يف جمريات 
واملنعطفات  العديدة  بالوقفات  مسريتها  وحفلت 

الكبرية يف حياة اإلسالم واملسلمني. 
حنيف  بن  عثمان  الوالي  شخصية  إن  للعلم   
األنصاري )رضي اهلل عنه( هلا موقعها يف اإلسالم 
هي  وإمّنا  البسيطة  بالشخصية  ليست  فهي 
متمّيزة فهو صحابي جليل من صحابة  شخصية 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( ومعروف بوالئه 
ناصع  تاريخ  ولديه  السالم(  )عليه  علي  لإلمام 
ومتمّيز ومنري يف الدفاع عن اإلسالم فقد اشرتك 
يف معارك اإلسالم وهو من األوائل الذين رفضوا 
السالم(  علي)عليه  اإلمام  غري  من  اآلخرين  بيعة 
وأّنه  العمل اإلداري  لديه خربة يف  أن  فضاًل عن 

علــي  اإلمــام  وضــح 
الســالم(  )عليــه 
مجلة مــن اإلرشــادات 
والتوجيهــات الــي مل 
ــة بعثمان  تكن خاص
ابن حنيف فقط بل هي 
ــن يتصدى  توجيهات مل

ــادة ــإدارة والقي ل

عليــًا  اإلمــام  إن 
ــالم( يعطي  )عليه الس
لنــا ولألمــة كافــة 
مبــدأ مهمــًا يف النجاح 
بالعمــل اإلداري وهــو 
مراقبة ومتابعة الوالة 
والعمــال ومعرفــة مــا 
يقومــون بــه ويؤّدونــه 
ــال  ــال وأفع ــن أعم م
يف وظيفتهــم لكــي ال 
ينحرفــوا عــن منهجه 

ــريف الش
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)A(استشهاد اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
م.م مريم رزوقي وليد

  
سجن  إىل  العباسي  هارون  بأمر   )A(اإلمام انتقال  وبعد 
السندي بن شاهك وهو السجن األخري يف سلسلة سجونه خالل 
السنوات السود العجاف يف آخر عمره، روى املؤرخون أن أخت 
يف  الصاحل  العبد  هذا  أمر  تتوىل  أن  أخاها  سألت  السندي 
ين فوافق على ذلك فكانت على خدمته  حبسـه، وكانت تتدَّ
ده  العتمة محد اهلل وجمَّ وحكي أنها قالت: )كان إذا صّلى 
ودعاه، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل قام 
يصّلي حتى يصّلي الصبح، ثم يذكر حتى تطلع الشمس، ثم 
يقعد إىل أرتفاع الضحى، ثم يتهيأ ويســـتاك ويأكل، ثم يرقد 
إىل الزوال، ثم يتوضأ ويصّلي، ثم يتجه إىل القبلة ويذكر حتى 
العتمة، فكانت  املغرب إىل  ثم يصّلي ما بني  املغرب،  يصّلي 

تقول: خاب قوٌم تعرضوا هلذا الرجل.
وكان من مجلة الوسائل اليت استخدمها السندي يف التغطية 
والتمهيد لالغتيال موافقته على دخول بعض األسئلة والرسائل 
أن تصل إىل اإلمام)A( واجابتها، كما يف رواية احلسني بن 
إلينا ألواح من أبي احلسن موسى  املختار إذ قال: )...خرجت 
ـ...(، وكما يف رواية علي  وهو يف احلبس ـ إىل أخر الرواية 
أبي احلسن موسى)A( وهو يف  بن سويد قال: كتبُت إىل 
احلبس كتابًا أسأله عن حاله وعن مسائل كثرية، فاحتبس 
اجلواب عليَّ أشهرا، ثم أجابين جبواٍب . جاء فيه بعد محد اهلل: 
أّما بعد: فإّنك امرؤ أنزلك اهلل من آل حممد مبنزلٍة خاصة... 
سألتين  ما  لك  أفَسر  أن  رأيت   ... أمور  عن  تسألين  كتبت 
عنه... (، ثم قال: ) إن أول ما ُأنهي إليك أني أنعى إليك نفسي 
يف لياليَّ هذه، غري جازع وال نادم وال شاكًّ فيما هو كائن مّما 

قد قضى اهلل عّز وجّل وحتم ـ إىل أخر الكتابـ( .   
بثاقب  اإلمام  إحساس  املتقدمة  النصوص  من  يتضح        
علمه أن أيامه قد دنت على الرغم من كل حماوالت السندي 
الروايات  بعض  يف  جاء  ثم  واإلخفاء،  الكتمان  يف  وأساليبه 
األجل  باقرتاب   )A(لإلمام السندي  منه مكاشفة  يفهم  ما 

انتقل اإلمام الكاظم )A( يف خامتة مطاف األذى واالآلم إىل سجن السندي بن شاهك، بعد 
دها الروايات يف  أن أمضى سنة كاملة يف سجن عيسى بن موسى بالبصرة، وُمَددًا ُأخرى مل حتدَّ

سجين الفضل بن الربيع والفضل بن حييى ببغداد َّ .
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وساعة الرحيل، واستئذانه منه أن يكفنه ويقوم بتجهيزه، فأبى 
)إّنا  له:  اإلمام  قول  وآخرون   احلراني  وذكر   ،)A(اإلمام
أهل بيٍت مهوُر نسائنا وحُج صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر 
أموالنا، وعندي كفين، وأريد أن يتوىل غسلي وجهازي موالي 

فالن( .   
             ثم دعا اإلمام الكاظم)A( باملسيب  قبل استشهاده 
)إني ظاعن يف هذه  له:  به، قائاًل  أيام، وكان موكاًل  بثالثة 
الليلة إىل مدينة جدي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلِه( العهد إىل 
علي ابين ما عهده إليَّ أبي وأجعله وصيي وخليفيت وأمره أمري، 
يا  فقال  ؟  األبواب  تلك  أفتح  أن  تأمرني  : كيف  املسيب  قال 
ُمسيب : ضعف يقينك باهلل عّز وجّل فينا، قلت : ال يا سيدي، أدُع 
لي أن يثبتين . قال : اللهم ثبته . ثم قال)A(: إني أدعو اهلل عّز 
وجّل باســمه العظيم الذي دعا به آصف حتى جاء بسرير بلقيس 
ووضعه بني يدي سليمان قبل ارتداد طرفه حتى جيمع بيين وبني 

أبين علي باملدينة ... (. 
فقال املسيب: ) فسمعته)A( يدعو ففقدته عن مصاله فلم أزل 
قائمًا على قدمي حتى رأيته قد عاد إىل مكانه وأعاد احلديد 
إىل رجليه فخررت هلل ساجدًا شكرًا  على ما أنعم به عليَّ من 
معرفته، فقال لي : ارفع رأسك ياُمسيب واعلم أني راحل إىل اهلل 

عّز وجّل يف ثالث هذا اليوم (.  
        وأخريًا أقدم السندي بن شاهك على فعلته السوداء وجرميته 
رطب،  يف   )A(الكاظم موسى  لإلمام  السمَّ  بدس  النكراء 
إطاعًة ألمر سيده العباسي هارون، فعمد إىل رطب فوضع فيه 
مسًا فاتكًا وقدمه إىل اإلمام)A( فأكل منه عشر رطبات، 
بطرفه   )A(اإلمام فرمقه  ذلك(،  على  زد  السندي:  له  فقال 
وقال له : )حسبك ما حتتاج إليه( . فقضى السّم عليه كما هو 
  .)A(معروف ومشهور يف معظم املصادر املعنية بتاريخ اإلمام

         وهكذا اغتيل اإلمام موسى بن جعفر)A( بالسم 
بتدبري من اخلليفة العباسي هارون وأعوانه على الرغم من تهربه 

من ذلك .   
      فقد ذكر بعض املؤرخني أن حييى بن خالد الربمكي دّس 
إىل اإلمام مّسًا يف رطب وعنب فقتله.ويؤيدهم املسعودي  قائاًل : 
) أنه مات مسمومًا سنة 183هـ وبإيعاز من الرشيد(. ومما يؤيد 
)A(الرضا اإلمام  أيضًا فقد سأل عبد اهلل بن طاووس  ذلك 

 )A(قائاًل له: )هل أن حييى بن خالد سّم أباك موسى بن جعفر
ُه يف ثالثني ُرطَبة مسمومة، قال له: فما  ؟ فقال اإلمام : نعم، مَسَّ

كان يعلم أنها مسمومة ؟ قال)A(: غاب عنه احملدث( . 
بن خالد  أن حييى  األصفهاني  الفرج  أبو  وقد ذكر          
أمر السندي بقتل اإلمام)A( وإىل ذلك أشار قائاًل: )أن حييى 
عليه  وجلس  ببساط  فلفه  اإلمام،  بقتل  السندي  أمر  خالد  بن 

الفراشون النصارى حتى تويف(. 
        وقال الشيخ املفيد: ) قتل بالسم ببغداد يف سجن السندي(، 
بينما يروي الفتال النيسابوري: ) أن الذي توىل قتله هو السندي 

عندما جعل له مسًا يف الطعام(.  
         ويرى الطربسي: ) أنه استشهد بعد مضّي مخس عشرة 
سنة من ملك هارون مسمومًا يف حبس السندي بن شاهك( . أّما 

أبن شهر أشوب فيقول: )... أمر حييى بن خالد السندي فأمتثل 
ألمره وجعل السم يف طعامه فقدم إليه...(.      

          وسرعان ما مجع السندي ثانني رجاًل من الوجوه 
أن  منهم  وطلب   ،)A(جعفر بن  موسى  اإلمام  على  فأدخلهم 
ينظروا إىل هذا الرجل هل حدث به حدٌث، فإن الناس يزعمون 
ع  ُفِعل به ويكثرون يف ذلك, وهذا منزله وفراشه موسَّ أّنه قد 
عليه غري مضيَّق، ومل يرد أمري املؤمنني به سوًء، وإمنا ينتظر به 
أن يقدم فيناظر أمري املؤمنني، وهذا هو صحيح موسع عليه يف 
مجيع أموره، فسلوه، فقال اإلمام موسى بن جعفر)A(: ) أّما 
ما ذكر من التوسعة وما أشبهها فهو على ما ذكر، غري أني 
أخربكم أيها النفر أني قد ُسقيُت السمَّ يف تسع متراٍت، وِإني 

َأصَفرُّ غدًا، َوَبعَد َغٍد َأموُت(. 
         ويف رواية أخرى أن السندي املذكور أدخل عليه: ... 
الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم اهليثم بن عدي وغريه، فنظروا 
إليه ال أثر به من جراح وال خنق، وأشهدهم على أنه مات حتف 

أنفه ، فشهدوا على ذلك...(.
          أخرج جثمان اإلمام ُمسّجى يف تابوته،  )فُوضع على 
اجلسر ببغداد، ونودي ـ برواية املفيد ـ هذا موسى بن جعفر قد 
مات فانظروا إليه، فجعل الناس يتفرسون يف وجهه وهو ميت، 
وقد كان قوم زعموا يف أيام موسى)A( أّنه هو القائم املنتظر، 
وجعلوا حبسه هو الغيبة املذكورة للقائم، فأمر حييى بن خالد 
أن ينادى عليه : هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أّنه 
هو القائم الذي ال ميوت، فانظروا إليه فنظر الناس إليه ميتًا« .    
اإلمام موسى بن  رواية أخرى عندما استشهد            ويف 
يرى  أن  أراد  من  )...ااّل  فنادوا:  نفر  أربعة  أقام   ،)A(جعفر
اخلبيث أبن اخلبيث فليخرج...(، وقد حاول هارون بهذا األسلوب 
احتقار الشيعة وإذالهلم والوقوف على عناصرهم الفعالة واحلد 
كرامة  على  باالعتداء  استفزازهم  طريق  عن  نشاطهم  من 

اإلمام)A(وزجهم بالسجون والقبور.       
         وقال املسيب بن زهرة: ) واهلل لقد رأيت القوم بعيين 
وهم يظنون أنهم يغسلونه فال تصل أيديهم إليه ، ويظنون أنهم 
ذلك  ورأيت   ، شيئًا  يصنعون  ال  وأراهم  ويكفنونه  حينطونه 
أمره  من  فرغ  فلما  يعرفونه،  ال  وهم  املعاونة  يظهر  الشخص 
مهما شككت فال تشكن  ياُمسيب   :)A(فقال إلي  التفت 
مثلي  ياُمسيب  أبي  بعد  عليك  اهلل  وحجة  وموالك  أمامك  فأني 
وهم  عليه  دخلوا  إخوته حني  مثل  ومثلهم  الصديق  يوسف  مثل 
له منكرون(، وبعد االنتهاء من التغسيل محل اإلمام)A( إىل 

مرقده الشريف .       
          لقد كان ذلك اليوم يومًا مشهورًا، مل تر بغداد مثله 
يف أيامها فقد خرج أهل بغداد عامتها وخاصتها لتشييعه والفوز 
حبمل اجلثمان الشريف واجتهوا حنو باب التنب  يتقدمهم سليمان 
وأنزله  هناك  قرب  له  فحفر  قريش،  مقابر  إىل  اجليب  مشقوق 
سليمان ابن أبي جعفر يف مقره األخري، وبعد الفراغ من الدفن 

أقبلت الناس تعزيه باملصاب األليم.   
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مفعمة باملسؤولية والتضحية.
»أنِت حبمد اهلل عامِلٌة غرُي ُمعلَّمة، َفِهمٌة غرُي ُمفهَّمة«، هذا 
زينب  لعّمته  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  قاله  ما 

)عليها السالم(.
املسلمة،  للمرأة  واحلّي  اخلالد  األمنوذج  متّثل  فهي حبّق 
ولكّل إنسانة ناضلت من أجل حفظ كرامتها وحتقيق 
رسالتها يف احلياة، مبا يربز مدى ارتباطها باهلل تعاىل يف 

نشأت العقيلة زينب )عليها السالم( ضمن عائلة قد نذرت 
نفسها للجهاد يف سبيل اهلل، وترّبت يف أجواء رسالية، ما 
كان يدور فيها غري االهتمامات القيمية املبدئية، فجّدها 
بنفسه  قاد  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى  األعظم  الرسول 
السالم(  )عليه  اإلمام علّي  وأبوها  )28 غزوة ومعركة(، 
رافق الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف مجيع تلك املعارك، 
عدا واحدة، وهي غزوة تبوك، إذ ختّلف بأمر من رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( .وقاد اإلمام )عليه السالم( بنفسه 

العديد من السرايا واملعارك احملدودة.
وعائلتها  السالم(  )عليها  زينب  السيِّدة  أّن  يعين  ذلك  إّن 
أغلب فرتات حياتهم،  يعيشون ظروف اجلهاد يف  كانوا 
املعركة،  ساحة  إىل  األب  أو  اجلّد  يغادرهم  فحينما 
فستكون نفوسهم منشّدة ومرتبطة مبا يدور على ساحات 
قضايا  مع  اأُلسرة  تفاعل  على  األمر  يقتصر  وال  القتال. 
أوضاع  بكّل  معنّية  كانت  إّنها  بل  واجلهاد،  احلرب 
اجملتمع، فعائلة السيِّدة زينب )عليها السالم( هي يف موقع 
قلب القيادة. وهكذا عاشت السيِّدة زينب )عليها السالم( 
فرتة طفولتها يف بيت تتمّوج فيه هموم جمتمعها، ويف أجواء 

عمار كاظم عبد احلسني /دولة الكويت

مسرية جهـــاد وصرب
السيِّدة زينب)عليها السالم(
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كّل األجيال.
حلزنها،  يومًا  السالم(  )عليها  زينب  السيِّدة  تستسلم  مل 
واحلزن حقٌّ لإلنسان، ومل تسمح له بأن يشلَّ حركتها أو 
أن يقعدها عن مسؤوليتها يف احلياة، وكيف يكون ذلك، 
ين، وارتضى  وهي ابنة اخلّط الرسالي الذي محل راية الدِّ
)عليه  علّي  اإلمام  ابنة  التضحيات يف سبيله.. هي  بكّل 
السالم( الذي كان اإلسالم هّمه األوحد، ولو على حساب 
الزاهدة  العابدة  السالم(  )عليها  الزهراء  وابنة  نفسه، 
املدافعة عن احلّق، وهي اليت كانت تعي أّن طريق اإلميان 
واالستقامة واإلخالص خلّط الرسول )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( هو طريق ذات الشوكة، وليس طريقًا سهاًل وال 

مفروشًا بالرياحني.
إّن ما واجهته السيِّدة زينب )عليها السالم( قد يفوق قدرة 
وأكملت  احتملته  ذلك،  ومع  االحتمال،  على  اإلنسان 
الطريق، والسّر الوحيد يف ذلك، هو ذلك اإلميان الصلب 
يقدر  وال  وبالءاتها،  نيا  الدُّ تزلزله كّل مصائب  الذي ال 
عليه كّل الطواغيت؛ ألّنه يستند إىل اهلل، واهلل هو احلّق، 
وهو األكرب واألقوى.. ولعّل عبارتها أمام ابن زياد عندما 
سأهلا: كيف رأيت صنع اهلل بأخيك وأهل بيتك؟، فقالت: 

»مل أَر إاّل مجياًل«، كلمة اختصرت احلكاية كّلها.
عنفوانها  وسّر  السالم(،  )عليها  زينب  سّر  كان  هذا 
وكربيائها وقّوتها وحكمتها ومتاسكها، وبذلك واجهت 
كّل املصائب واآلالم، ألّن َمن يدرك حقيقة وجوده يف هذه 
نيا، ويعي طبيعة مسؤوليته فيها، ويّتكل يف كلِّ ُأموره  الدُّ
على ربِّه، لن خيذله إميانه يومًا، ولن تضعف عزميته أبدًا.

كّل الظروف واألوضاع، فهي اليت صمدت ومل تضعف، 
بل كانت تستمّد قّوتها من اهلل، ومن توّكلها عليه وثقتها 
به بالتسديد والتوفيق لعباده الصاحلني املخلصني، الذين 

يطبِّقون التوحيد يف احلياة ويعيشون أدوار. 
مواقف عملية كّلها عّزة وإباء وعنفوان ومواجهة للباطل 

وأهله.
لننتصر  ننهض  السالم( كيف  )عليها  سريتها  من  نتعّلم 
نهادن وال نصاحل على حسابه،  بقّوة، فال  ونلتزمه  للحّق 
هلل  وطاعتنا  وعبادتنا  مواقفنا  يف  خنلص  كيف  ونتعّلم 

تعاىل، فال نقّدم أّي حساب على حساب اهلل تعاىل. 
لقد محلت العقيلة )عليها السالم( أمانة الرسالة وحفظتها 
بكّل ما ُأوتيت من قّوة، فكانت أمة اهلل الطائعة املخلصة 
حبّق، مل تركن إىل دنيا، ومل تستسلم لضغوطات هنا أو 

حتّديات هناك.
مل تكن حياة السيِّدة زينب )عليها السالم( معبَّدًة بالورود 
منذ  املصائب  من  الكثري  واجهت  اليت  وهي  واألفراح، 
عليه  اهلل  )صلى  الرسول  جّدها  وفاة  من  بدًء  طفولتها، 
تزال  ال  وهي  السالم(،  )عليها  الزهراء  ووالدتها  وآله( 
طفلًة صغريًة يف اخلامسة من عمرها، وصواًل إىل فاجعة 
وما  وأحزان،  مصائب  من  اختزنته  ما  بكّل  كربالء، 

بينهما وبعدهما، كان هناك الكثري الكثري.
على الرغم من ذلك، مل جند السيِّدة زينب )عليها السالم( 
يف أّي موقف من مواقفها اليت ينقلها التاريخ، إاّل مؤمنة 
وهي  مستكينة،  وغري  مواجهة  قوّية  حمتسبة،  صابرة 
اليت كانت السند والداعم يف كّل مسرية حياتها ألبيها 
واقعة  يف  الكبري،  دورها  جتّلى  ما  وأكثر  وإخوتها، 
كربالء وما بعدها، حيث حتّملت مسؤولية إمتام املسرية 
على  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أخوها  بدأها  اليت 
أكمل وجه، وكانت السبب يف إيصال صوت الثورة إىل 
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ف

Jربيب النبي
أمري املؤمنني عليه السالم

أمري املؤمنني النور املمتد من أصول الروح املقدسة، البالغ ذرى اجملد السامي باإلرادة اإلهلية العظمى بني يدي اهلل 
تعاىل، تتفيأ يف ظّله الوارف العباد لتستنشق احلياة احلرة الكرمية، جتللت أنواره آفاق الوجود لتبصر األفئدة 
سبل الوصول إىل النعيم الدائم ولتنعم يف رياضه املرتعة بالعلم والفضيلة، فتتوضأ من خلجانه وتغسل آثامها.. 
ومنبلجا يستوطن يف كينوناتها أصال  للهدى، ماحقًا الظلمة  لتشرق مصابيح أنواره وتتهجد من منربه مشاريع 

االطمئنان اخلرية والوضوح والعلوم كافة

محود الصراف
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ف

ما استوثقت به ذاتها ضّلت على غّيها وكان إسالمها باللسان ال 
بالقلب إاّل ثلة قليلة من عرفت احلق وذابت به.

النجيب،  وتلميذه  واله  عليه  اهلل  صلى  األعظم  الرسول  ربيب 
علمتم  )وقد  السالم:  عليه  قال  وتعلم،  ترّبى   املقدس  يف كنفه 
موضعي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بالقرابة القريبة واملنزلة 
اخلصيصة، وضعين يف حجره وأنا ولد يضّمين إىل صدره ويشّمين 
عرفه وكان ميضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة يف قول 
وال خلطة يف فعل.. كنت اتبعه أتباع الفصيل أثر أّمه، يرفع لي 
يف كل يوم من أخالقه علمًا و يأمرني باإلقتداء به، و لقد كان 
جياور يف كّل سنة حبراء فأراه وال يراه غريي ومل جيمع بيت واحد 
يومئٍذ يف اإلسالم غري رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وخدجية وأنا 
ثالثهما..أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة..()نهج البالغة 
ج2ص157(، وقال عليه السالم: )عّلمين رسول اهلل ألف باب وفتح 

لي كل باب ألف باب()رسائل املرتضى ج1ص317( 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله يف حقه: )أعطيت يف علي مخس 
خصال مل يعطها نيب يف أحد قبلي أما خصلة منها فإنه يقضي 
ديين ويواري عورتي وأما الثانية فإنه الذائد عن حوضي وأما الثالثة 
فإنه متكئي يف طريق اجلسر يوم القيامة وأّما الرابعة فإّن لوائي 
معه يوم القيامة وحتته آدم وما ولد وأّما اخلامسة فإّني ال أخشى أن 
يكون زانيا بعد إحصان وال كافرًا بعد إميان()تاريخ مدينة دمشق 
ج42 ص331(، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: سألت اهلل فيك 
تنشق  أول من  أنك  واحدة: سألته  أربعا ومنعين  مخسا فأعطاني 
عنه األرض يوم القيامة، وأنت معي، معك لواء احلمد وأنت حتمله، 
وأعطاني أنك ولي املؤمنني من بعدي )كنز العمال ج13ص129( 

كان عليه السالم أول من آمن باهلل ورسوله و أّول من عبد اهلل 
ووحده و أول من صلى مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(،: إّنه 

)عليه السالم( الصديق األكرب. 
قال عليه السالم: )إّني ولدت على الفطرة، قد علمتم أّني أّولكم 
إميانا باهلل ورسوله. إّني أّول مؤمن بك يا رسول اهلل. أجبت رسول 
، كنت  اهلل )صلى اهلل عليه واله( وحدي مل يتخاجلين يف ذلك شكٌّ

أول الناس إسالما..()حياة امري املؤمنني ج1ص15(. 
عليه  منزلته  واله  عليه  اهلل  صلى  واملرسلني  األنبياء  سّيد  خلص 
السالم بقوله: )يا علي أنت حجة اهلل وأنت باب اهلل أنت الطريق اىل 
اهلل و أنت النبأ العظيم وأنت الصراط املستقيم وأنت أمري املؤمنني 
وخري الوصيني وسيد الصديقني، يا علي أنت الفاروق األعظم وأنت 
إّن حزب  الصّديق األكرب وإّن حزبك حزبي وحزبي حزُب اهلل و 

أعدائك حزب الشيطان()ينابيع املودة باب 95ص 496(
سيدي يا أمري املؤمنني عشت مظلوما يف أّمة التفقه إاّل لغة الغاب 
وتفرتش الوهن واخلنوع عمت أبصارها فاستحوذ عليها الشيطان 
فتغلغل فيهم.. خوى فانطوى معدوم الضمري حتى على نفسه فهوى 

وأنكوى مما التوى جبزعه وتيهانه يف سراب اجلهل والظالم
لقد كان عليه السالم يف هذا الوسط التائه يف الضاللة والعمى 
وواقع  مشرق  مستقبل  إىل  النور  أساسات  لينمي  يصارعه  وحيدا 
حياكي اخلري املأمول.. فإىل مداك الواسع تتهافت األفئدة احلّية 

و احملبة للنور و اإلصالح لتنهض وتعيش اإلنسانية..
قال اخلليل بن امحد الفراهيدي: )احتياج الكل إليه واستنغناؤه 
عن الكل دليل على أّنه إمام الكل()املفيد يف معجم رجال احلديث 

ص213(.

العلي  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  هو  من  اهلدى  آفاق  من  استمد 
الغايات  فبلغ  به  منا  ما  احتوى  حتى  احلكمة  أجبديات  األعلى 
اهلل  صراط  تعاىل،  اهلل  مبشيئة  السموات  يف  املعاني  واستحكم 
املستقيم ومنهجها ليغرتف منها العباد بيسر،  من متّسك به جنا 

ومن حاد انتهى.
ولد )عليه السالم( يف أشرف بقعة يف بيت اهلل احلرام، ليلة اجلمعة 
يف الثالث عشر من شهر رجب األصب سنة ثالثني من عام الفيل، 
سواه،  الكعبة  يف  قبله  أحد  يولد  مل  مكة،  يف  والدته  كانت 
وهي فضيلة خّصه اهلل بها إجالاًل له، وروى )يزيد بن قعنب: كنت 
جالسا مع العباس بن عبد املطلب وفريق من عبد العزى بإزاء بيت 
اهلل احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد وكانت حامال بعلي لتسعة 
جاء  ومبا  بك  مؤمنة  إّني  ربي  فقالت:  الطلق  أخذها  وقد  أشهر 
من عندك من رسل وكتب و إّني مصّدقة بكالم جدي إبراهيم 
اخلليل، و إّنه بنى البيت العتيق فبحّق النيب الذي بنى هذا البيت 
وحبق املولود الذي يف بطين ملا يّسرت علّي والدتي، قال يزيد بن 
قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه، وغابت 
عن أبصارنا و التزق احلائط، و رمنا أن نفتح قفل الباب فلم ينفتح، 
الرابع  اليوم  ثم خرجت يف  أمر اهلل عز وجل  ذلك من  أّن  فعلمنا 

وبيدها أمري املؤمنني علي بن أبي طالب..(
)روضة الواعظني ص76(

قال األديب أبو احلسن عالء الدين احللي يف قصيدة منها: 
أم هل ترى يف الصاحلني بأسرهم

بشرًا ســـــــــــــــــــواه ببيت مكة يـــــــولُد
يف ليلة جربيل جاء بها مـــــــــــــــــــع الـ

مأل املقــــــــــــدس حولـــــــــــــــــــــــــه يتعّبُد
فلقد مسا جمـــدا علّي كما عال

شـــــــرفا به دون البقـــــــــــــــــــاع املسجد
)الغدير ج6ص356(

كان دستورًا للعباد يف معرفة ما حلل اهلل تعاىل وحرم فهو عبارة 
للرسالة  وجتسيد  املباركة  حبياته  اإلهلية  للقوانني  جتسيد  عن 
احملمدية، وما عسى ألحد أن يقول يف شخصية فريدة بعد النيب 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  واله(، كشخصية  عليه  اهلل  )صلى 
فهو كما قال )عليه السالم(: )إّني ولدت على الفطرة وسبقت إىل 
اإلميان واهلجرة، قد علمتم أني أولكم إميانًا باهلل ورسوله، أجبت 
رسول اهلل وحدي ومل خياجلين يف ذلك شك أنا أول املؤمنني إميانًا، 
كنا أهل بيت أول من آمن به وصدق مبا جاء به ما أعلم أحد 
من هذه األمة بعد نبيها عبَد اهلل قبلي، مل يسبقين إاّل رسول اهلل 
بالصالة، أال إني عبد اهلل وأخو رسول اهلل وصديقه األول صدقته 
وآدم بني الروح واجلسد، ال نزلت برسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
شديدة قط إال قال: أين أخي علي؟ أين سيفي؟ أين رحمي؟ أين 
حتى  ساقتها  من  لقد كنت  واهلل  وأيم  وجهي،  عن  غمي  املفرج 
املؤمنني  امري  قيادها()حياة  استوسقت يف  حتى  توالت حبذافريها 

ج1 /59(.
ففي هذه املقطوعة صورة وافية للشخص األمنوذج األحق واألمثل 
بالتولي لزمام األمة بعد النيب )صلى اهلل عليه واله(، قول من جعله 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( منه مبنزلة هارون من موسى، إاّل 
أن القلوب عماها ما محلت من األغالل والقيود الشيطانية واليت 
الننت، وملا محلت من أعباء  أبت تنيظف ذواتها من دنس املاضي 
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البذرة األوىل ..خدمة البث املباشر:
يقول رئيس قسم اإلعالم املشرف على القناة األستاذ فائق الشمري: 
التجرييب  البث  االوىل خلدمة  االنطالقة  2013 كانت  يف متوز 
الفضائي املباشر من الصحن العلوي املقدس، حيث وفرت العتبة 
العلوية املقدسة  هذه اخلدمة لكل القنوات الراغبة بنقل املراسم 
اخلاصة بالعتبة العلوية املقدسة من ادعية وختمة القرآن الكريم 

الفضائي بدقة وجودة  البث  املليونية، ومتيزت منظومة  والزيارات 
عالية مدعومة بنظام تصوير متطور..

