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املعنى  إىل  نصل  ال  األحيان  من  ويف كثري  املفردات  من  الكثري  ونواظرنا  مسامعنا  على  مترُّ 
احلقيقي هلا ولو فهمنا معناها احلقيقي ألحدثت منعطفًا كبريًا يف حياتنا و لغريت مستقبلنا إىل 
األفضل، من هذه املفردات: النعمة، والرزق، والربكة، رمبا يقول البعض:، هذه كلمات ومفردات 
مشهورة ومعروفة نقول أنت عزيزي القارئ رمبا فهمت جزًء منها وتركت أجزاًء أخرى، فنعم اهلل 
اليت أنعم اهلل بها علينا كثرية منها املادية ومنها املعنوية فمن النعم املادية: الطعام، والشراب، 
والزوجة الصاحلة، واألوالد، واألموال، وغريها الكثري ولكن هل نستفيد من كلِّ هذه النعم 
أم جزٌء بسيط منها هو الذي نستطيع أن نوظفه خلدمتنا فما نستطيع أن نوظفه خلدمتنا يف هذه 
احلياة هو بعض املال والرزق واألجزاء األخرى هي رزٌق لغرينا فالطعام نعمة ولكن هل نأكل 
ُأَسِرنا وأهلنا وغريهم، وعندما نتناول  كلَّ الطعام أم يشاركنا فيه الكثري من الناس أو من 
الطعام ماذا سيفيدنا هذا الطعام بالتأكيد سيعطينا القوة واملناعة والقدرة على احلركة ومزاولة 
أمور احلياة كافة، وهذه القدرة وهذه املناعة هي الربكة، ولكن أين نستغل هذه القدرة وهذه 
الربكة إن كان توظيفنا هلذه الطاقات يف ما يرضي اهلل فهي الربكة اليت يزيدها اهلل على 
اإلنسان أّما إذا كان استغالل هذه الطاقات وهذه القدرات فيما ال يرضي اهلل فستكون وبااًل 
على صاحبها، واألمثلة كثرية يف حياتنا اليومية، أّما النعم املعنوية فمن أهم هذه النعم هي والية 
أمري املؤمنني )عليه السالم(، فكم استطعنا أن نأخذ من هذه النعمة الكبرية و ما أخذناه هو 
رزقنا الذي أنعم اهلل به علينا ونتائج هذه الوالية هي الربكة، وأيُّ بركة أعظم من بركة والية 
أهل البيت)عليهم السالم(، فواليتهم حصن لنا يف هذه احلياة وأمان لنا يف احلياة األخرى، فهال 
دققنا  النظر يف خمرجات هذه النعمة العظيمة ووظفناها لدنيانا وآخرتنا، فالسري يف طريق أمري 
املؤمنني)عليه السالم( هو السري يف الصراط املستقيم، )...إهدنا الصراط املستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم و الضالني(، وياهلا من نعمة فاز بها الكثري من املؤمنني فكان 
رزقهم منها الكثري وكانت الربكة من هذا الرزق الشيء الكثري أيضًا حيث ُخطت أمساؤهم 
يف صفحات التاريخ وطبعت يف أذهان الناس؛ ألّنهم علموا كيف ينهلون من هذه النعم، فكانت 

منجاة هلم يف الدنيا و اآلخرة...
نسأل الباري عزوجل أن جيعلنا من املتنعمني بوالية أمري املؤمنني)عليه السالم( وذريته املعصومني 

وجيعل رزقنا بفضلهم وفريًا وبركته عظيمة...
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وفد جامعة البصرة يقوم بجولة َّـ اِّـشاريع التنموية التابعة 
للعتبة العلوية اِّـقدسة

حملة واسعة َّـ العتبة العلوية اِّـقدسة إلجراء فحوصات 
للتحري عن فريوس كورونا

وجهاء محافظة صالح الدين َّـ ضيافة العتبة العلوية 
اِّـقدسة

العتبة العلوية اِّـقدسة تشارك َّـ اِّـؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى اِّـئوية 
األوُّـ لثورة العشرين الخالدة

الطرق الحديثة َّـ أنظمة التسويق والصناعات الغذائية محور 
دورة لشركة فيض القسيم َّـ العتبة العلوية

إعداد:
شعبة األخبار ..

 وكالة الميزاب االخبارية



العتبة  يف  واملراقبة  االتصاالت  قسم  افتتح 
احلديثة  النداءات(  )منظومة  املقدسة  العلوية 
ومفاصل  الزائرين  خلدمة  تنصيبها  مت  واليت 
من  األوىل  وتعد  املقدسة،  العتبة  يف  العمل 

نوعها يف العتبات املقدسة والعراق.
رعد  املهندس  القسم  رئيس  أوضح  جانبه  من 
إبراهيم، لـ)املركز اخلربي( عن أهم ما متتاز 
املنظومة  متتاز  قائال:  اجلديدة  املنظومة  به 
العاملة،  املوجات  مجيع  اىل  الوصول  بسهولة 
املنتسبني  حلماية  تقنيًا  جمهزة  هي  كما 
انتقال  يعين  الرتددات مما  العاملني من خطر 
آلية العمل من التقنيات القدمية اىل التقنيات 
احلديثة الصديقة للبيئة، ومتتاز ايضا بتسجيل 

مجيع املوجات على مدار الساعة.
من  العاملون  ومتّكن  كما  قائال:  وأكمل 
ومتتاز  هلا  االنصات  املطلوب  املوجات  اختيار 
ايضا بتقنية البث املتعدد اليت تسّهل العمل  يف 
من  التخلص  ومن خالهلا مت  الطوارئ  حاالت 
الضوضاء املتولدة من كثرة النداءات الواردة 
على  مركزية  بنالت  خالل  من  تعمل  فهي 
تعددت  اليت  القدمية  املنظومة  من  العكس 
املميزات  من  الكثري  وفيها  احملطات،  فيها 
األخرى اليت اليسع اجملال لذكرها، كمـــــــــا 
منها  باملنظومة  وحديثة  برامج جديدة  احلقت 
الرشفة  استخدم  بالعجالت  خاص  برنامج 
آخر  وبرنامج  للعتبة  الوافدة  العجالت  دخول 

خاص باملخولني. 
على  باحتوائها  اجلديدة  املنظومة  ومتتاز  هذا 
حمطة واحدة على العكس مـــــــــــن املنظومة 
وتعد  احملطات،  فيها  تعددت  اليت  القدميــــــة 
الكاملة  احلماية  ناحية  من  أمانًا  أكثر 

للعاملني التقنيني.
شعبة  أعمال  من  عن مجلة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الكهرباء  قسم  أعلن 
التأسيسات الكهربائية التابعة للقسم تلبية للمشاريع اجلاري إجنازها يف أروقة 

العتبة العلوية املقدسة.
وقال مسؤول شعبة التأسيسات الكهربائية املهندس قيصر احلسين، لـ)املركز 
اخلربي( »قامت كوادر شعبة التأسيسات الكهربائية التابعة اىل قسم الكهرباء 
بعدة أعمال، منها رفع قابلو ضغط عالي 11KV، وبطول حنو )100م(، وتغيري 
مساره ليتسنى إجناز األعمال اإلنشائية لقسم الشؤون اهلندسية والفنية يف موقع 
العمل احلاصل يف اسرتاحة يعسوب الدين التابعة اىل العتبة املقدسة  وبالتعاون 

مع جمموعة من املتطوعني«.
هذا وأجريت أعمال الصيانة الكهربائية ألرجاء احلرم العلوي استعدادا ملوجة 
الصحن  أبواب  مجيع  يف  الكهربائية  املصابيح  صيانة  مع  املتوقعة  األمطار 

الشريف الرئيسية.

قامت النخب األكادميية يف جامعة البصرة ممثلة برئيس اجلامعة الدكتور 
املشاريع  خمتلف  يف  جبولة  للجامعة  التابعة  الكليات  وعمداء  شاهني  سعد 
التنموية التابعة للعتبة العلوية املقدسة برفقة عضو جملس اإلدارة رئيس قسم 

اإلعالم األستاذ فائق الشمري.
النخب  لتعريف  جاءت  »اجلولة  الشمري:  فائق  األستاذ  قال  الوفد  زيارة  وعن 
األكادميية اجلامعية مبا وصلت إليه تلك املشاريع من استيعاب للعاطلني عن 
العمل من اخلرجيني الشباب، إضافة إىل االستفادة من مواقع األعمال يف تلك 
الشبابية  لزيادة اخلربات  للخرجيني  وتأهيل  تدريب  مراكز  لتكون  املشاريع 

العراقية«.
وأضاف الشمري: الزيارة فرصة لتبادل اخلربات بني اجلامعة والعتبة املقدسة 
التعاون  اىل  إضافة  العتبة  ومعامل  لورش  علمية  سفرات  هنالك  وستكون 
يتم  اليت  الوطنية  املنتجات  من  البصرة  جامعة  باستفادة  يتعلق  فيما  املشرتك 
البصرة  املقدسة لتكون يف خدمة جامعة  العتبة  صناعتها يف مصانع وورش 

والكليات التابعة هلا.
لنا لقاء  من جانبه قال الدكتور سعد شاهني رئيس جامعة البصرة: »كان 
مع األمني العام للعتبة املقدسة وقدم لنا مشكورا شرحا مفصال عن األعمال 
واملشاريع والصناعات اجلديدة اليت تقوم بها العتبة املقدسة، وبعد القيام بهذه 
املنتج  دعم  تساهم يف  وطنية  من صناعات  وجدنا  مبا  انبهرنا  اليوم،  اجلولة 
الوطين، إضافة اىل دعم اخلرجيني الشباب العاطلني عن العمل وسنعمل على 
فتح آفاق التعاون مع العتبة املقدسة الستثمار تلك اجلهود يف أحباثنا وبراءات 

االخرتاع اليت نعمل عليها يف اجلامعة«.
وقال عميد كلية الصيدلة الدكتور فالح حسن: »تشرفنا بزيارة مرقد أمري 
املؤمنني )عليه السالم(، ولالطالع على منتجات وإجنازات العتبة العلوية املقدسة، 
القسيم  بالتحديد معمل  العمل،  املعامل الصناعية وورش  لنا جولة يف  وكان 
إلنتاج املعقمات واملستحضرات اخلاصة بالتعفري والتعقيم، وقد وجدنا صناعة 
رصينة يف هذا اجملال، وكجامعة سنعقد اتفاقية تعاون لتجهيز اجلامعة جبميع 

املستلزمات اليت يتم صناعتها يف العتبة العلوية املقدسة«.

 افتتاح منصة نداءات 
إلكرتونية هي األوىل من 
نوعها يف العراق لخدمة 

الزائرين

قسم الكهرباء يف العتبة العلوية املقدسة ينفذ 
جملة من أعماله امليدانية يف أروقة العتبة

وفد جامعة البصرة يقوم بجولة يف املشاريع 
التنموية التابعة للعتبة العلوية املقدسة
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شاركت العتبة العلوية املقدسة يف املؤمتر الدولي العلمي املوسع 
املقام مبناسبة الذكرى املئويـــــة لثورة العشرين، والذي عقدته 
كلية اآلداب يف جامعة الكوفة حتت شعار »ثورة العشرين عنوان 

البطولة والتضحيات يف بناء حاضرنــــــا واستشراف مستقبلنا«.
وعن دور العتبة العلوية املقدسة حتدث عضو األمانة العامة للعتبة 
املقدسة األستاذ فائق الشمري، لـ) املركز اخلربي( قائال »عملت 
ومسجد  اآلداب  كلية  مـــــــع  وبالتعاون  املقدسة  العلوية  العتبة 
الكوفة املعظم على اإلعداد والتحضري  هلذا املؤمتـــــــر، وذلك 
جتسيدا للشراكة والتوأمة احلاصلة مع املؤسسات األكادميية 

يف رعاية خمتلف الفعاليات واملؤمترات العلمية«.
املؤمتر  يف  ورعاية  حضور  العتبة  لوفد  كان  »اليوم  وأضاف 
املوسع الستذكار الصفحة الناصعة من التضحيات والبطوالت 
وباخلصوص  الكربى  العشرين  ثورة  انتفاضة  يف  حصلت  اليت 
الربيطاني   االستعمـــار  واجملاهدين ضد  الدينية  املرجعية  نضال 
لنستلهم  من بطوالتهم  يف املاضي ليكون رافدا لنا يف  احلاضر 

واملستقبل«.
من جانبه بنّي مدير املركز اخلربي األستاذ حيدر رزاق مشران، 
دور العتبة املقدسة والوفد املشارك يف أعمال املؤمتر قائال »تأتي 
مشاركة العتبة املقدسة من خالل قسم الشؤون الدينية وقسم 

منها  إميانا  املقدسة  العتبة  يف  اإلعالم  وقسم  العامة  العالقات 
بالدور الكبري هلذه الثـــــــــورة يف ذاكرة العراقيني واليت كانت 
العقائدية  مشاربهم  اختـــــــــالف  على  هلم  إهلام  مصدر  وماتزال 

والدينية واملذهبية والقومية«.
يذكر أن املؤمتر العلمي املوسع يناقش و على مدى يومني اثنا 
عشر حبثا تتناول بدايات ثـــــــــورة العشرين وتأثري فتوى املرجعية 
الدينية يف حشد اجلماهري للمشاركة بالثورة اليت انطلقت من 
حمافظة املثنى جنوب العراق لتشمل غالبية احملافظات العراقية.

تثبيت معلومات العينات اليت مت أخذها يف قاعدة بيانات مشرتكة و تستمر 
وشعب  أقسام  يف  العاملني  املنتسبني  مجيع  فحص  من  االنتهاء  لغاية  احلملة 
من  لعينات  اليومي  الدوري  الفحص  إىل  باإلضافة  املقدسة  العتبة  ووحدات 

الزائرين .

أعلن قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة يف 
العتبة العلوية املقدسة عن مساهمته يف احلملة 
األشرف  النجف  صحة  دائرة  نفذتها  اليت 
عن  للتحري  املختربية  الفحوصات  إجراء  يف 

فريوس كورونا.
 وقال رئيس القسم املهندس علي الغريفي يف 
احلفاظ  مبدأ  من  اخلربي:  للمركز  تصريح 
على سالمة العاملني يف أقسام العتبة املقدسة 
للقسم،  التابعة  الطبية  املفارز  شعبة  باشرت 
العامة  الصحة  قسم  مع  والتنسيق  بالتعاون 
حبملتها  األشرف،  النجف  صحة  دائرة  يف 
للتحري  املختربية  الفحوصات  الواسعة إلجراء 
عن فريوس كورونا للعاملني يف العتبة املقدسة 
إىل  باالضافة  ومواقعها  أقسامها  بكافة 
إجراء فحوصات لعينات من الزائرين الكرام 
إىل  املؤدية  الرئيسية  البوابات  عرب  الوافدين 
العتبة  قدمت  حيث  الطاهر  العلوي  احلرم 
للكوادر  الكامل  اللوجسيت  الدعم  املقدسة 

الصحية للقيام مبهامها على أمت وجه.
إىل ذلك قال مسؤول شعبة املفارز الطبية يف 
مت  اخلربي(:  املركز  زوين،لـ)  فراس  القسم 
فحص ما يقارب أكثر من  400 منتسب مع 

حملة واسعة يف العتبة العلوية املقدسة إلجراء فحوصات 
للتحري عن فريوس كورونا

العتبة العلوية املقدسة تشارك يف املؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى 
املئوية األوىل لثورة العشرين الخالدة
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صناعة  معمل  يف  العاملة  والفنية  اهلندسية  الكوادر  باشرت 
العلوية  العتبة  التربيد وامليكانيك يف  التابعة لقسم  الدكتات 
املقدسة بتنصيب معمل )صناعة الدكتات الدائرية( هو األول 
صناعة  إنتاج  لعملية  مكمال  ليكون  العراق،  يف  نوعه  من 

الدكتات املربعة دعمًا للمنتج الوطين.
التربيد  قسم  رئيس  حتدث  اجلديد،  املعمل  مواصفات  وعن 
املعمل  »يعد  اخلربي(  لـ)املركز  اخلالدي  مهدي  وامليكانيك 
طفرة نوعية يف صناعة )دكتات اهلواء الدائرية(، ويعمل بطاقة 
إنتاجية عالية ويوفر منتجا خيلو من اخلسائر يف جمال التربيد 

العلوية  العتبة  تشكيالت  إحدى  القسيم  فيض  أقامت شركة 
املقدسة دورة تثقيفية تطويرية للتعريف بالطرق الدولية احلديثة 

يف أنظمة التسويق والصناعات الغذائية.
وعن أهداف الدورة حتدث مسؤول الشعبة اإلدارية يف الشركة 
املهندس ياسر عمار، لـ)املركز اخلربي( »جاءت الدورة لتعريف 
العاملني يف خمتلف املفاصل التسويقية التابعة للشركة بأنظمة 
الدولية  التقنية  الطرق  أحدث  وفق  الغذائية  والتصنيع  التسويق 
احلديثة، حيث يتم خالل الدورة تعريف املنتسبني بأهمية احلفاظ 
على املنتج الغذائي لوصوله اىل املستهلك خاليًا مـــــــــن أي مواد 

ضارة«.
من جانبه قال اخلبري يف علم األغذية والتقنيات اإلحيائية ماهر 
رشيد سلمان، لـ)املركز اخلربي( »خيتص برنامج الدورة بعناوين 
وأهداف كيفية التعامل مع املنتجات من حيث التصنيع والتسويق 
وطرق التعامل مع الزبائن، فضال عن حتديث املعلومات الطبية 
والصحية للمنتسبني يف اختصاص الطب البيطري من العاملني 

يف الصناعات الغذائية«.
املنتسبني  تعريـــــــــف  بهدف  أسبوعني  ملدة  الدورة  وتستمر  هذا 
التعامل واألداء  العاملني يف شركة فيض القسيـــــــــــم بكيفية 

اخلاص بأعماهلم وتطويرها.

تواصل الكوادر اهلندسية يف قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف 
العتبة العلوية تنفيذ األعمال اخلاصة باملساحة للعديد من املشاريع 

التابعة اىل العتبة املقدسة.
علي  املهندس  القسم  اىل  التابعة  املساحة  وحدة  مسؤول  وقال 
اجلواهري لـ) املركز اخلربي( »نفذت كوادرنا العديد من أعمال 
املساحة منها موقع )مسقفات ورش اآلليات اجلديدة( يف منطقة 
احلولي، وأعمال املساحة يف موقع )مرآب املنتسبني(، فضال عن 
استئناف العمل ملشروع اسرتاحة) يعسوب الدين( يف مدخل املدينة 

القدمية«.
املواقع  من  للعديد  املساحة  أعمال  تستمر  فيما  هذا  وأضاف: 
كالطرق املؤدية واحمليطة باملسقفات يف منطقة احلولي وأعمال 
املساحة لـ)حمطة معاجلة املياه الثقيلة(، فضال عن أعمال أخرى 

ملواقع متفرقة.
األرض  حتت  اخلدمة  أنابيب  رفع  املساحة  أعمال  ومشلت  هذا 
العتبة  لعدد من مشاريع  التيــــــــــــار الكهربائي  ومتديد مسارات 

املقدسة احليوية.

ويعطي منظرا معماريا وتصميما مجيال«.
ليكون مكمال  املنتج اجلديد  املباشرة بصناعة  وأضاف »متت 
اإلنتاج  وسيستهدف  ذاته،  املعمل  يف  املربعة  الدكتات  لصناعة 
دعم االكتفاء الذاتي يف مشاريع العتبة املقدسة والسيما الورش 
الصناعية، ثم التوجه خلدمة اجملتمع بصورة عامة دعما للمنتج 

الوطين وبأسعار مدعومة وجودة عالية«.

الطرق الحديثة يف أنظمة التسويق 
والصناعات الغذائية محور دورة لشركة 

فيض القسيم

قسم الشؤون الهندسية يف العتبة 
العلوية املقدسة ينفذ أعمال املساحة 

لعدد من املشاريع الخدمية

ألول مرة يف العراق... قسم التربيد 
وامليكانيك يف العتبة العلوية املقدسة  
يعلن املباشرة بصناعة )دكتات الهواء 

الدائرية(
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قسم الكهرباء ينفذ جملة من 
أعماله امليدانية يف أروقة العتبة 

العلوية املقدسة

التعليم  بشعبة  ممثال  الدينية  الشؤون  قسم  استضاف 
والتوجيه الديين يف العتبة العلوية املقدسة وجهاء حمافظة 

صالح الدين .
السيد رسول  الديين  والتوجيه  التعليم  وقال مسؤول شعبة 
الغرابي يف حديث لـ) املركز اخلربي( : إن لوجهاء املناطق 
وشيوخ العشائر دورا كبريا يف اجملتمع لذا جيب االهتمام 
العراق، والعمل  بهذه الشرحية املهمة يف مجيع حمافظات 
على زيادة الثقافة الدينية لديهم، واحلث على أخذ دورهم 
احلقيقي والفعال يف حل اخلالفات اجملتمعية وفق التعاليم 

اإلسالمية املتمثلة بفكر أهل البيت )عليهم السالم( .
صالح  حمافظة  وجهاء  من  جمموعة  استضفنا  وأضاف: 
زيارة  االستضافة  ختلل  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الدين 
مجاعية لسيدنا وموالنا أمري املؤمنني )عليه السالم(، بعدها 
استمعوا إىل حماضرة توجيهية يف املدرسة الغروية أكدنا 

فيها على أهمية االلتزام بالصدق واألمانة وكذلك العمل على 
والعفو  املساحمة  على  واحلث  الناس  بني  النظر  وجهات  تقريب 

عن اآلخرين.
وتابع قائال » كما رافقنا الوفد الضيف يف جولة تعريفية اطلعوا 

من خالهلا على املعامل املباركة للصحن العلوي«.

من جانبهم قدم الضيوف شكرهم وتقديرهم إلدارة قسم الشؤون 
الدينية يف العتبة العلوية املقدسة على هذه اجلهود املباركة.

العتبة  يف  الديين  والتوجيه  التعليم  شعبة  أن  بالذكر  واجلدير 
لشرائح  والتثقيفية  التوجيهية  براجمها  تواصل  املقدسة  العلوية 

اجملتمع وذلك لزيادة الوعي الديين والفكري له.

أعلن قسم الكهرباء يف العتبة العلوية املقدسة عن 
الكهربائية  التأسيسات  شعبة  أعمال  من  مجلة 
التابعة للقسم تلبية للمشاريع اجلاري إجنازها يف 

أروقة العتبة العلوية املقدسة.
الكهربائية  التأسيسات  شعبة  مسؤول  وقال 
املهندس قيصر احلسين لـ) املركز اخلربي(: قامت 
كوادر شعبة التأسيسات الكهربائية التابعة اىل 
قسم الكهرباء بعدة أعمال، منها رفع قابلو ضغط 
عالي 11KV، وبطول حنو )100م(، وتغيري مساره 
الشؤون  لقسم  اإلنشائية  األعمال  إجناز  ليتسنى 
يف  احلاصل  العمل  موقع  يف  والفنية  اهلندسية 
اسرتاحة يعسوب الدين التابعة اىل العتبة املقدسة  

وبالتعاون مع جمموعة من املتطوعني.
هذا وأجريت أعمال الصيانة الكهربائية ألرجاء 
املتوقعة  األمطار  ملوجة  استعدادا  العلوي  احلرم 
أبواب  مع صيانة املصابيح الكهربائية يف مجيع 

الصحن الشريف الرئيسية .

وجهاء محافظة صالح الدين يف ضيافة العتبة العلوية املقدسة
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دور املؤسسات الرتبوية والدينية يف القضاء على األمية

العتبة العلوية املقدسة تفتتح مركزا لتعليم 
األميني يف أروقة الصحن الشريف

بناًء  النجف األشرف  األمية يف حمافظة  افتتحت مراكز حمو 
على القانون الذي أقره جملس النواب العراقي سنة 2011 وبوشر 
العمل به يف العام 2014، وكان ملديرية الرتبية  الدور الفاعل يف 
القضاء على اجلهل املتفشي بني صفوف املواطنني قدر املستطاع، 
بسبب احلروب اليت شهدها البلد والظروف االقتصادية العصيبة 
القانون  لذلك شرع  العلمية،  اليت حالت دون إكمال مسريتهم 

إلنصاف احملرومني من حق التعليم وتطوير الذات.
حمو  مراكز  عدد  إن  املوسوي:  مهدي  صا�  األستاذ  يقول 
األمية بلغ حبدود 254 مركزًا حملو األمية مشلت مركز املدينة 
واألقضية والنواحي، بعدها شهدت مديرية الرتبية إقبااًل كبريًا 
على التعلم، وبلغ عدد الدارسني حنو20 الف دارس، مبينًا أن آلية 
استمارة خاصة  توزيع  من خالل  املواطنني تكون  مع  التواصل 

التابعة إىل املركز يف األحياء  الرتبوية  توزيعها الكوادر  تتوىل 
السكنية واألقضية والنواحي.

ويتابع حديثه: إن العتبة العلوية املقدسة كمؤسسة دينية ثقافية 
اجلهل  مستنقع  من  الناس  انتشال  يف  واسع  بشكل  ساهمت 
ورعاية  تربية احملافظة  ملديرية  الساند  تقديم اجلهد  من خالل 
مؤمترات اجلهاز التنفيذي حملو األمية، فليس بغريب على األمانة 
العامة للعتبة العلوية املقدسة أن تبين مثل هكذا مشاريع تصب 
املقدستني  العتبتني  مع  تعاون  لدينا  املواطن، كما  مصلحة  يف 
لرعاية  الشريفة  املزارات  من  وغريهما  والعباسية  احلسينية 

مشروع حمو االمية  
كما بني معاون مدير )مركز نور العلم( الشيخ حيدر الشكري 
دور العتبة يف رعاية مراكز ودور العلم حملو االمية من اجملتمع 

رسول عبيد 

للمؤسسات الدينية والرتبوية على حٍد سواء دور مهم يف إعداد األجيال والقضاء على األمية والتأسيس خللœ جيل واƒٍ ومتعلم قادر على 
بناء اجملتمع وحتصينه من األفكار الدخيلة واحليلولة دون اال®رافات الفكرية، §لة الوالية التقت مع معاون مدير قسم •و األمية 
ومسؤول شعبة الشؤون الفنية التابعة إىل تربية •افظة النجف األشرÃ األستاذ صا/ مهدي املوسوي ليبني تعاون الرتبية واملؤسسات 

الدينية يف هذا املوضوƒ فيتحدo قائاًل ..
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قائاًل: من خالل التنسيق مع مديرية تربية النجف مت استحصال 
الصحن  أروقة  يف  األميني  لتعليم  مركز  الفتتاح  املوافقات 
الشريف وتكون الفئة املستهدفة بربنامج التعليم بعض منتسيب 
العتبة املقدسة واملواطنني من أبناء احملافظة ممن يرغبون بتعلم 

القراءة والكتابة. 
وأوضح الشكري: إن مركز نور العلم خرج عددا من الدارسني 
ومنحهم شهادة تعادل شهادة الرابع االبتدائي، وكانت  الدورة 
على ثالث أوقات حبسب دوام املنتسبني صباحي ومسائي ومبيت. 
حيدر حممد علي 48 عاما مستفيد من دورات حمو األمية يعمل 
املتعلم  غري  األنسان  أن:  يرى  العلوية  العتبة  يف  اآلليات  بقسم 
وال جييد القراءة والكتابة مثل األعمى الذي يتخبط وال يبصر 
احلالي كون  الوقت  الشهادة ضرورية يف  ان  طريقه، مضيفًا: 
أغلب املؤسسات تعتمد الشهادة كمؤهل يف التعيني، كما أني 

أفتخر بها بني أبنائي وأحفادي.
يقول:  عاما   25 عباس  نورس  أما 
واالستدالل  احلياة  يف  صعوبة  أواجه 
يوصف  فعندما  األماكن  بعض  على 
لي شخص مكانا باالسم أو دائرة او 
الوصول  آخر ال ميكنين  أي مكان 
وأنا  بالقرب مين  إذا كان  اليه حتى 
ال أقرأ وال أكتب، وال استطيع تصفح 
املوبايل وغريها من األمور اليت تتطلب 

القراءة والكتابة. 
يقول  عامًا   40 الزهرة  عبد  أشرف 

:عندي طموح إلكمال دراسة حمو األمية واحلصول على شهادة 
البكالوريوس من خالل التدرج يف الدراسة: 

كما ذكر أشرف عبد الزهرة قائاًل: إن أقراني ممن هم يف 
عمري من أقاربي  وجرياني أكملوا دراستهم وأصبحوا  حمامني 
مؤسسات  يف  مناصب  شغلوا  منهم  وآخرين  ومهندسني  وأطباء 
بسبب  املدرسة  يف  ألسجل  احلظ  حيالفين  مل  لكين  الدولة، 
الظرف االقتصادي واملستوى املعيشي فأنا أكرب إخوتي وتكفلت 

مبعيشتهم ومل أذهب إىل املدرسة. 
يوسف بديوي غنام سائق تكسي 55 عاما يقول جمللة الوالية: 
مضيعة  متأخر  بعمر  الدراسة  أن  يرى  معنا  حديثه  خالل  من 
للوقت واجلهد فضاًل، عن أنه صاحب عائلة كبرية يعمل لياًل 

ونهارًا من أجل توفري لقمة العيش هلم .
عزيز شنيور رجل كبري السن بعمر 71 عامًا: برأيه أن الدراسة 
أفضل ملن هو أصغر من عمره بثالثني عامًا من الذين يستوعبون 
من  واألهم  للدراسة،  طوح  وعندهم  احلفظ  على  قادرون  وهم 
ذلك متمكنيون ماديا وعندهم وقت الكمال الدراسة من خالل 
اليومية  أعماهلم  إدارة  منها يف  يستفادون  لعلهم  او  االمية  حمو 

وحساباتهم. 
مدير عام الرتبية يف حمافظة النجف االشرف عادل البصيصي 
بني  جمللة الوالية من خالل حديثه عن أبرز املعوقات اليت تواجه 
اليت  املادية  املكافئة  انقطاع  منها  األمية  حمو  برنامج  تنفيذ 
به  مر  الذي  االقتصادي  الظرف  بسبب  دارس  لكل  خصصت 
البلد من العام 2014، وحاجة املراكز اليت تستوعب الدارسني 

إىل تأهيل وجتهيز بالكامل. 

مع  وبالتعاون  دورات كثرية  البصيصي: كما خرجنا  ويضيف 
العتبة العلوية واملؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدني. 
والستقطاب األميني من خالل املراكز الدراسية، وحنن ماضون 
يف برناجمنا للقضاء على األمية ويتم العمل وفق الضوابط على 
ويردف  الربنامج،  تنفيذ  يف  نواجهها  اليت  املعوقات  من  الرغم 
األجهزة  أغلبهم من  األمية  القسم األكرب يف حمو  إن   : القول 
للتعلم واحلصول على  األمية  األمنية يسجلون يف مراكز حمو 
منها يف  لالستفادة  االبتدائي  الرابع  تعادل شهادة  اليت  الشهادة 
برغبتهم  املسجلون  هو  اآلخر  والقسم  الشهري  مرتبهم  تعديل 

للدراسة بهدف تطوير ذواتهم..
ويشري البصيصي خالل حديثه أن نسبة النجاح حمدودة بسبب 
تفشي األمية بشكل كبري يف اجملتمع، ويسعى اجلهاز التنفيذي 
من  عدد  أكرب  الستقطاب  األمية  حمو  برنامج  تطوير  اىل 

الدارسني.
أكثر  األمر  تزايد مما جيعل  األميني يف  أعداد   : أن  ويذكر 
خطورة ويهدد بتفشي اجلهل على نطاق واسع، يف حني أن بعض 
الدول املتقدمة جتاوزت األمية حتى أنها تدرس اللغة االنكليزية 
لألطفال يف مدارسها يف السنة الدراسية األوىل، كما أن وزارة 
التخطيط أجرت إحصائية خالل العام 2012 ملعرفة عدد األميني  
وتوصلت اىل نسبة تقدر من 6 اىل 8 مليون نسمة أما يف حمافظة 
النجف فكانت النسبة ضمن العدد اإلمجالي لألميني 138 ألف 
املواطنني وحتثهم  النجف االشرف  نسمة، وتثقف مديرية تربية 
على االلتحاق مبراكز حمو األمية من خالل فرقها اجلوالة يف 

املناطق لرصد غري املتعلمني.
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وبدأت أعمال املؤمتر بقراءة آي من الذكر 
احلكيم لقارئ العتبة العلويـــــــــة املقدسة 
بعدها  افتتحت  املوسوي،  هاني  السيد 
أعمال املؤمتر بكلمة ملمثل األمانة العامة 
املؤمتر-  -راعية  املقدسة  العلوية  للعتبة 
عضو جملس اإلدارة األستاذ فائق الشمري، 

وقال يف كلمته:

ال يسعنا اليوم وحنن أمـــــــــــام هذه الوجوه 
الكرمية إال أن نتقـــــــــــــــــدم بأمسى آيات 
وللمجاهدين  الرتحيب واإلكبــــــــــار لكم 
الكرام، رجال الثغور واملدافعني عن مِحى 
العراق، هؤالء األعزة الذين محلوا أرواحهم 
الدينية  املرجعية  لنداء  تلبية  أكفهم  على 
العليــــــــــــا اليت باركت هذا البلد اجلريح 

ليوث  فكانوا  الكفائي،  اجلهاد  بفتوى 
الوغى اليت ذادت أفاعي اخلبث عن انتهاك 

األعراض واملقدسات.
لقد  اهليجاء،  أبطال  يا  الشمري:  وأكمل 
أثبتم أن اإلميان باهلل تعاىل سالٌح مذخور، 
املرتابون  يشك  حتى  صدورنا  يف  نكتنزه 
أننا لسنا على شيء، فإذا جدَّ اجلد ومحى 

إنطالق أعمال املؤتمر األول لحشد 
العتبات املقدسة

برعاية العتبة العلوية املقدسة..

املركز اخلري

إنطلقت وبرعاية األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة أعمال املؤ≥ر األول حلشد العتبات املقدسة مبشاركة رئاسة ديوان 
الوقف الشيعي وأمناء وπثلي العتبات املقدسة واملزارات الشريفة وقادة ومسؤولي الفر– واأللوية القتالية التابعة للعتبات 

.ƒارة الدفاÜوكربالء املقدسة وقادة األجهزة األمنية وو Ãثل رئيس اجلمهورية، و•افظي النجف األشرπاملقدسة، و
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صدورنا  تتقدمه  اإلميان  إتزرنا  الوطيس، 
العارية، طالبني النصر أو الشهادة، فتنقلب 
الشياطني خاسئة حاســــــــــــرة، وقد ُأبيدت 
ساحة  من  هاربة  اجلهنمية  خمططاتها 

األسود.
وأضاف : نعم، ذلك هو اإلميان الذي يورق 
النفوس،  يف  السالم(  )عليه  علِي  َحب  من 
ويصري  السلم،  أوقات  يف  وزهدًا  وعبادة 
عطاًء وكرمًا يف أوقات احلاجة، ويتحول 
بركان غضٍب يف أوقات احلرب، فتسقي 
ودماًء،  الطيبة عبادًة وصدقًة  هذه األرض 
على  تسري  دروسًا  التالية  األجيال  لتورث 
خطاها كي تستمر شجرة اإلميان غضة 
األمن  من  ظاًل  أهلها  على  تفيء  طرية، 

والكرامة.
السيد  لسماحة  الكلمة  كانت  بعدها 

مثن  اليت  العلـــــــــــوم  حبر  علي  حممد 
يف  للمجاهدين  البطولية  املواقف  فيها 
للعتبات  التابعـــــــــة  القتالية  واأللوية  الفرق 
أمام  اليوم  أقف  مساحته:  وقال  املقدسة، 
فمنهم  ووفت  وبذلت  جاهدت  مؤمنة  ثلة 
حبمل  يستمر  من  ومنهم  استشهد  من 
اهلل  فهدايــــــــــــــة  اجلهاد،  وهذا  اهلم  هذا 
استمرارية  مع  مستمر،  وتوفيقه  مستمرة، 
اإلنسان،  باختيار  ُتناط  اليت  اهلداية  هذه 
إذا ما سار وعمل عماًل صاحلًا تنفتح أمامه 
بعد كل خطوة، آفاق من الرمحة واهلداية 

واملدد اإلهلي والتوفيق الرباني.
واالعتقاد  اإلميان  مظاهر  إن  وأضاف: 
الصحيح تتجلى يف عمل اإلنسان وتظهر يف 
سلوكه وما يفعله ، وتتجلى عندما يكون 

االنسان صادق النية بينه وبني ربه.

