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أول الكالم

ليث الموسوي
ــة أدوات  ــغول بصناع ــو مش ــيطة وه ــذه البس ــى ه ــان عل ــذ أن دّب اإلنس من

ــات. ــوا أو مجاع ــرادًا كان ــه أف ــي جنس ــن ب ــه م ــن حول ــى م ــة عل تأثريي
وكلمــا تقادمــت العصــور وتطــورت ملــكات البشــر زاد االهتمــام واإلصــرار 

علــى امتــاك قــوى التأثــري املباشــر علــى توجهــات الطواقــم البشــرية.
وبســبب االنفتــاح املجتمعــي يف عصرنــا احلاضــر الــذي كفلتــه تقنيــة التواصل 
ــذه  ــع ه ــري م ــب أدوات التأث ــّح أن تتناس ــن املل ــح م ــة أصب ــال احلديث واالتص
التقنيــة اآلخــذة بالتطــور بشــكل مذهــل وســريع حــى باتــت تبتــي وجبميــع 

مفاصلهــا علــى الثيمــة التفاعليــة تاركــة وراءهــا أســلوب التلقــن اجلامــد.
وآخر ما اصطنعته هذه التقنية هي ما تعرف بـ)القوى الناعمة(.

وقــد عّرفهــا املتخصصــون بأهنــا )القــدرة علــى احلصــول علــى مــا تريــد عــن 
طريــق التأثــري واجلاذبيــة بــدال عــن اإلرغــام(.

ومــا أروعهــا مــن خطــوة وِمكنــة تدفــع اإلنســان إىل اختــاذ الُســبل اإلنســانية 
القوميــة لعــرض مالديــه مــن أفــكار أو ثقافــات.

وهــي بالطبــع توافــق مــا دعــت إليــه الســماء حــن أرشــدت إىل هــذا املضمون 
اإلنســاين بـــ)اْدُع ِإَلــى َســِبيِل َربِّــَك ِباْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َوَجاِدْلُهــْم 

ِبالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُن(.
وروعــة توجــه )القــوى الناعمــة( يكمــن يف االلتــزام بصناعــة التأثــري واجلاذبيــة 

واالبتعــاد عــن اإلرغــام والقســر ســواء كان فكريــا أو جســديا.
وإن كّنــا ـ ولألســف الشــديد ـ مل نّطلــع إال علــى الــزر اليســري الــذي يتخــذ 
ــا  ــى عناصره ــام عل ــاظ الت ــع احلف ــري م ــلوبا للتأث ــة( أس ــوى الناعم ــن )الق م

ــة وعــدم اإلرغــام(. األساســية وهــي )اجلاذبي
أمــا الســواد األعظــم فهــو غــارق بــن التوســع بثيمــة اجلاذبيــة وبأبشــع صــور 
ــة  ــل إىل غاي ــاين ليص ــاء واألدب اإلنس ــة واحلي ــن اللياق ــة ع ــع اخلارج التوس

ــري! التأث
وبن اإلفراط بالتدليس وتشويه احلقائق للنيل من فكر اخلصم!

ــكل  ــلون وب ــرف يتوس ــر املتط ــاب الفك ــددين وأصح ــن أن املتش ــا ع فض
ــى  ــام اخلصــم عل ــاظ إلرغ ــذاءة األلف ــاب الفكــري والقســر وب وســائل اإلره

ــوار! ــن احل ــي ع ــر والتنح التقهق
وهبذا أصبحت تطبيقات أداة )القوى الناعمة( حربا على ورق !

فعلــى مــن تقــع مســؤولية االلتــزام بعناصــر وُأســس )القــوة الناعمــة( والعــودة 
هبــا إىل أن تكــون أداة إنســانية فاعلــة هدفهــا التأثــري جباذبيــة ودون إرغــام ؟!

سؤال البد له من إجابة..

سؤال
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رئيس التحرير 

ليث املوسوي

مدير التحرير 

غيث شرب

احملررون

سليم اجلبوري عدنان الياسري 
هدى فاضل باسم الساعدي 

التنفيذ الفين 

فائق العابدي

التكسي النهري
مشروع بدأ خيطو خطواته األوىل 
وإذا ما كتب له النجاح فسيكون 
نقطة مهمة يف تطور قطاع النقل 

والسياحة يف البلد.

قرية رجوكان
قرية يف النرويج مل تشرق عليها 

الشمس منذ تأسيسها واآلن وبعد 
100 سنة من تأسيسها ستشرق 

عليها الشمس ألول مرة.

اجتاهات شيخوخة السكان 
تعترب مشكلة تعكس قلة اخلصوبة 
وقلة االنتاج البشري يف املجتمع، 

النجف االشرف ستقوم بتقدمي 
آخر االحصائيات يف هذا الشأن.

آلة الزمن  
فترة الساجقة فترة مظلمة عصيبة 

مرت هبا بغداد حياول الكاتب 
بيان بعض االنتهاكات اليت قام هبا 

هؤالء.

أبواب العدد 
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ــة  ــات العامـ ــر بالعاقـ ــة التأثـ فطريقـ
والروابـــط االثنينيـــة أو املجموعيـــة 
ــا  ــة مـ ــيًا بصمـ ــاًء نفسـ ــي إحيـ تعطـ
ـــال  ـــن خ ـــون م ـــؤالء املضلل ـــده ه يعتق
ــى  ــذي يطغـ ــي الـ ــط االجتماعـ الترابـ
ـــع،  ـــن اجلمي ـــة ب ـــات العام ـــى العاق عل
وســـتكون كذلـــك للبيئـــة العامـــة 
وأثرهـــا يف خلـــق األجـــواء املســـاعدة 
ـــر  ـــاالت، فتأث ـــذه الض ـــي ه ـــى تلق عل
ـــون  ـــن حيمل ـــخاص الذي ـــض باالش البع
ـــي  ـــة تلق ـــات خمتلف ـــا وتوجه ـــكارًا م اف
بظاهلـــا علـــى إمكانيـــة التصديـــق 
هـــؤالء،  يتبنـــاه  الـــذي  بالطـــرح 
يف  ســـتكون  احلقيقيـــة  واملشـــكلة 
ـــن  ـــدة م ـــر ع ـــوط لظواه ـــق املغل التطبي
ـــاب  ـــق أصح ـــن طري ـــا ع ـــال تلقيه خ
ـــال  ـــن خ ـــك م ـــة وذل ـــاوى الباطل الدع
احنصـــار القنـــوات املعرفيـــة يف اجتـــاه 
ــة  ــرف مبعرفـ ــا يعـ ــو مـ ــد وهـ واحـ
احلـــق مـــن خـــال الرجـــال، وليـــس 
العكـــس وهـــذه مشـــكلة خّلفـــت 
مـــن ورائهـــا العديـــد مـــن املشـــاكل، 
اختـــاط  ذلـــك  مـــن  واألخطـــر 
ـــا  ـــى أهن ـــض ح ـــا ببع ـــم بعضه املفاهي
ــل  ــة يف التعامـ ــة معكوسـ ــج رؤيـ تنتـ
مـــع العقيـــدة وتشـــخيص التكليـــف 
ـــاء أو  ـــه العلم ـــن علي ـــذي ُيع ـــي ال الدي
ـــذي  ـــامل ال ـــان الع حيـــدده يف بعـــض االحي
ـــن  ـــري م ـــى الكث ـــن شـــأن ان يقـــف عل م

مقاالت

معرفة احلق بالرجال وليس العكس
األزمة المعرفية الخطيرة

استوقفتين كلمات اإلمام علي 

عليه السالم ألجد فيها ضاليت، 

إذ من اجلدير باالهتمام أْن 

يبحث املرء يف تراثياته ليجد 

احللول لكثري من األزمات، 

ولعل ما جيده املتابع ألقوال 

اإلمام أمري املؤمنني عليه 

السالم، تنفتح أمامه الكثري من 

الرؤى والتوجهات اليت كانت 

خافية عليه بسبب انعدام 

الرؤية أو عدم وضوحها.

 وســـيقف املـــرء أمـــام كلمـــٍة خالـــدة 
ـــوص،  ـــة باخلص ـــات املعرفي ـــاجل األزم تع
ـــي  ـــان، فف ـــا باتق ـــل معه ـــة التعام وكيفي
معـــرض اشـــارته أكـــد اإلمـــام أمـــري 
ــة  ــام أن معرفـ ــه السـ ــن عليـ املؤمنـ
ــة  ــال معرفـ ــن خـ ــأيت مـ ــق ال تـ احلـ
ــرؤى  ــد تلتبـــس الـ ــل قـ ــال، بـ الرجـ
ــا  ــن القضايـ ــد مـ ــكار يف العديـ واألفـ
ـــل  ـــأهنا أن تعّرق ـــن ش ـــيت م ـــعبة ال املتش
املســـرية املعرفيـــة لـــدى اإلنســـان، 
ــن اهلل  ــام: »إن ديـ ــه السـ ــه عليـ فقولـ
ـــق،  ـــة احل ـــل بآي ـــال، ب ـــرف بالرج ال يع
اعـــرف احلـــق تعـــرف أهلـــه« وهـــي 
أروع مـــا ميكـــن لإلنســـان أن جيـــده يف 
ــه  ــه الكـــوين الـــذي تترتـــب عليـ حبثـ
ــاهلل  ــاط بـ ــة، فاالرتبـ ــات املعرفـ مازمـ
ـــي  ـــاد والتعاط ـــح االعتق ـــاىل وتصحي تع
ـــول  ـــن الوص ـــا يضم ـــبهات مب ـــع الش م
ـــأهنا  ـــن ش ـــيت م ـــة ال ـــول احلقيقي إىل احلل

أن تنقـــذ اإلنســـان مـــن الضـــال.
ـــذه  ـــت ه ـــة بات ـــة املهدوي ـــي القضي  فف
الظاهـــرة شـــاخصة يف احليـــاة العامـــة، 
فالدعـــاوى الباطلـــة املضللـــة الـــيت 
افتعلهـــا البعـــض أوقعـــت الكثـــري يف 
ــكلة  ــة، ومشـ ــبهات الباطلـ ــخ الشـ فـ
ــة  ــع املعرفـ ــوا مـ ــم تعاملـ ــؤالء أهنـ هـ
عـــن طريـــق التلقـــي الذوقـــي الـــذي 
يتأثـــر بـــه هـــؤالء، فضـــًا عـــن 
العوامـــل الضاغطـــة يف هـــذا الشـــأن، 

السيد حممد علي احللو
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ـــف  ـــا التكلي ـــيت يتنجـــز فيه ـــة ال ـــع الظني الوقائ
ــن  ــا مـ ــيت يتلقاهـ ــة الـ ــكام اليقينيـ أو األحـ
ـــد  ـــك جت ـــث أن ـــة، يف حي ـــا املعصومي مصادره
ـــة  ـــة الواقعي ـــم الرؤي ـــب عنه ـــن تغي ـــري مم الكث
يف تشـــخيص العـــامل احلقيقـــي، فيتخيـــل أن 
ـــذا  ـــون ه ـــن ميثل ـــم الذي ـــن ه ـــن املدع الضال
ـــذا  ـــى ه ـــامل عل ـــق الع ـــعى لتطبي ـــوم ويس املفه

املصـــداق أو علـــى غـــريه.
 هـــذه األزمـــة املعرفيـــة الـــيت يعيشـــها 
ـــؤالء  ـــذ هب ـــأهنا أن تأخ ـــن ش ـــيت م ـــض وال البع
ــم  ــة ال توقفهـ ــة ضالـ ــات اعتقاديـ إىل متاهـ
ــة،  ــن ضالـ ــم مـ ــدى وال تنجيهـ ــى هـ علـ
ومـــا اكثـــر هـــؤالء يف زماننـــا مـــن أولئـــك 

ــاوى  ــاء إىل الدعـ ــوا يف االصغـ ــن تورطـ الذيـ
ــة الـــيت جذبـــت البعـــض  ــة الباطلـ املهدويـ
بســـبب الفـــراغ العقائـــدي والعلمـــي، 
بـــل والضيـــاع الفكـــري الـــذي تســـبب يف 
العديـــد مـــن األزمـــات الفكريـــة الـــيت مـــن 
شـــأهنا أن تقـــوض البنيويـــة العلميـــة الـــيت 
البـــد أن يتوافـــر عليهـــا املجتمـــع، وبذلـــك 
ـــة  ـــة املغلوطـــة يف تلقـــي املعلوم ســـتكون املعرف
مـــن خـــال مصـــادر العلـــم لنتعـــرف 
ــم،  ــال اعتقاداهتـ ــن خـ ــال مـ ــى الرجـ علـ
ال أن تتعـــرف علـــى العقيـــدة مـــن خـــال 
الرجـــال.. اصحـــاب الضـــاالت والدعـــاوى 

الباطلـــة.

مقاالت

»إن دين اهلل ال يعرف 
بالرجال، بل بآية احلق، 

اعرف احلق تعرف أهله« 
وهي أروع ما ميكن 

لإلنسان أن جيده يف حبثه 
الكوني الذي ترتتب عليه 

مالزمات املعرفة«
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الراقيــة ومــن  الدراميــة   خــال األعمــال 
للنشــاطات  املباشــرة  التغطيــة  خــال 

. ميــة ا إلجر ا

اجلرمية إنتاج 
 مــن هنــا اصبحــت  هنــاك عاقة بــن العنف 
وبــن وســائل االعــام فوســائل اإلعــام 
خاصــة املرئيــة منهــا أصبحــت تنتــج اجلرميــة 

ــن  ــة ب ــك يف أن العاق ــاك أدىن ش ــس هن لي
عاقــة  هــي  واإلعــام  األمــن  مــن  كل 
املختلفــة  بوســائله  فاإلعــام  ارتباطيــة، 
يلعــب  واملرئيــة  واملســموعة  املقــروءة 
دعــم  يف  بفعاليــة  ويؤثــر  بــارزًا  دورًا 
كافــة  علــى  األمنيــة  األجهــزة  عمــل 
يف  جوهريــة  أداة  أنــه  كمــا  املســتويات 
التوعيــة بعواقــب اجلرميــة وخماطرهــا مــن 

ــك أجــري  ــف أشــكاله، لذل ــف مبختل والعن
عــدد هائــل مــن الدراســات والبحــوث 
ــي  ــة، وع ــج التلفزيوني ــار الربام ــم آث لتقيي
مشــاهد  بآثــار  البحــوث  هــذه  أكثــر 
وانعكاســات  األطفــال  علــى  التلفزيــون 
ذلــك علــى التنشــئة االجتماعيــة يف املراحــل 
األوىل مــن العمــر، وتــدور هــذه الدراســات 
أساســين  علــى حموريــن  عامــة  بصــورة 

دور اإلعالم في  الحفاظ على أمن المجتمع
الدكتور حسني لفتة حافظ

أصبح اإلعالم في الوقت الحاضر ضرورة البد منها خاصة بعد التطور الهائل في وسائل االعالم وسهولة وصول 

المعلومــة إلى المواطن؛ لذا وجب التنّبه الى نوعّية اإلعالم واألهــداف والغايات التي تقف وراءه بغية تحصين 

المجتمع من اإلعالم الضار وحتى تساهم وســائل اإلعالم بصفة عامة واإلعالم األمني بصفة خاصة في العمل 

على الحد من الجريمة والوقاية منها، عليها أن تقوم بواجباتها في التنشــئة االجتماعية السوية الهادفة ألفراد 

المجتمع، ونشر الوعي األمني بين الجماهير والعمل على التصدي لثقافة الجريمة في المجتمع.

مقاالت
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ــة  ــتوى اجلرمي ــى مس ــاز عل ــار التلف ــا آث مه
ــة، وال  ــة اإلخباري ــة التغطي ــف، وطبيع والعن
ــاز  ــج التلف ــف يف برام ــر العن ــك أن توات ش
مدعــاة  أصبــح  قــد  الغــرب  يف  املنتجــة 
للقلــق يف مجيــع األوســاط االجتماعيــة يف 

ــامل. الع
اجلديــر ذكــره ان لإلعــام دورًا آخــر اجيابيــًا 
عقــول  خياطــب  اإلعــام  أن  يف  يتمثــل 
اجلماهــري لذلــك يعتــرب وســيلة أساســية 
ــة الفكــر، كمــا يعمــل  ــة وتنمي لنشــر الثقاف
اإلعــام علــى إيصــال األخبــار واملعلومــات 
ــجيع  ــة وتش ــادة املعرف ــدف زي ــري هب للجماه
واملهــارات  املعــارف  واكتســاب  التعلــم 
وخــربات  معلومــات  علــى  واحلصــول 
جديــدة تســاعد علــى االرتقــاء بثقافــة الفــرد 
واملجتمــع، ومــن هنــا ميكــن القــول أن 
اإلعــام يقــوم مبهمــة ثقافيــة جليلــة تتمثــل 
واملعلومــات  املتقدمــة  األفــكار  نشــر  يف 
احلديثــة والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي 
ــل  ــة ونق ــو األمي ــم وحم ــة إىل التعلي باإلضاف
األجيــال وغــرس  الثقــايف عــرب  التــراث 

القيــم االجتماعيــة والوطنيــة النبيلــة.