سنوات  لعدة  املباركة  اخلدمة  هذه  استمرت  الشمري:  ويضيف 
بعطاء واخالص الكوادر الفنية واهلندسية، ووصل عدد القنوات 
املستفيدة اىل ما يقارب 40 قناة فضائية، وبعد هذه الفرتة وحتديدا 
يف شباط 2018 وبربكة صاحب املرقد الشريف وتظافر اجلهود 
العتبة  انطلقت على بركة اهلل فضائية  الدؤوب  والعمل  الكبرية 

بعد مرور عام على انطالقتها 
فضائية العتبة العلوية املقدسة.. صوت والئي وكنز معريف

تتزامن ذكرى والدة أمري املؤمنني )عليه السالم( هذا العام مع ذكرى مرور عام الطالق البث الرسمي لفضائية العتبة العلوية 
النبي األكرم )صلى اهلل  الذي يستمد عطائه ورسالته من فكر أعظم شخصية بعد  الرسالي  املنرب اإلعالمي  املقدسة، هذا 
عليه وآله( أال وهو اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(، ويكون مرآة للصورة الناصعة عن فكر أهل البيت )عليهم السالم( 
وإيصالها لكل بقاع العالم... مجلة )الوالية( تجولت يف أورقة الفضائية واستطلعت آراء الكوادر املشرفة والفنية وبعض الوجوه 

اإلعالمية ملعرفة تفاصيل بدايات هذا الصرح اإلعالمي العلوي وكيف تطور العمل وماهي الرؤى والخطط املستقبلية؟.

تحقيق: حيدر حميد
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العلوية حيث جرت مراسم انطالق البث التجرييب الرمسي، لتصل 
صورة العتبة العلوية املقدسة للعامل أمجع..

أرجاء  يف  البيت  أهل  عيون حميب  تكتحل  أن  الشمري  ومتنى 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  من  املباركة  الصورة  بهذه  املعمورة 
الصالة والسالم(،و أن تدوم هذه التوفيقات وان يأخذ اهلل تعاىل 
بأيدينا ملا فيه اخلري والصالح من جناح إىل جناح يف خدمة املوىل 
اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(، وأن ال حيرمنا اهلل من هذا 

الشرف ومن هذه اخلدمة إنه مسيع جميب.
..)HD( أول فضائية عراقية تبث بتقنية

حمطتنا التالية كانت مع الزميل  كاظم حممد علي/ مسؤول 
شعبة التخطيط والتنفيذ ، حدثنا عن تفاصيل البدايات األوىل: 
الفضائي  البث  شعبة  تأسيس  على   2009 عام  منذ  عملنا 
نوعها  من  األوىل  وهي   )Full HD( الدقة  عالية  ومبواصفات 
على مستوى الفضائيات احمللية.. وكان البث عن طريق اليوتيوب 
بوترية متصاعدة حتى وصل  العمل  واستمر  االنرتنت،  وصفحات 
عدد القنوات اليت تأخذ البث املباشر اكثر من 40 قناة ، ومعدل 
ساعات البث املباشر وصل اىل 8 ساعات يف األيام العادية، أما 
يف املناسبات والزيارات املليونية تصل اىل أكثر من 18 ساعة.. 

ومازالت نوعية الصورة والدقة لقناة العتبة تشهد هلا كل القنوات 
بأنها األكثر دقة وتتميز باجلودة والوضوح العالي..

ويقول  الزميل مصطفى  شنون مسؤول شعبة التقنيات اهلندسية: 
بأن  اليوم كبري  طموحنا 
البث  اسلوب  من  خنرج 
الكالسيكي الذي تعود 
وأصبح  املشاهد  عليه 
يشعر بامللل، فلدينا طموح 
متميزًا  بثنا  يكون  أن 
ولدينا  للمشاهد،  وجاذبًا 
لتطوير  مستقبلية  خطط 
باالعتماد  الصورة  جودة 
وكامريات  أجهزة  على 

وبالتالي  الصورة  مستوى  على  إجيابًا  سينعكس  مما  حديثة، 
سيستقطب عددا كبريا من املشاهدين..

بشهادة  وجذابة  ممتعة  حية  صورة  اليوم  :لدينا  شنون  ويضيف 
للخربات  نتيجة  هذه  وتأتي  واملشاهدين  املختصني  من  الكثري 
اغلب  واليوم  ممتازة..  خبربة  يتمتعون  فكوادرنا  لدينا  املوجودة 

تعد أول فضائية يف 
العراق تبث بنظام عالي 
الدقة Full HD ، وخدمة 
بث مباشر ألكثر من 40 

فضائية
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تعتمد دورات الربامج على 
خمسة محاور رئيسة هي: 
أمري املؤمنني )عليه السالم( 
وكتابي القرآن الكريم ونهج 

البالغة والعتبة العلوية 
املقدسة واملرجعية الدينية 

والنجف االشرف 

املقدسة  العتبات 
هذه  من  استفادت 
واالمكانيات  اخلربة 
التقنية املتوفرة لدينا، 
مصدرا  وأصبحنا 

لنقل اخلربات..
واميانًا منا بأن اإلمام 
)عليه  املؤمنني  أمري 
السالم( هو أبو األئمة 
السالم(،  )عليهم 
فارتأينا أن تكون هناك مساحة من البث يف قناة العتبة خمصصة 
وبالتنسيق  اسبوعي  السالم( وحسب جدول  )عليهم  األئمة  لباقي 
مع العتبات واملزارات املقدسة، متيزنا باننا اول قناة تدخل النص 
العربية  القرآن واألدعية، وباللغتني  املباشر يف قراءة  البث  خالل 
واالنكليزية... وأول قناة ختدم مذهب أهل البيت )عليهم السالم( 

.)HD( تبث بتقنية
وحيدثنا حسني رسول عزيز/ مسؤول شعبة إدارة البث: انطالقتنا 
االوىل كانت بالبث التجرييب وفقط املباشر حيث استمرت ملدة 
سنة بعدها أصبحت قناة رمسية وهي اليوم راعية لكل فعاليات 
واملناسبات  النشاطات  كل  تغطية  خالل  من  الشيعية  املزارات 
اخلاصة بتلك املزارات.. ولدينا اليوم تنسيق عال وارتباط مباشر 
مع كل العتبات يف العراق وخارجه بنقل نشاطات ومناسبات تلك 

العتبات.
خاصة  طبيعة  ذا  فيها  العمل  يكون  مواسم  لدينا   : ويضيف 
منجز  أمام  الشعبة  فتصبح  املليونية،  الزيارات  خالل  خصوصا 
كبري ونوعي يظهر للمشاهد ونكون مصدرا مهما لكل القنوات 
خالل مراسم تلك الزيارات..و منتلك من اإلمكانيات واخلربات 

الكثري وهو ما يلقي على كاهلنا مسؤولية أكرب لتقديم صورة 
العزيزة  ومدينتنا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مشرقة عن مرقد 

النجف االشرف.
دورات برامجية خماسية املحاور..

الزميل   يقول  العلوية،  الفضائية  تبثها  اليت  الربامج  طبيعة  وعن 
على  براجمنا  ترتكز  اإلنتاج:   شعبة  مسؤول  الشمرتي  بهجت 
أربع دورات براجمية، األوىل خالل شهري رجب وشعبان، والثانية 
والرابعة  وصفر  حمرم  يف  والثالثة  القعدة،  وذي  احلجة  ذي  يف 
الثاني.. ولكل دورة هلا طبيعتها  وربيع  االول  ربيع  خالل شهري 

وخصوصيتها تستند باألساس على املناسبات يف تلك االشهر.
ويضيف الشمرتي : تتمتع برامج قناة العتبة العلوية املقدسة مبيزة 
قد ال جتدها يف بقية القنوات وهي أنها نابعة من فكر االمام 
املعلومة  ومركزة يف  املدة  السالم(، وتكون قصرية  )عليه  علي 
وتاتي هذه من اعتقادنا بأن املشاهد اليوم حيتاج اىل تركيز يف 
اىل  املشاهد  انسحاب  اىل  يعود  والسبب  فرتة  أقصر  املعلومة يف 
مواقع التواصل االجتماعي، وهذا بدوره يشكل حتديا كبريا لنا 

لكي ننجح يف مهمتنا ..
موضحًا: تعتمد دورات الربامج على مخسة حماور رئيسة هي: أمري 
البالغة،  ونهج  الكريم  القرآن  السالم( وكتابي  )عليه  املؤمنني 
األشرف..  والنجف  الدينية،  واملرجعية  املقدسة،  العلوية  والعتبة 
ويف املستقبل القريب سيكون هناك نتاج نوعي من الربامج بوجود 
وهو  مبساحته  املتميز  االستوديو  من  ابتدًء  متطورة  امكانيات 

سيفتتح عن قريب ..
بعد هذه اجلولة مع الكوادر الفنية واهلندسية.. أرتأينا أن نستطلع 
اراء املختصني يف اإلعالم حول ما قدمته فضائية العتبة العلوية 

وما هو املطلوب منها يف املرحلة املقبلة؟
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إن مبادرات العتبات املقدسة 
بإنشاء فضائيات تأتي يف 
وقت مهم وحساس تمر به 

األمة اإلسالمية 
حيث تشهد غزوًا فكريًا 

واستالبًا ثقافيًا

زمن االستالب الثقايف..
تؤكد الباحثة شيماء عبد احلسني كلية االداب من جامعة بابل.. 
على أن مبادرات العتبات املقدسة بانشاء فضائيات، تاتي يف وقت 
مهم وحساس متر به األمة االسالمية حيث تشهد غزوًا فكريًا 
عريضة  لقاعدة  لتؤسس  التغرب..  من  وحالة  ثقافيا  واستالبا 
ورصينة من الرتاث الشيعي وهو تراث أهل البيت )عليهم السالم(، 
املرئية واملتخصصة خري وسيلة  الوسائل اإلعالمية  فتكون هذه 
لنقل احلقائق ونشر علوم وفكر اهل البيت )عليهم السالم( لكل 

العامل.
وتضيف: وكما قيل قدميًا بأن )أفضل وسيلة للدفاع هو اهلجوم(، 
فال جمال اليوم أن نتحدث عن سلبيات احلضارات األخرى، لكن 
املهم يف عصر الفضائيات والقرية العاملية، وايضًا زمن الشبكة 
املعلوماتية العنكبوتية، إطالق ثورة احلقائق مبوازاة الثورة التقنية 
يف االتصاالت،فاإلنسان يف العامل الغربي اليوم حمروم من الثقافة 
األصيلة والنظيفة،من خالل هذه املنابر اإلعالمية اليت تنطلق من 
مراقد ومزارات أئمة أهل البيت )عليهم السالم(، ونتطلع اىل ان 
تكون فضائية العتبة العلوية املقدسة حمببة لدى النفوس البشرية 
مجعاء من حيث احملتوى، وتبقى املسألة الفنية ال غري، فيحددها 
القائمون على هذه القناة املباركة من إداريني وفنيني وحمررين..

ويقول عبد الرسول القرشي، االعالمي اإلذاعي : بعد عامني من 
جعل املتلقي يتأمل إعالمًا علويًا صادقًا ُيستنشق عبق الوالء من 
خالله تبدأ رحلة جديدة نأمل من خالهلا تألقا جديدا يتوج بتفوق 
ناجح وجناح ال جيعل هذه القناة العلوية جمرد قناة أو رقم يضاف 
على أرقام القنوات املوجودة فحسب إمنا قناة تغري من واقع املتلقي 
امري  الروحي  القناة  نهج صاحب  يقتفي  واقع جيعله  اىل  الرتيب 
السالم(  )عليهما  طالب  ابي  أبن  علي  الرسول  علم  باب  املؤمنني 

بكل معنى االقتفاء .. واهلل املوفق..

األشرف  النجف  احللو  االقتصادي كريم  املهندس  يصف  بينما 
وان   ، العامل  بقبلة  اليوم 
العلوية  العتبة  فضائية 
جيب أن تكون هي حمور 
الفضائيات،مؤكدا  لكل 
على  إنها حباجة اىل وقت 
رسالتها  اليصال  أكثر 
باألساس   ترتكز  اليت 
على عرض حضارة اإلمام 
علي )عليه السالم(، الذي 

إىل  وحنتاج  عنه  تكلم  إال  شيئًا  يرتك  رجل،فلم  يف  أمة  كان 
كوادر متخصصة للوقوف على تراث هذا الرجل العظيم، كما 
نتطلع إىل أن تكون هذه القناة املباركة صوت مذهب أهل البيت 

)عليهم السالم( الصحيح..
مسؤولية استثمار الحرية

وعن املسؤولية العظيمة اليت تقف على عاتق فضائية العتبة العلوية 
يقول م.م. جعفر القريشي من جامعة البصرة: أمام فضائية العتبة 
العلوية املقدسة مسؤولية عظيمة، حيث البد أن تستثمر هذه املساحة 
من احلرية اليت افتقدناها لعقود مضت، فتتلخص مسؤوليتها يف 
إيصال رسالتها احلقيقية من خالل إطالق األفكار بقوة وثقة، 
فالقضية ليست جمرد إطالق األعمال الثقافية واإلعالمية كما 
بـ)الرتف الفكري(، بل هي مسرية عمل رسالي  يتصوره البعض 
وأخالقي جتاه األمة اإلسالمية وخصوصًا شبابها اللذين يواجهون 
منا  فيتطلب  واألخالق،  الفكر  اليوم حتديات كبرية يف جمال 
عشرات القنوات لتنهض بهذه املهمة الرسالية اليت تنبع من  فكر 
ورسالة الرسول األكرم )صلى اهلل عليه واله( وأهل بيته )عليهم 

السالم(..
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لكل خري، جاءه  ُرسوُل السماء وهو يتكلم اىل 
متفكٍر طاهر القلب بصوت أمني الوحي جربئيل 
بداية عهد جديد، هكذا  ليعلن  اهلل  ينطق عن 

بدأ هذا اليوم قبل أكثر من 1400 سنة. 
متثل  جديد  عهد  بداية  الوحي  كان  فقد  نعم 
اخلالق  بضياء  اإلنسانية  تستنري  أن  أراد  برجٍل 
وتستظل يف رمحته وحتيا بها الكرامة يف إقامة 
احلق وإماتة البدعة ونشر السالم ونصرة املظلوم 
املرأة  العبيد وإنصاف  الظامل وحترير  وحماسبة 

وحماربة املستبدين.
ولكن من هو صاحب البعثة املختار؟ 

هو ابن العشرين عاما الذي شارك كبار قومه 
يف حلف يسمى بـحلف الفضول ، فقد اجتمع بنو 
هاشم، وزهرة، وتيم، وعاهدوا اهلل املنتقم اجلبار 
أن يكونوا مع املظلوم، حتى يأخذوا حّقه ممن 

ظلمه. 
فيه  بـغار حراء  ميكث  الذي كان خيلو  وهو 
شهرًا من كّل سنة، متأمال يف مجيل صنع اهلل 
وبدائع حكمته، فإذا قضى شهره انصرف  إىل 
الكعبة املشرفة، قبل أن يدخل بيته، فيطوُف به 
سبعًا أو ما شاء اهلل من ذلك، ثم يرجع إىل بيته.

وهو من شهدت له العرب باألمانة املطلقة، و بهذا 
وصفه الباري عّز امسه  فقال ُمطاٍع َثمَّ َأِمنٍي

ومل يكن باألمر السهل أو اهلنّي أن تشهد قريش 
وأهل مكة بفضائل وُخلق الرسول األكرم قبل 
البعثة لوال أنه كان يسري على خطى أنبياء اهلل 
القبيلة  عزوجل يف ظل اجلهل املتمثل يف تسلط 
واستعباد الناس ووئد البنات وظلم الناس، وأبلغ 
سيدة  وصف  هو  البعثة  قبل  األمة  وصف حلال 
نساء العاملني )عليها السالم( بقوهلا: )كنتم على 
شفا حفرة من النار، ِمْذَقة الشارب ونهزة الطامع، 
تشربون  األقدام،  وموطئ  العجالن،  وقبسة 
الطرق، وتقتاتون القّد، أذلة خاسئني صاغرين، 
حولكم،  من  الناس  يتخطفكم  أن  ختافون 
بعد  مبحمٍد)ص(  وتعاىل  تبارك  اهلل  فأنقذكم 
الّلتيا واليت(، فكان املبعث النبوي ضرورة إهلية 
أجل  من  السماوية  الرساالت  بها كل  اهلل  ختم 
االنسان ونشر العدالة  يف أرجاء املعمورة وبهذا 
فكان  األحكام،  جرت  وعليه  اإلسالم  نادى 
جديد  فجر  ووالدة  عظيمًا،  يومًا  النبوي  املبعث 
هلذه األمة، ألنه محل مبادئ وقيما خمتلفة عما 
طريقا  اإلسالم  وكان  البشرية،  عليها  كانت 
لكل رفعة وخري وعدالة يف شتى نواحي احلياة 

اإلنسانية.

بعيدا عن تفاصيل مكان وزمان بعثة النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( 
وسلم(، ومن دون مقدمات مهلهة تؤدي ملعنى واحد، علينا معرفة دورنا حنن 
املسلمني، ملاذا خنتار يوم البعثة النبوية لنستذكره، وملاذا يف كل عام نعيد 
املبعوث  نهج  للسري على  وملاذا حنث اخلطى  اإلهلي،  الوحي  نزول  ذكرى 
فينا، وملاذا خنوض يف ما جاء به، وملاذا، والكثري من التساؤالت اليت ينبغي 

التأمل فيها والبحث عن أهمية وأبعاد ذلك اليوم.
عندما نرجع بالتاريخ اىل يوم اإلثنني السابع والعشرين من شهر رجب يف سنة 
أربعني بعد عام الفيل سنجد ان هناك رجال من قريش صادقا، امينا، حمبا 

فجر اإلنسانية الجديد..
 املبعث النبوي

أسعد زوين 
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إعداد:
احمد الكعبي

لقاء مع الرادود الحسيني
السيد محمد الشذر

الشاعر الشعبي الراحل 
الشيخ ناجي الخفاجي

من شهداء املنرب الحسيني
السيد عباس الحلو 



أجرى اللقاء: أمحد الكعيب

الرادود الحسيني
السيد محمد الشذر

للوالية:

 بداية من هو الرادود السيد حممد الشذر؟ 
آل  شذر  بن  عباس  بن  حممد  السيد 
عام  ولدت  احلسيين،  الذحباوي  زوين 
)طويريج(  اهلندية  قضاء  يف   )1942(
العقد  بداية  الكوفة  إىل قضاء  وانتقلت 
وإخوتي  أسرتي  مع  عمري  من  الثاني 
وترعرعت يف هذه املدينة املقدسة، حيث 
موالنا  ومرقد  املعظم  الكوفة  مسجد 
)عليه  عقيل  بن  مسلم  احلسني  سفري 
الرمسية  املدارس  يف  وتدرجت  السالم(، 

إن املعطيات الي قدمها املنرب احلسيين يف 
تربية وتوجيه اجملتمع اإلسالمي هلا األثر 
الواضح يف سلوك الفرد املسلم الذي ينتمي 

إىل مدرسة آل حممد )عليهم السالم(، ومن 
خالل متابعتنا املستمرة يف إجراء لقاءات 

مثمرة وذات فائدة للمتتبع لشؤون املنرب 
احلسيين، التقينا يف هذا العدد من جملة 

الوالية الغراء مع الرادود احلسيين الكبري 
السيد حممد الشذر الكويف الذي استقبلنا 

يف منزله الكائن يف قضاء الكوفة برتحاب 
وسرور فأهاًل ومرحبًا بالسيد الشذر وبكم 

أحبي...

الساحة الشعرية واألدبية 
يف النجف األشرف تبشر 

بطاقات رائعة
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حتى خترجت يف دورة التعليم عام )1963( م يف حمافظة 
واسط )لواء الكوت آنذاك(، وبعدها انتقلت إىل حمافظة 
)1970( عام  األشرف  النجف  إىل  ثم  املقدسة  كربالء 

عام  املختارية  مدرسة  مدير  وأنا  التقاعد  إىل  وُأحلت  م 
)2006( م، لي من األوالد أربعة هم )د. قصي زوين جراح، 
أستاذين يف  د. عدي  لؤي،  د.  زوين طب عام،  د. كرار 
اهلندسة املدنية يف جامعة الكوفة ولي بنت واحدة وهي 

بدرجة دكتوراه أيضًا(

 متى كان التشرف خبدمة املنرب احلسيين؟
بدأت يف خدمة املنرب احلسيين متأثرًا بوالدتي اليت كانت 
تواقة إىل نظم األشعار احلسينية وصاحبة صوت مؤثر يف 
)1952(م  عام  وذلك  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  رثاء 
ولي من العمر 10سنوات ألكون خادمًا للمنرب احلسيين 
)رمحه  الكويف  ياسني  الشاعر  للمرحوم  قصيدة  وقرأت 
اهلل( أمام اجلمهور يف جامع الرشادية يف قضاء الكوفة 
وكانت هذه اإلنطالقة األوىل متأثرًا بأداء املرحوم فاضل 
لي  القاجبي حيث كانا ميثالن  والسيد كاظم  الرادود 
مثال املدرسة املنربية يف ذلك الوقت، ثم انفردت بطريقة 

خاصة أمام اجلمهور.

من نظم لكم القصائد احلسينية على أحلانكم وأطواركم 
املنربية؟

تعاملت مع عدة شعراء أبرزهم املرحوم الشاعر عبد األمري 
عبد  والشيخ  القصاب  هادي  الشيخ  واملرحوم  املرشد، 

احلسني أبو شبع النجفي وغريهم من الشعراء.

يف  احلسيين  املنرب  خلدمة  صوتك  وأوصلت  أديت  كيف 
املواكب؟

  )1954( عام  املهدية  موكب  بابل  حمافظة  إىل  ُدعيت 
ميسان   حمافظة  إىل  1963م  وعام  زجنيل(  و)موكب 
قضاء اجملر الكبري  ثم ُعدت إىل بابل موكب السواق 
 – دياىل  إىل  ُدعيت  بعدها  )8سنوات(  مدة  فيه  وخدمت 
جاء  بعدها  والبصرة  الكوت  إىل  دعيت  ثم  خرنابات-  
مدرسة  مدير  وأنا  والقمع  واملنع  الصدامي  البعث  حزب 
فصرت إىل شبه اإلعتزال أو القراءة احملدودة واملختصرة 
يف منازل األقرباء واألصدقاء واملعارف وأذكر أن األمن 
الصدامي وحزب البعث الفاشي داهم بييت مرتني وكان 

اهلل تعاىل هو املخلص من الظاملني.

كيف ترى الساحة احلسينية من حيث األشعار واألداء يف 
اجملالس احلسينية من خالل حضورك باألمسيات واملآمت؟

الساحة تبشر خبري من خالل متابعتنا هلا وخاصة الرواديد 
هناك شرحية شبابية متلك طاقة رائعة يف الكوفة والنجف 
األشرف وأذكر منهم الرادود الشاب كرار العارضي، لُه 
مستقبل إن شاء اهلل تعاىل وأنا مستمع لُه ومتابع، وكذلك 
الشعراء  اإلخوة  من  وأطلب  جملتكم  خالل  من  أرجو 
واألدباء الرتكيز على قصائد اجللوس )الكعدة( ألن فيها 

توجيهًا وتوعية اجتماعية وسياسية وثقافية.

هو اخلطيب اجملاهد الشهيد السيد عباس بن حممد بن نور بن سلمان بن 
عبد اهلل احللو املوسوي.  

للعلم  رجاهلا  من  وخدمة كثري  معروفة جبهادها،  علوية  أسرة  إىل  ينتمي 
والدين من خالل احلوزة العلمية واملنرب احلسيين وقد ترجم جلملة من رجاهلا 
وأعالمها السيد حمسن األمني )قدس( يف أعيان الشيعة، والشيخ حممد حرز 
الدين )قدس( يف معارف الرجال واخلطيب السيد عامر احللو يف كتابه آل 
احللو يف العراق وذكرت ترمجة آل احللو يف كتاب اعالم وعلماء السادة 

آل احللو تأليف السيد حسني على احللو أمني نسب السادة آل احللو.
وهم منتشرون يف النجف األشرف وناحية القادسية والبصرة وغريها.

املدينة  النجف  جنوب  )القادسية(  ناحية  قرى  من  قرية  له يف  املرتجم  ولد 
دراسته  وأكمل  هناك  االبتدائية  املدرسة  ودخل  )1937(م  عام  املشرفة 
املتوسطة ثم انتقل إىل النجف األشرف ملتحقًا باحلوزة العلمية فيها حضر 

على عدة أساتذة من العلماء االفاضل منهم:
1- اخلطيب املرحوم السيد عبد األمري القباجني

2- املرحوم الشيخ عباس املظفر.
3- املرحوم السيد مسلم احللي وهو من العلماء األعالم متضلع يف األصول 

والفلسفة والكالم.
4- الشهيد السيد عبد اجمليد احلكيم.

5- السيد حممد كاظم احلائري.
دراسته  أكمل  حيث  أساتذتها،  أكابر  من  مستفيدًا  الفقه  كلية  دخل 
متدرجًا،  لنفسه  اخلطابة  أخذ   ، )1963(م  عام  متخرجًا  فيها  اجلامعية 
حتى أصبح من اخلطباء املعروفني الذين مجع بني العلم واخلطابة الثقافة 
اليت كانت  اجملالس  بذلك  لُه  تشهد  مستمعيه حيث  مؤثرًا يف  اإلسالمية 
تعقد يف الكويت والبحرين والنجف والكوفة والبصرة والدجيل وأبي صيدا 

وغريها من املناطق.
أرسلُه السيد الشهيد الصدر األول )قده( إىل )أبو صيدا( ونشاطاته هناك 
وسريته تركت أثرًا طيبًا وبالغًا إذ قال: )ترك أحد العلماء منطقة أبو صيدا 
أن  يظنون  وكانوا  الدين..  علماء  يف  الشك  الناس  فأصاب  عمامته  وخلع 
العامل تكون مسريته مقدسة إىل آخر حياته ومهما كانت الظروف(فقد 

خدم أهل )أبو صيدا( حتى وافته املنية.
ضيق على الشهيد احللو بأشد املضايقات بعد استشهاد ولده السيد مسلم 
واستدعي من قبل دائرة األمن الصدامي لعدة مرات تعرض خالهلا لإلهانة 
والتعذيب والضرب من قبل جالوزة األمن وأحرقوا مكتبته بداره يف )ابو 
الرمحة،  )أحاديث  منها:  خمطوطة  مؤلفات  عدة  فيها  لُه  وكان  صيدا( 
وبعض  ديكارت(،  نظرية  يف  تأمالت  اإلسالم،  يف  االقتصادية  النظريات 
حماضراته اليت كان يلقيها يف كل يوم مجعة يف مسجد الكوفة املعظم 

وكان لُه شعر من القريض والشعيب فقد يف تلك الفرتة .
التحقيق اجملرم  القبض على السيد احللو مع أسرته وأوالده، وباشر  ألقي 
)مردان فهد الغزالي( وهو ممن عرف باإلجرام مع العلماء وحكم على السيد 
عباس احللو باإلعدام يف شهر ايار عام )1983(م، وقد دفن سرًا يف وادي 

السالم

من شهداء املنرب الحسيني

السيد عباس الحلو 
)1983-1937(ّّ
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عن  بعيدًا  عامًا   )27( من 
بلده. تويف يف )17 رجب 1428هـ( املصادف 
)2007/8/2( عن عمر ناهز التسعني ليدفن يف مدينة النجف )مقربة 
السالم( كما طلب  املؤمنني )عليه  امري  السالم( جماورًا ملرقد  وادي 
حني تهجريه إذ توجه ملرقد أمري املؤمنني )عليه السالم ( طالبًا دفنه يف 

النجف بعد وفاته وكان ذلك لُه رمحه اهلل
له العشرات من الدواوين املخطوطة إضافة إىل مكتبة صوتية لعشرات 
الكاسيتات الصوتية من شعره بصوته أو بصوت القراء أو املنشدين  
وغري  املنقولة  أمواله  مع  مصادرتها  مت  حيث  منها  تبقى  مما  لشعره 
املنقولة يف حينها وميتاز شعره الشعيب بصورة عامة بالرثاء احلسيين 
الفرد  إرشاد  بقصائده  أراد  اهلدف  انتقادي  إرشادي  املظهر وال كن 
أهل  السالم( وسرية  )عليه  اإلمام احلسني  نهضة  واجملتمع من خالل 

البيت اليت جاءت بها بطون الكتب واملرويات.
وكانت  العربي  والوطن  العراق  يف  والشعراء  االدباء  بكبار  التقى 
النجف   مدينة  ومتثيل  الشعرية  املهرجانات  جارية حلضور  مراسالت 
األشرف يف األمسيات واملهرجانات اليت تعقد خارج النجف تتلمذ على 
يديه شعراء شعبيون ويف الشعر القريض واعترب البعض منهم بأنه أحد 
إذاعة  الثقافية يف  الربامج  على  الشعرية وكان مشرفا  املراجع  أهم 
بغداد ومنها )برنامج الشعر الشعيب( وكانت القصائد اليت تصل إىل 
اإلذاعة لغرض بثها تعرض على شاعرنا للتقييم قبل إذاعتها وذلك يف 
ستينات القرن املاضي وكان يرفض إذاعة امسه كونه شاعرًا حسينيًا 
أبى أن يتاجر بشعره فكانت مجيع القصائد اليت يقدمها اىل اخلطباء 
واملنشدين جمانا يرفض أيَّ مبلغ أو هدية تقدم إليه فيقول لقد )نذرت 
شعري للحسني )عليه السالم( ومن قصائده اليت عثرت عليها قصيدة 

حسينية إرشادية غاب عنوانها يقول رمحه اهلل فيها.

