
انتصار الماء..
كمبوديا.. قصة 
اكبر ابادة جماعية !
ديوميد جزيرة اليومين .. 
السفر الى البارحة !



مستشفى الكفيل .. 
ا تسافر اى التقنية فانها بن يديك..





أول الكام

بين يديك.. ليث الموسوي

مع إطالة األفية الثالثة على شعوب عامنا امتحضر ..

برزت على السطح ثورة إعامية عارمة تصدرت قائمة ميزات عصرنا احاضر..

وما ساعد على تنامي هذه الثورة هي تقنية التواصل وااتصال وسهولة وسرعة 
استخدامها ولكنها ي الوقت نفسه جعلت من مهمة امشروع اإعامي أكثر صعوبة 

من جهة إيصال الرسالة وقوة تأثرها بامتلقي..

والسبب ناشئ من اإيهام الذي اوحته ـ هذه التقنية ـ للمتلقي من انه قادر أن يكون 
مرسا وصاحب رسالة ..

أي أنها أخّلت ي منظومة عناصر عملية التواصل

فا أحد ينكر أنها تركب من ثاثة عناصر ) مرسل ورسالة ومرسل إليه (

وما فعلته تقنية التواصل ي حاضرنا هو اإيهام بفقد امرسل إليه 

فالشرحة اأغلب ي كل جتمع أصبحوا مرِسلن ولديهم امؤهات إيصال رسائلهم

فظاهر مارساتهم اليومية ي صفحات مواقع التواصل ااجتماعي  توحي هم بذلك 

مع ما متلكه الفرد من مقومات ذاتية وأدوات فاعلة ي تكوين تطلعاته وقناعاته 
امتولدة عن كل ما يدور حوله 

وهذا معناه أن هؤاء اأغلبية ترفعوا عن اإنصات أي رسالة على أنها موجهة هم ! 

وهذه هي أوى التحديات امستحدثة ي طريق امشاريع اإعامية

وهذا شعر القائمون على جلة النجف الشرف بضرورة تغير هيئة ومادة اخطاب 
اإعامي ما يتناسب وهذه احقيقة إبقاء قوة تاثرها ي إفادة امتلقي 

فكانت اخطوة اأوى هي دراسة هذا الواقع امستحدث وبكل حيثياته وتفصياته

وصوا إى القناعة بضرورة استطاع وجهة ونظر امتلقي ي ما ينفعل ويتفاعل معه 

سواء أكانت خاصة مضمون اخطاب ومادته أم بامظهر وطريقة عرضه

وبعد التوكل على اموى تعاى واستفراغ الوسع

كان هذا العدد الذي هو بن يديك ..
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يطلب من دار المرتضى للنشر

صدر حديثًا 
عن مركز امرتضى إحياء الراث والبحوث اإسامية

النجف اأشرف - بداية شارع الرسول)ص(
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تغرها  إى  إضافة  واجمال  القبح  مفاهيم  إن 
اأزمان  باختاف  تتغر  فإنها  اجتمعات  بتغر 
ينقلب ي  فما يكون حقا ميا ي زمن قد 
زمن آخر إى أمر قبيح غاية القبح، فمثا ي 
العراق قبل حوالي 120 عاما كان  عند شيعة 
مشيا  احسن  اإمام  مرقد  زيارة  إى  الذهاب 
على  لدالتها  عرفا  امعيبة  اأمور  أشد  من 
الفقر والضعة، ولذا م يكن أحد جرؤ على 
الذهاب مشيا إى كرباء مع تيقنهم استحباب 
وقتها،  يطاق  ا  ااجتماعي  الضغط  ان  ذلك؛ 
ي  امعروفة  حملته  النوري  احدث  قام  ولذا 
معه  واصطحب  كرباء  إى  مشيا  الذهاب 
من  ليس  أنه  إى  ليشر  الدواب  من  جموعة 
أهل الذلة والضعة بتلك الدواب، وترانا ي هذا 
يصبغ حيته  السن  راينا كبرا ي  إذا  الزمن 
بالسواد وننتقده أما انتقاد ولذا وحفاظا ودرأ 
بهذا ااستحباب؛  الشيوخ  يقوم بعض  للغيبة ا 
اعظم  مفاسد  يسبب  ااجتماعي  الضغط  ان 
من  امتوخاة  الشخصية  امصاح  من  الشخص 

هذا ااستحباب.
تلك  ي  كانت  والرقية  ااستعباد  وقضية 
الطبيعية  اأمور  من  القدمة  اجتمعات 
أشد  اآن على  يعرض  عليها كمن  وامعرض 

العبودية واإسام ولينكولن..
غيث شبر

امسرق  الشخص  أن  حتى  اجتمع  بديهيات 
وقتها كان يتقبل اأمر وكانه حكم مفروغ 

منه كمن مرض ويعاني امرض.
القديم  التاريخ  على  مقتصرا  اأمر   ليس  بل 
تاريخ  وخصوصا  احديث  للتاريخ  امطالع  فإن 
ذلك،  يدرك  اأمركية  امتحدة  الوايات 
نعرف  فكما  مهما،  مثا  لكم  وأضرب 
إبراهام  هو  اأرض  تلك  ي  العبيد  حرر  أن 
فلو  آنذاك،  امتحدة  الوايات  رئيس  لينكولن 
تابعنا معاناته ي إقرار هذا اأمر سنة 1863 م 
لعلمنا مدى صعوبة تقبل اجتمع حرير العبيد، 
بل هو نفسه م يكن يقر بامساواة فقال أثناء 
دعوته لتحريرهم  : ))إن هناك فروقا فيزيائية  
بن البيض والسود جعلي أومن بتأييد منعهم 
من العيش جنبا اى جنب وعلى قدم امساواة ... 
فهذا  التفوق((،  له  مقدر  اأبيض  اجنس  فإن 
حرر العبيد تراه يتكلم بتلك اللهجة بعد 14 
كان  اإسام  ان  مع  اإسام،  بدء  من  قرنا 
أكثر جرأة حيث ساوى بن اانسان ي اللون 
واحر  العبد  بل وكذا بن مكانة  والقومية، 
الدينية، فرى موقع بال العبد احبشي موقع 

العزيز الشريف ي اجتمع ااسامي.  
خصمه  حّداه  فلما  لينكولن  اى  ورجوعا 

السياسي ستيفن ا. دوغاس، واتهمه بأنه يؤيد 
امساواة العنصرية ي حاولة لبيان شذوذ وغرابة 
هذا اأمر كان رّد لنكولن : »لست، وم أكن 
أبدا من مؤيدي امساواة ااجتماعية والسياسية 
شكل  بأي  واأسود  اأبيض  اجنسن   بن 
من اأشكال، وم أكن أبدا مؤيدا أن يكونوا 
قضاة أو حتى أن يصوتوا ي اانتخاب او يتولوا 

مناصب او يتزوجوا من البيض«. 
)سياسة  بقبول  الوايات  إقناع  حاول  وقد 
)سياسة  من  بدًا  التحرير(  أو  العتق  تعويض 
حظر العبودية(. وقد انبثق عن هذه التحركات 
واشتعال  قسمن  إى  امتحدة  الوايات  انقسام 
القتل  لينكولن  خامة  وكان  احرب، 

وااغتيال، ي هذه القرون امتأخرة.
وأما اإسام فمع أنه جاء ي وقت متقدم جدا 
والعبودية  الرق  وقت كان  وي  لينكولن  عن 
هو اأمر امعتاد وأن من يقول سأحرم عليكم 
بيع  عليكم  سأحرم  يقول  كمن  الرقيق  بيع 
السائد  امفهوم  هو  هذا  وكان  احيوانات 
واحرية  امساواة  مفاهيم  إذ م تكن  آنذاك، 
كما  إذ  البشرية؛  اجتمعات  ي  نشأت  قد 
ي  موجود  تكن  م  أنها  امقدمة  ي  احظنا 
أكثر بلد دموقراطي ي العام بعد قرابة اثي 

مقاات
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كثر احديث ي اآونة اأخرة عن الرؤيا وتداول 
البعض لكثر من الرؤى اليت رآها أو ما معه 
عن اآخرين، وبعض تلك الرؤى مبشرات ي احداث 
امر ما: عام أو خاص، أبي ما يعم جموعة او امة 
أو عام، وبعضها ما يتعلق خصوصياته الشخصية، 
وقد حاول البعض ان يؤسس الكثر من توجهاته 
على ضوء رؤيا أخذت به إى مراٍم بعيدة، ومنها ماء 
صفت بكيانه حتى انتظر من بشارة ُتبشره، أو إنذار 
يأخذ به إى احذور الذي يتوقعه، واستطاع هؤاء ان 
يعتمدوا حتى ي عاقاتهم اخاصة على تلك الرؤى 
الي رؤوها، بل البعض ذهب إى ابعد من ذلك حيث 
ان احكامه علقها على تلك الرؤى فأسس من خاله 

منهجه احياتي واسلوب تعاماته.
 ومن جهة أخرى فإن البعض تطّرف ي افكاره 
للرؤيا وجعل كل ما يراه او يسمع عنه ي مصاف 
اخرافة أو هلع النفس حينما ينتابها أمر مفرح او 
حزن، وجاهل الكثر من اآيات والروايات ي 
هذا الشأن بل حتى البحوث العلمية اأخرة الي 
تعاملت مع الرؤيا على انها واقعة علمية ابد من 
البعض لقلة اطاعه أو  التعامل معها، ولعل هذا 
بالثقافة  تأثره  وعدم  الروحية  امسألة  عن  ابتعاده 
الدينية دفعته هذه العوامل إى انكار الرؤيا والتعامل 

معها باستخفاف أخرجته عن امألوف.
ولعل ما اشيع ي اآونة اأخرة من »زواج« الرؤى ي 
عام مادي افقد ااعتبارات الروحية إى حد كبر 
فيها  اوغل  روحية  للتشبث جوانب  البعض  أجأ 

احيانًا، وتعامل معه حذٍر شديد ي أحاين أخرى.
 إن ما تعيشه اأمة من تطلعات الظهور والوقوف 
على حافة الفرج امهدوي والبشارة اإهية بالظهور 
امقدس لإمام امهدي)عليه السام( راجت الكثر 
الرؤيا  التوجهات لتصور خطاباتها من خال  من 
وحاولوا ان يهيمنوا على اتباعهم من خال مدعيات 
الرؤى، فأذعن اأكثر إى ما يذكرونه من قداسة 
الرؤى الي يرونها، متمثلة بالني)صلى اه عليه 
خصوصًا  السام(،  )عليهم  اأئمة  أحد  أو  وآله( 
باإمام امهدي)عليه السام( حيث يأمره بشيء أو 
بشكل  الرؤى  حاات  وانتشرت  آخر،  عن  ينهاه 
واسع ا مكن تفاديه إا من خال توجيهه بوجهته 
الصحيحة، ولعل ما افاده الني)صلى اه عليه وآله( 
واأئمة ااطهار ي هذا الشأن من حديثهم امشهور 
كما عن الني)صلى اه عليه وآله(: من رآني ي 
منامه فقد رآني أن الشيطان ا يتمثل ي صورتي، 
وا ي صورة أحد من اوصيائي وا ي صورة أحد 
من شيعتهم، وان الرؤيا الصادقة جزء من سبعن 

جزء من النبوة.
اه  الني)صلى  قّدم  احديث  هذا  خال  ومن   
عليه وآله( حًا لكثر من ااشكاات الي من 
شأنها أن تتدخل ي القضية العقدية لتفرض نفسها 
من خال الرؤيا الي استغلها البعض بوجهته غر 
شرعية، حيث صّدر دعاواه الكاذبة من خاها 
مستغًا جهل البعض وغفلتهم ي تصديق دعاواه 

امعتمدة على الدجل والتزييف وقل احقائق.

استفيقوا من احامكم
السيد محمد علي الحلو

مقاات
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عشر قرنا من  اإسام فضا عن أن تتواجد ي 
جتمع بدوي ي ذلك الزمن السحيق.

ماهي خطوات اإسام ي الرق:
اخطوة اأوى: 

امساواة عند اه، فاعتر اإسام أن ا فرق بن 
اأبيض واأسود وا فرق بن العربي واأعجمي 
إا مقدار أعماهم، فنفى بشكل أولي التمييز 

ااثي والعرقي بن أفراد البشر.
اخطوة الثانية: 

يكون  وقد  إنسان كمالكه  العبد  أن  اعتر 
حق  فا  ولذا  مالكه  من  أفضل  اه  عند 
يعامله  وأن  بسوء  معه  يتعامل  أن  للمالك 
كقرين له ي اخلق، ولذا كان اأئمة )عليهم 
السام( يأكلون مع عبيدهم على مائدة واحدة 
ويعلمونهم ويرونهم كأوادهم ومن ثم يعتقونهم 
لتعليم الناس كيف يكون التعامل مع العبيد، 
مع أنه كان مستهجنا جدا إى وقت قريب أن 
يدخل السود مطاعم البيض ي الوايات امتحدة 

اأمريكية.
اخطوة الثالثة: 

الف سنة  بعد أكثر من  لينكولن  قرر  كما 
أن حرير العبيد لن يتم إا خطوة مسبقة وهي 
بدا من  العتق  تعويض  كما ذكرنا  سياسة 
اإسام  فعل  كذلك  ااسرقاق،  منع  سياسة 
غرامات  كثرة  أعمال  ي  ففرض  العبيد  مع 
على أفعال صغرة تكون تلك الغرامات عبارة 
عن عتق العبيد، وحتى لو م يكن عنده فإنه 
جب عليه أن يشري ويعتق كمن افطر يوما 
من شهر رمضان، بل وجعل هذا العمل مدوحا 
فيه ما فيه من البعث إليه ي الشريعة وإن م 

يكن بدون سبب.
اخطوة الرابعة: 

م  الني  وقت  ي  اإسامية  الدولة  حال  أن 
غضة  أنها  الرق  حريم  إقرار  تتحمل  تكن 
آنذاك  اجتمع  لبديهيات  خالف  وهو  طرية 
تلك  ي  القرار  بهذا  تتشظى  أن  اممكن  ومن 
احث  سياسة  قرار  فكان  السحيقة  اأزمنة 
تقويتها  ي  جدا  ناجعة  وسيلة  العتق   على 
العبودية، فحن  إنهاء ظاهرة  الوقت  نفس   وي 
من  م   1863 سنة  امتحدة  الوايات  تتمكن  م 
راح  ضروس  أهلية  حرب  إا  العبودية  جاوز 
ضحيتها اآاف وهي تلك الدولة القوية قضى 
هادئ  بشكل  العبودية  ظاهرة  على  اإسام 
أن  بدون  بادنا  ي  والعبودية  العبيد  وتاشى 

يشعر امسلمون أنفسهم.



ملف
العدد



انتصار اماء .. اأهوار كمحمية طبيعية
الجهود مدنية تستطيع ان تحرك رأيا عاما عاميا.. درس من ملف ااهوار..

ملف
العدد

حقيق : منار هايس



صغــرة  جــزر  علــى  اأهــوار  ســكان  يعيــش 
مــن  أنفســهم  اأهالــي  بيــد  مصنعــة  أو  طبيعيــة 
للتثبيــت  الطــن  وباســتخدام  القصــب  مــادة 
يعــرف  الــزوارق  مــن  نوعــا  ويســتخدمون 
ي  اخشــب   مــن  حليــا  امصنــوع  بامشــحوف 

.. تنقاتهــم 
| تاريخ ا يزال حاضرا |

عــدن  جنــات  قلــب  مــن  و  القديــم  العهــد  مــن 
حافظــوا  أن  الســومريون  أراد  أخــرى  مــرة   ...
فنشــأت  التاريــخ  عــر  اممتــد  وجودهــم  علــى 
لغــرض  وامطالبــات  والنــدوات  احمــات  وتوالــت 
الطبيعيــة  والثــروة  العريــق  امــوروث  هــذا  مايــة 
العامــي  الــراث  ائحــة  ضمــن  بإدراجهــا  اخابــة 
حضــاري  إرث  بــكل  تهتــم  الــي  و  لليونســكو 
فيــه  تتوافــر  العــام   طبيعــي ي  بيئــي  أو  ثقــاي 
اليونســكو  منظمــة  وضعتهــا  قــد  مواصفــات 

 .. ســلفا 
| رحلة حو اليونسكو |

عشــر  الســابع  وحتــى  عشــر  الرابــع  نهــارات  ي 
بــدأت  الــي   2016 عــام  مــن  /يوليــو  مــوز  مــن  
مــوز  حــرارة  حاكــي  حاميــة  كمباريــات 
تناقلــت  خاصــة  جنوبــه  و  العــراق  ي  الاهبــة 
احيــاة  اى  عــدن  جنــة  عــودة  قصــة  األســن 
دعــوات  القلــوب  ي  اشــتعلت  و  جديــد  مــن 
  .. أخــرى  مــرة  اانتصــار  علــى  واصــرار  ملحــة 
واعراقهــم  توجهاتهــم  مختلــف  العراقيــون  ومــع 
ســام  أجــل  واحــدة  وطنيــة  أمنيــة  وثقافاتهــم 

بن دائرتي عرض 50ْ 30 و50ْ 32 
ماًا، وبن احدود اايرانية 
من الشرق، وحافة اهضبة من 
الغرب .. تقع البطائح أو ما نعرفها 
باأهوار هذه امسطحات امائية 
الي تغطي ااراضي امنخفضة 
الواقعة ي جنوبي السهل 
الرسوبي العراقي، وتكون على 
شكل مثلث تقع مدن العمارة 
والناصرية والبصرة على رؤوسه. 
وتتسع مساحة ااراضي امغطاة 
بامياه وقت الفيضان ي اواخر 
الشتاء وخال الربيع وتتقلص 
ايام الصيهود ي الصيف.

  تراوحت التقديرات إمالي 
مساحة ااهوار  بن 9000 و20000 
كيلومراً مربعاً.

خــارج  اى  أيضــا  امتــدت  اأهــوار   وازدهــار 
اجنســيات  مــن  وأيضــا  اجاليــات  مــن  العــراق 
ضــم   مشــروع  والدعــم  االتحــام  هــذا  العربيــة 
احميــات  أخواتهــا  اى  العراقيــة  اأهــوار 
والــوركاء  وأريــدو  أور  آثــار  وضــم  العاميــات 
ي  جلــى  لليونســكو  العامــي  الــراث  لائحــة 
أشــبه  للتصويــت كان  دعــم   ي  صــوره  أصــدق 
الكبــار  قبــل  الصغــار  فيــه  يتســابق  بتنافــس 
ا  دول  رغبــات  ضــد  العــراق  ملــف  انتصــارا 

 .. والفــرات  دجلــة  مضايقــة  مــن  تنفــك 
متواصلــة  جهــود  التارخــي  احــدث  هــذا  ســبق 
العــراق  حافظــات  أغلــب  مــن  انطلقــت  وحثيثــة 
ي  وحديــدا  قــار  ذي  ي  كانــت  ذروتهــا  لكــن 

)اجبايــش(. اأهــوار  عــروس  قلــب 
فرديــة  مســاع  الشــأن  هــذا  ي  ُبذلــت  وقــد 
علــى  و  حليــة  ومدنيــة،  حكوميــة  وماعيــة، 
اجــوار  دول  أكانــت  ســواء  الــدول  صعيــد 
الــدول  أو  العــراق  مــع  امتشــاطئة  الــدول  أو 
بــن  ومــن  املــف  علــى  التصويــت  ي  امشــاركة 

انعقد مؤمر اليونسكو ي تركيا 
ي ايام اانقاب العسكري وكان 

لذلك اأثر السحري على اموقف 
الركي الرافض وقتها..

