
يف ظل جائحة كورونا...

العتبــة العلويــة تســتنفر إمكانياتهــا وتقــدم 
الدعــم اللوجســتي للمؤسســات الصحيــة 

ــروس ــة خطــر الف ملواجه





شهر كريم بعطاياه اجلزيلة وهبه اهلل تعاىل هلذه األمة املرحومة، فيه موائد مجة 
بها  ينتفع  اإلهلية  واأللطاف  والربكة  اخلري  موائد  واجلسدية،  الروحية  النعم  من 
املؤمنون ويتزودون منها كٌل حسب استعداده ومدى تأثره بالصوم كعبادة غايتها 
السمو بالنفس اإلنسانية وأخذها بعيدا اىل عوامل امللكوت، حيث الشعور مبا وراء 
احملسوسات والدخول يف معنى العبادة املفروضة، فاألمر بالصيام للمؤمنني تكليف 
وهو  ظاهر  لُه  بِه  تعاىل  اهلل  أمرنا  الذي  والصيام  شروطه،  فيه  توفرت  من  لكل 
االمتناع عن املفطرات بألوانها املختلفة وشرائطها املذكورة يف رسائل الفقهاء، وهذا 
االمتناع ال يعدو عن كونه امتناعًا حسيًا ال يتجاوز الشعور بالعطش واجلوع وتعب 
اجلوارح الذي قد يشرتك فيه اإلنسان املسلم مع غري املسلم، وإمنا الصوم احلقيقي 
هو ذلك الذي يؤديه من كان يف علقة من العبادة مع ربه، فيبين بِه روحُه وتطمئن بِه 
نفسه، واملؤمن يف جهد من نفسه كي يصل اىل مقامات من القرب اإلهلي والرضا 

من اهلل سبحانه.
وكفى بنعمة الصوم أنه يرتقي بالنفس اإلنسانية من حضيض احليوانية اىل منزلة 
التقوى  نتيجتها  ان تكون  أراد  تعاىل  واهلل  مقدمة  فالصوم  الروحانية،   املالئكة 
َياُم  كما قال يف سوره البقرة اآلية » ١٨٣«: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن(.  
اهلل  بأوامر  والرضا  تعاىل  اهلل  من  القرب  وقصد  النية  إخالص  التقوى  لوازم  ومن 

والصرب، وهل الصوم إال الصرب وتأديب النفس وزجرها وترويضها على الطاعة. 
وعند اجلوع والعطش يستشعر الصائم بطونًا غرثى وأكبادًا حرَّى، فيعيش معاناتهم 
والثوب  الرغيف  ويدعوه إميانه اىل مشاطرتهم  نفسه  وفيهم فتدفعه  فكأنه معهم 

وغري ذلك.
فيخرج من الشهر حينئذ ال كما دخل فيه يف بدء ضيافته، وتأخذه احلسرة والندم 
التصرم  إىل  ولياليه  االنتهاء  اىل  آلـت  وقد   الكريم،  اهلل يف شهرِه  أليام  واحلنني 
ولياٍل هي  أيام  فراق  واحلزن على  الوجد  املؤمن حالة  فيعيش  األفول،  إىل  وجنمه 
ليست كباقي األيام والليالي، عسى أن يكون قد فاز برمحة اهلل وكرامته وفضله 

وركب يف سفينة املساكني اليت رست على ساحل حبر جود الكريم.

الشهر الفضيل
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اآلليات  شعبة  يف  العاملة  امليدانية  الكوادر  بادرت 
العلوية  العتبة  يف  اآلليات  لقسم  التابعة  اخلدمية 
املقدسة حبملة واسعة لتنظيف وتعفري وتطهري أرجاء 
اخلدمية  التجمعات  مع  بالتعاون  القدمية،  املدينة 

اجملتمعية يف احملافظة.
وقال مسؤول الشعبة وسام كاظم لفتة : نفذت احلملة 
من قبل كوادرنا يف شعبة اآلليات اخلدمية بالتعاون 
وتضمنت  اجملتمعي،  )جنفيون(  جتمع  مع  والتنسيق 
غسل وتعفري وتعقيم أرجاء  املدينة القدمية يف النجف 
األشرف بالكامل، ومت تنفيذ احلملة بتوجيه مباشر 
للعتبة املقدسة املهندس يوسف  العام  من قبل األمني 
رئيس  قبل  من  املباشر  واإلشراف  راضي،  الشيخ 

القسم السيد ناجح العيناوي.
من  تنفيذها  مت  احلملة  إن  كاظم:  وسام  وأوضح 
منذ  وبدأت  للشعبة،  التابعة  احلوضية  اآلليات  خالل 

ساعات الصباح األوىل حتى فرتة الظهرية ، وقد بادر جتمع )جنفيون( 
إىل تزويد احلملة باملواد اخلاصة، إذ مت غسل مجيع أرجاء املدينة 

أروقتها  املتوقفة يف  والعجالت  األبنية  القدمية بشوارعها وواجهات 
واجملاميع الصحية ومواقع التفتيش األمين ونقاط التفتيش التابعة 

لقسمي حفظ النظام الداخلي واخلارجي يف العتبة املقدسة.

اإلمام  مدينة  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  خصصت 
النجف  حمافظة  صحة  دائرة  مع  وبالتنسيق  للزائرين  احلسن 
الوقائية  املستلزمات  الصحي ومجيع  للحجر  األشرف كمكان 
العناية  إجراءات  من  وغريها  املستجد  كورونا  فايروس  ضد 

املطلوبة لتجاوز هذا الوباء .
العتبة  يف  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم  رئيس  وقال 
العلوية علي الغريفي: إن العتبة املقدسة وبعد التنسيق مع دائرة 
صحة النجف األشرف جّهزت مدينة اإلمام احلسن )عليه السالم( 
توفري  مع  الصحي  للحجر  مكانا  لتكون  هلا  التابعة  للزائرين 

كافة املستلزمات املطلوبة لقرابة ٢٥٠ سريرا.
اللوجسيت  الدعم  تقدم  املقدسة  العتبة  إن  الغريفي:  وأكد 

املدينة  داخل  للمتواجدين  الكامل 
الطبية  والكوادر  احملجورين  من 
وجبات  ثالث  توفري  من  والصحية 
الصحية  املياه  عن  فضال   ، طعام 
وبصورة  األخرى  اخلدمات  وباقي 

يومية  .
ومن  املقدسة  العتبة  إن  مضيفًا:  
ساهمت  املختلفة  أقسامها  خالل 
األعمال  مبختلف  الفت  وبشكل 
خطر  من  واالحرتازية  الوقائية 
فريوس  السيما  الوبائية،  األمراض 
 )covid _19( املستجد  كورونا 
والتعقيم  التعفري  أعمال  منها  
واملداخل  القدمية  املدينة  لشوارع 
وحميطها  املقدسة  للعتبة  املؤدية 
اخلارجي، فضال عن باقي منشآتها ومرافقها العامة وباستخدام 
املعقمات واملطهرات املعتمدة لدى منظمة الصحة العاملية باإلضافة 
من  املستجد   الفريوس  حول  الصحي  والتثقيف  التوعية  جلانب 
خالل إقامة الندوات وطبع الفولدرات والفلكسات والكراريس 
الزائرين  على  وتوزيعها  االعداد  من  االالف  مبئات  والربوشرات 
صحة  دائرة  رفد  وكذلك  اجملتمع،  شرائح  وخمتلف  الكرام، 
النجف بكميات كبرية منها لتوزيعها يف القرى واألرياف التابعة 
للمحافظة مع تسخري كافة القنوات السمعية واملرئية والشاشات 
الكبرية التابعة لقسم اإلعالم يف العتبة املقدسة للتثقيف والتوعية  

الصحية وعلى مدار ٢٤ ساعة .

شعبة اآلليات الخدمية تنفذ حملة لتنظيف وتعفر أرجاء مدينة 
النجف االشرف

العتبة العلوية املقدسة تضع مدينة اإلمام الحسن )عليه السالم( للزائرين تحت تصرف 
دائرة صحة النجف.
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بقسم  املقدسة ممثلة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  أعلنت 
اتصاالت جماني  مشروع  اطالق  عن  واالتصاالت  املراقبة 
اإلعالم  هيئة  مع  بالتعاون  واملواطنني  الزائرين  ملساعدة 
واالتصاالت وشركات اهلاتف النقال يف النجف األشرف .

وعن طبيعة املشروع قال رئيس قسم املراقبة واالتصاالت 
املهندس رعد ابراهيم يف تصريح له: إن املشروع واملبادرة 
املقدسة  العلوية  العتبة  بني  مشرتك  تعاون  بفضل  جاءت 
وهيئة اإلعالم واالتصاالت وممثلي شركات اهلاتف النقال 

يف حمافظة النجف األشرف.
وأضاف: يتضمن املشروع تقديم جمموعة خطوط اتصال 
العوائل  مساعدة  أجل  من  جمانا  االتصاالت  تستقبل 
البلد  به  مير  الذي  الراهن  الوضع  مع  تزامنا  الكرمية 
وشهر  اخلري  شعبان  )شهر  شهري  استقبال  عن  فضال 
رمضان املبارك( واملراسم العبادية خالهلما، باإلضافة اىل 
تطبيق األوامر الصادرة من خلية األزمة خبصوص )حظر 

التجوال(.
كما بني ابراهيم:  إن للعتبة العلوية املقدسة دورا فاعاًل 
من  اللوجستية،  األمور  تهيئة  خالل  من  اجلانب  هذا  يف 
خالل موضوع الرد التلقائي وفتح اخلط والبدالة الداخلية 
املكاملات  تستقبل  اليت  واملعدات  االجهزة  عن  فضال 
وحتول اخلطوط وتفتح خطًا لكل زائر على حدة فضال 
عن تضمني الربامج اليت تقدمها العتبة سواء كانت عرب 
فضائية العتبة او االذاعة كل ذلك سيكون يف عهدة قسم 
يتعلق  مبا  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  واالتصاالت  املراقبة 
مستعدين  سنكون  والربجمة،  واالعداد  التجهيز  بعملية 
الستقبال املكاملات الواردة من مجيع  الزائرين يف العراق 

خالل الشهرين املباركني.
وأوضح املهندس ابراهيم: سوف يكون هناك وقت خمصص 
لكل زائر حسب زخم االتصاالت من أجل أن يكون هناك 
ارتباط بني الزائرين ومرقد أمري املؤمنني  )عليه السالم( 
حيث مت ختصيص الرقم )٤٤١(  للعتبة العلوية املقدسة، 
للتواصل عرب الشركات الثالث املذكورة آنفا حيث سيتاح 

لكل شركة مخس مكاملات  للزائر الواحد .

أعلنت دار أبي طالب للطباعة والنشر التابعة للعتبة العلوية املقدسة 
عن طباعة وجتهيز آالف املطبوعات التثقيفية اليت ساهمت يف دعم 

اإلجراءات الوقائية املتعلقة بفريوس كورونا .
وقال نائب رئيس الدار مسري مرتضى يف تصريح له : قامت الكوادر 
الفنية العاملة يف الدار ومع بدء االجراءات االحرتازية اخلاصة بالوقاية 
اللوجستية  الدعم  مستلزمات  وجتهيز  بطباعة  كورونا  فريوس  من 

اخلاصة باإلجراءات االحرتازية ضد املرض .
وأضاف: مت دعم وجتهيز أقسام العتبة املقدسة عموما، وباخلصوص 
طالب  أبي  دار  تكفلت  كذلك  واالعالم،  املهنية  السالمة  قسمي 
)عليه السالم(، بطباعة وجتهيز الدوائر الرمسية يف حمافظة النجف، 
األشرف  النجف  شرطة  وقيادة  احملافظة  صحة  دوائر  باخلصوص، 
مبختلف البوسرتات والفولدرات التثقيفية وغريها من الدعم اللوجسيت.

عن  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  اإللكرتوني  الفحص  شعبة  أعلنت 
جناحها يف إعادة تصنيع املواد األساسية مثل مادة )الفاركون أس( 

اليت تستخدم بعمليات التعقيم والتعفري للوقاية من الفريوسات.
للعتبة  العام  األمني  باشراف   : علي سالم  الشعبة  املسؤول يف  وقال 
انتاج واستخدام مادة  املقدسة متكنت كوادرنا وبنجاح متميز من 
)الفاركون أس( يف محالت التعفري والتعقيم املستمر لألرجاء الداخلية 
واخلارجية للصحن احليدري الشريف والشوارع املؤدية للحرم العلوي 
الطاهر، وكذلك يف خمتلف األحياء التابعة حملافظة النجف األشرف.

أس(  )الفاركون  مادة  حتليل  يف  : جنحت كوادرنا  سالم  وأوضح 
األساسية  مكوناتها  وإعادة  العاملية،  الصحة  منظمة  لدى  املعتمدة 
وتصنيعها وانتاجها من جديد الستخدامها يف عمليات التعفري والتعقيم 
وجتهيز شعبيت الدفاع املدني والبيئة يف قسم السالمة املهنية باملادة 
املصنعة اجلديدة مع التوجه لزيادة القدرة اإلنتاجية من املادة املصنعة 
التعفري  الذاتي مبا يسد حاجة عمليات  للوصول لالكتفاء  اجلديدة 

والتعقيم واملواد األساسية املستخدمة يف هذا اجملال.

العتبة العلوية تطلق مشروع توفر 
اتصاالت مجانية لخدمة الزائرين 

واملواطنني

دار )أبو طالب(عليه السالم يجهز آالف 
املطبوعات التثقيفية للوقاية من كورونا

شعبة الفحص اإللكرتوني تنجح بإعادة 
تصنيع املواد األساسية يف عمليات 

التعفر والتعقيم
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العتبة العلوية تقيم ورشة عمل إلكرتونية للتعريف بمخاطر األمن 
الصحي العاملي

ضمن برناجمه املتواصل يف دعم اإلجراءات الوقائية الرمسية من جائحة 
السالمة  قسم  يف  املهنية  امليدانية  الكوادر  نفذت  املستجد،  كورونا 
قضاء  وتعقيم  لتعفري  واسعة  محلة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املهنية 

املشخاب يف حمافظة النجف األشرف.
وقال رئيس القسم علي الغريفي : بتوجيه من األمني العام للعتبة العلوية 
املقدسة ومنذ اليوم األول من تسجيل اإلصابة األوىل من فريوس كورونا 
املستجد، قام القسم بإجراءات عمليات تعفري وتعقيم ومن خالل كوادر 
شعبيت البيئة والدفاع املدني التابعتني للقسم، حيث مشلت تلك احلمالت 

واملؤسسات  الشريف  احليدري  الصحن  أرجاء  ابتداًء، 
التابعة للعتبة املقدسة، ثم أرجاء املدينة القدمية بالكامل، 
بعدها االنتقال حبمالت يف خمتلف أحياء مدينة النجف 
األشرف، واالنتقال اىل األقضية 
للمحافظة،  التابعة  والنواحي 
حتديدا قضاء املشخاب، وناحية 
القادسية، ثم منطقة الرباكية، 
بالتعاون  املناطق،  من  وغريها 
واهليئات  الرمسية  املؤسسات  مع 

التطوعية.
وأشار الغريفي : محالت التعفري 
والتعقيم تتم من خالل استخدام 
منظمة  لدى  املعتمدة  املواد 
واحلمالت  العاملية  الصحة 

تكون بصورة دورية متواصلة .
من جانبه قال سعد زهري مسؤول 
العتبة  يف  املدني  الدفاع  شعبة 
العلوية : يف محلتنا لتعفري قضاء 
ألف  ب٣٠  شاركنا  املشخاب 
لرت من املعقمات واملعفرات ومن 
مناشئ عاملية معتمدة من منظمة الصحة العاملية، وحنن 
مستمرون بتنفيذ تلك احلمالت دعما لالجراءات املتخذة 
من  األشرف  النجف  مدينة  وأرجاء  املواطنني  حلماية 
العلوية املقدسة مستمرة بدعم  فريوس كورونا، والعتبة 
مجيع احلمالت بكميات كبرية من املعقمات واملعفرات 

واملعدات اللوجستية اخلاصة بتلك احلمالت.

قسم السالمة املهنية ينفذ حملة تعفر كربى 
يف قضاء املشخاب

العلوية  العتبة  يف  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم  أقام 
الصحي  باألمن  اإللكرتونية اخلاصة  احلوارية  الندوة  املقدسة، 
التثقيفية اليت اطلقتها  الندوة ضمن احلمالت  العاملي تأتي هذه 
وغري  احلكومية  املؤسسات  ومجيع  املقدسة  العلوية  العتبة 
احلكومية اليت تدعو اىل بقاء املواطنني يف بيوتهم، حيث مت بث 
الورشة احلوارية على شبكات التواصل االجتماعي للوصول اىل 

أكرب عدد ممكن من املشرتكني .
القت  عاتي:  حسام  القسم  رئيس  معاون  قال  اخلصوص  وبهذا 
من  فيها  ملا مت  املشرتكني  واستحسان  واسعة  الندوة مشاركة 
الصحي  العاملي  األمن  جوانب  علمية مشلت مجيع  مادة  توضيح 

باخلصوص ما يعانيه العامل اليوم من انتشار لفريوس كورونا .
ورشة  عن  اإلعالن  سيتم  املشرتكني  طلب  على  بناًء  واضاف: 
من  عددا  أكرب  إضافية  استيعابية  طاقة  لتشمل  قادمة  أخرى 
توزيع شهادات مشاركة  الورشة  نهاية  وقد مت يف  املشرتكني، 

إلكرتونية جلميع املشرتكني .
الدجيلي  نوفل  الدكتور  الورشة  يف  احملاضر  قال  جانبه  من 
أستاذ مساعد يف جامعة الكوفة: إن  أهداف الورشة تضمنت 
اليت  البايولوجية  املخاطر  حول  املتدربني  قدرات  وتطوير  تعليم 
تهدد العراق بصورة خاصة والعامل بصورة عامة، باإلضافة اىل 

معرفة األمراض املعدية املستجدة يف العامل اليت تظهر بني فرتة 
وأخرى باإلضافة اىل التعريف مبفهوم الصحة الواحدة وعالقتها 
باألمراض وكيفية جتنب الكثري من األمراض من خالل العناية 
املضادات  مشاكل  وعرض  والبيئة  واحليوان  اإلنسان  بصحة 

احلياتية اليت حذرت منها منظمة الصحة العاملية .
ومشكلة  البايولوجي  اإلرهاب  مفهوم  اىل  التطرق  مت  كما 
املزدوج  االستخدام  ذات  التقنيات  ومشكلة  الطبية  النفايات 
باإلضافة اىل طرق حتوير الكائنات احلية وراثيًا وبيان مفهوم 

البايولوجيا الصناعية واحللول الواقعية ملواجهة هذه املخاطر.
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تستمر الكوادر العاملة يف قسم مضيف العتبة العلوية املقدسة بتقديم 
استضافتهم  يتم  الذين  املواطنني  اىل  اليومية  الغذائية  الوجبات  مئات 
النجف األشرف ضمن إجراءات احلجر الصحي  دائرة صحة  من قبل 
يف  املعنية  األقسام  مع  بالتعاون  كورونا،  بفريوس  بإصابتهم  للمشتبه 

العتبة املقدسة.
وعن طبيعة برنامج إعداد وجتهيز الوجبات الغذائية، قال معاون رئيس 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  بتوجيه من  التميمي:   أثري  القسم 
وضمن برنامج الدعم املتواصل لإلجراءات املتخذة من قبل خلية األزمة 
يف حمافظة النجف األشرف  خلدمة املصابني بفريوس كورونا ، باشر 
قسم مضيف الزائرين بإعداد وجبات غذائية خاصة للمواطنني الذين 
األشرف  النجف  صحة  دائرة  يف  الصحي  احلجر  يف  استضافتهم  تتم 

ومدينة اإلمام احلسن ) عليه السالم ( للزائرين.
وأضاف: إن برنامج إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية يتم بالتعاون والتنسيق 
مع قسمي السالمة املهنية  واآلليات يف العتبة املقدسة ، حيث يتم جتهيز 
ثالث وجبات طعام )الفطور والغداء والعشاء( بواقع ) ٢٠٠ - ٤٠٠ ( وجبة 

يوميًا حبسب املوقف اليومي للحجر الصحي«.
على  املقدسة  العلوية  العتبة  بها  تقوم  مبادرات  عدة  هذا ضمن  ويأتي 
صعيد الدعم اإلعالمي واالستضافة والدعم اللوجسيت وذلك للحد من 

انتشار فايروس كورونا .

باشر معمل اخلياطة التابع اىل قسم املنقوشات واحياء الرتاث 
لدعم  الطبية  الكمامات  بإنتاج  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 
الذي يكافح ملنع  العتبة املقدسة والقطاع الصحي  منتسيب 

انتشار فايروس كورونا .
وحتدث مسؤول متابعة شعبة اخلياطة يف املعمل رضا ظاهر : 
يعكف املعمل حاليا على سّد احلاجة من الكمامات الطبية 
اليت تزايد الطلب عليها مؤخرا ملواجهة أزمة فايروس كورونا 

واحلّد من انتشاره واختاذ الوقاية الصحية يف ذلك .
الكمامات  من  للمعمل  اإلنتاجية  الطاقة  ترتاوح  وأضاف: 
الطبية حاليا من )٨ إىل ١٠( ألف كمامة يف اليوم ، وذلك 
ضمن مساهمات العتبة العلوية املتنوعة وصور الدعم للقطاع 

الصحي ملواجهة فايروس كورونا .
هذا وأشادت خلية األزمة مؤخرا جبهود العتبة العلوية يف دعم 
القطاع الصحي ومحلة الدعم اللوجسيت والتثقيفي الذي تقوم 
الوباء  ملواجهة  األشرف  النجف  أحياء  امليدانية يف  فرقها  به 

املستجد .
يذكر ان املعمل الواقع يف حي عدن  ينتج وبشكل يومي 
والعسكري(،وتصل  )املدني  األلبسة  من  التصاميم  خمتلف 
عشرات  بأيدي  اليوم  يف  قطعة   ٣٠٠ إىل  اإلنتاجية  الطاقة 

املاهرين من منتسيب العتبة املقدسة . 

أجنزت الكوادر القرآنية والفنية اإلعالمية العاملة يف مركز القرآن 
الكريم وقسم اإلعالم يف العتبة العلوية املقدسة أعماهلا من تصوير 
)عليه  املؤمنني  أمري  وتسجيل تالوات قرآنية خمتلفة يف رحاب مرقد 
العتبة  فضائية  عرب  املبارك  رمضان  شهر  لبثها خالل  السالم(،وذلك 

.)imamali TV( املقدسة
وقال عضو شعبة التواصل اخلارجي يف مركز القرآن الكريم عالء 
اجلبوري يف : مت وعلى مدى يومني تسجيل ٣٠ تالوة لـ٢٠ قارئا من قّراء 
القّراء  منهم من  النسبة األكرب  أن  النجف األشرف، حيث  حمافظة 
الشباب ، بغية حتفيزهم وتشجيعهم ودعمهم وإبراز طاقاتهم إعالميًا.

وأضاف اجلبوري : التالوات ُصّورت يف أروقة الصحن املطهر بإشراف 
عرضها ضمن  وسيتم   ، اإلعالم  لقسم  التابعة  اإلنتاج  شعبة  كوادر 
جمموعة الربامج القرآنية اليت َسُتبث على شاشة فضائية العتبة العلوية 

املقدسة خالل شهر رمضان املبارك.
يذكر أن مركز القرآن الكريم قد أكمل جمموعة الربامج القرآنية 
التلفزيونية اخلاصة بشهر رمضان املبارك بالتعاون مع شعبة فضائية 

العتبة املقدسة. 

مضيف العتبة العلوية يجهز الوجبات الغذائية 
للمصابني بفروس كورونا

الكوادر القرآنية والفنية يف العتبة العلوية 
تنتهي من تسجيل التالوات القرآنية 

الخاصة بشهر رمضان املبارك

إنتاج آالف الكمامات الطبية للمساهمة 
يف التدابر والوقاية الصحية
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يف ظل جائحة كورونا...

ــتي  ــم اللوجس ــدم الدع ــا وتق ــتنفر إمكانياته ــة تس ــة العلوي العتب
ــروس ــر الف ــة خط ــة ملواجه ــات الصحي للمؤسس

اتبعت  كورونا،  فريوس  بعدوى  إصابة  أول  تسجيل  عن  اإلعالن  بداية  منذ 
الصحية واستنفرت طاقاتها للتصدي  الوقاية  املقدسة تدابري  العلوية  العتبة 
والشعب يف  األقسام  منتسيب  قبل  جهود كبرية من  بذل  اجلائحة، ومت  هلذة 

العتبة املقدسة للمساهمة بتوعية اجملتمع من خماطر هذا الوباء.
ومنذ اللحظة األوىل لتشكيل خلية األزمة ملواجهة خطر فريوس كورونا يف 
النجف األشرف، كان للعتبة العلوية املقدسة  دور كبري  وفعال  يف خمتلف 
تعفري  محالت  نفذت  إذ  األزمة،  خلية  يف  هامًا  عضوًا  متثل  كونها  الصعد، 
وتعقيم مستمرة يف حميط الصحن العلوي املطهر ويف أرجاء املدينة القدمية 
الوباء  مبخاطر  للتعريف  التثقيفية  الندوات  وإقامت  احملافظة،  أحياء  ويف 
وطرق الوقاية من اإلصابة، فضال عن طباعة أكثر من مائة ألف )بروشور( 
الصحن  حميط  يف  الكرام  الزائرين  إىل  يومي  بشكل  توزيعها  مت  وكتاب 
العلوي الشريف للتوعية والوقاية من هذا املرض ونشر أكثر من مائيت قطعة 
إرشادية كبرية تضم تعليمات خاصة بهذا املرض  وكيفية الوقاية منه يف 

حميط الصحن الشريف وأيضا يف احمليط اخلارجي للمدينة القدمية.

سامي العبودي
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كما بادرت العتبة املقدسة بوضع مدينة اإلمام احلسن )علية 
السالم( للزائرين بكافة جتهيزاتها وملحقاتها اخلدمية حتت 
لتكون  االشرف  النجف  ودائرة صحة  األزمة  خلية  تصرف 
وكذلك  بإصابتهم،  واملشتبه  املصابني  الئقًا حلجر  مكانًا 
احملافظة  يف  واحملجورين  للمصابني  الطعام  وجبات  توفري 
وبواقع ثالث وجبات يوميًا، ومل تكتف إدارة العتبة املقدسة 
بهذا القدر من اخلدمات، اذ بادرت العتبة املقدسة إىل شراء 
عدد من أجهزة التنفس "Auto Cpap" من مناشيء رصينة 
لتوفري أكثر عدد ممكن من  دائرة الصحة  وتسليمها إىل 
أجهزة التنفس الصناعي للحاجة املاسة إليها يف هذه الظروف، 
النجف  دائرة صحة  بتجهيز  قامت  املقدسة  العتبة  أن  كما 
 "Quinoric 200mg tab "األشرف بعالج الكلوروكوين
وبعدد  مقداره  )1000( علبة، اذ يستخدم هذا العالج من 

قبل األطباء االختصاص لعالج املصابني بفريوس كورونا. 
كما أن معمل القسيم إلنتاج املنظفات ومواد التعقيم، وهو 
من املشاريع الرائدة يف العتبة املقدسة كان له دور كبري يف 
هذه األزمة، وذلك من خالل رفد السوق احمللية من ما يصنعه 

من املواد املعقمة واملطهرات، وسد احتياجات العتبة املقدسة، 
باإلضافة إىل جتهيز الدوائر اخلدمية وجتهيز أهالي مدينة 

النجف االشرف واحملافظات األخرى مبواد التطهري.
تنفيذ  يف  دور كبري  اخلدمية  العلوية  العتبة  آلليات  وكان 
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النجف  مدينة  أرجاء  كل  يف  والتعفري  التنظيف  محالت 
الكوادر  إىل  اللوجسيت  الدعم  تقديم  األشرف، فضال عن 
امليدانية العاملة يف دائرة صحة النجف، بتوفري باصات مكيفة 
لنقل الكوادر الطبية والتمريضية من مناطق سكناهم إىل 

وبشكل  احملافظة  مستشفيات  خمتلف  يف  عملهم  أماكن 
من  العديد  يف  اآلليات  قسم  مساهمة  إىل  باإلضافة  يومي، 
توزيع  ومنها  بالنقل،  املتعلقة  )اللوجسيت(  الدعم  برامج 
إىل  للشرب  الصاحلة  النقية  املياه  من  الكبرية  الكميات 
املنتشرة  التفتيش واملفارز األمنية  مناطق احلجر واىل نقاط 

يف عموم احملافظة.
املقدسة  العتبة  إدارة  أوضح عضو جملس  السياق  هذا  ويف 
رئيس قسم اإلعالم، األستاذ فائق الشمري، يف تصريح خاص 
)جمللة الوالية(: منذ بداية أزمة كورونا وحتى هذه اللحظة، 
فان العتبة العلوية كانت سباقة بتقديم كل اخلدمات خللية 
األزمة وللمحافظة املقدسة، وكنا نعمل بروح الفريق الواحد 
الوباء الذي اقلق العامل  والتكاتف لعبور هذه األزمة وهذا 
أوىل  األشرف هي  النجف  أن مدينة  تعلمون  بأسره، وكما 
ومنذ  الفريوس،  بهذا  إصابة  فيها  سجلت  اليت  احملافظات 
اللحظة األوىل انربت كوادر العتبة املقدسة بكل منتسبيها 
وعلى وجه اخلصوص قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة 

ــة  ــة العلوي ــان العتب ــى هــذه اللحظــة، ف ــا وحت ــة أزمــة كورون ــذ بداي من
كانــت ســباقة بتقديــم كل الخدمــات لخليــة األزمــة وللمحافظة املقدســة
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وبالتعاون مع دائرة صحة النجف ومديرية الدفاع املدني يف 
مدينة النجف األشرف بالعمل على تنفيذ اإلجراءات الصحية 
املقدسة  العتبة  مداخل  وتعقيم  تعفري  أهمها  ومن  والوقائية 
وكل  القدمية  املدينة  مداخل  وكذلك  أروقتها  وبعض 

األماكن اليت تشهد تزاحم وجتمعات بشرية.
هي  املقدسة  العتبة  بأن  يعلم  الكل  إن  الشمري:  وأضاف 
مكان للزيارة والعبادة وتشهد جتمعات بشرية كبرية، وبعد 
والوقائية يف  الصحية  املقدسة اإلجراءات  العتبة  أن اختذت 
وقت مبكر، حالت دون وقوع إصابات واحلمد هلل، مبينًا ان 
هناك الكثري من األقسام اليت عملت على دعم خلية األزمة 
وهذا  الفريوس  هلذا  للتصدي  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 
وقسم  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  بقسم  ابتداًء  الوباء 
اآلليات وكذلك قسم دار )أبو طالب(وقسم مضيف الزائرين 
وقسم االستثمار وقسم مدن الزائرين، فجميع هذه األقسام 
الزائرين  مدن  فقسم  األزمة،  خلية  لدعم  هامة  ادوارًا  أدت 
هيأ مدينة اإلمام احلسن )عليه السالم(، حيث وضعت حتت 
ألغراض  واستعملت  االشرف  النجف  صحة  دائرة  تصرف 
احلجر الصحي للمالمسني وكذلك قسم االستثمار يف العتبة 
املقدسة قّدم فندق الغالب ووضعه حتت تصرف خلية األزمة 
للكوادر الطبية والصحية، كما أن قسم مضيف الزائرين 
عمل على تقديم وجبات الطعام للمصابني والكوادر الصحية 
وبواقع ثالث وجبات يف اليوم الواحد، أما قسم اآلليات الذي 
عمل ليال ونهارًا من أجل إيصال السالل الغذائية واملساعدات 
والعمل  الفقرية،  واألماكن  النجف  مدينة  ألهالي  اإلنسانية 
على نقل الكوادر الصحية من حمال سكناهم اىل حمال 

عملهم.
السالمة  قسم  إن  قائال:  حديثه  اإلدارة  وتابع عضو جملس 
التصدي  السبق يف  له قصب  والبيئة كان  والصحة  املهنية 
ملرضى كورونا  األدوية  بشراء  واملتمثل  اخلطري  الوباء  هلذا 

ــى  ــت عل ــي عمل ــام الت ــن األقس ــر م ــاك الكث هن
دعــم خليــة األزمــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد 

للتصــدي لهــذا الفــروس وهــذا الوبــاء
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الرئوي فضال عن  التنفس واإلنعاش  وكذلك تقديم أجهزة 
فتح خمتربات العتبة املقدسة أمام األطباء والباحثني، وتقديم 
دائرة صحة  يف  الصحية  للدوائر  التطهري  ووسائل  املعقمات 
هذا  اجلماهري خبطورة  وتثقيف  توعية  على  والعمل  النجف 

املرض وسبل الوقاية منه.
ويف شأن اجلهود اليت قدمتها العتبة املقدسة يف إرشاد وتوعية 

قسم  ان  إىل  الشمري  أشار  كورونا،  خماطر  من  اجملتمع 
الفاعلة واهلامة  العتبة املقدسة يعد من األقسام  اإلعالم يف 
اإلعالمي  الضخ  خالل  من  كورونا،  أزمة  ملف  إدارة  يف 
وأهالي  لتثقيف اجلماهري  املوجهة بشكل مباشر  والرسائل 
املسموعة  أو  الفيديوية  األعمال  طريق  عن  النجف  مدينة 
وكذلك املقروءة، مثل طباعة)الربوشرات( ووسائل اإليضاح 

ــة العلويــة  ــاج املنظفــات ومــواد التعقيــم التابــع إىل العتب إن معمــل القســيم إلنت
ــن  ــرة ضم ــواد املطه ــم وامل ــواد التعقي ــر م ــر بتوف ــكل كب ــاهم بش ــة، س املقدس

ــة ــن اشــرتاطات الســالمة العام ــدة وضم ــة املعتم ــر الصحي املعاي
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وقطع اإلرشاد والتوعية وتوزيعها يف عموم احملافظة.
والثروة  الزراعة  قسم  أن  إىل  اإلدارة  جملس  عضو  وأشار 
العلوية املقدسة قدم جهودًا كبرية من  العتبة  احليوانية يف 
أهالي هذه  إىل  اليت قدمت  الغذائية  توزيع احلصص  خالل 
املدينة واليت مشلت املنتجات الزراعية من إنتاج مزرعة فدك، 
اخلضر  أسعار  مستوى  على  احلفاظ  يف  سببا  كانت  اليت 

طيلة  األهالي  مبساعدة  ساهمت  واليت  الزراعية  واملنتجات 
أيام حظر التجوال.