املتميزة  األعمال  قائال:  كلمته  وتابع 
يف  حمفوظة  وتبقى  الدهــــــــــــر  خيلدها 
كان  هكذا  األجيال،  وتكتبها  التاريخ 
احتضانكم أيهــــــــــا األبطال لفتوى اجلهاد 
تضمنتها  قليلة  كلمات  املقدس،  والدفاع 
الفتوى، إال أن معانيها رافقتها تلك القلوب 
النداء  ذلك  حركها  اليت  الواعية  املؤمنة 
وجعلها تبذل أغلى ما ميلكه اإلنسان وهي 
نفسه يف سبيل مصلحة عليا وراية وأهداف 
األبطال  أيها  خطواتكم  كانت  مقدسة، 
على  احلفاظ  واضح،  هدف  ذات  ثابتة 
الذين يعيشون معنا  أرواح األبرياء إخواننا 
واحلفاظ على العراق موحدا واحلفاظ على 
تلك  تنجسها  أن  من  العراق  مقدســــــــــات 
الفعل  يكون  وهكذا  اإلرهابية،  الطغمة 
املميز اذا ُملئ إميانا بقضيته الوطنية ويبقى 
وتتناقلـــــــــــه  العراقيني  حمفورا يف ذاكرة 
األجيال جيال بعد جيل، يقع على عاتقتنا 
كيفية  باخلصوص  واإلعالميني  وعاتق 
ونقل  الناصعة  الصورة  تلك  على  احلفاظ 
تلك الصور البديعة من املالحم والتضحية 
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والتواضع  واحملبة  واإليثار  والبطوالت 
تلك  يف  األبطال  عاشه  الذي  والتعاون 

الفرتات.
لتعاليم  واإلتباع  الفتوى  قائال:  وختم 
القتال  كيفية  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
وااللتزام بالتوصيات اليت هي )تراث أئمتنا 
عليهم السالم(، ليكون القتال قتاال شريفا 
فكتبوا  الدمار  من  أساليب  فيه  يتبع  ال 
تطبيق  كيفية  يف  واضحا  درسا  بذلك 
تلك التعاليم اليت خطها أئمتنا )سالم اهلل 

عليهم(.
ثم كانت الكلمة لقائد فرقة اإلمام علي 
القتالية الشيخ طاهر اخلاقاني ألقاها نيابة 
عنه الشيخ مقداد محودي، اليت أكد فيها 
إن: النصر الكبري الذي ظن الكثريون أنه 
بعيد املنال  على أعتى قوة إرهابية استهدفت 
العراق مباضيه وحاضره ومستقبله هو مثرة 
فتوى الدفاع الكفائي للمرجعية العليا اليت 
سّخرت كل إمكاناتها وطاقاتها يف سبيل 
وبعثت  هلم،  العون  وتقديم  املقاتلني  إسناد 
احلوزة  وطالب  أساتذة  من  أبنائها  خبرية 
العلمية إىل اجلبهات دعمًا للقوات املقاتلة 
هذا  يف  شهداء  منهم  العشرات  وقدمت 
الطريق اندفاع أبناء الشعب  البطولي اىل 
فيها  االسطوري  القتال وصمودهم  جبهات 
دماء  وبفيض  أعوام  ثالثة  على  يزيد  مبا 
اجلرحى،  أعزائنا  وآالم  الزكية  الشهداء 
وال سيما من أصيبوا باإلعاقة الدائمة ولوال 

ذلك ملا حتقق  النصر املبني.

وأضاف محودي: إن عنوان احلشد وأبناءه 
حظوا باحرتام بالغ يف نفوس اجلميع وأصبح 
األوساط  خمتلف  يف  سامية  مكانة  هلم 

الشعبية وذلك جلملة من األمور منها حبهم 
أعراض  على  وغريتهم  والعراقيني  للعراق 
الدواعش  بأيدي  تنتهك  أن  من  العراقيات 
أن  من  املقدسات  صيانة  على  وحرصهم 
يناهلا اإلرهابيون بسوء، و نواياهم اخلالصة 
من أي مكاسب دنيوية والتمسك بوصايا 
وتوجيهات املرجعية العليا بال تقدم وال تأخر 
عنها  وهو قطب الرحى بني هذه األمور، 
مبا  باالستنارة  مرهون  ذلك  دميومة  وان 
توصيات  من  احلكيمة  مرجعيتنا  تفيضه 
والتمسك مببادئها الرصينة القيمة والسري 
اجلاد ببصرية رعايتها األبوية الشاملة واليت 
ثبت من خالل التجربة العملية أن النجاح 
والفالح والسالمة هو مثرة التمسك برؤيتها 
يف  احملمودة  غري  العاقبة  وأن  احلكيمة، 
خمالفتها وهو مما يقر به كل من له قلب 

سليم .
اجملتمع  املقدسة  العتبات  حشد  ان  وتابع: 
اليوم هو بضعة من جسد احلشد املقدس 
الركن  بل  املباركة  شجرته  من  وغصن 
أذن  اليت  البيوت  تلك  من  نبع  قد  الوثيق 
وأزهر  املقدسة  العتبات  تعظم  ان  اهلل 
فرقة  من  كل  وهو  العطرة  رياضها  من 
وفرقة  القتالية،  السالم  عليه  علي  اإلمام 
أنصار  ولواء  األكرب،  علي  ولواء  العباس، 
احلرص  أشد  حرص  ولطاملا  املرجعية، 
على وحدة الصف ومسعة احلشد املقدس 
واحلفاظ على صفحته بيضاء ناصعة ويرى 
لزامًا عليه - كما هو على اجلميع - أن 
ويرد  ذلك  على  احلفاظ  يضمن  مبا  يلتزم 
العابثني - إن وجدت- مبا ميليه عليه  يد 
الواجب الديين والوطين، إذ مصلحة الوطن 
يقتضي  املنجز  على  واحلفاظ  واملواطنني 

ذلك.
هذا  إن  بالقول:  كلمته  محودي  وختم 
قد  املقدسة  العتبات  حلشد  األول  املؤمتر 
ضمن  مدروسة  مهنية  خطط  وفق  أعد 
األطر الدستورية و القانونية وحبضور أهل 
أن  املؤمترون  ويأمل  والشأن  االختصاص 
وحازمة  رؤية أكثر وضوحًا  يتمخض عن 
وملزمة  تكون البوصلة للمسرية املباركة  
يف األيام املقبلة ويتضمن مناقشة القضايا 
والتحديات  الشأن  بهذا  واملهمة  احلساسة 
الكفيلة  والسبل  مسريته  تواجه  اليت 
توصيات  خالل  من  ومعاجلتها  بتذليلها 
من  واملرجو  املؤمتر  هذا  عنها  سيتمخض 
االعتبار  بعني  تأخذ  ان  القرار  أصحاب 

وحتمل على حممل اجلد.
وحتدث مستشار رئيس اجلمهورية للشؤون 
األمنية الفريق جناح الشمـــــــري يف كلمته 
ومنعطفاتها  احليـــــــــاة  مسارات  يف  قائال: 
وطن،  مثابات  تربز  الكربى  التارخيية 
وتدفع  الطريق  تنري  وحياة  أمل،  وعناوين 
مطلقة،  حياتية  لقيم  وتؤسس  اخلطوب 
بعطره  واجلهاد  بزهوها،  الوطنية  حيث 
والفداء  وترابه،  الوطن  ووحدة  الفواح 
تغدو مجيعها  وداللتــــــــــــه  املقدس مبعانيه 
موضوعية  وتعامالت  حسية،  مدركات 
تؤسس ملستقبل لطاملا حلمنا به، وما يزال 
كان  وهكذا  معافى،  حرا  زاهيا  واعدا 
احلشد الشعيب بعنوانه العام والذي أهلمته 
يف النشأة والتأسيس ووضوح املسار فتوى 
السيستاني  احلسيين  علي  السيد  مساحة 
)أدام اهلل ظله( يف حزيران من عام 2014 
م يف )الدفاع الكفائي(، مقاربة اجتماعية 
عمل  إىل  اإلدراك  نقل  استطاعت  كربى 
أسهمت  فاعلة،  وعمليات  حقيقي  ميداني 

يف قلب املعادالت لصا� الوطن وأهله .
املالذ  الشعيب  احلشد  إن  قائال:  وأكمل 
عن  حبثه  يف  السياسي  الوطين  للعقل 
املعادالت األمينة القادرة على بناء تكامل 
يف األداء األمين والعسكري، يتمكن من 
خالله املخطط االسرتاتيجي وصانع القرار 
متماثلة  أاّل  احلرب  حتديات  جمابهة  من 
اجلماعات  ضد  البالد  هلا  تعرضت  اليت 
رادعة  قوة  وَخلق  جانب،  من  اإلرهابية 
التحديات  مواجهة  من  العراق  متكن 
والتهديدات اإلقليمية والدولية ويف حساب 

توازن القوى من جانب آخر.
جلسات  ضمن  املؤمتـــــــــــــر  وسيعقد  هذا 
تنسيقية تنبثق عنها ورشات عمل لألقسام 

اإلدارية واملالية.
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مسجد الخضراء
Aاملبــدأ عند اإلمــام علــي

حـقوق الراعـي تجاه الرعـية
دراسة ألهم توصيات اإلمام عليA إىل مالك األشرت



عن ميينه جامع يقوم على مسطبة مرتفعة عن 
مستوى األرض، وهو سداسي األوجه... وحييط 
يعلوه  قرميدي  بلون  إفريز  األعلى  من  باملبنى 
السقف  وسط  يف  وترتفع  أخضر.  بلون  إفريز 
رقبة عالية تستند إليها قبة على شكل نصف 
بينما  بدوائر،  مزخرفة  الزوردي  بلون  كرة 
أخضر  بدن  ذات  مئذنة  ميينها  عن  تنتصب 
مزين بزخرفة نباتية بالبين واألخضر، وحوض 
صغرية  منتفخة  قبة  تغطيها  وقمة  مكشوف, 

ملونة باألخضر()2(.   

املطراقي  )العراق كما رمسه      ويف كتاب 
زاده( ورد رسم من جمموعة اللوحات اليت رمسها 
املطراقي يف رحلته إىل العراق سنة 941هـ/1534م 
املطهر  العلوي  للمرقد  اإليليخانية  العمارة  ميثل 
هذه  وضمن  760هـ,  سنة  يف  اكتملت  اليت 
اللوحة هناك ما يشري اىل مسجد اخلضراء يف 
عماد  الدكتور  وصف  وقد  احلاضر،  الوقت 
ضمن  فقال  املسجد  هذا  رؤوف  السالم  عبد 
نصه:  ما  الشريف  الصحن  أبواب  عن  كالمه 
)ينفذ اىل هذه األبواب من خالل فناء خارجي، 

وهو من املعامل التارخيية املهمة امللحقة بالصحن احليدري الشريف، ورد يف كتاب )معامل املرقد 
العلوي املطهر( ما نصه: )يقع هذا املسجد يف اجلهة الشرقية من سور الصحن الشريف على ميني 
الداخل من باب الساعة، وُيَعدُّ من املساجد القدمية، وقد تعددت اآلراء يف سبب تسميته، وال 
َمْن مؤسسُه. وللمسجد بابان أحدهما يؤدي إىل خارج الصحن الشريف،  ُيعلم على وجه اليقني 

واآلخر يؤدي إىل داخل الصحن عند اإليوان الثاني يف مشال اجلهة الشرقية منه السور()1(.

مسجد الخضراء
أ.د. عبداهلادي اإلبراهيمي
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اهلوامش: 
)1( معامل املرقد العلوي املطهر:30.

عبد  عماد  زاده,  املطراقي  رمسه  كما  العراق   )2(
السالم رؤوف: 82- 83.

)3( تاريخ النجف األشرف, حممد حسني حرز الدين: 
.382/1

املطهرة,  احليدرية  الروضة  يف  ومعامل  مساجد   )4(
عبد املطلب اخلرسان: 31-30.

املصادر: 
- تاريخ النجف األشرف: حممد حسني حرز الدين, 

مطبعة نكارش, قم املقدسة, 1427هـ.
- العراق كما رمسه املطراقي زاده: الدكتور عماد 
للمطبوعات,  األعلمي  مؤسسة  رؤوف,  السالم  عبد 

بريوت, لبنان, 1436هـ/2015م. 
املطهرة,  احليدرية  الروضة  يف  ومعامل  مساجد    -
العراق,  مطبعة   ,1430 ط2,  اخلرسان,  املطلب  عبد 

الديوانية.
الروضة  جممع  املطهر:  العلوي  املرقد  معامل   -
احليدرية الفكري والثقايف/ العتبة العلوية املقدسة, 

النجف األشرف, الطبعة األوىل 1441هـ/2020م.

    وقد جرى العديد من أعمال التجديد والرتميم 
هذا  ويف  املتعاقبة،  القرون  عرب  املسجد  هلذا 
الصدد قال الشيخ حممد حسني حرز الدين يف 
1352هـ-  سنة  )ويف  االشرف(:  النجف  )تاريخ 
1934م ُجّدد بناء هذا املسجد على نفقة األوقاف 

بإشراف ونظر احلاج حمسن شالش النجفي. 
ويف شهر رجب سنة 1368هـ هدمت احلكومة 
الشارع  فتح  عند  مساحته  من  ثلثًا  احمللية 
اجلديد العام احمليط بالصحن من مجيع جهاته، 
هذا  على  بابًا  له  فتحت  املسجد  ترميم  وبعد 
ُهدم  1384هـ  سنة  ويف  أيضًا.  اجلديد  الشارع 
تشييدًا ضخمًا  وُشّيد  وتوابعه  اخلضراء  مسجد 
باخلرسانة املسلحة فكانت عمارته اجلديدة أول 
النجف  يف  مسجد  فيها  ُيعمر  نوعها  من  عمارة 
األشرف... وكانت عمارة مسجد اخلضراء هذه 
بأمر مساحة املرجع األعلى رئيس احلوزة العلمية 
السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي حتت إشراف 

العالمة الشيخ أمحد األنصاري()3(.
     وفضاًل عن إقامة صالة اجلماعة كان هذا 
اجلامع مكانًا مفضاًل لدى كبار العلماء إللقاء 
الدينية،  العلوم  طلبة  على  احلوزوية  الدروس 
كتابه  يف  اخلرسان  عبداملطلب  السيد  يقول 
املطهرة(  الروضة احليدرية  )مساجد ومعامل يف 
ما يأتي: )وكان السيد اخلوئي يؤم اجلماعة يف 
دروسه  إللقاء  مقرًا  اختذه  كما  املسجد،  هذا 
هذا  يف  عليه  ختّرج  حيث  واألصول،  الفقه  يف 
انتشروا يف  الذين  املئات من اجملتهدين  املسجد 
خمتلف البلدان، منهم مراجع التقليد يف النجف 
املقدسة.  قم  التقليد يف  وبعض مراجع  األشرف 
قدس  اخلوئي  السيد  صحة  تدهورت  وعندما 
سره وترك التدريس، أقام مكانه صهره آية اهلل 
املستنبط قدس سره،  اهلل  السيد نصر  العظمى 
اخلوئي  السيد  أقام  املستنبط  السيد  وفاة  وبعد 
قدس سره مساحة آية اهلل العظمى السيد علي 
وإمامة  للتدريس  الوارف  ظله  دام  السيستاني 
ثم  سنوات،  عدة  ذلك  على  واستمر  اجلماعة، 
قامت إدارة األوقاف بغلق املسجد حبجة الرتميم، 
فبقي مغلقًا حتى سقوط النظام البائد، وبقي بعد 
السقوط مغلقًا لدواٍع أمنية ألنه ينفذ إىل الصحن 
املرجعية  من  بأمر  افتتاحه  وأعيد  الشريف، 
الرشيدة واملتمثلة بسماحة آية اهلل العظمى السيد 
األوىل  بتاريخ 1 مجادى  وذلك  السيستاني,  علي 
بعد  اإلثنني 2006/5/29م  ليوم  املوافق  1427هـ 
تأهيله وإعادة ترميمه، وقد أقيمت صالة املغرب 
حسن  السيد  العالمة  بإمامة  مجاعة  والعشاء 

املرعشي()4(. 

السيد اخلوئي يلقي درسه على تالميذه يف جامع اخلضراء

السيد السيستاني يف جامع اخلضراء

يؤم  اخلوئي  السيد  كان 
املسجد،  هذا  يف  اجلماعة 
إللقاء  مقرًا  اختذه  كما 
واألصول،  الفقه  يف  دروسه 
هذا  يف  عليه  ختّرج  حيث 
املسجد املئات من اجملتهدين 
خمتلف  يف  انتشروا  الذين 

البلدان..
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قائاًل: »بل على كتاب اهلّل، وسنة رسوله، واجتهاد 
رأيي«)أعيان الشيعة: ج 1 / 438(.  فبالرغم من 
واستطاعتهم  احلاكم  منصب  على  الناس  تقاتل 
لتمشية   - -ولو كاذبة  تنازالت،  وتقديم  إعطاء 
األمر واعتالء سدة احلكم إال إننا مل جند ذلك 

يف أدبيات اإلمام علي )عليه السالم(.
أن  ومواليه  خاصته  من  نفر  عليه  أّ�  ثانيًا: 
يستميل من أغوتهم زخارف األطماع فسئموا عدل 
اإلمام )عليه السالم( ومساواته، واستهواهم إغراء 
معاوية ونواله الرخيص فقالوا: »يا أمري املؤمنني، 
من  األشراف  هؤالء  وفّضل  األموال،  هذه  أعط 
ومن ختاف  والعجم،  املوالي  على  وقريش  العرب 

عليه من الناس فراره اىل معاوية«.
فقال )عليه السالم( هلم وهو يعرب عن ثباته، 

جبالئل  وزخرت  مست،  مهما  املبادئ  أن  وبديهي 
املزايا واخلالل، فإنها ال حتقق أماني األمة وآماهلا، 
اعتنقها  إذا  إال  املأمور،  باخلري  عليها  تفيء  وال 
صاحبها وحرص على محايتها وتنفيذها يف خمتلف 
جماالت احلياة، وإال كانت عدمية اجلدوى والنفع.
أقدس  من  احلق  املبدأ  على  الثبات  كان  لذلك 
للشخصية  احلتمية  وفروضها  األمة  واجبات 
احلاكمة، وإزاء ذلك علينا أن نذكر جمموعة من 

مصاديق الثبات على املبدأ يف الفكر العلوي:
أوًال: كان أمري املؤمنني علي )عليه السالم( على 
وآله(، ومثاليته يف  اهلّل )صلى اهلل عليه  سر رسول 
الثبات على املبدأ واالعتصام به، إذ ُعرضت عليه 
اخلالفة مشروطًة بكتاب اهلّل وسنة رسوله وسرية 
الشيخني، فأبى ُمعتدًا مببدئه السامي، ورأيه األصيل 

املبــدأ عند اإلمــام 
Aعلــي

كلنا نقرأ عن اإلمام علي )عليه السالم( بأنه ثابت املوقف ال تتزحز} مبادئه وال ُ™امل وال ُيداهن 
الذي مينع  اإلنسان  وهو   ، ولو كان على نفسه   œلقبول احل املستعد  وهو   ،Ãالظرو  ªفيها حتت ضغ

نفسه عن رغبة فيها كسب ذاتي له، وتتواÜن  وتتماثل •ددات السلوكيات عنده سرًا وجهراً. 

د. علي Üناد كلé البيضاني
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األقاليم  أعطيت  لو  واهلل 
السبعة مبا حتت أفالكها 
يف  اهلل  أعصي  أن  على 
شعرية  جلب  أسلبها  منلة 
دنياكم  وإن  فعلته  ما 
يف  ورقة  من  ألهون  عندي 
فم جرادة تقضمها ما لعلي 
تبقى  ال  ولذة  يفنى  ولنعيم 
نعوذ باهلل من سبات العقل 

و قبح الزلل و به نستعني

من  أتئن  عقيل،  يا  الثواكل  ثكلتك  له:  فقلت 
نار  إىل  وجترني  للعبه،  إنسانها  أمحاها  حديدة 
أئن  أتئن من األذى وال  سجرها جبارها لغضبه؟ 

من لظى.
وساق كالمه عليه السالم إىل أن قال: واهلل لو 
أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها على 
أن أعصي اهلل يف منلة أسلبها جلب شعرية ما فعلته 
وإن دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة 
تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة ال تبقى نعوذ 
باهلل من سبات العقل و قبح الزلل و به نستعني.

)نهج البالغة : ج 2/ 218(
كنت  قال:  رافع،  أبي  بن  علي  عن  خامسًا: 
على بيت مال علي بن أبي طالب )عليه السالم(
لؤلؤ]وهو[كان  عقد  بيته  يف  وكان  وكاتبه، 
علي  بنت  إلي  فأرسلت  قال:  البصرة  يوم  أصابه 
بلغين  لي:  فقالت  السالم،  عليه  طالب  أبي  بن 
أن يف بيت مال أمري املؤمنني عقد لؤلؤ و هو يف 
يدك، وأنا أحب أن تعرينيه أجتمل به يف أيام عيد 
األضحى، فأرسلت اليها وقلت: عارية مضمونة يا 
عارية مضمونة  نعم،  فقالت:  املؤمنني؟  أمري  ابنة 
أمري  وإن  إليها،  فدفعته  أيام،  ثالثة  بعد  مردودة 
املؤمنني رآه عليها فعرفه، فقال هلا: من أين صار 
أبي  ابن  من  استعرته  فقالت:  العقد؟  هذا  اليك 
به يف  ألتزين  املؤمنني  أمري  مال  بيت  رافع خازن 
العيد ثم أرده؛ قال: فبعث إلي أمري املؤمنني )عليه 
ابن  يا  املسلمني  أختون  فقال:  فجئته،  السالم( 
أبي رافع؟ فقلت له: معاذ اهلل أن أخون املسلمني، 
العقد  املؤمنني  أمري  بنت  أعرت  كيف  فقال: 
الذي يف بيت مال املسلمني بغري اذني ورضاهم؟ 
ابنتك، وسألتين أن  انها  يا أمري املؤمنني!  فقلت: 
أعريها إياه تتزين به، فأعرتها إياه عارية مضمونة 
مردودة، وضمنته يف مالي و علي أن أرده مسلما 
إلي موضعه، فقال: رده من يومك و إياك أن تعود 
ملثل هذا فتنالك عقوبيت، ثم أن إبنيت لو كانت 
مردودة  مضمونة  عارية  غري  على  العقد  أخذت 
لكانت إذن أول هامشية قطعت يدها يف سرقة، 
قال: فبلغ مقالته ابنته، فقالت له: يا أمري املؤمنني! 
بلبسه مين؟  أحق  فمن  منك،  و بضعة  ابنتك  أنا 
فقال هلا أمري املؤمنني )عليه السالم(: يا بنت علي 
بن أبي طالب ال تذهيب بنفسك عن احلق، أكل 
نساء املهاجرين تتزين  يف هذا العيد مبثل هذا؟ 
فقبضته منها ورددته إىل موضعه.)حبار األنوار: ج 

)338/ 40

تأمروني أن أطلب النصر باجلور ال واهلل ال أفعل ما 
طلعت مشس والح يف السماء جنم، واهلل لو كان 
ماهلم لي لواسيت بينهم وكيف وإمنا هو أمواهلم.

)وسائل الشيعة: ج 15/ 107(
طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  بويع  ملا  ثالثًا: 
»عليه السالم«، بلغه أن معاوية قد توقف عن إظهار 
البيعة له، وقال: إن أقرني على الشام وأعمالي اليت 

والنيها عثمان بايعته.
فكتب إليه كتابًا يستقدمه فيه إىل املدينة، وبعد 
فراغه من كتابه جاء املغرية إىل أمري املؤمنني »عليه 
السالم«، فقال له: يا أمري املؤمنني، إن معاوية من 
ه الشام من قد كان قبلك، فوله  قد عرفت، وقد والَّ
أنت كيما تتسق عرى األمور، ثم اعزله إن بدا لك.

األمر،  لك  يستقيم  أن  أردت  إن  آخر:  نص  ويف 
فاستعمل طلحة بن عبيد اهلل على الكوفة، والزبري 
بعهده على  معاوية  وابعث  البصرة،  العوام على  بن 

الشام. 
ويف نص آخر: فابعث إليه بعهده، وألزمه طاعتك.

فقال أمري املؤمنني »عليه السالم«: أتضمن لي عمري 
يا مغرية فيما بني توليته إىل خلعه؟!

قال: ال.
قال: ال يسألين اهلل عز وجل عن توليته على رجلني 
ُمتَِّخَذ  ُكْنُت  )َوَما  أبدًا  سوداء  ليلة  املسلمني  من 
امُلِضلِّنَي َعُضدًا(  لكن أبعث إليه، وأدعوه إىل ما يف 
يدي من احلق، فإن أجاب فرجل من املسلمني، له 
ما هلم وعليه ما عليهم، وإن أبى حاكمته إىل اهلل.

يف  يزيد  أن  عقيل  أخوه  منه  طلب  عندما  رابعًا: 
عطائه من بيت املال، أمحى له حديدة و قربها منه، 
واجلور  الظلم  يرفض  أنه  أخاه  يفهم  أن  أجل  ومن 

قال )عليه السالم(:
»واهلل ألن أبيت على حسك السعدان مسهدا و أجر 
و  اهلل  ألقى  أن  من  إلي  أحب  مصفدا  األغالل  يف 
وغاصبا  العباد،  لبعض  ظاملا  القيامة  يوم  رسوله 
لشيء من احلطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع 
إىل البلى قفوهلا، و يطول يف الثرى حلوهلا؟«)شرح 

نهج البالغة : ج 11 /245(
ثم قال عليه السالم: »واهلل لقد رأيت عقيال و قد 
ورأيت  صاعا،  بركم  من  استماحين  حتى  أملق 
فقرهم،  من  األلوان  غرب  الشعور،  شعث  صبيانه 
كأمنا سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكدا، 
مسعي،  إليه  فأصغيت  مرددا،  القول  علي  وكرر 
فظن أني أبيعه ديين، وأتبع قياده مفارقا طريقيت، 
فأمحيت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعترب بها، 
فضج ضجيج ذي دنف من أملها، وكاد أن حيرتق 

من ميسمها.
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اختاذ  يف  واالستشارة  االستفسار  وعدم  اآلخرين  استشارة 
القرار، اذ سينتكف بالسؤال من هو اعلم منه, ومن وهذا 
االمر يؤدي إىل خطر على سري العمل واىل عرقلته، إذ جاء 

 :Aيف عهد اإلمام علي
وحب  منها,  يعجبك  مبا  والثقة  بنفسك,  واالعجاب  )واياك 
االطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان يف نفسه ليمحق 

وكان ضمن خطبة اإلمام عليA عدة توصيات إىل مالك 
األشرت بشأن احلاكم والعامل وذلك لكونها من أهم متطلبات 
العمل اإلداري وجناحه إذ حدد الواجبات واحلقوق اليت ينبغي 

للحاكم  مراعاتها وهي: 
علي  اإلمام  حيذر  النفس:  هوى  من  احلاكم  حتذير   -1
احلاكم من هوى الغرور والكربياء واإلعجاب بالنفس وعدم 

حـقوق الراعـي تجاه الرعـية
دراسة ألهم توصيات اإلمام عليA إىل مالك األشرت

عليها  تبنى  إذ  وا,كوم  بني احلاكم  اجملتمع وصالحهy وخاصه  لبناء  املهمة  األمور  الرعية من  الراعي ûاه  تعد حقو– 
معايري متعددة ألجل السري بالعمل على أ# وجه، وكان اإلمام عليA يؤكد على احلقو– بني الطرفني، وبعد أن أوصى 
اإلمام عليA مالك االشرت بأمور كثرية ومنها بااللتزام بالعبودية هلل وتقواه وöاعته  واخلوÃ منه واتباƒ ما امر به يف 
كتابه وسنته، فضال عن  نصر اهلل اذ قال: )) وان ينصر اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه فcنه جل ا4ه قد تكفل بنصر 
من نصره ((استناد  إىل قوله تعاىل: ))يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اهلَل َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقداَمُكْم (()y)1 فضال عن االبتعاد 
عن حرب اهلل كقول اإلمام:)وال تنص≠ نفسك حلرب اهلل فcنه ال يد لك بنقمته والغنى بك عن عفوه ورحته(y عالوة على 
الرجوƒ هلل ورسوله إذ قال: )واردد اهلل ورسوله ما يضلعك من اخلطوات ويشتبه عليك من األمور ( وختمه توصيته بالشهادة 
كما جاء يف قول اإلمامA : ) وانا اسأل اهلل بسعة رحته، وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقين وإيا‘ ملا فيه 

رضاه من اإلقامة على العذر الواضح إليه وإىل خلقه ...وأن خيتم لي ولك بالسعادة والشهادة إنا إليه راجعون(.

م.د. علياء سعيد إبراهيم
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للرعية وعدم كتمانها حتى تكون مشجعة هلم للتطور حنو 
األفضل, عالوة على أنها تكون حمفزة لغريهم  لالقتداء بهم 
الذكر حلسن  فإن كثرة   ((  :Aاإلمام عهد  جاء يف  وما 
أفعاهلم تهز الشجاع وحترض الناكل إن شاء اهلل, ثم اعرف 
لكل امرئ منهم ما أبلى، وال تضيقن بالء امرئ اىل غريه، وال 
تقصرن به دون غاية بالئه، وال يدعونك شرف امرئ إىل أن 
تعظم من بالئه ما كان صغريا، وال ضعة امرئ إىل تستصغر 

من بالئه ما كان عظيما(. 
فإن  اليت اكد عليها  األمور  الرعية: وهو من  8(الصرب على 
على احلاكم أن يراعيها يف تعامله مع الرعية  والصرب عليهم 
وحتملهم إذ جاء يف عهد اإلمامA: )ثم احتمل اخلرق منهم 
والعي, ونح عنهم الضيق واألنف يبسط اهلل عليك بذلك اكناف 

رمحته, ويوجب لك ثواب طاعته(.
حالة  يف  الرعية  مقابلة  احلاكم  على  الرعية:  مقابلة   )9
من  بينهم  عائق  هناك  يكون  أن  ينبغي  وال  له،  إحتياجهم 
 Aأجل االستماع اىل متطلباتهم ومشاكهم، إذ قال اإلمام
فإن  رعيتك؛  احتجابك عن  تطولن  فال  بعد,  )واما  العهد:  يف 
احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق , وقلة علم باألمور, 
فيصغر  دونه  احتجبوا  ما  علم  عنهم  يقطع  منهم  واالحتجاب 
وحيسن  احلسن  ويقبح  الصغري،  ويعظم  الكبري،  عندهم 

القبيح، ويشاب احلق بالباطل(. 
10( قضاء حاجات الرعية: من األمور اليت أوصى بها اإلمام 
الرعية وقضاء حاجاتهم  عليA هي االستماع إىل حاجات 
وعدم التفرقة باملعاملة بني شخص وآخر، اذ قالA: )إمنا 
الوالي بشر ال يعرف ما توارى عنه الناس به من األمور، وليست 
على احلق مسات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب، وإمنا 
انت أحد رجلني : إما امرؤ سخت نفسك بالبذل يف احلق ففيم 
أو  تسديه  فعل كريم  أو  ؟  تعطيه  حق  واجب  من  احتجابك 
مبتلى باملنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من 
ذلك مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال مؤونة فيه عليك 

من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف يف معاملة ((.
ــــــــــــــــــــــــــــ

املصادر
غرر  األمدي،  التميمي  بن حممد  الواحد  عبد  الفتح  أبي   )1
احلكم ودرر احلكم املفهرس من كالم أمري املؤمنني علي 
للطباعة  اهلادي  دار   : )بريوت  السالم(,  )عليه  طالب  ابي  بن 

والنشر والتوزيع، ط 2 ، 2001 ( .
ماجه،  ابن  سنن  القزويين،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  2(أبي 
 , العلمية  املكتبة   : الباقي،)بريوت  فؤاد عبد  حتقيق: حممد 

د.ت(
3(توفيق الفكيكي، الراعي والرعية, )قم املقدسة: انتشارات 

املكتبة احليدرية, 2004(.
4(حيدر حسني محزة، عهد اإلمام علي )عليه السالم( ملالك 
املقدسة:  )كربالء  موضوعية«،  تارخيية  »دراسة  األشرت 

مؤسسه علوم نهج البالغة, 2017 (
ـــــــــــــــــــــــــــ
اهلوامش:

1( سورة احلج , اآلية 78 .
2( سورة الضحى , اآلية 9 .

ما يكون من إحسان احملسنني(
ينبغي  إذ  للحاكم  مهم  أمر  وهو  الشهوات:  عن  االبتعاد   )1
به  يؤدي  بذلك  قيامه  حالة  الشهوات كونه  عن  االبتعاد  عليه 
إىل التهلكة إذ قال اإلمامA: )وأمرُه  أن يْكسَر نفسُه من 
اإل  بالسوء  أمارة  النفس  فإن  اجلمحات؛  عن  ويزعها  هواِت  الشَّ

مارحم اهلل(
ترضي  واليت  العدالة  أجل  من  املنصفة  القرارات  اختاذ   )2
حتقيق  يف  وفعال  مهم  عنصر  اجملتمع  يف  العدالة  إن  اجلميع: 
النظام االجتماعي فهو دون نظام عادل حيقق االنصاف للبالد ال 
 :Aميكن للفرد أن يعمل يف اجملتمع فقد جاء يف عهد اإلمام
)أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك 
فيه هوى من رعيتك؛ فإنك أال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل 
كان اهلل خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته 
وكان هلل حربا حتى ينزع أو يتوب وليس شيء أدعى إىل تغيري 
نعمة اهلل تعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فان اهلل مسيع دعوة 

املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد(.
3( سرت العيوب : وهو امر مهم للحاكم والذي ينبغي أن يتحلى 
)وليكن   :Aاإلمام عهد  جاء يف  إذ  الرعية  األمر جتاه  بهذا 
أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعائب الناس فإن يف 
الناس عيوبا الوالي أحق من سرتها, فال تكشفن عما غاب عنك 
منها فإمنا عليك تطهري ما ظهر لك، اهلل حيكم على ما غاب 
عنك، فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته 

من رعيتك(.
4( حسن السرية والتعامل مع الرعية وحبهم: أكد اإلمام علي
التعامل مع الرعية مع إظهار احلب  A يف عهده على حسن 
والوالء هلم واالحساس بأهميتهم وبوجودهم اذ قال: )وظهور مودة 
الرعية، وانه ال تظهر مودتهم إال بسالمة صدورهم، وال تصح 
نصيحتهم اال حبيطتهم على والة إألمور وقلة استثقال دوهلم وترك 
انقطاع مدتهم؛ فافسح يف آماهلم وواصل يف حسن الثناء عليهم 

ما ابلى ذوو البالء منهم(.
5( التغافل: أّي العفو عن املسيء واملخطئ  والتماس العذر هلم، 
وقد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )كل بين ادم خطاء، 

وخري اخلطائني التوابون()ميزان احلكمة : ج 1 /338(
6( مراعاة األيتام وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة :جيب 
على كل حاكم أن يراعي األيتام، وهي من االمور املهمة اليت 
تعاىل:  قال  إذ  العزيز  كتابه  يف  الكريم  القرآن  عليها  أكد 
جاء يف  إذ  السن  َتْقَهْر(()2( فضال عن كبار  َفال  اْلَيِتيَم  ا  ))َفَأمَّ
عهد اإلمامA: )) وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة يف السن ممن 
ثقيل  الوالة  على  وذلك  نفسه  للمسألة  ينصب  وال  له،  حيلة  ال 
العاقبة  طلبوا  أقوام  على  اهلل  خيففه  وقد  ثقيل،  كله  واحلق 
فصربوا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود اهلل هلم ((، عالوة على ذلك 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مراعاه  على   Aعلي اإلمام  أكد 
إذ قال A: )واجعل لذوي احلاجات منك قسما تفرغ هلم فيه 
شخصك، وجتلس هلم جملسا عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقك, 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك 
متكلمهم غري متتعتع, فأني مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( يقول يف غري موطن: لن تقدس امة ال يؤخذ للضعيف فيها 

حقه من القوي غري متتعتع(
7(ذكر أفعاهلم احلسنة: يبني اإلمام أهميه ذكر األفعال احلسنة 
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من شهداء املنرب الحسيني
      الخطيب السيد جواد شرب

إعداد:
أحمد الكعبي

قصائد بخط شاعرها

الشاعر النجفي كريم املوسوي

عباس الرتجمان 

الشاعر الحسيني حامل رسالة مقدسة 
يجب عليه احرتامها أمام الجمهور الحسيني 

صوت نجفي أصيل وأدب كربالئي خالد



الشاعر الكبري والرادود القدير الدكتور

عباس الرتجمان 
صوت نجفي أصيل وأدب 

كربالئي خالد

بعد التقصي والبحث الذي جعلين أحبث عن شخصية هلا حضور 
يف جمالس النجف األشرف يف اخلمسينات والستينات من القرن 
املاضي وتسجيالته الصوتية لدى العوام يسمعونها يف كل حني 
العاصمة  إىل  ذهبت  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  مناسبات  من 
اإليرانية طهران عام )2007( م مبعية املال عبد العظيم حامدي 
حتى أرى من هذا الرجل املعطاء يف ميادين األدب والشعر والفقه 

والبالغة واملسرح.