ملف
العدد
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الدكتــور  بهــا  خصنــا  الــي  امســاعي  هــذه 
الفنيــة  اللجنــة  رئيــس   - اجنابــي  حســن 
الــراث  ائحــة  اى  وضمــه  العــراق  ملــف  متابعــة 
حاليــًا  امائيــة  امــوارد  وزيــر  و  »ســابقا«  العامــي- 
واجهتــه  الــي  الصعوبــات  معاجــة  ي  جربتــه 
كاشــفًا  املــف  هــذا  متابعــة  ي  رحلتــه  خــال 
اهــوار  ادراج  ي  واجهتنــا  الــي  الصعوبــات   ((: أن 
العراقيــة  ااثريــة  وااماكــن  العــراق  جنوبــي 
بالطبــع  مســتحيلة  وليســت  جديــة  كانــت 
الائحــة   علــى  اإدراج  مهمــة  ي  جحنــا  أننــا 
مكــن  محطــات  اختصارهــا  ومكــن 

.. بعضهــا  اى  ااشــارة 
الشــخصي  التحــدي  كانــت  ااوى:  احطــة 
رئيــس  الســيد  قبــل  مــن  كلفــت  عندمــا 
اخــر  م  الــي  اللجنــة  برئاســة  الــوزراء 
النجــاح  امكانيــة  مــن  والــردد  اعضاءهــا 
بــن  انســجاما  خلــق  عمــل  اســلوب  بتطويــر 
اجميــع  اشــرك  ولكــن  ختلفــن،  افــراد 
احمــاس  وتغلــب  امطبــات  بعــض  بتجــاوز 
الوضــع  احباطــات  علــى  العراقيــة  امواقــع  إدراج 
وعــدم  ااعاميــة  الفوضــى  وخاصــة  آنــذاك 

حينهــا.  ُاشــيع  مــا  دقــة 
تقريــري  اســتيعاب  كانــت  الثانيــة:  احطــة 
تقريــر  اي  العراقــي،  املــف  حــول  التقييــم 
 )IUCN( الطبيعــة  لصــون  العامــي  ااحــاد 
والتماثيــل  النصــب  حمايــة  العامــي  وااحــاد 
الــذي  القــرار  مســودة  ودراســة   )ICOMOS(
العراقــي  املــف  بتأجيــل  حينهــا  يقضــي  كان 
اعضــاء  لبعــض  كان  وهنــا  اادراج،  وليــس 
العبيــد  قحطــان  ااخويــن  وباأخــص  اللجنــة، 
اللجنــة  اســتيعاب  ي  مهمــا  دورا  الامــي،  وعلــي 
حقيقــة وضــع املــف، وبالتالــي قــرار الســفر اى 
مقــر اليونســكو للقــاء خــراء هاتــن امنظمتــن، 
دعــم  بفضــل  جــح  مهمــًا  اجتماعــا  كان 
مــا  حمــود  د.  اليونســكو  ي  الدائــم  مثلنــا 
مــا  هيــأت  الــي  باريــس  ي  وســفارتنا  خلــف 

وقتهــا  اأمــر  يتطلبــه  كان 
اخــراء  اجتمــاع  كان  الثالثــة..   احطــة 
الــدورة  انعقــاد  اثنــاء  العامــي  الــراث  ي  العــرب  
والعلــوم  للربيــة  العربيــة  للمنظمــة  الســنوية 
يكــون  ان  ضمنــت  حطــة  وهــي  والثقافــة، 
جيــد  فــي  فهــم  اى  مســتندا  العربــي  الدعــم 
العربــي  التعاطــف  لــه  مضافــا  العراقــي  للملــف 

عــام. كموقــف 
امعرضــة  ايــران  مــع  التفــاوض  الرابعــة  احطــة 
ولــدى  اليونســكو  لــدى  رميــًا  املــف  علــى 
التجربــة  تلــك  ان  واظــن  العراقيــة،  احكومــة 
ترضــي  حلــول  اى  التوصــل  ي  رائــدة  كانــت 
ســحب  فقــط  ليــس  وتضمــن  الطرفــن 
التأييــد  و  بــل  رميــًا،  اايرانــي  ااعــراض 
ائحــة  علــى  العراقيــة  امواقــع  إدراج  العلــي 

لــراث. ا
الــدورة  انعقــاد  اثنــاء  كانــت   : ااخــرة  احطــة 

فهنــاك  اســطنبول،  ي  الــراث  للجنــة  ااربعــن 
والتعاطــي  للصابــة  احقيقــي  ااختبــار  كان 
الــراث  جنــة  واعضــاء  امؤمــر  حركيــة  مــع 
الركــي  الوفــد  ومــع  ااستشــارية  واهيئــات 
وغــر  وااجنبيــة  العربيــة  الوفــود  مــع  والتفاعــل 
مــن  ذلــك... كان عمــا مكثفــا ومركــزا وزاد 
العراقــي  الشــارع  لــدى  التوقعــات  حجــم  وقعــه 
لذلــك  وقتهــا،  ااعامــي  النشــاط  وكذلــك 
كل  واشــكر  للمنجــز  عميــق  بارتيــاح  اشــعر 

)). بإجاحــه  اســهم  مــن 
| تاحم شعي مدني |

لقضيــة  الدعــم  ي كرنفــال  امشــاركن  مــن  و 
ســواء  اأفــراد  مــن  كبــر  عــدد  كان  اأهــوار 

اجاليــة  مــن  أو  احليــن  الســكان  مــن  كان 
والعمــل  تصعيــده  امتــد  برويــج  لكــن  العراقيــة 
اأهــوار  ترشــيح  فكــرة  طــرح  منــذ  عليــه 
أبــرز  فمــن  عاميــة  طبيعيــة  حميــة  لتصبــح 
وبرعايــة  اموضــوع  هــذا  علــى  عمــل  مــن 
احكوميــة  غــر  امنظمــات  احــدى  ذاتيــة 
يتعلــق  ومــا  والبيئــة  واميــاه  بالطاقــة  امهتمــة 
الصديقــة  بالطــرق  وتطويرهــا  اجــاات  بهــذه 
للطاقــة  اإمائــي  بامركــز  وامعروفــة  للبيئــة 
منــذ  و  عاتقــه  علــى  أخــذ  الــذي   واميــاه 
مايتهــا  و  ااهــوار  ُنصــرة  اانطــاق  باكــورة 
العــام   بــن قريناتهــا ي كل دول  ورفــع قيمتهــا 
امركــز  هــذا  لعمــل  امتتبــع   يلحــظ  حيــث 
هــذا  لتحويــل  واحماســة   والوطنيــة  النشــاط 
امســتمر  الدعــم  خــال  مــن  واقــع   اى  احلــم 
ااجــواء  هــذه  قلــب  مــن  و  اأهــوار  لقضيــة 
امركــز  برعايــة  اطاقهــا  م  مــات  ولــدت 
امتواصلــة   امتابعــات  بهــذه  و  اأحــداث  مواكبــة 
أبيــض  عــروس  وشــاح  اجبايــش  ارض  ُألبســت 
مــر  االــف  ذات  ااهواريــة  باللوحــة  مكلــا 

كان لانقاب الركي الفاشل 
اأثر الكبر ي تغر اموقف 

الركي من ملف اأهوار..

ملف
العدد
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تواقيــع  مــن  عــدد  أكــر  جمــع  اهادفــة 
أطلقوهــا  الــي  حملتهــم  والداعمــن  امؤيديــن 
مســاندة  وطــن  صوتــك  هاشــتاك  عنــوان   حــت 
العامــي..  للــراث  اأهــوار  ضــم  علــى  التصويــت 
غينــس  موســوعة  اى  دخوهــا  يفــرض  والــي 
هــا  خطــط  هــو  كمــا  القياســية  لأرقــام 

 . مســتقبا
قــد  كان  امركــز  هــذا  أن  يذكــر  حيــث    
عقــده  و  اأهــوار  احيــاء  إعــادة  ملــة  أطلــق 
اأهــوار  إحيــاء  اأول  العامــي  الوطــي  للمؤمــر 
اأول  تشــرين  شــهر  مــن  عشــر  اخامــس  ي 
وحكومــي  عامــي  وحضــور   2015 لعــام 
عــن  فضــا  واخــرة  ااختصــاص  ذوي  مــن 
وم  والصلــة  القــرار  اصحــاب  مــن  السياســين 
خــراء  توصيــات  ملــة  برفــع  امؤمــر  ختــام  
الــوزراء  رئاســة  اى  واميــاه  بالبيئــة  وختصــن 
ذلــك  كان  امنطقــة   لصــاح  ينفــذ  كــي 
 2015 لعــام  العاشــر  الشــهر  منتصــف  بتاريــخ 

. اماضــي 
عندمــا كانــت ااهــوار  تعانــي وتقاســي نكبــة 
واحرائــق  والدمــار  امــوت  وتصــارع  اجفــاف 
قســرا  اأهــوار  أهلهــا  هاجــر  و  واامــراض 
نفــوق  و  امســكن  خســارة  قلوبهــم  ي  حاملــن 
اأمــان  ضيــاع  و  والســمكية  احيوانيــة  الثــروات 
وتوجيــه  امركــز  دور   وقتهــا  بــرز  وااســتقرار.. 
بإعــادة  مســعاه  جــاح  و  امنطقــة  بهــذه  اهتمامــه 
مــن  وجيــزة  فــرة  بعــد  ااهــوار  اى  احيــاة 
أفــق  بــزوغ  مثابــة  كان  الــذي  مؤمــره  عقــد 
امــؤم  ااهــوار  واقــع  لتغيــر  اأمــل  بــث  جديــد 
تبلــورت  ومــاض  حاضــر  بــن  و    .. آنــذاك 

 .. امســتقبل  لتصــور  اخطــط 
| مات ميدانية تسبق العمل |

اســهاما  أســهمت  الــي  الشــخصيات  فمــن 
كانــت  اأهــوار  ملــف  ي  ملموســا  و  واضحــا 
اإمائــي  امركــز  رئيــس  مــع  الوقفــة  هــذه  لنــا 
متحدثــًا  ُشــَر  ليــث  دكتــور  واميــاه   للطاقــة 
ودوره  امركــز  عمــل  عــن  اأشــرف  للنجــف 
بهــذه  واهتمامــه  تأسيســه  باكــورة  منــذ 

حديثــه   مسرســا  امنطقــة  
عاتقنــا  علــى  أخذنــا  ونيــف  ســنة  ))منــذ 
منطقــة  عــن  الدفــاع  اامائــي  امركــز  ي 
اجفــاف  ضربهــا  ان  بعــد  واحياءهــا  اأهــوار 
امــوارد  لــوزارة  امتوازنــة  غــر  السياســات  بســبب 
إحيــاء  الوطــي  امؤمــر  فعقدنــا  آنــذاك  امائيــة 
امدنــي  اجتمــع  منظمــات  مــع  بالتعــاون  اأهــوار 
حيــاة  أهوارنــا  ملتنــا  وأطلقنــا  امختصــة 
مناصــرون  لأهــوار  يكــن  م  وحينهــا  امعروفــة 
وحــن  اليــوم  هــو  كمــا  احكومــة  مــن 
العامــي  الــراث  لائحــة  ضمهــا  ملــف  اكتمــل 
كانــت  البيئــة  وزارة  ي  امســؤولن  قبــل  مــن 
عقدنــا  ولذلــك  اجفــاف  مــن  تئــن  اأهــوار 
الســكان  مــع  بالتعــاون  احيائهــا  علــى  العــزم 
احكوميــة  امؤسســات  علــى  والضغــط  احليــن 

كبــرة  حديــات  بعــد  ذلــك  ي  جحنــا  وفعــا 
أنهينــا  إن  ومــا  بياناتنــا  ي  ومنشــورة  معروفــة 
هاشــتاك  ملتنــا  أعلنــا  حتــى  امهمــة  هــذه 
كبــر  صــدى  هــا  كان  والــي  وطــن  صوتــك 
فنانــن  وكبــارا  صغــارا  العراقيــن  كل  بــن 
العــراق  داخــل  ومــن  وأطبــاء  ســفراء  وأدبــاء 
كنــا  اســطنبول  ي  كنــا  وحينمــا  وخارجــه 
ونصحــح  احكومــي  العراقــي  الوفــد  ندعــم 
بعــض  فيهــا  رأينــا  الــي  امســارات  بعــض 
احــراز  ي  وفقنــا  ه  واحمــد  لكننــا  الراجــع 
منــه  عاليــة  نســبة  أعــزو  الــذي  النصــر  هــذا 
الظــروف  رغــم  معنــا  العراقيــن  وقــوف  اى 
حينمــا  وخاصــة  بهــا  مررنــا  الــي  العصيبــة 
املــف  علــى  اموافقــة  الركــي  اجانــب  رفــض 
ي  حدثــت  الــي  اانقــاب  ســاعات  تلتهــا  ثــم 
)) بلحظــة..  حظــة  عايشــناها  والــي  تركيــا 

منظمــات  احكومــي  الدعــم  عــن  ســألنا  وحــن 
أجــاب: الشــأن  هــذا  الفاعلــة ي  امدنــي  اجتمــع 

حركتنــا  أن  التأكيــد  مــن  لنــا  ُبــَد  ))ا 
حــت  مدنــي  نشــاط  هــو  ودفاعنــا  وحضورنــا 
التمويــل  حيــث  مــن  ا  فيــه  للحكومــة  دخــل  ا 
مؤسســات  أن  فيــه  اشــك  ومــا  التخطيــط  وا 
ي  ا  دورنــا  تذكــر  م  والرمــان  احكومــة 
نعتــر  ولكننــا  تكرمهــا  ي  وا  خطاباتهــا 
عنــا  النــاس  رضــا  هــو  عملنــا  ي  جاحنــا  ان 

تكريــم..  أشــرف  وهــو  لنــا  وتكرمهــم 
اأهــم  هــي  امقبلــة  امرحلــة  ان  نعتــر  حــن 
لأهــوار  شــاملة  خطــة  أعددنــا  لذلــك 
بيئتهــا  وعلــى  عليهــا  وللحفــاظ  ولتطويرهــا 
إمــاء  الثانــي  الوطــي  امؤمــر  وســنقيم 
مكمــا  ليكــون  امقبلــة  الفــرة  ي  اأهــوار 
ومســاندا  اماضيــة  الســنة  اأول  مؤمرنــا 
)) العامــي..  الــراث  ائحــة  اى  اأهــوار  انضمــام 

| ي ااهوار ..|
العــراق  جنــوب  وي  اأهــوار  منطقــة  اى  توجهنــا 
قائــم  التقينــا   حديــدا   اجبايــش  قضــاء  مــن 
اخيــون  بديــع  اأســتاذ  القضــاء   مقــام  
ي  اميدانــي  العمــل  معوقــات  عــن  واستفســرنا 
احليــة  احكومــة  ومســاعي  امنطقــة  هــذه 

: قائــا  امشــروع   هــذا  اجــاح  اجــل  مــن 
عــدم  هــو  اموضــوع  هــذا  ي  امعوقــات  أهــم   (
حديــد  او  املــف  إدارة  اداريــة  هيكليــة  وجــود 
وهــذا  توجيهــه  عــن  مســؤولة  ختصــة  جهــة 
مــا  جــدًا  كبــر  خطــر  ي  املــف  جعــل 
للتنســيق  وطــرق  وســائل  إجــاد  اى  ِبَنــا  حــدا 
مســؤولوها  أخــذ  والــي  امعنيــة  الــوزارات  بــن 
وختلفــون  امنشــود   اهــدف  عــن  يبتعــدون 
مــن  جــدًا  قريــب  وقــت  اى  و  ملحــوظ  بشــكل 
خصــص  الــي  التصويــت  جلســات  انعقــاد  تاريــخ 
هــا ي اســطنبول الركيــة يــوم 14 _17 مــن مــوز 
حتــى  كبــرة  جهــودًا  بذلنــا  لذلــك   . اماضــي  
الــوزراء  رئيــس  الســيد  إقنــاع  مــن  مكنــا 
ان  اســتطاعت  عليــا  جنــة  بتشــكيل  وقتهــا 

. الضيــاع  مــن  امشــروع  تنقــذ 
اشــادة  حديثــه  معــرض  ي  اخيــون  واســرد 
إجــاح  والســاعية  الداعمــة  اجهــات   أبــرز 
كاشــفًا: الوقــت   ذلــك  ي  العراقــي  املــف 

جهتــن  احصــرت  الداعمــة  اجهــات  أبــرز  إن 
الســيد  وحديــدًا  قــار  ذي  حافظــة  ااوى 
امدنــي  اجتمــع  منظمــات  وكذلــك  احافــظ 
اامائــي  امركــز  فقــط  منظمتــان  وهمــا 
حيــث  العــراق  طبيعــة  ومنظمــة   ، واميــاه  للطاقــة 
التنســيق  ي  نوعــه  مــن  فريــد  بــدوٍر  قامــوا 
 ... العــام  للصــاح  خدمــة  واإعــام  والعمــل 

التفاعــل  كــم  تصويــر  حديثــه  وأضــاف 
ضــم  حظــة  رافــق  الــذي  الكبــر  والفــرح 
لليونســكو  العامــي  الــراث  لائحــة  ااهــوار 

بقولــه: حالتهــم  واصفــًا 
وقــد  لبيئتهــم  عشــق  لديهــم  ااهــوار  ))ابنــاء 
ااهــوار  بــان  معــوا  حينمــا  الفــرح  غمرهــم 
وقــد  العامــي  الــراث  ائحــة  علــى  ســتدرج 
علــى  العاملــة  اجهــات  مــع  وســاهموا  ســعوا 
لتســليط  الكامــل  ودعمهــم  القضيــة   هــذه 
الســاحرة  امناطــق  هــذه  علــى  اأضــواء  ااعــام 
هــو  اادراج  علــى  التصويــت  بعــد  حــدث  مــا  أمــا 
وأخــذوا  اإجــاز  بهــذا  خــرًا  اجميــع  استبشــار 
ومطالباتهــم  تطلعاتهــم  حجــم  مــن  يزيــدون 
بإجــاد  يأملــون  وهــم  احالــي  الواقــع  بتطويــر 
و  واقعهــم  ّســن  ُحَ جديــدة  ووســائل  طــرق 

.)) وســاكنيها  اأهــوار  مصلحــة  ي  تصــب 
| معارضة دولية ..|

وســاهموا  جــد  عملــوا  الذيــن  الرجــال  ومــن 
هــذا  تغطــي  الــي  واأنشــطة  امؤمــرات  ي 
ومســاندته  دعمــه  أجــل  مــن  وتســعى  احــدث 
الدكتــور  الصحــة  وزيــر  وكيــل  الســيد  كان 
امســاندة  للعمــل ي  أن  وأوضــح  الفاحــي  جاســم 
اأهــوار  ترشــيح   ملــف  والتثقيــف  والتوعيــة 
فأوضــح  الكثــر  الصعوبــات   مــن  فيــه  واآثــار 

: قصــده 
موضــوع  جابهــت  الــي  العوائــق  أهــم  )أن 
مثــل  والــي  اأثريــة  وامــدن  ااهــوار  ترشــيح 
هــي  الرافديــن  وادي  حضــارة  التارخــي  اإرث 
احلــي  اجتمــع  جعــل  ان  مكــن  كيــف 
والقيــم  ااهــوار  تســجيل  اهميــة  يــدرك 
ابــراز  وكيفيــة  التســجيل؟  هــذا  وراء  امتحققــة 
امرشــحة  لأماكــن  والفريــدة  ااساســية  القيــم 
الســكان  وتوعيــة  ؟  واأثريــة  منهــا  الطبيعيــة 
فــرادة  علــى  للحفــاظ  اامثــل  للطريقــة  احليــن 
موجبهــا  اســتحقت  والــي  امواقــع  هــذه  وميــز 
توعيــة  قمنــا حمــات  وفعــا   .. امكانــة   هــذه 
والنخــب  ومضايفهــم  العشــائر  لشــيوخ  كان  و 
واجامعــات  امدنــي   اجتمــع  ومنظمــات  امثقفــة 
التثقيــف  ي   كبــر  دور  احليــة  واحكومــات 
تروجــه  م  مــا  عــن  فضــًا  املــف  لصــاح 
ااجتماعــي  والتواصــل  ااعــام  وســائل  ي 

الداعمــة..
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أيــن  يعرفــون  وا  العراقيــون  يزرهــا  م  الكثــر 
الــدول   هــذه  لكــن  العــام  خارطــة  مــن  تقــع 
حــب  يبــق  م   2016 مــوز  يوليــو/   17 يــوم  ي  
معرفــة  الفضــول  ودفعــه  اا  ولآثــار  لأهــوار 
ومكانهــا  وأعامهــا  الــدول  هــذه  أصــل 
جنــة  جلســات  ي  بالتصويــت  امعنيــون  إنهــم 
م  الــذي  العــراق  ملــف  علــى  العامــي  الــراث 
املحمــة  تكــن  وم   .. امنصــرم  مــوز  ي  عقــده 
ااهواريــن   قلــوب  علــى  قبعــت  الــي  النفســية 
اســطنبول  ي  التصويــت  جلســات  فــرة  خــال 
ي  حــدث  مــا  بــل  امســيطرة  وحدهــا  الركيــة 
انقــاب  مــن  مــوز  مــن  عشــر  الســابع  ليلــة 
بــن  كنقلــة   امتابعــن  َأمــام  َمُثــل  عســكري 
الوضــع  فيهمــا  يكــن  م  سياســين  حكمــن 
الــذي  العســكري  اانقــاب   هــذا  مســتقرا 
واحــد  ليــوم  امتــد  الــذي  و  تركيــا  ي  حصــل 
خــال  الــدول  شــهدتها  انقــاب  فــرة  كأقــل 
اطاقــات  بــن  و   .. امنصرمــة  القريبــة  الفــرات 
والعســكري  الشــعي  والزخــم  والفوضــى  النــار 
وأمــل  خــوف  ســاعات  ارتســمت   .. الشــارع  ي 

وترقــب.. 
| انتصار اماء |

اازمــة  تلــك  مــن  قياســي  نوعــي  حــوٌل 
يــوم  اى   اخطــرة   السياســية  الركيــة 
وفشــل  تركيــا  اوضــاع  فيــه  اســتقرت  جديــد 
التصويــت  جلســات  اســتئناف   وم  و  اانقــاب 
وببــث  القاعــة   قلــب  مــن  مباشــر  ببــث 
واميــاه  للطاقــة  اإمائــي  للمركــز  حصــري 
مخــض  و  ااجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أرشــفته 
بوفودهــا  الــدول  بتصويــت  بعدهــا   اانتظــار 
معارضــة  العراقــي  املــف  علــى  الرميــة 
وضــع  علــى  اليونســكو  موافقــة   و  صفريــة 
العامــي  الــراث  ائحــة  ضمــن  واآثــار   اأهــوار 

. هــا  التابعــة 
التاحــم  اى  والشــكر  ااشــادة  مــن  بــد  وا 
كان  بــل  فحســب  عراقيــًا  يكــن  م  الــذي 
كويتيــًا  لبنانيــًا  عراقيــا  بإمتيــاز  عربيــًا 
تامــًا   فــكان  للعربيــة  وعابــرًا  تونســيًا 
وفلبينيــًا  واذربيجانيــًا  وايرانيــًا  وفرنســيًا  يابانيــًا 
وبوركينوفاســويًا  وبرويــًا  وانغوليــًا   وكوريــًا 
وجامايكيــًا  واندنوســيًا  وفنلنديــًا  وكرواتيــًا 
وتنزانيــًا  وفيتناميــًا  وزمبابويــًا  وكازاخســتانيًا 
وتركيــًا  وبولنديــًا  وكوبيــًا   وبرتغاليــًا 

بإمتياز.