التنموي اإلعالم 
ــام  ــه االع ــق علي ــر يطل ــوع آخ ــاك ن وهن
ــوي عنصــرا  ــام التنم ــل اإلع ــوي وميث التنم
ــا وفاعــا يف املجتمــع يشــتمل  مهمــا وحيوي
علــى حتقيــق أهــداف وغايــات سياســية 
وإعاميــة وهــي ال تكتفــي عنــد هــذا احلــد، 
ــية  ــات األساس ــك إىل املهم ــدى ذل ــل تتع ب
ــر  ــاس والتصــدي للظواه ــاة الن ملامســة حي

ــاد. ــلبية والفس الس
ــع  ــوي يف املجتم ــام التنم ــة اإلع ــربز أمهي  ت
التنميــة  اســهامه يف عمليــة  مــن خــال 
واالقتصاديــة  السياســية  أشــكاهلا  جبميــع 
واالجتماعيــة والثقافيــة وغريهــا. فهــو يقــوم 
ــوي  ــط التنم ــر املخط ــة ونش ــد ومتابع برص
املشــاركة  يف  الفــردي  الوعــي  وتفعيــل 

الفاعلــة واهلادفــة. 
ويرتبــط تطــور أداء اإلعــام التنمــوي ارتباطًا 
ــا  ــن أوضاعه ــدول يف حتس ــة ال ــًا برغب وثيق

إىل  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
ــام  ــائل اإلع ــك وس مســتوى أفضــل، ومتتل
عمليــة  يف  املســامهة  مســؤولية  التنمــوي 
التنميــة، وخاصــة بعــد أن أصبحــت وســائل 
ــات،  ــلوك واالجتاه ــكار والس ــري يف األف للتأث
ووســائل مســاعدة يف التعليــم والتوجيــه 
املســتحدثة،  األفــكار  ونشــر  والتثقيــف، 
ــة  ــات التنموي ــض املؤسس ــت بع ــد حقق وق
اســتخدام  يف  ملحوظــا  جناحــا  املحليــة 
بعــض  يف  املســامهة  يف  اإلعــام  وســائل 

ــة. ــاالت التنمي جم
ــايب  ــريه االجي ــوي بتأث ــام التنم ــز االع يتمي
املتعاظــم فهــو يســاهم يف بنــاء العقــول 
ــره يف  ــم أث ــد تعاظ ــك فق ــوس، وبذل والنف
ــاس  ــموم الن ــن هـ ــرب ع ــو يع ــة فه التنمي
وحتدياهتــم ويقتــرب مــن مشــاكلهم وحيظــى 
علــى  تقــع  وبالتــايل  وقبوهلــم.  بثقتهــم 
عاتــق االعــام التنمــوي مســؤولية املشــاركة 

مــن  نابعــة  تنمويــة  مفاهيــم  انضــاج  يف 
التحديــات املرتبطــة باملواطنــن واالبتعــاد 
قــدر املســتطاع عــن املفاهيــم املســتوردة 
تطويرهــا  دون  مــن  هــي  كمــا  ونشــرها 
ــي.  ــع املحل ــة للواق ــح مائم ــا لتصب واغنائه
ــن  ــددة، م ــؤدي أدوارًا متع ــك ي ــو بذل وه
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
ــى  ــع عل ــاح املجتم ــاهم يف انفت ــة تس وبيئي
تســاهم  كمــا  حديثــة،  ومبــادئ  أفــكار 
توعيتــه علــى مصاحلــه وحثــه علــى  يف 
وتســاعد  البدائــل.  االجتهــاد حبثــا عــن 
التقنيــات احلديثــة علــى تنميــة وتطويــر 

ــه.  ــن أدائ ــدور وحتس ــذا ال ه
ــؤول  ــام مس ــو إع ــوي ه ــام التنم إن اإلع
الرســالة  وتوجيــه  القضايــا  طــرح  عــن 
وتوضيــح االهــداف، ويدعــو إىل التغيــري مــن 
ــال  ــن خ ــة، وم ــف والتوعي ــال التثقي خ
خطــط وبرامــج معــّدة بعنايــة وبتنســيق مــع 
ــى  ــد عل ــدين، ويعتم ــع امل ــات املجتم منظم
ــة واخلــرب ونشــر اآلراء بشــكل  نقــل املعلوم

ــل. ــداد التحالي ــي، وإع موضوع
والشــق اآلخــر مــن املقالــة  والــذي لــه 

عاقــة بأمــن وســامة املجتمــع هــو:

طغيــان املظاهر املادية وانعكاســاتها 
الســلبّية على اجملتمع

  نقصــد باملظاهــر املاديــة تلــك املظاهــر 
املنبثقــة مــن التصــور املــادي، أي القيــم 
الــيت تأخــذ يف حســباهنا حاجــات وتطلعــات 
ــة، علــى اعتبــار أهنــا وحدهــا  اإلنســان املادي
ــى  ــي فيبق ــب الروح ــا اجلان ــودة، أم املوج
عرضــة لإلمهــال ألنــه ليــس معترًفــا بــه 
النســق  إطــار  يف  يبــدو  ومــا  أصــًا... 
ــه ال  ــة، فإن القيمــي الغــريب ذا مســحة روحي
حيمــل تلــك الصفــة عــن حــق، ألنــه يفتقــد 
ــده  ــيت مت ــة ال ــة احلق ــحنات الروحي إىل الش
ــد يتحــدث  ــوة الوجــود واالســتمرار، فق بق
بعــض  عــن  املــادي  التصــور  أصحــاب 
املعــاين اإلنســانية كالعــدل واحلريــة واملســاواة 
ــذه  ــن ه ــا، ولك ــرم وغريه ــاون والك والتع
ــب  ــاب اجلان ــا يف غي ــد مضموهن ــم تفق القي
الثــري  الــذي يشــكل معينهــا  الروحــي 

ال شك أن تواتر العنف يف 
برامج التلفاز املنتجة يف 
الغرب قد أصبح مدعاة 
للقلق يف مجيع األوساط 

االجتماعية يف العامل

تقع على عاتق االعالم 
التنموي مسؤولية 
املشاركة يف انضاج 

مفاهيم تنموية نابعة 
من التحديات املرتبطة 

باملواطنني

مقاالت
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ــا  ــون هل ــن يك ــذي ل ــم، ال ــا الدائ ورصيده
ــود.   ــه وج ــن دون م

إّن القيــم التربويــة اإلســامّية ال ميكــن أن 
تنفصــل عــن الشــرع، فهــي بالشــرع تقــوم 
ــان  وتعطــي ُأكلهــا، وبغــريه ال يقــوم هلــا كي
وال ينتشــر هلــا إشــعاع يف دنيــا اإلنســان. إال 
ــا حــن  ــد جــاء عليه ــة اإلســامية ق أن األم
ــك  ــا بذل ــه ارتباطه ــدت في ــر، فق ــن الده م

املعــن اخلالــد مــن القيــم، يف زمحــة الصــراع 
احلضــاري الــذي أفلتــت فيــه الزمــام... وكــم 
ناهلــا مــن التخبــط والتيــه، مــن جــراء ذلــك 
ــب.  ــع الرهي ــك الوض ــر وذل ــراع املري الص
ومــن لطــف اهلل عــز وجــل هبــذه األمــة، أهنــا 
ــم االســامية  ــى القي ــق عل ــو إال لتفي ال تغف
النبيلــة الــيت جــاء هبــا البــارئ عــّز وجــّل يف 

ــز. ــه العزي حمكــم كتاب
ــر  ــإن األخــاق أم ــا تقــدم ف ــى م ــاء عل  وبن
حــد  علــى  واملجتمــع  للفــرد  ضــروري 
ســواء، فهــي تســاعد علــى حتقيــق التوافــق 
ــة  ــرد اخلاص ــات الف ــن متطلب ــجام ب واالنس
وبــن متطلبــات املجتمــع الــذي يعيــش 
ــزون  ــاع يرك ــاء االجتم ــإن علم ــذا ف ــه، ل في
ــون  ــا يعّرف ــي عندم ــد االجتماع ــى البع عل
ــد  ــدة أو القواع ــا "القاع ــى أهن ــاق عل األخ
ــذي يعيــش  مــن الســلوك يلتزمهــا الفــرد ال

ــة".   يف مجاع
حريتــه  لإلنســان  االســام  كفــل  لقــد   

ووضــع  املســلوبة  كرامتــه  لــه  وأعــاد 
نظــام  مــن  التخلــص  لضمــان  األســس 
العبوديــة والــرق، وأعلــن بــأن التقــوى هــي 
ميــزان األعمــال، وعلــى هداهــا تتحقــق 
ــاس سواســية إال  ــاس، فالن ــن الن املســاواة ب
ــال  ــم ، ق ــة بينه ــاس املفاضل ــوى أس أن التق
تعــاىل:)) يــا أيهــا النــاس انــا خلقناكــم مــن 
ذكــر وانثــى وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل 
ــم ان  ــد اهلل اتقاك ــم عن ــوا ان اكرمك لتعارف
ــن ســورة  ــة )13( م ــري(() اآلي ــم خب اهلل علي

احلجــرات(.
 وهنــا علينــا ان ال ننســى تأثــري العوملــة ألن 
العوملــة متثــل حتديــًا حقيقيــًا للثقافــة واهلويــة 
انتشــار  طريــق  عــن  العربيــة،  الثقافيــة 
ــيت  ــة ال ــة واملعنوي ــر املادي ــن املظاه ــري م الكث
ــة  ــة العربي ــة الثقافي ــة واهلوي ــط بالثقاف ال ترتب
ــريب،  ــعب الع ــاء الش ــن أبن ــري م ــدى كث ل
وقــد أشــار الدكتــور حممــد صايــل اىل ذلــك 
يف قولــه :" لقــد أّدت العوملــة إىل تراجــع 
دور األســرة، فقــد شــهد عصــر العوملــة 
ــري  ــا يش ــل مم ــرة، ولع ــة األس ــككًا يف بني تف
هلــذا التفــكك فقــدان األســرة لقدرهتــا علــى 
وأخاقيــة  قيميــة  كمرجعيــة  االســتمرار 
ــاج  ــدة إلنت ــادر جدي ــبب مص ــئة، بس للناش
القيــم وتوزيعهــا، ويف مقدمتهــا اإلعــام 
املرئــي، فضــًا عــن ختلــي املــرأة عــن 
الناشــئة،  رعايــة  يف  األساســية  وظيفتهــا 
وإظهــار طاقاهتــا يف اإلنتــاج املــادي علــى 
ــك أّدى  حســاب" صناعــة اإلنســان"، كّل ذل
إىل غيــاب البيئــة الصاحلــة الــيت تنشــأ فيهــا 
القيــم وتنمــو فيهــا األخــاق اإلنســانية، 
والنتيجــة هــي أجيــال مــن الشــباب الضائــع 
ــان  ــب  واحلن ــد إىل احل ــذي يفتق ــر ال احلائ
واالنتمــاء، هــذا وال يتوقــف دور الفضائيــات 
ــن  ــّد، فم ــذا احل ــد ه ــورة عن ــة الص وثقاف
ــات،  ــون والفضائي ــينما والتلفزي ــال الس خ
ــة  جيــد املتفــرج أمامــه أمناطــًا ســلوكية جذاب

ــة". ومغري
مــن هنــا كل هــذا  أّدى إىل تراجــع دور 
ــرة  ــدان األس ــا، وفق ــّكك بنيته ــرة، وتف األس
ــة  ــة قيمي لقدرهتــا علــى االســتمرار كمرجعي

ــئة. ــة للناش وأخاقي

إّن القيم الرتبوية 
اإلسالمّية ال ميكن أن 

تنفصل عن الشرع، فهي 
بالشرع تقوم وتعطي 

ُأكلها

مقاالت
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مــن التقديــس، فــإذا ُوّلــوا احلكــم ظهــر 
للنــاس خطؤهــم وصواهبــم فــزال عنهــم هــذا 
ــأن  ــم ب ــن ال يعل ــد أم ــس"، وكأن أمح التقدي
األئمــة )ســام اهلل عليهــم( متصديــن ملهامهــم 
ــة  ــذا التصــدي حمــل للثق ــة وإن ه ــإدارة األم ب

ــف.  ــف واملؤال ــد املخال عن

ومضة
ــك  ــا امتل ــام الرض ــول أن اإلم ــن الق وميك
ــيت  ــبية ال ــة النس ــن احلري ــه م ــدًا ب ــّزا معت حي
ــة  ــبه بالعلني ــورة أش ــارس دوره بص ــه مي جعلت
ــة  ــاه باألئم ــا قارن ــك- إذا م ــن كذل -إن مل تك
ــأيت الســؤال مــا هــي  ــا ي مــن قبلــه، ومــن هن
 ــام ــاة اإلم ــتوقفنا يف حي ــيت تس ــة ال الومض
والــيت حتتــاج إىل مزيــد مــن التأمــل ملــا 
ــرد جتــاه  ــومي الف ــى تق ــري عل ــر كب ــن أث ــا م هل
نفســه وجتــاه األمــة الــيت ينتســب إليهــا؟ 
ــة الصــادرة  ــد مطالعــيت للكلمــات املضيئ وعن
عــن االمــام الرضــا اســتوقفتي بضعــة أبيــات 

ــا: ــول فيه ــه يق ــوبة إلي منس
زمانًا كلهـــم  النـــاس  يعيـــُب 

ومـــا لزماننـــا عيب ســـوانا
فينا والعيـــب  زماننـــا  نعيـــب 

ولو نطـــق الزمان بنـــا هجانا
وإّن الذئـــب يتـــرك حلـــم ذئٍب

ويـــأكل بعضنا بعضـــًا عيانا
طيب مســـوك  للخداع  لبســـنا 

أتانـــا إذا  للغريـــب  وويـــل 
أو  املــكان  مــن  نابعــة  ليســت  فاملشــكلة 
ــه وإمنــا نابعــة مــن  ــذي ننتســب إلي ــان ال الزم
ــذي يعيــش يف هــذه اللحظــة  ذات اإلنســان ال
الزمانيــة واملكانيــة كمــا يقــول أحــد الشــعراء:

فســـاد بـــه  الزمـــان  يقولـــون 
الّزمان فسد  وما  فســـدوا  وهم 

وميكــن القــول أن تلــك األبيــات تشــري ضمنــًا 
إىل مفهــوم )املســؤولية( وضــرورة الشــعور 
ــذي  ــوم ال ــك املفه ــرد، ذل ــل الف ــن قب ــا م هب
ــن  ــارة ع ــه عب ــدون بأن ــن يعتق ــل الباحث جع
كفالــة اإلنســان ألفعالــه وأقوالــه، وهــذا معنــاه 
ــًا  ــك رقيب ــة كون ــو مبثاب أن تكــون مســؤواًل ه

ــن  ــلة م ــا بسلس ــام الرض ــّر اإلم ــد م لق
املفارقــات الــيت فرضتهــا الوقائــع امٌلعاشــة 
ــاة ال  ــش حي ــه يعي ــيت جعلت ــِه، وال ــن ِقَبِل م
ختلــو مــن التحديــات يف صميمهــا، ومــا 
ــش  ــك تعي ــو أن ــا ه ــات هن ــه باملفارق قصدت
حالــة لفتــرة زمنيــة معينــة يف ظــل شــيء 
ــة  ــك احلري ــح ل ــرض أن يتي ــن املفت ــن م مع
يف التحــرك واختــاذ القــرار إال أن ذلــك احلــال 
فمــن  عليــك،  وبــااًل  احلقيقــة  يف  يكــون 
املفارقــات الشــهرية يف التاريــخ االســامي 
 مبايعــة املســلمن مجيعــًا لإلمــام علــي
بتــويل اخلافــة بعــد عثمــان بــن عفــان وخروج 
ــك، إذ يشــري العقــل  ــه بعــد ذل أغلبهــم لقتال
ــة الضــوء  ــد مبثاب ــر يع ــي أم ــة ه إىل أن املبايع
ــان  ــذا االنس ــة هل ــن األم ــح م ــر الصري األخض
بــأن يديــر شــؤون الدولــة بالصــورة الــيت يراهــا 
ــى  ــت عل ــة أعترض ــك األم ــبة إاّل أن تل مناس
كل شــيء حــى حقوقهــا -كحــق توزيــع بيــت 
ــام  ــت النظ ــايل رفض ــاوي- وبالت ــال بالتس امل
ــا.  ــض اختياره ــه مبح ــت بتنصيب ــذي قام ال

والية العهد
ــذه  ــرز ه ــن أب ــد م ــة العه ــألة والي ــد مس تع
 ــا ــام الرض ــا االم ــى هب ــيت ابتل ــات ال املفارق
ــذا  ــون ه ــرض أن يك ــن املفت ــه، إذ م يف حيات
ــه  ــح صاحب ــن منصــب مين ــارة ع املنصــب عب
ــًا  ــح مكّب ــه أصب ــات إال أن ــق الصاحي مطل
ــذي  ــكل ال ــاطاته بالش ــة نش ــام يف ممارس لإلم
يــراه مناســبًا، كمــا وجــّر هــذا املنصــب 
الويــات علــى اإلمــام جعلــت بعــض 
ــه  ــن يف كتاب ــد أم ــال أمح ــن أمث ــاب -م الكّت
ضحــى اإلســام- يكيلــون االهتــام لإلمــام بــا 
ــن  ــد مربري ــة العه ــه بوالي ــوى قبول ــب س ذن
ــن  ــن اإلســاءات لشــخصه  م ــة م ــك جبمل ذل
دون وجــه حــق، إذ يعتقــد )أمحــد أمــن( 
مبســألة  أورده  الــذي  الرابــع  الســبب  يف 
ــة العهــد علــى اإلمــام مــن قبــل  عــرض والي
ــويل  ــدم ت ــون رأى أن ع ــو "أن املأم ــون ه املام
ــيئًا  ــم ش ــب أئمته ــة يكس ــن للخاف العلوي

بــني  الثقــايف  التواصــل  حلقــات  مــن  مهمــة  حلقــة   الرضــا اإلمــام  ميثــل 

احلضــارات - أعــين بذلــك احلضارتــني العربيــة والفارســية-  ملــا لإلمــام مــن 

مكانــة يف نفــوس مجيــع املســلمني وليــس الشــيعة فقــط، وعلــى الرغــم مــن أن 

ــا  ــه -كم ــوع إرادت ــن بط ــان( مل يك ــرو )خراس ــورة إىل م ــة املن ــن املدين ــه م انتقال

خيربنــا التاريــخ بذلــك-، إاّل أن هــذه االنتقالــة رمســت أثــرًا مهمــاً علــى جبــني 

ســاحة العمــل اإلســالمي، وهــذا ناتــج عــن الــدور الفاعــل لإلمــام الرضــا يف 

توجيــه األّمــة وإدارتهــا. 

