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فتاوى العلماء ـ صورة وخرب ـ منتدى ـ جمتمع ـ تقنيات ـ مرافئ

االشرتاك السنوي
يف جملة النجف األشرف
بعد الطلبات املتزايدة على فتح باب االشرتاك يف جملة النجف االشرف من قرائها الكرام ،وبعد جناحها يف االعوام املاضية ،ارتأت
مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد فتح باب االشرتاك السنوي للمجلة.
مزايا االشرتاك السنوي:
أو ً
ال -:حيصل املش�ترك على نس��خة من اجمللة ش��هريا من تاريخ التس��جيل وملدة عام كامل باالضافة لدخوله ش��هرياً يف قرعة على
(عشرة اجهزة حاسبة لوحية تابلت).
ثانياً :يكون االشرتاك يف شهرين من السنة (بداية شهر حمرم احلرام وبداية شهر رجب االصب).
ثالثاً :مبلغ االشرتاك السنوي )25000( :دينار عراقي فقط.
آلية القرعة :ــــ يدخل املتسابق القرعة وفق رقم وصل االشرتاك واملعلومات املدونة فيه.
ـــ ستكون القرعة مقسمة على عشرة اشهر ابتداء من شهر ربيع االول اىل شهر ذي احلجة ،تتضمن كل مرحلة اجراء القرعة على
عشرة اجهزة حاسبة لوحية تابلت.
مراك��ز التس��جيل :يت��م االش�تراك الس��نوي عل��ى اجمللة م��ن خالل معرض املرتض��ى للكتاب الدائ��م التابع هل��ا يف حمافظة النجف
االشرف ،وعن طريق فروع مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد يف احملافظات.

مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد
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القضية المهدوية..
من مرتكزات النهضة إلى أسس التخطيط
قد مل يلحظ الكثري منا ما ترتك ُز عليه القضية املهدوية يف نهضتها العاملية الكربى اليت ستشمل
كل مفاص��ل احلي��اة واجزائه��ا ،والب��د أن يتوق��ف املتاب��ع هلذا الش��أن عن��د دواعي ومرتك��زات هذه
القضية حبس��ب ما يس��تنتجه من الروايات الورادة يف التعريف بهذه القضية ،فالعدل املبين على
فلس��فة إس�لامية عريق��ة وال�تي ن��ادت بها كل الديانات الس��ماوية ه��ي من أهم مرتك��زات النهضة
واليت تس��عى إىل حتقيقها بعدما تعذر تنفيذها على أرض الواقع بس��بب ممارس��ات األمم املتمردة
عل��ى أنبيائه��ا ومصاحله��ا ،ولع��ل م��ن أهم مظاهر ه��ذا العدل ه��و االنصاف للمظل��وم من الظامل
الذي صار حلماً يراود اجلميع اال انه بقي على اساس حماوالت وشعارات يرفعها البعض من أجل
حتقيق أهدافهم حتت هذا العنوان اإلنساني الذي يستقطب كل احملرومني.
ومل تغفل هذه االطروحة اإلهلية مستقبل اإلنسانية املعذبة من ويالت التسلط واالستبداد واليت
راح ضحيتها املاليني من البش��ر نتيجة الصراعات والتنافس��ات على املصاحل ،واليت يكون اإلنس��ان
سببها وضحيتها كذلك ،وبقدر ما تسعى باديء ذي بدء ببناء التكامل اإلنساني للفرد الذي هو
اللبنة األوىل هلذه اجملتمعات والركيزة احلقيقية للحضارة اإلنسانية الواحدة حتت ظل القيادة
اإلهلية املوحدة ،هذا من جانب مرتكزات النهضة.
دواع
أم��ا خبص��وص التخطي��ط للحرك��ة املهدوية ،فإنه��ا يف خضم صراعات تارخيي��ة تتوالد من ٍ
إنسانية تدفع باجلميع للحصول على مكتسبات خاصة فئوية أو شخصية أو قومية إىل غريها من
اجتاه��ات متع��ددة االس��باب ،والبد أن ينطلق ه��ذا التخطيط من العمل احلقيق��ي واجلاد إلجياد
أس��رة تتحم��ل مس��ؤولية التغي�ير واإلص�لاح وتس��توعب دواع��ي العمل يف ترس��يخ مب��ادئ احلركة
النهضوي��ة ال�تي تق��ود معاملها اطروحة أهل البيت (عليهم الس�لام) وذلك م��ن خالل توفري اجواء
مناس��بة لترتعرع األس��رة يف أجواء إجيابية تس��عى إىل إجياد نش��أ خيرتق كل حواجز الفشل اليت
تعمل على إيقاف التقدم والسعي املتواصل للوصول إىل اهلدف االمسى.
والبد من تشكيل قيادات تربوية حتظى باستيعاب هذه املسؤولية وتدأب على اجناح ايصال خطاب
ناض��ج ُيق �دّم القضي��ة املهدوي��ة بإمكاني��ات ممت��ازة غ�ير م�ترددة ،واملقصود م��ن التي��ارات الرتبوية
اهليكل��ة التبليغي��ة م��ن خطب��اء ومبلغ�ين ومثقف�ين يتبن��ون خطاباً اجيابي �اً معتد ً
ال يق��دم الفكرة
بأحسن صورها ،فض ً
ال عن احليثيات التعليمية املنبثة يف مدارس وجامعات العامل.
اض��ف إىل أن تك��ون هن��اك قي��ادات ميداني��ة تس��عى لقيادة مجاهريي��ة ُتعبئ الرأي الع��ام ،والبد أن
يش��ارك اجلهد اإلعالمي يف اضفاء صيغة اجلدية يف التعامل مع هذه القضية املقدس��ة ،وال ننس
م��ا للجه��د اإلعالم��ي م��ن مهمة خط�يرة يف حتويل الرأي العام حبس��ب بوصلت��ه إىل الوجهة اليت
يريدها.
على أن النشأ اجلديد هو األساس يف هذا اهلدف االمسى فالبد من عدم اغفاله وابعاده ليتسنى
إجياد نقطة البداية من مرتكزات النهضة على اسس التخطيط اهلادف واملقدس.

محطات
مهدوية
السيد محمد علي الحلو
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تصاعد نسب اإلنجاز الحاصلة يف مشروع تسقيف الصحن الحيدري الشريف

يتواصل العمل يف مش��روع التس��قيف اخلاص
بالصحن احليدري الش��ريف من قبل ش��ركة
(أس أل راش االملانية) املتخصصة وباش��راف
ودع��م الك��وادر اهلندس��ية العامل��ة يف قس��م
الش��ؤون اهلندس��ية يف العتبة العلوية املقدس��ة
وبإس��ناد خمتل��ف االقس��ام والش��عب ذات

العالق��ة يف احل��رم العل��وي الطاه��ر ..وع��ن
طبيعة االجنازات احلاصلة يف املش��روع أكد
رئيس قسم الشؤون اهلندسية والفنية املهندس
ع�لاء دوش يف تصري��ح للمرك��ز االعالم��ي
للعتب��ة العلوي��ة املقدس��ة (مت اجن��از اهلي��اكل
احلديدي��ة الثم��ان م��ع كام��ل االذرع التابع��ة

وفد من لجنة اإلرشاد والتعبئة التابعة للعتبة العلوية
املقدسة يزور أُسر شهداء تلعفر

اميانا من العتبة العلوية املقدسة بدور الشهيد
ال��ذي ب��ذل أغل��ى م��ا ميل��ك يف س��بيل الدف��اع
ع��ن ع��راق املقدس��ات ب��ادرت جلن��ة االرش��اد
والتعبئ��ة التابع��ة للعتب��ة املقدس��ة وبتوجيه من
االم�ين الع��ام مساحة الس��يد نزار هاش��م حبل
املت�ين ،بإرس��ال وف��د لزي��ارة جمال��س الفاحتة
للش��هداء من أهالي تلعفر الكرام املتواجدين
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النجف االشرف
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عل��ى طري��ق يا حس�ين بني كرب�لاء والنجف.
وق��ال مس��ؤول جلن��ة اإلرش��اد والتعبئ��ة للدفاع
ع��ن عراق املقدس��ات الش��يخ عادل الس��وداني
يف تصري��ح للمرك��ز االعالم��ي للعتبة العلوية
املقدس��ة «بلغ��ت األس��ر اليت مت��ت زيارتها 13
اس��رة ش��هيد كدفعة أوىل ويف األيام القادمة
س��نعمل عل��ى زي��ارة ذوي مجي��ع الش��هداء م��ن
أهال��ي تلعف��ر الذي��ن استش��هدوا يف احل��ادث
األخ�ير يف الثرث��ار» .وأض��اف الس��وداني
«ق��ام الوف��د بتكري��م الش��هداء براي��ة أم�ير
املؤمنني(علي��ه الس�لام) وكذل��ك مببل��غ مالي
ق��دره  2.500.000دين��ار هدي��ة م��ن العتب��ة
العلوية املقدسة».

لكل قاعدة تس��قيف ومت تس��ليك الكهرباء
وتنصي��ب الب��وردات الكهربائي��ة ومنظومات
التحك��م االلكرتونية ،وحن��ن بصدد انتظار
ش��حنة خاص��ة من القابل��وات اخلاصة بعملية
التوصيل الكهربائي والس��يطرة التقنية على
هذه املظالت ،واليت س��يتم ش��حنها قريبا من

العتبة العباسية
تشارك يف معرض
طهران للكتاب

ضم��ن سلس��لة مش��اركاتها الدولي��ة
ُ
املقدسة -متم ّث ًلة
العتبة الع ّباسية ّ
ش��اركت
بقسم الشؤون الفكرية والثقافية فيها -يف
الدول��ي بدورته
فعالي��ات مع��رض الكت��اب
ّ
الثامن��ة والعش��رين يف العاصم��ة اإليراني��ة
ُ
املش��اركة ه��ذه تأت��ي حبس��ب ما
طه��ران.
نائ��ب رئيس
ّ
حت��دث ب��ه لش��بكة الكفي��ل ُ
قس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة يف
املقدس��ة الس��يد عقي��ل
ّ
العتب��ة الع ّباس��ية
عبداحلس�ين الياس��ري للتعري��ف بنتاج��ات
ً
فضال
املقدس��ة الفكرية والثقافية،
العتب��ة ّ
ع��ن ّ
اط�لاع زائ��ري املع��رض -إذا م��ا عرفنا
ً
ّ
أن هن��اك أع��دادا ليس��ت بالقليل��ة يرت��ادون
ُ
العتبة م��ن تط ّو ٍر
املع��رض -عل��ى ما تش��هده
ً
إضافة اىل ّ
أن جناح
على مستوياتها كافة،

من هنا وهناك

دول��ة املنش��أ ،املاني��ا الغربي��ة حي��ث س��يتم
التش��غيل والفح��ص التجري�بي بع��د رب��ط
تل��ك القابل��وات) .وأوض��ح املهن��دس دوش
« ان املنظوم��ة التقني��ة اخلاص��ة تعت�بر
منظومة عالية الدقة يف عملها حيث س��يتم
وم��ن خالهل��ا اب�لاغ العتبة املقدس��ة باخللل
او موقع��ه مس��تقبال وطبيع��ة اص�لاح ذل��ك
اخل��ل ،ع�بر مق��ر الش��ركة يف بلد املنش��أ
دون احلاج��ة اىل وج��ود خ�براء الش��ركة
ً
تقني��ا يف موق��ع الش��ركة
حي��ث س��يظهر
املنف��ذة يف بل��د املنش��أ وق��ال رئي��س قس��م
الش��ؤون اهلندس��ية (ان الكوادر اهلندس��ية
والفني��ة العامل��ة يف االقس��ام ذات العالق��ة
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة باش��رت بعملية
تطبي��ع أرضي��ة الصحن احليدري الش��ريف
على االعمدة الرئيس��ة للمش��روع) ،يذكر
ان مش��روع تنصي��ب املظ�لات العمالق��ة يف
الصح��ن احليدري الش��ريف يتم تنفيذه من
قب��ل ش��ركة راش االملاني��ة املتخصص��ة،
و حيت��وي عل��ى  8مظ�لات مس��احة املظل��ة
الواح��دة  400م�تر مرب��ع وارتف��اع املظل��ة
 12م�ترا اثن��اء الفت��ح حتت��وي عل��ى قط��ع
م��ن الرخ��ام وعلى إن��ارة واملس��احة الكلية
للتظلي��ل داخل الصحن تق��ارب  1600مرت
مرب��ع بواقع  4مظالت يف اجلهة الش��مالية
الغربي��ة و 4يف اجله��ة اجلنوبي��ة الش��رقية،
وان املظالت اليت س��يتم تنفيذها هي ذاتها
املوجودة يف املسجد النبوي الشريف.

جلسة بحثية حول قصة عاشوراء وأسباب
نهضة اإلمام الحسني Aيف باكستان
ش��هدت جامع��ة «الكوث��ر» اإلس�لامية يف
العاصمة الباكس��تانية انعقاد جلس��ة حبثية
تناولت قصة عاشوراء وأسباب نهضة اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) .وأف��ادت وكال��ة
األنب��اء الدولي��ة أنه ش��هدت قاع��ة املؤمترات
جبامع��ة «الكوث��ر» اإلس�لامية يف العاصمة
الباكس��تانية «إس�لام آب��اد» ،انعقاد جلس��ة
حبثية تناولت قصة عاشوراء وأسباب نهضة
اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) اس��تمع فيها
احلاض��رون ألفض��ل ( )10مق��االت كتبه��ا
حمب��و األمام احلس�ين (عليه الس�لام) .وقال
منس��ق العتبة احلس��ينية املقدس��ة مع جامعة
ّ
الكوثر اإلسالمية ،مسلم عباس صكبان:
إن األم�ين الع��ام للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة
وجه بضرورة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ّ
تشجيع حميب أهل البيت (عليهم السالم) يف
باكس��تان عل��ى كتابة املق��االت والبحوث،
ً
خصص للفائز
مبين��ا ان الش��يخ الكربالئي ّ
األول جائ��زة زي��ارة اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) ومراقد أهل البيت (عليهم السالم)
خص��ص للفائزي��ن
يف الع��راق عل��ى ح�ين ّ

ال��ـ( )9اآلخري��ن جوائ��ز مالي��ة .م��ن جهت��ه،
أش��ار الش��يخ أمح��د حس�ين فخ��ر الدي��ن،
أحد أس��اتذة جامعة الكوثر اإلس�لامية إىل
ان حم��اور املس��ابقة مشل��ت ش��خصية اإلمام
احلس�ين(عليه الس�لام) وأس��باب نهضت��ه
ً
مبين��ا أن ع��دداً كب�يراً
وقضي��ة عاش��وراء،
م��ن م��دارس باكس��تان وطلب��ة امل��دارس
الدينية اشرتك يف تلك املسابقة ،وأضاف أن
اجلامعة استقبلت خالل شهر ونصف أكثر
م��ن ( )200مقال��ة حبثي��ة خضع��ت مجيعها
للفح��ص م��ن قب��ل جلن��ة خمتصة من ش��عبة
ً
مبين��ا أن املق��االت
التحقي��ق يف اجلامع��ة،
س��يتم طبعه��ا يف ك��راس خ��اص يتم نش��ره
وتوزيعه يف باكس��تان .ويذكر أن املس��ابقة
تقع ضمن فعاليات أس��بوع «نس��يم كربالء»
الثق��ايف الثاني الذي تقيمه العتبة احلس��ينية
املقدس��ة يف العاصمة الباكس��تانية (إسالم
آب��اد) وبالتع��اون م��ع (جامع��ة الكوث��ر
اإلسالمية) ومبشاركة العتبتني الكاظمية
والعباسية املقدستني.

ً
ً
روحي��ا فزائ ُر ُه
مكانا
املقدس��ة يعترب
العتب��ة ّ
فكري ممزوج
يت��ز ّود مب��ا حيتاجه من غذا ٍء
ّ
ً
مرتبطا باسم
بالروحانية والقداسة ،لكونه
عتب��ة حام��ل ل��واء اإلم��ام احلس�ين(عليهما
ً
فرصة
تعد ه��ذه املش��اركة
الس�لام) كم��ا ّ
للتع��ارف واالحت��كاك م��ع باقي دور النش��ر
واملؤسس��ات العاملي��ة» .وع��ن حمتوي��ات جناح
ّ
القس��م املذكور ّ
بي الياس��ري« :احتوى على
جمموع�� ٍة م��ن املؤ ّلف��ات الديني��ة والثقافي��ة
العام��ة الص��ادرة م��ن الوح��دات العامل��ة يف
القس��م وبعناوي��ن خمتلف��ة ذات ّ
اتاه��ات
وتوظيف��ات ختاط��ب مجيع الفئ��ات العمرية،
وم��ا م ّي��ز اجلن��اح ّ
أن مجيع اإلص��دارات فيه
ٌ
املقدس��ة بد ًء
نتاجات خالصة من العتبة ّ
ه��ي
م��ن التألي��ف حتى الطباعة وه��ي ميز ٌة امتاز
به��ا اجلن��اح ع��ن بقي��ة األجنح��ة املش��اركة
ً
جمموع��ة م��ن الصور
كذل��ك ض�� ّم اجلن��اح
املقدس��ة ومشاريعها وما
الفوتوغرافية للعتبة ّ
خدمات للزائرين».
تقدمه من
ّ
ٍ
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من هنا وهناك

افتتاح مدینة اإلمام الحسن املجتبى Aللزائرین على طریق كربالء ـ النجف

افتتح الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،االمني
العام للعتبة احلسينية املقدسة ،مدينة االمام
احلسن اجملتبى (عليه السالم) للزائرين على
طري��ق كرب�لاء ـ النج��ف .وحض��ر مراس��م
االفتت��اح رئي��س الوق��ف الش��يعي وع��دد م��ن
ً
فض�لا ع��ن احلكومة احمللية
الش��خصيات

صیانة مصحف مزین
بالذهب يف خزینة العتبة
الرضویة املقدسة
أش��ار رئي��س دائ��رة املخطوط��ات يف مرك��ز
وثائ��ق العتب��ة الرضوي��ة املقدس��ة« ،الس��يد
حمم��د رض��ا فاضل هامش��ي» ،اىل أن العتبة
الرضوية املقدسة تعكف على صيانة واحد
من انفس خمطوطات خزانة العتبة الرضوية
املقدس��ة وه��و مصحف مت خط��ه بيد خطاط
بارز يف العهد الصفوي (عام  978هـ) يتميز
بالتزيني الذهيب واخلطوط اجلميلة.
مضيف��ا :ان ه��ذا األث��ر النفي��س والثمني هو
من إجناز اخلطاط اإليراني الشهري يف العهد
الصف��وي «ع�لاء الدي��ن التربي��زي» يف الع��ام
 978هـ وحيمل  11س��طراً يف كل صفحة
ً
مبين��ا :ان الس��طر األول والوس��ط واألخ�ير
مت خط��ه بقل��م ذه�بي خب��ط الثل��ث اإليران��ي
والثمانية األخرى مت خطها خبط «رحيان».
موضحا :ان هامش صفحات املصحف قد مت
خطها بالذهب وان رؤوس السور والصفحات
مت خطه��ا بالقل��م الذهيب واملرص��ع كما ان
الفواصل بني اآليات قد حددت بنجوم ذهبية.
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وش��يوخ عش��ائر ووجه��اء مدين��ة كرب�لاء
املقدس��ة .وق��ال الش��يخ الكربالئ��ي  :ان
ادارة العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة قامت ببناء
أكث��ر م��ن مدينة على الط��رق اخلارجية من
مدينة كربالء وخارجها حيث كانت نس��بة
اخلدم��ات املقدم��ة ملدين��ة الزائري��ن طري��ق
كرب�لاء  -باب��ل بل��غ نس��بة الزائري��ن الذين
دخل��وا املدين��ة اىل أكثر م��ن  6ماليني زائر
من خمتلف احملافظات اضافة اىل النشاطات
الثقافي��ة والفكري��ة والعلمي��ة ال�تي تق��ام
عل��ى مدار الس��نة وكانت نس��بة االس��تفادة
ً
منوه��ا اىل انه��ا
منه��ا  200ال��ف مس��تفيد،
احتضن��ت النازح�ين م��ن مجي��ع احملافظ��ات
العراقي��ة ال�تي تعرض��ت هلجم��ة شرس��ة م��ن
العصاب��ات التكفريي��ة ومت إس��كانهم لفرتة
طويلة وقدمت هلم اخلدمات بصورة مستمرة
وجماني��ة .فيم��ا ق��ال الس��يد ع�لاء املوس��وي
رئيس الوقف الشيعي يف العراق :ان العتبات

املقدس��ة اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا خدم��ة الزوار
وه��ذا م��ن أعظ��م االعم��ال ال�تي تضطلع بها
العتب��ات املقدس��ة جنده��ا يف مجي��ع الط��رق
تق��وم ببن��اء امل��دن للزائري��ن وه��ذا مل يك��ن
اال حبس��ن التدب�ير والتخطي��ط الصحي��ح
يف كل الظ��روف لع��ل ه��ذا املش��روع املنف��ذ
يكون حمطة لدراس��ة االختصاصيني وأهل
الش��أن كي��ف امك��ن للعتب��ات يف ظل هذه
الظروف ان تس��تمر يف وظيفتها بدون توقف
م��ع الظ��روف الصعبة اليت متر به��ا امليزانية
والبلد واليت متر بها العتبات املقدسة  ،هذا
ه��و حقيق��ة ان يكون التأم��ل والوقوف عند
ه��ذه التجرب��ة احلقيقي��ة العراقي��ة اخلالصة
والفري��دة وان نس��تفيد م��ن معطياته��ا يف
تثبي��ت االم��ل يف نف��وس العراقي�ين مجيع��ا
وب��ث التعاون بينها وبني املؤسس��ات العراقية
االخرى لالستفادة منها.

العلماء يحذرون من وباء
التيفوئيد

ح��ذر خ�براء األم��راض املعدي��ة من احتمال انتش��ار س�لالة
جدي��دة مل��رض التيفوئي��د يف أفريقيا وآس��يا ،مؤكدين أن
هلذه الساللة مقاومة عالية للمضادات احليوية املستخدمة
حالي��ا يف ع�لاج امل��رض ،تس��ببه س�لالة جدي��دة «»58H
متتل��ك تل��ك املقاومة العالية .وق��د أجرى فريق علمي دولي
حتليل عينات احلمض النووي لـ  1832نوعا من البكرتيا
املس��ببة مل��رض التيفوئي��د أخ��ذت يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن
أفريقي��ا وآس��يا ،وتب�ين ان نص��ف ه��ذه العين��ات تع��ود اىل
ساللة « »58Hاجلديدة املقاومة للمضادات احليوية.

أعاصري تجتاح مناطق بتكساس
وأوكالهوما

أعلنت اهليئة القومية لألرصاد اجلوية يف الواليات املتحدة
أن ع��دة أعاص�ير وصل��ت إىل مشال غرب والية تكس��اس
وغ��رب والي��ة أوكالهوم��ا .وقالت املتحدثة باس��م مركز
التنب��ؤ بالعواص��ف يف اهليئ��ة القومي��ة لألرص��اد اجلوية إن
تلك األعاصري اجتاحت مناطق قليلة السكان يف الواليتني.
وتوقع خرباء األرصاد اجلوية تعرض وسط وجنوب منطقة
الس��هول الكربى بالواليات املتحدة لعواصف رعدية ورياح
قوية وأمطار ومزيد من األعاصري خالل االيام املقبلة.

تحطم صاروخ
روسي يحمل
قمرا صناعيا
فش��ل ص��اروخ بروت��ون-إم
يف إمت��ام املرحل��ة األخ�يرة
م��ن رحل��ة وض��ع قم��ر
صناع��ي مكس��يكي
لالتص��االت يف م��داره،
وحتط��م يف منطق��ة تش��يتا
يف س��يبرييا بعد وقت قليل
م��ن انطالق��ه ،وف��ق م��ا
نقل��ت وكال��ة إنرتفاكس
لألنب��اء .،ونقل��ت وكاالت
روسية أخرى عن مسؤولني
قوهلم إن املرحلة الثالثة من
رحلة الصاروخ الذي كان
حيم��ل القم��ر الصناع��ي
تعث��رت بع��د حوال��ي 500
ثاني��ة عل��ى انطالق��ه م��ن
قاع��دة بايكون��ور إلطالق
الصواري��خ الفضائي��ة يف
كازاخستان.

تيس َر من سري ِة العراق ..
ما َّ
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وع� � �ل � ��ى األوائ � � � � � � � ِ�ل م� � ��ا ي � � �ف� � ��و ُز أخ� � �ي � � ُ
ح � �ت� ��ى أت � � ��ى ق � �ب� � َ�ل احل � � �ض� � ��و ِر ح� � �ض � ��و ُر ُه
�ر ُه
ف � �ع �ل�ا ع � �ل� ��ى ك� � � � ِّ�ل ال � � �ك � � �ب� � ��ا ِر ص� � �غ �ي� ُ
وم � � � ��ن ال� � ��دي� � ��اج� � ��ي ق � � ��د ت � �ل� ��أأل ن � � � � ��و ُر ُه
رد امل � � � �ك� � � ��ا ِي� � � � ِ�د زي � � � � � � ُر ُه
ف � � � � َل � � � � ُه ع� � �ل � ��ى ِّ
ر ُه
�ر ُه وك � � �ب� �ي � ُ
وط � � �ن � � �اً ي � �ض � �ي � � ُع ص� � � �غ� �ي � ُ
�اب ل � ��ي َ
ر ُه
اجل � � �ن� � � ِ
ق � ��د ط � � � َ
�ان س � �ع �ي� ُ
دون ِ

شعر  :زينل الصويف
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف

11

مقال

علي Aالمظلوم األكبر

وأول من يشتكي إلى اهلل
السيد طالل احلكيم

رواية معربة وكلمة مؤثرة رواها البخاري عن
أمري املؤمنني عليه السالم عند تفسري قوله
ان ْ
اخ َت َص ُموا ِف َربِِّه ْم) ،حيث
تعاىلَ ( :ه َذ ِان َخ ْص َم ِ
علي ومحزة وعبيدة يوم
قال انها نزلت يف ِ
حق ٍ
بن
بدر عند املخاصمة واملنازلة مع شيبة
ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة ،وكأنه يوحي
علي عليه السالم
إىل أن الشكاية اليت يف صدر ٍ
والظالمة اليت عنده هو ألجل املخاصمة واملنازلة
مع هؤالء يوم بدر ..وأعجبا ..ما هذا التضليل!
أي تغييب للحقائق هذا أيها ّ
احملدث ،أيها املتأول
ِّ
أتق اهلل يف علي كفاكم ظلمًا إليه ،كفاكم
خبسًا حلقه ،انصفوه ولو مرة ،اعدلوا معه ولو
يف ظلمه..

إذا كان��ت ألج��ل اخلص��وم ي��وم ب��در فلم��اذا
عل��ي علي��ه الس�لام ولي��س مح��زة أو عبي��دة!
عل��ي علي��ه الس�لام أول م��ن جيث��و ب�ين ي��دي
اهلل للش��كاية لظل��م مل تش��هد اإلنس��انية
مثل��ه ،جلور واجحاف وقع على هذا اإلنس��ان
م��ا وق��ع عل��ى ن�بي م��ن االنبي��اء او وص��ي من
االوصي��اء م��ن ل��دن آدم إىل ي��وم
القيام��ة ،عل��ي علي��ه الس�لام
أول م��ن جيث��و ب�ين ي��دي
اهلل إلن ه��ذا االنس��ان على
ق��در م��ا ق �دّم م��ن عط��اء
وتضحي��ات عل��ى ق��در
م��ا اخ��ذت من��ه االم��ة
وأس��اءت إلي��ه ،اب��وه
اب��و طال��ب حام��ى عن
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وحتمل
الن�بي صلى اهلل عليه وآله ودافع عنه
ّ
األذى يف جنب��ه ألجل دينه وبكى عليه رس��ول
اهلل ومس��ى ع��ام موت��ه عام احل��زن ومع ذلك
قال��وا ان��ه يف ضحضاح من ن��ار ألنه مات وهو
كافر كل ذلك ألن ابنه علي بن أبي طالب
ولي��س معاوي��ة ،زوجت��ه س��يدة نس��اء العاملني
اليت حامت عنه ودافعت عن حقه بعد رس��ول
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ظلموه��ا وقتلوه��ا
وغصب��وا حقه��ا واضاعوا خربه��ا كل ذلك
ألنه��ا تداف��ع ع��ن زوجه��ا عل��ي ،أبناه احلس��ن
واحلس�ين قال��وا هلم��ا امن��ا نبغضك��م بغض��ا
ألبيك��م ونقاتلك��م بس��بب ذلك ألنهم��ا ابناء
علي عليه السالم ،منزلة علي ومكانة علي
وفضل علي يف القرآن وكالم
اهلل غيب��وه وأول��وه وحرف��وه
إىل غريه ،وصايا رسول اهلل
وكلمات��ه وآث��اره يف ح��ق
علي طمسوها واخفوها
ب��ل وكذبوه��ا بغض �اً
لعل��ي ،ثالث��ون عام �اً
بع��د وف��اة رس��ول اهلل

صلى اهلل عليه وآله وعلي عليه السالم يظلم
ويظل��م إىل ان حارب��وه يف اجلم��ل وصف�ين
والنه��روان إىل أن قتل��وه وقتلوا ذريته وس��بوه
عل��ى مناب��ر املس��لمني عق��وداً من الزم��ن وما
زال الشتم مستمراً ،نعم ظلموه يف كل شيء
وأخروه يف كل ش��يء بغضاً وحس��دا ،وكفرا
ونفاقا ،وجهال وباطال ،ومتاعا ودنياً.
ه��ذا كل��ه ن��زر م��ن حج��م الظل��م واجل��ور
عل��ى عل��ي عليه الس�لام ،أما نوع ه��ذا الظلم
وطبيعت��ه فعل��ي أول م��ن جيث��و ب�ين ي��دي
اهلل ألن الظل��م ال��ذي وق��ع علي��ه مل يرتب��ط
بش��خص عل��ي وح��ده ألن علي �اً عليه الس�لام
م��ا كان ميث��ل نفس��ه حت��ى يق��ع علي��ه
الظل��م خاص��ة ،عل��ي علي��ه الس�لام كان
ميث��ل االمت��داد لإلس�لام احملم��دي ،اإلس�لام
احلقيقي ،اسالم يوم الغدير الذي تطبق فيه
الشرائع الصحيحة على ما انزهلا اهلل تعاىل
عل��ى رس��وله بش��رطها وش��روطها ،وح ّده��ا
وحقيقته��ا ،فاملظل��وم حقيق��ة ليس ش��خص
علي عليه السالم ،ما لعلي ونفسه ،املظلوم يف
ظلم علي هو اإلسالم ،هو القرآن،
ه��و الدين النق��ي الذي حارب
عل��ى تنزيل��ه حمم��د صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه ،ه��ذا ه��و
ن��وع الظلم ،الظلم الذي
وقع عل��ى جهد االنبياء
وتضحياته��م ال��ذي

مقال

خت��م بالن�بي اخل��امت وأخت��زل به ف��كان ظلم
علي عليه الس�لام ضياعاً جلهد االنبياء هذا
أن اصب��ح الدي��ن اخلامت بي��د الطلقاء وأبناء
الطلقاء الذين كانوا حياربون اإلسالم ونيب
اإلسالم ،ظلم علي عليه السالم النوعي كان
يف الرج��وع إىل اجلاهلي��ة االوىل والع��ودة إىل
االع��راب وذلة اإلس�لام واملس��لمني يف مش��ارق
االرض ومغاربه��ا ،ظل��م عل��ي النوع��ي يكم��ن
يف ه��ذا الفق��دان يف ه��ذا اخلس��ران وم��ا زاد
الطني بلة إن هذا الرجل لو كان مش��كوكاً
يف س��ابقته وتضحيات��ه واخالص��ه وفضيلت��ه
ومنزلت��ه وقرب��ه م��ن رس��ول اهلل وتقدي��م
رس��ول اهلل إلي��ه يف كل املقام��ات واملناس��بات
ألمك��ن الق��ول إنه لش��بهة أو جه��ل او اجتهاد
ق��د اخ��روه أو ظلم��وه ،لك��ن الطام��ة ..لك��ن
العج��ب وكل العج��ب أن عق��دوا صحيفتهم
ودب � ّروا س��قيفتهم ومرروها عل��ى رجل املخرب
ع��ن فضل��ه كاملخرب عن ضوء النه��ار الباهر
والقم��ر الزاه��ر ،واملنك��ر له كمنكر الش��مس
وه��ي يف رابع��ة النه��ار ،م��ن هن��ا تتعجب على
ه��ؤالء كي��ف اس��تبدلوا الذناب��ى بالق��وادم
وال��ذي ه��و أدن��ى بال��ذي ه��و خ�ير ،بئ��س
للظامل�ين ب��د ً
َه� ِ�دي إِ َل ْ َ
ال ِّق أَ َح ُّق
ال( ،أَ َف َمن ي ْ
َّ
َّ
أَن ي َّ
ُت َب� َ�ع أَ َّم��ن ال َي ِه��د َ
ُه� َ�دى َف َما َل ُك ْم
ِّي إِال أَن ي ْ
ُ
َ
ْ
َ
ك ْي َف تك ُم َ
ون).
وعلي
علي أو عمرٌ ،
علي أو أبو بكر ،ومرة ٌ
مرة ٌ
أو عثم��ان ،وعل��ي أو عائش��ة ،وعلي أو معاوية،
ول��و مل يقت��ل علي ل��كان علي أو يزيد ،الحظ
حج��م ون��وع وكي��ف هذا الظلم ،هل��ذا وغريه
أيه��ا ال��راوي لرواي��ة الظالم��ة عل��ي علي��ه
الس�لام أول من جيثو بني ي��دي اهلل ،القضية
أكرب واملس��ألة أخطر والتبعات ابقى واعظم
وال زال الظلم مستمراً..
بعض النصوص من لسان املظلوم
كث�يراً م��ا ه��درت الشقش��قة م��ن عل��ي عليه
الس�لام منه��ا ما س��كنت ومنها ما مل تس��كن،
كان يق��ول( :الله��م إن��ي اس��تعديك عل��ى
قري��ش وم��ن اعانه��م ،فإنه��م قطع��وا رمح��ي
وصغ � ّروا عظي��م منزل�تي وامجع��وا عل��ى
منازع�تي ام��راً ه��و لي ث��م قال��وا أال ان يف
احل��ق ان تأخ��ذه ويف احلق ان
ترتك��ه) ،وق��ال( :م��ا زل��ت
مظلوم �اً من��ذ قب��ض اهلل
رس��وله حت��ى ي��وم الناس
ه��ذا) ،وق��ال( :الله��م

اخ��ز قريش��ا فإنه��ا منعت�ني حق��ي وغصبتين
ام��ري) ،وق��ال( :فجزى قريش��ا ع�ني اجلوازي
فإنه��م ظلمون��ي حق��ي ،واغتصبوني س��لطان
اب��ن أم��ي) ،وقول��ه( :وقد مسع صارخ��ا ينادي
ان��ا مظل��وم ،فق��ال :هل��م لنص��رخ مع��ا فإن��ي
م��ا زل��ت مظلوم �اً) .وقوله( :ارى تراث��ي نهباً)،
وقول��ه( :إن لن��ا حق��ا ان نعط��ه نأخ��ذه وإن
مننعه نركب اعجاز االبل وإن طال السرى)،
وقول��ه( :م��ا زلت مس��تأثراً عل� ّ�ي مدفوعا عما
استحقه واستوجبه).
ولي��س فق��ط ام�ير املؤمن�ين علي��ه الس�لام
كان ينادي بذلك بل حتى من ظلمه كان
ين��ادي بتل��ك املظلومي��ة ل��ه ،فه��ذا عم��ر بن
اخلط��اب ق��ال البن عباس :م��ا ارى صاحبك
إال مظلوما ،فقلت يف نفسي واهلل ال يسبقين
به��ا ،فقل��ت :ي��ا ام�ير املؤمن�ين ف��اردد إلي��ه
ظالمت��ه ،فانتزع يده من يدي ومضى يهمهم
ساعة ثم وقف فلحقته ،فقال البن عباس :ما
اظنهم منعهم عنه إال استصغره قومه ،فقلت
يف نفس��ي هذا ش��ر من االوىل ،فقلت واهلل ما
اس��تصغره اهلل ورس��وله حينما أمراه أن يأخذ
براءة من صاحبك..)..
ويستمر الظلم
لي��س م��ا ذك��ر كل الظلم رغم ابع��اده عليه
الس�لام عن مكانه بعد رسول اهلل واستحقاقه
ال��ذي نصب��ه اهلل تع��اىل به ،ورغ��م كل االذى
ال��ذي تع��رض إلي��ه وألهل��ه والصحاب��ه ولكل
من كان له عالقة به من شتم وظلم وافرتاء
واقص��اء وس��جن وح��رب وقت��ل فل��م يكتف��وا
بذل��ك فج��اؤوا وس��جنوا كل م��ن يذك��ر
فضيلة لعلي عليه السالم واعطوا وأغنوا كل
م��ن يذك��ره بس��وء ،يقول اب��ن اب��ي احلديد:
ذكر ش��يخنا ابو عثمان اجلاحظ ان معاوية

روى البخاري عن أمير
المؤمنين علي (عليه
السالم) إنه قال( :أنا
أول من يجثو بين يدي
الرحمن للخصومة
يوم القيامة)..