ااجنــدات  هــي  أيضــا  امعوقــات  أبــرز  ومــن 
ترشــيح  موضــوع  اى  تنظــر  الــي  اإقليميــة 
ااضــرار مصاحهــا  منهــا   ظنــًا  بريبــة  ااهــوار 
عــن  جــاوزه  علــى   ميعــا  عملنــا  مــا  وهــذا 
كانــت  مفاوضــات  جولــة   مــن  أكثــر  طريــق 
بالنجــاح  تكللــت  لكنهــا  وجــادة   شــاقة 
اجانــب  قبــل  مــن  خاصــة  تعــاى  اه  بفضــل 
تركيــا  اصــرار  امفاوضــات  تثــِن  فلــم  الركــي 
تركيــا  تكــن  وم  الرشــيح  قبــول  عــدم  علــى 
كانــت  وامــا  فحســب  امصوتــة  الــدول  ضمــن 
امســتضيفة  والدولــة  التصويــت  جلســات  رئيــس 
بعــد  ولكــن   )40( اليونســكو  مؤمــر  لفعاليــات 
تركيــا  غــرت  وفشــله  العســكري  اانقــاب 
واصبــح  بــل  العراقــي  املــف  مــن  موقفهــا 
حصــل  كمــا  اموافقــة  هــو  الرمــي  اموقــف 
ااهــوار  تســجيل  وم  قبلهــا،  ايــران  مــع 
العامــي  الــراث  ائحــة  ضمــن  ااثاريــة  وامواقــع 

.) عاميــة  طبيعيــة  كمحميــة  لليونســكو 
بــإدارة  اأهــوار  طبيعــة  منظمــة  كان  وأيضــا 
ايضــا  فعــال  دور  اأســدي  جاســم  امهنــدس 
وامهــي  الصــادق  ااعــام  مــن  والكثــر  بــل 
ااهــوار  وســكان  العشــائر  دور  عــن  ناهيــك 
العــراق  كل  خــر  فتحــت  الــي  مضائفهــم  و 
لُيقــرب  بصمــت  يعمــل  كان  مــن  ولــكل 
امنطقــة  لصــاح  اهــدف  ويصيــب  امســافة 

فيهــا.. ومــن 
| ترقب حذر |

تلونــت  الــي  الســومرية  العراقيــة  املحمــة  هــذه 
أدخلــت  واأجانــب  والعــرب  العراقيــن  بــكل 
خــارج  وامقيمــن  امواطنــن  نفــوس  ي  الغبطــة 
ســنن  منــذ  منتظــرا  أمــر كان  بعــرس  البــاد 

.. الواقــع  اى  احلــم  حــوا 
أخــرى  رحلــة  بــدأت  الســعي  هــذا  كل  وبعــد   
وقــت  انــه  آخــر  نــوع  مــن  نضــال  و   احيــاة  ي 
عاميــة  حلــة  التارخيــة  ثروتنــا  إخــراج  العمــل 
فليتنافــس  اجــال  هــذا  مثــل  وي  جديــدة 
صــدق  واثبــات  امنطقــة  امــاء  انــه  امتنافســون 
ائحــة    علــى  العراقــي  املــف  ادراج  فمــا  اارادة.. 
لنصــل  للغايــة  مهمــة  خطــوة  اا  العامــي   الــراث 
حميــة  اى  ااهــوار  وحويــل  العمــل  أصــل  اى 
كل  شــأن  ذلــك  ي  شــأنها  حقيقيــة  عاميــة 

.. امزدهــرة  العــام  حميــات 
منهــا  دولــة   21 أن  بالذكــر  اجديــر  ومــن 

ملف
العدد



ملف
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الشيخ
 محمد 
رضا 
الشبيبي

رضــا  حمــد  الشــيخ  اادب  أعــام  أشــهر  مــن 
بــن  حمــد  الشــيخ  ابــن  جــواد  الشــيخ  ابــن 
النجفــي،  البطائحــي  صقــر  ابراهيــم  بــن  شــبيب 
النجــف ٦ شــهر رمضــان عــام ١٣٠٦ هــ   ولــد ي 
تعلــم   ، علميــة  نشــأة  اجليــل  والــده  علــى  ونشــأ 
فأجــاد  الشــعر  وقــرض  امقدمــات  وقــرأ  امبــادئ 
حلقــا  شــاعرا  وكان   عهــده  بدايــة  مــن  فيــه 
عصــره   علمــاء  علــى  وااصــول  الفقــه  درس  
وغــره،  اخراســاني  كاظــم  حمــد  كالشــيخ 
وســعة  امتوقــد   وذكائــه  ذهنــه  وخصوبــة 
العلــوم  علــى  يقتصــر  م  الفكريــة  آفاقــه 
ي  فــرع  اخــرى  فنــون  ي  شــارك  بــل  القدمــة 
والوزيــر  امصلــح  والشــبيي   والفلســفة  الباغــة 

القديــر. واجمعــي  والثائــر  والعــام 

|اسهامات الشبيي  ي الدولة العراقية|
1ـ وزيرًا للمعارف 1924م.

2ـ عضو جلس نواب 1925م، 1933، 1934.
3ـ عضو جلس اأعيان 1935م.

4ـ وزيرًا للمعارف عام 1935م للمرة الثانية.

5ـ رئيس جلس اأعيان 1937م.
6ـ وزيرًا للمعارف 1937م للمرة الثالثة إى 1941م.

7ـ رئيس جلس النواب 1944م.
8ـ رئيس اجمع العلمي العراقي 1948م.
9ـ وزيرًا للمعارف 1948م للمرة الرابعة.

قيــام  حتــى  1954م  اأعيــان  جلــس  عضــو  10ـ 
1958م. مــوز  ثــورة 

| مؤلفاته |
)ديــوان   1940 عــام  صــدر  شــعر  ديــوان  1ـ 

. ) لشــبيي ا
اجــزء   1950 عــام  الفوطــي  ابــن  العــراق  مــؤرخ  2ـ 
علــي  حســن  الدكتــور  عنــه  وقــال  منــه،  اأول 
اخــاد  علــى  الشــبيي  مــل  الــذي  ان  حفــوظ: 
ي  وعظّمــه  بــه،  معنيــًا  وجعلــه  الفوطــي  ابــن 
اللــذان  فهمــا  الرجلــن،  تشــابه  هــو  عينــه؛ 
ابنــاءه. تصيــدا  أخبــاره،  ودونــا  العــراق،  أرخــا 

عــام  طبــع  العراقيــة،  اللهجــة  آلفــاظ  أصــول  3ـ 
1956م.

عــام  )حاضــرة  اإســام  ي  الربيــة  فــن  4ـ 
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1958م(.
5ـ هجات اجنوب، طبع عام 1961م.

عــام  طبــع  الرمــة،  وفــن  خلــكان  ابــن  6ـ 
1962م.

الضبــط  ي  منهجــه  خلــكان:  ابــن  القاضــي  7ـ 
1963م. عــام  طبــع  وااتقــان، 

8ـ أدب امغاربة واأندلسين، طبع عام 1961.
9ـ رحلة ي بادية السماوة، طبع عام 1964م.

عــام  طبــع  اأقصــى،  امغــرب  إى  رحلــة  10ـ 
1965م.

النقــد  إى  حاجتــه  الفلســفي،  ُتراثنــا  11ـ 
امنشــورة  وحوثــه  1953م  عــام  طبــع  والتمحيــص، 
واقــراح  واجــات  والصحــف  امؤمــرات  ي 
االفــاظ  القدمــة  امعجمــات  االفــاظ  شــان  ي 
وبســتان  النديــم  تقويــم  كتــاب  ي  اأيوبيــة 
والبلــوي  اللهجــات  وبلبلــة  العربيــة  وبعــث  اأطبــاء 
وهجاتهــا  الفصحــى  بــن  األفبــاء  وكتابــه 
ي  الربيــة  امصطلحــات   مــن  القديــم  وتراثنــا 
خلــكان  وابــن  امصطلحــات   وتوحيــد  ااســام  
وســنة  الرمــة   وفــن  خلــكان  وابــن  امــؤرخ  
امصريــة  اللجهــة  تاريــخ  ي  اللغــة   ي   التطــور 
اجنــوب  وهجــة  اانتقاديــة  اللغــة  وكتــب 
البــاد  ي  وتوحيدهــا  القوميــة  اللهجــات 
العــن   كتــاب  ي  الشــك  ومصــادر  العربيــة  

العلميــة. وامصطلحــات 

الشــبيي  رضــا  حمــد  الشــيخ  شــعر  روائــع  مــن 
الشــباب: شــرحة  فيهــا  خاطــب  الغــد«  »رجــال 

باّلـّســــْؤُدِد  ُمّتْعُتــــُم   - أْنُتــــُم 
ياشــباَب الَيــْوِم - أْشــياُخ الَغـــِد 

فاْجَتًهــــدوا  َدَرُســــوا  ياَشبابــــًا 
َتـِهـــِد  ْ اْجُ غاَيـــَة  ِلَينالـــوا 

أوطاَنـُكــــْم  ِبُكــــْم  اُه  َوَعــــَد 
امَـْوِعـــِد  َجـــاُز  آَن  وَلَقـــْد 

ُخِلُقــــوا  َجديــــٌد  ِجيــــٌل  أنُتــــُم 
ُجــــُدِد  ُمْقـِبـــاٍت  ِلُعُصـــوٍر 

َتْفَسُخهــــا  ا  الَوْحــــَدَة  َكّونـــوا 
واُمْعَتَقـــِد  الـــّرْأِي  َنَزعـــاُت 

أنــــا باَيْعـُت َعلــــى أْن ا أَرى ُفرَقًة، 
َيـــِدي  هـــذا  َعلـــى  هاُكــْم 

ُعَقـــُد العـــاَمِ َشّتــــى فاْحُصــــروا 
الُعَقـــِد  تلـــك  َحـــّل  ي  َهّمُكــْم 

واِضـَعــــًة  آماُلـُكــــْم  ِلتُكــــْن 
اأَبـــِد  َحيـــاَة  َعْيَنْيهـــا  ُنْصــَب 

ُمْبـِدَعــــًة  أفكاُرُكــــْم  ِلَتِعــــْش 
ـــِد  َجِ ماَلـــْم  إجـــاُد  َدأُبهـــا 

ا َينـــاُل الّضْيُم ِمْنُكــــْم جاِنبــــًا 
الَفْرَقـــِد  َمنـــاُل  َمْيســـوٍر  َغــْرُ 

ســــاَدٌة وأنُتــــْم   - ّلــــون  َتَ أو 
ِأعاِديُكـــْم - َمكـــاَن الّسّيـــِد 

الوفــــا ِحْفُظُكــــُم أو َرْعُيُكـْم- 
الَبَلـــد  َعْهــَد   - اِه  َعْهــِد  بعــد 

ا َمُّدوهــــا يـــــدًا واِهـَيــــًة ِلَيــــٍد 
الــــّزَرِد  فـــي  ُمْفَرَغـــٍة 

موَنهــــا َحْ اّلـــي  اأْرُض  ُتْشـــِبُه 
اأَســـِد  َغـــاَب  اأْعــداِء  َعَبــَث 

أجساِدهــــا  ي  اأرواَح  دّبـــروا 
اَجَســـِد  داَء  الـــّروِح  داُء  فــاَق 
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إّن ُعْقَبـــى الِعْلـــِم ِمـــْن َغـــْرِ ُهَدى
َمـــِد  َلـــْم ُحْ اّلــي  الُعْقبــى  هــذه 

ِمـــْن َحْيـــُث  َمـــْن أتانـــا باُهـــدى 
َيْهـَتـــِد  َلـــْم  حاِئـــٌر  َيَتـــأّدْب  َمْ 

ـــٍد-إن َجِهْلُتـــْم َقْدَرُكْم- َغـــْرُ ُجْ
الَعـــَدِد  وِعْلـــُم  الِعْلـــِم  َعـــَدُد 

َلــــْم َتْرُصــــدوا أْحواَلُكــــْم  وإذا 
الّرَصـــِد  َدَرجـــاُت  ُتِفْدُكـــْم  َمْ 
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أْخاُقـُكــــْم  َتْسَتِقــــْم  َلــــْم  وإذا 
الّزَبـــِد  َذهـــاَب  الِعْلـــُم  َذَهـــَب 

َعـــّد َعْنـــَك الـــّروَض ا أرتـــاُد لي 
َغــْرَ أخــاٍق هــَي الــّروُض الّنــدي 

َمْيُمـوَنــــٌة ناِشَئــــٌة  ُبوِرَكــــْت 
اَمْعَهـــِد  هـــذا  ِظــّل  ي  َنَشــأْت 

َمـــْن َجَنـــى ِمــــْن ِعْلِمــــِه فاِئــــَدًة
َيْسَتِفـــِد  َفَلـــْم  عــاَش  َمــْن  َغــْرُ 
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ِشْعِري-واِلــــٌد ُيَرّجى-َلْيــــَت  مـــا 
الَوَلـــِد  ِعْنـــَد  التعليـــَم  أْهَمــَل 

ُقــــْدَوٌة  ِفينــــا  اآبــــاِء  ِسيــــرُة 
َيْقَتـــِدي  بأِبْيـــِه  ِطْفـــٍل  كـــٌل 

بانوراما



كيف تسافر إى يوم أمس، حقيقة وليس خيال!!
من هنا فليبدأ الزمن!
ديوميد؛ جزيرة اليومن، هنا سبت وهنا أحد ي نفس الساعة!!!

إنها بداية اأرض، ا بل 
نهايتها، بل ا هذا وا ذاك؛ 

هي ملتقى البداية والنهاية!!

اارض
بين يديك



من هنا فليبدأ الزمن!

اارض
بين يديك



إنه��ا قص��ة أرض بيع��ت، لتك��ون بعده��ا بداي��ة اأرض ونهايته��ا، 
ال��دول امس��يطرة أن يب��دأ الزم��ن، وفيه��ا ينته��ي،  منه��ا ق��ررت 
إط��اري  ب��ن  تضي��ع  أنه��ا  اخرائ��ط  معظ��م  ي  نراه��ا  ا  ق��د 

ديومي��د! جزيرت��ي  أنه��ا  واأيس��ر،  اأم��ن  اللوح��ة 

فــوق  وحــوم  برنــغ  مضيــق  ي  اآن  إننــا 
قــارة  تلتقــي  حيــث  ديوميــد،  جزيرتــي 
اجهــة  مــن  آســيا  بقــارة  الشــمالية  أمريــكا 
أحــدًا  أن  أظــن  ا  العــام،  مــن  اُأخــرى 
النائــي،  امــكان  هــذا  إى  بالذهــاب  فكــر 

قــرر  اأشــرف  النجــف  جلــة  كادر  لكــن 
الدخــول  مــة  شــهر  كل  لكــم  يســتخرج  أن 
جولــة  تتمتعــوا  وأن  اأرض،  بلــدان  مــن  لبلــد 
اأرضيــة،  الكــرة  مــن  عجيبــة  أماكــن  ي 
اأرض!  بدايــة  مــن  اأوى  اجولــة  وســتبدأ 

البدايــة  أنهــا  نعــم،  نهايتهــا!!  مــن  عفــوا 
تــزور  ولكــي  كرويــة!  فــاأرض  والنهايــة 
تأشــرتي  باســتحصال  فعليــك  اجزيرتــن 
مــن  واأخــرى  روســيا  مــن  واحــدة  دخــول 

امتحــدة. الوايــات 

| خط التاريخ الدولي |
اإجليــزي  امؤمــر  انعقــد   1917 عــام  ي 
البحــار  امتــداد  ي  الوقــت  لقيــاس  الفرنســي 
ليكــون  اجزيرتــن  بــن  امــار  اخــط  وحــدد 
الكــرة  علــى  اايــام  حســاب  بــدء  خــط 

ضيــة ر ا ا
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| هبوط موفق ي ديوميد | 
إيصــال  يتــم  كمــا  اجزيــرة  إى  الوصــول  يتــم 
اهيلوكوبــر  بواســطة   1982 عــام  منــذ  الريــد 
شــدة  منــع  حيــث  معينــة  أشــهر  ي  إا 
حتــى  الصعبــة  اجويــة  والظــروف  الريــاح 
بعــض  ي  نعــم  الطبيــة،  الطــوارئ  حــاات 
الطائــرات  تهبــط  أن  مكــن  الســنة  أشــهر 
هــذه  ي  البســيط  امــدرج  علــى  اجنــاح  ذات 

. يــة لقر ا
أمريكيــا  دوارا   50 حوالــي  الشــخص  ويدفــع 
آاســكا  ي  القريــب  الــر  مــن  توصيلــة  لقــاء 
امســؤولن  عــن  أمــا  اجزيــرة،  هــذه  إى 

علــى  حكومــي  مســؤول  فــأول  احكوميــن 
عــام  كان  زارهــا  أمريكيــة  وايــة  مســتوى 
اأمريكــي  الشــيوخ  جلــس  عضــو  وهــو   2002
مروحيــة  بواســطة  وصلهــا  وقــد  ســنيفنز  تيــد 
الوطــي  للحــرس  التابعــة  هــوك  بــاك 

اأمريكــي!

| جزيرة اشرتها أمريكا من روسيا ضمن 
آاسكا |

آســيا  قارتــي  بــن  يفصــل  برنــغ  مضيــق  إن 
رأس  بــن  يقــع  حديــدًا  الشــمالية،  وأمريــكا 
دجنيــف ي روســيا, ورأس أمــر بــاد الغــال ي 

كانــت  امتحــدة،  للوايــات  التابعــة  أاســكا 
ولكــن  روســيا،  مــن  جــزءا  كلهــا  ســابقا 
 )1867( ســنة  اشــرت  امتحــدة  الوايــات 
اجزيرتــن  الطرفــان  وتقاســم  آاســكا، 
هــا  الكــرى  اجزيــرة  روســيا  فأبقــت 
ديوميــد  وباعــت  )رامانــوف(،  وامتهــا 
تبلــغ  آاســكا،  مــع  أمريــكا  الصغــرى 
 7 مــن  أكثــر  الصغــرى  ديوميــد  مســاحة 
مائــة  أصغــر  أنهــا  أي  بقليــل،  مربــع  كيلومــر 
ربــع  مســاحة  وهــي  البحريــن  مــن  مــرة 

هــاواي.  جزيــرة 
حســب  اأمريكيــة  ديوميــد  ســكان  عــدد 
واكثــر  نســمة،   118 هــو    2014 إحصائيــة 

مطار دايوميد حيث تظهر 
مروحية تهبط فيه
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 1990 عــام  ي  كان  قطنهــا  ســكان  عــدد 
ي  يســكنون  شــخصا!   178 ســكنها  حيــث 

. اجزيــرة  أطــراف  أحــد  علــى  قريــة 
| اخدمات ي ديوميد |

واجزيــرة   1970 عــام  أنشــئ  الكهربــاء  نظــام 
الديــزل،  علــى  تعمــل  مولــدات  علــى  تعتمــد 
جــدا  ضخمــة  خزانــات  اجزيــرة  ي  ويوجــد 
الــدور  عــن  بعيــد  أمكنــة  ي  نصبــت 

البلــدي. واجلــس  وامدرســة 
الينابيــع  علــى  ديوميــد  فتعتمــد  امــاء  أمــا 
ويتــم  خزانــات  ي  أيضــًا  اميــاه  وتــزن  اجبليــة 
الثلــوج  تذويــب  مــن  امــاء  علــى  احصــول  أيضــًا 
الــي  القضايــا  مــن  تعتــر  امــاء  وقضيــة 
أفضــل  بشــكل  حلهــا  ديوميــد  أهــل  يســعى 

امســتقبل. ي 
 12 ففيهــا  الوحيــدة  ديوميــد  مدرســة  وأمــا 
وحــدود  مدرســن  مســة  وحوالــي  مرحلــة 
عزلــة  اأكثــر  امــدارس  مــن  وهــي  طالبــا   40

امتحــدة. الوايــات  ي 
مكــن  وا  مستشــفى،  ديوميــد  ي  ليــس 

إذا  إا  آاســكا  مــن  الطــي  العــون  تقديــم 
أن  امفارقــة  ومــن  مناســبا،  الطقــس  كان 
امتحــدة  الوايــات  ي  الصحيــة  الســلطات 
أنفلونــزا  مــن  واحــدة  حالــة  اكتشــفت 
هنــاك  الســكان  أحــد  أصابــت  اخنازيــر 

.1990 عــام 
معظمــه  ي  يقتصــر  اجزيــرة  ي  التوظيــف 
وامدرســة،  الريــد  كمكتــب  امدينــة،  ي 
اموميــة،  الوظائــف  مــن  قليــل  عــدد  وهنــاك 

والبنــاء. التعديــن  مثــل 
| مقرة دايوميد ليست كباقي امقابر..|

وأراضيهــا  تربــة  فيهــا  ليــس  ديوميــد  جزيــرة 
ليــس  فيهــا  فالدفــن  ثلجيــة،  أو  صخريــة  أمــا 
اجثــة  بتغطيــة  يكــون  بــل  البلــدان  كباقــي 