د. عمار حممد علي الربقعاوي

التقويم الذاتي واملوضوعي لإلنسان 
من وجهة نظر

Aاإلمام الرضا

مقاالت
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ــد  ــايل ال ب ــول، وبالت ــا تق ــا تفعــل وم ــى م عل
مــن الشــعور هبــا ألن الشــعور هبــا -كمــا أشــار 
ــك  ــي بأن ــي أن تع ــدل- يع ــوف بلون الفيلس
حــر تتحمــل عواقــب مــا تفعــل ومــا تقــول، 
فــا بــد لإلنســان مــن أن يأخــذ دوره ويتحمــل 
مســؤوليته جتــاه الواقــع الــذي يعيــش فيــه ملــا 
هلــذا األمــر مــن أثــر مهــم يف بنــاء أّمــة ناجحــة 

ــة. وخّاق

الدور القيادي
 ــا ــام الرض ــأن اإلم ــض ب ــادل البع ــد جي وق
اختــذ موقفــًا ســلبيًا مــن احلكــم وبالتــايل يعــد 
ــن املســؤولية، أو  ــن التنصــل م ــًا م ــذا نوع ه
نوعــًا مــن الســلبية الــيت مارســها اإلمــام 
ــا  ــام الرض ــخ اإلم ــع  لتاري ــذاك، إاّل أن املتتب آن
ــًا مارســه  ــاك دورًا فاعــًا وقيادي ــأن هن ــرى ب ي
ــعور  ــن الش ــة م ــة عالي ــن حال ــم ع ــام ين اإلم
ــا؛  ــش فيه ــيت يعي باملســؤولية جتــاه اللحظــة ال

ــترط يف  ــام اش ــن أن اإلم ــم م ــى الرغ فعل
واليــة العهــد بــأن "ال يوّلــي أحــدًا، وال يعــزل 
ــيئًا  ــر ش ــًا، وال يغّي ــض رمس ــدًا، وال ينق أح
ممــا هــو قائــم، ويكــون يف األمــر مشــريًا مــن 
بعيــد" -كمــا دّلــت النصــوص التارخييــة علــى 
ذلــك- إاّل أن الظاهــر مــن هــذا النــص عــدم 
رغبــة اإلمــام يف التدخــل يف هفــوات الســلطة 
ــاٌر  ــٌر ومستش ــو وزي ــايل فه ــا، وبالت وأخطائه
يشــري إىل احلــق ويهــدي إىل الســبيل خــري مــن 
أن يكــون أمــريًا حيمــل تبعــات الواقــع الباطــل 

ــًا. ــه أحيان يف أحكام
ــة إىل  ــواهد التارخيي ــن الش ــري م ــري الكث إذ تش
ــف  ــن املواق ــري م ــدى يف كث ــام تص أن االم
ــا  ــرأي مب ــداء ال ــدي وإب ــتلزم التص ــيت تس ال
حتّتمــه احلاجــة ويقتضيــه شــعوره جتــاه اهلل 
واألّمــة مبســؤوليته؛ فقــد كان يبــدي رأيــه 
ــل  ــل الفض ــوالة، إذ دخ ــن ال ــًا يف تعي أحيان
بــن ســهل علــى املأمــون ذات مــرة وقــال لــه: 
ــي -وكان  ــًا الترك ــاين فان ــر الف ــُت الثغ َولَّي

أحــد الداخلــن إىل اإلســام حديثــًا- فســكت 
املأمــون، فقــال االمــام: "مــا جعــل اهلل 
إلمــام املســلمن وخليفــة رب العاملــن القائــم 
بأمــور الديــن أن يوّلــى شــيئًا مــن ثغــور 
ــر،  ــك الثغ ــن ســي ذل ــدًا م ــلمن أح املس
ــى  ــفق عل ــا وتش ــن إىل أوطاهن ــس حت ألن األنف
كانــت  وإن  مصاحلهــا،  وحتــب  أجناســها، 
ــوا هــذا  ــا" فقــال املأمــون: "أكتب خمالفــة ألدياهن
الــكام مبــاء الذهــب". وتشــهد لــه النصــوص 
ــد  التارخييــة تقريعــًا شــديد اللهجــة ألخيــه زي
عندمــا أدخلــوه عليــه بعــد ثــورة ابــن طباطبــا 
ــه، وكل  ــك بســبب األخطــاء الصــادرة من وذل
هــذا يشــري إىل مقــدار شــعور اإلمــام مبســؤولية 
ــا  ــم ارتكاهب ــيت يت ــاء ال ــاه األخط ــح جت التصحي
حــى ولــو كان املرتكــب أخــاه، إذ ينقــل ياســر 
ــا  ــد م ــا زي ــه: "ي ــام قول ــن اإلم ــادم ع اخل
ــة  ــة أن فاطم ــل الكوف ــفلة أه ــول س ــّرك ق غ
ــى  ــا عل ــّرم اهلل ذريته ــا فح ــت فرجه أحصن
النــار"؟ ذاك للحســن واحلســن خاصــة...
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إن كنــت تــرى أنــك تعصــي اهلل وتدخــل 
اجلنــة وموســى بــن جعفــر أطــاع اهلل ودخــل 
اجلنــة فأنــت أكــرم علــى اهلل مــن موســى بــن 
ــد اهلل إال  ــا عن ــال أحــد م ــا ين ــر، واهلل م جعف
بطاعتــه وزعمــت أنــك تنالــه مبعصيتــه. فقــال 
ــه  ــال ل ــك. فق ــن أبي ــا أخــوك وأب ــد: أن ــه زي ل
ــو احلســن : أنــت أخــي مــا أطعــت اهلل  أب
ــوح  ــادى ن ــال: ))ون ــًا ق ــل، إن نوح ــز وج ع
ربــه فقــال رب ان ابــي مــن أهلــي وإن وعــدك 
احلــق وأنــت احكــم احلاكمــن(( فقــال اهلل عــز 
وجــل: ))قــال يــا نــوح إنــه ليــس مــن أهلــك 
إنــه عمــل غــري صــاحل((، فأخرجــه اهلل مــن أن 

ــه". ــه مبعصيت ــن أهل ــون م يك

والية العهد
وتكثــر الشــواهد الــيت تشــري إىل حتمــل اإلمــام 
ــن  ــه م ــوح، وأن موقف ــؤولية بوض ــاء املس أعب
ــارة عــن موقــف احلــذر  ــة العهــد كان عب والي

مــن الوقــوع يف حكــم جيــر صاحبــه إىل النــار، 
 ذلــك أن احلكــم الــذي يرومــه اإلمــام
وضحــه يف كتابــه الــذي وجهــه إىل احلســن بــن 
احلســن األنبــاري، ذلــك الرجــل الــذي كتــب 
ــل  ــه اإلذن يف عم ــًا من ــا طالب ــام الرض إىل اإلم
ــه:  ــاب ل ــر كت ــب يف آخ ــد كت ــلطان، وق الس
أين أخــاف علــى خيــط عنقــي، وأن الســلطان 
ــك  ــك رافضــي ولســنا نشــك يف أن يقــول: أن
تركــت عمــل الســلطان للرفــض؛ فأجابــه 
اإلمــام : "قــد فهمــت كتابــك ومــا ذكــرت من 
اخلــوف علــى نفســك فــإن كنــت تعلــم أنــك 
ــه  ــر ب ــا أم ــك مب ــت يف عمل ــت، عمل إذا ُوّلي
رســول اهلل، مث يصــري أعوانــك وكّتابــك 
أهــل مّلتــك، فــإذا صــار إليــك شــيء واســيت 
بــه فقــراء املؤمنــن حــى تكــون واحــدًا منهــم 
كان ذا بــذا...وإاّل فــا"، ومــا يظهــر مــن 
ــت  ــّنة حت ــاع الس ــو ضي ــابق ه ــث الس احلدي

ــذاك. ــوات الســاطن آن ــأة هف وط

سؤال
ــوم  ــر مفه ــو أث ــا ه ــا: م ــؤال هن ــأيت الس وي
االمــة  بنــاء  علــى  باملســؤولية  الشــعور 
ــي  ــو دوره التقومي ــا ه ــايل م ــع؟ وبالت واملجتم
ــري  ــادة التذك ــن إع ــد م ــاء؟ وال ب ــك البن يف ذل
ــل  ــة ال تتحم ــة واملكاني ــة الزماني ــأن اللحظ ب
ــا  ــش فيه ــذي يعي ــان ال ــال اإلنس ــات أفع تبع
ــب  ــل عواق ــن يتحم ــو م ــان ه ــا اإلنس وإمن
أفعالــه كونــه مســؤواًل -كمــا أشــارت األبيــات 
ــح أن  ــن الواض ــام-، وم ــن اإلم ــواردة ع ال
ــت  ــيت حدث ــواهد ال ــن الش ــري م ــاك الكث هن
ــن أن حتــدث  ــن املمك ــيت م ــامل ال ــًا يف الع فع
وتقــوم باجــراء تغيــريات جوهريــة علــى 
الواقــع الــذي نعيــش فيــه فيمــا لــو مارســناها 

كًا مــن موقعــه وكًا حبســب دوره. 
ــاين  ــعب الياب ــات إىل أن الش ــري الدراس إذ تش
تكاتــف بشــكل أذهــل مجيــع وســائل االعــام 
ــونامي يف  ــر وتس ــزال املدم ــة الزل ــد حادث بع
 )yakuza( ــوزا ــام )2011( حــى أن الياك الع
املافيــا  ملنظمــات  الرمســي  االســم  -وهــو 
ــًا  ــت دعم ــان-  قدم ــاث يف الياب ــة الث الرئيس
ــذاك،  ــاين آن ــعب الياب ــدود للش ــه ح ــس ل لي
الــورق  فقــد أرســلوا آالف األطنــان مــن 

ــق  ــش إىل املناط ــوازم العي ــف ل واألكل وخمتل
ــك  ــائقو تل ــزال، وكان س ــري الزل ــة بتأث املنكوب
املافيــات خياطــرون حبياهتــم لـــ)12( ســاعة مــن 
ــن أجــل إيصــال  ــًا م الســياقة املســتمرة تقريب
تلــك املعونــات إىل النــاس مــع رغبتهــم 
ــن  ــًا م ــم خوف ــن هويته ــف ع ــدم الكش بع
ــات  ــك املعون ــذ تل ــن أخ ــاس م ــع الن أن ميتن
كوهنــا مقدمــة مــن املافيــا!- كمــا صــّرح 
ــي  ــات إىل الصحف ــك املافي ــاء تل ــد أعض أح
ــن  جــاك ادلســتن )Jake Adelstein(-، وم
أمجــل مــا ورد يف هــذا التقريــر الصحفــي 
تصريــح أحــد اعضــاء املافيــا الــذي قــال 
ــمى  ــا يس ــان اآلن م ــد يف الياب ــه: "ال يوج في
ــن  ــي( )katagi( )مواط ــوزي( أو )كاتاج )ياك
عــادي( أو )جاجيــن( )gaijin( )أجانــب(. حنــن 
ــة ألن يســاعد  ــون اآلن، حنــن حباج ــا ياباني كلن
ــوىل  ــايل كل يت ــا البعــض اآلخــر". وبالت بعضن
ــراد  ــف األف ــإذا تكات ــن موقعــه ف مســؤوليته م

ــاب. ــت الصع زال
ومــن األمثلــة األخــرى علــى ضــرورة الشــعور 
باملســؤولية هــو بعــض األزمــات العامليــة الــيت 
تلقــي بكاهــل املســؤولية علــى كل فــرد ومــن 
مّث علــى كل أســرة، ومــن هــذه األزمــات هــي 
أزمــة االنفجــار الســكاين، إذ تشــري الدراســات 
ــدار  ــع مبق ــكان ترتف ــادة الس ــبة زي إىل أن نس
ــة  ــة الثاني ــرب العاملي ــذ احل ــنويا من 1.7% س
وحــى العــام 2000، وإذا بقــي احلــال هكــذا 
ســيتضاعف عــدد ســكان األرض ســت مــرات 
ــب  ــل فيلي ــذا ماجع ــام، وه ــال )100( ع خ
ــو  ــدل من ــتمر مع ــه إذا اس ــول بأن ــاوزر يق ه
الســكان علــى هــذه الشــاكلة فســيكون لــكل 
ــع واحــد بعــد 800 عــام،  ــر مرب شــخص مت
وتعــد املشــكلة األكــرب أن الســكان يتضاعفــون 
يف املناطــق الفقــرية مبعــدل )12( مــرة كل 
)100( عــام وهــذا مــا يضيــف عبئــًا جديــدًا 
إىل أعبائهــم؛ ومــن وســائل املعاجلــة-إن مل يكــن 
أهـــمها- هــو حتديــد النســل، وهــو عبــارة عن 
ــاس  ــى أس ــم عل ــي قائ ــي مجع ــوم تكافل مفه
ــرد  ــس الف ــؤولية  يف نف ــعور باملس ــدأ الش مب

ــه. جتــاه العــامل والوطــن الــذي يعيــش في
فكفانــا لومــًا لزماننــا الــذي نعيــش فيــه 
ــال  ــم أنفســنا حي ــه- ولَنْل ــب ل ــذي ال ذن -وال
ــذا  ــاه ه ــد جت ــاء ال تع ــن أخط ــه م ــا نرتكب م

ــوانا. ــٌب س ــا عي ــامل ألن ال لزمانن الع
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التكسي النهري .. 

أمل ينتظر النجاح
غزوان العيساوي



التكسي النهري .. 

أمل ينتظر النجاح

موضوع
الغالف

قوارب التكسي النهري وهي ترسو يف حمطة الكوفة



موضوع
الغالف
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قرر كاظم أن يصطحب عائلته املتكونة من 
سبعة أفراد لريى ما مسعه من افتتاح مشروع 
التكسي النهري يف مدينته، وبعد أن وصل 
على  الكوفة  مدينة  يف  املنشود  املحل  إىل 
املحطة  اىل  ينظر  الفرات وقف  هنر  ضفاف 
بنا  اين يصل  وبدأ يسال كيف نركب واىل 
فيه  نركب  ان  نستطيع  وهل  املركب  هذا 
املسؤولن  اىل  قدمها  كثرية  أسئلة  مجيعنا 
اإلجابة:  فكانت  النهري  التكسي  على 
بعينك،  وسترى  وعائلتك  انت  اركب 
ولعائلته  له  التذاكر  قطع  دقائق  اال  هي  ما 

وانطلق املركب.
 يقول كاظم حسن بعد عودته من رحلته 
اتيت  عندما   « دقيقة:   45 استغرقت  اليت 
فقلت  احلجم  هبذا  شيئا  اجد  بان  اتوقع  مل 
واحدا  زورقا  اال  اجد  ال  سوف  نفسي  يف 
يف  به  املخاطر  خنوض  وسوف  املياه  اتعبته 
اجلولة  هذه  يف  ذهبنا  عندما  ولكن  املياه، 
جيب  اقول  وانا  خمتلف  االمر  بان  تأكدت 
املشروع  هذا  من  توسع  ان  احلكومة  على 
ألنه مشروع سياحي وفيه واردات كبرية اىل 

الدولة«.
طالب  جناح  الكابنت  نلتقي  أن  قررنا  وهنا 
االسدي مسؤول التكسي النهري يف الكوفة 
حيث قال »قد مت افتتاح هذا املشروع يوم 

8/23/ 2016 وللمشروع غرضان:
الغرض األول والرئيس هو السياحة النهرية 
يف هنر الفرات وبالتحديد يف الكوفة ليشمل 
أهايل النجف والكوفة والزائرين إىل املدينة. 
العتبات  زوار  نقل  فهو  الثاين  الغرض  اما 
االشرف  النجف  حمافظة  بن  املقدسة 
وكرباء املقدسة لكن هذه حاليا متوقفة ألهنا 
وهي  األخرى  املحطة  اكتمال  على  تعتمد 

حمطة اهلندية.
الكوفة جاهزة  ان حمطة  اىل  واشار االسدي 
أي  فيها  توجد  وال  جيد  بشكل  وتعمل 
جيدة  بنسبة  املواطنن  اقبال  وان  مشاكل 
وخصوصا العوائل لكن ننتظر حمطة اهلندية 
بان تكتمل حى يفتح خط النجف كرباء.