يف  مرتمجًا  وعمل  وغريها  واهلندية  واليونانية 
امللكي فعرف  العهد  أماكن رمسية يف  عدة 
بهذا االسم وعرفنا بني الناس بعائلة الرتمجان.

ولدت عام )1925(م يف مدينة كربالء - قضاء 
اهلندية- وبعد أربعني يومًا انتقل والدي باألسرة 
فيها  واالستقرار  األشرف  النجف  مدينة  إىل 
جبوار اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(.

مدينة  يف  والدراسة  النشأة  كانت  كيف   -
العلم والعلماء يف النجف األشرف؟

نعم كانت النشأة يف أحضان أسرة أدبية وعلمية 
هلا باع طويل يف حفظ وقول األشعار والقصائد 
من خالل والدي وأخي األكرب املرحوم احلاج 
بهما  تأثرت  الرتمجان،  األمري  عبد  الشيخ 

والتواصل مع أسرته تشرفت  به  االتصال  بعد 
عباس  احلاج  الدكتور  انه  بشخصه،  باللقاء 
استقبلين حبفاوة  الذي  اهلل(  )رمحه  الرتمجان 
والعلم  عمره  كرب  رغم  رفيع  وخلق  ولطف 
والفضيلة واملقام، دخلنا إىل مكتبته اخلاصة 
واملخطوطة  املطبوعة  بكتبها  دهشُت  اليت 
هذا  فكان  فيها،  توجد  النفائس  وكذلك 

اللقاء الذي أجريته يف ذلك الوقت.

- البطاقة الشخصية؟
حسني  بن  علي  بن  عباس  احلاج  الدكتور 
وذلك  بـ)الرتمجان(  الشهري  النجفي  اليزدي 
لقب جاء من والدي املرحوم احلاج علي الذي 
كان جييد عدة لغات منها الفارسية والرتكية 

28
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1972- وغريها من الكتب األدبية والفكرية.
 

- دعنا نتكلم عن املنرب احلسيين واالنتماء إىل 
خدمة سيد الشهداء )عليه السالم( 

خملص  خادم  كل  هوية  هو  احلسيين  املنرب 
يريد رضى اهلل تعاىل وشفاعة اإلمام احلسني 
)عليه السالم( وإني أقل شاعر ورادود  وواعظ 
خدم املنرب احلسيين نعم خدمت املنرب ولّي من 
املرحوم  أخي  مبتابعة  سنوات،  عشر  العمر 
عبد األمري الرتمجان )طيب اهلل ثراه( وتعاملت 
الشيخ  املرحوم  أبرزهم  عدة  وأدباء  مع شعراء 
إبراهيم ابو شبع النجفي، والشيخ عبد األمري 
املرشد والشيخ ياسني الكويف ثم أخذت أنظم 
ووجهت  القصائد احلسينية  من  لنفسي  وأقرأ 
لي دعوات للقراءة يف أغلب احملافظات العراقية 
التسجيالت  والزالت  وأريافها  وأقضيتها 
قرأت  وكذلك  الناس  لدى  منتشرة  الصوتية 
يف سوريا ولبنان ومصر العربية وإيران وغريها 
سائاًل اهلل تعاىل القبول والرضا وحسن اخلتام.

وكانا لي خري عون من خالل 
احلفظ واإللقاء أمام اجلمهور 
وأنا الزلت طفاًل ثم دخلت عند 
حفاظ القرآن الكريم وتعّلمت 
حتى  وأكتب  أقرأ  كيف 
درست يف املدارس احلكومية 
املراحل  يف  وتدرجت  آنذاك 
كلية  من  متخرجًا  الدراسية 
األشرف  النجف  يف  الفقه 
الشامية  يف  مدرسًا  وعملت 
لعدة سنوات قبل تهجريي من 

العراق يف عام  الكافر يف  البعث  قبل سلطة 
1979م.

- هل أكملت الدراسة األكادميية يف اخلارج؟
ايران  إىل  أسرتي  أفراد  مع  هاجرت  عندما 
واجهتين  اليت  والنكبات  الصعوبات  رغم 
االستقرار  بعد  دراسيت  اكمال  على  أصررت 
يف العاصمة طهران، قدمت على جامعة طهران  
يف  قبلت  ثم  املاجستري،  ونّلت  اإلهليات  كلية 
وبدأت يف  العربية  العلوم يف مصر  دار  كلية 
اليت  الدولية  العالقات  لسوء  ولكن  الدراسة 
طهران  إىل  رجعت  آنذاك  املنطقة  يف  حصلت 
والعلوم  اآلداب  كلية  يف  دراسيت  وأكملت 

االنسانية ونّلت الدكتوراه بدرجة إمتياز.

- ما األعمال اليت عملتها وانت يف املهجر؟
احلياة يف الغربة ال تطاق وصعبة جدًا، ولكن 
البيت  بأهل  وااللتزام  تعاىل  اهلل  على  التوكل 
فلقد  أمشًا  جباًل  منك  السالم( جيعل  )عليهم 
يف  إيران  قبل  األشرف  النجف  يف  عملت 
عمّلت  إيران  يف  ثم  والتدريس  والرسم  اخلط 
يف  والتدريس  والتحقيق  التخطيط  مديرية  يف 
جامعة طهران ثم تفرغت إىل أعمال الرتمجة 

وتصحيح الكتب وحتقيقها.

- ما املؤلفات اليت حققتها وقدمتها إىل املكتبة 
الشيعية؟

تعاىل قدمت عدة كتب  اهلل  التوفيق من  بعد 
الفاطميات  1956م،  الرتمجان  )ديوان  منها: 
الزوائد،  حروف  معاني  1985م،  العشرة 
رباعيات  ترمجة  التكملة،  شرح  يف  املقتصد 
جنفية،  وظرائف  طرائف  اخليام،  عمر 
املواكب العزائية يف النجف األشرف، القضاء 
ملحمة شعرية  الشعلة احلسينية -  ايران،  يف 

ــة  ــو هوي ــيين ه ــر احلس املن
ــد  ــص يري ــادم خمل كل خ
ــفاعة  ــاىل وش ــى اهلل تع رض
)عليــه  احلســني  اإلمــام 
ــي أقــل شــاعر  الســالم( وإن
ــر  ــدم املن ــظ خ ورادود  وواع

احلســيين
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طبعة  اجلنان  مفاتيح  ملحق  إىل  أضيفت  فقد 
مؤسسة دار األندلس.  

وإما بداياتي مع كتابة الشعر احلسيين وبسبب 
البيت  أهل  املستمرة عن سرية  وقراءتي  اطالعي 
على  الدائم  حضوري  وكذلك  السالم(  )عليهم 
مدار السنة يف اجملالس احلسينية وبتشجيع من 
)رمحه  الشكرجي  سياب  الرضا  عبد  الشاعر 
اهلل( قد َمن اهلل تعاىل علي وبرعاية  من اهل البيت 
)عليهم السالم( كتبت أول قصيدة وكانت من 
وزن العگييل )حيسني عيالك حاميها( وقد قرئت 

من قبل الرادود السيد راضي األعرجي.
اليت كتبتها هي مقربة على قليب  القصائد  إن 
يكون  القصائد  أكتب  حني  ألنين  واعشقهن 
وأموت  احلياة  أفارق  سوف  بأني  إحساس  لدي 
وادقق  اعتين  أنا  لذلك  قصائدي  آخر  وتكون 
كتابتها  أن  حيث  احلسينية،  القصائد  بكتابة 
تكون عن طريق قراءة املصادر املعتربة وكذلك 
اختيار املفردات الصعبة اليت تثري االنتباه فقسٌم 
منها من القرآن الكريم وآخرى من نهج البالغة 
كتبت  وقد  التارخيية  الكتب  من  وكذلك 
أقرب  وهي  الفصحى  العربية  باللغة  قصيدة 
طبقات  كل  حتاكي  ألنها  قليب  إىل  القصائد 
اجملتمع وحتى مضمونها صعٌب قد أستمر نظمها 
وثالثني  ثالثة  وكانت  أشهر  ثالثة  من  ألكثر 

بيتًا، أقول يف مطلعها: 

أين املعاقل والقصور أضحت شاغره
أم رداؤها األكفان ِبُسباتها الكافرة

اين بلقيس وعرشها والصروح القاهرة
واملعّلقة ِمــــــــن اجلنائن لعاٍد الفاخرة
وكذلك من القصائد احلسينيــــــــة اليت كتبها 

القريبة إىل قليب هي:

- حب�ا لو حتدثنا عن البداية مع كتابة الشعر� 
بداييت مل تكن مع كتابة الشعر احلسيين بل 
كانت بتأليف الزيارات يف سنة 1991م 1421هـ،  
زينب  السيدة  وزيارة  البنني  أم  السيدة  كزيارة 
اإلمام  زيارة  وكذلك  السالم(  )عليهما  احلوراء 
علي السجاد )عليه السالم( وزيارة جعفر الطيار 

)عليه السالم(.  
ويف  اجملتمع  وأمام  السنني  مر  على  أعلنت  وقد 
تلك  بتأليف  والفضائيات  والصحف  اجملالت 
الزيارات ومل يتجرأ أحد على تكذييب أو يعرتض 
علي ألنين صادق يف كالمي ولدي الكثري من 

الشهود واألدلة على ذلك. 
املراجع  من  الكثري  الزيارات  على  اطلع  حيث 
وأشادوا  استحسنوها  وقد  الدين  ورجال  الدينية 
بها فقالوا ال بأس بها ولكن ال جيوز ان ُتنسب 

كتابتها إىل املعصوم بل إىل مؤلفها. 
ومن ضمن الشخصيات اليت اطلعت عليها هو زعيم 
القاسم  أبو  السيد  املرجع  سابقًا  العلمية  احلوزة 
اخلوئي )قدس اهلل سره( عن طريق الشيخ حممد 
اخلاقاني فكان رأي السيد اخلوئي )قدس اهلل 
سره( ال بأس بها وغري حمرمة ولكن ال جيب أن 
تفرضها على أحد ما ألن الزيارة مستحبة وليست 
السبزواري  السيد  عليها  اطلع  وكذلك  واجبة، 
ابنه سيد حسني السبزواري،  )قدس( عن طريق 

فقد استحسن هذه الزيارة وأشاد بها. 
وكذلك من ضمن الشخصيات اليت اطلعت على 
الزيارات هو الكاتب اإلسالمي القرشي )رمحه 
ألنك  أحسنت  وقال  بنفسي  له  ذهبت  فقد  اهلل( 
تسلم على أهل البيت )عليهم السالم( وال إشكال 
بذلك، وايضًا اطلع على الزيارات مساحة املرجع 
والدليل  ظله(  احلكيم)دام  سعيد  السيد حممد 
املوافقة بطبعها  للزيارات هي  املراجع  على قبول 

ــا  ــيت كتبته ــد ال إن القصائ
قلــ8  علــى  مقربــة  هــي 
واعشــقهن ألنين حني اكتب 
لــدي  يكــون  القصائــد 
احســاã بأنــي ســوÃ افــار– 
احليــاة واموت وتكــون آخر 
قصائــدي لذلــك أنــا اعتــين 
ــد  ــة القصائ ــœ بكتاب وادق

احلســينية

الشاعر النجفي كريم املوسوي للوالية 
يجب  مقدسة  رسالة  حامل  الحسيني  الشاعر 

عليه احرتامها أمام الجمهور الحسيني 
هو الشــاعر عبد الكريم بن أحد بن علي املوســوي وأما اســم الشــهرة بني الشــعراء هو سيد كريم 
املوســوي، ولــد يف مدينة النجف األشــرö ÃرÃ املشــرا– ســنة 1TP1م 1NRKهـ، نشــأ يف أÜقــة املدينة 
القدميــة مبحلــة املشــرا– بالقــرب من مرقــد أمري املؤمنــني )عليه الســالم( ذات األجواء احلســينية 

احلافلــة على مدار الســنة فتأثــر بهذه  املنا� وأصبــح جزًء منه . 
درã يف مــدارã النجــف األشــرÃ وختــرج مــن متوســطة النجــف للبنــني، تــر‘ الدراســة بســبب 
املضايقــات األمنيــة واملتابعة يف Üمن النظام البائد، كان الشــاعر ضيفًا على §لة الوالية لتلتقي 

بــه ك{ادم للمنر احلســيين. 
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- هل تكتب قصائد (الگعدة( وما رأي� بها و ما 
الدارج يف  و  )الفصي�  امُللمع  الشعر  بكتابة  رأي� 

القصيدة الواحدة( وهل كتب� الشعر امُللمع� 
قصيدة )الگعدة( هي قصيدة اجتماعية وسياسية 
لتوعية وثقافة اجملتمع والتذكري بعواقب الظاملني 
وتعتمد قصيدة )الگعدة( على عمق ثقافة الشاعر 
وكتابة امللمع من أروع الكتابات ألنها حتاكي 
الشعرية  الساحة  يف  ولي  اجملتمع  طبقات  كل 
الكثري من القصائد امللمعة وبصوت نرباس املنرب 

السيد حممد العوادي منها:
والعرش أصبح حزين هتف صوت امن السماء 
طاح اميـــــــر املؤمنني ومن الروح النــــــــــــــــــداء 

- ما األجواء ال� تكتب بها القصيدة احلسينية�
أعتقد أن أجواء كتابة القصيدة يف تأثر الشاعر 
اختيار  هلا  مناسبة  فكل  املناسبة  زمن  يف  هي 
املناسب هلا فمثاًل الكتابة عن مراسم  املوضوع 
األحزان خيتلف عن أجواء األفراح وأما موضوع 
بل  الضعيفة  الروايات  على  اعتمد  فال  الكتابة 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  سرية  على  اعتمادي 
واملتواترة،  السند  الصحيحة  الروايات  من خالل 
املدح  أو  الدعاية  أو  اهلامش  على  أعتمد  وال 
األسطوري املخالف للقانون والشريعة مع إمياني 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  مبعجزات  املطلق 
املذاهب اإلسالمية  اآلن حتاكي  القصيدة  وألن 
واألديان فيجب أن تكون القصيدة واقع املضمون 

واحلال.

األ�وار  عل�  الشعر  كتابة  يف  تعتمد  هل    -
احلديثة أم الكالسيكية القد�ة � 

القصيدة حمصورة يف  املاضي كانت  الزمن  يف 
أربعني سنة  العراق وقبل  الوسط وجنوب  مناطق 
سافرت إىل إيران وسوريا ولبنان والسعودية فلم 
أمسع برادود أو قصيدة حسينية وكانت األغاني 
غالبة على ذلك أما اآلن أصبحت القصيدة عاملية 
الشاعر  وعلى  األرضية  الكرة  زوايا  كل  يف 
العاملية  الثقافات  لتلك  إمكاناته  يوظف  أن 
الستدراجهم إىل واقعة الطفوف والتأثر بها ومن 

خالل األطوار احلديثة 
الشعرية  األمس�يات  حضور  عل�  توا�ب  هل    -
جوائز  عل�  حصل�  وهل  واملهرجانات  والندوات 

ومراكز متقدمة عل� قصائد� � 
ألنها  األمسيات  أحضر  السنة  مدار  على  نعم 
تزيدني من اخلربة والتوعية والثقافة من الشعراء 
الذين سبقوني باخلدمة، ولي مشاركة واضحة 
يف أغلب الفعاليات والصحن احليدري يشهد على 

ذلك. 

مسلم الكوفة اتعنه      حيمل فكرة إصالح
نائب حلسني اهلادي    مسلم وبافكاره ينادي

             حيمل فكرة إصالح

بالنسبة للشعر  تأثرت بهم  الل�ين  الشعراء  -  ما 
الشعيب والفصي� � 

وعبود  شبع  أبو  اخلليل  إبراهيم  بالشيخ  تأثرت 
القريض  بشاعر  وتأثرت  اهلل(  )رمحهما  غفلة 

الشهيد علي الرماحي.

بكتابة  اليها  تنتمي  ال�  الشعرية  املدرسة  ما   -
القصائد احلسينية �

أنا غري متقوقع يف مدرسة ُمعينة بل منفتح ومطلع 
أصبحت  القصيدة  ألن  الشعرية  املدارس  كل 
الشاعر  وعلى  حملية  كانت  أن  بعد  عاملية 
اجملتمعات  ثقافات  كل  على  واالطالع  االنفتاح 
وإن ال ينزوي يف زاوية ضيقة وأعتقد أن املدرسة 

النجفية شاملة لكل الثقافات تقريبًا.

- من �تار أ�وار القصائد ال� تكتبها  
أطوار القصائد احلسينية هي من ملك الــــرادود 
الذي تناسب حنجرته وصوته وطور القصيدة هو 
من رغبة الرادود الذي يفضل القراءة عليه، و ليس 
احلسينية  القصائد  كتابة  يف  صعوبة  أيَّ  لدي 
على ضوء االطوار ألنين أكتب الشعر على وزن 

و قافية.
-  هل تعرض� للمضايقات يف �من النظام البائد 

كباقي الشعراء�
مت اعتقالي أكثر من مرة مع التعذيب اجلسدي 
ومل  اهلدام  أركان  مدح  عدم  بسبب  والنفسي 
وجهي  يف  واضحة  التعذيب  وآثار  هلم  أستجيب 
يف  اعتقالي  ضمنها  ومن  اآلن،  حلد  وجسدي 
مديرية أمن النجف وكذلك يف منطقة احلرية يف 
ضواحي الكوفة وكذلك أمن كربالء وبغداد 
واملعتقالت  للسجون  دخولي  وكان  غريب،  أبو 
على فرتات متباعدة، مرة ثالث آشهر ومرة شهر  
ست  ومرة  وليالي  أيام  عدة  ومرة  أسبوع  ومرة 
على  ألننا  معروف  والسبب  شهور  عدة  أو  أشهر 
منهج أهل البيت)عليهم السالم( وال مندح الطغاة 
مهما جاروا علينا ولو كنت أمدحهم ملا اعتقلت 
وأتذكر من املواقف أنهم قد ضغطوا عليه مبدح 
صدام فكتبت أبياتًا يف مدح بيت املقدس وكانت 
نهايتها  )وراية القائد ترف بأعنانها( وانا استطيع 
أن أذكر اسم صدام  وأقول )وراية صدام فوق 
ذكر  بعدم  احلزبي  املسؤول  فعاتبين  أعنانها(، 
صدام حسني وقال لي انَت تقصد املهدي املنتظر 

وهو صحيح كما ذكر.

اعتقــد ان أجــواء كتابــة 
القصيــدة يف تأثــر الشــاعر 
هــي يف Üمن املناســبة فكل 
 ƒمناســبة هلا اختيــار املوضو
املناســب هلا فمثاًل الكتابة 
عن مراسيم األحزان خيتلف 

ــواء األفرا} عن أج

انــا غــري متقوقع يف مدرســة 
ُمعينــة بــل منفتــح ومطلــع 
ــعرية  علي كل املدارã الش
ألن القصيدة أصبحت عاملية 
بعــد إن كانت •لية وعلى 
 ƒــالöالشــاعر االنفتــا} واال
ــات  ــل الثقاف ــى كــــــ عل

جملتمعية ا
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ومجيل  معيرب  وهادي  اجلمالي  وعباس  النبهاني 
ابو شبع وعبد األمري املسلماوي وهاشم الغريفي 

وإبراهيم الوائلي وغريهم. 

- هل أصدرت ل� جمموعة من الدوايني الشعرية� 
بتوفيق من اهلل تعاىل مت طبع ديوان شعري لي سنة 
اإلجنيل   عزاء  »قصائد  بعنوان  2014م   1436هـ 
فيمن مدحهم جربيل« وهو موجود يف املكتبات 

ويف املستقبل باقي الدواوين إن شاء اهلل تعاىل.
 

املبتدئني،  والرواديد  للشعراء  تقدمها  نصيحة    -
وما  تعقد،  ال�  األسبوعية  با�ال�  رأي�  ما 

أهميتها بالنسبة للشاعر� 
طريق  ألنه  الغرور  عن  باالبتعاد  هلم  نصيحيت 
الفاشلني وااللتزام باإلميان املطلق والوالء اخلالص 
وصدق التعامل مع اآلخرين ألنهم حيملون أشرف 

أمساء اهلل احلسنى.
نعم، انا أشارك يف اجملالس األسبوعية على مدار 
احلركة  رفد  يف  كبرية  اهمية  هلا  ألن  السنة 
الشعرية واألدبية وكذلك تنمية املواهب الشابة 
اجلديدة، واحلمد هلل لدي الكثري من اإلسهامات 
جملس  ومنها  األدبية  اجملالس  هذه  يف  الفعالة 
السيد هادي احلمامي املوسوي وجملس إبراهيم 
الشمرتي وجملس موسى اجلبوري »ابو ضرغام« 
األمري  عبد  وجملس  العبودي  عدنان  وجملس 
املسلماوي وكذلك جملس حممد رضا العكراوي 
العلوية  مهدي  وجملس  العصييب  ناجح  وجملس 

وجملس اجليالوي، وغريها الكثري.

الصفة  اليت حتمل  املسابقات  يف  شاركت  وقد 
العاملية أمثال  املسابقة العاملية لشعراء أهل البيت 
)عليهم السالم( يف دمشق مبنطقة السيدة زينب 
مؤسسة  عند  موجود  والتسجيل  السالم(  )عليها 
من  أكثر  مع   2003 سنة  يف  الثقافية  الثقلني 
وسيد  الكاظمي  جابر  ومنهم  شاعرا  أربعني 
سعيد الصايف الرميثي والشاعر علي مال حممد 
األوائل  من  النتيجة  وكانت  الشكرجي  وجابر 
والشاعر صباح  التالل  علي  الشاعر  بعد  الثالثة 

أمني.

األقرب  من  قصائد�  قرأوا  ال�ين  الرواديد    -
إلي��

أنشدوا  الذين  الرواديد  حتديد  أستطيع  ال 
قصائدي ألن الكثري من الرواديد أنشدوها أمثال 
عبد الرضا الرادود والشيخ وطن والسيد نزار أبو 
بشري  وأبو  الطويرجاوي  النويين  وجاسم  الرحية 
وماهر  عاشور  وكريم  مريطي  وهادي  النجفي 
العوادي  حممد  وسيد  املوسوي  وثامر  الشبلي 
وحسني شكر وعلي املعمار وسيد نعمان الفحام، 
العوادي  علي  سيد  هو  املقربني  الرواديد  وأقرب 

وسامل اجلبوري.   
ومن املعروف أن الشاعر هو من يكتب القصيدة 
لي  بالنسبة  ولكن  يقرأها  الذي  هو  والرادود 
بتوفيق من اهلل تعاىل وأهل البيت )عليهم السالم( 
ومن حسن حظي وتقديرًا لي، كثري من الشعراء 
وأمسيات  حمافل  يف  قصائدي  بقراءة  قاموا 
وحممد  احلسناوي  قحطان  منهم  عديدة  شعرية 
رضا العكراوي وحممد علي الزهريي وعبد هلل 



قصائد خبط شاعرها
الشاعر عبد احلسني ابو شبع

الشاعر الشعيب الكبري مهدي عباد بن عباس بن عزيز بن حممد املعروف 
)حممد ابو الطبايع( املشهور بالعباجيي..
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هو العالمة اخلطيب السيد جواد ابن السيد علي ابن السيد حممد شرب ووالده هو العامل السيد 
علي شرب مؤسس املدرسة الشربية يف النجف األشرف.

ولد يف 13مجادى الثانية )1332( هـ، يف النجف األشرف، بدأ دراسته للعلوم الدينية يف مسقط 
رأسه، ثم اجته إىل ممارسة فنون اخلطابة، فقد كان مولعًا بها منذ الصغر وكان أستاذه 
يف املنرب احلسيين املرحوم الشيخ حممد حسني الفيخراني )رمحه اهلل(، درس الفقه واألصول 
على أيدي علماء عصره منهم السيد علي شرب، السيد ابو القاسم اخلوئي)قده( السيد نصر اهلل 

املستنبط )قده( وقد قال العلماء واحملدثون عن خطيبنا السيد جواد شرب )ره( 
قال الشيخ اخلاقاني: )خطيب شهيد وشاعر، وأديب متتبع.. أديب ذكر، وخطيب شجاع يعرّب عن 
اآلالم اليت يتحسسها جمتمعه ويبدع يف تصوير ما يراه صاحلًا لقومه بلهجة يتغلب عليها احلماس 
ويتخللها لون من الثورة النفسية( وقال عنه الدكتور حممد هادي األميين : )عامل فاضل خطيب 
متكلم، شاعر جمدد مؤلف مؤرخ متتبع، نظم الشعر، وجاهد بقلمه ونفسه ولسانه يف سبيل 
توجيهية  ومواضيع  الصحيح، كتب حبوثًا  يعترب حبق اإلسالم  الذي  وتشيعه  عقيدته ورسالته 

وأدبية يف الصحف دلت على تفوقه العلمي ونضوجه األدبي(.
نقل عن أخالقه احلسنة وتواضعه اجلم، كما عرف جبهاده أمام أعداء الدين والفضيلة أيام 
املد الشيوعي الكافر وكذلك وقوفه أمام حكومة البعث الكافرة من خالل خطبه املنربية.

له نشاطات عديدة منها تربية جمموعة كبرية من اخلطباء واإلشراف على مجعية منتدى النشر، 
توليه للمدرسة الشربية، توليه ترميم أضرحة زيد الشهيد )عليه السالم( وكميل بن زياد )رض( 

ومرقد التابعي رشيد اهلجري)رض(.
قدم للمكتبة األدبية والشعرية عدة كتب الزالت مصدرًا ملن أراد البحث والتحقيق عن أدب 
الدين ،  النفسية يف فلسفة  املطالب  أو شعراء اإلمام احلسني )عليه السالم( وكذلك  الطف 

شواهد االديب املقتطفات ثالث جملدات...
أعتقل ثالث مرات من قبل النظام البعثي يف العراق كان آخرها يف )15من شهر رمضان 1402هـ( 
بسبب قراءة اجملالس احلسينية وانقطعت اخباره وبعد سقوط نظام البعث عام 1423تبني أنه نال 

شرف الشهادة يف سجون الطاغية .

من شهداء املنرب الحسيني
الخطيب السيد جواد شرب
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مسائل شرعية تخص تزيـّن املرأة

استفهام االستخبار والتكذيب يف القرآن الكريم

خطر اليهود والنصارى على املؤمنني
وكيفية التعامل معهم يف القرآن الكريم



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

مسائل شرعية ختص تزّين املرأة

إعداد:  شعبة التبلي»

السؤال: هل جيوز للمرأِة لبُس العدساِت الالصقِة 
امللوََّنِة التجميليِة يف األماكِن العامِة؟

اجلــواب: جيــوز، ولكــن ال جيوز علــى االحوط 
عنَدِئٍذ أْن تكشَف عْيَنْيَها أماَم الرجاِل األجانِب.

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
آلــه  وعلــى  واملرســلني حممــد  األنبيــاء  أشــرف 
الطيبــني الطاهريــن يف هــذا العــدد نتناول بعض 
األسئلة مع أجوبتها اخلاصة بأحكام تزين املرأة 
واليت صدرت من مكتب مساحة املرجع األعلى 

السيد علي السيستاني )دام ظله الوارف(.
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الســؤال: هل تعترُب عدســُة العيوِن الالصقة مانعًا 
عن الوضوء؟

اجلواب: كال.

الســؤال: مــا حكــُم اســتعماِل املــرأِة العدســاِت 
، مع العلم  الالصقة الشــفافة أثناَء مناســِك احلجِّ

بأنَّ نظَرَها ضعيٌف جدًا؟
اجلــواب: إذا كاَن لبُســَها ملعاجلِة ضعِف البصِر 

فال بأَس ِبِه.

السؤال: ما حكُم وشِم )التاتو( للنساِء؟
اجلــواب: جيــوُز ذلــَك يف حــدِّ نفِســِه، ولكــن ال 
ينِة،  جيوز إظهاُرُه أماَم األجانِب إذا كاَن من الزِّ
وإذا كاَن الطالُء فوَق اجللِد وكاَن حاجبًا مينُع 
من وصوِل املاِء للبشــرِة يف الوضوِء فيجُب إزالُتُه 
عْنــَد الوضــوِء، وإْن كاَن يتعــّذُر ذلك ففي جواِز 

الطالِء به إْشكاٌل.

الســؤال: خبصــوِص الوشــِم مــاذا تقصــدوَن بــأْن 
يكــوَن الوشــُم حتــَت اجللــِد؟ وكيــَف لــي أْن 

أعرَف هذا؟
اجلــواب: املراُد تزريُق املادِة حتَت اجللِد، وَيعرُف 

ذلَك َمْن َيَتوىلَّ إجياَد الوشم.

السؤال: ما حكُم صبِغ األظافِر يف أياِم احليِض، 
واخلروج فيها للتسوِق أو للمدرسِة؟

اجلواب: ال جيوز إظهاُرها أماَم األجانب.

الســؤال: مــا حكــُم تطويــِل األظافــِر بالنســبِة 
للمرأِة؟

اجلواب: جيوز يف حدِّ ذاِتِه.

الســؤال: امــرأٌة ُتطيــُل أظافَرَهــا زيــادًة عن احلدِّ 
احلــاالت  بعــض  ويف  للجمــاِل،  طلبــًا  الطبيعــي 
ــُر هــذه األظافــر فيعطــي الطبيــُب طــالًء  تتكسَّ

ُيلزُمَهــا بوضعــِه علــى األظافــر لفــرتة قــد تطــول 
أكثــر مــن يــوم عالجــًا هلذه احلالــة، علمــًا بأنَّ 
الطالَء حاجٌب مينُع وصوَل ماِء الغسل أو الوضوء 
لألظافــِر، فهــل جيوز هلا اســتعمال هذا احلاجب 
للغــرض املتقــدم؟ وكيف يتمُّ الغســُل أو الوضوُء 

بوجوده؟
اجلــواب: ال يتــّم الغســُل وال الوضــوُء إْن كاَن 
حاجبــًا، فــال بــدَّ مــْن إزالِتــِه ألجلهمــا، والغرض 

املتقدم ال يربُرُه.

السؤال: بعُض النساِء يضْعَن رموش تركيب بني 
الرمــوش الطبيعيــة بشــكل حبــات متفرقة على 
رمــوِش العــني وتكون مركبــًة على العينني ملدة 
أسبوع تقريبًا، ما حكُم وضِع الرموش من حيث 

الوضوء والصالة، والسرت عن اآلخرين؟
اجلــواب: نعــم يضــرُّ ذلك بالغســِل والوضوِء، فال 
جيوز ذلك على االحوط ما مل يكن هناك عذٌر 
ْت زينة  شرعيٌّ كدفِع َحَرٍج شديٍد مثاًل، ولو ُعدَّ

وجَب سرْتَُها على االحوط.

الســؤال: هل جيــوُز تركيُب الرمــوِش الصناعيِة 
الدائمِة علمًا أنَُّه يتّم تركيب الشــعرة الصناعية 

على منبِت الشعرِة الطبيعيِة؟
اجلواب: لو ُعدَّ زينًة َوَجَب سرْتَُها على االحوط.

الســؤال: هــل جيــوُز للنســاِء وضــُع الُكحــِل يف 
العينني؟

اجلواب: جيوز للنساِء وضُع الكحِل يف العينني، 
شــرط أْن ال تقصــَد بذلــَك إثــارَة شــهوِة الرجــاِل 
إليهــا، وتأمن من الوقــوع يف احلراِم، وإالَّ فيجُب 

رُت حتى عن احمَلارِم. عليها السِّ

السؤال: هل جيوُز لبُس البنطلون للَمْرأِة؟
مًا  اجلواب: ال جيوز لبُس البنطلون إذا كاَن جمسِّ

ملفاتِن َبَدِنَها، أو ُموِجَبًا إلثارِة الفتنِة غالبًا.
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استفهام االستخبار والتكذيب 
يف القرآن الكريم

علي •مد عبد احلسني أبو شبع

االستفهام öلب الفهم عن §هول من خالل السؤال واجلواب وينقسم من حيث أدواته إىل كنايات عددها 
)11(، وحروÃ عددها )N(، ومن حيث أنواعه ينقسم إىل حقيقي يطلب جوابًا و§اÜي ال يطلب جوابًا ®و 

أكثر من )1PK( غرضًا بالغيًا ومنها:   

الدكتور  وقسم  رأيت؟  ومن  عندك؟  ما  فتقول: 
أخرى:   بالغية  أغراض  إىل  االستخبار  طبانة 
)تعجب(،  واملعنى  اللفظ،  يف  استخبارًا  ويكون 
َأْصَحاُب  َما  املَْيَمَنِة  )َفَأْصَحاُب  تعاىل:  قوله  حنو 
املَْيَمَنِة()الواقعة/ 8(، وقد يسمى هذا )تفخيمًا(، 
ومنه قوله تعاىل: )ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُبُه َبَياتًا 
ِْرُموَن()يونس/50(،  َأْو َنَهارًا َماَذا َيْسَتْعِجُل ِمْنُه اجمْلُ
اللفظ  ويكون  يستعجلونه.  الذي  للعذاب  تفخيم 
استخبارًا واملعنى )تفجع(، حنو قوله تعاىل: )َوُوِضَع 
ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن  ِْرِمنَي ُمْشِفِقنَي مِمَّ اْلِكَتاُب َفرَتَى اجمْلُ
َواَل  َصِغرَيًة  ُيَغاِدُر  اَل  اْلِكَتاِب  َهَذا  َماِل  َوْيَلَتَنا  َيا 

طبانة  بدوي  الدكتور  نقل  االستخبار:  استفهام 
فارس)ت395هـ(:  ابن  عن  البالغة(  )معجم  يف 
املستخرب،  عند  ليس  ما  خرب  طلب  )االستخبار( 
وهو )االستفهام(. وذكر بعض أن بني االستخبار 
واالستفهام أدنى فرق، قالوا: وذلك أوىل احلالتني 
فرمبا  بشيء،  فتجاب  تستخرب  ألنك  االستخبار؛ 
فهمته، ورمبا مل تفهمه، فإذا سألت ثانية فأنت 
مستفهم تقول: أفهمين ما قلته لي. قالوا: والدليل 
على ذلك، أن الباري جل ثناؤه يوصف باخلرب، وال 
يوصف بالفهم. ومجلة باب االستخبار أن تكون 
تعلمه،  ال  عما  لباطنه كسؤالك  موافقة  ظاهرة 
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تعرف أنه غارق يف اللهو، ممعن يف مودته أعداء 
تنكر  فأنت  األقصى؟  ستحرر  أنك  أتزعم  اهلل: 
عليه، وترد عليه ادعاءه. وقولك ملن تعرف جشعه: 
أهو يبين مدرسة األيتام؟ وقولك ملن تعرف كسله 
وإهماله يف املدرسة: أتدعي أنك ستفوز باجلائزة؟ 
له  يكون  أن  وتنكر  دعواه،  يف  تكّذبه  فأنت 
هذا  أن  معناه  إذن:  املاضي  يف  التكذيب  ذلك. 