الــراب. ي  احفــر  مــن  بــدا  بالصخــور 
| ديوميد الكرى | 

كانــت  لروســيا،  التابعــة  اجزيــرة  وهــي 
احــرب  أيــام  عســكرية  قاعــدة  عــن  عبــارة 
مــن  مهجــورة  أصبحــت  واان  البــاردة، 
الصغــرى،  ديوميــد  عكــس  علــى  الســكان 

روســية  حــدود  حــرس  حطــة  فيهــا  نعــم 
غــر.  ا  فقــط  طقــس  وحطــة 

| التنقل بن اجزيرتن يعي التنقل بن 
اأيام! |

خــط  أن  اجزيرتــن  هــذه  ميــز  مــا  أهــم 
ميــع  ففــي  بينهمــا  يقــع  الدولــي  التوقيــت 
يومــا  بــن اجزيرتــن  الفاصــل  اأوقــات يكــون 
أبــدًا،  واحــد  يــوم  ي  يتحــدان  وا  كامــا، 
 3 الســاعة  اخميــس  اليــوم  يكــون  فحــن 
الكــرى  الروســية  اجزيــرة  علــى  عصــرا 
ديوميــد  علــى  الســاعة  نفــس  ي  يكــون  فإنــه 
عصــرا   3 الســاعة  اأربعــاء  هــو  الصغــرى 
قاربــا  ركوبــه  مجــرد  الشــخص  أن  أي  أيضــًا، 
يومــا  ســرجع  الصغــرى  إى  الكــرى  مــن 
تركــب  أن  فبمجــرد  اأســبوع!  ي  واحــدا 
لتصــل  جزيرتــك  مــن  اأحــد  يــوم  القــارب 
للتوقيــت  الدولــي  اخــط  إى  دقائــق  بعــد 
لــك  فتوفــر  الســبت!!  يــوم  ي  نفســك  ســتجد 
دقائــق  خــال  اأيــام  عــر  الســفر  اجزيرتــان 

       ! ! معــدودة
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مدخل مدرسة دايوميد الوحيدة

منازل قرية دايوميد الصغرى

مقرة دايوميد الصخرية
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رب
إى زدني علما هذا  انتقل  وأفريقيا  اأوسط  الشرق  ومن 

أوربا فقد اخذ اليونانيون والرومان من بعدهم 
بهذا التقويم، واختلفت اأماء ما يوافق آهة 
التغير من بعض  اليونان وزعمائهم، ثم استمر 
اأماء  ناحية  من  لأشهر  الرومان  اأباطرة 
الشهر  يطيلون  فكانوا  والقصر،  والطول 
لإشارة إى عظمة صاحبه فيجعلونه 31 يوما، 
إى حكم يوليوس قيصر ي امائة اأخرة قبل 
امياد فثبت عدد اأيام وأضاف السنة الكبيسة 
والسنة البسيطة، فإن الفلكين اكتشفوا أن 
الشمس حتاج إى أكثر  من 365 يوما لكى 
تصنع ما يبدو وكأنه دورة كاملة حول اأرض. 
فقد اكتشف الرومان أن طول السنة هو 365 
أربع  أنه ي خال  تقريبا. أي  يوما و6 ساعات 
سنوات سيكون هناك يوما زائدا ي التقويم، 
مع  متوافقة  الشمسية  السنة  تكون  ولكي 
)100 ق م  يوليوس قيصر  اأربعة قرر  الفصول 
ـ 44 ق م ( أن يكون طول شهر فراير كل 4 
 28 طوله  يكون  ذلك  وماعدا  يوما،   29 أعوام 
بالتقويم  التقويم  تسمية  جاءت  هنا  ومن  يوما. 

اليوليانى نسبة إى يوليوس قيصر.
اعتمدت  أوروبا  ي  امسيحية  انتشار  وبعد 
اأعياد   لتحديد  اليولياني  التقويم  الكنيسة 
امسيح  السيد  وادة  عام  اختيار  وم  امختلفة 
ي  ااعتقاد  وكان  التقويم.  بداية  ليكون 
البداية أن التقويم اليولياني دقيق جدا ومكن 
مرور  مع  لكن  جيدة،  بصورة  عليه  ااعتماد 
دقيقا  ليس  اليولياني  التقويم  أن  اتضح  الزمن 
ما  خصوصا  تظهر  امشاكل  وابتدأت  ماما 
عيد  وخاصة  اأعياد  مواعيد  بتحديد  يتعلق 
اأعياد   أهم  من  هو  القيامة  فعيد  القيامة. 
امسيحية اليوم وكان ي اماضي هو أهم عيد 
مسيحي علي اإطاق وتقوق أهميته أهمية عيد 
للفداء  يرمز  القيامة  عيد  أن  بكثر؛  امياد 
صورة  ترسم  كانت  رموز  وهي  والتضحية 

امسيحية ي بدايتها اأوى. 
فلكية  عملية  القيامة  عيد  موعد  وحديد 
معقدة أنه يعتمد على حركة الشمس والقمر 
ي نفس الوقت، فأحد عيد القيامة هو أول يوم 
أحد يأتي بعد ظهور أول بدر ي فصل الربيع، 
وكما نعلم فإن البدر يعتمد على حركة القمر 
الربيع  فصل  بداية  أما  القمري  التقويم  وعلى 
فهو يعتمد على حركة الشمس وعلى التقويم 
 21 يوم  دائما  يكون  أن   وينبغي  الشمسي، 
والنهار ماما،  الليل  مارس حيث يتساوى طول 
لكن ي التقويم اليوليانى م يكن هذا يطابق 
الواقع، فبداية فصل الربيع أخذت تتحرك مع 
وكان  متقدمة.  مواعيد  لتأخذ  الزمان  مرور 

الرومانين  الفلكين  أن   ذلك  ي  السبب 
بـ 11  أخطأوا ي حديد طول السنة الشمسية 
دقيقة تقريبا. فطول السنة الشمسية ليس 365 
يوما و 6 ساعات، بل هو 365 يوم و 5 ساعات و 
49 دقيقة تقريبا، ومعنى ذلك أنه كل 100 عام 
والفعلية  السنتن اامية  الفارق بن  سيكون 
1100 دقيقة، أي ما يقل قليا عن يوم كامل، 
حيث إن اليوم حتوى على 1440 دقيقة فيكون 

الفارق ي كل 4 قرون 3 أيام. 
امسيحين  الدين  رجال  من  الكثر  وكان 
لأعوام   القيامة  عيد  ميعاد  امكلفن حساب 
ويوصون  امشكلة  هذه  إى  ينبهون  التالية 
لو  أنه  امشكلة؛  هذه  حل  حلوا  ويقرحون 
يوم تكون  يأتي  استمر احال هكذا فسوف 
فيه بداية فصل الربيع ي 25 ديسمر مثا أو أي 
تاريخ آخر، مع التذكر أن الفلكين امسلمن 
ي بغداد التفتوا إى هذا اخلل قبل 500 عام من 
عصر البابا جرجوري، واعتمدوا تقوما فلكيا 

مسيا خاصة ا تظهر فيه هذه امشكلة. 
امنبهن هذه  الغرب فكان من ضمن  وأما ي 

حكاية 
التقويم 
الشمسي

قبل ما يقارب 7000 عام بدأ اأكاديون 
ي العراق باستعمال التقويم الشمسي 
اأكدي، وا يزال هذا التقويم   مستعما 
لان عند اآشورين العراقين وحن 
اآن ي سنة  6766 منه والذي يوافق 
سنة 2016 ميادي مسي، وقد ميت 
الشهور بأماء اآهة واأبطال وجعلوا 
بداية العام ي شهر نيسان الذي ا 
تزال اأقوام الي تقطن امنطقة 
حتفل به كيوم لبداية السنة بتسميات 
ختلفة، وبعدهم حوالي 2000سنة بدأت 
احضارة امصرية باستعمال التقويم 
النجمي، برصد جم الشعرى الذي 
يتوافق مع أوقات الفيضان والسنة حسب 
هذا التقويم 366 يوما وربع اليوم، ثم  
عرف هؤاء اأوائل أن الشمس حتاج 
إى 365 يوما لكي تصنع دورة كاملة 
حول اأرض، وقد قسم امصريون السنة 
إى 12 شهرا وجعلوا لكل شهر 30 يوما، أما 
اخمسة أيام امتبقية فجعلوها نهاية العام 
كأيام مقدسة حتفلون بها.
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امشكلة العام الشهر كوبرنيكوس، كما 
كان الراهب ديونسيوس من أوائل الناس الذين 

نبهوا إى هذه امشكلة.
واستمر احال هكذا بدون االتفات إى رأي 
هؤاء حتى عام 1582 حيث بلغ الفارق 10 أيام،  
بدا  مارس   11 يوم  الربيع  بداية شهر  وكانت 
من 21 مارس، وأصبح اخلل واضحا جدا، وهنا 
تقويم  اتباع  عشر  الثالث  جرجوري  البابا  قرر 
جديد يعرف باسم التقويم اجرجوريانى نسبة 
اليوم  يكون  أن   فقرر  جرجوري.  البابا  اى 
التالي للخميس الرابع من أكتوبر 1582 هو يوم 
اجمعة اخامس عشر من أكتوبر سنة 1582. 

أي أن اأرض ستنام لتصحى صباحا وقد تغر 
التقويم عشرة أيام دفعة واحد ي ليلة واحدة، 
وبهذا م ضمان أن  تكون بداية الربيع التالي 
يوم 21 مارس، ولكي يبقى موعد الربيع دائما 
طريقة  تغير  م  كثرا  يتغر  ا  و  هكذا 
حديد السنوات الكبيسة فهي لن تبقى كما 
أنه  معنى  اليوليانى،  التقويم  ي  عليه  كانت 
سنة  هي  سنوات   4 بالضرورة كل  تكون  لن 

كبيسة، لكن م اعتماد قاعدة جديدة وهي 
تنتهى  الي  السنوات  أي  القرنية  السنوات  ي  
اذا  إا  كبيسة  السنة  تكون  لن  بصفرين 

كانت تقبل القسمة على 400. 
فمثا عام 2000 كان سنة كبيسة أن 2000 
 2100 اأعوام  لكن   ،400 على  القسمة  تقبل 

و2200 و 2300 لن تكون سنوات كبيسة. 
ولكن   4 على  القسمة  تقبل  اأعداد  أن  فمع 
 2400 العام  وحينذاك سيكون   .400 ليس على 
سنة كبيسة. وبهذه القاعدة اجديدة يتم كل 
4 قرون اختصار 3 أيام  لتنتهي مشكلة التقويم 

اليوليانى.
الباد  ي  ينتشر  اجرجورياني  التقويم  واخذ 
اُأخرى  بعد  الواحدة  العام  حول  امختلفة 
اليوليانى.  التقويم  عن  تتخلى  الدول  وأخذت 
وتعتر اليونان والكنيسة اأرثوذوكسية عموما 
من آخر من اعتمد التقويم اجرجوريانى بديا 
بينما   .1923 ذلك ي عام  اليوليانى وكان  عن 
تستخدم  امصرية  القبطية  الكنيسة  مازالت 
حتفل  ولذلك  اليوم  حتى  اليوليانى  التقويم 

الكنيسة القبطية بيوم عيد امياد يوم 7 يناير 
 25 يوم  يوافق  أنه  اجرجوريانى؛  بالتقويم 
ديسمر بالتقويم اليوليانى. حيث يبلغ الفارق بن 

التقومن اليوم 13 يوما. 
العلوم  ي  انه  ننوه  أن   جب  النهاية  ي   
التقاويم  من  أيا  استخدام  يتم  ا  التطبيقية 
السابق ذكرها ي امقال، ولكن هناك تقاويم 
التقويم  هناك  مثا  استعماها،  يتم  ختلفة 
عاقه  له  ليس  وهذا  الفلكي،  اليوليانى 
 بالتقويم اليوليانى الذي ذكرناه، ولكنه جرد 
فلكى  اقرحه  التقويم  وهذا  أماء.  تشابه 
أعطاه  وقد  سكاليجر  جوزيف  اسم  فرنسي 
امه  كان  الذي  لوالده  تكرما  ااسم  هذا 

يوليوس. 
وفيه يتم عدد اأيام امنصرمة من تاريخ حدده 
قبل   4713 عام  يناير   1 وهو  عشوائي  بشكل 
تقويم  هناك  الرجيات  ميدان  وي  امياد. 
يقيس  وهو  يونيكس  تقويم  باسم  مشهور 
 1970 سنة  1يناير  منذ  امنصرمة  الثواني   عدد 

ميادية!!
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تعطي وسيلة التواصل الشخص إمكانية بناء 
شخصية رقمية أخرى غر شخصيته ي العام 
الواقعي، وهذا يعد من أهم اأسباب الي جعل 
الكثر يدخل بأماء مستعارة، وهنا فحدوث 

التواصل احقيقي ليس مضمونا من خاها، بل قد 
يتعرض الكثر اى اخداع وااحتيال، بل وكثرا 

ما مارس غر النزيهن نشاطاتهم من خاها، 
لكونها تضفي إمكانية ارتداء البدن والقولبة 

ااجتماعية الي يرغب بها امشارك ي تلك امواقع 
وإن كانت خاف بل ونقيض قولبته احقيقية.

وهذا كان السؤال ااول الذي وجهته جلة النجف 
ااشرف لفئة ااستطاع هو : 

هل تعتقد ان وسائل التواصل تسهم ي خلق تواصل واقعي؟

وكانت ااجابات: 
كما موضح ي الشكل )1(.

وهذا يعكس بدوره نسبة امشاركة غر امموهة 
من امموهة، فهي تتناسب طرديا نوعا ما مع حصول 

التواصل احقيقي، ويبقى ان هناك مشكلة 
تفصيلية ي هذا اامر ي الفرق بن الفيس بوك 
والذي يفرض ان يكون موقعا من تعرفه حقيقة 
قبل اانضمام، وبن التوير الذي يفرض به ان 

يكون موقعا للتواصل مع الغرباء، ولكن احال 
ي اأخر ان ااماء امستعارة هي السمة الطاغية 
عليه، كما ان الفيس بوك ايضا تنتشر فيه ظاهرة 
ااماء امستعارة نعم هي أقل من السابق لكن ها 

اأثر ايضا.
ومشكلة ااماء امستعارة انها قد تكون تغطية 

جهات سياسية خداع اجمهور، بل ي امناطق 
امتأزمة قد تكون ايضا تغطية جهات غر امينة 
ابدا، مع انها ايضا مثل عكس ذلك أحيانًا من 

انها تابعة لشخص خشى على نفسه، ولكن 
يستطيع احذق ان ميز ما ينشره ااسم امستعار 

من منشور او منشورين مثان هدفه امخفي بصورة 
بريئة. 

وأن مواقع التواصل قد مثل جربة معرفية جديدة 
وقد تفتح اافاق على امور م تكن ببالك بل وقد 

تكون فرصة مشاركة امعلومات مع الغر فإنها ي 
احيان كثرة تطور قابلية الفرد حسب ما ختاره 

الفرد من اصدقاء ي تلك امواقع، وكان سؤال 
اجلة الثاني ي استطاع آراء امشاركن هو:

هل تتصور ان وسائل التواصل طورت من قابلياتك؟

وكانت ااجابات وفقًا للشكل )2(

10

10
26

كال

محايد

نعم

استطاعات

أثر  وسائل

 التواصل في 

المجتمع الشرقي..

وسائل التواصل ااجتاعي 
هي الزائر ااجتاعي 
الجديد للمنظومة البرية 
ي القرن العرين،  إنها 
وسائل يتعاطاها امليارات 
من البر فهي بهذا مثل 
موردا كميا هائا، وإضافة 
إى حصتها الكمية فهي 
تدخل ي التأثر ي نواح 
عدة من حياة كل فرد 
فهي مكن ان تعد وسائل 
متعددة اأغراض، فوسائل 
التواصل ااجتاعي ليست 
للتعارف فحسب كا 
يعرف من سبب انشائها بل 
أصبحت وسيلة للتواصل 
امعري والسياي وااثني 
فهي وسائل للتواصل 
البري ي كافة امجاات 
ااقتصادية والتجارية 
وااستثارية والفكرية 
والثقافية وااجتاعية، 
إضافة اى كونها وسائل 
احصاء بري ومنظومة 
معطيات هائلة تفوق 
التصور. 

هل تتصور ان وسائل التواصل طورت من قابلياتك؟
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الشكل )1(هل تعتقد ان وسائل التواصل تسهم ي خلق تواصل واقعي؟

اعداد: مركز المرتضى للتنمية



وهذه النتائج تعكس مة 
اجابية ي هذه امواقع فالكثر 
من أصحاب التخصصات العلمية 
والفكرية ينشرون ويشاركون 

معلوماتهم اخاصة وتأماتهم 
الفكرية لكافة امستخدمن.

ولكن ي امقابل من ذلك هناك 
مة سلبية وهي ان الباب فتح ايضا 

لكل من هب ودب ان يدلو بدلوه 
ي مقابل أقوال اهل التخصص ما 
جعل وسيلة التواصل أشبه باهرج 

وامرج وبالسوق امكتظ ويبقى 

احذق هو من ميز بن أقوال اهل 
التخصص وبن أقوال البعض من 

ا يستحق التعليق او الكام.
وهنا ايضا ترز مسالة مهمة وهي 

ان مواقع التواصل فتحت الباب على 
مصراعيه ارباب امذاهب الدينية 
امختلفة ي التواصل وهنا حدث 

ما ا حمد عقباه فبعد ان كان 
امفروض ان تعمل تلك الوسائل 

على ردم اهوة بن امتناحرين من 
ابناء الطوائف واملل وااثنيات 

ملحدهم ودينهم يهوديهم ومسيحهم 

ومسلمهم وكذا بن ابناء كل 
فرقة من السالفي الذكر فإنها 

وعلى العكس من ذلك لعها زادت 
التناحر لعدة أسباب

اأول: تصدي الكل للكل وليس 
اهل ااختصاص أهل ااختصاص 

فحسب. والذي نتج عنه امور 
من اهمها ان غر امختص يدافع 

عن معتنقه بشكل قبلي نظر 
من يدافع عن فريقه امفضل 

وابتعدت امسالة عن الطرح العلمي 
التخصصي واصبحت قضية 

تشجيعية انتمائية حضة.
وهذا ما قاد اى ان تكون معظم 

تلك اللقاءات بن ااطراف ي 
هذه امواقع لرما أشد عنفا من 
اللقاء امباشر فكثر فيها السب 

والشتم وحوها من مظاهر التخلف 
والوحشية البشرية، ي حن قد ترى 
موذجا او موذجن قد ولدا صدفة 
ي خضم تلك ااجواء ومعت بن 

اهل التخصص وانتهت اى مآل 
جيد من االفة وحسن الصحبة 

حتى مع بقاء اختاف الراي .
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وهنا كان سؤال ااستطاع الثالث :  
هل تتصور ان مواقع التواصل قربت وجهات النظر 

امذهبية امختلفة ام زادت الطن بلة؟
فكانت ااجابات: كما ي الشكل )3(

وهذه النسبة من تصورات امتواصلن تعكس 
نسبة قابليات اابداع البشرية ختلفة ومتنوعة 

وي السابق كان موت من تلك القابليات 
الكثر قبل ان تتم ااستفادة منها، فكم من 

كاتب تضيع موهبته ادراج الرياح وسط جتمع 
م يضع ضوابط للحفاظ على امبدعن من 

ابنائه، خاصة وان امبدعن على ااغلب من 
ا حظون بفرص اجتماعية جيدة لغرابة اطوار 

11

10

25

كال

محايد

نعم

22

13

10

كال

محايد

نعم

هل تتصور ان مواقع التواصل قربت وجهات النظر امذهبية امختلفة ام زادت الطن بلة؟

هل تتصور ان وسائل التواصل ساهمت ي دعم امبدعن؟

الكثر منهم ولتعرضهم للحسد من قبل من 
يقلونهم معرفة وابداع.

وهنا جاءت مواقع التواصل ااجتماعي لتصنع 
ساحة مفتوحة إبداء مهارات ااشخاص طبعا 

ليس كلها ما مكن لوسائل التواصل ان تعن 
الفرد عليه بل اقصد اابداع ي الكتابة واادب 

وامهارات البدنية.
ومع هذا فهناك تيارات أخرى تسبب تشويه 

الصور الواقعية فكثر من اجهات السياسية 
كما مارس على أرض الواقع من صنع هاات 

اعامية أشخاص ا يستحقون مواقعهم كذلك 
مارس تلك اجهات نشاطها القوي ي تلك 

امواقع، بل اسوء ما مكن ان حصل عليه ي 
تلك امواقع ان تكون ضحية لتضليلهم ااعامي 

الذي مارسونه ي كل مكان.