كان يق��ول يف آخر خطبة اجلمعة :اللهم إن
اب��ا ت��راب احل��د يف دينك وص ّد عن س��بيلك
فالعنه لعنه وبيال وعذبه عذابا اليما وكتب
بذلك اىل االفاق فكانت هذه الكلمات يش��ار
به��ا عل��ى املناب��ر إىل خالف��ة عم��ر ب��ن عب��د
العزي��ز ،ولي��س إىل هنا وينته��ي الظلم بل ما
زال الظلم مس��تمرا وما زال املفضول مقدما،
الي��وم ال��كل اصبح معاوية وع��ادت صفني من
جدي��د ولك��ن ه��ذه امل��رة ليس��ت مبصاح��ف
مرفوع��ة ب��ل بش��هادة ال إل��ه إال اهلل حمم��د
رس��ول اهلل مكتوب��ة عل��ى قم��اش أس��ود ،اليوم
ع��اد الزبريي��ون م��ن جدي��د وحتزب��وا حل��رب
مج��ل أخ��رى وم��ن نف��س اجليش جي��ش أهل
املدين��ة فبع��د ان كان عبد اهلل بن الزبري وآل
الزب�ير من املدينة يقاتل��ون عليا واتباعه جاء
الي��وم آل آخ��ر من املدينة ايضا حتزبوا لقتال
انص��ار عل��ي ،ك��م من الش��به ب�ين االثنني يف
احلق��د واألذى عل��ى اتب��اع اهل البي��ت عليهم
الس�لام بفك��ر واح��د وحق��د واحد وم��ن مكان
واحد.
واستشهد مظلومًا
يف يوم التاسع عشر من شهر رمضان من ليلة
القدر عام  41هـ وقت صالة الفجر يف اجلامع
وعن��د الس��جود ،عن��د الص��وم ح��دث ذل��ك
اخلط��ب العظيم واخلس��ران اجلس��يم عندما
ُض��رب ام�ير املؤمنني عليه الس�لام على رأس��ه
بالس��يف وه��و يف حال��ة الس��جود ،فاستش��هد
عليه الس�لام صابرا حمتس��باً قائ ً
ال وهو على
يقني من امره (فزت ورب الكعبة).
عرف��ت اآلن ايه��ا ال��راوي حلدي��ث الظالم��ة
م��ا ه��ذا الظل��م ال��ذي وق��ع عل��ى عل��ي علي��ه
الس�لام ،ال مالم��ة علي��ك ،املالم��ة عل��ى م��ن
جاء بعدك ويقرأ هذا الكالم وميّر عليه مرور
الك��رام مق ّل��دا مس � ّلماً وم��ا ه��و إال ظل��م آخ��ر
ظلم��ت ب��ه الن��اس علياً أن��ه يوقف��ون عقوهلم
وجيمدون افكارهم جملرد ان تتعلق املسألة يف
جلب منقب��ة لعلي فيدفعوها او جللب مثلبة
إليه فيثبتوها..
س�لام اهلل علي��ك س��يدي ي��ا ام�ير املؤمن�ين،
احب��اؤك اخف��وا فضائل��ك خوف �اً وتقي��ة،
واع��داؤك اخف��وا فضائل��ك بغض �اً وحس��داً،
وان��ت ب�ين ه��ذا وذاك ق��د م�لأت فضائل��ك
اخلافقني ،فالسالم عليك يوم ولدت يف بيت
اهلل وعش��ت يف بي��ت اهلل واستش��هدت يف بي��ت
اهلل..
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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مقال

اإلطار املفاهيمي واجلذور التارخيية ملصطلحات الغيبة املهدوية

النيابة ـ السفارة ـ التوقيع
د .بهاء موسى ابو العربة

مصطلح النيابة
جاء يف جممع البحرين للطرحيي((:ناب
عن قام مقامي ،وناب الوكيل ّ
فالن ّ
عن
يف كذا ينوب نيابة فهو نائب)) .ومن هنا
ع ّرف الفقهاء الوكالة بالنيابة أو االستنابة
والغالب يف استعمال النيابة هو فيما كان
مورد النيابة حمدوداً ومق ّيداً أي إن النائب
ينوب عن املنوب عنه يف متعلق حمدود
ّ
معي ،وأما إذا كان املورد غري حمدود وذا
شؤون عديدة فذلك حنو من إعطاء الوالية
من املنوب عنه إىل النائب ،فيقالّ :
واله أو
ً
واليا يف كذا ،وإذا ا ّتسعت الدائرة
نصبه
أكثر من ذلك فيقال(( :استخالف االمام
أذا غاب)) ،وقوله تعاىل(( :وقال موسى
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ألخيه هارون أخلفين يف قومي وأصلح وال
تتبع سبيل املفسدين)) و((معناه كن خليفيت
وهذا استخالف يف حياة ،كالوكالة اليت
تنقضي بعزل املوكل أو موته)) و بهذا يكون
((االستخالف هو قيام شخص مقام اآلخر يف
تنفيذ مرامسه على سبيل النيابة عنه)) و((ألن
هارون لو عاش بعد موسى (عليهما السالم)
لكان متصرفا يف إقامة حدود شريعته،
منفذا لسنته اليت خلفها يف قومه)).
ويف قول اإلمام احلسن العسكري(ع):
(لعثمان بن سعيد العمري) وابنه (حم ّمد)
عن ّ
((ثقتان فما أدّيا إليك ّ
فعن يؤدّيان ،وما
قاال لك ّ
فعن يقوالن ،فامسع هلما وأطعهما
فإنهما الثقتان املأمونان)) ومعنى النائب
العام ،هو استنابة اإلمام(ع) كل من تو ّفرت
فيه صفات مع ّينة يف أمر معني كما يف قول
الصادق(ع)(( :من كان منكم ممن قد
روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا
ً
حكما
وعرف أحكامنا فلريضوا به
ً
فإ ّني قد جعلته عليكم حاكما))،
وهو تنصيب للفقهاء العارفني باألحكام

عن طريق روايات األئ ّمة(عليهم السالم) ،أن
يقضوا بني الناس ،والسبب يف اختيار االئمة
(عليهم السالم) لوكالء بهذه املواصفات،
هو :ليكونوا قدوة يف اجملتمع االنساني،
أذ من خالهلم يتم التبليغ والنشر ،حيث اثبتت
الدراسات السيكولوجية ذلك:
(( -1فسريعو االنفعال ،ال يستقرون على
حال))
 -2و((العاطفي الذي يغيظه اتفه املضايقات
ويتملكه اليأس أمام أيسر العراقيل
والعقبات))
 -3و((الغضوب الذي ينفجر دون مقدمات))
 -4و((املتعصب الذي حيمل وخيفي كرهه
جتاه االنسانية العادلة))
فكل هذه العوامل تؤدي اىل ((نفور اجلمهور

مقال

منه وحتشر صاحبها يف عداد غري املرغوب
فيهم)) ،وهلذا كان االمام احلجة (عجل
ً
دقيقا يف اختيار وكالئه
اهلل فرجه) ،كان
وتكذيب الدجالني واملدعني ،حتى ال يقودوا
اجملتمع اىل اجملهول ،وهذا ما ب ّينه احلجة
(عجل اهلل فرجه) اذ قال(( :فأما من كان
ً
ً
حافظا لدينه،
صائنا لنفسه،
من الفقهاء
ً
ً
مطيعا ألمر مواله ،فللعوام
خمالفا على هواه،
ّ
أن يقلدوه ،فإن من ركب من القبائح
والفواحش مراكب علماء العامة فال تقبلوا
ً
شيئا ،وال كرامة))  ،وذلك ال
منهم ع ّنا
يكون ّ
إال لبعض فقهاء الشيعة ال كلّهم وهو
تنصيب للفقهاء العدول كمرجع ديين لبيان
األحكام الشرعي .
مصطلح السفري
هي الواسطة بني اإلمام املهدي(عجل اهلل
يتسن
فرجه) وبني قواعده االجتماعية ،فلم
َ
لإلمام(عجل اهلل فرجه) أن يعيش يف أوساط
شيعته كما كان آباؤه(عليهم السالم) ،بل
اضطر إىل الغيبة عن أعني النظام الذي
كان يتوعد بقتله وإنهاء التطلعات إلقامة
دولة احلق والعدل.
ّ
إال أن ذلك ال ُيربر انقطاع اإلمام(عجل اهلل
فرجه) عن قواعده االجتماعية ،وحرمانها من
قيادته وتوجيهاته ،لذا فأسلوب السفارة هو
احلل األمثل يف هذا املضمار.
بعهد من اإلمام(عجل اهلل فرجه)
ُيعني السفري ٍ
مواصفات خاص ٍة ال يعلمها سوى
ضمن
ٍ
اإلمامّ ،
إال أن القدر املتيقن من الشروط
املتوفرة لدى شخص السفري أن يكون ً
ثقة
مؤمتنا ً
ً
ً
دينا ،وال يكون بالضرورة هو
صدوقا
األعلم ،فرب من عاصر السفارة وتكون له
من األهلية العلمية مبكان ّ
إال أن االختيار
يقع على غريه ،ولعل ما ص ّرح به أبو السهل
النوخبيت الذي كان يتوقع الكثري من
الناس أن ترسو مهمة السفارة عليه يف
حني عهد بها إىل احلسني بن روح ،فلما
ُسئل عن ذلك أوضح أن األمر ال يعدو
عن كون صاحب هذه املهمة صامداً

يف املهام الصعبة اليت قد يتزلزل هو أو
غريه إذا واجهته ظروف عنيفة قاهرة تودي
به بالبوح مبكان اإلمام(ع) لذا فكان من
مجلة حديثه :هم أعلم وما اختاروه ،ولكن
أنا رجل ألقى اخلصوم وأناظرهم ولو علمت
مبكانه كما علم أبو القاسم وضغطتين
لعلي كنت ّ
أدل على مكانه ،وأبو
احلجة ّ
القاسم لو كان احلجة حتت ذيله -أي حتت
ردائه -وق ّرض باملقاريض ما كشف الذيل
عنه .وهذا ما أكدت عليه دائرة املعارف
السيكولوجية بقوهلا(( :ذوي الطبائع اهلادئة،
ممن ال يستفزهم حدث وال يهزهم حادث)).
إذن فأهم ما مييز السفري هي إمكانية
الثبات والصمود جتاه الضغوطات العنيفة اليت
يواجهها دون أن يبوح بأدنى شيء ،بل عليه
أن يتخذ االجراءات االحرتازية واالحتماالت
الوقائية بكل لياقة ولباقة وهي خصوصية
ال يتمتع بها الكثريون بغض النظر عن
االعلمية ،فان متتع السفري بثقاف ٍة إسالم ّية
معتربة تؤهله لتبوء هذا املقام الرفيع ،إذن
فهي خصوصيات األمن والوقاية واالحرتاز
تتوفر لدى السفري ليحظى بهذه املهمة.
التوقيع
والتوقيع ً
لغة هو :أثر الرحل على ظهر
البعري ،والتوقيع إقبال الصيقل على السيف
حيدده مبيقعته ،ورمبا وقع حبجر والتوقيع:
إصابة املطر بعض األرض وإخطاؤه بعضا،
وقيل :هو إنبات بعضها ،دون بعض ،قال
الليث :إذا أصاب األرض مطر متفرق أصاب
وأخطأ ،فذلك توقيع يف نبتها .وفصل ابن
منظور يف مصطلح التوقيع بقوله ((والتوقيع
يف الكتاب :إحلاق شئ فيه بعد الفراغ
منه ،وقيل :هو مشتق من التوقيع الذي هو
خمالفة الثاني لألول .قال األزهري :توقيع
الكاتب يف الكتاب املكتوب أن جيمل بني
تضاعيف سطوره مقاصد احلاجة وحيذف
الفضول ،وهو مأخوذ من توقيع الدبر ظهر
البعري ،فكأن املوقع يف الكتاب يؤثر يف
األمر الذي كتب الكتاب فيه ما يؤكده
ويوجبه)) .وبهذا يقصد بالتوقيع هنا :كل

كتاب كتب من قبل االمام وموجه اىل
عامة شيعته ،من خالل وكالئه ،و قسم
العلماء والفقهاء التوقيعات اىل اربعة اقسام
التوقيعات االعتقادية والفقهية وتوقيعاته
اىل العلماء وتوقيعاته املتعلقة مبدعي النيابة
والبابية وأهتم العلماء بالتوقيعات االعتقادية
ألهميتها يف تثبيت اركان املذهب االمامي.
ففي بعض االحيان ينزل توقيع لتصحيح
املسارات املنحرفة ،والدليل على ذلك ما
جاء يف احد التواقيع ،يف كتاب االحتجاج:
((ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات اهلل
عليه ،ردا على الغالة من التوقيع ،....سبحانه
وحبمده ،ليس حنن شركاؤه يف علمه وال يف
قدرته ،بل ال يعلم الغيب غريه ،كما قال يف
حمكم كتابه تباركت أمساؤه( :قل ال يعلم
من يف السماوات واألرض الغيب إال اهلل)...
يا حممد بن علي ...ومن دينه جناح البعوضة
أرجح منه .فأشهد اهلل الذي ال إله إال هو
وكفى به شهيدا ،ورسوله حممد (صلى
اهلل عليه وآله) ،ومالئكته وأنبياءه ،وأولياءه
(عليهم السالم) .وأشهدك ،وأشهد كل من
مسع كتابي هذا ،أني برئ إىل اهلل وإىل
رسوله ممن يقول  :إنا نعلم الغيب ،ونشاركه
يف ملكه ،أو حيلنا حمال سوى احملل الذي
رضيه اهلل لنا وخلقنا له ،أو يتعدى بنا عما
قد فسرته لك وبينته يف صدر كتابي.
وأشهدكم :أن كل من نربأ منه فإن اهلل
يربأ منه ومالئكته ورسله وأولياءه وجعلت
هذا التوقيع الذي يف هذا الكتاب أمانة يف
عنقك وعنق من مسعه أن ال يكتمه ألحد من
موالي وشيعيت حتى يظهر على هذا التوقيع
الكل من املوالي لعل اهلل عز وجل يتالفاهم
فريجعون إىل دين اهلل احلق)) .وان الغيب
الذي يعلمه االئمة هو علم موقوف فقد جاء
يف الكايف (( قال أبو جعفر(عليه السالم):
يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فال نعلم،
وقال :سر اهلل عز وجل أسره إىل جربئيل
(عليه السالم) وأسره جربئيل إىل حممد(صلى
هلل عليه وآله) ،وأسره حممد إىل من شاء اهلل
)) وبهذا أطلق العلماء على هذه التواقيع بـ
((توقيع الناحية املقدسة)).
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مقال

التقويم الذاتي واملوضوعي لإلنسان من وجهة نظر

وقفات خمتارة
د .عمار حممد علي الربقعاوي

يعلم الباحثون من املهتمني يف س�يرة أهل البيت أعماق وأبعاد الدور العلمي والفكري الذي آثر االمام الصادق تبنيه ش��عوراً منه بضرورة بناء
صرح علمي اسالمي خالص يف وقت شهدت فيه املدرسة االسالمية عدداً كبرياً من االحنرافات اليت خلفتها الرتكة األموية الثقيلة على جسد
هذه االمة وتعاليمها ،حتى وصف بعض املؤرخني العلم الذي صدر عن االمام الصادق بقوهلم" :نقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان
وانتش��ر صيته يف مجيع البلدان" كما وقال اجلاحظ يف االمام الصادق أيضًاّ :
"وفجر االم��ام الصادق ينابيع العلم واحلكمة يف األرض ،وفتح
للناس ابوابًا من العلوم مل يعهدوها من قبل وقد مأل الدنيا بعلمه.
ّ
املؤكد ان تكون هلذه الواعية العلمية
ومن
كوادر ساعدت على انتشارها فكانوا
اشبه بالنجوم اليت تضيء مساء الليل
احلالك .وقد ذاع صيت بعض هذه النجوم
حتى تداولت بها االجيال إىل يومنا هذا،
فهناك هشام بن احلكم ،مؤمن الطاق،
حممد بن مسلم ،وزرارة بن أعني وغريهم
من الآلليء املضيئة يف مساء االسالم.

16

النجف االشرف

عدد  131لشهر رمضان

املهارة
وما يهمنا يف هذه السطور ان نقف على
واحدة من االضاءات املنرية اليت وضعت
قواعد تقوميية للشخصية املسلمة من جهة،
وجسد االمة االسالمية من جهة أخرى،
وميكننا أن نقف يف هذا املقال عند
مفهوم (املهارة) او كما يسمى باإلجنليزية
( ،)skillوما أقصده من هذا املفهوم هو
أن االمام الصادق (عليه السالم) التفت إىل

مسألة مهمة يف بناء قواعد مدرسته أال
وهي مهارة الفرد اليت ُي َّدد على أساسها
اجملال الذي يبحث ويبدع فيه.
إذ تشري الدراسات االجتماعية والنفسية
يف هذا اجملال –كما أشار البعض من
علماء االجتماع املهتمني يف هذا اجملال من
أمثال هاكمان ( )Hackmanوموريس
ً
وأيضا فولر ()Fuller
( )Morrisيف ()1975
والداغ ( )Aldagيف ( )2001وغريهم-

مقال

إىل أنك جيب أن تأخذ بنظر االعتبار
اخلصائص اليت يتمتع بها كل فرد إذا
ما أردت أن يكون عملك عبارة عن عمل
مجعي مشرتك وناجح ،إذ أن أداء مهمة ما
من قبل تلك اجملموعة أو اختاذ قرار معني
ً
ارتباطا مباشراً
يف مرحلة معينة يرتبط
خبصائص العضو املرتبط بتلك اجملموعة
ومن ثم خبصائص اجملموعة ذاتها؛ ولذا
ً
جدوال يتضمن العناصر
وضع هؤالء العلماء
االساسية لنجاح اي مهمة وكان جدوهلم
على هذا النحو:

خصائص العضو وتتضمن:
(املهارات ،الشخصية)
خصائص اجملموعة وتتضمن:
*حجم اجملموعة
*تنوع االعضاء
*هوية اجملموعة ومتاسكها
*مرحلة تطور اجملموعة
عمليات اجملموعة
*احلوافز واجلوائز
*التخطيط
*املعايري
*اعداد اهلدف
*ضغط الوقت واالجهاد
خمرجات اجملموعة
*أداء املهمة
*الكفاءة
*جودة القرارات املتخذة
الفرد ونـجاح العمل
إذ يرى القارئ للجدول السابق أن اللبنة
األساسية هي الفرد يف جناح العمل ثم على
أساس ذلك يتم بناء اجملموعة الناجحة.
وإذا ما أردنا أن نعقد مقارنة بني ما قام
به االمام الصادق وما أشارت له الدراسة
السابقة من خمطط للعمل الناجح جند
ً
ً
مجيال قدمه االمام الصادق للعمل
منوذجا
الناجح وإن مل يكن مفهوم املؤسسة
متبلوراً يف عصره ،إذ مل ينتخب االمام
الصادق تالميذه بصورة غري مدروسة،
فهؤالء التالميذ عبارة عن امتداد ملدرسة
ابيه الباقر (عليه السالم) وقد كان يعرفهم

قال الباقر "عليه السالم" البان بن تغلب:

"اجلس في مسجد
المدينة وأفت الناس
فإني أحب أن يُرى
في شيعتي من
أمثالك"

اكثر مما يعرفون أنفسهم ،وهذا ما قد
ساعده على منح كل واحد منهم دوره
حبسب املهارة اليت ميتلكها .إذ ّ
شخص
االمام الباقر تلك املواهب اليت ميتلكها
عدة ،فقد
هؤالء التالميذ النجباء يف موارد ّ
ً
مثال" -اجلسقال الباقر يف ابان بن تغلب
يف مسجد املدينة وأفت الناس فإني أحب
أن ُيرى يف شيعيت من أمثالك" فمنحه
االمام إذا وظيفة الفتوى يف الفقه ،وهذا ما
ً
أيضا ،يف حني أنك
قام به االمام الصادق
جتد االمام الصادق مينح وظيفة املناظرة يف
الكالم هلشام بن احلكم ومؤمن الطاق
(ابي جعفر حممد بن علي) ،إذ ُيكى عن
ابي خالد الكاملي أنه قال :رأيت ابا جعفر
صاحب الطاق وهو قاعد يف الروضة قد
قطع اهل املدينة ازاره وهو دائب جييبهم
ويسألونه فدنوت منه وقلت :ان ابا عبد
اهلل نهانا عن الكالم فقال :وأمرك ان
تقول لي؟ فقلت ال واهلل ولكن امرني ان
ال اكلم احدا قال ،فاذهب واطعه فيما
امرك .فدخلت على ابي عبد اهلل فاخربته
بالقصة فتبسم ابو عبد اهلل  :وقال :يا ابا
خالد ان صاحب الطاق يكلم الناس فيطري
وينقض وانت ان قصوك لن تطري؛ وما هذا
إال دليل على إدراك االمام ملهارة املناظرة
اليت ميتلكها صاحب الطاق.
الكفاءة واملهارة
ومل يقف احلد عند طور الرتبية هلؤالء ،وإمنا
جتاوزه اىل االشهار بأن الكفاءة واملهارة
اليت ميتلكونها تكاد تكون مضاهية ملا
ميتلكه وكل حبسبه ،وهذا ما كشفته
رواية الشامي الذي دخل على االمام فسلّم
وجلس وطلب املناظرة ،فعندما طلب أن

يناظر يف القرآن أحاله االمام إىل محران
بن أعني وقال له إن غلبت محران غلبتين،
وعندما طلب املناظرة يف الفقه أحاله إىل
زرارة بن أعني ،وحينما طلب املناظرة يف
التوحيد أحاله إىل هشام بن احلكم...اخل،
حتى قال الشامي :كأنك تريد أن ختربني
يف شيعتك مثل هؤالء الرجال ،فقال االمام
هو ذاك يا أخا الشام .وقد تكررت العبارة
يف الرواية السابقة (إن غلبت  ...غلبتين).
وقد انتشر يف عامل الغرب اليوم مفهوم
املهارة والتأكيد عليها حتى أنهم وظ ّفوا
املدرسة أو اجلامعة حتى يف تنمية املهارة،
ًّ
كال من املهارة
وقد الحظ باحثوهم أن
والتحصيل العلمي ال خيلوان من فائدة وال
ميكن الفصل بني أحدهما واآلخر ،فقد
أشار -مثال -اندرو االستاذ والعميد يف
جامعة بومنوث االمريكية بأن التحصيل
العلمي مينح املتعلم الرباعة االكادميية يف
حني ان الوظيفة واملهارة واملمارسة متنحك
اخلربة بكيفية عمل اآللة اليت تديرها
خبربتك العلمية.
كال هذين
ومل يهمل االمام الصادق ِ
املوردين ،ففي الوقت الذي أشرف فيه
ً
علميا فإنه مل
بنفسه على تنشئة هؤالء
يهمل املهارة العملية اليت ميتلكها كل
منهم وبالتالي فال بد للتخصص من أن
يستند على تلك املهارة.
رسالة االمام
وهنا تبقى رسالة االمام الصادق التقوميية
للجيل والناشئة واجلهات الرتبوية يف الوقت
ذاته قائمة ،ففي الوقت الذي ختاطب فيه
هذه الرسالة جيلنا احلالي بالقول :أن
ً
كال منكم ميتلك مهارة ينبغي عليه أن
يستغلها ألنها هي اليت توصله إىل النجاح
ال أن يقوم بطمسها حبجة سوق العمل،
ً
موجهة إىل اجلهات الرتبوية
فإنها
أيضا ّ
اليت تكاد تركز فقط على اجلانب
العلمي واحلشو النظري للمتلقي مهملة
املهارات اليت ميتلكها ،ففي الوقت الذي
جند فيه الكثري من املشاهري يف جمال
الطب واهلندسة وغريها يف عامل الغرب
ً
أيضا متخصصني
جند ما يوازيه من أعداد
يف جماالت الكتابة واالدارة واالقتصاد
والقانون وغريها من اجملاالت .ففي اخلتام
ينبغي القول (املهارة ً
أوال).
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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مقال

املسجد
لقاء بين الدين والحياة
طالب مرزة اخلزاعي

كثرياً ما يقرتن يف ذهين مشهدان
األول :مشهد احلجيج يف عرفات وقد امتدت أيديهم إىل اهلل بالدعاء.
والثاني :مشهد املدينة املنورة وقد امتدت مآذن املسجد النبوي الشريف ليرتدد من فوقها نداء الوحدة والتوحيد.
وإذا ما س��رت يف مدن وطرقات الكثري من البلدان اإلسالمية والعربية فأنت تس�ير يف رحلة مع التاريخ واإلميان وأنت واجد يف اطرافها سج ً
ال
مفتوحًا إمامك  .جتد األهرامات يف مصر القدمية ش��ادها العلم  .مقابر منحوتة يف الصخر عليها مش��اهد احلس��اب واجل��زاء والدار اآلخرة .
كنائس أوى إليها وارتفع منها نداء السالم .

يف زيارتك للمراقد املقدسة الل بيت الرسول
"ص" املنتش��رة يف حمافظاتنا وس��وريا وإيران
ن��رى ص��وراً م��ن التالق��ي ب�ين الدني��ا واآلخرة
 .ب�ين العل��م واإلمي��ان  .ب�ين اجملتم��ع والدين
 .ه��ذا اللق��اء ال��ذي نب��ع م��ن الواح��د األحد .
الفرد الصمد  .فأصبحنا يف منطق اإلميان ال
نفص��ل بني عمل الدني��ا واآلخرة فالصالة هلا
مضمونه��ا االجتماعي  .وللعم��ل االجتماعي
مستواه الديين من اإلخالص وصدق التوجه
إىل اهلل  .وإذا كان ه��ذا اللق��اء ب�ين الدي��ن
واحلي��اة خطا مس��تمراً يف الوجود اإلس�لامي
املتدف��ق من��ذ فج��ر تارخي��ه اس��تمرار انه��ار
بالدنا نفس��ها  .فان هذا اخلط يزداد وضوحاً
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وترتف��ع نربته إذا ما كان الوجود اإلس�لامي
مه��دداً خبط��ر هن��ا حي��س املس��لم " املؤم��ن "
حاجت��ه العميق��ة إىل العل��م واإلمي��ان يع�بر
عنهم��ا جبيش حيمي ارض الوطن ومنجزاته
 .واىل عقي��دة عميق��ة حتم��ي روح��ه وإذا عدنا
إىل تارخين��ا وجدن��ا ه��ذا الرتاب��ط بني إنش��اء
املعاب��د الكربى وخوض املعارك الكربى دفاعاً
عن احلياة والكرامة .
يف كربالء املقدس��ة والنجف االشرف عندما
غ��زا الوهابي��ون هات�ين املدينت�ين املقدس��تني
تبل��ور الدف��اع ع��ن الوج��ود املق��دس هلات�ين
املدينتني واالضرحة املشرفة فيهما يف الدفاع
ع��ن العقيدة وتوحد الناس صرباً واستش��هاداً

وفت��ح الب��اب رحب �اً ام��ام الس��ماحة الديني��ة
واإلخ��اء الش��امل بني إف��راد اجملتم��ع كافة .
مس��اجد ارتبط��ت مبعرك��ة املص�ير وكان��ت
مب��ا فيه��ا م��ن فن ومش��وخ تعب�يراً صادق �اً عن
شعب صامد حيارب بيد ويبين بيد وأنت جتد
هذا ظاهراً يف جمتمعنا املعاصر فبعد هزمية
ه��ؤالء الغازين اجتهت عنايتنا إىل إعادة بناء
القاع��دة الش��عبية أن متد املدينت��ان بالرجال
والسالح.
ً
ويف الوق��ت نفس��ه ت��رى تس��ابقا اىل بن��اء
املس��اجد وباحللول الذاتية يف سرعة وفاعلية
تف��وق اجله��ود احلكومي��ة نفس��ها  .وإذا كان
عدد املساجد يف مجهوريتنا أالن يعد باآلالف

مقال

وان األق��ل منه��ا ع��دداً يتب��ع يف تش��يدها وزارة
األوق��اف وذلك نظراً إلدارة االس��تحواذ على
املساجد من قبل وزارة األوقاف.
فف��ي النظ��ام احلكوم��ي ألي��ة دول��ة الب��د م��ن
قي��ام وزارة للداخلي��ة واخلارجي��ة واملالية لكن
ال ميك��ن إن تق��وم وزارة لألوق��اف إال إذا أوق��ف
أه��ل اخل�ير من أمواهلم -جي� ً
لا بعد جيل -ما
جت��د الدول��ة العادل��ة امام مس��ؤولية تنظيمه
وإجياد كيان إداري مسؤول عنه.