الشيء مل حيصل، ومل حيدث.
التكذيب يف غري املاضي: معناه أن هذا الشيء 
قول  ومنه  يكون.  ولن  حيدث  ولن  حيصل،  لن 
)َقاَل  تعاىل:  قوله  لقومه حنو  السالم(  )عليه  نوح 
َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَآَتاِني 
َأُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم  َيْت  َفُعمِّ ِعْنِدِه  ِمْن  ًة  َرمْحَ
َوَأْنُتْم هَلَا َكاِرُهوَن()هود/ 28(، أي: ليس صحيحًا 
على  ونرغمكم  سنلزمكم  أننا  من  تّدعون  ما 
اإلميان بالرسالة مع كراهيتهم هلا، فهو إنكار 
أن حيدث هذا اإللزام ويقع، وعلى هذا التقسيم 

حيمل قول امرئ القيس:
أيــقتلين والــمشرفـي مـــضاجــعي 

ومــسنونـة زرٌق كــأنيـاب أغــوال.
وهلوه  مبجونه  املعروف  وهو  القيس  امرؤ  يقول 
لن  إنه  سيقتلين،  أنه  أيزعم  معشوقته:  زوج  عن 
السيف  وهذا  يقتلين  وكيف  ذلك،  يستطيع 
تشبه  اليت  احلربة  وهذه  جانيب،  إىل  املشريف 
أسنانها أنياب األغوال، فهو ينكر على صاحبه 
كذبه، وكذلك قول عمارة، يف خالد بن يزيد 
العباسي  العصر  يف  الوالة  أحد  وهو  الشيباني، 

املشهورين بالبطولة والكرم:
أأتـــرك إن قــلـت دراهـــم خــالــٍد

زيــــارتـــه إنــــــي إذا لــلـئـيــم.
فهو ينكر أن يرتك زيارة خالد؛ ألن دراهمه قد 
ومن  أبدًا  ذلك  منه  يكون  لن  إنه  ويقول:  قلت، 

اّدعى عليه ذلك فهو كاذب. 
الشعراء  من  وهو  عيينة  أبي  ابن  قول  هذا  ومن 

املطبوعني كما يقول اجلاحظ:
فــدع الوعــيَد فمــا وعيــدك ضــائـري 

أطــــنني أجــــنحة الـــذباب يــــضرُي.
فيما  ويكذبه  توعده،  الذي  على  ينكر  فهو 
ادعى  الوعيد مبن  لدعواه يف ذلك  ادعاه، وميّثل 
هذه  أن  فطاملا  يضري،  الذباب  أجنحة  طنني  أن 

الدعوى كاذبة، كذلك الذي توعده.
إمنا  التكذييب  االستفهام  أن  ترى  فأنت  وأخريًا 
ولن  املاضي،  يف  حيدث  مل  شيء  على  يكون 

حيدث يف املستقبل كذلك.

َكِبرَيًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل 
َيْظِلُم َربَُّك َأَحدًا()الكهف/49(. ويكون استخبارًا 
َعَلْيِهْم  واملعنى )تسوية(، حنو قوله تعاىل: )َوَسَواٌء 
ُيْؤِمُنوَن()البقرة/10(،  اَل  ُتْنِذْرُهْم  مَلْ  َأْم  َأَأْنَذْرَتُهْم 
قوله  حنو  )إنكار(  واملعنى  استخبارًا،  ويكون 
َعَلْيَها  َوَجْدَنا  َقاُلوا  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  )َوِإَذا  تعاىل: 
َآَباَءَنا َواهلل َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اهلَل اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء 

َأَتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َما اَل َتْعَلُموَن()األعراف/ 28(. 
ويكون استخبارًا، واملعنى )عرض(، كقولك: أال 
تنزل؟ ويكون استخبارًا، واملعنى )تكثري(، حنو 
َفَجاَءَها  َأْهَلْكَناَها  َقْرَيٍة  ِمْن  )َوَكْم  تعاىل:  قوله 
َبْأُسَنا َبَياتًا َأْو ُهْم َقاِئُلوَن()األعراف/ 4(. ويكون 
)َبِل  تعاىل:  قوله  حنو  )نفي(  واملعنى  استخبارًا 
َيْهِدي  َفَمْن  ِعْلٍم  ِبَغرْيِ  َأْهَواَءُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  اتََّبَع 
َناِصِريَن()الروم/ 29(،  ِمْن  هَلُْم  َوَما  َأَضلَّ اهللَُّ  َمْن 
فظاهره استخبار واملعنى: ال هادي من أضل اهلل. 
ويكون اللفظ استخبارًا واملعنى )إخبار وحتقيق(. 
حنو قوله تعاىل: )َهْل َأَتى َعَلى اإْلِْنَساِن ِحنٌي ِمَن 
َمْذُكورًا(؟)اإلنسان/1(  َشْيئًا  َيُكْن  مَلْ  ْهِر  الدَّ
واملراد  استخبارًا  ويكون  أتى.  قد  معناها  قالوا 
ِبَيِميِنَك  ِتْلَك  )َوَما  تعاىل:  قوله  حنو  )اإلفهام(  به 
َيا ُموَسى()طه/17(، قد علم اهلل سبحانه وتعاىل، 
أن هلا أمرًا قد خفي على موسى )عليه السالم( 

فأعلمه من حاهلا ما مل يعلمه.
يف  اجلرجاني  ذكر  التكذيب:  استفهام  وأما   
يف  التكذيب  )استفهام  والتنبيهات(  )اإلشارات 
عن  غبت  أنك  أحد  عليك  يّدعي  أن  املاضي: 
عملك، أو هادنت عدوًا من أعداء األمة، أو أخذت 
رشوة على عمل قمت به، فتقول: أرأيتين ارتشيت؟ 
غبت  بأنين  أزعمَت  أعدائي؟  هادنت  إنين  أقلت: 
عن عملي؟ فأنت هنا ليست مستفهمًا عن شيء 
مل تعمله، وإمنا جئت بأداة االستفهام، فأخرجتها 
عن وضعها احلقيقي، فأنت تنكر على صاحبك 
هذا  ومن  املاضي(.  يف  منه  فيما صدر  وتكذبه 
القبيل ذكر فضل حسني عباس يف )البالغة فنونها 
وأفنانها( ممثاًل له حنو قوله تعاىل: )َأَفَأْصَفاُكْم 
ِإنَُّكْم  ِإَناثًا  املَاَلِئَكِة  ِمَن  َذ  َ َواختَّ ِباْلَبِننَي  َربُُّكْم 
ينكر  فأنه  َعِظيمًا()اإلسراء/40(،  َقْواًل  َلَتُقوُلوَن 
اهلل  أن  وهي  واالدعاءات،  االفرتاءات  هذه  عليهم 
اصطفاهم بالبنني، وأختذ من املالئكة بناٍت لُه، 
فهو يكذبهم بهذا القول الذي صدر منهم، وحنو 
قوله تعاىل: )َأْصَطَفى اْلَبَناِت َعَلى اْلَبِننَي َما َلُكْم 
ُروَن()الصافات/  َتَذكَّ َأَفاَل  ُكُموَن  حَتْ َكْيَف 
هلم  وتكذيب  عليهم،  إنكار  فهو   ،)155  -153

فيما أدعوا.
ملن  قولك  املاضي:  غري  يف  التكذيب  وكذلك 

)َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا 
ِبَها  َأَمَرَنا  َواهلل  َآَباَءَنا  َعَلْيَها 
ِباْلَفْحَشاِء  َيْأُمُر  اَل  اهلَل  ِإنَّ  ُقْل 
َأَتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َما اَل َتْعَلُموَن(

)َقاَل َيا َقـــــْوِم َأَرَأْيُتْم ِإْن ُكْنُت 
ًة  َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَآَتاِني َرْحَ
ِمْن ِعْنِدِه َفُعمَِّيـــــــْت َعَلْيُكْم 
َأُنْلِزُمُكُموَهـــا َوَأْنُتـــــــْم هَلَا 

َكاِرُهوَن(

ِباْلَبِننَي  َربُُّكْم  )َأَفَأْصَفاُكْم 
َذ ِمَن املَْاَلِئَكِة ِإَناثًا ِإنَُّكْم  َ َواختَّ

َلَتُقوُلوَن َقْواًل َعِظيمًا(
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خطر اليهود والنصارى على املؤمنني
وكيفية التعامل معهم يف القرآن الكريم

 عبد الوهاب كامل خلف

اليهود والنصارÓ أشدُّ خطرًا على اإلسالم يف هذا العصر كما كانوا يف بداية الرسالة اإلسالمية، إّن الذي نشهده من ≥ز– املسلمني 
وابتعادهم عن دينهم بسبب مكر اليهود واملستكرين من النصارÓ، وهم يست{دمون كل الوسائل التكنلوجية من أجل السيطرة 
يعّدون  التمّسك بدينهاV ألّنهم  إلي نهضتها وعّزتها وهو  األّمة اإلسالمية  أن التعود  الفكرية من أجل  املسلمني، واحلرب  علي بالد 
القرآن الكتاب السماوي الوحيد، الذي مل يستطيعوا حتريفه، وإخراجه من احلياة كما فعلوا بالتوراة واإلßيل، واليوم ®ن شاهدون 
على الظلم والصد عن سبيل اهلل، وكيف يشيعون الفاحشة مست{دمني اإلعالم وأدوات التواصل االجتماعي اليت ميتلكونها، واملال 

اليهودي من السيطرة على اجملتمعات اإلسالمية. 
وقد عر القرآن الكريم عن كفرهم قال تعاىل  )َيَأْهَل اْلِكَتاِب ملَ َتْكُفُروَن ِبaَياِت اهللَِّ َو َأنُتْم َتْشَهُدوَن(.
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القرآن من العداوة األبدية والقاسية ضد املسلمني ودينهم 
االعتماد  وعدم  عنهم  واإلستقالل  شرورهم  عن  واإلبتعاد 
اليوم  يفعلونه  وما  اإلسالم  على  أشد خطرا  ألنهم  عليهم؛ 
بالعامل اإلسالمي خري دليل على إجرامهم قال تعاىل )َلَتِجَدنَّ 
َأَشدَّ النَّاِس َعداَوًة ِللَّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َو الَّذيَن َأْشَرُكوا َو 
َنصارى   ِإنَّا  قاُلوا  الَّذيَن  آَمُنوا  ِللَّذيَن  َمَودًَّة  َأْقَرَبُهْم  َلَتِجَدنَّ 
َيْسَتْكرِبُوَن( ال  َأنَُّهْم  َو  ُرْهبانًا  َو  يسنَي  ِقسِّ ِمْنُهْم  ِبَأنَّ  ذِلَك 
)املائدة/82(، هنا أشار القرآن إىل فسادهم وعلى املسلمني 
التصديق  أخذ احليطة واحلذر من كل مؤامراتهم وعدم 
به  ماميرُّ  ,وإن  االفساد  ورائها  من  الرباقة؛ ألن  بشعاراتهم 
العامل من سيطرة اليهود على قراره السياسي و من تدمري 
للدول وقتل لألبرياء وخاّصة يف منطقة الشرق األوسط هلو 
خري دليل علي إفساد اليهود، قال تعاىل )َوَقَضْينا ِإىل  َبين  
َتنْيِ َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّا  ِإْسرائيَل يِف اْلِكتاِب َلُتْفِسُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّ

َكبريًا()اإلسراء/4(. 

التعامل مع أهل الكتاب:
لقد وضع القرآن جمموعة أفعال للتخلص من شر ومكر 
أهل الكتاب و عدم االعتماد عليهم، أو الثقة بهم وجيب 
اخلري  يريدون  ال  و  العهود  ينقضون  ألّنهم  النتوااّلهم؛  أن 
للمسلمني، قال تعاىل : )يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد 
ِمْنُكْم  َيَتَوهلَُّْم  َوَمْن  َبْعٍض  َأْوِلياُء  َبْعُضُهْم  َأْوِلياَء  النَّصارى   َو 

امِلنَي()املائدة/51(. َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهلل ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
أعدد العدة لقتاهلم بعد توفر شروط اجلهاد لدفع شرورهم 
أو إلجبارهم على اإلميان وترك عقيدتهم املنحرفة أو أخذ 
اجلزية منهم ويبقى عقابهم يوم القيامة قال تعاىل: )قاِتُلوا 
َم  ُموَن ما َحرَّ رِّ الَّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َو ال ِباْلَيْوِم اآْلِخِر َو ال حُيَ
قِّ ِمَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب  اهلُل َو َرُسوُلُه َو ال َيديُنوَن ديَن احْلَ

ْزَيَة َعْن َيٍد َو ُهْم صاِغُروَن()التوبة/29(.  َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ
منع املسلمني من الثقة بهم أو اختاذ مستشارين منهم؛ ألّنهم 
اْلكاِفريَن  املُْؤِمُنوَن  َيتَِّخِذ  )ال  تعاىل  قال  يضلونهم  سوف 
اهللَِّ  ِمَن  َفَلْيَس  ذِلَك  َيْفَعْل  َمْن  َو  املُْؤِمننَي  ُدوِن  ِمْن  َأْوِلياَء 
َو  َنْفَسُه  ُرُكُم اهللَُّ  ذِّ َو حُيَ ُتقاًة  ِمْنُهْم  َتتَُّقوا  َأْن  ِإالَّ  َشيْ ٍء  يف  
الكافرين  اختاذ  من  عزوجل  اهلل  نهى  املَصري(،  اهللَِّ  ِإىَل 
على  االعتماد  وجيب  خيذلونكم  سوف  ألّنهم  انصارًا؛ 
املؤمنني يف ذلك؛ ألّن املؤمن اليغشُّ املؤمن و ال خيذله قال 
َأْوِلياَء  اْلكاِفريَن  َتتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا  الَّذيَن  َأيَُّها  )يا  تعاىل: 
ُسْلطانًا  َعَلْيُكْم  هلِلَِّ  َعُلوا  جَتْ َأْن  َأُتريُدوَن  املُْؤِمننَي  ُدوِن  ِمْن 
ُمبينًا()النساء/144(، هنا حيذر اهلل عزوجل حيّذر املؤمنني 
من طاعة الكفار سواء من أهل الكتاب أو من غريهم؛ 
الذي  دينكم،  عن  تتخّلوا  حتى  عنكم  يرضوا  لن  ألّنهم 
يعتربونه عائقًا هلم عن نشر فسادهم يف األرض قال تعاىل 
)يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتطيُعوا الَّذيَن َكَفُروا َيُردُّوُكْم َعلى  
َفَتْنَقِلُبوا خاِسريَن()آل عمران/149(، كثريًا ما  َأْعقاِبُكْم 
يستخدم أهل الكتاب االستهزاء باإلسالم، ونشر كتابات 
وأفالم تسيء إلي القرآن ونيب اإلسالم نتيجة حقدهم على 

خصائص أهل الكتاب:
إّن من أمنياتهم و أعماهلم اخلبيثة هي أن يرّدوا املسلمني 
ألّنهم  أنفسهم؛  عند  من  حسًدا  إميانهم  بعد  من  كفاًرا 
املستقيم  الصراط  عن  وأبعدهم  فأضلهم  الشيطان  عبدوا 
فهم يسعون بكّل الطرق من أجل ارتداد املسلم عن دينهم، 
قال تعاىل : )َودَّ َكثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن 
َأْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد ما  َبْعِد إمياِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد 
قُّ َفاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتَّى َيْأِتَي اهللَُّ ِبَأْمِرِه ِإنَّ  َ هَلُُم احْلَ َتَبنيَّ

اهللََّ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقديٌر()البقرة/109(. 
الفنت  إثارة  إىل  ويسعون  أبًدا  للمسلمني  اخلري  الحيبون 
إلضعافهم،  املسلمني  بني  والعرقية  الطائفية  واحلروب 
َو  اْلِكتاِب  َأْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَّذيَن  َيَودُّ  )ما  عزوجل  قال 
َو اهلل   َربُِّكْم  ِمْن  ِمْن َخرْيٍ  َعَلْيُكْم  َل  ُيَنزَّ َأْن  اَل املُْشِركنَي 

ِتِه َمْن َيشاُء َو اهللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيم(. َتصُّ ِبَرمْحَ خَيْ
أو  يهوديًا  كان  وأّنه  بإبراهيم  أوىل  أّنهم  يّدعون  هم 
عن  املسلمني  حلرف  الرتويج  هذا  من  الغاية  نصرانيًا، 
َأْو  ُهودًا  ُكوُنوا  )َوقاُلوا  تعاىل  قال  الصحيحة،  عقيدتهم 
ِمَن  ما كاَن  َو  َحنيفًا  ِإْبراهيَم  ِملََّة  َبْل  ُقْل  َتْهَتُدوا  َنصارى  

املُْشِركنَي()البقرة/135(.
أن عرفوا  بعد  اتباع دين احلّق  أن يضّلونكم عن  يتمّنون 
اْلِكتاِب  َأْهِل  ِمْن  )َودَّْت طاِئَفٌة  تعاىل  أنهم الميكون قال 
َيْشُعُروَن()آل  ما  َو  َأْنُفَسُهْم  ِإالَّ  ُيِضلُّوَن  ما  َو  ُيِضلُّوَنُكْم  َلْو 

عمران/69(.
 

الصد عن سبيل اهلل ألنهم كفروا باهلل: 
وَن َعْن َسبيِل اهللَِّ  قال تعاىل )ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب مِلَ َتُصدُّ
ا  ِبغاِفٍل َعمَّ َأْنُتْم ُشَهداُء َو َما اهلل  َو  َتْبُغوَنها ِعَوجًا  َمْن آَمَن 
َتْعَمُلوَن(، أصبح من صفات اليهود والنصارى احلقد والبغضاء 
للمسلمني والكيد هلم  ال لشي إال ألّنهم آمنوا باهلل، قال 
تعاىل )ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب َهْل َتْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِباهللَِّ َو 
ما ُأْنِزَل ِإَلْينا َو ما ُأْنِزَل ِمْن َقْبُل َو َأنَّ َأْكَثَرُكْم فاِسُقوَن(، 
هذه اخلاصية أصبحت مثل عني الشمس بأّنهم اليقبلون من 
املسلمني حتى وان كانوا اصدقائهم إال اإلنسالخ عن دينهم 
الشعور  أنواع  اتباع طريقتهم يف الكفر  وهذا نوع من  و 
بالدونية والنقص؛ ألّنه يرى أّن املسلم امللتزم بدينه أفضل 
منه وخطر عليه، قال تعاىل :)َوَلْن َتْرضى  َعْنَك اْلَيُهوُد َو اَل 
النَّصارى  َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهلل ُهَو اهْلُدى  َو َلِئِن 
ِمَن اهلل  َلَك  اْلِعْلِم ما  ِمَن  الَّذي جاَءَك  َبْعَد  َأْهواَءُهْم  اتََّبْعَت 
ِمْن َوِليٍّ َو ال َنصرٍي(، وهذا واضح يف عقيدتهم االستعالئية 
وبالتالي رسم سياستهم  أبناء اهلل  بأّنهم  الوهم  املبنية على 
اليت يتعاملون بها مع اآلخرين على أساس أّنهم من الصنف 
األول وباقي الناس من الصنف الثاني الذي ويباح هلم قتلهم 
النَّصارى   َو  اْلَيُهوُد  )َوقاَلِت  تعاىل:  قال  ثرواتهم  واستغالل 
ُبُكْم ِبُذُنوِبُكْم َبْل َأْنُتْم  ُن َأْبناُء اهللَِّ َو َأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُيَعذِّ حَنْ
ُب َمْن َيشاُء َو هلِلَِّ ُمْلُك  ْن َخَلَق َيْغِفُر مِلَْن َيشاُء َو ُيَعذِّ َبَشٌر مِمَّ
ماواِت َو اأْلَْرِض َو ما َبْيَنُهما َو ِإَلْيِه املَصرُي(، هنا حيذرنا  السَّ
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ما  إذا  ينهزم  سوف  عدوهم  بأّن  للمسلمني  ضمانة  هنا 
)َوَلْو  تعاىل:  باهلزمية،قال  يفّكروا  بدينهم ومل  متسكوا 
ُدوَن َوِليًّا َو ال  قاَتَلُكُم الَّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا اأْلَْدباَر ُثمَّ ال جَيِ
النصر احلقيقي هو بيد اهلل عزوجل  َنصريًا()الفتح/22(، 
البيد السالح حتى و إن كانت موازين القوى بني املسلمني 
والكفار غري متوازنة بالنتيجة ستكون لصا� املؤمنني، 
رغم  املشركني  قلوب  يف  الرعب  يبعث  سوف  اهلل  ألّن 
للموت  وكرههم  للحياة  حلبهم  أّنهم  إال  املتطّور  السالح 
عليهم  يغلب  والمعني سوف  هلم  الناصر  املشركني  وألن 
الرعب الذي سيدخله اهلل يف قلوبهم ونتيجة املعركة سوف 
حتسم لصا� املؤمنني قال تعاىل: )َسُنْلقي  يف  ُقُلوِب الَّذيَن 
ْل ِبِه ُسْلطانًا َو  ْعَب مِبا َأْشَرُكوا باهلل ما مَلْ ُيَنزِّ َكَفُروا الرُّ
امِلني()آل عمران/151(، إذن  َمْأواُهُم النَّاُر َو ِبْئَس َمْثَوى الظَّ
نظرية الرعب اليت ينصر اهلل بها املؤمنني املتوكلني عليه 
العامل  هو  وهذا  متطورة  أسلحة  لديهم  الكفار  أّن  رغم 
الغييب الذي يعتمده ويؤمن به املسلمون يف حسم املعركة، 
َربَُّك  ُيوحي   تعاىل:)ِإْذ  قال  اهلل،  من  النصر  يطلبون  ألّنهم 
َسُأْلقي  يف   آَمُنوا  الَّذيَن  َفَثبُِّتوا  َمَعُكْم  َأنِّي  املَالِئَكِة  ِإىَل 
َو  اأْلَْعناِق  َفْوَق  َفاْضِرُبوا  ْعَب  الرُّ َكَفُروا  الَّذيَن  ُقُلوِب 
اْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبناٍن()األنفال/12(، إنهم دائما يقاتلون 
يف حصن؛ ألنهم خيافون املوت  وهذه نقطة ضعف أخرى 
)ُهَو  كدليل على أن هزميتهم واقعة الحمال،قال تعاىل: 
ِدياِرِهْم  ِمْن  اْلِكتاِب  َأْهِل  ِمْن  الَّذيَن َكَفُروا  َأْخَرَج  الَّذي 
ماِنَعُتُهْم  َأنَُّهْم  َظنُّوا  َو  ُرُجوا  خَيْ َأْن  َظَنْنُتْم  ما  ْشِر  احْلَ أِلَوَِّل 
َتِسُبوا َوَقَذَف  ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلل َفَأتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ حَيْ
ِرُبوَن ُبُيوَتُهْم ِبَأْيديِهْم َوَأْيِدي املُْؤِمننَي  ْعَب خُيْ يف  ُقُلوِبِهُم الرُّ
َفاْعَترِبُوا يا ُأوِلي اأْلَْبصاِر()احلشر/2(، ومن نقاط الضعف 
أنهم متفرقون  وإن كنت ترى أّنهم موّحدون أمامك إال 
وهذه  بعضا  بعضهم  والحيب  مشتتون  احلقيقة  يف  أنهم 
تفرقتهم  يف  منها  املسلمون  يستفيد  أن  ممكن  نقطة 
َنٍة َأْو  صَّ ومتزيقهم، )ال ُيقاِتُلوَنُكْم مَجيعًا ِإالَّ يف  ُقرًى حُمَ
َسُبُهْم مَجيعًا َو ُقُلوُبُهْم  ِمْن َوراِء ُجُدٍر َبْأُسُهْم َبْيَنُهْم َشديٌد حَتْ
العداوة  َيْعِقُلوَن()احلشر/14(، أو  َقْوٌم ال  ِبَأنَُّهْم  َشتَّى ذِلَك 
وقد شهدنا يف عصرنا  أنفسهم،  املسيحيني  مستمرة بني 
هذا حربني عامليتني بني املسيحيني أنفسهم، و هذا يدلُّ 
أّن العداوة موجودة بينهم ومانراه من وحدة ال أساس هلا، 
قال تعاىل: )َوقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيديِهْم َوُلِعُنوا 
مِبا قاُلوا َبْل َيداُه َمْبُسوَطتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيشاُء َو َلَيزيَدنَّ 
َكثريًا ِمْنُهْم ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُطْغيانًا َوُكْفرًا َوَأْلَقْينا 
َبْيَنُهُم اْلَعداَوَة َواْلَبْغضاَء ِإىل  َيْوِم اْلِقياَمِة ُكلَّما َأْوَقُدوا نارًا 
ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللَُّ وَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفسادًا واهلل ال حُيِبُّ 

املُْفِسديَن()املائدة/64(
هنا املقياس بني املؤمن والكافر، املؤمن يقاتل يف سبيل 
)الَّذيَن  الظلم والطاغوت،  يقاتل يف سبيل  اهلل، والكافر 
يف   ُيقاِتُلوَن  َكَفُروا  َوالَّذيَن  اهللَِّ  َسبيِل  يف   ُيقاِتُلوَن  آَمُنوا 
ْيطاِن  ْيطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ اُغوِت َفقاِتُلوا َأْوِلياَء الشَّ َسبيِل الطَّ

كاَن َضعيفا(.)النساء/76( 

اإلسالم مثل هؤالء جيب اإلبتعاد عنهم  والشّك يف نواياهم 
قال تعاىل:

ُذوا ديَنُكْم ُهُزوًا  َ  )يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا الَّذيَن اختَّ
اَر  اْلُكفَّ َو  َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكتاَب  ُأوُتوا  الَّذيَن  ِمَن  َلِعبًا  َو 

َأْوِلياَء َو اتَُّقوا اهللََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَي()املائدة/57(

نقا� ضع� أهل الكتاب:
الكفار  وخواء  ضعف  لنا  يصّور  الكريم  القرآن 
واملشركني، ألّنهم يف قوتهم يعتمدون على أنفسهم أو على 
و القيمة  العنكبوت  بيت  أوهن من  الشيطان وكالهما 
هلما أمام قوة اهلل عزوجل ويوّضح لنا بعض نقاط الضعف 
أن  جيب  اليت  النفوس  على  مّطلعًا  عزوجل  اهلل  باعتبار 
يسعى  الذي  مع عدّوهم  املسلمون يف جهادهم  يستثمرها 

للقضاء على دينهم. 
اليؤمنون  ألّنهم  املوت؛  من  وخوفهم  للحياة  اليهود  حب 
الذين  املسلمني  عكس  وهذا  األبدية  واحلياة  باآلخرة 
مما  وهذا  واجلنة  اهلل  لقاء  ويتمنون  باآلخرة  يؤمنون 
ِإْن  )ُقْل  تعاىل  قال  مواجهة  أية  يساعد على هزميتهم يف 
ُدوِن  ِمْن  خاِلَصًة  اهللَِّ  ِعْنَد  اآْلِخَرُة  اُر  الدَّ َلُكُم  كاَنْت 
صاِدقنَي()البقرة/94(،  ُكْنُتْم  ِإْن  املَْوَت  َفَتَمنَُّوا  النَّاِس 
ِمَن  َو  َحياٍة  َعلى   النَّاِس  َأْحَرَص  )َوَلَتِجَدنَُّهْم  أيضًا  وقال 
ُهَو  َوما  َسَنٍة  َأْلَف  ُر  ُيَعمَّ َلْو  َأَحُدُهْم  َيَودُّ  َأْشَرُكوا  الَّذيَن 
َر َو واهلُل َبصرٌي مِبا َيْعَمُلوَن( مِبَُزْحِزِحِه ِمَن اْلَعذاِب َأْن ُيَعمَّ
)البقرة/96(، اذا قاتلوكم لن يضروكم كثريا الن اهلل 
َيُضرُّوُكْم  )َلْن  يدفع مكرهم عن املسلمني، وقال تعاىل 
ُيْنَصُروَن( ُثمَّ ال  اأْلَْدباَر  ُيَولُّوُكُم  ُيقاِتُلوُكْم  ِإْن  َو  َأذًى  ِإالَّ 

)آل عمران/111(، لذلك حيّرم اهلروب من املعركة أمام 
يعطي  الوقت  نفس  الكبائر  ويف  وُيعدُّ من  الكافرين  
األعداء،  أمام  الصمود  للمسلمني من أجل  الثبات عزمية 
الَّذيَن َكَفُروا  َلقيُتُم  ِإذا  آَمُنوا  الَّذيَن  َأيَُّها  )يا  تعاىل:  قال 
َزْحفًا َفال ُتَولُّوُهُم اأْلَْدباَر()األنفال/15(، يعطي اهلل عزوجل 
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إعداد:
شاكر القزويني

النجف األشرف رحم الشعر

قصيدة : االنتظار .. فتوى جهاد

الفن (الكرافيكي) وإبداع الحلول ِّـشكالت الثقافة البصرية
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د. أحمد عبيد كاظم 
جامعة الكوفة / كلية الرتبية

الفن )الكرافيكي( 
وإبداع الحلول ملشكالت الثقافة البصرية

تسليط الضوء على الثقافة الفنية البصرية للفن الكرافيكي  والتي تكاد أن تكون معدومة أو  ضعيفة 
للثقافة  أن   إذ  الزمن،  من  لعقود  قاهرة  بسبب ظروف سياسية  العراقي  للمتلقي  بالنسبة  جدًا 
البصرية اإليرانية تاريخًا من التجريب واإلنجاز باتجاهني األول موجه للجانب املحلي يف التعبري 
باتجاه  آخر  وجانب  التعبوي  والخدمي  اإلعالني  الجانب  يف  املحلية  والجمالية  الفنية  الذائقة  عن 
ومقومات  الكرافيكي  التصميم  لنظريات  مستوعبة  الدولية  واملهرجانات  واملشاركات  املسابقات 

االتصال الدولي قدرة على إيجاد حل إبداعي للمشكالت البصرية .
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يف  حديثًا  أفتتح  الذي  الدولي  املعرض  يف  كما   
متحف باريس للفن احلديث عام 2014. وبروز أمساء 
العديد من مشاهري الفن الكرافيكي االيراني على 
الرمزية  التمثالت  وظفت  والدولية  احمللية  الساحة 
شكلت  هوية  ضمن  واخليال  والتاريخ  لألسطورة 
رهانًا وطنيًا لتأسيس وحتديث اخليارات الشكلية 
والتقنية واألسلوبية إلحداث نهضة فنية كربى، ومن 
هذه االمساء على سبيل املثال ال احلصر، مرتضى 
مميز 1935 - 2005  كرائد للفن الكرافيكي 
االيراني، أسس قسم الكرافيك يف كلية الفنون 
اجلميلة جبامعة طهران عام 1969م. وبهمن حمسن 
وأردشري  وبهجت صدر 2009-1924   2010-1931

حمسن 1938-2008  وغريهم الكثري . 
الحدث واملكان والزمان

والتصميم الكرافيكي لتأثري حدث  أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم( يف تصميم امللصق اإليراني 
فيه  ويتجسد  مدينة كربالء،  يف  باملكان  يرتبط 
كربالء  وأحداث  واملستقبل،  واحلاضر  املاضي 
أن  املصمم  وعلى  معني،  ومكان  زمان  يف  وقعت 
يدرك أبعاد املكان املادية واملعنوية، اليت ال ميكن 
إدراكها أو فهمها إاّل من خالل الصور واألشكال 
املصمم  تزود  كلها  البليغة،  املعاني  ذات  املعربة 
احلسية  الصور  من  حية  بذخرية  الكرافيكي 
لألفكار،  ملهم  مصدر  هنا  فاملكان  واملتخيلة، 
يف  كامن  هو  ما  اكتشاف  خالل  من  واالبداع 
كربالء  حنو  املسري  به  ونقصد  احلالي  احلدث 
من داخل وخارج العراق . فأربعينية اإلمام احلسني 
سياسية  تارخيية  امتدادات   هلا  السالم(  )عليه 
وتربوية واجتماعية بأبعاد حسية ومعان رمزية وقيم 
معينة، جتعلها بؤرة خللق الصورة املعربة، وإن مادة 
تأثري  هو  الكرافيكي  التصميم  يف  التشكيل 

احلادث وفقًا لرؤية ذهنية وفكرية معينة .
ملصق أربعينية اإلمام الحسني)8(

تعبريية  قيمة  ذات  ورمزية  أيقونية  داللة  للملصق 
ملصق  ففي  واملعنى،  املضمون  تأكيد  يف  عالية 
أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( ويف منتصف 
احلجم  يف  السيادة  هلا  مركزية  كبؤرة  العمل 
وسط  فاحتة  لونية  أربعني كقيمة  لكلمة  واللون 
كلمة  تصميم  مت  العتمة،  يف  يتدرج  غامق  فضاء 
األربعني ببعد رمزي ظاهر وباطن، من خالل املظهر 
لرتسم  عددية  وبكثافة  بيضاء  لطيور  الشكلي 
)حسني(  كلمة  منتصفها  ويف  االربعني،  كلمة 
ذات لون أمحر رمز للون الدم النقي الطاهر لإلمام 
األربعني  كلمة  وحييط  السالم(،  )عليه  احلسني 
جمموعة من الطيور احمللقة بشكل دائري، واخرى 
ذات قيمة خضراء تغطي مساحة امللصق، وقد مت 
توظيف العناصر البنائية من حيث الشكل واللون 
واالجتاه مبا حيقق البناء الداللي املنشود مع مراعاة 
وااليقاع  املوازنة  لتحقيق  والتنظيم  الرتتيب  يف 
التعبريي  اجلانب  ويف  والوحدة،  والتناسب  والتباين 
يعزز  مبا  اإلدراكية  العقلية  القوى  جاءت  الرتبوي 
باإلمام  املتمثلة  والصفوة  والقدوة  النموذج  صورة 
احلسني )عليه السالم( وأربعينيته ما بني قيم الدم 
احلمراء لكلمة حسني والبيضاء لطيور حملقة يف 
الروحية  والطهارة  والنقاء  والتسامي  احلرية  فضاء 
األمل  تزرع  خضراء  بقيمة  كوني  فردوس  ضمن 
اإلصالح  وحلم  العليا  واملثل  القيم  وإعالء  والتفاؤل 
يف  يتمثل  االجتماعي  والبعد  االجتماعية،  والعدالة 
ذلك  لتحقيق  داللي  كبعد  باهلل  االتصال  جانب 
جوانب  حول  أسود  حميط  ضمن  اجللل،  املصاب 

امللصق للتذكري باألبعاد األليمة لتلك الواقعة .