فكان السؤال الرابع 
هل تتصور ان وسائل التواصل ساهمت ي دعم 

امبدعن؟
وكانت ااجابات هي ما مثله الشكل )4(
ومن ابرز ما مارسه اجهات السياسية ي 

ااراضي الرقمية هو عن ما مارسه ي اأرض 
الي عاثوا فيها فسادا، فاستثمرت تلك اجهات 
الساحات الرقمية لتمرير اهدافها فراها مارس 

تسقيط اعدائها واعداؤها ايضا ماسون نفس 
الوسيلة فتجد الساحة الرقيمة مليئة بدعاوى 

التسقيط جميع ااطراف وغالبا ما تكون تلك 
ااخبار مليئة بالكذب واافراءات خصوصا مع 
أماء  مستعارة وعدم وجود ضبط قانوني قوي 

جاه تلك امواقع.
والكذب ينتشر بسهولة وهناك معلقن جدهم 

يعلقون على منشور جره اى غايتهم
امثلة:

منشور لبناني يتحدث عن ارض وهناك صراع 
على تلك اارض بن وقف الكنيسة وعائلة 

يدخل معلق ي منتصف تلك امعركة احامية 
على اارض ويتحدث بعيدا جدا عن اموضوع 

ي احقية فان منصب امرجعية وان فان 
ليس اها ها وان كانت اغلبية العلماء والناس 

يقلدونهن ويرمي بكذبة او كذبتن من 
غرابتهما ان تستغرب كيف يكذب هذا بهذا 
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الشكل )4(

الشكل )3(



5
4

1126

صادقة بنحو ال بأس به

كاذبة بشكل كبير جدا

يتساوى فيها طرفا الكذب

يغلب عليها الكذب

12

13

كال22

لم اقرر بعد

نعم

ما مقدار مصداقية ااخبار امنشورة ي مواقع التواصل؟

الشكل فا بد ان هناك صدقا ي 
اموضوع.

موذج آخر ان ينشر فيديو مقتطع 
او صورة مقتطعة او ان ينشر 

احدهم صورة ويكذب بشكل 
مبالغ فيه بأن يعلن ان امستشفيات 
مثا تطالب اهل الشهيد بدفع مبلغ 
مالي ويعينه لتسليم جثة ابنهم فا 
يتصور القارئ ان احدا جرؤ على 
قول ذلك أنه كذب من امفروض 

انكشافه سريعًا أنه شيء عام 
ولكن امباغت ان معظم تلك 

امنشورات كاذبة وجد تفاعا 
شديدا من الناس.

لكن ما هو تصور عينتنا تتجه 
ااخبار الرقمية ي مواقع التواصل 
ااجتماعي بعد توجيه سؤالنا هم: 

ما مقدار مصداقية ااخبار امنشورة ي 
مواقع التواصل؟

وكانت النسب الي حصلنا عليها 
تنم عن وعي ما يفعله امروجون 

السياسيون
الكثر من امؤسسات العامية بدأت 

تسعى لرويج منتجاتها عن طريق 
وسائل التواصل أنها بيئة ضخمة 

التقاء الناس وهم الفئة امستهدفة 
ي كل عمليات التسويق، وهناك 

جانب آخر مكن ان يطور اانسان 
أعماله بواسطة تلك الوسائل منها 
ما تقدمه من طرق بديلة وافكار 

ناجعة ي حل بعض امشكات 
العملية.

ولكن كانت نسبة الذين 
أجابوا بأنهم سيستثمرون تلك 

الوسائل قليلة ولعل ذلك يعكس 
صعوبة التعامل التجاري الرقمي 
وعدم وجود بيئة جيدة للتسوق 

االكروني ي البلد.

هناك تيارات أخرى تسبب تشويه الصور الواقعية فكثير من 

الجهات السياسية كما تمارس على أرض الواقع من صنع هاات 

اعامية أشخاص ا يستحقون مواقعهم

اسوء ما يمكن ان تحصل من تلك المواقع ان تكون ضحية 

لتضليلهم ااعامي الذي يمارسونة في كل مكان
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اول حظات بناء جدار 
برلن

عام 1961 اثناء بناء اجزاء من جدار 
برلن الذي فصل بن امانيا الرقية 
وامانيا الغربية اى عام 1989 حيث 

تم هدمه

قليا
الى الوراء



ساعة ااستيقاظ 
للذهاب للعمل .. 

لندن قدمًا
احد الوظائف التي انقرضت 

بعد اكتشاف منبه الوقت

قليا
الى الوراء
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تبدأ القصة ي صبيحة 17 نيسان 1975 حيث استوى 
تيار اخمر احمر الشيوعي )وهو تيار  إحادي( 
على السلطة ي كمبوديا، وسيطر على العاصمة 
)بنوم بنه(، ومرت بعدها كمبوديا بأربع سنوات ا 
مثيل ها ي اإرهاب والرويع، ما أودى بأكثر من 

ثلث سكان كمبوديا!!
م  الذي  زعيمهم  بقيادة  احمر  اخمر  سيطر 

يكن يعرف امه أحد حتى أقرب رفاقه، بل فقط 
يسمونه اأخ رقم واحد، وتبن فيما بعد أن امه )بل 
بوت(،وأول شيء فعله اخمر احمر هو تغير اسم 
الدولة إى )كمبوديا الدموقراطية(، ومن ثم بدأوا 
بتصفر التاريخ، وبدأ تقويم جديد للدولة، واعتر 
يوم 17 نيسان 1975م هو 1 كانون الثاني من السنة 

صفر!!

ثم بدأوا بتطبيق الشيوعية حذافرها، وبشكل 
من  ماوية  أكثر  بشكل  فيه،  هوادة  ا  مشدد 
إى  السكان  من  امدن  ففرغت ميع  الصن، 
العراء، وم أخذ ميع متلكاتهم اخاصة من 
أصغر شيء كالساعة وخام الزواج، بل وامابس 
كلها أيضًا، حتى الي يلبسونها، وم توزيع زي 

موحد لكل الشعب حجة امساواة التامة.

قصة اليوم ليست من التاريخ البعيد
أنها قصة التيار اإحادي اخمري..

قصة أناس أرادوا أن يطبقوا مبدأهم اإحادي حذافره..
قصة بدأت وكان لي من العمر ثاث سنوات، بل لرما م امها بعد..

حكم اموت.. كمبوديا

فائق قاسم

قصة ااحاد الذي حارب العلم .. واعدم احياة
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ثم بدأت بنود احكومة بالتطبيق 
إخاء امدن بالكامل من السكان وتوزيعهم على 

امناطق الريفية والعراء.
إلغاء التداول امالي والبيع والشراء، ولو كنت عشت 
ي السبعينات وعاصرت اأعام الشيوعي اإحادي 

آنذاك لعرفت السبب ي هذه اخطوة.
إلغاء كل مؤسسات الدولة؛ ومنع أي مظهر من 
امظاهر  تلك  واعترت  والدين،  الفكر  مظاهر 

الفكرية من اجرائم الكرى، وم بعدها إلغاء 
كل أشكال التعليم والثقافة، فتم إغاق ميع 
امدارس واجامعات وامسارح، بل وفجروا امصارف، 
العامة  امكتبات  وميع  بل  امعابد،  عن  فضا 
امستشفيات  أغلقوا  انهم  واأنكى   واخاصة، 
أيضًا!! بل حتى منعت القراءة والكتابة أي شيء ا 

يتعلق بإدارة الدولة.
طبية  نظارة  يرتدي  من  أن  إى  اأمر  تعدى  بل 

سيكون حتما أن يكون من اأصناف امتعلمة 
وغر اموالية للحزب فحكم عليهم باإعدام.

وحولت كمبوديا إى معسكر ضخم مارس شعبه 
كله الزراعة فقط مدد عمل تراوح من 18 إى 20 

ساعة يوميا!!!
وصنفت احكومة الشعب إى ثاثة اصناف:

الصنف اأول: الشعب اجديد وهم اخمر احمر 
السابقة  احرب  أنصارهم خال  من  ومن كان 

استيائهم على السلطة.
السكان  وهم  الرئيسي  الشعب  الثاني:  الصنف 
كانت  الي  امناطق  ي  يقطنون  كانوا  الذين 
تسيطر عليها الدولة سابقا، وطبق على هؤاء قانون 

إعادة الربية.
الصنف الثالث: وهم امثقفون واموظفون احكوميون 
على  واحاصلون  والعسكريون  الدين  ورجال 
اجامعات،  وطاب  وأساتذة  جامعية  شهادات 
وكان من امقرر تصفية هذا الصنف بالكامل 
كما اتضح بعد فرة، وم ينج من معسكرات 

ااعتقال هؤاء إا 12 شخصا فقط!! 
أما اأقليات العرقية والدينية فتم تصفيتها بالكامل، 
واستطاع 4 أفراد من مسلمن فقط من النجاة من 

ضمن أكثر من 40 الف مسلم كمبودي!!
أن  اخمري  للحاكم  امبدعة  النظرية  وحسب 
الشعب عدده كبر، ويكفي فقط مليون منهم، 
مليون  ي حن كان عدد سكان كمبوديا 7 
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مواطن، فلذلك كان ينبغي إبادة البقية، وتعتر 
منظمة اخمر احمر امسؤولة عن موت 1,5 مليون 
شخص )أحيانا يقدرون بن 850,000 إى 3 مليون( 
ي ظل نظامهم، عن طريق اإعدامات والتعذيب 
واأعمال الشاقة واجازر اجماعية، وهي الدولة 
الوحيدة الي اخفض فيها عدد السكان خال 
مس السنوات!! أما اآن فعدد سكان كمبوديا 

أكثر من 16 مليون نسمة.
ي  وجعلوهم  اأخرين  الصنفن  أطفال  ومع 
معسكرات خاصة ليبدأوا بتعليمهم حب الزعيم 
اخمري وكره أهلهم اخونة، بل وقام اأطفال 
خنقهم  والديهم  بإعدام  اخمر  إشراف  حت 
بأكياس باستيكية. وأعطيت السلطات الرمية 
بيد امراهقن من اخمر وخول هم القتل بشكل 
كيفي ومارسها هؤاء بشكل مبالغ فيه حتى انهم 
اعدموا من يقطف مرة من شجرة أو من مع 

الساقط من حبات الرز بعد إمام احصاد!!

قصة اكر ابادة ماعية ارتكبتها 
احركات ااحادية
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أجرى فريق طي عراقي متخصص 
عملية جراحية لرفع أكياس مائية 
من الكبد مريض بلغ من العمر 90 

عاما.
العامة  اجراحة  أخصائية  وقالت 
أنها  علوان  حسن  مي  الدكتورة 
مكنت مساعدة فريقها الطي من 
أجراء عملية جراحية مريض كان 
يعاني من وجود أكياس مائية كبر 
اخلفية  اجهة  من  الكبد  على 

للكبد، ووصل حجم الكيس  اى 
12 سم .

امريض  أن  اى  علوان  واشارت 
الدم  ضغط  بارتفاع  مصابا  كان 
والربو امزمن وعجزًا ي القلب ومن 
التخدير  امريض  إعطاء  الصعوبة 
التخدير  فريق  أن  موضحة  العام، 
التخدير  أخصائي  من  امكون 
الدكتور مرتضى جبارة والدكتور 
حمد صادق إبراهيم مكنوا من 

امناطقي،  التخدير  امريض  إعطاء 
وخدر فيها أعصاب البطن ومنطقة 

الشق اجراحي.
ويرى اطباء أخصائيون أن استخدام 
التخدير امناطيقي يعتر نقله كبرة 
ومكن  احديث،  الطب  ي 
العمليات  كافة  ي  استخدامُه 
فوق  أو  الكرى  سواء   اجراحية 
الكرى للمرضى الذين ا مكن 

إعطائهم التخدير العام .

الكفيل  مستشفى  ي  امعقدة  العمليات  جري 
التخصصي يوميا على قدم وساق حققة اجازات مهمة 
ي العجلة الصحية بالعراق وهي بذلك أصبحت حط 
انظار الكفاءات الطبية العراقية الي عملت على جاح 
العمليات امرضية وامتقدمة الي ا مكن اجرائها اا 

خارج العراق .
وقال أخصائي اجراحة العامة الدكتور ليث الشريفي 
ست  اجراء  من  اجراحي  فريقة  مساعدة  جح  أنه 
عمليات لفتق احجاب احاجز بالناظور اجراحي، مبينا 
ي الوقت ذاتًه أن من ضمن هذه العمليات حاات معقدة 

ومتقدمة .
وتابع الشريفي ي جمل حديثه أن من بن هذه العمليات 
كانت مريضة بلغت من العمر 55 عاما ، مؤكدًا أن 
حالتها كانت متقدمة حيث كانت تعاني لفرة طويلة 

من موضة وسوء هضم وأم بالصدر وعدم القدرة على 
اأكل بشكل اعتيادي ، مشرا اى سبُب ارتفاع امعدة 
واجزء اأسفل من امريء داخل التجويف الصدري بعد 

توسع فتحة احجاب احاجز بشكل كبر .
الناظوري  التداخل  من  اهدف  أن  الطي  الفريق  ويرى 
وهي   ، الطبيعية  احالة  اى  التشرحية  احالة  إرجاع 
احجاب  رتق  مع  البطن  جويف  داخل  امعدة  سحب 

احاجز ووضع شبكة مع تثبيت امعدة داخل جويف.
توفر  التخصصي  الكفيل  مستشفى  هدف  وكان 
اأجهزة وامعدات امتطورة جدا الي من شانها مساعدة 
اجراحن اجراء عمليات متطورة ومعقدة، باإضافة اى 
 استخدام الطب احديث الذي ساهم بتجنب الكثر من 
الطب  بتوفرها  العاج  لغرض  السفر  عناء  امرضى 

احديث امضاهي له ي داخل البلد.

إجراء عملية فوق الكبرى بدون تخدير عام!!

إجراء عمليات معقدة بأجهزة ومعدات متطورة في مستشفى الكفيل التخصصي..

ابداعات
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كشف مستشفى الكفيل 
التخصصي عن استمرار 

فريق جراحة السمنة امفرطة 
بأجراء عمليات السمنة 
امفرطة وعدم فشل أي 

عملية منها .
أخصائي اجراحة العامة 
الدكتور ليث الشريفي 
أوضح ان عاج السمنة 

لكل شخص حسب مؤشر 
كتلة جسمُه، وبَن الشريفي 

أن بعض احاات تعاج 
باحمية الغذائية ومن ثم 

التمارين الرياضية، وهناك 
حاات حتاج تداخل أقل 

من اجراحي  يشمل )وضع 
بالون، حقن جدار امعدة( 
باإضافة اى أن هنالك 

حاات حتاج اى  التداخل 

اجراحي والذي يشمل  : 
قص امعدة، تغير مسار 

اأمعاء، تغير مسار امعدة، 
طي امعدة.

وأشار اى أننا نقوم بإجراء 
تداخات السمنة اجراحية  

لأشخاص الذين يكون 
 )BMI( مؤشر كتلة اجسم
أكثر من 40 أي منة زائدة 
مرضية، أو لأشخاص الذين 

يعانون من كتلة جسم بن 
30-35 مع أمراض ختلفة 

أي مرض السكري أو 
دهنيات ي الدم أو الضغط 

فمن اممكن إجراء هذه 
العملية مع هذه العوارض.

وتابع   الشريفي : أن أغلب 
اأعمار مكن أجراء 

عمليات السمنة امفرطة هم، 

مؤكدًا  ان النتائج غالبًا 
تكون إجابية  وخاصة بعد 
شهر من إجراء العملية فنرى 
الشخص قد خسر أكثر من 

40% من وزنِة ، وهذا جعل 
الشخص حالة نفسية رائعة 
من ناحية الشكل اخارجي.

وَبَن الشريفي أن من 
إجابيات عمليات السمنة 

السيطرة على كمية 
السكري وضغط الدم 

والتقليل منهما.
ويذكر أن الفريق اجراحي 

ي مستشفى الكفيل 
التخصصي أجرى منذ 

اافتتاح أكثر )400( عملية 
 جراحية للسمنة امفرطة 

 وم تفشل أي واحدة 
منها .

نجاح 
منقطع 
النظير 

في  
عمليات 
السمنة 

المفرطة ..

ابداعات
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نعم إنها حكاية عشق ودماء وساقن قد برتا وصاحبهما بعُد م 
ُيتم عقد قرانه..

إنه امصور احربي البطل »أجد عبد سام«
آثر اصوات امدافع ونار البنادق على احان آات الفرح الي كان 
من امقرر ان ُتضرب ي يوم عقد قرانه على عروسه الي اختارها 

لتكون شريكة أيام حياته حلوها ومرها..
فغادر وم يتم تلك امراسيم ليحضر معركة الشرف الي م اعان 
انطاقها ُقبيل حضراته لتلك امراسيم فغادر ُمسرعًا وكأنُه على 

موعد حمِل وسام حرير جزيرة اخالدية .. ويؤدي جهاده الذي 
امه بأمى التضحيات واقدس العطايا.

فقّبلت تلك اأرض قدميه لتودعهما وتشهد على شجاعته واخاصه 
وتضحيته..

نعم لقد ودعتهما أنهما ستبرا بعد اصابته ي سوح الوغى لُينقل 
بعدئذ إى مستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية امقدسة ي 

كرباء ليتلقى العاج بعد بر ساقيه .
تعالوا نعود إى الوراء قليًا لنتذكر اّن لذاك الشاب البطل عروس 

تنتظره ، كانا على موعٍد لطاما قد منياه ..
عرفت بإصابته وقررت زيارته ي امشفى وحن وصوها كانت 

امفاجئة !
انها م تأِت لزيارته ي مشفاه فحسب بل لتتم عقد القران وهو 

على سرير العاج ومسح دموعه الي اجراها لوفاءها واخاصها 
وترسم على شفتيه الذابلتن بسمة السعادة .

اسعد الحلفي

يا صاح فلتشّم عطر 
الغبار الذي اختلط 
بدم اجريح فلم 
اشّم عطرًا أطيب 
منه!

فرّد عليه : أُي 
جريح؟

أجابُه: ذلك الشاب 
الذي سُتبُر ساقيه..

حكاية عشق ودماء !

أقام
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السواتر، صديقن  عرفتنا  أن  منذ  نفرق  ا  كنا 
وإذا  نتحداه،  بل  اموت  بوجه  نضحك  متازمن 
على  يصرخ  وهو  أرضًا  أسقطته  بلهاء  برصاصة 
عنادكم: لن أموت.. بقي عندي من هذا الصديق 
مذكرات  ودفر  متناثر،  دٌم  جسدًا مدداً..  الوي 

صغر، وذكريات حجم الكون.. 
الكلمة اأوى )للزمن نذهب ا شيء يعود(.. 
اآن بدأت أعرفه أكثر من أي وقت مضى..

مادة عبد احسن الكربائي... امخيم 
كان مثاًا للشاب العصامي امكافح، وخرج من 
اجامعة بامتياز دون أن يرك عمله يومًا واحدًا، لذلك 
كانت حالته امادية جيدة، لكنه رفض التعين واختار 

الدفاع عن الوطن واأرض والعرض وضيفة له..! 
كان يقول لي: 

أنظر لتلك السواتر إنها قلوب تدفق باحنن.. أنظر ها 
كيف تبكي عندما يتناثر على جدرانها الدم.. إنها 

أرُق إنسانيًة من فنادق ضخمة فخمة تضم من باعوا 
أوطانهم، وغدروا بالنخل والراب، سألته مرة: ماذا لو 

رأيتي أعانق الراب؟ 
ابتسم لي.. قبلي وقال: سأقول.. واحد منا قرر أن 

يرحل إى احياة. 
مفردة  عن  دائمًا حديثك  تصر  أنت  ماذا  مادة، 

احياة؟
حن دخلنا احرب وعاشرنا السواتر من أجل احياة، 
علينا أن نعرف سر القوة عند اإنسان، ليمتلك اخرة 
والسلطة احقيقية والكفاءة امعرفية.. لو تأملنا ي 
الوجوب الكفائي نداء امرجعية امباركة سنجده 
مثل الكفاءة الذكية، هو معايشة اأشياء جملها.. 
اامام امعري مع امتاك روح التواضع.. البساطة.. 
من  اخروج  القدرة..  احكمة..  روح  تتبلور  حينها 

اجسد اى امعنى. 
حاول أن تبسط لي اأمور.. ا جعل حوارك معي 

فلسفيًا.. أرجوك ما معنى اخروج من اجسد؟ أليس 
هو اموت؟

ا.. بل حن يصبح اانسان أمة لوحده، يفكر بامعنى 
اأمل للوجود.. الشهيد خرج من اجسد ليعيش 
اخلود.. أم يشد انتباهك قول السيد السيستاني )دام 
ظله( حن شكروه على الوجوب الكفائي.. أشار اى 
ضريح اإمام علي )عليه السام( وقال: اشكروه.. 

فمنه أتى الوجوب الكفائي.
 أم تسأل نفسك: كيف م البث والتسليم مع وجود 
الشهداء  سنلتحق حن  امعنى  بهذا  الزمي  الفارق 
اموتى  بن  الفرق  هو  وهذا  احسيي،  بالركب 

والشهداء. 
وهممت أن أرفع جسد صديقي، وإذا به يهمس ي 
أذني: اتركهم حملوني، واذهب انت لتقف هنالك 
عن يتخلى  لن  مادة  وتناديهم:  الساتر،   خلف 

 القتال.

علي حسين الخباز

أقام
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 ا نريد أن نعيد اى اأذهان قضية حاكمة 
»اجبوري« وترئته وغلق القضية مدة ا تتجاوز 
شرب فنجان القهوة، على مكتب السيد »رئيس 
القضاء العراقي« بقدر ما نريد ان نتخذها حل 
شاهد، ونركز من خاها على أمرين وهما :-

العراقي  القضاء  عن  واضحة  إعطاء صورة   *
عر شواهد تأرخية.