من جهته أكد رئيس قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة 
يف العتبة العلوية املقدسة املهندس، علي الغريفي، يف تصريح 
خاص )جمللة الوالية(: بتوجيه مباشر من السيد األمني العام 
يف  اإلدارة  جملس  أعضاء  السادة  وكذلك  املقدسة  للعتبة 
جلائحة  التصدي  ضرورة  على  والتأكيد  املقدسة،  العتبة 
للكوادر  )اللوجسيت(  الدعم  وتقديم  كورونا،  فريوس 
من  املواطنني  ومحاية  احملافظة  يف  الصحية  واملؤسسات 
خطر عدوى الفريوس، فقد عملت العتبة املقدسة ومن خالل 
قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة باإلضافة إىل األقسام 
الساندة، على تنفيذ محالت التعفري والتعقيم لكافة مناطق 
املدينة القدمية والشوارع املؤدية إىل الصحن احليدري الشريف 
املقدسة  للعتبة  التابعة  واملرافق اخلدمية  املؤسسات  وكافة 
باستخدام املواد املعقمة املعتمدة لدى منظمة الصحة العاملية، 
إذ أن محالت التعفري والتعقيم  تتم بصورة دورية للحفاظ على 
وأهالي  املقدسة  العتبة  ومنتسيب  الكرام  الزائرين  سالمة 

حمافظة النجف األشرف.
أشكال  خمتلف  قدمت  املقدسة  العتبة  إن  الغريفي:  وتابع 
الدعم اللوجسيت لدائرة الصحة يف حمافظة النجف األشرف 
بكل  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  مدينة  وضع  مت  حيث 
مرافقها وخدماتها حتت سيطرة خلية األزمة ليتم استخدامها 
وذلك  املالمسني  او  بالفريوس  بإصابتهم  املشتبهني  حلجر 
عن  فضال  املقدسة،  العتبة  يف  الشفاء  دار  مع  بالتعاون 
بتزويد  أملقدسة  العتبة  الزائرين يف  قسم مضيف  مشاركة 

احملجورين بثالث وجبات طعام يوميًا.
انتشار  والتعريف مبخاطر  الصحية  التوعية  ويف جمال نشر 
العدوى، أشار الغريفي: إىل أن العتبة املقدسة استمرت ببث 
محالت التوعية التثقيفية مع تسخري كافة القنوات السمعية 
بنشر  املقدسة،  العتبة  يف  اإلعالم  لقسم  التابعة  واملرئية 
الفريوس  هذا  حول  الصحية  والتعليمات  الوقائية  التعليمات 

وكيفية جتنب اإلصابة به وطرق الوقاية منه.
وأضاف: إن قسم اآلليات يف العتبة املقدسة وخصوصًا شعبة 
بتعفري  الفاعلة  مشاركته  يف  جهدًا  بذل  اخلدمية  اآلليات 
كل املناطق يف املدينة القدمية وخارجها باإلضافة إىل تنفيذ 
النجف  حمافظة  يف  السكنية  األحياء  يف  التعفري  محالت 

األشرف.
وتابع: ان معمل القسيم إلنتاج املنظفات ومواد التعقيم التابع 
إىل العتبة العلوية املقدسة، ساهم بشكل كبري بتوفري مواد 
التعقيم واملواد املطهرة ضمن املعايري الصحية املعتمدة وضمن 
اشرتاطات السالمة العامة وجتهيز الدوائر اخلدمية وأهالي 
املنتجات،  بهذه  النجف األشرف واحملافظات األخرى  مدينة 

واملساهمة على استقرار أسعار املواد املطهرة واملعقمات. 
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افتتح األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ 
املستحدثة  الدور  من  جديدة  كوجبة  الدور  من  عددا  راضي، 
حبضور  تامة،  بصورة  إجنازها  بعد  السكين  قنرب  جممع  يف 
الليباوي، واألستاذ امحد  أعضاء جملس اإلدارة، األستاذ طالب 
خليل  فاضل  واملهندس  الكرماني،  فاتح  واألستاذ  الطالقاني، 
العام  األمني  و سكرتري  الشمري،  فائق  واألستاذ  إبراهيم، 
من  وعدد  احللو،  مرتضى  السيد  اإلدارة  مقرر جملس 

املهندسني واملنتسبني .
وقال األمني العام للعتبة العلوية املقدسة بهذه 
املناسبة: مت اليوم افتتاح )٢9( دارا ضمن 
اىل  وتسليمها  السكين  قنرب  جممع 

املنتسبني وهناك عدد قليل  من الدور ستتم املباشرة بها قريبا، 
حيث أن العتبة املقدسة تصب كل جهودها يف سبيل إكمال 

املشاريع اخلدمية اخلاصة باجملمع.
وأثنى األمني العام على جهود القسم اهلندسي الذي 
على  قادرة  رائعة  مؤسسة  يشّيد  أن  استطاع  
الورش  مبساندة  العتبة  مشاريع  تنفيذ 
 p.v.c التابعة للعتبة كـ )النجارة، و
األخرى  واألقسام  واحلدادة(   ،
من  وغريها  كـالكهرباء  الساندة 

األقسام .
كما بني األمني العام: إن هذه املشاريع 
املقدسة  العتبة  بأن  وتبشر  خري  فاحتة  تعد 
من  املشاريع  أكرب  تنفيذ  على  قادرة  أصبحت 
مؤسسة  ومتتلك   ،%  ١٠٠ بنسبة  كوادرها  خالل 
اىل  باإلضافة  مبشاريعها  النهوض  على  قادرة  متكاملة 
املشاريع اخلارجية، وهذا نتيجة تظافر جهود جملس اإلدارة 

ورؤساء األقسام يف العتبة املقدسة .
وتابع الشيخ راضي : ان ما مت إجنازه خالل السنتني املاضيتني 
قادرة  املقدسة  العتبة  يف  العاملة  الكوادر  بأن  نشعر  جيعلنا 
على أن تنهض بشكل كامل يف حال توفر املتطلبات اإلدارية  

الصحيحة .
العتبة  والفنية يف  اهلندسية  الشؤون  اىل ذلك أكد رئيس قسم 
العلوية املقدسة، املهندس فاضل خليل إبراهيم: إن اجملمع شهد 
عددا من املراحل حيث ابتدأ املشروع بـ )٨٨7( دارًا أحلق مبرحلة 
ثانية بـ )٤٢( دارا، واليوم مت اجناز املرحلة الثالثة بشكل كامل، 
مبساحة  متيزت  اجلديدة  الدور  أن  مبينًا  دارًا,   )٢9( وتضمنت 
واستقبال  نوم وصالة كبرية  وتضم غرفيت  )١7٠(م٢،  بــ  أوسع 
تتميز  املستخدمة  البناء  مواد  أن  وبارد(، كما  )حار  ومطبخني 
مبواصفات من الدرجة األوىل حيث مت استخدام الطابوق األمحر 
مناشيء  من  للجدران  والسرياميك  لألرضيات  واملرمر  البناء  يف 

عاملية ذات جودة عالية.
مبينًا: إن امليزة اليت امتاز بها هذا املشروع، هي أن مجيع الدور 
العلوية  العتبة  من  مباشر  بشكل  تنفيذها  مت  اليت  السكنية 
املقدسة ١٠٠ % واحلمد هلل مت اجناز الـ)٢9( دارًا، وحنن مقبلون 
من  دارًا جديدة مكونة   )٣٠( بناء  تتضمن  مرحلة جديدة  على 

طابقني )ارضي وطابق أول(.
ويف السياق ذاته أوضح مدير املشروع املهندس حممد رضا حممد 
مت  م٢،   )٢٠٠( مبساحة  وهي  دارًا  الدور)٢9(  عدد  إن  حسن: 
إجناز العمل فيها بنسبة ١٠٠%، مبشاركة مجيع أقسام العتبة 
املقدسة املتمثلة بأقسام )الورش، والنجارة واملنقوشات، وكافة 
شعب قسم اهلندسية املتمثلة بـ) الصباغة والديكور واحلرفيني، 
املواصفات  جبميع  العمل  إجناز  ومت  والتأسيسات(،  والكهرباء 
املطلوبة اخلاضعة لفحص املخترب التابعة لقسم اهلندسية والفنية 

يف العتبة املقدسة .
اهلندسية  الشؤون  قسم  اىل  التابعة  املشاريع  شعبة  أن  يذكر 
والفنية باشرت بتنفيذ الدور املستحدثة اجلديدة يف بلوك ٢6-٢7 

يف جممع قنرب السكين بطريقة التنفيذ املباشر .

العتبة العلوية املقدسة 
تفتتح عددا من الدور 

املستحدثة يف مجمع قنرب 
السكني
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إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

)عليِه السالُم( مدرسٌة ِلَتنِمَيِة الّذاِت اإلماُم َعِليٌّ

شهر رمضان )مناسبات خالدة(

استنتاجات تربوية من وصية اإلمام علي )عليه السالم(
 إىل كميل بن زياد  



قاِدَرٍة على حتقيِق  َوحَدها غرُي  املاديَة  املوارَد  وإنَّ  التنميِة  حموَر 
ِم َوالُنُموِّ، ولكنَّ ذاَت اإلنسان هي احمُلَِرُك احلقيقيُّ الذي  التََّقدُّ
بالتوظيِف  واإلمكاناِت  امَلواِرِد  هِذِه  توظيِف  على  الُقدَرَة  مَيَتِلُك 
البشريُة  فالتنميُة  اإلنسان،  على  ُأخرى  ًة  َمرَّ َيُعوُد  مِبا  الصحيِح 
ِهَي تنميُة اإلنساِن لإلنساِن ِمْن أجِل اإلنسان. َوِمْن هذا امُلنَطَلِق 
مُيِكُن أْن َنأُخَذ َشخِصيًَّة ُمَعيََّنًة َليَس هَلا َنظرٌي َعلى َمرِّ التاريِخ 
ٍد )صلى اهلل عليه وآله( َنسَتْلِهُم ِمْنها الِعرَبَ  مَّ َبعَد النَّيِبِّ األعَظِم حُمَ

التنميُة لغًة: هي مُنُوُّ وارتفاُع الشيِء ِمْن َمكاِنِه إىل َمكاٍن آَخر، 
والتنميُة اصطالحًا: هي عبارٌة عن زيادٍة سريعٍة تراُكِميٍَّة ودائميٍة 
َمِن يف اإلنتاِج واخلدماِت ونتيجِة استخدامِ اجُلهوِد  ِعرْبَ فرتٍة ِمَن الزَّ
الِعلمية ِلتنظيِم األنشطِة املشرتكِة احُلكوميِة والشعبية، لذلك 
ِة يف حتقيِق  ُيعَترَبُ مفهوُم َتنمية الذاِت من املفاهيِم الضروريِة وامُلِهمَّ
ُز على  النجاِح، َفالنجاُح ُمرَتِبٌط ِبُطموِح اإلنساِن اإلجيابيِّ َوُيَركِّ
اكِتشاِف ُقدراِت َوَمهاراِت اإلنسان، َفِلهذا ُتعَترَبُ التنميُة البشريُة 

)عليِه السالُم( مدرسٌة ِلَتنِمَيِة الّذاِت اإلماُم َعِليٌّ
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َعِليٍّ )عليه السالم( يف َنهِج الَبالَغِة َوَغرِيِه ِمَن امَلصاِدِر َثرَوٌة هاِئَلٌة. 
الَبعَض  َبعِضِهُم  دَمِة  خِلِ بيَنُهْم  فيما  للتَّعاُرِف  الناِس  َدعوُة  ثانيًا: 
َعليِه  ُيطَلُق  مِبا  اجمُلَتَمِع  عِف واحلاَجِة يف  الضَّ مَبناِطِق  واالهتماِم 

 . اآلَن العمَل التََّطوُِّعيَّ
ُدُه ِسرَيُة  وَلِة يف ِخدَمِة التنميِة وهذا ما ُتَؤكِّ ثالثًا: َوضُع ِسياَسِة الدَّ

عِب َوَتوِجيهاِتِه ِللُوالِة.  اإلماِم َعِليٍّ )عليه السالم( َمَع الشَّ
َوبالّتالي فإن ِعالَقَة التنميِة البشريِة بتنميِة الذاِت هي عالَقُة حتديٍد 
ُدُه مفهوُم تنميِة الذاِت،  دِّ وَتكاُمٍل وإنَّ َمفهوَم التنميِة البشريِة ُيَ
ُلُه وُيغِنيِه ولِكْن ال َيْلِغيِه، وأيضًا  ُد الُكلُّ اجُلزَء َفُيَكمِّ دِّ َكما ُيَ
َليَس ِعالَقَة َتطاُبٍق َكما َيرى البعُض اآلَخُر، َوَتهُدُف َتنميُة الذاِت 
والتَّواُصِل  الِقياَدِة  َكَمهاراِت  الَعَمليِة  احَلياِة  َمهاراِت  تنِمَيِة  إىل 
ُردوِد إجاباِت اإلماِم َعِليٍّ  َوِمْن جُمَمِل  والَتفاُوِض.  الَوقِت  وَتنِظيِم 
)عليه السالم( ِحنَي َطرحوا َعليِه أسِئَلًة يف إدارِة الذات، ومنها: 
ُق أهداَفَك؟ ِبتقوى اهلِل وإيثاِر طاَعِتِه واتِّباِع ما أَمَر ِبِه  قِّ َكيُف حُتَ
يف ِكتاِبِه وُسنَِّتِه اليت ال َيْسَعُد أحٌد إاّل ِباتِّباِعها وال َيْشقى إاّل َمَع 
ُجحوِدها وإضاَعِتها َوأْن َينُصَر اهلَل ُسبحاَنُه ِبَقلِبِه َوَيِدِه وِلساِنِه َفإنَُّه 
ُم  َل ِبَنصٍر ِمَن اهلِل وإعزاِز ِمْن أَعّز. َكيَف ُتَنظِّ َجَل امُسُه َقد َتَكفَّ
َوقَتَك؟ ِاجَعْل ِلَنفِسَك فيما بيَنَك وبنَي اهلِل أفَضَل امَلواقيِت وأجَزَل 
)أعظَم( تلَك األقساِم َوإْن كاَنت ُكلُّها هلل إذا َصلَحت فيها النِّيَُّة 

ِعيَُّة.  َوَسِلَمْت ِمنها الرَّ
َمَعُهْم؟  ناِجَحٍة  وإقاَمُة عالقاٍت  َمَع اآلخريَن  التواُصُل  َيُتمُّ  َكيَف 
َأْشِعر َقلَبَك بالرمحِة للرعيِة واحملبِة هلم واللطِف بهم وأّما َبعُد فال 

ُتَطِوَلنَّ احِتجاَبَك َعن َرِعيَِّتَك. 
وإنَّ َمهارَة الِقياَدِة َموجوَدٌة يف َشخِصيَِّة اإلماِم َعِليٍّ )عليه السالم(، 
فالُفتوحاِت اإلسالميُة َتشَهُد َلُه وِمنها يوم َخْيرَبٍ ِحيَنما قاَل النَّيِبُّ 
َرُجاًل  َغدًا  الراَيَة  أَلُعِطنَيَّ  »واهلِل  وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  ٌد  مَّ حُمَ
بُُّه اهلل وَرسوُلُه«. وأيضًا ُهناَك ِمَن الصفاِت  ُيِبُّ اهلَل وَرسوَلُه وُيِ
َقلَّ  شخصياٍت  يف  إال  جُتَمُع  ال  اليت  اإلنساِن  ذاِت  يف  الناِدَرِة 
َع َبنَي  نظرُيها ِمثِل َشخِصيَِّة اإلماِم َعِليٍّ )عليه السالم( الذي مَجَ
ا يكوُن  جاُع عاَدًة ال يكوُن حليمًا وإمنَّ جاَعِة، َفالشُّ احِللِم والشَّ
وَء، إاّل  ِبِه السُّ ُيريُد  الُقوَُّة إىل الَبطِش مِبَْن  َتدَفُعُه  َشديدًا، َحيُث 
َد  أنَّ شخصيَة اإلماِم )عليه السالم( خُمَتِلَفٌة وَلُه َموِقٌف َعظيٌم َجسَّ
فاِطَمَة  يَِّدِة  السَّ َبيِت  َعلى  َهَجموا  ِعنَدما  َوُهَو  الِقَيِم  َمعاِني  ُكلَّ 
لمُِ  احلُِ ِصَفُة  َوُهنا كاَنت  بابه  َوأحَرُقو  السالم(  )عليها  ْهراِء  الزَّ
ٍد )صلى  مَّ حاِضَرًة يف َشخصيِتِه حيَنما اسَتْذَكَر َوِصيََّة النَّيِبِّ حُمَ
رِب يف ُمواَجَهِة  ِة اإلسالِم والصَّ اهلل عليه وآله( يف احِلفاِظ على ُأمَّ
أعداِء احَلقِّ َومَجِع مَشِل امُلسِلمنَي َوَعَدِم تفريِقِهْم، َوال َنَتناسى ُقوََّة 
اآلخريَن  عن  وِميَزِتها  وُنضِجها  السالم(  )عليه  اإلماِم َعِليٍّ  ذاِت 
ٍد )ص( ِليفِدَيُه ِبَنفِسِه ِعنَدما أراَد  مَّ حيَنما باَت يف ِفراِش النَّيِبِّ حُمَ
املشِركوَن َقتَلُه، َوَنسَتِدلُّ ِمْن هِذِه امَلواِقِف أنَّ اإلماَم َعِلّيًا )عليه 
السالم( َكْم ُهَو َعظيٌم َوُشجاٌع وأنَُّه مَيَتِلُك أفَضَل وأعظم أنواِع 

الذاِت وِهَي الذاُت احلقيقيُة. 
وعلى هذا األساِس َيسَتِحقُّ اإلماُم َعِلٌي )عليه السالم( ِبأن ُيطَلَق 
َعليِه َمدَرَسٌة يف ُكلِّ جَماالِت احَلياِة َوَليَس فقْط يف َتنميِة الذاِت، 
خِصيِة  الشَّ هِذِه  ِمْن  ِلَنسَتفيَد  أنُفَسنا  َنَتداَرَك  أْن  َعلينا  َفَيِجُب 
ِلتطويِر ذواِتنا أِلَنَّ َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقد َعَرَف اهلَل، وأخريًا نقوُل: 
د َحياَتك  )َدِع الَقَلَق وابَدْأ َحياَتك ِمَن اآلَن وأنَت ُمنعم باحلياة َفَجدِّ
َوإْن ُكنَت َحزينًا َفُكن َمَع اهلِل َيُكِن اهلُل َمَعَك ِباإلصراِر والَعزمَيِة 

حَنَو ذاٍت أفَضل(.                                       

وامَلواِعَظ واحِلَكَم، وتكوَن لنا ُقدوًة يف التنميِة البشريِة وتنميِة 
ذاِتنا َوُهَو اإلماُم َعِليُّ ْبُن أبي طاِلٍب )عليِه السالُم( ِحنَي َنقَرُأ يف 
ُل ِرساَلَتُه  ْلَطِة واحُلْكِم وَنَتأمَّ سرَيِة حياِتِه أثناَء َتَولِّيِه للِخالَفِة والسُّ
ُد أنَُّه كاَن َمهُمومًا َوُمهَتّمًا بأبناِء  موِع الناِس، جَنِ ِللُوالِة وِخطاَبُه جِلُ
اليوَم  ُمصَطَلِحنا  َوَحَسَب  أطياِفِهِم  اختالِف  )اجمُلَتَمِع( على  ِة  اأُلمَّ
َد زعيٍم ديينٍِّ َيعِنيِه  رَّ كاَن ُمهَتّمًا بالتنميِة البشريِة، َومَلْ َيُكن جُمَ
َد حاِكٍم ِسياِسيٍّ  رَّ َنشُر الَعقيدِة وتطبيُق الشريعِة َفَحْسب، وال جُمَ
ُه َتوطيُد ُسلَطِتِه َوُحْكِمِه َبل كاَن صاِحَب َمشروٍع َحضاِريٍّ  َيُهمُّ
َيسَتْهِدُف إسعاَد اإلنساِن وَتفِجرَي طاقاِتِه وَكفاءاِتِه ِلَيَتَمتََّع حِبياٍة 
األساُس  امُلَمهُِّد  ُهَو  وذِلَك  واإلنتاِج  الفاِعليِة  إىل  َوَيتَِّجه  َكرميٍة 
ريعِة َويف ُكلِّ جَماالِت التَّنِمَيِة. َومُيِكُن أْن ُنالِحَظ  ِللَعقيدِة والشَّ
أنَّ َتَوُجهاِت اإلمام َعِليٍّ )عليه السالم( يف حَتقيِق التنميِة الذاتيِة 
أ ِمَن التَّْنِمَيِة البشريِة يف أبعاِدها امُلخَتِلَفِة  اّليت ِهَي ُجزٌء ال َيَتَجزَّ

َوِمنها: 
َر  أواًل: استنهاُض اإلنساِن ِلُيماِرَس َدوَرُه الفاِعَل يف احَلياِة َوِلُيَفجِّ
موِح، َويف ُكلِّ ما ُنِقَل َعِن اإلماِم  طاقاِتِه الكاِمَنَة َوِلَيَتَسلََّح بالطُّ
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أ.م.د خليل خلف بشر / جامعة البصرة / كلية اآلداب

مالمح التفسر يف نهج البالغة

املتأمل يف نهج البالغة جيد مؤلفه مل يتحدد بصعيد واحد فلم يكن فارس احللبة يف ساحة واحدة بل إنه 

صال وجال يف ميادين خمتلفة ال جتتمع بعضها مع اآلخر يف الرجل الواحد، لذا جيب دراسة نهج البالغة 

ال على أساس كونه قمة بالغية يف الكالم والتخاطب فحسب بل على أساس الدور الكبري واخلاّلق الذي 

يؤديه يف حياة املسلمني عاّمة ملا حيويه من مضامني وتوجيهات وإرشادات راقية تعرب عن احملتوى الثقايف 

اإلسالمي األصيل يقدمه سيد األوصياء وأمري املؤمنني)عليه السالم( للمسلمني واإلنسانية.
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ويكون هلذه املضامني والتوجيهات واإلرشادات 
دور عظيم يف احلياة اإلنسانية املعاصرة فتدفع 
فلسفة  وفهم  والتكامل  الرقي  حنو  باإلنسان 
طريق  له  ويقدم  األرض،  يف  اإلنساني  الوجود 
اخلالص ووسائل التغّلب على املشاكل واآلالم 
البالغة:  نهج  مضامني  ومن  منها،  يعاني  اليت 
يتناوهلا  اليت  األغراض  يف  والسعة  الشمول 
اإلمام )عليه السالم(، ومن ذلك تفسري القرآن 
ففيه  البالغة  نهج  منه  الذي مل خيل  الكريم 
)عليه  املؤمنني  أمري  استقاها  تفسريية  نفحات 
السالم( من ثقافته القرآنية فقد كان )خيلط 
القرآن بذاته ويّوله إىل نفسه ويف حياته إىل 
منهج واقعي وإىل ثقافة متحّركة ال تبقى داخل 
تتحّول  إمّنا  الصحائف،  بطون  يف  وال  األذهان 
فالقرآن  احلياة  سري  وأحداثًا حتّول خط  آثارًا 
ال مينح كنوزه إال ملن يقبل عليه بهذه الروح، 
روح املعرفة املنشئة للعمل، إّنه مل يأت ليكون 
كتابًا عقليًا وال كتابًا أدبيًا، وفنًا وال كتاب 
قصة وتاريخ وإن كان هذا كله من حمتوياته 
تدّبره  ما  إمّنا جاء ليكون منهاج حياة، وهذا 
فكان  القرآن  من  السالم(  )عليه  علي  اإلمام 
معه فكرًا وعماًل(، وملا كان التفسري شقني: 
نظري وتطبيقي فقد كان ألمري املؤمنني )عليه 
السالم( الدور األهم بعد رسول اهلل )صلى اهلل 
عن  فضاًل  التطبيقي  اجلانب  يف  وآله(  عليه 
من  الكثري  عنه  ورد  فقد  النظري  اجلانب 
البالغة،  نهج  يف  السيما  التفسريية  النفحات 

ومن هذه النفحات التفسريية:
اللَُّهمَّ  َأَحُدُكْم  َيُقوَلنَّ  اَل  السالم(:  )عليه  قوله 
ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلِفْتَنِة أِلَنَُّه َلْيَس َأَحٌد ِإالَّ َوُهَو 
َفْلَيْسَتِعْذ  اْسَتَعاَذ  َمِن  َوَلِكْن  ِفْتَنٍة  َعَلى  ُمْشَتِمٌل 
ِت اْلِفَتِ َفِإنَّ اهللََّ ُسْبَحاَنُه َيُقوُل َواْعَلُموا  ِمْن ُمِضالَّ
ا َأْمواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َوَمْعَنى َذِلَك َأنَُّه  َأمنَّ
اِخَط  السَّ  َ ِلَيَتَبنيَّ َواأْلَْواَلِد  ِباأْلَْمَواِل  َترِبُُهْم  خَيْ
اِضَي ِبِقْسِمِه َوِإْن َكاَن ُسْبَحاَنُه َأْعَلَم  ِلِرْزِقِه َوالرَّ
الَّيِت  اأْلَْفَعاُل  ِلَتْظَهَر  َوَلِكْن  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  ِبِهْم 
ُيِبُّ  َبْعَضُهْم  أِلَنَّ  َواْلِعَقاُب  الثََّواُب  ُيْسَتَحقُّ  ِبَها 
َتْثِمرَي  ُيِبُّ  َوَبْعَضُهْم  اإْلَِناَث  َوَيْكَرُه  ُكوَر  الذُّ
البالغة  نهج  اِل)شرح  احْلَ اْنِثاَلَم  َوَيْكَرُه  املَاِل 
ج248/18(. قال الرضي: وهذا من غريب ما 

مسع منه يف التفسري.
من  القرآنية جمموعة  اآليات  من  يستنبط  قد 
املفاهيم من ذلك االستغفار الذي يكون سببًا 
السالم(:  قوله)عليه  يف  كما  والرمحة  للرزق 
ِلُدُروِر  َسَببًا  ااِلْسِتْغَفاَر  ُسْبَحاَنُه  اهلل  َجَعَل  )َوَقْد 
ْلِق، َفَقاَل ُسْبَحاَنُه: ) اْسَتْغِفُروا  ِة اخْلَ ْزِق َوَرمْحَ الرِّ

اًرا }نوح/10{  َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ
}نوح/11{  ْدَراًرا  مِّ َعَلْيُكم  َماء  السَّ ُيْرِسِل 

َجنَّاٍت  لَُّكْم  َعل  َوجَيْ َوَبِننَي  ِبَأْمَواٍل  ِدْدُكْم  َومُيْ
اْسَتْقَبَل  اْمَرًء  اهللَُّ  َفَرِحَم  َأْنَهاًرا(،  لَُّكْم  َعل  َوجَيْ

َتْوَبَتُه َواْسَتَقاَل َخِطيَئَتُه وَباَدَر َمِنيََّتُه(.
يف  األوىل  بآيتني:  مستشهدًا  قوله  يف  ومثله 
يِف  َفاْسَعْوا   ..( اإلنفاق:  يف  والثانية  النصر، 
َرَهاِئُنَها  ُتْغَلَق  َأْن  َقْبِل  ِمْن  ِرَقاِبُكْم  َفَكاِك 
َأْسِهُروا ُعُيوَنُكْم َوَأْضِمُروا ُبُطوَنُكْم َواْسَتْعِمُلوا 
ِمْن  َوُخُذوا  َأْمَواَلُكْم  َوَأْنِفُقوا  َأْقَداَمُكْم 
َأْجَساِدُكْم َفُجوُدوا ِبَها َعَلى َأْنُفِسُكْم َواَل َتْبَخُلوا 
ِبَها َعْنَها َفَقْد َقاَل اهللَُّ ُسْبَحاَنُه:)ِإن َتنُصُروا اهللََّ 

َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم }حممد/7{(،
َوَقاَل َتَعاىَل:)َمن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرًضا َحَسًنا 
َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌم }احلديد/11{(، 
وكذا يف استشهاده باالستنصار، واالستقراض، 
يف  الفضل  بآية  اخلطبة  نهاية  مذياًل  واالبتالء 
قوله)عليه السالم(: ) َفَلْم َيْسَتْنِصْرُكْم ِمْن ُذلٍّ 
َوَلُه  اْسَتْنَصَرُكْم  ُقلٍّ  ِمْن  َيْسَتْقِرْضُكْم  َومَلْ 
ِكيُم.  َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ ُجُنوُد السَّ
َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخَزاِئُن  َوَلُه  َواْسَتْقَرَضُكْم 
َأيُُّكْم  َيْبُلَوُكْم  َأْن  َأَراَد  ِميُد.  احْلَ اْلَغيِنُّ  َوُهَو 
َمَع  َتُكوُنوا  ِبَأْعَماِلُكْم  َفَباِدُروا  َعَماًل  َأْحَسُن 
َوَأَزاَرُهْم  ُرُسَلُه  ِبِهْم  َراَفَق  َداِرِه  يِف  اهللَِّ  ِجرَياِن 
َحِسيَس  َتْسَمَع  َأْن  اَعُهْم  َأمْسَ َوَأْكَرَم  َماَلِئَكَتُه 
َناٍر َأَبدًا َوَصاَن َأْجَساَدُهْم َأْن َتْلَقى ُلُغوبًا َوَنَصبًا 
ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء َواهللَُّ ُذو اْلَفْضِل  ذِلَك َفْضُل اهللَِّ 
َعَلى  املُْسَتعاُن  َواهللَُّ  َتْسَمُعوَن  َما  )َأُقوُل  اْلَعِظيم 
اْلَوِكيُل(. َوِنْعَم  َحْسُبَنا  َوُهَو  َوَأْنُفِسُكْم  َنْفِسي 

)نهج البالغة:ج113/2(
اإلمام األخرى يف تفسري  ومن مميزات أسلوب 
آيات الذكر احلكيم أنه مييل إىل ما يسميه 
البالغيون: التذييل، وهو أن خيتتم كالمه بآية 
وهذا كثري يف كالمه  الكريم،  القرآن  من 
إمعانًا يف التأثري والسيما يف اخلطب اليت تدعو 
إىل الوعظ والنصح والدعوة إىل القتال والتنفري 
من الدنيا والتذكري باآلخرة والدعاء والرتغيب 
والرتهيب أما يف اخلطب اليت تدعو إىل التوحيد 
وخلق اإلنسان واحليوان والسماء واألرض. فله 

بيان غاية يف اإلبداع والروعة
ويف نهج البالغة تفسريات موجزة أللفاظ قرآنية 

يستشهد بها اإلمام يف حكمه، ومن ذلك:
ِيَينَُّه َحياًة  ُسِئَل )عليه السالم( َعْن َقْوِلِه َتَعاىَل :حُنْ

َطيَِّبًة، َفَقاَل ِهَي اْلَقَناَعُة.
َقاَل)عليه السالم(: يِف َقْوِلِه َتَعاىَل: ِإنَّ اهللََّ َيْأُمُر 
َواإْلِْحَساُن  اإْلِْنَصاُف  اْلَعْدُل  َواإْلِْحساِن،  ِباْلَعْدِل 

ُل. التََّفضُّ
ْهُد ُكلُُّه َبنْيَ َكِلَمَتنْيِ ِمَن اْلُقْرآِن، َقاَل  قوله: الزُّ
فاَتُكْم  ما  َعلى  َتْأَسْوا  ِلَكْيال   ( ُسْبَحاَنُه:  اهللَُّ 

َوال َتْفَرُحوا مِبا آتاُكْم (..
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الصلوات عليهم واالستمرار على ذكرهم ألن هلم مكانة كبرية 
عند اهلل تعاىل.

• توجيه اإلمام علي )عليه السالم( لكميل النخعي أنه ال يأخذ 
العلم واملعرفة اال عن طريق أهل البيت )عليهم السالم( ألنهم خزنة 
العلم ومنبعه األصيل وورثة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وأن 

احلرص على األخذ منهم جيعل الفرد جزًء منهم ويسب عليهم.
وكيفية  األخالق  السالم( مبكارم  )عليه  علي  اإلمام  اهتمام   •
التعامل مع األفراد يف اجملتمع وأنه من الواجب أن يكون الفرد 
الذي  اخلادم  حتى  وطموحاتهم  وآماهلم  اآلخرين  آالم  متحسسا 
يعيش معه، فاألخالق هي اليت جتعل اإلنسان مقبواًل من اآلخرين 
والوسيلة  األداة  وهي  وربه،  مواله  عليه  راضيًا  قومه  يف  حمرتما 
لرقي الفرد ومنو شخصيته فمكارم األخالق من تواضع وعفة هي 

مجال املؤمن وزينته ومسوه ونبله.
اآلخرين  مواساة  ضرورة  على  السالم(  )عليه  اإلمام  تأكيد   •
ولو  مادية  إمكانيات  من  اإلنسان  لدى  مبا  الفقراء  وخصوصًا 
بسيطة فاحلق الشرعي هو سر منو وزيادة األموال وجعل الربكة 
واخلري فيها ومن ثم فإن الصدقات تنمى عند اهلل جل وعال فقد 
على  املؤمنني  تربية  إىل  وصيته  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  سعى 
مبا  واملعوزين  واحملتاجني  الفقراء  مع  املشاركة  وعلى  الصدقة 
يتيسر لدى اإلنسان ولو بالشيء البسيط والقليل، ألنها من أعظم 
أبواب اخلري والرب، وخصوصًا إن كانوا من ذوي القربى أي صلة 
الرحم، وأن الصدقة تنمو وتربو عند اهلل تعاىل وهي وقاية من نار 

مفرتض  معصوم  إمام  من  خرجت  املباركة  الوصية  هذه  إن   •
بد  ال  عمل  دليل  مبثابة  كانت  وهي  للمؤمنني  وأمري  الطاعة 
لإلنسان الذي يريد الفالح والنجاح يف دنياه وآخرته أن يسري عليها 
ويتخذها نرباسًا ينري طريق حياته وخارطة خلطواته وُسلمًا لنجاحه 

وضمانًا لفالحه.
)رضوان  النخعي  زياد  بن  باسم كميل  الوصية قد خصت  إن   •
اإلمام علي  وقربه من  دليل على مكانته  عليه( وهذا  تعاىل  اهلل 
)عليه السالم( وأنه من حواريي اإلمام )عليه السالم( ومن خاصته، 
ومواليه  شيعته  لكل  خبطابها  موجهة  نفسه  الوقت  يف  لكنها 

وحمبيه ليعملوا بها ويطبقوها يف حياتهم.
• تضمنت الوصية املباركة حماور متعددة انطلق فيها اإلمام علي 
هادفة  علمية  دينية  انطالقة  منها  السالم( يف كل حمور  )عليه 
عكست ما لدى اإلمام علي )عليه السالم( من أدب وأخالق وعلم 
علمه إياها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله ( وهو بدوره يوصل هذه 

احملاور للمؤمنني ليجعلوها جزًء من سلوكياتهم وتصرفاتهم.
•   يرى اإلمام علي )عليه السالم( أنه من الضروري أن يكون بدء 
اليوم باسم اهلل سبحانه وتعاىل واللجوء إليه وأنه ال حول وال قوة إال 
به ومبعونته وسداده فاالتكال على اهلل تعاىل ينجي العبد ويفظه 

من موبقات الدنيا ومن منزلقاتها الكبرية.
• حرص اإلمام علي )عليه السالم( على أن يكون للمؤمن اتصال 
الطاهرين)عليهم  وآله  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد  بالنيب  قوي 
السالم( بوصفهم الكهف املنيع الذي ال بد من اللجوء إليه وجتب 

استنتاجات تربوية من 
وصية اإلمام علي )عليه السالم( 

إىل كميل بن زياد  
أ.د.نـجم عبداهلل املوسوي  

كلية الرتبية - جامعة ميسان

ترك لنا أمير المؤمنين علي ) عليه السالم ( تراثًا علميًا وتربويًا ونفسيا ثريًا يستحق أن نمعن النظر 
فيه وتقرأه  قراءة واعية دقيقة لتبيان ما فيه من دروس وعبر وعظات من شأنها أن تسهم في 
الكمال  السمو والتعالي في درجات  إلى مصاف  صقل سلوكنا وشخصياتنا وتهذيبها والرقي بها 

التي يريدها اهلل تعالى منا .
التي تعتبر بمثابة موسوعة  التراث تجلت وصيته المباركة إلى كميل بن زياد النخعي     ومن هذا 
تربوية وأخالقية احتوت على سمات وصفات اإلنسان الناجح والعبد القريب إلى اهلل تعالى ، وهي 
ال تقل شأنًا عن ما صدر عنه ) عليه السالم ( من عهد ووصايا وخطب وتوجيهات وإرشادات وحكم ، 

ومن خالل تسليط الضوء على الوصية نستطيع أن نستنتج األمور اآلتية :
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املعصية جيمل  على  فهو حمرض  للمؤمنني  ينصبها  اليت  الفخاخ 
بني  العداوة  ويصنع  املعصية  ويسول  الشرك  وينصب  املوبقات 
الناس، وعليه ال بد من التحرز والتحصن منه ووقاية شره واللجوء 

إىل اهلل تعاىل واالستعانة به على الشيطان الرجيم .
• يلزم اإلمام علي )عليه السالم( كميل بن زياد النخعي واملؤمنني 
بأداء الفرائض والواجبات اليت أوجدها اهلل سبحانه وتعاىل وفرضها 
على املسلمني واملؤمنني والفرائض سوف يسألكم اهلل عنها وأما 

النوافل فهي تعني املؤمن على أهوال يوم القيامة ويوم الطامة .
• يريد اإلمام علي )عليه السالم( يف وصيته املباركة أن تكون 
األفعال العبادية الواجبة من صالة وصوم وصدقة وغريها سلوكًا 
أن تكون  أي  وأقواله  وأفعاله  الفرد  مؤثرًا يف شخصية  حقيقيًا 
صادرة من القلب الواعي ال من اجلوارح ال أن تتحول إىل سلوك 
روتيين رتيب، فالعربة ليس بكثرة الصالة والصيام وغريهما بل يف 

اإلخالص هلل تعاىل والصدق واخلضوع والذل بني يدي اهلل . 
• أشار اإلمام علي )عليه السالم( إىل أهمية الشكر واحلمد يف 
مسرية اإلنسان يف هذه احلياة، ألن نعم اهلل اليت أنعم بها علينا 
ال ميكن أن تعد وال حتصى فاإلنسان الذي يس بهذه النعم ال 
بد من أن يشكر املنعم وجيعل نفسه دائما يف دائرة االعرتاف هلل 
بفضله وجوده ونعمه فيجب الشكر والتحميد والتمجيد والتسبيح 

والتقديس للذات اإلهلية إعرتافا بالفضل واملن من اهلل تعاىل .
يف  واضحة  أهمية  األمانة  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  أعطى   •
وصيته لكميل وجعلها شعارًا وعنوانًا للمؤمن احلق فاألمانة جيب 
ان تؤدى إىل أصحابها وأهلها سواء كانوا أبرار أم فجرة وبغض 
النظر عن دينهم وانتمائهم وقومياتهم، وهذه تعليمات السماء وسنة 
الرسول الكريم )صلى اهلل عليه وآله( وهو يف ساعاته األخرية .  

أهل  دور  املباركة  وصيته  يف  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  بني   •
اليت  املقامات  وأن  وجناتها  األمة  قيادة  يف  السالم(  )عليه  البيت 
لديهم هي من عند اهلل سبحانه وتعاىل والذي يعرض عنهم ليس 
منهم وال من الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وال من اهلل تعاىل وأنهم 
هم املتقون وهم احملسنون وهم األولياء وهم األئمة وبهم النجاة من 
النار ومن العذاب، فأهل البيت )عليه السالم( هم الثقل األصغر 
النجاة وسبل  القرآن الكريم وهم سفن  الثقل األكرب وهو  بعد 

اهلداية والرشاد.
رائعا  توجيها  وصيته  يف  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  استعرض   •
لكميل بن زياد ولنا مجيعا أن نتجنب نار جهنم فكأنه يوضح لنا 
صورة أبوابها مقفلة موثقة مطبقة فال جميب ألصحاب النار وال 
إغاثة وال رمحة وال شفقة وال عطف وينادون بالغوث وجيابون هلم 
إنكم ماكثون فيها، هذه الصورة خميفة جدًا وتبعث على احلزن 
النار وتشجع املؤمنني على بذل قصارى جهدهم يف  واخلوف من 
االبتعاد عنها واحلذر منها لكي ال تأخذهم احلسرة والندامة يوم 

ال ينفع مال وال بنون .        
 ويف اخلتام جيب ان نذكر ان هناك مضامني أخرى عديدة محلتها 
وصية اإلمام علي )عليه السالم( إىل كميل بن زياد النخعي حتتاج 
ومت  إيضاحها  عالية ال ميكن  وفيها مضامني  أدق  تفاصيل  إىل 
تاركا   ، املباركة  وصيته  يف  الرئيسة  اإلشارات  على  الرتكيز 
للقارىء اللبيب أن يطلع على وصية اإلمام لريى وجيد فيها الكثري 
من املاء الذي يروي الظمأ ويسقي الروح بعبارات صدرت من اإلمام 
دار  الدارين  الفرد حقق سعادة  بها  التزم  إن  السالم(  )عليه  علي 

الدنيا ودار اآلخرة . 