مضيفا »اما من ناحية جنوب العراق حيث 
املثىن  اىل حمافظة  هو  االمر  هلذا  املعد  اخلط 
على  تعتمد  اخلطط   هذه  كل  إمتام  لكن 
مؤكدا  املناطق«  تلك  يف  املحطات  اكتمال 
يف  حمطة  اول  هي  الكوفة  »حمطة  ان  على 

الفرات االوسط يتم تنفيذها وافتتاحها«. 
كما بن االسدي ان حمطتهم تشمل زوارق 

موضوع
الغالف
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ملواصفات  مطابقة  أوىل  ودرجة  مكيفة   2 عدد 
السامة العاملية سعة 30 راكب و1 زورق يسمى 

vip للشخصيات«
اما من ناحية االسعار فقال االسدي: »اهنا اسعار 
زهيدة جدا )حيث يبلغ سعر التذكرة الفي دينار 
فقط( ويف املستقبل ستكون هناك ضيافة تقدم اىل 
البطاقة فهي سفرة  اىل  دينار  الف  املواطن تضاف 
سياحية تستغرق 45 دقيقة اىل ساعة حدودها ما 
الكوفة احلديدي اىل جسر االمام علي  بن جسر 
عليه السام كما يوجد خصم لألطفال اىل حد 6 
النهري يف  التكسي  توقع مسؤول  سنوات«. كما 
الكوفة جناح هذا املشروع بشكل كبري خاصة وانه 
يف طور التطوير واضافة زوارق اخرى ما ان تكتمل 

حمطة اهلندية اليت سوف تربط النجف بكرباء«.
اليت  واملعوقات  املشاكل  حول  االسدي  بن  كما 
تعيق عملهم وقال »بصورة عامة شط الكوفة فيه 
مشكلة بان توجد فيه مياه ضحله ويف النية نقوم 
مبسح االعماق ومسار هنر الفرات من الكوفة اىل 

هنر اهلندية«.
احلمامي  فنجان  كاظم  النقل  وزير  قال  من جانبه 
»ان  املشروع له اهداف عدة ، منها تشجيع القطاع 
املسطحات  طرق  الن  الزوارق  جللب  اخلاص 
مبينا  الربية«،  الطرق  من  امنا  واكثر  اسرع  املائية 
زوارق   3 االوىل   مرحلته  يضم يف  »املشروع  ان 
يسع  زورق  وكل  للشخصيات  خاص  احدها 
تقنيات  وحتمل  جدا  امينة  والزوارق  راكب   30
راداريه ووسائل انقاذ للمسافرين غري قادرين على 

السباحة«
كما اكد مدير اعام شركة النقل البحري مرتضى 
يف  الكوفة  يف  النهري  التكسي  »ان  الرميض: 
مرحلته االوىل وهناك مراحل من اجل استكمال 
العوارض  بعض  هناك  ولكن  بالكامل  املشروع 
اليت يعمل النقل البحري على حلها منها مشكلة 

السدود«
املشروع  املعدة هلذا  ان »اخلطة  الرميض  واضاف 
السماوة  باجتاه كرباء وجنوبا اىل مدينة  هو مشاال 
الزيارة  يف  كرباء  اىل  اخلط  نفتتح  ان  نامل  كنا 
تتطلب  واملوافقات  االجراءات  ولكن  االربعينية 

وقتًا وان شاء اهلل سوف تفتح بأقرب وقت«.
وبن الرميض انه قد مت االتفاق على استام زوارق 
هذا  وان  تصليحها  لغرض  الري  وزارة  قبل  من 
كبري  بشكل  ناجحا  سيكون  باعتقادي  املشروع 
دينية  مكانه  من  االشرف  النجف  مدينة  متثله  ملا 

وسياحية لدى اجلميع.
»مل يكن التكسي النهري على ضفاف شط الفرات 
فقط بزورق وضع للركوب لكن االمل الذي وجد 
اجتاه  يف  ملحوظ  تفوق  اىل  يشري  الناس  اعن  يف 
من  البعض  يعد  اليت  النهرية  السياحة  اىل  الناس 

الراكبن اهنا جتارة مرحبة وسياحة مجيلة«.

موضوع
الغالف
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االرض
بين يديك

Rjukan قري��ة رجوكان يف النرويج
قريــة مظلمــة ال تــرى الشــمس نصــف عــام .. فشــاهدت الشــمس بعــد قــرن مــن تأسيســها!

هدى فاضل



ما تراه يف أعلى اجلبل ليس الشمس بل املرايا اليت تعكس الشمس



االرض
بين يديك

ــا  ــا هام ــزا صناعي ــابقا مرك ــوكان س ــت رج كان
يف تيليمــارك، وتأسســت املدينــة بــن 1905 
ــام  ــي س ــي النروجي ــد الصناع ــى ي و1916، عل
إيــد مؤســس جمموعــة نورســك هيــدرو العماقــة 
مصنــع تصنيــع املــواد الكيميائيــة عندمــا بــدأت 
ــدة(  ــري )األمس ــح الصخ ــاج املل ــة بإنت املجموع

ــاك. هن
ــياحة.  ــن الس ــل م ــخ طوي ــوكان تاري ــدى رج ل
ــن  ــر م ــق ألكث ــوادي الضي ــياح إىل ال ــأيت الس وي
يف  شــهري  معلــم  رجــوكان  شــاالت  قــرن. 
ــن  ــد م ــع العدي ــا م ــد مت تصويره ــج، وق النروي
املشــاهري. واملنطقــة حافلــة بالتضاريــس املناســبة 

ــزجل. للت
يف ســاحة ســوق رجــوكان يقــف متثــال ملؤســس 
ــام بتســخري شــال  ــد(  الــذي ق املدينــة )ســام إي
ــة  ــة الكهرومائي ــد الطاق رجــوكان ) 100 م( لتولي
ــة يف  ــة للطاق ــرب حمط ــا أك ــت وقته ــذاك إذ كان آن
العــامل. وابتــدع التكنولوجيــات اجلديــدة - واحدة 
مــن الــيت حتمــل امســه - إلنتــاج امللــح الصخــري 
مــن قبــل أكســدة النيتروجــن مــن اهلــواء، 
وجعــل كميــات صناعيــة مــن اهليدروجــن 

ــاء. ــي للم ــل الكهربائ ــطة التحلي بواس
ولكــن كان هنــاك شــيء مهــم ال ميكــن القيــام بــه 
أال وهــو تغيــري ارتفــاع الشــمس يف عمــق الوادي 
ــا  ــط هب ــوكان حتي ــرب، فرج ــرق والغ ــن الش ب
اجلبــال العاليــة حيــث ال يصلهــا ضــوء الشــمس 
ــر  ــال أكث ــاع اجلب ــتاء بســبب ارتف يف فصــل الش
مــن ارتفــاع مســت الشــمس ، ولــذا كان يعيــش 
ســكاهنا البالــغ عددهــم 3400 شــخص يف الظــل 
ــر  ــن أواخ ــار، م ــال النه ــام خ ــف ع ــدة نص مل

ايلــول حــى منتصــف اذار.

قرية رجوكان يف النرويج سرتى الضوء 
ألول مرة يف التاريخ ما بني سبتمرب 

ومارس !!؟؟
ــدرك بالفعــل  ــد ي ــة عــام، وكان ســام إي ــل مائ قب
بغيــاب  تواجههــم  الــيت  املشــكلة  خطــورة 
ــد  ــوا عن ــتاء ، فكان ــرة الش ــة فت ــمس طيل الش
دخــول الشــتاء يتعــن عليهــم اخلــروج مــن 
الــوادي للحصــول علــى أشــعة الشــمس ..

مرايــا  بوضــع  إيــد  ســام  النروجيــي  ففكــر 
ــن  ــه مل يتمك ــمس، ولكن ــى الش ــول عل للحص
مــن حتقيقهــا لعــدم وجــود التكنولوجيــا املائمــة 

آنــذاك....
ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة قامــت شــركته، 
ــك لنقــل ســكان  ــاء التلفري ــدرو ببن نورســك هي
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االرض
بين يديك

ــة، يف  ــرة طويل ــذ فت ــون من ــن يعان ــة الذي املدين
ــل مبلــغ متواضــع إىل أعلــى اجلبــل حيــث  مقاب

ــاك. ــمس هن ــعة الش أش
ولكن هذا الواقع انتهى اآلن ...

مرايــا عمالقــة تضــيء قريــة مظلمــة ال 
تــرى الشــمس 7 أشــهر بالســنة ؟؟

للمــرة األوىل يف التاريــخ حظــي ســكان قريــة 
رجــوكان يف جنــوب النرويــج مبوعــد مــع ضــوء 
مرايــا  بفضــل  وذلــك  الشــتاء،  الشــمس يف 
ضخمــة ثبتــت يف التــال املجــاورة املطلــة عليهــا 
ــق الفكــرة  ــك مــن خــال التوصــل إىل حتقي وذل

ــة . ــس املدين ــة ملؤس القدمي
يف عــام 2013، وبتكلفــة قدرهــا 5 مايــن 
ــت  ــورو(، وضع ــة )610 آالف ي ــة نروجيي كرون
مرايــا كبــرية علــى ســفح اجلبــل لتعكــس أشــعة 
ــدة  ــاحة البل ــى س ــوء عل ــاء الض ــمس إللق الش

ــطها . ــة يف وس الواقع
ويقول مصمم املشروع مارتن اندرسن: 

ــا اخلــروج  ــن علين ــتاء يتع ــا يف الش ــا دخلن كلم
ــى أشــعة الشــمس،  ــوادي للحصــول عل ــن ال م
ــعة  ــب أش ــاذا ال جنل ــي مل ــت يف نفس ــك قل لذل

ــا. ــن إليه ــب حن ــدل أن نذه ــا ب ــمس إلين الش
ومت شــراء ثــاث مرايــا عماقــة وقــد وضعــت يف 

التــال إىل مشــال القريــة.

وجيــري التحكــم هبــذه املرايــا عــن طريــق جهــاز 
كومبيوتــر، وهــي تتبــع مســار الشــمس لتعكــس 

نورهــا إىل ســاحة القريــة وســوقها .
ــروع  ــذا املش ــام ه ــوق يف أن إمت ــاحة الس   يف س
ــكان  ــل الس ــن قب ــه م ــا ب ــه كان مرحب وافتتاح
ــع  ــأيت إىل الســاحة ليلتقــط الصــور م ــع ي فاجلمي
العائلــة واألصدقــاء ممــا جعلهــا منطقــة ســياحية 
ــة  ــواح رؤي ــود الس ــاز ي ــذا اجن ــاع هك ــد مس فعن
ــة  ــذه القري ــا والتطــور احلاصــل يف ه التكنولوجي

ــب ...  ــن كث ع
وبذلــك تعــد مصــدرا للســياحة وكســب األمــوال 

العائــدة باملنفعــة لســكاهنا .

مرايا كبرية على 
سفح اجلبل تعكس 
أشعة الشمس 
على ساحة البلدة 
الواقعة يف وسطها 

حمطة الطاقة 
الكهرومائية يف 
البلدة
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يقف متثال ملؤسس 
املدينة سام إيد، يضع 
احدى يديه يف جيب 

البنطال واالخرى 
ميسك ورقة الرسم 

بإحكام ، الرجل 
املبدع حيدق مشاال 

عرب الساحة يف سفح 
اجلبل اهلائل تقريبا يف 

أمامه.
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هي أسلوب في يف األدب 
والفن التشكيلي يعلي من قيمة 
العاصفة على حساب العقل، 

ويضع اخليال واحلدس فوق 
املنطق.

فالرومانسية حتبذ التعبري الكامل 
عن األحاسيس والعواطف دون 
قيود، وتفصل األفعال التلقائية 

احلرة على االنضباط والنظام 
وضبط النفس.

والرومانسية يف كل هذه 
اجلوانب، تقف على طرف 

النقيض يف أسلوب في آخر 
يعرف باسم الكاسيكية.
وعادة ما تظهر  الفترات 

الرومانسية يف الفن كثورة على 
الكاسيكية.

وقد أظهر الكتاب الفنانون 
على مّر التاريخ ميواًل ونزعات 

رومانسية، لكن مصطلح احلركة 
الرومانسية يشري إىل فترة حمددة، 

امتدت يف أوروبا من آواخر 
القرن الثامن عشر إىل منتصف 

القرن التاسع عشر.
وتتضح خصائص هذه احلركة 

الرومانسية يف الكتابات 
الفلسفية لألديب والفيلسوف 
الفرنسي تشان تشاك روسو، 
ويف قصائد الشاعر االجنليزي 

وليم وردزورث، ويف مسرحية 
فاوست للشاعر األملاين يوهان 

ولفانج فون جيته، ويف لوحات 
الفنان كاسبار دافيد فريدريش، 
ويف املؤلفات املوسيقية لفرانز 

شوبرت  وفردريك شوبان.

أدب
وفنون

األدب االسكتلندي
خيتلـف األدب االسـكتلندي عـن غـريه مـن آداب 
لغـات  بثـاث  مكتـوب  ألنـه  األخـرى،  البلـدان 
االسـكتلندية  واللغـة  الغاليـة  اللغـة  هـي  خمتلفـة 

االجنليزيـة. واللغـة 
وكان كثـري مـن االسـكتلندين يتحدثـون الغاليـة 
قبـل عـام 1100، إال أن عـدد املتحدثـن هبـا قـد 

أخـذ يف التناقـص.
مـن  عديـدة  ملئـات  االسـكتلندية  اللغـة  وظلـت 
السـنوات لغة واسـعة النطاق يف اسـكتلندا، حى بدأ 
املتحدثـون هبا يتناقصون بعد عـام 1560، ومع ذلك 
مـا زالـت اللغـة االسـكتلندية تؤثـر يف نوعيـة اللغة 
االجنليزيـة اليت يسـتخدمها الكتاب االسـكتلنديون .

وأعـاد كثـري مـن كتـاب القـرن العشـرين إحيـاء 
أعماهلـم. يف  االسـكتلندية  اللغـة 

الكتابـات  املرموقـة  النثريـة  األعمـال  وتضمنـت 
 ،)1776-1711( هيـوم  لديفيـد  الفلسـفية 
وكذلـك الدراسـة الواسـعة التأثـري بعنـوان )ثـروة 

.)1790-1723( مسيـث  آدم  كتبهـا  الـيت  األمـم( 
أمـا االشـعار القصصيـة والروايـات الـيت كتبها سـري 
ولتـر سـكوت )1771-1832(، فقـد كانـت أعماال 
رومانسـية مثـل قصائـده )انشـودة املطـرب األخري(، 
و)مارميـون(، و)سـيدة البحـرية(، وروايتـه اليت حتمل 

)ويفريل(. عنـوان 
العديـد  يف   ،)1881-1795( كارليـل  تومـاس  أثـر 
األخاقيـة  وفلسـفته  النقديـة  مبقاالتـه  الكتـاب  مـن 

الصارمـة.
االملـاين، وقـد كتـب  لـألدب  دارسـًا  كان  أنـه  كمـا 

الفرنسـية(. الثـورة  )تاريـخ  كتـاب 
وكتـب روبرت لويـس ستيفنسـون )1894-1850( 

كًا مـن الشـعر والنثر.
ويف أعمالـه الروائيـة، كان غالبـا ما خيتـار املوضوعات 
التارخييـة مثـل سـكوت، وقـد نـال شـهرة واسـعة مبا 
كتبـه من قصـص املغامـرات مثـل: )جزيـرة الكز(، 

و)كاتريونا(. و)املخطوفـة(، 

الرومانسية

المــدارس
الفنية

توماس كارليل بريشـة السري جون ايفرت

اعداد: جعفر االديب
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العربين، ولد  اللغة واألدب  علم من أعام 
ونشأ يف البصرة، وأشهر مؤلفاته )املقامات( 
اليت ظلت ملدة تزيد على سبعة قرون حتظى 
للغة  كز  باعتبارها  العرب؛  عند  بتقدير 
القرن  مطلع  حى  العرب  وظل  العربية، 
العشرين يرون فيها ويف قصائد املتني أكمل 

تعبري عن روحهم، وأرقى أشكال أدهبم.
ما  )أو  مقامة  مخسن  عن  عبارة  والكتاب 

فيها  احلريري  قلد  القصرية(  القصة  يشبه 
الراوي  يقص  وفيها  الزمان،  بديع  مقامات 
زيد  أبا  يدعى  ظريف  أفاق  رجل   مغامرات 
السروجي، يغري يف كل مكان يقصده ملبسة 
على  االحتيال  يف  تفننه  ويظهر  وشكله، 

الناس.
مجال  احلريري  عند  األول  اهلدف  يكن  ولن 
وإمنا  الشخصيات،  تصوير  أو  القصص 

للغة  الامتناهية  االمكانات  استعراض  أراد 
العربية، مستخدمًا السجع من أول الكتاب 

إىل آخره.
فنون  من  فيها  ما  على  عاوة  واملقامات 
االمتاع والتسلية، وبصرف النظر عن قيمتها 
العامة  للحياة  مرآة  تعترب  واألدبية،  اللغوية 
مثينة  اجتماعية  ووثيقة  اإلسامي،  العامل  يف 

حلضارة العصور الوسطى.