ملاذا املساجد:
ومب��ا إن��ي مش��رف وقائ��م إلنش��اء مش��روع دار
خ�يري يف ه��ذه املدين��ة املقدس��ة " النج��ف
االش��رف " وفيها م��ن اخلدمات املهيئة للكثري
م��ن الزائري��ن  -م��ن مراف��ق عامة-للنس��اء-
والرج��ال وقاع��ة اس�تراحة للزائري��ن وقاع��ة
للمحاض��رات فق��د كن��ت امس��ع م��ن بع��ض
األصدق��اء الذي��ن مي��رون على املش��روع بعض
التعليقات ملاذا ال تنفق هذه األموال على أمر
غ�ير بن��اء املس��اجد ؟ والدي��ن يس��ر وميك��ن إن
يصلي اإلنسان يف إي مكان  .حتى وصل األمر
للبع��ض ب��ان حياول��وا الوق��وف دون إكم��ال
إنش��اء هذا املش��روع اخلريي وذل��ك بالتعاون
م��ع دوائر أجهزة األم��ن وكان احدهم يتوىل
منصباً إدارياً يف النجف وحيس��ب نفس��ه على
مدينة النجف ومؤثراً يف العهد املباد.
فب��دل إن يتعاون��وا معن��ا للتش��جيع عل��ى
إكم��ال هذا املش��روع فقد عمل��وا العكس من
ذل��ك حت��ى توقف االس��تمرار باملش��روع حتى
تاريخ سقوط النظام املقبور .
فاس��أل ه��ؤالء إذ لو كان باإلم��كان إن يصلي
اإلنس��ان يف إي م��كان فهل يات��رى باإلمكان إن
يقض��ي اإلنس��ان حاجت��ه يف إي م��كان  .فعليه
أن ه��ذا املس��ؤول ق��د رف��ع إىل منص��ب إداري
أعلى يف الوقت احلاضر فليجزه اهلل .

وسبل املياه ومكاتب حفظ القران الكريم.
وكن��ت وم��ا أزال أج��د م��ن حيب��ون االعتكاف
يف بي��وت اهلل بع��ض الوق��ت ليدي��ر ح��واراً فيه
م��ع صدي��ق أو ع��امل أو أس��تاذ ويق��را مع��ه يف
املس��جد فيصب��ح املس��جد كالكت��اب املفت��وح
وأيض��ا كن��ت أح��اول إن أتلم��س مظاهر هذا
الرتاب��ط ب�ين املس��جد كهندس��ة معماري��ة
واإلقب��ال على بنائه والعمل من اجل معركة
املص�ير مب��ا حتتاج إلي��ه من قي��م وأخالقيات.
وأنت عزيزي القارئ إذا تأملت املسجد وجدته
جه��داً اش�ترك في��ه ع��دد ضخم م��ن الفنانني
الذي��ن يعمل��ون مب��واد متع��ددة احلج��ر.
الرخ��ام .احلديد .النحاس .اخلش��ب .اجلص.
ويس��تخدمون جمموع��ة كب�يرة م��ن األلوان
ويعاجل��ون ذلك كل��ه باالت متع��ددة ليكون
املس��جد بع��د ه��ذا وح��دة فني��ة متكاملة تعرب
بصور متع��ددة عن العقيدة الواحدة واألمثلة
على ذلك كثرية .
وأن��ت هن��ا -فني �اً -ام��ام اجملتم��ع اإلس�لامي
ال��ذي يرع��ى الصغ�ير والكب�ير وحيتف��ظ
مبوقف متزن بني ش��خصية الفرد وش��خصية
اجملتم��ع وهن��ا تس��تطيع إن تتاب��ع معان��ي
احمل��دود واملطلق والرخيص الذي يتحول إىل
نفيس حني متتد إليه اليد املفكرة والصناع...
فتجع��ل م��ن قطع اخلش��ب الصغ�يرة وحطام
الرخام حتفاً فنية رائعة .

دروس
كثرية هي الدروس اليت تسمعها من املسجد
يف صمت��ه وتقرؤه��ا عل��ى جدرانه ويف حمرابه
وأرض��ه وكث�يرة هي الوظائف اليت تس��تطيع
إن تؤديه��ا املس��اجد للمجتم��ع وتش��تد إليه��ا
احلاج��ة إذا ما كان اجملتم��ع على معرب وعر
بني واقعه وآمال عزه.
هن��ا جت��د التالق��ي بني احمل��راب واملي��دان بني
املن�بر وأب��راج املراقب��ة واملرابطة عل��ى احلدود
بني صوت املؤذن وصوت املعركة  .بني كلمة
الس�لام القائ��م عل��ى العدل وه��و هدف كبري
نس��عى إلي��ه  .وبه��ذا يصبح اجملتمع مس��جداً
كبرياً واملسجد "جامعاً" لوظائف كثرية .
وبعد ففي القران الكريم كثرياً ما يقرن ربنا
تب��ارك وتع��اىل ب�ين ن��زول الوحي من الس��ماء
ون��زول املط��ر  .ه��ذا حي��ي األرض بع��د موته��ا
وهذا حتيا به القلوب .
وأق��ول للذي��ن يف قلوبه��م مرض م��ن بيت اهلل
يش��رق ن��ور اإلمي��ان وعلينا إن نرتمج��ه عملياً
إىل واجب��ات يف حياتن��ا اليومي��ة تزك��و به��ا
احلياة كما يزكو النبات مباء السماء.
ال مؤمن �اً ال عم ً
لا  .وعم ً
فليك��ن إميانن��ا عم� ً
ال
فيه رياء الدنيا لنقيم جمتمع العلم واإلميان
على هدى وبصرية داعياً اهلل إن يبارك جهودنا
حتى حترر أرضنا املغتصبة وأوطاننا السليبة
وتعيد السالم إىل ارض السالم.

نسأل التاريخ
وعندم��ا ع��دت إىل تارخينا أس��ائله يف عصوره
املسيحية واإلسالمية وجدت ترابطاً بني بناء
الق��وات املس��لحة وبن��اء دور العبادة .واملس��جد
من حيث وظيفته "جامع" ومل يعرف اإلسالم
املس��جد الوحي��د الوظيف��ة إال يف عهد ضعفه
 ..يف ح�ين ان��ه يف عه��ود ازده��ار اإلس�لام كان
املس��جد "جامع �اً" لع��دة وظائ��ف كان��ت في��ه
واىل ج��واره امل��دارس ومس��اكن ط�لاب العلم
واألساتذة واملستشفيات والرعاية االجتماعية
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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بحث

َمرِب ُ
ض األسد..

األثر المنسي من تراث مدينة النجف االشرف
د .عبداهلادي عباس اإلبراهيمي

مربض االسد هو احد املعامل املهمة يف تراث مدينة النجف االشرف القدمية ,وحكاية مجيلة تروي لنا ان هوى مرقد اسد اهلل الغالب علي بن ابي طالب
عليه الس�لام ال يقتصر على حمبيه من البش��ر وامنا يتعدى اىل عامل احليوان ,وان ما يس��ند قولنا هذا من الناحية التارخيية قصة إلتجاء الظباء اىل
أكمة مرقده املطهر وامتناع الكالب والصقور من التقرب اليها يف قصة الصيد الشهرية هلارون العباسي يف القرن الثاني اهلجري ,فض ً
ال عن احلكاية
اليت نقلها الس��يد عبدالكريم بن طاووس عن حممد بن علي بن رحيم الش��يباني عند زيارته ومجاعة للقرب س��نة نيف وس��تني ومائتني وكيف انهم
شاهدوا أحد االسود وهو ميرغ ذراعه اجلريح برتاب مرقده املقدس.
اش��تهر ه��ذا املعل��م باس��م مرب��ض األس��د يف
منتص��ف الق��رن الثال��ث عش��ر اهلج��ري كم��ا
يب��دو .اذ اعت��اد النجفي��ون عل��ى جم��يء أح��د
االس��ود اىل املدين��ة ب�ين ف�ترة وأخ��رى فيدخ��ل
الباب الكبري للس��ور من اجلهة الشرقية للبلدة
ال��ذي يواج��ه مدين��ة الكوف��ة ,وحي � ّرك رأس��ه
باجت��اه الصح��ن احلي��دري الش��ريف وكأن��ه
يلقي التحية على أسد اهلل الغالب إمام املتقني
صل��وات اهلل علي��ه ,ثم يربض جب��وار أحد ابراج
(قوالت) س��ور النجف يف حملة الرباق ويقضي
ليلت��ه يف ه��ذا املكان .وقد ُع��رف هذا الربج عند
عام��ة النجفي�ين ب �ـ (قولة أم الس��بع) نس��بة اىل
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ان املَ ْر ِب ُ
هذا احلدث .و جاء يف معاجم اللغة َّ
ض:
إس��م م��كان من رب َ
َض ،م��كان تطوي في��ه الدَّابّة
ُ
اجلمل
برك
قوائمه��ا وتلص��ق ب��األرض كما ي� ُ
وم ْر ِب ُ
ض َّ
ام ِتهَا .ويف
ْض ُع إِ َق َ
وال ّناقةَ ,
َاب َ :مو ِ
الدو ِّ
إح��دى امل��رات ق��ام ح��راس الب��اب الكب�ير بغلقه
امام األس��د ملنعه من الدخول ,فعاتبهم الشاعر
الف��ذ عبدالباق��ي العم��ري املوصل��ي بقصي��دة
رائعة مسطورة يف ديوانه الرتياق الفاروقي.

تفصيل احلكاية
وق��د أورد تفصي��ل ه��ذه احلكاي��ة العجيب��ة
ش��يخ اخلطب��اء العالم��ة الش��يخ حمم��د عل��ي

اليعقوب��ي يف خمطوطت��ه املوس��ومة ب �ـ (تاري��خ
النج��ف) قائ ً
ال( :وأما املش��هور الي��وم عند عامة
ان أس��داً
ان س��بب هذه التس��مية هو َّ
النجفيني َّ
كان يأت��ي اىل ب��اب البل��د كل ليل��ة مجع��ة
ويش�ير برأس��ه اىل القرب الش��ريف كأ ّنه يس ّلم
عليه ثم يربض يف هذا املوضع املعروف اآلن اىل
الصباح وينصرف حيث يش��اء ,وقد ش��وهد منه
ذل��ك م��راراً عديدة يف األزمنة األخ�يرة ,ويُقال
ا ّنه يف إحدى ليالي اجلمعات َه َّم بالدخول اىل
النج��ف ليص��ل اىل الصح��ن فص �دّه املوكلون
باألب��واب وأغلقوه��ا دون��ه خوف �اً م��ن أن يفتك
بالن��اس ,وق��د نظ��م ش��اعر عص��ره عبدالباق��ي

بحث

العم��ري أبيات �اً يف ه��ذا املعن��ى ,واليكها هي وما
قبله��ا م��ن الكلم��ات املنث��ورة ق��ال :ملا ش��اع وذاع
وم�لأ االمس��اع ورود األس��د ال��ورد لب��اب املش��هد
املق��دس ومقع��د الص��دق األنف��س فقوب��ل م��ن
سكنة النجف األشرف بالعكس والطرد ,معاتباً
هل��م بألطف عت��اب على منعهم إيّاه عن التمرغ
ب�تراب أعت��اب ب��اب ذلك الغ��اب املني��ع اجلناب
الفسيح الرحاب الرفيع القباب.
عجبت لسكان الغري وخوفهم
من األسد الضاري إذ جاء مقبال
ليلثم أعتاباً حتط ببابها
مالئكة السبع السماوات أرحال
ويف سوحها كم قد أناخت تواضعاً
قساورة الغاب الربوبي كلكال
محى فيه الوجود قد احتمى
وهم يف ً
ومغناه كم أغنى عدمياً ومرمال
وقد أغلقوا باب املدينة دونه
وذلك باب ما رأيناه مقفال
فمرغ خداً يف ثرى باب حطة
ور ّد وقد أخفى الزئري مهروال
فلو عرفوا حق الوالء حليدر
ملا منعوا عنه مواليه ال وال
واش��ار اىل هذه احلادثة العالمة الش��يخ حممد
الس��ماوي يف أُرجوزته (عنوان الش��رف يف وش��ي
النجف  )43بقوله:
قال وجاء بعد قرب السبع
لذا احملل فاستطار الفزع
وحجز الناس وكان صدرا
من بعد تعفري اجلبني بالثرى
وكان عبدالباقي ممن حجزه
فنظم الشعر بتلك املعجزة

قولة أم السبع
ش��خص الش��يخ اليعقوبي يف خمطوطته مكان
اس�تراحة االس��د يف حملة الرباق بدقة بقوله:

(مربض األس��د يف الركن اجلنوبي من اجلهة
الش��رقية داخ��ل س��ور النجف ,ب��رج كبري مدور
الش��كل ويس��ميه الناس اليوم (قولة أم الس��بع),
ويف األث��ار واملص��ادر املوثوق��ة م��ا يؤي��د صح��ة
الوجهة يف هذه التس��مية) .أقولَّ :
إن هذا الربج
يط��ل حالي �اً عل��ى ش��ارع الرابط��ة بنهاية ش��ارع
الس��دير وق��د ته��دم أكث��ره ,وم��ا يثري الدهش��ة
واالس��تغراب ويبع��ث يف النفس اللوعة واألس��ى
َّ
ان مول��دة كهربائي��ة كب�يرة تابع��ة ألح��د
الفن��ادق ق��د وضع��ت في��ه من��ذ س��نوات ع��دة,
فتض��ررت واس��ودت ج��دران ال�برج مب��رأى م��ن
اجلمي��ع دون حس��يب أو رقي��ب ,ومل يُنظ��ر اىل
أهميت��ه الرتاثي��ة وبُعده الروح��ي حاله حال ما
تبق��ى م��ن الس��ور يف هذا الش��ارع ,ف�لا حول وال
قوة اال باهلل العلي العظيم.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان القطع��ة املتبقية
م��ن س��ور النج��ف يف الوق��ت احلاض��ر تش��اهد
مطموس��ة ب��ن أبنية احملالت والفنادق يف ش��ارع
الس��دير ,وه��ي متث��ل كل م��ا تبق��ى من الس��ور
االخ�ير للمدين��ة ال��ذي بن��اه الص��در األعظ��م
احلاج حممد حس�ين خان العالف األصفهاني
بأم��ر م��ن ش��اه إي��ران فت��ح عل��ي القاج��اري
وبإش��راف املرج��ع األعل��ى للطائف��ة يومئ� ٍ�ذ
الش��يخ جعفر كاش��ف الغطاء قدس سره ,وقد
اكتم��ل بن��اؤه يف س��نة 1226ه �ـ1811/م .وق��د
لع��ب ه��ذا الس��ور دوراً مهم��ا يف محاي��ة س��كان
املدين��ة املقدس��ة واملرق��د املطه��ر م��ن هجم��ات
األع��راب والوهابي�ين يف تل��ك الف�ترة .فض� ً
لا
ضمت اجلهة الداخلية للس��ور غرفا
ع��ن ذل��ك ّ
لس��كن الزائري��ن والفق��راء أل ّن��ه مل يك��ن يف
النج��ف يوم��ذاك فن��ادق إليوائه��م ,ويقع حتت
طاب��ق الغ��رف فض��اءات (طوايل ,املف��رد :طوله,
كم��ا يس��ميها أهل النج��ف) كانت تس��تخدم
لربط الدواب.

سور النجف
بُ�ني الس��ور من احلج��ر واجلص وأس��ند بأبراج
وجعل��ت الفتح��ات الكب�يرة
(ق��والت) ع��دةُ ,
والصغ�يرة يف جدران الس��ور وأبراج��ه للمراقبة
وحف��ر ح��ول ه��ذا الس��ور املني��ع
ولرم��ي الغ��زاةُ ,
خندق �اً عميقاً ب ِّ
ُط��ن باحلجر لزيادة التحصني
وتس��هيل الدف��اع ع��ن املدين��ة عن��د التع��رض
لغ��ارات األع��داء .وكان للس��ور باب��ان هما باب
املش��هد الكب�ير م��ن اجلهة الش��رقية وه��و الباب
الرئي��س للبل��دة ال��ذي يفص��ل ب�ين حمل�تي
املش��راق وال�براق واملواج��ه ملدينة الكوف��ة ,وباب
الثلم��ة يف حمل��ة العم��ارة م��ن اجله��ة الغربي��ة
وبعدئذ مت فتح الباب
املطلة على حبر النجف,
ٍ
الثالث��ة وه��ي باب اش��تابية وهي باب الس��قائني
م��ن اجله��ة اجلنوبي��ة املطلة على البح��ر أيضاً
عن��د املنطق��ة الفاصل��ة ب�ين حمل�تي العم��ارة
واحلوي��ش ,والب��اب الرابع��ة وه��ي ب��اب العل��ى
يف حمل��ة املش��راق مؤدي��ة ملقربة وادي الس�لام,
وتوجد نصوص ش��عرية يف كت��ب الرتاث لعدد
من الش��عراء كالش��يخ أمحد قفطان والس��يد
رض��ا اهلن��دي والش��يخ عبداحلس�ين احلوي��زي
توثق تاريخ فتح هذه االبواب .وقد أجاد الشيخ
حممد الس��ماوي يف أرجوزته  ,56وصف الس��ور
اخلام��س وه��و األخ�ير للنج��ف وطبيع��ة بنائه
وعدد أبوابه األربعة الرئيسة قائ ً
ال:
واخلامس الذي بناه الصدر
احلسن املرفوع منه القدر
معدّه عن ذلك املكان
علوه سهمني يف األركان
وشاده بصنعة غريبة
اىل الدفاع إذ يرون ريبة
فيه على أطواله مساكن
ملن يزور فهو فيها آمن
وفيه باب أكرب للكوفة
وغرف تعلو به مرصوفة
وآخر أصغر منه خيرج
للرب والبحرية من ينهج
فأول البابني يلقي الشرقا
والثاني منهما لغرب يلقى
وخلف ذا السور يدور اخلندق
حاط به فهو به مسردق
فعرضه ترهبه النظارة
كقمعه املرصوف باحلجارة
وافتتحوا من بعد يف اجلنوب
باباً لنهج مائها املطلوب
وآخر يف الشرق عند بابه
لنهج كربال الذي يعبا به
وظ��ل ه��ذا الس��ور العتي��د صام��داً اىل بداي��ة
القرن العش��رين إذ بدأ التصدع يظهر يف بعض
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بحث

أجزائ��ه ,وس��قطت من��ه بع��ض القط��ع بفع��ل
قذائ��ف مدفعية اجلي��ش الربيطاني يف أحداث
ث��ورة العش��رين .ولك��ن الس��بب احلقيق��ي الذي
ح��دا باحلكوم��ة امللكي��ة العراقي��ة اىل إزالت��ه
ه��و عزمه��ا توس��عة مدين��ة النج��ف الس��تيعاب
األع��داد املتزايدة من الس��كان ,م��ع غض النظر
ع��ن األهمي��ة التارخيي��ة هل��ذا الس��ور .فت��م
ه��دم الس��ور يف ثالثيني��ات الق��رن املاض��ي يف
عه��د قائمق��ام النج��ف الس��يد جعف��ر محندي
واس��تمر اهل��دم لس��نوات ع��دة ليكتم��ل يف عه��د
القائمق��ام ص��احل مح��ام .وأنش��ئت حم�لات
جدي��دة خ��ارج املدينة القدمية هي حملة غازي
وحمل��ة الصاحلي��ة وعرف��ت هذه احمل�لات فيما
باجل َد ْي � َدة .ومل يب��ق م��ن الس��ور يف الوقت
بع��د ِ
احلاضر اال قطعة يف ش��ارع الس��دير خلف خان
الش��يالن ومبن��ى إعدادي��ة اخلورن��ق مطموس��ة
ب�ين احمل�لات والفن��ادق و يبلغ طوهل��ا حنو 150
م�تراً حتت��وي عل��ى ثالث��ة اب��راج (ق��والت) م��ن
ضمنه��ا قول��ة أم الس��بع ال�تي تق��ع يف الرك��ن
اجلنوبي من هذا الشارع.
وج��اء يف كت��اب (خان الش��يالن وس��ور النجف
األش��رف  ) 120للم��ؤرخ لألس��تاذ الدكت��ور
حس��ن احلكي��م كالم �اً مهم �اً ح��ول حماوالته
يف زم��ن النظ��ام الس��ابق حل��ث املس��ؤولني عل��ى
ترمي��م م��ا تبق��ى من الس��ور ,فق��ال( :وم��ا زالت
للس��ور بقي��ة تط��ل عل��ى ش��ارع الس��دير وخل��ف
ُ
فرفعت مذكرة
خان الش��يالن ومعه (قولت��ان),
اىل حمافظ النجف بتاريخ 1985/4/1م ومعها
حب��ث كتب ُت��ه يف جمل��ة س��ومر بعنوان (أس��وار
مدين��ة النج��ف األش��رف) ولك��ن مل أج��د أذن �اً
صاغي��ة .أق��ول :على الرغم من س��قوط النظام
البعث��ي البائ��د وم��رور ثالث��ة عق��ود عل��ى ه��ذا
الكالم إ ّ
ال انه مل يتغري شيء فيما خيص ترميم
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بقي��ة الس��ور ب��ل ان ه��ذا االث��ر تضاع��ف تضرره
بس��بب العوام��ل اجلوي��ة وانته��اكات الن��اس,
ومل حي��ض باهتمام املعنيني يف وزارة الس��ياحة
واآلث��ار رغ��م املناش��دات الكث�يرة ,ورمب��ا حنت��اج
اىل معج��زة لن��رى ه��ذا األث��ر ش��اخصاً للعي��ان
م��ن جدي��د ,وأش��ك يف ذل��ك نظ��راً للظ��روف
احلالي��ة ال�تي مي��ر بها البل��د وهوية املس��ؤولني
يف ه��ذه ال��وزارة وم��دى حرصه��م واهتمامه��م
بآث��ار وت��راث ه��ذا البل��د اجلريح .وأصب��ح جلياً
َّ
ان احملاصصة الطائفية والقومية هي األساس
يف توزي��ع املناص��ب يف الدوائ��ر احلكومي��ة ب��د ً
ال
ع��ن الكف��اءة العلمي��ة والتخص��ص واخل�برة
ال�تي ميتلكه��ا املس��ؤول ,وه��ي الس��بب الرئي��س
يف الفس��اد االداري واملال��ي ال��ذي يش��هده البلد
حالياً.

النجف االشرف واهلوية الثقافية
َّ
إن املع��امل التارخيي��ة والرتاثي��ة والديني��ة يف
النج��ف األش��رف تعك��س اهلوي��ة الثقافي��ة
هل��ذه املدين��ة املقدس��ة ال�تي ابت��دأ ختطيطه��ا
احلض��ري يف س��نة 283ه �ـ يف عه��د املل��ك
حمم��د ب��ن زي��د الداعي احلس�ني عندما ش � ّيد
البناي��ة األوىل للمرق��د العل��وي املطه��ر .ل��ذا
ينبغ��ي اص�لاح وترمي��م وادام��ة واب��راز ه��ذه
املع��امل وفق��ا آللي��ات علمي��ة مدروس��ة ,وتفعيل
مب��دأ التنمية املس��تدامة للبيئ��ات الرتاثية مبا
يضمن االستفادة منها ثقافياً وسياحياً .وكم
نتمنى لو مت اس��تغالل املس��تطيل احملصور بني
ش��ارعي اخلورنق والس��دير ليكون ركناً ثقافياً
يعكس اإلرث احلض��اري ملدينة النجف ,وكأ ّنه
مدين��ة مصغرة تذكرن��ا باملاضي التليد ملدينة
أم�ير املؤمن�ين صل��وات اهلل علي��ه ,وكن��ا ق��د
طرحن��ا مقرتح��ات ع��دة لتطوير ه��ذه املنطقة

يف كتابن��ا املوس��وم بـ(قط��ب الدائ��رة ..االم��ام
علي بن أبي طالب عليه السالم) ميكن إجيازها
فيما يأتي:
أو ً
ال :اس��تمالك وإزال��ة مجي��ع احمل��ال والفنادق
ال�تي حتي��ط ببقاي��ا الس��ور وكذل��ك خب��ان
الش��يالن وإعدادي��ة اخلورن��ق م��ن جه��ة ش��ارع
الس��دير وش��ارع الرابط��ة ,علم �اً َّ
ان ه��ذه األبنية
مش��مولة مبب��دأ اإلزال��ة لكونه��ا تق��ع جغرافي �اً
ضمن املدينة القدمية.
ثاني��ا :نظ��راً لألهمي��ة التارخيي��ة والرتاثي��ة
والس��ياحية لس��ور النج��ف جي��ب ترمي��م بقاي��ا
األثر العظيم وفقاً هلندسته املعمارية األصلية
من جدران وأبراج ,وجعله ميتد على طول شارع
الس��دير وبش��كل مواز إلعدادي��ة اخلورنق وخان
الش��يالن ,وبذل��ك س��يكون الس��ور مرئي �اً ل��كل
ناظر.
ثالث��ا :إب��راز مبن��ى خان الش��يالن ال��ذي أصبح
متحف �اً للرتاث النجفي حبي��ث تكون اإلطاللة
اجلانبي��ة خل��ان الش��يالن مباش��ر ًة على س��احة
امليدان بعد إزالة األبنية احملاذية له.
رابع��ا :إع��ادة توظي��ف مبن��ى إعدادي��ة اخلورنق
ليك��ون متحف �اً للرتبية والتعليم يو ّثق املس�يرة
العلمي��ة والرتبوي��ة هل��ذه املدين��ة املعط��اء اليت
أجنب��ت وم��ا زال��ت اآلالف من العلم��اء واألدباء
والرتبوي�ين الذي��ن أبدع��وا يف ش��تى صن��وف
املعرف��ة .ومت تش��ييد ه��ذا املبن��ى يف عهد امللك
فيص��ل االول س��نة 1352ه �ـ1932/م كأول
مدرسة ثانوية يف مدينة النجف األشرف.
خامس��ا :اع��ادة ترمي��م أو بن��اء بع��ض البي��وت
الرتاثي��ة النجفي��ة يف ه��ذا الرك��ن الثق��ايف,
واع��ادة بن��اء الزورخان��ة ال�تي تق��ع اثاره��ا على
مقربة من جدار بناية اعدادية اخلورنق.

يف ذكرى غروب الشمس
صالح عبد املهدي احللو

كيف اسكب مخرة احلروف يف اباريق سطوري ..وقد كسرت ي ُد العجز ابريقي ..وسكبت اصاب ُع
احلرية مخرتي؟
ام كيف اس��رج جنوم االلفاظ بأنوار املعاني لتضيء قناديل و ٍد تكش��ف خبايا مش��اعري ,وتس��فر
يفضح خفايا احاسيسي؟
شوق
ُ
عن صبح ٍ
جبل من املعاني آوي من طوفان كماالتك اليت َّ
ام اىل ِّ
الحد هلا والحصر؟
اي ٍ
ياعاش��قي قيث��ارة العصمة اليت صدحت بأحلان التوحي��د ..ومتيمي جممر االمامة الذي تضوع
بأريج العرفان..
تعالوا نرس��و على ش��اطيء الذكرى ,ونقف على س��احل االمل ,فاني ُ
أنست من جانب طور اهلوى
نارا..
ُّ
عشق ُت ّسع ُر شعلة اهليام يف صدري وتسجر نريان الوجد يف فؤادي.
جذوة
منها
نقتبس
م
فهل َ
ٍ
بربكم :ارأي ُتم  -من ُ
قبل  -جب ً
ال يتهاوى يف حمرابه خمضباً بدم الشهادة؟
ايات غروبها؟
و مشساً تنكسف يف صلواتها مرتل ًة ِ
تناثرت ُ
ْ
ايات القران من شفاه وجه اهلل الذي منه يؤتى؟
ارأيتم كيف
وكيف ُثلِمت انامل التوحيد من يد العروة الوثقى؟
َ
متهلت قليال ,فلم تنس��ج من اش��عة الش��مس اش��راقة النهار,
وانت ايُّها الفج ُر مايكون عليك لو
ومل تظفر من خيوط الصبح طلعة الضحى ,حتى النستقبل وجه الصباح بذاك اخلرب املشؤوم,
ونفتح اع َ
ني نهارنا على هذا احلادث اجللل؟
روى ارباب التاريخ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  :أنه بكى يف آخر مجعة من شعبان  ،فسأله
االمام علي عليه السالم عن سبب هذا البكاء  ،فقال له  :أبكي ملا يستحل منك يف هذا الشهر .
فقال له االمام علي عليه السالم  :أيف سالمة من ديين  . .قال صلى اهلل عليه وآله  :نعم.
وما عشت اراك الدهر عجبا ,فها هو الشافعي امام املذهب يقول (وال خالف بني أحد من األمة يف
أن عبد الرمحن بن ملجم مل يقتل عليا رضي اهلل عنه إال متأوال جمتهدا مقدرا على أنه صواب)
افهل من منصف يسأل هذا املائل عن احلق والزائغ عن الصواب,كيف يكون متأو ً
ال وهذا رسول
صوته(:علي مع احلق) وان قاتله اش��قى الناس او اش��قى
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وال��ه ين��ادي بأعل��ى
ٌ
هذه االمة او اشقى االخرين؟
خالف يف االمر وقد امجع عامة الشيعة واملعتدلون من ابناء املسلمني على
وليت شعري اي عدم
ٍ
ّ
كفر وخروج شقيق عاقر الناقة عن امللة والدين؟
ث��م كي��ف يك��ون قاتل االمام عليه الس�لام متأو ً
ً
ال وقاتل االمام احلس�ين جمته��دا واليكون قاتل
عمر او قتلة عثمان متأولني جمتهدين هلم اج ٌر يف اجتهادهم على خطأهم فيه فهم معذورون؟
وكي��ف يك��ون قتل��ة االوصي��اء وس��فكة دمائه��م حمقون��ي ال��دم متأول�ين ,ويك��ون الذي��ن س � ّبوا
الصحابة كفر ًة خارجني عن الدين؟ ه ّ
ال التمستم هلم العذر يف شتمهم الصحابة بأنهم اخذوا
شطر دينهم عن عائشة اليت قالت عن عثمان (اقتلوا نعث ً
ال قد كفر) خصوصاً بعد ان التمستم
ُ
والقتل ُّ
السب؟,اال انكم تقتلونهم حبجة
العذر لغريهما يف سفك دماء اولياء اهلل تعاىل
اشد من ِّ
شتم الصحابة وس ّبهم.

عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف

23

مقال

اإلساءات التي تطال النبي

محمد ًا

J

أسبابها -وطرق عالجها
الشيخ حممد علي العبيدي

ان من الغريب أن نرى كثرة املؤسس��ات واملنظمات الدولية اليت تنادي حبرية االديان واحرتامها يف دول تدعي بلوغها املرتبة العالية يف احرتام
االنس��ان ومتبنيات��ه الفكرية واالعتقادية ومع ذلك نرى ان ه��ذه الدول هي اول من خيالف قوانني وانظمة هذه املؤسس��ات ألنها اول من قام
باالس��اءة للمسلمني والدين اإلس�لامي وذلك باساءتهم لشخص النيب األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله متبعني بذلك اساليب متدنية مفتقرة
ألبسط مقومات األدب يف التعبري..
يف األم��س القري��ب رأين��ا الصح��ف االوروبي��ة
كي��ف رفع��ت راية الع��داء للنيب حممد صلى
اهلل عليه وآله حينما قامت بنشر بعض الصور
ال�تي حتط م��ن مكانته ومنزلت��ه الرفيعة وها
حن��ن الي��وم نرى الوالي��ات املتح��دة االمريكية
تقي��م معرض �اً خاص �اً بالن�بي حمم��د صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه ض��م جمموع��ة م��ن اللوح��ات
لرس��امني غربي�ين حياول��ون تصوي��ر الن�بي
صل��ى اهلل علي��ه وآله بصور غ�ير واقعية الغاية
منه��ا تش��ويه الص��ورة احلقيقية ل��ه صلى اهلل
عليه وآله.
ملاذا هذه االساليب
قد يقول قائل :ملاذا يعمد هؤالء إىل مثل هذه
االس��اليب فإن��ه بإمكانه��م أن يتخ��ذوا طرق �اً
أخرى غري هذه الطريقة االستفزازية؟
يف احلقيق��ة ان ه��ذا االس��لوب الذي اتبعوه ال
حيم��ل عل��ى ان��ه حص��ل اتفاق �اً أو ان��ه تصرف
ش��خصي ص��در م��ن بع��ض املتطرف�ين ديني �اً
ب��ل ه��و نتيج��ة ختطي��ط ودراس��ة لنفس��يات
ش��بابهم وابنائه��م ،ف��إن ه��ؤالء بع��د أن رأوا ان
الدين اإلس�لامي بدأ ينفذ إىل قلوب ش��بابهم
وابنائه��م بش��كل كبري وواس��ع وب��دأ يدخل يف
الدي��ن اإلس�لامي الكثري م��ن مواطنيهم ،فإن
التقاري��ر تش�ير إىل تزاي��د ع��دد الداخلني إىل
اإلسالم يف الدول الغربية بشكل كبري وواسع
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وذل��ك بع��د اطالع الناس هن��اك على حقيقة
اإلس�لام احلني��ف ومبادئه القيم��ة فإنهم بعد
أن رأوا هذا فكروا يف إجياد طريقة ما يتمكنون
بواس��طتها إيقاف هذا االجنذاب الواس��ع حنو
اإلس�لام فإبتدع��وا هذه الطريق��ة غري املألوفة
س��ابقاً لعلمه��م ان غ�ير املأل��وف يك��ون تأث�يره
أكث��ر من املألوف س��ابقاً ألنه جي��ذب اهتمام
الن��اس ويزي��د م��ن فضوهل��م يف أن يتعرف��وا
علي��ه ،ولعلمه��م أن الصورة الواح��دة قد تغين
عن جمموعة من الصفحات يف إيصال الفكرة
خاص��ة وإن اإلنس��ان املعاص��ر أصبح مييل إىل
االختصار ويطلب أن تكون املعلومة اخصر ما
يك��ون والصور قد حتقق له ذلك ولعلمهم أن
الص��ورة يك��ون انطباعه��ا يف الذهن افضل من
الكتاب��ة ب��ل ق��د ال تزول من خميلة الش��خص
إىل آخر عمره عكس الكتابة اليت قد تزول من
ذهن اإلنسان إذا م ّر عليها مدة من الزمن.
عقالنية املواجهة
إن املس��ألة املهم��ة ال�تي الب��د أن نعطيه��ا
ق��دراً كافي �اً م��ن االهتم��ام ه��و ان نعي حجم
التحدي��ات ال�تي تواج��ه الدي��ن اإلس�لامي
احلني��ف ،وأن نطلع على ش��كل ونوع املؤامرات
اليت حتاك ضده وأن نقف بوجهها وقفة حازمة
وجدية تتناس��ب مع االمكانيات واألدوات اليت
يسخرها أعداء اإلسالم جتاهنا ،مع احملافظة

عل��ى ضبط النفس وعدم اخلروج عن احلدود
العلمي��ة يف ال��ر ّد وذل��ك باتب��اع العقالني��ة
بعي��داً ع��ن االنصي��اع للعواط��ف اجمل��ردة ع��ن
التعق��ل ال�تي ق��د تس��بب يف إظه��ار م��ا يطمح
إلي��ه أعداء اإلس�لام ويس��تفيد منه يف تش��ويه
يل
صورة اإلسالم يقول اهلل تعاىل( :ا ْد ُع إِ ِل َس ِب ِ
َجاد ْ ُ
ال ْك َم � ِة وَالَْ ْو ِع َظ � ِة ْ َ
َر ِّب� َ
ِل��م
�ك ِب ْ ِ
ال َس � َن ِة و َ
ِب َّ
ال ِت ِه َي أَ ْح َس ُن) النحل.125 :
وميكننا ان حندد مجلة من الطرق واخلطوات
ال�تي ميكن ان نتبعها يف مواجهة هذه احلملة
العدائي��ة عل��ى نبين��ا األكرم صل��ى اهلل عليه
وآله وديننا احلنيف ،فنقول:
أوال -ان نستفيد من مجيع الوسائل اإلعالمية
املتاح��ة من صحف وجم�لات وكتب وإذاعات
ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ي للتعري��ف
بشخص النيب االكرم حممد صلى اهلل عليه
وآل��ه وذل��ك م��ن خ�لال بي��ان س�يرته العط��رة
واخالق��ه احلمي��دة وكلمات��ه الرائع��ة ال�تي
كان هل��ا األث��ر البالغ يف تغي�ير نفوس الناس
يف ذل��ك الوق��ت بع��د ان كان��وا حتكمهم روح
اجلاهلي��ة والقبلي��ة وبي��ان االس��لوب الرتبوي
ال��ذي كان يتبعه م��ع اصحابه وكيف كان
حيثهم على الرفق باآلخرين كنساء وأطفال
االع��داء ب��ل حت��ى احليوان��ات والنبات��ات ومن
روائع��ه أن��ه كان إذا خرج املس��لمون إىل جهاد
الكف��ار كان يوصيه��م ويق��ول هل��م ...( :أيه��ا

مقال

الن��اس اجتنب��وا املك��ر وال تس��تحلوا
الس��رقة يف الغنائ��م وال متثل��وا مب��ن
يقتل من الكفار فال تسملوا عيناً وال
تقطعوا أذناً أو عضواً وال تؤذوا شيخاً
لا وال تقتل��وا راهب �اً
أو إم��رأة أو طف� ً
س��كن يف كه��ف أو غ��ار وال تقطع��وا
ش��جرة م��ن أصله��ا إال لض��رورة ،وال
حترق��وا خنلة ،وال تغرق��وا باملاء زرعاً
وال تقطعوا ش��جرة مثمرة )...منتهى
اآلمال ،الشيخ عباس القمي.35/1 ،
هذا هو خلق ومنهاج النيب صلى اهلل
عليه وآله الذي كان يريد أن يزرعه
يف نف��وس املس��لمني ويربيه��م علي��ه
وأي��ن ه��و مم��ا يبث��ه أع��داء اإلس�لام
عن��ه م��ن االكاذيب واالف�تراءات بل
ان الن�بي صلى اهلل عليه وآله رغم ما
كان يتمت��ع به م��ن املنزلة العظيمة
كون��ه نيب اهلل تع��اىل والرجل االول
يف الدول��ة إال ان��ه كان بس��يطاً يف
عيش��ه متواضع��ا ب�ين اصحاب��ه ل�ين
اجلناح مل تغره الدنيا بزخارفها ومل
تبه��ره زينته��ا كان يف أغل��ب أيام��ه
صائماً وال يفطر إال على شيء يسري
فع��ن أن��س انه ق��ال( :كانت لرس��ول
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ش��ربة
يفط��ر عليه��ا وش��ربة للس��حر ورمب��ا
كان��ت واح��دة ورمب��ا كان��ت لبن �اً
ورمب��ا كان��ت الش��ربة خب��زاً ُي��اث،
فهيأته��ا ل��ه صلى اهلل علي��ه وآله ذات
ليل��ة فاحتبس الن�بي صلى اهلل عليه
وآل��ه فظنن��ت أن بعض اصحابه دعاه
فش��ربتها ح�ين احتب��س فج��اء صلى
اهلل علي��ه وآل��ه بع��د العش��اء بس��اعة فس��ألت
بعض من كان معه هل كان النيب صلى اهلل
علي��ه وآله أفطر يف م��كان اودعاه أحد فقال ال
فبت ليلة ال يعلمها إال اهلل من غم (خوف) أن
يطلبه��ا م�ني الن�بي صلى اهلل علي��ه وآله البد
أن ال يقتصر على اللغة العربية وحسب وإمنا
يفرتض أن يكون بكل لغة جنيدها حتى يصل
صوتنا إىل مجيع العامل.
ثاني��ا -ندع��وا مجي��ع الرس��امني وأه��ل
االختصاص��ات القريب��ة إليه��م ان يس��خروا
جهوده��م لنص��رة الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وآله
وذل��ك م��ن خ�لال تقدي��م االعم��ال الفني��ة
اليت تظهر ش��خص النيب صلى اهلل عليه وآله
باملظهر احلقيقي والالئق به.
ثالث��ا -تقديم الش��كاوى واالعرتاضات بش��كل

رمس��ي اىل اجلهات والس��لطات ال�تي هلا نفوذ
عامل��ي ض��د اجله��ات ال�تي تق��وم مبث��ل ه��ذه
االعم��ال للك��ف عنه��ا وحماول��ة اقناعه��م ان
ه��ذه التصرف��ات ال تص��ب يف مصلح��ة العامل
امج��ع النه��ا حت��رض عل��ى التط��رف وتول��د
الشحناء والبغضاء بني الشعوب.
رابع��ا -افه��ام مجي��ع الع��امل ب��كل ديانات��ه
وانتماءات��ه انن��ا حن��ن املس��لمني ال نك��ره وال
نك��ن الع��داء ألح��د إال مل��ن نص��ب الع��داء لن��ا،
وان جم��رد االخت�لاف يف الدي��ن والعقي��دة ال
جيعلن��ا نكره��ه أو نعادي��ه ب��ل ان نبين��ا صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وأئمتن��ا عليهم الس�لام كانوا
يوصونا بأن نتعامل مع غرينا معاملة حس��نة
وتارخينا خري شاهد على هذا ومن ذلك قول
اإلم��ام امري املؤمنني علي ب��ن ابي طالب عليه

الس�لام ملال��ك االش�تر عامله عل��ى مصر وهو
يوصي��ه بالرعية( :فإنه��م صنفان :اما أخ لك
يف الدي��ن وأم��ا نظري لك يف اخلل��ق )..صفوة
شروح نهج البالغة ،اركان التميمي ص..689
خامسا -ندعوا غري املسلمني إىل االطالع على
تراثن��ا اإلس�لامي وخصوصاً ت��راث أهل البيت
عليهم السالم ليتبنوا حقيقة االكاذيب اليت
تلص��ق باإلس�لام وب�ني اإلس�لام حمم��د صلى
اهلل عليه وآله.
سادس��ا -إقامة مهرجانات عاملية يف املناس��بات
ال�تي تتعل��ق بالن�بي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
كي��وم والدت��ه أو ي��وم مبعث��ه ،يُدع��ى فيه��ا
كب��ار املفكري��ن واملثقف�ين ورج��ال الدي��ن من
مجي��ع الديانات يف العامل لتعريفهم حبقيقة
اإلسالم احلنيف.
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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لقاء

حديث خاص مع
املستبصر اجلزائري:
الشيخ فضيل امحد اجلزائري
أجرى اللقاء :ضياء صادق السهالوي
ٌ
ٌ
ومعتقد ظل عليه من��ذ نعومة أظفاره..
نه��ج
فقد منا وترعرع يف ظالله فلم يراوده للحظة
واحدة ان يش��ك يف صحة ماتربى عليه ،وبعد
حبث وعناء وجهد واس��تقصاء أبصر نور والية
عل��ي بن أب��ي طالب(علي��ه الس�لام) فأعلن
دخوله مدرس��ة أهل البيت (عليهم الس�لام).
فما أعظم الوالية وما أقدس��ها ..فالس��اعي
ملعرفتها كالس��اعي إىل اهلل تعاىل ،واملضحي
ألجله��ا ,كاملضح��ي م��ن أجل رس��الة اهلل
وعلي
س��بحانه ..،لكن بشرطها وشروطهاٌ ..
من شروطها ..جملة النجف االشرف استضافت
املس��تبصر اجلزائ��ري مساحة الش��يخ فضيل
امحد وكان هذا اللقاء:

وسائل االعالم المنحرفة تنقل صورة مشوهة عن
فكر أهل البيت(عليهم السالم)
 ب��دءاً ش��يخنا اجللي��ل ن��ود معرف��ة س�يرتكمالشخصية؟
الش��يخ فضي��ل ب��ن امح��د اجلزائ��ري أس��تاذ يف
احلوزة العلمية قس��م الدراس��ات العليا ،وأستاذ
يف قس��م املاجس��تري يف مدرس��ة اإلمام اخلميين
(قدس سره) يف قم املقدسة.
ولدت يف منطقة تقع شرق العاصمة اجلزائرية
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يف قبيل��ة كب�يرة موالي��ة أله��ل بي��ت النب��وة
عليهم أفضل الصالة والسالم ،كانت لقبيليت
الش��رف العظي��م يف إحي��اء ش��عائر أه��ل البي��ت
(عليه��م الس�لام) ،خاص � ًة ي��وم عاش��وراء نراهم
يقيم��ون الوالئ��م وجيهزون الطع��ام لتوزع على
الفق��راء م��ن أبناء القرية حب �اً وتعاطفاً مع آل
البيت(عليهم الس�لام) وإحياء لشعائر اهلل اليت

هي من تقوى القلوب ..كما يعرب عنها القرآن
الكري��م وبالتال��ي بي��ان عظم��ة عاش��وراء ال�تي
سالت على أرضها دماء زكية طاهرة يف سبيل
إعالء كلمة(ال اله إ ّ
ال اهلل حممد رسول اهلل).
أما عن دراس�تي فقد درس��ت مرحلة االبتدائية،
ث��م انتقل��ت إىل مرحل��ة املتوس��طة وكنت من
املتميزين يف دراسيت ،ثم بعد ذلك انتقلت إىل

لقاء

العاصم��ة اجلزائرية ألكمل دراس�تي الثانوية
حيث درس��ت هناك ثالث س��نوات وحصلت فيها
على شهادة الثانوية العامة عام .1978
 كيف كانت رحلتكم مع التشيع؟بع��د إكمال��ي الدراس��ة يف الثانوي��ة العام��ة
التحق��ت جبامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ة س��نة
 ،1979ومنه��ا تعرف��ت عل��ى اح��د الطلب��ة يف
اجلامع��ة وكان ايراني اجلنس��ية ومن املذهب
الش��يعي ،ب��دأت رحل�تي يف التش��يع م��ن ذل��ك
احل�ين ،كن��ت وزميل��ي االيراني نتب��ادل اآلراء
ونتح��اور ح��ول الدي��ن اإلس�لامي ومذاهب��ه
املتع��ددة ،وم��ن ضم��ن نقاش��اتنا هزت�ني عب��ارة
كبرية يف املعنى من زميلي اإليراني (إن علماء
اهل الس��نة واجلماعة يفتقدون إىل الشجاعة)
وق��د تص��ورت ان مايقص��ده م��ن الش��جاعة ه��و
الق��وة ولك��ن كان يقص��د الش��جاعة يف ق��ول
احل��ق ،دفعت�ني ه��ذه العب��ارة إىل الدراس��ة
واالستقصاء للوصول إىل احلقيقة.
كنت دائما اس��أله عن املذهب الش��يعي ،زودني
زميل��ي االيران��ي مبجموع��ة من كتب الش��يعة
وم��ن اب��رز الكت��ب كت��اب املناظرة للس��يد عبد
احلس�ين ش��رف الدين مع احد ابرز علماء اهل
الس��نة من جامع االزهر الش��يخ سليم البشري
وال��ذي كان اس��تاذي يف املرحل��ة الثانوي��ة،
طالع��ت ه��ذا الكتاب بدق��ة متناهية وقد تأثرت
به تأثرا كبرياً.
ف��كان الس��يد ش��رف الدي��ن يستش��هد اثن��اء
مناظرت��ه من كتبهم املعت�برة بدالالت علمية
قاطع��ة احلج��ة وواضح��ة فأندهش��ت بتل��ك
املناظ��رة ،ث��م ب��دأت اطال��ع الكث�ير م��ن الكت��ب
الش��يعية خاص��ة كت��اب الس��يد عبد احلس�ين
ش��رف الدين كتاب (النص واالجتهاد) والذي
كان يب�ين الوجه��ه احلقيقي��ة لتميي��ز الغ��ث
م��ن الس��مني يف نص��وص الش��ريعة ال��واردة عن
الكتاب والسنة.
ثم بدأت اقرأ كتب السيد الشهيد حممد باقر
الص��در كت��اب (فلس��فتنا) وكذل��ك كت��ب
ومؤلفات الكثري من علماء الش��يعة ،ثم داومت
عل��ى التحقي��ق واالس��تقصاء حت��ى وصلت إىل
قناعة تامة بهذا املنهج احلق القويم.
 ه��ل تعرض��ت وعائلت��ك ملضايق��ات م��نقب��ل بع��ض املؤسس��ات املخالف��ة ملذه��ب أه��ل
البيت(عليهم السالم)؟
بع��د إع�لان تش��يعي تعرض��ت أن��ا وعائل�تي
للكثري من املضايقات الش��ديدة من مؤسس��ات
وح��ركات إس�لامية متطرف��ة حي��ث كان��ت

تراق��ب كل تصرفاتي وحتركاتي فعمدت إىل
العمل مببدأ التقية لفرتة من الزمن.
 ماهي مسريتكم يف احلوزة العلمية؟ويف بداي��ة التس��عينات ق��ررت اإلحل��اق باحلوزة
العلمية ،ومل أو ّفق يف ذلك ،لظروف مانعة .ويف
عام  1992التحقت حبوزة قم املقدس��ة ،فدرست
املنطقي��ات والطبيعي��ات واإلهلي��ات ،ثم درس��ت
دورة كامل��ة يف بره��ان الش��فاء ،كم��ا درس��ت
كت��اب (متهي��د القواعد)،اس��تغرقت يف ذل��ك
تس��ع س��نوات .ث��م درس��ت دورة يف عل��م الفل��ك
القدي��م للش��يخ البهائ��ي ،ودورة يف األخ�لاق،
وب��اب ال��زكاة م��ن كت��اب ال ّلمع��ة الش��ريف،
واملي��اه والطه��ارة م��ن كت��اب ري��اض املس��ائل،
ومقدم��ات يف التفس�ير ث��م درس��ت احللق��ات،
وكتاب املكاسب ..استغرق كل ذلك مدة ست
عش��رة س��نة وبدون انقطاع ،أكملت دراسيت يف
مدرس��ة اإلمام الصادق(عليه الس�لام) يف قس��م
الدكت��وراه مل��دة أرب��ع س��نوات درس��ت فيها عند
أس��اتذة يعدون م��ن املتخصصني على مس��توى
احل��وزة ،فق��د درس��ت (نهاي��ة احلكم��ة) وش��رح
التجري��د  ،ث��م أكمل��ت ال��درس اخل��ارج عن��د
أس��اتذة متخصص�ين .بعده��ا د ّرس��ت يف احلوزة
العلمي��ة مخس عش��رة س��نة يف املنطق والكالم،
واحلكم��ة والعرف��ان واملعرف��ة وفلس��فة الدي��ن
غريها .ويف جمال التحقيق والرتمجة والكتابة
وجمال التبليغ.
 ه��ل هن��اك وس��ائل اعالمي��ة متطرف��ة همه��االني��ل م��ن مذهب اه��ل البيت (عليهم الس�لام)
وتشيع ثقافة العنف والتكفري؟ وكيف؟
 هناك وسائل وأغراض عديدة تريد النيل منه��ذا املذه��ب احلق بطرق ش��تى ،ونق��ل الصورة
املش��وهة لفك��ر أه��ل البيت(عليه��م الس�لام) يف
املاضي عن طريق اخلط املقروء من خالل طبع
الكت��ب ال�تي كانت تس��يء وتك��ذب مذهب اهل

بعد إعالن تشيعي
تعرضت وعائلتي
للكثير من المضايقات
الشديدة من
مؤسسات وحركات
إسالمية متطرفة

البيت(عليه��م الس�لام) ثم انتقل��ت إىل الصورة
واملش��اهدة من خالل الفضائيات ،والفضائيات
الس��لفية املتطرف��ة كث�يرة ومتعددة وانتش��رت
يف بل��دان عربي��ة كمص��ر واليم��ن ودول املغرب
العرب��ي ،وتع��د الس��عودية املنب��ع األس��اس هلذه
الفضائي��ات املنحرف��ة ،الغ��رض منه��ا ه��و
تزيي��ف احلقائ��ق م��ن خ�لال التع��رض لفك��ر
أه��ل البيت(عليه��م الس�لام) ..ال��ذي طاملا أقلق
وجودهم وه ّز كيانهم وزعزع أركان دوهلم.
 كي��ف يط��رح ش��يعة اه��ل البيت(عليه��مالسالم) انفسهم للعامل؟
 إن املش��كلة ال�تي جيهله��ا أصح��اب ه��ذهاألص��وات املنحرف��ة وه��ذا الفك��ر املزي��ف ه��و
أن الش��يعة اليطرح��ون أنفس��هم يف اإلع�لام
كش��يعة ،ولكنه��م يطرح��ون فكر أه��ل البيت..
وأه��ل البي��ت حم��ل إمج��اع األم��ة اإلس�لامية،
فالسين إذا شاهد هذا الطرح يتعلق ويتمسك
بأه��ل البي��ت أكث��ر فأكث��ر ،وان ه��ذا الط��رح
يع��د من أخطر السياس��ات اإلعالمية الش��يعية
يف العامل ،فالسلفي عندما يريد أن يتكلم على
أتباع أهل البيت س��وف يس��قط أمام املس��لمني،
وبالتال��ي تنفض��ح نواياه��م املتطرف��ة املعادي��ة
هل��ذا املذه��ب احلق وإيضاح الص��ورة احلقيقية
ملذهبهم املزيف على املأل.
 كي��ف ط��رح اإلع�لام املتط��رف سياس��تهللعامل؟
 أن الع��امل ب��دأ يع��ي خط��ورة ه��ذه التي��اراتواألص��وات املتطرف��ة س��يئة الصي��ت ،وه��ذا
الفك��ر املتط��رف اخلط�ير ق��د دخ��ل إىل معظ��م
مؤسس��اتهم ،فأصبح��ت التي��ارات املعتدل��ة يف
األزه��ر مبص��ر والزيتونة يف تون��س تصرح على
امل�لأ خط��ورة ه��ذا اخل��ط املزيف املع��ادي ألهل
البيت (عليهم السالم).
 كي��ف كان��ت ص��ورة االع�لام الش��يعي يفالعامل؟ وكيف كان الطرح؟ يف كلمة اخرية
 رغ��م أن اإلع�لام الش��يعي ه��و إع�لام متواضعإال إن الفضائي��ات الش��يعية كش��فت الص��ورة
املنافق��ة للمتطرف�ين وفضحه��ا وبي��ان نهج��ع
وعقي��دة أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) للع��امل
والرد على الش��بهات والتهم املغرضة والتصدي
لالحنراف��ات الديني��ة وإعطاء مس��احة واس��عة
بط��رح فك��ر وس�يرة األئم��ة املعصوم�ين (علي��ه
الس�لام) األم��ر ال��ذي يثل��ج الص��دور خصوص��ا
وحن��ن أح��وج م��ا نك��ون إىل م��ا يق � ّرب الع��امل
إىل اإلس�لام احلقيق��ي وه��ي إس�لام آل حمم��د
(صلوات اهلل وسالمه عليهم).
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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الشيخ محمد المحسن أغا بزرك الطهراني...

مجتهداً ومؤرخاً..
د.علي عبد املطلب علي خان املدني

متيزت النجف االشرف عن املدن العراقية واإلسالمية بسمات مهمة جعلتها خالدة ومتميزة عن باقي املدن املختلفة لكونها امتلكت
عمقا تراثيا ودينيا وحضاريا منذ نشأتها التارخيية الطويلة ،لكونها تقع على أعتاب احلرية عاصمة املناذرة قبل اإلسالم وعمقها
التارخيي الطويل ،وقربها من « الكوفة» عاصمة اخلالفة اإلسالمية يف عهد وصي النيب األعظم وخليفته اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه الصالة والسالم) وهي ضامة برتابها رفاته الشريف ومرقده ،فضال عن احتضانها اجلامعة اإلسالمية من القرن اخلامس اهلجري
 /احلادي عشر امليالدي صاحبة الرتاث اخلالد والفكر النري املتجدد يف تارخيها العريق  ،وكان لتلك املنزلة العلمية واملكانة القدسية
األثر يف انتقال النتاج الفكري من بقاع العامل اإلسالمي عامة ومدن العراق خاصة .
ع�بر ع��ن أهمي��ة دور
وق��د ّ
الرس��الة اإلصالحي��ة يف تطوي��ر
اجملتم��ع الكث�ير م��ن املفكري��ن
 ،كونه��م ش��هود عي��ان عل��ى تلك
املرحل��ة مبين�ين انع��كاس اهتم��ام
رج��ال اإلص�لاح ألنجف��ي بالتوعي��ة
السياس��ية والفكري��ة الذي��ن ش��عروا
بوج��وب اللح��اق برك��ب التط��ور
احلضاري اإلنس��اني مركزين يف ذلك
عل��ى املنح��ى التوفيقي ،ب�ين روح الدين
ومقتضي��ات العص��ر احلدي��ث ،إذ أنتج
لنا الفكر الش��يعي الثر العدد الكبري
من املفكرين واألحرار العاملني يف منهج
اإلصالح وتربية اإلنس��ان تربية إسالمية
مباركة مس��توحاة من القران الكريم
وتعالي��م الن�بي األكرم(صل��ى اهلل عليه
وآل��ه) ،بالرغ��م م��ن كل الش��بهات
واملغالط��ات املثارة ضدهم ولكن احلق
دائم��ا يف جانبه��م كونه��م ينهل��ون م��ن
فك��ر حمم��د وال حممد األطهار  ،إذ
اىل مفكرو ش��يعة أه��ل البيت(عليهم
الس�لام) وإتباعه��م على أنفس��هم وان
يعمل��وا على حتدي أعدائه��م ويعملوا
عل��ى نص��رة الدي��ن احملم��دي األصيل
ال��ذي أسس��ه الرس��ول األك��رم (صلى ا هلل
عليه وآله).
لق��د كان��ت الق��درات العلمي��ة
والرتبية الروحية اليت يتمتع بها رجال الفكر
املصلح��ون والباحث��ون الش��يعة أوجب��ت علين��ا
حتم��ل مس��ؤولية البح��ث عنه��م والتعري��ف
بتارخيه��م وجهوده��م الرامي��ة إىل رق��ي األمة
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ً
وعقائدي��ا متخذي��ن من خطى
وبنائه��ا علمي��ا
ً
عنوانا
اه��ل البي��ت (عليهم الص�لاة والس�لام)
ووس��يلة ،عوام��ل متع��ددة دع��ت اىل التعري��ف
والكش��ف ع��ن جه��ود حياة واحد م��ن اعالم
الع��راق أفن��ى حيات��ه يف خدم��ة العل��م والقي��م
اإلنسانية وهو الشيخ أغا بزرك الطهراني .

النشأة واألفول
ول��د الش��يخ أغا ب��زرك الطهراني يف
س��نة  1876م بالعاصم��ة اإليراني��ة
طه��ران يف بي��ت مع��روف بالعلم واألدب
والرغب��ة بالوص��ول إىل أعل��ى الدرج��ات
الرفيعة يف الدراس��ات الفقهي��ة واألصولية,
أجنب��ت األس��رة فض�لاء وزعم��اء كان هل��م
دور ب��ارز يف جم��االت العلم واألدب والثقافة
الدينية حتى ذاع صيتهم يف اجملتمع اإليراني
بش��كل كب�ير وكان جده تاج��را معروفا
يف اجملتمع اإليراني عمل على تأس��يس أول
مطبع��ة يف إي��ران عمل��ت عل��ى خدم��ة العلم
وأهله فرتات طويلة.
درس الشيخ أغا بزرك الطهراني يف مدينة
طهران وكان عمره ما يقارب العشر سنني
بعد ان بانت على شخصيته عالمات النبوغ
والق��وة والرغبة العلمية الش��ديدة واس��تمر
يف الدراس��ة والنهل من العلوم الشرعية يف
طهران ملدة اثين عشر ً
عاما.
وكغ�يره م��ن طلب��ة العل��وم الديني��ة وج��د
الرغبة الشديدة يف السفر إىل النجف
االش��رف قبل��ة العل��م وأهل��ه الذت��ي
وصلها عام 1897م ليلتحق حبلقات
ال��درس مبس��اجد النج��ف االش��رف
 ,ليب��دأ معه��ا رحل��ة جدي��دة يف حي��اة الش��يخ
الطهران��ي اتس��مت باملثاب��رة واالنكباب على
دراس��ة العل��وم وأدأب اللغ��ة العربي��ة واملنط��ق
وأص��ول الدي��ن والتفس�ير والفق��ه وغريها من
العل��وم املتعلق��ة بإع��داد ط�لاب حلق��ات الفقه
إع��دادا جي��دا يؤهله��م للوص��ول إىل درج��ة
االجته��اد والتألي��ف والكتاب��ة والتصدي إىل

مقال

املس��ألة الش��رعية واالجتماعي��ة بعلمية عالية
وروح وثابة عالية متكنه من النجاح الواس��ع
يف حياته العلمية وبقي يف املدينة أربعة عشر
ً
عام��ا وبعدها قرر املغادرة إىل مدينة س��امراء
املقدس��ة والتح��ق يف حوزته��ا الش��ريفة لكي
ينه��ل م��ن إعالمه��ا الفك��ر وأص��ول املعرف��ة
احملمدي��ة األصيل��ة وبق��ي يف س��امراء أربع��ة
وعش��رين ً
عاما وعند إكماله الدراسة هناك
ق��رر الرج��وع ملدين��ة العل��م والعلم��اء النج��ف
االش��رف عام 1935م ليبقى فيها إىل نهاية
عمره الشريف والذي كان عام 1969م عام
رحيله من الدنيا ليلتحق بالرفيق األعلى .
النجف املعني الثر
واس��تمراراً جله��وده يف احلص��ول عل��ى املزيد
م��ن املع��ارف العلمي��ة درس م��ادة الفق��ه عل��ى
ي��د حمم��د كاظ��م الي��زدي و الش��يخ حمم��د
حس�ين اخلراس��اني والش��يخ حممد طه جنف
وحممد تقي الش�يرازي والشيخ علي كاشف
الغط��اء واألص��ول على الش��يخ حممد كاظم
اخلراس��اني والش��يخ فت��ح اهلل األصفهان��ي
وغريه��م م��ن أعالم عصره وأصبح من الطلبة
املتميزي��ن يف اجلوان��ب األصولي��ة  ،وعم��ل
بش��كل مس��تمر ب�ين أقرانه ليك��ون متميزاً
ً
علميا ليتسنى ل ُه بلوغ مستوى فكري مكنه
ً
العلمية ،وقد
من الوصول إىل أعلى الدرجات
أصب��ح يف نهاية املطاف من العلماء والباحثني
واملؤرخ�ين يف زمان��ه الذي��ن ترك��وا للتاريخ
اث��ارا ب��ارزة يف خدم��ة اجملتم��ع واملختص�ين
عامة.
وال نع��دو احلقيق��ة أن قلن��ا أن أج��واء مدين��ة
النج��ف األش��رف ال�تي أحبه��ا وتأث��ر به��ا
كان��ت م��ن رواف��د ُه املعرفي��ة األوىل  .فق��د
ب��رزت هذه املدينة خ�لال مدة العهد العثماني
والعه��د امللك��ي يف العراق بس��بب قدس��يتها,
ً
فض�لا ع��ن
ومكانته��ا املعرفي��ة والثقافي��ة،
احتضانها احلوزة العلمية اليت خرجت العديد
ً
وأجياال من املثقفني
م��ن العلماء ورجال الدين
ً
إس��هاما
واملفكري��ن واألدب��اء مم��ن أس��هموا
ً
فاعال يف احلياة العامة ال يف النجف األشرف
فحسب وإمنا تعدى دور إسهامات بعضهم إىل
الع��راق والعاملني العربي واإلس�لامي فس��جلوا
بأح��رف من نور أروع صفحات اجملد واخللود
 ،متمكن�ين من خ�لال نتاجاتهم الدخول إىل
أحاس��يس اجلماهري فاس��تحقوا كل مشاعر
احملبة واالحرتام فس��ار الشيخ الطهراني على
خطاهم بل ُع َّد من بني أبرزهم ،اذ نرى الشيخ
ً
جليا حول تأثر ُه يف مدينة النجف
أوضح ذلك
ُ
األشرف اليت قضى بداية مسريته العلمية يف
مدارسها الفكرية واليت طاملا عرب عن تأثر ُه