امتحان مستثنى بإال
مّرة  مفادها: »أحيل  بطرفة مجيلة  الكتاب  هذا  اخلليلي  ابتدأ 
أحد النجفيني ألداء االمتحان  بدار املعلمني لتعينه معلما، فسأله 
فقال  فلم جيب،  بإال  املستثنى  عن  الراوي  طه  املرحوم  العالمة 
له الراوي : واهلل لو وجهت هذا السؤال لبقال من بقالّي النجف 

ألجاب عليه!!« )ص ٥(
هذا  مثل  جعل  الذي  السر  هو  ما  ترى  اخلليلي:  يتساءل  وهنا 
صاحلا لضرب املثل عن بيئة النجف األشرف حبيث يتوقع للبقال 
,وان يكن  اإلدراك  من  نصيب  له  يكون  أن  وغريهما  والعطار 

قليال ما دام هذا البقال جنفيا؟ )ص٥(
الصايف  أمحد  للشيخ  الشعر  من  ببيتني  اخلليلي  يستشهد  ثم 
النجفي يصف بهما بيئة النجف األشرف اجلغرافية واليت هي بيئة 

صحراوية قاحلة ال ماء فيها وال زرع، قائال )ص 7(:
صدَق الذي مساِك يف وادي طوى يا داُر بل وادي طوى وعــراِء

جلست على األنهار بلداُن الورى   فعالم أنِت جلسِت يف الصحراء؟
األشرف  النجف  بيئة  عن  اخلليلي،  يرويها  اليت  الطرائف  ومن 
اسطنبول  من  جاء  تركيا  موظفا  أن  مفادها:  طرفة  اجلغرافية 
فيها سنتني،  األشرف، فمكث  النجف  قائمقامية قضاء  ليتوىل 
وحني عاد إىل اسطنبول ألف أحجية عن النجف األشرف بقصد 
التفكه, وبدأ يسأل أصدقاءه وزمالءه، من يعرف منكم مدينة 
ما  احلر صيفا, وكثريا  اشتد  إذا  العطش  من  ماتت  ما  كثريا 
ماتت من العطش إذا اشتد الربد شتاًء وكثريا ما ماتت عطشا 
املسؤولون  فيحار  غزيرا؟  املطر  وكان  السماء  أمطرت  ما  إذا 

إنها  القائممقام  هلم  فيقول  تعجبا،  أفواههم  وتفغر  اجلواب  يف 
النجف، إذ يهبط مستوى نهر الفرات يف حببوحة الصيف ويتعذر 
وصول املاء يف اجملرى الوحيد الذي تشرب منه املدينة، وإذا ما 
جاء الشتاء وهبت رياح الصحراء والسيما يف شهر شباط انهالت 
الرمال من أجرف اجملرى الضعيف ودفنته فينقطع املاء، وهكذا 
تفعل األمطار ما تفعل الرياح وأكثر وتهيل الرمال وتسد اجملرى. 

والنجف األشرف يف كل وقت تعاني األمرين من شدة العطش.
ويورد هلم هذا القائممقام على ما يروي الرواة على سبيل التفكه, 
وقمم  اهلضاب،  رؤوس  الناس  يطلب  حيث  الصيف  ويف  فيقول: 
اجلبال, وأعالي العمارات استنشاقا للهواء ونشدانا للنسيم العليل 
فإّن سكان هذا البلد خيتفون حتت األرض ويف أعماق األحجار 

ويقصد بذلك السراديب اليت يلجأ إليها النجفيون يف الصيف.
من  السفلى  الطبقات  يف  الدفء  الناس  ينشد  حيث  الشتاء  ويف 
العمارات خيرج أولئك من أحجارهم إىل الطبقات العليا فمن هم 

هؤالء.. وأين يسكنون؟ ويقصد البيئة االجتماعية. ص9
النجف  بيئة  تكون  أن  استحالة  إىل  يذهب  اخلليلي  أّن  ومع 
النفوس،  يف  الشعرية  األفكار  بعث  عوامل  من  عامال  األشرف 
أّن هذا اجلفاف الطبيعي واحلرمان وقساوة الشتاء  أنه يرى  إاّل 
النفوس،  يف  الشعر  لتدفق  وسيلة  إال  هو  ما  خاصة،  والصيف 
مؤكدا على أن بواعث الشعر يف البادية على ما فيها من ضيق 
والتفاوت يف اجلودة فإن هلا عوامل أخرى ال متلك منها  الرقعة 

النجف األشرف شيئا ؟

النجف األشرف رحم الشعر
 محمد الخالدي

أصدرت جمعية الرابطة األدبية يف النجف األشرف عام 19٧0م كتابا وقد كتبت مقدمته لجنة مهرجان النجف الشعري األول، 
الذي أقيم للمدة من ٢٧-  30 /1  / 19٧0م، والذي كان من أهدافه تنشيط الحركة الشعرية يف هذه املدينة الشاعرة، بإقامة 
ندوات متواصلة يسهم فيها أكرب عدد ممكن من شعراء العراق بمختلف اتجاهاتهم الفكرية وأساليبهم الشعرية، وإيجاد الصلة 
بني حاضر الشعر النجفي وماضيه، بما هيأت لذلك من محاضرات ودراسات، ألقيت يف أماسي هذا املهرجان عن الحركة الشعرية 
يف النجف قديما وحديثا، وكان من ثمرات هذا املهرجان، بحث لألديب الراحل جعفر الخليلي الذي نشر يف ما بعد يف كتاب حمل 

عنوان )العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية(، والذي احتوى على تسع وتسعني صفحة من حجم )نصف وزيري(.
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العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية:
أما أهم العوامل اليت يرى اخلليلي أنها جعلت من النجف األشرف 
بيئة شعرية فيوجزها بأربعة عوامل هي: البيئة االجتماعية، املآمت 
اخلاصة،  والدواعي  العامة  الدواعي  الدراسة،  عامل  احلسينية، 

وسنتحدث بإجياز عن كل واحدة من هذه العوامل.
أوال: البيئة االجتماعية:

    ميكن أن نستشف رأي اخلليلي عن تأثري البيئة االجتماعية 
باهلجرة العلمية للنجف األشرف، إذ يقول: وبدأت اهلجرة العلمية 
إىل النجف األشرف منذ أواسط القرن اخلامس اهلجري إن مل 
تكن قبل ذلك من شرق أفريقيا ومن جبل عامل بلبنان ومن حلب 
ومن  العربي  اخلليج  يف  والقطيف  البحرين  ومن  سوريا  ومشال 
قفقاسية وإيران والرتكستان الروسية واألفغان واهلند وأندنوسيا 
الدين  يف  وليتفقهوا  العربية  العلوم  من  القادمون  لينهل  والصني 
بقصد  البعض  ويقيم  بلدانهم  إىل  ويعودوا  علمية  درجة  ولينالوا 

اجملاورة. 
واجتماعيا  أدبيا  وأنعشتها  األشرف  النجف  نفعت  اهلجرة  وهذه 
وأوجدت هلا مكانة عاملية مرموقة ,ولقد تأثرت النجف األشرف 
فكريا بانصهار هذه الثقافات يف بوتقتها حتى ظهر أثر ذلك يف 

اجتاهاتها الفكرية ونزعاتها العلمية. )ص14(
ثانيا: املآمت احلسينية:

    ويرى اخلليلي أّن تأثري املآمت احلسينية كان  من أهم العوامل, 
اليت جعلت من النجف األشرف بيئة شعرية, إذ كان ينشد فيها 
أرق الشعر وأجوده يف عامل الرثاء، والسيما املراثي يف احلسني 
)عليه السالم(  ويف آل البيت مجيعا، إذ أصبح هذا الشعر مضرب 
املثل يف التشبيه والتصوير واجلناس وسائر فنون البديع. ثم يعرج 
على الشروط اليت جيب توفرها يف خطباء املنابر احلسينية بعد 
حضور الذهن ووفرة املادة التارخيية واألدبية، هي أن يكونوا من 
أحسن الناس صوتا ومن أعذبهم نغمة, فقد كان الشعر يف مفهوم 
النجف األشرف موسيقى رتيبة وغناًء عذبا وكان على اخلطيب 
وجيعل  املسامع  عذبا جيتذب  تلحينا  ويلحنها  القصيدة  يرتل  أن 
قائال:  يضيف  ثم  األميني،  مسامع  حتى يف  خاصة  قيمة  للشعر 
وليس ترتيل الشعر وتنغيمه وتلحينه وقفا على خطباء املنابر وإمنا 
كان هو صفة مل تفارق مجيع من ينشد الشعر من النجفيني فهو 

غناؤهم يف البيت بني أعضاء العائلة.
ثالثا: عامل الدراسة:

طلبة  كان حيضرها  اليت  الدرس  حبلقات  العامل  هذا  ويتمثل 
العلوم, والسيما طلبة العلوم الدينية. 

يقول اخلليلي بهذا الشأن: »فأينما تقع عيناك يف النجف األشرف 
مرويا  الشعر  وجتد  وهناك،  هنا  مبثوثة  الدرس  حلقات  جتد 
كشواهد وأدلة للكثري مما يدرس من املواضيع. ففي املدارس 
املعروفة  املساجد  ويف  غرفها،  يف  تعقد  الدرس  حلقات  الدينية 
حلقات متعددة تتحلق حول األساتذة، وقد أحصى الشيخ جعفر 
حمبوبة مساجد النجف األشرف املعروفة يف الثالثينات فوجدها 
سبعة وسبعني مسجدا. أما الصحن الشريف فكان يعج حبلقات 
الدرس، وأينما اجتهت وجدت صرحا كان الشعر من أركانه« 

ص30.
عربية,  الطلبة كان جلهم من جنسيات غري  أن هؤالء  والغريب 
ولكن كان بعضهم  يتقن هذه اللغة، بل أن بعضهم كان ممن 
جييد كتابة الشعر العربي، وعن هؤالء يقول اخلليلي: »لقد ورد 
النجف األشرف ألوفا من الغرباء ومل يكونوا يعرفون من العربية 
شيئا فصدروا عنها وبينها وبينهم من فحول الشعراء من تفخر بهم 
العربية  أمثال أغا رضا اإلصفهاني والسيد علي تقي الكهنوي 

وغريهما, ولقد أطمعت بيئة النجف األشرف الشعرية حتى الذين 
مل يؤتوا ملكة الشعر بأن يكونوا شعراء أو يرغبوا بأن يكونوا 

شعراء« ص30.
رابعا: الدواعي العامة والدواعي اخلاصة:

أ- الدواعي العامة:
وتتمثل هذه الدواعي مبا يوجد يف العامل اخلارجي من احلوادث 

اإلسالم  ختص  اليت  والسيما 
العامة  والسياسة  واملسلمني 
ألجلها  تعقد  إذ  والسياسيني، 
الصحن  يف  العامة  اجملالس 
أو  اهلندي  مسجد  يف  أو  الشريف 
مسجد اخلضراء أو مسجد عمران 
يف  الشعر  ويكون  شاهني.  بن 
احتفاالت هذه اجملالس هو احملور 
الذي تدور عليه الفكرة يف كل 
العام  التجمع  يستدعيها  مناسبة 
االحتفاالت  هذه  وعن  واالحتفال, 

والدواعي  املناسبات  هذه  من  جيلنا  أدرك  »لقد  اخلليلي:  يقول 
سنة  العثماني  الدستور  قيام  كمناسبة  الكثري  الشيء  العامة 
احلرب  وإعالن   1912 سنة  لطرابلس  إيطاليا  وغزو  1908م، 
العظمى األوىل سنة 1914م، وقيام الثورة العراقية الكربى سنة 
1920، وقضية فلسطني اليت خصتها النجف األشرف بالكثري 
من التجمعات واالحتفاالت العامة منذ العشرينات، بل منذ قيام 

وعد بلفور سنة 1917 حتى اليوم«)ص32(.
العامة  الدواعي  تقتصر  ومل 
هلا  يضاف  بل  ذكرنا،  ما  على 
االحتفال بذكرى ميالد الرسول 
وذكرى  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى 
السالم(  ميالد اإلمام علي )عليه 
عن  الغدير، فضال  يوم  وذكرى 
اليت  العامة  الشعرية  االحتفاالت 
وفيات  مبناسبة  تقام  كانت 

وكذلك يف  البارزة،  والشخصيات  العلماء  مشاهري  من  الكبار 
مناسبات األعراس وغريها.

ب-الدواعي اخلاصة:
وتتمثل بالزيارات املتبادلة بني األسر النجفية, »إذ كان الكثري 
من النجفيني يقضون أوقات فراغهم من عصر كل يوم ومسائه 
ان  أعتاد  للناس كما  بيوتها  تقتعد  اليت  األسر  لبيوت  زيارة  يف 
يقتعد سراة العرب مضاربهم، وهذا ما يسمونه يف النجف األشرف 
باجمللس. وألغلب هذه اجملالس اليت يرتادها الزائرون واألصدقاء 
الشؤون  رواد اجمللس احلديث عن  فيه  يتناول  وجهان. وجه عام 
العامة والشؤون اخلاصة وما يوجد يف عامل السياسة واالجتماع 
ووجه  وحضاره،  اجمللس  صاحب  طبيعة  حسب  واألدب  والشعر 
خاص يقتصر على طبقة من األدباء والشعراء الذين جتمع بينهم 
جامعة الشعر واألدب وال يسمحون لغريهم االختالط بهم.)ص37(

أما أشهر جمالس النجف األشرف وقتذاك فهي: جملس السيد 
سعيد احلبوبي، وجملس السيد حسني القزويين، وجملس السيد 
علي العاّلق,، وجملس آل كاشف الغطاء، وجملس آل حبر العلوم، 
آل  وجملس  اجلزائري،  آل  وجملس  راضي،  الشيخ  آل  وجملس 
الصايف، وجملس آل فرج اهلل ,وجملس آل املظفر، وجملس الشيخ 

قاسم حمي الدين وغريها.)ص38(

 كان الشعر يف مفهوم 
النجف األشرف موسيقى 

رتيبة وغناء عذبا وكان على 
الخطيب أن يرتل القصيدة 

ويلحنها تلحينا عذبا يجتذب 
املسامع ويجعل للشعر 

قيمة خاصة حتى يف مسامع 
األميني..

لقد تأثرت النجف األشرف 
فكريا بانصهار  الثقافات 
يف بوتقتها حتى ظهر أثر 

ذلك يف اتجاهاتها الفكرية 
ونزعاتها العلمية
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العتيُد واالنبعاُث  واملنايا 
شهيُد ضوٍء  وكلُّ  والزوايا 
يقوُد وانتظاٌر  الصبَح  حَيصد 
الشهوُد والدماُء  الصرَب  يطحُن 
وجوُد مستأنساٌت  ومشوٌس 
يبيُد حطاٌم  والَردى  َزلَزَلْت 
العبيُد أطفأتها  ما  كشموٍع 
احلشوُد أعتقتها  والنبوءاُت 
الولوُد واحلساُم  املوِت  أذرُع 
يسوُد عّزا  الرتاب  ومناَء 

الفريد واالنفطاُر  النصر�  سادُة 
وركن� ركن�  بني  واملسافاُت 
�ح�� واحلشُد  حتوُم  واألماني 
نهار� من  )بفتوة�(  قطبا  صار� 
العوالي والقباُب  ال�يُث  إن�ُه 
وا�دهار�  أنهر�  األرُض  إن�ُه 
ي�لي  واحلزُن  تفوُر  �كريات� 
ُمرسالت� ن�وُرها  حياة�  هم 
منتقاة� ب��م،  الوص��  كامُل 
أ�موا الفل� والن�وم ائتالقا

االنتظار .. فتوى جهاد
شعر : شاكر القزويني
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إعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

مكتبات نجفية

أخبار ثقافية



أخبار ثقافية

نّظمْت داُر الرسول األعظم)صّلى اهلل عليه وآله( التابعة ملركز العميد الدولّي للبحوث والّدراسات، 
ِع  قسم الشؤون الفكرّية والثقافّية يف العتبة العّباسية املقّدسة، ندوًة إلكرتونّية حول )َجَدلّية مَجْ
القرآِن الكريِم.. ِقَراءٌة َتارخيّية(، وذلك عرب منّصة الــ)ZOOM( ضمن ُملتقى السرية النبوّية 

العطرة.
وأدار الندوة األستاذ الدكتور عادل نذير بريي رئيُس دار الرسول األعظم)صلَّى اهلُل عليه 
وآِله(، الذي رّحب يف مستهّل الندوة باحملاِضر واألساتذة األفاضل املشاركني فيها ، وحاَضَر 
الرتبية/  التدريسي يف كّلية  الندوة األستاذ الدكتور سامي محود احلاج جاسم  يف هذه 
اجلامعة املستنصرّية، وقد نوقشت يف هذه  الندوة موضوعاٌت مهّمة جملموعٍة من اإلثارات 
القرآن  على  وعرضها  وآِله(  عليه  اهلُل  األكرم)صلَّى  النيّب  سرية  ختّللت  اليت  واحملّطات، 

الكريم.
هجمٍة  اىل  يتعّرض  وحيثّياته  رموزه  بكّل  اليوم  اإلسالم  أّن  الندوة  مدير  األستاذ  وأكد 
فكرّية شرسة، تستلزم وتستوجب أن نذود بكّل ما أوتينا من طروحاٍت فكرّية ذات أبعاٍد 
عقالئّية، مستندٍة على مرتكزاٍت رصينٍة مستمّدة قّوتها من القرآن الكريم وسرية النيّب 

األكرم)صّلى اهلل عليه وآله( وهذه الندوة ماهي اال رد على هذه اهلجمة الشرسة.
وقد شهدت الندوة يف ختامها مداخالٍت واستفسارات عديدة من ِقبل املتاِبعني، قام األستاُذ الدكتور 

سامي محود احلاج جاسم بدوره باإلجابة عنها وتوضيح ما يلزم توضيحه.

مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف أقام مركز وطن حلوار األديان واملذاهب وبالتعاون 
مع مؤسسة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( الدينية ندوة فكرية ثقافية  بعنوان )الرسالة 
واملفكرين  الباحثني  من  خنبة  ومبشاركة  اجملتمعي(  السلمي  التعايش  عنوان  احملمدية 
اإلسالميني من كال املدرستني( وعلى قاعة املؤسسة، وطرح يف الندوة العديد من البحوث 
القيمة للوقوف بوجه االحنرافات الفكرية واالتهامات املسيئة لفكر اإلسالم، والدعوة لنبذ 

االختالف والتمسك باملشرتكات والثوابت اإلسالمية.

برعاية األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة انطلقت يوم السبت 20 ربيع األول 1٤٤1هـ املوافق 
املئوية  التاسع ملناسبة الذكرى  السنوي  العلمي  املؤمتر  الثاني 2020م، فعاليات  7 تشرين 
للثورة العراقية الكربى )ثورة العشرين(، ولبيان دور املرجعية الدينية يف بناء الدولة واجملتمع 

د أدَوار َوِوحَدُة َهَدف 1920 ـ 2020(. العراقي حتت شعار: )امَلرجعيَّة الدينيَّة .. َتعدُّ
افتتحت فعاليات املؤمتر حبضور معالي رئيس ديوان الوقف الشيعي، واألمني العام للعتبة 
الكاظمية املقدسة األستاذ الدكتور حيدر حسن الشّمري واألمني العام للعتبة احلسينية 
الُعليا مساحة  للعتبة العسكرية املقدسة، وممثل املرجعية الدينية  العام  املقدسة، واألمني 
الشريفة  الشيعية  واملزارات  املقدسة  العتبات  ياسني، وعدد من مسؤولي  آل  الشيخ ُحسني 
وعدد من الشخصيات االجتماعية واألكادميية البارزة وعمداء اجلامعات العراقية وخُنبة 

من رجال الدين وفضالء احلوزة العلمية الشريفة.
وقد شاركت العتبة العلوية املقدسة ببحث حتت عنوان ) قصة علم .. بني استنجاد العثمانيني 
وهزمية الربيطانيني( للمنتسب الباحث م. هاشم حممد الباججي الذي تطرق فيه اىل دور 
إنه قدمت  بالذكر  ومن اجلدير  الغازية،  القوات  اىل  للتصدي  الدينية  واملرجعية  املقدسة  العتبات 
للمؤمتر مئات البحوث إال أن اللجنة العلمية للمؤمتر مل تقبل إال ستة عشر حبثا الستيفائها الشروط 

العلمية.

ِع القرآِن  ْµَ مركز العميد الدولي يقيم ندوة� إلكرتونّية حول )َجَدلّية
الكريِم.. ِقَراءة� َتارخيّية(

 ندوة فكرية يف مؤسسة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم الدينية 

العتبة الكاظمية املقدسة تقيم املؤ≥ر العلمي السنوي التاسع 
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صدر حديثًا

صدر حديثا كتاب ) الكوفة يف امليزان (

لبنان  بريوت-  البيضاء يف  احملجة  دار  عن  صدر 
احلسني  نهضة   ... امليزان  يف  )الكوفة  كتاب 
ملؤلفه  واخلذالن(،  النصرة  جدلية  السالم(  )عليه 
النجفي،  العراقي  كشكول  مكي  الدكتور 
والذي يستقر يف اسرتاليا، يتناول الكتاب حقبة 
وهذا  العراق  تاريخ  من  ومفصلية  مهمة  تارخيية 
أسلوبه،  يف  جديد  طرحه  يف  جريء  الكتاب 

والكتاب موجود يف مكتبات النجف األشرف.

مركز  عن  حديثًا  صدَر 
للبحوث  الدولّي  العميد 
لقسم  التابع  والّدراسات 
الشؤون الفكرّية والثقافّية 
يف العتبة العّباسية املقّدسة، 
والثالثون(  )اخلامس  العدُد 
وهي  العميد  جمّلة  من 
حمّكمة  فصلّية  جملٌة 
والّدراسات  باألحباث  ُتعنى 

اإلنسانّية املتنّوعة.
إذ جاء هذا العدد مبجموعٍة 
عددها  البالغ  األحباث  من 
توّزعت  أحباث(،  )تسعة 
)مثانية( منها باللغة العربّية، 
و)واحد( باللغة اإلنكليزّية.

العدد  ملّف  خصص  وقد 
ِلَسانيٌَّة  بـ)ُمَقاَرَباٌت  املوسوم 
( كتاب اهلل اجمليد، حاملًة عبقه الفّواح ونور  وترَبويٌَّة يف اخِلَطاِب الُقرآنيِّ
هدايته وعلمه يف ثالثة حبوٍث عطرة، متّثل األّول مبصطلح اإلعالمّية يف 
تطبيقاته على السور املفتتحة باحلمد دراسًة يف ضوء لسانّيات النّص، 
أّما الثاني فخّص مصطلح النسق القرآنّي املفهوم والوظيفة، أّما الثالث 

فدرس املنهج القرآنّي يف تنمية اإلنسان الرتبية العبادّية أمنوذجًا.
العلوم  حقول  يف  املعرفّية  مساراتها  فتوّزعت  العدد  حبوث  بقّية  أّما 
آيات  يف  اإلرهاب  وشبهة  بـ)اإلسالم  األخري  البحث  وُوِسم  اإلنسانّية، 
املبدوء  العدد  لنهاية  عبقًا  ليكون  حتليلّية(،  دراسة  واحلدود/  اجلهاد 

بالقرآن الكريم واملنتهي به.

)عليهم  البيت  آل  مؤسسة  عن  حديثا  صدر 
األشرف  النجف  يف  والتبليغ  للخطابة  السالم( 
وهو  املؤسسة  إصدارات  من  الثانية  السلسلة 
كتاب بعنوان )الوقوف على رواية الشيخ املفيد 
األستاذ  للمؤلف  الشهيد(  عقيل  بن  مسلم  يف 
حبث  هو  والكتاب  الباججي،  حممد  هاشم 
املفيد يف  لرواية  املعتربة  التارخيية  املصادر  يف 
احلسني  اإلمام  نهضة  حول  االرشاد  كتابه 
)عليه السالم( وإرسال رسوله مسلم بن عقيل 
حوهلا  يدور  وما  الكوفة  إىل  السالم(  )عليه 
اإلمام  بني  جرت  مراسالت  حول  الكالم  من 

احلسني ومسلم )سالم اهلل عليهما(.

صدر حديثا كتاب )الوقوف على صدر حديثا العدد-35- مجلة )العميد(
رواية الشيخ املفيد يف مسلم بن 

عقيل الشهيد(
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تأسي� املكتبة وهيكليتها
الكوفة  جلامعة  املركزية  املكتبة  تأسست 
ثم  1987م،  عام  اجلامعة  تأسيس  تأريخ  مع 
املركزية  للمكتبة  العامة  األمانة  تشكلت 
لسنة   )92( القانون  مبوجب  الكوفة  جامعة  يف 
األمني  من  املكتبة  هيكلية  وتتكون  1995م، 
وحدة  لوائه  حتت  ينضوي  الذي  للمكتبة  العام 
باإلضافة  املستمر  التعليم  وحدة  و  السكرتارية 
اإلدارية  الشؤون  شعبة  وهي  شعب  أربعة  اىل 

االلية  النظم  وشعبة  الفنية  اإلجراءات  وشعبة 
الشعب  هذه  وتضم  املستفيدين،  خدمات  وشعبة 

عددا من الوحدات الفاعلة.
حمتويات املكتبة 

124956كتاب  على  املكتبة  خزانات  حتتوي 
موزعة حسب ختصصاتها على القاعات االتية :

1- قاعة الكتب اإلنسانية - وحتوي على كتب 
والفلسفة  االجتماع  وعلم  واجلغرافية  التاريخ 
وكتب اآلثار والرتاث وغريها، وتضم هذه املكتبة أكثر من )9000( كتاب يف االختصاصات اعاله، تتوفر يف املكتبة وحدة 

حبث آلي لتسهيل عملية البحث عن الكتب وتقدم خدماتها للمستفيدين من األساتذة والباحثني والطلبة.
2- قاعة الكتب العلمية - مت تنظيم وافتتاح هذه املكتبة يف تشرين الثاني/2012،وتشمل كتب الطب والصيدلة والتمريض 
واإلدارة واالقتصاد واحلاسوب والرياضيات والرتبية البدنية وعلوم الرياضة واهلندسة وغريها إضافة اىل  كتب اللغة اإلجنليزية 

، ويبلغ عدد الكتب يف هذه املكتبة أكثر من )8000(كتاب.
3- القاعة القرآنية - مت استحداث هذه املكتبة يف نهاية سنة 2012وحتوي على كتب السرية والتفاسري واألحاديث النبوية واللغة 

العربية وآدابها ، ويبلغ عدد الكتب اليت تضمها هذه املكتبة ما يقارب من )9000( كتاب .
وحتوي املكتبة أيضا على )6683( رسالة وأطروحة ورقية ، وعلى )151( رسالة دبلوم، وعلى )972( من الوثائق واملخطوطات ، 

وعلى )81142( وثيقة وخمطوطة إلكرتونية، وعلى )5000( من الدوريات واجملالت.
أهداف املكتبة املركزية

تعمل املكتبة املركزية لتطوير عملها كي ينسجم والتطور املعلوماتي الكبري الذي يشهده العامل، ولعل من أبرز أهدافها :
- إعادة هيكلية املكتبة بالشكل الذي حيقق هلا تقديم خدمة املعلومة للباحثني وللرواد.

- إقامة عالقات تعاون علمي بني املكتبة املركزية واملكتبات املركزية األخرى واملكتبات العامة.
- تطوير املالك من خالل إقامة حماضرات من قبل متخصصي علم املكتبات وورش العمل.

- توفري املصادر واملراجع املهمة للباحثني.
- تهيئة مناخ علمي للقراءة.

�موحات ...
ومستخدمي  الباحثني  عامة جلميع  التخصص كسمة  اجلارية يف جمال  التطورات  مالحقة  على  املركزية  املكتبة  حترص 
املعلومات بال استثناء، ولكل مستخدم وسيلته اخلاصة لتحقيق هذا اهلدف. ومنهم من حيرص على االطالع على اإلحاطات 
اجلارية من الدوريات. والبعض من يتصل بزمالئه وأقرانه يف مكان العمل وخارجه. ومنهم من حيرص على حضور املؤمترات ... 

وحترص مراكز املعلومات على تقنني هذه الوسائل واحلث على اإلفادة منها .
خدمة اإلحاطة اجلارية املتاحة حاليُا يف املوقع وتتم بإعالم املشرتكني باخلدمة باإلصدارات احلديثة الواردة للمكتبة من كتب 
ورسائل ودوريات مطبوعة وغري مطبوعة يف جماالت ختصصاتهم وذلك بنسخ قوائم حمتوياتها أو إرسال إعالم موجز بشان توفره.

م. هاشم الباججي

اِّـكتبات النجفية العامة ..

اِّـكتبة اِّـركزية َّـ جامعة الكوفة 
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الشباب.. ومجاميع عصابات بيع املخدرات



يهتم  َمن  جيدون  فال  الضياع  من  الشباب  من  الكثري  يعاني   
الثقافية  واملؤسسة  واإلعالم  والتعليم  األسرة  وحتى  بقضاياهم، 
والدينية مل تعِط للشباب حقهم من االهتمام يف معاجلة قضاياهم، 
فنجد بعض الشباب قد تعلق بقضايا املخدرات وجرائمها وبعض 
واجملاميع  العصابات  أو  اإلرهاب  قضايا  يف  تورط  قد  آخر 
واملؤسسات  اجملتمع  ضحايا  لألسف  وهؤالء  وغريها،  االجرامية 
واألسرة، فاألبوان املشغوالن بهموم أخرى دنيوية وتركا أوالدهما 
والشراب  للطعام  سوى  حيتاجون  ال  األوالد  وكأن  توجيه  دون 
واهلواتف النقالة والكمبيوتر ، فيضيعون يف الشوارع وتصطادهم 
أجندات حملية  اليت ختدم  اإلجرام  شياطني اجلرمية وعصابات 

ودولية لسهولة  توجيههم وتدمريهم واستغالهلم جلهات معادية.
 جند اليوم الكثري من الشباب غري راغب يف التعليم، وقد ضعفت 
يعد هلؤالء  ومل   ، واألخالق  واإلنسانية  والثقة  اإلميان  روح  فيهم 

الشباب أي مبدأ ديين أو خلقي أو وطين.
قد يعترب البعض مرحلة الشباب مرحلة الطيش وفيها يكون عقل 
هذه  تستهويه  وقد  منحرف،  أو  غريب  فكر  ألي  قاباًل  الشاب 
األفكار الثبات شخصيته أو للبحث عن عناصر القوة أو املادة أو 
الشهوة، ومن هنا تستغل اجملاميع اإلجرامية والعصابات الشباب 
وتعبئهم حتى ينجذبوا هلا وينضموا اليها، واجنذاب الشباب  يعود 

إىل عدة أسباب منها :
 أواًل – إحساس الشباب بضياع املستقبل ...

القيم  وضياع  الدراسة  يف  والفشل  األسري  التفكك  بسبب   
واألخالق وعدم االندماج يف اجملتمع  فريى الشاب نفسه حباجة 

إىل جهة قوية تسانده وتليب طموحاته كما يظن .
ثانيا – اجلهل ..

اجملاميع  بهذه  لاللتحاق  الشباب  إقناع  عمليه  املهم يف  والسبب   
والتنظيمات هو اجلهل وقلة الوعي والتفكري الذي جيعل الشاب 
والتفكر  التمعن  دون  سريعة  بصورة  والكالم  باألفكار  يتأثر 
فيتم تعبئته واالجنرار إليهم  ال سيما وهذه اجلماعات تستخدم 

املال لتغري به الشباب احلامل مبستقبل أفضل..
ثالثا- الفراغ ...

الفراغ الكبري الذي يعيشه الشباب مما جعل بعضًا منهم ينظم 
إىل التنظيمات اإلجرامية السيما أّن الدولة واجملتمع  قد أهمال 
يعاني  الشباب حقيقة  وتطلعاتهم، فكثري من  بالشباب  االهتمام 
من مشكلة الفراغ يف حياته اليت جتعله حائرًا ال يدري كيف 
يقضي أوقات فراغه، فيأتيه الشيطان ونفسه األمارة بالسوء لتزيَّن 
له الباطل، وعمل املنكرات وبالتالي االحنراف عن جادة الصواب 

وااللتحاق بهذه اجملاميع نعوذ باهلل.

الشباب.. 
ومجاميع عصابات بيع املخدرات 
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 رابعا – الفقر والبطالة ...
واجملاميع  العصابات  تستغلها  اليت  األسباب  أهم  بني  من  وهذه 
وعدم  فالبطالة  فيها،  الشباب  الخنراط  واإلرهابية  اإلجرامية 
يف  الرغبة  بعدم  يشعر  وجتعله  الشاب  نفسية  حتطم  العمل 
العيش واالنتقام من هذه الظروف واجملتمع، ألّنه اليستطيع تلبية 
طموحاته وأحالمه، فالبطالة تولد الفقر واجلهل وهذا ما يدفعه 
للتفكري يف مستقبل أفضل فيجده عند هذه اجملاميع والعصابات 
اليت تفتح له ذراعيها يف العمل واملال للخالص من الفقر والبطالة.

ميلكون  أنهم  الشباب  يشعر  اجملاميع  هلذه  االنضمام  وبعد 
سيطرة من نوع جديد متيزهم عن أقرانهم، ومن شأن هذا أن 
عالقاته  يف  وحمتار  مرتبك  لشاب  بالنسبة  معقدًا  عاملًا  يبّسط 
،فوجود  األساسية  حاجاته  تشبع  مل  اليت  أسرته  من  وغاضب 
املتمثلة  الشباب  أوهام  بعض  يستهوي  ومغرية  داعمة  عصابة 
يف التمرد والرغبة يف القيام بأفعال درامية كبرية، كما أنها 
الصداقة  أحضانها  بني  سيجدوا  أنهم  يتصورون  ألنهم  جتذبهم 
احلميمة واالنتماء من خالل )األلوان( وعالمات اليد اليت متيز 

بني جمموعة وأخرى.
والّبد من االنتباه من قبل األسر، فهناك بعض اإلشارات اليت تدل 
على أن املراهق أو الشاب قد انضم لعصابة كما يصفها علماء 

االجتماع وهي:
1-تغيري األصدقاء.

2-ارتداء تركيبة اللون يف املالبس نفسها بشكل متكرر.
3-عالمات بارزة على اليد.

4-السرية حول مكان وجوده وأنشطته.
5-ظهور املال فجأًة، مع عدم وجود موارد معروفة.

6-فقدان االهتمام يف املدرسة.
7-أعراض تعاطي املخدرات.

8-ظهور األوشام على جسده، إما باحلرب املرسوم ذاتيًا أو رمسه 
بطريقة إحرتافية.

 والبد من االنتباه ألمر مهم وهو قد ال يرغب الكثري من الناس 
يف أن ينضم أوالدهم إىل العصابات، ألّن رسم االشرتاك الذي 
مدمين  إىل  سيتحولون  إما  فهم  باهظ،  ذلك  لقاء  سيدفعونه 
خمدرات أو لصوص أو جمرمني قتلة ، إاّل أّن الكثري من املراهقني 

للعصابات  ينضمون 
األمان  على  للحصول 
واالنتماء  الشخصي 
يف  افتقدوه  الذي 

أسرهم. 
للحفاظ  أفضل طريقة 

على املراهق ...
طريقة  أفضل  إن 
املراهق  على  للحفاظ 

براثن  بني  الوقوع  من 
العصابات واجلماعات اجملرمة ، كما حددها علماء االجتماع 

هو اتباع املبادئ اآلتية :
1-قضاء بعض الوقت معه )باللعب أو القراءة أو مساعدته يف حل 

الواجبات املدرسية(، وإظهار التعاطف مع قضاياه.
أغلقه  أنه  لو  حتى  عامله،  ومعرفة  معه  تواصل  على  2-البقاء 

أمامك، فمن احملزن أن تكون العصابات عائالت بديلة.
3-إّن جعل املراهق يشعر بأنه حمبوب ومقبول بالنسبة ملن هو 

الكثري  يزيل  املنزل،  يف 
انضمامه  إغراء  من 

للعصابات.
ظاهرة  حّل  إّن 
الشباب  احنراف 
هو  فيه  شك  ال  مما 
على  تقع  مسؤولية 
ابتداًء  اجلميع  عاتق 
السّيما  األسرة  من 

وكيفية  األبوان 
وتعاليم  واملثل  القيم  وتربيته على  وتوجيهه  الشاب  التصرف مع 
الشريعة اإلسالمية، ثم مسؤولية املؤسسة التعليمية األكادميية 
ومناهجها وطريقة التعامل مع الشباب، ثم تأتي مسؤولية املؤسسة 
الدينية من خالل ابتكار طرق حديثة يف ايصال الفكرة للشباب 
وحمادثة عقوهلم بطرق علمية واعية بعيدا عن االجرتار والتكرار 
واإلسهاب، إّن اجلميع مسؤول عن القضاء على ظاهرة احنراف 
الشباب، فعلى األَسر تربية أبنائها، كما أّن على الدولة رعاية 
الشباب وتأهيلهم وتربيتهم والقضاء على األسباب اليت تؤدي إىل 

احنراِفهم، وتوفري الفرص املناسبة هلم للعمل واإلنتاج.