جهنم ومن العذاب .
• استعرض اإلمام علي )عليه السالم( جانبًا بايلولوجيا مهما يف 
حياة األفراد أال وهو مسالة األكل والشرب وحرصه على أهمية 
فالطعام ضروري  اإلسالمية  الشريعة  يف  وأخالقه  وآدابه  الطعام 
له  تضمن  هناك ضوابط  ولكن  احلياة  قيد  على  اإلنسان  لبقاء 
اليت  اإلطعام  مسة  هناك  أن  وكما  بسالمة،  واألكل  العافية 
بني  والتكاتف  التكافل  حالة  وتنمي  االجتماعي  اجلانب  تقوي 
أفراد اجملتمع الواحد وحالة اإلطعام تساعد على  دوام اخلري وهو 
ضروري ملواساة اآلخرين ومساعدتهم والعطف عليهم وهي جزء من 

اإلحساس بعوز الفقراء وعونهم وخدمتهم.
• أكد اإلمام علي )عليه السالم( على مسالة املؤاخاة بني املؤمنني 
وعلى  ورسوله  اهلل  على حمبة  مبنية  مؤاخاة حقيقية  وأن تكون 
وفق مبادئ اهلل  والرمحة والتعاون بني املؤمنني، وأن املؤمن جيب 
أن يكون حريصا على أسراره فال يبوح بها ال ملن هو أهل حلفظ 
السالم( يضع  اإلمام )عليه  أن  السر وكتمانه وعالوة على ذلك 
معايري للحكم على األخ الصحيح واملخلص والويف واليت منها عدم 
اخلداع  وعدم  اجلريرة،  عند  الغفلة  وعدم  الشدة،  عند  اخلذالن 
أصلحه  خطأ  رأى  وإن  احلاجة  عند  تركه  وعدم  السؤال،  عند 

وعدله وقومه.  
• يضع اإلمام علي )عليه السالم( جمموعة من احلقائق يف مسالة 
اجملادلة أو احلوار فريى أنه من الواجب أن يكون الشخص الذي 
أو  اجلدال  فإن  وإال  وعقالئية  فكرية  مرتكزات  لديه  حتاوره 
احلوار ال جيدي نفعا مع اآلخرين من اللذين يملون صفة اجلهل 

واخلسة والوضاعة.
• أرشد اإلمام علي )عليه السالم( كميل النخعي إىل مسالة مهمة 
جدا وهي االبتعاد عن الظلمة والظاملني وعدم الوقوف على أبوابهم 
أو مساندتهم واالختالط معهم حتى ال تتأثر شخصيتك بهم وتصبح 
مثلهم، إال يف حالة اضطرار مع ضرورة املداومة على ذكر اهلل 

وتعظيمه لتكفي شرهم وتذكريهم باهلل تعاىل .  
• نبه اإلمام علي )عليه السالم( إىل مسألة مهمة أال وهي مسالة 
العفة اليت يقصد بها عفة الفرج وعفة البطن وأن اإلنسان حتى 
يكون يف مصاف العباد احلقيقيني هلل تعاىل جيب عليه أن يتحلى 
سالمة  مصدر  هي  العفة  وأن  والعفة  والصرب  والتجمل  بالتحمل 
اإلنسان وحفظه وبها يمي اإلنسان نفسه من الفواحش والكبائر 

والرذائل. 
• تأكيد اإلمام علي )عليه السالم( يف وصيته على مبدأ األخوة 
بني املؤمنني وأنها ضرورة قائمة يف بناء اجملتمع املؤمن واملسلم، 
وأن التعاون بني املؤمنني حالة إجيابية تقوي عزميتهم حيث يسند 
بعضهم بعضا وأن يكون تعاون املؤمنني على اخلري والرب والتقوى 
واالبتعاد عن كل ما يسخط الرمحن ويرضي الشيطان وال خيذلن 
يتاج  حينما  يرتكه  وال  وال خيدعه  الشدة  عند  أخاه  أحدكم 

إليه .
• نظر اإلمام علي )عليه السالم( يف وصيته نظرة واقعية للتعامل 
إفشاء  وعدم  منهم  واحلذر  احليطة  وألخذ  واملناوئني  األعداء  مع 
يضعف  ألنه  يذهلم  مبا  هلم  واالنقياد  إليهم  واخلنوع  هلم  األسرار 

املؤمنني ويقوي شوكة اخلصوم .
• أفرد اإلمام علي )عليه السالم( جانبًا مهما من وصيته يف كيفية 
مواجهة الشيطان وجنوده وأنصاره وأعوانه وأنه عدو لإلنسان البد 
ومن  وساوسه  ومن  منه  واحلذر  احليطة  وأخذ  منه  االحرتاز  من 
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شهر رمضان)مناسبات خالدة(
هو شهر التوبة والعبادة وإصالح النفوس،هو شهر العمل والجهاد والعطاء والمناسبات العظيمة 
والخالدة،وليس شهر الكسل والخمول،ففي هذا الشهر المبارك تحّل ليلة القدر التي هي بداية 
لسنة التقدير والتدبير،ففيها يفرق كل أمر حكيم،وفيه تقدّر مقادير العباد من اآلجال واالرزاق 

واالستحقاق والقضاء والقدر.
  فهي الليلة التي وصفها القرآن بقوله:



ورزقت منها الولد وحرمت من غريها(

ويف هذا الشهر تويّف أبو طالب- عّم الرسول)صلى اهلل عليه 
والذي قال فيه رسول  وآله( وحامي دعوته، واملدافع عنه، 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )مانالت قريش ميّن ما أكره حتى 

تويّف أبو طالب(.
وكانت وفاته يف اليوم العاشر من شهر رمضان، ولقد كان 
لفقد أبي طالب وخدجية وقع عظيم األثر على نفس رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أثار فيها احلزن الشديد واالحساس 

بالفراق املؤمل، فسّمي ذلك العام ب)عام األحزان(.
االمام  ولد  املبارك  الشهر  هذا  من  عشر  اخلامس  ويف 
السبط الكريم احلسن بن علي)عليه السالم(وهو أحد أهل 
البيت)عليهم السالم( الذين شهد القرآن والسّنة بطهارتهم 
وقرابتهم ووّدهم والوالء هلم والصالة عليهم واالقتداء بنهجهم.

وقد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )احلسن واحلسني 
سّيدا شباب أهل اجلّنة(

إن  إمامان  وآله(: )احلسن واحلسني  وقال )صلى اهلل عليه 
قاما وإن قعدا(.

الفرقان  معركة  بدر،  معركة  وقعت  الشهر  هذا  ويف 
ذلك  اهلجرة،  من  الثانية  الّسنة  من  السابع عشر  اليوم  يف 
اليوم الذي حتقق فيه النصر للهدى واإلميان على الكفر 
والضالل، وبدأ تاريخ البشرية يسري باجتاه جديد،هو اجتاه 

خط األنبياء )عليه السالم(.
  ويف هذا الشهر املبارك رزئت األمة اإلسالمية بفقد أعظم 
لواء رسول  الرجال إميانا ،وحامل  وأول  شخصّية إسالمية 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله(يف دعوته وجهاده،زوج فاطمة بنت 
حممد )صلى اهلل عليه وآله(،وأحب الرجال إىل قلبه،اإلمام 
على جرمية  أقدم  فقد  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي 

اغتياله أحد زعماء اخلوارج )عبد الرمحن بن ملجم(
وضربه وهو ساجد يف صالة الصبح يف حمرابه،عندما كان 
يؤم املسلمني يف مسجد الكوفة يف التاسع عشر من هذا 
الشهر سنة )٤٠( للهجرة،وبقي )عليه السالم( يعاجل جرحه 
ثالثة أيام،حّتى استشهد يف اليوم احلادي والعشرين من هذا 

الشهر .
)صلى  حممد  نبيه  على  اهلل  فتح  املبارك  الشهر  هذا  ويف 
اهلل عليه وآله(الفتح العظيم)فتح مكة( من دون حرب وال 
قتال، فخضع املشركون وحطمت األوثان وحتررت الكعبة 
من الشرك والوثنية والفساد،وسقط حصن الشرك والعداء 
رمضان يف  من شهر  والعشرين  احلادي  اليوم  لإلسالم يف 

الّسنة الثامنة من اهلجرة.
واألجواء  باملناسبات  مليء  الشهر  هذا  أن  نعرف  عندما 
الشعائر  هذه  بإحياء  نهتم  أن  اإلسالمية،علينا  والشعائر 
واالحتفاالت  والدروس  اخلطب  طريق  عن  بها  والتذكري 
وجمالس الذكر واإلحياء وتعريف املسلمني بها وتوضيح ما 
فيها من الدروس واملواعظ والعرب، وأن نصنع يف هذا الشهر 
جوًا إسالميًا ذا حرمة وقدسّية يف النفوس،علينا أن حنافظ 
بالتجاهر  إليه  الشهر،وأن مننع من يسيء  على حرمة هذا 
واحلفاظ  بالشعائر،  العبث  أو  املنكرات،  وفعل  باالفطار 

عليها، وتعميق معنيها يف النفوس والعقول.

وُح ِفيَها  ُل املَاَلِئَكُة َوالرُّ )َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر * َتَنزَّ
اْلَفْجِر( َمْطَلِع  َحتَّى  ِهَي  َساَلٌم   * َأْمٍر  ُكلِّ  ِمْن  َربِِّهْم  ِبِإْذِن 

القدر/٣-٥
وهي اليت وصفها بقوله:

)ِإنَّا َأْنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن * ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ 
َأْمٍر َحِكيٍم * َأْمًرا ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلنَي (الدخان/٣-٥

وهي كما قال االمام الصادق )عليه السالم(: )ليلة القدر هي 
أول السنة وهي آخرها( الوسائل :ج٤،ص٢٥7

قال أحد أصحاب اإلمام الباقر )عليه السالم(سألته:
  )عن قول اهلل عّزوجّل(إنا أنزلناه يف ليلة مباركة( قال:نعم،هي 
العشر  رمضان،يف  شهر  سنة، يف  وهي يف كل  القدر  ليلة 
ليلة القدر،قال اهلل عّزوجل  األواخر،فلم ينزل القرآن إال يف 
:)فيها يفرق كل أمر حكيم( قال: يقدر يف ليلة القدر كل 
شيء يكون يف تلك السنة اىل مثلها من قابل من خري وشّر 
وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق،فما قدّر يف تلك السنة 
ليلة  وقضي فهو احملتوم،وهلل عّز وجل فية املشية،قال: قلت 
القدر خري من الف شهر،أي شيء عين بذلك ؟قال :الصاحل 
يف  العمل  من  اخلري،خري  وأنواع  والزكاة  الصالة  فيها،من 
ألف شهر،ليس فيها ليلة القدر،ولو ال ما يضاعف اهلل تبارك 
للمومنني مابلغوا،ولكن اهلل يضاعف هلم احلسنات( وتعاىل 

الوسائل: ج٤/٢٥6
العشر  وآله( خيّص  اهلل عليه  اهلل )صلى  لذا كان رسول    
االواخر من شهر رمضان بالتفرغ للعبادة واالجتهاد فيها،كما 
رسول  )كان  السالم(  الصادق)عليه  االمام  حديث  مّرعلينا 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( إذا دخل العشر األواخر شد املئزر 

واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة.
ميزان احلكمة:ج2058/3

  فتلك فضيلة من فضائل هذا الشهر،ومناسبة عظيمة من 
املناسبات اليت ّقدرها اهلل سبحانه.

القدر،  ليلة  السالم(عن  )عليه  البيت  أهل  أئمة  أحد    سئل 
فقال :

  )تنزل فيهااملالئكة والكتبة اىل السماء الدنيا فيكتبون 
عنده  العباد،وأمر  يصيب  أمرالّسنة،وما  يف  يكون  ما 
مايشاء،وميحو  مايشاء،ويؤخر  املشية،فيقدم  موقوف،وفيه 

ويثبت،وعنده أّم الكتاب( الوسائل:ج٤/ص٢٢٥
القرآن احلكيم على  املبارك  الشهر  نزل يف هذا    وكما 
الكتب  نزلت  وآله(  عليه  اهلل  حممد)صلى  االمني  الرسول 
الّسماوية الكربى على األنبياء )عليهم السالم( يف هذا الشهر 

أيضًا.
  فقد روي عن اإلمام الصادق )عليه السالم(:

  )ُأنزلت التوارة يف ست مضني من شهر رمضان،ونزل اإلجنيل 
يف أثين عشر مضت من شهر رمضان ونزل الفرقان يف ليلة 

القدر(احلر العاملي/الوسائل/ج٤/ص٢٥6
عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  زوجة  توّفيت  الشهر  هذا  ويف    
وآله(، وأول من آمن به وصّدقه، وأّم العرتة الّطاهرة، خدجية 
الكربى،واليت قال فيها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(يف 

حماورته لزوجته عائشة:
)ما أبدلين اهلل خريًا منها،كانت أم العيال،ورّبة البيت،آمنت 
بي حني كّذبين الّناس، وواستين مباهلا حني حرمين الّناس، 
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إنَّ من مجيِل القول أْن يكوَن الكاتُب بعيدًا عن التعصب والغلو 
وما يكتبه نابع عن إميانه باملبادئ اإِلنسانية اليت فطر اهلل عليها 
بين آدم دون استثناء إال من غلبه هواء وأزله الشيطان، ولذلك 
كان كتاب )اإلمام علي أسد اإلسالم وقديسه( يمُل بصمًة 
واضحَة املعامل لكاتبه املنصف يف إظهار جوهر املوضوع الذي 

كتب فيه. 
الكتابية حول  املباراة  عام ١966م مبسابقة  املؤلف يف  اشرتك 
شخصية أمري املؤمننَي )عليه السالم(، إذ يصف السيد جواد شرب 
أمني اللجنة املشرفة يف مقدمته للكتاب بالقول )هذا الكتاب 
اإلمام  نفسّية  وحّلل  فأوعى،  وأمتعها، مجع  الكتب  أنفس  من 
فأجاد التحليل، ووقف على خزائن درر اإلمام وكلماته القصار 
... وإّنك لتقرأ من خالل تلك السطور  فاختار أضوأها وأنورها 
وداعة الكاتب وطيب نفسه وطهارة قلبه وسالمة ذاته، وكيف 

انصهرت تلك النفس حبّب اإلمام وتبجيله وتقديره(
دفعه احلب بعد قراءته لسرية اإلمام والكتب األخرى اليت تريد 

النيل منه وانقسام الناس فيه على أنه دليل على عظمته. 
ويذكر املؤلُف املسيحي األردني روكس بن زائد العزيزي عندما 
كنت يف اخلامسة والعشرين من عمري، كتبُت مقااًل بعنوان 
)قديس اإلسالم( وقرأته لصديق لي، فقال: )هذا شعر! لكن ثق 
ُتْعِجب املسلمني؟ ستكون مّتهمًا  النصارى وال  بأّنَك لن ترضي 

على أي حال! 

فطويت املقال وها أنا بعد أكثر من مخس وثالثني سنة أشعر بأنَّ 
سحر هذه الشخصّية جيذبين .. 

)عليه  علي  اإلمام  حياة  من  متعددًة  جوانَب  الكاتُب  استعرض 
السالم( وأهّم احملطات اليت كانت مبثابة جتلي القيم اإلنسانية 
بأمجل صورها يف التعامل مع خمتلف أصناف اجملتمع يف مخسة 
يف  املسلمني  لكتب  التَأرخيية  النصوص  حقائق  تناولت  أبواب 
تفضيل اإلمام )عليه السالم( ويعدها دلياًل ال يقبل الشك، ويشري 
مستغربًا بَأنَّ كلَّ شيٍء ممكن إاّل إقناع احلاسد الذي يسد عليًا 
على مسعته احلسنة وفضائله الكثرية اليت تثري عاصفة من احلسد 

والبغضاء وال يوجد سبيل إىل وأدها أو إىل تالفيها.
بأسلوب  أخرى  تارًة  وبالتحليل  تارة  بالتساؤل  امتزج كالمه  وقد 
قصصي مجيل يكون فيه الواقع كما هو اىل جانب الدليل، وحني 
تقرأ ما َكتَِب جتد أنَُّه قد مجع من كلِّ شيٍء، شيئًا ، تتبع كل 
ما ورد يف تَأرخينا اإلسالمي يف فرتة تعدُّ من أشدِّ الفرتات الصعبة 
واحلرجة بعد رحيِل النيبِّ األكرم)صلى اهلل عليه وآله( وما جرى 

حبق ابن عمه وأهل بيته الطيبني الطاهرين. 
خيتم املؤلُف الكتاَب فيقول )سيقول بعض الذين ما تعّودوا الصدق 
من  كأنه  لإلمام  متحّمس  العزيزي  )إّن  َدين:  اجملرَّ واإلخالص 
الشيعة( احلقُّ إّني لسُت شيعيًا ولسُت مسلمًا بل أنا عربيٌّ نصرانيٌّ 
، ومن هنا تعّلمت َأْن أقوَل ما أعتقد حّقًا، كائنة ما  كاثوليكيٌّ
ليس  الناس  من  العظيَم  َأنَّ  أعتقد  هذا  فوق  وأنا  نتائجه  كانت 

ملكًا لفرقة وال حكرًا لدين أو مذهب(.

الكاتب املسيحي روكس بن زائد العزيزي
وكتابه )اإلمام علي أسد اإلسالم وقديسه(

اسعد زوين
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إعداد:
احمد الكعبي

الرادود كرار ابو غنيم للوالية 
األقرب إلي بالقراءة مدينتي النجف األشرف 

لها روحية وقدسية 

قصائد بخط شاعرها
الشاعر عبد الحسني ابو شبع

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ عبد اهلل طخــــــــاخ

الشيخ الرادود املاّل عبد املحمد)رحمه اهلل(



- البطاقة الشخصية؟
كرار بن خضري بن ناجي آل بو غنيم من سكنة طرف الّعمارة 
دراسيت يف  ١9٨٢م، مل أكمل  عام  ولدت  األشرف  النجف  يف 
من  شخصيًا  بي  مرت  اليت  الظروف  بسبب  لألسف  املتوسطة 
يف  البعث  وحزب  الصدامي  األمن  من  ومالحقات  مضايقات 

التسعينات من القرن املنصرم.

- كيف كانت البدايات بالتشرف يف خدمة املنرب احلسيين؟
كانت القصيدة األوىل اليت قرأتها للشاعر أمحد الشافعي يف 
البعثية لكن استطعنا  املضايقات  النجف األشرف رغم  بيوتات 
أن نقدم من خالل اجملالس احلسينية بدعم من اإلخوة األكارم 

يف ذلك الوقت.

 هذا يعين أنك تأثرت باجملالس اليت يقرأ فيها الرواد الكبار ؟
بالتأكيد فقد تأثرت باملرحوم الشيخ وطن النجفي الذي تأثرت 
حواراته  أحدى  يف  ذكرني  وهو  له  متابعًا  وكنت  كثريًا  به 
املنرب  خدمة  يف  وكبريًا  زاهرًا  مستقباًل  لي  بأن  الصحفية 
النجفي  احلسيين، وكذلك األستاذ املرحوم احلاج عبد الرضا 
الذي كان يدعو لنا باملوفقية من على منابره وقد شاركته يف 

القراءة يف النجف وسوريا وايران.

الرادود كرار ابو غنيم للوالية 
األقرب إلي بالقراءة مدينتي النجف األشرف لها روحية وقدسية 

الزالت سماء النجف األشرف تمطر بالمبدعين الرائعين المتميزين األفداد في مختلف االصعدة من رجاالت 
العلم والمعرفة واألدب والشعر وكذلك المنبر الحسيني الذي له  الصدى الواسع بنشر الوعي والمعرفة 

والتبليغ. 
عشاق  شغل  الذي  النجفي  غنيم  أبو  كرار  القدير  الرادود  مع  التقينا  الوالية  مجلة  من  العدد  هذا  في 
أهل البيت )عليهم السالم( بأدائه األخاذ وصوته الحزين في المواكب والهيئات الحسينية وفي مناسبات 

مختلفة فكان هذا الحوار.

اجرى احلوار: امحد الكعيب
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- الرادود الناجح خيتار الشاعر األديب الناجح يف مسريته املنربية؟
نعم يف زمن املقبور ورغم الظروف الصعبة اليت عاشها العراق، 
وخصوصًا خدام املنرب احلسيين كان هناك شعراء وأدباء يشار 
التالل  علي حسني  املرحوم  وأذكر  واجملالس  باألمسيات  إليهم 
والشيخ عدنان جدي والشيخ جواد شربة والسيد حسني احلجار 
والشاعر على جواد السالمي فقد قرأت هلم وأثرت يف اجلمهور 
آنذاك رغم صغر عمري وهلل احلمد  يتابع اجملالس  الذي كان 

كان التوفيق والسداد وعناية الزهراء )عليها السالم(ترافقين.

قحطان  األستاذ  املوفق  الشاعر  مع  التعامل  كان  كيف   -
احلسناوي؟

الشاعر  يطرحها  اليت  اجلديدة  القضايا  النظر،  وجهات  تقارب 
جيعل من الرادود أن يبحث عنه ويلتقي به ويتعامل معه، الشاعر 
قحطان احلسناوي من الشعراء املميزين بكتابة القصيدة وسعة 
له يف اجملالس  أقرأ  والزلت  اخليال  ودقة  السبك  وقوة  اإلطالع 

احلسينية يف النجف وخارجها.

- قرأت يف النجف األشرف وخارجها ودعيت اىل وسوريا وايران أيُّ 
اجملالس أقرب اىل أبو غنيم؟

يف  قرأت  روحانية  وفيها  مباركة  مجيعها  احلسينية  اجملالس 
أقربها  ولكن  ومشهد  املقدسة  وقم  وسوريا  آباد  ودولة  طهران 
إلي مدينيت احلبيبة )النجف األشرف( حيث نفحات املوىل أمري 

املؤمنني)عليه السالم( هلا طعم خاص وأداء مميز.

- هل اقتصر منربكم وقراءتكم على الشعراء يف النجف االشرف؟ 
ام ماذا

مل يقتصر منربي على الشعراء النجفيني فحسب، بل تعاملت مع 
املفردة اجلديدة والقصيدة اليت هلا وقع يف نفوس اجلمهور مثاًل 
وأمري  املياحي،  حممد  وأبو  الناصري،  علي  أبو  للشاعر  قرأت 

سبيت وغريهم.

قصائد بخط شاعرها

الشاعر 
عبد الحسني ابو شبع
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كان )ره( طويل القامة يعتمر )الكشيدة(، صوته جهورّي 
بالقراءة  املوقف  مع  وجسدًا  روحًا  يتفاعل  أجش، خملصًا 
املقامات  جييد  كان  ورادود،  خطيب  وهو  والبكاء، 
احلسيين  املقام  يفارق  وال  املواليد،  يف  يقرأها  العراقية 
احلزين يف رثائه، حديثه حلو جيذب سامعيه، جييد النكتة 
على الرغم من مظهره احلزين،  وكان ال يأخذ أجرًا على 

القراءة.
فقد  النجفية  الذاكرة  يف  االجتماعية  الرموز  من  فهو 
وله  الشوشرتية،  احلسينية  يف  الوسادة  له  ُتثنى  كانت 
ا دّينا، تقيًّا؛  الكلمة العليا، فهو املتولي عليها، كان خريَّ
ولكثرة تدينه قيل أن أحدهم رأى يف املنام أنه ينظر اىل 
ابي ذر الغفاري)رض(، فقيل له: أنظر اىل وجه الشيخ عبد 

احملمد..

يف  املاء  حبوب  ميأل  األشرف  النجف  صيف  حّز  يف  كان 
احلسينية الشوشرتية يف السرداب وقرب أذان املغرب يف شهر 
احلسينية  باب  يف  اليت  احلبوب  ليمأل  املاء  يمل  رمضان 

ليفطر الناس بها على حب احلسني ) عليه السالم(.
)عگد( السالم  يف وسط  وهنا البد من احلديث عن زقاق 
حملة العمارة يف النجف األشرف وأيضا نتحدث عن احلسينية 

الشوشرتية.
آخره  يف  أو  أوله  يف  يقفون  املاّرة  ألن  السالم  مسي عكد 
املطهر  العلوي  احلرم  صاحب  على  والتحية  بالسالم  يلقون 
العمارة،  نهاية سوق  يبدأ العكد من قبل  أمامهم مباشرة، 
مقابل مقربة الشيخ خضر شالل )ره(، وينتهي على مقربة من 
بيت  ومقابل  احمللة(،  يف  معروف  )موضع  عگود  أربع  رأس 
احليدرية(؛  الروضة  )خادم  شعبان  عبد  باقر  احلاج حممد 
طوله تقريبا ١٨٠ مرتا، كانت تسقفه شناشيل الدور، ويف 
ولعل  اخلليلي،  مدرسة  قرب  السقف  معقود  كان  بدايته 
يف  احلارقة  الشمس  أشعة  دخول  جيعل  الشناشيل  وجود 
من  هو  بل  نسبيًا،  الباردة  العگود  من  فهو  قليلة،  الصيف 
أبرز عگود العمارة، إذ كان مسلكًا مهما للساكنني يف 
املنطقة الغربية واجلنوبية من حملة العمارة، وإطاللته على 
سوق العمارة مينحه قوة احلركة، كباقي العگود املتصلة 
فأغلب  الطقوسي،  احلراك  طريق  أنه  عن  فضال  بالسوق، 
الصحن  اىل  عليه  متّر  احمللة  من  املنطلقة  العزاء  مواكب 
املطهر، وأقواها أثرا عزاء املشاعل يف الليلة الثامنة والتاسعة 

الشيخ الرادود املاّل عبد املحمد)رحمه اهلل(
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والعاشرة من حمرم احلرام، وأكثرها مرورا يف الوفيات 
ويتقدمه  احملمد،  عبد  بزعامة  الشوشرتية  عزاء  موكب 

مشعل ذو عني واحدة كبرية.
 قال إبراهيم احليدري يف كتابه )تراجيديا كربالء(: ويف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ شيعة العراق ببناء 
احلسينيات كمؤسسات دينية ثقافية مثل التكايا إلقامة 
الشعائر والطقوس الدينية وخباصة العزاء احلسيين ولذلك 
بـ  اختذت اسم احلسني )عليه السالم( شعارا هلا ومسيت 

)احلسينية(.
النجف األشرف هي احلسينية  وأول حسينية شيدت يف   

الشوشرتية عام ١٨٨٤م.
 ٣٥ حوالي  عرضها  واسعة  الشوشرتية،  احلسينية  كانت 
مرتا على عكد السالم، وطوهلا جيعلها تطل على عگد 
مسجد أبو الرية، من طابقني وسرداب ومقربة معروفة، 
يظن القائمون عليها أن فيها اجلن، وتنسج حوهلا قصص، 
فيها  تقام  باحة كبرية  فيها  والصغار؛  البسطاء  يصدقها 
جمالس العزاء يف كل املناسبات الدينية، وجمالس الفاحتة 
ألنهم  الشوشرتية،  تسمية  اكتسبت  احلسينية  أن  يبدو 
وضعوا اليد عليها حبكم امتهان كّبارهم فنون العمارة، 
يف  وخباصة  اإلسالمية،  العمارية  التصميمات  وهندسة 
األمكنة املقدسة كالصحن الشريف واملساجد واملدارس 
واألسر  وإعمارها،  احلسينية  إدارة  هلم  فكان  الدينية؛ 
وكانوا كثريين يف حملة  متآلفة،  متكاتفة  الشوشرتية 
التسفريات  النظام احلاكم حوادث  افتعال  العمارة، حتى 
الكارثية، فأنقصتهم إال من تكاتب مع العشائر النجفية، 
ودخل يف ضمنها، وكان آخر املتولني للحسينية احلاج عبد 

الزهرة املعمار. 
البيت،  أهل  أئمة  وفيات  يف  العزاء  مآمت  يقيمون  وهم 

ويقدمون الطعام الشعيب )التمن والقيمة( .
تزخر  عامة  مكتبة  منها  الغربي  اجلنوب  جهة  ويف 
القيمة، أسسها احلاج علّي حمّمد  باملخطوطات والكتب 
دون  تضم  وكانت   )١9١٤  /١٣٣٢ )ت  آبادي  النجف 
وأكثر خمطوطاتها خبط مؤسسها  آالف كتاب،  عشرة 
علي  حممد  السيد  عليها  يشرف  وكان  آبادي،  النجف 
إمام اجلزائري ، ودوامها صباحي. ويف زمن النظام السابق 
الغراوي،  هندي  الشيخ  أخو  الغراوي،  مانع  عليها  توىل 
وكان يتصرف حسب أهواء النظام ومرامه يف احلسينية 
باملسؤولية،  الشعور  من  خاليا  عبثيا،  تصرفا  واملكتبة 
وأدبياتها الرتاثية واالجتماعية، وكانت املكتبات املنتشرة 
على أرصفة امليدان، يوجد على بعض كتبها ختوم مبهر 
مكتبة احلسينية؛ وكان مانع قد قتل يف سنة ١9٨6 على 
كوادر  تصفية  أنفسهم  على  آلوا  النجف  من  شباب  يد 

البعث.

 أما املال عبد احملمد فكان يعمل احلرب بنفسه يف حمربته 
املعروفة حبزامه، وفيها األقالم، وكانت من القصب، وسئل 
]َنْسُج  العناكب،  نسيج  أمجع  فقال  احلرب؟  تعمل  كيف 
الفحم،  مسحوق  اليه  وأضيف  »اهَلَلُل«،  امسه:  الَعْنَكُبوِت 
وأمخره فرتة، ثم أضعه بالدواة، وكان معه مجاعة مرافقني 
املاّل،  ردات  تقي، كان يفظ كل  أبو  املرحوم  اصغرهم 
الوفيات  بكل  العزاء  وخيرج  يكمله،  باملستهل  بدأ  فإذا 

لألئمة من احلسينية اىل الصحن.
من  دواًء  يتناول  مل  احلسينية،  يف  ينام  احملمد  عبد  كان 
وملا مرض  باألعشاب؛  نفسه  يداوي  إبرة،  زرق  أو  صيدلية، 
وأخذ منه املرض مأخذ، وكان له ولد امسه رحيم، حينها 
يبَق كثريا،  ولده، ومل  لدار  أخذ  كان يسكن احلويش، 
وأوصى ااّل يدفن يف احلسينية )موضع احلسينية  اآلن هو يف 
الطابق األرضي لصحن فاطمة )عليها السالم(، لسر يعرفه، 

ودفن مبقربة آل األطرش .
 مالحظة : بعض املقال مقتبس من كتاب اخلطط النجفية 

لألستاذ صادق املخزومي
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أهالي  من  طّخاخ  اهلل  عبد  احلاج  الشهيد  الشيخ  هو 
يف  تتلمذ  الديوانية  حمافظة  توابع  من  عفك  مدينة 
التميمي  منديل  الشيخ  اخلطيب  يد  على  اخلطابة 
والذي  بيش(  كاظم  )الشيخ  الشهيد  أصدقاء  أحد 
واخلطيب  وشاعرها،  آنذاك  عفك  خطيب  كان 
من  وهو  اجلنابي  حسن  آل  كاظم  الشيخ  األديب 
منهما  فتعلم  آنذاك،  املعروفني  واخلطباء  الشعراء 
مبادئ اخلطابة ومقدماتها وإلقاء القصائد، وكان اول 
تويف  وملا  رادودًا،  أي  للقصائد،  ملقيا  مّداحًا  راتبًا  أمره 
اخلطيبان املذكوران أصبح هو اخلطيب اخللف هلما، 
طبقات  خمتلف  من  واالحرتام  التكريم  موضع  فكان 
اجملتمع، مؤمنًا حسن األخالق، لطيف املعشر، خملصًا 

خلدمة سيد الشهداء)عليه السالم(.
السالم(  )عليه  الشهداء  بعرض سرية سيد  متيز منربه 
عرضًا تارخييًا تربويًا مقبول الكالم لدى مستمعيه، وهو 
إىل  داعيًا  وأحاديتهم وخطبهم،  املعصومني  ملم بسرية 
وكان  الشريف،  واحلديث  الكريم  القرآن  حفظ  على 

شاعرًا جميدًا، وخصوصًا يف الشعر الدارج.
امتاز مبواجهة الشيوعية وأفكارها امللحدة، وأخذ يوقظ 
هذا  يف  االخنراط  من  وحيذرهم  ويوجههم  الشباب 
السلك الضال امللحد، من خالل أحاديثة املنربية، و يف 

جلساته اخلاصة والعامة.
عرفت عنه الصالبة واألهداف السامية ومواجهة األفكار 
اهلدامة اليت جاء بها احلزب البعثي الغاشم يف العراق.

اخلطباء  من  جمموعة  الديوانية  أمن  دائرة  استدعت 
ومت  السم  إليهم  وّدس  املذكور  الشهيد  بينهم  وكان 
الذين كانوا معه، حيث  بقية اخلطباء  استشهادُه مع 
لعدة  السم  بعد سّقيه  الفراش  الشيخ عبد اهلل الزم  أن 
أشهر حتى فارق احلياة مظلومًا وقد جتاوز عمره سبعني 

عامًا رمحه اهلل تعاىل وحشره مع األبرار.

من شهداء املنرب احلسيين

الشيخ عبد اهلل طّخــــــــاخ
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 مسائل ختص الصوم

عاء الوعي بعبادة الدُّ

الدعاء يغري األقدار

اإلنسان بني اإلسالم والفلسفات الغربية

أم( االستفهامية(
وأثرهـا يف تفسري القــــرآن الكريـم



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 

إعداد:  شعبة التبليغ

الســؤال: اضطــررت يف شــهر رمضــان الذهــاب 
إىل الطبيــب وقــد وضــع يف أنفــي دواء وبعد فرتة 
أحسست بطعم الدواء يف البلعوم، فهل جيب علّي 

قضاء صوم هذا اليوم؟
اجلــواب: ال جيــب وان تعــدي شــيء مــن ذلك الي 

احللق من غري قصد وال علم بانه يتعدى قهرًا.

الســؤال: إذا صــام املكلــف معتقــدًا بتضرره منه 
ثــم تبــني انــه كان خمطئــا فهــل يكــم بصحة 

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى أهل بيته 
الطيبني الطاهرين هذه جمموعة من االستفتاءات 
الشــرعية اليت ختص الصوم طبقا لفتاوى املرجع 
الديــين األعلــى مساحــة الســيد السيســتاني )دام 

ظله(.

السؤال: هل جيوز للصائم وضع قطرة االنف؟
اجلواب: جيوز إذا وثقت بأنه ال ينزل اجلوف.
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صومه؟
اجلــواب: نعــم إذا توفــر لديه قصــد القربة كما 
إذا كان جاهــاًل بــان املريــض ممن ال يشــرع يف 
حقــه الصيــام فصــام قربــة إىل اهلل تعــاىل، وأمــا 
مــن يقطــع بعــدم مشــروعية الصــوم يف حّقه فال 
ميكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه 

اجلهة.

الســؤال: هل جيوز االفطار يف شــهر رمضان إذا 
حدثت لّي نوبة هلبوط السكر مع العلم ان النوبة 
قد تسبب اغماء أو مضاعفات أخرى بسبب اخذ 
األنســلني. فمــا جيــب علــّي فعلــه إذا حدثــت لــّي 
النوبة يف نهار رمضان. وما حكم اخذ األنسلني 

يف النهار؟
اجلواب: جيوز لك االفطار يف هذه احلالة وأخذ 

األنسلني ال يكون مفطرًا.

الســؤال: مــا حكــم املرأة احلامــل اليت مل تصم 
شــهر رمضــان بســبب ضعــف البــدن ونصيحــة 
الطبيب بعدم الصوم علمًا انها كانت يف الشهر 
الرابــع ومل تصــم حلــد اآلن، وما هو احلكم ان 
جــاء شــهر رمضــان اآلتــي ومل تصــم حيــث انهــا 

ستكون مرضع خالل الشهر القادم؟
اجلواب: جيب عليها القضاء إذا متكّنت وكذا 
جيــب عليهــا الكفــارة بإعطــاء 7٥٠ غرامــًا مــن 
احلنطة أو اخلبز وحنوهما للفقري عن كل يوم.

الســؤال: هــل جيــب علــى املرضعــة صيــام شــهر 
هــو  فمــا  تســتطيع  مل  وإذا  بأكملــه  رمضــان 

احلكم الشرعي عليها؟
اجلــواب: املرضع القليلة اللــن إذا خافت الضرر 
علــى نفســها، أو علــى الطفــل الرضيــع جــاز هلــا 
االفطــار وجيــب عليهــا القضــاء بعــد ذلــك كما 
يف  ويكفــي  أيضــًا،  الكفــارة  عليهــا  جتــب 
الكفــارة اعطاء الفقري )7٥٠ غرام( من احلنطة 
أو دقيقها بل جيزي مطلق الطعام حتى اخلبز أو 

املعكرونة ايضًا.
وال فرق يف املرضع بني األم واملستأجرة واملتربعة 
ـ واألحــوط لزومــًا ـ االقتصــار يف ذلــك علــى مــا 
إذا احنصــر اإلرضــاع بهــا )بــان مل يكــن هناك 
طريق آخر إلرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون 
مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من 

الرضعة الصناعية حتى مبثل امتناعه من شــرب 
حليب االم بعد ذلك( وإال ال جيوز هلا االفطار.

الســؤال: مــا حكــم الصــالة والصيــام لطالــب 
ســنة  اجلامعــة  يف  البقــاء  قصــد  إذا  اجلامعــة 

ونصف؟
اجلــواب: إذا قصــد البقاء هناك ســنة ونصف أو 
أكثــر فهــي بعد النــزول فيها حبكم الوطن يتم 
ويصــوم ولكــن االحــوط وجوبا يف الشــهر االول 
اجلمــع بــني القصر والتمام والصــوم والقضاء إاّل 

إذا قصد البقاء عشرة ايام فيصوم ويتم.

الســؤال: مــا حكــم ترطيــب الشــفتني يف حــال 
الصوم؟

اجلــواب: ال يضــر بصحة الصيام، نعم إذا فرض 
عــود البلة اىل داخــل الفم ونزوهلا - مع االلتفات 
- اىل اجلوف من دون ان تستهلك يف لعاب الفم 

كان مفطرًا.

الســؤال: هــل جيــوز االفطــار يف حــال الضعــف 
املفرط؟

اجلــواب: ال يكفــي الضعــف يف جــواز اإلفطــار 
ولــو كان مفرطــًا إال أن يكــون حرجــًا فيجــوز 
اإلفطــار، وجيــب القضــاء بعــد ذلــك، واألحــوط 
لزومــا االقتصار يف األكل والشــرب على مقدار 

الضرورة واإلمساك عن الزائد.

الســؤال: مــا حكــم تنظيــف األســنان بالفرشــاة 
واملعجون يف حال الصوم؟

اجلــواب: ليــس مــن املفطــرات تنظيــف األســنان 
بالفرشاة واملعجون، ما مل يبلع الصائم شيئًا مما 
اختلــط بريقــه جــّراء عمليــة التنظيــف، وال يضّر 
الشــيء اليســري الــذي يســتهلك يف الريــق، وعلى 
الصائــم أن يبصــق مــاء املضمضــة جّيــدًا ليحذر 

نزوله اىل اجلوف.