دستور ينشر حكمته من ذاته           دستور إسـالمي احبكم آياته 
ايربي العقل والوجــــــــــــــــــــدان               دستور قرآنك خطط مرسومة

اهلدف مو أشعار تطرب لعد أذهان املسامـع 
اوال نغمة صحف باخلط العريض إبال منافع

الدين للفكره مناد إگبال عني الناس ال مع 
أقتبس جوهــــــــــــر الديين بالعقل من املراجع

مبدأ إو قــــــــــــــــــرآن إو رســــــــــــول  إو عرته 
هاي اثنعش وتــــــــرسخت إويـــــــــــــــــــه الفكر

هو الشيخ ناجي بن عبد احلسني بن مهدي بن الشيخ الشاعر واخلطيب 
احلسيين صاحل احللي اجلبان اخلفاجي املدفون يف الصحن احليدري 
وهو  م   )1917( له سنة  املرتجم  ولد  الذهيب  امليزاب  الشريف حتت 
املعروف خبدمة اإلمام  الوسط االجتماعي  للعائلة ذات  االبن االكرب 
احلسني )عليه السالم( وله أخ وأخت تويف والدهم وهم صغار السن 
لينشأ املرتجم له يتيمًا، أنشأ الشعر الشعيب منذ نعومة أظفاره وعرض 
شعره على فحول شعراء عصره كأمري الشعر الشعيب املرحوم عبود 
غفلة جواد الشمرتي )1850-1936(.. فاستحسنوا شعره، وقد تنبأ 
ملا مسعه من  الشعر  نظم  املرحوم عبود غفلة مبستقبل كبري يف  له 
بصره  فقد  الشعر،  بنظم  وعهد  عمر  حديث  وهو  شعرية  إمكانات 
يف سين شبابه األوىل بعد تأثره الشديد على وفاة والدته اليت كانت 

الراعية األوىل له وأخوته بعد وفاة أبيه وبقى كفيفًا حتى وفاته.. 
مل ينظم الشعر إال يف حب أهل البيت )عليهم السالم( فكان خادمًا 
وشعره لإلمام احلسني )عليه السالم( وكان واحدًا من أعمدة موكب 
طرف الرباق احلسيين يف مدينة النجف األشرف وكان أحد مؤسسي 
موكب اجلمهور احلسيين يف النجف وحصل على موافقة أقامته يف 
إقامة  متنع  الدولة  كانت  ظرف  يف  املاضي  القرن  سبعينات  بداية 
املواكب أو تقلص عددها وكان الكفيل إلقامة تلك املواكب أما 
اجهزة األمن آنذاك اليت ازدادت شروطها اجملحفة القامة املواكب أو 
الشعائر األخرى وبسبب السياسة الطائفية اليت أنتهجها النظام املقبور 
مت تهجريه  قسريًا حبجة تبعية القومية وهو ابن )65( سنة وكفيف 
البصر وذلك يف ظهرية يوم السبت )1982/4/10( ليودع عائلته كل 
على انفراد يف سجون النظام لعدة أيام يف معتقالت النجف ثم أرسلوا 
إىل احلدود العراقية اإليرانية مع عدد من العوائل العراقية ليتوجهوا 
إىل ايران مشيًا على األقدام وعرب حقول األلغام دون مراعاة اجلانب 
اإلنساني أو األخالقي وكان سبب تهجريه األساسي هو امتناعه  عن 
مدح املقبور صدام بقصيدة شعرية وعرب وسائل اإلعالم كما فعل 
الذين باعوا ذممهم للطاغية املقبور وبعد سقوط النظام يف 
)9/نيسان/ 2003( عاد إىل وطنه العراق ليعيش 
يف مدينته النجف األشرف وذلك يف ايلول 
أكثر  أمضى  أن  بعد   2003

الشاعر الشعيب الراحل 
الشيخ نايج اچلبان اخلفايج
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مسائل ختص الصوم املستحب

ألفاظ السالم يف القرآن الكريم

مظاهر العبودية هلل
يف أي جمال تتحقق العبودية؟



نقــدم هــذه املجموعــة مــن املســائل الشــرعية مــع أجوبتهــا طبقــا لفتــاوى مساحــة آيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( آملــن االنتفــاع بهــا

مسائل تخص الصوم املستحب

إعداد:  شعبة التبليغ

جيوز له الســفر يف أي وقت ألن صومه مســتحب 
أم حكمــه حكــم الصيــام الواجــب يرجــع قبــل 

الزوال أو يسافر بعد الزوال؟
اجلــواب: ال يصــح الصــوم املســتحب يف الســفر 
كالواجب إاّل إذا رجع من سفره ولو قبل الغروب 
ومل يتنــاول املفطــر فيجوز لــه أن ينوي صوم ذلك 

اليوم وجيوز له اإلبطال متى شاء.

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى أهل بيته 
الطيبني الطاهرين. يكثر يف هذه األيام الســؤال 
عــن الصــوم املســتحب، وفيمــا يلــي نذكر بعض 
األســئلة مــع أجوبتها طبقا لفتــاوى املرجع الديين 

األعلى مساحة السيد السيستاني )دام ظله(.

الســؤال: إذا صــام شــخص صومــًا مســتحبًا هــل 
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السؤال: هل جيوز الصوم يف مواليد ووفيات أهل 
البيت )عليهم السالم(؟

اجلواب: جيوز.

الســؤال: مــا حكــم صيــام من تعمــد اجلماع يف 
الصيام املستحب؟

اجلواب: باطل.

الســؤال: هــل يشــرع الصــوم املســتحب ملــن عليه 
كفارة إفطار شهر رمضان عمدًا؟

اجلواب: نعم.

الســؤال: مــا حكــم مــن كان صائمــًا صيامــًا 
مســتحبًا واســتيقظ صباحــًا جمنبًا فهــل صيامه 

صحيح؟
اجلواب: صيامه صحيح.

الســؤال: مــا حكم مــن افطر ناســيا يف الصيام 
املستحب؟

اجلواب: صومه صحيح.

الســؤال: إذا صمــت صومــا مســتحبا ولكــن مل 
أســتطع  أن أكمــل هــذا الصــوم فهل جيب علّي 

أن أقضي هذا اليوم؟
اجلواب: جيوز اإلفطار اختيارًا وال جيب القضاء.

الســؤال: هل يكون صيــام التطوع صحيحًا بعد 
أذان الفجــر دون النيــة من الليل والشــخص على 

جنابة؟
اجلواب: نعم يقع صحيحًا.

الســؤال: إذا نــوى شــخص صيامــًا مســتحبًا، ثــم 
دعاه شــخص لتناول الطعام. فهل مستحب إجابة 
الداعــي وحيصــل بذلك على ثواب الصيام وثواب 

إجابة الدعوة؟  ويف احلاالت التالية:
أ ـ هل هناك فرق بني املؤمن وغري املؤمن؟

بـ  هــل هنــاك فــرق بني أن تكــون الدعوة على 
شــيء بســيط كالشــاي والعصري، وبــني الدعوة 

على وجبة الفطور أو الغداء مثاًل؟
ج ـ هــل هنــاك فرق إذا كان الداعي يعلم بصوم 

املدعو أو ال يعلم؟
د ـ مــا هــو احلكــم إذا تكــّرر األمــر يومــًا بعد 
يوم، كما لو كانت الزوجة تدعو زوجها للغداء 

يوميًا؟
اجلواب: يستحب للصائم تطوعًا قطع الصوم إذا 
دعــاه أخــوه املؤمن إىل الطعــام بل قيل بكراهته 
حينئــٍذ وال خيتلــف يف الداعــي بني كونه زوجته 

أو غريها.

الســؤال: هل جيب على الولد أن يســتأذن والديه 
من أجل ان يصوم صومًا مستحبًا؟

اجلواب: ال جيب.
السؤال: لو كنت صائمة صيامًا مستحبًا )أي يف 
شــهر شــعبان مثاًل( ونزل دم احليض يف الســاعة 

الثالثة ظهرًا، فهل جيب علّي قضاء هذا اليوم؟
اجلــواب: يبطــل الصوم حتى لو نزل الدم يف آخر 
حلظــة مــن النهــار ولكن ال جيب قضــاء الصوم 

املستحب.
للمــرأة  املســتحب  الصــوم  يصــح  هــل  الســؤال: 

املستحاضة استحاضة صغرى؟
اجلواب: نعم يصح.

الســؤال: هــل جيــوز الصــوم املســتحب يف بعــض 
األيــام إذا كان الشــخص مطلــوب قضاء لشــهر 
رمضــان لعــدد مــن األيــام وله متســع مــن الوقت 
ليقضي ما بذمته قبل حلول شهر رمضان التالي؟

اجلــواب: ال جيــوز، ولكــن إذا قصــد القضــاء 
وصامــه يف تلــك األيــام لنيل ثوابها نالــه ايضًا ان 

شاء اهلل تعاىل.
الســؤال: هــل يوجــد خمــرج للصوم املســتحب يف 

السفر من غري أن أنذر أو أن أقيم؟
اجلــواب: ال يوجــد خمرج لذلك، نعم جيوز صيام 
ثالثــة أيــام يف املدينــة املنــورة للحاجــة ولو كان 

الصائم مسافرًا.
الســؤال: هل جيوز ملن عليه قضاء شــهر رمضان 

أن يصوم مستحب؟
اجلواب: ال جيوز.
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الدنيا واآلخرة, الذي يسلم على أوليائه يوم القيامة حنو 
وُس  اْلُقدُّ املَِلُك  ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  الَِّذي  اهلل  )ُهَو  تعاىل:  قوله 
ُ ُسْبَحاَن اهللَِّ  بَّاُر املَُتَكربِّ اَلُم املُْؤِمُن املَُهْيِمُن اْلَعِزيُز اجْلَ السَّ
يف  السالم  لفظ  ويطلق   ,)23 ُيْشِرُكوَن()احلشر/  ا  َعمَّ
ُأمور  عدة  به  فرياد  الشرعية  النصوص  يف  االصطالح: 
التأمل إىل معنى مادة الكلمة، وهي  ترجع كلها عند 
اسم  به  يراد  االنطالقات:  هذه  ومن  العيون,  من  الرباءة 
ِإَلَه ِإالَّ  اهلل سبحانه وتعاىل: حنو قوله: )ُهَو اهلل الَِّذي اَل 
قولنا  وهو  التحية  به  ويراد  اَلُم(,  السَّ وُس  اْلُقدُّ املَِلُك  ُهَو 
)السالم عليكم( حنو قوله تعاىل: )َواَل َتُقوُلوا مِلَْن َأْلَقى 
اَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا()النساء/ 94(, وغريها, وأما  ِإَلْيُكُم السَّ
يًَّة ِمْن  التحية يف االستعمال القرآني حنو قوله تعاىل: )حَتِ

خمتلف  يف  الكريم  القرآن  يف  السالم  استعمال  ورد 
الصيغ، وذكر يف إحد البحوث اجلامعية أن لفظ السالم 
بصيغة  موضع   )112( يف  وورد  موضعًا   )140( يف  ورد 
ِإَلْيُكُم  َأْلَقى  مِلَْن  َتُقوُلوا  )َواَل  تعاىل:  قوله  حنو  االسم 
اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا()النساء/ 94( وورد يف )28( موضعًا  السَّ
اَل  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  تعاىل:  قوله  الفعل حنو  بصيغة 
َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى 
ُروَن()النور/27(  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َلُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  َأْهِلَها 
وذكر ابن منظور يف )لسان العرب( السالم لغًة: مصدر 
من سلم تسليمًا, كالكالم والطالق وهو مبعنى النجاة 
والتخلص مما يرغب فيه, يقال: )سلم من األمر(.  ويعد 
السالم  من أمساء اهلل احلسنى, والذي يهب السالمة يف 

 ألفاظ السالم يف القرآن
الكريم

 علي حممد عبد احلسني أبو شبع
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ذلك؛ حتى يستعد الشخص املقابل للرتحيب واالستقبال, 
وكذلك رمبا املستأذن قد يكون يف مكان يتكلم به 
شيئًا سرًا, أو ُيبدل ثيابه, أو ما يشابه ذلك... لذلك وجب 
اإلستئذان وهو مبعنى االستئناس, وذكر حممد حسن يف 
متداول  غري  املعنى  بهذا  »االستئناس  الكالم(:  )جواهر 
على لسان الفقهاء وإمنا هو تعبري قرآني املراد به وجوب 
االستئناس على من أراد دخول بيت الغري كما يف اآلية 
املتقدمة )َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم...(-واملتداول يف الفقه 
بهذه املسألة وغريها )التعبري باالستئذان واإلذن( وخالصة 
وضد  واملهادنة,  الصلح  تعين  السالم  ألفظ  أّن  القول: 
اليوم  نستعمله  الذي  املعنى  املعنى خيالف  وهذا  احلرب, 
التواصل  تقوية  به  يراد  كلفظ  فحسب,  التحية  مبعنى 
أكدها  اليت  العميقة  معانيه  أفرغنا  إذ  االجتماعي, 
القرآن الكريم, ومنها أّن السالم هو اسم من أمساء اهلل 
اَلُم املُْؤِمُن املَُهْيِمُن(, ويراد  احلسنى حنو قوله تعاىل: )السَّ
به السالم, فالسالم مبعنى السالمة، وفيه معنيان رئيسان, 
األول: السالم امُلسلمَّ عباده, واآلخر: معناه ذو السالمة, أي 

صاحب السالمة.
القرآن الكريم )140( مرة, وله عدة معاٍن  وقد ورد يف 
حبسب السياق الذي يرد فيه, فهو إما اسم اهلل سبحانه 
ذكرنا  كما  نفسه  تعاىل  به  مسى  ما  حبسب  وتعاىل 
سابقًا, ويراد به معنى السالمة لبادئه من الشّر واملكروه 
أو مبعنى الثناء احلسن واخلري والسالمة من كل شائبة 
وتدّل كثرة تكرار هذه اللفظة يف القرآن الكريم على 
على  الرتغيب  يقّدم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألن  أهميتها؛ 
إشاعة  يف  والسيما  الطاعة,  على  العباد  حلّث  الرتهيب 
السالم واحملبة فيما بينهم, أو فيما بني أفراد جنسهم من 

غري املسلمني الذين مل يعتادوا على ديار اإلسالم.
وردت ألفاظ مرادفة للسالم وهلا معنى خاص هو التحية, 
التواصل  أواصر  لتقوية  ترمي  قرآنية  توجيهات  وفيها 
االجتماعي, إذ ينبغي  للمجيب أن يطيل رد التحية وخيتمها 
مبعاني الدعاء, فإذا قيل: عليكم السالم, وكان البدأ: 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, فيمكن حينئذ رد 
إىل  استنادًا  الدعاء  زيادة  األفضل  ولكن  مبثلها  التحية 
ُحيِّيُتْم  )َوِإَذا  تعاىل:  قوله  الكريم حنو  القرآن  إرشادات 
َعَلى  َكاَن  اهللََّ  ِإنَّ  ُردُّوَها  َأْو  ِمْنَها  ِبَأْحَسَن  َفَحيُّوا  ِبَتِحيٍَّة 

ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا()النساء/86(. 

السالم  هذا  يعين   ,)61 َطيَِّبًة()النور/  ُمَباَرَكًة  اهللَِّ  ِعْنِد 
الذي حتيون به حتية من عند اهلل سبحانه مباركة طيبة, 
ملا فيها من األجر اجلزيل والثواب العظيم, وحنو األحكام 
اآْلََياِت  َلُكُم  اهلل   ُ ُيَبنيِّ )َكَذِلَك  تعاىل:  قوله  واآلداب 
سبحانه  اهلل  يبني  أي   ,)242 َتْعِقُلوَن()البقرة/  َلَعلَُّكْم 
وتعاىل األدلة على مجيع األحكام, ومجيع ما تعبدكم به 
وتعملوا ذلك وتعلموا مبوجبه حنو قوله تعاىل: )َوِإَذا ُحيِّيُتْم 
َعَلى  َكاَن  اهللََّ  ِإنَّ  ُردُّوَها  َأْو  ِمْنَها  ِبَأْحَسَن  َفَحيُّوا  ِبَتِحيٍَّة 
ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا()النساء/ 86(, والتحية يف اللغة: السالم 

ويقال حيي حييي حتية إذا سلم. 
شيء  منه  يشذ  حتى  شيء  لكل  احلفيظ  واحلسيب: 
اإلحصاء  هو  الذي  احلسيب  مثل  الفصيل  واحلسيب. 
إذا  حسيبه  وهو  كذا  على  فالنًا  فالن  حاسب  يقال 
فهو  الكايف  احلسيب  قال  ومن  حسابه,  صاحب  كان 
كفاني  إذا  أحسابًا  الشيء  فالن  أحسبين  قوهلم  من 
)ت311هـ(  الزجاج  وذكر  كفاني,  أي  كذا  وحسيب 
واحلفظ  العلم  يعطى كل شيء من  أنه  معنى احلسيب 
واجلزاء مقدار ما حيسبه أي: يكفيه ومنه قوله: عطاًء 
ِبَتِحيٍَّة  ُحيِّيُتْم  )َوِإَذا  تعاىل:  قوله  ويف  كافيًا  أي  حسابًا 
َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها()النساء/ 86(, أمر اهلل سبحانه وتعاىل 
املسلمني برد السالم على املسلم بأحسن مما سلم, فإذا 
قال املسلم السالم عليكم فقل: وعليكم السالم ورمحة 
اهلل وإذا قال السالم عليكم, ورمحة اهلل فقل وعليكم 
السالم ورمحة اهلل وبركاته, وأما األلفاظ املالزمة أللفاظ 
السالم هي: اإلستئذان: وهو اإلذن بالدخول حملل ميلكه 
املستأذن وحكم اإلستئذان:  اّي حيرم على اإلنسان أن 
يدخل بيت غريه من الناس إال باستئذان, حنو قوله تعاىل: 
َحتَّى  ُبُيوِتُكْم  َغرْيَ  ُبُيوًتا  َتْدُخُلوا  اَل  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا 
َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها(، واحلكمة من اإلستئذان: 
صيانة حلرمات البيوت وعدم هتك أسرارها, وذكر ابن 
باز األلباني يف )سلسلة العالمتني( )االستئذان أدب رفيع 
ونزاهة  وعفته  وتربيته  وشهامته  حياء صاحبه  على  يدل 
نفسه وتكرميها عن رؤية ما ال جيب أن يراه عليه الناس( 
عمومًا إن اإلستئذان واجب شرعي وأصولي, غري ممكن 
الداخلي  بالقسم  أن يدخل الشخص على آخر يف غرفة 
يف يف اجلامعات مثاًل، أو أخ يدخل على غرفة أخيه يف 
أو... دون أن يستأذن  ابن، أو صديق  أو  أو أب،  املنزل، 
بطرق الباب, ويسلم وبعد السماح من املقابل بالدخول لذا 
حيق له الدخول، وأما إذا دخل شخصًا على آخر يف مكان 
غري مغلق حنو حمل مبيعات, أو مكتب, أو ما يشابه ذلك 
القادم  الشخص  أن جيعل  للمكان جيب  الوصول  فقبل 
صوتًا ما بأي طريقة كانت ينطق بـ )يا اهلل( أو ما يشابه 
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لقد أصبح املعنى املتبادر اىل الذهن من لفظ العبادة عند كثري من الناس حمصورا يف تلك اجملموعة من األعمال، 
كالصوم والصالة واحلج والدعاء وأمثاهلا من الكلمات، اليت يؤديها اإلنسان بعيدًا عن ممارسات احلياة وأجواء 

اجملتمع.
وهذا املفهوم الضيق للعبادة ال يتناسب مع مفهوم القرآن الكريم وتعبريه عنها، فالقرآن يؤكد أن العبادة تتحقق يف 
كل فعل او تفكري او احساس نفسي يصدر عن االنسان ويقصد به التقرب اىل اهلل سبحانه، ومبا ان العبادة: هي 

الصيغة العملية للتعبري واإلعالن عن العبودية .
فان العبودية ال تتحقق إال إذا جعل اإلنسان كل أفعاله، وأعماله من صالة، وصوم، وجهاد، وحكم، وقيادة، وبيع 
وجتارة، وكسب، وتعامل مع الناس، ودفاع عن احلق، وحماربة الفساد والطغيان، وتفكري يف العامل، وكسب 
التقرب  إال  بها  يقصد  وال  ونهيه،  وأمره  اهلل  شريعة  وفق  تسري  وإصالحها..،  األرض  وإعمار  به  واالنتفاع  للعلم، 

منه،وكسب مرضاته.
ومن أجل هذا نرى القرآن الكريم خياطب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ويدعوه إىل اإلخالص يف العبادة ليتحقق 
االخالص يف العبودية، ويؤكد من خالل ذلك ان العبادة اليت هي مظهر التعبري عن العبودية، ال تتم إال بالسري على 
قِّ َفاْعُبِد  هدي القرآن، وااللتزام مبنهجه،وتطابق احلياة مع شريعته وطريقة تنظيمه: }ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحْلَ

يَن{   الزمر/2 ِلًصا لَُّه الدِّ اهلل خُمْ
وينتج من ذلك ان مفهوم العبودية يف اإلسالم يتسع كلما اتسع مفهوم العبادة، ليشمل رعاية اإلنسان للحياة والعناية 
باجلسم وحاجات البدن، واحلفاظ على الصحة وتوفري العيش الكريم، بل ورعاية احليوان واالهتمام من اإلنسان به 
يعرب عن اخلضوع إلرادة اهلل والتنفيذ حلكمته ومشيئته اليت أرادت هلذه الكائنات -اإلنسان واحليوان والنبات – أن 
تعيش حتت ظل رمحة اهلل تعاىل،فيكون التعامل مع خلق اهلل ارادته ومشيئته عبادة وتعبريًا عن الشعور بالعبودية 

والتوجه اىل اهلل.
ولذلك توجه القرآن بالذم واللوم اىل أولئك الذين ينشرون اخلراب والدمار يف األرض، ويشيعون يف ربوعها العبث 
ٰ َسَعىٰ يِف اأْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها  والفساد، ويسعون للقضاء على مظاهر احلياة واملدنية فيها، فقال عز امسه:}َوِإَذا َتَوىلَّ

ْرَث َوالنَّْسَل ۗ واهلل اَل حُيِبُّ اْلَفَساَد{  البقرة /205 َوُيْهِلَك احْلَ

مظاهر العبودية هلل
يف أي مجال تتحقق العبودية؟

باسل جبار



اعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

اخبار ثقافية



أعلنت )دار أبو طالب( للطباعة عن 
طباعة أكثر من ستة آالف مطبوع 
 ،2020 العام  وتقويم  مفكرة  بني 
اإلصدارات  من  عدد  عن  فضال 
الكوادر  أجنزت  فقد  املختلفة، 
الرقمية  الطباعة  شعبة  يف  العاملة 
املنضدي  التقويم  طباعة  من 
لعام  العلوية  واملفكرة  واجلداري 
اذ  مميزة  فنية  ومبواصفات   2020
 3000 حبدود   التقاويم  عدد  بلغ 
من  نسخة  و2500  جداري  تقويم 
تقويم  و1000  العلوية  املفكرة 
رفد معارض  منضدي - حيث مت  
البيع املباشر التابعة للعتبة املقدسة، 
العاملة  الكوادر  باشرت  حيث 
بشعبة الطباعة الرقمية يف األعمال 
وجبهود  واإلنهاءات  الطباعية 
األعمال  اجناز  لتحقق  استثنائية 
مشلت  فنية  مبواصفات  املطلوبة 
التجليد الفين والطباعة فيما يتعلق 
الفنية  واألعمال  العلوية،  باملفكرة 
بعد  ذلك  يأتي   ، املنضدي  للتقويم 
االنتهاء من تصنيع األجهزة البسيطة 
اليت مت ابتكار أفكارها  من قبل 
إدارة الشعبة ومت تصنيعها يف قسم 
صيانة اآلليات واملعدات التخصصية 
العتبة  يف  احلريف  التصنيع  وقسم 

العلوية املقدسة.

دار أبي طالب للطباعة 
تنجز مفكرة وتقويم عام 

2020

أخبار ثقافية

ضمن نشاطه الثقايف والفكري أقام مركز اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( للدراسات 
والبحوث التخصصية ندوة ثقافية تارخيية بعنوان} متصري مدينة الكوفة والنجف األشرف 
والتسلسل التارخيي ملرقد االمام أمري املؤمنني)عليه السالم({ وعلى قاعة مؤسسة اإلمام 
املركز  الباججي مدير  م. هاشم حممد  االستاذ  والقى احملاضرة  الدينية،  املؤمنني  أمري 
الوثائقي لرتاث النجف االشرف يف العتبة العلوية املقدسة، وقدم فيها شرحا وافيا عن مدينة 
الكوفة والنجف واملرقد الطاهر لإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( منذ مدفنه وحتى هذا 
اليوم، وقد نالت احملاضرة أستحسان احلاضرين مبا قدمه من نكات ومالحظات حبثية 

مهمة.

)عليه  احلسن  االمام  مركز  كشف 
السالم( للدراسات التخصصية التابع للعتبة 
إصداراته  سلسلة  عن  املقدسة  احلسينية 
إصداراته  سلسلة  مواصاًل  احلديثة، 
احلسنية احلديثة من خالل طباعة عدد من 
املودة  أسبوع  يف  عنها  أعلن  اليت  الكتب 
والوفاء لرفد املكتبة اإلسالمية مبجموعة 
منها   ، املهمة  العلمية  الكتب  من  جديدة 
علي  بن  احلسن  اإلمام  )شعر  كتاب 
أبي احلسن علي  السالم(، صنعة  )عليهما 
حتقيق  املدائين،  اهلل  عبد  بن  حممد  بن 

)عاصفة  وكتاب  العطار،  قيس  الشيخ 
وكتاب  السيد،  تأليف كمال  السالم( 
)اجملتبى من تفسري اإلمام اجملتبى )عليه 
السالم(، للمرحوم العالمة السيد حممد 
احلسن  ا)إلمام  وكتاب  احللو،  علي 
الواقع  بني  السالم(  )عليه  اجملتبى 
السياسي والبناء العقائدي( تأليف عامر 

عمران اخلفاجي، وكتاب )القمة واهلاوية 
بني اإلمام احلسن )عليه السالم( ومعاوية( 
تأليف السيد علي املوسوي، وكتاب )صلح 
اإلمام احلسن اجملتبى عليه السالم الدوافع 
تأليف  والفوائد(  والدالالت  واخليارات 
وهذه   ، اليوسف  امحد  اهلل  عبد  الشيخ 
للباحثني  وميكن  حاليا  متوفرة  الكتب 
االطالع عليها من خالل زيارة مقر املركز 
النجف األشرف، الفتا إىل أن املركز  يف 
املكتبات  من  عدد  يف  بتوزيعها  سيقوم 

املهمة.

مركز االمام أمري املؤمنني) عليه السالم ( للدراسات والبحوث 
التخصصية يقيم ندوة تاريخية بعنوان:

تمصري مدينة الكوفة والنجف األشرف والتسلسل التأريخي ملرقد 
اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم

مركز اإلمام الحسن )عليه السالم( للدراسات التخصصية 
يصدر سلسلة حديثة من اصدارته
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صدر حديثًا

عن مركز تراث احلّلة التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية يف العتبة العّباسية 
معرفة  يف  األقوال  ُخالصة  مصّورِة  عن  املقال  )كشُف  كتاب  حديثًا  صدَر  املقّدسة،  
الرجال(، وهو إصداٌر بنسختني نفيستني، األوىل: هي النسخة املوجودة يف خزانة آية اهلل 
نسخها  اليت  النسخة  والثانية:  715هـ،  سنة  واملؤّرخة  سّره(  الصدر)قّدس  حسن  السيِّد 
النسختني  بني  املزج  وما  املطهَّر،  العلوّي  املشهد  يف  744هـ  سنة  الطربّي  د  بن حممَّ علي 
املؤلِّف )رمحه اهلل(  أقرب ملراد  األقوال( بقسَمْيه بصورٍة  إالَّ لتشكيل الكتاب )ُخالصة 
ولتحصيل الفائدة، وقد قدم الباحث ميثم سويدان احلمريّي متهيًدا وافًيا شاماًل يف مؤلَّفه 
ويتوفر الكتاب اآلن يف  النفيسة وطبعاتها،  النسخ  النسخ وذكر  لبيان االختالفات بني 
العّباس)عليه  الفضل  أبي  مرقد  قبلة  بّوابة  من  بالقرب  الكائن  الدائم  الكتاب  معرض 

السالم(.

صدرَ حديثًا كتاب:
 )كشُف املقال عن مصّورِة ُخالصة األقوال يف معرفة الرجال(

الدولّي  العميد  مركز  يف  النشر  قسم  عن  حديًثا  صَدَر 
للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرّية والثقافّية 
العميد  مؤمتر  وقائع  جمّلد  املقّدسة،  العّباسية  العتبة  يف 
العلمّي العاملّي الرابع، الذي انعقد حتت شعار: )نلتقي يف 
رحاب العميد لنرتقي( والذي محل عنوان: )األمن الثقايّف.. 
مفاهيم وتطبيقات(، بواقع جزأين ضّما بني طّياتهما باقة 
الباحثني  وفق ختّصص  تنّوعت  اليت  العلمّية  األحباث  من 
املشاركني يف هذا املؤمتر، وقد جاء اجلزُء األول بـ)أحد 
املعرفة  حقول  االختصاصات يف  بتنّوع  علمّيًا  عشر حبثًا( 
اإلنسانّية، وضّم الثاني )أحد عشر حبثًا(، )ثانية أحباث( 
بالّلغة العربّية و)ثالثة أحباث( بالّلغة اإلنكليزّية، وحتّدثت 
الثقايّف  األمن  لظاهرة  خمتلفة  جوانب  عن  األحباث  هذه 
وكيفّية وضع املعاجلات هلا، واحللول اليت مُيكن أن ُيعَمل 
بها للوقاية من خطر الثقافات املغايرة املشّوهة، وان نشر 
هو  املؤمتر  حبوث  بوقائع  خاّص  جمّلٍد  يف  األحباث  هذه 
له  تتعّرض  قد  الذي  الثقايّف  الغزو  أضرار  إبراز  حماولة 
الشعوب، بسبب التقنّية احلديثة اليت سّهلت سرعة انتشار 
املعلومة، وهي تعمل على هدم العادات والثقافات وتفكيك 
التماسك بني أفراد الشعب الواحد، وتغيري البنى الثقافية 
يواجهه  ما  أخطر  من  باتت  وقد  عليها،  والتأثري  للشعوب 

اإلنسان.

التخصصية  للدراسات  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  مركز  عن 
صدر حديثا كتاب)أهمية احلكومة وأهدافها وصفات احلاكم( 
للشيخ طالب ميثم الفرجيي، والكتاب يعتمد يف نصوصه على نهج 
البالغة الذي يعد مفخرٌة من مفاخر احلضارة اإلسالمية املباركة، 
مبا ضم من خطب وكتب ورسائل وكلمات، محلت معاني جليلة 
وخليفته  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  وصي  فم  من  خرجت 
الدين  يف  مدرسة  ليكون  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  الشرعي 
واألخالق واألدب واالجتماع والسياسة واإلدارة وغريها من صنوف 
العلوم والفنون يف هذه احلياة، وجسرًا بني العبد وخالقه مبا حواه 
من مواعظ وارشادات وتذكري باآلخرة. ومن هنا صار بعد كتاب 
اهلل تعاىل، وكالم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف املرتبة وهو 

حبٌر زاخر، ومعنٌي ال ينضب، وبستاٌن متنّوع النتاج.

احلسينية  للعتبة  التابع  والديين  الثقايف  الرتاث  إحياء  مركز  عن 
اهلل(  )رمحه  املقرم  السيد  آثار  موسوعة  حديثًا،  صدر  املقدسة، 

املخطوطة يف سبعة وثالثني جملدًا.