يف أس��اتذتها وأجوائها املقدسة اليت ينهل من
علومه��ا ُجل أفكاره ويقول بهذا الصدد احد
املفكرين يف تلك احلقبة الزمنية (( :النجف
لغز حمري...يدخلها واحد من الناس ,ال يعرف
ل��ه أص��ل وال ف��رع ,ال م��ال ل��ه وال كفيل من
إنس��ان أو نظ��ام ,وال ش��غل يف جت��ارة أو مهنة
أو غري ذلك ,ال شيء على اإلطالق إال القصد
إىل طل��ب العلم...ث��م متض��ي األي��ام وإذا بهذا
النك��رة املعدم علم بني األع�لام...أن النجف
ال نظ�ير هل��ا يف الع��امل كل��ه ، . ))...اذ ف�لا
غرو ان تكون النجف االشرف السبب األول
والرئي��س يف تكوينه الفكري والعلمي اليت
طامل��ا تغن��ى بأي��ام دراس��ته وتنقل��ه يف أزقته��ا
وصحب��ة العلم��اء والنخ��ب املثقف��ة والصح��ف
الواف��دة هل��ا رغم الظ��روف املعيش��ية الصعبة
ً
معينا
ال�تي كانت متر بها الب�لاد  ،فكانت
ينه��ل من��ه العلم واملعرفة إضافة إىل دراس��ته
يف مس��اجد س��امراء املقدس��ة ودور علمائه��ا
وجمتهديه��ا يف صق��ل موهبت��ه العلمي��ة واليت
ترك��ت الكث�ير م��ن األث��ر والعظم��ة ط��وال
مسريته الطويلة ..
النتاج الفكري
ش��كلت العوام��ل امل��ارة الذك��ر أرضي��ة
خصبة لنش��أته الفكرية ،انعكست بشكل
الف��ت للنظ��ر عل��ى مؤلفات��ه وإعمال��ه الفقهية
والتارخيي��ة الب��ارزة ،إذ س��اهم الش��يخ أغ��ا
ب��زرك الطهران��ي يف أغن��اء املكتب��ة العربية
بالعدي��د م��ن املؤلف��ات املطبوع��ة وأس��همت
يف إذكاء روح املطالب��ة باإلص�لاح إضاف��ة
إىل كت��ب التأري��خ والفق��ه والس��عي إىل
بل��وغ النف��س البش��رية وقراءه��ا للوص��ول إىل
االه��داف الس��امية ال�تي يس��عى كل باح��ث
للوص��ول إليها عند التأليف والكتابة ،واليت
ً
ً
علمي��ا
مؤلف��ا
بل��غ جمموعه��ا مخس��ة عش��ر
ً
قيم��ا ،إذ أب��دع خيال��ه الثق��ايف يف التعب�ير
ع��ن اهلواج��س النفس��ية وطموحاته��ا الراغبة
يف الس�ير م��ع األم��م الناهض��ة يف التخل��ص
م��ن عوام��ل الضع��ف واالحن�لال بالرجوع اىل
عظمائها املتمثلني بأهل البيت(عليهم السالم)
لبن��اء فك��ر واع��د معتم��دا يف كتاباته على
ث�لاث دعامات القرآن الكريم ً
اوال واحلديث
النبوي الش��ريف ثانيا وسرية أهل البيت ألخذ
الع�بر ثالث��ا ،عارض��ا أف��كاراً واقعية تالمس
حياة اجملتمعات البشرية ومتطلباتها .
اث��رت ث��ورة الطف اخلالدة يف مس�يرة الش��يخ
الطهراني الذي عرف عنه تعلقه بتلك الواقعة
املأس��اوية مما دعاه اىل العمل املباشر املتمثل
بعق��د اجملال��س احلس��ينية بص��ورة مس��تمرة

والذي يعمل أحيانا على ارتقائه املنرب بنفس��ه
لع��رض الرواي��ات والع�بر م��ن ث��ورة اإلم��ام
احلسني وكان يطلب من اجلميع العمل على
تنظي��م اجملال��س احلس��ينية وعقده��ا خدم��ة
لإلنس��انية وكان الش��يخ الطهران��ي يتص��ف
بس��عة األخ�لاق وك��رم النف��س والتواض��ع
وتقديس��ه للعلم��اء وعرف عنه بع��دم التعصب
واحرتام��ه للطروحات العلمية األخرى  ,وترك
لن��ا جمموع��ة م��ن املؤلف��ات العلمي��ة القيم��ة
ومنها الذريعة إىل تصنيف الشيعة ومستدرك
كش��ف الظن��ون وكتاب��ه املش��هور طبق��ات
إع�لام الش��يعة وتوضي��ح الرش��اد يف تاري��خ
حص��ر االجته��اد ومصف��ى املق��ال يف مصنفي
عل��م الرج��ال ومؤلف��ه حي��اة الش��يخ الطوس��ي
إضافة إىل مؤلفات علمية أخرى.
ولقد ترك فكر الش��يخ أغا بزرك الطهراني
آث��اراً علمي��ة يف فك��ر وأع�لام املفكري��ن
واألع�لام اذ جن��د إن الش��يخ حمم��د حس�ين
كاش��ف الغط��اء عرب عنه بعب��ارات رغب من
خالهل��ا إب��راز مكانته العلمي��ة وعظمتها بني
اقران��ه قائ�لا :لق��د أودع اهلل س��بحانه ه��ذا
الع��امل ال��ذي مجع العلم والورع واهلمة العالية
والنش��اط والعزمي��ة  ,فق��د ق��ام فع�لا بإحي��اء
الس��نة الش��ريفة وتص��دى لل��رد عل��ى أه��ل
الش��بهات  ,وإم��ا الش��يخ حممد عل��ي املدرس
ال��ذي عرف بعلمه وس��عة فك��ره الذي حاول
توثي��ق ماي��دور ح��ول عل��م الش��يخ الطهران��ي
وس��عة فكره فقال عن الش��يخ الطهراني ما
نصه :لقد كان شيخنا أغا بزرك الطهراني
حب��ق فقيه��ا وحمقق��ا ومدقق��ا وأصولي��ا عاملا
بأح��وال الرج��ال جامع��ا للعل��وم املختلفة وقد
حتم��ل يف س��بيل إحي��اء آث��ار علم��اء الش��يعة
الش��ئ الكث�ير وميك��ن إن نع��ده علم��ا م��ن
إعالم عصرنا احلاضر .
آثار خالدة
لق��د ترك ش��يخنا أغا ب��زرك الطهران��ي أثاراً
علمي��ة خال��دة يف خمتل��ف اجمل��االت الفقهي��ة
واألصولي��ة والتارخيي��ة وعلم الرجال اتس��مت
بالدق��ة واملوضوعي��ة والتجدي��د أفكار مبنية
على عقائد القران الكريم والس��نة الشريفة
وفك��ر أه��ل البي��ت عليه��م الص�لاة الس�لام
وم��ن خ�لال نتاجات��ه وس�يرته الرائ��دة ت��رك
الشيخ الطهراني للفكر اإلنساني أثارا باقية
خال��دة م�لأت املكتبات وم��ن خالهلا خاطب
النفس البشرية واليت هدفت إىل بناء اإلنسان
ومواكبة التحضر واحملافظة على التأريخ.
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بامسه تعاىل
رس��الة تعزية مساحة آية اهلل العظمى الس��يد السيس��تاني(دام ظل��ه) إىل أهالي
القطيف وأهالي الدمام
(إىل أهالي القطيف)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
(إنا هلل وإنا إليه راجعون)
أعزتنا أهالي القطيف الكرام
الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل وبركات��ه ،وبعد :فقد تلقينا ببالغ األس��ى واألس��ف
نب��أ االعت��داء اآلث��م عل��ى اخواننا املصلني يف مس��جد اإلمام علي (عليه الس�لام)
وجرح آخرون أريقت دماؤهم الزكية مثناً
ببل��دة القدي��ح ،الذي أودى فيه مجع ُ
لوالئهم واتباعهم ألئمة أهل البيت عليهم الصالة والسالم.
وإننا إذ نعزيكم ونواسيكم يف هذا املصاب اجللل -والسيما من فجعوا بفقد
أح ّبته��م -نس��أل اهلل العل��ي القدي��ر ال��ذي خت��م هل��ؤالء األحب��ة باحلس��نى
فع��رج بأرواحه��م الطاه��رة يف حال الصالة ويف يوم ش��ريف هو مولد اإلمام
احلس�ين عليه الس�لام أن حيش��رهم م��ع مولود هذا الي��وم وأن يلهم ذويهم
الصرب والسلوان ّ
ومين على اجلرحى واملصابني بالشفاء العاجل والعافية
التامة انه مسيع جميب ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
علي احلسيين السيستاني
 4شعبان 1436هـ
(إىل أهالي الدمام)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
(إنا هلل وإنا إليه راجعون)
الدمام الكرام
أعز ّتنا أهالي ّ
الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل وبركات��ه وبع��د :فق��د بلغن��ا نب��أ احملاول��ة اآلمث��ة
لالعت��داء عل��ى اخوانن��ا املصل�ين يف مس��جد اإلم��ام احلس�ين علي��ه الس�لام يف
الدمام ،يف سلس��لة متواصلة من اس��تهداف العناصر التكفريية ألتباع أئمة أهل
البيت عليهم السالم يف املنطقة.
وإننا إذ نشاطركم احلزن واألسى يف هذا املصاب األليم ونعزي ونواسي العوائل
املفجوع��ة بفق��د احب ّتها الذين اريقت دماؤهم الزكية ظلماً وعدواناً نس��أل اهلل
العل��ي القدي��ر أن يعل��ي درج��ات ه��ؤالء االب��رار وحيش��رهم م��ع اإلم��ام احلس�ين
علي��ه الس�لام وأصحاب��ه عليه��م الس�لام وأن ميّن عل��ى ذويهم بالصرب والس��لوان
وعل��ى اجلرح��ى واملصاب�ين بالش��فاء العاج��ل .كم��ا نتض��رع إليه ج ّل��ت آالؤه أن
الفجار انه ارحم
حيفظ املؤمنني واملؤمنات اينما كانوا من ش��ر االعداء وكيد ّ
الرامحني .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
علي احلسيين السيستاني
 11شعبان 1436هـ

بامسه تعاىل
بيان مكتب مساحة املرجع الديين الكبري السيد احلكيم مد ظله يف الذكرى
األوىل جملزرة سبايكر األليمة
ين َظ َل ُموا أَ َّي ُمن َق َل ٍب يَن َق ِل ُب َ
( َو َس َي ْع َل ُم َّال ِذ َ
ون)
يتعرض شيعة أهل البيت (عليهم السالم) إىل أسوء إبادة مجاعية تقوم بها
اجلماعات التكفريية حيث تس��تهدفهم بأبش��ع أنواع القتل بسبب إنتمائهم
الديين  ،وتش��هد دول املنطقة والعراق خاصة هذه اجلرائم بش��كل متواصل
 ،ومتث��ل جرمي��ة القتل اجلماعي يف حادثيت س��بايكر وس��جن بادوش عالمة
بارزة على ذلك  ،وإننا إذ نستنكر هذه احلادثة املروعة يف ذكراها السنوية
نود التأكيد على االمور التالية:
أو ً
ال :نطال��ب اجملتم��ع الدول��ي واملنظم��ات اإلنس��انية إدان��ة ه��ذه اجلرائ��م
بأعتباره��ا جرائ��م إب��ادة مجاعي��ة ومعاقب��ة م��ن يق��ف وراء ه��ذه اجلرائ��م
ويدعمها بكافة اشكال الدعم واملساندة.
ثانياً :على احلكومات العراقية حتديد هوية الضحايا بشكل واضح وتثبيت
أن اس��تهدافهم كان بس��بب إنتمائه��م لش��يعة اه��ل البيت (عليهم الس�لام)
ليع��رف حج��م مظلومية هؤالء االبرياء وبش��اعة اجلرمية وعلى املؤسس��ات
األمنية والقضائية خاصة مالحقة اجملرمني ومعاقبتهم.
ثالثاً :على املؤسسات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدني ختليد هذه املأساة
اإلنسانية يف ذاكرة اجملتمع وإدانتها لتكون رادعاً عن تكرارها كما حصل
مع جرائم املغول والنازية.
رابع �اً :تتحم��ل املؤسس��ات الرمسية م��ن الربملان واحلكومة مس��ؤولية رعاية
عوائل الشهداء والتخفيف عن معاناتهم.
ويف اخلتام نس��أل اهلل س��بحانه وتعاىل أن يرحم الش��هداء  ،وأن خيلف على
ذويهم بأفضل اخللف  ،إنه ارحم الرامحني وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مكتب السيد احلكيم (دام ظله)
 /25شعبان1436 /هـ

مقال

بامسه تعاىل
بيان مكتب مساحة آية اهلل العظمى الشيخ حممد اسحاق
الفياض (دام ظله)
مبناسبة وفاة آية اهلل الشيخ اآلصفي (قدس سره)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
َّ
اج َ
(ال ِذ َ
عون)
ين إِ َذا أَ َصا َب ْتهُم ُّم ِصي َب ٌة َقا ُلو ْا إِ َّنا ِ ّ ِ
ل َوإِ َّنا إِ َل ْي ِه َر ِ
صدق اهلل العلي العظيم
إنه ملن مفجعات األحزان ,و مثريات عواطف الوجدان تلقي خرب
وف��اة الع��امل الزاهد آية اهلل الش��يخ حممد مهدي اآلصفي طيب
اهلل رمسه  ,فقد عرفه العلماء و غريهم حبسن السمت و التقوى
و الس��عي لعزائ��م األم��ور و الس�ير على منهاج الن�بي و آله عليهم
الصالة و السالم.
زه��د الفقي��د يف الدني��ا فاق�ترب م��ن الصاحلات و ع��رف بالعمل
ال��دؤوب لرف��د الفق��راء و املعوزي��ن و إعالة الكث�ير من احملتاجني
حسبة و قربة إىل اهلل تعاىل مع فضله و علمه الوافرين.
وق��د كان مساح��ة الش��يخ الفي��اض -دام ظل��ه -حيتف��ظ ل��ه يف
نفسه مبكانه عزيزة اعقبها بوفاته أملا و حسرة رمحه اهلل.
و مساحت��ه إذ يع��زي احل��وزات العلمية بفقد ه��ذا العامل العامل
يتق��دم بأخل��ص التع��ازي إىل عائلت��ه و ذوي��ه و طلبت��ه و حمبيه,
و يس��أل اهلل تع��اىل أن يتغم��ده بالرمح��ة و الرض��وان إن��ه وىل
اإلحسان.
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تحقيق

البطاقة األلكترونية
طريق للقضاء على تعدد املستمسكات
امري الربكاوي
يعترب التعقيد من اكثر املشاكل اليت يعاني منها املواطن أثناء ممارسته حلياته اليومية،
وخصوصًا مع تلك اليت ترتبط مبفاصل دقيقه من حتركاته وسكناته.
ومن أبرز االمثلة على هذه التعقيدات واليت يعاني منها املواطن العراقي يف الوقت احلاضر هي
تعدد املستمسكات الثبوتية لتأكيد هويته حيث ال تزال هذه الوثائق والبيانات مورد شكوى
املواطنني بسبب طابعها القديم..
رغم تقدم العديد من البلدان عرب استخدام
نظام إداري حديث الستصدار هذه البيانات،
يعاني املواطن العراقي من تعدد املستمسكات
حيث حيتاج إىل (اجلنسية ،شهادة اجلنسية،
بطاقة السكن ،البطاقة التموينية) ،وان هذا
التعدد له اثر سليب على املواطن من حيث
انه جمرب على محل كل هذه املستمسكات
عند توجهه إىل أي مؤسسة حكومية أو
غري حكومية ،وهذا يؤدي إىل خلق روتني
مزعج لدى املواطن من جهة واملوظف من جهة
أخرى ،ألن املوظف حيتاج إىل وقت لتدقيق
هذه املستمسكات ،وعلى ضوء ذلك مت
اعداد هذا التحقيق حول معاناة املواطن من
تعدد املستمسكات وأهمية توحيدها:
آراء املواطنني
يقول األستاذ حممد عبد الرضا /استاذ
الرتبية اإلسالمية :إن تعدد املستمسكات
الرمسية يؤدي إىل عرقلة وتأخري املعامالت
يف كل اجملاالت اإلدارية التابعة لدوائر
الدولة إذ يستدعي ذلك محل املستمسكات
املطلوبة بأمجعها وأن محل املستمسكات
املطلوبة لضرورة تقوميها يف املعامالت جيعلها
يف كثري من األحيان عرضة للضياع ،وهذا
ً
سلبا يف تعطيل عمل املوظفني وإضافة
يعود
عبء على املوظفني يف اجلنسية العامة ومما
ال خيفى أن اجلنسية وشهادة اجلنسية تؤدي
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نفس الغرض من املعلومات املمكن مجعها
يف نسخة واحدة ،فاملعلومات متكررة إذا
فالفائدة املرتتبة على تعدد املستمسكات
ً
مستمسكا واحداً.
ميكن جعلها
من جانبه يقول ثائر مخاط وهو طالب يف
املرحلة الرابعة من كلية اإلدارة واالقتصاد:
ان املستمسكات عنصر مهم لذلك ان حدث
فقدان ألحدى هذه املستمسكات حتدث
عرقلة وان هذه العرقلة تسبب الكثري من
املتاعب للمواطن وبالتالي يدخل املواطن
يف عناء طويل من اجل احلصول على هذه
املستمسكات لذلك نتمنى التقليل من طلب
ً
ً
وإزعاجا
احباطا
هذا الروتني ألنه يسبب
للمواطن .فيما يرى األستاذ صباح اجلنابي،
وهو مشرف تربوي ان :مشكلة تعدد
املستمسكات هلا تأثري سليب على املواطن
البسيط بالدرجة االوىل بسبب الروتني ويفضل
ان توجد اجلنسية العامة هذه املستمسكات
مبستمسك واحد حيتوي على املستمسكات
(الثالثة) لرفع املعاناة عن املواطن وتسهيل

تحقيق

املعامالت ليتسنى للمواطن قضاء احلاجة
بأسهل طريقة وأقل وقت.
تساؤل
ً
قائال :ملاذا ال تبادر
يتساءل احد املختصني،
اجلهات املعنية يف وزارة الداخلية العراقية
إىل تقديم مقرتح جمللس النواب يتضمن
تشريع قانون جديد يتم مبوجبه استصدار
وثيقة بطاقة شخصية موحدة لكل مواطن
ومواطنة؟ للتخلي عن الوثائق األخرى
كبطاقة السكن واجلنسية وشهادتها
وبطاقة التموين ،وعلى افرتاض تفعيل هذا
القانون فإنه سيكون مبثابة إجناز إداري
كبري غري مسبوق ،مبوجبه يتم اختصار وقت
مراجعات املواطن ويقل إنفاقه املالي جراء
مراجعاته دوائر الدولة وينخفض اجلهد الذي
يبذله العاملون يف مؤسسات الدولة.
ويشري آخر إىل :إن هناك بعض الدول
يتم استصدار بطاقة شخصية إلكرتونية
 eIDحجمها حبجم بطاقة ائتمان وميكن

استعماهلا إلكرتونيا .وتسجل على البطاقة
املعلومات الشخصية ،كاالسم ،وحمل
امليالد ،والنوع ،واحلالة االجتماعية (متزوج
أو أعزب) ،وصورة للشخص والعنوان وإمضاء
إلكرتوني ،لغرض االستعمال عرب اإلنرتنت
لتحقيق الشخصية يف التعامالت.
يف العراق األمر خمتلف متاما فإضافة إىل
منح املواطنني بطاقات شخصية من النمط
القديم مثة مشكلة تواجه بعضهم تتلخص يف
قبح أمسائهم املدونة يف بطاقاتهم الشخصية
دون أن يتمكنوا من تغيريها ،حيث أوقفت
وزارة الداخلية العراقية آلية تغيري األمساء
منذ سنوات بسبب العنف الطائفي.
جولة يف مديرية جنسية
بعد اجلولة امليدانية اليت قمنا بها انتقلنا
إىل مديرية جنسية النجف ،وتبني ان هناك
ً
خمصصا ملشروع البطاقة االلكرتونية
بنا ًء
املوحدة وأن هذا البناء بانتظار االجهزة
ومعدات العمل بهذا املشروع ،وذكر مصدر

رفض الكشف عن امسه :ان هذا املشروع
سيتم افتتاحه يف النجف كأول حمافظات
العراق وتليه بقية احملافظات ،ويعمل هذا
املشروع على تزويد اجلنسية وبطاقة السكن.
اقسام عمل اجلنسية
أشار أحد املسؤولني إىل أن مديرية اجلنسية
تتوىل عدداً من املهام ،ابرزها:
 -1قسم شؤون االحوال :خيتص هذا
القسم باصدار هوية االحوال املدنية لكافة
ً
ايضا
املواطنني يف حمافظة النجف وخيتص
بتزويد املراجع بصورة قيد حسب طلب جهة
خمتصة كما يزود املراجع بصحة صدور
وتأثري الوقائع احلياتية من زواج او طالق او
وفاة ووالدة.
 -2قسم شؤون اجلنسية :خيتص هذا القسم
باصدار شهادة اجلنسية العراقية لكافة
املواطنني ويزود املراجع بصحة الصدور
حسب طلب اجلهات املختصة.
 -3قسم اجلوازات :اصدار اجلوازات العراقية
للساكنني يف حمافظة النجف.
 -4قسم املعلومات :وخيتص باصدار بطاقة
السكن لكافة الساكنني يف حمافظة
النجف كل حسب الرقعة اجلغرافية.
 -5قسم االقامة :خيتص هذا القسم بالتعامل
مع الوافدين إىل وطننا من العرب واالجانب
حيث خيتص باصدار هوية االقامة ومنح
الوافدين خرب الوصول ومسات الوصول
ومسات املغادرة.
 -6مركز اقامة اجلوازات يف مطار النجف
االشرف الدولي :خيتص هذا املركز
باستقبال الوافدين من العرب واالجانب
ومنحهم مسات الدخول ،ويقوم بتأشري
مغادرة العراقيني والعرب واالجانب والراغبني
باملغادرة خارج القطر.
آخر املطاف
على وزارة الداخلية – مديرية اجلنسية
العامة االسراع يف العمل بهذا املشروع
احليوي والذي يقضي بدوره على تعدد
املستمسكات والروتني املسبب هلا ،ووضع
اخلطط الكفيلة لضمان انسيابية العمل
ً
فضال عن قيام
عند املباشرة بهذا املشروع
مديرية اجلنسية العامة بتعريف املواطنني
بهذا املشروع عن طريق القنوات الفضائية أو
االذاعات الرمسية لكي يكون املواطن على
دراية تامة بتفاصيل عمل هذا املشروع.
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لقاء

يف حديثه مع " النجف االشرف"
رئيس جمعية الجغرافيا
السياسية بباريس
نعمل بطريقة علمية إلظهار
وتعريف وبيان احلقائق التارخيية
والسياسية واجلغرافية للشيعة
والتشيع ..
اجرى اللقاء :علي حممد الوندي

العل��وم متنوعة وكث�يرة وفوائدها متعددة وكبرية ،منها املتعارف واملت��داول بني الناس ،ومنها ما خفي أمره وعظم ش��أنه واهتم به ذوو التخصص يف
جماله وسعت دول وجمتمعات لتحصيله واالستفادة منه ،ومن هذا األخري علم اجلغرافيا السياسية الذي يبحث يف تأثري اجلغرافيا على السياسة وتأثري
السياس��ة على اجلغرافيا ،فبس��بب اجلغرافيا كانت أثينا إمرباطورية حبرية ،وكانت إس�برطة أقرب يف طبيعتها إىل القوة الربية ،ومتتعت اجلزيرة
الربيطانية يف القرن الثامن عشر حبرية املالحة يف البحار ،يف حني كانت روسيا  -وبسبب اجلغرافيا أيضًا -حماطة باألعداء من مجيع اجلهات ،وللتعرف
اكثر على هذا العلم التقت جملة النجف األشرف بالدكتور علي راستبني رئيس مجعية اجلغرافيا السياسية بباريس ودار معه هذا احلوار:
يف البداي��ة عرفون��ا بك��م وبتخصصكم وجمال
عملكم؟
أن��ا الدكت��ور عل��ي راس��تبني إيران��ي املول��د
مقي��م من��ذ أرب��ع وثالث�ين س��نة يف فرنس��ا،
حاص��ل على ش��هادة الدكت��وراه يف اجلغرافيا
السياس��ية ،وم��ن مخ��س وعش��رين س��نة أق��وم
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بكتابة ونش��ر أحباث وكتاب��ات ومؤلفات حول
اجلغرافي��ا السياس��ية اإلس�لامية املعاص��رة
والش��يعية ،وطب��ع ل��ي اربع��ة وأربع��ون كتاب��ا
منه��ا ع��ن اخللي��ج وج��زر اخللي��ج وكتاب عن
حقوق اإلنسان يف السعودية ،واعمل كرئيس
جلمعية اجلغرافية السياسية يف باريس.

متى أسست اجلمعية؟ وما هي نشاطاتها؟
اجلمعي��ة أنش��ئت م��ن قبل ع��دد من األس��اتذة
اجلامعي�ين والش��خصيات الدبلوماس��ية
واإلعالمي��ة والسياس��ية واحلقوقي��ة ،وهدفه��ا
تقوي��ة العالقات الدولي��ة ،وهي مجعية خاصة
غ�ير مرتبط��ة ب��اي دول��ة او مؤسس��ة او جه��ة،

لقاء

وتصلن��ا م��ن جه��ات خمتلف��ة املق��االت ذات
الطاب��ع العلم��ي دون ان تكون سياس��ية صرفة،
ولدين��ا إص��دار فصل��ي بعن��وان (اجلغرافي��ا
السياس��ية) يصدر باللغة الفرنس��ية ،ويف كل
ع��دد نتن��اول موضوع��ا خاص��ا واح��دا ،فعل��ى
س��بيل املثال أصدرنا عددا عن العراق يف 2003
وآخ��ر ع��ن النج��ف األش��رف وكذل��ك ع��ن
س��وريا واي��ران وأفغانس��تان وغريه��ا ،ومجي��ع
إصداراتن��ا ال�تي ص��درت يف الس��نوات اخلم��س
عش��رة األخ�يرة مرفوع��ة عل��ى املوق��ع اخل��اص
باجلمعي��ة وميك��ن للجمي��ع االس��تفادة منه��ا،
ونق��وم كذل��ك بإقام��ة املؤمت��رات العاملي��ة
يف فرنس��ا ومنه��ا مؤمت��ر ع��ن النجف األش��رف
عاصم��ة الثقاف��ة اإلس�لامية ،واجلمعي��ة
موقعه��ا يف باري��س ،ويف هيئته��ا العلمي��ة أربع
وثالث��ون ش��خصية من جنس��يات متع��ددة ويف
اختصاص��ات خمتلف��ة مرتبط��ة باجلغرافي��ا
السياس��ية ،واهليئة العلمية للجمعية جتتمع
كل مخس��ة عش��ر يوم��ا للتباح��ث ح��ول آخ��ر
املس��تجدات العاملي��ة ونش��خص اجلوان��ب
اهلام��ة لتس��ليط الض��وء عليه��ا والعم��ل هل��ا
وخنط��ط لس��تة اش��هر او س��نة قادم��ة وف��ق
األهمي��ة والض��رورة ،وحصل��ت اجلمعي��ة عل��ى
ترخي��ص م��ن وزارة العل��وم يف فرنس��ا إلنش��اء
جامع��ة خمتص��ة باجلغرافي��ا السياس��ية
واالس�تراتيجية والدبلوماس��ية والطاقة متنح
الش��هادات العلمي��ة إىل مس��توى الدكت��وراه
وينقص املشروع توفر املكان املناسب.
م��ا أهمي��ة عل��م اجلغرافي��ا السياس��ية لل��دول
واألفراد؟
اجلغرافي��ا السياس��ية ه��ي عالق��ة تأث�ير وتأثر
ب�ين اجلغرافي��ا والسياس��ة بصف��ة عام��ة ،وهي
العل��م ال��ذي يبح��ث يف تأث�ير اجلغرافي��ا على
السياس��ة ،أي الطريقة اليت تؤثر بها املس��احة
والتضاري��س واملناخ على أحوال الدول والناس
وتأث�ير السياس��ة عل��ى اجلغرافي��ا ،فهن��اك
الكث�ير م��ن الق��رارات السياس��ية ال�تي غ�يرت
الوج��ه اجلغ��رايف ملناط��ق كث�يرة بالع��امل،
وعل��ى س��بيل املث��ال يف مصر كان قرار إنش��اء
قن��اة الس��ويس سياس��ياً ترت��ب علي��ه تغ�ير يف
امل��كان وه��و اجلغرافيا ،وميكن فه��م اجلغرافيا
السياس��ية بأنه��ا دراس��ة الوح��دات أو األقالي��م
السياس��ية عل��ى أنه��ا ظواه��ر عل��ى س��طح
األرض ودراس��ة مقوم��ات وجوده��ا وتطوره��ا
اعتم��اداً عل��ى خصائ��ص البيئ��ة اجلغرافي��ة
م��ن حي��ث قوته��ا أو ضعفه��ا واس��تقرارها أو
تفككه��ا ،كم��ا تهت��م اجلغرافي��ا السياس��ية
بدراس��ة النظم السياس��ية ،وتعت�بر اجلغرافيا

السياس��ية علم �اً أكادميي �اً حديثاً
بالرغ��م م��ن وج��ود مبادئه��ا من��ذ
أرس��طو (احلج��م الس��كاني األمث��ل
للدولة ،املس��احة األفض��ل للدولة)،
واب��ن خل��دون (دورة حي��اة الدول��ة)،
لكن يعترب األملان هم من بدأوا هذا
العلم وذلك بعد أن نش��ر اجلغرايف
األملان��ي فريدري��ك رات��زل كتاب��ه
(اجلغرافي��ا السياس��ية) وذل��ك يف
س��نة 1897م ،ويع��د األمل��ان أكث��ر
من كتب يف اجلغرافيا السياس��ية،
وتع��اجل اجلغرافي��ا السياس��ية
النم��ط السياس��ي للع��امل وه��و
من��ط معق��د إىل ح��د كبري بس��بب
التجزئ��ة املتباين��ة لس��طح األرض
إىل وح��دات سياس��ية تتف��اوت يف
احلج��م املس��احي والس��كاني تفاوتاً
كب�يراً ،وتغ�ير األمناط السياس��ية
يف حدوده��ا ومقوماتها ومش��كالتها
النامجة عن تفاعل اإلنسان ببيئته
مما ينعكس على أوضاعها الداخلية وعالقتها
اخلارجية.
م��ا مس��توى العم��ل يف أوروب��ا عل��ى اجلغرافية
السياسية للشيعة والتشيع؟
يف أوروب��ا موض��وع الش��يعة والتش��يع غ�ير
مع��رف بش��كل جي��د ومس��احتها فارغ��ة ،حيث
مل تق��م اجله��ات والش��خصيات بالعم��ل يف
ه��ذا اجمل��ال عل��ى املس��توى املطل��وب او بصورة
جي��دة ومعمق��ة ،ب��ل كان العم��ل س��طحيا،
وه��ذا بس��بب ع��دم املعرف��ة بالطريقة املناس��بة
للبح��ث والتحقي��ق والنش��ر لتك��ون مؤث��رة يف
اجملتم��ع األوروبي عن تاريخ الش��يعة والتش��يع
ت��ارة وأخرى انهم عمل��وا بنظامهم وطريقتهم
ال بنظ��ام وطريق��ة اجملتم��ع األوروب��ي ،وم��ن
الضروري يف العمل العلمي والتحقيقي عن اي
جمتم��ع ان تعل��م يف البداية ماذا حيتاج ذلك
اجملتمع والتواصل مع شخصياته املتخصصة
للعم��ل وفق ه��ذا االحتياج ،وحنن م��ن جانبنا
نعم��ل بطريقة علمي��ة إلظه��ار وتعريف وبيان
احلقائ��ق التارخيي��ة والسياس��ية واجلغرافي��ة
للشيعة والتش��يع ودوهلا ومدنها وشخصياتها
يف العامل قدميا وحديثا ،بالتعاون مع اجلهات
والشخصيات ذات العالقة واملهتمة باألمر.
ه��ل ه��ذه الزي��ارة األوىل للع��راق؟ وم��ا م��دى
التع��اون بينك��م وب�ين واجله��ات العراقي��ة ذات
االهتمام املشرتك؟
ه��ذه الزيارة الرابعة للع��راق ،وكانت لنا زيارة
س��ابقة إىل النجف األشرف بدعوة من جامعة

الكوف��ة ،وحن��ن بدورن��ا قمن��ا بدع��وة ع��دد م��ن
الش��خصيات العراقية الب��ارزة لزيارة اجلمعية
والتباح��ث ح��ول اجلغرافيا السياس��ية للعراق
والنجف األشرف ،ونتج عنها إصدار خاص عن
النج��ف األش��رف مبناس��بة اختياره��ا عاصمة
للثقاف��ة اإلس�لامية ،وحن��ن نتواص��ل عل��ى
ال��دوام مع اجلامع��ات واجلهات والش��خصيات
املختص��ة العراقي��ة للتنس��يق معه��م عل��ى
العم��ل املش�ترك ،ويف الع��ادة تك��ون املب��ادرة من
جهتن��ا ،ولألس��ف مل جن��د التج��اوب املطل��وب
منه��م ألس��باب ق��د تك��ون خارج��ة ع��ن إرادتهم
او ع��دم وج��ود آلي��ة مناس��بة لديه��م للعم��ل،
فف��ي وق��ت س��ابق حضر عندنا وف��د من مدينة
كرب�لاء املقدس��ة وطلب��وا إقام��ة مؤمتر عاملي
ع��ن كرب�لاء عل��ى غ��رار مؤمترنا ع��ن النجف
األش��رف واقرتح��وا حضور مخس�ين ش��خصية
م��ن داخ��ل العراق إضافة اىل مئتني ومخس�ين
ش��خصية م��ن خارجه��ا وحن��ن رحبن��ا بالفكرة
وتهيأن��ا هل��ا ولك��ن حص��ل تباط��ؤ م��ن جانبهم
ومل يتم األمر لألسف الشديد.
كلمة أخرية
أمتن��ى م��ن مجي��ع اجله��ات والش��خصيات
العراقي��ة بش��كل ع��ام والش��يعية بش��كل خاص
الس��عي والعم��ل للتعري��ف بالوج��ه الناص��ع
والتاري��خ العري��ق للع��راق عموم��ا وللش��يعة
والتش��يع خصوص��ا ألهمي��ة ه��ذا األم��ر يف
الزم��ن احلاض��ر ،وش��كرا لكم على ه��ذا احلوار
متمنيا لكم التوفيق والنجاح.
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تحقيق

(البايوشفت)..