ــرحيات مس
ــبير  شكس

أدب
وفنون

احلريري )1054 - 1122م(

عدد 138 لشهر ربيع األول/ النجف األشرف | 29 



30 | النجف األشرف / عدد 138 لشهر ربيع األول



عدد 138 لشهر ربيع األول/ النجف األشرف | 31 



احصاءات

كان هنـــاك 91 مليـــون شـــخص اعمارهـــم 
60 عامـــا او اكثـــر يف مجيـــع احنـــاء العـــامل 
عـــام  2015. ومـــن املتوقـــع ان يرتفـــع 
هـــذا الرقـــم اىل 1،4 مليـــار يف 2030، واىل 
ــد  ــام 2050. ويعـ ــول عـ ــار حبلـ 2،1 مليـ
ـــة.  ـــرة عاملي ـــن ظاه ـــار الس ـــدد كب ـــاع ع ارتف
وستشـــهد كل بلـــدان العـــامل زيـــادة كبـــرية 

اتجاهات في شيخوخة السكان

ـــوق  ـــة ف ـــة العمري ـــكان يف الفئ ـــم الس يف حج
ــن  ــن 2015 و 2030. ومـ ــا بـ ال 60 عامـ
ـــا  ـــرية خصوص ـــادة كب ـــون الزي ـــع ان تك املتوق
يف املناطـــق االقـــل تطـــورا. فعلـــى ســـبيل 
ــهد امـــريكا  ــع ان تشـ ــن املتوقـ ــال ، مـ املثـ
ـــى ال  ـــو عل ـــادة  ترب ـــي زي ـــة و الكاري الاتيني
70% يف عـــدد كبـــار الســـن يف غضـــون ال 

15 ســـنة القادمـــة. 
ـــادة  ـــع ان تكـــون الزي ـــل يتوق ـــى حنـــو مماث وعل
ـــا  ـــيا و افريقي ـــريعة يف اس ـــن س ـــار الس يف كب
 2015 بـــن   %60 ال  تتجـــاوز  بنســـبة 
و2030 مقارنـــة مـــع زيـــادة 23% يف أوربـــا 
ـــى  ـــي اعل ـــا ه ـــا اص ـــار فيه ـــث االعم حي

ــدول 1( بكثري)جـ

يف  العــامل  يف  الســن  كبــار  ثلثــا  يعيــش 
املناطــق الناميــة و تتزايــد أعدادهــم بســرعة 
أكــرب ممــا هــي عليــه يف املناطــق املتقدمــة

ترمجة : حيدر السارة
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االشخاص الذين 
اعمارهم 60 عاما 
او أكثر يف 2015
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شكل )1(

نسبة السكان بعمر 60 سنة فأكثر حسب املناطق، 2050-1980

جدول )1( 
عدد وتوزيع االشخاص الذين اعمارهم 60 عامًا او اكثر حسب املناطق، 2015 - 2030

ــار  ــة لكبـ ــداد املطلقـ ــو االعـ ــدث منـ وحيـ
ـــة او  ـــار قل ـــدان يف اط ـــب البل ـــن يف اغل الس
تناقـــص اخلصوبـــة. لذلـــك ميكـــن ايضـــا 
ـــدد  ـــن يف ع ـــار الس ـــبة كب ـــادة نس ـــع زي توق
الســـكان. ففـــي عـــام 2015 كان واحـــد مـــن 
ـــامل عمـــره  ـــة اشـــخاص يف ارجـــاء الع كل مثاني
ـــون  ـــع ان تك ـــا يتوق ـــر فيم ـــا او اكث 60 عام
ـــتة  ـــن كل س ـــد م ـــن واح ـــار الس ـــبة كب نس
ـــة  ـــدم عملي ـــام 2030. و تتق ـــخاص يف ع اش
الشـــيخوخة بشـــكل خـــاص يف اوربـــا 
ـــن  ـــد م ـــث كان واح ـــمالية. حي ـــريكا الش وام
ـــر  ـــا او اكث ـــغ 60 عام ـــخاص يبل ـــة اش مخس
يف 2015. و لكنهـــا تتقـــدم بســـرعة ايضـــا يف 
امـــريكا الاتينيـــة و الكاريـــي واوقيانوســـيا. 
و يتوقـــع ان يبلـــغ كبـــار الســـن 25% مـــن 
الســـكان يف 2030 يف اوربـــا و امـــريكا 
الشـــمالية . و 20% يف اوقيانوســـيا . و %17 
ـــي و %6  ـــة و الكاري يف اســـيا وامـــريكا الاتيني

يف افريقيـــا )الشـــكل 1( 
علـــى الصعيـــد العاملـــي فـــإن عـــدد 
املســـنن ينمـــو أســـرع مـــن اعـــداد باقـــي 
ـــرى.  ـــة االخ ـــكانية العمري ـــات الس املجموع
ففـــي 2015 كان عـــدد الذيـــن اعمارهـــم 

60 او اكثـــر علـــى صعيـــد العـــامل اعلـــى 
ـــام  ـــه يف ع ـــا كان علي ـــة عم ـــبة 48 باملائ بنس
ـــو عـــدد  ـــع ان يرب 2000 ويف عـــام 2050يتوق
ـــام  ـــذ ع ـــاف من ـــة اضع ـــى الثاث ـــنن عل املس

ــكل 2(.   2000 )شـ

ـــال  ـــدد االطف ـــان ع ـــك، ف ـــاف ذل ـــى خ وعل
ممـــن هـــم دون 9 ســـنوات واليافعـــن 
ــن 24-10  ــم بـ ــن اعمارهـ ــباب ممـ والشـ
ــتوى العاملـــي  ــا ستشـــهد علـــى املسـ عامـ
تغيـــريا قليـــًا نســـبيا: متثـــل االعـــداد 

احصاءات
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احصاءات

ـــى  ـــم 60 او اعل ـــن اعماره ـــن مم ـــار الس كب
ــن  ــباب الذيـ ــن و الشـ ــن اليافعـ ــر مـ اكثـ
ـــل 2.0  ـــار مقاب ـــم10-24 ) 2.1 ملي اعماره
ـــخاص  ـــدد االش ـــكل 3( وان ع ـــار( )الش ملي
بأعمـــار متقدمـــة يـــزداد ايضـــا اذ يتوقـــع عـــدد 
ـــا او  ـــاره 80 عام ـــن اعم ـــامل الذي ـــكان الع س
ـــام 2015 اىل  ـــون يف ع ـــن 125 ملي ـــر م اكث
ـــون  ـــام 2030 و اىل434 ملي ـــون ع 202 ملي

ــام 2050.  يف عـ
ــامل يف  ــن يف العـ ــار السـ ــا كبـ ــش ثلثـ ويعيـ
ـــم بســـرعة  ـــد اعداده ـــة و تتزاي ـــق النامي املناط
ـــة.  ـــق املتقدم ـــه يف املناط ـــي علي ـــا ه ـــرب مم اك
فاســـيا الـــيت فيهـــا 508 مليـــون شـــخص 
ـــام 2015  ـــر يف ع ـــنة او اكث ـــم 60 س اعماره
ـــنن  ـــن املس ـــة م ـــا ل 56 باملائ ـــت موطن . كان
يف العـــامل. امـــا ال 71 مليـــون شـــخصا 
مســـنا يف امـــريكا الاتينيـــة و الكاريـــي يف 
2015 يبلغـــون 7.9 باملائـــة مـــن االمجـــايل 
ـــل  ـــع ان تص ـــنه .فيتوق ـــك الس ـــي يف تل العامل
نســـبتهم 8.6 باملائـــة يف عـــام 2030 اذ 
تشـــري التوقعـــات اىل انـــه ســـيكون هنـــاك 
ـــا  ـــم 60 عام ـــخص اعماره ـــون ش 121 ملي
او اكثـــر يف تلـــك املنطقـــة. وافريقيـــا الـــيت 
كانـــت تضـــم عـــددا قليـــا نســـبيا مـــن 

املتوقعـــة لألطفـــال و اليافعـــن و الشـــباب 
ـــن  ـــة ع ـــل 20 باملائ ـــادة تق ـــام 2050 زي يف ع
ــن  ــايل للبالغـ ــدد االمجـ ــام 2000. والعـ عـ
ــرية  ــو بوتـ ــم 25-59 ينمـ ــن اعمارهـ الذيـ
أســـرع مـــن عـــدد مـــن األطفـــال، ولكـــن 
ليـــس كســـرعة الســـكان الذيـــن تتـــراوح 
ـــام  ـــر. يف ع ـــا أو أكث ـــن 60 عام ـــم ب أعماره
ـــم  ـــراوح اعماره ـــن تت ـــدد الذي 2015 كان ع
بـــن 25-29 أعلـــى بنســـبة 29% ممـــا كان 
عليـــه يف عـــام 2000 و تشـــري التوقعـــات 
ـــام 2050 اىل  ـــبة يف ع ـــك النس ـــاع تل اىل ارتف
ـــام 2000.  ـــه يف ع ـــا كان علي ـــى مم 63% اعل
ـــار الســـن  ـــيفوق كب ـــام  2030 س ـــول ع وحبل
ــر 9-0  ــم بعمـ ــن هـ ــال ممـ ــدد االطفـ عـ
ســـنوات )1.4 مليـــار مقابـــل 1.3 مليـــار( 
و مـــع حلـــول عـــام 2050ســـيكون عـــدد 
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احصاءات

ـــن 60  ـــم ب ـــراوح أعماره ـــن تت ـــاس الذي الن
عامـــا أو أكثـــر، مـــع 64 مليـــون يف عـــام 
ـــي.  ـــوع العامل ـــن املجم ـــل% 7،2 م 2015 ميث
ــه  ــع بلوغـ ــن املتوقـ ــار السـ ــدد كبـ و ان عـ
105 مليـــون يف افريقيـــا يف عـــام 2030 
ـــنن  ـــن املس ـــة م ـــكل 7.5 باملائ ـــن ان يش ميك

يف ارجـــاء العـــامل. 
ومـــن املتوقـــع ان تشـــهد أوربـــا وامـــريكا 
الشـــمالية منـــوا كبـــريا و لكنـــه بطـــيء يف 
عـــدد كبـــار الســـن مقارنـــة مـــع املناطـــق 
االخـــرى. وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــان نســـبة 
كبـــار الســـن العامليـــة يف أوربـــا و امـــريكا 
ـــدد  ـــاض. وان ع ـــا االخنف ـــع هل ـــمالية يتوق الش
ــغ  ــا يف 2015 البالـ ــن يف أوربـ ــار السـ كبـ
ـــن امجـــايل  ـــة م ـــون تشـــكل 20 باملائ 177 ملي
الذيـــن اعمارهـــم 60 او اكثـــر عامليـــا . و 
يف الوقـــت الـــذي يتوقـــع ان يشـــهد عـــدد 
كبـــار الســـن يف أوربـــا زيـــادة ليصـــل اىل 
270 مليـــون يف عـــام 2030 فـــان نســـبته 
ـــتنخفض اىل  ـــا س ـــنن  عاملي ـــدد املس ـــن ع م
15.5 باملائـــة. وعلـــى حنـــو مماثـــل يتوقـــع 
ـــر  ـــم 60 فاكث ـــن اعماره ـــدد الذي ـــاع ع ارتف

ــون يف  ــن 75 مليـ ــمالية مـ ــريكا الشـ يف امـ
عـــام 2015  اىل 105 مليـــون يف عـــام 2030 
ـــنن  ـــة للمس ـــبة املنطق ـــض نس ـــا تنخف بينم
ـــة اىل  ـــن 8.3 باملائ ـــامل م ـــتوى الع ـــى مس عل

7.5 باملائـــة.
وحبلـــول عـــام 2050، ســـيعيش قرابـــة 
ـــة  ـــدان 20 باملائ ـــامل يف بل ـــكان الع ـــف س نص
ـــر  ـــم بعم ـــن ه ـــكاهنا مم ـــن س ـــل م ـــى االق عل
60 أو أكثـــر، و ســـيعيش واحـــد مـــن كل 
اربعـــة اشـــخاص يف بلـــدان يشـــكل كبـــار 
ـــدد  ـــكاهنا. و ان ع ـــن س ـــة م ـــن 30 باملائ الس
ــنون  ــا مسـ ــيت فيهـ ــق الـ ــدول و املناطـ الـ
ـــن  ـــل ع ـــبة ال تق ـــر بنس ـــم 60 او اكث اعماره

ـــن 53  ـــريتفع م ـــكاهنا س ـــن س ـــة م 20 باملائ
نســـبة  وان   .2050 يف   145 اىل   2015 يف 
ســـكان العـــامل الذيـــن يعيشـــون يف  مثـــل 
ـــة اىل  ـــن 17 باملائ ـــترتفع م ـــدان س ـــذه البل ه
ـــار الســـن  ـــع ان يشـــكل كب ـــة. ويتوق 44 باملائ
30 باملائـــة مـــن الســـكان يف 174 بلـــدا او 
منطقـــة يف عـــام 2050 بينمـــا كان العـــدد 
3 بلـــدان فقـــط يف 2015. وعلـــى خـــاف 
ذلـــك يتقلـــص مـــع مـــرور الوقـــت عـــدد 
البلـــدان الـــيت ســـكاهنا مـــن ذوي االعمـــار 
الشـــابة .فبينمـــا كان عـــدد البلـــدان او 
املناطـــق الـــيت ال تتجـــاوز نســـبة املســـنن 
ــة 37  ــر 5 باملائـ ــم 60 فاكثـ ــن اعمارهـ ممـ
ــن  ــام 2015،  مـ ــة  يف عـ ــدا او منطقـ بلـ
ـــن ال  ـــار الس ـــبة كب ـــاوز نس ـــع ان تتج املتوق

ــام 2050.  5 باملائـــة يف عـ
ـــون  ـــا اىل ان تك ـــى دخ ـــدول االعل ـــل ال متي
االطـــول أعمـــارا. فاليابـــان مثـــا هـــي 
بلـــد الســـكان االطـــول أعمـــارا اذ يشـــكل 
الذيـــن اعمارهـــم 60 او اكثـــر نســـبة 33 
باملائـــة مـــن امجـــايل عـــدد الســـكان عـــام 
ــبة  ــة نسـ ــا )29 باملائـ ــا ايطاليـ 2015. تليهـ

شكل )3(: نسبة السكان العاملية مقسمة حسب الفئة العمرية، 2050-2000
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ــا  ــر( مث املانيـ ــم 60 او اكثـ ــن اعمارهـ الذيـ
)28 باملائـــة( و فنلنـــدا )27 باملائـــة(. ومـــن 
بـــن البلـــدان ال 58 االعلـــى دخـــا عـــام 
2015 والـــيت يبلـــغ امجـــايل عـــدد ســـكاهنا 
ـــا  ـــة فيه ـــاك 32 دول ـــن 90.000، هن ـــر م اكث
واحـــد مـــن كل مخســـة افـــراد عمـــره 60 

او اكثـــر. 
وجتـــاوزت نســـبة املســـنن ال 20 باملائـــة يف  
ـــة ذات دخـــل عال-متوســـط  بضـــع دول اوربي
ــن  ــبة الذيـ ــة نسـ ــا )27 باملائـ ــل بلغاريـ مثـ
اعمارهـــم 60 او اكثـــر يف عـــام 2015( 

ورومانيـــا )22 باملائـــة( . 
وتســـود البنيـــة العمريـــة الشـــبابية نســـبيا 
لتوزيـــع  االدىن  الطـــرف  يف  الـــدول  يف 
الدخـــل: ويف كل دولـــة منخفضـــة الدخـــل 
ــل  ــدول ذات الدخـ ــن الـ ــة مـ ويف 85 باملائـ
ـــاك  ـــام 2015 ، هن املنخفض-املتوســـط، يف ع
واحـــد مـــن كل عشـــرة اشـــخاص عمـــره 

ــر.  60 او اكثـ
حبلـــول عـــام 2030 ســـتكون االعمـــار يف 
ــل  ــطة الدخـ ــدول املتوسـ ــن الـ ــري مـ الكثـ
طالـــت بشـــكل ملحـــوظ. . ويتوقـــع ان 
ــنة  ــون ال 15 سـ ــار يف غضـ ــول االعمـ تطـ
القادمـــة يف  بضـــع دول ذات دخـــل عـــال-

ـــة  ـــدول العالي ـــن ال ـــري م ـــا الكث ـــط كم متوس
ـــا  ـــال، م ـــبيل املث ـــى س ـــوم. فعل ـــل الي الدخ

ـــي 2015 و 2030 ســـترتفع نســـبة  ـــن عام ب
الذيـــن اعمارهـــم 60 او اكثـــر يف الصـــن 
ــد  ــة ويف تايلنـ ــة اىل 25 باملائـ ــن 16 مائـ مـ
ـــاع  ـــع ارتف ـــا يتوق ـــة كم ـــن 19 اىل 32 باملائ م
معـــدالت االعمـــار بســـرعة يف بعـــض 

الـــدول ذات الدخـــل املتوســـط. 
ــن 2015  ــا بـ ــال، مـ ــبيل املثـ ــى سـ فعلـ
و 2030 يتوقـــع ارتفـــاع نســـبة الذيـــن 
ـــن  ـــكا م ـــر يف ســـري الن اعمارهـــم 60 او اكث
ـــام مـــن 10  ـــة ويف فيتن ـــة اىل 21 باملائ 14 باملائ
باملائـــة اىل 18 باملائـــة ويف املغـــرب مـــن 10 

ــة .  اىل 15 باملائـ
ـــاع  ـــل فارتف ـــة الدخ ـــدول املنخفض ـــا يف ال أم
معـــدل االعمـــار ابطـــأ.: يف 93% مـــن 
ــن  ــل و 54% مـ ــة الدخـ ــدول املنخفضـ الـ
ـــع  ـــل  فيتوق ـــا للدخ ـــر اخنفاض ـــدول االكث ال
ـــام  ـــا 10% يف ع ـــبة املســـنن فيه ـــى نس ان تبق

.2030

احصاءات

هناك تقريبا مليار مسن 
يف العامل وسريتفع هذا 
العدد ليصل ال�ى مليار 

ونصف تقريبًا عند 
حلول عام 2030
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كرباء / هبه الصباغ
قامــت وزارة الصحــة بإرســال الوجبــة االوىل مــن 
ــل  ــفى الكفي ــي اىل مستش ــاء الط ــى االخ مرض
التخصصــي لتلقــي العــاج اخلــاص هبــم ، بــدال 

مــن ارســاهلم اىل اهلنــد .
الكفيــل  ملستشــفى  العــام  املديــر  قــال  و 
ان   : البهــاديل  حيــدر  الدكتــور  التخصصــي 
وزارة  مــع  تعــاون  وقعــت عقــد  املستشــفى 
الصحــة ملعاجلــة مرضــى االخــاء الطــي يف وزراة 

الصحــة.
و اوضــح : بأنــه مت اســتقدام أمهــر جراحــي اهلنــد 
الدكتــور فيجــاي اكــروال اخصائــي جراحــة 
 قلــب االطفــال مــن مستشــفى فورتيــس اهلنديــة، 
الكفيــل  مستشــفى  يف  العمليــات  الجــراء 

. التخصصــي 
بفحــص  البــدء  مت  اليــوم  بــان   : اضــاف   و 
ــلة  ــاالت املرس ــن احل ــة االوىل م ــري الوجب و حتض
مــن الــوزارة و البالــغ عددهــم مخســة عشــر 

ــض .  مري
و تابــع البهــاديل : بانــه سنســتقبل يــوم غــد 

يقوم أمهر االطباء األجانب بإجراء العمليات ملرضى االخالء الطيب يف العراق

يبلــغ  الــذي  و  املرضــى  مــن  الثانيــة  الوجبــة 
عددهــم مخســة و عشــرون مريــض ، موضحــا 
ــيكون  ــة س ــات اجلراحي ــراء العملي ــدء اج ــأن ب ب
تشــرين  مــن  العشــرون  و  الرابــع  يــوم   مــن 

الكفيــل  مستشــفى  تســعى  و  هــذا  االول. 
التخصصــي منــذ تأسيســها بتوفــري االختصاصات 
الطبيــة النــادرة لتقليــل االنفــاق وجهــد الســفر اىل 

ــاج . ــرض الع ــد لغ ــارج البل خ

كرباء / هبه الصباغ 
اعلـــن املديـــر العـــام ملستشـــفى الكفيـــل 
ــاديل،  ــدر البهـ ــور حيـ ــي الدكتـ التخصصـ
ــات  ــد يف اخلدمـ ــد جديـ ــة عهـ ــن بدايـ عـ

ــن . ــة للمواطنـ ــة املقدمـ الطبيـ
و مبناســـبة جنـــاح أكثـــر مـــن 100 عمليـــة 
ـــار  ـــوح للكب ـــب املفت ـــات القل ـــدة لعملي معق
ـــاديل:  ـــدر البه ـــور حي ـــال الدكت ـــار، ق والصغ
بـــأن مستشـــفى الكفيـــل جنـــح و بشـــهادة 
ـــن  ـــاء و املختص ـــة و االطب ـــن وزارة الصح م
ـــات  ـــن املؤسس ـــب االوىل ب ـــه للمرات بصدارت
ــري  ــال توفـ ــن خـ ــة مـ ــة العراقيـ الصحيـ
الكـــوادر الطبيـــة املتخصصـــة و االجهـــزة 
املتطـــورة و القليـــل وجودهـــا يف العـــراق .