السؤال: هل يعترب التدخني من املفطرات أم ال؟
اجلــواب: األحــوط وجوبــٌا للصائــم جتّنــب تعّمــد 
إدخــال الدخــان الغليــظ يف احللــق، وال فــرق يف 
هذا بني الشــخص الذي يســتطيع تــرك التدخني 
يف شــهر رمضــان والشــخص الــذي ال يســتطيع 

تركه.
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الوعي بعبادة الدُّعاء
عمار كاظم عبد احلسني/ دولة الكويت

إذا كان للعبودية حضور حموري يف حياة اإلنسان، فإّن احلديث 
احلياة  مباّدة  ميوِّنها  مركزيًا  عصبًا  هلا  جعل  قد  الشريف 
الشريف:  احلديث  فبحسب  عاء.  الدُّ هو  العصب  هذا  األساسية، 
هو  أيضًا،  »واملّخ،  خالصه.  الشيء  ومخُّ  العبادة«.  مّخ  عاء  »الدُّ
الدماغ«. فباالعتبار األّول، فإّن عدَّ الدعاء خّمًا للعبادة قد يكون 
)اْدُعوِني  قال:  حيث  تعاىل  اهلل  أمر  امتثال  أّنه  أحدهما  ألمرين: 
َأْسَتِجْب َلُكْم( )غافر/ 6٠(، هو حمض العبادة وخالصها. والثاني 
أّنه إذا رأى جناح اأُلمور من اهلل قطع أمله عن سواه ودعاه حلاجته 

وحده، وهذا هو أصل العبادة. 
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السالم( حيث قال: »إعلم أّن الذي بيده خزائن 
لدعائك،  أذن  قد  واآلخرة  نيا  الدُّ ملكوت 
وتكّفل إلجابتك، وأمرك أن تسأله فيعطيك، 
َمن  وبينه  بينك  جيعل  مل  كريم،  رحيم  وهو 
لك  يشفع  َمن  إىل  يلجئك  ومل  عنه،  يجبك 
مبا  خزائنه،  مفاتيح  يدك  يف  جعل  ثّم  إليه.. 
استفتحت  شئت  فمتى  مسألته،  من  فيه  أذن 
مفتاح  هو  عاء  فالدُّ خزائنه«..  أبواب  عاء  بالدُّ
نيا واآلخرة«،  خزائن اهلل، »خزائن ملكوت الدُّ
ره اهلل تعاىل لإلنسان، وجعله  املفتاح يسَّ وهذا 
أو وسيٍط. من  يده، من غري شفيٍع  يف متناول 
عاء، يتمّكن  هنا، كان َمن ميتلك حقيقة الدُّ
من أن ميتلك مفاتح خزائن اهلل تعاىل. كما أّن 
عاء ليس فقط عالقة مع اهلل تعاىل، وإمّنا  الدُّ
أيضًا عالقة مع كّل خملوقات اهلل تعاىل، ألّن 
واآلخرة،  نيا  الدُّ ملكوت  خزائن  اهلل،  خزائن 
هي خزائن موجودات اهلل تعاىل يف كّل صورها 
عاء بقدر ما يفتح قلب اإلنسان  ومراتبها. فالدُّ
وعقله على عالقة عضوية باهلل تعاىل، فإّن من 
خالل هذه العالقة، يفتح قلب اإلنسان وعقله، 
على عالقة اتصال وثيق مبوجودات وخملوقات 
اهلل تعاىل، ما ظهر منها وما بطن، ليغرف ويعّب 
من جواهرها وأسرارها بقدر استطاعته. ولعّله 
يف هذا حتديدًا يكمن املعنى األعمق لكون 
عاء »سالح املؤمن« ولكونه »مفاتيح النجاح  الدُّ

ومقاليد الفالح«.

مبثابة  عاء  الدُّ عّد  فإن  الثاني،  االعتبار  وأّما 
هو  عاء  الدُّ وكأّن  يظهر  للعبادة،  ودماغ  عقل 
لكي  اجلوهري  بالشرط  العبادة  ميوِّن  الذي 
تكون عبادة واعية، عبادة متلك أفق عقالنيتها 
أو كينونتها العقالنية يف احلياة. ذلك أّن اعتبار 
له جانبان: األّول: اإلشارة  للعبادة  عاء خّمًا  الدُّ
سائر  إىل  بالقياس  عاء  الدُّ ومرتبة  منزلة  إىل 
العبادات. والثاني: اإلشارة إىل الدور الذي جيب 
عاء يف مسألة العبادة. هذا الدور  أن يؤدِّيه الدُّ
الذي مياثل دور املخ أو الدماغ، ومن املعلوم أّن 
املخ هو شرط الوعي واإلدراك والتدّبر الذاتي، 
ومركز االنفعاالت واألحاسيس واملشاعر، وإذا 
العبادة  مخ  يشّكل  أو  عاء  بالدُّ يفرتض  كان 
أو دماغها، فهذا يعين أّنه يفرتض به أن مينح 
ملوضوعها،  لذاتها  الواعي  حضورها  العبادة 
األصلية.  وجلذورها  احلّق،  مفهومها  وجلوهر 
فالعبادة ال تستقيم مفهومًا ودورًا ما مل تصدر 
عن وعي بالفقر الوجودي، بالظمأ الوجودي هلل 
تعاىل، وعن معرفة باهلل تعاىل كما عّرفنا هو 

نفسه وبالقدر املستطاع لنا.
ألّن  الوعي،  هذا  جيّسد  حقيقته  يف  عاء  والدُّ
عاء وسيلة مناجاة ومناشدة واستغاثة  جوهر الدُّ
اهلل سبحانه  وجهتها كّلها  واستعانة..  وتضّرع 
وتعاىل. وهذه يف جمملها إمّنا تعرّب أصدق تعبري 
عن عميق احلاجة إىل اهلل ألّن قامسها املشرتك 
األكرب هو كونها تنطق بلسان الفقر والعوز 
الكّلي، وتبحث عن الِغنى والكمال عند َمن 
ميلك الِغنى والكمال املطلقني أي اهلل تعاىل، 
عاء جيّسد يف جوهره - بوضوح - هذا  وألّن الدُّ
الفقر واالرتباط باملطلق، وألّن الوعي بهذا الفقر 
وبلزوم االرتباط باملطلق يشّكل جوهر العبادة، 
عاء، رمّبا، مّخ  بل وعصبها املركزي، كان الدُّ
العبادة. فبدون هذا الوعي تفقد العبادة وجهتها 
وتضل طريقها، وتأخذ لنفسها أشكااًل متنّوعة 
احلّق.  اهلدف  عن  الُبعد  كّل  بعيدة  وأهدافًا 
ولعّل يف قوله تعاىل: )اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ 
الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 
َداِخِريَن( )غافر/ 6٠(، سياقها، والذي يؤّكده، 
أيضًا، احلديث الوارد عن ُزوارة عن أبي جعفر 
)عليه السالم( حيث قال: )ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن 
قال:  َداِخِريَن(،  َجَهنََّم  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتي  َعْن 

عاء«. »هو الدُّ
وصية  إدراج  ميكن  السياق  هذا  يف  ولعّله 
اإلمام علّي )عليه السالم( البنه احلسن )عليه 

اْدُعوِنــــــــــي َأْسَتِجْب 
َلُكْم ِإنَّ الَِّذيــــــــــــَن 
َيْسَتْكرِبُوَن عـــــــــــَْن 
َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتــــي 

َجَهنََّم
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وجيعل تعيينه. وذكر املرادي يف  )اجلنى الداني يف حروف 
املعاني( »وذهب بعضهم إىل أّن أصل )أم( هو )أو(، وامليم بدل 
من الواو وهي مبعنى اهلمزة، فإذا قال: أقام زيٌد أم عمرو؟ 
فاملعنى: أعمرو قام؟ فيصري على مذهبهم استفهاميني. الثاني: 
أن تكون منقطعة على معنى )بل( اليت لإلضراب اجملّرد، أو 
اليت تتضمن مع ذلك االستفهام، حنو: قوله تعاىل: )َهْل َيْسَتِوي 
ُلَماُت َوالنُّوُر( )الرعد/16(. اأَلْعَمى َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُّ

يف  السراج،  ابن  ذكر  »بل«  وبني  املنقطعة  »أم«  بني  الفرق 
كتابه )األصول يف النحو( والبلخي يف أطروحته للدكتوراه 
)أساليب االستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن(: 
إذا  يقني  )بل(  بعد  يقع  وما  بيقني،  ليس  بعدها  يقع  ما  أنَّ 
قال الشخص: رأيت حممدًا بل عليًا، معناه أّنه قال ناسيًا أو 
غالطًا: رأيت حممدًا، ثم تذكر وانتبه فقال: بل عليًا، ترك 
النقطاعها  منقطعة؛  )أم(  هذه  وتسمى  الثاني،  وأثبت  األول 
مما قبلها، فالكالم معها على وجهني، فإذا قال مستفهمًا: 
أقام حممد أقام علي؟ فإّنه بعد أن سأل عن قيام حممد )أقام 

ولكن  األساليب  مبختلف  عامة  بصورة  االستفهام  عّرف 
املضمون واحد وقليل جدًا قالوا انه يرد ملعنى األخبار, عمومًا 
كتابه  يف  قبالن  نديم  عمر  أسلوب  على  االستفهام  نعرف 
)التبيان يف آيات استفهام الرمحن(: »هو طلب العلم بالشيء 
الذي مل يكن معلومًا من قبل, وحاشا أن يكون مثة شيء 
غري معلوم عند اهلل تعاىل, فلهذا خرج االستفهام اإلهلي عن 
معناه احلقيقي إىل معان أخرى كثرية« حنو النفي, والتعجب, 
والتحقري, والتقرير, واالستبعاد, وغريه... وينقسم االستفهام من 
حيث  من  وأما  وجمازي,  حقيقي,  قسمني:  إىل  أنواعه  حيث 
)أم(  فينقسم إىل حروف, وكنايات, ومن حروفه هو  أدواته 
فجاء حرف أم يستفهم به على أوجه, األول: تكون معادلة 
أم  عندك  أحممد  حنو:  )أي(،  معنى  على  االستفهام  هلمزة 
أيهما  أي:  خالدًا؟،  أم  قابلت  أحامدًا  عندك؟  أيهما  علي؟ 
قابلت؟. فاجلواب عن )أم( يكون بتعيني املسؤول عنُه، كما 
بـ)ال(  بـ)نعم(أو  يكون  وال  بـ)أي(،  االستفهام  يف  احلال  هو 
املخاطب  عند  الشيئني  أحد  وجود  يّدعي  املستفِهم  أّن  ذلك 
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)أم( االستفهامية
وأثرهـــا يف تفسري القـــــــــرآن الكريـم



اخلارجي  »وسياقه  العربية(  )البالغة  كتابه  يف  املطلب  عبد 
يعود إىل املتلقي الداخلي الذي يّدعي أن يف وسعه وطاقته أن 
يفعل شيئًا وهو حمال، حنو قوله تعاىل: )َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَاُه ُقْل 
َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفرَتََياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ 
ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي()هود/13(، وهو حمال » وذكر املطعين يف 
)التفسري البالغي لالستفهام يف القرآن احلكيم( »أي: أن قول 
القرآن  هذا  صاحب  أني  اعتقدمت  إذا  للكفار:  الرسول)ص( 
وما  واالفرتاء  والفصاحة  النظم  حسن  يف  مثله  بكالم  فأتوا 
مينعكم من هذا، وأنتم مثلي بشر فصحاء بلغاء. هيا افعلوا 
ومؤخرًا  وتعاىل«  سبحانه  اهلل  دون  من  شئتم  مبن  واستعينوا 
حممود  الكريم  عبد  ذكر  البالغية  األغراض  خبصوص 
يوسف يف )أسلوب االستفهام...(، أين تكثر أساليُب االستفهام 
املكية،  السور  تكثر يف  القدماُء:  قال  الكريم؟  القرآن  يف 
حيث تكثر املوضوعات اليت تقتضي اجلدل والنقاش واحلوار، 
املبدأ ال ينطبق على السور اليت خلت من االستفهام،  ولكن 
أكثر  االستفهام  أسلوب  من  اليت خلت  املكية  السور  إن  إذ 
من السور املدنية. وقال آخرون: إّن االستفهام يكثر يف السور 
الطويلة، ويقل يف القصرية، وهذه قاعدة ليست مطردة متامًا، 
استفهام  فيها  وليس  آية،   )75( وآياتها  مدنية  األنفال  فسورة 
واحد، وسورة الشورى مكية وآياتها )53( آية وليس فيها إال 
استفهام واحد صريح. وقيل: إن االستفهام مرتبط باملوضوع، 
وقد لوحظ أن موضوعات بعينها نالت حظًا وافرًا من االستفهام 
ومفقودة يف موضوعات  أخرى،  قليل يف موضوعات  بينما هو 

ثالثة.
ومن املوضوعات اليت ُيكثر فيها االستفهام: العقيدة والتوجيه: 
وقد ورد ذلك يف سورة األعراف، واملؤمنون، والنمل، والقصص، 

واجلاثية، وص، والزخرف وغريها.
ويف احملاججة واحلوار: ويكثر ذلك يف جمال حماججة األنبياء 
أثناء حكاية  أو  آرائهم،  ورفض  وتنفيد حججهم  للكافرين، 
ما يدور بني األنبياء وأقوامهم أو الكفار ومعبوديهم، أو بني 
ِإْن  َأَرَأْيُتْم  )ُقْل  تعاىل:  قوله  حنو  بعض،  مع  بعضهم  الكفار 
َعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكْم َمْن ِإَلٌه َغرْيُ  َأَخَذ اهللَُّ مَسْ
ِبِه اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلََياِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُفوَن( َيْأِتيُكْم  اهللَِّ 

)األنعام/46(.
ُلُقوَنُه  ُنوَن َأَأْنُتْم خَتْ االمتنان بالنعم: حنو قوله تعاىل: )َأَفَرَأْيُتْم َما مُتْ
اِلُقوَن()الواقعة/59- 58(. البعث واحلساب: وهو  ُن اخْلَ َأْم حَنْ
تعاىل:  قوله  حنو  باالستفهام،  ارتباطًا  املوضوعات  أكثر 
َجِديدًا( َخْلقًا  مَلَْبُعوُثوَن  َأِئنَّا  َوُرَفاتًا  ِعَظامًا  ُكنَّا  َأِئَذا  )َوَقاُلوا 

)اإلسراء/49(. 
ْلِد الَّيِت  اجلنة والنار: حنو قوله تعاىل: )ُقْل َأَذِلَك َخرْيٌ َأْم َجنَُّة اخْلُ
ُوِعَد املُتَُّقوَن َكاَنْت هَلُْم َجَزاًء َوَمِصريًا()الفرقان/15(. القيامة 
َما  َأْدَراَك  َوَما  ُة  اقَّ احْلَ َما  ُة  اقَّ )احْلَ تعاىل:  قوله  والساعة: حنو 

ُة()احلاقة/3-1(.  اقَّ احْلَ
عناد الكافرين واملنافقني: حنو قوله تعاىل: )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 
ُيْؤِمُنوَن()البقرة/6(.  اَل  ُتْنِذْرُهْم  مَلْ  َأْم  َأَأْنَذْرَتُهْم  َعَلْيِهْم  َسَواٌء 
التدبر والتفكري: حنو قوله تعاىل: )َفْلَيْنُظِر اإْلِْنَساُن ِممَّ ُخِلَق(

)الطارق/5(.

حممد(؟ أضرب عنه إىل السؤال عن قيام علي )أم قام علي(؟، 
أي: بل أقام علي؟ وهلذا اجلواب عن االستفهام بها يكون بـ«نعم 

أو »ال«(.
وخالصة القول: بشأن )أم( املنقطعة وذكر املرادي يف )اجلنى 
بـ)بل(  قّدروها  البصريني  أنَّ  »هو  املعاني(   الداني يف حروف 
وذكر  مطلقًا«  بـ)بل(  تقدر  إنَّها  قوم:  وقال  مطلقًا،  واهلمزة 
مع  اإلضراب  على  تدّل  أْن  األكثر  أنَّ  مالك)ت672هـ(:  ابن 
على  دخلت  االستفهام،  من  ختلو  قد  ولكونها  االستفهام... 
َهْل  )َأْم  تعاىل:  قوله  حنو  اهلمزة،  عدا  ما  االستفهام،  أدوات 
َتْعَمُلوَن( ُكنُتْم  اَذا  )َأمَّ َوالنُّوُر()الرعد/16(،  ُلَماُت  الظُّ َتْسَتِوي 

)النمل/84(، وهو فصيح كثري، ووهم َمْن زعم أّنه قليل جدًا؛ 
ألّنه من اجلمع بني أداتي معنى واحد، وقّدر بعضهم »أم« هذه 
َأْوِلَياَء( ُدوِنِه  ِمْن  ُذوا  َ اختَّ )َأْم  تعاىل:  قوله  يف  وحدها  باهلمزة 

)الرعد/17(.

أوجه الفرق بني )أم( املتصلة أو )أم( املنفصلة يف االستعمال:
أواًل: أم املتصلة: وفيها شروط ذكرها األنصاري ابن هشام، 
اللبيب يف كتاب األعاريب( هي: جيب أن يسبقها  يف )مغين 
لفظًا  أو  علي؟  أم  قائم  أمحد  حنو:  ومعنى:  لفظًا  االستفهام 
االستفهام  وأن  غبت؟  أم  أحضرت  علي  سواء  معنى، حنو:  ال 
على  تدخل  وال  تقدم.  باهلمزة كما  املتصلة يكون  )أم(  قبل 
االستفهام. وتقع بني مفردين غالبًا حنو قوله تعاىل: )َأَأْنُتْم َأَشدُّ 
َبَناَها()النازعات/27(، وبني مجلتني فعليتني،  َماُء  َأْم السَّ َخْلقًا 

حنو قول زياد بن منقذ:

فقمت للطيف مرتاعًا فأرَّقين
فقلت: أهي سرت أم عاد يف ُحُلِم

على أّن )هي( فاعل لفعل حمذوف يفسره )سرت( وبني مجلتني 
امسيتني، حنو قول األسود بن يعفر:

لعمرك ما أدري وأنت كنت داريًا
شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر 
َأْم  ُلُقوَنُه  خَتْ )َأَأْنُتْم  تعاىل:  قوله  وبني مجلتني خمتلفتني: حنو، 
أنه فاعل  )أنتم(  إّن األرجح يف  اِلُقوَن()الواقعة/59(،  اخْلَ ُن  حَنْ

لفعل حمذوف.
ثانيًا: أم املنفصلة: ذكر اهلروي، يف )كتاب األزهية يف علم 
احلروف( والبلخي، يف )أساليب االستفهام يف البحث البالغي 
استفهام،  يسبقها  أن  »جيوز  الكريم(  القرآن  يف  وأسرارها 
َتْسَتِوي  َهْل  َأْم  َواْلَبِصرُي  اأَلْعَمى  َيْسَتِوي  )َهْل  تعاىل:  حنو قوله 
ُلَماُت َوالنُّوُر( )الرعد/16(، أو يسبقها خرب، حنو ما تقدم  الظُّ
)أم(  قبل  واالستفهام  شاء(؟.  أم  إلبٌل  إنها  العرب:  قول  من 
املنقطعة قد يكون باهلمزة حنو: أحممد حاضر أم علي غائب؟ 
وقد يكون بغري اهلمزة، كما يف اآلية املتقدمة آنفًا. وتدخل 
ُجنٌد  ُهَو  الَِّذي  َهَذا  ْن  )َأمَّ تعاىل:  قوله  حنو  االستفهام:  على 
ِن()امللك/20(. فال تقع إال بني  َلُكْم َينُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّمْحَ
مجلتني، حنو: أحممّد عندك أم عندك حامد؟ وقد يكون أحد 
جزئي األخرية مّقدرًا، حنو قول العرب: إنها إلبل أم شاء: أي أم 
هي شاء. وورود أم االستفهامية يف القرآن الكريم )59( مرة. 
وأما األغراض البالغية: منها )استفهام الّتعجيز(: وذكر حممد 
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على تغيري األحداث واألقدار ومنها الصدقة وبر الوالدين وعمل 
املعروف.

ويف الكايف للكليين عن هشام بن سامل وحفص بن البحرتي 
وغريهما عن أبي عبد اهلل الصادق )عليه السالم( عندما سألوه 
عن هذه اآلية »ميحو اهلل ما يشاء ويثبت« قال: »وهل ميحى اال 
ما كان ثابتا؟ وهل يثبت اال ما مل يكن؟«، وهنا معنى واضح 
يف ان اهلل سبحانه وتعاىل يثبت جديدا متغريا عن ما كان ثابتا، 
وميحو ثابتا كان قائما ال حمالة ولكن حدث ما ساعد على 

أن يقر اهلل مبحو ذلك احلدث أو القدر.
عن جتربة شخصية وعن إميان راسخ، فان الدعاء أحد الوسائل 
اليت تغري األقدار، وقد قــــال عز وجل بسم اهلل الرمحن الرحيم 
اِع ِإَذا َدَعاِن   »َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 ،)١٨6( البقرة  َيْرُشُدوَن«  َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْلُيْؤِمُنوا  ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبوا 
فاذا كان اهلل سبحانه وتعاىل ال يغري وال ميحو، فلماذا يدعو 
الناس للدعاء له واالميان به؟ ، فبالتأكيد هناك تأثري للدعاء، 
الدعاء  يكون  كيف  السؤال  ولكن  جدا،  كبري  وتأثري  بل 

املستجاب ومن هم الناس الذين يستجيب اهلل لدعائهم؟
وعن  وآله،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  عن  ورد  الدعاء  أن  واقعا 
جدا  وممكن  خمتلفة  وطرق  صور  يف  السالم  عليهم  األئمة 
أن  األفضل  ولكن  عنهم،  مأثورات  من  ورد  ما  وترديد  حفظ 
يكون دعاؤك نابعًا من القلب وليس شرط أن يكون عن حفظ 
واملشاعر،  واألحاسيس  القلب  من  تفاعل  فيها  ليس  كلمات 
فمجرد الصدق يف النية واإلميان باهلل واالجابة ملا دعا له ونها 
عنه فهو مفتاح لقبول الدعاء وهذا ينطبق على كل فرد وعلى 
أنزل اهلل  اقوامًا واممًا قد  أن هناك  قوما وعلى األمة، مبعنى 
فيها عقوبة مجاعية يف االرض، ألنها خالفت واحنرفت بصورة 
يؤخذ  ال  فرديًا  احلساب  يكون  اآلخرة  يف  ولكن  مجاعية، 

الفرد جبريرة اآلخر أبدا وهذه عدالة اهلل سبحانه وتعاىل.
يف ختام كلماتي أقول أن الدعاء هو من الوسائل الفعالة واملؤثرة 
من اخلريين واملؤمنني والصاحلني الذين يستجيب اهلل لدعائهم، 
عسى اهلل أن يرفع عن األمة البالء بفضل دعائهم وانقطاعهم 
إليه، أما من هو متخصص باألمور العلمية فموضع الدعاء بتوجه 
اىل خمترباته يف حماولة الكتشاف لقاح وعالج ضد الفايروس 
الكريم  كتابه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عليه  أكد  ما  وهذا 
ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  َفَلْواَل  ًة  َكافَّ ِلَينِفُروا  املُْؤِمُنوَن  َكاَن  »َوَما 
يِن َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم  ُهوا يِف الدِّ ْنُهْم َطاِئَفٌة لَِّيَتَفقَّ مِّ
َذُروَن« التوبة )١٢٢( مبعنى أن التخصص مهم يف هذه  َلَعلَُّهْم َيْ
وغري  املهندس  وهناك  الطبيب  وهناك  الفقيه  فهناك  احلاالت، 
ذلك من املهن ويف مثل هذه الظروف يكون للكوادر الصحية 
واملسؤولني عن األمن والنظافة الدور االكرب، والبد لكل فرد 
أن يعرف تكليفه والتزامه والتحرك معه وفق األخالق والضمري 

فذلك ينطبق مع الدين.

يف ظل األجواء الصعبة والقدر العظيم الذي متر به البشرية يف 
هذه االيام، أو من املمكن تسميته باالمتحان الصعب، إال وهو 
وباء كورونا )كوفيد ١9(، والذي غري معامل السياسة العاملية 
وضرب االقتصاد العاملي يف العمق، وكشف األقنعة احلقيقية 
واحلضارات  األمم  حقيقة  للعامل  وظهرت  واألنظمة،  لإلنسان 
واإلمكانيات، واألهم من كل ذلك أن العامل توحد باإلجراءات 
يف مقابل عدو خفي صغري، يف وقت مل يستطع العامل أبدا يف 

التوحد على أيَّ مسالة أو خصم أو صديق.
ما دفعين للكتابة هي بعض املنشورات اليت نالت من األديان، 
وانتقدت توجه شعوب الشرق حنو الصالة والدعاء للخالص من 
توصلت  األمركة،  أو  العوملة  أو  الغربي  العامل  وكأن  الوباء 
اىل كل احللول األزلية للكرة االرضية وأنها وصلت اىل قمة 
املعرفة وليس من حق اآلخرين نقدها أو التعديل على مبادئها 
واملشاعر  والعواطف  للعقائد  أن يكون  دون  املادية احملسوسة 

والعوامل اخلفية تأثري واضح على تلك احلضارة.       
َما  قال املوىل عز وجل بسم اهلل الرمحن الرحيم )) مْيُحو اهللَُّ 
هذه  يف  الرعد)٣9(،  سورة  اْلِكَتاِب((  ُأمُّ  َوِعنَدُه  َوُيْثِبُت  َيَشاُء 
ما  فيها،  التأمل  من  والبد  جدا،  معنى كبري  العظيمة،  اآلية 
معنى )ميحو اهلل ما يشاء( وما معنى )ويثبت( وما معنى )عنده ام 
الكتاب(، إن اخلوض يف التفاسري الكثرية ليس من ختصصي، 
ولكن يف حدود الفهم من املعنى الواضح، مع االستدالل ببعض 
التفاسري، نتفهم اإلجيابية وعدم االتكال أو يف اجلانب اآلخر 

االستسالم واالستخفاف باألحداث واألقدار.
  معنى )ميحو( واضح بأن اهلل يقر يف كتابه الكريم مبحو 
أو مسح أو تغيري أو تبديل ما ثبت من قدر أو حدث على من 
يشاء من أشخاص أو قرى أو مدن أو اي شيء آخر، ثم ينتقل 
اىل معنى )ويثبت( ما يشاء أو ما يريد، مبعنى ان املكتوب من 
اقدار واحداث يف ظهر الغيب، ممكن جدا تغيريه او تأجيله، 
للشيء  يقول  الذي  اخلالق  الفاعل  القادر  وتعاىل  سبحانه  واهلل 
الفالني  القدر  يقول )حموت  أن  كن فيكون، وممكن جدا 
أذهبت احلدث  الفالنية مبعنى  القرية  أو  الفالني(  الفالن  عن 

واألثر أو ثبته او أجلته.
عن النيب )صلى اهلل عليه وآله(: ميحو اهلل ما يشاء ويثبت إال 
الشقوة والسعادة واحلياة واملوت، وهذا احلديث يستثين من اآلية 
العربية،  اللغة  مامل تذكره بأي صورة من صور االستثناء يف 
مبعنى أن اآلية مطلقة لكل ما موجود يف الكتاب، والكتاب 
هنا ليس القرآن الكريم بالتأكيد وإمنا صحيفة اإلنسان اليت 
ورد،  ما  والسرية حسب  واألقدار  األحداث  فيها مجيع  تذكر 
أم الكتاب مبعنى األصل  ومبا أن اآلية أكدت أن اهلل عنده 
يف علم اهلل وقدرته فهو ميتلك كل شيء وال يستثنى من قدرته 

شيء.
يف هذا السياق نسأل ما الذي يساعد على احملو والتثبيت ؟ وقد 
جاء عن ابن مردويه وابن عساكر عن اإلمام علي أبن ابي طالب 
)عليه السالم( »أنه سأل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( عن هذه 
اآلية فقال له: ألقرن عينيك بتفسريها وألقرن عني أميت بعدي 
بتفسريها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع املعروف 
يول الشقاء سعادة ويزيد يف العمر ويقي مصارع السوء وهذا 
تساعد  اليت  األعمال  بعض  ولكنه يدد  يستثين  ال  احلديث 
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األبيقوريني إذ يرون أن اإلنسان جمبور على أفعاله لكن يضعون 
احتمالية اإلمكان بتغيريه .

أما النظرة اإلسالمية لإلنسان فتنظر إليه على أنه ليس وجودًا 
مستقاًل وعبثيًا، بل جاء من عند رّبه للقيام بدور كبري يف هذه 
احلياة إلجراء سلسلة من األمور اإلصالحية على املستويني املادي 
فوضوية  بذلك  يعين  وال  عمله،  يف  خمتار  واإلنسان  واملعنوي، 
عدم  إىل  يؤدي  الذي  اإلنساني  الفعل  يف  االختيارية  احلرية 
االلتزام، بل املقصود أن يتدّبر ويتعّقل كل حادثة من احلوادث 
ويزن نفعها وضررها وفق السياق األصيل الذي شّرعته السماء، 
ويف هذا الصدد يقول اإلمام علي )عليه السالم( » إذا هممت 
بأمر فتدبر عاقبته » ولإلنسان أن يفعل أو ال يفعل مبحض إرادته 
بعدما علم طريقي اخلري والشر والثواب والعقاب فهو الجمبور 
وال خُمرّي وكما يقول اإلمام الصادق )عليه السالم( » ال جرب 
وال تفويض بل أمر بني أمرين » ، كما أن رأي اإلسالم بتغيري 
اإلنسان متاح ألنه موجود وُمهيأـ  بالقوةـ  عند توافر االستعدادات 
لنيل الكمال أو السقوط، وهنا يستوقفين قول إلمام الوجوديني 
وّظفها  ليته  ـ  لفكرة  تبنيه  يف  اإلسالم  منظومة  يساير  الذي 
بعقالنية إلميانه باإلسالم ـ بقوله باملضمون : » إن الطفل لو ولد 
وهو مشلول فلم يبلغ درجة البطولة فهو مسؤول عن نفسه ألن 
اإلنسان يتحمل عواقب نتيجة مآله ألنه قادر على 
تغيري نفسه برغم النقص والعوق ».        

النظرية  واملبادئ  القيم  منظومة  ضمن  اإلنسان  يف  البحث 
أو  طرفني  بني  مقارن  ُبعد  ذات  نظرة  إلقاء  يستلزم  والعملية 
أطراف عّدة ألن األشياء ُتعرف بأضدادها، وال شك أن كل 
الفكرية  قناعتها  يفّسر  معني  بإجتاه  تذهب  فلسفية  مدرسة 
أي موجود هو  اإلنسان  إن  منها:  أسئلة عّدة  اليت جُتيب على 
؟ أهو ملتزم أم غري ملتزم ؟ أهو خُمرّي أم جُمرب ؟ هل ميكن 

تغيريه أو ال ميكن ؟ هل بطبيعته خرّي أم ينزع للشر ؟
فأصحاب الفلسفة الطبيعية يعتقدون أن اإلنسان ذرة ال قيمة 
هلا وتتحكم به قوانني الطبيعة، مبعنى انعدام املبدأ واملنتهى 
)املصري( وواقع حتت سلسة من املؤثرات واملتأثرات اجلارية وفق 
اختيار  وال  إرادة  ال  أن  ذلك  ومعنى  الفعل(  ورد  )الفعل  قانون 

لإلنسان يف هذا الكون .
أما األبيقوريون فيؤمنون بأن اإلنسان خُمرّي حر غري ُمسرّي وهذا 
التفويض  ملسألة  املعتزلي  الطرح  مع  ويتماهى  يتماشى  التوجه 
الفيلسوف الربيطاني  املطلق لإلنسان، وتساير مع هذا الطرح 
بريتراند راسل والفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول سارتر 

فهما يران أن اإلنسان حر وغري ملتزم لكن ميكن تغيريه  .
أما الرواقيون اتباع )زينون( الذين يرون ضرورة تهذيب النفس 

وباستطاعة أي إنسان أن يقدم على االنتحار إذا 
مل يستطع أن يهذب نفسه كما جاء ذلك 

أوربا(  يف  احلكمة  )سري  يف كتاب 
من  النقيض  على  يقفون  فهم 

اإلنسان بني اإلسالم 
والفلسفات الغربية

د.  علي زناد كلش البيضاني



اعداد:
هاشم الباججي

أخبار ثقافية

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبة اإلمام الصادق عليه السالم العامة
املكتبات النجفية العامة...



أخبار ثقافية

العتبة  يف  املختلفة  بشعبه  اإلعالم  قسم  شرع 
اخلطر  بوجه  للوقوف  املقدسة  احلسينية 
عمل  فقد  كورونا،  بفريوس  املتمثل  الوبائي 
للتصدي  ومالكاته  شعبه  بكافة  القسم 
الوباء وعلى كافة األصعدة، فباالضافة  هلذا 
لألمور اإلعالمية والدعوة اىل التعريف باملرض 
والوقاية منه وإنتاج الفواصل التوعوية وبرامج 
خاصة بثت على الفضائيات واإلذاعة والشاشات 
القريبة من العتبتني املقدستني واالتصال املباشر 
ونشرها  منها  التعليمات  وأخذ  األزمة  خبلية 
ومناجاة  األدعية  ونشر  بث  مباشرة، وكذلك 
اهلل تعاىل لرفع هذا الوباء، وكذلك العمل على 
بعض  نشرها  ياول  اليت  الشائعات  حماربة 
ذوي النفوس الضعيفة وتفنيدها وبث روح االمل 
والتفاؤل لدى الناس، كذلك عمل القسم على 
تطبيق إلكرتوني خاص بالتكافل اإلجتماعي 

ومساعدة العائالت الفقرية.

بادر مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة اىل وضع حلول ناجعة 
وبديلة يف ظل الوضع الصحي الراهن سيما بعد قرار حظر التجوال واحلجر 
املنزلي ، فاطلق مبادرة التعليم القرآني اإللكرتوني على موقع العتبة اإللكرتوني 
الرمسي وقد القت هذه اخلطوة تفاعال كبريا من املشاهدين سيما أن املبادرة 
ضمت عددًا من الربامج املتعددة يف احلفظ والتالوة والرتتيل وغريها من املعارف 

األخرى.

لوباء كورونا  نتيجة  العامل  الذي فرض يف أغلب دول  التجوال  يف ظل حظر 
قررت املكتبة الوطنية التونسية باملساهمة يف مقاومة الفريوس عن طريق تثقيف 
وتعليم اجملتمع من خالل نشر الكتب العلمية واألدبية والثقافية والدوريات اليت 
مل تنشر على موقع املكتبة املركزي وبدون أي مس حلقوق املؤلف والناشر  
بصورة جمانية  والدوريات  الكتب  من  الكبرية  اجملموعة  هذه  نشر  مت  وقد 
ومتاحة للجميع وبطريقة سهلة ليتمكن القراء من االستفادة الكاملة منها يف 
اليوم، ولتكون مساهمة من قبل  العامل  بها  اليت مير  الصحية  الظروف  ظل 

املكتبة الوطنية يف نشر وبث الثقافة العامة يف اجملتمع.

قسم اإلعـــــــــــــــالم يف العتبة 
الحسينية يستخدم وســــــــائل 

تثقيفية ملواجهة خطر كورونا

تفعيل نظــــــام التعليم القرآني االلكرتوني على مــــــوقع 
العتبة العلوية يف ظل الوضــع الصحي الراهن

املكتبة الوطنية يف تـــــــــونس تطرح مجموعة من الكتب 
والدوريات الرقمية مجانا
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صدر حديثًا

صايف  ومزار  املقدسة  العلوية  العتبة  بني  بالتعاون 
احليدرية  الروضة  جممع  عن  حديثا  صدر  صفا، 
النجف  بني  صفا  )صايف  والثقايف كتاب  الفكري 
ويتوي  العربة،  أبو  فاروق  األستاذ  ملؤلفه  واليمن( 
الكتاب على مقدمة و ثالثة فصول، يتحدث الفصل 
األول عن تاريخ النجف وأمسائها ومقربتها، والفصل 
السالم(  )عليه  علي  اإلمام  مقام  عن  يتحدث  الثاني 
وقرب الرجل اليماني اللذين يقعان غرب املرقد الطاهر 
لإلمام صلوات اهلل عليه إضافة اىل احلديث عن نشأة 
التشيع ودور أهل اليمن يف ذلك، أما الفصل الثالث 

فكان حبثا تارخييا عن حضارة أهل اليمن وسبأ.

البيت)عليهم  آل  مؤسسة  تصدرها  اليت  الشباب  ثقافة  سلسلة  ضمن 
الثانية  السلسلة  األشرف صدرت  النجف  يف  والتبليغ  للخطابة  السالم( 
من  الشباب(  لدى  الفكري  االحنراف  على  وتأثريها  )العوملة..  بعنوان 
إعداد األستاذ م. هاشم حممد الباججي ، ويبدأ الكراس املصور بتعريف 
االحنراف الفكري وخماطره وعوامل انتشاره ، ثم تعريف العوملة والفرق 
بني العوملة والعاملية، ومسؤولية العوملة على االحنراف الفكري ووسائل 
ويتكون  الفكري،  االحنراف  عالج  بطرق  اخلتام  ثم  هلا،  التصدي 
الكراس من ثالثني صفحة، يذكر ان مؤسسة ال البيت قد أصدرت 
السلسلة األوىل من ثقافة الشباب بعنوان )الرياضة والتعصب الرياضي(، 
وتهدف من خالل نشر هذه السلسلة اىل بث الوعي الفكري والثقايف 

لدى الشباب.

صدر حديثا كتاب 
)صايف صفا بني النجف واليمن(

صدر حديثا كراس ) العوملة.. وتأثرها على 
االنحراف الفكري لدى الشباب(

بالتعاون بني قسمي اإلعالم وقسم السالمة والصحة والبيئة يف العتبة 
العلوية املقدسة صدر كراس كورونا )كل ما تريد معرفته عن 
فريوس covid–19  اجلديد(، ويضم الكراس املصور التعليمات 
العامة  والنصائح  منها  الوقاية  وأعراض اإلصابة وكيفية  الالزمة 
والطرق الصحيحة للنظافة، ونصائح للمسافرين، والطرق الناجعة 
لتقليل العدوى، إضافة إىل أسئلة وأجوبة حول املرض، وارشادات 
املنزلي لفريوس  صحية لألشخاص اخلاضعني يف احلجر الصحي 
كورونا، والكراس الذي يتكون من ٢٤ صفحة ملونة ومصورة 
للتعرف بالوباء وطرق جتنبه واحد من أعمال العتبة العلوية املقدسة 

يف املساهمة يف الوقوف ضد انتشار هذا الوباء.