األول عالمياً في مدينة النجف األشرف
مسري مرتضى الغرابي

مت انشــاء مشروع (البايو شــفت) على ارض الرباكية يف قضاء الكوفة,املشروع عبارة عن حمطة معاجلة ملياه الصرف الصحي,
نفذ ضمن التخصيصات املالية اخلاصة بالنجف عاصمة الثقافة االســامية  ,2012رب العمل للمشــروع هيئة اعمار النجف
االشــرف ,واجلهة املشرفة مقســمة بني هيئة اعمار النجف ومديرية جماري النجف ..املشــروع هو االول من نوعه يف الشرق
االوسط وعامليًا من حيث طاقة استيعابه واليت تبلغ / 50000مرت مكعب يوميًا لـ  200000نسمة ,وبكلفة 29900250ملياراً
عراقياً ..صمم من قبل شركة( )mitetoاالماراتية ,ونفذته شركة ( )F&B lnvestmentاللبنانية ,تعمل احملطة بنظام املعاجلة
البايلوجي بتقنية(البايو شــفت) وهــي تقنية عاملية حاصلة على براءتي اخرتاع اوربية عــام  2003وأمريكية لعام 2009
باسم الدكتور(هانز) حسان بدر الدين ,صاحب الشركة املنفذة وهو لبناني االصل املاني اجلنسية.
امكانياته املتطورة و احلديثة:
متيزاً عن املشاريع التقليدية برز مشروع(البايو
ش��فت) بتقني��ات حديث��ة ومتط��ورة ..اذ ق��ال
مس��ؤول وح��دة مش��اريع التصفي��ة يف مديري��ة
جماري النجف االشرف املهندس االقدم (نزار
عب��د العب��اس) :ان التقني��ات احلديث��ة يف هذا
املشروع متثلت بـ:
-1تقني��ة( )SCADAوه��و نظ��ام التش��غيل
باحلاس��وب ,واهل��دف منه هو تش��غيل املش��روع
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تحقيق

بش��كل (اومتاتيك��ي) والس��يطرة عل��ى
وحدات��ه م��ن خ�لال ع��دة اجه��زة مربوط��ة يف
تل��ك الوح��دات وه��ذه االجهزة و املتحسس��ات
تنق��ل اش��ارة اىل احلاس��بة املوج��ودة يف غرفة
التشغيل(الس��يطرة) لغ��رض ع��رض البيان��ات
يف شاش��ة لقراءتها من قبل مهندس التش��غيل,
وتع��د منظوم��ة( )SCADAم��ن املنظوم��ات
الس��لكية ,والفائ��دة منه��ا هو الس��يطرة على
كاف��ة وحدات املش��روع بوحدة واحدة ,فضال
عن عوضها ملالك تشغيلي كبري.
 -2تقنية  O.DOOR SISTEMيعمل هذا
النظ��ام عل��ى ازالة الروائح الناجتة من مراحل
املعاجل��ة والتدوي��ر ملي��اه الص��رف الصح��ي
كرائح��ة غ��از امليث��ان وغ�يره م��ن الغ��ازات
الض��ارة ,ان ه��ذا النظ��ام يطب��ق الول م��رة يف
ه��ذا املش��روع وه��و غ�ير موج��ود يف املش��اريع
التقليدي��ة يف الع��راق ,وم��ن خ�لال التش��غيل
التجري�بي الذي بدأ يف  2015/1/1واىل االن
مل تظه��ر الروائ��ح مم��ا ي��دل عل��ى جن��اح هذا
النظام.
COLORISSON
تقني��ة
-3
(SISTEMنظ��ام الكل��ورة) :وه��و نظ��ام

ع��ن منظوم��ات معزول��ة حتت��وي عل��ى اج��زاء
متحرك��ة ه��ي ك��رات بالس��تيكية(املديا)
تعمل هذه الكرات اثناء حركتها على توفري
ج��و مع�ين ه��و املعاجل��ة بالبكرتي��ا اهلوائي��ة
وبوج��ود االماك��ن املعزول��ة ينم��و ن��وع خاص
م��ن البكرتيا الالهوائية و(انزيم) يتغذى هذا
االنزيم على نفسه وعلى البكرتيا الالهوائية
وبالتال��ي اخل�لاص منها بش��كل نهائي.وهذه
هي الفكرة االساسية للمعاجلة هو اخلالص
م��ن االطيان(البكرتي��ا الالهوائي��ة) وتس��مى
هذه العملية  ) )WATH OUT SLAGاي
التخلص من االطيان.
يعمل على خلط املياه بعد انتهائها من مراحل
املعاجل��ة وقب��ل طرحه��ا اىل النه��ر م��ع غ��از
الكل��ور ,اذ يت��م قت��ل اجلراثي��م وتعقي��م املياه
وتنقيتها من املواد الضارة.
مراحل معاجلة مياه الصرف الصحي
يف املشروع:
يف املش��اريع التقليدي��ة توج��د ث�لاث مراح��ل
ملعاجل��ة املي��اه ,املرحلة االوىل وه��ي التمهيدية
وال�تي تعتم��د عل��ى بعض اخل��واص الفيزيائية
للم��واد مثل ازال��ة العوالق ,وط��رق الكثافات,
وعملي��ات التطويف ..واملرحلة الثانية هي اليت
تعتم��د عل��ى نظ��ام املعاجل��ة البايلوج��ي ال��ذي
يعم��ل على ختفي��ض تراكي��ز( CODالطلب
الكيمي��اوي لألوكس��جني)و( BODالطل��ب
احلي��وي لألوكس��جني)و(االمونيا) وحتويله��ا
اىل (تنزيت ونرتات )من خالل ضخ اهلواء مما
ي��ؤدي اىل خلق نوع خ��اص من البكرتيا تقوم
عل��ى اكل امل��واد العضوي��ة وبالتالي اخلالص
منه��ا بش��كل نهائي .اما املرحل��ة الثالثة فهي
مرحلة معاجلة املياه (بالكلورة)اي تنقية املياه
باضاف��ة غ��از الكل��ور اليه��ا قب��ل طرحها اىل
النهر ..و افاد مسؤول املشروع املهندس االقدم
(نص�ير مرتض��ى الغراب��ي)يف هذا املش��روع مت
اضاف��ة مرحل��ة اخ��رى تك��ون ب�ين املرحلتني
االوىل والثاني��ة ,وه��ي مرحلة(الباي��و ش��فت)
الغ��رض منه��ا توف�ير وح��دات خاص��ة عب��ارة

الصعوبات اليت واجهة املشروع اثناء
التنفيذ:
ب��دأ العم��ل يف املش��روع بتاري��خ 2012/2/1
وكان م��ن املؤم��ل اجن��ازه يف م��دة التزي��د
ع��ن  300ي��وم ,لك��ن كم��ا هو مع��روف يف
الع��راق ان اغلب املش��اريع املنف��ذة فيه التنجز
يف امل��دة احمل��ددة هلا ,وذلك بس��بب الصعوبات
اليت تواجهها اغلب املش��اريع ,واليت متثلت يف
مشروع (البايو شفت) بالتخليص الكمركي
ملعدات املش��روع كونها مس��توردة من مناشئ
غربي��ة ( ايطالي��ا ,واس��بانيا,واملانيا) وطريق��ة
ً
فض�لا ع��ن التأخ�يرات
ش��حنها اىل الع��راق,
اليت متثلت بالودائع وأمور الصرف ,والتغريات
ال�تي ج��رت عل��ى التصاميم من قب��ل املكتب
االستش��اري جلامع��ة الكوف��ة (االستش��اري
االورب��ي) ,كل ه��ذه االمور حال��ت دون تنفيذ
املشروع يف وقته احملدد ..اذ مت اجناز املشروع
ً
فعلي��ا بتاري��خ  2014/4/1واملش��روع يعم��ل
االن يف ط��ور التش��غيل التجري�بي ,واالس��تالم
األولي ..وهو من املش��اريع االس�تراتيجية اليت
تبنتها االدارة احمللية حملافظة النجف االشرف
وبعد االس��تئناس بالرأي الفين ملديرية جماري
النج��ف ,واملكت��ب االستش��اري جلامع��ة
الكوفة ..ومن املخطط هلذا املشروع ان يقدم
اخلدمة لقضاء الكوفة لـ  25سنة القادمة.
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األب  ..هو عماد األسرة السعيدة
حممد حسني ابو العربة
يف السابق كان اجلهد االكرب يف تربية الطفل او االوالد يقع على عاتق االم وكان االب بعيداً دائمًا عن اسرته ونادراً ما يراه اطفاله وكان
دور االب يقتصر على تأمني املتطلبات االسرية (لقمة العيش ) ..يف العقود املاضية ،اال ان االختالف حصل على دور االب فأصبح دوره فعا ًال يف
تربية الطفل وتوجيهه ويف تأديبه بالوسائل الرتبوية املشروعة ..وميكن حتديد دور االب اجلديد على ضوء االجابة عن بضعة اسئلة جوهرية
مثل ( ما تأثري وجود االب ،او غيابه يف االسرة ؟) وملاذا حيتاج االبناء االب؟
فاذا ما بدأنا يف صياغة االجابة عن هذه
االسئلة ،واسئلة اخرى مشابهة تواجهنا
صعوبات تتعلق باختالف االراء وتعددها حول
املوضوع ..فالشيء الوحيد الذي جيمع عليه
معظم الرتبويني ،هو ان االطفال الذين ينشأون
يف غياب االب تتسم تصرفاتهم بالعدائية
ً
ضعيفا ،وقد
ويكون اداؤهم املدرسي
يتعاطون املمنوعات بأنواعها ،ومن احملتمل
ان تظهر على البعض منهم ميول اجرامية.
ومن الصعب حتديد االسباب الكامنة وراء
هذه التصرفات :هل هي بسبب غياب االب او
السباب اخرى ؟ اذ يبدو انه ليس هناك سبب
واحد حمدد بل قد تكون هذه السلوكيات
نتيجة اسباب عديدة جمتمعة معأ منها املادي
ومنها النفسي اضافة اىل عوامل اخرى تؤثر
كثرياً يف حياة االبناء.

املثل االعلى ..

املربي واملثل االعلى او القدوة ومهما كانت
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االسباب فمن املؤكد ان االطفال يف حاجة
اىل اب يرعاهم ويساعدهم على حتقيق بداية
ناجحة حلياتهم املستقبلية .فمن دون شك،
واذا ما استثنينا دور االب التقليدي املتمثل
ً
ايضا
يف النفوذ الواسع داخل العائلة ,وهناك
ادوار جيب ان يقوم بها وخاصة اىل بناته،
فهو احلامي والداعم هلن واملوجه الذي
يوجههن اىل ما جيب وما ال جيب ان يفعلن،
ويعمق ثقتهن بأنفسهن ويدعم تقبلهن لذاتهن
كإناث .اما بالنسبة اىل اوالده من الذكور،
فهو املثال االعلى هلم .
فهم يتمثلون بتصرفات االب وطريقة كالمه
ولبسه وتعامله مع االخرين ..واهم دور ميكن
ان يلعبه االب هو مشاركة االم يف تنشئة
االطفال ..ويتأثر االطفال كثرياً مبا يرون
ويسمعون وهم يرون ويسمعون اكثر بكثري
مما نعتقد .فهم يالحظون كيف يتعامل
االب واالم مع بعضهما ويتعلمون الكثري من

طريقة مناقشتهما لالمور العائلية وكيفية
اختاذ القرارات ..وان التعاون بني االم واالب
وتوزيع املسؤوليات يف ما بينهما ،ميثل
ً
منوذجا حيتذى به عن دور املرأة
ألطفاهلما
والرجل يف اجملتمع ,ويعلمهم مهارات عديدة
اهمها مهارات املشاركة يف حتمل املسؤولية.
ام جمموعة التجارب العديدة اليت خيوضها

مقال

االب واالم ً
معا اثناء اعتنائهما بأطفاهلما
تساعد االطفال على تكوين رأي عن عامل
الكبار وعن التفاعل بني اجلنسني.

االب الناجح ..

ان حياة االطفال مع وجود اب هي افضل
من حياتهم يف حال عدم وجوده ..اذ ان لألب
تأثرياً ً
قويا يف حياة اطفاله ،اذ اليكفي ان
ً
جالسا يف غرفة املعيشة
يرى االطفال اباهم
ً
ً
يشاهد التلفاز او يعطي وقتا كبريا يف
التصفح على النت او جهاز املوبايل .اذ جيب
على االب اذا ما اراد ان يلعب دوره بفعالية
يف تنشئة اطفاله وتربيتهم ،اللعب معهم
وقراءة القصص هلم عند النوم ،وعلى االب
ان يدرك ان االطفال يكربون بسرعة وانه
الميكن تعويض الفرص اليت يضيعها بعيداً
عن اطفاله .وجيب عليه
 ان يعلمهم االصغاء اليه منذ الصغر :يفحاالت كثرية يكاد يكون الوقت الوحيد
الذي يتكلم فيه االب مع ابنائه هو عند
ارتكابهم خطأ ما .هلذا ينكمش االطفال
ويشعرون باخلوف عندما حياول االب التحدث
اليهم لذا جيب ان يبدا االب يف التحدث اىل
اطفاله وهم ال يزالون صغاراً ،حيث من
السهل عليه مناقشة املسائل الصعبة معهم
عندما يكربون .وكما ان عليه االستماع اىل
ارائهم ومشاكلهم ومساعدتهم على حلها.
 ان يؤدبهم حبب :كل االطفال يف حاجةاىل توجيه وتربية وذلك لوضع حدود منطقية
لتصرفهم وسلوكهم ال ملعاقبتهم .على االب
ً
دائما بعواقب افعاهلم وان
ان يذكر اطفاله
يقدم هلم اجلوائز القيمة عن تصرفهم بطريقة
جيدة .فاألب الذي يربي طفله بأسلوب هادئ
وعادل يعين ان يظهر لطفله مدى حبه له.
ً
معلما :يعتقد الكثري من االباء
 ان يكونان التعليم مهنة يقوم بأدائها اشخاص اخرون
غريه اال ان االب الذي يعلم اطفاله الصح
واخلطأ ويشجعهم على التفكري يف البدائل
واخليارات املمكنة ،وميكنهم من اختاذ
اخليارات الصحيحة يف املستقبل .وعلى االب
املعين برتبية اطفاله ،استخدام امثلة من
احلياة اليومية ليساعدهم على تعلم دروس
احلياة االساسية.
 ان يدرك ان ال نهاية لدوره :حتى بعد انيكرب االبناء وينفصلون عن االهل ،فأنهم
يستمرون يف الشعور باحلاجة اىل والدهم
ليستمع اليهم وينصحهم ويقدم احللول
ملشاكلهم فدور االب ال ينتهي بانهاء اطفاله
تعليمهم بل قد يستمر حتى بعد زواجهم وبناء
اسرهم.

الشهداء
عبد اخلالق العنبكي

ين َج َ
ْد َي َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا َوإِ َّن
َو َّال ِذ َ
اه ُدوا ِفي َنا َل َنه ِ
اللََّ لََ َع ْ ُْ
ال ِس ِن َ
ني (العنكبوت.)69/
لقد إتصف الشهيد بنبل املقصد ومسو
الغاية والتجرد من كل هوى ،فأصل
االخالص يف ذلك البيت الطاهر ،فهم
موالي علي (عليه السالم) ولقد توارثوا
ّ
ً
ً
وفرعا عن
خلفا عن سلف
األخالص
اصل ،فكانوا حيبون االستشهاد وال
حيبونه إال هلل ويعتربون ذلك من اصول
أمد اهلل
اإلميان وظواهر اليقني .وقد ّ
االخالص يف قلوب الشهداء بعدة عوامل
غذته ومنته فأتى ُأكله.
فاالخالص إذا غمر النفس اشرقت
بنور احلكمة واستقام الفكر والقول
والعمل.
لقد لقم الشهيد الزنادقة وغريهم
احلجة ليستقيم احلق بالوقت املناسب،
وإن الصابرين هم الذين يعلون على
االحداث وال يزعجهم اضطراب األمور

عليهم ونيلهم االذى.
وكان الشهيد صبوراً قادراً على اجلهاد
واملطاولة وكان مع الصرب عبداً شكوراً،
فمن شكر النعمة فهو صابر عند نزول
النقمة.
ً
ولقد كان الشهيد صابراً ثائراً
خاشعا
عابداً ،صرب يف الشدائد وصرب على فراق
األحبة وصرب يف فراق الولد والزوجة.
ً
متأسيا بقول اإلمام صادق أهل البيت عليه
السالم( :سبحان من يقبض اودالنا وال
نزداد له إال ً
حبا).
الشهيد ..ارتفع إىل املأل االعلى حيث
الفردوس واخللود ،ليسجل مع اخلالدين
ً
ً
ً
شيعيا وليبقى
مسلما
بطال
يف سفر اخللود
ً
يطل من علياء اخللد مثال أمسى للمؤمن
الصابر واملكافح حيمل احملن وجترع
أمر اخلطوب من أجل ان حيفظ اهله من
اه ُدوا ِف اهلل َح َّق
عاديات العدو االكرب ( َو َج ِ
ِجهَا ِد ِه).
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الشيخ عبدالحسين
الطريحي
حيدر رزاق مشران
يعد الش��اعر الش��يخ عبد احلس�ين الطرحيي من ش��عراء النجف املبدعني الذين متيزوا بغزارة
شاعريتهم يف إيصال املعلومة األدبية وسبكها يف إطار فين واستحسانها من قبل املتلقي كما
متيز بعطائه الثر للمكتبة اإلس�لامية من خالل ش��عره وأدبه وحسن أسلوبه ونتاجه العلمي
الوفري.
والدته ونشأته:

ه��و الش��يخ عبد احلس�ين بن نعم��ة حفيد الش��يخ صفي
الدي��ن الطرحي��ي ويع��د م��ن العلم��اء الكب��ار والش��عراء
املعروفني واألدباء املشهورين.
وقد ذكر الش��يخ اخلاقاني يف موس��وعته ش��عراء الغري
يف جملده اخلامس صفحة  157ما نصه  :ولد يف النجف
ع��ام 1235ه �ـ ونش��أ به��ا عل��ى أبيه فع�ني برتبيت��ه ووجهه
توجيه��ا عالي��ا ,فق��د حفظ القرآن وهو ابن عش��ر س��نني
ولقن��ه مب��ادئ العل��وم وه��و بع � ُد مل يكم��ل العق��د الثاني
واختل��ف عل��ى أع�لام عص��ره كالش��يخ حس��ن صاح��ب
أن��وار الفقاه��ة والش��يخ مرتض��ى األنص��اري وغريهم��ا,
فأخ��ذ عنهم الفقه واألصول وأج��ازه املعظم منهم إجازة
االجته��اد وضب��ط الرواية وتوس��ع يف دراس��ته فأخذ علم
احلس��اب واهلندس��ة والفلك وبعض العلوم الغربية من
أصحابه��ا ,واش��تهر بالعلم والتجربة فانه��ال عليه فريق
كب�ير م��ن رجال الفض��ل لألخذ م��ن معلوماته وبذلك
تكون��ت لديه حلقة كب�يرة كان أعضاؤها هلم بروز بني
أخدانهم وأش��هرهم الش��يخ موسى ش��رارة والشيخ حسن
ب��ن صاح��ب اجلواه��ر والس��يد حس��ن الص��در صاح��ب
التكملة.
شهادة معاصريه:

ذكر ش��اعرنا صاحب احلصون يف جملده األول صفحة
 408فقال:
كان عامل��ا فاضال وش��اعرا أديبا وخطاط��ا عجيبا ووراقا

42

النجف االشرف

عدد  131لشهر رمضان

مقال

حس��نا وكان يكت��ب خب��ط ي��ده احلج��ج والصك��وك
ويتعي��ش منها وكان قليل املعاش��رة مع الناس جالس��ا
يف داره خيتل��ف إلي��ه مجاع��ة م��ن الفض�لاء والش��عراء
واألدباء كالس��يد ص��احل القزويين البغدادي والش��يخ
حس��ن قفط��ان والش��يخ ص��احل حج��ي والس��يد راض��ي
القزويين .
وذك��ره أيض��ا يف جملده الثامن صفحة  277ما نصه:ـ
كان عاملا فاضال أديبا لبيبا بليغا ذا ذهن وقاد وذكاء
نقاد مل يفرت عن االشتغال واملطالعة وكسب الفضائل
مدة عمره  ,وقد حضر يف الفقه على الش��يخ األنصاري
وكان كث�ير االعتق��اد ب��ه والثن��اء علي��ه وامل��دح ل��ه
وكان م��ن وج��وه تالمذته وقد حض��ر عليه مجاعة من
الفض�لاء املعاصرين وكان حيفظ اللمعة الدمش��قية
على ظهر الغيب وقد د ّرسها ثالثني مرة.
مؤلفاته:

وللش��يخ عب��د احلس�ين الطرحي��ي مجل��ة م��ن املؤلفات
منه��ا موض��ح ال��كالم يف ش��رح ش��رائع اإلس�لام ـ تفس�ير
الق��رآن ـ موص��ل الط�لاب إىل أص��ول البن��اء واإلع��راب ـ
حاش��ية عل��ى الري��اض ـ العق��د الفري��د يف التجوي��د ـ
متق��ن املق��ال يف أح��وال احلدي��ث والرج��ال ,إضافة إىل
ديوانه الشعري.
وفاته:

تويف الش��اعر الشيخ عبد احلس�ين الطرحيي يف مدينة
النج��ف االش��رف يف الراب��ع من ش��وال ع��ام 1293هـ وقد
دف��ن يف داره يف مق�برة آل الطرحي��ي اخلاص��ة بأس��رته
والواقعة يف حملة الرباق.
حروف الليالي

وم��ن قصي��د ٍة وجدانية خياطب بها اح��د اقرانه اخرتنا
منها هذه االبيات..
حروف الليالي كم ادارت مبشهدي
صبو ٌح جوى منها احلشى يف تو ّق ِد
ّ
اطل وبي مشل االسى ذا جتمع
ٌ
ومشل لألسى ذا تبد ِد
ارا ُه
دوا ٍه ولكن يف فؤادي سعريها
دف ٌ
ملحد
وجد بأحشاي
ِ
ني على ٍ
ْ
قضت إنين اقضي حياتي وللجوى
ٌ
قرين وخلفي صبوتي وتهددي

تفضل
بذلك لوال ما جرى عن
ٍ
به قلم القرم اهلمام املس ّود
َ
اخجل املسك نفحه
أتانا مبا
اريج له قد ضاع يف كل مشهد
ٌ
طروس وإمنا
قرأنا سطورا يف
ٍ
در ّ
منض ِد
قرأنا به أمساط
ٍّ
ج ّر عادي اخلطوب..

ومن قصيدة له يرثي بها احد علماء عصره قد اخرتنا
منها هذه األبيات..
َ
شهدت الطلوال
اطل النوح إن
وأسبل الدمع بكر ًة وأصيال
ْ
ْ
وكانت
أصبحت بلقع الديار
للمنوبني ملجأ ومقيال
وعلى رغم انفها استبدلت عن
قاطنيها وحش الفال والغوال
وحبكم الزمان للذل فيها
ج ّر عادي اخلطوب عمداً ذيوال
ويح تلك الصروف كم ج ّرعتنا
غصصا للفراق اورت غليال
ذاك من عادة الليالي فعيش الـ
حر لو طاب كان فيها وبيال
الرتحل عنها
فلذا كم رأى
ّ
معال سرى فج ّد الرحيال
ذو ٍ
ومضى مسرعا ّ
فحل مقاما
وحمال عند اإلله جليال
يا بين العلم إن حقاً عليكم
أن تطيلوا على العلوم العويال
فقد فقدمت رب الفواضل والفضـ
ـل ومن كان للجميع كفيال
فقد فقدمت حبر السؤال وغيث الـ
ـجود والطود الذي فات طوال
فقد فقدمت من كان امنع كهفاً
لليتامى وكان ظ ً
ال ظليال
وامل اال
راج ّ
ما رجاه ٍ
نال منه املرجو واملأموال
ادركت عنده املعالي مناها
حيث قد كان عضبها املصقوال
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بحث

اإلسالم ونظام الرِّق
املتصيدين باملاء العكر
املثري الذي سال له لعاب
ّ
الشيخ :مازن املطوري
انطلق كثريون ينتمون لفضاءات فكرية متنوعة؛ للتشنيّع على اإلسالم فيما يرتبط مبوقفه من مسألة العبيد ونظام الرق الذي أقرّه يف ظاهر
احلال ولكن مع رسم برنامج كفيل بالقضاء عليه فيما لو جرت األمور وفق ما هو املقرّر هلا ،وقد جاءت األحداث األخرية اليت شهدها العراق من
السيب ،مبثابة املثري الذي سال له لعاب املتصيّدين
استيالء مجاعة داعش املتطرفة على أجزاء من هذا البلد والتعامل مع األقليات الدينية مبنطق َ
باملاء العكر ،ليصرّحوا ويكتبوا أن اإلسالم دين قائم على إهدار كرامة اإلنسان اآلخر واسرتقاقه ،ولذا كان حريًا بنا ان نتوقف عند هذه املسألة
لكي تتضح مالبساتها .وقد عقدنا الكالم يف جمموعة أمور:

األمر األول :الرق نظام عاملي
جيب أن نعلم قبل ّ
كل شيء أن نظام الرق
ً
واختاذ العبيد مل يكن حكرا على اجلزيرة
العربية وقت نزول الوحي أو قبله ،وإمنا كان
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ً
ً
عامليا سائداً يف ش ّتى البقاع اليت توجد
نظاما
ً
فيها أمم وشعوب ،فكان موجودا يف اليونان
ويف بالد فارس ويف سائر شعوب القارات
األخرى اليت كانت متواجدة وقتئذ .بل إن

معامل احلضارات املتوارثة كاألهرامات يف
بالد مصر وغريها من املعامل يف بقية البلدان
إمنا ُبنيت على أكتاف العبيد ،ففي مصر
ُبنيت املعابد بأيدي العبيد ،ويف الصني كان

بحث

ً
ولسد
ّ
هربا من الفقر
اإلنسان يبيع أبناءه
جوعه ،ويف اهلند كان نظام الطبقات والرق
مي ّثل النظام السائد ،وكان العبيد مي ّثلون
الغالبية العظمى من الشعب اهلندي ،ومل
أي شيء ،ويف
يكن حيق للعبد امتالك ّ
بالد فارس كان دم اآلهلة يسري يف عروق
ّ
احلكام ،فيما كان عامة الناس عبيداً هلم.
أما يف اليونان فقد كان القراصنة اليونانيون
خيتطفون أبناء األمم األخرى يف خمتلف
السواحل ،ويبيعونهم يف أسواق أثينا كعبيد،
وقد كانت أسواق النخاسة ممتلئة بأبناء
الشعوب األخرى حتت مسمى العبيد ،ولذا ال
نستغرب إذا وجدنا بعض فالسفة اليونان قد
قسم الناس إىل :ح ّر بالطبع ورقيق بالطبع!
ّ
وأن الثاني إمنا ُخلق خلدمة األول ،فيقوم
العبيد باخلدمة واألعمال الشاقة ،فيما يقوم
األحرار باألعمال الفكرية واإلدارية!
ال أريد يف هذه العجالة أن اُفيض يف تاريخ
الرق والعبودية يف خمتلف األمم ،فهذا أمر
قد ملئت به موسوعات التاريخ البشري،
فيمكن مراجعتها؛وبالتالي فاإلسالم جاء يف
عامل وأمم يشيع فيها نظام الرق ،بل وميثل
عصب احلياة االجتماعية واالقتصادية.
األمر الثاني :رؤية اإلسالم لإلنسان
وحنن حناول دراسة موقف اإلسالم من نظام
الرق ،علينا قبل كل شيء أن نعرف رأي
اإلسالم بصورة عامة بالنوع البشري ،فهل يف
نظرة اإلسالم لإلنسان متايز وتفريق بني ابناء
اجلنس الواحد ,أم هي نظرة متساوية؟
ً
منصفا يدعي أن اإلسالم يف أصل
ال أعتقد أن
نظرته لإلنسان قد مايز بني أفراده باللون
واللسان والعنصر ،بل قد ألغى اإلسالم كل
التمايزات اليت كانت متعارفة بني أبناء النوع
اإلنساني ،وجعل امليزان الوحيد للتفاضل هو
اس إِ َّنا َخلَ ْق َن ُ
التقوى والعلمَ ( :يا َأ ُّيهَا َّ
اك ْم
الن ُ
اك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبا ِئلَ
ك ٍر َو ُأ ْن َثى َو َج َعْل َن ُ
ِم ْن َذ َ
َّ
ِل َت َعا َر ُفوا إِ َّن َأ ْ
ك ْم ِع ْن َد اللِ َأ ْت َق ُ
ك َر َم ُ
اكمْ)
[احلجرات ،اآلية ،]13 :فهذه الشعوب
املتعددة من أبناء النوع اإلنساني ،وكذلك
هذه القبائل يف كل شعب من الشعوب ولغة
من اللغات.
ميزان التفاضل بينها حسب رؤية اإلسالم
ً
ميزانا آخر للتفاضل،
هو التقوى؛ ثم جعل
ْ
ْ
َّ
ُ
ين
وهو العلم ،قال تعاىل( :قل َهل َي ْس َت ِوي ال ِذ َ
ين َل َي ْعلَ ُم َ
َي ْعلَ ُم َ
ون) [الزمر ،اآلية.]9 :
ون َو َّال ِذ َ
فالنوع اإلنساني كله مك ّرم بنظرة اإلسالم
؛وال فرق بني شعب وآخر ؛وعنصر وآخر ؛ولغة
وأخرى ؛بالعنصر واللون واللغة ،بل التمايز

بالتقوى والفضيلة واألخالق والعلمَ [ :و َل َق ْد
َ
حْل َن ُ
ب َو ْال َب ْح ِر
ك َّر ْم َنا َب ِن َآ َد َم َو َ َ
اه ْم ِف ْال َِّ
ْ
ْ
َّ
َ
اه ْم َعلى َ
ات َو َف َّ
ضل َن ُ
َو َر َزق َن ُ
ري
اه ْم ِم َن الط ِّي َب ِ
ك ِث ٍ
ضً
َ
ْ
ْ
َ
َ
ِم ْ
يل] [اإلسراء ،اآلية.]70 :
ف
ت
ا
ن
ق
ل
َّن َخ
ِ
وإذن فهذه نظرة اإلسالم لإلنسان بصورة
عامة ال فرق بني عربي وأعجمي ،وال أبيض
وال أسود ،إال بالتقوى والعلم والفضيلة ،وهي
متايزات عقلية وعقالئية قبل أن تكون
شرعية .ولكي ندرس موقف اإلسالم من
نظام الرق ،البد أن جنعل نصب أعيننا هذا
املبدأ واألصل األساس ،وال يصح حبال من
األحوال اغفاله وحنن نعاجل مسألة الرق.
األمر الثالث :خيارات التعاطي
بعد أن جاء اإلسالم وكان نظام الرق موغالً
يف احلياة االجتماعية واالقتصادية ،وحيث
أن هذا النظام ال يتناسب مع نظرة اإلسالم
لإلنسان كما اتضح يف النقطة الثانية،
فإنه أراد أن يكافح هذا النظام ،ولكي
يكافحه كان بني خيارين:
 -1إما أن يعلن احلرب مباشرة على هذا
النظام ،وال يتسامح فيه قيد أمنلة.
 -2او أن يرفض النظام ،ولكنه يق ّر به
ً
برناجما
كحقيقة واقعية ،ويف املقابل يضع
ً
ً
كفيال مبعاجلته والقضاء عليه ،وإن
شامال
كان بنحو تدرجيي وبعيد املدى.
وواضح لنا أن كل عملية تغيري اجتماعي
ً
وخالفا ملا يقوله املاركسيون ،ال ميكن
أن تتم بصورة دفعية انفعالية ،وإمنا
عمليات التغيري االجتماعي منوطة بالظروف
املوضوعية الواقعية ،والتد ّرج يف التغيري أهم
عوامل النجاح.
والواقع وتاريخ الشعوب وثوراتها الكربى
من أقوى الشواهد على ما نقول ،فكل
الثورات اليت حدثت يف خمتلف الشعوب
مل حتدث صدفة ودفعة وفجأة ،بل كانت
ً
نتيجة لإلعداد والتخطيط املسبق ،وحدثت
ً
تدرجييا ،إىل أن متت ظروفها املوضوعية
وبالتالي وصلت إىل حتقيق أهدافها.
قاطع وفوري
إن القول بضرورة اصدار قرا ٍر
ٍ
بإلغاء نظام الرق ,تفكري فج وغري ناضج
ونابع من انعدام اخلربة االجتماعية؛ ألن مثل
هذا القرار كان سيؤلب الناس ضد اإلسالم،
وبالتالي الدخول يف عملية نزاع وصراع أخرى،
ً
فضال عن أن مثل هذا القرار كان سيؤدي
إىل خلق أعداد كبرية من العاطلني عن العمل
مأوى أو ملجأ ،وهذا غري
والذين ال ميلكون
ً
ممكن وال معقول عند كل نظام عقالئي
وكل مش ّرع حكيم .فهل غاب عن بالنا ما