ان حّل ظاهرة انحراف 
الشباب مما ال شك فيه هو 

مسؤولية تقع على عاتق الجميع 
ابتداًء من األسرة ثم املدرسة 
واملؤسسات الدينية والدولة ..

الفراغ الكبري الذي يعيشه 
الشباب جعل بعضًا منهم ينظم 
إىل التنظيمات اإلجرامية السيما 

أّن الدولة واملجتمع  قد أهمال 
االهتمام بالشباب وتطلعاتهم

alwelayh.com
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األدوية  لتوفري  واملناشدات  املطالبات  وعن  خريية:  تربعات 
الدهان  فراس  يؤكد  الثالسيميا  ملرضى  الطبية  واملستلزمات 
املرجعية  تربعات  على  واالعتماد  بطيئة  االستجابة  إن  قائاًل: 
الدينية واخلريين هذا فيما خيص مركز األورام السرطانية اما 
املصابون مبرض الثالسيميا وبعد املتابعة والرصد وجدنا معاناة 
مرضى الثالسيميا من األطفال وعدم تواجد صنف الدم للمريض 
واملشكلة الثانية عدم توفر األدوية اخلاصة بعالج الثالسيميا 
ترهق  بأسعار  ولكنها  اخلاصة  الصيدليات  يف  تتواجد  واليت 
من  بالثالسيميا  املصابني  أغلب  وإن  املريض،  ذوي  كاهل 

الطبقات الفقرية جدًا. 
يف  الثالسيميا  مرضى  معاجلة  مركز  اىل  توجهنا  ثالسيميا: 
مستشفى الزهراء والتقينا بالدكتور امحد عبد اهلل الكرعاوي 
مستشفى  يف  الثالسيميا  وحدة  ومسؤول  أطفال  اختصاص 
الزهراء يف النجف األشرف فحدثنا قائاًل :  مركز الثالسيميا 
يتعامل مع أمراض الدم الوراثية اليت تتعلق خبلل خضاب الدم 
او اهليموكلوبني خضاب الدم يعاني من مشكلتني املشكلة 
االوىل يف انتاج كمية خضاب الدم والثانية يف تركيب خضاب 

الدم.
املنجلي  الدم  فقر  والثاني  الثالسيميا  مرض  االوىل  املشكلة 

نقص األدوية:  حتدث لنا فراس الدهان مسؤول ملف الصحة 
النجف  مكتب  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  يف  والبيئة 
األشرف قائاًل:  لغرض االطالع على الواقع الصحي ورصد ما 
يعانيه املواطن من نقص األدوية واملستلزمات الطبية ومن خالل 
األوسط لالمراض  الفرات  ومنها مركز  املفوضية  الرصد يف 
اخلاصة  األدوية  نقص  من  يشكون  أنهم  ووجدنا  السرطانية 
ومت  اإلشعاعية  واجلرعات  السرطانية  األمراض  مبعاجلة 
املطالبة من قبل مفوضية حقوق االنسان بزيادة التخصيصات 
العالج  شراء  وان  الثمن،  باهظة  أصبحت  اليت  األدوية  لتوفري 
من الصيدليات اخلاصة مكلف جدًا واطلقنا مناشدات لكن 

لألسف دون استجابة حكومية هلذا املوضوع.

مرضى الثالسيميا بني آالمهم 
ومعاناة نقص الدواء

حتقيœ : أمري الركاوي

اإلصابة باألمراô املنتقلة وراثيًا أمر öبيعي حدوثه يف أغلب اجملتمعات و مؤمل جدًا أن ûد نقصًا يف 
توفري العالج للمصابني باألمراô املزمنة واليت تتطلب توفري أقصى درجات العناية باملرضى كمرضى 
الرعاية  وغياب  جهة  من   ôاملر آالم  من  بها  املصابون  يعاني  اليت  السرöانية   ôواألمرا الثالسيميا 
الصحية هلم كعدم توفر األدوية وشحتها يف مراكز املعاجلة احلكومية من جهة أخرÓ بينما نـجدها 
متوفرة يف الصيدليات اخلاصة ولكنها بأسعار خيالية ترهœ كاهل ذوي املرضى وأغلبهم من شر´ة 
الثالسيميا  مرضى  لرعاية  توفريه  احلكومة  على  ™ب  ما  ملعرفة   œالتحقي هذا  أعددنا  هلذا  الفقراء 

والتعرÃ على أسباب اإلصابة بهذا املرô املنتقل وراثيًا.

56

 العدد 145- لشهر ربيع اثلاين 1442ه



مرض  من  وخلوهم 
الثالسيميــــــــا على اعتبار  أن 

نسبة محل الثالسيميا يف العامل 
من 1% اىل 11%  يعين من كل 
100 شخص نشخص فردا مصابا.

امحد  الدكتـــــور  ويضيف  الزواج:   قبل 
عبــــــــــد اهلل فيقول:  مت العمل على خطوة فحص 

مرض  يفحص  واالنثى  الذكر  من  فكل  الزواج  على  املقبلني 
أو  للمرض  حاماًل  تبني  إذا  الثالسيميا  ومرض  واأليدز  الكبد 
مصابًا به أو خطيبته مصابة او حامله للمرض نقدم هلم نصيحه 
إنه ممكن زواجكم يؤدي إىل والدة أطفال مصابني بالثالسيميا 
الثالسيميا لكي  يلتقي مبرضى  الثالسيميا وجنعله  له  ونشرح 

يرتاجع عن قرار الزواج ويبحث عن زوجة أخرى.
يف حال تزوج الشخص وجاء للفحص أي بعد عقد قرانه عند 

رجل دين. 
ننصحه بعدم إجناب األطفال لكي ال يصبح املريض عبئًا على 
أهله ويف بعض الدول حاليا يكون الفحص خالل احلمل إذا مت 
تشخيص إصابة اجلنني بالثالسيميا يتم إسقاط احلمل واملرحلة 

الثالثة زرع النخاع وهذه غري متوفرة هنا.
نستقبل  قائاًل:  اهلل  عبد  امحد  الدكتور  لنا  يؤكد  معوقات: 
يوميا 30 اىل 40 مريضا واحيانا يصل العدد إىل 50 مريضا أي 

استهالكنا من 30 إىل 40 قنينة دم كل يوم. 
جماني  الثالسيميا  ملرضى  الدم  إعطاء  النجف  حمافظة  ويف 
ال  الصحي  ووضعهم  لعوائلهم  املادي  الوضع  صعوبة  والسبب 
يسمح بالتعب لذلك مت اقرار توفريه جمانا، ومعرقالت ذلك بني 
الدم وتاتي محالت  فرتة وأخرى نقص فصيلة أو فصيلتني من 

للتربع بالدم. 
شراء  نستطيع  وال  الطبية  والتجهيزات  األدوية  نقص يف  هناك 
التربعات  ونلجأ إىل  ونناشد احلكومية وهي بطيئة جدًا  ذلك 

بشراء ادوية على احلساب اخلاص أو تربعات اخلريين.
على اجلهات املعنية يف وزارة الصحة العمل على توفري احتياجات 
األدوية  من  السرطان  ومرضى  الثالسيميا  مرضى  االستجابة 
واملستلزمات الطبية بشكل عاجل ألن شراء ذوي املرضى للعالج 
من الصيدليات اخلاصة مكلف ماديًا وهم األغلب من الفقراء 
إجراء  بعد  إال  الزواج  بعدم  وتعريف  تثقيف  ندوات  إطالق  مع 
فحوصات الدم لعدم إجناب أطفال مصابني بهذا املرض اخلطري.

النجف فهي  أمــــــــا على مستوى  البصرة  وترتكز يف حمافظة 
متتاز بكثرة مرض الثالسيميا.

ويضيف الدكتور امحد عبد اهلل فيقول:  الثالسيميا وهي ثالس 
حبر وإمييا يعين مرض فقر دم وترتجم فقر دم البحر األبيض 

املتوسط. 
بوقت  احلمراء  الدم  بتكسر كريات  يتميز  الثالسيميا مرض 
يوما   120 تعيش  احلمراء  الدم  كريات  عن  واملعروف  مبكر 
لكن هذا املرض جيعل هذه الكريات تعيش فرتة قصرية من 

عمرها قد تصل إىل أسبوع أو أسبوعني. 
منها األلية املرضية سبب احتياج املريض إىل الدم كل إسبوعني 

أو ثالثة أسابيع.  
أهم مشكلة يف مرض الثالسيميا هي فقر الدم فطاملا يتكسر 

الدم وترتاجع نسبة الدم يصبح فقر دم.
أعراض: ويسرتسل لنا الدكتور امحد عبد اهلل  ذاكرًا األعراض 
اإلصابة قائاًل:  يصبح املريض شاحب الوجه مع ارتفاع الريقان 
املرض  هذا  بسبب  وشحوب  صفار  أبو  ويصاحبه  اجلسم  يف 
ويعاني املريض من انتفاخ يف البطن وتضخم يف الكبد والطحال 
وتضخم يف العقد اللمفاوية وتبدأ أعراض املرض بعد ستة أشهر. 
بسبب فقر الدم يفقد املريض الشهية ويصاب بالغثيان والنحول 
والتعب مضافا إىل تراكم احلديد يف اجلسم الذي يأتي من نقل 
الدم املتكرر من تكسر الدم من زيادة امتصاص احلديد عن 
طريق اجلهاز اهلضمي وهذا يؤدي اىل تراكم احلديد يف اجلسم 
احلر يف اجلسم كالغدد  احلديد  إىل ضرب  بالنتيجة سيؤدي 

الصماء واجللد ومنها اماكن اخرى.
مضاعفات خطرة:  وعن املضاعفات األكثر خطورة حيددها لنا 
الكتور امحد الكرعاوي فيقول: خلل يف وظائف الغدة الدرقية 
ينتج هبوط يف الغدة الدرقية والغدة النخامية ويؤدي اىل نقص 
الناجتة  املضاعفات  ناهيك عن  متقزما  املريض  ونرى  النمو  يف 
من نقل الدم الذي قد يؤدي إىل أصابة املريض بالتهاب الكبد 

الفايروسي.
العالج: يؤكد الدكتور أمحد الكرعاوي أن العالج الرئيسي 
هلذا املرض هو نقل الدم لكي حنافظ على نسبة دم ثابتة او 
احلياتي  املريض وسلوكه  ثابتة لكي حنافظ على حياة  شبه 
مثال الطفل يف املدرسة ولديه دوام ينبغي أن تكون نسبة دمه 
جيدة لكي يستمر يف اداء عمله اليومي، والفيتامينات املنشطة 
ضرورية لنخاع العظم وفيتامني )d( والكالسيوم بني فرتة وأخرى 
حياتهم  على  واحملافظة  املناعي  العوز  بسبب  خاصة  ولقاحات 
بسبب االلتهابات الشديدة، والعالج الوحيد الشايف للمرض هو 
زرع النخاع وهذا له ضوابط علمية خاصة وهذا حاليا غري متوفر 

يف العراق.
إحصائيات: وعن نسب اإلصابة بهذا املرض يشري الدكتور أمحد 
عبد اهلل قائاًل:  وصلت حاالت اإلصابة بالثالسيميا من  1250 
إىل 1300 يف حمافظة النجف األشرف ويف عموم العراق جتاوزنا 

23 الف اىل 24 الف مريض بني منجلي وبني ثالسيميا تقريبًا.
الوقاية من هذا املرض يؤكد الدكتور  وعن كيفية  الوقاية: 
امحد عبد اهلل قائاًل: إنه مرض وراثي ينتقل عن طريق األبوين 
وتدعى وراثة متنحية أي انه حيتاج جينا من األب وجينا من االم 

وزواج االقارب وحتى األجانب ملن حيمل نفس اجلني.
الزواج  على  املقبلني  فحص  املرض  من  للوقايــــــة  اخلطــــــــوة 
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املرأة اكثر عنفًا 
لجنسها من الرجل

كيف نحول امللل اىل 
طاقة إيجابية؟

مقياس صالح املرأة

هل الصداقة ضرورة 
للمرأة؟

املوت البطيء لعقول 
أبنائنا

اعداد:
وحدة  االعالم النسوي



من  ألكثر  موظفة  أنا  تقول:  البياتي)موظفة(  سهى 
عشرين عامًا واجهت عنفا من املرأة أكثر من الرجل 
الناجحات  على  حتقد  املرأة  واحلسد،  الغرية  بسبب 
ظاهر  زينب  الرجل،  من  أكثر  ألذيتهن  وتسعى 
)معلمة(: تقول أول جتربيت املهنية كانت يف مدرسة 
للبنني مل أعاني ما عانيته يف مدرسة البنات، كانت 
)املديرة واملعاونة( يشكلن فريقًا خيطط للحرب على 
األخريات من الكادر وخاصة الناجحات منهن، صرت 

أكره التعامل مع النساء بسبب مـــــــــا عانيته منهن، 
كثريا  للعنف  تعرضت  تقول:  مؤيد)مدرسة(  ضحى 
واملهنية لكن هذا  الشخصية  النساء يف حياتي  من 
ال يعين أن الرجل مسامل دائما، الرجل يكون عنيفا 
يف الغالب عندما يتعرض لظلم أو أذية عكس بعض 
النساء تكون مؤذية بسبب وبدونه بعضهن خطرات 
اىل درجة ال تأمن معهن بأي شكل من األشكال، 
زهرة مطلك: تقول فصلت من وظيفيت بسبب إحداهن 

املرأة أكثر عنفًا لجنسها 
من الرجل

رملة الخزاعي

املرأة أكثر  العنوان غريبًا بعó الشيء لكن هذه حقيقة هلا مصاديœ حية يف اجملتمع، فهل  قد يكون 
 Zعنفا مع جنسها من الرجل وملاذا

نسمع قصصًا خمتلفة من ربات بيوت وموظفات يشكني ظلم بعضهن لبعó، ما حقيقة كون املرأة أكثر 
عنفا على جلنسهاö Zرحنا سؤاال على §موعة من النساء بني ربات بيوت وموظفات ووجدنا أغلب االجابات: 
إن املرأة العاملة أكثر عرضة ل˘ذÓ من Üميالتها ووجدنا كثريا من ربات البيوت معنفات من قريباتهن.. 
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وكان  ما  أمرًا  حاكت  اليت 
سبب فصلي من الوظيفة ال لسبب 

البيت  سوى أني متفوقة عليها، وربة 
)ن - ع( اليت مل تفصح عن امسها: قالت 

بنربة عالية تعرب عن حرقة يف داخلها: مل أَر 
ظلمًا يف حياتي وعنفًا بقدر ما تعرضت له من 

الرغم من إحساني هلا  )أم زوجي( على  محاتي 
وخدمتها، انا اعتقد أن املرأة تكون أشد قساوة 

من الرجل إذا كان الدافع غرية أو حسد.
إداري  مركز  يف  النساء  من  مبجموعة  التقينا 
لنقف  عملها  يف  مسؤولة  وإحداهن  وظيفي  أو 
مع  التعامل  شديدة  جعلتها  اليت  األسباب  على 
نذكر  مل  خصوصياتهن  وحلفظ  موظفاتها 
أمسائهن أشرنا هلا برموز، )م.ح( : تقود جمموعة 
من املوظفات وهي شديدة معهن تصدر عقوبات 
السبب  عن  سألناها  وعندما  األسباب  ألبسط 
يف  منضبطات  غري  النساء  من  كثري  قالت: 
ومسؤولياتهن  احلياة  ضغوط  بسبب  عملهن 
الكثرية وجربت أن اتعامل معهن بلني مل ينفع 
انتقلت إىل أسلوب الشدة ومل أعنف إحداهن بال 
سبب، اما )ح . ن( : تتعامل بشدة وقسوة حتى 
طريقة كالمها هجومية سألناها عن سبب هذه 
الصفات اليت تتصف بها قالت : يف بداية عملي 
الرجال فصرت أختذ  مع  أتعامل كثريا  كنت 
هكذا  طبعي  صار  حتى  دائما  الشدة  أسلوب 
حتى يف البيت لكين مل أظلم أحدًا وكل فعل 
يصدر مين هو ردة فعل على تصرفات املوظفات، 
اجلدة أم عباس: شديدة على زوجة ابنها وترى 
أمها  من  ورثته  فهي  صحيح  هذا  تعاملها  أن 
اليت كانت تقود أربعة رجال مع زوجاتهم بهذا 
االسلوب وترى أنه ناجح وتذكر السبب بلهجتها 
اجلنوبية )خلف زمل ونسوان بيهم حظ( فهي ترى 

العنف عنصرًا مهمًا يف تسيري أمور احلياة.
النفس  بعلم  املختصة  على  اآلراء  هذه  عرضنا 
م.م رقية عبد اهلادي فأوجزت األسباب بنقاط: 
لبعضهن  النساء  لتعنيف  االول  السبب  أن  ترى 
يعود للغرية اليت تنشأ نتيجة عدم الثقة بالنفس، 
فتتحول من شعور إىل فعل إذ تسعى لتعنيف غريها 
تشعر  الذي  النقص  لتسد  املنتصرة  هي  لتشعر 
السبب  هي  النفسية  األمراض  من  وكثري  به، 
لكن السبب األول هو عدم وجود ثقة بالنفس 
بالنقص عند  الشعور  بالنقص، وعقدة  والشعور 
يدمر  كاسر  وحش  إىل  حتوهلا  النساء  بعض 
تدل  كثرية  جتارب  وهناك  امامها  من  كل 
على ذلك، فمنهن من تؤذي أطفاهلا ومنهن من 
اليت  الشديدة  العاطفة  رغم  وأمها  أختها  تؤذي 
وجدت يف تكوينها، عالج هذه األمور مجيعها 
وحسب  والقناعة،  به  والثقة  باهلل  اإلميان  هو 

خرباتي وجتاربي البسيطة أجد أن القناعة والثقة 
املطلقة باهلل ختلق انسانًا سويًا يف كل تعامالته 
وسلوكياته، وهناك سبب آخر وهو الرتبية، وال 
خيفى ما للرتبية من أثر كبري على سلوك الفرد 
وإن تقدم بالعمر، أما الدكتورة أمل احلسيين 
ترى أن املرأة عندما تصبح يف مركز أو مكان 
قيادي تصبح يف مرحلة مهمة من مراحل حتقيق 
وادراكًا  ووعيًا  نضجًا  أكثر  فتصبح  الذات 
وعارفة  مطلعة  ستكون  فهي  شيء،  كل  يف 
خبصائص ومهارات من حوهلا فإذا أصبح لديها 
إشباع مهين تعاملت بإنصاف وإذا أحست بالنقص 
ظلمت وتعاملت بعنف وقساوة فهي تعوض نقصها 
بهذه األخالقيات والسلوكيات وهذا ما وصلت 

له عن جتربة عملية. 
سببه  يعود  سوي  غري  لإلنسان  سلوك  كل 
سواء كان   وترويضها  النفس  تهذيب  عدم  إىل 
ترتك  مل  اإلسالمية  فالشريعة  امرأة،  أو  رجاًل 
صغرية وال كبرية إال وقننتها ووضعت هلا حدودا 
يتخبط  االنسان  جيعل  اتباعها  وعدم  وقوانني 
عالجاتها  النفسية  واألمراض  تصرفاته،  يف 
عرف  فإذا   ، الشريعة  تعاليم  اتباع  يف  تكمن 
التعامل  يف  الشرعية  وحدوده  تكليفه  االنسان 
أما  يقصر  ومل  يعنف  ومل  يظلم  مل  اآلخر  مع 
يف  ويغوص  يتخبط  سيبقى  جاهال  كان  إذا 
أن  جيب  بل  فقط  املعرفة  تكفي  وال  فشله، 
من  وبهذا خيلص  يعرف،  ما  ليطبق  اهلل  خياف 
مجيع اآلفات النفسية والعيوب األخالقية، فكل 
املرضى النفسيني يعود سبب مرضهم إىل نقص 
وحدها  املرأة  وليست  باهلل،  والثقة  املعرفة  يف 
بأكمله  اجملتمع  نفسية،  من مشكالت  تعاني 
يعاني من كثري التخبطات نتيجة اتباعه أوهامًا 
بعيدة عن الشريعة االسالمية فالعودة اىل الدين 
اليت  املشكالت  لكل  عالج  مبثابة  احلقيقي 

نعاني منها يف اجملتمع.
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الســبب االول لتعنيـــــــــف 
النساء لبعضهن يعود للغرية 
اليت تنشــأ نتيجة عدم الثقة 
بالنفس، فتتحول من شــعور 
إىل فعــل إذ تســعى لتعنيف 
غريهــا لتشــعر هــي املنتصرة 
لتسد النقص الذي تشعر به

أنــا موظفــة ألكثــر مــن 
عشــرين عامــًا واجهت عنفا 
من املــرأة أكثر مــن الرجل 
واحلســد،  الغــرية  بســبب 
املــرأة حتقد علــى الناجحات 
وتســعى ألذيتهــن أكثر من 

جل لر ا



رزق  هو  بل  بالكلمات،  وال  باملال  ُيشرتى  ال  احلقيقي  الصديق 
بهبة اهلل ملن يشاء، وهو زهرة منتقاة من بستان احلياة الذي يغّص 
بالكثري من البشر، فالبعض حُيسن اختيار أصدقائه، فيقطف 

من بستان األصدقاء أمجل الزهور والثمار.
وقد يكون للشخص أقارب من نفس العمر ابنة عمه أو ابنة خالة 
لنا  ليس  معاشرتهم  ,لكن هؤالء أشخاص جمربة على  أخت  أو 
القرار يف اختيارهم أما الصديقة فهي تؤأم الروح, وال ميكن أن 
ختلق صداقة مباشرة أو أن جتدين نصفك اآلخر يف وقت قصري, 
وللصداقة  معاني كثريه منها تبادل املوده واإلخاء واألسرار بني 

طرفني متماثلني كل منهم يثق باآلخر.
تأثري  فهو صاحب  منا  حياة كل  التوازن يف  أداة  هو  والصديق 
عليه حني منر  نتكئ  الذي  الصدر احلنون  وهو  ونفوذ وسلطة 
مبشكلة أو حمنة أو ضائقة. والصديق احلقيقي هو أحد مصادر 

السعادة اليت ال تقدر بثمن يف احلياة. 
لذا جيب أن ختتاري صديقتك حبكمة وحبذر، كي ال تقعي يف 
نهاية األمر يف اختيار الصديقة اليت تكون سببا يف املشاكل  

بداًل من حلها.
وليست كل صداقه هي الصداقة املطلوبة فهناك صداقات تدوم 
مع العمر عرب مراحل احلياة فنجد أن هذه الصداقة هي األمنت 
حنسن  ولكي  آخر  إىل  جمتمع  من  الصديقات  انواع  وختتلف 

اختيار الصديقة جيب علينا معرفة هذه األنواع.
فهناك صديقة ترمــمـك و تنتشلك من ضياع وتكون عونا لك يف 
أصعب الظروف كأنها ضلك حيث متنحك قلبا حنونا وترشدك 

اىل طريق النجاة كلما ضللت الطريق.
بكلماتها  تهدمك  صديقة  فهي  الصداقة  من  اآلخر  النوع  أما 
,حيث تهد بنيانك القوي وتكسر حصونك املنيعة وتشعل النريان 

يف حياتك وتعيث اخلراب يف أعماقك وتدمر كل األشياء فيك.
حيث أثبتت دراسة أجراها بعض املتخصصني يف علم النفس أن  
االتصال باألصدقاء يرفع نسبة هرمون )األوسيتوسني( وهو الذى 
)السريوتونني(  هرمون  باآلخرين، كذلك  التمسك  على  يساعد 

الذى  املزاج. وأخريًا هرمون اإلندروفني  الذى يعمل على تنشيط 
يساعد على املرح والسعادة، وكلما زاد اإلقرتاب من األصدقاء 

كلما زاد اإلحساس بالراحة والسرور.
بني  الربط  حول   وحبوث  دراسات  االطباء  بعض  أجرى  وقد 
الصداقة والصحة، وتتضمن هذه النظريات أن االصدقاء اجليدين 
يشجعون أصدقائهم على اتباع أساليب حياة صحية أكثر، وعلى 
ويعززون  إليها.  احلاجة  عند  اخلدمات  وتقديم  املساعدة  طلب 
مهارات التأقلم مع املرض واملشاكل الصحية األخرى. واألصدقاء 
اليت حتمي  الفسيولوجية  املسارات  على  فعليًا  يؤثرون  اجليدون 
الصحة فعليِك أن تالحظي التغريات اليت تطرأ على صحتك واليت 
أنت يف غفلة عنها ملشاغل احلياة ,فهي تنبهك إىل إصفرار الوجه 

أو اخلمول الذي تصابني فيه بعض احليان .
وقد رأى بعض املتخصصني يف هذا اجملال أن املرأة بأمس احلاجة 
إىل صديقة تكون هلا عونا تلتجأ اليه عند تعرضها اىل مشاكل 
االحيان جترهم  بعض  يف  األهل  أن  ,حيث  اهلل  سامح  ال  عائلية 
العاطفة ويندفعون إىل قرارات ال تنصب يف صا� الفتاة أو املرأة 
على العموم لكن رأي الصديقة الوفية يكون صائبا من خالل 
معاشرتها للحالة ,فهي ظلك الذي يرى ما ال ترينه وميكنها اعطاء 
الصداقة  و  وإخالص  وبكل حب  مقابل  دون  والنصيحة  الدعم 
احلقيقية مصدر قّوة فمن ميلك صداقة حقيقية وأصدقاء أوفياء 
يدرك جيِّدًا أّن إىل جواره أشخاص ميكن الوثوق بهم يقّدمون 
له الدعم النفسي واملادي واملعنوي يف كّل وقت وحتت أي ظرف 
إىل جانب ذلك إّن األصدقاء هم مرآة لنا فهم يواجهوننا بعيوبنا 
ونواقصنا وأخطائنا ويقّدمون النصيحة الصادقة النابعة من احلّب 
اإلنسان  حياة  يف  الصداقة  أهمّية  تكمن  وهنا  علينا  واخلوف 
األمام  إىل  دفعنا  دائمًا  حقيقني حياولون  أصدقاء  وجود  وفوائد 

وتقديم النصيحة املناسبة لنكون يف أحسن حال.

هل الصداقة 
ضرورة للمرأة؟

نعيمة كاظم 
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اهلل سبحانه وتعاىل قد بعث النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( وفضله على األنبياء مجيعًا 
ونشر رسالته اىل الناس مجيعًا ومبحمد )صلى اهلل عليه وآله( أخرج  الناس من الظلمات 
العرب  اليت كانت عند  املفاهيم  الكثري من  الدين اإلسالمي وصحح  ونشر  النور  اىل 
قدميًا ومن هذه  املفاهيم نظرة اجملتمع للمرأة وحتريرها من القيود  اليت كانت حتيط 
بها يف زمن اجلاهلية والتخلص من قيودها وأمرها بالعفة واحلياء لتحافظ على نفسها 
وحتميها لتجعل من هذه العفة واحلياء سورا حيميها من ضعاف النفوس فهاتان الصفتني 
من أمجل الصفات اليت جيب أن تتحلى بها املرأة املسلمة واليت أمر بها اإلسالم وأقرها 
وحبب تواجدها عندها وهذا ما أكده الرسول األعظم حممد )صلى اهلل عليه وآله(: » إن 
لكل دين خلقًا وخلق اإلسالم احلياء«)ميزان احلكمة: ج 717/1( لكن مع األسف فإن 
التطور واهلجمة الغربية ضد االسالم  متثلت يف َشبهات طرحت حول عفة املرأة املتمثلة 
باحلجاب  فاحلياء والعفة يعتربان مبثابة احلصن  الذي حيمي املرأة ويصونا كرامتها 
احلميدة  الصفة  بهذه  واحلكماء  الشعراء  تغنى  وقد  الفحشاء  من  سلوكها  وحيفظا 
احلياء  كسا  »من  ينشد  إعرابيا  مسعت  األصمعي  فيقول  املرأة  يف  تواجدها  وضرورة 
ثوبه مل يَر الناس عيبه »ويف قرآننا الكريم قدم اهلل سبحانه وتعاىل صورا عدة للنساء 
العفيفات الصاحلات املتميزات بالعفة واحلياء ومن أمثلتها ما جاء يف قصة نيب اهلل موسى 
ولقائه مع ابنيت النيب شعيب )عليه السالم( اللتني مل تسقيا بسبب زحام الرعاة حول البئر 
وقالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاة  فاحلياء والعفة هلما أثر على سلوكيات وتصرفات 
املرأة يف مجيع جماالت احلياة فتعتربهما مقياس من املقاييس اليت جتعل من املرأة مرأة 
العفة اليت تكون عن  أنواع عديدة ومن أهم هذه األنواع  صاحلة ومسلمة حقًا وللعفة 
احملارم واملقصود بها الكف عن حمارم املسلمني واليت تعين عدم االقرتاب من احلرام 
باي شكل من األشكال والنوع اآلخر وهو االبتعاد عن املعاصي واآلثام والبعد عن ظلم 
الناس وخوف اهلل سبحانه وتعاىل وللعفة مظاهر عديدة من أهمها االبتعاد عن املعاصي 
مصافحة  أو  الصوت  ترقيق  وعند  املعاصي  ارتكاب  من  النفس  حلفظ  البصر  وغض 
الرجال األجانب وعدم التربج وإظهار الزينة اليت حرم اهلل إظهارها لغري الزوج واحملارم. 

يف  وضروريًا  مهمًا  دورًا  الرتبية  متثل 
املرحلة األوىل من حياة الطفل ألن األعمال 
اليت يقوم بها ألول مرة تكون خارجة عن 
يتعلم  الرتبية  خالل  ومن  وبعفوية  إرادته 
هذا  أن  فيعرف  املختلفة  السلوكيات 
فيتجنبه،  خطأ  وهذا  به  فيقوم  صواب 
وألهمية الرتبية فإن أغلب األسر تلجأ اىل 
أساليب شتى من أجل تعميم السلوكيات 
الصائبة بني أبناءها وأفضل الطرق اتباعا 
حتى  والرتهيب  الرتغيب  هو  الرتبية  يف 

يعتاد الطفل على السلوك السليم.
ولكل  واملادي  املعنوي  نوعان:  والرتغيب 
الرضا  فابتسامة  درجاته  منهما  واحد 
والثناء،  والضم،  والتقبيل  والقبول، 
هي  الطفل  ُتبهج  اليت  األعمال  وكافة 

ترغيٌب يف العمل.
اإلثابة  تقديم  أن  الرتبويني  بعض  ويرى 
نرتقي  حتى  أوىل  املادية  على  املعنوية 
بالطفل عن حب املادة، وبعضهم يرى أن 
تكون اإلثابة من جنس العمل، فإن كان 

العمل ماديًا نكافئه ماديًا والعكس.
الدراسات  أثبتت  فقد  الرتهيب  اما 
وأن  الرتهيب  إىل  املربي  حاجة  احلديثة 
يستمر  والداه  معه  يتسامح  الذي  الطفل 
السلوك  يصحح  والعقاب  إزعاجهما،  يف 
تبدأ  درجات  له  والرتهيب  واألخالق، 
والعتاب  الغضب  ونظرة  الوجه  بتقطيب 
واحلبس  واهلجر  املقاطعة  إىل  ومتتد 
واحلرمان من اجلماعة أو احلرمان املادي 
والضرب وهو آخر درجاته وجيدر باملربي 
اإلمكان  قدر  الطفل  ضرب  يتجنب  أن 
وإن كان ال بد منه ففي السن اليت مييز 
فيه ويعرف مغزى العقاب وسببه فالطفل 
إن اخطأ إذا حدث ذلك للمرة األوىل فال 
الضوابط  واهم  ويوجه.  يعلم  بل  يعاقب، 
اليت تتبع يف طريقيت الرتغيب والرتهيب 
هي االعتدال يف الرتغيب والرتهيب وعلى 
دون  التهديد  من  يكثر  ال  أن  املربي 
استهتاره  إىل  سيؤدي  ذلك  ألن  العقاب؛ 
فعليه  بذلك  املربي  أحس  فإذا  بالتهديد، 
واحدة ليكون  ملره  ولو  العقوبة  ينفذ  ان 
اإلثابة  يف  االعتدال  عن  واخلروج  مهيبا. 
قناعة  عدم  إىل  ويؤدي  الطمع  إىل  يعود 

الطفل إال مبقدار أكثر من السابق.