مستشـــفى  :بـــأن  البهـــاديل  وأضـــاف 
ـــة  ـــال الرؤي ـــن خ ـــي و م ـــل التخصص الكفي

الواضحـــة للعتبـــة العباســـية املقدســـة 
العراقـــي  الصحـــي  الواقـــع  بتحســـن 
ـــفيات يف  ـــربى املستش ـــس ك ـــتطاع ان يناف اس
ـــه  ـــريب بتقدمي ـــامل الع ـــط و الع ـــرق االوس الش
ـــة  ـــه انظم ـــة و تطبيق ـــات الطبي ـــل العناي افض

ــة . ــودة العامليـ اجلـ
ـــذي  ـــري ال ـــر القص ـــال العم ـــأن خ ـــًا ب منوه
ـــتطعنا و  ـــفى اس ـــيس املستش ـــى تأس ـــر عل م
ـــوادر  ـــاء و الك ـــود االطب ـــر ، و جبه ـــكل فخ ب
ــارب 200  ــا يقـ ــاجل مـ ــأن نعـ ــاعدة بـ املسـ
ـــفر  ـــى الس ـــة عل ـــت عازم ـــة كان ـــة مرضي حال
اىل خـــارج البلـــد لتلقـــي العاجـــات 
ــا داخـــل  ــبة ،وذلـــك لعـــدم توفرهـ املناسـ

العـــراق .
ــفى  ــت يف املستشـ ــاديل ُأجريـ ــد البهـ وأكـ
ـــة و  ـــة قلبي ـــة جراحي ـــن 130 عملي ـــر م اكث

ـــب  ـــة للنس ـــة مضاهي ـــاح متقدم ـــب جن بنس
ـــا  ـــام ميكنن ـــذه االرق ـــوء ه ـــة ، و يف ض العاملي
ــة  ــتقبل كافـ ــفى تسـ ــأن املستشـ ــول بـ القـ
ـــات  ـــة اىل العملي ـــون حباج ـــيت تك ـــاالت ال احل
اجلراحيـــة ، موضحـــًا بأننـــا قـــد ادخلنـــا 
الكثـــري مـــن االجهـــزة الطبيـــة احلديثـــة و 
املتطـــورة و مـــن ارصـــن املناشـــئ العامليـــة 
ـــن .  ـــل املواط ـــن كاه ـــفر ع ـــاء الس ـــع عن لرف
ــأن ادارة املستشـــفى  ــاديل بـ ــاف البهـ و اضـ
ـــن  ـــج التأم ـــراءات برنام ـــال اج ـــدد اكم بص
الصحـــي الـــذي ســـيكون الربنامـــج االول 
يف العـــراق يف جمـــال الصحـــة ، ليكـــون 
ـــة  ـــة املقدم ـــات الطبي ـــة للخدم ـــة نوعي اضاف
مـــن قبـــل املستشـــفى و الـــذي سيســـاعد 
ـــاق  ـــري االنف ـــى توف ـــى عل ـــن املرض ـــري م الكث

الصحـــي .

 أصبحنا كعراقيين قادرين على منافسة مستشفيات العالم وُنعلن عن 
بداية العهد الجديد للخدمات الطبية المقدمة في العراق

انجازات
وطنية
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ــه  ــراء وإىل جانب ــجد احلم ــورة ملس ــذه الص ه
ــوم )مســجد  ــرف الي ــس ويع ــي يون ــام الن مق
ــس( وهــو أحــد املســاجد اخلمســة  ــي بون الن
املباركــة يف الكوفــة، فقــد ورد أن أمــري املؤمنــن 

ــه. ــه الســام صلــى في علي
وأمــا تســميته باحلمــراء فهــذا يعــود إىل مجاعــة 
ــة  ــت الكوف فارســية تســمى هبــذا االســم  نزل
ــن  ــض أماك ــم وبع ــاد الديل ــن ب ــا م وأصله
إيــران وهــم أربعــة آالف جنــدي فارســي 
حتالفــوا مــع عبــد القيــس بعــد معركــة 
ــتجابوا  ــراء اس ــن احلم ــاس م ــية. وأن القادس
للمســلمن أثنــاء املعركــة، فأعانوهــم، أســلم 
ــال، فأشــركوا يف الغنيمــة.  ــل القت بعضهــم قب
ــاض  ــى أنق ــاء عل ــدد ج ــا ج ــة عندم والبناي
ــب،  ــرا إىل عهــد قري ــاء القــدمي وكان مندث البن
ــاء  ــدود ومت بن ــامل واحل ــح املع ــه كان واض إال أن
ــي،   ــه األصل ــوق حمراب ــييده ف ــد تش ــه بع حمراب
ــت يف العــام  ــة الظاهــرة يف الصــورة كان والبناي
ــيد  ــا الس ــد أرخ بنائه 1315هـــ/ 1897م وق

ــي: ــر احلل جعف

َفضله                 ِمـــن  الَّـــذي  هلِلّ  احَلمـــد 
َأحيا َجمـــــيل َمآثر الُقَدمــاء

َقد ُجـــّددت أثار مَســـجد ُيونس
ِبناء َوخـــري  َتأســـيس  ِبَأجل 

يا طالـــب اأَلعمال َقــــــد َأّرخته
احَلمراء َمســـجد  َفَهذا  َأعمل 
)1315هـ(

ــام 1342هـــ/  ــيدت ع ــد ش ــارة فق ــا املن أم

1924م وســلة املنــارة حماطــة مبقرنصــات مجيلة 
وقــد تــربع ببنائهــا أحــد جتــار البصــرة وامســه 
عبــد الكــرمي الديــوان عندمــا بــات ذات ليلــة 
ببيــت جبــوار الفــرات ومل يســمع آذان الفجــر، 
حيــث ال توجــد منــارة مبســجد النــي يونــس، 
وعنــد الصبــاح أمــر ببنــاء املنــارة وأنفــق علــى 

عمارهتــا مــن مالــه اخلــاص.
ــد احللــي  ــاعر جمي ــاء منهــا الش وأرخ االنته
العطــار بأبيــات كتبــت علــى القاشــاين املثبــت 

ــارة: ــن املن ــريب م ــى الطــرف الغ عل

احلمرا مســـجد  يف  لألذان  رفعوا 
منارا على الســـهى يســـتطيل

ذاك )عبـــد الكـــرمي( منـــه بناء
فتســـامى لـــه مقـــام جليل

فمنـــه داع  للصـــاة  حبـــذا 
 ألداء الفـــروع قامـــت أصول

            : أرخـــوه  إن  النـــداء  وعليـــه 
)فالنـــداء التكبـــري والتهليل(

ــد  ــاء مــن جدي أمتــىن مــن القائمــن علــى البن
أن يراعــوا العمــارة العراقيــة القدميــة فللمنــارة 
ــه  ــذي تنفــرد في ــة هويتهــا وطرازهــا ال العراقي
ــر العراقيــة منــذ العصــر  ممــا ناحظــه يف املنائ
العباســي وإىل يومنــا هــذا حيــث ظهــرت 
ــارة  ــخ العم ــن تاري ــة ع ــم غريب ــر بتصامي منائ

ــامية. ــة اإلس العراقي
ــريا،  ــت صغ ــا كن ــاء عندم ــذا البن ــت ه أدرك
ــاك لوحــة مرســومة داخــل احلــرم  وكانــت هن

ــس  ــي يون ــذف بالن ــا ق ــوت عندم ــل احل متث
عليــه الســام علــى الشــاطئ ونبتــت شــجرة 

ــا. ــي بظله ــن ليحتم اليقط
بعــد العــام 1990 مت هــدم البنــاء وبقــي 
ــد،  ــاء اجلدي ســاحة حمفــورة كبــرية تنتظــر البن
وبقــي علــى تلــك احلــال عندمــا ســقط النظــام 
ــه مــن  ــام الوقــف الشــيعي ببنائ الســابق، مث ق
ــذ ســنوات . ــل ومن ــكأ العم ــد تل ــد وق جدي

القدميــة يف  املواقــع  املســجد مــن  وموقــع 
الكوفــة يف عهدهــا األول وقــد ذكــره املشــهدي 
)مســجد يونــس بــن مــيت بظهــر الســبخة ومــا 

ــه(. حول
الكوفــة  مســجد  مــع  احلمــراء  ومســجد 
ومســجد الســهلة مــن املواقــع الــيت ميكــن أن 
ــيت  ــع ال ــة املواق ــد بقي ــزا لتحدي ــون مرتك تك

ــة.  ــة القدمي ــخ الكوف ــرت يف تاري ذك
أمــا مــا كان مــن أمــر إنشــاء الكوفــة احلديثــة 
وموقــع املســجد بعــد أن مت حفــر جمــرى اهلندية 
ــن  ــد املحس ــاج عب ــك احل ــن ذل ــا ع وحيدثن
شــاش ومــا شــاهده )أحفــظ للكوفــة يف 
ذكريــايت حــى اآلن صــورة واضحــة ترجــع إىل 
أوائــل اجليــل احلاضر عــام 1305هـــ/ 1888م  
ــا  ــران فيه ــار العم ــذ آث ــرى يومئ ــا ن ــد كن وق
ــط  ــربدي حتي ــن القصــب ال ــا م ــس إال بيوت لي
ــى شــواطئها يف موســم  ــو عل ــاء تطف بلجــة م
الفيضــان ويعهــد هــذه البيــوت فاحــون 
يفلحــون أشــجارا وخنيــا ال تــزال يف أول 
ــرية  ــرة صغ ــة جزي ــط اللج ــأهتا، ويف وس نش

ــه الســام(. ــس علي ــي يون ــام الن ــا مق فيه
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مسجد احلمراء 
) النيب يونس(

املهندس االستشاري حتسني عمارة
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مــن أبــرز معــامل السياســة والتربيــة يف العــراق 
ــدأ  ــام 1903، ب ــداد ع ــة ببغ ــد يف الكاظمي ول
واصــل  مث  الكاظميــة  مــدارس  دراســته يف 
دراســته اجلامعيــة يف اجلامعــة األمريكيــة يف 
بــريوت لتكــون دراســته يف جمــال التربيــة 
وموضــع  هاجســه  كان  الــذي  والتعليــم 
 .. أصبــح سياســيًا  اهتمامــه حــى حــن 
بعــث يف أول بعثــة دراســية تقــوم هبــا اململكــة 
ــذاك يف زمــن امللــك فيصــل األول  ــة آن العراقي
فــكان اجلمــايل اول مــن ابتعــث مــن العــراق 
ــوراه  ــكا ليحصــل علــى دكت للدراســة يف أمري
ــا  ــة كولومبي ــن جامع ــة م ــفة والتربي يف الفلس

الدكتور حممد فاضل اجلمالي

مؤسس الدبلوماسية يف العراق 
 .1932

ــاعر  ــر وش ــس وزراء ووزي ــدرس ورئي ــو م ه
ــي. ــؤرخ ودبلوماس ــب وم وكات

تــوىل رئاســة الــوزراء مرتــن )1954-1953( 
وتــوىل حقيبــة اخلارجيــة 8 مــرات .. 

ــات  ــرارات وتوجه ــى ق ــدد عل ــه ش ويف حقبت
ــا : ــر منه نذك

* رفــع األحــكام العرفيــة وإجــازة األحــزاب يف 
ــر  ــد ان مت حج ــة بع ــة الصحاف ــراق وحري الع

كل ذلــك يف احلكومــة الــيت ســبقته .
* ســعى اىل رفــع مســتوى التعليــم يف العــراق 
ــه .. يذكــر  ــوق ل ــا يت ــر م ــك أكث ــد كان ذل وق
ــا  ــا ودول أورب ــه إىل بريطاني ــك توجه ــن ذل م

ــة  ــة باالنكليزي ــة الشــهادة العراقي ــه معادل وحبث
ــهولة  ــي س ــب العراق ــح للطال ــة ليتي واألوربي
الدراســة يف اجلامعــات يف اخلــارج وااليتــاء 
خبــربات منهــا . باالضافــة إىل مشــاريعه يف جمال 
توزيــع احلــق التعليمــي علــى أســاس الكثافــة 
ــز  ــدل أن تترك ــق ب ــدن واملناط ــكانية يف امل الس
يف املــدن الغنيــة يف العــراق وبذلــك كان أحــد 
أكثــر الشــخصيات اصاحــًا يف جمــال التعليــم 
بالرغــم مــن كــون التعليــم يف زمنــه كان يقــوم 
ــة ذات أغلبيــة  علــى أســاس العلمانيــة يف دول

مســلمة .
ــي 1947  ــي العراق ــع العلم ــس املجم * أس

ــه. ــن رفاق ــة م ــع ثاث م

بانوراما

سليم اجلبوري
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بانوراما

نوري السعيد وفاضل اجلمايل مع آالن 
فوسترولس يف اجتماع حلف بغداد
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وزيــر خارجيــة العــراق حممــد فاضــل عبــاس اجلمــايل يتحــدث مــع وزيــر خارجيــة 
اهلنــد كريشــنا اثنــاء مؤمتــر باندونــك اندونيســيا نيســان 1955

حممــد فاضــل اجلمــايل عضــو الوفــد العراقــي يف مؤمتــر ســان فرانسيســكو يوقــع علــى 
ميثــاق األمــم املتحــدة قبــل 70 عامــا

ــاء العراقيــن 1934  * أســس أول احتــاد لألدب
حتــت اســم ) نــادي القلــم العراقــي(.

ــم  ــيس األم ــة تأس ــة وثيق ــارك يف صياغ * ش
ــكو  ــان فرانسيس ــا يف س ــع عليه ــدة ووق املتح

.1945
* شــارك يف هتذيــب وعضويــة منظمــة )حركــة 
التســلح اخللقــي( يف سويســرا وشــعارها : 

ــاس(. ــأ وأحــب الن ــل اخلط )قات
ــورية  ــة - س ــدة عراقي ــام وح ــعى إىل قي * س
ــة- ــة وأخــرى عراقي ــة - أردني وأخــرى عراقي

الــرؤى  ســورية-مصرية .. لكــن اختــاف 
والسياســات حالــت دون ذلــك.  

قــال عنــه الباحــث محيــد املطبعــي يف موســوعة 
املدرســة  مؤســس  العــراق 1997:  أعــام 
ــراق 1943- 1958 وكان  ــية يف الع الدبلوماس
ــة  ــام التربي ــد نظ ــم وأع ــد صم ــك ق ــل ذل قب
النســبة  نظريــة  احلديــث علــى  والتعليــم 
الســكانية وليــس علــي نظريــة املــدن الكــربى، 

وكان قــد بعــث يف أول بعثــة علميــة إىل أمريكا 
ــن  ــة م ــفة تربي ــوراه فلس ــي دكت ــل عل وحص
جامعــة كولومبيــا 1932 تــوىل وزارة اخلارجيــة 
ــن  ــواب مرت ــس الن ــرات ورئاســة جمل ــاين م مث
ــة  ــد ثاث ــو أح ــن، وه ــوزارة مرت ــة ال ورئاس
ــراق،  ــة يف الع ــة العربي ــار القومي ــوا تي أسس
ــي  ــوي، أمريك ــي اهل ــح، ملك ــر، مصل مفك
ثــورة 1958  باإلعــدام يف  العقــل، حكــم 
واطلــق 1961 وعــاش يف تونــس ودفــن فيهــا.

مؤلفاته
لــه العديــد مــن املؤلفــات منهــا علميــة ومنهــا 

يف جمــال القوميــة العربيــة:
دعوة العراق لاحتاد العريب.. 1
دعوة إىل اإلسام.. 2
العراق بن األمس واليوم.. 3
وجهــة التربيــة والتعليــم يف العــامل العــريب . 4

وخاصــة العــراق.

ذكريــات وعــرب مــن العــدوان الصهيــوين . 5
وأثــره يف الواقــع العــريب

مذكرة العراق عن قضية فلسطن. 6
التربية ألجل حضارة متبدلة )ترمجة(.. 7
أفاق التربية احلديثة يف الباد النامية. 8
األمة العربية.. إىل أين؟. 9

ــى . 10 ــد عل ــن جدي ــمس م ــرق الش فلتش
ــة ــة العربي األم

اليابــان يف حقــل . 11 تفــوق  مــن  دروس 
والتعليــم التربيــة 

دور التربيــة والتعليــم يف تعريف اإلنســان . 12
ــه وواجباته حبقوق

وغريها من الكتب والبحوث.
كمــا صــدر عنــه كتــاب: حممــد فاضــل 
ــة  ــراق والعروب ــبيل الع ــاد يف س ــايل جه اجلم
ــويف يف  ــن. ت ــن املؤلف ــة م ــام ملجموع واإلس
تونــس 1997 عــن عمــر يناهــز الـــ95 ســنة، 

ــي. ــي والعلم ــاء السياس ــت بالعط حفل

بانوراما
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بانوراما

ــايل  ــد فاضــل اجلم ــى ملحم الصــورة يف االعل
اثنــاء القــاء القبــض عليــه مــن قبــل القــوات 
والصــورة  ثــورة 1958.  بعــد  العســكرية 
الثانيــة لــه يف قفــص االهتــام يف حمكمــة الثــورة 

1958
عدد 138 لشهر ربيع األول/ النجف األشرف | 43 



مجهوريـة أفاطـون هـو: حـوار سـقراطي مـع 
جمموعـة مـن الفاسـفة، ألفـه أفاطـون حوايل 
عـام 380 قبـل امليـاد، يتحـدث عـن تعريـف 
العادلـة  الدولـة  وطبيعـة  والنظـام  العدالـة 
واإلنسـان العـادل، واجلمهوريـة هـي املؤلـف 
السياسـي الرئيسـي ألفاطون وأمساها كاليبوس 
الدولـة املثاليـة، ومسيـت أيضًا املدينـة الفاضلة.