صدر حديثا كراس )كورونا(
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العنوان: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
حياة وسيرة

من الوالدة في الكعبة المعظمة الى الشهادة في 
محراب مسجد الكوفة

جمع وإشراف: السيد محمد رضا الحسيني الجاللي
الناشر: العتبة العلوية المقدسة – قسم الشؤون الفكرية 
والثقافية – شعبة إحياء التراث والتحقيق، النجف االشرف 

1436 ه – 2014 م

كتاب في سطور

من  سطرها مخسة  اليت  الرصينة  واألحباث  املقاالت  من  عن جمموعة  عبارة  الكتاب  هذا 
السالم( قام جبمعها ورتبها وضبط نصوصها  املؤمنني )عليه  األعالم فيما خيص اإلمام أمري 

مساحة السيد اجلاللي وفقه اهلل لكل خري، وهذه النصوص كانت  كاآلتي:
•  السيد حممد رضا اجلاللي، بعنوان ملاذا اإلمام؟

• السيد عبد العزيز بن الصديق املغربي الغماري، بعنوان براءة اإلمام من حديث الشراب احلرام.
• السيد حسن احلسيين الشريازي اجملدد، بعنوان مسائل حول الفضائل.

املعظمة خصوصية يف  الكعبة  املكرمة يف  الوالدة  بعنوان  الكعيب،  االستاذ علي موسى   •
الزمان وتفرد يف املكان.

• الشيخ سامي الغريري، بعنوان الشهادة يف حمراب العبادة 
بعض  أعالم  أثارها  اليت  الشبهات  ورد  والتحقيقات  املباحث  من  الكثري  الكتاب  وقد ختلل 
النواصب ضد اإلمام )عليه السالم( إضافة اىل بعض النصوص والكلمات القصار اليت صدرت 
عن إمام البيان علي بن ابي طالب )عليه السالم( بعد أن مت ضبط نصوصها من قبل السيد 
اجلاللي، ويقول السيد اجلاللي حول هذا الكتاب يف املقدمة )ومن هنا كان التاكيد على 
تراث اإلمام )عليه السالم( وتقديم مناذج منه هي من أقوى النصوص املأثورة عراقة يف قدم 
اجلمع وقوة الضبط وإحكام املت وعظم املعنى وخلود الذكر...( ويضيف قائال: )فعلى الذين 
جياهدون يف سبيل اهلل ويريدون اخلالص من هذه األزمة اخلانقة املفتعلة من العلمنة الغربية 
للفكر  اجملال  يفسحوا  أن  اخلبيث  السخيف  وجدهلما  املاكرة  بأساليبها  املغرورة  واألسلمة 

الشيعي بالظهور وأن يفتحوا أعينهم على هذا الفكر اجمليد األصيل(
وخيتم السيد اجلاللي الكتاب بفصل أخري أمساه: مع الشعر يف مدح اإلمام )عليه السالم(

دار حوهلا،  الذي  والرتاث  البويصري  فيه همزية  وقد ذكر  للكتاب،  اخلتام  ليكون مسك 
وهمزية الزيدي للقاضي أمحد بن ناصر املخاليف احليمي، وهمزية التميمي للشيخ صاحل الزيين 
الكاظمي، والوسيلة العذراء للشيخ عبد احلسني شكر النجفي، والتحفة العلوية للسيد محود 

بن حممد الدولة الذماري.   
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موقعها:
يف  الدينية  اجلامعة  خلف  السعد،  حي  يف  تقع 
الفرع اخلامس ما بني شارع املثنى وشارع الستني 

من احلي. 

تأسيسها وحيثياتها:
- تأسست املكتبة يف عام ١٤٢7هـ - ٢٠٠7م، 
من قبل العالمة مساحة السيد حممد علي احللو 
رمحه اهلل الذي وافاه األجل يف الثامن من حمرم 
علمية  أسرة  من  السيد  وينحدر  ١٤٤٠هـ،  عام 
أجنبت الكثري من العلماء واحملققني كالسيد 

اجملاهد عبد الرزاق احللو رمحه اهلل.

طوابق  ثالثة  من  املتكونة  املكتبة  حتوي   -
إىل  إضافة  والنساء  للرجال  للمطالعة  قاعات 
خمازن للكتب وغرفة الفهرسة والتحقيق وقاعة 

أخرى إلقامة الندوات الفكرية والثقافية.

-تضم املكتبة أكثر من عشرين الف كتاب، 

جامعية مبختلف  رسالة   )٢٠٠٠( من  وأكثر 
املواضيع العلمية واألدبية والدينية والثقافية، 
موضوعا  أربعني  اىل  املواضيع  قسمت  حيث 
ذلك  اىل  إضافة  االختصاصات،  خمتلف  يف 
من  خمطوط  كتاب   )١٠٤( املكتبة  متتلك 
املخطوطات النادرة والثمينة، وما يقارب عشرة 

آالف كتاب حجري يف خمتلف املواضيع.

مجيع  وإصدار  بطباعة  املكتبة  تكفلت   -
كتب املرحوم السيد حممد علي احللو طاب 
من  املزيد  لطباعة  اليوم  تسعى  وهي   ، ثراه 

اإلصدارات اجلديدة. 

املرحوم  مؤسسها  هو  للمكتبة  أمني  -أول 
وفاته سنة  وبعد   ، احللو  علي  السيد حممد 
٢٠١٨م توىل أمانة املكتبة ولده السيد حممد 

رضا احللو ومازال مستمرا اىل اليوم.

مكتبة اإلمام الصادق )عليه السالم( العامة

املكتبات النجفية العامة...

من  أكثر  املكتبة  تضم 
كتاب،  الف  عشرين 
رسالة   )٢٠٠٠( من  وأكثر 
املواضيع  مبختلف  جامعية 
والدينية  واألدبية  العلمية 

والثقافية

 )104( املكتبة  متتلك 
من  خمطوط  كتاب 
املخطوطات النادرة والثمينة 
االف  عشرة  يقارب  وما   ،
خمتلف  يف  حجري  كتاب 

املواضيع
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اعداد:
شاكر القزويني

السبيُل اىل أن تكتبَ مقااًل

وصواًل إىل قصيدة نثر عربية األصول و التحوالت

معالم الوجود بني اللغة و االصطالح و البالغة

قصيدة:  طه9 نور أهلل
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لدى  جاحمة  رغبة  الصحفي  املقال  يشكل 
ال  وقد  املقال،  كتابة  بفّن  املهتمني  من  الكثري 
املقال خمتزاًل مبن هم  االضطالُع بكتابة  يكون 
عصارة  أنه  أي  الصحفي،  احلقل  يف  منخرطون 
فكر الكاتب، وهنا تربز أمامنا القاعدة الصحفية 
اخلرب  من  واملراد   - حر  والتعليق  مقدس  اخلرب   -
الفنون الصحفية، كاخلرب واالستقصاء، والتقرير، 
والتحقيق، والقداسة نوردها هنا كنايًة عن ضرورة 
اإللتزام بنقل احلدث كما حدث، حيث أّن التعليق 
ُيدَرُج ضمن إطار املقال وإن املقال عبارة عن تعبري 
الكاتب،  وخربات  واجتاهات  لرؤى  ذاتي شخصي 
وإن تعارَض باملضمون مع رؤى واجتاهات وأفكار 

أخرى .
تعاريف املقال

املقالة  فهو: جذر   - استدراك  أيضًا  وفيِه   - لغويًا 
يف املعجم من )ق و ل( ففي املعجم الوسيط، قال 
قواًل ومقالة، يبنّي لنا هذا التعريف اللغوي للناقل، 
اإلشخاص  من  وغريه  الفرُد  يتداولُه  ما  جممَل  أن 
كيف  لكن  مقااًل،  يعترب  منفردين  أو  جمتمعني 
يصدق عرفًا على القول أنه مقال ؟! وكيف يكون 
مقبواًل للنشر  يف الصحِف ومواقِع التواصِل ؟! هذا 

ما سيتعرض إليه هذا التوضيح .
تعريف املقال اصطالحًا :

تعريُف  هو  أنسبها  لعل  عديدة،  تعريفات  للَمقاِل  
إحساس  عن  عبارة  امَلقاُل  بنسن:  آرثر  الكاتب 
أو  النفس أحَدثُه شيٌء غريٌب  أثٌر يف  أو  شخصي، 
على  يبعث  أو  شائق  أو  لالهتمام،  مثرٌي  أو  مجيٌل 

الفكاهة والتسلية .
الخطوات األولية لكتابة املقال

١-حتديد الفكرة بدقة. وحتديد الفكرة ينسحب 
عليه باقي العناصر، وكذلك فإّن حتديَد الفكرة 
يعمل على عدم تشتت الكاتب بطرحه لقضية ما، 
تشتيت  عدم  وبالتالي  طرحه،  املراد  املوضوع  أو 

القارئ.
لتجنب  وذلك  للفكرة،  الدقيقة  املعلومات  ٢-مجع 
املعلومة، أو قد  بنقله  الوقوع يف االشتباه  الكاتب 
يتعرض لإلحراج يف عدم علمِه بالشواهد التارخيية 
باتت  القراء  قاعدة  وأّن  سّيما  للفكرة،  الداعمة 
مرتامية وواسعة وبإمكانهم احلصول على املعلومات 

الدقيقة بكبسة زر.
٣-كتابة مسودة حول املوضوع، ومراجعتها على أن 
يتقّمص الكاتب دور القارئ ليتبنّي له قوة املوضوع، 
أم  زائد،  فيه كالم  أم   !! ال  أم  مطروح  هو  وهل 

تعوزه بعض الشواهد والرؤى وما إىل ذلك،

٤-حتديد الفئات املستهدفة من املقال، هل يستهدف 
املقال فئة النساء؟ أم الرجال؟ أم كال اجلنسني ؟

لغة املقال :
ينقسم املقال الصحفي من حيث املخاطبة إىل ثالثة 
واملقال  العلمي،  واملقال  حفي،  الصُّ املقال  أقسام: 
األدبي، فلكل من العلمي واألدبي مجهور خاص، 
حفي يتمتع بقاعدِة قّراء واسعة  ومبا أن  املقاَل الصُّ
عصر  )بلغة  يسمى  ما  أو  سهلة  بلغة  ُيكتب  فهو 
يفهُمها اجلميع، مع األخذ بنظر  الصحافة( حبيث 
وعلمية  األدبي،  الكاتب  ذاتية  من  بشيء  االعتبار 
اىل  اجلمهورين  يستقطب  كي  العلمي،  الكاتب 

مجهورِه .
أجد  لعّلي  أمناط،  بعدة  الّصحفي  املقاُل  وُيكتُب 
تتجاوز عدد  وأن ال  املعتدل،  اهلرم  أفضَلها طريقة 
عدد  إنقاص  املمكن  ومن  كلمة،   ٣٠٠ كلماتِه 
الكلمات بنحو  يسري، لكن ال ميكن الزيادة عن 

السقف احملدد، يف غري املقال التحليلي . 
العنوان :

وجيب أن يكون مثريًا، وضرورة ابتعاد الكاتب ما 
أمكن، عن العناوين املستهلكة لكي ال يكم 
وإن  أيضًا،  املكرر  أو  باملعاد  املقال  جوهر  على 
كان يتضمن فكرة جديدة، كما جيب أن يكون 
فقرات  على طول  الصمود  على  القدرة  له  العنوان 

املقال املقدمة.
اليت  الفقرات  كلمات  من  أقل  املقدمة  وتكون 
تتناول جوهر املقال، حبيث تكون املقدمة متهيدًا 
للفكرة، ومهّيأًة لذهن القارئ، وال ميكن أن يبدأ 
املقال، بطرح جوهِر الفكرة وبالتالي ال  الكاتب 

يواصل املتلقي القراءة اىل نهاية املقال.
ويقسم جوهُر املقاِل اىل فقرات ، كل فقرة تتكون 
من ٨٠ كلمة أو أقل بقليل، كما ال ميكن الزيادة 
على هذا املقدار لئال يدث زيغ بعني القارئ  بسبب 

كثرة األسطر .
يسمى  ما  أو  سم،  مبساحة  الفقرات  وتنقسم 
عرفًا   ليصدق  أنرت(   زر  البيضاء)بضغط  باملساحة 

الفصل  بني الفقرات.
الخاتمة :

واخلامتة وهي من األجزاء املهمة لبنية املقال، حيث 
يتوقف عليها مدى إقناع القارئ بالقضية أو املوضوع 
دعوٍة  عبارة  تكون  فقد  الكاتب،  يطرُحُه  الذي 
املقال،  للمشكلة اليت يطرحها  للقراء إلجياد حل 
بغية تفعيل دور القارئ، أو قد ينطوي على حزمِة 

حلوٍل تّوَصل إليها الكاتب.

السبيُل اىل أن تكتبَ مقااًل
إعداد: عمار عليوي الفالحي

 املقال عبارة عن 
تعبري ذاتي شخصي 

لرؤى واجتاهات 
وخربات الكاتب، 

وإن تعارَض 
باملضمون مع رؤى 

واجتاهات وأفكار 
أخرى

 يتمتع املقاَل 
حفي بقاعدِة  الصُّ
قّراء واسعة فهو 

ُيكتب بلغة سهلة 
أو ما يسمى )بلغة 
عصر الصحافة( 

حبيث يفهُمها 
اجلميع
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معالم الوجود
بني اللغة و االصطالح و البالغة

أ . م . د . زينه علي جاسم الحسن

يعد الوجود مبحثًا اساسيًا من مباحث الفلسفة العامة وعلى هذا االساس يشمل النظر يف 
طبيعة الوجود ويكون مطلقا أي مجردًا عن كل تعيني أو تحديد تاركًا للعلوم الجزئية البحث 
يف الوجود من بعض نواحيه فالعلوم اإللهية تبحث يف الوجود من حيث ما يدل على وجوده و 
العلوم الطبيعية من خالل هذه الرؤية تبحث يف الوجود من حيث هو جسم متغر والرياضة 

تبحث يف الوجود من حيث هو كم أو مقدار .
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الفلسفية  املباحث  أهم   اإلهلي  الوجود  يعترب   «
وأشرفها وهو البحث املتعلق باهلل تعاىل باعتباره 
واجب الوجود الذي ال أول كان قبله وال آخر 
يكون بعده » ، » احتلت نظرية الوجود مكانًا 
متميزًا يف العقل الفلسفي العام وذلك باعتبارها 
السؤال  خالهلا  من  انبثق  اساسية  نظرية 
االنسان  ذهن  يف  تبلور  الذي  األول  الكوني 
الغامض  بالسر  اصطدامه  بفعل  طفولته  منذ 
لوجوده ودهشته من ظواهر الكون احمليطة به 
االنسان  لقاء  بداية  الفلسفي يف  القول  فيتبلور 
بالعامل حيث جيد نفسه مقحمًا فيه بغري إرادة 
يف  قوية  رغبة  هيئة  على  فورًا  ليتكون  منه 
فك طالسم الوجود، والوجود حتقق الشيء يف 
الذهن أو يف اخلارج ومنه الوجود املادي أو يف 
التجربة والوجود الفعلي أو املنطقي، ويقابل عند 
املدرسني املاهية او الذات باعتبار أن املاهية هي 
الطبيعة املعقولة للشيء وان الوجود هو التحقق 

الفعلي له ».
هو  املوجود  وان  الذات  ثبوت  هو  الوجود  وإن 
املوجودات  به  الذي  والوجود  الذات،  الثابت 
بالعدم من حيث  بالوجود  موجود ال يوصف ال 
بنفسه  فيتصف  موجود  الوجود  يقال  فال  ذاته 
وإال كان غري نفسه فيجتمع النقيضان بأنه هو 
فيتصف بضده  معدوم  الوجود  يقال  وال  ال هو 
فيجتمع الضدان فالوجود ال موجود وال معدوم 
كما ال يقال يف البياض أبيض وال أسود،  وال 
نعم  نقول  ألنا  النقيضني  ارتفاع  هذا  يف  يقال 
عما ال يقبلها قال تعاىل » ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه 
اخرب  كل  برفع  السماك  ابن  قرأها   ، ِبَقَدر« 
تعاىل أنه كل شيء من حيث الذات من معدوم 
وموجود فإن الشيء أعم وهو كل ما يصح أن 
يعلم وخيرب عنه فهو من حيث هو العدم والوجود 

واملعدوم واملوجود.
والوجود الذي ال يتعلق وجوده بشيء نفيا وهو 
اجملهول على حنو مطلق ويسمى احلقيقة بشرط 
ال شيء أي أن تؤخذ احلقيقة أو الوجود بشرط 
أال يكون معه شيء وال يتقيد بقيد من القيود 
اهلوية  العرفاء  ويسميه  منها  بل يكون جمردا 
الغيبية أو الغيب املطلق وهو اهلل  األحد، والبحث 
عن احلقيقة أمر صعب من ناحية و سهل من 
ناحية أخرى والدليل على ذلك إمنا يكمن يف 
الواقعة اليت تقول أن أحًدا من الناس مل يقدر 
الوقت  يف  مقنع  حنو  على  احلقيقة  بلوغ  على 
الذي مل يفشل فيه أحد من الناس فشاًل ذريًعا.

»فالقول بوجود اخلالق العظيم وبأنه موجود يف 
كل مكان و قادر على كل شيء يعلل كل ما 
ظهر وغمض من علل هذا الكون وهي حقيقة 

بسيطة تطابق النقل وتوافق أحكام العقل ولو 
قصرت حواسنا عن ادراكها وتقاعدت عقولنا 
عن تصورها ومن تأملها بعني البصري يعلم أنها 
وهي  للحوادث  تفسريًا  وأعمها  احلقائق  أبسط 
من أقدم ما ذهب اليه إلفالسفة على اختالف 

أزمانهم وتفاوت درجات عقوهلم«.
استعداد  عن  عربت  الوجود  نظرية  أن  »حيث 
كما  التساؤل  عرب  للتفلسف  لإلنسان  فطري 
أشار اىل ذلك كارل بريز بأنه ميكن أن جند 
الفطري  االنسان  استعداد  على  رائعًا  شاهدًا 

للتفلسف يف األسئلة التى يصنعها األطفال ». 
الوجود بني اللغة و االصطالح و البالغة
ـ املقصد األول : التعريف اللغوي للوجود 

و احلصول  التحقق   « يأتي مبعنى  لغة  الوجود 
والثبوت والكون وهو خالف العدم » .

يقابل  ومعناه  جيد  وجد  فعله  مصدر  فالوجود 
يرد كمصدر يف  وان مل  واجلود  العدم  معنى 
القرآن الكريم فقد ورد من مفرداته و مشتقاته 
ثالثون لفظًا هي :-)وجد( - )فوجدًا( - )وجدت( 
 – )وجدتها(   - )وجدمتوهم(   - )وجدمت(   –
)ووجدك( – )وجدنا( – )وجدناه( – )وجدناها( 
– )ألجدن(  – )أجد(  )أوجدوا(   – – )وجدها( 
– )جتد(- )لنجدن( – ) لنجدنهم ( – )ستجدى( 
– )جتدوا( – )ستجدون ( – )جتدوه( – )جمد( 
جيدوا(   (  – )جيده(   – )جيدك(   – )جيد(   –
– )جيد ون( – )جيدونه( – )وجد( )وجدكم 
(، والوجود خالف العدم وأوجد اهلل الشيء من 

العدم فُوجد فهو َموجوٌد، اي كان وحصل .
والوجد قيل إنه مبعنى الوجدان للشيء والوجود 
مصادقة  ذلك  من  واملراد  معناه  ويتفاوت  له 
مثرة  والوجد  صورة  أو  معنًى  ومالقاته  الشيء 
ازدادت  فمن  األفراد  مثرة  هي  اليت  الواردات 

وظائفه ازدادت من اهلل لطائفه .
فالوجود أضرب : وجود بإحدى احلواس اخلمس 
ووجدت  طعمه  ووجدت  زيدًا  َوَجدُت   : حنو 
الشهوة  بقوة  ووجود  خشونته  ووجدت  صوته، 
حنو َوجدت الشبع ووجود بقوة الغضب كُوُجود 
بواسطة  او  بالعقل  ووجود  والسخط  احلزن 
وما  النبوة  ومعرفة  تعاىل  اهلل  كمعرفة  العقل 
العلم  الوجود فبمعنى  تعاىل من  ُينسب اىل اهلل 
اجملرد اذ كان اهلل منزها عن الوصف باجلوارح 
و اآلالت، حنو » َوَما َوَجْدَنا أِلَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد 
َوِإْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقنَي » وكذلك املعدوم 
تعاىل  اهلل  وجود  فأما  األوجه  هذه  على  يقال 
لألشياء فبوجه أعلى من كل هذا و ُيعرب عن 
التمكن من الشيء بالوجود حنو » أي َفاْقُتُلوا 
املُْشِرِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم  » حيث رأيتموهم 
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 « َيْقَتِتاَلِن   َرُجَلنْيِ  ِفيَها  َفَوَجَد   « تعاىل  قوله  و 
اي متكن منهما وكانا يقتتالن وقوله »، ِإنِّي 
َشْيٍء  ُكلِّ  ِمْن  َوُأوِتَيْت  ِلُكُهْم  مَتْ اْمَرَأًة  َوَجْدُت 
وجد  اللغة  يف  فالوجود   « َعِظيٌم  َعْرٌش  َوهَلَا 
الشيء من عدم وجودا خالف عدم فهو موجود 

وأوجد اهلل الشيء انشاه من غري سبق مثال .
ـ املقصد الثاني  التعريف االصطالحي للوجود

البديهية  املفاهيم  من  هو   « اصطالحا  الوجود 
الذي  املفهوم  البديهي هو  واملفهوم  الفلسفة  يف 
لذلك  معرفته  يف  شيء  توسط  اىل  يتاج  ال 
وضوحا  املفاهيم  أكثر  من  الوجود  مفهوم  أن 
ال ميكن  بل  التعريف  عن  غيّن  وهو  جالًء  و 
تعريفه منطقيا »، وعليه ميكن القول الوجود 

ضد العدم وهو ذهين و خارجي .
فالوجود هو احلياة واحلياة إرادة وإرادة احلياة 
إرادة القوة وإرادة القوة ارادة سيطرة واستقالل 
وكل سيطرة ال تتم بدون مقاومة واملقاومة هلا 
مظهران :، مظهر طبيعي، ومظهر عقلي روحي، 
فالوجود هو الوجود واهلوية )قدميًا( والكونية 
والكائن )حديثًا ( كلمات عربية مولدة صاغه 
املرتمجون لينقلوا بها اىل اللغة العربية معنى ال 
يستقيم أداؤه إال يف اللغات اهلندية واألوربية أو 
اللغة  ومنها  اللغات  هذه  خصائص  من  إنه  قل 
اليونانية اللغة األم للفلسفة ويف العربية نكتفى 
بالقولً « زيد مريض »عندما نريد أن خنرب عن 
حالة  يف  يوجد  بأنه  زيد  امسه  نعرفه  شخص 
مرض مضمرين هكذا فعل » يوجد » أما يف 
اللغات اهلندية واالوربية فيضيفون بني املوضوع 
هي  وجودية  »رابطة  »مريض  واحملمول  »زيد« 
ما  ويقولون  الكينونة  فعل  الفرنسية  باللغة 
ترمجته حرفيًا » زيد موجود مريضًا » وهكذا 
فقيل أن ينسبوا اىل زيد أو اىل أي موضوع آخر 
من  معنى  عليه  أو يملون  الصفات  من  صفة 
املعاني يثبتون وجودًا اواًل باعتبار أن الوجود هو 
وبعبارة أخرى  الصفات كلية وعمومية  أكثر 
هو أعم املقوالت اذ ال ميكن أن يقال أي شيء 
عن شيء قبل أن يقال عنه أنه موجود فهو إذن 
اول عنصر يف أي تعريف ولذلك كان من  غري 

املمكن تعريفه.
صار  للعدم  مقابل  اللغة  يف  الوجود  كان  وملا 
بديهًيا فال يتاج إىل تعريف اال من حيث أنه 
لفظيا  تعريفا  فيعرَّف  آخر  دون  للفظ  مدلول 
يفيد فهمًا من ذلك اللفظ ال تصوره يف نفسه 
مثال ذلك تعريف الوجود بالكون أو الثبوت أو 
التحقق أو احلصول أو الشيئية أو مبا به ينقسم 
الشيء اىل فاعل ومنفعل وإىل حديث وقديم أو 

مبا به يصح ان يعلم الشيء و خيرب عنه . 

ذهين  وهو  العدم  ضد  الوجود  االصطالح:  يف 
وكل  موجود  شيء  كل  والوجود  وخارجي 
فهو  يوصف بكونه شيئا  وما ال  موجود شيء 
معدوم فينفي من كل الوجود ومعنى تعلق العلم 

به العلم بانتقائه .
 املقصد الثالث التعريف  البالغي للوجود

الوجود فإنه يطلق  للفظ  البالغي  التعريف  أما 
لفظ الوجود إطالقًا حقيقيًا على الشيء الثابت 
نفس  يف  للكتاب  )وجودك  فيقال  احملسوس 
املكان والزمان واستالمك له بيدك وتأكدك 
من حمتوياته يؤكد عدم صحة دعواك السابقة 
بعدم وجوده( ويطلق لفظ الوجود إطالقًا جمازيًا 

على حنو ما جاء يف قول الشيخ قريب اهلل : 
هذا الوجود وان تعد ظاهرا

و حياتكم ما فيه إال ال انتم   
بل أنتم نفس الوجود حقيقة

فالذات واألفعال كل منكم.   
تبلور القول الفلسفي إذن يف بداية لقاء االنسان 
بالعامل حيث جيد نفسه مقحما فيه بغري إرادة 
فك  يف  قوية  رغبة  هيئة  على  فورًا  لريتد  منه 
وختمينات  تكهنات  عرب  الوجود  طالسم 
وتفسريات  كانت يف البدايات الفكرية األوىل 
عبارة عن ختطيطات ساذجة عربت عن نفسها 
يف أغلب األحيان عن طريق األسطورة الشعرية 

كما هو احلال عند شعراء اليونان .
فيه  الصادق مشرتك  الذي مبعنى  املوجود  إذن 
الذي   واملوجود  السواء  على  املقوالت  مجيع 
مبعنى الصادق هو معنى يف األذهان وهو كون 

خارج النفس على ما هو عليه يف النفس .
 « رأينا  التأمل  وأمعنا  الوجود  معنى  تأملنا  إذا 
أن كل موجود فهو واحد نوعًا من الوحدة أي 
أنه غري مقسم يف ذاته وال يف العقل من جهة ما 
يعترب موجودًا واحدًا ورأينا أن كل موجود فهو 
حق نوعًا من احلقيقة أي أنه هو ما هو وليس 
شيئًا آخر وأنه من مثة معقول اذ أن احلق نسبة 
اىل العقل ورأينا أن كل موجود فهو خري نوعًا 
من اخلريية أي انه من الصالحية حبيث يتعلق 
اإلرادة  أن اخلري نسبة اىل  إذ  واشتهاء  به ميل 
نوعًا من  و أخريًا، إن كل موجود فهو مجيل 
التناسق والبهاء حبث يروق  اجلمال أي أن من 
للعقل وللميل معًا هذه املعاني األربعة الزمة من 
معنى الوجود لزومًا مباشرًا تدل على خصائص 
للوجود مبا هو موجود وليست قاصرة على كلي 
آخر أخص من املوجود فهي وجهان له ال تتمايز 
منه متايزًا حقيقيًا وال تزيد عليه شيئًا حقيقيًا 

بل كل ما تزيد عليه اعتبار عقلي فقط » .



ظهر مصطلح قصيدة النثر نقديًا و بشكل جلّي يف كتاب 
سوزان برينار )قصيدة النثر من بودلري إىل أيامنا ( و كلما 
غاب اجلدل يف كونها شعرًا أم نثرًا حتى ظهر مرة أخرى 
بني نقاد و كتاب شعرنا العربّي املعاصر وقد يتطور اجلدل 
الذي  الشعري  للشكل  ناقد  أو  شاعر  كل  تعصب  إىل 
يكتب عليه أو يسبه شعرًا و للتعصب أسبابه الكثرية؛ 
فأنصار القصيدة العمودية يرون بالوزن و االلتزام 
خالقًا  قيدًا  كونه  فيها  نقاش  ال  ضرورة  به 
يف  الشاعر  حرية  يهدر  قيدًا صارمًا  ليس  و 
التعبري عما يريد ملا فيه من موسيقى حية 
الشعري  اخلطاب  مجاليات  يثري  وإيقاع 
االنفالت  من  القصد  على  ويافظ 
املتلقي  قناعة  من  ويعزز  فيه  املبالغ 

بالقصيدة وكاتبها,
النثر فريون يف  أما شعراء قصيدة 
غريهم  يراه  ما  عكس  الغالب 
أغصان  يقّلم  قيدًا  الوزن  فيعدون 
اإلبداع الشعري ويسهم يف تفاقم اهلوة 
القصيدة  وجيعل  والشاعر  املتلقي  بني 
أكثر  اللغوّي  والتوّعر  الصنعة  إىل  ميالة 

من ميلها إىل التأثري النفسي والفكر.
املرحلة اإلنتقالية للنسق الشعري:

كان  إن  و  أتوقف  أن  بودي  املقال  هذا  يف 
بعجالة يعذرني عليها القارئ ، عند حماور مهمة 
الشائعة  اآلراء  بعض  و  الوزن  غياب  بأثر   : تتمثل 
غري متناٍس تأصيل املشرتكات العربية و غري العربية 
يف الكتابة على هذا الشكل و لكن قبل ذلك كله 
سأعرض دور شعر التفعيلة يف انبثاق قصيدة النثر عربيًا 
التنظريّي  العربية قلقًة يف جانبها  بدأت احلداثة الشعرية 
عن  املعاصر-  الشعر  قضايا   - كاتبها  أول  يفصح  فلم 
بااللتزام مبقوالت تستند إىل  كلمة )حداثة( بل اكتفى 
قصدت  قد  و  التجديد  خانة  يف  مجيعها  وتصب  الرتاث 
نازك املالئكة، مؤلفة الكتاب، من ذلك عدم قطع الصلة 
الرؤى  من  عارم  سيل  وراء  االجنرار  و  العربية  باجلذور 
الغربية للشعر و يف اجلانب التطبيقي ، أي كتابة الشعر 
، جاء التوجه مغايرًا فقد تنّوعت مشارب القصيدة فوّظفت 
األسطورة اليت أنعشها الرومانسيون يف توجهاتهم اجلمالية 
و انشغل النص عن املضامني اجلاهزة , و لكن يبقى أهم 
بتثبيت  تسميته  ما ميكن  هو  الريادة  جيل  أحدثه  متغري 

سالم جليل عبد الحسني

وصواًل إىل 
قصيدة نثر 

عربية األصول 
و التحوالت

مجلة  ظهور  مع  و  املاضي  القرن  خمسينات  يف 
العربية  من شعراء  العديد  خلعَ  البروتية  شعر 
رداء العروض فربزت قصيدة النثر بتأثر واضح 
خالية  ,قصيدة  فرنسا  من  انبعثت  التي  للحداثة 
من  تقريبًا  قرنًا  عشرين  مرور  بعد  الوزن  من 
العمودي  بشكلها  القصيدة  مع  العرب  تعاطي 
املوزون حتى اعتادت األذن و تنمّط العقل فصار 
الوزن يوازي مفهوم الشعر يف الكثر من املراحل 

التاريخية للشاعر العربي .
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بابتكار  ليست  الشعر  يف  فالريادة  ؛  االبتكار 
و  االبتكار  بتثبيت  هي  إمنا  و  اجلديد  الشكل 
هذا ما عمل عليه السياب و نازك و بلند و آخرون 
يف شعر التفعيلة ألن فعل التثبيت أصعب و ال يأتي 
بلحظة واحدة - كما االبتكار- إذ يتاج لتعميق 
اجلديد شكاًل و مضمونًا و ترسيخ مفاهيمه و ال 

غلو إن قلُت إنه يتاج لشجاعة . 
العفوية وعدم القصدية يف التحول

مرحلة  التفعيلة  قصيدة  بأن  القول:  مع  أتفق  ال 
شعراء  ألن  النثر  قصيدة  إىل  لالنتقال  مؤقتة 
مل  و  بذلك  يفكروا  مل  منظريها  و  التفعيلة 
فقد  حمفزة  رؤاهم  كانت  لكن  و  له  يؤسسوا 
قللت من بعد قصيدة النثر شكليًا عن القصيدة 
العمودية و خففت من وطأة االنتقال الكامل و ما 
ميكن أن يرتتب عليه من جمابهة عكسية جتعل 

االنتقال منبوذًا إبداعيا .
يعد  أسباب جوهرية،  االنتقال  أو  التحول  و هلذا 
ما ذكرُته أعاله ثانويًا بالنسبة هلا فأهمها : تغري 
منط احلياة العربية بفعل التطور التقين و االطالع 
خمرجاتها  و  األخرى  احلضارات  على  املباشر 
الفكرية و اإلنسانية و تزايد اإلقبال على الرتمجة 

يف شتى جماالت احلياة .
وترَك غياُب الوزن من القصيدة أثرين ,أثر سليّب : 
متثل بفقد عنصر مهم من عناصر القصيدة يسهم 
يف إقناع و حتفيز املتلقي شعوريًا و حصر مساحة 
تفكريه يف قالب واحد , حتى إذا كانت املوهبة 
ضئيلة يلعب العروض دورًا مهمًا يف تغطية املناطق 
الصوتية  الكتل  جبماليات  اخلاوية  الشعرية 
التفعيالت و يساعد من خالل ضيق  الكبرية - 
مساحته على إنتاج تراكيب لغوية جذابة و إن مل 
تكن ذات حمتوى فهي بنى لفظية متماسكة و 

براقة متيل هلا النفس .
 : األول  ,االجتاه  اجتاهني  يف  يربز   : إجيابي  أثر 
يساعد على تقديم املعنى الشعري بشكل كامل 
و مبعاجلة مرضية سواء كان اللفظ الذي يمل 
أو مسرتساًل واالسرتسال ال يعين  املعنى مكثفًا 
اللغة  مستوى  يف  البقاء  بل  املباشرة  إىل  اهلبوط 

الشعرية واشرتاطاتها .
االجتاه الثاني : التأكيد على وجود موهبة شعرية 
من عدمها فالكاتب سيتخلى عن القيد اخلالق 
التعبري  أمام  وسيكون  أعاله  ذكرت  كما 
وبني  بينه  تفصل  حواجز  وبال  مباشرة  الشعري 
املعنى وبرأيي : تعد قصيدة النثر حمّكًا خطريًا 
ألي شاعر فإن جنح بها فال غبار على موهبته وإن 
عليه  املوزون  الشعري  تعبريه  يف  خلل  فثمة  فشل 

رصده . 
املنطلقات واألصول

انشغل الكثريون يف مرحلة التحول هذه باحلديث 
أن  واحلق  العربي  تراثنا  القصيدة يف  أصول  عن 
انشغااًل من هذا القبيل يف املرحلة األوىل للتحول 
انشغال طبيعي ومثلما يشوبه بعض اخلطأ و يلحقه 

يف  والصدق  الصواب  يسبغه  املقارنة  يف  التخّبط 
املقاصد.