مقياس صالح املرأة
أمل عبدالحسني

ندى عبد الحسن

من أجل 
سلوكيات صائبة
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آبائنا  قبل  من  مسامعنا  على  تردد  قديم  مثٌل  ساحب  الصاحب 
اثر  باختيار األصدقاء ملا هلم من  للتأني  وأجدادنا لغرض إرشادنا 
سلوكنا  على  تأثري  له  عنصر  فكل  الشخصية  سلوكياتنا  يف 
كما لألسرة واملدرسة والشارع واجلامعة وغريها، نرى لألصدقاء 
تأثريًا فعااًل على سلوكنا الشخصي، فاألصدقاء هلم دور فعال يف 
تكوين سلوكياتنا الشخصية، إذ أنه على الرغم من رقي عالقة 
الصداقة وأهميتها يف حياه االنسان اال أن بعضنا قد يقع ضحية 
االختيار اخلاطئ فيؤثر سلبًا على حياته ويف هذا اجلانب أكدت 
متباداًل  تأثريًا  أن لألصدقاء  النفسية عن  االختصاصية  الدراسات 
النشاط  به  نقصد  هنا  السلوك  البعض،  بعضهم  سلوكيات  على 
العقلي أو اجلسمي أو االجتماعي فالصديق الذي يكون على خلق 
ودين يعترب هبة ونعمة من اهلل عز وجل فهو مرآة عاكسة لصديقه 
من  نكتسب  جيعلنا  األصدقاء  هؤالء  مبثل  االختالط  ومبجرد 
أسلوبهم سلوكيات احلياه الصحيحة وطباعها املتكاملة، فأسلوب 
التعامل مع اآلخرين ومع األزمات  اإلنسان يف احلياه وطريقته يف 
واألحداث اليت تواجهه هي اليت حتدد سلوكه الشخصي ففي هذا 
لنا  واملفيد  الصا�  الصديق  أساسيات ألختيار  اجملال هناك عدة 
يف طريق احلياة فالصداقة اليت تنشأ هلل ال تبقى إال بطاعته ولن 
تزكو إال ببعد الصديقني معًا عن النفاق واحلسد والفساد وملعرفة 
من  الكثري  أن  احلياة  يف  جند  الصا�  الصديق  اختيار  كيفية 
سنواتهم  يف  خصوصًا  الصداقات  تكوين  يف  يرغبون  األشخاص 
األوىل من العمر وعلينا عند اختيار الصديق حبكمة أن ال نتسرع  
ونتمهل يف االختيار ألجل معرفة طباعهم وسلوكياتهم وأفكارهم 
فيما  األفكار  يف  التقارب  مدى  نلحظ  األمور  هذه  معرفة  فبعد 
بينهم فأنعدام التقارب الفكري يؤثر على األمور املشرتكة اليت 
جتمعهم يف احلياه اليومية كاآلراء والقرارات وغريها الكثري اليت 
تؤثر بالتالي سلبًا على صداقتهم ال ننسى أيضًا أن أساس الصداقة 
هو االحرتام  املتبادل من الطرفني الذي يعد اجلوهر االساس لنجاح 
تكون  العنصر  هذا  غياب  حال  ففي  واستمراريتها  الصداقات 
الصداقة عبارة عن عالقه فارغة ختلو من األساسيات اليت تقومها 
،وهناك ايضًا نوع من الصداقات احلقيقية يتم اكتشافها من خالل 

التجارب واألزمات اليت مير بها اإلنسان.
فالصداقة تعتمد على قوة العقائد ومسو األخالق، وخري من يستديم 
العالقات  فخرباء  والفضيلة  اخللق  على  تربوا  من  عشرتهم  املرء 
اإلنسانية يقرون عوامل تشكل الشخصية لعوامل التنشئة األسرية 
عملية  خالل  من  السوء  لرفاق  التأثري  يربز  وهنا  االصدقاء  ودور 
يف  الضعف  من  يعانون  الذين  تصيب  اليت  والتقليد  احملاكاة 
الشخصية على عكس اإلنسان املتوازن الذي نراة يتأثر ويؤثر يف 
من حوله ففي هذا اجلانب يكون التقليد غري مؤثر بشكل سليب 

على العكس من الشخص الضعيف الشخصية 

محاسية  وهتافات  صاخبة  موسيقية  إيقاعات  وسط 
من  والتخلص  الفوز  إحراز  على  الالعبني  لتشجيع 
املنافس له إما بالدهس أو القتل او إلقائه من مكان 
الضباب،  يلفها  أو مطاردة األشباح يف غابات  مرتفع، 
هذا ما تقدمه لنا األلعاب اإللكرتونية املبتكرة اليت 
إيذاء  طريق  عن  الثبات  حتقيق  اىل  الالعبني  تدفع 
اآلخرين، فأصعب األشياء هي مواجهة عدو تسلل اىل 
منزلك وأصبح صعب االستغناء عنه، فالدراسات العلمية 
اإللكرتونية  األجهزة  خطورة  مدى  أثبتت  احلديثة 
على  الذكي  واهلاتف  الرقمية  األلواح  مثل  احلديثة 
عقول األبناء لكونها متثل خطورة على صحتهم، كما 
النفسية  الصحة  على  تأثريها  مدى  أنها كشفت عن 
ومدى قدرتها على التواصل مع الناس والبيئة احمليطة 
الكثري  وغريها  نايت  والفورت  البوجبي  فلعبة  بهم، 
من األلعاب اإللكرتونية متاحة على اهلواتف الذكية 
اإلنرتنت  شبكات  عرب  وبناتنا  أبنائنا  بني  وانتشرت 
املخيفة فأكد أكادمييون وخرباء األلعاب اإللكرتونية 
لدى  املعرفية  املهارات  األلعاب  بعض  تعزيز  على مدى 
األطفال وتنمية الذكاء لدى العبيها إال أن هلا العديد 

العامل  يف  اجملتمعات  تعيشها  اليت  الظروف  ظل  يف 
أمجع من تعطيل الدوائر والدوامات يف كافة مرافق 
احلياة, واللجوء إىل اجللوس يف البيوت وعدم اخلروج 
اال للضرورة حفاظا على سالمة الشخص, ورغم تعدد 
وسائل الرتفيه والتسلية اليت توفرت على حنو واسع يف 
أحيان  ينتابنا يف  بامللل  الشعور  أن  إال  األخرية،  اآلونة 
كثرية، ويدفعنا للشعور بالضيق الذي ينتهي يف بعض 
األحيان إىل حماولة تفريغ الطاقات إىل عادات سلبية، 
ومنها املشاكل العائلية اليت تتفجر كل حلظة وبدون 

سبب.
ويعزو العديد من األشخاص هذه املشاكل اىل  امللل 
ينتج  بها، مما  للقيام  أعمال  أية  وجود  وعدم  والفراغ 
به،  حييطون  من  على  بالتالي  تؤثر  سلبية  طاقة  عنه 
وقد يلجأ الكثريون إىل هواتفهم الذكية للتخلص من 
وبرامج  ألعاب  تطبيقات  من  توفره  بامللل، مبا  الشعور 
للتواصل االجتماعي، لكن الدراسات  دردشة ومواقع 
احلديثة أثبتت أن اللجوء إىل التكنولوجيا ميكن أن 

يزيد الضغط النفسي الناجم عن امللل.
وثيقة  وجود صلة  هناك  أن  النفسيون  الباحثون  ويرى 

الصداقات وأثرها يف سلوكنا الشخصي
م . م زينب القصري 

ندى العكايشي

رسل غانم

املوت البطيء لعقول أبنائنا

كيف نحول امللل اىل طاقة إيجابية؟
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من السلبيات أبرزها جذبهم اىل ممارسات ختالف 
األفكار  الرتويج  على  وتعمل  والتقاليد  العادات 
جمتمعنا  على  والدخيلة  املتطرفة  واألخالقيات 
التيار  وجه  الوقوف يف  املربني  على  فالبد  وديننا 
على  اإللكرتونية  األلعاب  املتمثل خبطورة  اهلادم 
الكثري من القيم واملبادئ اإلنسانية اليت ختالف 
تعاليم ديننا وطبيعة جمتمعنا الشرقي يف الكثري 
وغرس  أبنائنا  بعقول  التالعب  أبرزها  األمور  من 
فتبيح  جمتمعنا  ألخالقيات  خمالفة  أخالقيات 
بني  واالختالط  األخالقية  وغري  القبيحة  املناظر 
اجلنسني كما ينتج عنها إدمان الشباب واألطفال 
عالقاتهم  قطع  يف  هذا  ليتسبب  سواء  حد  على 
قادرين  غري  ضعافا  أشخاصًا  وخيلق  االجتماعية 
على التأقلم مع احلياه الطبيعة كونهم عملوا على 
تكوين عاملهم له مع أساطري الوهم اخلاص بهم، 
فهي ليست انفتاحًا غلى ثقافات الغري كما يروج 
أسرار  ملعرفة  بيتك  لداخل  عدو  تسلل  وإمنا  هلا 
اإلجرامي  السلوك  فنجدها متجد  املغلقة  البيوت 
عن  فضاًل  مباشر  غري  بشكل  لالعبني  وتورثه 
األلعاب،  هذه  تتضمنها  اليت  واأللفاظ  اإلمياءات 
أخريا إن األلعاب اإللكرتونية حتمل الكثري من 
املخاطر االجتماعية والدينية وحتى الصحية اليت 
للمراهقني  العلمي  التحصيل  تدهور  عنها  ينتج 
املدمنني عليها وهذا األمر يدعو إىل تدخل األهل 

بني الشعور بامللل من جهة والقدرة على اإلبداع من جهة أخرى, 
تعلم مهارات  أو  للفرد من ممارسة هواية حيبها،  حيث ميكن 
مثل  الصحيحة  بطرقه  الكريم  القرآن  قراءة  تعلم  مثل  جديدة 
القرآن،  تعليم  مع  اإللكرتوني  التواصل  عرب  والرتتيل  التجويد 

فتعلم مهارات جديدة يعزز من شعور الرضا عن النفس لديك.
الشعور بامللل ال يعفي الشخص من القيام بواجباته، فعوضا عن 
تأجيل املهام املوكلة إليه عند شعوره بامللل، حياول حتويل هذا 
امللل إىل دافع إلنهاء أعماله وواجباته، فهناك بعض األعمال اليت 
ميكن أن تقوم بها من تصليح أو إعمار داخل املنزل أو تنظيم 
احلديقة  إذا كنت مشغواًل عنها أو مل تسنح لك الفرصة للقيام 

بها.
ويقول الباحثون أن وجود الشخص يف حالة من امللل يدفعه هذا 

يف رقابة أبنائهم وعدم تركهم فرائس سهلة ملثل 
هذه األلعاب املميتة فضاًل عن العمل على توعية 
األهل واألبناء مبدى خطورة هذه األلعاب من خالل 
األفالم التوعوية القصرية اليت توضح ألولياء األمور 

وتبني هلم مدى خطورة هذه األلعاب.

الوضع على التفكري بصورة إبداعية، ألن دماغه يصدر إشارات 
بأن حالته يف ذلك الوقت تفتقد إىل شيء ما، وأنه جيب أن ينطلق 
لألمام ليخرج من هذه احلالة، ولذا فإنه يطلق العنان لتفكريه 
ليساعده يف اإلبداع, فلو فرضا أنك تشعر بامللل يف ساعة ما من 
النهار ,فخذ املصحف واقرأ سورة مل حتفظها من قبل ورددها 
عدة مرات فخالل وقت قصري تستطيع حفظها ألن العقل الباطن 
أكرب  حبرية  الباطن  عقلنا  يتمتع  حيث  ما,  شيء  اىل  حباجة 

لرتتيب األشياء وحفظها .
وعندما يشعر الشخص بامللل، فإنه يعطي فرصة للعقل الباطن 
بعيد،  زمن  من  املفقودة  الذكريات  من  الكثري  يستعيد  كي 
وتأتيه القدرة على الربط بني األفكار املختلفة, وهذه االفكار 

تعزز اخلربات واخليال الذي يساعدنا يف الوصول إىل االبداع .
تنظيمية ميكنها  امللل يعمل كأداة  بأن  الباحثون  كما أكد 
وإبداعات كنا  وأعمال  أن تساعد يف حتفيزنا إلجناز  خطط 
تلك  املرء حمصورا يف  امللل، قد يظل  يف غفلة عنها, يف غياب 
عليه كثريا من  يفوت  فيها شيئا، مما  ينجز  ال  اليت  الظروف 
اخلربات النفسية، واملعرفية، واالجتماعية اليت تعود عليه بالنفع. 
نقوم  أن  نريد  الذي  بالشيء  نقوم  ال  بأننا  حتذيرا  امللل  وميثل 
من  لدينا  ما  حنقق  لكي  حيفزنا  الوقت  نفس  يف  ودافعا  به، 
بدال  امللل،  وقت  أن  القول  ميكننا  وأخريا  ومشاريع،  أهداف 
من يكون مزعجا  ومضرًا، ميكن ببساطة أن يكون مبثابة 
حلظة مضيئة تنتظر جميئها بني وقت فرتة وأخرى ليكون مبثابة 

منشط لتفكرينا وإبداعنا .
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إعداد:
هشام اموري ناجي

رينيه ديكارت )1596-1650(م
ومنجزاته الكربى يف مجالي العلوم 

والرياضيات

15 أبريل 191٢
غرق السفينة األسطورة

أهم الهيئات واملنظمات يف مجال 
الصحافة الدولية

جائحةُ كورونا 
وتحدياتها العاملية



العصر  يف  والفلسفة  الرياضيات  علماء  أول  بأنه  ديكارت  ُيعرف 
قد  املعارف  تناول  يف  العقالني  اجتاهه  أن  املؤكد  ومن  احلديث، 
أنه  أحدث ثورة كربى وساد يف جمال الفلسفة لعدة قرون كما 

يعترب نقطة انطالق أثرت بشدة يف مستقبل الرياضيات والعلوم.

القانون،  العلمية باحلصول على شهادة يف  بدأ ديكارت حياته 
ثم قضى عدة سنوات باجليش قبل أن يستقر يف هولندا يف عام 
)1649(م  عام  ويف  الشهرية  أعماله  مجيع  الف  حيث  )1628(م 
السويد.   للملكة كرستينا ملكة  العمل كمدرس خاص  قبل 
وكان ديكارت يستيقظ متأخرا طول حياته وكان يدعي أنه 
الدافئ، ورمبا كان ذلك بسبب  الفراش  بعمق وهو يف  يفكر 

اجلو القاسي يف السويد.
وادعى  الدانوب،  نهر  على  اجليش  مع  حيارب  ديكارت  كان 
األحالم  هذه  أدت  وقد  الفرتة  تلك  خالل  أحالم  عدة  رأى  أنه 
إىل تكون املبادئ اليت بنى عليها أعماله فيها بعد وكان أهم 
ما يؤمن به هو أن عليه أن يعمل لكي يثبت أن مجيع املعارف 
ميكن مجعها مجيعا يف علم واحد متكامل وأنه بوسعه أن يضع 
للبحث  قاده ذلك  للتفكري ميكنه من حتقيق ذلك وقد  نظامًا 
يف مصدر وحقيقة كل املعارف املوجودة. فبدأ برفض كثري من 

املعارف املوجودة واملقبولة وقبل فقط بوجود تلك املعارف اليت 
يعتربها حقيقة واقعة وليست موضعًا ألي شك.

يف  )تأمالت  وهو  األول  ديكارت  يف كتاب  ذلك  جتلى  وقد 
قام  ما  أول  على  الكتاب  هذا  تركز  وقد  األوىل(  الفلسفة 
ديكارت بإثباته وجاء يف مقولة شاعت عنه وهي )أنا أفكر، 
األوىل تسلسلت احلقائق  أنا موجود(  ومن هذه احلقيقة  إذن 

األخرى عند ديكارت.
ورمبا يكون هذا املبدأ الذي أعلنه ديكارت : وهو )أنا أفكر، 
إذن أنا موجود( هو ما جعل ديكارت جيري كثريًا من التجارب 
أن يشك يف  فيها ديكارت  اعتاد  التفكري،  تعتمد على  اليت 

كل معتقداته حتى يقتنع بصحتها.
كان ديكارت يؤمن بشدة يف ضرورة التأكد املنطقي يف جمال 
الرياضيات وكان يعتقد بأنه ميكنه تطبيق ذلك يف الوصول 
إىل تفسري كامل للكون، ومن هنا جاءت منجزاته الكربى 
يف جمالي العلوم والرياضيات، فقد سعى ديكارت إىل تطبيق 
الرياضيات نظريا بالرسوم، وقاده ذلك إىل ما ُيعرف اليوم باسم 
اإلحداث الديكارتي وذلك بالتمثيل البياني واستخدام الرموز 
)س، ص( على الرسم البياني، وميكن أن يضاف عنصر ثالث 
اليت  اجلديدة  الطريقة  وهذه  األبعاد،  ثالثي  التمثيل  حالة  يف 
فتحا  وكانت  واهلندسة  اجلرب  بني  ديكارت مجعت  ابتدعها 

ينبئ مبستقبل جديد.
املصدر:  : 100عامل غريوا وجه التاريخ:71
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يف مجالي العلوم 
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يف العاشر من أبريل عام )1912(، كان العامل يرتقب ذلك احلدث 
التارخيي، وهو قيام السفينة األسطورة تايتنك بأول رحالتها عرب 

احمليط األطلسي من إجنلرتا إىل الواليات املتحدة األمريكية.
سفينة من نوع خاص جدًا:

كانت السفينة تايتنك أضخم وأفخم سفينة عرفها العامل يف ذلك 
الوقت.. إذ كانت تزن أكثر من )52( الف طن، ويبلغ طوهلا حنو 
يعادل  فهو  ارتفاعها  أما  قدمًا..   )94( وعرضها حنو  قدمًا   )882(

ارتفاع مبنى مكون من أحد عشر طابقًا.
يضم اجلزء العلوي من السفينة احلجرات اخلاصة بالدرجتني األوىل 

والثانية أما اجلزء السفلي فيحتوي على حجرات الدرجة الثالثة.
صممت هذه السفينة حبيث تكون غري قابلة للغرق، وهلا القدرة 
خالل  هلا  تتعرض  أن  ميكن  اليت  املشاكل  كل  مواجهة  على 

رحالتها.
يتكون اجلزء السفلي منها من )16( مقصورة ال ميكن أن ينفذ 
املاء إليها حتى لو غاصت السفينة كلها يف املاء كانت السفينة 
بأرقى  غرف جمهزة  مطاعم،  املسافر..  ما حيتاجه  بكل  جمهزة 

األثاث، مالعب، قاعات لالحتفاالت..
عمالقة  بإجنلرتا،  )كوينستون(  ميناء  يف  راسية  السفينة  كانت 
احلدث  هذا  ليشاهدوا  الرصيف  على  الناس  احتشد  شاخمة، 
يكونوا  مل  إليها،  الصعود  يف  الركاب  أخذ  بينما  التارخيي.. 
أثرياء  وأثرى  الغربي..  اجملتمع  بل كانوا صفوة  عاديني..  ركابًا 
يزيد على  السفينة  التذكرة على منت هذه  قيمة  العامل، كانت 

دخل أي فرد من طاقمها طوال حياته.
راكبا   )2227( متنها  وعلى  مهيب  موكب  يف  السفينة  أحبرت 
مريح  فيها  عما سواها، كل شيء  بالفعل خمتلفة متامًا  كانت 
ومبهج، وكان قبطانها كابنت )إدوار مسيث( هو أسعد من عليها 
فهذه هي الرحلة األخرية له، اليت خيتتم بها حياته يف العمل كقائد 

للسفن يف أعالي البحار، اليت امتدت ألكثر من ثالثني سنة.
بعد أربعة أيام من بداية الرحلة، ويف 14 أبريل تلقت أجهزة االستقبال 

السفينة  دخول  اقرتاب  إىل  تشري  اخرى  سفن  من  إنذار  رسائل 
العمالقة يف منطقة جليدية مقابلة للساحل الشرقي لكندا، وعلى 
الرغم من كثرة هذه االنذارات إال أن أحدًا من طاقم السفينة مل 
يعرها اهتمامًا لثقتهم يف بسفينتهم وأنها فوق كل هذه املخاطر!!

استمرت السفينة يف رحلتها وسط تلك املخاطر حتى اصطدمت 
الركاب  أن  إال  االصطدام  قوة  من  الرغم  وعلى  جليدي،  جببل 
مل يسمعوا له صوتًا مزعجًا، ولذا استمروا يف ممارسة نشاطهم 

العادي.
أما كابنت )مسيث( فقد علم فعاًل أن األمر خطري جدًا ولكن 
بعد فوات األوان وبدأ بإرسال نداء االستغانة)sos( وإنزال قوارب 
السفينة  بدأت  بينما  حيدث  ذلك  كل  الركاب،  لنقل  النجاة 
الغوص إىل قاع احمليط شيئًا فشيئًا مل يكن على  العمالقة يف 
منت السفينة العدد الكايف من قوارب النجاة، ولعل ذلك يرجع إىل 
الثقة املفرطة يف قدرات هذه السفينة العمالقة وأنها فوق الغرق !
صراع  بعد  حتفهم  لقوا  النجاة  قوارب  استخدموا  الذين  معظم 
مرير وطويل مع الربد الشديد، بينما مات غرقا مجيع من تبقى 
على السفينة، ومل ينُج من الركاب سوى )705( فقط، وغاصت 

السفينة اليت ال تغرق يف قاع احمليط وعليها أثرى أثرياء العامل.
ما أن شاع خرب غرق السفينة العمالقة، حتى بدأت رحلة البحث 
عنها، لقد كانت السفينة حمملة بالكنوز والثروات اليت تركها 
اصحابها وبالتالي كان البحث عنها وإنقاذها حلما يراود العديد 
من املغامرين، ويف الوقت نفسه كان العثور على السفينة حلما 
يراود حميب البحار والشغوفني بدراسة قاع احمليطات، ساعد على 
ذلك التقدم العلمي اهلائل يف أجهزة الغوص وأجهزة التحكم عن 

بعد.
وبالفعل بدأ فريق البحث يف صيف عام 1985 بقيادة )د. روبرت 
يف  غارقة  ظلت  اليت  السفينة  عن  البحث  رحلة  وجنحت  بوالرو( 
ال  احلطام  كان  ذلك  من  الرغم  وعلى  عامًا   )73( احمليط  قاع 
يزال حيمل آثار اجلمال والضخامة والفخامة ومتكن )روبرت( من 

التقاط بعض الصور للسفينة وهي يف قاع البحر.
املصدر� أحداث تار�ية:1٥٩

15 أبريل 191٢
غرق السفينة األسطورة
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-علم األلفا�: دراسة املفردات ومعانيها يف لغة واحدة 
أو يف عدد من اللغات، كما يهتم هذا العلم باشتقاق 
األلفاظ وأبنيتها وداللتها املعنوية واإلعرابية، وبالتعابري 

االصطالحية واملرتادفات وتعدد املعاني..ا�
- ل�ة ا�شارات: تشمل اإلشارات املختلفة اليت يستخدمها 
اإلشارات  من  ابتداء  غريه  مع  التفاهم  يف  اإلنسان 
كإشارات  املعقدة  اإلشارات  إىل  األحادية  البسيطة 

التفاهم مع الصم.
أو رواية أو قصة  اللحظة )يف مسرحية  تلك  - ال�روة: 
قصرية أو قصيدة قصصية( اليت تصل فيها األزمة إىل 
أشد نقاطها كثافة وتكون قد اقرتبت من احلل يف 

بعض األوجه. 
جانب  من  االنفعالية  االستجابة  إىل  يشري  واملصطلح 
إىل  فيه  يشري  الذي  الوقت  نفس  يف  واملتفرج  القارئ 

نقطة التحول يف الفعل الدرامي.
يعطيها  اليت  احلرية  )ا�جا�ة(:  الشعرية  الرخصة   -
وكاتب  والدرامي  والروائي  )الشاعر  لنفسه  الكاتب 
واالحنراف  باخلروج  مقصود  تأثري  إلحداث  املقاالت( 
حتى  أو  املقرة  والقواعد  االصطالحي  الشكل  عن 
باالحنراف عن الواقع واملنطق، فأي كاتب على سبيل 
املثال )وخاصة الشاعر( قد يعطي لنفسه رخصة اخلروج 
استخدام  رخصة  أو  للكلمات  املعتاد  الرتتيب  عن 
اجملازية  اللغة  استعمال  أو  املهجورة  العتيقة  الكلمات 
واستخدام  االستعمال  ذلك  يف  واالسراف  االستعارية 
الكالم  يف  توجد  ال  بدرجات  االيقاع  وتنسيق  االيقاع 
أن  للحرية  ال جييزون  الشعراء  أعظم  ولكن  العادي، 
تصبح ترخيصا، ونادرًا ما يطلقون العنان ألنفسهم يف 

خرق القواعد والنحو والنطق )من اجل القافية مثال(.
تزايدًا  هناك  أن  يعين  مصطلح  وهو  الشعب:  إدارة   -
اإلدارة  يف  املشاركة  اجلماهري  أعداد  يف  ملموسًا 
وتبديلها  وتقريرها  البريوقراطية  على  الناس  وسيطرة 
من قبل الناس كما حدث يف اإلدارة السوفيتية من قبل
- إ�عان: هو عملية تهيئة املواطن لتقبل كل ما يصدر 
النظام  وإحاطة  مناقشة  دون  السياسي  النظام  عن 
السياسي بهالة من الوقار واالحرتام واستخدام أسلوب 
تبجيل املؤسسات رغم أنها قد ال متلك أي دور يذكر 

يف النظام السياسي.
-إرادة: وهو أحد تعريفات عالقات القوة فالسلطة تعين 
فرض إرادة اآلخرين علينا، كما أنها تفرتض اخلضوع 
وهناك اإلرادة العامة وهي إرادة الدولة ممثلة يف الشعب، 
االنتخابات  صناديق  خالل  من  اإلرادة  تلك  وتتضح 
وكذلك االستفتاءات، وميكن استكشافها من خالل 
استطالعات وقياسات الرأي العام اليت تعترب تعبريًا عن 

صوت الشعب.

مل يبدأ الفن الصحفي باملعنى الذي نذكره مع ظهور الصحافة، ولكنه 
بدأت  عندما  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  حوالي  الظهور  يف  أخذ 
الظروف املؤاتية لذلك، وقد لوحظ أن للتطور الصحفي ايقاعًا حمددًا 
عرب التاريخ، فالصحافة تبدأ رمسية تتحدث باسم السلطات احلاكمة، 
األغراض  البورجوازية خلدمة  الطبقة  ظهور  مع  تتطور  أن  تلبث  ال  ثم 
املالية واالقتصادية الرأمسالية مباشرة، ولكنها ال تلبث أن تقع يف أيدي 

األحزاب السياسية فتصبح لسان حاهلا وعالة عليها.
مرحلة  إىل  يصل  حتى  الصحفي  الفن  يتطور  املراحل  هذه  ويف مجيع 

النضج واالستواء.
سلطة  عن  بعيدًا  إعالمية  كمشروعات  الصحافة  تستقل  وعندما 
اعتماد أصحاب  يبدأ  األحزاب  وبعيدًا عن سيطرة  املباشرة  احلكومة 
املشروعات على الفن الصحفي للرتويح واالمتاع وجذب األنظار والتشويق 
واإلعالم والتفسري بل والتسويق عن طريق اإلعالنات، اليت تشكل نسبة 
على  تعتمد  أكثر، كما  أو   %70 إىل  تصل  قد  اإليرادات،  من  عالية 
تبدأ سعة  الذي يستجلب اإلعالنات، وهنا  التوزيع اجلماهريي الضخم 
للفن الصحفي  املناسب  والعمومية يف خلق اجلو  االنتشار واجلماهريية 
اجلديد يف بيئة حضرية، بل قد تكون بيئة صناعية تتوفر فيها اسباب 
التقدم العلمي والتفوق التكنولوجي الالزمني الزدهار الصحافة احلديثة.
امليالدي  الثالث عشر  القرن  الصحفي حمدودًا حتى  اإلعالم  بقي  وقد 
حني برز على شكل خرب، ففي بدايات هذا القرن برزت أهمية )اخلرب( 
لكن هذه األهمية كانت للخرب املالي: فقد كان كبار التجار ورجال 
الصفة  هلا  أوراق  بواسطة  السوق  بأوضاع  علمًا  حياطون  املصارف، 
الصحفية، حيررها عمالء لدى هؤالء التجار، وقد برزت هذه الظاهرة 

يف إيطاليا واملانيا.
عشر  اخلامس  القرن  مع  التجاري  واإلعالم  املالية  األخبار  وتطورت 
امليالدي بدوافع حب معرفة األحداث السياسية واالجتماعية، واإلملام بها 

مثل عصر النهضة ودعوة اإلصالح الديين.
ومع عام )1609( ظهرت يف سرتاسبورج أول جريدة أسبوعية. ويف )30 
/ آيار 1631( ظهرت فعليًا املطبوعة الدورية األوىل )Gazette( وكلمة 

)جازات( يف االيطالية )Gazetta( معناها اجملازي الرجل الثرثار.
املصدر: مائه سؤال عن الصحافة: 15

مصطلحات عامة

التطور التاريخي للفن الصحفي
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ميكن اجياز أهم اهليئات واملنظمات اليت تدعم الصحفيني يف 
جمال الصحافة الدولية مبا يأتي:

1- شبكة الصحافة العربية: وهي شبكة إلكرتونية للصحف 
العربية تدعم منو صحافة مستقلة يف العامل العربي عن طريق 
تسهيل تبادل اآلراء واخلربات بني ناشري الصحف وحمرريها 
جمموعة  ومتوهلا  )وان(  للصحافة  العاملي  االحتاد  ويديرها 
العاملي  بوليتيكني الدمناركية الصحفية( واالحتاد  )جي بي 
عاملية  منظمة  له،  مقرًا  باريس  من  يتخذ  الذي  للصحافة، 
لصناعة الصحف، وميثل االحتاد )18( ألف صحيفة يف مائة 
وطنيًا،  صحفيًا   احتادًا   )72( عضويته  حتت  ويضم  دولة، 
وكالة  و)11(  دولة   )102( يف  جلرائد  مدراء  إىل  باإلضافة 
شبكة  تدعم  وعاملية  إقليمية  و)9( جمموعات صحفية  أنباء 
العامل  يف  مستقلة  صحافة  وتنمية  لتطوير  العربية  الصحافة 
األفكار  تبادل  تشجيع  أجل  من  السبيل  متهيد  عرب  العربي 

واخلربات بني ناشري الصحف ورؤساء حتريرها.
وتهدف الشبكة ايضًا إىل دعم الصحف فيما يتصل بتطوير 
بأحدث  أعضائها  تزويد  خالل  من  التجارية  اسرتاتيجياتها 
صناعة  جمال  يف  جناحًا  واكثرها  واالسرتاتيجيات  املعارف 
الصحف، وتقوم شبكة الصحافة العربية، من خالل رسالتها 
اإلخبارية على شبكة اإلنرتنت بتوزيع املعلومات واإلسهامات 
اخلاصة اليت يقدمها مهنيون حمرتفون يف وسائل اإلعالم يف 

املنطقة العربية ومن أجلها.
إقليمية  منظمة  وهي   :)IFJ( للصحفيني  األوربي  االحتاد   -2
عضو يف الرابطة الدولية العاملية للصحفيني، تعد أكرب جتمع 
للصحفيني يف اوربا وتضم حوالي )280,000( عضوا يف ثالثني 

دولة، املوقع باإلنكليزية والفرنسية.
بناء  إىل  يهدف   :)IWPR( والسالم  احلرب  صحافة  معهد   -3
يقدم  إنه  والعادل،  احلر  اإلعالم  عرب  والدميقراطية  السلم 

تدريبات ومبادرات لبناء قدرات إعالمية حملية 
4- االحتاد الدولي للصحفيني)IFj(: أكرب منظمة للصحفيني 
يف العامل تضم حوالي )500,000( عضو يف أكثر من )100( 

دولة، املوقع باللغة االتكليزية، الفرنسية واالسبانية.
منظمة  وهي   :)Ifex(الصحافة حلرية  الدولي  التبادل   -5
أمريكية تعنى حبرية الصحافة يف تبنيها ملوضوعات حمددة 
من  واإلفالت  العامل  يف  الصحفيني  على  تقع  كاعتداءات 
العقاب اخلاص باجلرائم اليت يتعرض هلا الصحفيون يف العامل 
وخاصة يف املناطق الساخنة وموضوع حق الوصول إىل املعلومات 
الصحف،  على  الرقابة  وموضوع  الرقمية  احلقوق  وموضوع 
وجتمع هذه املنطقة من خالل أعضائها الستة واألربعني، عددا 

من منظمات حرية التعبري الرائدة يف العامل.
بريطانيا  يف  مسجلة  منظمة  وهي   :article19 منظمة   -6
واإلعالم يف مجيع  التعبري  حرية  عن  تدافع  كمنظمة خريية 
أحناء العامل، وحتظى بتشجيع جمموعة )article XIX( من 
خالل الضغط الذي متارسه األخرية للدفاع عن حرية التعبري 
أينما كانت مهددة وتقوم حبمالت حلماية التعددية اإلعالمية، 

واستقالل واختالف وجهات النظر.

تضم  عاملية  شبكة  وهو   )IPI(الدولي الصحافة  معهد   -7
من  يعمل  الصحفيني  وكبار  واإلعالميني  واملدراء  الناشرين 
أجل تعزيز ومحاية حرية الصحافة، وتعزيز حرية تدفق األخبار 

واملعلومات، وحتسني ممارسات الصحافة.
8- منظمة مراسلون بال حدود)rsf(: تأسست منظمة مراسلون 
بال حدود يف مدينة مونبيليه جنوب فرنسا عام 1985، مببادرة 
من أربعة صحافيني )روبري مينار، ورميي لوري، وجاك مولينا، 
صفة  على  1995قانونيًا  عام  وحصلت  جوبينو(،  وإمييليان 
مجعية ذات منفعة عامة وسرعان ما حتّولت إىل منظمة عاملية، 
وتعمل هذه املنظمة حاليًا يف عدة مناطق وبلدان لتعزيز حرية 

الصحافة ودعم الصحفيني والدفاع عنهم.
9- شبكة الصحفيني الدوليني)IJNet.org( وهو املوقع العاملي 
الرئيسي للصحفيني واملديرين اإلعالميني لالطالع على فرص 
التدريب وبناء شبكات من العالقات ويف النشرة اإللكرتونية 
األسبوعية الصادرة عن املوقع ترد تقارير حول أحدث االبتكارات 
الدوليني  الصحفيني  شبكة  موقع  ُينشر  واجلوائز،  واملصادر 
والربتغالية  والفارسية  واالنكليزية  والصينية  العربية  باللغات 
والروسية واالسبانية، كما أن مستخدميه ينتمون إىل أكثر 
من 185دولة، كما تقوم اجلهات املاحنة وجمموعات التدريب 
اإلعالمية باستخدام موقع شبكة الصحفيني الدوليني لنشر 
الصحفي  العمل  لتحسني  مكّرس  متنام  جمتمع  يف  أعماهلم 

واالرتقاء به. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

االمارات العربية املتحدة، دار الكتاب اجلامعي،2014.

أهم الهيئات واملنظمات يف مجال الصحافة الدولية
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وقد ُيعاني بعُض املرضى من اآلالِم واألوجاِع أو احتقاِن األنِف أو 
الرََّشِح أو أمِل احلْلِق أو اإلسهاِل، وعاّدًة ما تكوُن هذه األعراُض 
خفيفًة وتبدًا تدرجييًا، وُيصاُب بعُض الناِس بالعدوى دوَن أن تظَهَر 
عليهم أيُّ أعراٍض ودوَن أن يشعروا باملرض، وُتشرُي بعُض التقاريِر 
إىل أنَّ احلاالِت قد َتِصُل إىل )مليوٍن ونصِف( إصابة أو أكثَر وهنا 
وأغلُب الَبَشِر جُممٌع على مقاتلِة هذا الفريوس )باخَلْظِر واحَلْجِز 
ة اإلصابة، وبنفِس الوقت  والَعْزِل( مّما ُيساعُد على ختفيِف حدِّ
حبتاُج العامُل إىل إمكانيِة ُرؤية العدّو اي اسرتاتيجية )كشف 
مكثٍف  بشكٍل  االختبارات  خالل  من  حيُدُث  وهذا  العدو( 
ومتواصٍل حملاولة كشف الفريوس وأماكن تواجده، وإنَّ طرق 

أوًال: إن هذا الفريوس حملق يف 
خمتربات سالح بايلوجي ضد الصني من 

قبل الواليات املتحدة االمريكية.
ثانيًا: إن هذا الفريوس خملق من قبل الصني إلغراض سياسيٍة 
أنتجت  اليت  العلمّي  واقتصاديٍة، إضافة إىل سلسلة أفالم اخليال 
عن  يتحدُث  الذي  )كونتيجن(  فيلم  ومنها  املاضية  السنني  خالل 
شيٍء شبيٍه باألنفلونزا اإلسبانية عام 1918 والذي عرَض ألّول مرٍة 
يف عاِم 2011 مّما جعل بعَض البشِر ينظروَن بتأّن إىل املشاكل 
واألزمات البشرية اليت تتواصُل حلد اآلن، ومن أعراض هذا املرض 
 ) عاُل اجلافَّ اليت تكوُن األكثَر شيوعًا هي )احُلّمى، اإلرهاق، السُّ

جائحةُ كورونا 
وحتدياتها العاملية 

بقلم: م.م Üين العابدين عباã ناصر

 ôَفريوساُت كورونا( بأنها فصيلة� كبرية� من الفريوساِت اليت َقْد ُتَسبُِّب امَلَر( Ãُ ُتَعرَّ
 Óالبشِر حاالِت عدو Óأنَّ عددًا من فريوسات كورونا ُتَسبُِّب لد Ãِللحيواِن، وِمَن املعرو
ُتها من نزالِت الرِد الشائعة إىل األمراôِ األشدِّ إىل  اجلهاÜ التنفسي اليت ترتاو} ِحدَّ
 ãفريو  ôَمر مؤخرًا  امُلكَتَشُف   ãُالفريو هذا  ويسبُِّب  خمتلفة،  تنفسية  حاالت 
 ãُمْعٍد، ومَلْ يُكْن هناَ‘ أيُّ علٍم بوجوِد هذا الفريو �ô1( وهو َمَرT كورونا كوفيد ـ(
كانون  يف  الصينية  يوهان  مدينة  يف  الفاشية   ƒاندال قبل  يِن  املستجدَّ  ôاملر وهذا 
األولJ ديسمر π ،MK1Tا ال شك أن ما حدo يف الصني نهاية عام MK1T من انتشار هذا 

الفريوã ومن ثم انتشاره يف العامل أتا} بعó الفرضيات تروج منها.
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على  حيًا  الفريوس  استمرار  فرتُة  اليقنِي  وجِه  على  ُتعَرُف  ال  6ـ 
حيًة  تظلُّ  قْد  الفريوسات  أنَّ  الدراساُت  ُتشرُي  ولكْن  األْسُطِح 
هناك  أن  ومبا  الظروف،  باختالف  أياٍم  لعدة  أو  لبضِع ساعاٍت 
املغلوطة  املفاهيم  بعُض  توجُد  أيضًا  الوباء،  تساؤالٍت حول هذا 

حول هذا الوباء ميكُن تصحيحها منها:
فعالٌة  مثاًل(  ِة  العامَّ املراحيِض  )املتوافرُة يف  األيدي  1ـ جمففاُت 
يف القضاِء على الفريوس خالَل 30ثانية، والصحيح أنها، َليست 
بواسطٍة  وفركهما  اليدين  تنظيِف  على  املداومُة  فيجُب  فّعالًة 

مطّهٍر ُكحولّي أو غسلهما باملاء والصابون.
2ـ إنَّ رشَّ اجلسِم بالكحول أو الكلور يساعُد يف القضاِء على 

الفريوس.
يقضَي على  لْن  الكلور  أو  بالكحول  رًش اجلسم  إن  وجوابه: 
الفريوسات اليت دخلْت. جسمَك بالفعل، بْل يكوُن ضاّرًا باملالبس 

أو االغشية املخاطية )كالعينني والفم(.
3ـ الربُد والثلُج مُيكُن أْن يقُتال الفريوس:

اجلواب: حقيقًة، الربُد والثلُج ال مْيكُن أن يقتال الفريوس.
املعدنية  العمالت  الفريوس عن طريق  ينتقَل هذا  أن  4ـ ميكُن 

واألوراِق النقدية.
نتيجَة مالمسة  املستجّد  الفريوس  بهذا  اإلصابة  اجلواب: خطَر 

هكذا أشياٍء مثل الُعمالت النقدية وغريها ضعيٌف للغاية.
او  السعال  عند  ما  شخٌص  يفرزها  اليت  للقطريات  ميكُن  5ـ 

العطاس أن تنقَل هذا الفريوس ملسافٍة قد تصُل إىل )8 أمتار(.
اجلواب: حقيقًة، تصُل فطرياُت اجلهاز التنفسي إىل مرُتٍ واحٍد من 
الشخص الذي يْسعُل أو يعطُس، وإًن مْن أهّم األسباِب الكفيَلِة 
للوقايِة من هذا الفريوس تقوَيُة اجلهاِز املناعّي وذلك من خالل: 

1ـ الغذاء الصحّي الغيّن بالفيتامينات.
2ـ تنشيِط الدورِة الدموية اليت ُتساعُد على تقوية اجلهاز املناعّي 

من خالل ممارسِة الرياضة.
على  نقوُل: جيُب  وأخريًا  الشخصية،  بالنظافِة  التاّم  االعتناء  3ـ 
اإلنسان أُن يتغظ ويلتزم بالفروض والسنن ويبتعد عن املوبقات 
أحُد  الفريوس  هذا  ألنَّ  والبالِد،  العباد  وظلم  اخلمور  وشرب 
الدروِس اليت جيُب أْن نستفيَد منها خللق نظاٍم جديد مبيّن على 

اخلوف وخشية اهلل تعاىل.