صدر حديثًا 
كتاب)األمن الثقايّف.. مفاهيم وتطبيقات(

صدر حديثًا
كتاب )أهمية الحكومة وأهدافها وصفات الحاكم(

صدر حديثا كتاب )موسوعة آثار السيد املقرم(
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موقعها :
تقع مكتبة الشيخ أغا برزك العامة جبانب مقربة الشيخ اغا 
مكتب  من  بالقرب  الثانية  اجلديدة  يف  سره(  )قدس  بزرك 
مفتوحة  جديدة  وحلة  بإدارة  سره(  )قدس  السبزواري  السيد 

لطالب العلم والباحثني.

تأسيسها وحيثياتها:
أسسها الشيخ آغا بزرك الطهراني صاحب موسوعة )الذريعة 
إىل تصانيف الشيعة( منذ منتصف القرن الرابع عشر اهلجري 
يقيم، وحني  املكتبة بسامراء حيث كان  بوضع أساس هذه 
اختذ النجف األشرف مسكنًا نقل مكتبته إليها، وأوالها كل 
عناية ممكنة، وقد تيسر له مجع الكتب من خمتلف اجلهات 
من  مكتبته  أصبحت  حتى  وايران،  مصر  من  األخص  وعلى 
املكتبات املرموقة ملا جتمع فيها من نفائس الكتب املطبوعة 
واملخطوطة، يف خزائن مثبتة يف اجلدران ويف قماطر مستقلة، 

ومصنفة، تصنيفًا جيدًا.

)5000( جملد،  هو  بزرك  آغا  الشيخ  وكان جمموع مكتبة 
ومن هذا اجملموع:

100 نسخة من املخطوطات النادرة وأهم هذه املخطوطات:
1 ـ )مناهل الضرب( للسيد جعفر النّسابة األعرجي.

2 ـ )مصباح السيد ابن طاووس( يف األدعية.
3 ـ )مصباح الشيخ الطوسي( يف األدعية.

4 ـ )آداب املناظرة( للعضدي.
5 ـ )أبواب اجلنان( للموىل حمّمد رفيع القزويين.

6 ـ )إثبات الواجبات اجلاللية( للموىل جالل الدين الدّواني.
7 ـ )أحكام أهل اآلخرة( للسيد الشريف املرتضى.

8 ـ )أخالق ناصري( ـ فارسي ـ للشيخ نصريالدين الطوسي.
9 ـ )إرشاد األذهان( للعاّلمة احللي.

10ـ )بعض املباحث يف علم الكالم( للسيد الشريف املرتضى.
هذه  مكتبته  بزرك  آغا  الشيخ  وقف  هجرية   1375 سنة  يف 
ملكيته  من  وأخرجها  األشرف  النجف  يف  العلم  طالب  على 
اخلاصة إىل امللكية العامة ، وصارت منذ ذلك احلني يف عداد 

املكتبات العامة يف النجف االشرف.

مكتبة الشيخ آغا بزرك العامة
م. هاشم حممد الباججي
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خطبه  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  إن كالم    
وهو  نقائه وصفائه،  اإلسالم بكل  ورسائله ميثل  ومواعظه 
أعظم دستور إنساني بعد القرآن الكريم حيفظ لإلنسانية 
يعرف  فلم  الكمال،  مبالغ  بها  ويبلغ  وكرامتها  حقوقها 
التاريخ اإلسالمي بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( عقلية 
وسياسيًا  اجتماعيًا  نهجًا  تسّن  أن  استطاعت  واعية  عظيمة 
واقتصاديًا بهذه العبقرية كعلي بن أبي طالب )عليه السالم(.  
القيم  مجيع  عمَّ  حيث  بشموليته،  امتاز  اخلالد  فكالمه 
واملفاهيم اإلنسانية والفكرية واالجتماعية والفلسفية، وإذا 
يف  والتأمل  له،  وقتنا  تكريس  علينا  حيتم  الواجب  كان 
مفاهيمه وتعاليمه، فإن  األوجب أن نفّعل هذا اإلرث الثقايف 
العلمي  الكون  هذا  من  واإلستفادة  حياتنا،  يف  اإلنساني 

والفكري اخلاّلق ... 
فال خيتلف اثنان حول بالغة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم 
(وحكمه فقد اجتمعت يف كلماته روعة التعبري ومجال األداء 
وعمق املعنى واصابة احلق ، ومن هذا املنطلق يذكر مؤلف 
الكتاب يف مقدمته ) وحري ملن شاء أن يعرف بعض جماالت 
قصار  يقرأ  أن  السالم(  )عليه  اإلمام  احلكمة يف كلمات 
كلماته ، لريى كيف ينحدر من بيان سيد احلكمة اللؤلؤ 
الودق  ، كأنها  متناثرة  درر  شفتيه  من  وخترج   ، واملرجان 
اهلاطل من سحاب معصر فتكشف للبالغة نهجها ، وتفجر 

للفصاحة عيونها(.

فاإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كل كلماته وخطبه 
ورسائله وحكمه متميز اىل أقصى احلدود يف بيان حقائق 
األمور وكشف الشبهات ووضع األمور يف نصابها الصحيح 
بدون شك او ريب مع بالغة وبيان قل نظريهما خال األنبياء 
)عليهم السالم( ، ألن مستوى كالمه فوق كالم املخلوقني 
ودون كالم اخلالق ،وقد حتدث األمام وذكر كل ماحيتاجه 
املرء من حكم ومواعظ تعاجل نفسه وتضع هلا احللول الناجعة 

يف مواجهة املشاكل وصراع النفس و وسوسة الشيطان ...
ويف هذا الكتاب ذكر املؤلف أكثر من عشرين ألف حكمة 
من حكم اإلمام علي )عليه السالم( فهرسها الكاتب على 
ثبت  أن  بعد   ، التسعمائة  قاربت  مهمة  وموضوعات  عناوين 
مصادرها ورتبها حسب ترتيب احلروف األجبدية ، لتكون 
 ( فابتدأ حبرف   ، والباحث  للقارئ  والقطف  االنتفاع  سهلة 
) األبطاء  الذي حوى على عناوين وموضاعات مهمة كـ  أ( 
واألجل ، واإلحسان ، واآلخرة ، واإلعتصام ، واإلنقباض ، 
وإيواء الرتاب ....( ، وانتهى حبرف ) ي ( الذي حوى عناوين 
 ، ) ... اليأس ، واليتيم ، واليقني ، واليمني  وموضوعات ) 
صفحة   )1086  ( بـ  ويقع   ) وزيري   ( القطع  من  والكتاب 
، ويسهل للقراء سيما الباحثني واملختصني استخراج كالم 

اإلمام وحكمه وذكر املصدر بكل سهولة ويسر. 

كتاب في سطور....

عنوان الكتاب : معجم حكم اإلمام علي )عليه السالم( .. أكثر من 23 ألف حكمة يف أكثر 
من 900 عنوان.

املؤلف : السيد هادي املدرسي
الناشر : دار احملجة البيضاء ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 1440هـ .
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اعداد:
شاكر القزويني

قصيدة )دماء العراق وفردوسهم(

التحوالت الوظيفية وانعكاساتها التعبريية يف 
تصميم امللصق الكرافيكي

غياث البحراني.. الشاعر واإلنسان
سرية مضيئة وعطاء ثر

الخطبة الفدكية قبس من نور النبوة



تعد خطبة السّيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( الفدكية ذروًة 
نشأتها  فإن  البيان،  قوة  وآية يف  البالغة  وقمة يف  الفصاحة  يف 
املعطاء  النهر  هلذا  مصبا  جعلتها  والبالغة  الفصاحة  بيت  يف 
هذا  ركيزة  هما  تأثري  أشد  به  تأثرت  وما  وبيانا،  وبالغة  لغة 
النبوغ والعبقرية، لذلك تقمصت السّيدة الزهراء شخصية أبيها 
تعاىل  اهلل  إىل  وانقطاعه  وبيانه  وفصاحته  ومثابرته  يف شجاعته 
فنون  بني  خطبها  يف  فجمعت  يديه،  على  تتلمذت  إذ  وعبادته، 
البالغة وأساليب الفصاحة، وبراعة البيان وبني معاني احلماسة 
وقوة االحتجاج وحجة املعارضة والدفاع يف سبيل احلرية واحلق 

والعقيدة.
الفدكية  السالم(  )عليها  الزهراء  خطبة  فإن  هذا  عن  فضال 
موجزة  بألفاظ  احلنيف  اإلسالمي  للدين  القيَّمة  املبادئ  حتكي 
معربة ومعان واضحة مؤثرة، وقد اشتملت هذه اخلطبة املباركة 
االلتزام  اىل  ودعوة  النبيلة  اإلسالمية  احلكم  من  على خالصة 
بالدين القيم والعناية جبوانب احلياة واإلصالح االجتماعي ورؤية 
أحقية  على  التأكيد  خالل  من  األفراد  حقوق  ملراعاة  واضحة 

الزهراء)عليها السالم( يف اإلرث.

فرادة العقل البالغي
إن الفصاحة الفاطمية عرفت بارتقاء العقل البالغي وتفردها يف 
ومؤشرا يف  البشري  للعقل  نقشت احلروف مسارا  البيان، حيث 
معرفة احلق والباطل، رغم التغريات اليت شهدها التاريخ وحتوالت 
بقيت كما هي عليه من مجالية الوصف وصالبة املعنى، فكل 
وترتيب  ومبفرداتها  مبعانيها  موسوعة  ذاتها  كلمة كانت حبد 
السالم( واليت هي  الزهراء )عليها  االحداث فعندما نقرأ خطبة 
تناوهلا يف علم  اليوم جند ثة مفردات فريدة قل  حمور حديثنا 
اللغة لكنها استخدمت وبكل جدارة يف وصف حاهلا، وإن دل 
ذلك على شيء فهو يدل على طابع ادبي بليغ وحمكم يف استعماله 
يف تلك اخلطبة اليت ألقتها )عليها السالم( يف مسجد املدينة بعد 
رحيل النيب  )صلى اهلل عليه وآله( من دون ايَّ إعداد مسبق أو 
والبالغية  األدبية  ملكتها  عن  تعرب  كانت  وإمنا  أخرى  وسيلة 

وهي يف عمر الثمانية عشر عاما.
الباطل، دخلت املسجد  والعصبة من أهل  الظاملني هلا  مع وجود 

وخاطبت اجلمع الغفري من الناس وذلك من خلف الستار، فكانت 
كلماتها عميقة  الظاهر منها من األدب والباطن منها من القرآن 
الكريم، فقد أعطت حق النطق بها من دون أن حتذف حرفا أو 
تغلط يف لفظ، فعندما تقرأ املقدمة جتد هناك ملسة من األدب 
اإلسالمي القديم حيث بدأت باحلمد والثناء والصالة على أبيها 
فهنا مجعت ثالثة أمور يف حمور واحد وهو اتصال احلمد باهلل 
تعاىل فال أحد غريه يستحق احلمد والثناء عليه على ما أنعم ثم 
الصالة على حممد )صلى اهلل عليه وآله( الذي هو مكمل هلذه 

احملاور.

بيان احلجة والدعوة القائمة
ضربت  اليت  األمثلة  استعمال  وحسن  اجلمل  ترابط  تالحظ  ثم 
يف اخلطبة وإلقاء احلجة والرباهني عليهم، مما جعلهم ينصتون 
وعلي  اهلل  رسول  فكانت كما كان  والفصاحة  البالغة  لتلك 
ابن أبي طالب)عليهما الصالة والسالم( يف الكالم عن اخلالق 
فيما خلق، وعرض التوحيد بتلك األدلة العقلية والنقلية، وكيف 
كانوا يعبدون األصنام فلوال أبوها ملا عرفوا التوحيد وال اإلسالم، 
وبقوا كما هم عليه من اجلهل والظالم وعبادة األصنام وممارسة 
الرذيلة، وأن أباها كان رمحة هلم ويف املقابل كانوا هم الشقاء 
هلم فقالت ) ابتعثه اهلل إمتامًا ألمره، وعزميًة على إمضاء ُحكمه، 
ِفَرقًا يف أديانها، ُعّكفًا على  وإنفاذًا ملقادير حتمه. فرأى اأُلَمم 
اهلل  فأنار  ِعرفانها،  مع  هلل  ُمنكرًة  ألوثاها،  وعابدًة  نريانها، 
مبحمد )صلى اهلل عليه وآله( ُظَلَمها، وكشف عن القلوب ُبَهَمها، 
وأنقذهم  باهلداية،  الناس  يف  وقام  ُغَمَمها،  األبصار  عن  وجلى 
القويم،  الدين  إىل  وهداهم  العماية،  من  وبّصرهم  الغواية،  من 
ودعاهم إىل الصراط املستقيم(، فزودت األمم بكلمات مقدسة 
جاء  كما  حقها  يف  طالبت  ثم  بنفسها  فعرفتهم  دستورا  بقيت 
البيان  عقل  هو  وهذا  البداية  تصرح يف  ومل  اخلطبة،  نهاية  يف 
بتلك  معرفتهم  فرصة  وانتهزت  قومها  اخلطابي، مجعت خصال 
التفاصيل حتى ال يشعرون باخلوف أو عدم قبول االعرتاض على 
عن  فكشفت  صالحيته،  يف   يعتقدون  كانوا  الذي  اخلليفة 
ستار أفعاله وبينت هلم اإلجنازات اليت قام هلا رسول اهلل )صلى 
العلوية اليت قام هلا  اهلل عليه وآله( من أجل توحيدهم واملواقف 
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زوجها من أجل احلفاظ على الدين اإلسالمي وعدم ضياعه وإن 
وانقالب األصحاب عليهم  رئاسته وحكمه،  كان على حساب 
هلم  توضح  حتى  بالكالم  تسرتسل  ثم  لبعلها،  الوالية  ونكران 
وملاذا حرمت منه،  أبيها فدك،  أهمية اإلرث وكيف ورثت عن 
وتوبيخ األصحاب وعتابهم وأنهم أغضبوا اهلل ورسوله يف أعماهلم، 
فقالت : وأنتم اآلن تزعمون أن ال إرَث لنا، »أفحكم اجلاهلية 
يبغون«؟، »وَمن أحسن من اهلل ُحكمًا لقوٍم يوقنون« أفال تعلمون؟ 

بلى جتّلى لكم كالشمس الضاحية  أّني ابنته.
أيها املسلمون! أغلب على إرثَيه. يا بن أبي ُقحافة! أيف كتاب اهلل 
أن َترَث أباك وال أِرث أبي؟؟ لقد جئت شيئًا فرّيًا!! أفعلى َعمٍد 
»وَورَث  يقول:  إذ  ظهوركم؟  وراء  ونبذمتوه  اهلل  تركتم كتاب 
سليمان داود« وقال فيما اقتّص ِمن خرب زكرّيا إذ قال: »فَهب لي 
من لدنك ولّيًا َيرثين ويرث من آل يعقوب«. وقال: »وأولوا األرحام 
يف  اهلل  »يوصيكم  وقال:  اهلل«  كتاب  يف  ببعض  أوىل  بعضهم 
أوالدكم للذكر مثل حّظ اأُلنَثَيني«. وقال: »إن َترَك خريًا الوصّية 
ال  أن  وزعمتم  املّتقني«.  على  حّقًا  باملعروف  واألقربني  للوالَدين 
َحظوة لي؟ وال أرث ِمن أبي! أفخّصكم اهلل بآية أخَرَج أبي منها؟ 
أم تقولون: إّن أهَل ِمّلتني ال يتوارثان؟ أَولسُت أنا وأبي من أهل 
مّلة واحدة؟ أم أنتم أعلم خبصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
فنعم  حشرك،  يوم  تلقاك  مرحولة،  خمطومة  فدوَنكها  عّمي؟ 
الساعة  وعند  القيامة،  واملوعد  حممد،  والزعيم  اهلل،  احَلَكم 
مستقّر،  نبأ  ولكّل  تندمون،  إذ  ينفعكم  وال  املبطلون،  خيسر 

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه، وحيّل عليه عذاب مقيم.
هو  من حظوة:  العربية هي  الغة  املفردات يف  هذه  من  والقصد 
اخِلطام  ومرحولة،  خمطومة  ناقة  ُيقال:  َمرحولة:  وأن  الَنصيب 
بكسر اخلاء: الِزمام، ومرحولة: ِمن الرحل: وهو للناقة كالَسرج 

للَفرس. حَضنة، مجع حاِضن: مبعنى احلافظ.

لعنة فدك تالحقهم
فكانت صرخة يف وجه من اغتصب حقها، وتعريفًا للناس 

األصحاب،  من  والغدر  اخلذالن  من  عليها  جرى  مبا 
فبقيت تالحقهم لعنة فدك، حتى بكوا واعتذروا 

من أفعاهلم.
وانتهت اخلطبة يف إفضاء بليغ يعجز عنه أكرب 
أن  ترى هذه اخلطبة ستعرف  العلماء، فعندما 

العربية  باللغة  وثيقة  عالقة  البيت  هلذا 
املعاني  يف  وبالغة  لسان  وفصاحة 

فكانوا القرآن الناطق وآيات من 
وال  سابق  يسبقهم  ال  املعرفة 

انعمنا  ولو  الحق،  يلحقهم 
اخلطبة  أن  لعرفنا  النظر 
احتوت  الفدكية 
أهمية  ذات  أمور  على 
نهاية  يف  اختصرها 

احلديث حتى يعرفها القارئ وينتهي إىل فوائدها العظيمة
1. أهمية التوحيد وآثاره يف النفس واجملتمع.

2. تعريف الناس باملعاجز اإلهلية وإرسال النيب هلدايتهم وصالحهم.
السلطان  من  وإن كان  الباطل  قبول  وعدم  باحلق  املطالبة   .3

اجلائر.
4. تأثر اجملتمع باخلطاب وبيان احلقيقة.
5. حماسبة احلاكم وأخذ احلق منه.  

6. تعريف الناس امام زمانهم ووجوب طاعته.
7. تذكريهم العقاب وحماسبتهم يف اليوم اآلخر.

وأخريا قالت: لقد أجَهَر يف خصامي والَفتية األلّد يف كالمي، 
حتى َحَبستين قيلة نصرها، واملهاجرة َوصَلها، وغّضت اجلماعة 
دوني طرفها، فال دافع وال مانع، َخرجُت كاظمة، وُعدُت راغمة، 
وافرَتَشَت  الذئاب  إفرَتست  َحّدك،  أضعَت  يوم  َخّدك  أضَرعَت 
الرُتاب، ما كَففَت قائاًل وال أغنيَت باطال، وال خياَر لي، َليتين 
ِمُت قبل ِهيَنيت، ودون ِذّليت، عذيري اهلل منك عاديًا ومنك حاميًا، 
الَعَمد وَوَهَن الَعُضد، شكواي إىل  َويالي يف كّل شارق، مات 
َرّبي، اللهم أنت أشدُّ قّوًة وَحوال، وأحدُّ بأسًا  أبي، وَعدواي إىل 

وَتنكيال. 
فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: ال َويَل عليِك، بل الويُل ِلشانئِك، 
َنهِنهي عن َوجِدِك يابنَة الصفوة، وبقّية النبّوة، فما َونيُت عن ديين، 
وال أخطأُت مقدوري، فإن كنِت تريدين الُبلغة فرزُقِك َمضمون، 
وكفيُلك مأمون، وما ُأعّد لِك خرٌي مما ُقطَع عنك، فاحَتسيب اهلل. 

فقالت: 
حسيب اهلل وأمسكت.. 
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الفن والجمال والنفعية
يف البدء كان اإلنسان القديم يتأمل فوضى العامل حوله خبوف 
وشك، فكان اندفاعه لتأسيس عامل آخر من القيم اإلدراكية 
احلسية، عامل من القيم املطلقة والدائمة يسمو على عامل املظاهر 
املتغري واملتحول هلذا أعاد صياغة مفرداته الواقعية ما هو حسي 
إدخال  ثابتة جتريدية وحدسية, وعمل على  رموز  استبدادي اىل 
وغريها.  مالبسه  صنع  أو  غذائه  استحصال  آلية  يف  تعديالت 
فكانت دالئل تقدر وعيه وقوة االرتباط بني الفن واجلمال من 

جهة والنفعية والوظيفة من جهة أخرى.
لذلك فإن النتاج الفين نتاج حيوي مرتبط باحلياة يف كل جوانبها 
والعمل الفين يتغلغل وميد جذوره يف كل اخلربات العملية، لذا 
الفن بشكل عام  نفسه على  يفرض  العلمية  فإن طابع احلاجة 
إلشباع  احلاجة  وإحلاح  بقوة  ويؤكد  خاص  بشكل  والتصميم 
غرائز احلياة وأهدافها فأن املنظومات التعبريية يف الفن يف حالة 
تغري مستمر، واألشكال واملعاني تتغري هي األخرى وقد يكون 

التغري ثانويًا أو جوهريًا.
ويف القرون الوسطى األوىل كان الكون بالنسبة للفنان مفهومًا 
بالنصوص  اكتشافها  يتم  احلقيقية  أن  إذ  املعرفية  شروطه  يف 
تبشر  اليت  اإلمسى  بالنظام  مرتبط  والفكر  املقدسة،  الدينية 
به، وهلا احلق يف تفسري املعرفة، اليت هي استجالء لصورة اهلل 

الكامنة فيه.

الفن وهيمنة الكنيسة 
اجلانب  يف  ذلك  وانعكاس 

الديين  الفكر  وبضغط  واهلندسة،  التجريد  حنو  مبيل  الفين 
إيضاحية  منمنمات  إىل جمرد  والتصميم  الرسم  وظيفة  حتولت 
أو لتصوير قصص  الدينية على صفحات املخطوطات  للنصوص 

اإلجنيل. 
وهكذا انتشرت موجة عارمة من الفنون التطبيقية ذات النزعة 
اخلشبية  واإليقونات  الزجاج  على  الرسم  أعمال  يف  الوظيفية 
واملالبس الكهنوتية وأغطية الرأس والصلبان, من كل األحجام 

واخلامات. 
مما ذكر جند أن القرون الوسطى واليت مسيت بالفرتة املظلمة 
يف  تقف  اليت كانت  الكنيسة  سيطرة  بسبب  أوربا،  حياة  يف 
تعاليمها  على  خطر  ذلك  ألن  ثقايف،  أو  علمي  تقدم  وجه كل 
النهضة  بدأت  ايطاليا  ومن  النقاش.  تقبل  وال  التقديس  موضع  
األوربية العلمية والثقافية، وهو ما أصطلح عليه بعصر النهضة، 
ففي جمال الفن تطلعت الطبقة االرستقراطية والربجوازية وحتى 
العامة إىل الصور املادية ملفردات احلياة، من خالل الواقعية يف 
االستطيقي.  الوعي  إلرضاء  الطبيعية  واملناظر  األشخاص  رسوم 
كذلك تطورت احلرف والصناعات املتصلة بالفن تطورًا كبريًا 
صاحبها قفزة علمية، إذ شهدت البنية االجتماعية والثقافية يف 
النفسي  التكوين  أمناط  يف  آثاره  ظهرت  حتواًل  النهضة  عصر 
إليهم  ينظر  كان  أن  فبعد  الفنون,  حقل  يف  العاملني  للناس 
بوصفهم خدمًا للكنيسة يف العصور الوسطى, أصبح ينظر إليهم 
يف عصر النهضة بوصفهم علماء ومكتشفني وخمرتعني أدوات, 
للفنان  حقيقيًا  مثااًل  دافنشي(  )ليوناردو  فكان  فنانون,  ومنهم 

املخرتع واملهندس والعامل.

عزل الفن عن الحياة والمنفعة
ومنذ بدايات القرن السابع عشر وصواًل إىل القرن الثامن عشر, 
عالقات  مييز  ما  هي  املدن  وحياة  واملدنية  الصناعة  أصبحت 
أواصر  تفكيك  إىل  أدى  مما  فيها,  والعمل  احلياة 
وحتويل  الصغرية,  واجملتمعات  األفراد 
العمل  لتقسيم  عبد  اىل  اإلنسان 

التحوّالت الوظيفية وانعكاساتها التعبريية يف 
تصميم امللصق الكرافيكي

د. أحمد عبيد كاظم/ جامعة الكوفة

قادر على إطالق مشاعره وتحريك  اإلنسان وأفكاره، وهو  التأثير في حواس  قابلية كبيرة على  للفن 
مخيلته وتأمالته، والفن ال يعرف حدودًا أو حواجز تمنع الناس من تذوق نتاجاته وإبداعاته من مختلف 

العصور والثقافات واألساليب، فهو أداة للتفاهم ولغة إنسانية مشتركة.
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أو فرد يتسم باجلزئية والنقص .
ومع بدايات القرن التاسع عشر ظهرت دعوات الفن للفن على يد 
 )1898-1842 ماالرميه  و)إستفيان   )1867-1821 بودلري  )شارل 
اليت نادت بضرورة عزل الفن عن الوظيفة واحلياة, وحتويل اهتمام 
فوظيفة  الشخصية,  وهواجسه  وأفكاره  الفنان  ذات  إىل  الفنان 
بنفسه  يكتفي  والفن  منفعة,  حتقيق  وليس  اجلمال  صنع  الفن 
يف  الفن  عزل  يف  ساهمت  الدعوة  وهذه  ذاته.  إال  له  هدف  وال 
تيارات معرفية مغرقة يف  واملتاحف, مع ظهور  العرض  صالونات 
إبتداًء من االنطباعية وصواًل  الذاتية والبحث اجلمالي اخلالص, 
الباوهاوس  مدرسة  مبادرات  أن  إال  والسريالية،  التجريدية  اىل 
القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  بوادرها  الحت 
العشرين، إذ جنحت يف إعادة التقارب بني الفن واملنفعة, فاملنفعة 
املذهب  أصحاب  يراها  كما  الوظيفة  يف  مهما  شرطا  متثل 
الربغماتي الن الوظيفة يف رأيهم هي املنفعة، وان غاية الوظيفة هو 
حتديد نوع املنفعة, ومفهوم الوظيفة يف الفن والتصميم يف عصر 
احلداثة يقرتن مبفهوم اجلمال، وان مجال التطبيقات الصناعية 
مع  وعالقتها  األشكال,  نسق  يف  هو  التصميمية  املنجزات  يف 
الثورة  هلذه  التعبري  صرامة  يف  تتجسد  الوظيفية  فصور  بعضها 
والذي يعكس  التصميمي  الفكر  املعريف يف  االرتقاء  اآللية يف 
مراحل اجلدل املتغرية يف البنية الوظيفة, وهنا تكون األشكال 
وعالقاتها بني اجلزء والكل ذات مؤسسات نفعية ترتبط ارتباطًا 

ماديًا أو فيزيائيًا باملادة واملكان.
 ومن خالل ما ذكر جند أن التصميم كفن يصنع اجلمال يف 
بعد  ما  مرحلة  يف  الوظيفية  والتحوالت  مستمرة  يومية  تداولية 
احلداثة تتمظهر من خالل )املنفعة والتداول واالستهالك( كما 

يف املخطط التالي.

خمطط التحوالت التعبريية يف اجلانب الوظيفي
اجلانب  يف  الوظيفية  التحوالت  انعكاسات  حتديد  وميكن 

التعبريي مللصقات ما بعد احلداثة مبا يلي: 

1- اجلانب النفعي 
أ - توظيف عناصر امللصق املرئية واملقروءة مبا حيقق األثر املعنوي 
الداخلي )السيكولوجي( يف حتقيق اللذة والرضا واملتعة للذائقة 
على  القائم  اإلبداع  فعل  خالل  من  واملتلقي,  للمصمم  اجلمالية 
عامل الدهشة واإلثارة والشهوة, وخاصة يف فن األرض واجلسد 

والواقعية املفرطة. 
ب - توظيف عناصر امللصق املرئية واملقروءة كمحرض وحمفز 
يؤثر يف املتلقي كنوع من االحتجاج والسخرية لألنظمة اليت تقّيد 

حرية املصمم يف التعبري, كما يف الفن الكرافييت. 
امللصق  واملقروءة يف تصميم  املرئية  امللصق  ت - توظيف عناصر 
والتقين  االقتصادي  التطور  ومضامني  أفكار  يعكس  باجتاه 
ضمن عملية جتارية خاضعة لقوانني العرض والطلب, ملا هلا من 

اثر كبري يف التعبئة اإلعالمية واإلعالنية. 

2- اجلانب التداولي: 
أ - توظيف عناصر امللصق املرئية واملقروءة يف تصميم امللصق مبا 
متعددة غري حمددة  قراءات  بتكوين  املتلقي  أمام  يفسح اجملال 
للنص البصري )امللصق( الذي حيتوي على العديد من العالمات 

واإلشارات القابلة للتفسري والتأويل. 
ب - توظيف عناصر امللصق املرئية باجتاه توظيف عناصر العامل 
الصور  وخاصة  مناسبة,  وتقنية  لونية  معاجلات  يف  الواقعي 
الفوتوغرافية املنشورة يف الصحف واجملالت والرموز والعالمات 
الصناعية  واحلياة  الفن  بني  الصلة  لزيادة  الصناعية,  واملخلفات 

املتطورة. 

3- اجلانب االستهالكي 
ومهمل  بسيط  هو  ما  بكل  املرئية  امللصق  عناصر  توظيف  أ - 
وزائل ومبتذل ورخيص من مواد ونفايات صناعية وجتارية, ضمن 
مستوى  إىل  بها  تؤخذ  جديدة,  شعبية  لرؤية  جديدة  مجاليات 

األهمية واإلدراك. 
يف  التوسع  باجتاه  واملقروءة  املرئية  امللصق  عناصر  توظيف  ب - 

رقمي  لوسيط  مرئية  تسويقية  كسلعة  االستنساخ  ثقافة 
الرؤى  متعددة  تفاعلية  كرافيكية  كصورة 

الوسائط  عرب  حضورها  يتأكد  واألفكار 
املتعددة القابلة للتداول واالنتشار. 
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الثقافية  الرموز  أحد  البحراني  غياث  واملسرحي  الشاعر  يعدُّ 
الفاعل  لدوره  شهدت  ,فقد  األشرف  النجف  مدينة  يف  واألدبية 
واملؤثر منتدياتها يف حراكها الثقايف من خالل سرية أدبية معطاء 
امتدت ملا يقرب من أربعني عاما، ومازالت هذه املسرية متواصلة 

بالعطاء واإلبداع الثر على خمتلف األصعدة األدبية.
أما عن بدايته األوىل مع القراءة والشعر, فال شك أّن مطالعاته 
وهو  والعقائدية  والفلسفية  والتارخيية  األدبية  للكتب  املتنوعة 
يف مقتبل عمره  كان هلا دور كبري يف تنشئته تنشئة صحيحة 
وفاعلة ,مما أسهم يف تشّكل موهبته الغضة, وهو ملا يزل طالبا 
إذ  املعلمني يف كربالء,  إعداد  معهد  يف  الدراسة  مقاعد  على 
وجد يف هذه املرحلة من يأخذ بيده صوب اإلبداع والسيما بعد 
أن حظي برعاية كبرية من لدن ُمدرسني بارزين هما: األستاذان 

مهدي الظاملي وعلي األديب.
من هنا ميكن عّد هذه املرحلة من حياته بأنها اإلنطالقة األوىل 

يف صعوده سلم اإلبداع.