وأريد هنا أن أحتدث عن األصول يف أمرين يعنيان 
الوضوح..  األول،  الشعرية   الكتابة  بطريقة 
يأخذها  كونه  النثر  قصيدة  يف  الوضوح  يعاب 
وأحيانًا  القصصي  والسرد  اخلاطرة  منطقة  إىل 
يف  واإلسهاب  املرأة  مبفاتن  يتصل  ما  لتوظيف 
أمثلة كثرية  األخري  وللتوظيف  توصيف جسدها 
تبدأ بالشعر اجلاهلي وال تنتهي بالشعر العباسي،

أما الوضوح كتكتيك شعري فقد عرف شعرنا 
مثال  وأوضح  قرون  منذ  باملعنى  املباشرة  العربي 
انعطف  إذ  ربيعة  أبي  بن  عمر  شعر  ذلك  على 

بالشعر إىل القص واحلكي
متام  أبي  شعر  شراح  يفصح  الغموض،  لثاني:   
عن غموض مقاصد الشاعر وأنه ال يعطي املعنى 
رائد يف هذا اجملال ملا  وأبو متام  لقارئه بسهولة 
أوجَد من حتديث للنص الشعري بأداء لغوي مميز 
وغري لغوي فعليه مل تكن قصيدة النثر منقطعة 
عن جذورها فالغموض و الوضوح ليسا منتزعني 
من شعراء الفرنسية وحسب بل هلما أصوهلما يف 
أو  العربي وال ميكن ألي شكل شعري  شعرنا 
وجود  دون  العامل  جغرافيا  عرب  االنتقال  كتابي 
تكامل أدبي يشبه إىل حد ما تكامل احلضارات 

فاملنطلقات واألصول تكاد تكون واحدة .
مخاض األربعة قرون

التأصيل  إىل  الشعراء  و  النقاد  توجه  ضوء  ويف 
أربعة  من  أكثر  العربية  النثر  قصيدة  احتاجت 
التأخر  ثالثًا وسبب  لتصبح شكاًل شعريًا  قرون 
مناسبة  متأٍت من كونها ظهرت يف مرحلة غري 
التيارات  صعود  مع  ظهورها  تزامن  حيث  هلا 
القومية وازدهار قصيدة العمود القادرة على تعبئة 
مع  وتناسب  خطابية  نربة  من  فيها  مبا  اجلمهور 
مقتضيات احلال العربي وتصلح للمنابر إنشادًا و 
بعد  النثر عادت  وعظًا و حتفيزا ولكن قصيدة 
أن انصهرت شيئًا فشيئًا يف اجملتمع و متاهت يف 
البيئة فأصبحت مألوفة إىل حد كبري وعلى رغم 
الشعري  املشهد  يف  الكبري  حيزها  أخذها  من 
طرأت آراء أخرى على وجودها و أبرز هذه اآلراء 
أدبيًا جديدًا ويف هذا  البعض جنسًا  أن عدها   :
جنس  لكل  ألن  نظري  وجهة  من  تسرع  الرأي 
أدبي عناصره وإن اشرتك مع جنس آخر يف بعض 
العناصر ولكن يبقى له عنصر سائد فيه ال يف 
غريه أو بشكل أدق خّصيصة جوهرية ال توجد يف 

غريه وهذا ما ال نلحظه يف قصيدة النثر .
قصيدة  هي  النثر  قصيدة  فإن  حال  أية  وعلى 
ختلت عن الوزن ومتثلت البيئة العربية اليت حلت 
فيها وليس احلديث هنا عن قصيدة النثر املقلدة 
قصيدة  عن  احلديث  بل  أخرى  لبيئات  املنساقة 
تتفاعل مع املفاهيم العربية سواء كانت السائدة 
أو املستوحاة من الرتاث وجتيب عن أسئلة اإلنسان 

الكربى بأسئلة حية وعميقة .

alwelayh.com
59



مَّدي  حُمَ خبتٍم  نوٌر  فمقبُلُه 
ِد الــُمــَســدِّ ُكـــْنـــَه  بــاألســبــاِب  يـــــزاوُل 
مــْوِعـــِد ُكـــــلِّ  فـــــي  الــَخـــاّلُق  ُدُه  ُيــَجـــدِّ
ــِد الــَتــوحِّ اكــتــمــاِل  آيــــــاُت  وروحــــــُه 
الـــَغـــِد بـــّواَبـــَة  بـالـُنـعـمــاِء  وتـــْطـــُرُق   
الـتــبــّدِد َوْهـــــَم  الــنـــوِم  عــنــَد  ُيــطــوُِّف 
الـُمـَهـنَّــِد َعـــــْزَم  َقـــــدَّ  َخــيـــٍط  وَأْوَهــــُن 
الــــَتــــَورُِّد ســعــيـــُد  حـــــــبٌّ  طــرائــُقـــُه 
بـمـسـِجـِد أضاءت  ِصـــْدٍق  مـــْن  وأْنـُهــُر 
ـــِد الــَتــَوقُّ ِلــَعــيـــِن  أجـــفـــاٌن  وهـــاشـــُم 
الــَتــَســيُّـــِد قــــــــرَم  أهلِل  بــــيــــَت  وأورَث   
اشـهـدي لـهـا  وقالـوا  الُوثقـى  الِعـْرَوِة  مـَع 
َكــَفــْرَقــِد وآٌل  َوْهــــــٌج  لـــهـــا  فـشــْمــٌس   
ــِد الـَتـَهــجُّ بـــَدْمـــِع  حـــمـــراٌء  َهــطــوُلــه 
ُيـَهــوَِّد لـــْم  مـــا  عـــاَد  َمـْسـرى  وبالـُقـْدِس 
الـَتــَعــبُّــِد واعـــيــــاِت  فــــــي  مــعــاِرُجــُه 
الــــَتــــَودُِّد َزِكـــــــيَّ  ُحـــّبــــا  ويـْمــَلــُؤهــا 
يــهــتــدي لـلـمـسـاكـيـِن  وبـيــتــا  وِعـــــّزا 
َمـــــْوِرِد ُكـــــلِّ  عــلـــى  أقــمـــارا  ِلـُيـْثـِمـَر 
فـَتـْغـَتـدي ُروحـــا  األْجـــداِث  فـــي  وَيـْنـُفـُخ 
ِد الــُمــَقـــرَّ والــَزنــيــِم  ِهـــْنـــٍد  أَلْشـــيـــاِخ 
بـَمـْرَقــِد طــــفٌّ  الثـقـلـيـِن  مـْنـَحــِر  عــلــى 
ُأْسـجــدي َلـهــا  يـنــادى  أسـمــاٍء  ومـوعــُد 
عـسـَجـِد الـُصـْبـِح  كـاِمــِل  َرســـوٍل  ِبـُخـْلـِق 
ِاخــمــدي نــــاُر  ويــــا  عاِنـقـنـا  نـــوُر  فـيــا 
ُتَزّوِد« مَلْ  مْن  باألخباِر  »ويأتيك 

أمحِد ِذكِر  مْن  األمالُك  تهّللِت 
نـقـُشـُه  الـعـرِش  عـلـى  ذْكــٍر  إلــى  تنـاهـى 
ُمــْنــِجــدا الــخــالئــِق  أطـــــواَر  ويـحــمــُل 
ورحــمــٌة جـمـيــٌل  َمـْبـثــوٌث  اسـمــِه  مـــن 
غــيــمــًة فــــــاَض  إذا  َرقــــــراٌق  ــُه  َفـَكــفَّ
قـــاتـــال الـقـبــائــَل  َيـخـيــطــوَن  وكــانـــوا 
الـفـتــى بَصـْمـصـاَمـِة  َفــــزَّْت  وأضغـاثـهـم 
ــمــا ُمـَنــغَّ نــظــامـــا  أســـــــرارا  تـــأّمـــَل 
والـِرضــى الـِشـبـِع  مــَن  أشـجـاٌر  سـالُمـُه 
الــمـــدى آخــــِر  الــــى  نــيــراٌن  فـحـاَقـْتـُه 
ونـــاقــــًة بــــــردا  ابــراهــيــُم  وأرســــــَل 
بــاهــلـــْت بــنــجـــراِن  أبــابــيــٌل  وتـــلـــَك 
أمـاَمــُهــم  َجـنــاحــا  جـبــريــٌل  وُيـْخــِفــُض 
الــــُذرى مـــَن  الـفـقـاُر  َضـــجَّ  َبـــَرزوا  إذا 
وَخــْنــَدقــا ُحـنـيـنــا  َبـــــْدٍر  فـــــي  وثــبَّـــَت 

الــُعــال  إلــــى  وأدنــــى  بـقـوسـيـٍن  فــقــاَب 
ُقــــــدوَرُه الـيـتــامــى  راِح  فـــــي  ُيـــــَوزُِّع 
األذى مـــــَن  َحـصـيـنــا  ثــوبــا  وُيْلـِبـَسـُهـْم 
الـقـرى بـهـا  َظـْمـَأى  َدْهـمـاِء  مـن  وخَيـُرُج 
أزَهـــــَرْت الـَجـالمـيــَد  َمــــسَّ  إذا  وكــــاَن 
طـــاَعــــةًِ الـَنـبـّيـيــَن  بـَتـقـتـيــِل  تـــمـــاَدوا 
بـكــْت ســـورٍة  كـــْم  الـمـحـراُب  أّيـهــا  فـيـا 
ــــــــٌة وأمَّ ُمــعــِقــبــاٌت  قــــديــــٌم  فـــَثــــأٌر 
َيـصـوُغـُهــمِْ ُجــْنـــدا  أهلِل  َثـــــأُر  ويـخــتــاُر 
الــُدنا عـلــى  عـيــدا  الـرايــاُت  وتبـتـِسـُم 
ودوَلــــــٍة زمـــــاٍن  فـــــي  أْمـــــٌر  ويـنــفــَذ 

شعر: شاكر القزويني
طه9 نور اهلل



الفضائيات وتأثرها على الشباب ...

ملاذا نشاهد أفالم الرعب ؟

اعداد:
هاشم محمد
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يعدون  واالجتماع  االتصال  علماء  إن 
اإلعالم أحد أهم املؤسسات يف اجملتمع 
احلديث وتنبع أهميته من كونه يكون 
الناس  ويعطي  للمجتمع  الداللي  االطار 
كلهم صورة موحدة عن احلياة ، فالبد 
تابعة  اإلعالمية  املؤسسات  تكون  ان 
كانت  إذا  و   ، وهويته  اجملتمع  لقيم 
جمتمع  أي  يف  اإلعالمية  املؤسسة 
اجملتمع  هوية  حتمل  ال  عربي  إسالمي 

يسبب ذلك إرباكا للمجتمع.
الذي  الفضائيات  هو  فاإلعالم  سيما 
يقود التغيري يف اجملتمع، باجتاه االبتعاد 
عن اهلوية اإلسالمية عن قصد او غري 
قصد بسبب ما يطرح من أفكار وآراء 
مقتبسة وجاهزة تالئم جمتمعات غربية 

وبعيدة كل البعد عن واقع جمتمعنا .
من  تشخيصه  ميكن  اخللل  وهذا   
املؤسسة  تأدية  عدم  األوىل   : جهتني 

اإلعالمية وظائفها بصورة صحيحة .
والثانية تتمثل بثقافة املؤسسة اإلعالمية. 

أرقام جيب أن نقف عندها ...
لغة األرقام مهمة وجيب أن نأخذها بعني 
التغيري  واقع  لنا  تعكس  ألنها  االعتبار 

والتأثري الذي نعيشه ويتأثر به أبناؤنا. 
فمثال ميثل التأثري التلفزيوني والفضائيات 
تأثريًا.. من خالل  اإلعالم  أقوى وسائل 
اإلحصائيات اليت قامت بها جملة احلياة 

واالقتصادية  السياسية  القوى  ماهية  أن  فيه  الشك  مما 
والثقافية التي تستخدم األداة اإلعالمية يف العالم العربي 
تبني  خالل  من  الخلل  من  الكثر  يشوبها  واإلسالمي 
ورغم   ، نعيشه  الذي  واقعنا  عن  بعيدة  وأفكار  نظريات 
التأثر  يف  اإلعالم  يملكها  التي  الكبرة  بالقدرة  معرفتنا 
مراعاة  أدنى  دون  التبعية  أننا الزلنا يف طور  إال  والتغير 

لخصوصية املجتمع سيما الشباب.

وتأثرها على الشباب ...
الفضائيات
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العربية املختصة بالشأن اإلعالمي ، وكاالتي:
• 13000 قناة 

• 7500 قناة مشفرة
• 5500 جمانية

• 400 قناة عربية 
• بواقع قناة جديدة كل 40 يوم.

 •  150,000,000 مليون مشاهد للقنوات املفتوحة
• 42,000,000 مشاهد للقنوات املشفرة.

للشباب  بالنسبة  مشاهدة  أكثر  القنوات  أي  وملعرفة 
العربي فجاءت نتائج الدراسة أن قناة ـ   mbc  العامة 
على  أكثر مشاهدة من أي قناة أخرى ، تلتها دبي، 
تلتها   ، املصرية  الفضائية  ثم  ظيب  وأبو  املستقبل  و 
العربية واجلزيرة ومن ثم أبو ظيب وروتانا ، وأوضحت 
الدراسة أن شرية الشباب الذين يتابعون هذه القنوات 
على  وللحصول  املعريف  اإلشباع  لتحقيق  يشاهدونها 
التسلية بسبب شعورهم بالوحدة والفراغ وأيضًا لنسيان 

املشكالت.
ومن خالل هذه الدراسة و بلغة األرقام نلحظ املخاطر 
هذه  مثل  متابعة  خالل  من  هلا جمتمعنا  يتعرض  اليت 

القنوات مبينة مثال :
 ان قناة mbc الثانية تعرض خالل 8 ساعات

• 82 مشهد عري 
• أي يف الساعة حوالي )10( مشاهد

• أي أنه يف كل )6( دقائق مشهد عري
 وبينت اإلحصائيات أنه كل 8ساعات  هناك

• 26مشهد من القبل الساخنة
•47 مشهد رقص

• 7 مشاهد يعرض فيها الصليب
• 14 مشهد عنف وقتل

•21 مشهد رعب 
الطفل  وشخصية  تنشئة  عن  هنا  التساؤل  من  والبد 
واملراهق الذي يتعرض ملثل هذه القنوات و هذه املشاهد 

اليت يتابعها أبناؤنا وتؤثر عليهم 
• ألنهم يبدؤون بقبوهلا 

• ومن ثم الرضى عما يرونه 
•وبعد ذلك الالمباالة 

•ومن ثم ينتقلون إىل مرحلة التطبيق والتقليد
• ثم يكون هو األصل بالنسبة هلم

 كذلك وضحت األرقام أنه يف قناة Mbc أكشن .... 
يعرض كل 8 ساعات

•  24مشهد عري
•  82 مشهد عنف وقتل

 ويف Mbc 4 ... خالل 8 ساعات يعرض
•  29 مشهد للمراقص

• 30 مشهد قتل 
• 73 مشهد لتمجيد أمريكا

• 114 مشهد عري
 وإذا مت حسابها على مدار العام نصل اىل أرقام مهولة 
،إذ يتعرض أبناؤنا إىل )123,000( ألف هلذه املشاهد

ويعتمد كل من التلفاز واالنرتنت على إحداث التغيري 
عنصري  استخدام  خالل  من  الشباب  لدى  اجلوهري 

اخلطاب  يف  الذكورية  والوسامة  األنثوي  اجلمال 
متكافئ،  بشكل  اجلنسني  إلثارة  اجلديد  اإلعالمي 

وحتى اإلعالن التجاري يتغذى على اإلثارة 
اجلنسية فـ 90% من املنتجات تروج عن 
طريق املرأة املثرية وليس بدورها كإمرأة 
أو زوجة أو ابنة ، وأوضحت الدراسة ان :

• 8% فقط من اإلعالنات ختاطب اهتمام 
املرأة احلقيقية.

السلبية  القيم  على  تركز   %80 وأن   •
كرتويج  عالية  بدرجة  كاالستهالك 
الغازية  واملشروبات  السريعة  الوجبات 
املوضة  وجماراة   ، بالصحة  املضرة 

واحلداثة وليست احلاجة الفعلية.
 وبينت الدراسة ان 40 % من مشاهدي 
 ، سنة   15 عمر  من  أقل   mbc قناة 
سنة   18 الشابة  أو  الشاب  يبلغ  وعندما 
ساعة  ألف   22,000 قضى  قد  يكون 
14,000 ألف  باملقابل...   ... التلفاز  أمام 

ساعة يف املدرسة!
واجبنا كأفراد ...

واقعنا  يعيشها  اليت  املفارقة  ان  الدراسة  بينت  لقد 
ومسلسالت  برامج  امام  عاجزا  وقوفه  هو  اإلعالمي 

تسيء جملتمعنا وقيمنا!.
من  البد  واملروعة  املخيفة  األرقام  هذه  خالل  ومن 
اجلميع بالتحرك والتواجد واالهتمام الكبري باملنظومة 
اإلعالمية وأن ال نكون متلقني سلبيني بل أن نساهم 
كل حسب دوره وقدراته يف توجيه العملية اإلعالمية ، 
من خالل كتابة خطاب أو رسالة جوال، أو مقالة،أو 
حندث  أن  كأفراد  وبإمكاننا   ، مدونة  يف  كتابة 
التغيري من خالل دور اجلمهور النشط ملناهضة اإلعالم 

السليب.
فمثال اطالق محلة نسميها .. حركي لطيف .. وهذه 
احلملة تطلق عرب رسائل املوبايل .. كالنموذج التالي :

هل تعلم ان الشباب العراقيني بعمر 15 سنة يقضون 
مقابل  الفضائيات  امام  السنة  يف  ساعة   22000
14000 ساعة يف املدرسة )محلة لنصنع اجليل الذي 
االسبوع  ،ويف  اصدقائك  من  اثنني  اىل  نريد(.ارسلها 

الثاني نغري الرسالة وهكذا.
والبد للمؤسسات الدينية والثقافية امللتزمة سيما اليت 
متتلك قنوات فضائية ان يكون هلا الدور األكرب يف 
والعلمية  الصحيحة  بالصورة  وثقافته  اجملتمع  توجيه 
ابتكار  خالل  من  للشباب  وجاذبة  حمببة  بطريقة 
طرق وبرامج مفيدة ونافعة ومجيلة تعتمد على احلداثة 
الرباجمية والطرح السليم بعيدا عن العصبية والتجاذبات 

اجلدلية اليت الطائل منها سوى تشتت اجملتمع.

هل تعلم أن الشباب 
العربي بعمر 15- 18 
سنة يقضون 22000 

ساعة أمام الفضائيات 
مقابل 14000 ساعة 

يف املدرسة..

إن قناة mbc الثانية 
تعرض خالل 8 ساعات 

82 مشهد عري ،
و 21 مشهد رعب ، 

و..
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من املعروف ابتعاد الناس عن كل ما يسبب لهم الفزع، ولكن مثل هذه 
الحالة ال تنطبق على مشاهدة أفالم الرعب التي تثر يف نفوس مشاهديها 

كثرًا من حاالت الخوف والقلق والتوتر.
بالعكس، إننا نجد ألفالم الرعب جمهورا ال يقل حجما عن جمهور األفالم 
األخرى ذات الطابع العاطفي أو الخيالي أو التاريخي فما هو السبب يف 

ذلك يا ترى؟

؟ الرعب ملاذا نشاهد أفالم
عالء املرعبي 



من  العديد  على  البشرية  النفس  تنطوي 
السلوكيات غري املتوقعة يف تعاملها مع احمليط 
اإلنسان  يشعر  املثال  سبيل  فعلى  اخلارجي، 
قريبًا  شديدًا  خطرًا  يرى  حينما  خاصة  مبتعة 
منه ولكنه مطمئن متامًا بأن هذا اخلطر لن 
أن  إىل  اإلنسان  يدفع  ما  وهذا  اطالقًا،  ميسه 
يقف قريبًا من قفص يتوي يف داخله على أسد 
مفرتس ال يرتك فرصة من أجل أن ينقض على 

فريسة ليأكلها.
ما  صعود  إىل  أيضًا  اإلنسان  يدفع  ما  وذلك 
يسمى )سكة املوت( أو ما يشبهها  يف مدينة 
األلعاب، فإنه يشعر بأن هنالك خطرًا داهمًا يف 
صعوده إليها، ولكنه يف الوقت نفسه يعرف أن 
)سكة املوت( مؤمنة حبيث متنع اخلطر املتوقع 

من أن يناله.
عليها  ينطبق  الرعب  أفالم  مشاهدة  فإن  طبعًا 
مشاهد  اإلنسان  يتابع  إذ  التجربة،  هذه  مثل 
خطرية تثري يف نفسه اخلوف الشديد، ولكنه 
بأن أي شيء من  الوقت نفسه موقن متامًا  يف 

ذلك اخلطر لن يصل إليه إطالقًا.
أدريالني وأندروفني:

يتعلق  فهو  املتعة  بتلك  الشعور  حقيقة  أما 
برغبة اإلنسان يف جتربة أقصى درجات اإلثارة 
دماغه  اإلثارة حتفز  نفسه، وهذه  الكامنة يف 
طبيعيًا على إفراز مادة)األدريالني( داخل اجلسم 
القلب  نبض  زيادة  عن  مسؤولة  املادة  وهذه 
وتركيز  التنفس  وسرعة  العضالت  وتنشيط 
االنتباه من اجل أن يتحفز اإلنسان للهرب من أي 
خطر يواجهه، ويف حالة مشاهدة افالم الرعب 
فإن هذه املادة سوف تفرز أثناء مشاهدة الفيلم 
ولكن لن يستثمرها اإلنسان للهرب، بل سيبقى 
مسرتخيًا أمام الشاشة ملشاهدة املزيد، ومن ثم 
تأثري  له  سيكون  اجلسدي  التحفيز  ذلك  فإن 

مريح بالنسبة له يشبه تناول املواد املنشطة.
مع  تشرتك  الرعب  أفالم  فإن  آخر  جانب  من 
طائفة األفالم اخليالية األخرى بأنها عبارة عن 
مشاهد كاذبة، لذا فهي عندما تصل إىل مركز 
التحليل املنطقي املوجود يف النصف االيسر من 
الدماغ، سوف تنتقل بسرعة إىل مركز العاطفة 
يف النصف االمين من الدماغ من دون أن ختضع 
للمراجعة والتحليل فالدماع اذا قام بتحليل تلك 
الفيلم  يفسد  سوف  كذبها  وتأكيد  املشاهد 

ولن يبق هنالك أي داٍع ملشاهدته.
واالنتقال السريع للمعلومات من النصف االيسر 
افراز  إىل  يؤدي  الدماغ  االمين يف  النصف  إىل 

طبيعية  مادة  وهي  )اندروفني(،  تسمى  مادة 
يشابه  باالرتياح  شعورًا  لإلنسان  تسبب  خمدرة 
شعوره عند تناول املخدرات وهذا الشعور يدفع 
من  وغريها  الرعب  افالم  متابعة  إىل  االنسان 
االفالم اخليالية املثرية للمشاعر، سواء كانت 

مشاعر خوف أم عاطفة أم اثارة أم غري ذلك.
وعلى صعيد آخر هنالك صنف من الناس يب 
يف  زمالئه  مع  او  نفسه  مع  حتديًا  أن خيوض 
هؤالء  مثل  ميتلك  العادة  ويف  خماوفه  مواجهة 
املشاهد  تلك  من  حقيقية  خماوف  االشخاص 
واظهار  كبتها  يتعمد  احدهم  ولكن  املفزعة 
خالف ما يشعر به فتكون مشاهد افالم الرعب 
فرصة تهئ له حتقيق هذا التحدي واثبات قوة 

أعصابه.
إنعكاسات خطرة:

ولكن كل ذلك ال مينع من ان تؤدي مشاهد 
وسلوكية  نفسية  مشاكل  إىل  الرعب  أفالم 
خطرية لدى اإلنسان وخباصة مع كثرة متابعتها، 
فبالنسبة لشرية واسعة من األشخاص، سوف 
بأن  وهمية  عندهم خماوف  املتابعة  هذه  ختلق 
هنالك خطرا يداهمهم، وأن هنالك قوى خارقة 
ترتبص بهم، وقد تدوم هذه املخاوف لساعات او 
وقد  تدرجييًا  تزول  ثم  الفيلم  بعد مشاهد  أيام 
مستمرة  خوف  أزمة  االشخاص  لبعض  تسبب 
سن  يتجاوز  ال  املشاهد  كان  إذا  خباصة 

املراهقة او من شرية النساء. 
وبالنسبة لبعض األشخاص، فإن كثرة مشاهد 
افالم الرعب وخباصة تلك اليت تصور مشاهد 
اجرامية بشعة تؤدي إىل قسوة قلوبهم وتقلل من 
تعاطفهم جتاه أي اعتداء على إنسان يف احلياة 

الواقعية.
اليوم  املشاهدين  تأثر  قلة  يشهد متامًا  والواقع 
اليت  البشرية  باالجساد  والتمثيل  الذبح  بأفالم 
تقوم بها اجلماعات املتطرفة وتبثها على شبكة 
االنرتنت فباملقارنة بني مشاعر الناس مع أوائل 
اليوم  جتاهها  ومشاعرهم  املشاهد  هذه  بث 
الفرق شاسعَا بني تأثرهم مع بداية مشاهداتهم 

وادمانهم عليها.
الرعب  أفالم  مشاهد  ادمان  يشكل  وأخريا 
على  األشخاص  بعض  يشجع  مهما  عامال 
وقد سجلت  اجلرائم  واقرتاف  العنف  ارتكاب 
حوادث شهرية من اجلرمية كان سبيها التأثر 
باألفالم اليت تتسم بطابع العنف الذي تتميز به 

أفالم الرعب بشكل خاص.

 الرعب 
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ومن أجل اكمال الطلبة ملشوارهم الدراسي اجتهت وزارتا الرتبية 
والتعليم العالي ببث الدروس عرب منصات إلكرتونية كخطوة 

لتخطي هذه املرحلة الطارئة. 
هلذا أعددنا حتقيقًا صحفيًا للوقوف على ردود أفعال الطلبة 
جتاه جتربة التعليم اإللكرتوني وما اإلجيابية والسلبية فيه. 
يف البداية التقينا مبسؤول شعبة اإلعالم الرتبوي يف مديرية 
تربية النجف األشرف وسام عامر عبد األمري فتحدث لنا 
قائاًل: احلقيقة جتربة التعليم اإللكرتوني جتربة جديدة 
يف جمتمعنا مع أنها اصبحت يف مستويات عالية ببعض 

دول العامل.
سلبية التعليم

لكل  الرازقي:  األمري  عبد  عامر  وسام  ويؤكد 
جاءت  سلبياتها  فمن  واجيابيات  سلبيات  جتربة 
وتنظيم  مسبق  ختطيط  بدون  التجربة  هذه 
الكوادر  مجيع  ليس  إنه  مضافًا  صحيح 
اإلنرتنيت  خدمة  لديهم  والطلبة  التدريسية 
يف  تفاوتًا  خلق  مما  الذكية  واألجهزة 

إعطاء الدروس.
العراقي  الطالب  أن  القول  وميكن 
السريعة  التجربة  هذه  يستوعب  ال 
األجهزة  خدمة  كون  واجلديدة 
الذكية تستعمل لأللعاب واملراسلة 

التعليم اإللكتروني
 هل سيكون بدياًل عن املحاضرات املباشرة 

تحقيق: أمر الربكاوي

ظروف عصيبة مر بها بلدنا في هذا العام تزامنت مع بدء العام 
الظروف  هذه  العراقية،  والجامعات  المدارس  لطلبة  الدراسي 
بداية  كانت  حيث  العلمية  المناهج  مقررات  إتمام  دون  حالت 
العام الدراسي مع انطالق التظاهرات وما رافقها من تطورات 
عصفت  التي  كورونا  وباء  أزمة  إلى  فيها  الطلبة  ومشاركة 
المدارس  فيها  بما  الدولة  مؤسسات  كل  فتوقفت  بالعالم 

والجامعات.
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واللهو بعيدًا عن اخلدمات العلمية والبحثية والتعليمية وممكن 
أن تكون وسيلة تعلم مع مضي األيام.

لكن رغم السلبيات فهناك نتائج مشجعة وطفرات جديدة بتقبل 
وأقامت  املناهج  أكملت  مدارس  فهناك  التجربة  هلذه  اجملتمع 
امتحانات واختبارات لطالبها عن طريق قنوات التواصل، كذلك 
دخول األساتذة بتجربة البث املباشر لدروسهم مما أظهر إبداعًا 
جديدًا بتقديم الدروس وأتاح للطالب الفرصة للتعرف على عدة 

طرق للشرح وهذا جيد جدًا حبد ذاته.
طفرة نوعية

أن  إىل  الرتبوي  اإلعالم  األمري مسؤول  عبد  عامر  وسام  ويشري 
هذه التجربة أعطت طفرة نوعية ممكن تنظيمها مستقبال مثال 
بدال من صرف مبالغ كبرية على االمتحانات اخلارجية بواسطة 
اإلمتحانات  وإجراء  تقديم دروس منتظمة  تطبيق معني ممكن 
إلكرتونيًا دون استخدام القاعات واملراقبني وإهدار الوقت واود 
أن أذكر أن التعليم العالي قد قدم منوذجًا طيبًا هلذه التجربة 

نالت إعجاب منظمة اليونسكو واعطت مثارها.
شرح مباشر

هذا  قائاًل:  حدثنا  الرتبوي(  بالشأن  )خمتص  احملنة  حسن 
والتعليمية  الرتبوية  مؤسساتنا  على  جديد  التعليم  من  النمط 
املؤسسات  إليه احلاجة بعد غلق  أنه جديد فقد دعت  ومبا 
التعليمية والرتبوية بفعل تفشي )كوفيد ١9(  ويف رأيي هو 
ال يصلح للتعليم األولي اإلبتدائي والثانوي حلاجة املتعلمني 
إىل التلقي املباشر والشرح والتلقني والتجاوب وحنن قد 
ال منلك الكادر الذي خيلص وعنده ضمري حي لكي  
اجلهد  ويبذل  ويتسامى  راقي  بشكل  املادة  يوصل 
الدولة  الذي يتقاضاه من  املرتب  املطلوب عليه  لقاء 

باختصار)ضعف إخالصه(.
الن  فيقول:  حديثة  يف  احملنة  حسن  ويسرتسل 
مهنة  التعليم منوط بها اإلخالص وتتعلق  مبدى 
وكذلك  احلي  والضمري  باملسؤولية  الشعور 
واحملاباة  واإلداري   الرتبوي  اإلشراف  ضعف 
مما  املشرف  قبل  من  اجلادة  الرقابة  وعدم 
جيعله  حلقة زائدة وجيب إعطاء حوافز مادية 
ومعنوية للمدرسة وللمعلم الذي  يصل على 

نسب جناح عالية لتالميذه.
أن  جيب  كان  خطوة  إىل  احملنة  وينوه 
يعمل بها قبل هذا الوقت فيقول : ملاذا ال 
نستفيد من جتارب الدول األخرى مثل 
الصني أو دول أوربا يف جمال التعليم 
تتمتع  دواًل  جندها  اإللكرتوني، 
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اهم سلبياتها :
أغلب  كون  بالنت  املسجل  الدرس  توفر  بنطاق  تتلخص 
طريق  عن  أو  باخلط  سواء  نت  اشرتاك  متلك  ال  الطلبة 

الشبكة املوجودة لديهم 
فضاًل عن فهم الطالب للدرس يكون أفضل داخل الصف 
الطلبة  الشرتاك  إضافة  مباشرة  إليه  تصل  املعلومة  كون 
التمارين  كحل  الصفية  النشاطات  بأغلب  الصف  بداخل 
على  وحلها  املدرس  أو  املعلم  قبل  من  متعددة  أمثلة  وأخذ 
السبورة يعين نشاط ودرس عملي وفعلي وحواري نطلق عليه 

)أسلوب احملاضرة(
األستاذ مصطفى الشريفي أستاذ مادة )الكيمياء( للسادس 
مقبول  الرأي كحل  أصحاب  اختذه  القرار  يقول:  العلمي 
نوعا ما لتجاوز األزمة فهم ال يعرفون متى يتم القضاء على 
العام الدراسي ألن هذا خيالف  إنهاء  الوباء وال يستطيعون 
ضوابط منظمة اليونسكو هذا أوال أما عن مدى االستفادة 

فأقول كانت بنسبة %6٠.
توفرت  ولو  قائاًل:  الشريفي  مصطفى  األستاذ  ويضيف 
لكانت  الطلبة  كل  لدى  واألموال  واألجهزة  اإلمكانات 
هلذه  اإلمكانات  توفرت  ولو  أكثر  ترتفع  الفائدة  نسبة 
أفضل  اجلامعة  لطلبة  اإللكرتوني  التعليم  لكان  التجربة 

من طلبة الدراسة اإلعدادية واملتوسطة.
للطلبة آراء أخرى :  

اإللكرتوني  التعليم  تقول:  جامعية(  )طالبة  موسى  فاطمة 

بكل مقومات التطور  الن شعوبها تؤدي واجباتها بإخالص 
ونزاهة وتشعر باملسؤولية اجتاه ذواتها ووطنها وحنن نستطيع 

أن نسبقهم إذا اخلصنا العمل.
اإليجابيات 

ثانوية(   مدير  )معاون  الزجراوي  رياض  األستاذ  لنا  حتدث 
التعليم  قائاًل:  االلكرتوني  التعليم  وسلبية  اجيابية  عن 

اإللكرتوني خطوة جيدة وفعالة ويف إجيابيات وسلبيات 
بعد  املسائل  حل  يف  نفسه  على  الطالب  اعتماد  أن  كما 
حبيث  قبله  من  إلقائها  بـعـد  املدرس  أو  املعلم  من  فهمها 
الطالب إعادتها أكثر من مرة لفهمها واستخدام  يستطيع 

وسائل التواصل اإلجتماعي بينه وبني احملاضر. 

لكل جتربة سلبيات واجيابيات فمن سلبيات هذه التجربة انها جاءت بدون ختطيط وتنظيم صحيح مضافًا ان ليس 
مجيع الكوادر التدريسية والطلبة لديهم خدمة االنرتنيت واالجهزة الذكية مما خلق تفاوت يف اعطاء الدروس
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يف العراق عبارة عن تغري من حيث امللقي واملتلقي بالنسبة 
للطالب الذين  كانوا يتفاعلون داخل احملاضرة وحتى الطالب 
من خالل  احملاضرة  داخل  البييت  الواجب  يدرس  الذي مل 
األستاذ وزمالئه يتيسر له فهم املادة لكن داخل الصفوف 
اإللكرتونية ترتك املادة على الطالب بالغالب واألكثرية مل 
يدرسوها وحتى ممن يدرسها فإمكانيات اإلنرتنيت ضعيفة 
على  املعلومة  وتشوش  للمحاضرة  متواصل  بتقطع  ويتسبب 
الطالب فضال عن عدم مالئمة األجواء واهلدوء داخل بيت 

الطالب .
عالء الكناني ) طالب جامعي( : بالنسبة للتعليم اإللكرتوني 
أنواع  هكذا  يف  السليب  أما  وإجيابيات،  سلبيات  يتضمن 
ال  البعض  منه كون  الطلبة  استفادة  عدم  هو  التعليم  من 
ميلك مبلغ شراء الورق والقلم فكيف واآلن يتاج احلاسبة 
واهلاتف النقال واألجهزة اللوحية كي يضر دروسه وهاهنا 
يكون الظلم احلقيقي وعدم مراعاة الظروف املعيشية يف 

ظل هذا الظرف الصعب الوبائي للطلبة .
نفسه  بني  منحصرا  الطالب  من  أيضا جيعل  سلبياته  ومن 
وأستاذه وال يكون هنالك نقاش وتبادل املعلومات بني الطلبة 
والنشاط  اجلماعية  املشاركات  خالل  من  العقل  وحتفيز 
وهنا  اإللكرتوني  التعليم  الطالب يف  يفتقده  الذي  الصفي 
يعاني الكثري من الطلبة لعدم توفر الظروف املالئمة للتعلم 
اإللكرتوني فهو يبخس حق الكثري كون الطالب يربز يف 

الصف أكثر مما هو خلف الكيبورد. 
بها  مير  اليت  الوبائية  الظروف  ظل  ففي  اإلجيابيات  أما 
البلد االن احلد من انتشار وتفشي هذا الوباء بعدم اجتماع 
دروسه  يرتك  وال  املداومة  على  الطالب  فهو يفز  الطلبة، 
حتى وإن كان يتواجد يف املنزل بغض النظر عن الطبقات 
االجتماعية، و يعطي الوقت الكايف للطالب إلعادة الدرس 

بنفس الوقت واالستفادة منه .
طالبة  وهي  العامري  إيالف  تقول  صلة  ذي  صعيد  وعلى 
التعليم  على  الطلبة  أجرب  اإلستثنائي  الظرف  إن  جامعية: 
اإللكرتوني وعلى هذه التجربة اجلديدة ، وان احملاضرات 
شبكات  ضعف  منها  معاناة  فيها  نواجه  اإللكرتونية 

االنرتنيت .

هذا من جانب أما من جانب فقد يرفع األستاذ احملاضرة 
نفسها املوجودة يف املنهج من دون شرح مفصل هلا وأن أغلب 
عند  والتباين   ) روم  )الكالس  يف  متفاعلني  غري  الطالب 
كل أستاذ حسب طريقته يف التعليم فهناك اساتذة لديهم 
الطريقة االفضل يف إيصال الفكرة عن طريق )الكالس 
روم ( اىل الطلبة والتفاعل معهم وهناك من يفتقد كيفية 

ايصال فكرة املادة العلمية اىل الطلبة.
ويف اخلتام ال بد أن ننوه إىل أن الظرف الراهن طارئ ويتم  
اجل  من  احلكومية  اجلهود  كل  وتتظافر  تتكاتف  أن 
بظالهلا  القت  اليت  االزمة  هذه  الطلبة يف ختطي  مساعدة 
على العامل امجع وان الدروس اإللكرتونية ماهي إال خطوة 
للخروج من األزمة ومن أجل االستمرار يف مواصلة الطلبة 
وباء  من  صحتهم  على  للحفاظ  خطوة  يف  العلم   كرنفال 
كورونا املستجد وبعدها ستعود األوضاع اىل سابق عهدها 

يف عودتهم اىل مقاعد الدراسة.
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املرأة يف املجال اإلعالمي بني 
العادات والتقاليد املوروثة..

ظاهرة الكذب عند األطفال
حقائق علمية عن سلوكيات النساء والرجال

قوي مهارة املالحظة لدى أبنائكِ

اعداد:
 وحدة االعالم النسوي



نظرة املجتمع اصعب ما تواجهه اإلعالمية
كان اللقاء األول مع اإلعالمية ليلى ابراهيم اهلر رئيس حترير 
جملة رياض الزهراء الصادرة من العتبة العباسية فأخربتنا قائلة: 
هلا  اجملتمع  نظرة  االعالمي  اجملال  املرأة يف  تواجهه  ما  اصعب 
امللتزمة  االعالمية  من  يستغربون  انهم  عايشته  الذي  والغريب 
فأنا  مظهري  بسبب  عديدة  صعوبات  واجهت  وقد  حبجابها، 
ارتدي العباءة الزينبية والنقاب )البوشية( وامحل الكامرة وجهاز 
من  لكثري  تعرضت  وقد  مهنية  بكل  عملي  وامارس  التسجيل 
وان  حبجابها  تتهاون  ان  جيب  االعالمية  وكأن  االنتقادات.. 

تتعدى احلدود الشرعية لتكون مهنية..
وأضافت أيضا: جتربيت االوىل كانت عام ٢٠٠6 إذ عملت مندوبة 
جلريدة صدى الروضتني وكنت اول امرأة تدخل هذا اجملال يف 
وامللتقيات  والندوات  واملؤمترات  العلمية  جمتمعنا دخلت احملافل 
تقلل  تردعين ومل  انتقادات كثرية لكنها مل  واجهت  الرمسية 
محاسيت بالعكس طورت نفسي وصقلت مهاراتي اكثر واثبت 

ان حجابي ليس عائقا لنجاحي، بعد ان كان ختصصي ال عالقة 
له جبانب الصحافة صار لدي طموح  قوي بان ادرس هذا اجملال 
وفعال درست وتفوقت ونقلت جتربيت لزميالتي يف العمل وصرت 

ادربهن على هذا اجملال.
جمتمعاتنا  ان  ترى  فهي  الطريي  أفنان  والباحثة  الرتبوية  أما 
الشارع  يفرضها  اليت  االلتزامات  من  جبملة  حماطة  االسالمية 
املقدس واليت توجب االلتزام بها ودخول املرأة جملال االعالم ال 
يعين ان تتنازل عن هذه االلتزامات فمن واجباتها احلفاظ على 
وليس  للمجتمع  والتقاليد  العادات  ومراعاة  االسالمي  مظهرها 
يناسبها  ما  فهناك  باملرأة،  الئق  االعالم  جمال  يف  شيء  كل 
وتقاليدنا  وعاداتنا  االسالمية  تربيتنا  مع  يتعارض  ما  وهناك 
اذاعية  كانت  سواء  النسوية  الربامج  املرأة  يناسب  ما  فأكثر 
ال  اليت  االمور  من  والكثري  الرتبوي  االرشاد  وبرامج  متلفزة  او 
تتعارض مع عفتها وحجابها، فما احوجنا اىل برامج تهتم برتبية 
الطفل واملرأة، وكذلك الربامج اليت تنمي املرأة وعشرات االمور 

استطاعت املرأة يف العقد األخر الدخول يف مجاالت شتى واستطاعت أن تحقق نسب نجاح متفاوتة، وكان اإلعالم ضمن 
املجاالت التي دخلتها، رغم مصاعب العمل اإلعالمي والتحديات التي تواجهها اال أنها سجلت حضورا ال ينكر، فهل حضورها 
هذا يعد نجاحا؟ كيف وفقت بني إرضاء املجتمع املتمسك بالعادات املوروثة وتحدي مصاعب العمل اإلعالمي؟ وما املجاالت 
اإلعالمية التي نجحت فيها؟ هل كل املجاالت اإلعالمية تناسب املرأة ؟ مراعاة االلتزام بضوابط الشريعة هل هي متحققة يف 

إعالمانا اليوم؟ هذه األسئلة وأسئلة اخرى طرحناها على مجموعة إعالميات وناشطات..