انتقال هذا الفريوس تكوُن بطريقتني، األوىل: انتقال 
الرذاذ عن طريق اجلهاز التنفسي، 

ثالثًا: انتقال العدوى عن طريق االتصال املباشر، 
وإن ألزمة كورونا بعض املؤشرات االجيابية منها: 
1ـ إنها ساعدت على إدارة الفريق الواحد عن ُبعٍد.

2ـ أظهرْت هذه األزمُة مواهب بعض الناس الذين 
كانوا هم أنفسهم عاجزين عن إكتشافها.

3ـ إن هذه األزمة هلا دوٌر يف إظهار حوكمٍة جديدٍة 
غياب  ظّل  يف  األزمة  مع  األخالق(  )حوكمة  وهي 

ول وهي تتسابُق للحصوِل على  كامٍل لألخالِق بني الدُّ
ُحلوٍل هلا للُخروِج من هذه األزمة على حساب ُدوٍل أخرى، وال 

خُنفي دور التحديات الرائد وخاصة بني تفشي هذا الوباء وسرعة 
استجابة اجملتمع، ومنها:

1ـ إن البطء أو التأخر بنشر املعلومات عن املرض واالستجابة له 
يؤدي إىل تفاقم خماوف اجملتمع والتهويل من الفاشية.

2ـ إن غياب املعلومات وقلة الوعي بتدابري احلماية أدى إىل تفاُقم 
انتشار املرض.

3ـ إن التأخري يف اختاذ اإلجراءات لوقف الشائعات أو عدم اختاذها 
أدى إىل سوء فهم، وقد يؤثر يف ثقة الناس يف السلطات الصحية، 
التحديات  لبعض  األمثلة  يعزز سلوكيات خطريًة ومن هذه  كما 

احملتمل مواجهتها أثناء تفشي الوباء:
1ـ مرافقة املريض أو زيارته من بعض االهل واألقارب يف املستشفى.
من  العديد  إىل  باملرض  الشعور  عند  األفراد  بعض  ذهاُب  2ـ 
الرعاية  اللتماس  إحداها  حتديد  قبل  املختلفة،  املستشفيات 
األطباء  خدمات  تسوُّق  األحيان  بعض  يف  عليها  )ويطلق  الصّحية 
أو املستشفيات( لذلك جيب أن تكون هناك توعية مع من نتعاوُن 
 ، ضد تفشي هذا الوباء فمنهم: ) احلكومة احمللية واجملتمع املدنيُّ
الدينية  التأثرِي  جهاُت  الصحية،   الرعاية  أماكن  يف  العاملون 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل  يف  التأثرِي  جهاُت  واجملتمعية،  

االجتماعي( 
وعل� ه�ا األساس نشأت عدة تسا�الت حول ه�ا الوباء فمنها: 

1ـ هل ينتقل هذا الفريوس عرب اهلواء؟
2 من هم األشخاص املعرضون خلطر اإلصابة مبرض وخيم؟

3ـ هل هناك لقاح أو دواء أو عالج ملرض كوفيدـ )19(؟
4ـ كم تستغرق فرتة حضانة هذا املرض؟

5ـ هل ميكن أن أصاب مبرض كوفيدـ  )19( عن طريق احليوانات 
األليفة؟

6ـ كم من الوقت يظل الفريوس حيًا على األسطح؟ 
كل ه�� التسا�الت �ا عدة إجابات� منها:

الفريوس  أنَّ  يومنا هذا إىل  الدراساُت اليت أجريُت حتى  1ـ تشرُي 
ينتقُل يف املقام األول عن طريق مالمسة القطريات التنفسية ال عن 

طريق اهلواء.
2ـ إنَّ األشخاَص املعرضنَي خلطر اإلصابة هم املسنوَن واملصابوَن 
أمراِض  الّدم،  ضغِط  )ارتفاِع  مثل  مسبقًا  موجودٍة  طبيٍة  حباالٍت 
رّي(  فهم ُيصابوَن مبرٍض وحيٍم أكثر مُن غريهْم. كَّ القلب، داء السُّ

3ـ إنَّ فرتة حضانِة هذا املرِض ما بنَي )1ـ 14( يومًا.
4ـ ال يوجُد لقاٌح أو دواٌء أو عاٌلج حتى يومنا هذا.

5ـ التوجُد بينة ُتشرُي إىل أن احليواناِت األليفة قد أصيبْت بعدوى 
هذا املرِض أو مُيكُنها نشُر هذا الفريوس.
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إعداد:

أرشد رؤوف قسام



رجال مهنيون

وظيفتـه  كانت  وإن  متعددة  وظائف  لألعالم  إن 
األساسيـة هي نقل األخبار واملعلومات للجماهري إال 
أن مثة مهام أخرى ال تقل أهمية عن دوره األساس 

كالتعليم واإلرشاد والتوجيه والرتفيه وغريها.. 
وثيقا  ارتباطا  اإلعالمية  املنظومة  ارتباط  وبسبب 
الوقت  يف  وخصوصا  عامة  بصورة  باجملتمع  جدا 
احلاضر فهي متفاعلة معه وعاكسة له أيضا مما 
من  واجملتمع  اإلعالم  بني  الرتابط  هذا  من  جيعل 
لذا  إطالقا  بينهما  الفصل  ال ميكن  قويًا حبيث 

نشاهد أن اجملتمع ملتصق باإلعالم طوال اليوم.
ومن وظائف اإلعالم املهمة دوره يف التوعية الطبية 
والصحية  فكم نشاهد اليوم من دور بارز ومهم 
أملت  اليت  اجلائحة  يف  والصحي  الطيب  لإلعالم 
بالعامل حتى صار اجلميع من خمتص وغريه يتكلم 

بطريقة املرشد واملوجه والناصح. 
إن هذا الدور هو من مسؤولية املؤسسات اإلعالمية 
التابعة لوزارة الصحة ومؤسساتها الصحية والطبية 
الناس  حياة  مهم يف  دور  من  هلا  ملا  وذلك  حصرا 
الناس وحتسني  إسعاد  له دور يف  وصحتهم كما 
حالتهم الصحية إضافة للمردود االقتصادي الذي 
يوفره للبلد من خالل ما يهيئه مليزانية الصحة يف 
اإلصابة   من  الوقاية  ثقافة  تكون  حيث  الدولة 
باملرض  مقدمة  على ثقافة التداوي والعالج، كما 
إمنا  فحسب  اجلسم  أعضاء  يصيب  ال  املرض  أن 

طاقته النفسية وسلوكه االجتماعي والوظيفي.
ومن هنا جاءت أهمية اإلعالم الطيب والصحي يف 
هذا اجملال وقد برز إعالميون مهنيون وهم أطباء 
جديرون باإلشادة يف هذا املضمار وحقيقة قدموا 
اختصاصهم  خالل  من  والراقي  اجلميل  الشيء 
املثال  سبيل  على  نأخذ  ولكن  كثرية  واألمثلة 
الدكتور  للمرحوم  الرائع يف هذا اجملال  النموذج 
حممد جعفر اخلطيب الغريفي رمحه اهلل ملا له من 
دور إجيابي يف التوعية الطبية والصحية إذ استغل 
كل السبل املتاحة لنشر الوعي الصحي والثقافة 
العفوي  بأسلوبه  اجملتمع  صفوف  بني  الطبية 

والعلمي والسهل والراقي يف وصوله إىل كل أفراد 
اجملتمع وملا يتمتع به من خربة ودراية علمية وثقافية 
مع الكاريزما اإلعالمية اليت مكنته من الوصول 
إىل أغلب اإلذاعات والقنوات التلفزيونية واملناسبات 
املختلفة اليت كان حيضرها وعلى سبيل املثال يف 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الصغري  الزائر  برنامج 

وقد جنح يف ذلك أميا جناح 
ولد الدكتور حممد جعفر حممد سعيد اخلطيب 
الغريفي يف عام 4591 وآكمل دراسته الطبية يف 
بغداد عام 8791 واختص يف طب األطفال ... وقد 
مستشفيات  من  الطيب يف كثري  السلم  يف  تدرج 
ملستشفى  مديرا  وكان  السماوة  ومنها  العراق 
النجف  مدينته  إىل  انتقل  حتى  العام  الرميثه 
نشاطه  وكان  مستشفياتها  يف  وعمل  األشرف 
عرب اإلذاعات والقنوات الفضائية  دؤوبا يشهد له 
بذلك القاصي والداني وكان يبث نصائحه الطبية 
الرصينة  العلمية  األسس  على  املستندة  والصحية 
وتوصيات وزارة الصحة واملؤسسات الطبية العاملية 
املعلومة  إيصال  ذلك  يف  وهمه  وملل  كلل  دون 
الطبية والصحية لكل أفراد اجملتمع بسهولة ويسر 
للجميع  ومفهوم  وعفوي  سلس  إعالمي  وبأسلوب 
الرصينة  العلمية  احلقائق  على  ذلك  يف  معتمدا 
من أجل غرس السلوكيات الصحية السليمة لدى 
أفراد اجملتمع وقد ساهم رمحه اهلل يف نقل اخلربات 
واملفاهيم الطبية العاملية لعموم اجملتمع لالستفادة 
منها وكان يربط كل مناسبة وحدث مع توصيات 
فائدة  من  تعزز  سليمة  وصحية  طبية  وتوجيهات 
تلك املناسبة على اجملتمع وكانت براجمه حافلة 
املعاني وكان حريصا على ذلك حتى  تلك  بكل 
داهمه املرض وانتقل إىل جوار ربه الكريم يف 21 
من تشرين األول سنة 0202 فرمحه اهلل وأسكنه 

فسيح جناته أنه أرحم الرامحني .. 
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لفتح  مراحلها  مبختلف  احلكومية  املدارس  تعود 
ظل  يف  آخر  دراسي  عام  وبدء  جديد  من  أبوابها 
وإن  بعد  عاصفته  تهدأ  مل  الذي  كورونا  وباء 
مازالت  أن خماوفه  إال  الشيء  بعض  أزماته  خفت 
تعيد  مشددة  صحية  إجراءات  ووسط  مستمرة.... 
والرتتيبات  املخرجات  وفق  أبوابها  فتح  املدارس 
وضوح  عدم  من  وبالرغم   ... اجلديدة  الصحية 
الصورة التعليمية حلد اآلن بالنسبة لي على األقل 
إال أننا جيب أن نؤمن بوجوب عودة احلياة لطبيعتها 
حلني  الضرورية  الصحية  التعليمات  وفق  تدرجييا 

انتهاء اجلائحة وأخذ اللقاحات اخلاصة بها...
ولكن موضوعي املهم الذي أريد أن اثريه هنا هو 
التعليم  إىل  باإلضافة  األمسى  هدفها  مدارسنا  أن 
والتسلح بالعلم هو الرتبية بكل تفاصيلها مما يؤدي 
ما  من كل  املدارس  الدارسني يف  الطلبة  لتحرير 
واجلسدية  والفكرية  الذهنية  قدراتهم  فتح  يعيق 
الدارسني  األفراد  خيدم  مما  وانبثاقها  وانطالقها 
ومنتجني يف  نافعني  أشخاصا  وجعلهم  املدارس  يف 
اجملتمع  ليسهموا يف التطور والرقي العلمي والعملي 

للمجتمع برمته.. 
يف  جناح  نسبة  حقق  وإن  اإللكرتوني  التعليم  إن 
اإللكرتونية  االتصال  وسائل  عرب  األوىل  جتربته 
على  يذكر  جناحا  يصنع  أن  ميكن  ال  أنه  إال 
مستوى الرتبية وحتسني السلوك االجتماعي الفردي 
بني  والتواصل  الطرح  لصعوبة  وذلك  واجلماعي 
يف  عديدة  صورا  للرتبية  أن  كما  واملعلم  الطالب 
الفهم واإلفهام خصوصا فيما يتعلق حبفظ كرامة 
اإلنسان وصيانة حقوقه اخلاصة يف كل مؤسسات 
الرتبوية  الفكرة  إيصال  يصعب  قد  لذلك  الدولة 
الضرورية لتحقيق اهلدف الوظيفي من ذلك  ويؤدي 
بالنتيجة إىل الضعف يف الرسالة الرتبوية  وبالتالي 

من  جدا  مهما  جانب  التعليم  يفقد 
السلوك  الرتبية وحتسني  مهمته يف 

صفات  تربز  وقد  االجتماعي.... 
يف  جديدة  وقيم  وخصائص 
منها  ذلك  جراء  اجملتمع 
االستبداد  املثال  سبيل  على 
جيد  الذي  للطالب  الفردي 
التعليم  يف  منفردا  نفسه 
رغبته  مع  اإللكرتوني 
النجاح  حتقيق  يف  امللحة 
علميا وفق ما يتعامل معه 
بعيدة  جامدة  وسائل  من 
اجلماعي  احلس  عن 
والنشاط الطالبي املشوق.

وقد أوردت صفة االستبداد 
سبيل  على  للطالب  الفردي 
احلقيقي  املعنى  ألن  املثال 

هكذا  يف  متوفر  لالستبداد 
االستبداد  يعرف  إذ  ظروف 

وعدم  بالشيء  االنفراد  أنه  على 
كما  فيه  اآلخرين  مشاركة 

عرف الفكر العربي االستبداد على 
وغياب  املشورة  أخذ  عن  الكف  أنه 

املشاركة والرقابة الدقيقة...فنجد الطالب 
قد يكون أمام خيارات عديدة تضمن له النجاح 

بعيدا عن الرقابة واملشاركة واملشورة... لذلك أدعو 
لدراسة معمقة لشكل الدراسة اليت تضمن احلد 
األقصى من السالمة الصحية والفكرية والعلمية 
واألخالقية والرتبوية ليؤدي الطالب واملعلم واجملتمع 

دورهم املنشود...
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ساحة امليدان يف النجف األشرف اليوم هي مدخل 
املدينة القدمية وبدايتها وإذا أردنا وصفها وحتديدها 
تقع عند  اليت  الساحة  الناس فهي  كما شاع بني 
السوق  قبالة   - القدمية  -املدينة  )الوالية(  مدخل 
الكبري ومن بدايته وكذلك من بداية شارع اإلمام 
زين العابدين وشارع اإلمام الصادق)عليهما السالم( 
وعلى جانبها األيسر شارعا السدير واخلورنق ومن 
)املقربة(  احمليط  أو  اجلبل  شارع  األخرى  اجلهة 
يف  السلطنة  وحزام  التوديع  ساحة  إىل  املؤدي  اي 
وهي  السالم  وادي  مقابل  الطوسي  شارع  نهاية 
ساحة واسعة نوع ما ومتسعة لكثري من التفاصيل 
وترتيبها  أوضاعها  تغريت  بأدوار عديدة  مرت  وقد 
شهدت  وقد  واحلقب  األدوار  تلك  ملعطيات  وفقا 
كثرية  أحداثا  األشرف  النجف  يف  امليدان  ساحة 
ومعقدة ارتبطت ارتباطا وثيقا باألوضاع السياسية 
لعموم  الثقافية  وحتى  واالقتصادية  واالجتماعية 

املدينة والبالد على حنو أوسع وأدق.
من  البد  الساحة  هذه  تفاصيل  عن  احلديث  وقبل 
مدخل بسيط للتعرف عن معنى التسمية )امليدان(، 
هندسة  يف  يطلق  وصف  هو  الساحة  أو  فامليدان 
يف  على مكان حمدد  العمراني  وختطيطها  املدن 
املدينة قد يكون داخلها أو يف مدخلها وقد يكون 

األرض تكون   من  وهي مساحة  أطرافها  احد  يف 
تكون  حيث  إليها  تنتهي  اليت  الطرق  من  أعرض 

جممعا لتلك الطرق، وتكون ميزة للمدينة. 
حييط بها، عادة، مباني عامة. تكون مكانا يلتقي 
فيه أفراد اجملتمع، ومتثل مكانا عاما وبارزا ألغلب 
ما  وغالبا  املدينة  تلك  سكان  وفعاليات  نشاطات 
متثل بشعاراتها وإحياءاتها الرأي الرمسي والسياسي 

للبلد وهذا باملفهوم العام...
وقد تكاد ال ختلو مدينة  يف العامل إال وفيها ميدان 
أو  املدينة  لتلك  أو أكثر من ميدان مشهور  واحد 
الذي هو قرب  امليدان  فيها  بغداد  العاصمة فمثال 
التحرير  ساحة  اليوم  وتعترب  كما  املعظم  الباب 
امليدان الثاني يف بغداد.. ومثال ميدان التحرير يف 
القاهرة وميدان الشهداء يف بريوت وميدان تقسيم 
طهران  يف  آزادي  ميدان  وكذلك  إسطنبول  يف 

وميدان نقش جهان يف إصفهان.
كما ويعترب ميدان تيان آن من )ومعناه السماء( يف 
بكني يف الصني من أكرب ميادين العامل مساحة 
واستيعابا للناس وكذلك ميدان التاميز يف نيويورك 
وميدان االحتاد يف سان فرانسيسكو يف الواليات 
املتحدة األمريكية وايضا ميدان لوزان يف سويسرا 
ماركو  سان  وميدان  روسيا   يف  األمحر  وامليدان 
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بطرس  القديس  وميدان  إيطاليا  يف  فينيسيا  يف 
وميدان  املانيا  يف  هايدة  وميدان  الفاتيكان  يف 
ما  وهذا  الكثري  وغريها  باريس  يف  كونكورد 
حتى  األشرف  النجف  مدينة  وحتضر  رقي  يظهر 
يف ختطيطها كمدينة حاضنة لسكانها مشرعة 
األبواب لقاصديها على خمتلف جنسياتهم وألوانهم 

ومذاهبهم. 
النجف األشرف قدمية بقدم  امليدان يف  إن ساحة 
املدينة وتطورها فهي تعد باب املدينة الرئيسية )باب 
خارج  سابقا  وكانت  الشرقي  ومدخلها  الوالية( 
السور فعند قدوم الوافدين للمدينة يضطرون للبقاء 
يف امليدان لليلة ويوم حتى تفتح باب املدينة وحسب 
الظرف األمين حينئذ فكانت ساحة وميدانا لتجمع 
الساحة  وكانت  كما  والبضائع  والدواب  الناس 
ميدانا للخيل عند متثيل واقعة الطف يف شهر حمرم 
ساهمت كثريا  احلاالت  هذه  ولعل  عام  من كل 

برتكيز التسمية..
إن من أهم الشواخص اليت كانت موجودة يف ساحة 
اهلنود  خان  مثال  ذكرها  يستوجب  اليت  امليدان 
وخان الشيالن وإدارة شركة الرتامواي اليت كانت 
العربات  بإدارة  خاصة  وهي  متاما  بالسور  تلتصق 
اليت أنشئت عام 8091م وإىل جانبها إسطبل للخيول 
اليت تسحب العربات املتنقلة بني النجف والكوفة 
إىل  الشرقي  النجف  مدخل  من  املمتدة  بسكتها 

الكوفة . 
لقد تطور امليدان )باب الوالية( وتغري شكله كثريا 

ولعدة مرات وحسب األدوار واحلقب اليت مير بها 
البلد ومدى العمران واهتمام احلكومات بالتطوير 
العمراني، وكذلك من شواهد امليدان كانت  بناية 
الربيد الذي يليه مدخل سوق الكبري ومقهى )عبد 
ننة(  اليت كانت ملتقى لعموم أبناء املدينة وخاصة 

املوظفني واملثقفني.
ويدور  الوسط  يف  حديقة  امليدان  ساحة  كانت 
نفقا  الثمانينات  بداية  يف  صارت  ثم  شارع  حوهلا 
ايضا  للسيارات  موقفا  وكذلك  السيارات  لعبور 
كما يوجد يف النفق مركز جتاري وهو عبارة عن 
حمالت صفت بشكل نصف دائري حييط مبوقف 
السيارات وكانت حمالت بيع املالبس والكماليات 

بالغالب...
وعاد   3002 عام  بعد  ودفنه  النفق  ازالة  مت  وقد 

امليدان ساحة واسعة تتوسطه حديقة مغلقة ويالحظ 
الداخل للميدان أنه حباجة لتنظيم وترتيب وهندسة 
يليق  وبهاًء مجاال  امليدان  لتمنح ساحة  دقة  أكثر 
القادمة  العريقة، وإن شاء اهلل يف االعداد  باملدينة 
نفصل أكثر بعض اجلوانب التارخيية للميدان بأذن 

اهلل وتوفيقه.
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معينة،  نقاٍط  يف  وحصرها  عاء  الدُّ فوائد  الصعب حتديد  من 
واملعبود  العبد  اتصااًل مفتوحًا بني  عاء  الدُّ أن يكون  ويكفي 
نفسية وطمأنينة  راحة  االتصال يف طّياته من  مبا حيمل هذا 
صعيد،  كّل  على  العبد  حياة  يف  والعزمية  للقّوة  واستمداد 
أساس  هي  اليت  الغفلة  وإزالة  اهلل  لذكر  إحياء  عاء  فبالدُّ
وتعويد  اإلنسان،  حياة  يعرتيان  اللذين  والفساد  االحنراف 
فإّن أكرب اخلسائر  قلبه.  وترسيخه يف  الذِّكر  اإلنسان على 
عاء هو زوال ذكر اهلل من القلب،  اليت حتصل نتيجة ترك الدُّ
فالغفلة عن اهلل تعاىل هي من أكرب خسائر البشر. قال تعاىل: 
)الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهلِل َأال ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ 
عاء ترسيخ اإلميان  اْلُقُلوُب( )الرعد/ 28(، ومن خصوصيات الدُّ
واستمراره،  عاء  الدُّ خالل  فمن  اإلنسان،  قلب  يف  واستقراره 
تعاىل:  اهلل  قال  اإلميان.  زوال  يتقّلص خطر  تعاىل  والتوّجه هلل 
َا املُْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اهلُل َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم  )ِإمنَّ

ُلوَن( )األنفال/ 2(.  آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإمَياًنا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ

روح  اإلنسان  يعّمق يف  منه  والقرب  تعاىل  اهلل  مع  احلديث  إّن 
تتجّذر  بنّية خالصة، وعندما  العمل هلل  الذي يعين  اإلخالص، 
هذه احلالة لدى اإلنسان فإّن مجيع أعماله ميكن أن ُتنوى هلل 
عاء وظيفته أن يضع عن كاهل اإلنسان هذه األغالل  تعاىل. الدُّ
ويهبه روح اإلخالص اليت حتّرره من كّل قيٍد مبا فيها أثقلها 
ِلِصنَي  يُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه خُمْ وهو قيد األنا واألنانية: )ُهَو احْلَ

ْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعامَلِنَي( )غافر/ 65(.  يَن احْلَ َلُه الدِّ

عنايًة  الكريم  القرآن  عين  لقد 
كبريًة بالقصص، ونبه عقول الناس 
لألمم  حدث  ما  إىل  أنظارهم  بلفت 
الغابرة، وأورد الكثري منها على وجه 
التفصيل، ال جملرد التسلي واالطالع 
على األخبار، بل تعترب تلك األحداث 
التارخيية مرآة تتجلى فيها سنن اهلل 
الناس  عرف  فإذا  وهلذا  خلقه،  يف 
قصص األنبياء والرسل مع أقوامهم، 
واعتربوا بها وأخذوا دروسها جنوا من 
اهلالك واخلسران املبني، قال تعاىل: 
أِلُوِلي  ِعرْبٌَة  َقَصِصِهْم  يِف  َكاَن  )َلَقْد 
اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفرَتَى َوَلِكْن 
َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ 
ُيْؤِمُنوَن(  ِلَقْوٍم  ًة  َوَرمْحَ َوُهًدى  َشْيٍء 

)يوسف: 111(.

من فوائد الدعاء

)يف  األرض  حموري  وضع  ألن  ذلك 
اجلنوبي(  والقطب  الشمالي  القطب 
تدور  فيما  الشمس،  اىل  بالنسبة  يتغري 
ولكن  الشمس.  حول  دورتها  األرض 
قارنته  ما  إذا  جدًا  ضئيل  التغري  هذا 
باملسافة الكبرية بني األرض والشمس. 
ومع ذلك فإن هذا التغري الضئيل يكفي 
ألن جيعلنا نسخن وننشوي يف الصيف 

ونربد ونتجمد يف الشتاء.
تكون  تتصور كيف  أن  تستطيع  هل 
األرض  بني  املسافة  تغريت  أذا  أرضنا 
االرض  ذهبت  إذا  كثريا،  والشمس 
احلياة  ستكون  الشمس  عن  بعيدًا 
إذا  وكذلك  الربد  بسبب  مستحيلة 
اقرتبت األرض من الشمس كثريًا فإننا 

قد حترتق من حرارتها.
يبقى  الشمس  عن  األرض  ُبعد  ولكن 

واملسافة  األوقات  كل  يف  تقريبًا  ذاته 
بني األرض والشمس هي 93 مليون ميل.
إال أن مدارات الكواكب حول الشمس 
كواكب  فهناك  متامًا  دائرية  ليست 
أخرى تتغري أبعادها عن الشمس كثريًا 
يف السنة ألنها تسري يف دورة بيضاوية. 
فمثاًل هناك كوكب عطارد وهو اقرب 
الكواكب إىل الشمس فإن مداره هو 
أقل من شكل دائرة كما هي احلال يف 
األخرى. وكوكب  الكواكب  معظم 
الزهرة خيتلف بعده عن الشمس من 67 

مليون ميل اىل 608مليون ميل.
بعد  األول  الكوكب  وهو  املريخ  اما 
أرضنا مباشرة فيستغرق 687يومًا ليدور 
حول الشمس،  ويف هذه الرحلة خيتلف 
هو  املعدل  ولكن  الشمس  عن  بعده 
كوكب  ويأتي  ميل.   141,700,000
املشرتي بعد املريخ ابتعادًا عن الشمس 
الذي  الكوكب  عن  مثاًل  فيتقدم 
الشمس  عن  ابتعاده  مسافة  ختتلف 
اختالفًا كبريًا، وسبب هذا االختالف 
على  اجلذب  قوة  اىل  يعود  املسافة  يف 
الكواكب  قبل  من  كوكب  كل 

األخرى من نظامنا الشمسي. 

هل تعلم ملاذا يكون الصيف حارًا 
والشتاء باردًا؟

  القصص يف 
القرآن الكريم
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تقرأه  أسئلة عندما  الكتاب  أن تسأل  لديك عادة  إذا كانت 
، فإنك تكون قارئًا أفضل من الذي ال يفعل ذلك، فإن طرح 
األسئلة ليس كافيا فقط ألن عليك ان جتيب عن هذه االسئلة. 
و بالرغم من ان ذلك ميكن أن ينجز نظريًا يف ذهنك فقط، 
فإنه من األسهل أن تنجزه والقلم بني يديك. إن القلم يف هذه 

احلالة يصبح دلياًل على تيقظك أثناء القراءة .
وإنه لقول قديم ذلك الذي يقول: )جيب أن تقرأ بني األسطر( 
لنأخذ أقصى ما ميكن من الكتاب، وإن قواعد القراءة هي 
الطريقة املنهجية لقول ذلك لكننا نريد أن نقنعك أن تكتب 
تقرأ  ال  األرجح  على  فإنك  تفعل  مل  وإذا  أيضًا  السطور  بني 

بأقصى كفاءة ممكنة.
وعندما تشرتي كتابًا فإنك تنشئ حق ملكية عليه مثل شراء 
املالبس أو االثاث فعندما تشرتيها فإنك تدفع مثنها، لكن فعل 
شراء الكتاب هو - عمليًا- مقدمة لتملكه ألن امللكية التامة 
له تأتي عندما جتعل الكتاب جزًء من نفسك والطريقة األفضل 
أن جتعل نفسك جزًء من الكتاب واليت تصل بها للنتيجة نفسها 

من خالل الكتابة عليه.
ملاذا ُيعد وضع اإلشارات على الكتاب امرا ال مفر منه لقراءته؟ 
ذلك  يكون ألسباب عديدة منها أواًل يبقيك مستيقظا وليس 
واعيا فحسب بل متيقظا أيضا وثانيا ان القراءة عبارة عن عملية 
تفكري إذا كانت قراءة فّعالة، والتفكري ينزع إىل أن يعرب عن 
نفسه بكلمات سواًء كانت شفهية أم كتابية والشخص الذي 
يقول أنه يعرف مباذا يفكر؟ ولكنه ال يستطيع التعبري عما 

يفكر فيه، هو عادة ال يعلم مباذا يفكر؟ وثالثًا، إن كتابة 
رد فعلك على ما تقرأه يساعدك يف تذكر أفكار الكاتب.

إن قراءة كتاب جيب أن يكون حوارًا بينك و بني الكاتب. 
يعلم عن املوضوع  ومن املفرتض أن هذا األخري - الكاتب - 
فمن  يكن كذلك  مل  وإذا  القارئ،  من  أكثر  يبحثه  الذي 
األرجح أنك لن تتكبد قراءة كتابه، ولكن الفهم هو عملية 
ذات اجتاهني. ألن من يود التعلم جيب أن يسأل نفسه ويسأل 
األستاذ، بل هو جيب أن يكون راغبًا أيضا يف مناقشة األستاذ 

عندما يفهم ماذا يقول األستاذ.
إن وضع اإلشارات على الكتاب معناه -حرفيًا- هو تعبريك عن 
مدى اتفاقك او اختالفك مع الكاتب. وإنها أعلى تقدير يقدمه 

القارئ للكاتب.

املخ هو اجلهاز املسيطر على كل كيانك وكلما كان خمك 
يف حالة جيدة كانت قدرتك على السيطرة على سلوكك أقوى، 
أعصابنا  توتر  إىل  تؤدي  اليت  املواقف  انتهاء  بعد  املفروض  من 
هذا  لكن  ارختاء  من  عليه  ما كانت  اىل  األعصاب  تعود  أن 
ال حيدث بل تظل األعصاب متوترة وكلما حدث موقف جديد 
يضف توترا اىل القديم و هكذا.. لذلك فنحن حباجة إىل إعادة 
األعصاب إىل حالتها األوىل من االرختاء باتباع التدريبات التالية: 
التدريب االول: خصص ما ال يقل عن ربع ساعة يوميا قبل النوم 

ال جراء تدريب االسرتخاء. 
- استلق على ظهرك.

- استمع اىل ما تيسر من القرآن الكريم بصوت أحد املقرئني 
احملببني إىل نفسك: أو إىل موسيقى حاملة حمببة إىل نفسك 

- إبدأ يف الرتكيز على عضالت وأجزاء وجهك.. هل حاجباك 
تعض  هل  أسنانك؟  على  جتز  هل  اسرتخ..  بتوتر؟  مشدودان 
شفتيك؟ إن كان األمر كذلك فوجه األمر إىل عضالت وجهك 

بأن تسرتخي..
- تدرج بعد ذلك اىل ذراعيك ثم فخذيك ثم ساقيك حتى مشطي 

رجليك.

- تأكد من ان مجيع عضالتك قد صارت يف حالة اسرتخاء. 
- انتظم يف هذا التدريب و ستجد أن حالتك املزاجية العامة يف 
حتسن مستمر وستصبح خاليًا من التوتر العصيب اىل حد بعيد 

التدريب الثاني:
- انتهز فرصة عدم ارتباطك بأعمال هامة وابتعد عن البيئة اليت 

انت متواجد فيها.
- يستحسن أن تبتعد حتى عن أسرتك وتتوجه إىل مكان بعيد 
غري مألوف لك.. فمثاًل اذا كنت من أهل املدن توجه اىل الريف 

والعكس صحيح. 
البيئة الطبيعية واالجتماعية معا ملدة يوم أو يومني  - إن تغيري 
كفيل باستعادتك اسرتخائك العصيب والنفسي شرط أن تنسى 
اليت  اجلديدة  البيئة  اىل  معك  وال حتملها  ومشاكلك  همومك 

هربت إليها لبعض الوقت.

كيف تجعل الكتاب ملكك؟

تدريبات االسرتخاء النفسي 
والعصبي
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فائق الشمري

ها �ُن �لم أن نكون ..
وا�وف حني يلتهم البيوت ..

كالري� تعبث بالبيارق : .. 
والنهر وا�داول.. 

كاحلب حني تبتله الصالة  
وا�و� والسنابل

من� الصبا� وحت� املبي�
أفت� عن و�ن 

كالطري يعزف حلنا� للحياة
والف�ر يرسم لونا للسواحل

�ن عشاق امل��ن 
والدرُب حترق�ه النواف�ُ� 

والسماء املقفلة
أيها الرو� األمني

حني تنعم باللقاء، والقلب ينب� 
بالوالء 

ودمعة الف�ر احلزين
والفاحتة

قدري أبق� أسريا لكل األس�لة�

نحلم أن نكون
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