حمطات يف ندوات ورابطة
ندوة  أقامته  الذي  املهرجان  يف  كانت  له  شعرية  إطاللة  أول 
األدب املعاصر، والذي  أسهم معه فيه كل من الشعراء: حممد 
زايد إبراهيم وعبد اإلله الياسري وعبد الرزاق األمريي وغريهم، 
وتعقد يف  فاعلة  إذ كانت  الرابطة,  نشاطات هذه  تتوقف  ومل 
كل أسبوع على شكل أمسيات شعرية، ومن خالهلا استطاع 
األسبوعية  الغد  على صفحات صحيفة  نتاجاتهم  نشر  الشعراء 
,حيث كان يعد هذه الصفحات الشاعران, الراحل عبد الرزاق 
األمريي, وغياث البحراني, وبفضل ذلك انتشرت مهرجانات هذه 
الندوة من أربيل حتى البصرة ,وأصبح هلا صدى واسع يف خمتلف 

مناطق العراق .
كما نهضت الرابطة األدبية يف النجف األشرف وقتذاك بدور 
كبري ومتميز يف تقدميه  للجمهور األدبي كأحد شعرائها, واليت 
الصاحب  عبد  الراحل  الشاعر  أعضائها  بني  من  تضم  كانت 
اجلابري  جواد  والشاعر  علي  شري  مشتاق  والناقد  الربقعاوي 

وهؤالء كانوا من مؤسسي ندوة )األدب املعاصر(.

بداياته اإلبداعية وانطالقته
وهنا البد  أن نشري إىل أّن موهبة الشاعر غياث البحراني يف 
يف  أشرتك   إذ  الشعرية   موهبته  سبقت  قد  الكتابة, كانت 
ففاز  )ندوة احلويش(  أقامتها  للكتاب  عام 1968م يف مسابقة 
جبائزتها عن كتاب تناول فيه حياة اإلمام الصادق )عليه السالم(

وكان عمره وقتذاك ثانية عشرة سنة.

حينها  برز  1973،إذ  سنة  إىل  تعود  فهي  الشعرية,  بدايته  أما 
فاعلة  كانت  اليت  املعاصر  األدب  ندوة  شعراء  من  كشاعر 
نشاطه  يف  البحراني  واستمر  العراق,  صعيد  على  بنشاطاتها 
األدبي ليضيف إىل إبداعه إبداعا آخر متّثل يف الكتابة للمسرح 
سنة  األرض(  )ابن  مسرحية  منها  إصدارات  بعّدة  رفده  الذي 
1979م, اليت مت عرضها من قبل فرقة فناني النجف على مسرح 
عرضها  توقف  ثم  فقط,  أيام  ثالثة  ملّدة  احملّلية,  اإلدارة  قاعة 
األدبي،  يفت يف عضده  أّن كل هذا مل  ,إاّل  ألسباب سياسية 
إذ بقي يف ذات النشاط مساهما بفاعلية يف خمتلف الفعاليات 
الثقافية واألدبية اليت كانت تقام يف مدينة النجف األشرف أو 
وُمنع  اخلناق  البعثية  السلطة  عليه  ضيقت  وعندما  العراق.  يف 
من النشر اضطر ملغادرة العراق سنة 1997م متخذا من سوريا 
مقرا له وليتواصل مع نشاطه األدبي والثقايف، إذ أصدر هناك 
مسرحية )ليلة السحرة(, ويف سنة 2004م أصدر جمموعة نثرية 
بعنوان )العصا والطريق( ,فضال عن جمموعة )نثر فيّن( بعنوان 
)مزامري اإلنتظار املقدس(، ليعود على إثر سقوط النظام السابق 
إىل العراق، إاّل أّنه آثر العزلة ومل خيتلط بالوسط الثقايف واألدبي 
يف النجف األشرف؛ ألسباب شخصية لكن نشاطه األدبي مازال 
مستمرا فقد أصدرت له مجعية تنمية املرأة يف النجف األشرف 

عام 2008م جمموعة شعرية بعنوان )ديوان األنوار(.
وألّن غياث البحراني من األمساء الكبرية والرموز الثقافية املهمة 
قبل كثري من  املدينة, فقد ُكرم يف عام 2016م من  يف هذه 
النجف,  والُكّتاب يف  األدباء  املدني كاحتاد  منظمات اجملتمع 

وصحيفة دليل النجف.
وأخريا أقول : إّن غياث البحراني، الشاعر والكاتب واملسرحي 
والعراق،  املدينة  هلذه  الكثري  الكثري،  أعطى  قد  واإلنسان، 
والفن مجيعا،  والثقافة  األدب  تتعاطى  اليت  اجلهات  ندعو  لذا 
لتكريم هذه الشخصية اإلبداعية السامقة واحتضانها مبا يليق 
ندعو جامعة  ثر، كما  أدبي  وما قدمته من منجز  مبكانتها، 
الكوفة، والسيما كلياتها اليت تعنى باألدب كاآلداب والرتبية 
حلث بعض طلبتها يف الدراسات العليا لتناول نتاج هذا األديب ؛ 

ألنه قامة ثقافية وأدبية كبرية من قامات هذه املدينة املعطاء.

غياث البحراني.. الشاعر واإلنسان
سرية مضيئة وعطاء ثر
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حجــُب        ــــُه  تضمُّ العــــــــــــــراق  قــــــــــــــــــدُر 
صمـــــــــدوا    اّنهــــــــــــــــــــم  تشــهُد  وحنــني 
والتحقــوا   القربــان  قّدمــــــــــــــــــــــوا  قــد 
رضعــوا   قــــــد  املــوت  وحــي  ثــدي  مــن 
مولدهــم     فجـــــــــــــــــــــــــــر  يف  هــوى  حلــم 
عطــٌب   بهـــــــــــم  ومــا  الســموم  جرعــوا 
وصلــوا   حينمــا  الســبايا  عتقــــــــــــــــــــوا 
أممــــا   تفّرقــوا  الرمــــــــــــــــــــــــــــاح  وعلــى 
أزمنــة    العبــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مــع  زحفــوا 
مدافعهــم  لظــى  احلتـــــــــــــــوُف  تهــدي 
رســــٌل   فانهــــــــــــــــــــــــــا  اجلــراَح  حشــدوا 
َنَغــٌم   صوالتهــــــــم  ففــــــــــــــــــــــي  رقصــوا 
نبَتــْت  قلوبهــم  نـــــــــــــــــــــــوِر  فــرِط  مــن 
ابتكــــــــــــــــروا   الــذي  الَفْتــُح  ْحَفــَل  وجَتَ
غزلــوا     الــذي  النجـــــــــــــــــــــــُم  ويعّشــُش 
دمهــم   مـــــــــــــن  اجلــوالن  يف  ُحــطَّ  قــد 
نزهَتهــم    املــــــــــــــــــــــــــــــــوُت  وكان  صــّدوا 
وازدمحــْت    الشــمِس  حلـــــــــــوُد  ضاقــت 
خارطــٌة    الرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت  وفيالــــُق 

نَســُب مــــــــــــــــــــآذٌن  الضيـــــــــــــــــــــاء  وبــه 
وثبــوا الــــــــــــــــــــــردى  فــوق  عشــرٍة  مــن 
ُقَبــُب الضيــا  ألضحيــــــــــــــــــــــــة  فنمــت 
ُرَتــُب ُخــــــــــــــــــــــــــــــــــرّيْت  األســّنة  وعلــى 
ُغِلُبــــــــــــــــــــــــــــوا ومــا  صبحــا  مــوا  فتهدَّ
ســبُب بالبقـــــــــــــــــــــــــــــا  تعــــــــــــــّذر  لكــن 
رطــُب اخلطــى  عــــــــرش  علــى  فنمــا 
ركبــوا القنــا  حنــــــــــر  ويف  صعــدْت 
أرُب وجودهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  األكــّف  فيهــا 
ضربــوا لــو  متيــَز  العيــون  وهلـــــــــــــــــــــا 
شــهُب انهــــــــــــــــــــــــم  نبـــــــــــــــــوءَة  نزفــت 
َعَجــُب فزحُفهــم  الدهــــــــــــــــــوَر  يغــوي 
والســــــــــــــــــــــــحُب والشــمُس  أحالُمهــم 
انســكبوا النــدى  ُحقــِب  فمــن  حشــدا 
صببـــــــوا ومحائمــــــــــــــــــــــــا  بصدورهــم 
َعَتــُب مّحائهـــــــــــــــــــــــــــــــــْم  ويف  مْجـــــــــــــٌر 
واحتســبوا الكيــِد  زمـــاَن  ورمــــــــــــــــــــــوا 
فالتهبــوا املـــــــــــــــــــــــوت  أضــاءوا  ُجنــدا 
كتــُب والثــــــــــــــــــــــرى  حــدودا  رمســت 
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طاقات الشباب بني العاطفة واإلرادة

َرف الشباب على قوانني العلم يف كرة القدم؟  هل َتعَّ

اعداد:
هاشم محمد الباججي



لكي  الّثروات  من  منلك  ماذا  الشباب  بعض  يتساءل  قد 
املختلفة  حياتنا  شؤون  يف  منها  واالستفادة  تنميتها  نستطيع  
؟ هذا التصور والتساؤل اخلاطئ هو الذي أدى ببعض الشباب 
من الذكور واإلناث لريوا العاَل مظلمًا واحلياة كلها تعاسة 

ومتأملة  فاحصة  نظرة  شاب  أي  نظر  لو  ولكن   ،  .. وحرمانًا 
للطاقات والكفاءات والنعم اليت منحها اخلالق له واستثمارها 
بالشكل العقالئي ، لوضحت الصورة متاما له، ونقصد بالشكل 
أّي يعطي كل طاقة  العقالئي هو أن يضع الشيء يف موضعه 

طاقات الشباب 
بني العاطفة واإلرادة
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وكفاءة ونعمة منحها اهلل إياه باملوضع املناسب هلا واستثمارها 
بالشكل الالئق ، فمثال قوة الشباب وحركته واندفاعه ليس من 
الصحيح أن نستغلها فقط للعب واللهو والسهر .. ، بل جيب أن 
حيظى العمل والنشاط والفكر بنصيبه األوفر من فرتة الشباب 
والقوة ، وهذا ال يعين أن نرتك باقي اهلوايات والنشاطات ولكن 

تكون بعد العمل الذي يصنع لي طريق احلياة واملستقبل.
ومن أبرز الطاقات يف مرحلة الشباب امتالكهم لإلرادة واهلمة 
واالبداع،  واخليال  واالحساس،  املتدفقة  العاطفة  ثم  العالية، 
املغامرة  الثالثة هي اليت تضفي على الشباب روح  وهذه األمور 

واالستعداد لتحدي الصعاب.
الشباب  عند  والسيما  خاصة  بصورة  اإلنسان  عند  فاإلرادة 
أو  يريدون،  ما  فعل  على  املخلوقات  مجيع  من  أقدر  جتعلهم 
االمتناع عن أمور حيتاجونها، وكثري من العظماء قّللوا ساعات 
نومهم وأخذوا من أوقات راحتهم للدراسة واالجتهاد والّسهر مع 
مواقع  على  وحصلوا  ُعليا  شهادات  نالوا  حّتى  واملعرفة،  العلم 
على  لذا   ،.. الناس  بني  حّيًا  ذكرهم  وظّل  اجملتمع  يف  مهّمة 
الشاب أن يتسلح باإلرادة والّصرب واالستقامة ألنها الطريق إىل 

النجاح يف كثري من األعمال اليت يقوم بها اإلنسان.
عند  يقوى  والذي  املرهف  واإلحساس  املتدفقة  العاطفة  وأما 
مع  بها  يتفاعل  لإلنسان،  ثروة  لتكون  خاصة  بصورة  الشباب 
يف  ويرغب  ويغضب،  ويرضى  ويكره،  فيحب  حوله،  من  األشياء 
شيء أو ينفر منه .. ، فالعاطفة تربط اإلنسان باآلخرين وتزيد 
حياته دفئًا بني أحبائه وأسرته وحتميه من الشعور بالالمباالة..

إن العاطفة واإلحساس ثروة مهمة لدى الشباب ميكن استغالهلا 
بأفضل صورة فعندما يصبح الشاب ُمرَهف احلّس، شاعري املزاج 
يف تعامله مع األشياء ومن حوله، ُيقِبل يف هذه املرحلة على الفن 
إحساسًا وتذّوقًا للجمال، أو حماولة يف التعبري عنه من خالل 

عر، أو غري ذلك من التعابري .. لوحة فنِّّية، أو أبيات من الشِّ
كل هذا يعطيه اندفاعا حنو التألق واإلبداع.

وحتى اخليال املبدع الذي يتصف به الكثري من الشباب .. وهو 
أو  الواقـع،  عن  املراهق  يبعد  بأنه  البعض  يتصوره  كما  ليس 
جيعله يسبح يف عال آخر، وبالتـالي جيمد طاقاته وإمكانياته، 
وله  االهتمام،  ويستحق  ونافعا  مجيال  شيئا  اخليال  يعترب  بل 
دور مهم يف حياة اإلنسان، و يف الغاِلب يلجأ اإلنسان إىل اخليال 
وينسج اآلمال يف تصوراته ألنه يريد أن يكون مثاليًا، وهو يشبه 
أن  الذي يتصور أرض أحالمه يف خياله قبل  املكتشف  إحساس 

يتحّرك الكتشافها يف الواقع ..
فخيال الشباب ثروة حقيقية للمجتمع إذا ما استطعنا أن نربط 
أن يتغلب  بينه وبني احلياة جبسور عديدة، فال نسمح للخيال 
الواقع  وال جنعل  واألمنيات،  لآلمال  رهينة  فيبقى  الواقع  على 
كذلك يتغلب على اخليال فتكون طموحات الشباب حمدودة 

وضيقة.
وأخريا ميكن ان نتساءل مع وجود هذه الثروات وغريها، هل حيق 

للشاب أن يظن أنه فقري أو تعيس أو حمروم؟
اليت  املواهب  بهذه  حمدودة  ليست  الثروات  هذه  وأن  السيما   

اشرتك بها مع اآلخرين، فقد تكون لكل فرد موهبته اخلاصة به 
.. وما عليه إال االستفادة منها وتنميتها وتقويتها أو استثمارها 
كما يستثمر التاجر رأمساله ليكسب أرباحًا جديدة، ويضيف 

إىل أمواله ثروات أخرى ورأمسال جديد ..
وكذلك اإلبداع كفاءة وطاقة واستعداد يكسبه اإلنسان من 
وجتاربه  وخياله  وإرادته  العقلية  لقدراته  منظم  تركيز  خالل 
احلياة،  ميادين  يف  التفوق  أسرار  من  سرا  وُيعد  ومعلوماته، 
الذي  العال  وميكن صاحبه من كشف سبل جديدة يف تغيري 

حييط بنا واخلالص من امللل والتكرار ..
لذا البد للشاب أو الشابة أن يكون على قدر املسؤولية من الثقة 
يعمل  وأن  واألصدقاء،  واألحبة  األهل  من  حوله  ومبن  بنفسه 

على :
تقوية خياله اخلالق وأحاسيسه املفعمة باألمل، وتوجيه مشاعره 
وبناء  وثقافته  فكره  وتنمية  اجلميلة،  األهداف  حنو  اجلياشة 
قاعدة املعلومات يف حياته، وان يعمل على تبسيط احلياة وعدم 
السلبيني  أصدقائه  عن  يبتعد  وأن  بهمومها،  كثريًا  االنشغال 

ويعمل على صحبة املبدعني .
واخريا وليس آخرا فالبد من حتمل مجيع املؤسسات واملنظمات 
الشباب  السيما  البشرية  املوارد  وتنمية  األفراد،  بتنمية  املعنية 
من  الشباب  احتضان  يف  الكبرية  املسؤولية   حتمل  من  منهم 
الذكور واإلناث ، السيما يف العطل الربيعية أو الصيفية، واجياد 
برامج ذات جدوى سواء كانت ثقافية أو اجتماعية او علمية او 
تشغيلية ... فنكون بذلك قد قضينا على الفراغ القاتل لشبابنا 
والرعاية  العون،  يد  وألنفسنا  هلم  مددنا  قد  نكون  وثانيا  أوال، 
هذه  يوظفوا  لكي  ومساعدتهم  طاقاتهم،  واكتشاف  ملواهبهم، 

املواهب والقدرات يف املكان املناسب والتوقيت السليم .
فالبد أن يكون تأثري االهتمام باملواهب عامال حامسا يف تطوير 
تغيري  من  الدولة   يف  العليا  للقيادات  والبد  واجملتمع،  الدولة 
النظرة االستعالئية جتاه الشباب والنظر هلم كعيال البد من 
رعايتهم، بل على العكس البد من زرع الثقة العالية يف نفوسهم، 
واإلميان بأن الشباب )من اجلنسني( عناصر فاعلة يف جمتمع 
األفراد  جمموع  وأن  اجلميع،  لطاقات  يتسع  وكبري  واسع 
يشكلون اجملتمع، فإن ذلك اجملتمع سوف يكون كله متحركا 
تنّبهت  لو  فيما  األفضل،  العطاء  على  وقادرا  ومنتجا  وفاعال 
اجلهات املعنية اىل الفوائد الكبرية اليت تنتج عن تنمية القدرات 

واملهارات، واستثمار الطاقات الكامنة للجميع السيما الشباب .

الشباب ثروة وإبداع جيب استغالله قبل 
فوات األوان 

إن العاطفة واإلحساس ثروة مهمة لدى الشباب 
ميكن استغالهلا بأفضل صورة

alwelayh.com
65



تعد الفيزياء علما ذا صلة وثيقة بكرة 
)امليكانيك( وهو  القدم، وبالذات علم 
يهتم  الذي  للفيزياء،  املهمة  الفروع  احد 
بدراسة احلركة ومسبباتها، ولكي نفهم 
حركة كرة القدم ونسيطر على توجيهاتها 
بدقة علينا أن نفهم هذا العامل بشكل أعمق.

فمثال عندما يقذف الالعب الكرة يف اهلواء عليه 
أن يسيطر على ثالثة عوامل فيزيائية هي:

1- السرعة اليت يقذف الكرة فيها 
2- زاوية رمي الكرة

3- طبيعة دوران الكرة حول نفسها )لوليب، أو إىل أعلى 
يؤثر  نفسها  الكرة  دوران  إن طبيعة  فمثاًل  أسفل(  إىل  أو 
يف سرعتها فإذا كانت حركة الكرة يف اهلواء لولبية )أي 
تدور حول نفسها أفقيًا( فستقل مقاومة اهلواء مما يؤدي اىل 
اندفاعها اىل أطول مسافة ممكنة إما اذا كانت الكرة تدور 
حول نفسها عموديًا )سواء كان اجتاه الدوران اىل أعلى أو إىل 
أسفل( فإن مقاومة اهلواء هلا ستكون أشد ومن ثم ستكون 

املسافة اليت تقطعها الكرة قصرية.
أما بالنسبة للعاملني األولني )سرعة الكرة وزاوية رميها( فهما 
حيددان: زمن حتليق الكرة يف اهلواء، وارتفاع الكرة، وبعدها 

عن نقطة اإلطالق عند السقوط.
فعندما يضرب الالعب الكرة يف اهلواء فإنها ستخضع فيزيائيًا 
لسرعتني سرعة سري الكرة يف اإلجتاه األفقي، وسرعة سري 
تعتمد  السرعتني  هاتني  وكمية  العمودي  اإلجتاه  يف  الكرة 
على مقدار الزاوية اليت تطلق بها الكرة فإذا رميت الكرة 
بزاوية كبرية فستكون سرعتها العمودية أكرب من األفقية 
وعندئذ سيكون ارتفاعها عاليًا وزمن حتليقها طويال ولكنها 

لن تقطع مسافة أفقية كبرية يف امللعب.
أفقية  سرعة  فستحقق  صغرية  بزاوية  الكرة  قذفت  إذا  أما 
زمن حتليقها  األرض وسيكون  ترتفع كثريا عن  ولن  أكرب 

قليال ولكنها ستقطع مسافة كبرية عرب امللعب.

مهارات متقنة: 
اتقان ارسال كرات عرضية متقنة وملسافات شاسعة من  إن 
أرضية امللعب حباجة إىل إتقان عدة مهارات يف آن واحد، ضرب 
الكرة بالطريقة السليمة هو اول هذه املهارات ويستخدم مشط 
القدم يف ضرب الكرة حبالة عرضية مباشرة ملنطقة اجلزاء 

حبيث تكون القدم اسفل الكرة.
املراوغة  مع  وثيقة  بعالقة  ترتبط  اجلسم  اجتاه  تغري  وعملية 
وهي الطريقة الفنية لتخطي املدافعني وإجياد املساحة املناسبة 
للتصويب أو للتمرير، واهلدف من تغيري جمرى اجتاه اجلسم هو 
خداع املدافع والتمويه اجلسدي حبيث يقتنع متاما أن الالعب 
سوف يتخذ هذه الزاوية مكانا للركض واالنطالق ثم يغري 
وعملية  املدافع،  فينخدع  آخر  مبكان  فيجري  رأيه  املهاجم 
تغيري اجتاه اجلسم هذه تعتمد على مهارات الالعب الشخصية 
وقدرته على التحكم باجلسم إىل اجلهتني حبركة إنسيابية.

أما بالنسبة حلراس املرمى فإن املسافة بني خط املرمى ونقطة 
اجلزاء هي أحد عشر مرتا وحميط الكرة )68-70( سنتمرتا، 
ترتاوح  اجلزاء  نقطة  من  تسدد  اليت  الكرات  غالبية  وإن 
سرعتها بني مخسة وسبعني اىل تسعني مرتا بالثانية وهذا يعين 
أن الكرة تصل اىل خط املرمى يف أقل من نصف ثانية، وهذا 
أقل  يف  ثانية  ربع  اىل  بارع  مرمى  حارس  من  فعل  رد  حيتاج 
تقدير زائد ربع ثانية أخرى ليقفز من منتصف املرمى للوصول 
يقوله  ما  وفق  على  مستحيل  وهذا  عنه  وإبعادها  الكرة  اىل 

َرف الشباب على هل َتعَّ
قوانني العلم يف كرة القدم؟ 

عبد الحسن الشافعي

بعد فوز فريق كرة القدم الذي تشجعه فإنك سوف تتفاخر بقدراته العالية يف التكتيك 
الرياضي ويف أداء الحركات الالزمة يف الوقت املناسب ولكن هل خطر يف ذهنك أن هذه 

اإلنجازات لم تكن عشوائية،  وانما حدثت وفقا لقواعد علمية مدروسة؟
من املهم أن نستكشف القواعد العلمية األساسية التي استثمرها أبطال املالعب الرياضية 

لنسجل ألنفسنا نجاحنا الخاص مثلما حققوا نجاحهم على أرض امللعب.
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علم )البيوميكانيك( يف تطبيقاته على جسم الكائن البشري 
سرعته  تكون  أن  املرمى جيب  حارس  أن  ذلك  إىل  ويضاف 
الزاوية  اىل  لو اجتهت  اىل حافة  ليصل  الثانية  )35( مرتًا يف 
العليا للمرمى وأن عداء )100( مرت وحده هو الذي يستطيع أن 
يصل اىل سرعات قريبة نوعا ما من هذه السرعات، واحملصلة 
النهائية هي أن تصدي حارس املرمى لركلة اجلزاء هو أمر 
صعب للغاية إن مل يكن مستحياًل حسابيًا وفيزياويًا لذا يلجأ 
بأنفسهم باجتاه معني  يلقوا  أن  املرمى اىل  العديد من حراس 
قبل حلظة من ضرب الكرة لكي يعوضوا النقص احلاصل يف 

الوقت بني سرعتهم وسرعة الكرة املقبلة حنوهم 

هدف فيزيائي خالص
اليت  الودية  الدولية  فرنسا  لبطولة  االفتتاحية  املباراة  خالل 
جرت يف فرنسا عام )1997( حتضريًا لنهائيات كأس العامل 
لتسديد  كارلوس(  )روبرتو  الربازيلي  النجم  تقدم   )1998(
وسدد  اخلصم  مرمى  عن  مرتا   )35( مسافة  من  حرة  ضربة 

كرة قوية بقدمه اليسرى.
بشدة اىل  اليت ضربها منحرفة  الكرة  ان  االوىل  للنظرة  بدا 
اليسار ويف طريقها إىل الضياع ولكن يف حلظة حصل ما مل 
يكن باحلسبان، فبعد أن حاذت الكرة جدار الالعبني غريت 
بارتيز(  )فابيان  فرنسا  مرمى  حارس  باجتاه  وعادت  مسارها 
تعانق  وهي  مذهوال  إليها  النظر  سوى  ميلك  يكن  مل  الذي 

شباك مرماه.
وقد أعد فريق من العلماء عدة دراسات عن هذا اهلدف خلصت 
ضربة  اهلدف  اعتربت  اليت  السابقة  الفرضيات  كل  أن  إىل 
حظ هي على خطأ فقد توصل العلماء اىل تفسري لكيفية تغري 
مسار الكرة بهذا الشكل الغريب وطوروا معادلة لوصف ما 
جرى وأجروا عملية حماكاة الكرتونية للضربة وحالة الكرة 
وسرعة دورانها، ورأوا أن مثل هذا اهلدف قابل للتكرار إذا 
ضربت الكرة بقوة كبرية عند زاوية حمددة من قطرها، إذ 
ان ذلك سيجعلها تدور حول نفسها بشدة وحتافظ على ارتفاعها 
األفقي  القوس  مسار  تتخذ  لوليب جيعلها  بشكل  تدور  وهي 

ملسافة )35( مرتا أو أقل.
وكان عدة نقاد قد وصفوا تسديدة روبرتو كارلوس بـ)اهلدف 
الذي حتدى الفيزياء( لكن الدراسة األخرية تعكس املعادلة 
فريق  رئيس  قال  إذ  الكرة  مسار  متامًا  ترسم  اليت  العلمية 
البحث كريستوف كالنيه من معهد الـ)بوليتكنيك( يف باريس 
)أثبتنا أن مسار الكرة عند دورانها لوليب(  وشبيهة بـ )مسار 
رصاصة بطيئة( يزيد احنناؤها مع سريها وقال كالنيه )على 
ملعب رياضي حقيقي سنرى شيئًا يشبه هذا الدوران املثالي، 
لكن اجلاذبية ستدخل إليه تعديالت، إذا قذفت الكرة بقوة 
كافية، كما فعل كارلوس، فإنك تقلص من تأثري اجلاذبية(.
أّي أن ضربة روبرتو كارلوس نتيجة قوتها والتفافها بسرعة 
جعلها أوال تتحرر من تأثري اجلاذبية األرضية لتنطلق بعيدًا عن 
من  املكتسب  العزم  من  جزء  الكرة  فقدت  وعندما  املرمى 
الضربة وهي ال تزال تدور حول نفسها، اجتهت لالحنناء حنو 

املرمى لتتجاوز خط الدفاع وتصل إىل اهلدف.
وأكدت الدراسة أن اجلانب احلاسم يف هذه الضربة السحرية 
كان املسافة اليت كان على الكرة أن تقطعها لتصيب املرمى 
يقول كالنيه: )لو كانت املسافة قصرية لشاهدت فقط اجلزء 
األول من انعطاف الكرة لكن إذا كانت املسافة بعيدة ترى 

االنعطاف يزيد وعندها ترى املسار كاماًل(
عامل  يف  جديدة  معادلة  أدخل  االكتشاف  هذا  أن  وذكر 

الفيزياء مسيت بـ)املعادلة الربازيلية(.

سر االرتقاء العالي
وسجل  رونالدو  الربتغالي كريستيانو  قفزها  اليت  القفزة  إن 
نادي ريال مدريد األسباني على مانشسرت  فيها هدفًا لفريقه 

يونايتد شغلت العامل الرياضي ألن الكل حتدث عن االرتقاء 
العالي يف اهلواء الذي قام به هذا النجم متخطيا املدافع 

بنحو مرت تقريبًا.
 )G-force 5 منG( عندما يقفز رونالدو فإنه يولد
وهو مصطلح لقياس سرعة أو تسارع جسم ما مقابل 

كتلته عند اإلقالع – بداية القفز- وهذا يساوي 
االنطالق وهذا  الفهد عند  قوة  مخسة اضعاف 

سم   )44( ارتفاع  اىل  الوصول  من  ميكنه 
الركض  عند  سم   )78( وإىل  الثبات  عند 

أي بزيادة )7( سم عن العيب كرة السلة 
االختبارات  خالل  هذا  قياس  مت  وقد 

احلركية يف جامعة )تشيشسرت( عام 
2011 ويعد السبب يف هذا االرتقاء 
العالي إىل أن كريستيانو رونالدو 

يقضي ساعات طويلة يف صالة 
للتدريب  الرياضية  األلعاب 

ميلك  اصاًل  إنه  عن  فضاًل 
عضالت قوية وبنية بدنية 

مذهلة.
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الصناعة العراقية
 ترتقب التعرفة الكمركية وحماية املنتج

تحقيق : أمري الربكاوي

اىل  وأدتها  واملصانع  للمعامل  التحتية  البنى  أنهكت  اقتصادية  بظروف   2003 عام  بعد  العراق  يف  احمللية  الصناعات  مرت 
االخنفاض يف اإلنتاج بفعل االسترياد غري املنظم وتشجيعه على حساب املنتج احمللي بعدها أغلقت أغلب املصانع احمللية وتوقفت 

عن العمل بفعل اخلسارة باإلنتاج.
 خلفت هذه العوامل بطالة آلالف من الشباب الباحثني عن العمل وجعلت من البلد مستهلكًا ال منتجًا لكن وعي املواطن العراقي 
وبصحوة متأخرة غري بوصلة التفكري لدى املواطنني فانطلقت ثورة شبابية لدعم املنتح وإعادة تشغيل املصانع هلذا أعددنا حتقيقًا 
صحفيًا عن أهمية تشجيع الصناعات احمللية وما املعوقات الي تواجه اإلنتاج احمللي وما جيب أن تتخذه اجلهات املعنية لزيادة دعم 

املنتج احمللي.