ً
أمريكا
حدث ج ّراء إلغاء نظام العبودية يف
جب ّرة قلم؟ أمل حتدث جمازر وحروب تعترب
األكثر دموية يف التاريخ األمريكي ،حيث
أدت إىل مقتل  620،000جندي ،وعد ٍد غري
معروف من الضحايا املدنيني؟
هذا موقف اإلسالم من العبودية ،فلم يكن
بوسع اإلسالم أن يعلن بصورة صرحية ال
جمال للرتديد فيها إلغا َء نظام الرق ،ألن
مثل هذا اإلعالن سريبك الواقع االجتماعي
واالقتصادي كلّه؛ فاحلياة االجتماعية
واالقتصادية كانت تقوم على نظام الرق،
ومل يكن من السهولة مبكان إعالن
إلغاء النظام جب ّرة قلم متس ّرعة ،ألن مثل
هذه اخلطوة كفيلة بهدم كل النجاحات
واخلطوات اليت حققها اإلسالم يف دعواه
التحررية الشاملة من خمتلف العبوديات،
فقد كان اإلسالم قد جتاوز الكثري من
املشاكل ،ومل يكن َتاو ُزها أمراً ميسوراً
ً
وسهال؛ بل تطلب سنوات طوال من الكفاح
والعمل الفكري والعقائدي حتى أقنع الناس
ببطالن عبادة األوثان من دون اهلل على الرغم
من رسوخ هذه العقيدة ،ولكن اإلسالم ابتدأ
بها ألن نظامه يقوم على أساس الرابطة
العقائدية .وهكذا فلو أن اإلسالم والنيب
صلى اهلل عليه وآله أعلنا إلغاء نظام الرق
دفعة واحدة ،لكانت كل هذه اخلطوات
اليت تقدم بها حنو األمام تهدمت ورجعا إىل
املر ّبع األول.
وبنا ًء على ذلك فقد ساير اإلسالم االمر
الواقع ،ولكن ليست مساير ًة سلبية ،بل هي
ٌ
حكيمة مدروسة ،تنظر للظروف
مساير ٌة
املوضوعية الواقعية ،وكذا للعواقب اليت
ميكن أن حتدث لو انقلبت على هذه
الظروف .ومن جانب آخر قام بوضع نظام
وخطة مدروسة كفيلة بالقضاء على نظام
الرق ولو على املستوى البعيد ،ومن مجلة
ً
فضال عن إعالنه
مقرراته يف هذه اخلطة،
املساواة بني البشر وأن التفاضل بالتقوى
ً
مقدما ،جمموعة أمور:
والعلم كما شرحناه
 -1إصدار تعاليم كثرية تتعلق بالرفق بالعبيد
ومداراتهم واعتبارهم إخوة ملالكهم حبسب
رؤية اإلسالم لإلخوة اليت تقوم على أساس
الدين واإلميان .يقول النيب صلى اهلل عليه
وآله( :من كان أخوه حتت يده فليطعمه مما
يأكل ،وليلبسه مما لبس ،وال تكلّفوهم ما
يغلبهم ،فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم).
فنجد يف هذا النص أن النيب صلى اهلل عليه
وآله وحسب رؤية اإلسالم جعل السيد والعبد
أخوة حبكم اإلميان واإلسالم ،وأوجب على
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بحث

السيد أن يلبس العبد مما يلبس ويطعمه مما
يأكل.
ً
انقالبا كبرياً
ومثل هذه اخلطوة كانت تعترب
على نظام الرق الذي كان سائداً ،إذ كان
السائد يف خمتلف الشعوب واألمم أن العبيد
طبقة ثانية ال ميكن مساواتهم باألسياد،
ً
فضال عن اعتبارهم إخوة وإلباسهم واطعامهم
من طعام ولباس مالكيهم نفسه .وورد عن
اإلمام علي عليه السالم قوله لـ(قنرب)( :أنا
ّ
أتفضل عليك ،فقد
أستحي من ر ّبي أن
مسعت رسول اهلل يقول« :ألبسوهم مما
تلبسون واطعموهم مما تأكلون»).
حتى أن املؤ ّرخ املسيحي املعروف جرجي
زيدان قال بهذا الشأن( :على أن اإلسالم جاء
رمحة لألرقاء فأوصى النيب بهم خرياً بقوله:
«ال حت ّملوا العبيد ما ال يطيقون وأطعموهم
مما تأكلون» .وقال« :ال يقل أحدكم عبدي
وأميت وليقل فتاي وفتاتي» .ويف القرآن:
اع ُب ُدوا اللََّ َو َل ُت ْش ِر ُ
ْن
« َو ْ
كوا ِب ِه َش ْي ًئا َو ِب ْال َوا ِل َدي ِ
ْ
ْ
َْ
ً
ُ
َ
ني
اك
س
ال
و
ى
م
ا
ت
ي
ال
و
ى
ب
ر
ق
ال
ي
ذ
ب
و
ا
ن
ا
س
َِ ِ
إِ ْح َ
َْ َ َ َ َ َ ِ ِ
ْ
َو ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
اح ِب
الا ِر ِذي ال ُق ْر َبى َوالا ِر ال ُن ِب َو َّ
الص ِ
ِب ْ َ
يا ُن ُ
الس ِبي ِل َو َما َملَ َ
ك ْم إِ َّن
ك ْت َأ ْ َ
ْن َّ
ال ْن ِب َواب ِ
ََّ
َ
ً
ْ
ي ُّب َم ْن َ
كَ
ان ُم َتال َف ُخو ًرا)[ .تاريخ
الل ل ُ ِ
التمدن اإلسالمي ،ج ،2ص .]327
 -2حث اإلسالم على عتق العبيد وحتريرهم
أيا تشجيع ،فقد ورد عن
وشجع على ذلك ّ
النيب صلى اهلل عليه وآله قوله( :من أعتق
ً
مسلما أعتق اهلل له بكل عضو منه عضواً
من النار).
وقد كان النيب صلى اهلل عليه وآله يعترب
اإلبقاء على العبد الصاحل وعدم عتقه أمراً
ً
قبيحا ،كما جاء يف الروايات.
ً
 -3أصدر اإلسالم قانونا اعترب العبد مبوجبه
حراً بعد سبع سنوات من اخلدمة ،سواء
رضي مواله بذلك أم أبى ،فبعد مرور سبع
ً
تلقائيا وفق هذا القانون.
سنوات يتحرر العبد
ويف هذا اجملال توجد روايات كثرية ميكن
مالحظتها يف كتاب وسائل الشيعة يف
كتاب العتق /الباب األول.
 -4وعلى هذا الضوء وضع اإلسالم جمموعة
قوانني أخرى يتحرر مبوجبها العبد حتى لو
مل يرض مواله ،فجعل بعض العبيد يتحررون
مباشرة بعد وفاة موالهم وهم الذين يسمون
بـ(التدبري) ،أي ذلك العبد الذي يتحرر دبر
وفاة صاحبه .وقسم أخر جعلهم أحراراً وفق
شرط دفع مبلغ من املال للمالك ،فإن عجز
العبد عن دفع ذلك املبلغ وجب على احلاكم
الشرعي دفعه من بيت املال والزكاة.
 -5إن كثـرياً من احملرمات واملخالفات
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الشرعية اليت يرتكبها اإلنسان جعل اإلسالم
توبتها وكفارتها عبارة عن عتق العبيد
وحتريرهم .ومن مجلة هذه املوارد:
أ -إذا أعتق املالك جزءاً من العبد صار العبد
ً
حراً
مطلقا.
ً
مالكا ألبيه أو أمه أو
ب -إذا صار العبد
أجداده أو أبنائه أو عمه أو عمته أو خاله أو
خالته أو أخيه أو أخته أو أوالده أو أخيه أو
ً
مجيعا يصبحون أحراراً
أخته ،فإنهم هؤالء
بشكل تلقائي شاء أم أبى .وهذا يعين أن
اإلسالم يبحث عن كل فرصة ألجل حترير
العبيد.
ُ
ت -إذا اعتدى املالك على العبد بأن قطع اذنه
ً
ً
متعارفا زمن اجلاهلية فإن
مثال كما كان
العبد يصبح حراً فوراً.
ُ
اإلنسان أو أفطر متعمداً يف شهر
ث -لو َق َتل
رمضان أو خالف النذر ،أوجب اإلسالم عليه
حترير العبد.
وهكذا جند أن مثل هذا الربنامج كفيل
بالقضاء على نظام الرق والعبودية ولو على
املدى البعيد وبشكل تدرجيي ،ملا أوضحناه
ً
آنفا أن كل عملية تغيري اجتماعي البد هلا
من التوسل باآلليات احلكيمة والتدرجيية
ومراعاة الشروط املوضوعية لكي تؤتي
مثارها املطلوبة.
األمر الرابع :أسرى احلرب
هذا كله فيما يرتبط بتعامل اإلسالم مع
نظام الرق والعبودية الذي كان موجوداً،
ً
ً
حكيما ووضع
تعامال
حيث تعامل معه
ً
ً
كفيال بإلغائه ،وقد رأينا كيف
برناجما
سد مجيع املنافذ واألبواب اليت
أن اإلسالم ّ
يدخل منها نظام العبودية واالسرتقاق.
ولكن السؤال الذي يثار عادة من قبل
بعضهم يرتبط بأمر آخر كذلك ،وهو عن
عملية املباشرة باالسرتقاق من خالل احلرب

يقول النيب صلى اهلل عليه وآله:

(من كان أخوه حتت يده
فليطعمه مما يأكل،
وليلبسه مما لبس ،وال
ّ
تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن
كلفتموهم ما يغلبهم
فأعينوهم).

واألسر ،فكيف أجاز اإلسالم -والذي جاء
وسد أبواب االسرتقاق
بربنامج حترير للعبيد ّ
 لإلنسان أن يسرتق اآلخرين ويستعبدهم يفظل احلرب؟
واجلواب عن ذلك :أن هذه العملية متثل
ً
ً
أصيال
قانونا
استثنا ًء فهو قانون حرب وليس
يف اإلسالم ،ألننا قد عرفنا أن اإلسالم جاء
ليحرر اإلنسان من كل مظاهر العبودية ،أما
هذه الطريقة فقد استخدمها كعملية ضغط
على الطرف اآلخر املعاند من جهة ،وكذا
من باب التعامل باملثل من جهة أخرى ،ألن
الطرف اآلخر يف احلرب ،كشأن كل حرب
مهما كانت صفة طرفيها ،كان يتعامل
ً
فضال عن قتلهم،
باملثل مع أسرى املسلمني،
ً
وقانونا
مما يعين أن هذه العملية متثل استثنا ًء
ً
ً
للحرب وليست أمراً
وثابتا يف اإلسالم.
أصيال
إن هذا القانون يف التعامل مع أسرى احلرب
ً
ً
ثابتا يف كل حرب ،حتى أن
قانونا
ليس
القرآن الكريم قد أشار لذلك يف اآلية
الوحيدة اليت تتعلق بأسرى احلرب حيث قال:

بحث

ال خيتص بباب الرق ،بل يشمل كثرياً من
األبواب اليت تشتمل على فروض ال واقع هلا،
ومع ذلك يبحثها دارس الفقه لتقوية ملكة
االستنباط لديه وللمِران الفقهي.
كما جيب االلتفات إىل نقطة أخرى وهي أن
ً
ً
ً
واجبا،
إلزاميا
حكما
اسرتقاق األسرى ليس
إذ ال جيب اسرتقاقهم ،بل على املسلمني أن
يأتوا باألسرى الذين يقعون يف أيديهم إىل
احلاكم الشرعي للمسلمني ،لريى فيهم رأيه.
وقد حدثنا التاريخ أن النيب صلى اهلل عليه
وآله قد طلب من أسرى قريش (يف معركة
بدر) ممن جييدون القراءة والكتابة ،أن يعلّم
ُّ
كل واحد منهم عشرة من املسلمني القراءة
والكتابة مقابل إطالق سراحه ،فيما أطلق
سراح آخرين دون أي مقابل ،بل ِم َّنة منه
َ
صلى اهلل عليه وآله .فال أفهم االنتقائية اليت
ميارسها بعض الناس عندما يعرتض على
اإلسالم باالستناد إىل واقعة (بين النضري)
ً
مثال ،و ُتغفل مثل هذه الواقعة! على أن كثرياً
مما تنقله كتب التاريخ من وقائع وأحداث
وأمور تنسبها للنيب صلى اهلل عليه وآله ،هي
موضع حت ّفظ وشك ،وكثري منها يفتقد
ً
فضال عن وجود غايات
لإلثبات التارخيي،
اختالق الكثري
خلف
حكومية
وأهداف
ِ
منها.

ض َع ْ َ
ْد َوإِ َّما ِف َدا ًء َح َّتى َت َ
( َف ِإ َّما َم ًّنا َبع ُ
ال ْر ُب
َأ ْو َزا َر َها) [سورة حممد ،اآلية ،]4 :فاآلية
تقيد ذلك بفرتة احلرب فقط ،وكذا حتصر
التعامل معهم إما بإطالق سراحهم م ّن ًا عليهم
أو مقابل فدية ،ومل تذكر االسرتقاق هلم،
مما يعين أن عمليات االسرتقاق لألسرى اليت
حدثت يف بعض احلروب كانت منطلقة من
التعامل باملثل أو للضغط على الطرف اآلخر
تشريعا ً
ً
ً
إهليا.
حكما
ليس إال ،وليست
وبتعبري آخر :إن اسرتقاق أسرى احلرب مل
يكن من ابتداع اإلسالم حتى يشينه ذلك،
ً
وإمنا كان أمراً
خارجا عن إرادته وال يتعلّق
ٌ
قانون سا ٍر يف احلروب ،فلم
به وحده ،فهو
يكن بوسع اإلسالم أن يرى أبناءه يقعون يف
األسر و ُي َ
ستقون ويقف مكتوف األيدي،
فليس من حسن السياسة والتدبري أن يقوم
اإلسالم بإطالق سراح من يقع يف يده من
األسرى ،فيما يعمل الطرف اآلخر على
اسرتقاق أسرى املسلمني ،فاملعاملة باملثل يف
هذه املوارد مما ال مناص منها ،ومتثل غاية

التدبري واإلجراء احلكيم.
وعلى هذا فما جنده من عمليات أسر يف
بعض املعارك يندرج يف هذه اخلانة ،أي
هو تعامل خاص بتلك احلرب ألجل مصلحة
معينة اقتضاها ذلك الظرف التارخيي املعني،
وبالتالي فحيث أن نظام الرق فقد وجوده
ً
معموال به
يف اجملتمعات املعاصرة ،ومل يبق
كنظام حرب ،فمثل هذه األحكام اليت
تتحدث عن الرقيق والعبيد ال موضوعية هلا
وال فاعلية ،فهي ساقطة بسقوط موضوعها،
وال ميكن حبال من األحوال إنشاء واقع هلا
لكي نط ّبقها عليه ،فهي معاجلات تارخيية
ال أكثر .وإذا ما وجدنا يف كتب الفقه أنها
تبحث وتدرس مسائل الرقيق والعبيد ،فذلك
حبث نظري فحسب ،ألن طريقة الفقه جرت
على مسألة الفروض لشحذ ذهن الطالب
وبناء العقلية الفقهية ،سواء يف مسألة الرقيق
ام غريها من الفروض اليت ال واقع هلا وال
مثرة غري شحذ ذهن الطالب ،وتقوية قدرة
وملكة االستنباط الفقهي لديه ،وهو أمر

األمر اخلامس:
جيب أن نعلم كذلك أن للشيعة حتفظات
ومواقف رافضة ممّا يسمى بالفتوحات وما
رافقها من عمليات اسرتقاق وأسر وعبودية،
ً
فضال عن عدم اعرتاف الشيعة مبشروعية
ّ
كل احلكومات اليت جاءت بعد النيب صلى
اهلل عليه وآله باستثناء حكومة اإلمام علي
عليه السالم أو احلكومات اليت يثبت أن
اإلمام املعصوم قد أجازها وأق ّرها؛ وحينئذ
فاألئمة عليهم السالم يف ظل الفرتات اليت
وقعت فيها احلروب املعروفة بالفتوحات
تعاملوا كذلك مع األسرى تعامل اإلسالم يف
ً
فضال عن تعاملهم
برناجمه التحرري للعبيد،
السامي واألخالقي مع العبيد الذين كانوا
ّ
كل
يشرتونهم ويعلّمونهم ويعتقونهم يف
مناسبة.
حنن نعتقد أن اخلطة احلكيمة اليت وضعها
اإلسالم لتحرير العبيد لو جرى تطبيقها
بشكل صحيح ،ولوال ظروف سياسية
نعرض عن ذكرها ،لتحرر العبيد ُ
وأللغي
هذا النظام يف ظل فرتة زمنية وجيزة ،ولكن
كان للسياسة رأي وتص ّرف آخر.
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االسرة

كالمهم
نـــــــــــــــــــور

قال اإلمام الصادق( :Aمن ترك التزويج مخافة الفقر ،فقد أســـ

سلوك النبيJ
مع الناس
لق��د امت��از الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه حبب��ه
واحرتام��ه جلمي��ع الن��اس ،فه��و صل��وات اهلل
علي��ه مل حي�ترم أبن��اءه واملقرب�ين لدي��ه فقط ،
بل جند ّ
أن فائق االحرتام انعكس بشكل كبري
م��ن ش��خصيته صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه على كل
ف��رد من أف��راد اجملتم��ع ،ولذل��ك أصبح ذلك
االح�ترام مص��دراً للج��ذب يف ش��خصيته صلى
اهلل عليه وآله .وهذا ما أكده احملدثون عندما
ذكروا عدة مواقف:
األولّ :
أن النيب صلى اهلل عليه وآله كان يُكرم
م��ن يدخل عليه و ُي ْؤثره بالوس��ادة ،أي إذا كان
متكئ �اً على وس��ادة ودخل عليه ش��خص قدَّم له
ذل��ك املت��كأ ،ك��ي يعط��ي أعظ��م ال��دروس يف
احرتام اآلخرين .
الثاني  :دخل أحد األشخاص على النيب صلى
خال
اهلل عليه وآله يف مس��جده وكان املس��جد ٍ
(في��ه متس��ع) فتزح��زح الن�بي صل��ى اهلل علي��ه

وآل��ه ع��ن مكان��ه ،فالتفت ذل��ك الداخ��ل عليه
وق��ال ل��ه :ي��ا رس��ول اهلل ّ
إن يف امل��كان ملتس��ع،
فالتفت إليه النيب صلى اهلل عليه وآله وقال( :
إن حق املسلم على املسلم إذا رآه يريد اجللوس
أن يتزح��زح ل��ه) ،أي يش��عره بعناي��ة واح�ترام
وتقدي��ر لش��خصه ،وبالتال��ي إذا مت تب��ادل ه��ذا
االح�ترام بني الناس أصبحت مكارم ُ
اخللق هي
اليت تسود عالقات اجملتمع وأفراده.
الثال��ث :الع��دل بالتوزيع ،وق��د اورد لنا التاريخ
يف ذل��ك قضي��ة توزي��ع غنائ��م حن�ين ،فعندم��ا
َق ّس��م الن�بي صلى اهلل عليه وآل��ه تلك الغنائم
عل��ى زعم��اء قري��ش الذي��ن دخل��وا اإلس�لام
�ط األنص��ار ش��يئاً ،فتأث��روا من
حديث �اً ،ومل ُيع� ِ
ذل��ك ،لكونه��م ق ّدم��وا الكث�ير للن�بي صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه ومل حيصل��وا عل��ى ش��يء .فهذا
املوق��ف الذي اختذه النيب صل��ى اهلل عليه وآله
َّ
جتل��ى في��ه حقيق��ة االح�ترام لبع��ض األف��راد
الذي��ن يش��عرون من خ�لال بع��ض املواقف عدم
االح�ترام لش��خصياتهم ،ولعل يف ذلك املوقف
عربة ودرس �اً عملياً ملن أراد أن يتعامل مع أفراد
اجملتم��ع وفئ��ات الن��اس املتع��ددة واملختلف��ة يف
ط��رق تفكريه��م ،فق��د كان الن�بي صل��ى اهلل
ُد زعم��اء قري��ش
علي��ه وآل��ه يري��د أن جيل��ب و َّ

الطالق أبغض الحلول وآخرها
يعترب الطالق من وجهة نظر اإلسالم آخر احللول للمشاكل
اليت تطرأ على احلياة األس��رية واليت تس��د معها كل الس��بل
م��ن أج��ل حله��ا ,فاإلس�لام مواف��ق عل��ى أص��ل فك��رة الط�لاق
للنجاة من هذه املشاكل والتعقيدات األسرية.
وينقل عن اإلمام الباقر(عليه الس�لام) يف ذلك انه كانت له
زوجة حيبها كثريا ,ولكن بعد مدة طلقها اإلمام وانفصل عنها,
فس��أله بع��ض مواليه عن س��بب ذل��ك االنفص��ال ,فقال(عليه
الس�لام)( :ان��ي ذك��رت عليا(عليه الس�لام) فتنقصته ,فكرهت
ان ألص��ق مج��رة م��ن مج��ار جهن��م جبل��دي) .ويق��ول خط��اب
ب��ن مس��لمة :دخل��ت علي��ه (أي اإلم��ام الكاظم(علي��ه الس�لام)
وان��ا أري��د ان أش��كو إلي��ه ما ألقى م��ن امرأتي من س��وء خلقها,
فابتدأني فقال :ان أبي زوجين مرة امرأة سيئة اخللق ,فشكوت
ذل��ك إلي��ه فقال :ما مينعك من فراقه��ا؟ قد جعل اهلل ذلك
إليك .فقلت فيما بيين وبني نفسي :قد فرجت عين.
ولك��ن يف الوق��ت نفس��ه أكد اإلس�لام عل��ى ان أبغ��ض احلالل
عن��د اهلل تع��اىل هو الطالق فقد جاء عن رس��ول اهلل(صلى اهلل
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علي��ه وال��ه) انه قال( :ما من ش��يء أحب إىل
يعم��ر بالنكاح ,وما
اهلل ع��ز وج��ل من بيت َّ
م��ن ش��يء أبغ��ض إىل اهلل ع��ز وج��ل م��ن
بي��ت خي��رب يف اإلس�لام بالفرق��ة (يع�ني
الط�لاق) .وق��ال اإلم��ام الباقر(علي��ه
الس�لام) (:تزوج��وا وال تطلق��وا ,ف��ان الط�لاق
يهتز منه العرش).
واإلس�لام ال��ذي أكد كثريا على ال��زواج وتكوين
األس��رة وعل��ى الرواب��ط األس��رية املتين��ة ال�تي البد
ان يتحل��ى به��ا البي��ت ,فهو عندما ش��رع الطالق وأكد
بغض��ه ل��ه فقد عمل عل��ى جعل بعض القيود والش��رائط اليت
نفه��م من خالهلا حماولته اجلادة على إبقاء العلقة الزوجية
ق��در اإلم��كان ,فه��و حي��ث الغ�ير عل��ى التدخ��ل ب�ين الزوج�ين
لإلص�لاح ,ويضع بعض الفرتات الزمنية اليت قد يرجع الزوج
أو الزوجة فيها عن قرارهما بالطالق.

االسرة

ــاء الظنّ باهلل عزَّ َّ
وجل).

(من ال يحضره الفقيه )385 : 3

الذين أس��لموا حديث �اً  ،ومع ّ
أن األنصار قد
تلق��وا عناي��ة وتربي��ة م��ن ل �دُن الن�بي صلى
أن بعضهم رأى ّ
اهلل عليه وآله  ،إال ّ
أن ذلك
السلوك ال يتالءم مع ما ع ّودهم عليه النيب
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه  ،فتص��وروا أن��ه صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه مي��ارس العنصري��ة جتاههم
فصدرت منهم كلمات ال تتناسب مع مقام
النيب صلى اهلل عليه وآله  ،فوقف صلى اهلل
علي��ه وآل��ه  ،وب ّ
�ين هلم م��ا أس��داه إليهم من
اخلدم��ات الكب�يرة ث��م ق��ال( :أم��ا أنك��م ل��و
إلي
ش��ئتم لقلت��م مثل ما ُقلت أيض �اً بينتم ّ
م��ا أس��ديتموه م��ن العط��اء الكب�ير والفعل
اجلمي��ل ولكنك��م س��كتم) ،أي ّ
أن الن�بي ال
يكتف��ي ببي��ان اخلدمات اليت أس��داها هلم،
ب��ل داف��ع ع��ن ش��خصياتهم وعوضه��م ع��ن
ذل��ك العط��اء امل��ادي ث��م ق��ال هل��م( :أال
ترضون أن أفراد الناس يس�يرون من عندي
بالشاه والبعري وتسريون أنتم بي) ،أي جعل
جزاءه��م وج��وده املق��دس صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه حتى َه ِم َل��ت عيونهم وذرف��ت دموعهم
وتأث��روا تأثراً بالغاً ،وهذا ينم عن االحرتام
الكبري لش��خصيات األنصار م��ن ِق َبلِه صلى
اهلل عليه وآله.

المحبة منشأ العفة
لن تكون هناك عوامل أو أسباب خترج املرأة أو
الزوجة عن مسرية العفة والطهارة إذا أحبت
زوجه��ا ،ألن أغل��ب االحنراف��ات واخلالف��ات
ال�تي ميكن أن حتدث للنس��اء أو لألوالد تبدأ
م��ن ضآل��ة ما يبدي��ه الرج��ل ألمرأته وس��ائر
األسرة من حمبة واحرتام.
الش��ك أن كل ف��رد يف اجملتم��ع اإلنس��اني
حيت��اج إىل احملب��ة ،وه��ذه احلاج��ة تظه��ر
بوضوح عند النس��اء أكثر وأقوى مما جنده
عند الرجال وأساس هذه احملبة فطرية.
فعل��ى الرج��ل أن يعم��ل جبهده ويب��ذل ما يف
وس��عه ألن حتظى هذه املسألة بعناية خاصة
داخ��ل حمي��ط األس��رة .فيس��لك خمتل��ف
الطرق للفوز باعتماد الزوجة الذي ينبع من
إظه��ار ال��ود واحملبة لزوجته وأس��رته مجيعاً،
حت��ى إذا عظ��م ال��ود يف نفوس��هم تف��ادوا
وضحى كل منهم من أجل اآلخر.
وه��ذا م��ا نش��اهد أث��ره يف تنظي��م س��لوك
األس��رة ،وطامل��ا ّ
ذك��ر األئم��ة األطه��ار ب��ه،

ق��ال الص��ادق (علي��ه الس�لام)( :م��ن أخ�لاق
األنبي��اء ح��ب النس��اء) .ويف أحادي��ث أخ��رى
لإلم��ام الص��ادق (عليه الس�لام) يذكر فيها
م��ا معناه أن( :كلم��ا زاد حب الرجل لزوجه
كان إميان��ه ب��اهلل أكث��ر) ،و(كل ش��خص
كان بن��ا أه��ل البي��ت رحيم �اً كان بزوج��ه
أرح��م) .وك��ذا ق��ول الرس��ول الكري��م (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه)( :خريك��م خريك��م ألهله،
وأنا خريكم ألهله).
م��ن هن��ا ،يتب�ين لن��ا أن العظم��اء أرادوا أن
نتعل��م من هذه التوصي��ات كيفية احلفاظ
عل��ى احملي��ط األس��ري وجع��ل املن��زل مكان �اً
لألم��ن واالطمئن��ان ،واالبتعاد ع��ن األنظمة
االجتماعي��ة األرضي��ة ال�تي م��ا فتأت تفس��د
حي��اة األس��ر وتس��عى لتفتي��ت القوان�ين
االجتماعية بش��كل ع��ام واألنظمة الداخلية
أي عل��ى صعي��د األس��رة مم��ا يس��هم يف
اضمحالل وفس��اد ومتييع اجملتمع البش��ري
العاملي.