املرأة يف املجال اإلعالمي..
 بني العادات والتقاليد املوروثة..

رملة الخزاعي
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اليت تبدع فيها املرأة اكثر من الرجل.
وأضافت الطريي قائلة: ما نراه اليوم من قفزة يف 
فرصة  االعالميات  للنساء  يهيئ  االعالمي  اجلانب 
تتناسب معهن كثريا ويافظن عليها فمثال:  جناح 
الواقع  على  نفسه  الذي فرض  االلكرتوني  اإلعالم 
للمرأة جمال عمل ويافظ عليها من عوامل  يقق 
للعمل  تصدت  اذا  البيت  خارج  تواجهها  كثرية 

االعالمي.
صناعة النجاح ال تتعلق باملرأة اإلعالمية وحدها

أما اإلعالمية أحالم الزيادي فتتفق مع زميالتها يف 
جوانب وختتلف يف اخرى إذ تقول : املرأة االعالمية 
نصب  تضع  ان  جيب  اجملال  هذا  تدخل  عندما 

عينيها السيدة زينب )عليها السالم( فهي مثال لصوت احلقيقة 
واالعالم الذي نطق عن ثورة حنصد نتائج انتصارها اىل اليوم، 
فإذا ما وضعت االعالمية هذه السيدة اجلليلة املثال املقدس يف 
التاريخ قدوة هلا عند ذلك تستطيع ان تنجح يف كل اجملاالت 
والتخصصات االعالمية، فاملرأة ال تقل ارادة وال ابداعًا عن الرجل 
تتسنم  ان  االعالمي وممكن  عملها  يف  تنجح  ان  بإمكانها  و 
املناصب االدارية وتنجح يف إدارتها فقد جنحت االعالمية املسلمة 
يف جانب التقديم االذاعي والتلفزيوني والتحرير الصحفي ونرى 
لتحقيق  واثقة  الواعدات ميضني خبطى  إعالماتنا  من  الكثري 

النجاح يف عملهن. 
اإلعالمية شذى صباح عاشت جتربة خمتلفة عن زميالتها فقد 
قائلة: كل  جتربتها  عن  تتحدث  عدة  اسالمية  دول  يف  عملت 
مكان له خصوصية وله مؤهالت اما ان تساهم يف صنع حناج 
املرأة او تصنع فشلها وجتلسها يف دارها تعيسة جتربة خاضتها 

لسنوات طوال.
عديدة  امورًا  واجهت  وقد  والصحفي  االذاعي  اجملال  عملت يف 
ان اجملتمع هو من يساهم  وعوامل ومعرقالت كثرية وتوصلت 
خمتلفة  دول  يف  جتاربي  خالل  فمن  املرأة،  فشل  او  جناح  يف 
وانا  اخرى،  بعضها وفشلت يف  والتوجهات جنحت يف  الثقافات 
امحل نفس املؤهالت ونفس اهلمة واالصرار على النجاح لكن 
اجملتمع هو من كبلين وجعلين اعيش الفشل واجلس يف داري 
يف بعض الدول، اما يف دول اخرى استطعت ان ادخل جماالت 
خمتلفة واحقق جناحًا حتى يف جوانب ادارية فال املظهر وال الدين 
او العقيدة يصنع النجاح، بل اجملتمع جيعل من املرأة ناجحة او 

فاشلة. 
املرأة كائن معطاء بطبعه،  أن  أما الكاتبة رجاء بيطار فرتى 
ولذا فإن ولوجها يف الساحة االعالمية يتطلب عطاًء مضاعفًا من 
نوع خاص، يزج بها يف مجلة حتديات مجة، اول هذه التحديات 
معاناة الدخول يف الوسط االعالمي، فالوسط مزدحم باإلعالميات 
او يصدحن  الفضائية،  الشاشات  على  يربزن  اللواتي  السافرات 
بأصواتهن يف االذاعات ولنرباتهن وصورهن واغرائهن دور كبري 
يف استقطاب املشاهد او املستمع، يف حني تظهر امللتزمة بعباءتها 
واالغراء،  الفتنة  معامل  من  اخلالي  ووجهها  وحشمتها  الزينبية 

وصوتها اهلادئ الرزن، لتواجه حتديا اكرب إلثبات وجودها على 
الساحة االعالمية، ويكون عليها ان تبذل جهدا مضاعفا وهي 

بهذا راحبة كونها تنطلق من ثقتها بنفسها وكفاءتها العلمية. 
وتتفق الدكتورة امل احلسيين مع االعالميات الالتي ذهن اىل 
صعوبة الدخول اىل الوسط االعالمي مع احلفاظ على احلجاب 
دخلن  من  واغلب  والتقاليد  بالعادات  اخلاصة  الثوابت  ومجيع 
هذا الوسط محلن مسؤولية كبرية ومعاناة اكرب كي يظهرن 
مبظهر االعالمية امللتزمة صاحبة الرسالة السامية، وليس كل 
جوانب االعالم تليق باملرأة فهناك جوانب ال تليق باملرأة امللتزمة 
بل وتتعارض مع حجابها، لذا نرى اعالميات اخرتن العمل مبجال 
ووقارهن  حشمتهن  على  يافظ  كونه  االلكرتوني  االعالم 
كونه يعتمد على املعلومة وذهن املتلقي عكس اجلوانب االخرى 
من االعالم اليت تعتمد على الشكل واملظهر اكثر من املستوى 

الثقايف والعلمي.
اإلعالمية املثال

كل عمل ال خيلو من مصاعب وخاصة بالنسبة للمرأة كونها يف 
وضع خاص فالعمل مهما كان جيب ان ال يتعارض مع حجابها 
العادات  فيه  تراعي  وان  خادشًا حليائها  ال يكون  وان  وعفتها 
والعمل االعالمي عمل  الغراء،  تتفق مع شريعتنا  اليت  والتقاليد 
شاق ومتعب وفيه جوانب ال تتمكن املرأة ان تدخلها فاملراسلة 
ان حتمل سالحًا  اىل  للمخاطر وحتتاج  تتعرض   : احلربية مثال 
احيانا، وال خيفى على احد ما حتمل ساحات احلرب من مفاجأت 
تتعارض مع احلجاب اوال ومع انوثتها ثانيا وغريها من االمور اليت 
تتصف بها ساحات املعارك.. فليس كل مهمة اعالمية تستطيع 
املرأة القيام بها وان قامت بها ال تتم على اكمل وجه، فاملرأة 
اليت تريد ان حتقق النجاح مع احلفاظ على حجابها وعفتها جيب 
ان ختتار من جماالت االعالم ما يناسبها وال يتعرض مع انوثتها.. 
وان اختارت ما يتعارض مع هيئتها كمرأة مسلمة فال ميكن 
النجاح معناه  ان تنجح وان رأت نفسها ناجحة فهو وهم كون 
ان تنجح يف احلفاظ على هويتها اإلسالمية اضافة اىل املستوى 
الكمال،  مصايف  يف  لتكون  يرفعها  الذي  والثقايف  الفكري 
اهلل  رضا  حمققة  رسالتها  تؤدي  من  هي  الناجحة  اإلعالمية 
متحدية معرقالت النجاح بثباتها على مبادئها والعادات اإلسالمية 

اليت تربت عليها.
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لقد اثبتت العديد من التجارب اليت أجرتها دراسات متخصصة 
و  السلوكية  منها  النساء   و  الرجال  بني  فروقات  هناك  أن 

البيولوجية والنفسية و من هذه الفروقات ما يلي:
- إن النساء  تتمتع بأذن موسيقية بنسبة أعلى من تلك املوجودة 
عند الرجال ودليل على ذلك ان رهافة احلس عند النساء أقوى 

من الرجال. 
- تعد حاسة اللمس عند النساء أقوى من حاسة اللمس عند 

الرجال. 
الن  النساء   قبل  الرجال  عند  تظهر  الكرب  عالمات  إن   -

بشرتهن اقل مسكا من الرجال
- إن حاسة الشم عند النساء  أقوى و أكثر تطورًا من حاسة 
الشم عند الرجال وكذلك تنجذب النساء  للمذاق احللو بقوة 
اكثر من الرجال ، بينما اثبتت الدراسات ان الرجال ينجذبون 

للمذاق الثقيل. 
- إن النساء  تستيقظ من النوم  أكثر من عدد املرات اليت 
النفسي  للقلق  تتعرض  النساء  وان  الرجال،  فيها  يستيقظ 
واالكتئاب اكثر من الرجال  ويعود السبب يف ذلك إىل أن 
هرمون )األسرتوجني( و الذي يلعب دورًا يف إفراز مادة )السري 
وترين(، املسؤولة عن احلالة النفسية يفرز عند النساء  بطريقة 
ختتلف عنها عند الرجال ، وبسبب وجود جهاز مناعة قوي عند 
النساء يساعدها على احلماية من األمراض املعدية لقدرة هذا 
اجلهاز على إنتاج أجسام مضادة للربوتينات الغريبة اليت تغزو 
اجلسم فان النساء اقل عرضة لألمراض من الرجال ، كما 
أنها تعد قادرة على التعرف على الكثري من االنفعاالت مثل 

احلب والكره واخلجل واخلوف والقرف، وغريها. 
العلمية  التخصصات  الرجال يف  النساء متفوقات  على  إن   -
مادة  يف  النساء   على  يتفوقون  الرجال  بينما  عام،  بشكٍل 

الرياضيات بشكل خاص. 
- إن النساء  مستعدات لالعتذار بسهوله عندما خيطأن مع 
أحد، دون أن يضعن معوقات مثل الكرب أو غريه، أما أغلب 
يفضل  كما  اخلطأ  عن  االعتذار  يفضلون  ال  فهم  الرجال 
الرجال استخدام الدعاية للتأثري على اآلخرين، يف حني تلجأ 
النساء  للتعبري بالوجه والكلمات أحيانًا للتأثري على الناس ، 

خمالفًة ملا هو شائع عندنا.
- إن النساء  أكثر ثرثرة من الرجال، وعلى العكس بينت 
وأنهم   ، النساء  من  أكثر  يتكلمون  الرجال  أن  الدراسات 
أكثر ثرثرة منهن، وأن حديث الرجال يستمر ملدة أطول من 
النساء، خاصة يف التجمعات، كما أنهم يفضلون التحدث على 
اإلنصات واالستماع لآلخرين وذلك مناقض النساء وأن وزن مخ 

الذكر أكثر من مخ االنثى بقليل. 
- إن ما يقارب ٤٨ % من الرجال يعانون من الشخري يف النوم، 

مقابل ٢٢ % من النساء. 
أما  حديثهن  أثناء  النساء  مقاطعة  يف  يرتددون  الرجال  إن   -

النساء فإنها تقاطع كثريًا
- يعد النمو احلركي عند الفتيات أسرع منه عند األوالد حيث 
تبدأ الفتاة الصغرية يف املشي يف الفرتة ما بني ١١ و ١٢ شهرًا، 
١٤ شهرًا،  و   ١٢ من سن  الفرتة  باملشي يف  الولد  يبدأ  بينما 

لكن رغم ذلك فإن األوالد أكثر شقاوة من الفتيات.

عن سلوكيات النساء والرجال

حقائق علمية
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الصافية  البيضاء  كالقطعة  فهم  النقية  الفطرة  على  األطفال  يولد 
اليت جتذب أي شيء ييط بها يف البيئة اليت توجد فيها فهو يتعلم 
الصدق واالمانة ان كان ما ييط به امينا وصادقا، ويأخذ الكذب 
وعدم املصداقية ان كان ما ييط به يوي الكذب، يعترب الكذب 
من أكثر العادات السيئة املنتشرة وخصوصًا عند فئة األطفال، واذا 
لتغيري  عبارة عن حماولة  بأنه  لقلنا  للكذب  مبسطا  تعريفا  اعطينا 
بعض احلقائق بشكل كلي أو جزئي، كما يرافقه خلق وتكوين 
حكايات وأحداث جديدة بعيدة عن الواقع، وذلك مع اإلصرار ووجود 
النية للخداع، وقد يكون ذلك ألسباب مادية او نفسية او اجتماعية.

والكذب عند األطفال أنواع خمتلفة منها: 
-الكذب اخليالي الذي يبدأ يف سن)٤-٥ سنني( ويدفع الطفل اىل 

اختالق القصص وسرد حكايات كاذبة. 
-الكذب للدفاع عن النفس حلماية نفسه من أجل جتنب فعل شيء 

معني أو إنكار مسؤوليته عن حدوث أمر ما.
- الكذب االجتماعي والذي يلجأ اليه املراهق عندما ال يريد احراج 
فيضطرون  احلقيقي  بشعورهم  واخبارهم  مثال  حوله كالزمالء  من 

اىل كتمان االمر.
- كذب املبالغة والذي يلجأ اليه بهدف جذب االنتباه أثناء سردهم 

بعض احلكايات.
ال  الذين  واملراهقني  األطفال  بعض  هناك  حيث  املرضي  الكذب   -
يكرتثون بالكذب أو استغالل اآلخرين. وقد يلجأ البعض منهم إىل 

الكذب للتعتيم على مشكلة أخرى أكثر خطورة.
- الكذب االنتقامي عندما يكذب الطفل إلسقاط اللوم على شخص 
على  الكذب خطرًا  أنواع  أكثر  من  وهو  منه  يغار  أو  يكرهه  ما 
الصحة النفسية وعلى كيان اجملتمع ومثله وقيمه ومبادئه، ذلك ألن 
الكذب الناتج عن الكراهية واحلقد هو كذب مع سبق اإلصرار. 

وقد يتساءل البعض عن االسباب اليت تدفع بالطفل اىل الكذب؟ وهي 
اسباب عديدة وحبسب ما يواجه الطفل يف بيئته واملربر الذي يدعوه 
بعض  لتقليد  وذلك  للكذب  أحيانًا  الطفل  يلجأ  فقد  الكذب،  اىل 
السلوكيات اليت يالحظها على األشخاص احمليطني به، فإذا الحظ 
الطفل كذب أحد الوالدين مثاًل فإنه يقوم بتقليده، او حماولة الطفل 
الكذب  يعتمد على  باآلخرين حيُث  اإليقاع  نفسه من خالل  لفرض 
يف ذلك . وقد يكذب الطفل من أجل تغطية بعض األمور اخلاطئة 
اليت يقوم بها وبالتالي ال ُيعاقب من قبل احمليطني به ويكون ذلك من 
خالل نسبة الفعل ألشخاص آخرين أو إنكار معرفته باألمر.  وقد 
يكون دافع الطفل وراء الكذب هو احلصول على شيء معني يطلبه 

من االشخاص احمليطني به.
 ولكي نعاجل كذب الطفل جيب دراسة كل حالة على حدة وحبث 
الباعث احلقيقي إىل الكذب وهل هو كذب بقصد الظهور مبظهر 
الئق وتغطية الشعور بالنقص أو أن الكذب بسبب خيال الطفل أو 
عدم قدرته على تذكر األحداث، واألسرة هي املسؤول االول واملباشر 

عن تعليم الطفل الصدق واإلبتعاد عن الكذب والتلفيق.

م.د خديجة حسن علي القصر ظاهرة الكذب عند األطفال

alwelayh.com
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مهارة املالحظة من املهارات الشديدة األهمية يف حياتنا فهي من 
أهم املهارات اليت جيب توفرها لدى األبناء، وهي من العالمات 
اننا  خصوصًا  الذهن   وحدة  األطفال  ذكاء  اتقاد  على  الدالة 
وازدحام  حولنا  من  واألحداث  باملوضوعات  مصطخب  عصر  يف 

املواضيع الواردة على العقل من قبل احلواس. 
فقوه املالحظة كغريها من املهارات تعتمد على التدريب والتمرين 
وقد تنعدم بضعف التمرين وتثبط لذلك يلزم االهتمام بعدة جوانب 
تساعد على تقوية هذه امليزة لدى االطفال وباألساس االول يعد 
على  تساعد  اليت  االمور  من  للطفل  يقدم  الذي  الصحي  الغذاء 
غنية  تكون  اليت  االطعمة  فتناول  لديه،  املالحظة  دقة  تقوية 
بالفيتامينات والربوتينات اليت تعزز منو الدماغ وترفع من مستوى 
القدرات العقلية كونها ترفع من مستوى افراز االدرينالني االمر 
زيادة  على  وتعمل  السليم  التفكري  على  الطفل  يساعد  الذي 

تركيزه وقوة مالحظته لألشياء اليت من حوله. 
ودقة  الرتكيز  مستوى  رفع  على  تعمل  اليت  االمور  من  كذلك 
للوالدين احلرص عليها من  ينبغي  املالحظة لدى االطفال واليت 
أجل تنمية مهارة قوة املالحظة لديهم هي ختصيص وقت كاف 
النوم الصحي الذي يساعد على  لينال االطفال قدر كافيًا من 
رفع اتزان التفكري وتصفية الذهن وبالتالي ميكنه من االستعداد 
لتلقي املؤثرات اخلارجية بدقة وتركيز، ومن بني االمور اليت تأتي 
بنتائج اجيابية ولكن أغلب اآلباء يهملون هذا اجلانب هو جعل 
اطفاهلم خيوضون التجارب وذلك عن طريق اغالهلا بالعديد من 
من  تعد  أنها  منهم  ظنًا  العقلية  قواهم  منو  تعيق  اليت  احملاذير 

لديهم  املالحظة  قوة  تقوية  على  يدربونهم  ان  األخطاء اجلسيمة 
عن طريق هذا اجلانب متناسني ان هلذا االمر من شأنه ان يعزز 
اليت  اخلربات  لرتاكم  ويؤدي  االطفال  لدى  االكتشاف  غزيرة 

تعزز بدورها قوة املالحظة لديهم. 
له  يلو  مبا  بقيامه  الطفل  يرتك  ان  يعين  ال  االمر  هذا  لكن 
طريق  عن  باالكتشاف  له  نسمح  وامنا  ونصح  توجيه  دون  من 
على  تعمل  اليت  االمور  من   ، الفرصة  واعطاءه  ونصحه  توجيهه 
تقوية هذه املهارة واليت لألسف اغلب االباء يهملونها هو القراءة 
بل  املسبقة  اخللفيات  من  جمردة  عملية  ليست  املالحظة  فقوة 
مطابقتها  طريقها  عن  ليتم  ترتاكم  الذهن  يف  خلفية  من  البد 
بأحداث العامل اخلارجي،  هذا االمر تعززه القراءة فتعمل على 
توسيع مداركهم لتكون لديهم صورًا ذهنية، وقد اكدت هذا 
االطفال  من  على عدد  اقيمت  اليت  الدراسات  من  العديد  االمر 
الذين كانت تقرأ هلم قصص قبل النوم واليت تعمل على توسيع 

مداركهم العقلية وتنمي خياهلم اخلصب. 
وتعمل  العقلي  املستوى  بنمو  تدور  التفكري  عجلة  هي  فهكذا 
على رفع مستويات الذكاء عن طريق ربط املعلومات واالجابات 
املضافة يف كل يوم لتكون صورًا ذهنية لدى الطفل تعمل على 

تقوية املالحظة من خالهلا.
فاألبناء أمانات يف أعناقنا محلها لنا اهلل سبحانه وتعاىل واجملتمع 
فالبد من أن حنسن تربيتهم وتعليمهم ونقرع كل باب يساعدهم 
شخصية  ذا  جياًل  بذلك  لنصنع  شخصياتهم  تقوية  على  ويعمل 

متكافئة وسوية.

قوي مهارة املالحظة لدى أبنائكِ
م . م زينب القصر
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إعداد:
هشام اموري ناجي

وليم جلربت )1603-1540(

معركة ووترلو )1815(م

مرض العصر.. 
السمنة وزيادة الوزن

أهم السمات العامة للصحافة العربية الدولية



أول  وهو  االجنليز  العلماء  أهم  من  واحدا  جلربت  وليم  يعّد 
األول هو  العصر احلديث. وكان موضوع حبثه  فيزيائي يف 
إىل  وباإلضافة  كربى  منجزات  فيه  حقق  وقد  املغناطيسية 
الشهرة الواسعة اليت حققها له جمال حبثه، فإن أسلوبه يف 
البحث كان على نفس القدر من التميز إن مل يكن أكثر 

متيزًا.
عصر خطري:

من يعيش يف عصر شكسبري وامللكة اليزابيث األوىل ال بد 
أن يالحظ سيطرة اخلرافات وتوهج األفكار الدينية يف ذلك 
العصر وكان البحث القائم على التفكري العلمي نادرا جدا، 
كما كانت احملاوالت األوربية األخرى يف هذا اجملال )مثل 
حماوالت دافنشي( غري متاحة بالنسبة لوليم جلربت، إال أنه 

كان على علم بأعمال كوبرنيكوس.
حنى  فقد  جلربت،  أعمال  متيزت  اخللفية  تلك  ضوء  وعلى 
جانبًا كل ما سبقه من اعمال يف نفس اجملال واعتمد فقط 
على ما ميكن اثباته بالدليل والربهان والتجربة وعلى الرغم 
أنه كان  إال  اليوم  لقارئ  عاديًا  يبدو  األسلوب  هذا  أن  من 
على  الدينية  واألفكار  اخلرافات  سيطرة  ظل  يف  مستحيال 
البحث العلمي. ويعد كتابه )املغناطيسية واألجسام املمغنطة 
يتم  حقيقي  علمي  نص  أول  هو  اجلاذبة(  األرضية  والكرة 

نشره.
لكن جلربت مل يتوصل إىل ما توصل إليه إال بعد سنوات من 
إجراء التجارب وتسجيل املالحظات، كما أنه سجل اجلديد 
عن املغناطيسية والكهرباء وهي مصطلحات نشرها وجعلها 
وكانت  واخلرافات،  األساطري  مواجهة  على  وقادرة  شائعة 
هناك خرافة تقول: إن الثوم ميكنه أن يؤثر على دقة إبرة 
إىل  جلربت  سعى  خرافات كثرية  من  واحدة  وهي  البوصلة 

التخلص منها.

التجارب والنتائج:
مغناطيس  باستخدام  البوصلة  على  التجارب  جلربت  أجرى 
كروي، حيث جعل اإلبرة تشري إىل الشمال أو اجلنوب تبعًا 
يف  البوصلة  عمل  طريقة  يشبه  وهذا  املغناطيس،  ملكان 
الظروف العادية، وقد توصل جلربت من ذلك إىل أن األرض 
نفسها تعترب مغناطيسًا كبريًا يؤثر على حركة إبرة البوصلة 
هذه  ان  من  الرغم  وعلى  واجلنوب  الشمال  حتدد  فيجعلها 
االفكار مل يتم اثباتها بطريقة ال تدع جمااًل للشك إال بعد 
عدة مئات من السنوات، إال أنها تعترب اكتشافا مهما ساهم 

يف فهم فيزياء األرض والكون.
تأثري  موضوع  ودرس  ذلك  من  أبعد  هو  ما  إىل  ذهب جلربت 
اجلاذبية على بقاء الكواكب يف مداراتها، وقد وضع بذلك 
من  كثريًا  وفسر  املرئية  غري  القوى  وجود  ملفهوم  األساس 
الظواهر الكونية وهي مبادئ تابعها جاليليو ونيوتن، كما 
أن جلربت قد توصل اىل ان الغالف اجلوي حول األرض ليس 
مسيكًا جدا وان أغلب املسافات اليت تفصل بني الكواكب 

ما هي إال فضاء.
منجزات:

البحث  يف  احلديثة  بالطريقة  بالتمسك  جلربت  يكتف  مل 
املصطلحات  من  العديد  ايضًا  أدخل  لكنه  فقط،  العلمي 
املغناطيسي،  )القطب  مثل:  االجنليزية  اللغة  اىل  اجلديدة 
وحدة  مسيت  كما  الكهربي(  واجلذب  الكهربية  القوة 
أنه كان  إليه. كما  نسبة  بـ)جلربت(  املغناطيس  قوة  قياس 
أول من استخدم مصطلح )الكهرباء( وجعله شائعًا واستطاع 
جلربت نفي كثري من املعتقدات اخلاطئة عن املغناطيسية مثل 

االعتقاد بأن قطعة من املاس ميكنها ان متغنط احلديد.
حملات من حياته:

- يف عام ١٥69م خترج يف جامعة كامربيدج.
- يف عام ١6٠٠م نشر)املغناطيسية واألجسام املمغنطة والكرة 

األرضية اجلاذبة(.
امللكة  بالط  يف  عمل  م   )١6١-٠٣6٠٠( من  الفرتة  يف   -

إليزابيث األوىل.
املصد / ١٠٠عامل غريوا و جه العامل

وليم جلبرت
)1603-1540(
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س و ج

،،

- كم سنة دامت الحروب الصليبية، ولماذا سميت بهذا االسم؟
احلروب الصليبية هي تسعة حروب متعاقبة استمّرت حوالي )١9٥( سنة )١٠96-١٢9١(. وهي محالت عسكرية قام 
االسم ألن احملاربني  بهذا  وقد ُسيت  املقدسة،  األراضي  الوسطى لالستيالء على  القرون  الغرب يف  بها مسيحيو 
وضعوا شارة الصليب على ثيابهم وأسلحتهم. وقد انتهت هذه احلروب عندما متّكن املماليك من طردهم نهائيًا من 

األراضي العربية يف أواخر القرن الثالث عشر.
- على أي جيش أطلق اسم )الجيش األعور( ولماذا

التجنيد  الذين يف سن  الشبان  لذلك كان  التاسع عشر شاقة،    القرن  الرتكي يف  كانت اخلدمة يف اجليش 
يتهّربون من هذه اخلدمة فيعمد الشباب منهم إىل فقأ إحدى عينيه، واكتشف السلطان عبد احلميد هذه احليلة 
فأنشأ لواءين من اجليش وأحلق بهما هؤالء الشبان فقط، وأطلق عليهما اسم )اجليش األعور( ودامت خدمة هذا 

اجليش ملدة مخسني عامًا.
- ما أقدم قانون مكتوب في التاريخ؟

أقدم قانون مكتوب هو )قانون محو رابي( املعروف باسم )شريعة محو رابي(. ومحو رابي هو مؤسس امرباطورية بابل 
الذي حكم منذ سنة )١7٥٠-١79٢( ق.م. وقد تضّمن هذا القانون تشريعات إدارية واجتماعية وقضائية، وقد وجد 
هذا القانون حمفورًا على لوحة من احلجر باحلرف املسماري يف سوسة بإيران سنة )١9٠٢(، وهو مؤلف من ٢٨٥ 

بندًا. ومعروض حاليًا يف متحف اللوفر يف باريس.

يف عام )١٨١٤م ( أخذ منحنى نابليون بونابرت يف كسب املعارك 
احلربية الكربى احلامسة يف اهلبوط باطراد منقطع النظري.. وبعد 
االنسحاب املدمر جليشه وهيبته اإلمرباطورية اضطر إىل التنازل 
ونفي إىل جزيرة )إلبا( ومت تشكيل حكومة ملكية يف فرنسا 
الفرنسي،  العرش  اعتالء  إىل  عشر(  الثامن  )لويس  امللك  وعاد 
قد  اليت كانت  األخطاء  يتجنب  مل  عشر  الثامن  لويس  ولكن 
تسببت يف سقوط أخيه لويس السادس عشر عن العرش الفرنسي، 
أبناء  لدى  املكروهة  امللكية  والعادات  املمارسات  نفس  ومارس 
الشعب الفرنسي الذي كان قد ذاق طعم احلرية وعرف كيف 
يسقط امللك عن العرش عندما ال يستحق امللك االحتفاظ بعرشه... 
مل يلبث نابليون طوياًل يف جزيرة إلبا، مبجرد أن عاد إىل أرض 
باعتبار  حوله  الشعب  التف   )١٨١٥( سنة  مارس  شهر  فرنسا يف 
أنه املنقذ الذي غاب عنهم وطال شوقهم إليه وانتظارهم لعودته، 
وملا عاد إليهم فجأة، هرع الشعب الفرنسي كله إليه، ويف غمار 

ترحيبهم به أعلنوا والءهم له من جديد..
مواجهة  الفرنسي، شرع يف  جيشه  تنظيم  نابليون  أعاد  أن  وبعد 
اجليوش املتحالفة ضده واختار نابليون أن يكون مكان املعركة 
)بلجيكا( يف سهول كان يطلق عليها سهول )سانت جيان(  يف 
ويطلق عليها يف الوقت احلاضر اسم )ووترلو( لكي يتالقى جيشه 
الفرنسي مع جيش اجنليزي حتت قيادة )ولنجتون( يف صباح اليوم 
الثامن عشر من شهر يونيو سنة )١٨١٥(. ولقد كان يبدو وفقا 
لكل املقاييس العسكرية أن النصر يف هذه املعركة سيكون 
حليف نابليون بونابرت، ولكن تدخل التوفيق ولعبت األقدار دورا 
خارج نطاق تدبري ومعايري البشر، يف الليلة السابقة ليوم املعركة 
ووجد  الليل،  طوال  بغزارة  اهلطول  يف  مستمرة  األمطار  كانت 

نابليون أنه ال مناص من تأجيل بدء هجومه حتى جتف األوحال 
ليتمكن من حتريك مدفعيته اليت كان جييد استخدامها لتلعب 
دورا حامسًا يف تدمري أي جيش يواجه جيش نابليون يف معركة. 
وكان اضطرار نابليون إىل تأخري موعد هجومه، -رغم أنه تأخري 
إذ  أكيد،  نصر  من  نابليون  حلرمان  كافيا  سببا  إجباري-، 
اتاح تأخري  بدء هجوم نابليون وقتا كافيا لوصول جيش ضخم 
بقيادة اجلنرال بلوخر لكي ينضم إىل اجليش االجنليزي بقيادة 
نابليون  جيش  تدمري  مت  الرهيبة  ووترلو  معركة  ويف  )ولنجتون( 
عربة  داخل  يهرب  أن  صعوبة  بكل  نابليون  واستطاع  بونابرت، 

وحيدة أسرعت به بعيدا عن أرض )املعركة(.
جانب،  من  أكثر  من  بونابرت  بنابليون  اهلزمية  حاقت  وهكذا 
ويف هذه املرة مت اعتقال نابليون وحتديد إقامته يف جزيرة )سانت 
ليحمل   ١٨٢١ عام  يف  مات  حيث  األطلسي  احمليط  يف  هيالنة( 

احالمه يف غزو العامل كله إىل القرب الذي دفن فيه.

معركة ووترلو )1815(م
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الوثيقة  الصلة  ذات  األنشطة  )promotion(  من  الرتويج  يعد 
من  شكل  أنه  على  الرتويج  إىل  ينظر  ما  وغالبًا  باإلعالن، 
أشكال اإلقناع يقوم على الدفع والتحفيز اخلارجي أكثر منه 
على منافع املنتج الفكري أو السلعي أو اخلدمي، ويقوم الرتويج 
الفكرة  أو  اخلدمة  على  الطلب  حتريك  أو  إثارة  أساس  على 
يف  يتمثل  والرتويج  اإلعالن  بني  األهم  والتشابه  أسرع،  بصورة 
التسويق، كما  أشكال  من  أساسيًا  كونهما ميثالن شكاًل 
أنهما يوظفان لتحقيق أهداف اتصالية على مستوى االجتاهات، 
ومن ثم فإن كل من االتصال اإلعالمي والرتوجيي يهدف إىل 
رفع الوعي، وبناء أو تغري االجتاهات وإثارة امليل حنو الفعل أو 
السلوك اإلجيابي، كما أن لكل منهما القدرة على بناء الثقة 
بني اجلمهور ومصدر الرسالة اإلعالنية وعلى املستوى التطبيقي 
األساليب  من  أنهما جمموعة  على  والرتويج  اإلعالن  إىل  ينظر 
اليت ميكن عن طريقها إعداد احلمالت، وخيتلف الرتويج عن 
اإلعالن يف كونه يلجأ يف عمله إىل استخدام أساليب االتصال 
الغالب عرب قنوات  الشخصي، أما اإلعالن، يكون توظيفه يف 

االتصال اجلماهريي اإلعالمي.
يف  تأثريهما  خالل  من  والرتويج  اإلعالم  بني  التفرقة  وميكن 
باملنتج  االهتمام  أو  الوالء  درجة  كانت  فكلما  االجتاهات، 
عالية، كان اإلعالن أكثر جناحًا يف تدعيم الصورة الذهنية 
أما االجتاهات املؤسسة على قدر ضئيل من املعرفة؛ فإنها حتتاج 

إىل نشاط الرتويج جلذب انتباه املتلقي، ومن ثم اإلعالن والرتويج 
جزًء من دورة حياة املنتج سواء أكان سلعيًا أم فكريًا، حبيث 
تتكامل مقومات النشاط التسويقي لتحقيق األهداف األساسية 
ويكمن االختالف بينهما يف توظيف كل منهما يف اسرتاتيجية 
التسويق، ويعد البيع الشخصي شكاًل من أشكال الرتويج وهو 
نوع من التقديم يتم من شخص لشخص أو جلماعة حمدودة يف 
موقف اتصالي مواجهي تفاعلي تفصيلي ويتميز عن اإلعالن يف 
أن رد الفعل يف املواقف البيعية يكون آنيًا بالرفض أو االقناع 

ولذلك فإن اإلعالن يعد من أدوات املزيج الرتوجيي.
وباإلضافة إىل اإلعالن والبيع لشخص يتكون املزيج الرتوجيي 
من النشر ووسائل تنشيط املبيعات سواء على مستوى املستهلك 
أو على مستوى العملية التجارية، أو فيما يتعلق بالقوى البيعية 
املسابقات،  اهلدايا،  املعارض،  يف  التنشيط  وسائل  وتتمثل 
النشرات، العروض، وتتميز وسائل تنشيط املبيعات عن اإلعالن 

يف كونها مباشرة ومن السهل قياس نتائجها.
املصدر / اإلعالم املدخل والنظريات :٢٢

اإلعالن والرتويج

مصطلحات عامة
- العرض: وسيلة بصرية ختدم وظائف متعددة يف التعليم 
جانب  من  واالتصال  املشاهدة  على  وتعتمد  والتدريب، 
الدارسني أو املدربني، وفيها يستخدم املدرس أو املدرب أو 
املذيع إىل جانب الشرح اللفظي العينات والنماذج والصور 
والرسوم بأنواعها املختلفة، وغري ذلك من األدوات واملواد 

والوسائل التعليمية املناسبة ألهداف العرض

تعنى  مستحدثة  أخالقيات  وهي  اإلعالم:  أخالقيات   -
بالكشف عن احلقائق بكل وضوح ودون النظر لألغراض 
الشخصية، وعدم الكشف عن مصدر اخلرب إال مبوافقته، 
وعدم استغالل حوادث معينة يف اإلثارة الصحفية، وكذلك 
عدم اإلضرار مبصاحل الغري وعدم التدخل يف اخلصوصيات 
وعدم تهديد حرية اإلنسان، وعدم التعرض لقيم اجملتمع 
وعاداته ومكتسباته من اجل حتقيق نصر إعالمي زائف، 

وتسمى ميثاق الشرف اإلعالمي أو الصحفي.
- أحكام عرفية : هو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول يف 
األمن  واختالل  الكبرية  الطارئة واحلروب  األزمات  حالة 
والنظام، وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجوال حتى يزول 
التنفيذية سلطات  البالد، ومتنح فيه السلطة  اخلطر عن 
واسعة ملعاجلة آثار األحداث حتى يعود األمن واالستقرار 
للبلد، وغالبًا ما يقرر حاكم الدولة هذه األحكام العرفية. 

- اخلرافة األخالقية: حكاية خلقية أو سرد قصصي 
تعليمي وهي أحد أشكال اجملاز. مثل حكايات ايزوب 

وكليلة ودمنة
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١- تتنوع أشكال امللكية للصحافة العربية من ملكية عامة 
للصحف وملكية خاصة وملكية خمتلطة ولكنها ختتلف من 
دولة إىل أخرى، إذ توجد يف الدول العربية ملكية عامة للصحف 
اليت تسيطر عليها الدولة أو احلزب احلاكم كسوريا وليبيا 
وملكية خاصة يف بعضها اآلخر كلبنان واألردن والسعودية 

واالمارات وملكية خمتلطة كما هو احلال يف مصر.
٢- تتميز الصحافة العربية عمومًا بتبعيتها)شبه املطلقة أحيانًا( 
إذ  املتبعة،  امللكية  النظر عن شكل  بغض  العربية  لألنظمة 
ال يقلل من هذه احلقيقة متتع الصحف يف بعض األوقات ويف 
بعض الدول بقدر من االستقاللية واحلرية )التعددية السياسية( 
وبعضها  ومؤقتة  استثناءات هشة  يلغي هذه احلقيقة  ال  كما 

خمرتق.
خدمة  يف  تتلخص  العربية  للصحافة  الرئيسة  املهمة  إن   -٣
اخلاصة  أو  احلزبية  العربية  الصحف  وحتى  العربية  األنظمة 

فإنها تعمل ضمن اإلطار العام للنظام السائد.
٤- ترى األنظمة العربية إن الصحافة جمرد جهاز تابع هلا وأن 
وظيفته األساسية تتمثل يف تعبئة اجلماهري وجتنيدها لاللتفاف 

حول النظام ودعمه.
تنضيد، تصوير(  )طباعة،  التقنية  القاعدة  ارتفاع مستوى   -٥
إىل  ملكيتها  تعود  اليت  الصحف  سيما  ال  العربية  للصحافة 

الدولة.
6- متتع الصحافة العربية بقدر من القوة املادية مّكنها من 
االستمرارية، فمصدر هذه القوة هو الدولة اليت متتلك الصحف 

سواء كانت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
الصحيفة  مفهوم  من  أكثر  العربية  الصحف  اقرتاب   -7
العصرية، إذ - أزداد الطابع اإلخباري هلذه الصحف، وأزداد 
عدد صفحاتها، ومت تنظيم التحرير فيها بطريقة أكثر عصرية 
ظهرت األقسام املختلفة يف التحرير وحتقق قدر من االختصاص 
يف النشاط الصحفي كما تطورت أساليب اإلخراج والتحرير.