بني املطرقة والسندان
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معاناة الصناعة احمللية
من أجل معرفة ما تعانيه الصناعة احمللية من معوقات وما التغيري 
والصناعات  للمنتجات  اجلماهريي  الدعم  محلة  بعد  احلاصل 
احمللية وهل نسب املبيعات سجلت تقدم ملحوظًا يف اإلنتاج احمللي 
أم ال قمنا جبولة ميدانية يف معمل األلبسة الرجالية يف حمافظة 
النجف األشرف  إذ التقينا مبدير مصنع األلبسة الرجالية عقيل 
حسني الوائلي قائال: لدينا مشاكل عامة وخاصة وهي تتمثل 
بعدم  تطبيق وتفعيل  قوانني التعرفة الكمركية ومحاية املنتج 
ومحاية املستهلك ولكن لألسف الشديد تعدد القوى السياسية 
يلعب دورًا مهمًا يف كيفية اختاذ وصياغة القرار أما املشاكل 
اخلاصة فقد مر مصنع األلبسة الرجالية بفرتة حرجة والسبب 
بفعل قرار دمج الشركات الذي ألقى بظالله السيئة على واقع 
الصناعة يف وزارة الصناعة ألن هذا قلل الصالحيات وزاد من 
حلقات الروتني والصالحيات عندما تصبح تابعًا لشركة وتقيد 
الصالحيات فذلك يؤدي اىل تفاقم املشاكل وتقييد العاملني يف 
املصانع بأنظمة مؤثرة سلبيا عليهم، وعلى هذا األساس توجهت 
للعمل فيها فقد  روجت حوالي  أنظارهم اىل مؤسسات أخرى 
500 معاملة نقل خالل 6 أشهر املاضية وحلد اآلن مت نقل 120 
موظفًا وكأن وزارة الصناعة غري مشمولة حبركة املالك وحنن 

يف تناقص مستمر.

نسب املبيعات 
من  اإلنتاج  قيمة  أن  الوائلي  حسني  عقيل  املهندس  لنا  يؤكد 
املبيعات قبل 10 سنوات  بلغت )مليار( دينار يف الشهر الواحد  
تنازل  يف  البياني  اخلط  واآلن  دينار  مليار   )12( السنة  يف  أي 
مستمر بفعل القوانني اليت طبقت بشكل وآخر مما انعكس 

سلبا  على الصناعة احمللية.

جودة الصناعة احمللية
الرجالية  يف  األلبسة  التقينا مبسؤول قسم اإلعالم يف مصنع 
حمافظة النجف األشرف امحد شهيد الطالقاني قائال: إن مصنع 
األلبسة الرجالية يعمل على تصنيع البدلة الرجالية ولكن مل 
نقتصر على هذا فحسب حيث جنهز وزارتي الدفاع والداخلية 
وكل ما حتتاجه  الوزارت من جتهيز مالبس، عملنا على توسعة 

خططنا ومت العمل مبشروع البدلة املطورة.
 

امحد شهيد الطالقانياملهندس عقيل حسني الوائلي
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مشاكل التسويق
وعن مشكلة التسويق اليت تواجه الصناعة احمللية قال أمحد 
ودعم  الكمركية  التعرفة  قانون  ينفذ  مل  الطالقاني:  شهيد 
املنتج وعندما تعمل الدولة على دعم وتفعيل هذا القانون يكون 
االنتاج والتسويق أكرب منافس للمنتج املستورد، وعندما تكون 
احلدود مفتوحة على مصراعيها والبضاعة رخيصة يقدم املواطن 
املستورد الذي هو زهيد الثمن كون املواطن اليعرف مواصفات 
هذه البدلة كيف صنعت من ناحية األقمشة واملنشأ والفحص 
املختربي ونوعية القماش من حيث الصالحية و التمزق وثبات 

اللون كل هذا ال يكرتث فيه املستهلك.
ويف هذا الصدد التقينا بعدد من املواطنني ملعرفة آرائهم حول 
املنتج  تشجيع  وأهمية  تراجع  من  احمللية  الصناعات  تعانيه  ما 
احمللي، حسن احملنة )كاتب وإعالمي( يقول : مما الشك فيه 
ان املنتوج الوطين احمللي يعترب  دعامة البلد االقتصادية  واذا  
مستهلكًا  بلدًا  فاجعله  التخلف  لبلد  اريد 
اىل خارج  الصعبة ستذهب  العملة  ألن 

البالد..
وأضاف احملنة قائاًل:  إن ما يقرب 
العراق  موارد   من   )  %90( من 
تصدير  على  تعتمد  املالية 
كرواتب  اخلام  النفط 

يلزم   وهذا   ... املشاريع  على  ينفق  وما  واملتقاعدين  للموظفني 
الثروة  على  االعتماد  وعدم  املالية  البدائل  صناعة  يف  اإلسراع 
النفطية فقط فعليه جيب تنشيط  القطاع اخلاص والعام ودعم 
املنتوج الوطين الذي بدوره يوفر عشرات اآلالف من فرص العمل  

للشباب  العراقي ..
مهم  اقتصادي   مصطلح  هناك  بقوله:  احملنة  حسن  ويقرتح 
حنتاج تفعيله يطلق عليه )االستدامة املالية( مبعنى أنك  متتلك 
مواد مالية ضخمة  سواء يف البنوك او عند األفراد يف البيوت 
والبنوك. فعملية استثمار مليارات الدوالرات اجملمدة  حتتاج اىل 
وسائل وخطوات اقتصادية لتفعيلها وأن جتعل تلك األموال  تنتج 
ايرادًا  تنتج  وجعلها   وانفاقها  بتشغيلها  وذلك  مضاعفة  امواال 
ماليًا اضافيًا للبالد، وتشجيع الصناعة الوطنية واحمللية  يساعد 
ويساهم يف االستدامة املالية، فالعراق حاليا. حصل فيه اكتفاء 
ذاتي يف مادة بيض املائدة وأكثر من )20( صنفًا من  املزروعات   
واستهالكها  االمطار  مياه  الصحيحة  يف حفظ  الطرق  نتيجة 

املقنن علميا يف وسائل الري االقتصادية اليت ال تهدر املياه. 
منوهًا: إن  احلال بعد اكتوبر ومطالبة اجلماهري باالصالحات  
والصناعية   الزراعية  اإلصالحات  من  مبزيد  احلكومة  قامت 
مما قلل من االسترياد. وضروري عمل محلة ثقافية الستصالح 
مئات اآلالف من الدومنات وعمل املستعمرات الزراعية تتوسطها 
جممعات سكنية ومتويلها من احلكومة  الستغالل هذه االراضي 
الوطنية  بشكل  الوسط واجلنوب  ودعم الصناعة  يف مناطق 
متصاعد ومستمر  للوصول اىل منزلة جتعل العراق أكثر تطورًا 
يف كل الصناعات  العسكرية والتقنية والزراعية والصناعية.

نور محيد )مدرسة( تقول : الحظت كثرة املنتج الوطين 
قلياًل  االصالحات   محلة  قبل  كان  ملحوظ  بشكل 
فضال عن حتسني نوعية املنتج الوطين عن السابق 

وكذلك تنوع املنتج الوطين يف األسواق.
لذلك على اجلهات املعنية يف احلكومة االحتادية 
ووزارة الصناعة واملعادن العمل على إقرار القوانني 
مع  الوطين  املنتج  دعم  يف  تسهم  اليت  الضرورية 
ختصيص موازنة خاصة إلعادة  تشغيل املصانع واملعامل 
للقطاع  التابعة  أو  واملعادن  الصناعة  لوزارة  التابعة  سواء 
مالية  بقروض  اخلاص  القطاع  دعم  ويكون  اخلاص 
املتوقفة مع  ليتسنى للمواطنني  اعادة تشغيل مصانعهم 
إطالق محالت إعالمية تثقيفية بأهمية دعم املنتج احمللي 
وبيان جودته ورصانة الصناعة العراقية مع دعم لأليادي 
العاملة باملصانع باملكافأت لتنمية مهارات العاملني 
اإلنتاج  على  وحثهم 

واإلبداع.
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اعداد:

شعبة اإلعالم والعالقات النسوية

التفكري االيجابي
التالعب بشكل الحجاب

قصر قامة الطفل

قلق األبناء وفرحة األهل



م.د خديجة حسن علي القصري

يعرف التفكري بأنه عملية أو نشاط حيدث يف عقل اإلنسان 
وحيدث التفكري ألغراض متعددة منها: )الفهم واالستيعاب، 
اختاذ القرار، التخطيط، أو حل املشكالت، احلكم على 
وله  العقل  أوال يف  فهو كل شيء حيدث  التخيل(  األشياء، 
تأثري على أحاسيسك وسلوكك ونتائجك وبالتالي هلا تأثري 
على واقعك يف احلياة. فالتفكري هو ضرورة انسانية وعبادة 
والتفكر يف ِنَعم اهلل وأفضل العبادة » وإنه من أفضل أعمال 
ر ساعٍة خرٌي من عبادة  القلب وأنفعها له، وورد يف األثر:  َفكُّ

سنة«. 
ويؤكد اهلل سبحانه وتعاىل على أهمية التفكري يف العديد من 
َمَواِت  اآليات القرآنية نذكر منها قوله تعاىل:)إنَّ يِف َخْلِق السَّ
 )190( اأَلْلَباِب  أُلْوِلي  آلَياٍت  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتالِف  َواأَلْرِض 
ُروَن  اَلِذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
َمَواِت َواأَلْرِض(( ]آل عمران: 190، 191[، وهنا  يِف َخْلِق السَّ
نورد التفكري اإلجيابي ألنه يؤدي اىل الفعل االجيابي والنتائج 
االجيابية قال تعاىل: ) إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما 

بأنفسهم( )سورة الرعد، اآلية:11( .
أما عن اسرتاتيجيات التفكري اإلجيابي فيأتي يف مقدمتها 
ما  ما هو اجيابي يف  وإجياد  السليب  التفكري  التخلص من 
هو  ما  وتتحدى  ورقة  على  أفكارك  تسجل  وان  تواجهه، 
وأنك  واإلجناز  العمل  على  قادر  أنك  نفسك  وأقنع  سليب، 
لست بالضعف الذي تظنه يف نفسك عندما تتحدى األفكار 
السلبية بوعي، سرتى أنها كانت فقط أفكارا خاطئة، وأن 
حتاول ترتيب أفكارك ليتسنى لك طرد كل ما هو سليب 

من عقلك وأن تكون إجيابيا.
ن االنسان  تكمن أهمية التفكري اإلجيابي يف كونه ميكَّ
من أن  يقرر طريقة تفكريه فإذا اخرتت أن تفكر بإجيابية 
تستطيع أن تزيل الكثري من املشاعر غري املرغوب بها واليت 
اإلجتاه  ويرتبط  لنفسك  األفضل  حتقيق  من  تعيقك  رمبا 
من  جمال  يف كل  بالنجاح  وثيقًا  ارتباطًا  اإلجيابي  العقلي 

جماالت احلياة. 
وإن معرفتنا لتفاعل العقل الواعي والعقل الباطن سوف جتعل 

يفكر  فعندما  كلها،  حياته  حتويل  على  قادرًا  اإلنسان 
وتكون  احلقيقة،  يفهم  وعندما  صحيحة،  بطريقة  العقل 
األفكار املودعة يف بنك العقل الباطن أفكارًا بناءًة وبينها 
انسجام وخالية من االضطراب فإن القوى الفاعلة العجيبة 
سوف تستجيب وجتلب أوضاعًا وظروفًا مالئمة واألفضل يف 

كل شيء. 
ولكي يغري اإلنسان الظروف اخلارجية فإنه يتعني عليه أن 
يغري السبب، والسبب هو الطريقة اليت يستخدم بها اإلنسان 
ويتصورها يف  اإلنسان  بها  يفكر  اليت  الوسيلة  وهو  عقله 
عقله فصدق احلق العظيم سبحانه وتعاىل  حيث  يقول: )إن 
اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم( )سورة الرعد، 

اآلية:11(.
متوازنة  حياة  وحتيا  سعيدًا  وتعيش  النجاح  حتقق  ولكي 
جيب أن يشمل التغيري طريقة تفكريك، وأسلوب حياتك، 
اليت  واملواقف  واألشياء،  والناس،  نفسك،  جتاه  ونظرتك 
حتدث لك، والسعي الدائم إىل تطوير مجيع جوانب حياتك، 
وجيب عليك أن تعلم أن أي تغيري يف حياتك حيدث أواًل يف 
داخلك، يف الطريقة اليت تفكر بها، واليت ستسبب لك ثورة 

ذهنية كبرية قد جتعل حياتك سعادة أو تعاسة.

التفكري االيجابي

للتفكري اإلجيابي أنواع منها:
النوع  النظر وهذا  -  تفكري إجيابي لتدعيم وجهات 
يستخدمه بعض الناس لتدعيم وجهات نظرهم حتى لو 

كانت خاطئة, مثاًل املدخن الذي يربر تدخينه.
أقارب  من  باآلخرين  التأثر  بسبب  إجيابي  تفكري   -
وأصدقاء أو برامج, وهذا النوع جيد إن كان مستمرًا 
مثاًل  نفسه,  الشخص  وأفكار  وقيم  بأسلوب  ويدعم 

ممارسة الرياضة بالتأثر باألصدقاء.
- تفكري إجيابي بسبب التوقيت كما حيدث للبعض 
من روحانية يف شهر رمضان املبارك، كذلك التفكري 
اإلجيابي يف املعاناة كما نرى عند بعض الناس عندما 
يواجه الصعوبات فإنه يقرتب من اهلل أكثر ويستفيد 
تنفعه  ومهارات  التحديات الكتساب خربات  من هذه 

يف حياته.
أفضل  وهو  الزمن  يف  املستمر  اإلجيابي  التفكري   -
أنواع التفكري اإلجيابي وأقواها, ألنه ال يتأثر باملكان 
الشخص  أكتسبها  عادة  املؤثرات،  أو  بالزمان  وال 
اهلل  يشكر  جنده  حوله,  من  الظروف  كانت  فمهما 
دائمًا ويفكر يف احللول والبدائل, هذا الشخص جند 

حياته هادئة ومتزنة وسعيدة.
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كانت بعض البلدان يف قديم الزمان تفرض قوانني لتنظيم وترتيب أزياء الطبقات 
االجتماعية لكي يتم احلفاظ على نظام الطبقات ويتم متيزها عن غريها، أما 
اإلسالمي حبرص  التشريع  من  املسلمة  املرأة  حظيت  فقد  اإلسالمي  ديننا  يف 
واهتمام شديدين، ومما الشك فيه أن زي الفتياة ومظهرها هو دليل عفتها وتدينها 
مؤثرات  فنجد  احلجاب،  بفرض  واعتقادها  إميانها  من  نابعني  يكونان  اللذين 
كثرية حتسم قضية تدين فتياتنا هذه األيام يف املقام األول األسرة وتليها البيئة 
احمليطة ومدى التأثر باألصدقاء فالغريب من األمر أن فتياتنا يتنافسن وراء ما 
اللبس واحلجاب حتى وإن كان هذا األمر خيالف  باملودة واحلداثة يف  يسمى 
شريعتنا وعقيدتنا اإلسالمية اليت أمرت بأن يكون احلجاب ساترًا للنساء عن 
أعني األجانب وغري ملفت للنظر  مما يوقعهن باملخالفات الشرعية عند ارتداء 

هذا احلجاب.. 
من هذه األخطاء اليت نرتكبها عدم زرع األمهات يف نفوس بناتهن الثقة، واألهم 
دينهن وثقتهن يف أن ما يوجد يف دينها هو لصاحلها وخري هلا على عكس ما تبثه 
وسائل التواصل االجتماعي واهلجمات املضادة أن احلجاب يقيد من حرية املرأة 

ويقلل ثقتها بنفسها. 
واجلدير بالذكر أن اإلسالم صان املرأة املسلمة وحفظها من التعرض للعبودية 
والشهوات والنزوات الزائلة، ومن األخطاء األخرى اليت تقع بها الفتيات وبكثرة 
دون االنتباه هلذا األمر هو اختيار ألوان احلجاب الذي يكون أغلب األحيان غري 
متناسقة،  وبالتالي يشكل إطاللة غري  ترتديها  اليت  املالبس  بقية  متناسق من 
أيضا  من األخطاء اليت نرتكبها يف ارتدائنا احلجاب التشبه بالرجال متناسني 
أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلة( قد لعن النساء املتشبهات بالرجال سواء عن 
طريق الزي واملظهر أو السلوك والتصرفات بقوله )صلى اهلل عليه وآلة( )َلَعَن اهلُل 
امُلَتَشبِهنَي ِمَن الّرجاِل بالّنَساِء، َوامُلتشِبهاِت ِمن الّنَساِء بالّرَجال( )الوسائل/ ج17/ 

ص284(. 
ومن أكرب األخطاء اليت تقع بها النساء عدم االهتمام بسرتها وحشمتها حتى وإن 
كانت إحداهن حمجبة فهن أشبه ما يكن كاسيات عاريات من أن يتصفن 
املرأة  يقيد  مل  فاإلسالم  الضيقة،  املالبس  ارتداء  خالل  من  وذلك  باحملجبات 
وحريتها وإمنا محاها وحصنها من أن تقع يف شرك الشياطني، فكانت احلماية 

هلذه الدرة عن طريق احلجاب. 

حياتها  يف  من ضغوط كثرية  املرأة  تعاني 
فهي  عاملة  املرأة  كانت  فإذا  اليومية، 
تعاني ضغوطات العمل باإلضافة اىل ضغوط 
املنزلية،  واألعمال  البيت  وإدارة  الرتبية، 
تأثريات  هلا  ستسبب  الضغوط  هذه  وكل 
تتمثل  التأثريات  وهذه  وجسمها  نفسها  يف 
نفسية  مشكالت  اىل  يؤدي  الذي  بالتوتر 
وبدنية، وقد تؤدي اىل حصول النزاعات بينها 
املرأة  أفراد عائلتها، فكلما تعرضت  وبني 
لضغوط يومية لساعات طويلة انعكس ذلك 
أحيانا  فرتاها  وسلوكياتها  تصرفاتها  على 
تغمر باحلزن أو نالحظ عليها الشد العصيب 
راجع  هذا  وكل  هلذا،  نتيجة  وقد مترض 
وأيضا  املرأة،  فيها  تعيش  اليت  البيئة  اىل 
وهذه  بها،  احمليطني  األشخاص  اىل  يرجع 
الضغوطات والتأثريات تؤدي اىل نتائج سلبية 

قد تكون نهايتها متزق العائلة.
وأكثر أسباب هذه احلالة تعود اىل انعدام 
بالعجز  تشعر  أنها  أو  واألمان  االستقرار 
على  قدرتها  عدم  أو  ما  موقف  إصالح  يف 
لذلك  بها،  احمليطني  باآلخرين  الوثوق 
يتطلب من املرأة على أن تعي كيف تواجه 
مل  إذا  ألنها  )الضغوطات(  املختلفة  األمور 
ضغوطات،  هكذا  مثل  مواجهة  تعرف 
صحتها  على  ينعكس  وهذا  غالبًا  ستتأثر 
وسلوكياتها وبالتالي يؤدي اىل نتائج سلبية 

تعود على العائلة أوال وعلى اجملتمع ثانيًا. 
األمور  تواجه  تتفهم كيف  أن  أواًل  فعليها 
املختلفة  املواقف  على  تسيطر  وكيف 
هكذا  يف  أعصابها  على  تسيطر  وكيف 
مواقف، وينصح خرباء الصحة النفسية املرأة 
إذا تعرضت لضغوط ما عليها ترك املكان 
املتواجدة فيه هذه الضغوط، وممارسة عمل 
حتبه أو القيام بشيء يرفه عنها ثم تستعيد 
ستواجه  كيف  تفكر  وتبدأ  هدوئها، 
اآلخرين،  اىل  واللجوء  وروية  بتعقل  األمور 
ملعرفة كيف  واخلربة  املعرفة  من أصحاب 
حتافظ  كي  مواقف  هكذا  يف  تتصرف 

على توازنها وصحتها.

ندى عبد الحسني

زينب محمد علي

التالعب بشكل الحجاب

الضغوط النفسية وأثرها 
يف االستقرار واألمان 
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أمل الجبوري

الطفل البكر لكي تعلمه كيفية تغذية املولود اجلديد، كذلك 
عدم إهماهلا للطفل البكر على قدر اإلمكان وأن يتم ختصيص 
الوقت له كما كان منفردًا لكي ال يشعر بالوحدة، فضاًل عن 
هذا عليها أن تتقبل أيَّ قدر من املساعدة اليت يقدمها ابنها هلا، 
وأن ال تشعره بأنه األكرب سنًا ألن ذلك قد خيلق لديه حالة من 

األنانية والكره للرضيع. 
إن التكلم مع االبن البكر حول كيفية االهتمام به والرعاية 
هي  اجلديد  الوليد  عمر  نفس  يف  عندما كان  له  قدمت  اليت 
نفسها الرعاية اليت تقدم ألخيه هذا يقلل من نسبة احلساسية 
لدى األبناء من املواليد اجلدد، فبإعطائه دورًا خاصًا جيعله قادرًا 
وبني  بينه  الغرية  نسبة  تقليل  عن  فضاًل  املسؤولية  حتمل  على 
الوليد اجلديد، وحملاربة الغرية وطمأنة الولد األول تنصح أغلب 
او  إهماله  وجتنب  به  واالهتمام  مبعاملته  االجتماعية  الدراسات 
دعي  إضافة هلذا كله  أمامه،  اجلديد  باملولود  االهتمام  إظهار 
مساحة بينهما فبعض األمهات تشجع طفلها البكر على قراءة 
قصة ألخيه األصغر من نسج خياله هذا يشجع على زيادة مساحة 
التجاذب بينهما ويقلل نسبة النفور من الوليد ألن األطفال بطبعهم 
املضحكة  التعابري  وافتعال  التسلية  خلق  على  القدرة  لديهم 
كذلك تعزيز دور األخ واحلب املتبادل بني اإلخوة وكيفية حتمل 
املسؤولية ومحاية أخيه األصغر وأن تشجع لديه شعوره باملسؤولية 
لبدء  جيد  يعترب  وهذا  دوره كقدوة،  اختاذ  له كيفية  وتوضح 
مشاعره  عن  التعبري  على  ساعديه  الطفلني  بني  القوية  العالقة 
طفل  أخاه  أن  له  بيين  غريته  إبداء  فعند  تفهمينه  أنك  وأخربيه 
وحيتاج اىل العناية من قبل أمه ومن قبله هو لكي يساعد على 

التقليل من حاجز الغرية.

بالسعادة   مليئة  األسرية  احلياه  جيعل  جديد  مولود  قدوم  إن 
ويشوبها التفاهم والرتابط، لكن عند والدة املولود يبدأ الضغط 
تتضاعف  مسؤوليتها  لكون  ثانيًا  طفاًل  تنجب  اليت  املرأة  على 
فيؤدي األمر اىل االهتمام بالطفل اجلديد أكثر من الطفل األول، 
هذا األمر جيعل الغرية بني األخوين تظهر كردة فعل وليس غريبًا 
على األطفال، فهم يسعون ليحب ذواتهم وجذب حمبة اآلخرين 
هلم، وعندما يشعر الطفل بفقدان تلك احملبة واألهمية يبدأ بالغرية 
وتظهر انفعاالت الغرية يف العام الثاني من عمر الطفل، وسببها 
والضرب  لإلعتداء  يلجأ  فالطفل  واإلدراك  الوعي  حالة  تنامي 

والتخريب لو شاركه يف حمبة واهتمام اجلميع أحد غريه.
يف  جديد  مولود  تواجد  هو  الطفل  غرية  اسباِب  وأهم  أحد  إن 
بالطفل اجلديد تعلقًا شديدًا  األسرة وتعلق األهل 
املولود اجلديد  الطفل من  وللتقليل من حدة غرية 
للطفل  األشياء  بعض  وتسهل  تهتم  أن  األم  على 
البكر فمثاًل أن ترضع وليدها اجلديد أمام عيين 

قلق األبناء وفرحة األهل
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قد حيتاج الشخص يف وقت الضيق اىل توأم روحه يشكو إليه آالمه وأحزانه وهو 
الذي يسمى صديقًا! فهل كل شخص نقابله أو نتحدث اليه هو صديق ؟

من كنوز  وُتعّد كنزًا  متوت  ال  صداقة  فهي  توفرها،  يصُعب  احلقيقية  الصداقة 
احلياة، ولكي ينجح الشخص يف اختيار الصديق احلقيقي الذي يكون له سندًا يف 

هذه احلياة عليه معرفة مواصفات هذا الصديق.
 فالصديق الصاحِل هو من وصفه املثل )رّب أٍخ لك مل تلده أمك(، وهو من تطمِئن 
جلانبه وتأمن له عندما يكون خلفك ألنه سيحميك وال يغدر بك وال يبوح بأسرارك 
تنقذك عندما تسلك طريقًا خاطئًا وال  اليت  السليمة  بالنصائح  للغري، و سينصحك 

حياِول جتميل أخطاءك. 
واخلطأ،  والسوء  الضرر  فيه  ملا  الذي جير صاحبه  الّسوء  بصديق  ُيبتلى  من  هناك 

به؛  الوثوق  ميكن  ال  األصدقاء  من  النوع  وهذا 
سيغدر  أنه  فتتوقع  آمنة  صداقته  تكون  ال  ألنه 
يف أي وقٍت، فالصداقة اليت ال تقوم على حب اهلل 
تعاىل وعلى السلوكّيات الصحيحة ال بد هلا من 
أن تنتهي وتسبب املشاِكل لكال الطرفني. قال 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )إمنا مثل اجلليس 
ونافخ  املسك  كحامل  السوء  واجلليس  الصاحل 
الكري، فحامل املسك يف كل األحوال تنتفع منه 
, فإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيًا طيبة، 
حيرق  أن  فأما  واجدة  فاضراره  الكري  ونافخ 
ثيابك وإما أن جتد منه رحيًا خبيثة( ومن هنا جند 

احلرص واجب يف اختيار الصديق.
فيحب أن يكون فيه ما حتبه يف نفسك وتكره 
له ما تكره هلا، فاحبث عن أشخاص هلم نفس 
اهتماماتك وطريقة تفكريك وثقافتك، األهم أن 
يكون بينكما توافق قريب فيشاركك األسرار 
بالثقة,  واملعلومات الشخصية، فهو شخص جدير 
م  وُيقدِّ رأيه  ُيبدي  الذي  فهو  صديقه،  ينصح  إذ 

النصيحة واملشورة لصديقه دومًا ويف كل أمر.
املصلحة  من  خالية  الصداقة  تكون  أن  وجيب 
تعمق  املصلحة  من  الصداقة  فخلّو  الشخصية 
يكون  عندما  كذلك   األصدقاء،  بني  العالقة 
فهي  بينهم  متشابهة  ودينية  أخالقيٍة  قيم  هنالك 
عكس  على  متينة،  وجتعلها  العالقة  تقوي 
األشخاص الذين ال يتشاركون هذه الصفة، وهي 
تعترب من األمور الضروريًة إلجناح عالقة الصداقة.

يتوفر بني الزوجني لينتقل فيما بعد لألطفال فحينها 
سيحرتم الطفل أمه وأباه وسيبدأون تلقائيا بتقليد األم 

واألب يف احرتام اآلخرين لينتقل االحرتام اىل باقي أفراد 
توفرها  الواجب  األخرى  األمور  ومن  األقارب،  وحتى  األسرة 
وجود عنصر الثقة، ونشر ثقافة الثقة فيما بني أفراد األسرة 
التنشئة صحيحة وسليمة، فاألهل  الواحدة كفيل على جعل 
إذا مل يراعوا حل أزمات احلياه العائلية اليت ميرون بها بثقة، 
وأسلوب احملاورة سيؤدي ذلك إىل مشاكل وخيمة يف املستقبل 

تنعكس على تصرفات أبنائهم الحقًا.
التكلم  من خالل  واحرتامك هلم  تشعر حببك  عائلتك  إجعل 
واملشاركة معهم فاألسرة هي أساس اجملتمع ومنها تنبثق عادات 
الفرد وتقاليده اليت تنعكس على اجملتمع يف العامل اخلارجي 
لذلك وألن لكل أسرة ثقافة مميزة متيزها عن باقي األسر 
البد من أن يكون أساسها ثابتًا ومبنيًا على التفاهم واحملبة 
لكي يستمر بناء األسرة، ومن األمور اليت تساعد األسرة على 
أن ختطو خطوة حنو البناء املتكامل هو التسامح والذي يبدأ 
من النواة األوىل لألسرة وهما الزوج والزوجة لينتقل للعائلة، 
فاإلنسان عندما خيطئ جيب أن ميتلك الشجاعة ليعتذر وعلى 
األمر  يكون  الثقة  وبوجود  بوعي  اإلعتذار  يتقبل  أن  اآلخر 

أكثر عطاًء وسهولة يف بناء أسرة متكاملة. 