أستاذه  لسان  على  الكتاب  هذا  أفاطون  كتب 
الدول  الكتاب قضايا ختص  تناول هذا  سقراط 
واملجتمعات الشرقية والغربية منذ فجر التاريخ 
يف  أفاطون  يناقش  هذا   يومنا  وحى  اإلنساين 
دولة  تبي  وكيف  العدالة،  فكرة  الكتاب  بداية 

عادلة أو أفرادا حيبون العدالة.
دواعي الكتابة

كانـت قصـة حيـاة سـقراط أسـتاذ أفاطـون 
والصراعات اليت خاضها مع السفسـطائين هي 
الدافـع وراء كتابة أفاطون ملحـاورة اجلمهورية. 

واسـم السفسـطائين كان يطلـق على فاسـفة 
أثينـا يف ذلـك الوقـت وهـوالء علـى الرغم من 
اطاعهـم الواسـع علـى معلومـات زماهنـم إال 
أهنـم مل يكونـوا معتقديـن باحلقائـق الثابتـة وإمنا 
كانـوا يعدون األشـياء مجيعا غري قابلـة للمعرفة 
اليقينيـة وأنـه ال حقيقـة ثابتـة علـى االطـاق 

وراء فكر اإلنسـان.
فتصـدى هلم سـقراط وكان  فيلسـوفًا ذا مبادئ 
ال يتزحـزح عنهـا، متواضعًا ينادي باالسـتقامة 
شـباب  حولـه  فالتـف  احلـق  جـادة  والتـزام 
وبعلمـه  بأطروحاتـه  وأعجبـوا  األثريـاء  أثينـا 

وبفصاحتـه.
الذيـن  الشـباب  هـؤالء  أحـد  أفاطـون  وكان 
التفـوا حـول سـقراط وقـد أخـذ منـه الكثـري 
مـادة  أصبحـت  الـيت  املحـاورة  هـذه  ومنهـا 
لكتابـه اجلمهوريـة، ولكن السفسـطائين كادوا 
لسـقراط واهتمـوه بأنه يفسـد شـباب أثينـا وأنه 
ملحـد يـزدري اآلهلـة ويسـيء إليهـم، فحكـم 
عليـه باإلعـدام ونفـذ احلكـم عن طريـق جترع 

اإلعـدام  وسـيلة  تلـك  وكانـت  السـم،  كأس 
املتبعـة يف ذلـك الوقـت.

مضمون الكتاب
إن حمـاورة اجلمهوريـة تـدور حـول أسـس بناء 
املدينـة الفاضلـة أو املثاليـة، والتربية األجتماعية 
فيهـا واحلكومة املشـرفة عليهـا، وهي حلم من 

أحام الفيلسـوف الكبـري أفاطون. 
املدينـة الفاضلـة هـي مدينـة متـىن أفاطـون ان 
حيكمهـا الفاسـفة ظنـا منـه أهنـم حلكمتهـم 
املدينـة  هـذه  يف  شـيء  كل  جيعلـون  سـوف 

معياريـا.
واملدينـة الفاضلـة هـي مقتـرح ملدينـة جديـدة 
خمتلفـة عـن كل مدن العامل وليـس االختاف يف 
املظهـر العمـراين وحسـب وإمنا اختـاف على 
كل املسـتويات الـيت تتعلق حبياة اإلنسـان.وهذه 
املحاورة ال تنتمى إىل ميدان الفلسـفة السياسـية 
أقـوى إىل ميـدان  أيضـًا وبشـكل  بـل  فقـط، 
فلسـفة األخـاق، كمـا إهنـا حتتـوي علـى أهم 
اإلجنـازات التارخييـة يف ميـدان امليتافيزيقا حيث 

كتاب مجهورية أفالطون
 عدنان الياسري

قراءة
في كتاب
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إهنـا حتتـوي علـى نظريـة املعرفة ألفاطـون، ومل 
تك السياسـة هـدف أفاطون الرئيـس من وراء 

العمل. هـذا 
لقـد اختـار أفاطـون أن يوضـح نظريتـه عـن 
طريـق الدولـة، ألن الدولـة تعترب صـورة مكربة 
للفـرد، فأراد أن يسـتخلص النتائـج والعرب من 
دراسـة الدولة وإسـقاط تلك النتائـج واألحكام 

الفرد. علـى 
خالصة أرائه يف بناء املدينة الفاضلة                                             
أو  مجهوريتـه  سـكان  أن  أفاطـون  يـرى   .1
أي دولـة كانـت، ينتمـون إىل ثـاث طبقـات: 
)طبقـة احلكام وطبقـة احلراس وطبقـة العمال( 
واألخـرية رأى أهنـا تشـمل أصحـاب احلـرف 
أفاطـون خطـة  والفاحـن، ويضـع  اليدويـة 
إلعـداد وهتيئـة كل طبقـة من الطبقـات الثاث 
التهيئـة املثلـى، ولكـن أفاطون اهتـم يف كتابه 
بتهيئـة احلـكام واحلـراس أكثـر مـن طبقـة الع

                                                                                                                             . ل ما
2. يبـدأ اإلعـداد للدولـة الفاضلـة منـذ والدة 
األفـراد وبطريقـة غريبـة فتبـدأ رحلـة اإلعـداد 
والضعفـاء  املرضـى  املواليـد  مـن  بالتخلـص 
وال حيتفـظ سـوى باملواليـد األصحـاء األقويـاء 
وجيـري انتـزاع األطفـال من أمهاهتم، فاملسـؤول 
عـن تربيـة األطفـال هـي الدولـة، وال توجـد 
عائلـة أو أسـرة يف مجهوريـة أفاطـون حـى ال 

تنشـأ عصبيـات أسـرية أو قبليـة.                                                                 
األطفـال   مـن  فريـق  لـكل  خطـة  إعـداد   .3
فاألطفـال  سـويًا  األطفـال  كل  تنشـئة  وجيـري 
الدولـة                                                                           سـوى  عائلـة  هلـم  يعرفـون  ال 
هـؤالء  طبقـة سـينتمى  أي  إىل  معرفـة  وبعـد 
األطفـال على حسـب املهارات الـيت يظهروهنا، 
فيتـم تصنيفهـم علـى حسـب تلـك املهـارات 
فبعضهـم سـيغدو مـن طبقة احلـكام وبعضهم 
سـيكون مـن طبقة احلـراس والباقي سـيكونون 

مـن طبقـة العمـال. 
ويوضـح أفاطـون أنـه جيـب إعـداد األطفـال 
إعـدادًا يكسـبهم  الذيـن سيمسـون حراسـًا، 
األطفـال  أمـا  واإلقـدام،  واحلماسـة  الشـجاعة 
الذيـن سـيصبحون حكامـًا فيجـب إعدادهـم 
إعدادًا فسـلفيًا سـليمًا وتدريبهم علـى أعمال 
العقـل واحلكمـة وجيـب تدريبهم علـى إصدار 
القـرارات اليت تفيـد اجلماعة، والـيت هي بعيدة 

كل البعـد عـن املصلحـة الشـخصية.
اختبـارات  جتـرى  بـأن  أفاطـون  ويوصـي 
وإغـواءات كثـرية ومتعددة هلـؤالء األطفال أثناء 

فتـرة اإلعـداد لغربلتهـم بشـكل جيـد وعندما 
يكـرب األطفال ويشـبوا فا يسـمح هلـم بالزواج 

أسـر. وتكوين 
4. إلجناب األطفال، ترمى يف األعياد واملناسـبات 
قرعـة بـن الرجـال والنسـاء إلجنـاب األطفـال. 
ولكـن حـى هـذه القرعـة لـن تكـون نزيهـة، 
بـل هـي مـزورة فنتيجـة القرعة أعدهـا احلكام 
مسـبقًا للحفـاظ علـى نقـاء الطبقـات، ولكي 
يضمـن إجنـاب أذكـى وأصـح وأقـوى األطفال 
فالشـاب الذكـي خيتـار شـابة ذكيـة لـه حـى 
ينجبـوا أطفـااًل أذكياء وكذلك بالنسـبة للرجل 
القـوي خيتـار أمـراه مثلـه، ويـرى أفاطـون أن 
احلـكام يف الدولـة الفاضلـة، ينبغـي أن يكونـوا 
مـن الفاسـفة ويتعلل ذلـك بنظرية عـامل املثل.
النتيجة املستخلصة                                                                            
إن نتيجـة نظـام اإلعداد والتنشـئة  الذي تصوره 
أفاطـون، فـإن مجهوريتـه سـتكون مثاليـة ألهنا 
سـيتوفر فيهـا 4 خصـال يف غايـة األمهيـة وهذه 
اخلصـال األربـع هـي: احلكمة )وتأيت مـن طبقة 
احلـكام(، الشـجاعة )وتـأيت بصفـة خاصـة من 
طبقـة احلـراس( التحكـم يف النفـس )وتأيت من 
الطبقـة الثالثـة ومـن السـيطرة عليهـم مما يعي 

السـيطرة علـى الغرائز والشـهوات
احلـكام  قـرارات  طريـق  عـن  يكـون  وذلـك 
احلكيمـة واملتوازنـة ويتـم ضمـان تنفيـذ تلـك 
أمـا  احلـراس(.  طبقـة  طريـق  عـن  القـرارات 
اخلصلـة الرابعـة فهـي العـدل. ومعـىن العـدل 
عنـد أفاطـون التناغم بن طبقـات اجلمهورية، 
وأن كل طبقـة تصنـع مـا هـي مهيـأة لـه وهذا 

هـو معـىن العـدل عنـد أفاطـون.
األسقاط على الفرد.

يـرى أفاطون أن الفـرد منوذج مصغـر للدولة، 
أجـزاء  ثاثـة  مـن  تتكـون  البشـرية  فالنفـس 
والعاقـة بن هذه األجـزاء حتدد السـلوك العام 
للفـرد، فاجلـزء األول يف النفـس البشـرية هـو 
اجلـزء اخلـاص باحلكمـة، واجلزء الثـاين خاص 
بالغضـب والشـجاعة واإلقدام، واجلـزء الثالث 

خـاص بالشـهوات والغرائز. 
بينهـا.  فيمـا  تتنـازع  الثاثـة  األجـزاء  وهـذه 
فأحيانـًا يرغـب اإلنسـان يف عمل أشـياء مع أنه 
يعلـم أهنا مضرة وفيها خسـارة له والفيلسـوف 
هـو مـن جيعـل اجلـزء اخلـاص باحلكمـة ينظم 
حياتـه ويرتبهـا فيعطـي لـكل جـزء من نفسـه 
يف  ذكرهـا  السـابق  األربـع  واخلصـال  نصيبـًا 

يف  والتحكـم  والشـجاعة  احلكمـة  الـدول: 
النفـس والعـدل موجـودة أيضـًا لدى اإلنسـان 
وأهـم هـذه اخلصال اخلصلـة الرابعـة )العدل(.

 ويـرى أفاطـون أن خصلة العدالـة هي األهم؛ 
إذ تضمـن حتقـق اخلصـال األخـرى وبصـورة 
متناغمـة فكل جـزء من أجزاء النفس البشـرية 
مـع حتقـق العدالـة حيصـل علـى نصيبـه كامًا 
وبا شـك فإن هذا اإلنسـان املتحققـة فيه صفة 
العدالـة يكـون يف قمة السـعادة ومنسـجمًا مع 
نفسـه، وهنـا يصـل أفاطـون إىل النتيجـة اليت 
كان يبتغيهـا. توصـل إىل أن العدالـة هلـا قيمـة 
يف ذاهتـا، ولكنهـا حتقـق أيضـًا للفـرد السـعادة 

واالنسـجام. والتوازن 
األراء يف الكتاب

مجهوريـة  كتـاب  حمـاورة   أن  البعـض:  يـرى 
ملـا  أفاطـون  كتـب  مـا  أهـم  تعـد  افاطـون 
تضمنتـه مـن نظريات خمتلفـة ارتبطـت لتكون 
نظـرة عامـة علـى حيـاة اإلنسـان واملجتمـع، 
بدليـل أنـه كان هلـا يف تاريخ الفلسـفة فيما بعد 
تأثـري مل يـر مثلـه لكتـاب مـن كتـب الفلسـفة 
غمـار  خـوض  اراد  ملـن  والغـىن  األخـرى، 
السياسـة او الفلسـفة مـن االطـاع علـى هذا 

الكتـاب.
الكتـاب  البعـض ياحـظ علـى  ولكـن هـذا 

ماحظـات: عـدة  أيضـًا 
منهـا: أن الكاتـب كان خنبويـا ألنه اهتـم بطبقة 

احلـكام واحلـراس وترك طبقـة العمال.
ومنها: أنه أول من نظر لاشـتراكية والشـيوعية 

يف  مشـايعة احلكم وطريقـة الزواج واالجناب.
ومنهـا: أنـه اسـتبعد الفن والشـعراء وذلك ألنه  
يرفـض الفـن ويطـرد الفنانن من دولته، سـواء 
أكانـوا رسـامن أم حناتـن أم شـعراء. ويعلـل 

لسـببن: ذلك 
فيبعـدون  يقلـدون  الفنانـن  هـؤالء  أن  األول: 

النـاس عـن إدراك احلقيقـة أكثـر وأكثـر.
الثـاين: فهـو أن الفنانـن خياطبون غالبـًا اجلانب 

النفسـي، غري احلكيـم يف النفس البشـرية.
 : املقابلـة  البعـض اآلخـر مـن اجلهـة  ويـرى 
أن مؤلـف الكتـاب هـو مؤسـس املثاليـة وأن 
نظريته السياسـية تندرج يف خانـة »اليوتوبيا)1(« 
وأفـكاره هـي تصـورات مطلقـة وغايـات غـري 
قابلـة للتحقيـق وبعيـدة كل البعـد عـن عـامل 

التجربـة وال ميكـن جتسـيمها يف الواقـع. 
)1( يوتوپيـا - باالجنليـزى: Utopia -  وهـي باالصـل 

لفـظ  يونـاين او توپـوس  معنـاه »ال مكان«.

قراءة
في كتاب
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السالجقة
وانتهــــاك 
حرمـــــة 

اخلالفة
باسم الساعدي

مبدأ اخلالفة مقّدس عند املسلمني 

مجيعًا، وإمنا اخلالف يف من يتسنم 

دكتها وكيفية تسنمه، فبعض املسلمني 

يذهب إىل أنه تنصيب من اهلل تعاىل 

كما هو األمر يف النبوة، وآخرون 

يذهبون إىل الشورى، وغريهم يذهب 

إىل الوراثة أو الغلبة، وقد غلب بنو 

العباس بين أمية فقامت خالفتهم على 

انقاض اخلالفة األموية، فاضحت مقدسة 

عند بعض املسلمني، وال جيوز املساس 

حبرمتها، وأن اخلليفة الذي ورث سابقه 

أو غلبه صار ظل اهلل يف األرض وال جيوز 

املساس بشخصه، وجيب أن ُتمل 

أفعاله على الصحة أو تأول .