على  العليا  الدينية  امرجعية  تؤكد  ماذا   *
ااصاح ابتداء بإصاح القضاء؟

تهلك  العنكبوت!  بيت  مثل  القانون  )إن  يقال: 
به صغار احشرات! وتوهن خيوطه كبارها(، 
بن  »عمر  زمن خافة  البصرة حديدًا وي  ي 
على  واليًا  شعبة«  أبن  »امغرة  ُجعل  اخطاب« 
بفسقه وفساده! حتى  البصرة! وكان مشتهرا 
قيل مثا ي البصرة ) أزنا من امغرة (، وجده 
أربعة رجال وهم )زياد بن أبيه, وأخواه بكرة, 
امرأة  على  نزا  وقد  معبد(،  أبن  وشبل  ونافع, 
تدعى »أم ميل« فرفعوا قضيته اى اخليفة! 
البصرة  جامع  وإمام  وقاضيَا  واليًا  كونه 

الكبر.
بعد أيام من امفاوضات، تقدم الشهود اأربعة 
اخليفة،  أمام  بالفساد  »امغرة«  ضد  للشهادة 
أبيه«  أبن  »زياد  رابعهم  وكان  ثاثة!  فشهد 
فلما تقدم للشهادة نظر بوجهه »ابن اخطاب« 
وقال:)أرى رجًا أرجو أن ا يفضح اه به رجًا 
من أصحاب رسول اه(، وكانت رسالة فهمها 
»اخليفة  فحكم  الشهادة،  عن  وأمتنع  »زياد« 
وأمر  الشهود!  كفاية  لعدم  »امغرة«  »براءة 
لكل  ورسالة  القضية،  لغلق  مهيدًا  جلدهم! 
أبن  »امغرة  واليه  باتهام  نفسه  له  تسول  من 

شعبة« بالفساد!.
الشاهد من الواقعة هو ما حصل ي احكمة 
ااحادية! وما آل إليه القضاء العراقي بقضية 
»مدحت  والقاضي  اجبوري«  »سليم  امتهم 
امغرة«  »أبن  مسرحية  أشبه  وما  احمود« 
إن  بينهما،  الفارق  كان  وإن  اليوم،  بقضائنا 
»اخليفة« إستغرق وقت لسماع الشهود! لكن 
الذي حصل اليوم إن القضاء م يستغرق حتى 
يتجه  منحدر  بأي  القاضي!  قرار  طباعة  وقت 
ويتقنن  يتسنن  قانون  بأي  العراق؟  ي  قضائنا 
الفساد  مع  يتعامل  وكيف  احمود«؟  »مدحت 
امسرحية  هذه  تنتهي  متى  بالبلد؟  امستشري 
امبكية؟ والي يعاني منها الشعب طوال هذه 

السنوات!
ما  بدقة  ومشخصة  حاضرة  الدينية  امرجعية 

العراقي  القضاء  شخصت  و  بالبلد،  حصل 
وابد من  وامغرة!  لقضاء اخليفة  بأنه مشابه 
إصاحه والبدء به أوًا كونه احجر اأساس، 
معاجة جسد اجتمع امتهرئ بالفساد، حتاج 
من  للتخلص  قيصرية!  عملية  القضاء  إصاح 
امتعسر، ي بطن احكمة اإحادية!  اجنن 
ذلك  احمود«!  »مدحت  وهو   2005/3/30 منذ 
قبل  بالفساد  رأسه  شعر  أبيض  الذي  الشيخ 
الشيب! ي فضاء ملئه العماله! الي مليها عليه 
مصلحته الشخصية! حتى صار مكتبه دكان 

للعمالة والسمسرة السياسية .
بالصورة  أغلبه  يكن  م  العراقي  اجتمع 
الصحيحة، وأمام شاشات الواقع، يلتقط البث 
تؤسس  الناس  غالبية  راح  للمرجعية،  امباشر 
فاقدة  وإعتصامات  تظاهرات  عر  لأصاح 
الشرعية وامطلبية! وسيقت حت عناوين خفية 
نستبدل  وحن  فرة  منذ  الطريق!  جادة  بغر 
 2016/8/15 اليوم  ولعل  الوزير!  تلو  الوزير 
نشهد صراخات الرمانين أثناء التصويت على 
يرى  بأنه  بعضهم!  نظرة  هذه كانت  بعضهم! 
اأصاح بتغير الوزراء! فماذا بعد إن إستبدلنا 
الوزراء؟ هل أحلت أزمة التقشف؟ هل الوزراء 
هم عصى السحر او الضرب بامستحيل وحويله 

للممكن؟ أم إن اأزمة ازالت قائمة بذاتها؟
وأخرا؛ اإصاح الذي أتعب ألسنة السياسين، 
تداول  لكثرة  الشعب،  مسامع  وصدع 
مصطلحاته، ا مكن زرع بذرته ي احكومة! 
وترى  الفساد،  ملح  غلبها  احكومة  وأرض 
حل  كفيل  القضاء،  اصاح  إن  امرجعية 

الكثر من اأمور اأخرى، ومنها: 
ميزانية  سيعيد  وامفسدين  السراق  حاسبة 

الدولة امنهوبة! وبذلك قتلنا شبح التقشف. 
اموجودين  مكن  ا  العادل  القضاء  وجود 

باحكومة من الفساد مستقبًا. 
وجود قضاء نزيه سيعيد شرعية الدولة وهيبتها 
على  يعمل  ما  اهيبة  تلك  اجتمع  وسيعي 

إصاح اجتمع أيضا.
إذا ما بدأنا بإصاح جذري من خال  وختامًا 
القضاء، الي سيصلح الدولة واجتمع، عندها 
اأزمة  حلحلة  بواعث  عن  نتكلم  ان  نستطيع 
ذلك  كمجتمع  نعي  أن  وعلينا  العراقية، 
اى  نعيد  ا  وأن  بإجاهه،  وندفع  ااصاح 
نطبق  وأن  وامغرة«!  »اخليفة  حادثة  الطاولة 
صلح  القضاء  صلح  ينص:)إذا  الذي  القول 
اجتمع(، وإذا ما صلح اجتمع صلحت الدولة.

بين  المجتمع والدولة

وليد كريم الناصري
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يتعامل الدين مع اإصاح من 
باب الشمولية والعموم، ويعاج 
القضايا من حيث التشخيص 
الصحيح، الذي يضمن الفتك 
بالداء! قبل فتك الداء جسد 
اجتمع! ومن هذا امنطلق، 
تنظر امرجعية الدينية العليا إى 
اأزمة العراقية، بأنها متجذرة 
وحتاج اى حجر أساس قوي، 
وتراه إصاح القضاء! والعمل على 
تغليب لغة امفاهيم اجديدة 
عليه! وحتى ا تتهم امرجعية بأنها 
ا تعي حداثة العصر، دعت خال 
خطبها اى إحداث »تكنوقراط« 
ي القضاء، باعتباره نقطة البداية 
حو احل اأمثل لأزمة.



أبيتـــم شـــئتم  احاقـــدون  أيهـــا 
ودينــا حقــا  الوصــي  غديــر  ذا 

خـــم يـــوم  ي  النعيـــم  كمـــال  ذا 
هدينــا إليــه  بــه  لعلــي 

ذا مـــام التكويـــن والبـــدء ســـرد
يقينــا الوجــود  روى  أمــدي 

ذا الســـناء البهاء واحمد والشـــكر
فينــا جريــه  الســماء  لــرب 

و ســـكرنا بعشـــقنا لولـــي احـــب
ســقينا كــم  نــوره  واحــرب 

والزهـــد والتـــأوه  القـــدس  ســـيد 
شــجونا امرســات  وحــراب 

صـــي والوجـــود  الوجـــد  ونـــدى 
مبينــا راح  يســقيه  بيديــه 

منيـــب وجـــه  ه  يولـــي  مـــن 
حنينــا النجــوم  يوقــد  خاشــع 

ذا صـــاة الســـيوف تســـجد عزمـــا
تينــا البــأس  ويونــع  حيدريــا 

إليـــه و  تابـــع  احـــق  خلفـــه 
جنونــا يهيــم  إذ  اجــد  يعــرج 

مـــدات ســـرمدا  والذكـــر  هـــو 
امعــن امســتنزلن  العارفــن 

فاطمـــي هواهـــم  علـــوي 
أمينــا يســيل  دمعهــم  جرحهــم 

التشـــظي رب  اختـــام  ولـــي  ذا 
متينــا وجــدا  التكويــن  ليعيــد 

الليالـــي وثقتـــه  اه  عـــروة 
امتقــن حقائــق  يقــري  وهــو 

احيطـــات زهـــو  اافـــاق  عرفتـــه 
ســنينا الشــموس  لــه  ردت  و 

ســـائس الســـاحات واأرض جـــري
مينــا تســتقيم  واجــرات 

وغنـــت آبـــت  اجبـــال  وإليـــه 
وطينــا مــاءا  اممكنــات  ســره 

منجـــد الريـــح نشـــوة الـــروح غـــوث
مســتكينا راهبــا  والبحــر  الغيــم 

هـــداه و  وآيـــه  طـــه  نفـــس 
مكينــا وظــا  نــورا  واخــوه 

يديـــه وفيـــض  ذاتـــه  عينـــه 
امشــركينا قــذى  ليثــه  ســيفه 

داحـــر الكفـــر والضـــاات والظلم
مينــا ســهدا  اميــزن  مقيــم 

اليتامـــى زاد  الائذيـــن  رونـــق 
جبينــا يطــل  إذ  الصبــح  بســمة 

ااايامـــي دفء  الـــدروب  أمـــان  و 
وامعدمينــا اجيــاع  ورغيــف 

البطـــوات وهـــو  امرجفـــون  أيهـــا 
بطينــا يغفــو  التأويــل  وجــد 

كتـــاب واحـــروب  البـــأس  روعـــة 
للقادمــن الفقــار  ذو  خطــه 

شـــهوة الغيـــب يصطلـــي حكايـــاه
الشــاهدين ومــرة  زكيــا 

النبيـــن نشـــيد  ي  جريـــل  فخـــر 
عيونــا اســتدل  بــه  وموســى 

محمد محمد الحاضري

شهود من قداس غدير خم
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|مؤلف الكتاب|

جان جاك روسو وهو كاتب واديب وفيلسوف وعام 
نبات سويسري بروتستاني وحول اى الكاثوليكية 
بعد تزوجه من امرأة الكاثوليكية اموسرة الي 
تكره سنا وفقد على أثرها حق امواطنة اجنيفية 

ثم ما لبث ان عاد اى مذهبه بعد ذلك.
من أهم آثاره كتاب العقد ااجتماعي، دين الفطرة، 
إميل او عن الربية، وكتابنا هذا الذي طبع أكثر 
من مرة وأفضل ما مكن ان يقال عن هذا الكتاب 
نستله كمقتطفات من تقديم الدكتور عبد العزيز 

لبيب له.
يقول لبيب:

لو استثنينا من تاريخ الثقافة الغربية العامة آثاراً قليلة 
تعد على أصابع اليد الواحدة منها ما صدر ي القرن 
السابع عشر، ككتاب اأخاق لسبينوزا وكتابي 
اللويثان وي اإنسان هوبس، لصح القول بأن اخطاب 
ي أصل التفاوت وي أسسه بن البشر-ليس كتابًا 
مؤسسًا مبادئ اأنثروبولوجيا الفلسفية وحسب، وإما 
يزيد عن سوابقه بكونه وضع شفرات ومفاتيح 

جديدة لعلوم اانسان احديثة.
مزية روسو النظرية بيانه، شكًا ومضمونًا، كيف 
أن وجودنا قائم على نقيض أعمق من أن يكون 
جرد تفكك ))شكلي(( فإما سياسيًا ففي خيار 
امدينة حقيق للشّرية، وأما ميتافيزيقيًا ففي الشر  
ما هو مكن حض ا ما هو حقق ي العيان، 
آية على تكريم اإنسان باحرية ا أن التدبر اإهي 
يريد منه أن يفعل الشر وإما أن يفعل اخر طواعية 
واختيارًا، مكان العدل اأفاطوني وما يقتضيه من 

إكراه أحل روسو احرية ما هي قيمة القيم.
على هذا النحو، ا فكاك بن طري النقيض، أي 
ا فكاك بن الشر وبن الشرف، ولكنا مادمنا ي 
كتاب أصل التفاوت، فإن الراجع اى درجة صفر 
من احضارة )احالة الطبيعية( حال والتّقدم تقّدمًا 
منزهًا عن الشر حاٌل أيضا، فهل حن إذن إزاء 
موقف رواقي ؟ ا مكن اجواب باإثبات بكامل 
السهولة، ذلك أن روسو يعرض على الضرورة بالوعي، 
وما يضعه ي كفة اأوى يقابله ما يكافئه كفة 

الثاني، بل وزيادة ي أحيان كثرة.
جان  أيضا  اليه  ذهب  ما  هو  هنا  اأمر  ومفاد 
أن  ستاروبنسكي أحد شراح روسو الكبار من 
كتاب أصل التفاوت يعيد بناء ))النظام الطبيعي(( 
))النظام  عن  اانسان  حياة  تاريخ  ي  الكامن 

الطبيعي(( .
عبثا نبحث إذن عن ترير أو عن تسويغ أي قضية ي 
اجرى اأعمى أو رما اأمق للتاريخ، فإذا ما كان 
ا بد من خاص لإنسان فسيأتيه من خارج سلسلة 
اأسباب، أي من ملكوت الغايات وبعنوان الواجب 
امطلق، وهذا ما يفسر ما يقال من انفصال حقيقي 

أو وهمي بن كتابي روسو )أصل التفاوت( و )العقد 
ااجتماعي(.

)أصل التفاوت( سياق تأليفه، أقسامه، حليله.
|سياق التأليف|

ي شهر تشرين الثاني من عام 1753 نشرت )مركوري 
دي فرانس( سؤال امناظرة الذي بسطته أكادمية 
أصل  )ما  واأدباء:  الكتاب  عموم  على  )دجون( 
التفاوت بن البشر، وهب جيزه الناموس الطبيعي؟(، 
وعلى ما يروي روسو نفسه ي كتاب )ااعرافات( 
فإن السؤال نزل عليه نزول ااستثارة العارمة فاعتر 

أن من واجبه التحلي بالشجاعة معاجته.
سافر روسو اى غابة سان جرمان ما يزيد عن أسبوع و 
توغل فيها متوحدا باحثا عن آثار أيام اانسان اخوالي 
. ترك العنان لتأمات نفسه وحدوسات ذهنه ليعيد 
تركيب صورة البشر ي خلوص حالتهم الطبيعية 
واملكية  وامعرفة  امدنية  شرائح  من كل  عراة 
فأمكنه وهو ي خلوته الفلسفية تلك أن يتبن التضاد 
ما بن )انسان الطبيعة( و )انسان اانسان(، فبعثت 
تلك التأمات ي نفسه ماسة شديدة رفعته اى 

جوار األوهة.
ولكنه ما ارسل بنصه اى اكادمية )دجون( كان 
على يقن  من أنه لن حوز جائزتها وم يكذب 
توقعه فقد أزاحت ااكادمية كتابا يعتر من روائع 
اادب الفرنسي وأسندت اجائزة لكتاب آخر باهت. 
وي بداية صيف 1754 ترك روسو باريس متجها اى 
جنيف مسقط رأسه، وي طريقه اعد إهداء الكتاب 
إليها غر أن الكتاب م يلق بن ظهرانيها الرحاب 
الذي يليق به، ومن حسن حظ طالع روسوـ  إذ حصل 
هذا الرجل الشقي جدا أن يلقى حسن طالع ـ أن 
يلتقي هناك بالناشر الشهر مارك ميشيل ويرتبط 
معه بصداقة دائمة وم بعد ذلك  طباعة الكتاب 
ي عاصمة النشر ااوربية آنذاك )امسردام(، فانتهى 

من طبعه عام 1755.
|أقسام الكتاب|

يتكون الكتاب من )اهداء( و )توطئة( وديباجة 
)اخطاب( وقسمن رئيسن اوهما خصوص على 
اانسان الطبيعي وثانيهما على اانسان امدني، ومن 

تعليقات تذيله.
1: ي التوطئة يشبه روسو النفس البشرية داخل 
اجتمع بتمثال غلوكوسأوغلت ي تشويهه زوابع 
البحر فأصبح وحشًا ضاربًا أكثر من كونه مثال 
إهيعبد، فكيف استعاض زمان التاريخ عن » نظام 
الطبيعة » بـ » نظام مصطنع » حوله بدوره إى » نظام 
طبيعي » ثان؟ أين جب أن حفراستخراج اأصل 
الدفن؟ ا بد من امقابلة بن اأصل وامسخ حتى 
ميز بن ضربن من التفاوت : التفاوت الفيزيقي 
والذهنية  القدرات اجسدية  وهو طبيعي وخص 
، والتفاوت اأخاقي وهو مدني وخص عاقات 

قـراءة
في كتاب

لو استثنينا من تاريخ الثقافة 
الغربية العامة آثاراً قليلة تعد 
عى أصابع اليد الواحدة ، منها 
ما صدر ي القرن السابع عر، 
ككتاب اأخاق لسبينوزا وكتاي 
اللويثان وي اإنسان لهوبس، 
لصح القول بأن الخطاب 
ي أصل التفاوت وي أسسه 
بن البر-ليس كتاباً مؤسساً 
مبادئ اأنروبولوجيا الفلسفية 
وحسب، وإما يزيد عن سوابقه 
بكونه وضع شفرات ومفاتيح 
جديدة لعلوم اانسان الحديثة.

كتاب 

خطاب في اصل التفاوت 
وفي اسسه بين البشر 

لجان جاك روسو

اعداد : سامر نديم
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التملك وما يتصل بها.
مزج روسو ي الكتاب بن تاريخ نظري، وهو تاريخ 
معنوي ومثالي يقيس نفسه على شاكلة الذات امعنوية 
للكائنات الرياضية واميكانيكية فيخرع موذجا 
أبستيميا لقياس الثابت وامتحول ي الطبيعة البشرية، 
وبن فلسفة تاريخ مستحدثة باحثة عن معنى وعن 
اجاه حركة التقدم، ما يقرحه روسو من تاريخ 
اذن إما هو تاريخ م حصل وقعائيا ولكنه احقيقة 

امعيارية للتاريخ احاصل.
2: ي القسم ااول وهو امخصوص على اانسان 
روسو  يعاج  الطبيعية  احالة  على  اي  الطبيعي 
تباعا ناحيتن ي الوجود الطبيعي الناحية الفيزيقية 

)اجسمانية( والناحية اميتافيزيقية وااخاقية 
أما اأول ؛ اانسان من منظور فيزيقي فيقتضي 
من روسو حتى يستقيم النموذج امعنوي امثالي الذي 
الثاني؛  وأما  )الديباجة(،  ي  اليه  وامشار  اخرعه 
فيأتي  واخاقي  ميتافيزيقي  منظور  من  اانسان 
أفعاله بصفته فاعا حرا؛ إذ متنع على البهيمة أن 
حيد على القاعدة الي سنت ها حتى ولو كان ها 
نفع ي ذلك، بينما اانسان ينحرف عنها ولو كان 

ي ذلك ضرره.
واللغز اما يكمن ي ما متاز به البشر من ملكة 
معنوية واخاقية وهي القدرة على التكامل ويسميها 

وهي   )perfectibility( الكمال(  )قابلية  روسو 
كامنة فينا بالقوة نوعا كنا او افرادا، واى وجود 
هذه املكة عند اانسان يرد روسو كل سعادة 
اجنس البشري وكل شقاوته وليس ذلك كل ما ي 
اامر فإما تلك القابلية هي ما به ينفتح اانسان على 
امستقبل فيكون وجودا ا كينونة ويكون مشروعا 

ا آليات معطاة سلفا.
3. واما ي القسم الثاني وهو امخصوص على اانسان 
امدني فرصد روسو امصادفات والتطورات العارضة 
وكيف حولت اى حوادث زمان عظمى متسلسلة 
قادت اجنس البشري اى التسليم باملكية اخاصة 

وارساء اجتمع امدني .
وهكذا خلص روسو اى أن لتاريخ التفاوت حدودا 

ثاثة:
ااول: ي إقامة القانون وحق املكية وهو الطور 

الذي جوز وضع الغي والفقر.
الثاني: ي تأسيس الرياسة وهو الطور الذي جوز 

وضع القوي والضعيف.
الثالث: ي تبديل السلطة الشرعية بالسلطة ااعتباطية 

وهو الطور الذي جوز وضع السيد والعبد.
واذا بلغنا هذا احد اأقصى من التفاوت خرج إلينا 
ااستبداد وحشا هائا فابتلع كل شيء ي اجتمع 
والدولة ) هاهنا تغلق الدائرة (. ونعود اى النقطة الي 

بدأ منها اخطاب ي الكتاب.ما يصر ااستبداد 
ضربا من نفي النفي نفي التفاوت امدني ما هو نفي 

للمساواة الطبيعية. 
يشرك مؤلفا روسو ي عن النموذج ااصلي اانسان 
العقد  )كتاب  التفاوت(  اصل  )كتاب  البدائي 
ااجتماعي( فاذا أمعنا النظر ي امنطق الداخلي 
الذي به تتماسك معمارية الفكر الروسوي تبينا أن 
احال عليه تصور اانسان امدني اأمثل ي العقد 
ااجتماعي ما م يتمثل موذجه السالب أي اانسان 

امتوحش ي كتاب أصل التفاوت.
ومن اهم جدا بيان أن روسو قدم ملكة الشعور على 
ملكة التفكر وجعل من ااوى مصدرا من مصادر 
نظام  فقلب  أن حكم،  هو  تشعر  أن  احكم؛ 
اإحساس والعقل قلبا عميقا، مدشنابذلك عصر 
ثورة اخاقية أقرها)كانط(، وماثل بينها وبن الثورة 
الكوبرنيكية ي جال الفيزياء الفلكية. وعلى هذا 
النحو نفهم امقصد العلمي من معاداة روسو للوسائلية 
العقانية الي تقصر الغاية على التقدم احضاري 
)الكمي( وا يتمثل مقصد روسو ي اقصاء العقل، 
وإما ي إعادة النظر ي نظام املكات اانسانية 
وترتيبها ففي رأيه أن خاصة اانسان ااوى إما هي 
ملكة اارادة ا ملكة التصور؛فاإنسان فاعل حر 

قبل أن يكون كائنا عاقا.
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السؤال
أنا معلمة ي مقابل أن يكون دوامي مرحا 

ودروسي أقل وإجازاتي سهلة أقوم  بإعطاء مبلغ من 
امال للمديرة، ولكن على حساب باقي امعلمات 

فما حكمي ي ذلك وما حكم امديرة وإذا كان 
فيه حرمة فما حكمي وحكم امديرة؟ ولكم 
جزيل الشكر. »وفق فتوى امرجع السيستاني«

اجواب:
ا جوز لك ذلك وا تستحقن ااجرة ازاء غيابك 

او تلفك عن اداء الواجب.