بناء أسرة ناجحة أمر صعب وسهل بنفس الوقت فبعض األسر 
الناجحة امرًا صعبًا على  جيدون تطبيق بعض مراحل األسرة 
تكوين  مراحل  يطبقون  جندهم  اآلخر  البعض  من  العكس 
األسر الناجحة بغاية السالسة، حب العائلة وسعادتها أمر يتمناه 
والطمأنينة  بالراحة  أفرادها  يشعر  السعيدة  فاألسرة  اجلميع 
فاألسرة  األجيال،  عرب  آباءنا  قبل  من  عليه  ربينا  االمر  وهذا 
تعد  اليت  األسرة  تنشئة سليمة هي  األفراد  تنشئة  امللتزمة يف 
االستقرار  نشر  على  تعمل  اليت  وهي  ومتحابة  سعيدة  أسرة 
والطمأنينة لدى أفرادها فتقديم ما يلزم لسعادة العائلة طلب 

يعد من األمور املهمة يف حياة كل شخص من هذه العائلة. 
من أهم األمور اليت جيب توفرها يف تنشئة أفراد األسرة جلعلها 
البعيد  املطمئن  فالبيت  االستقرار  عوامل  ومتحابة  سعيدة 
تقريب  على  تأثري  له  والكره  والعنف  املشاكل  من  واخلالي 
أفراد األسرة من بعضهم وتقوية العالقات فيما بينهم، فأوىل 
الذي  واالحرتام  التقدير  هو  الناجحة  األسر  بناء  مراحل 

رب أخ لك لم تلده أمك
نعيمة  كاظم 

اجعلي أسرتك متحابة
إبتهال عباس
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النمو يفرز على شكل نبضات ويبلغ أعلى معدل له بعد ساعة 
من  يعانون  الذين  األطفال  طول  يتأثر  لذا  العميق  النوم  من 

صعوبة يف النوم أو الذين يسهرون لساعات متأخرة. 
ومن األمور اليت تسبب قصر القامة عند الطفل عدم اكتمال 
منوه خالل مدة احلمل )اخلدج(، وكذلك ينتج عن سوء التغذية 
الطبيعي   بالنمو  اللحاق  اليستطيعون  الذين  التوائم  بسبب  أو 
مامل تقدم الرعاية الكاملة والكافية هلم ولعالج قصر قامة 
الرئيسي،  املسبب  على  العالج  يعتمد  أن  من  البد  األطفال 
ففي احلاالت اليت ترتبط باألمراض البد من مراجعة األطباء 

املختصني كعالج الغدد الدرقية أو هرمون النمو وغريها.
أما عن كيفية معرفة أعراض قصر القامة فتظهر على الطفل 
مراجعة  جيدر  واليت  هلا  ينتبهون  اآلباء  جتعل  اليت  األعراض 
الطبيب عند اإلحساس مبثل هذه األعراض على الطفل أهمها 
فقدان الشهية وكذلك زيادة أو نقصان وزن الطفل مبا يزيد 
عن 2,5 كلغم مع مالحظة أن منوه يتوقف أو يكون شديد 
أن  أجل  من  تتقنها  أن  لألم  البد  أيضا  نصائح  وهناك  البطئ 
حتفز منو طفلها طبيعيًا أهمها االهتمام بالنمو الغذائي للطفل 
إلمتام  املهمة  العناصر  على  حيتوي  الذي  الصحي  وخصوصًا 
عملية بناء جسمه بشكل سليم كذلك حماربة السمنة يف حال 

ظهورها عليه وهو يف بداية منوه.
ومن األمور األخرى ايضًا اليت جيب أن تهتم بها األم عدم جعل 
يأخذ  أن  تراعي  وأن  جدًا  متأخرة  لساعات  يسهرون  األطفال 
الطفل القسط الكايف من النوم الليلي من أجل أن ال يتسبب 
سهره الكثري واملتأخر بإثباط افراز هرمون النمو،  وكذلك 
من األمور اليت جيب أن تشجع الطفل على فعلها وممارستها 
معه من أجل أن يكون له حافز ودافع على إمتامها، أن ينتظم 
على  يعمل  األمر  فهذا  مستمر  بشكل  الرياضة  ممارسة  يف 
حتسني طوله ولكن حبد معقول ومناسب لبنية جسمه من أجل 
أن ال يصاب باإلجهاد البدني الذي ينتج عنه متزق العضالت أو 

التشنجات اليت تسبب أمراضًا اخرى للطفل.

من املشكالت الصحية اليت جيب االنتباه هلا واليت ظهرت يف 
اآلونة االخرية بكثرة قصر قامة الطفل، لذا سنتكلم يف هذا 
املقال عن أهم التأثريات اليت تصيب اجلسم وكيفية تفاديها 
فاألطفال خيتلفون يف املظهر اخلارجي لكن يتفقون يف حاجتهم 
اىل القبول غري املشروط دون سخرية أو تنمر من قبل اآلخرين 
هلم، من أهم هذه االختالفات هو قصر القامة وهو يعين قصر 
الفئات  نفس  يف  األطفال  من  أقرانه  مع  مقارنة  الطفل  طول 
العمرية ونفس اجلنس فالطفل يزيد يف عاعه االول ما يقرب 
على 25 سنتيمرتا وأما يف العام الثاني ما يقرب 12 سنتميرتا، 
يشمل  الذي  العقلي  النمو  من  متكاملة  منظومة  فالنمو ميثل 

على معدل الذكاء واتقان املهارات وامتالك القدرات. 
أن تكون  إما  الطفل  قامة  اىل قصر  تؤدي  اليت  االسباب  إن 
مرضية أو اسبابًا وراثية أو طبيعية تأتي من تأخر البلوغ، ومن 
األسباب األخرى اليت تسبب قصر القامة اليت اثبتتها الدراسات 
النمو  هرمون  يفرزون  السمنة  من  يعانون  الذين  إن  واألحباث 
بشكل أقل من ما يف أقرانهم يف املعدالت الطبيعية فهرمون 

قصر قامة الطفل
م . م زينب القصري 
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إعداد:
هشام اموري ناجي

الصحافة العربية والتحديات
نصائح طبية

معركة يينا )1806م(

اإللتهاب الجلدي: األسباب والوقاية



بـ)أمري الشعر يف  القائل: شاعر عربي جاهلي. يلقب 
اجلاهلية( وهو يف مقدمة شعراء الطبقة األوىل وقد 
اتفق الرواة على تفضيله. وهو من أصحاب املعلقات 
ولد بنجد ونشأ فيها يف كنف أبيه وكان ملكًا على 
بين أسد. انصرف يف صدر شبابه إىل اللهو والصيد. 
تويف  شعره،  يف  التغزل  وبراعة  الوصف  بدقة  عرف 
هذا  اسم  تعرف  هل  أنقرة،  مدينة  من  مقربة  على 

القائل؟

إذا مل حتفظ لنفسك ســــرها 
فسرك عند الناس أفشى وأضيع

القائل:  شاعر التيين ولد عام )43ق.م.( بدأ حياته بدراسة 
القانون ولكن سرعان ما اجته إىل األدب وأصبح من 
األدباء البارزين. ويف عام)8 م( وألسباب غري معروفة نراه 
)تومي(  املنفى ويظل فيها حتى ميوت مبدينة  يعيش يف 
جنوب نهر الدانوب. تنقسم أشعاره إىل ثالث جمموعات : 
غرامية، أسطورية وقصائد نظمها يف املنفى. كان يسبح 
يريد  التعبري عما  وراء خياله اخلصب وجيد سهولة يف 
حيب  طريفًا  شاعرًا  جعله  مما  فياض  متدفق  بأسلوب 
الناس تالوة شعره وجيدون متعة يف ترمجته وهذا يفسر 
اللغات.  لشعره يف خمتلف  اليت ظهرت  الرتمجات  تعدد 

ترى من القائل.

يف عام )1806م( كانت بروسيا هي الدولة املستقلة الوحيدة 
اليت هلا حدود مع فرنسا ومل ختضع حتى ذلك العام لالحتالل 
الفرنسي، وقام نابليون بتجاهل معاهداته مع بروسيا وأزعجها 
بعقد حتالف مع اإلمارات األملانية، وحشد قواته فوق األراضي 
األملانية وأخريا، مل جتد بروسيا مناصا من أن حتارب.. قررت 

اهلجوم على حشود نابليون فوق األراضي األملانية بدال من أن 
تنتظر حتى تهامجها هذه احلشود فوق األراضي الربوسية.

وهي  )يينا(،  من  بالقرب  الضيقة  السهول  أحد  أراضي  وفوق 
مدينة املانية صغرية تقع إىل اجلنوب من )ليبزج(، حشد نابليون 
قواته استعدادا ملنازلة اجليش الربوسي القادم لتدمري قواته حتت 

ينبغي أن ختلد إىل الراحة بن وقت وآخر
 فاحلقل الذي يرتاح يعطي غلة أوفر

من القائل؟

معركة يينا )1806م(
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نشأ كوبرنيكوس حتت رعاية عمه لوكاس وكان يعمل أسقفا 
يف أرميالند، وهناك حصل على الدكتوراه يف األسفار املقدسة يف 
عام 1503م، فأصبح أسقفا لفرونربج. وقد جاهد كوبرنيكوس 
طوال حياته حتى يستطيع حل الصراع القائم بني ما يدرسه من 
العوائق  أهم  أحد  وكان  الدينية  معتقداته  وبني  وفلك  رياضيات 
اليت منعته من نشر كتبه هو اخلوف من أن تتناقض مع الكتاب 

املقدس.
هي  األرض  أن  العلماء  مجيع  عند  والبديهي  املعروف  من  كان 
مركز الكون وحوهلا تدور الشمس والكواكب األخرى. لكن 
كوبرنيكوس جترأ وعارض هذا املفهوم وقال: إن الشمس هي 
مركز الكون وأن األرض وبقية الكواكب تدور حوهلا فواجه 

موجة من الغضب واالحتجاج حتى وفاته.

قيادة القائد الربوسي األمري )هو هنلوه(  ويف صباح اليوم الرابع 
اجليش  نابليون  هاجم   )1806( سنة  اكتوبر  شهر  من  عشر 
الربوسي الذي قاوم مقاومة شديدة، حيث كان نابليون يهاجم 
يف كل مرة جانبًا واحدًا من جوانب القوات الربوسية، وفجأة 
هجمت قوات نابليون على القوات الربوسية من كل اجلوانب 
يف وقت واحد أشبه ما يكون باحلصار املتحرك الضاغط على 
القوات املعادية، وفوجئ الربوسيون بهذا النوع اجلديد من أنواع 
اهلجوم، ومل يعرفوا كيف يواجهونه ودبت الفوضى يف صفوفهم 
وحاقت بهم اهلزمية واحنسرت آماهلم يف حماولة العثور على 
ثغرة يستطيعون اهلرب منها من ميدان املعركة، وأبادت قوات 
نابليون كل الربوسيني الذين مل يستطيعوا اهلروب ويف نفس 
اليوم الرابع عشر من شهر اكتوبر سنة )1806( التقى جيش 
فرنسي حتت قيادة املاريشال )داڤوت( قوامه )26000( مقاتل 
فرنسي مع جيش بروسي قوامه )50000( مقاتل بروسي حتت 

قيادة اجلنرال الربوسي الشهري )بلوخر( كان يف طريقه لنجدة 
اجليش الربوسي عند )يينا( ويف معركة شرسة تفوق معركة 

)يينا( شراسة بدد الفرنسيون مشل اجليش الربوسي.
واستغل نابليون هذا االنتصار الفرنسي املزدوج يف يوم واحد، 
وتقدم لألمام حنو األراضي الربوسية وسقطت القالع احلربية 
بعد  واحدة  نابليون  يد  يف  الربوسية  والدفاعات  الربوسية 
األخرى.. وأصبحت كل األراضي األملانية حتت سيطرة نابليون 
الذي دخل برلني نفسها دخول الفاحتني املنتصرين دون منافس 
أو مناوئ على اإلطالق وهكذا، بضربة واحدة، يف معركة 
أن  نابليون  استطاع  )1806(م  سنة  معركة)يينا(  هي  واحدة 
يسحق بروسيا، الدولة الوحيدة اجملاورة لفرنسا اليت كانت 
على  احلاسم  انتصاره  بعد  نابليون  واصبح  باستقلها  حتتفظ 
بروسيا هو سيد كل دول وأسط أوربا وأصبح الطريق مفتوحا 

أمامه للتحرك حنو بولندا ثم روسيا

كيف مت اإلكتشاف؟
أرساها  قاعدة  تناول  أنه  إىل  كوبرنيكوس  ذكاء  أدى  وقد 
بطليموس لسنوات عديدة ومل يكن هناك من يفكر يف نقضها. 
وقد بدأ تناوله للموضوع باستفسار دار يف نفسه وهو: ملاذا تدور 
الكواكب حول كوكب مثلها وليس حول كائن كبري مبهر 
ذي فائدة للجميع مثل الشمس؟ وظل كوبرنيكوس يفكر يف 
بعد  أكثر  الفكرة  تبلورت  ثم  عديدة،  لسنوات  السؤال  هذا 
عودته إىل بولندا للحصول على وظيفة يف كاتدرائية )فرونربج(. 
وقد أستفاد من موقعه يف الكاتدرائية لكي يتقدم يف دراسته 
باستخدام برج الكاتدرائية يف مشاهدة النجوم ومتابعتها. وكان 
له ما أراد فتمكن من التوصل إىل النتيجة اليت كان من الصعب 
جدًا أن جياهر بها يف عصره وكان عليه أيضا أن يستكمل كل 

جوانب الدراسة حبيث تصبح شاملة قبل إعالنها.

األرض تدور حول الشمس
أصبح كوبرنيكوس مقتنعًا بأن الشمس ثابتة يف مركز الكون 
تدور  األرض  وأن  من عدة كواكب،  نظام مكون  وأن حوهلا 
حوهلا دورة كاملة مرة كل عام. لكن لكي تصبح الفكرة 
كاملة ومكتملة فإن األرض ال تدور فقط حول الشمس ولكنها 
أربع وعشرين ساعة. وهذا يفسر  تدور حول حمورها مرة كل 

حترك الشمس الظاهري يف السماء

حملات من حياته
- ولد يف بولندا.

- دخل جامعة )كراكاو(
- مت طبع كتابه )حول ثورة الكواكب( وهو على فراش مرض 

املوت لكن الكنيسة الكاثوليكية منعت نشره.

نيقوالس كوبرنيكوس )1543-1473(
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ألطراف  جتاذبا  أو  حمادثة  الكلمة  تعين  الحوار: 
احلديث وهي تستتبع تبادال لآلراء واألفكار، وتستعمل 
والتمثيليات  والروايات  القصرية  والقصة  الشعر  يف 

لتصوير الشخصيات ودفع الفعل إىل اإلمام.

يكونون  الذي  املتطرفني  من  فئة  هم  احتجاجيون: 
والذين  الشعب  أو  اجلمهور  غالبية  مبادئ  غري  على 
دوما  واالضطرابات  الزوابع  الوقت  نفس  يف  يثريون 

داخل اجملتمع.

بسلعة  االستئثار  على  قائم  اقتصادي  نظام  احتكار: 
العوملة  وعصر  الكبري،  السياسي  أثره  وله  أكثر  أو 
يشجع على االحتكار حيث السيادة لألقوى اقتصاديا 

واملوت لألضعف.

يف  الكالمية(:  الواحد)المبارزة  السطر  حوار 
إغريقية  مسرحية  يف  حوار  اىل  التعبري  يشري  األصل 
سطر  على  تزيد  ال  عبارات  الشخصيات  فيه  تتبادل 
ليشمل  ذلك  بعد  املصطلح  معنى  اتسع  وقد  واحد، 
كل حضور للبديهة يتجلى يف اإلجابة السريعة، وكل 
يف  الشخصيات  بني  تدور  اليت  الكالمية  املبارزات 

املسرحيات او األنواع األدبية األخرى.

اليت  االتصال  أشكال  إحد  المذهبية:  التوعية 
ختتلف عن التعليم والدعاية، وتهدف إىل تلقني األفراد 
منطًا معينًا من العقائد أو املذاهب، وال تعرض سوى 
البيانات اليت تؤيد أفكارًا أو عقائد أو أيديولوجيات 
املتصلة  البيانات  كل  تعرض  أن  من  بدال  معينة، 

باملوضوع حبيث حتول بني الفرد وبني القدرة 
    على تقسيم هذه االفكار 

املمكن اإليجابي
باحلاسب  أشبه  اإلنسان  عقل  أن  تردد كثريًا  لقد 
اآللي اخلارق، إذ إنه أكثر فعالية وقوة إىل حٍد بعيد 
من إحداث جهاز. إن العقل يشبه نظريه امليكانيكي 
يف جوانب عديدة، وخاصة يف هذه النقطة: إننا حنصل 
تسمى  ما  انها  إليهما،  ندخله  ما  على  من كليهما 

بنظرية اإلدخال واإلخراج يف برجمة الكمبيوتر.
إذا مسحنا لعقلنا اإلنساني أن تسيطر عليه التأثريات 
ستكون  دوافعنا  أغلبية  فإن  حولنا،  من  السلبية 
سلبية سوف تسيطر علينا األفكار السلبية واخلوف 
من الفشل ومقاومة املخاطر والتغيري ولكن إذا أزلنا 
األفكار السلبية مثلما فعل الرجل يف بيت الدكتور 
بيل مع فروع الشجرة الفاسدة ميكن ان نبدأ عملية 

استبدال أفكار اجيابية باألفكار السلبية.
تزدهر شجريات صغرية  أن  املستحيل  من  الغابة  يف 
إال بعد إزالة األشجار األكرب واألقدم ال ميكن أن 
خيرتق ضوء الشمس الفروع املورقة لألشجار الناضجة 
باملقومات  الغابة وميد الشجريات  ليصل إىل أرضية 
شجرة  إزالة  تتم  عندما  ومنوها  حلياتها  الضرورية 
ناضجة حتدث املعجزة ففي خالل أسابيع قليلة ُتغطي 
األرضية بالنبت اجلديد، وتزدهر الشجريات يف كل 
مكان فقد وصل إليها ضوء الشمس الذي مل يكن 

متاحًا من قبل.
السلبية  املواقف  يف  تكمن  كلها  فاملشكلة  إذن 
عندما نزيل كل األفكار السلبية البسيطة وصواًل 
لنمو  استعداد  على  سنكون  فينا  السلبية  لب  إىل 

إجيابي جديد.
إذا قمنا حبماية ورعاية األفكار اإلجيابية من البيئة 
العدوانية اليت تسعى إىل تدمريها فسوف تزداد علوًا 

ومكانة لتنجو من مهالك العامل السليب.
أو  او سلبيًا  إنسان اجيابيًا  أن يكون كل  ميكن 
حمايدًا ولكن املمكن ال يعين شيئًا بدون السعي 
الالزمة  باألشياء  القيام  يف  نبدأ  أن  وإىل  لتحقيقه 
لتغيري األسلوب الذي نفكر به لن يكون لنا أبدًا أن 
ندرك الفوائد العظيمة اليت تنتظرنا يف هذه احلياة.

املصدر / الثقة واإلعتزاز بالنفس:27
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استطاعت األنظمة العربية تسخري الصحافة العربية ولكنها 
توزيع  فأرقام  العربي،  القارئ  تسخري  يف  متامًا  تنجح  مل 
الصحف العربية أدنى من احلد األدنى الذي حددته اليونسكو 
وبالكاد جترؤ  العامل،  األرقام اخنفاضًا يف  وهي من أكثر 
عن  الكشف  على  عربية  إعالم  وزارة  أو  صحفية  مؤسسة 
توسع  من  الرغم  وعلى  الصحف،  لتوزيع  احلقيقية  األرقام 
والتأهيل  الكفاءة  مستوى  )كميًا( لكن  الصحفي  الكادر 
تعقيد  لدرجة  مواكب  بشكل  يتطور  مل  واالختصاص 
وتشابك األحداث والتطورات أو لدرجة ازدياد مستوى التعليم 
عن  الكادر  هذا  عجز  وبذلك  اجلمهور  أوساط  والثقافة يف 
تقديم نتاج صحفي حيوي ومتطور وجذاب، فمع ترسخ تقاليد 
على  هيمنت  والضجيج(  اإلنفعال  )إعالم  السلطوي  اإلعالم 
الساحة الصحفية مناذج من الصحفيني الذين مل يعد يهمهم 
السلطة  إرضاء  على  جهودهم  تركزت  بل  الصحفي  اإلبداع 
تكن  مل  إن  القوة  حمدودة  العربية  فالصحافة  ومتجيدها، 
املستقبل،  مع  التفاعل  عن  انظمتها  هي  كما  متامًا  عاجزة 
التفاعل  من  قدر  أي  توجيه  عن  عاجزة  ستكون  إنها  كما 
ميكن أن يتحقق لصاحلها، إذ أوجدت أنظمة التبعية الشروط 
كافة لتكون صحافتها تابعة ومنفعلة وليست فاعلة ومثلما 
أحجمت األنظمة العربية عن أجراء مراجعة جدية نقدية بعد 
هزمية 1967 ترفض الصحافة العربية وباملنطق نفسه اإلقدام 
إن  عن  فضاًل  إليها  وصلت  اليت  للحالة  نقدية  مراجعة  على 
تندفع  صحافتها(  عزلة  تدرك  العربية)اليت  األنظمة  بعض 
باجتاه إصدار صحف يف اخلارج وتبقى صحفها احمللية على 
وضعها الراهن، إذ ترفع الصحافة العربية عمومًا صوتًا مدويًا 
أثبتت صحة  احلياة  وإن  أزمة  أيَّة  من  تعاني  ال  أنها  مؤكدًا 
نهجها وممارستها وتوحي بأن اخللل ال يكمن فيها بالشعب 
حتلها  العربية  الصحافة  مشكلة  إن  متجاهلة  والظروف، 

السياسة وليس التكنولوجيا.
التغطية  ومن اجلدير بالذكر أن تقدمًا قد حصل يف جمال 

للمواد غري اإلخبارية ويف  اإلخبارية وتنوع املضمون الفكري 
الصحفي  الفن  جممل  ويف  وإخراجها  الصحف  تبويب  جمال 
املستخدم فيها ورمبا يف حاالت نادرة جدًا يف أرقام توزيعها، 
ومن اإلنصاف التأكيد أن معظم الدول العربية قد شهدت أثناء 
العقدين األخريين من القرن العشرين قفزة واضحة يف جمال 
واملشكالت،  الصعوبات  بعض  من  بالرغم  اإلعالمي  العمل 
العربية تقدمت يف جوانب كثرية سواء من حيث  فالصحافة 
التحرير أو استخدام التقنيات املتقدمة يف الطباعة أو ازدياد 
توزيعها وأصبح هلا حضور يف احلياة الثقافية وجماالت احلياة 
اليومية األخرى، فقدت تبلورت مالمح اإلعالم العربي بصورة 
طريق  عن  وذلك  العشرين  القرن  من  األخري  الربع  أفضل يف 
حتديث أساليب العمل وتراكم اخلربات اإلعالمية والصحفية 
جوانب  اإلعالمية  التجارب  أضاءت  إذ  العربية،  الدول  ملعظم 
تلقيه  خالل  من  العربي  لإلنسان  الداخلية  احلياة  يف  مهمة 
املعارف واملعلومات عرب وسائل اإلعالم، فأصبحت معظم الدول 
العربية تفاخر بصحافتها وإعالمها ملا راكمته من خربة وتطور.

وقد انعكس الواقع السياسي الذي تعيشه الدول العربية على 
اختالف  أن  إذ  األخبار،  تقديم  يف  وأدائها  الصحف  ملكية 
النظم العربية السياسية من جهورية إىل ملكية قد جنم عنه 
نوعان من الصحافة، فهناك الصحافة الرمسية اليت تصدر يف 
بعض الدول عن املؤسسات العامة أو احلزبية وهناك الصحافة 
الذي يتوىل  القطاع اخلاص  اخلاصة اليت تعود ملكيتها إىل 
واملطبوعات  الرقابة  قوانني  أطر  ضمن  وتوزيعها  إصدارها 
والنشر، وبسبب ارتباط الصحف العربية اخلاصة باحلكومات 
عن  للتعبري  املتاحة  احلرية  فإن  واألنظمة  القوانني  عن طريق 

الرأي تتفاوت من قطر إىل آخر.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أ.م.د سعد سلمان املشهداني: الصحافة العربية والدولية )املفهوم 
اخلصائص، املشاكل،النماذج، االجتاهات( االمارات العربية املتحدة، 

دار الكتاب اجلامعي2014.

الصحافة العربية والتحديات
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أعراض املرض
االلتهاب اجللدي عبارة عن أن اجلهاز املناعي يبعث برسالة 
طفح  يف شكل  الرسالة  ومضات  تظهر  منفعل(  مفادها)أنا 
أمحر جلدي وحكة جلدية، وال حيتاج األمر لشيء  كثري 

حتى يصاب جلد امرئ ما باالنفعال.

أسبابه
من األشياء املهمة يتسبب ذلك النيكل والالتكس بل وبعض 
األطعمة وحتدث هذه احلالة لدي البعض بنسبة ال بأس بها 
بني  اجللدي  االلتهاب  من  يعانون  األطفال  من  باملئة  فعشرة 

حني وآخر.
املناعي  اجلهاز  تهيج  بأن  اآلن  علم  على  األطباء  صار  وقد 
ففي  اجللدي  لاللتهاب  الوحيدين  السببني  ليسا  وحساسيته 
حاالت نادرة قد تسهم أيضًا حاالت نقص الفيتامينات واملعادن 

يف إطالق ثورات.

طرق العالج بالفيتامن
أو أي  البيوتني  أو  )أ(  اجللد: فإذا نفد رصيدنا من فيتامني 
من فيتامني)ب( أو فيتامني)هـ( أو الزنك، فلن مير وقت طويل 
يف  الطفيف  النقص  أن  كما  اجللدي،  الطفح  يظهر  حتى 
بعض الفيتامينات املعنية واملعادن قد يسبب مشكالت اجللد 
والكبار على حد  األطفال  لدي كل من  واألظافر  والشعر 

سواء.

أساليب الوقاية:
من النادر أن يتسبب طعام ما يف حالة من االلتهاب اجللدي 

غري أن اخلرباء يقولون أن أطعمة معينة قد تؤدي أكثر من 
غريها إىل ذلك، وإليك اكثر األطعمة اليت تتجه اليها أصابع 

االتهام.
1- احلليب: برغم اعتباره مصدرا عظيما للربوتينات لألجساد 
لدى  التأتيب  اجللدي  اإللتهاب  حالة  يزيد  قد  فإنه  الصغرية 
األطفال املصابني باحلساسية جتاه احلليب ومنتجات األلبان 

وهي تزول على ما يبدو مع تقدم اإلنسان يف العمر.

2- قلل من تناول البيض: أثناء دراسة أجريت على 27شخصا 
منهم   11 أن  الباحثون  اكتشف  اجللدي  بااللتهاب  مصابا 
أصيبوا بنوبات نشاط التهابي خالل ساعتني من تناول البيض، 
فإذا كنت تعتقد أن البيض يسبب لك االلتهاب اجللدي أو 
األكزميا فتجنبه، وعندما يشفى جلدك اخترب نفسك بتناول 
البيض من جديد، فإذا عاد االلتهاب اجللدي، فمن املستحسن 

جتنب البيض مرة أخرى.

حمظوظة  غري  البشر  من  قلة  هناك  للقمح:  وداعًا  قل   -3
يوجد مركب يدخل ضمن مكونات القمح يسمى )جلوتني( 
يصيبهم باحلكة والطفح األمحر فوق أذرعهم وسيقانهم ويف 
بعض األحيان فروة رأسهم ولكن يف هذه احلالة على األقل 
فإن معرفة مصدر املشكلة ال ميثل سوى جزء من احلل »فهي 
تصري هاجسهم األول إذ أنه من الصعب مبكان تفادي تناول 

منتجات القمح.

املصدر / االستشفاء بالفيتامينات:148 

االلتهاب الجلدي
األسباب والوقاية

 العدد 137- لشهر رجب 1441ـه
82



نصائح طبية

بعيدًا عن األخطار

-إذا كنت تعاني من األرق:  فامتنع عن تناول الكافني )الشاي 
أن  وحاول  مساء،  الثامنة  الساعة  بعد  الكوال(  أو  القهوة  أو 
تبذل نشاطا رياضيا خالل اليوم لتشعر عضالتك بالتعب فتنام 

بسهولة وال حتاول أن تفكر كثريا يف انك ال تنام.

- احلساسية من سكر اللنب: إذا كان  تناول اللنب أو األيس 
كريم يسبب لك مشكلة االنتفاخ أو اإلسهال فغالبًا يكمن 
السبب يف أن جسمك ال يتقبل سكر اللنب أي الالكتوز، وهذه 

إن مشاكل السمنة ال متثل كلها أخطارًا تهدد البدناء 
ولكن هلا مضاعفات بسيطة ال تهدد حياة املريض أو 
تشكل خطورة عليه ولكنها تسبب له التعاسة وعدم 

القدرة على اإلنطالق الرائع يف احلياة مثل اآلخرين.
مثال ذلك: الصداع املستمر، آالم الظهر، دوالي الساقني، 
اإلمساك، عسر اهلضم، صعوبة التنفس، الشخري، عدم 
عند  الكفاءة  نقص  النفس،  عن  الدفاع  على  القدرة 
السواء..  على  والنساء  الرجال  عند  اجلنس  ممارسة 
وأخريًا وليس آخرًا احلياة مع إحساس مستمر بأن هناك 

مشكلة يف الشكل واملالبس.

مشكلة شائعة إىل حد ما يعاني منها حنو 50مليون أمريكي، 
واحلل هلذه املشكلة هو أن متتنع عن تناول اللنب، أو تشرتي 
تناول  أو جترب  الالكتوز،  اللنب خاليًا من  نوعًا خاصًا من 
اللنب الرائب ألن اخلمائر املوجودة به تغري من سكر اللنب، 
أو تأخذ إنزيم الالكتيز اهلاضم لسكر اللنب وهو يباع يف 

صورة حبوب منها ما يعرف جتاريا باسم الكتيد.

والفتور  باإلعياء  تشعر  كنت  إذا  للنداء:  استجب   -
فاستجب  الفراش  يف  للرقود  يناديك  جسمك  وكأن 
لنداء جسمك وال تقاومه أو تهمله ألن اجلسم دائمًا يعرب 

عما يصح عمله.

- الراحة عالج أساس هلذه احلالة : إن جزعة القدم)أي 
الرسغ( ليست عادة باألمر السهل، ألن األوتار اليت متسك 
بالرسغ تصاب بسبب اإللتواء الشديد إصابة بالغة وقد تتهتك 
املصاب  يعاني  وقد  أسابيع  وقد حيتاج شفاؤها إىل حنو ستة 
جبزعة القدم من عرج بسيط ملدة قد تصل إىل ستة شهور. يف 
هذه احلالة أنصحك بربط القدم برباط ضاغط وراحة القدم 
على قدر اإلمكان ويفضل أن تكون مرفوعة، هذا باإلضافة 
إىل تناول عقار مسكن لألمل ومضادة، لاللتهاب بوصفة من  

الطبيب.