األم ..صلة للرحم
إن أه��م عوام��ل إش��اعة روح الرأف��ة والرمح��ة
واإليثاروالتضحي��ة ب�ين أف��راد اجملتم��ع ه��و
جتل��ي روح األم ب�ين أعضاء األس��رة ،فأس��اس
األس��رة يُبن��ى عل��ى الرأف��ة والرمح��ة والوفاء
واالرتباط وهذه مجيعها مسؤولية األم.
إذ انه��ا ه��ي من تلد أبن��اء يرتبط كل منهم
باآلخ��ر ،وه��ذه الرابط��ة الفطري��ة تنم��و يف
ظ��ل التعالي��م الديني��ة ،واإلس�لام يع��د ه��ذه
الرابط��ة وع��دم إهماهل��ا أو نس��يانها م��ن
الواجب��ات املهم��ة يف الدي��ن؛ وإذا قط��ع أي
إنس��ان ه��ذه الرابط��ة الفطرية فس � ُيحرم من
الرمحة اإلهلية؛ ألن ال َر ِحم من األشياء اليت
أم��ر اهلل به��ا أن توص��ل وقاطعه��ا خاس��ر قال
تع��اىلَّ :
(ال ِذي� َ�ن يَن ُق ُض� َ
الل ِم��ن َب ْع� ِ�د
�ون َع ْه � َد َّ ِ
َُّ
َ
َ
َ
ُوصلَ
ِمي َثا ِق � ِه َوي ْ
َقط ُع� َ
�ون َم��ا أ َم � َر الل ِب � ِه أن ي َ
ُون ِف َ
ِك ُه ُم ْ َ
َوي ْ
ض أُو َلئ َ
ُف ِس �د َ
اس ُر َ
ون)
ال ِ
األ ْر ِ

البق��رة ،)27( /فكم��ا أن امل��رأة ه��ي الس��بب
يف إجي��اد عالق��ة الرح��م ب�ين أعضاء األس��رة
الواح��دة وهي عالقة النس��ب ،فه��ي أيضاً هلا
دور يف إجي��اد العالق��ة الس��ببية؛ ألن األقارب
الس��ببيني يف نظ��ر اإلس�لام كاألق��ارب
النس��بيني يتمتع��ون برح��م خاص��ة ،ق��ال
َه َو َّال ِذي َخ َل َق ِم َن الَْاء ب َ
تعاىل( :و ُ
َش ًرا َف َج َع َل ُه
َ
َ
َ
َ
َص ْه ًرا وَكان َربُّك ق ِدي ًرا) الفرقان(/
َن َس � ًبا و ِ
 ،)54فه��ي ال�تي توج��د الرابط��ة ب�ين الرج��ل
واألبن��اء ال��ذي س��يولدون م��ن صلب��ه ،ألنه��ا
تس��تقطب الرج��ل أو ً
ال ،وتنم��ي في��ه الرأف��ة
والعاطف��ة ،وتس��ك ّنه ،وحتول��ه إىل ش��خص
مطمئ��ن ومس��تقر وه��ادئ ،وتك ّون معه أس��رة
هادئ��ة وأرحاماً رؤوفني ،كما إنها تربط بني
أس��رتني بعالق��ة املصاه��رة ثاني �اً ،وحترم من
الرضاع ما ُي ّرم من النسب ثالثاً.
عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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التأويل في القرآن
واحة القران  -ساحة علوم القران  -املسرتشد
التأوي��ل :مأخوذ من مادة آل إذا رجع ،فكأن
ً
واقعا.
التأوي��ل ارج��اع اللف��ظ إىل معناه امل��راد
ق��ال اخللي��ل الفراهي��دي :الت��أ ّول والتأوي��ل:
تفس�ير الكالم الذي ختتلف معانيه وال يصح
ّ
إال ببي��ان غ�ير لفظ��ه  .وه��ذا ه��و املقصود يف
االية اليت تعرضت لتأويل املتش��ابه.وقد وردت
مادة التأويل يف القران  71مرة.
اثنتان منها يف تأويل املتش��ابه كما يف س��ورة
ال عمران .7
وأرب��ع منه��ا يف تأويل األحالم كما يف س��ورة
يوسف .100,45,44,36
وثالث منها يف تأويل األحاديث كما يف سورة
يوسف .101,21,6
وث�لاث منه��ا يف بي��ان الس��ر يف األفع��ال أو
األش��ياء كم��ا يف س��ورة الكه��ف 82,78
ويونس .39
وث�لاث مبعنى نفس العني واحلقيقة اخلارجية
كما يف سورة األعراف  53ويوسف.37
واثنت��ان مبعن��ى امل��ال واملرجع كما يف س��ورة
النساء  59واإلسراء .35
وميك��ن ارج��اع اجلمي��ع إىل معنى واحد وهو
ً
غامض��ا يف فعل أو لفظ أو
كش��ف م��ا كان
غيب .وهذا ينس��جم مع املعنى اللغوي املأخوذ
من األول.
وأم��ا يف لس��ان املفس��رين فهن��اك ثالث��ة
استعماالت للتأويل:
األول :تأويل املتشابه وبيان الوجه فيه واملعنى
املراد منه وهو خمتص بااليات املتشابهة.
الثان��ي :مبعن��ى التفس�ير س��واء كان اعتماداً
عل��ى مدالي��ل األلف��اظ أو غريه��ا من الوس��ائل
والطرق ،وهذا أعم من االستعمال السابق.
الثال��ث :بيان املعاني الباطنة للقران الكريم،
ف��إن الق��ران عل��ى م��ا ورد يف األث��ر ل��ه ظه��ر
وبطن ،بل بطون متعددة.
ّ
فع��ن رس��ول الل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه « :ليس
م��ن الق��ران اي��ة إال وهل��ا ظه��ر وبط��ن وما من
ّ
ح��رف إال ول��ه تأوي��ل ،وما يعل��م تأويله إال الل
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والراسخون يف العلم».
وس��ئل الباق��ر علي��ه الس�لام عن ه��ذه الرواية
فق��ال« :ظه��ر وبط��ن ه��و تأويله��ا ،من��ه ما قد
مضى ومنه ما مل جيىء ...وحنن نعلمه».
ّ
وع��ن رس��ول الل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه« :ف��إذا
التبس��ت عليك��م الف�تن كقطع اللي��ل املظلم
فعليك��م بالق��ران ...ول��ه ظه��ر وبط��ن ظاهره
حكم��ة وباطن��ه عل��م ،ظاه��ره أني��ق وباطن��ه
عميق».
أم��ا أن��ه مل��اذ كان الق��ران به��ذه الكيفي��ة؟
فألنه تبيان كل شيء ،وال ميكن بيان كل
ش��يء ل��كل أحد ،نظ��راً الختالف مس��تويات
الن��اس من حيث الق��درة على االدراك ،فمنهم

م��ن ال ي��درك حت��ى الظاه��ر منه وم��ن العلماء
من يقتصر على إدراك الظاهر ألنه يعجز عن
خ��وض غم��ار الباط��ن ،ومنه��م من ينكش��ف
أمام��ه بع��ض مراتب الباط��ن وطبقاته ،ومنهم
الراس��خون يف العلم الذين أوغلوا فيه وس�يروا
أعماق��ه ،وه��ذا من وجوه االعج��از يف القران
حي��ث خياط��ب الن��اس كله��م عل��ى اخت�لاف
مداركه��م ب��كالم واح��د يتضمن مس��تويات
من العلم واحلكمة واملعارف.
فالق��ران كل��ه ن��ور وبي��ان وه��دى ،واخلف��اء
احلاص��ل م��ن بطون��ه ناش��يء م��ن قص��ور يف
مداركن��ا وعقولن��ا احمل��دودة ،وليس من قبل
القران نفسه.

إعراب « ال يذوقون فيها برداً وال شراباً»

واحة اللغة  -ساحة النحو والصرف  -املؤمل
قال تعاىل «ال يذوقون فيها بردا وال شرابا»
ال نافية
يذوقون  :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل
فيها  :جار وجمرور متعلقان بيذوقون
بردا  :مفعول به منصوب بالفتحة
وال  :الواو عاطفة وال نافية
شرابا :معطوف على بردا منصوب بالفتحة
ومجلة « ال يذوقون فيها بردا وال ش��رابا « مجلة حالية اي  :غري ذائقني بردا وال ش��رابا
وقيل انها استئنافية
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الحارث بن
سويد
واحة القران  -شخصيات قرانية
احل��ارث ب��ن س��ويد بن الصامت ب��ن خالد بن
عطية بن خوط بن حبيب االنصاري االوس��ي
من بين عمرو بن عوف صحابي حكم النيب
صلى اهلل عليه واله وسلم عليه بالقتل فقتل ،
اسلم وشهد بدرا واحدا
يف اجلاهلية قتل اجملذر بن زياد والد املرتجم
ل��ه وبع��د ان اس��لما واش�تركا يف وقع��ة احد
اغت��ال احل��ارث اجمل��ذر فج��اء جربائي��ل عليه
الس�لام اىل النيب صلى اهلل عليه واله واخربه
مبقتل اجملذر وامره من قبل اهلل بقتل احلارث

مد الصلة
واحة القران  -ساحة التالوة  -املسرتشد

فام��ر الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وال��ه عوي��م ب��ن
س��اعدة ب��ان يضرب عنق احل��ارث ففعل على
باب مسجد قباء
نزلت فيه االية
 83 -1ال عمران
 85 -2ال عمران
 91 -3ال عمران
 107 -4التوبة
روي ع��ن عكرم��ة :أنها نزل��ت يف أبي عامر
الراه��ب و احل��ارث بن س��ويد ب��ن الصامت و
وحوح بن األس��لت يف اثين عش��ر رجال رجعوا
عن اإلس�لام و حلقوا بقريش ،ثم كتبوا إىل
أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت إال الذين تابوا
من بعد ذلك اآليات.
و منه��ا م��ا يف اجملم��ع :،يف قول��ه تع��اىل :إن
الذي��ن كفروا بع��د إميانهم ثم ازدادوا اآلية،

أنها نزلت يف أحد عشر من أصحاب احلارث
بن س��ويد ملا رجع احلارث قالوا نقيم مبكة
على الكفر ما بدا لنا فمتى ما أردنا الرجعة
رجعن��ا فين��زل فين��ا م��ا نزل يف احل��ارث فلما
افتتح رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
مكة دخل يف اإلسالم من دخل منهم فقبلت
توبت��ه فن��زل فيم��ن م��ات منه��م كاف��را ،إن
الذين كفروا و ماتوا و هم كفار اآلية.
املصادر:
 -1اس��باب النزول الس��يوطي هامش تفس�ير
اجلاللني ص191/
 -2اسباب النزول الواحدي ص98/
-3الطبق��ات الك�برى اب��ن س��عد ج 3
ص552/ـ553
 -4االصابة ابن حجرج 1ص280/

اس��تثناء :تقص��ر ه��اء الضم�ير وال مت��د يف  )69حيث توصل هاء ( ِفي ِهي) بياء مدية متد
مجيع املواضع إذا كان ما قبلها ساكن وما مق��دار حركت�ين فتق��رأ عند حف��ص (فيهي
بعده��ا متح��رك ،باس��تثناء موض��ع واحد من مهانا).
يلُ ْد ِفي ِهي ُمه ً
سورة الفرقان ﴿ َو َ ْ
َانا﴾ (الفرقان

ه��اء الكناية :هي ه��اء الضمري اليت يكنى
به��ا عن املفرد الغائ��ب املذكر ،مثل :عنده،
كمثله ،بعده.
حكم مدها :هلاء الكناية حالتان من حيث
املد:
ُ
 .1القص��ر (ع��دم امل��د أص�لا) :ال ت��د ه��اء
الكناي��ة و ُيكتف��ى بتحريكه��ا يف احلاالت
التالية:
أن تقع بني ساكنني .وذلك حنو:
ْن﴾ (البلد )10
 ﴿ َو َه َد ْي َنـا ُه ال َّن ْج َدي َِ ُ ُّ
 ﴿ َو َم��ا َت ْف َعلُ ْ��وا ِم ْ
�ير َي ْعل ْم��ه الل﴾ (البقرة
��ن َخ ْ ٍ
)197
 أن يكون قبلها متحرك وبعدها س��اكن.حنو:
َ ّ ُ َ
اب َْ
ال ْ
اللُّ ْال َع َ
�بر﴾ (الغاش��ية
 ﴿ف ُي َع ِذ ُب��ه��ذ َ
ك ََ
)24
 أن يك��ون قبله��ا س��اكن وم��ا بعده��امتحرك .مثل:
 ﴿ إِ َّنا َأن َز ْل َنا ُه ِف َل ْيلَ ِة ْال َق ْد ِر﴾ (القدر )1عدد  131لشهر رمضان النجف االشرف
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ما هو “إنترنت األشياء” IoT
م  .صــــالح املـرعيب

يش�ير مصطلح “إنرتنت األش��ياء” Internet
 of Thingsأو م��ا ُيع��رف اختصا ًرا بـ IoT؛
وال��ذي اس�� ُتخدم أول م�� ّرة ع��ام  ،1999إىل
ش��بكة متنامية بش��كل رهيب من األش��ياء
املادي��ة امل ّتصلة باإلنرتن��ت واليت تتميز بوجود
عن��وان IP
خمص��ص هل��ا كس��ائر األجه��زة
ّ
التقليدي��ة اليت نس��تخدمها يف حياتنا اليومية
كاحلواس��ب احملمول��ة واهلوات��ف الذكي��ة
واألجهزة اللوحية.
ّ
م��ن املمك��ن أن تتمث��ل هذه األش��ياء بأجهزة
اإلن��ذار املنزلي��ة ،أجهزة التحك��م باحلرارة،
الس��يارات ،أجه��زة التلف��از الذكي��ة ،آالت
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البي��ع ُ
والصراف��ات ،باإلضاف��ة إىل
الطرقي��ة ّ
الكث�ير م��ن األش��ياء ال�تي ُيتو ّق��ع أن تغ��زو
حياتن��ا اليومي��ة يف األع��وام القليل��ة القادم��ة
وأهمه��ا تل��ك ال�تي ب��ات بإمكانن��ا ارتداؤها
كالس��اعات والنظ��ارات الذكي��ة وكذل��ك
األحذية الرياضية الذكية.
لرمب��ا س��تعمل ه��ذه األش��ياء عل��ى جع��ل
احلي��اة ُمرتف��ة أكث��ر وس��تزيد م��ن الكفاءة
العا ّم��ة للمجتمع��ات واألش��خاص ،فس��يصبح
باإلمكان تشغيل أجهزة التدفئة املركزية يف
املن��زل قبل الوص��ول إليه عن طريق تطبيقات
اإلنرتن��ت للحص��ول عل��ى املزي��د م��ن الراحة،

أو إنش��اء تقاري��ر مفصلة ع��ن حركة األبناء
عن��د ارتدائه��م أحذية رياضي��ة ذكية ملعرفة
األماكن اليت يقصدونها مع أصدقائهم
لك��ن جي��ب االنتب��اه إىل أن خماطره��ا م��ن
املمك��ن أن تك��ون كارثية ،فقد يس��تطيع
أح��د املخرتق�ين التحك��م جبه��از مراقب��ة
نبض��ات القل��ب أثناء عملي��ة جراحية معقدة،
أو أن يتمك��ن أح��د األش��خاص م��ن العب��ث
ً
حتما
بأنظم��ة احل��رارة والتدفئ��ة يف املن��ازل!
إن��ه أم��ر مزعج جيب االنتب��اه منه .وخري دلي ٍل
على ذلك ،ما قامت به شركة “سامسونج”
 Samsungم��ن حتذير ملس��تخدمي أجهزتها
حساس��ة أم��ام
بع��دم ذك��ر أي معلوم��ات ّ
س��جل و ُتنقل
تلفازها الذكي ،ألن أصواتهم ُت ّ
إىل ط��رف ثالث أثناء اس��تخدام ميزة األوامر
الصوتي��ة ،وذل��ك حبس��ب دلي��ل االس��تخدام
اخلاص بالتلفاز.
ومن اجلدير بالذكر أ ّنه من املتو ّقع أن يصل
عدد األش��ياء املتصلة باإلنرتنت  IoTإىل 25
ملياراً يف عام 2020م .

الحاسوب

جهاز لتحويل البطاريات القديمة إلى شاحن خارجي لألجهزة الذكية
ط��ورت ش��ركة كوري��ة جنوبي��ة ناش��ئة،
متخصص��ة يف حق��ول الطاق��ة املس��تدامة،
جه��ازا يس��مح باس��تخدام بطاري��ات اهلوات��ف
القدمي��ة لتحويله��ا إىل مص��در طاقة خارجي
قابل لالستعمال يف شحن األجهزة الذكية.
وأوضح��ت ش��ركة ENLIGHTEN
أن جهازه��ا ،ال��ذي أطلق��ت عليه��ا اس��م
 ،BETTER REيعي��د االس��تفادة م��ن
البطاري��ات القدمي��ة ،وال�تي تك��ون أغلبه��ا
حمتفظ��ة بنح��و  80باملائ��ة م��ن قدرته��ا على
االحتفاظ بالطاقة.
ويقب��ل جه��از  BETTER REالعم��ل م��ع
األن��واع املختلف��ة م��ن بطاري��ات اهلوات��ف،
ومبختلف قياس��اتها ،حيث زود مبكان قابل
للتعدي��ل لوض��ع البطاري��ة ،وصم��م ليك��ون
حجم��ه مناس��با للتنق��ل وال يزي��د كث�يرا عن
حجم راحة اليد.
وأش��ارت الش��ركة الكورية إىل أن جهازها
ميلك ميزة لشحن البطارية املوجودة بداخله،
ومي��زة أخرى تس��مح بعم��ل أكثر من بطارية
بش��كل موحد عند شحن األجهزة الذكية،
وذلك عرب توصيل وحدات إضافية من اجلهاز
ببعضه��ا البعض عل��ى أن تتضمن كل وحدة
بطارية منفصلة.
وتعت��زم  ENLIGHTENتوف�ير جهازه��ا

يف أغل��ب األس��واق العاملي��ة ،وذل��ك بس��عر
ً
للتجزئة يبلغ  59دوالراً
أمريكيا للجهاز مع
كابل لش��حن اهلواتف الذكية أو احلواسب
اللوحي��ة ،أو  85دوالرا جله��از م��ع وح��دة
إضافية وكابل للشحن.

جوجل تكشف عن مشروع شريحة للتحكم باألجهزة عبر حركات اليد عن بعد

كشفت وحدة املشاريع والتقنيات املتقدمة،
 ،ATAPل��دى جوج��ل ع��ن مش��روع جدي��د
لش��رحية ُتك��ن املس��تخدمني م��ن توجي��ه
أوام��ر ألجهزتهم اإللكرتوني��ة املختلفة عرب
اإلمياءات وحركات اليد.
وتط��ور الوح��دة الش��رحية اجلدي��دة حت��ت
اسم ،مش��روع سولي  ،Project Soliوهي
الش��رحية اليت تعتم��د على نفس تقنية عمل
الرادار للتعرف على حركات اليد عن بعد.
وتق��وم الش��رحية بإط�لاق إش��ارات الرادي��و
الالس��لكية م��ن اجله��از املثبت��ة في��ه،
للتع��رف عل��ى بع��د وارتف��اع واجتاه وس��رعة
ي��د املس��تخدم ،وحس��ب م��ا أك��ده مط��ورو
املش��روع أنه��ا متل��ك دق��ة عالي��ة يف التعرف
عل��ى ح��ركات الي��د .كم��ا أن الش��رحية
متت��از حبج��م صغ�ير للغاي��ة ،وبق��درة عل��ى

التع��رف عل��ى احل��ركات الصغ�يرة ال�تي
ميك��ن القي��ام به��ا بالي��د وحتويله��ا ألوامر
للتحكم باألجهزة املختلفة.
وطورت الش��رحية بش��كل خ��اص للتحكم
باألجه��زة القابل��ة لالرت��داء ع��ن بع��د ،إال
أن جوج��ل أك��دت إمكاني��ة اس��تخدامها
لكاف��ة األجه��زة املتصل��ة ،وال�تي تش��مل
أجهزة إنرتنت األش��ياء واحلواسب واألجهزة
الذكية.
وأظهر فيديو نش��ر للشرحية استخدامها يف
بعض األجهزة املنزلية مثل الراديو للتحكم
ب��ه ع��ن بعد ،حيث متكن املس��تخدمني من
القي��ام مبه��ام مث��ل تغي�ير احملط��ة اإلذاعي��ة
أو التحك��م بدرج��ة الص��وت عرب حركات
بسيطة باليد.
وأوض��ح الفري��ق العام��ل عل��ى املش��روع أن��ه

س��يوفر للمطوري��ن واجهة برجم��ة تطبيقات
لتطوي��ع تقني��ة الش��رحية واس��تخدام
امكانياته��ا يف خدماته��م وتطبيقاتهم ،دون
أن حيددوا موعد لذلك.
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العنب

يقي من هشاشة العظام ويحمي القلب ويعالج اإلمساك

خيتل��ف األش��خاص ح��ول ل��ون العن��ب املفضل
لديه��م أو الطع��م ال��ذي ي�تراوح ب�ين احلل��و
واحلام��ض فيم��ا يتف��ق العلم��اء عل��ى فوائ��ده
الغذائي��ة والعالجي��ة فه��و حياف��ظ على صحة
اجلهاز اهلضمي والعصيب والقلب وعلى مرونة
العض�لات ويق��ي من هشاش��ة العظ��ام ويقوي
اجلسم ويزيد من مناعته .وحيتوي العنب على
نس��ب عالي��ة م��ن الفيتام�ين أ وج و ب��ـ 6وس��ي
والبوتاس��يوم وحام��ض الفوليك والكالس��يوم
واملنغني��ز والزن��ك والنحاس واحلديد اليت تعد
عناصر ضرورية للحفاظ على جسم سليم
كم��ا حيت��وي عل��ى مض��ادات
لاللتهاب��ات واألكس��دة تعم��ل
على منع تأكس��د الكولس�ترول
وبالتالي تسهم يف احلد من انسداد
الش��رايني وحتم��ي القلب .كما ان
الهمي��ة قش��ر مث��ار العن��ب دورا
كب�يرا الحتوائ��ه عل��ى م��ادة ذات
خصائص مضادة لاللتهاب إضافة إىل
دوره يف زي��ادة نس��ب أكس��يد النيرتيك
يف ال��دم وبالتال��ي احل��د م��ن جتل��ط الدم
يف الش��رايني .ويصن��ف العن��ب الحتوائ��ه عل��ى
األمح��اض العضوي��ة والس��كر والس��لولوز

واأللي��اف غ�ير الذائب��ة كع�لاج
حل��االت اإلمس��اك ويس��اعد عل��ى
تنظي��ف البط��ن وتس��هيل حرك��ة
األمع��اء واملع��دة كم��ا وان��ه يزيد
من نس��بة الس��كر يف الدم الذي
يؤث��ر س��لبا عل��ى صح��ة املصابني
مبرض السكري.

انتظام تناول الطعام يؤدي الى انتظام سكر الدم

خط��أ جس��يم يرتكبه مريض الس��كري
حب��ق نفس��ه والنابع��ة ع��ن ع��دم االدراك
لبع��ض املعلوم��ات ع��ن مرض الس��كري.
فحرم��ان نفس��ك م��ن الطع��ام لي��س احلل
للس��يطرة عل��ى الس��كر ومن��ع ارتفاع��ه
بال��دم ،وع��ادة م��ا جند ان ه��ذه ردة الفعل
األوىل م��ن املرض��ى الذي��ن يكتش��فون
حديثا اصابتهم بالس��كر فيكون كنوع
م��ن معاقب��ة النف��س ،وال�تي تك��ون هل��ا
نتائج عكس��ية على اجلس��م وقد تشكل
خط��ورة عل��ى صحة االنس��ان .لق��د اثبتت
االحب��اث م��دى أهمي��ة أن يتخل��ل يوم��ك
العدي��د م��ن الوجب��ات املقس��مة على طول
الي��وم وحبج��م أق��ل م��ن املعتاد وحمس��وب
الس��عرات احلراري��ة مع ممارس��ة الرياضة
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بانتظ��ام ،وال�تي س��يكون هل��ا دور كبري يف
الس��يطرة عل��ى مس��توى الس��كر يف ال��دم
ضم��ن املع��دل الطبيع��ي ،حت��ى وأن املواظب��ة
عل��ى وجبة الفطور خاصة منذ س��ن مبكرة
أثب��ت دوره��ا الفع��ال يف الوقاي��ة من االصابة
بالسكري من النوع الثاني والسمنة كذلك.
كما وتكمن اخلطورة الكربى يف االمتناع

ع��ن تناول أي من الوجبات حبدوث هبوط
مفاجئ يف مس��توى السكر مما قد يؤدي
إىل غيبوب��ة ق��د تكون أش��د خطورة على
املريض.

مرفأ القارئ

مواعظ المتقين

س��ئل االمام احلس�ين( عليه الس�لام ) فقيل
له :كيف أصبحت يا بن رسول اهلل ! ؟ قال
��ي َر ٌّب َفوْقي،
(علي��ه الس�لام)َ :أ ْص َب ْح ُ
��ت َو ِل َ
ْ
ْ
ُ
َوال ّن��ا ُر َأمام��يَ ،و ْالَ��و ُ
س��اب
ال ُ
ْت َيطل ُبينَ ،و ِ
��د ٌق ب��يَ ،و َأ َن��ا ُم ْر َته ٌ
��د
َ��ن ِب َع َمل��ي ،ال َأ ِج ُ
ُم ِ
ْ
��بَ ،وال َأ ْد َف ُع ما َأ ْ
ك�� َرهَُ ،واأل ُمو ُر ِب َي ِد
م��ا ُأ ِح ُّ
َغ ْييَ ،ف ِإ ْن شا َء َع َّذ َبينَ ،وإِ ْن شا َء َعفا َع ّن
أي َفقري َأ ْف َق ُر ِم ّن ؟ !
َ ،ف ُّ
 عن حييى بن يعمن (نعمان) قال  :كنتعند االمام احلس�ين (عليه السالم) إذ دخل

علي��ه رج��ل م��ن الع��رب متل ّث ً
م��ا أمس��ر ش��ديد
الس��مرة ،فس��لّم ور ّد االم��ام احلس�ين (علي��ه
السالم) فقال :يا بن رسول اهلل ! مسألة ،قال
(علي��ه الس�لام) :هات .قال :ك��م بني اإلميان
واليقني؟
قال (عليه السالم)َ :أ ْر َب ُع َأصا ِب َع .قال :كيف؟
ق��ال (علي��ه الس�لام)ْ :
اال ُ
سعْن��اهُ،
مي��ان م��ا َ ِ
ن م��ا َر َأيْنا ُه َ ،و َب ْ َ
َو ْال َيق�ي ُ
ص ِر َأ ْر َب ُع
الس ْ
��م ِع َو ْال َب َ
ي َّ
َأصا ِب َع.
قال :فكم بني السماء واألرض؟

أطعمة تساعدك على كبح الشهية
إذا أردت اتب��اع رجيي��م معني دون الش��عور بالتع��ب أو اجلوع ،ننصحك مبجموعة من
األطعمة ميكن أن تس��د ش��هيتك ومتنعك من الش��عور باجلوع وبالتالي حتافظ على
ً
ً
ومجيال وهذه األطعمة ،هي:
رشيقا
وزنك وقوامك
 شــرب املاء :يع��د املاء م��ن أفضل كوابح الش��هية ،إذ أن ش��رب ك��وب من املاءً
كوبا
عند الش��عور باجلوع  ،س��يقمع ش��هيتك يف كل مرة تقريبا ،ويف حال ش��ربك
ً
كام�لا م��ن امل��اء وتنتظ��ر بعده��ا  10دقائ��ق س�ترى أن اجل��وع قد اختف��ى متاما أو
اخنفض بشكل كبري.
 تنــاول اخلضــراوات :إذا أردت احلص��ول على ش��عور بالش��بع دون التأثري س��لباًعل��ى وزن��ك ،ماعليك س��وى تن��اول اخلض��راوات اخلضراء ،مثل اخل��س والكرنب،
واخلض��راوات الورقي��ة األخ��رى كونها حتتوي عل��ى القليل من الس��عرات احلرارية
اليت ميكن جتاهلها كليا عند عد السعرات ضمن نظامك الغذائي.
 املخلالت :يساعد املخلل على كبح الشهية وملء املعدة بشكل جيد مع اإلشارةإىل ضرورة اإلبتعاد عن املخلالت اليت حتتوي على الس��كريات املضافة أو األلوان
االصطناعية.
 التفــاح :تناول التفاح من ش��أنه أن مينعك عن تن��اول كميات أكثر بكثري منً
خصوص��ا أن تن��اول تفاح��ة س��يمنحك بعض
األطعم��ة الغني��ة بالس��عرات احلراري��ة،
السعرات احلرارية والكربوهيدرات.
الشوفان :يعد الشوفان من أفضل الوسائل اليت ميكن أن تكبح الشهية ،كونهحيت��وي عل��ى نس��بة عالي��ة م��ن األلي��اف والربوتين��ات والفيتامينات اليت تس��اعد يف
احملافظة على صحة اجلهاز اهلضمي وتعمل على تنظيفه النه مليء بالكاربوهيدرات
ً
فضال عن تزويد اجلسم بطاقة بطيئة ويقلل من الشعور باجلوع.
املركبة،

َع َو ٌة ُم ْس َتجا َب ٌة.
قال :د ْ
قال :فكم بني املشرق واملغرب؟
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اس.
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تنظيف المحيطات
في اليابان

مش��كلة التخلص م��ن النفاي��ات امللوثة للمياه
ال زال��ت تواج��ه عاملنا ،لك��ن كما ُعرف عن
مه��دا لإلبداع
الياب��ان بأنه��ا دائ ًم��ا م��ا تكون ً
واإلخ�تراع ،حي��ث قام��ت الياب��ان باحتض��ان
مش��روع لش��اب هولن��دي وه��و عب��ارة ع��ن
ابت��كار حدي��ث لتنظي��ف احمليط��ات ،حي��ث
ق��دم مش��روعه حت��ت عن��وان «The oceans
 »clean upمبعن��ى «تنظي��ف احمليط��ات» .يف
ح�ين يت��م مج��ع املخلف��ات البالس��تيكية ع��ن
طري��ق الس��فن يف احمليط��ات ،يركز مش��روع
هذا الش��اب عل��ى التيارات البحري��ة الحتباس
املخلف��ات ،حي��ث يقض��ي مش��روع  Slatمب��د
ذراعني عائمتني على ش��كل رقم  ،٧وتكون
هاتان الذراعان مزودتني بشبكة كبرية تعد
أك�بر ش��بكة يف العامل تغ��وص على عمق 3
أمت��ار لتجم��ع املخلف��ات البالس��تيكية ،وعند
البدء بتنفيذ هذا االبتكار متت تنقية احمليط
اهلادئ بنسبة  %42أي  70,320,000كيلو
جرام من النفايات البالس��تيكية ،وقد حصد
ه��ذا املش��روع  2ملي��ون دوالر خ�لال ً 19
يوما
من عمليات التمويل.
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-رمضانيات مؤملة-

ورقة

معطفي

من

صبـاح امــني

رسالة إىل السيد رمضان عليه السالم.
اكت��ب إلي��ك وب�ين كلم��ة وكلم��ة يق��ف اخلش��وع أمام قداس��تكم وقفة ن�بي بدون رس��الة اكتب
إليك وبني سطر وسطر يقف احلياء من جاللتكم وقفة عامل (املسطر) حتت رذاذ الشمس منتظراً
رائحة اخلبز ليخطفها من الغبار الصيفي رضى اهلل عنه.
أق��ف ب�ين يدي��ك وقف��ة م��ن ال عهد له بالش��بع أم��ام إجتماع��ات البطون يف قاعة اخلروف احملش��ي
وقهقهات أصدقاء الفواكه والنساء.
اكت��ب إلي��ك ألن��ك رمح��ة الرمح��ن اليت هبط��ت إىل األرض كم��ا هبطت على الذي��ن من قبلنا
واستوطنت الصدور كما يستوطن السكرين العنب ..فأنت الكريم الذي حيمل كل خصال السماء
وأنت اهلواء النقي املشاع لكل رئة وأنت املاء املصفى الذي حييي جدب النفوس.
سيدي رمضان الكريم أصلح ذات البني بيننا وبيننا بدون َ
(كعدة عشاير) لنتمكن من صنع رغيف
االفط��ار االبي��ض م��ن الب��ارود األس��ود ..علمنا مهنة احلب ال��ذي حيول القبور إىل حدائق مفروش��ة
بالنس��يم االخض��ر .فالل��ون األمح��ر أره��ق اعص��اب االعص��اب وجعلنا نكره حتى ش��فاه احلس��ناوات
(املتمكيجه) به.
علمنا كيف نعيش يف وطن سنابله حتت سقف اجلراد وكل شيء معروض فيه للبيع وأرخص ما
يف سوق (هرجه) اإلنسان واألحذية املستعملة والداللون يتنافسون يف صاالت العرض لنقل الوطن
إىل اجملهول بناقالت النفط الوطين والكردي.
سيدي رمضان العطاء علمنا كيف نظهر حبجمنا الطبيعي لنتمكن من بناء دولة ال نظام هجني
تتناط��ح في��ه االض��داد فالبع��ض كالزئب��ق أخذ ش��كل االن��اء الذي وض��ع فيه والبع��ض كالقرص
الف��وار يعل��و إىل س��طح الق��دح وس��رعان م��ا يهب��ط إىل القع��ر ومنهم م��ن يريد أن ي��أكل الثوم بفم
غريه ومنهم من يهمس يف س��وق الصفافري وكلهم مل يس��تطيعوا أن مينحوا رغيفاً للجائع أو أمناً
للخائف أو سالماً لألطفال.
س��يدي رمض��ان املق��دس ارش��دنا إىل آث��ار عل��ي علي��ه الس�لام يف أزق��ة الكوف��ة وعلى منص��ة القضاء
لعلنا نتبع خطواته .امسعنا صوت علي وهو يؤذن لصالة الفجر لعله يوقظنا من حضرية النسيان.
كسرة وعي نتقوت بها ،اخرج لنا بعض االسرار من دكان ميثم
أوقفنا عند باب علي ليعطينا ولو ِ
التمار لنعرف قدس��ية اإلنس��ان عند علي ،اعرض وجوهنا عليه لريى تس��عة اعش��ار الفقر يف العامل
عن��د م��ن ارضه��م ول��ودة باخلريات ولك��ن القوارض أكلت خبزهم وس��كرت بنفطهم وألبس��ت ش��فق
الطفولة قميصاً أمحر وأمسى احلنان يتيماً جيوب الطرقات على ضوء الدمعة.
س��يدي رمضان الرمحة لقد ترهل بدن الش��بع املش��بوه حتى غدا كت ً
ال من القمامة وأمامه الفقر
خضع للرجييم األجباري حتى عاد كالقصبة.
س��يدي رمضان اخلري ومن خالل لصوص الدم ولصوص اخلبز والزعامات املثقوبة دخل الطاعون
حام ً
ال كل اوساخ التاريخ إلينا خمرتقاً ُ
اجلنب الرمسي وعدم احتاد املآذن لينقص ارض الوطن من
اطرافها وليمتص قمله االسود الدماء ولتزدهر جتارة النساء.
ولكن صيحة انطلقت من مدينة الش��مس ومن زقاق الضوء وبتس��ديد من الس��ماء هي اليت تصدت
ألبن��اء الظ�لام بع��د أن بل��غ الوجع نصاب��ه .صيحة اطلقت رص��اص الكلمات لتب��دأ مرحلة كلمات
الرصاص من حش��د اهلل املقدس .لقد س��ار احلش��د بطريق الال ذل وهو يغرد بشعار لبيك يا حسني
حتدو بهم مالئكة النصر ويتسابقون إىل الشهادة كتزاحم أنصار احلسني عليه السالم.
فس�لام على العاش��قني الش��هداء وس�لام على امهات الفداء وسالم إىل الفقراء األغنياء وسالم على
دمهم سيد الدماء الذي وقف بوجه الوباء.
سيدي رمضان الفقراء سنظل نطرق أبوابك بدعاء االفتتاح إىل ان تفتحها بوجه دولة كرمية.

ُمنـاجا ٌة إىل اإلمام املهديA
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شعـر :عـقيل عبد الـسالم
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