السؤال
هل جوز زرع قرنية العن من حيوان جس 
اى إنسان ام ا؟ وهل جوز زرعها اذا م 

يكن احيوان جس ام ا؟ »وفق فتوى امرجع 
السيستاني«

اجواب:
جوز ي اموردين.

السؤال
نرجو توضيح هذه امسألة من منهاج الصاحن .

مسألة ٣٢: إن كثرًا من امستحبات امذكورة ي 
أبواب هذه الرسالة يبتي استحبابها على قاعدة 

التسامح ي أدلة السنن، وّما م تثبت عندنا فيتعن 
اإتيان بها برجاء امطلوبية، وكذا احال ي 

امكروهات فترك برجاء امطلوبية.
اجواب: 

اوا نوضح قاعدة )التسامح ي أدلة السنن(
امقصود بالسنن هي امستحبات وامكروهات 
ويقابلها الفرائض وهي الواجبات واحرمات .

وقد اتفق فقهاء اامامية من الشيعة على ضرورة 
وجود دليل شرعي معتر إثبات اي حكم فقهي 

ونسبته اى اه تعاى اذا كان احكم من 
الواجبات او احرمات فا جوز اافتاء أن هذا 

واجب او حرام اا بوجود دليل شرعي معتر .
اما ي امستحبات وامكروهات فقد ذهب بعض 

هذه الصفحة خصصة لاجابة عن 
اسئلة القراء الكرام الدينية بشكل عام 

، مكنك ارسال اسئلتكم على : 

Viber:  07807790073
Telegram: 07807790073
WHATSAPP: 07807790073
E.MAIL: najafmag@gmail.com

الفقهاء اى عدم التشديد ي استخراج أدلتها؛ 
ان امكلف ان عمل بها او تركها ا ضر ي 

ذلك ، لذلك ذكروا عددا كبرا من امستحبات 
وامكروهات ي كتبهم من غر التدقيق ي 

أدلتها، واما يكفي ورودها ي الروايات او كتب 
الفقهاء السابقن يكفي للعمل بها .

اما الفقهاء امعاصرون فبعد التحقيق ي هذه 
القاعدة وهي )التسامح ي ادلة السنن( وجدوا أن 
هذه القاعدة غر تامة وا مكن العمل بها؛ ان 
ااستحباب والكراهة هما ايضا من ااحكام 

الشرعية مثل الوجوب واحرمة، وعليه فابد 
من وجود دليل معتر إثبات ان هذا مستحب او 
مكروه ومع عدم الدليل ا يصح ان نقول هذا 
مستحب او مكروه ونسبة ذلك اى اه تعاى .

وماذا نعمل بهذا العدد الكبر امذكور ي كتب 
الفقهاء السابقن والي قالوا انها مستحبات 

ومكروهات هل نهملها ونهجرها؟
قالوا: ا.. ا داعي أن نهجرها، فإننا مكن 
ان نأخذها ونعمل على وفقها ،لكن ا بنية 

أنه مستحب ومكروه واما بنية اخرى .. 
وسنوضح هذه النية .. فالفرق بن الفقهاء القدماء 

وامعاصرين اما هو ي النية، اي اننا ماذا ننوي 
عندما نأتي بها .

فسماحة السيد السيستاني دام ظله يقول: إنه ا 
بأس بالعمل بها بنية )رجاء امطلوبية( وامقصود 

بالرجاء اي عسى ان تكون مطلوبة من اه تعاى 
منا، لكن م يصلنا الدليل على ذلك ، فنقوم 

بالعمل ا بنية انه مستحب أننا ا نعلم بانه 
مستحب او ا ، واما بنية اننا حتمل ونرجو ان 

تكون مطلوبة ه تعاى . 
ومرة الكام ان ما ثبت انه من امستحبات 

وامكروهات فيؤتى بها بعنوان امستحب وامكروه 
، واما الباقي فيؤتى به مع نية ) رجاء امطلوبية (. 
وهناك مرة اخرى اذا كان هنالك غسل قد ثبت 
استحبابه كغسل اجمعة فهو يغي عن الوضوء، 

واما ااغسال الي يؤتى بها بنية ) رجاء امطلوبية ( 
كغسل زيارة احسن عليه السام فا تغي عن 

الوضوء عند ماحة السيد دام ظله .

أسئلة فقهية

واحة
الدين
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مــع  مناظــرات  اول  ان  القــول  مكــن 
ي  للمناظــرة  امتعــارف  بامعنــى  املحديــن 
القــرن  ي  وقعــت  قــد  ااســامي  اجتمــع 
هجريــة   130 حــدود  ي  اهجــري  ااول 
اماحــدة  بعــض  بــن  حتــى  قبلهــا  او 
الزنادقــة  باســم  آنــذاك  امعروفــن 
عليــه  الصــادق  جعفــر  اامــام  وبــن 
مشــاهرهم  بعــض  كان  حيــث  الســام 
العوجــاء  أبــي  وابــن  امقفــع  كابــن 
جيــد  مــن  يناظــر  لكــي  للحــج  يتوجــه 
راي  واســتقر  امســلمن  مــن  الــكام 
مناظــرة  علــى  الفــرة  تلــك  ي  اماحــدة 
حيــث  مــن  لــه  وتفضيلهــم  ع  الصــادق 
ي  لــه  ووصفهــم  ادبــه  وعلــو  حجتــه  قــوة 
معاصــر  حديــث  بوصــف  الوقــت  ذلــك 
مــا  قائــا:  امقفــع  ابــن  وصفــه  حيــث 
أوجــب  احجــاج(  )يقصــد  أحــد  منهــم 
الشــيخ  ذلــك  إا  اانســانية  اســم  لــه 
الصــادق  جعفــر  يعــي  هنــاك  اجالــس 

مصطلــح  واســتخدام  الســام،  عليــه 
يكــن  م  الصــورة  بهــذه  اانســانية 
ابــن  يعتــر  قــد  فلــذا  وقتهــا  معروفــا 
ااســتعمال،  هــذا  وضــع  مــن  اول  امقفــع 
عليــه  الصــادق  اامــام  ومناظــرات 
رئيســيا  مرتكــزا  تعتــر  معهــم  الســام 
حيــث  اجــال،  هــذا  ي  للباحثــن 
معهــم  ابتدائيــة  حجــة  اامــام  اســتخدم 
وخطــره  ااحــاد  فائــدة  عــدم  لبيــان 
رهــان  باســم  بعــد  فيمــا  وعرفــت 
بعــد  م    1662 الرياضــي  العــام  باســكال 
اليــه  ونســبت  كتبــه  ي  صاغهــا  ان 
تكــررت  احجــة  تلــك  لكــن  رميــا، 
مناظراتــه  ي  الصــادق  عــن  امــروي  ي 
حيــث  وبليغــة  ختصــرة  وبكلمــات 
علــى  اأمــر  يكــن  إن  احدهــا:  ي  يقــول 
علــى  وهــو  )احجــاج(  هــؤاء  يقولــه  مــا 
وإن  وعطبتــم،  ســلموا  فقــد  يقولــون  مــا 
وليــس  ـ  تقولــون  مــا  علــى  اأمــر  يكــن 

وهــم. اســتويتم  فقــد  ـ  تقولــون  كمــا 
دليــل  مــن  طرقــا  يســتخدم  وكان 
مــن  وغرهــا  وامؤثــر  وااثــر  النظــام 
عليهــا  العمــل  يــزال  ا  الــي  اأدلــة 
فليــس  امصاديــق،  تغــرت  وإن  جاريــا 
 747 البوينــغ  طائــرة  حــول  )هويــل(  دليــل 
ا  النظــام  ان  مصاديــق  مــن  مصــداق  إا 

صانــع. مــن  لــه  بــد 
الشــيعة  جابهــة  ي  احــال  اســتمر  ثــم   
للحــركات  الديانيــن  وبقيــة  بــل 
وكان  عصــر  بعــد  عصــرا  ااحاديــة 
ااحاديــة  للحــركات  الدوافــع  أغلــب 
الواقــع  او  الســيء  السياســي  الواقــع  هــو 
كان  والــذي  العــادل  غــر  ااجتماعــي 
النــاس  مــن  جيــل  علــى  ينعكــس 
أعلــى   اى  ترتفــع  احاديــة  موجــة  بشــمل 
تعــاود  ثــم  تتفــي  ان  تلبــث  مــا  ثــم 

وهكــذا. الظهــور 

منذ متى بدأ الشيعة بالتصدي فكريا للحركات اأحادية؟

واحة
الدين
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مرة
»إن الدين رؤية كونية تبتي على: 

وكائناتــه  الكــون  هــذا  خالــق  وجــود  )أوًا(: 
مــن  خاصــة؛  وباإنســان  عامــة  بهــا  معــّي 

إليــه. بعثهــا  رســالة  خــال 
)ثانيــًا(: إن اإنســان ليــس كائنــًا ماديــًا يفنــى 
احيــة  الكائنــات  ســائر  حــد  علــى  ـ  باممــات 
خالــد،  حــّي  كائــن  هــو  بــل  ـ،  اأخــرى 
وجــوده  مراحــل  مــن  مرحلــة  إا  اممــات  ومــا 
لتعــود  بدنــه  عــن  روحــه  فيهــا  تنفصــل 
وشــقاءه  ســعادته  وإن  احــق،  موعــد  ي  إليــه 
الدنيــا؛  احيــاة  ي  بأعمالــه  ترتبــط  حينــذاك 
َوَمــن  َيــَرُه  َخــْرًا  َذَرٍة  ِمْثَقــاَل  َيْعَمــْل  َفَمــن 

َيــَرُه.« َشــّرًا  َذَرٍة  ِمْثَقــاَل  َيْعَمــْل 
مرة

إى  رســالته  لتبليــغ  تعــاى  اه  اصطفــى  »لقــد 
ّمــن  أنفســهم  النــاس  مــن  أشــخاصًا  خلقــه 
العقــل واإدراك وااعتــدال ي  اتصــف بســامة 
احقيقــة  وحبــة  الفطــرة  وصفــاء  التصرفــات 

والرأفــة  التحديــات  علــى  والثبــات  والفضيلــة 
خــدش  مــا  منهــم  يعهــد  وم  بالنــاس، 
الطمــوح ااجتماعــي وا  النفســية وا  الســامة 

والتلبيــس.. واحيلــة  وامكــر  الدهــاء 
ي  يشــبه  ا  بّينــًا  وحيــًا  إليهــم  فأوحــى 
وكيفــه  كّمــه  ي  ـ  وصفاتــه  خصائصــه 
علــى  اإنســان  يتخّيلــه  أن  مكــن  مــا   -
عــدم  جهــة  مــن  أو  العابــرة،  اهــاوس  ســبيل 

النفســية. الســامة 
تقتضــي-ي  خــوارق  تعــاى  دّعمــه  ثــم 
بشــرية،  فــوق  قــدرات  وكيفهــا-  كّمهــا 
التصرفــات  ي  مثلهــا  اإنســان  يعهــد  م 
والكهــان  الســحرة  مــن  النــاس  رآهــا  الــي 
كلــه  ذلــك  عــن  تتفــاوت  فهــي  وأمثاهــم، 

نوعيــًا. تفاوتــًا 
كانــوا  للرســالة  اختارهــم  مــن  أن  علــى 
النــاس  علــم  اجتمــع،  ي  معروفــن  أشــخاصًا 
وقــد  واجاهاتهــم،  وقدراتهــم  ســلوكّياتهم 
يشــهد  فلــم  دهــرًا  ظهرانّيهــم  بــن  لبثــوا 
الشــاذة  اادعــاءات  إى  التوجــه  أثــر  عليهــم 

مقتطفات وثمار من دروس عقدية حول منهج التثبت في شأن الدين..

واحة
الدين

»إن ما يتداول ي بعض اأوساط 

من أن منطق الدين هو ااعتماد 

على دالة امعاجز واخوارق 

ليس صحيحاً، بل جّل اعتماد 

الدين �� خصوصا اإسام �� على 

حفيز العقل والتفّكر ي مضمون 

الدين وإثارة روح التأمل والتفكر 

لدى اإنسان«.
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النــادرة. والتصرفــات 
عرفــت  جتمعــات  ي  حجتهــم  ظهــرت  وقــد 
لتنطلــي  يكــن  فلــم  الباطلــة  اادعــاءات  أهــل 
وذلــك  قبيلهــا؛  مــن  يكــون  مــا  عليهــم 
اخلــق  علــى  البالغــة  احجــة  تقــوم  لكــي 

الرســالة. مدعــي  بصــدق 
وضــوح  انطمــاس  توجــب  فــرة  انقضــت  وإذا 
رســوًا  ســبحانه  اه  بعــث  تدرجــًا  الرســالة 
والشــبهة،  اللبــس  ورفــع  احجــة  إقامــة  آخــر 
الــذي  النــي حمــد )ص(  رســله  آخــر  فــكان 
كتابــه  ي  رســالته  حفــظ  ســبحانه  يّســر 
رســالة  خالــه  مــن  أنزلــه  الــذي  ـ  الكريــم 
بّينــًا ا لبــس  جميــع خلقــه ـ، حفظــًا تارخيــًا 

» . فيــه
مرة

علــى  تعتمــد  الدينيــة  امعرفيــة  الرؤيــة  ”إن 
والتعّبــد.. التعّقــل  دعامتــن: 

اإدراك  مســاحة  ي  فيكــون  التعّقــل   أمــا 
وراء  فهــو فيمــا  التعّبــد  وأمــا  الواضــح،  العقلــي 

امــدركات الواضحــة؛ مــن القضايــا الــي تقــع 
عنــد  الواضحــة  غــر  الرماديــة  امســاحة  ي 

اإنســاني. العقــل 
فمــن توّســع ي التعقــل ي غــر امســاحة الــي 
ي  وقــع  إدراكهــا  العقــل  شــأن  مــن  يكــون 
إى  التعبــد  ي  توســع  ومــن  وااشــتباه،  الوهــم 
إدراكهــا  العقــل  شــأن  مــن  الــي  امســاحة 
ي  بــكٍل  أخــذ  ومــن  اخرافــة،  ي  وقــع 

أصــاب. فقــد  حّلــه  وأحّلــه  موضعــه 
جااتــه  ي  التعبــد  علــى  ااعتمــاد  ي  وليــس 
بــل  اإنســاني،  اإدراك  شــأن  مــن  تنقيــص 
علــى  اإنســان  ُينِبــه  واقعــي  تعامــل  هــو 

اإدراكيــة.“ أدواتــه  ي  القصــور  جهــات 
مرة

»إّن اه ســبحانه م خلــق الكــون والكائنــات 
هــا  خلقــه  نظــام  كان  بــل  واحــدة،  دفعــة 
ُســنٍن  علــى  الشــيء  خلــق  أســاس  علــى 
يبلــغ  حتــى  الُســنن  تلــك  وفــق  تطويــره  ثــم 
اإنســان  خلــق  ي  كمــا   .. امنظــورة  الغايــة 
ينمــو  ثــم  جنينــًا  ليكــون  ملّقحــة  نطفــة  مــن 
جّهــزا  مكتمــًا  ويولــد  يكمــل  حتــى 

حتاجهــا. الــي  بــاأدوات 
حيــث  واأرض،  الســموات  خلــق  ي  وكــذا 
خلقهــا  ســبحانه  أّنــه  الكريــم  القــرآن  ي  ورد 
عــن  التعبــر  باليــوم  وامــراد  أيــام،  ســتة  ي 
اســتعماات  ي  ورد  كمــا  ـ  الزمنيــة  امرحلــة 
كمــا  جــدًا،  طويلــة  تكــون  وقــد  ـ،  العــرب 
َرِبــَك  ِعْنــَد  َيْوًمــا  ]َوِإَن  تعــاى:  قولــه  ي 
فيكــون  َتُعــُدوَن[؛  ــا  ِمَ َســَنٍة  َكَأْلــِف 
الــي  امراحــل  عــدد  إى  إشــارة  اأيــام  عــدد 

العظيمــة. الكونيــة  احــوادث  ترمهــا 
اخلــق  مــن  النحــو  هــذا  يكــون  وقــد 
شــأن  ذي  غــر  يبــدو  شــيء  خلــق  وهــو  ــــ 
حتــى  فيــه  عّبئــت  ســنن  وفــق  وتنميتــه 
علــى  القــدرة  علــى  أدّل  رائعــاًـ  مثــاًا  يكــون 
عمــًا  مباشــرة  امــرء  مــارس  فقــد  اإبــداع، 
ذلــك  ينتــج  نظــام  علــى  آلــًة  يصنــع  وقــد 
القــدرة،  علــى  دالــًة  أبلــغ  وهــذا  العمــل 
قــدرة  علــى  الشــريفة  اآيــات  نّبــه ي  َثــَم  ومــن 
ومتقــن  بديــع  شــيء  إخــراج  علــى  اخالــق 
ــِرُج  ]ُخْ تعــاى:  قــال  كمــا  يســر  شــيء  مــن 

اْمَِيــِت[. ِمــَن  ــَي  اْحَ
مرة

ســنن  واضــع  كان  أن  بعــد  ـ  تعــاى  اه  »إن 
احيــاة ومبدعهــا - ملــك التصــرف ي اأشــياء 
واأرض  الســماوات  ي  اإجابــة  خزائــن  ولــه 
علــى  واإعانــة  ااســتجابة  وهــذه  وجنودهمــا، 

: يــن حو
معلــن؛  وجــه  علــى  تكــون  أن  )أحدهمــا(: 
امعجــزات  خــال  مــن  احيــاة  ســنن  خــرق 
صــدر  مــا  نظــر  البّينــة،  واخــوارق  الواضحــة 
منــه تعــاى ي مقــام بيــان حقانيــة رســله أو ي 
مــا اتفــق مــن إكــرام بعــض أوليائه.و)اآخــر(: أن 
مــن  اأشــياء  التحكــم ي  خــال  مــن  تكــون 
الذهنيــة  اأمــور  دّفــة  توجيــه  عــر  بواطنهــا، 
غــر  بنحــو  ـ  معــّن  مســار  إى  والنفســية 
مطلوبــه،  حقــق  حتــى  ؛   - لإنســان  مشــهود 

اآيــة  ي  ورد  مــا  ذلــك  مــن  يكــون  وقــد 
عندمــا  موســى  أّم  إى  الوحــي  مــن  الشــريفة 
بوليدهــا  تصنعــه  مــا  ي  متحــرة  كانــت 
اه  فأهمهــا  فرعــون،  يقتلــه  أن  الــذي مكــن 
انقــاذه. يوجــب  مــا  قلبهــا  ي  وأوقــع  تعــاى 

أعلــى  كائــن  إى  االتجــاء  فــإن  ثــّم  ومــن 
مواطــن  ي  اإنســان  إســعاف  علــى  قــادر 
ي  غــرس  مــا  احاجــة،  وعــوارض  الضعــف 

حياتــه. تاريــخ  يؤكــده  كمــا  فطرتــه، 
التوجــه  هــذا  غــرس  مــن  اخالــق  كان  وإذا   
بإزائــه  فإنــه جعــل  اإنســان  نفــس  الفطــري ي 
روح  الرضيــع  ي  جعــل  كمــا  لــه،  اســتجابة 
االتجــاء إى اأم وجعــل ي اأم روح ااســتجابة 

عليــه.« والعطــف  لــه 
مرة

حبــة  عاقــة  باإنســان  اخالــق  عاقــة  »إن 
وتواصلهــم  لــه  معرفتهــم  حــب  فهــو  ووداد؛ 
آيــات  ي  ورد  وقــد  لنعمــه،  وتقديرهــم  معــه 
جــاه  ســبحانه  صفاتــه  مــن  أن  كثــرة 
امؤمنــن  خصــوص  وليــس  ـ  عامــة  النــاس 
واحلــم  واللطــف  والــود  والرأفــة  الرمــة   :-

. واحبــة
صاحــًا  يكــون  بنحــو  اإنســان  ُخلــق  وقــد 
بالعقــل  فــُزِود  وتعليمــه؛  وخاطبتــه  اه  معرفــة 
والتعّلــم  والتفكــر  اإدراك  أداة  هــو  الــذي 
فيــه  وغــرس  والبيــان  وامخاطبــة  والتعليــم 
عنــه  خفــي  مــا  وااســتطاع  ااطــاع  حــب 

والكائنــات. الكــون  شــؤون  مــن 
هــو  الــذي  الضمــر  فيــه  غــرس  أنــه  كمــا 
عــن  فضــًا  ــــ  لكونــه  اأخــاق  أســاس 
ــــ  أنفســهم  النــاس  بــن  العاقــة  تنظيمــه 
ورعايــة  جاهــه  بالشــكر  لشــعورهم  مّهــدًا 