- حتى ال تنتقل األنفلونزا ألفراد أسرتك: الحظ أن نزالت الربد 
واألنفلونزا ال تنتقل فحسب من شخص آلخر عن طريق رذاذ 
الفم، وإمنا ميكن أن تنتقل كذلك باأليدي امللوثة باإلفرازات، 
احرص  ولذا  باأليدي  يلتصق  أن  املعدي ميكن  الفريوس  ألن 

على غسل يديك جيدًا أثناء العدوى حتى ال تنتقل لآلخرين .
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على مشارف النجف.. الكفل مدينة األنبياء
رجال مهنيون )د. شهيد جواد القسام(

املرجعية الدينية يف النجف األشرف وأسس السيادة

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



ومنذ  االزمان  مر  وعلى  األشرف  النجف  يف  الدينية  املرجعية 
نشأتها يف هذه املدينة املقدسة كانت حامية اإلسالم ورافعة 
للواء العلم واملعرفة وحاضرة اللغة العربية وآدابها فمنذ هجرة 
صاحب كرسي علم الكالم يف بغداد وأحد رواد عصره األوائل 
لعلم الفقه املقارن ومؤلف الكتب الثمانني وهو الشيخ حممد 
ابن احلسن الطوسي املتوفى سنة )460هـ( إىل النجف األشرف 
وبفضل جهوده يف العامل اإلسالمي من اجلانبني العلمي والفقهي 
وكان اجملدد لكثري من املفاهيم العلمية وانتشرت فنون العلم 
من مدينة النجف األشرف وصار باب البحث والنقاش مفتوحا 
وراح العلماء يتنافسون يف نشر العلم وأصبحت مدينة النجف 
اليت  العلمية  اروقتها  بني  ليتعلم  واملعرفة  للعلم  لطالب  جاذبة 

رمبا شرطها يف ولوج أبواب البحث والتحصيل هو:
وجل  عز  باهلل  التعلق  فرض  مع  لذلك  الطالب  استعداد  أوال: 
واخلوف منه والسعي ملرضاته والتقرب إليه بكل مسعى والتنزه 
املعاصي  يف  الوقوع  وجتنب  الفانية  الدنيا  بأمور  التعلق  عن 
ومن  العلوم  الدرجة يف حتصيل  بلغت  مهما  الغرور  وخصوصا 
العلمي جند أن املرجعية الدينية  الغنى الفكري والتنوع  هذا 
السياسة  أمور  يف  التدخل  عن  بنفسها  تنأى  أنها  من  بالرغم 
والسلطة لكننا جندها قريبة جدا من هموم الشارع والشعب 
توجيه ودفع لاللتباس  واحتاج ذلك اىل  الوضع  كلما استجد 
كان  مرة  من  فكم  ذلك  على  موجودة  الشواهد  وكل 
احلاكم اجلائر واملستعمر الغاشم يفرض على البلد أوضاعًا 
التوجيه  للمرجعية يف  مباركا  أن هنالك حتركا  سيئة جند 
وتقديم املشورة ويف أحيان كثرية يصل احلد لوجود فتوى لدرء 
العدوان إذا اقتضى ذلك واألمثلة كثرية لعل منها ما حصل يف 
ثورة العشرين من القرن املاضي وكذلك ليس ببعيد علينا من 
ناحية الزمن فتوى اجلهاد الكفائي للدفاع عن أرض العراق 
ضد عصابات داعش وهي أكرب مثال على ما ذكرناه وكل 
يوم أيضا تثبت املرجعية الرشيدة حرصها على الوطن واملواطن 
دوما  فاملرجعية  العامة  واملصلحة  واملذهب  الدين  خيدم  مبا 
تشدد على أسس السيادة الوطنية وتريد من العراق أن يكون 
واحدا موحدا جبميع أطيافه وميتلك كامل السيادة على أرضه 
النجف األشرف  اليوم ومن حاضرة  فها هو  وثرواته وسلطاته 

املرجعية الدينية يف النجف األشرف

 و
أسس السيادة
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يعلن مساحة السيد علي السيستاني )دام ظله( وهو يدعو )أن 
بأنها من  توصف  ما  أقل  نفسه( يف فرتة  العراق سيد  يكون 
أخطر املنعطفات اليت مير بها العراق يف عصره احلديث وهذا 
الدور الذي أكد عليه مساحته له جذور راكزة منذ القدم يف 
احلوزة العلمية يف النجف وهلا يف ذلك أعمده كبرية وهلا األثر 
العميق يف إصالح العملية السياسية أو درئء العدوان يف منوذج 
يف  املؤمنون  يتبعهم  الذين  املراجع  وكبار  املرجعية  لدور  راٍق 
التقليد ويرجعون إليهم يف بيان أحكامهم الشرعية وكذلك 
يف  واملهم  بأسره  للمجتمع  والشدائد  احملن  وقت  اآلمن  املالذ 
املوضوع أن اليوم كما يف كل احلقب يكون املرجع صمام 
أمان لكامل الدولة جبميع مفاصلها فلو ركزنا على خطب 
خلصت  فقد  احلاضرة  العراقية  املرحلة  يف  الدينية  املرجعية 
أوجبت  اليت  السيادية  النظم  من  يكون  ما  أروع  يف  السيادة 
للمشهد السياسي ان يتحلى بها وهي حقيقة أسس ونظريات 
صاحلة للتطبيق دوما فما أروع هذه املفردات )أن يكون العراق 
سيد نفسه و أن حيكمه أبناءه مبشروعية تستند فيها القرارات 

اىل إرادة الشعب( 
يف  دور  للغرباء  يكون  )أال  هو  آخر  راقي  مصطلح  وكذلك 
كله  هذا  رشيدا(  احلكم  يكون  )أن  وكذلك  قراراته( 

عليها  يؤكد  دوما  مبادئ كان مساحته  سلسلة  اىل  يضاف 
السالح حمصور  )محل  بدون حمكمة(،  قصاص  )ال   : منها 
من  الكثري  وغريها  الدولة(  يف  االمن  عن  املسؤولة  باجلهات 
األسس اليت جتعل من السيادة الوطنية امرا ال جيوز التهاون 

والرتاخي فيه على اإلطالق .
إن للمرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف نظرتها الثاقبة 
مير  وما  أوضاعها  بكل  العراقية  للحالة  الصائبة  وقراءتها 
درسا  تعطي  فهي كل مجعة  وتداعيات  أحداث  من  البلد  به 
النقاط على  املدوية لتضع  الوطينة وتقول كلمتها  كبريا يف 
أمساته  أبرز  من  دقيق  منطقي  موضوعي  إطار  يف  احلروف 
لتخلص  طريق  خارطة  لرتسم  واحلكمة  والعقالنية  الدراية 
يصم  ملن  عجبا  ولكن  واألزمات  املشاكل  كل  من  العراق 
امساعه عن هذه التوجيهات والنصائح احلقيقية اليت لو نفذت 
بدقة لكان العراق قويا حيسب له الف حساب من كل القوى 
اإلقليمية والدولية ويف اخلتام جيب اإلقرار والتنبه والوعي بدور 
املرجعية العليا الرشيدة يف وضع أهم األسس للسيادة الوطنية 
أن  أحد  حق  من  وليس  نفسه  سيد  يكون  لكي  العراق  يف 
يتحكم بقراراته أو تكون له يد على ثرواته ويعيش أهله فيه 

بأمان ورخاء.
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إليها  الوصول  يستغرق  مل  اليت  الكفل  مدينة   إىل  توجهت 
النجف.  سوى ثاني عشرة دقيقة منطلقًا من مركز مدينـة 
وعندما وضع الركاب يف ناحية الكفل اليت تسمى يف بعض 
املصادر التارخيية )النخيلة(.. وجدت أنها أرض خصبة خيرتقها 
نهر الفرات الذي يقسمها إىل قسمني أحدهما أكرب من اآلخر 
املزروعة  واملناطق  البساتني  كما ومتتاز هذه األرض بكثرة 
مبختلف احملاصيل من الفواكه واخلضروات وحسب املواسم 
تعج فيه احلركة   الذي  ،وعند وصولي جلزئها األكرب وهو 
ومرآب  األسواق  وكذلك  احلكومية  واملقار  الدوائر  لوجود 
املواقع  من  الكثري  على  وحيوي  كما  وغريها  السيارات 
التارخيية والشواخص األثرية، وما جيذب نظر أيَّ زائر عند 
بطرازين  شاخمتني  مئذنتني  وجود  هو  املنطقة  هذه  وصوله 
شكلهما  أن  إال  قدمهما  من  وبالرغم  خمتلفني  وارتفاعني 
اجلميل مييزهما بشكل كبري وميتع الناظر إليهما، وكذلك 

يشاهد الزائر للمنطقة وجود مئذنتني حديثتني تشبهان املئذنة 
القدمية بالطراز اإلسالمي هذا كله يف مكان واحد يسمى 
اليوم رمسيا )املزار اخلاص مبرقد النيب ذي الكفل ومسجد 
النخيلة( وهو عبارة عن مكان جامع فيه مقام امري املؤمنني 
علي بن أبي طالب )عليه السالم( وقرب النيب ذي الكفل ويسمى 
أيضا )حسقيل( أو )حزقيال( وكذلك قبور متعددة حلواريني 

وصحابة وتابعني للنيب ذي الكفل أو غريه من األنبياء.
وللوصول اىل هذا املزار الشريف كان علينا أن خنرتق سوقا 
فيها  ميتزج  اليت  القدمية  املعمارية  بتفاصيله  تارخييا مجياًل 

على مشارف النجف

الكفل مدينة األنبياء
  أرشد رؤوف القسام

للقادم إىل مدينة النجف األشــرف من جهة الشمال 
الــذي يــروم زيــارة العتبــات املقدســة ويف مقدمتهــا 
ضريــح املوىل أمري املؤمنني علي بــن أبي طالب)عليه 
الســالم( أو مقــربة وادي الســالم ...البــد لــه أن مير 
بناحية الكفل الي اخذت تسميتها هذه من مرقد 
نــيب اهلل ذي الكفل)عليــه الســالم( وهــذه الناحية 
بالرغــم من قربها من حمافظة النجف األشــرف إال 

أنها إداريا تابعــة حملافظة بابل.
إن وجــود هــذا القــرب وبهذا العمــق التارخيــي البعيد 
الــذي يعــود إىل الفــني ومخســمائة عام قبــل امليالد 
تقريبــا  أكرب دليل علــى أن هذه األرض قد وطئتها 
أقــدام األنبيــاء والصاحلني منــذ أزمان ســحيقة من 

ــرية كبرية. تاريخ البش
 قصــدت املنطقة إلعداد حتقيق صحفي ملشــاهداتي 
ومــا ساســتمع إليــه مــن رجــال املنطقــة ألوثقه يف 
موضوع يرضي القــارئ الكريم وفيه متعة وفائدة. 
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التاريخ مع روح املدينة واحلياة فيها اليت تشعر جبنبتها  عبق 
الريفية االصيلة والواضحة املعامل من خالل معروضات السوق 
فسألت  وحركتها،  الشاي  بيع  مقاهي  وكذلك  بضائع  من 
رجال كبريا يف السن عن اسم هذا السوق فأجابين وبتلقائية 
سريعة إنه )سوق دانيال( الذي أسسه قدميا تاجر عراقي كما 
ينسب له سوق آخر يف العاصمة بغداد حتت نفس املسمى )يف 
منطقة الشورجة( ثم توجهت اىل املزار )اجلامع( وكان يعبق 
بالقداسة وتشم فيه رائحة التاريخ والرتاث واألصالة كما تولد 
يف داخلي شعور بأن املكان فيه من األسرار العجيبة الشيء 
الكثري كما أن املئذنة اإلسطوانية املدرجة تعلن عن طرازها 
حتاكي  وهي  إليها  للناظرين  ذلك  يبدو  وكما  السلجوقي 

مئذنتني  مع  بالقدم  الضاربة  املائلة  العربية  اإلسالمية  املآذن 
متشابهتني حديثيت اإلنشاء جعلين أعيش يف مساحة زمنية أبعد 
مما أنا فيه خصوصا على اعتبار أن النيب ذا الكفل يبتعد 
بأقل تقدير حنو أربعة اآلف ومخسمائة عام تقريبا عن يومنا 
هذا مبا تشري إليه املصادر التارخيية حسب ما ذكر، املهم وأنا 
اتابع تأمالتي يف هذا الفضاء التارخيي الذي يشدك حنو هذه 
األرض املعطاء اليت تسمى الوطن قطع هذه التأمالت حركة 
الزوار ويبدو أنهم كانوا وفدا لزوار من اخلارج فذهبت عندها 
اىل قسم اإلعالم فاستقبلين منتسبو هذا القسم الذي وجدت 
فيهم حب العمل والفخر يف انتسابهم هلذا املزار الشريف الشيء 
الكثري وهم األستاذ علي السالمي واألستاذ علي عبد احلميد 

وارتفاعني  بطرازين  هو وجود مئذنتني شاخمتني  املنطقة   زائر عند وصوله هذه  أي  نظر  ما جيذب 
خمتلفني، وعلى الرغم من قدمهما إال أن  شكلهما اجلميل مييزهما بشكل كبري ميتع الناظر
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العباسي واألستاذ منتظر مازن وكان ترحيبهم بنا حارًا جدا 
العباسي مشكورا يف  فاصطحبنا األستاذ علي عبد احلميد 
أغلب أماكن املزار واجلامع ثم دخلنا حرم اجلامع ويف الداخل 
جند املكان الواسع لكنه يضم جمموعة كبرية من األعمدة 
الطابوقية الضخمة اليت ترفع أسقفًا طابوقية مقوسة ثم هناك 
مدخل لقرب النيب ذي الكفل وهذا املدخل يكون اىل جوار 
شباك برونزي ملقام أمري املؤمنني )عليه السالم( املواجه حلرم 
الكفل جتد  ذي  النيب  قرب  باب  من  تدخل  ما  وأول  املسجد 
وبصورة واضحة تعلو تلك الباب نقوش وكتابات باللغة العربية 
تشري إىل قرب النيب )حزقيال( أو )حزقيل(، عندما تدخل اىل 
الكفل جتد صندوقا خشبيا  للنيب ذي  الشريف  القرب  غرفة 
من الصاج اجلميل املنقوش وتعلو هذا القرب قبة نصف دائرية 

ترتفع من اخلارج بشكل قبة خمروطية  الداخل لكنها  من 
الدقة  يف  غاية  معماري  تصميم  يف  سلجوقي  بطراز  مرتفعة 
والروعة واجلمال كما ويف غرفة القرب تشاهد بابني خشبيني 
صغريين يفتحان لشباك رمزي يقال أنه يطل بروحانيته على 
وعبارات  نقوش  الشباك  بذلك  األقصى وحتيط  املسجد  جهة 
باللغة العربية كما هو أغلب جدران غرفة الضريح )القرب جتد 
النقوش والزخرفة اليهودية الواضحة وإن غابت أغلب معاملها 
املدروسة  غري  احلديثة  والتصليحات  السابق  اإلهمال  بسبب 
إال أن من الواضح أيضا يف اجلهة املقابلة لذلك الشباك هو 
شكل الشمعدان املزجج الذي يعترب من رموز الديانة اليهودية 
القرب جتد  الذي حيوي  الضريح  من  وعندما خترج  املعروفة، 
هناك مدخاًل آخر يف اجلهة األخرى مع رواق يفضي اىل غرفة 
تضم بداخلها مقامًا لنيب اهلل اخلضر )عليه السالم( وشاهدت 
يف املقام كرسيًا اثريًا قدميًا حيوي على ثالثة أرجل واملالحظ 
البناء كان متداخال ومتصال من األعلى باألقواس  أيضا أن 
الكبرية  الدعائم  من  عدد  ترفعه  سقفا  ليمثل  الطابوقية 
وهنالك قبور ألصحاب نيب اهلل ذي الكفل وهم كما مثبت 
على قبورهم وهي على التوالي)يوسف الريان( و)يوشع وخون 
الذي قربه منفرد  و)ياروخ(  الديلمجي(  ( و)حينى  التوراة  ناقل 

ومقابل لقرب يوسف الريان. 
رائحة  من  وما مشمته  القداسة  أجواء  من  به  شعرت  ما  إن 
التاريخ والرتاث جعلين استشعر بصدق أن للمكان أسرارًا قد 
تكشفها أسفار الزمن املاضي إن توفرت إذ إن املكان حتى 
من الناحية املعمارية واالنشائية وكانه ينطق ليوحي مبكانته 
العظيمة عند من قام بتصميمه ففيه نظام مدروس وحمسوب 
ومتقن من حيث املتانة واالستخدام فنجد نظام التربيد والتدفئة 
يتم  فإنه  اهلواء  تيارات  واجتاه  الشمس  ضوء  سقوط  حسب 
بواسطة نوافذ صغرية منتشرة يف سقف املكان اجلامع للقرب 
واملقام واملسجد والرواق وجند هناك فتحات سداسية يف أعلى 
السقف تضمن التهوية واإلنارة الصحيحة مبوجب تيارات اهلواء 
الداخلة واخلارجة وزوايا سقوط اشعة الضوء بالرغم من أن 
القيمة  أفقدتها  جديدة  بناء  مبواد  أغلفت  قد  األجزاء  بعض 
التارخيية للمكان وشكله الرتاثي اجلميل واخلارج من القرب 
واملقام وباحة املسجد جيد نفسه يف صحن كبري يتضمن عدة 
مداخل وأول مشاهداته عند اخلروج يالحظ املنارة اإلسالمية 
اىل  مبدلوهلا  تشري  إذ  الروعة  غاية  يف  وهي  املائلة  اجلميلة 
مسجد النخلة القديم والتارخيي الذي يدل على املوضع الذي 
وصل إليه اإلمام علي )عليه السالم( وصلى فيه حيث هو من 
أمر ببناء هذا املسجد وإنشاء هذه املنارة كما بنيت منارتان 
جديدتان يف صحن هذا املكان حتاكي هذه املنارة من حيث 
التصميم واملدلول، هذا وصفي هلذا املكان ومشاهداتي أيضا 
املكان  تاريخ  من  ذكرته  وما  التارخيية  املصادر  عن  بعيدا 
واملنطقة لكين وجدت هذا املوضوع جديرا باالهتمام والنشر 
تارخييا  التعمق  يف  احلرية  وللقارئ  جنفية  أروقة  ملف  يف 

والبحث عن املكان املقدس وآثاره .            

إن ما شعرت به من أجواء القداسة وما مشمته 
استشعر  جعلين  والرتاث  التاريخ  رائحة  من 
بصدق ان للمكان اسرارًا قد تكشفها اسفار 
الزمن املاضي ان توفرت، فكأن املكان ينطق 

ليوحي مبكانته العظيمة
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إن من جوانب التاريخ ألي مدينة أو بلد او جمتمع هو دراسة النشاط اإلنساني 
سواء كان يف املاضي القريب أو البعيد أو الزمن املعاصر أو احلديث عن تلك 

املدينة وبيان سرية األفراد الذين ميثلون رموزا يف تلك اجملتمعات فسرية 
أيَّ علم من أعالم املدينة وتوثيق جوانب من حياته يف تلك املدينة حتى 

لو من أجل استحصال العربة والعضات منها يعترب توثيقًا ملدينة 
أو جمتمع بكامله, ومن هنا جاءت رغبيت يف تتبع جوانب من 

تاريخ مدينة  حياة رموز مهنية خطوا بسريتهم جزًء من 
النجف األشرف 

واحلديث اليوم عن طبيب من املدينة له أثر يف 
ذاكرة الكثري من أبناء املدينة إنه الدكتور 

شهيد جواد قسام:
ولد الدكتور شهيد ابن الشيخ جواد ابن الشيخ قاسم 

القسام يف النجف األشرف سنة 1942 ودرس يف مدارسها 
وتربى يف جمالسها إذ كان والده الشيخ جواد قسام مؤسسي 

احلسيين  املنرب  خطباء  أبرز  من  وهو  النجف  يف  النشر  منتدى 
البارزين فكانت دراسة الدكتور شهيد جواد قسام  يف مدرسة غازي 

اإلبتدائية ثم متوسطة اخلورنق ثم إعدادية النجف اليت كانت اإلعدادية 
الوحيدة يف النجف فتخرج منها مبعدل عال أهله لدخول كلية الطب يف بغداد 

سنة 1960 ليتخرج منها طبيبا سنة 1967 وبتقدير جيد وبعد أن خترج التحق 
باخلدمة العسكرية فكان جمندا برتبة مالزم أول وكلف آمرا للمفرزة الطبية يف 

اللواء السادس املدرع الذي كان يف األردن بقيادة اللواء الركن حسني النقيب, وبعد أن 
اكمل اخلدمة العسكرية عني كطبيب يف التدرج الطيب يف كرمة الفلوجة يف مستشفى 

تابع للرمادي وما إن أكمل عاما فيها عني كطبيب يف  معهد األمراض اجللدية والزهرية 
وقد اثبت جدارة كبرية يف هذا االختصاص فنال رضا مدير املعهد الدكتور عبد اجلبار جنيد 

وكذلك الربوفيسور الدكتور الشهيد إمساعيل التتار الذي تكلف بتدريبه وتوسيع خربته يف هذا 
اجملال مما أدى اىل ارساله يف العديد من املؤمترات والدورات العلمية ثم بعد ذلك عني كطبيب امراض 

جلدية يف مستشفى الفرات األوسط.
 ونتيجة لنشاطه والتزامه عني مديرا يف املركز الصحي األول )مستشفى املدينة القديم(.

تشمل  غالبية حبوثه  اجللدية وكانت  األمراض  عديدة يف جمال  أحباث  قسام  للدكتور شهيد   
الذي  بغداد  أمثلة ذلك حبثه اخلاص عن مرض حبة  للمرض يف اجملتمع ومن  دراسة ميدانية 

انتشر يف فرتة نهاية السبعينات ومن خالل دراسته للمرض ميدانيا اكتشف أن وفدًا روسيًا 
هو احلامل لذلك الفايروس عندما دخل للعراق للعمل يف أحدى املشاريع باملنطقة الغربية 

من البالد، ولديه حبوث ودراسات عديدة أخرى وقدم منها اىل جامعات عاملية رصينة 
منحته التقدير على ذلك. 

االجتماعية  وحتى  والثقافية  العلمية  والندوات  املناسبات  يف  مميز  حضور  له 
فحصل على مكانة اجتماعية مرموقة بني مجيع األوساط كما أنه خدم 

مدينته من خالل عمله يف املستشفى والعيادة وقدم خدماته جلميع الناس 
األسرة  طبيب  حتى صار  منة  أو  انزعاج  دون  من  الذين حيتاجونها 

لكثري من العوائل لتشخيصه السليم حلاالتهم املرضية وتوجيههم 
إىل االختصاصات اليت حيتاجونها من أطباء مهرة يف النجف 

أو بغداد، فكانت له ابتسامة مطمئنة ختفف أعباء املرض 
عن أجساد مرضاه، فتحية لكل طبيب يقدم خدماته 

تعجل  اليت  األمل  بابتسامة  مشفوعة  اإلنسانية 
والعافية  بالصحة  للجميع  األماني  مع  بالعالج 

دوما. 

رجال مهنيون
د. شهيد جواد قسام



كان لبعضهم ولد حنوي يتقعر يف كالمه، فاعتل أبوه 
علة شديدة أشرف منها على املوت، فاجتمع عليه أوالده، 
فقالوا له: ندعوا لك فالنا، قال: ال، إن جاءني قتلين، 
دخل  فلما  فدعوه،  يتكلم،  ال  أن  نوصيه  فقالوا: حنن 
عليه قال له: يا أبت قل ال اله اال اهلل تدخل بها اجلنة 
وتفوز بها من النار، يا أبت واهلل ما أشغلين عنك إال فالن 
فإنه دعاني باألمس، فأهرس وأعدس وأستبذج وسكبج 
وافلوزج،  ولوزج  وأمضر  وأبصل  ودجج  وأفرج  وطهبج 
املوت  اإلبن ملك  ابوه: غمضوني فقد سبق هذا  فصاح 

اىل قبض روحي.

التقى ذات مرة البهلول بهارون العباسي فسأل هارون بهلواًل إن 
كان له حاجة، قال أجل ولكنك ال تقدر عليها، فقال: وكيف 
الذباب يزعجين هذه  البهلول:  املؤمنني؟، فقال  أنا أمري  ال أقدر 
على  لي  هارون: ال سلطة  فقال  لي،  يتعرض  ال  أن  فمره  األيام 
الذباب  على  سلطة  لك  تكن  مل  إذا  البهلول:  فأجابه  الذباب، 
إذن القيمة مللكك وسلطانك، ففال: أشهد أنها ملوعظة بالغة يا 
بهلول، وتابع سريه، فتبعه البهلول اىل أن وصال اىل مقربة جبانبها 
هناك،  فنزلوا  هنا  كانوا  هارون  يا  البهلول:  له  فقال  قصور، 

مشريا اىل القصور ثم اىل القبور.

اَلِئِق ِإىَل َاهلِل َتَعاىَل َرُجاَلِن: َرُجٌل َوَكَلُه َاهلُل  ِإنَّ َأْبَغَض َاخْلَ
ِبَكاَلِم  َمْشُغوٌف  ِبيِل،  َالسَّ َقْصِد  َعْن  َجاِئٌر  َفُهَو  َنْفِسِه  ِإىَل 
َعْن  َضالٌّ  ِبِه،  ِاْفَتنَتَ  مِلَِن  ِفْتَنٌة  َفُهَو  َضاَلَلٍة،  َوُدَعاِء  ِبْدَعٍة، 
ُهَدى َمْن َكاَن َقْبَلُه، ُمِضلٌّ مِلَِن ِاْقَتَدى ِبِه يِف َحَياِتِه، َوَبْعَد 
َقَمَش  َوَرُجٌل  ِطيَئِتِه.  خِبَ َرْهٌن  َغرْيِِه،  َخَطاَيا  اٌل  مَحَّ َوَفاِتِه، 
ِة، َعاٍد يِف َأْغَباِش َاْلِفْتَنِة، َعٍم  َجْهاًل، ُموِضٌع يِف ُجهَّاِل َاأْلُمَّ
اُه َأْشَباُه َالنَّاِس َعامِلًا َوَلْيَس ِبِه،  مِبَا يِف َعْقِد َاهْلُْدَنِة، َقْد مَسَّ
ا َكُثَر، َحتَّى  ٍع، َما َقلَّ ِمْنُه َخرْيٌ مِمَّ َر َفاْسَتْكَثَر ِمْن مَجْ َبكَّ
ِإَذا ِاْرَتَوى ِمْن َماٍء آِجٍن، َواْكَتَنَز ِمْن َغرْيِ َطاِئٍل، َجَلَس َبنْيَ 
ِلَتْخِليِص َما اْلَتَبَس َعَلى َغرْيِِه، َفِإْن  َالنَّاِس َقاِضيًا َضاِمنًا، 
َنَزَلْت ِبِه ِإْحَدى َاملُْبَهَماِت، َهيََّأ هَلَا َحْشوًا َرثًّا ِمْن َرْأِيِه ُثمَّ َقَطَع 

ِبِه...«.)شرح نهج البالغة ج1ص225(

من درر اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(

كانوا هنا فنزلوا هناك

من طرائف النحاة
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إن احلب املتبادل الذي ينشأ بني أفراد األسرة وخباصة بني 
الزوجني يشكل سورا عاطفيا حيمي األسرة ويصونها ويدفع 
االشباع  من  حالة  ويشيع  والود  وااللفة  التماسك  حنو  بها 
واالطمئنان ليكون جو األسرة جوا أسريا مثاليا وقد أكد 
األسالم على أهمية هذا احلب املتبادل بني أفراد العائلة وحدد 
كاالحسان  أستمرارها  على  وتساعد  احملبة  تورث  عوامل 

واالخالق والبشر وطالقة الوجه.. فقد جاء عن النيب )صلى 
إليها  أحسن  من  حب  على  القلوب  )جبلت  واله(:  عليه  اهلل 
ج4ص38(  الفقيه  حيضره  ال  اليها()من  أساء  من  وبغض 
وهناك ثالثة عوامل رئيسية دينية وخلقية واقتصادية تورث 
احملبة وقد حصرها اإلمام الصادق عليه السالم: )ثالثة تورث 

احملبة: الدين والتواضع والبذل( )حتف العقول 316(.

من  وهي  اليمن،  من  أسد  بين  من  الوالبية  حبابة  بنت  فاطمة 
املعمرات، وقد أدركت ثانيا من األئمة االطهار )عليهم السالم(: 
الرضا )عليه  املؤمنني )عليه السالم( وآخرهم األمام  أوهلم أمري 
السالم(، وكفنها االمام الرضا بثيابه. دخلت على أمري املؤمنني 
فقدك،  من  آه  املؤمنني  أمري  يا  وقالت:  باملدينة  السالم  عليه 
يده  فمد  أريد  ما  تعلم  وأنت  لقيتك  واني  غيبتك..  من  ووأسفاه 
اليمنى وأخذ منها حصاة بيضاء تلمع من صفائها، وأخذ خامته 
من يده وطبع احلصاة وقال هلا: يا حبابة هذا كان مرادك مين؟ 
أن يطبع  اإلمامة، فقدر  ادعى مدعي  إذا  يا حبابة  لي:  ثم قال 
كما رأيت فأعلمي أنه إمام مفرتض الطاعة وإالمام ال يعزب وال 
ليكون  الربهان  هذا  ..فأردت  فقالت:  يريده،  عنه شيء  خيفى 
معي ان عمرت بعدك، فقال هلا: بلى واهلل يا حبابة لتلقني بهذه 
علي  بن  وحممد  احلسني  بن  وعلي  واحلسني  احلسن  احلصاة 
الرضا،   موسى  بن  وعلي  جعفر  بن  وموسى  حممد  بن  وجعفر 
وكل إذا آتيته استدعى احلصاة منك وطبعها بهذا اخلامت لك، 
فعند علي بن موسى ترين يف نفسك برهانًا عظيمًا منه، وختتارين 
املوت ، فتموتني ويتوىل امرك ويقوم على حفرتك ويصلي عليك، 

وأنا ابشرك بأنك من املكرورات )املؤمنات( مع املهدي من 
ذرييت إذا أظهر اهلل امره.

منصب  الرضا  االمام  توىل  أن  بعد  الوالبية  حبابة  وعاشت 
االمامة تسعة أشهر ، وملا نزل بها احلمام احملتوم وإذا برسول 
علي بن موسى الرضا عندهم وعنده كفن وحنوط، ثم قاموا 
بتجهيزها فصلى عليها األمام الرضا )عليه السالم( ولقنها 
ثم قام على قربها يبكي عليها ثم قال: أبلغي آلبائي عين 

السالم)اهلداية الكربى 167(.

الحب املتبادل

معمرة تدرك ثمانية من األئمة )عليهم السالم(
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قصيت، ال ترتجم بالكالم..
مهجيت مدن من اساطري األولني

والقلب وطن يسطع بالنجوم
يا أقصر الدروِب بني األرِض والسماء 

والقوايف..
وتراتيل املساء

وفراشات الصباح
يا باب علم اهلل..

يا مشس اهلدى.. 
يا أمري النور، وصنو احلق..

يا أبا األنوار.. 
يا درب اليامسني

حبك أنشودة
وصالة للخاشعني

يا يد الغيب، وزقزقة الطيور
يا فرحة الطفل اليتيم

يا باقة األفراح واألمل املنري
قصيت، ال ترتجم بالكالم..

يا أمري النور
يا نعم األمري.

يا نعم األمير
فائق الشمري



عن أبي جعفر عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله: )طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به 
في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه، يعادي أعداءه، ذلك 
من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة(.
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