٨- شهد املالك الصحفي تطورًا كميًا ونوعيًا الفتًا.
اليت  املتكاملة  العامة  الصحفية  املنظومة  مفهوم  ظهر   -9

أساس  على  الفرعية  الصحفية  املنظومات  من  عددًا  تضم 
املستهدف  اجلمهور  أو  املوضوع  أو  احمللية(  املكان)الصحافة 
أو املستوى )الصحافة املتخصصة أو العامة( أو الدورية )يومية، 

أسبوعية، شهرية،..(
يف  واخلاص  الرمسي  لإلعالن  االقتصادية  القوة  ظهرت   -١٠

الصحافة العربية وحتول إىل مصدر رئيس للدخل.
١١- عجزت الصحافة العربية من أن تصبح صحافة مجاهريية 
وبقيت إىل حد كبري صحافة خنبوية، تتوجه أساسًا إىل النخبة 
قراءة  تتحول  فلم  الكربى،  واملدن  العاصمة  يف  املتمركزة 
الصحف إىل عادة يومية وبقيت أرقام توزيع الصحافة املركزية 

دون احلد األدنى الذي حددته اليونسكو.
أن  إال  العربية  الدول  يف  الصحفية  التشريعات  تنوع   -١٢
يف  الصحافة  وضع  هو  مجيعها  عليه  تقوم  الذي  األساس 
أصبح  اليت  الذاتية  الرقابة  تطور  عن  ناهيك  النظام،  خدمة 
ميارسها الصحفي لتبقى الصحافة ضمن احلدود املرسومة هلا، 
لذلك فإن أبرز مالمح اخلطاب الصحفي العربي نهاية القرن 
العشرين هو:القطرية اليت قد تصل إىل الطائفية والعشائرية، 
منهمك  خطاب  فهو  بقطريته،  الصحفي  اخلطاب  يتميز  إذ 
يفتقر  ما  وغالبًا  لألنظمة  واجلزئية  اآلنية  املصاحل  خدمة  يف 
املدى  إىل  أيضًا  ويفتقر  التجزئة(  )يكرس  القومي  البعد  إىل 
اإلنساني)ينعزل عن العصر( وكذلك التبعية للسلطة مما أدى 
اختالف  من  بالرغم  واالجتاه  الرؤية  أحادي  نص  وجود  إىل 
املضمون االجتماعي واأليديولوجي من نظام إىل آخر.. فابتعد 
اخلطاب الصحفي العربي عن الواقع وانهمك يف تكوين وعي 
معظم  صحافة  أن  إذ  اجلماهريية،  العزلة  عن  فضاًل  زائف.. 
األنظمة العربية ال تضع اجلمهور املتلقي على قائمة اهتماماتها 
وتنظر إليه كمستهلك وليس كمشارك، فهي معنية بإرضاء 

السلطة وليس باالستجابة حلاجات اجلمهور.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)املفهوم،  والدولية  العربية  الصافة  املشهداني:  سعد  أ.م.د   -1
اخلصائص، املشاكل، النماذج، االجتاهات(.

أهم السمات العامة للصحافة العربية الدولية
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طرحت دراسة سويدية يف اآلونة األخرية حبث العالقة بني طول 
الطفل ومقدار النمو يف قدراته العقلية والذهنية، وترى أن النسبة 
يف قصر طوله مقارنة مبا هو طبيعي له يف سنه مؤشر على تدني 
أن فيه  الباحثون  يرى  الذي  الذكاء، األمر  اختبارات  أدائه يف 
لفتة إىل التأثري السليب لبعض العوامل البيئية يف كل من مقدار 
طول الطفل ومعدل قدرات الذكاء لديه. لكنهم مل يتمكنوا 
وان  الدقة  وجه  على  السلبية  البيئية  العوامل  هذه  حتديد  من 
على  نفسيًا  تضغط  اليت  املنزلية  الظروف  إىل  يشريون  كانوا 

الطفل.
مونتيغومري:  سكوت  الدكتور  قول  حد  وعلى  الطفل:  منو 
الباحث الرئيس يف الدارسة من معهد كارولينسكا بالسويد، 
فإن الضغوط النفسية يف الطفولة هلا تأثري سليب مهم يف بطء 
منو طول الطفل، كما يصل يف حاالت الطالق، أو التشاجر 

املتكرر بني الوالدين أمامه ومبالحظة ذلك من قبل األبناء.
كما أن الضغوط النفسية تقلل من مقدار إفراز هرمون النمو 
املرتبط مباشرة مبقدار النمو يف طول اجلسم، فإنها أيضًا تؤثر 
األوىل  بالدرجة  معنية  الدماغ  من  معينة  مناطق  منو  يف  سلبًا 
بالذكاء بشكل عام، وبشكل خاص بقدرات التعلم والذاكرة 
لكن الدكتور )مونتيغومري( استدرك قائاًل بالطبع فإن القصر 

لدى  الذهنية  القدرات  تدني  البتة  يعين  ال  ذاته  حبد  الطول  يف 
جينية يددها  بعوامل  مرتبط  األساس  يف  الطفل  ألن  األطفال، 
الباحثني  الدقة يف عبارة  طول كل من األم واألب. ولذا كانت 

عندما قالوا: قصر طول الطفل مبا هو طبيعي له يف سنه.
مشلت  الطفولة(  أمراض  )مدونات  جملة  نشرتها  اليت  الدراسة 
ووجد  عام ١97٠م  مواليد  بريطاني من  )١٤٠٠( طفل  أكثر من 
الباحثون أن قصر الطول يف سن اخلامسة من العمر مرتبط بتدني 
مقدار الذكاء يف سن العاشرة بغض النظر عن الوزن حني الوالدة، 
أو الدخل املادي لذويه، وهو ما علق عليه الدكتور )مونتيغومري( 
بأن الطفولة السعيدة ترفع من مستوى ذكاء اإلنسان ومنو طوله. 
طول  منو  تأخر  فإن  أمراضها،  أو  الوراثية،  العوامل  عن  وبعيدًا 
الطفل مرتبط يف الغالب بأربعة أمور فاإلصابة باألمراض املزمنة أو 
املعدية يف الكلى، أو اجلهاز اهلضمي، أو غريه من أعضاء اجلسم 
اليت تؤثر يف هضم وامتصاص الغذاء أو عرب آليات أخرى متعددة 
مصاحب  بشكل  أو  مباشر،  بشكل  إما  التغذية  سوء  ويلعب 
الطفل  طول  منو  تأخر  ظهور  يف  أساسيًا  دورًا  املزمنة  لألمراض 
تناول  على  تأثريه  دون  أي  ذاته  النفسية حبد  دورالعوامل  أن  بيد 
الطعام أو تقبله هو ما يزال ييطه الغموض وان كانت كثرية 
من الدراسات قد ال حضت دورًا سلبيًا جليًا له يف تأخر منو الطفل 
ويرى البعض انه مرتبط بشكل عري مباشر مع دور االضطرابات 

اهلرمونية املؤثرة بدرجة يف إمتام تتابع مراحل منو طول الطفل.
وهناك ثالث هورمونات رئيسة يف عملية منو الطفل، هي هورمون 
النمو الذي تفرزه الغدد النخامية يف الرأس، والذي يتم افرازه عرب 
تدفقات متتالية، تزداد أثناء نوم الطفل بالليل حتديدًا، والذي هو 
الطفل الصغري قسطًا كافيًا من  ينال  بأن  الطبية  النصيحة  سر 

نوم الليل.
أهم  من  فهو  الرقبة  مقدمة  يف  الدرقية  الغدة  هورمون  أما   
اهلورمونات الالزمة لنمو الدماغ والعظم بشكل خاص. كما ان 
الغدة  تفرزه  والذي  الضغط،  هورمون  أو  الكورتيسول،  هورمون 
فوق الكلوية ضمن كميات معتدلة، فإنه هو ما يلزم ايضًا إلمتام 
النمو، أي أن اإلفراط يف إفرازه وارتفاع نسبته يف الدم قد يؤدي 

إىل تأخر النمو.)1(

1- موسوعة صحة الطفل، ص9٤

طول الطفل الطبيعي
داللة على تحسن النمو الذهني لديه

على  سببها  يقتصر  وال  ومتشعبة  كبرية  مشكلة  الوزن  زيادة  مشكلة  إن 
اإلفراط يف الطعام يف اجملتمعات الغنية ولكن متتد هذه املشكلة حتى للدول 

الفقرية.
نشر حبث يف بريطانيا سنة ١99٠م اتضح ان نسبة كبرية من الرجال والنساء 

يعانون من زيادة الوزن يف الدول النامية.
وأن )٨-١٢%( من النساء لديهن مسنة واضحة وكذلك )6-٨%( من الرجال، 
املعدل  عن  الوزن  يف   )%١٠( فزيادة  الوفاة،  احتماالت  من  تزيد  السمنة  وأن 
عن  الرجال  لدى   )%١١( الوفاة  احتماالت  زيادة  إىل  تؤدي  واملثالي  الطبيعي 
املعتاد، وكذلك زيادة )٢٠%( يف الوزن عن املعدل الطبيعي تزيد معدالت الوفاة 

)٢٠%( لدى الرجال، و)١٠%( لدى النساء.

مرض العصر.. السمنة وزيادة الوزن
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نصـــــــــــــــــــائح طبيــة

- استشر الطبيب النفسي: عندما تعاني من عدم القدرة 
على التخلص من أفكار معينة تزعجك، فذلك يسمى 

بالوسواس العصيب.. استشر الطبيب النفسي.
- حتى تعيش طويال: تناول كوبا من عصري العنب يوميا 
فإنه يساعدك على ان تعيش عمرا أطول.. بهذا يقول كثري 

من اجملربني والباحثني. وإذا أخذ هذا الشراب يف الصباح على 
الريق ساعد على ختليص اجلسم من املخلفات الضارة اليت 

اختزنها خالل اليوم السابق.
- ال تشوه وجهك بيدك: ال تعبث بأصابعك بالرؤوس 

البيضاء أو احلبوب اليت تصيب الوجه يف مرحلة املراهقة 
والشباب، ألن ذلك يؤدي إىل حدوث ندب ال تزول. استشر 
الطبيب لوصف عالج مناسب تضعه على هذه احلبوب مثل 

بنزويل بريوكسيد أو فيتامني)أ( املوضعي.
- هذه الحالة غر معدية: احلساسية اجللدية ليست مرضا 
معديا حتى لو كانت مصحوبة بطفح جلدي، ولكي تفرقها 

عن مرض اجلرب املعدي، ففي حالة اجلرب مييل املصاب 
للحكاك)اهلرش( أثناء الليل، ألن ميكروب اجلرب ينشط 

بالدفء.
- أفضل منشط لذهنك: إن بعض األقراص اليت تباع 

لغرض التنشيط وزيادة القدرة على الرتكيز والسهر حتتوي 
يف احلقيقة على مادة الكافيني اليت توجد بصورة طبيعية يف 

الن.. فبدال من أن تتناوهلا اشرب قهوة.
- إذا كنت تعاني من الحساسية الصدرية : إذا كنت 
تعاني من احلساسية الصدرية )الربو الشعيب(، فهناك عدة 
أشياء جيب أن حترتس من التعرض هلا حتى ال تسيئ إىل 

حالتك مثل التعرض لتيارات اهلواء البارد، أو دخان السجائر أو 
الغبار أو حبوب اللقاح.

- ال تفض هذه الفقاقيع: ال حتاول أبدا فتح الفقاقيع اليت 
تظهر بسبب احلروق، ألنها إذا فتحت تعرض اجلزء احملروق 

للعدوى باجلراثيم.
- اهتم بهذا العالج البسيط واملفيد: العالج بالبخار وسيلة 

عالجية مفيدة لكنها مهملة ومنسية، فهي مفيدة جدا يف 
حاالت نزالت الربد وانسداد اجليوب األنفيه حيث تساعد 

على تطرية اإلفرازات املرتاكمة باألنف واملمرات التنفسية 
والتخلص منها. ولكي تقوم بهذا العالج ما عليك سوى أن 
تعرض وجهك لبخار ماء مغلي لبضع دقائق مع تكرار ذلك 

وجيب لف الرأس بفوطة الحتجاز البخار وتكثيفه على الوجه، 
وميكن وضع أي أعشاب مناسبة مباء احلمام مثل الالفندر أو 

النعناع.

السمنة  عن  تقاريرها  أحد  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وتشري 
إىل أن اإلنسان يتاج إىل العالج الفوري إذا ما زاد وزنه بنسبة 

)١٠%( عن الوزن األمثل جلسمه وذلك تبعًا للسن والنوع..
وألن األسباب اليت أدت إىل السمنة اصبحت معروفة ومعلومة 
جيدًا وأهمها عدم اتباع نظام غذائي سليم واإلفراط يف تناول 
احللويات والنشويات باإلضافة إىل اضطرابات إفراز الغدد فإن 

العالج واحلديث عنها هو األهم.
وأوىل طرق العالج هي اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على 
النظام  وهذا  أسبوع  كل  جرام  كيلو  مبعدل  الوزن  إنقاص 
الغذائي يعتمد على الفواكه واخلضروات من خالل إعداد طبق 

سلطة كبري يكون هو الوجبة الرئيسية.
ويف إحصائيات أمريكية ُوجد خالل املائة سنة األخرية أن نسبة 
زيادة الوزن يف تزايد مستمر وذلك بسبب التناقص يف النشاط 
اليومي حتت تأثري ارتفاع املستوى احلضاري وهذا املقياس يف 

تصوري ينطبق اآلن على أماكن كثرية من العامل مما يزيد 
احتماالت زيادة الوزن، والسيطرة على زيادة الوزن حتتاج إىل 

خربة من املعاجل وصرب وقوة احتمال من املريض.
وقد وجد أن معدل الوفاة بني مرضى السكر الذين يعانون من 
السمنة يصل إىل أربعة أضعاف هذا املعدل لدى مرض السكر 
املسيطر على أوزانهم كما وجد أن املرضى الذين يعانون من 
السمنة تزيد لديهم نسبة اإلصابة ببعض األمراض مثل وجود 
وأمراض  الدوري  واجلهاز  القلب  وأمراض  املرارة  حصوات يف 

الكلية وتليف الكبد...إخل.
وقد أثبتت اإلحصائيات أن معدل الوفاة من جراء التهاب الزائدة 
يتضاعف  جراحي(  واستئصال  )كتخدير  وعالجها  الدودية 
لدى الشخص البدين وحتى معدل احلوادث وجد انه يزيد لدى 

األشخاص البدناء ألسباب غري معروفة .
املصدر/ التخسيس والنصائح الغذائية: ٢٨
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النجف وشهر رمضان

مراجعات فكرية أيام حظر التجوال 

بعيون أألروقة

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



فقرة  اليكم  الوالية  قراء جملة  أحبيت  أهال وسهال بكم 
بها  سأطل  الفقرة  هذه  األروقة(  )بعيون  بعنوان  جديدة 
عليكم  لنتعرف من خالهلا على مواقع وشواخص وتراث 
وننطلق  األشرف  النجف  مدينة  من  ولنبدأ  احلبيب  عراقنا 
 .. ذلك  يف  أوفق  أن  أرجو  األخرى  العراق  مدن  باقي  اىل 
النجف(  )منخفض  عن  ستكون  العدد  هذا  فقرة  أحبيت 
أبرز  على  وسنتعرف  )البحر(  )الشواطي(  النجف(  )حبر 
وسط  تقع  عراقية  مدينة  النجف  أن  تعلمون  كما  معامله 
العراق فيما يسمى مبنطقة الفرات األوسط وتبعد ب ١٨٠ 
عدد  ويبلغ  بغداد  العاصمة  من  الغربي  اجلنوب  اىل  كم 
وهي  تقريبا  نسمة   ) واربعمائة  ١٤٠٠٠٠٠)مليون  سكانها 
ثالث  ربوات  على  تقع  اجليولوجيا  علماء  ما ذكره  حسب 
النجف  البيض ومبجملها تشكل هضبة  الذكوات  تسمى 
البحر  مرت( عن سطح   ١٣٠( ترتفع حبدود  اهلضبة  هذه  و 
الفرات  عند مروره يف  نهر  وحبدود ٤٠ مرتا عن مستوى 
هضبة  حدود  تبدأ  الكوفة  مدينة  ومن  الكوفة  مدينة 
النجف لتنتهي مبنخفض حبر النجف الذي هو اليوم حمور 
نتناوهلا  اليت  النجف  مدينة  معامل  أبرز  من  وإن  موضوعنا 
هي منخفض حبر النجف ووجود الطارات فيها, حيث يقع 

عليه  وتطل  النجف  ملدينة  الغربي  الطرف  يف  النجف  حبر 
هضبتها، ميتد حوضه مبساحة حوالي ٨٠٠ كم مربع ويبلغ 
سطح  مستوى  فوق  م   ١٠ حبدود  فيه  نقطة  أوطأ  ارتفاع 
مغطاة  أرضيته  فإن  أيضا  اجليولوجية  الناحية  ومن  البحر 
بالرسوبات احلديثة اليت يصل مسكها أحيانا حبدود ٣٨م 
متحجرة   على شكل كتل صخرية   أطرافها  يف  فتظهر 

تسمى )طباقية طار النجف(.  
لقد ذكرت املصادر التارخيية حبر النجف يف الكثري من 
اليت  البابلية  التارخيية  املصادر  وبالرغم من غياب  املواطن 
تشري اىل ذكره حبر النجف ولكن هناك مصادر موجودة 
يذكر فيها حبر النجف تعود اىل فرتة صدر اإلسالم حيث 
ذكر الطربي يف تارخيه واملسعودي يف مروجه وتروي القصة 
اليت فيها: إنه عندما أقبل خالد بن الوليد بعد فتح اليمامة 
الوليد يف  بن  خالد  فنزل  أهلها  منه  فتحصن  احلرية  يريد 
النجف وأرسل إليهم أن ابعثوا رجال من عقالئكم فبعثوا 
عبد املسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني فدار بينهما حديث 
البحر  سفن  أدركت  فقال  أدركت  ما  خالد  سأله  منه: 
ترفأ إلينا يف هذا النجف مبتاع اهلند والصني وأمواج البحر 
مخسون  فقال:  عمره  عن  فسأله  قدمك  حتت  ما  تضرب 
أن  البلدان  الواضح يف  ابن  مائة سنة كما ذكره  وثالث 
النجف كان ساحل حبر امللح وكان يف قديم الدهر يبلغ 
بيتان  منها  روايات عديدة  أيضا  التاريخ  ....ويذكر  احلرية 
يف  عندما كان  املوصلي  إبراهيم  بن  السحاق  الشعر  من 

بعيون أألروقة
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صحبة اخلليفة الواثق العباسي حيث قال يف وصفه للنجف : 

مل ينزل الناس يف سهل وال جبل
أصفى هواًء وال أنقى من النجف

حفت ببـــر وحبــر من جوانبها
الرب يف طرف والبحر يف طرف           

هو  املصادر  من  وعرض  ومجع  كتب  ما  أفضل  ويبقى 
الشيخ جعفر حمبوبة يف ماضي النجف وحاضرها وكذلك 
اخلليلي يف موسوعة العتبات املقدسة وهناك ذكر للمصادر 
الربتغالي يف  الرحالة  املبحث وخصوصا رحلة  اليت تذكر 
رحلته اىل النجف عام ١6٠٤م حيث ذكر أنه شاهد حبرية 
النجف تستمد مائها من فيضانات  واسعة عندما قدم اىل 
نهر الفرات والسيول القادمة من البادية وعندما تصل هلذه 
البحرية تكون املياه شديدة امللوحة وهناك نظريات يف أصل 
ومنها منخفض  العراق  وجنوب  املنخفضات يف وسط  نشاة 

حبر النجف ومن اهم هذه النظريات هي : 
١ـ نظرية دي موركان اليت تقول: )إن سطح القسم اجلنوبي 
اليت  اإللتوائية  للحركة  نتيجة  باهلبوط  أخذ  العراق  من 

نتائجها  من  وكان  الثالث  اجليولوجي  الزمن  يف  حدثت 
تكون اجلبال يف املنطقة الشمالية والشمالية الشرقية يف 
على  ساعد  اجلنوبية  املنطقة  يف  مقعر  إلتواء  تكون  جهة 
فيه  اخلليج  مياه  توغل  اىل  أدى  عميق  منخفض  تكون 
حتى وصلت مشال مدينة بغداد ب 6٠ميل وبعد ذلك اخذ 
نهرا دجلة والفرات مع السيول القادمة من الشرق والغرب 
برتسيب محولتهم يف هذا املنخفض العميق أو اإللتواء املقعر(      
٢ـ نظرية فالكون وليس وهي يف مخسينات القرن املاضي 
اهلبوط  نتيجة  حصلت  املنخفضات  هذه  أن  تقول  حيث 
املنطقة  تلك  يف  الرخوة  األرض  لطبيعة  احلاصل  املستمر 
اإلرساب  عملية  نتيجة  احلاصل  األرضي  اإللتواء  وكذلك 

املستمرة يف تلك املنطقة .
جافًا  قدميًا  واديًا  هناك  أن  تقول  ثالثة  نظرية  وهناك  ٣ـ 
منخفض  من  يبدأ  للعراق  الغربية  املنطقة  طول  على  ميتد 
ثم احلبانية ويتجه حنو اجلنوب فيصل اىل  الثرثار  ما بني 
منخفض هور النجف الذي هو أساس الوادي العظيم اجلاف.                                       
هنا تنتهي فقرة ) بعيون األروقة ( هلذا العدد وسنلتقي إن 
شاء اهلل  بفقرة قادمة ومعلم آخر يف العدد الالحق من جملة 

الوالية وسلمكم اهلل أحبيت من كل سوء .... 
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شهر رمضان املبارك من األشهر القمرية املميزة يف العامل 
االسالمي أمجع فهو شهر الصيام والعبادة واملرمحة ويف 
النجف األشرف له نكهة خاصة ومميزة ففيه التواصل 
والرتاحم والتوادد وتتنوع النشاطات والطقوس والعادات 
على طوال أيام وليالي الشهر الفضيل فصيام يف النهار 
املساء  ويف  الكريم  القرآن  وجلسات  الصلوات  وإقامة 
ثقافية  وجلسات  وزيارات  ودعاء  وإرشاد  وعظ  جمالس 
وشعر وأدب كما تصطبغ كل عدد من أيامه بلون معني 
مهمة  أحداث  من  اإلسالمية  الذاكرة  حتويه  ملا  تبعًا 
وقعت خالل هذا الشهر على مر التاريخ فأضافت أبعادا 
جديدة هلذا الشهر املبارك الذي يعترب اوال قد وجب فيه 
ركنا أساسيا من أركان الدين اإلسالمي حيث فريضة 
الصيام فيكون يف بدايته أفراح استقبال الشهر الفضيل 
ثم  خاصة مجيلة  وعادات  بطقوس  يكون  وهذا كله 
نصل اىل العشرة الثانية من الشهر ففي اخلمسة األوىل 
اإلمام احلسن  والدة  )املاجينة( حيث  يتفل مبا يسمى 

)عليه السالم(، ثم بعدها تبدأ أيام احلزن حيث يف الليلة  
األخرية من نهاية العشرة الثانية وبداية العشرة الثالثة من 
الشهر تكون أيام وليالي فاجعة أمري املؤمنني عليه السالم 
حيث ضربة أشقى االشقياء وهو قائم يصلي يف حمرابه 
احلسن(  أبا  يا  اهلل  حمتسبا)رمحك  شهيدا  ربه  فلقي 
ويتزامن ذلك مع الفضاء الزمين الذي أنزل يف القرآن 
ألف شهر )كما  ليلة هي خري من  فيه  الكريم حيث 
وصفها القرآن الكريم( وهذا كله يف النجف األشرف 
حتيا املناسبة بطقوس خاصة ففي أيام وفاة اإلمام حيث 
وليلة  )ليلة اجلرح  النجف  أهل  اسم عند  ليلة هلا  كل 
املشتهاية وليلة الوفاة( وكل ليلة له مدلوهلا وهلا عاداتها 
ولكن بالعموم تلبس املدينة ثوب السواد بكل أركانها 
وأجزائها وتكثر من موائد اإلفطار واإلسحار اليت تعد 
لزوار مرقد أمري املؤمنني من اخلارج والداخل وكذلك 
بيت من طبخ طعام  أنفسهم وال خيلو  النجف  بني أهل 
)كدر  تسمى  ليلة  يف  وخصوصا  الناس  على  وتوزيعه 

النجف وشهر رمضان
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أمري املؤمنني( وهذا التوزيع للطعام عند اإلفطار وإقامة 
العيد  ليلة  ليلة فيه إىل  موائد االفطار مستمر من أول 
حيث موائد اإلفطار واألسحار للزائرين ال تنقطع فضال 
عن توزيع الشاي واملاء والعصائر كما ويكثر الناس من 
أعمال الرب واخلري والعيادة طلبا لألجر املضاعف من اهلل 
عزوجل... ومن أجواء هذا الشهر املبارك يف النجف اقامة 
اجملالس األدبية والثقافية فتتنوع أشكاهلا تبعا ملناسبات 
الشهر املختلفة حتى أن أبناء النجف ال يستطيعون تغطية 
وكلها  لكثرتها  الشهر  طوال  وعلى  اجملالس  مجيع 
أحد  املثال يف  وعلى سبيل  وقوي  بهي  حتضى حبضور 
جمالس النجف الرمضانية طرح موضوع ارتباط النصر 
األول للمسلمني يف معركة بدر ارتباطا روحيا بربكة 
النصر  هذا  عن  احملاورين  أحد  عرب  حيث  الشهر  هذا 
باعتباره اإلعالن الرمسي والواضح للدين اإلسالمي يف 

فيها  الدولة اإلسالمية  تأسيس  وبداية  العربية  اجلزيرة 
ومن األجواء العامة هلذا الشهر يف النجف حيث تضعف 
احلركة نهرًا لكنها تزداد وتنشط مساًء وحتى ساعات 
الصباح األوىل وهكذا تكون األسواق عمومًا فتزدهر 
جتارة املواد الغذائية وذلك لكثرة الطبخ كما أشرنا 
الطاهر  املرقد  أن  إىل  االشارة  من  بد  ال  وهنا  سابقا، 
يكون يف هذا الشهر قطب الرحى ومركز إشعاع لكل 
وإرشاد  الوعظ  جمالس  فتتنوع  الرمضانية  النشاطات 
واملسابقات  الكريم  القرآن  ختم  وجمالس  الصائمني 
الشهر  أيام  مدى  على  املؤمنني  إفطار  وسفرة  الدينية 
الكريم، وهذا كله يتاج استنفار كل كوادر العتبة 
العلوية املقدسة من أجل تقديم أفضل اخلدمات للزائرين 

وكل عام وأنتم خبري وبطاعة اهلل منعمني.



يف فرتة حظر التجوال جراء فايروس كورونا أخذت اسرتجع 
بعض الذكريات املهمة اليت سبق وأن وضعت عليها عالمة 

ذكريات منوذجية ومنها:
إذا ُعدُت لست أو سبع سنوات من عمري وراجعت أفكاري 
اليت كنت  متمسكًا بها وأريد أن أكمل  حياتي عليها،  
ليس فقط أضحك عليها وإمنا أرفضها رفضًا تامًا، وبالرغم 
من ذلك كان فيها أفكار  مجيلة جعلتين أعرف األشخاص  
وكيفية تفكريهم، وإذا كانوا متعصبني بأفكارهم أم ال

الفقه،  درست  ألني  دينية  كتبًا  أقرأ  أنين كنت  باعتبار 
لذلك كان أغلب تفكريي دينيًا حبتًا

الذي  الدين  مثاًل  بها...  متعصٌب  أفكار  عندي  فكانت 
ولدت عليه جيب أن  امتسك به متاما وال أناقش به أحدًا  
وال أقبل من أي شخص أن  يعطيين  رأيه به أو خيالفه وال 
أطلع أو أتعرف على بقية األديان ألن ديين هو احلق املطلق  
نعرفها  اليت كلنا  التعصبيه  األفكار  هذه   من  والكثري 

سواء كانت لدينا من قبل  أو نسمع بها من حولنا
بقيت كذلك إىل أن اقرتح علي الشيخ حممد رضا الذي 
كان يدرسين يف اجلامعة الدينية )جامعة كالنرت( ويف يوٍم 
معه كنت أقرأ كتاب مهزلة العقل البشري  للدكتور علي 

الوردي، صراحًة  هذا الكتاب غري تفكريي جذريًا ونفعين 
يف  الكثري من األشياء. 

و مع الوقت بدأت  اجته من احملتوى الديين البحت إىل بقية 
أصناف الكتب 

تغرينا  القراءة  بالعكس  للوقت  تضييعًا  ليست  فالقراءة 
حرفيًا حنو األفضل  وتغري طريقة نظرتنا للعامل وتعاملنا مع 
الناس وكيف حنل مشاكلنا، وجتعلك ختتار حياتك بناء 
على أفكارك وليست األفكار اليت زرعتها بك بيئتك اليت 
تعيش فيها، وهناك  مقولة لإلمام علي بن أبي طالب )عليه 
السالم( طاملا اختذتها ملهمًا يف سبيل املطالعة يقول فيها 
)الناس ثالثة: فعامل رباني، ومتعلم على سبيل جناة وهمج 
رعاع: أتباع كل ناعق، مييلون مع كل ريح، ال يستضيئون 

بنور العلم فيهتدوا، ومل يلجئوا إىل ركن وثيق فينجو(
عن  وتبعدك  الثاني  النوع  والقراءة جتعلك ضمن  فالكتب 
اليت   الكتب  ونوعت  أكثر  قرأت  وكلما  الثالث   النوع 
املعارف  والتوسع يف  األمور  فهم  ابتعدت يف  تقرأها كلما 

أكثر وبينت أفكارًا صحيحة لنفسك أكثر.
الذي  الوقت  عليها يف  ُأطلعكم  أن  أحببت  جمرد جتربة  

ُيظر فيه التجوال يلو فيه االستمتاع بالكتاب.

مراجعات فكرية أيام حظر التجوال 
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َأْعَوُد  َماَل  اَل  السالم(:  )عليه  اإلمام  َقاَل 
اْلُعْجِب  ِمَن  َأْوَحُش  َوْحَدَة  َواَل  اْلَعْقِل  ِمَن 
َكالتَّْقَوى  َكَرَم  َواَل  َكالتَّْدِبرِي  َعْقَل  َواَل 
ِمرَياَث  َواَل  ُلِق  اخْلُ َكُحْسِن  َقِريَن  واَل 
اَرَة  جِتَ َواَل  َكالتَّْوِفيِق  َقاِئَد  َواَل  َكاأْلََدِب 
َواَل  َكالثََّواِب  ِرْبَح  َواَل  احِلِ  الصَّ َكاْلَعَمِل 
ُزْهَد  َواَل  ْبَهِة  الشُّ ِعْنَد  َكاْلُوُقوِف  َوَرَع 
ِر  َراِم َواَل ِعْلَم َكالتََّفكُّ ْهِد يِف احْلَ َكالزُّ
ِإمَياَن  َواَل  اْلَفَراِئِض  َكَأَداِء  ِعَباَدَة  َواَل 
َكالتََّواُضِع  َحَسَب  َواَل  رْبِ  َوالصَّ َياِء  َكاحْلَ
َواَل  ْلِم  َكاحْلِ ِعزَّ  َواَل  َكاْلِعْلِم  َشَرَف  َواَل 

ُمَظاَهَرَة َأْوَثُق ِمَن املَُشاَوَرِة.

ال يستغنى املرء طوال حياته عن املزيد من املعرفة واالطالع، 
ألن اإلنسان بطبيعته ُخلق مفتقرا إىل التعليم املستمر ما دام يف 

النشأة الدنيا قال تعاىل: َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما -طه/١١٤-
حبالة  املراحل  من  مرحلة  يف  منا  البعض  يصاب  قد  ولكن 
من الشعور باالكتفاء الذاتي يف جمال أو أكثر من جماالت 
املعرفة املختلفة، وعادة ما يأتي هذا الشعور كرد فعل لعدد 
صعيد  على  اإلنسان  يققها  اليت  واالجنازات  النجاحات  من 

اجملال املعريف الذي يتخصص فيه. 
أفكار  تفهم  من  اإلنسان  مينع  احلقيقة  يف  الشعور  هذا  إن 
الفرد  يستقل  حبيث  عام،  بشكل  آرائهم  وقبول  اآلخرين 

وفهم  األمور  الستنباط  وفكره  برأيه 
من  العديد  فإن  ثم  ومن  القضايا، 
عليها  يطلع  أن  ينبغي  اليت  احلقائق 
وبالتالي  نظره،  عن  حمجوبة  تكون 
يصل املرء إىل نقطة التوقف يف تطور 
قدراته العقلية على معرفة األمور، اليت 
نعرب عنها حبالة )االنغالق على الذات(.
بل  احلد،  هذا  عند  األمر  يقف  وال 
من  لألشياء  املتحركة  الطبيعة  ان 
إىل  الذهنية  البشر  وحاجة  جهة، 
استمرار الغذاء املعريف من جهة أخرى 
يفرضان نتيجة تراجع املدركات اليت 
إىل  ذاته(  على  )املنغلق  اإلنسان  بلغها 

يف  يتخّبط  فتجده  واملعرفة  العلم  يف  بلغه  الذي  املستوى  دون 
فهمه ويتأرجح بني اخلطأ والصواب والظن واالشتباه دون أن 
يشعر فتكون نتائجه املعرفية يف الغالب غري مصيبة ألهدافها 
يف  احلالة  هذه  مثل  عن  التعبريات  أوضح  من  ولعل  املرجوة، 
السالم(: عجب  )عليه  املؤمنني  أمري  قول  النصوص اإلسالمية 
بنفسه أحد حساد عقله وعنه )عليه السالم( يف كتابه  املرء 
لألشرت النخعي : إياك واإلعجاب بنفسك، والثقة مبا يعجبك 
يف  الشيطان  فرص  أوثق  من  ذلك  فإن  اإلطراء،  وحب  منها، 
نفسه، ليمحق ما يكون من إحسان احملسنني.)العلم واحلكمة 

يف الكتاب والسنة : ١7٠(

من درر الوصي

إياك واإلعجاب بنفسك
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تكتسب العادات الذهنية بنفس الطريقة 
اجلسدية.  العادات  بها  تكتسب  اليت 
جمموعة  على  أنفسنا  عن  آراؤنا  تقوم 
اليت  واإلجيابية  السلبية  التجارب  من 
جنرب  عندما  السنني  عرب  تراكمت 
له، فإننا  شيئًا فال ينجح كما خططنا 
التجربة عندما يرفض  منيل إىل تذكر 
 - البداية  من  نعرضها  فكرة  اآلخرون 
بعدم  نشعر  فسوف  املثال-  سبيل  على 
االطمئنان يف املرة القادمة عندما نفشل 
يف عرض أفكارنا بصورة مستمرة  دون 
من  بها  ما  تصويب  بغية  نراجعها  ان 
تطوير  عن  عاجزون  أننا  نفرتض  اخطاء 
يف  احملاولة  عن  فنتوقف  عملية  افكار 

النهاية.
إن القدرة على تقييم األفكار واألفعال 
مبوضوعية وتعديل السلوك وفقًا لذلك، 
تقدير  على  للحفاظ  حيوية  مسألة  تعد 
الذات عندما يشك اآلخرون يف فكرتنا، 
فإن رّدنا الطبيعي هو ان ندافع عنها إذا 

أصبحنا مدافعني أكثر من الالزم الذي 
فكرة  اجليدة  الفكرة  من  جيعل  قد 
بالضرورة  البناء  النقد  يعين  ال  عظيمة 
ووظفه  اقبله  بالنتيجة  شخصيًا  هجومًا 

لصاحلك يف العمل.
توجد بالطبع أمناط معينة من الشخصيات 
اليت تسعد كثريًا عندما تضعف من ثقة 

اآلخرين وتقلل من حجم إسهام أي فرد 
سواهم. وهؤالء األفراد عادة ما مييزون 
بسهولة ملا بهم من عيوب وعادة ما يهملهم 
معهم  تعامل  األمور  تسيري  بأيديهم  من 
عند الضرورة وجتاهلهم إذا استطعت وال 

جتعلهم ينالون منك أبدأ

تدعو  للخلق  هاٍد  خري  هي  اليت  اإلهلية  التعاليم  إن 
الناس إىل التفاؤل والرتكيز على اجلوانب االجيابية 
من األمور مهما بلغت سلبياتها من الكثرة  وبّينت 
أن  بد  ال  مؤقتة  أمور  هي  واملصائب  املكاره  أن 
اهلل  اهلل)صلى  رسول  قال  آجال،  أم  عاجال  تزول 
احلكمة  جتدوه()ميزان  باخلري  وآله(:)تفاءلوا  عليه 

)٣/٢٣٥٤
وقال أمري املؤمنني)عليه السالم(: )عند تناهي الشدة 
يكون  البالء  حَلق  تضايق  وعند  الفرجة،  تكون 

الرخاء)نهج البالغة ٤/٨٣(
كما أن التعليم القرآني يعطي لنفس هذه املشاكل 
قال  األحيان،  بعض  يف  اجيابيا  جانبا  والسلبيات 
تعاىل: ).. َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم 
بُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواهلّلُ َيْعَلُم َوَأنُتْم  َوَعَسى َأن حُتِ
اَل َتْعَلُموَن -البقرة/٢١6-(، كما انه يبني بأن هذه 
املصائب والنوائب هلا ارتباط بعامل الغيب، فال تقع 
اهلل سبحانه،  يعلمها  ملصلحة  إهلي  وقدر  بقضاء  إال 
َواَل  اأْلَْرِض  يِف  ِصيَبٍة  مُّ ِمن  َأَصاَب  )َما  تعاىل:  قال 

َيِسرٌي  اهللَِّ  َعَلى  َذِلَك  ِإنَّ  نَّرْبََأَها  َأن  َقْبِل  ن  مِّ ِكَتاٍب  يِف  ِإالَّ  َأنُفِسُكْم  يِف 
-احلديد/٢٢-(

التشاؤمية  النظرة  تلك  على  والبقاء  السامية  التعاليم  هذه  إهمال  إن 
من  مرحلة  يف  وقد جتعله  اإلنسان،  نفس  على  سيئة  آثار  له  للمستقبل 
املراحل أداة للهدم وعقبة يف مسرية تطّور اجملتمع، ألنه يكم على كل 
سلبية  وغايات  أهدافا  اإلجيابية  املظاهر  وجيعل  واخلطأ،  بالسوء  شيء 
خفية، وياول أن يرّوج هذه الثقافة بني الناس ليسرّيوا حياتهم على أساس 

هذه النظرة التشاؤمية .  

تفاءلوا بالخير 
تجدوه

عادة تقدير الذات
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سل شهر الصيام
سل الفجر، واحملراب

سل الكلمات اخلاشعات
سل العيون الباكيات

سل الليل احلزين
 سل األزقة و اليتامى 

سل امللح، سل خبز الشعري
سل هل أتي، سل آية التطهري

سل األوز النائحات
سل حيازيم املوت سل اخلطى

سل كوفان عن أشقى اآلخرين
سل عمود النور

سل جربيل عن اهلدى
يأتيك النداء

يف احملراب فوز أكيد

عمود النور
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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