معــه. اأدب 
هــذه  هــم كل  ســّخر  ذلــك  وراء  مــن  أنــه  ثــم 
التجــأوا  إذا  بإســعافهم  ووعــد  اإمكانــات  
هــم  يشــرحون  رســًا  هــم  وأرســل  إليــه، 

وآفاقهــا. احيــاة  حقائــق 
بــه  اإنســان  يعلــم  أن  حــب  ســبحانه  فهــو 
الشــكر  روح  جاهــه  يعيــش  وبــأن  وبأنعامــه، 
لياقــات  وفــق  معــه  ويكــون  واامتنــان 
اعتبــار  جــاء  َثــَم  ومــن  واأدب.  التواصــل 
]َوِإْن  تعــاى:  فقــال  ه  شــكرًا  اإمــان 
َهَدْيَنــاُه  ]ِإَنــا  وقــال:  َلُكــْم[  َيْرَضــُه  َتْشــُكُروا 
وقــال:  َكُفــوًرا[،  َوِإَمــا  َشــاِكًرا  ِإَمــا  الَســِبيَل 
وي  ِلَيْعُبــُدوِن[  ِإَا  َواْإِْنــَس  ــَن  اْجِ َخَلْقــُت  ]َوَمــا 
الكائنــات  ذكــر  بعــد  اآيــات  مــن  كثــر 
]َلَعَلُكــْم  قــال:  لإنســان  ســخرها  الــي 
علــى  ســبحانه  عتــب  وقــد  َتْشــُكُروَن[، 
هــو  كمــا  تعــاى  شــكره  عــدم  ي  اإنســان 
ٱَلــِذى  ٱَهُ  نعمــه:]  ذكــر  بعــد  فقــال  حقــه 
ٱلَســَماِء  ِمــَن  َوَأنــَزَل  َوٱْاْرَض  ٱلَســَمَٰواِت  َخَلــَق 
َلُكــْم  ِرْزًقــا  ٱلَثَمــَراِت  ِمــَن  ِبــِه  َفَأْخــَرَج  َمــاًء 
ٱْلَبْحــِر  ِفــى  ِلَتْجــِرَى  ٱْلُفْلــَك  َلُكــُم  َوَســَخَر 
َلُكــُم  َوَســَخَر  ٱَأْنَهــَر  َلُكــُم  َوَســَخَر  ِبَأْمــِرِه 
ٱَلْيــَل  َلُكــُم  َوَســَخَر  َداِئَبــِن  َوٱْلَقَمــَر  ٱلَشــْمَس 
ِإَن  ُصوَهــا  ُحْ َا  اَهِ  ِنْعَمــَة  َتُعــُدوا  َوِإْن  َوٱلَنَهــاَر 

َكَفــاٌر[. َلَظُلــوٌم  اْإِْنَســاَن 

واحة
الدين
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فهــو  عملــه  أثنــاء  كثــرا  يتكلــم  ا  كان 
عــن  فضــا  تطويــره  وحــاول  بــه،  مشــغول 
عــن  مســؤوا  كان  امطلوبــة،  بالدقــة  إجادتــه 
والتصديــر  ااســتراد  لعمليــة  اللوجســي  الدعــم 
أهــا  كان  ولكنــه  صعبــة،  جــد  مهمــة  وهــي 

جــدارة.  هــا 

| الناس مراهقون ي الدين وبعضهم ا يزال ي 
مرحلة الطفولة! |

مــن  ديــن  رجــل  وردنــا  حــن  القصــة  أتذكــر 
علــى  باأشــراف  ليقــوم  اأشــرف،  النجــف 
شــركتنا  عمــل  مــع  امتداخــل  الديــي  امركــز 

احــال. منتوجــات  تتــص  الــي 
اأعــراق؛  متنــوع  عراقــي  ككادر  كنــا 
وحتــى  الكــرد  مــن  وبعضنــا  عــرب  فبعضنــا 
فبــن  متنوعــة  أعــراق  مــن  كانــوا  الكــرد 
عراقيتنــا  ولكــن  فيلــي،  وآخــر  ســوراني 
انســانيتنا  قبلهــا  ولعــل  وإســامنا كان جمعنــا، 
نستشــعر  نكــن  فلــم  اأول،  اجامــع  هــي 
ماشــيا  بيننــا  امــزاح  حــو  علــى  إا  الطائفيــة 
وأحيانــا  العــراق،  اأم  بلدنــا  ي  جــري  مــا  مــع 
وحضــر  رمضــان  شــهر  ي  معــا  نفطــر  كنــا 
الســي  فيقــول  معــا  والســنة  الشــيعة  الفطــور 
يصلــون  اآن  ماعــي  أن  تعلمــون  هــل  مازحــا 

بعــد. نفطــر  م  وحــن  الراويــح 

قــد دعــا اموظفــن  الديــن  يــوم كان رجــل  وذات 
عنــد  ويعتــاد  حــدث  كمــا  منزلــه  ي  للغــداء 
هــذه  فــإن  اآخــر،  أحدهــم  يدعــو  أن  العراقيــن 
العراقيــة  بعاداتهــا  تلتــزم  كانــت  الشــركة 
أقصــى  ي  يقبــع  الــذي  البعيــد  البلــد  ذلــك  ي 
ميــع  توجــه  الغــداء  اســراحة  وعنــد  الغــرب، 
يذهبــوا  كــي  الشــركة  ســيارة  اى  اموظفــن 
مــن  القريــب  ـ  الديــن  رجــل  بيــت  للغــداء ي  معــا 
الشــركة ـ الــذي  كان معهــم مــا خــا صديقنــا 
مــاذا  قائــا:  الديــن  رجــل  فاســتوقفهم  كنجــي، 
تعــرف  ســريعا:  الــرد  فــكان  كنجــي؟  أرى  ا 
لقضيــة  دعوتــه  مــن  نتحــرج  وحــن  بــوذي..  أنــه 
وليــس  وائمنــا..  ي  يأتــي  ا  وهــو   .. طهارتــه 
يهتــم  وا  عملــي  فهــو  لــه؛  احــرج  باأمــر  ذلــك 
كان  فــإذا  حرجنــا؛  مــا  ويعلــم  اامــور،  هــذه 
ليــس  أنــه  معنــا؛  ويــأكل   لبيوتنــا  يأتــي  ا 
اى  ســيأتي  فكيــف  حتــى،  الكتــاب  أهــل  مــن 

ديــن؟ رجــل  منــزل 
مــن  الديــن  وأيــن  الديــن  رجــل  قــال  وعندهــا 
أكثــر  مــن  وهــو  معــا  نعمــل  صاحبنــا  ذلــك؟ 
العمــل  ي  ومثابــرة  ودقــة  التزامــا  النــاس 
للغــداء،  ندعــوه  وا  ومــرح  معــه  ونضحــك 
فقالــوا تعــرف ســيدنا الطهــارة.. فضحــك الســيد 
وقــال: إن النــي )ص( قــد بــال علــى ثوبــه صــي 
)صلــى  النــي  فقــال   ، فبكــى  امــرأة  فقرصتــه 

ا غداء
 إا مع
كنجي !

|  بقلم: عيسى الحسيني |

)كنجي( شاب عشريي ياباني 

اأصل برازيلي اجنسية، )كنجي( 

تعي ي اليابانية )الرجل الذكي( 

كما كان خرنا عند سؤالنا له عن 

معنى امه، وهو كان ذكيا ا ريب، 

وليس ي ذلك غرابة على الفرد 

الياباني، كان يعمل ي شركة 

عراقية لاستراد � ذات طابع ديي 

� ي الغرب البعيد، كان )كنجي( 

عبارة عن حاسوب يعمل بدقة بالغة 

وبالتزام حريص، كان يظل واقفا 

بباب الشركة اى أن حن موعد 

بدء العمل فيدخل وا خرج منها 

إا عند اسراحة الغداء، ويرجع 

بعدها ليزاول العمل بهمة اى آخر 

دقيقة.

قصة 
حقيقة
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يغســل،  ثوبــي  فهــذا  مهــا،   :  ) وآلــه  عليــه  اه 
الصــي. أوجعــت  قــد  ولكنــك 

اجلبوا لنا كنجي ا غداء من دون كنجي.

| ليس من الضرورة ان نتكلم ي الطب، بل 
وكذا ي الدين! |

عادتــه  علــى  الديــن  رجــل  وكان  اأيــام  مــرت 
يعامــل كنجــي كمــا البقيــة، وم حدثــه يومــا 
مــن  امراهقــون  يفعــل  لإســام كمــا  يدعــوه  أو 
تصرفــات  نســمي  أن  صــح  إذا  بــل  امتدينــن، 
دعــوة  إا  تكــن  م  فهــي  دعــوة  الديــن  رجــل 
وهــذا  وطيبهــا،  العشــرة  حســن  صامتــة 
اامــام  بــأن  يومــا  معتــه  حديــث  يذكرنــي 
وأوصيكــم  بقولــه:  اتباعــه  يوصــي  الصــادق 
تكونــوا  وأن  صحبتمــوه،  مــن  الصحبــة  حســن 

صامتــن. دعــاة  لنــا 
كنجــي  تســاءل  أن  عشــرة  طــول  بعــد  وحــدث   
الديــن؟  هــو  مــا  الديــن:  رجــل  وســأل  مــرة،  ذات 
تشــبه  قصــة  إنــه  ببداهــة:  الديــن  رجــل  فأجــاب 
جعلهــا  مــا  الواقعيــة  مــن  هــا  ولكــن  اخيــال، 

اإطــاق! علــى  واقعيــة  قصــة  أكثــر 
ي  ســنة   1400 قبــل  أنــه  كنجــي  يــا  تصــور 
اأوســط  الشــرق  صحــارى  مــن  نائيــة  منطقــة 
باأمانــة  يصفونــه  كانــوا  رجــل  ادعــى 
إليهــم  رســوا  بعــث  أنــه  بالصــدق  ويســمونه 

اأنبيــاء  كل  أن  وادعــى  خالقهــم،  اه  مــن 
وأن  ادعــوه،  فيمــا  صادقــون  ســبقوه  الذيــن 
ا  واقعــة  حقيقــة  هــي  اأخــرى  العــوام  تلــك 
ريــب فيهــا، وإْن كنــا ا نستشــعرها اان، وظــل 
بأســلوب  نثريــة  كلمــات  يقــرأ  ســنة   23 خــال 
متفــرق  وبشــكل  عليهــم،  جديــد  باغــي 
مــن  الكثــر  هنــاك  يكــن  وم  ومتقطــع، 
ااصقــاع،  تلــك  ي  والكتابــة  القــراءة  يعــرف 
بســت  التاريــخ  مصــادر  بعــض  عدتهــم  حتــى 
تكــن  فلــم  الصحــارى،  تلــك  أرجــاء  ي  أنفــار 
حــدث  وإذا  دائمــا،  تــدون  الكلمــات  تلــك 
طــرف  علــى  ســتكتب  فإنهــا  وكتبــت  ودونــت 
جريــدة  علــى  او  حجــر،  علــى  تنحــت  او  عظــم، 
صــور  مــن  ذلــك  وحــو  يابــس،  عــذق  او  خــل، 
وم  الرجــل  هــذا  ومــوت  البدائيــة،  الكتابــة 
صــدور  ي  بقــي  بــل  قالــه،  مــا  أحــد  جمــع 
الذكــر. الســالفة  التدويــن  اماكــن  وي  البعــض 

أكثــر  بعــد  )فلوجــل(  أمانــي  رجــل  يأتــي  ثــم 
اإســام  دراســة  حــاول  وهــو  ســنة   1300 مــن  
دقيقــون،  اامــان  فــإن  تعــرف  وكمــا  والقــران 
الدقــة  ي  اليابانيــون  ايهــا  يضاهونكــم  ا  نعــم 

. هههــه
يــدرس  ولكــي  اامانــي  العــام  هــذا  يأتــي 
والفــاظ  مفــردات  اســتقصاء  يضطــر  القــران 
مفهرســا  معجمــا  فيعــد  الكريــم  القــران 

مــن  الكثــر  تتضــح  يومهــا  ومــن  ألفاظــه 
العــرب  جيــل  كان  فــإن  اجيــل،  هــذا  البدائــع 
لغتــه  بباغــة  انبهارهــم  بالقــران  آمنــوا  الســابق 
يستشــعرها  اللغــة  ي  اأمعــي  إا  يعــد  م  الــي 
هــي  اماضــن  علــى  العصيــة  اارقــام  لغــة  فــإن 

الزمــن. هــذا  اهــل  جــده  مــا  اســهل 
امبعثــرة  الكلمــات  تلــك  ي  وجدنــا  تصــور 
ان  تتناســب  ا  جــدا  غريبــة  رقميــة  تنســيقة 
دعــوى  ادعــى  بــدوي  مــن  صــدرت  تكــون 
كلمــة  عــدد  ان  فوجدنــا  كاذبــة  خياليــة 
مــرة وكــذا نقيضهــا  الشــيطان وردت مبعثــرة 68 
وردت  وااخــرة  والدنيــا  امائكــة،  كلمــة 
كلتاهمــا 115 مــرة، وغرهــا بــل وان عــدد كلمــة 
 365 الســنة  ي  اايــام  بعــدد  ذكــرت  مفــردة  يــوم 
 30 ذكــرت  امفــردة  غــر  يــوم  وكلمــة  يومــا، 
شــهر  وكلمــة  الشــهر،  ي  اايــام  بعــدد  مــرة 
ذكــرت متفرقــة 12 مــرة أي بعــدد أشــهر الســنة، 

مــرة.  12 ذكــر  اإمامــة  مصــدر  وان 
فــإذا  امامــا   12 ســيخلفه  انــه  احاديثــه  واشــارت 
وزعهــا  الــي  كلماتــه  عــد  ي  خارقــا  كان 
حــظ  وم  متفرقــة  مناســبات  ي  23عامــا  ي 
ايضــا ي  خارقــا  فهــل كان  امنضبــط  بالتدويــن 

موتــه!؟ بعــد  لعددهــم  توقعــه 
تؤمــن  ان  جــب  انــك  لــه  يقــل  وم  يدعــه  م 
معتقــده،  ســوء  عــن  معــه  يتحــدث  وم  بديننــا 
وبشــكل  ببســاطة  ســؤاله  عــن  اجــاب  فقــط 

كنجــي. يتوقعــه  يكــن  م 
| كيف نبلغ اُحُلم؟ |

كنجــي  أحبــه  الــذي  الديــن  رجــل  ســفر  حــان 
وظــل  الشــرق،  اى  بعيــدا  وســافر  كثــرا، 
التواصــل  وســائل  بواســطة  معــه  يتواصــل  أحيانــًا 

الصــادم!! كنجــي  وفــاة  خــر  باغتــه  أن  إى 
عمــره  مــن  العشــرينيات  ي  )كنجــي(  ربــاه  يــا 
مــن  برازيليــة  شــابة  لتــوه  خطــب  قــد  وكان 
جنــب  جلــس  وهــو  فجــأة  مــات  أمانيــة،  أصــول 
ذاهبــون  وهــم  الســيارة،  ي  الشــركة  مديــر 
صدمــة  كانــت  ااســراحة!!  وقــت  ي  للغــداء 
وبكــى  القلــب،  الطيــب  العجــوز  الشــركة  مديــر 
مــا  ولكــن  اخــد،  عليــه  ولطــم  كنجــي  علــى 

احيــاة!! كنجــي  فــارق  فقــد  منــاص  مــن 
موظفــي  أحــد  شــاهد  أشــهر  عــدة  وبعــد 
الشــركة رؤيــا ي منامــه وهــي أن كنجــي كان 
لإمــام  رايــة  حمــل  وهــو  فخــور  أنــه  يظهــر 
برجــل  مســرعا  اموظــف  واتصــل  احســن، 
الغريبــة  الرؤيــا  تلــك  لــه  ليفســر  النجفــي  الديــن 
لنــواح  تفســرات  هنــاك  لعــل  البــوذي،  ي صديقــه 
ختلــف  ا  مــا  ولكــن  الرؤيــا،  هــذه  مــن  عــدة 
معانــي  أهــم  مــن  أن  تفســرها  مــن  اثنــان  فيــه 
النفســي  اانعــكاس  ذلــك  هــي  الرؤيــا  تلــك 
امســلم  اموظــف  قلــب  ي  تواجــد  الــذي  الطيــب 
الديــي  النضــج  إنــه  البــوذي،  )كنجــي(  جــاه 
الكثــر  يصــر  الــي  الدينيــة  امراهقــة  وعبــور 

طامورهــا! ي  البقــاء  علــى 

قصة
حقيقة
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اأحــد  يــوم  مــن  الشــمس  غــروب   بعــد 
أفــق  ي  اهــال  موقــع  يكــون   2016/10/2
درجــة   11 مــن  أكثــر  بارتفــاع  النجــف  مدينــة 
الرؤيــة  وتكــون  أعــاه  الشــكل  ي  كمــا 

. مكنــة

يســر جلــة النجــف اأشــرف أن تســاعد 
توقيتــات  حديــد  ي  القــراء  الســادة 
مدنهــم. القبلــة  وتوقيــت  الصــاة 

والدولــة  امدينــة  اســم  أرســل  فقــط 

 )009647807790073( الرقــم  علــى 
أو  تلغــرام،  أو  نصيــة،  )رســالة  بواســطة 
ااميــل:  علــى  او  فايــر(.  أو  أب،  واتــس 

najafmag@gmail.com

التقويم الفلكي

الوقت امدينةت
ساعة، دقيقة، ثانية 
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 2016 اأول  تشــرين   /2 اأحــد  يــوم  ي 
العــام  دول  ي  اهــال  وضــع  ســيكون 

: لــي لتا كا
الــي  امنطقــة  وهــي  احمــراء  امنطقــة 
يتوقــع أن يــرى فيهــا اهــال بيســر، وتشــمل 
اليابــان  مــن  وجــزءا  ونيوزلنــدا  أســراليا 
غــرب  بلــدان  وكل  والصــن  والكوريتــن 
وإندونيســيا  كماليزيــا  اجنــوب  ي  آســيا 
ووســط  جاورهــا  ومــا  واهنــد  وبنغاديــش 
وباكســتان  وأفغانســتان  كإيــران  آســيا 
أوربــا  ووســط  وجنــوب  وتركمنســتان 

العربــي  الوطــن  وكل  والغربيــة،  الشــرقية 
اجنوبيــة،  أمريــكا  وكل  وأفريقيــا 
الوســطى  واأجــزاء  امتحــدة،  والوايــات 

كنــدا. مــن  واجنوبيــة 
لنــوع  وتابعــة  حتملــة  الرؤيــة  وســتكون 
الصفــراء  امناطــق  ي  اجويــة  الظــروف 
كنــدا  مــال  مــن  جــزءا  تشــمل  الــي 
ومــا  امتحــدة  كامملكــة  أوربــا  ومــال 
دول  مــن  وبعضــا  الشــرق،  مــن  حاذهــا 
الشــمالي  واجــزء  الصــن  مــال  آســيا 

اليابــان.  مــن 

كل  ي  غالبــا  القبلــة  حديــد  مكــن 
طريــق  عــن  الســنة  أيــام  مــن  يــوم 
يومــن  ي  وليــس  ظلهــا،  أو  الشــمس 
ولكــن  البعــض،  يتوهــم  كمــا  فقــط 
يــوم  إى  شــهريا  سنشــر  لاختصــار 

متفرقــة  مــدن  ولعــدة  الشــهر  مــن  واحــد 
العــام.  ي 

 ، م   2016/9/30 يــوم  ي  القبلــة  جــدول 
مزيــد  ووضعــت  الثوانــي  إهمــال  مكــن 

الدقــة. مــن 

6132027السبت

7142128اأحد

18152229ااثنن

29162330الثاثاء

3101724اأربعاء 

4111825الخميس

5121926الجمعة

|  موقع اهال |
لشهر حرم احرام 1438هـ

| حديد القبلة بواسطة ظل الشمس لبعض اأمكنة ي العام |
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صدر حديثً الجزء 9-10 من مجلة دراسات علمية

مراكز التوزيع في العراق
- النجف اأشرف ـ شارع الرسول )ص( ـ دار البذرة للطباعة والنشر  

    هاتف: 07802450230
- بغداد ـ شارع المتنبي ـ دار الكتاب العربي ـ هاتف: 07901419375

للتواصل وااستعام:
العراق- النجف اأشرف: شارع الرسول )ص( 

المدرسة العلمية )اآخوند الصغرى(. 
أو: شارع السور – جنب مكتبة اإمام الحسن )ع( - ص. ب: )293(.

موبايل: 7800093930 )964+(
   www.drasat.org :الموقع اإلكتروني

info@drasat.org :البريد االكتروني

مراكز التوزيع خارج العراق
إيران :

-  قم المقدسة ـ خيابان ارم ـ انتشارات اإمام الخوئي )قد( - 
    هاتف: 37838212 )025(

- قم المقدسة ـ الرافد للمطبوعات ـ هاتف: 00989125514426
لبـنـان :

- بيروت ـ بئر العبد ـ دار المؤرخ العربي ـ هاتف: 544805 ) 01(
البحرين :

- المنامة  ـ )جد حفص/ السهلة( ـ مكتبة فخراوي للطباعة والنشر والتوزيع - ص. 
ب )1643( ـ هاتف: 17593255)00973(