آلة
الزمن
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اآلراء  مناقشة  نريد  ال  الكلمات  هذه  يف  وحنن 
نريد  فقط  اآلخر،  على  ألحدها  واالنتصار 
التاريخ،  يف  مهمة  مرحلة  على  الضوء  تسليط 
قدسية  انتهكت  الساجقة وكيف  وهي مرحلة 
معتقدهم  وفق  شرعية  فإهنا  العباسية،  اخلافة 
األشعري وال جيوز التعدي على حرميها، بيد أن 
ملك ومؤسس الدولة السلجوقية طغرلبك -وإن 
كان حنفي الفقه، أشعري العقائد- قد انتهكها 
القائم بأمر اهلل أميا إذالل  وأذل اخلليفة العباسي 
يف  قال  املشهور-  -املؤرخ  األثري  ابن  أن   حى 
كتابه الكامل يف التاريخ: ))وهذا ما مل جير للخلفاء 
مثله، فإن بي بويه مع حتكمهم وخمالفتهم لعقائد 
ساموهم  وال  هذا  مثل  يف  يطمعوا  مل  اخللفاء 
رغم  البويهين،  فإن  قال،  كما  واألمر  فعله((، 
أهنم شيعة وال يؤمنون بقدسية اخلافة العباسية 
مل  خلليفة  فضيلة  يرون  وال  سبقتها،  باليت  وال 
ينص عليه الني األكرم صلى اهلل عليه وآله، إال 
أهنم قد حافظوا على هيبة اخلافة، فمعز الدولة 
فاحتًا سنة 334،  بغداد  دخل  قد  البويهي  أمحد 
ففر اخلليفة العباسي املستكفي فأعطى األمان له 
وأعاده  ملناصبه وجعل له راتبًا قدره مخسة آالف 
املظفر  امللك  فعل  وكذلك  يوم،  كل  يف  درهم 
باخلافة  يعتقد  ال  فهو  البساسريي  احلارث  أبو 
على  ثائرًا  بغداد  دخل  وقد  لتشيعه،  العباسية 
مع  قبضته  أحكم  وقد  سنة450،  سلجوق  آل 
القائم  العباسي  اخلليفة  فالتجئ  عليه،  حلفائه 
حلفاء  –أحد  بدران  بن  قريش  إىل  اهلل  بأمر 
األمان  فأعطاه  األمان  والتمس  البساسريي- 
وأخذه معه إىل دياره، وجند البساسريي أشرفوا 
وقد  يزعجوه،  أن  غري  من  اخلليفة  تسفري  على 
امتنع عن اخلطبة يف مسجد قصر القائم -اخلليفة 
اخلليفة  أم  وأكرم  للخافة،  احترامًا  العباسي- 
وأعطاها جاريتن خلدمتها وأجرى عليه مرتبًا، 
من  التسعن  قاربت  قد  عجوزًا  كانت  وهي 
العمر، وحفظ عيال اخلليفة، فإنه كان يف منفاه 
يف حديثة وحده من دون عياله، كما يظهر من 
وامجع  إىل وطي،  أعدين  )اللَّهم  منفاه:  دعاءه يف 

بيي وبن أهلي وولدي، ويسر اجتماعنا..(
وراء  ما  من  أتراك  أناس  هم  الذين  والساجقة 
اليوم  يسمى  والذي  جيحون،  هنر  أي  النهر، 

دخل السالجقة بغداد 
سنة 447ه� حيلة بعد 
أن استعان بهم اخلليفة 
العباسي القائم بأمر اهلل 

واستدعاهم إل�ى بغداد كي 
يطردوا البويهيني

))حيافظ على الصلوات 
ويصوم االثنني واخلميس، 
وكان لبسه الثياب البياض، 
وكان ظلومًا غشومًا قاسيًا، 

وكان عسكره يغصبون الناس 
أمواهلم، وأيديهم مطلقة يف 

ذلك نهارًا ولياًل، وكان كرميًا((

مسافة  خبارى  وبن  بينه  موضع  يف  بـأموداريا، 
متر  كيلو   120 يعدل  ما  أي  فرسخًا،  عشرين 
تقريبًا، قد دخلوا بغداد سنة 447هـ حيلة بعد 
اهلل  بأمر  القائم  العباسي  اخلليفة  استعان هبم  أن 

واستدعاهم إىل بغداد كي يطردوا البويهين.
انتهاك  قد عمدوا من بداية أمرهم يف بغداد إىل 
ال  العباسي  اخلليفة  صار  حى  اخلافة  حرمة 
فإنه  الفارغة،  األلقاب  االمتيازات غري  ميلك من 
ال يستطيع حل ما عقده الساجقة وال عقد ما 
بعض  إىل  املختصر  هذا  يف  وسنتعرض  حلوه، 

انتهاكاهتم، مع مراعاة التسلسل الزمي.
أوهلا: اهنم –الساجقة- عمدوا إىل رسل اخلليفة 
الكامل،  يف  األثري  ابن  ذكر  فقد  وأهانوهم، 
أن  وبعد  بغداد  احتاهلم  بداية  يف  أهنم  وغريه، 
ثار أهلها عليهم هنبوا درب حيىي، ودرب سليم، 
والرصافة، وحى قبور اخللفاء العباسين مل تسلم 

من هنبهم، من مث نسب طغرلبك الثورة إىل امللك 
وأرسل  البويهين،  امللوك  آخر  البويهي  الرحيم 
إىل اخلليفة قائًا: ))إن حضروا برئت ساحتهم، 
وإن تأخروا عن احلضور أيقنت أن ما جرى إمنا 
الرحيم  امللك  إىل  وأرسل  منهم((،  بوضع  كان 
ومعهم  اخلليفة  فأرسلهم  أمانًا،  مملكته  وأعيان 
رسواًل كي يربئ ساحتهم من الثورة، فلما وصل 
امللك الرحيم ومن معه ورسل اخلليفة هنب جند 
امللك  أما  ثياهبم،  حى  معهم  ما  كل  الساجقة 
معه  مْن  القبض عليه وعلى  ألقي  فقد  الرحيم 
وسري منفيًا إىل بعض القاع البعيدة، فلما مسع 
اخلليفة أرسل إىل طغرلبك ))ينكر ما جرى من 
ويقول:  بغداد  وهنب  وأصحابه  الرحيم  قبض 
إهنم خرجوا إليك بأمري وأماين فإن أطلقتم وإال 
فأنا أفارق بغداد، فإين إمنا اخترتك واستدعيتك 
تزداد،  الشريفة  األوامر  تعظيم  أن  مي  اعتقادا 
وحرمة احلرمي تعظم، وأرى األمر بالضد. فأطلق 
بعضهم وأخذ مجيع أقطاعات عسكر الرحيم((.

البغاددة  بيوت  طغرلبك  صري  عندما  ثانيها: 
الراحة  وسائل  بكل  جمهزة  عسكرية  ثكنات 
أهل  يقدمها  جنسية  ولذة  ومشرب  مأكل  من 
املزل إىل اجلند القاطنن يف مزهلم، ضجوا أهل 
البيوت خلليفتهم املغلوب على أمره، فما فعل 
طغرلبك  خيرج  كي  التماس  تقدمي  غري  شيء 
حرمتهم،  هلم  وحيفظ  البغاددة  بيوت  من  جنده 
اخلليفة  أراد  االلتماس،  األخري  رفض  وعندما 
الزوح عن بغداد حى يربئ ذمته أمام رعيته قدم 
طلبًا لسلطان بغداد اجلديد طغرلبك كي يسمح 
يعزل جند  ومل  أيضًا،  فرفض  عنها،  بالزوح  له 
يف  البساسريي  إال  بغداد  عن عرض  الساجقة 

ثورته سنة 448 يف املوصل.
بكري  بن  هزارسب  طغرلبك  أمر  عندما  ثالثها: 
طغرلبك،  قادة  أحد  وهو  الكردي،  عياض  بن 
وشرياز،  وخوزستان  وأرجان  البصرة  وضامنًا 
بالتوجه إىل البصرة يف سنة 449 لقتال رسولتكن 
ابن عم السلطان السلجوقي، وفوالذ الديلمي، 
األسر  يف  ووقع  فاذ،  قتل  شديد  قتال  وبعد 
ان  هزارسب  من  األخري  فطلب   ، رسولتكن 
يرسله إىل اخلليفة كي يتشفع به عند طغرلبك، 
فعند وصول رسولتكن وأصحاب هزارسب إىل 
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الرؤساء  رئيس  دار  باب  من  واجتيازهم  بغداد 
تناله  كي  طعامًا  وطلب  الدار  رسولتكن  دخل 
احلرمة، قال بعض أرباب التاريخ: ))فأمر اخلليفة 
رسولتكن  حبال  وإعامه  امللك  عميد  بإحضار 
عميد  حضر  فلما  فيأمره،  السلطان  ليخاطب 
يقول:  السلطان  إن  قال:  ذلك،  له  وقيل  امللك 
وقد  املراعاة،  هبا  يستحق  له  حرمة  ال  هذا  إن 
قابل إحساين بالعصيان، وجيب تسليمه ليتحقق 
األمر  فاستقر  هيبيت،  وتتضاعف  مزليت  الناس 
توقيع  وخرج  يقيده.  أن  على  مراجعة  بعد 
طغرلبك-  -يعي  الدين  ركن  مزله  أن  اخلليفة 
نفعله مع غريه، ألنه مل جتر  مل  ما  اقتضت  عندنا 
العادة بتقييد أحد يف الدار العزيزة(( -إىل أن قال: 
))وقد كانت دار اخلافة أيان بي بويه ملجأ لكل 
خائف منهم من وزير وعميد وغري ذلك، ففي 
أول  وكان   ، ذلك  غري  سلك  السلجوقية  األيام 

شيء فعلوه هذا((.   
رابعها:  اجبار اخلليفة العباسي القائم بأمر اهلل 
على تزويج طغرلبك ابنته يف سنة 453 بطريقة 
مذلة مشينة حى أن اخلليفة قال معترضًا: ))هذا 
مقدمة  يف  جاء  وقد  مبثله((،  العادة  جتر  مل  شيء 
تاريخ دولة آل سلجوق بانه -أي طغرلبك- هدد 
ابنته،   يزوجه  مل  هو  إن  أمواله  مبصادرة  اخلليفة 

وذكر ابن اجلوز يف تارخيه، وابن األثري يف كامله، 
إن  وغريهم:  والنهاية،  البداية  يف  كثري  وابن 
طغرلبك أمر صاحب شحنة بغداد -وهو منصب 
يقابل قائد الشرطة يف أيامنا- بترك احلراسة وإلقاء 
األمور على غارهبا كي يرغم اخلليفة، وأن يأخذ 
من اخلليفة زوجته أرسان خاتون وامسها خدجية 
ابنت داود بن ميكائيل بن سلجوق أخ طغرلبك 
اليت تزوجها سنة 448 إن هو مل يقبل بتزويج ابنته 
التزويج  أمر  إىل  اخلليفة  فأذعن  طغرلبك،  من 
مشترطًا بعض الشروط؛ من مجلتها أن ال تترك 
األمرية بغداد، وأن ال يدخل هبا سلطان الساجقة 
وأن يكون الزواج صوريًا فقط، لكن طغرلبك مل 
يف مبا وعد وانتقلت األمرية إىل الري يف إيران، 
وبعد أن مات طغرلبك سنة 455 صار السلطان 
ابن أخيه ألب أرسان أعاد األمرية إىل بغداد سنة 
امللك  عميد  عاقب  بأنه  معتذرًا  هلا  وقال   456

-وزير عمه- ألنه أخرجها من بغداد.
 أضف إىل ما تقدم بأن الساجقة كانوا يتدخلون 
حى مبعاشرة اخلليفة ألزواجه فقد ذكر الصفدي 
يف ترمجة أرسان خاتون انه ))وملا كانت يف عصمة 
القائم جرى بينهما أمر فحضر الوزير الكندري 
بكران  ابن  وأعطى  النويب  باب  على  ووقف 
احلاجب مكتوبًا، وقال: أوصله إىل أمري املؤمنن 

وآتي باجلواب سرعة، فأنا على السرج ال أنزل، 
وكان فيه مكتوب يقول لك سلطان العامل، أراد به 
طغرلبك: ما أكرمناك بكرميتنا طمعًا يف ملبوسك 
ومأكولك، ولكننا أكرمناك بكرميتنا لتكون معها 
كما يكون الرجل مع زوجته، وإال فخل سبيلها. 

فكتب اخلليفة اجلواب من اخلفيف:

الغـــرام ووىل  شـــريت  ذهبـــت 
وارجتاع الشـــباب مـــا ال يرام

جليدا الليـــايل  مـــي  أوهنـــت 
والليـــايل يضعفـــن واأليـــام

فعلـــى مـــا عهدته من شـــبايب
الســـام.    مي  الغانيات  وعلى 

للخافة  الساجقة  انتهاكات  من  مجلة  هذه 
العباسية تلك اخلافة اليت يراها األشاعرة )مجيع 
املالكية واحلنفية واحلنبلية وشافعية( مقدسة، لكن 
ال تعجب وقد قالوا بطغرلبك سلطان الساجقة 
ومؤسس دولتهم وباين جمدهم بأنه: ))حيافظ على 
الصلوات ويصوم االثنن واخلميس، وكان لبسه 
قاسيًا،  غشومًا  ظلومًا  وكان  البياض،  الثياب 
وكان عسكره يغصبون الناس أمواهلم، وأيديهم 

مطلقة يف ذلك هنارًا وليًا، وكان كرميًا((.
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غزوان العيساوي

يف خريف عام 1983 كنت يومها يف السادسة من عمري، وهي سنة التحاقي باملدرسة رافقتي والديت ومت إجراء ما هو 
الازم اللتحاقي يف الصف األول األبتدائي، وأتذكر إىل اآلن أين كنت يف الصف الذي حيمل احلرف )ج( ....

ورغم شقاوة األوالد الصغار فقد كان اليوم األول مليئا باللعب واملرح، بعدها أتى مدير املدرسة ليبلغ مجيع الطاب أن 
عليهم يف اليوم التايل إحضار أولياء أمورهم، عدت إىل البيت واستقبلتي والديت كعادهتا جمهزة الطعام، وقبل أن آكل قلت 
هلا بابتسامة: أين أيب؟ أريده غدا يذهب معي إىل املدرسة ...هنا حدث سكوت طويل، أنا مل أدرك ما سره.. وماذا دهى 

والديت.. أكملت طعامي وذهبت للعب مع أبناء عمي حيث كنا نعيش معهم يف بيت واحد.
 مل أر والديت هذه املرة كعادهتا؛ إذ كانت قد تعودت بن فترة وأخرى تأيت لترى ماذا نلعب، استغربت احلالة .. انتهى اللعب 

وأتيت إىل الغرفة اليت كنا نسكن فيها أنا ووالديت وأخي وأخيت.
 أعدت السؤال مرة أخرى على والديت: أين أيب ليذهب معي غدا إىل املدرسة؟  هذه املرة أجابتي والديت.. أجابتي، ولكن 

بدموع نزلت أحسست حرارهتا وكأهنا خرجت من القلب ال من العن .. 
كنت صغريا أحب أن العب وأهلو ال أعرف معىن للحزن والبكاء. تقربت من والديت، ملاذا تبكن؟ فلم جتبي..

هنا أحسست بشيء مفقود، أحسست بان احلياة متعبة، وأن الزمن ألقى بظلمه علينا، أخي الذي يفوقي بسنة، وأخيت 
كذلك نزلت دموعهم.. وأنا مستغرب أنا مل أقل شيئا حى يفعلوا هذا الشيء، أنا أردت حقي فقط.. أردت أن يذهب أيب 

معي إىل املدرسة..
انتهت الساعات وانزل الليل ستاره ونظرايت مل تفارق والديت، اقتربت مي لتمتم يل بكلمات: .. أباك يا ولدي قد سافر وال 

يعود غدا؛ ألن سفره طويل.
قلت هلا: لكن كيف وغدا أبلغنا املدير أن يأيت إىل املدرسة، قالت: أنا أذهب معك.

وبالفعل يف صباح اليوم التايل ألبستي والديت مابسي ورتبت كتي وأعدت حقيبيت وخرجت معها فرحا، وصلنا إىل 
املدرسة دخلنا، وجدت أصدقائي وآبائهم معهم، دخلنا غرفة املدير سلمنا عليه، قالت له والديت :أنا والدة الطالب غزوان.

قال هلا: أين أبوه؟ سكتت والديت قليا .. وقالت له: إنه قد سافر.
فقال هلا: عندما يعود أبلغيه ليأيت للمدرسة.

مل أر يوما من األيام تلك النظرة من والديت، فعندما رمقتي هبا شعرت باليتم واألنن، شعرُت وكأين مكسور اجلناح، 
استفزتي تلك النظرة ألودع ضحكيت وفرحيت معا .

قالت والديت: اذهب يا بي إىل الصف أريد أن اكلم املدير، فخرجت من غرفته ووقفت خلف الباب؛ ألمسع ما تقول.. 
وأول شيء قامت به والديت هو البكاء، فقالت له: أستاذ إن أباه متوٍف وهو ال يعلم باألمر؛ ألننا قلنا له: إنه قد سافر، فقال 

هلا املدير: نعم تفهمت املوضوع ،قبل أن خترج والديت ركضت إىل ساحة املدرسة حى ال تراين.
عدت إىل البيت جلست بدون طعام، صغرت بعيي الدنيا وكرب أملي، نظرايت إىل والديت تغريت من اإلحساس إىل الشفقة.

سألتها.... أمي أجيبيي هل والدي قد تويف؟ عانقتي... وضمتي إىل صدرها احلنون الذي تعلمت أن استمد قويت من دفء 
ذلك احلنان، وقالت يل: يا بي إن أباك ذهب من أجل أن تعيشوا أنتم، يا ولدي إن أباك مل ميت، بل هو شهيد هذا الوطن، 

عمل على أن تكون هناك كرامة... وعزة... وشرف للجميع يف بلد كْثرت فيه الذئاب.
يا ولدي سيأيت اليوم وستفتخر به؛ ألنه ذهب إىل الشهادة لريسم خط األمل على قلي، يا ولدي أنت اليوم لست وحيدا، بل 

يوجد رب رحيم وهو من يرعاك.
أمي... حبيبيت... ماذا تقولن؟ كيف استشهد... وأين.... وملاذا ؟ أمي مل أودعه.... ومل يودعي؟

والديت جتيبي بدموع غزيرة بدون كلمات، وبن فترة وأخرى أكرر األمر وتتكرر الدموع علي، علمت أين بأمل، وحسرة، 
وحرارة ال تربد حى أن سقط الصنم، وسقط معه الظلم واجلور، ولكي ما زلت بأملي ألني مل أجد حى رفاة والدي الذي 

حبثت عنه بإصرار.
بقيت أحفظ أملي بقلي، واذهب بن فترة وأخرى إىل مقربة النجف... ادخلها واصرخ بصوت حزين أين أنت يا أيب وال 

جواب يأيت...

بين أبي .. وصدام.. ألم لن ينقطع!

قصة
حقيقية
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قصة
حقيقية
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 السؤال:
ــي  ــع باق ــه م ــّيد دام ظل ــة الس ــف مساح خيتل
ــل إن  ــص  فه ــّد الترخ ــد ح ــاء يف حتدي الفقه
هــذا االختــاف هــو لفظــي فقــط أم أنــه 

ــع؟ ــى أرض الواق ــرق عل ــد ف يوج

اجلواب:
املهــم أن يصــل إىل مــكان ال يــراه أهــل البلــد 

وعامتــه أنــه لــو التفــت أىل وراءه ال يراهــم.

السؤال
هنــاك مســالة عــن الصــاة خلــف إمــام 
ــورة أو خلــف  ــة املن ــوي يف املدين املســجد النب
امــام املســجد احلــرام يف مكــة املكرمــة مجاعــة 
مــع العلــم أن اإلمــام يقــرأ بعــض األحيــان آيــة 
ســجدة واجبــة فمــا حكــم صــاة مــن صلــى 
ــي  ــه أم يقض ــه صحيح ــل صات ــم وه خلفه
ماصــاه خلفهــم ولكــم األجــر والثــواب مــع 
أخــذ النظــر باعتقــاد املأمــوم بــأن اإلمــام غــري 

عــادل؟

اجلواب:
ال جتــب اإلعــادة إن قــرأ لنفســه ويومــي برأســه 

إن اســتمع هلــا إذا مل يســجد اإلمــام هلــا.

السؤال
مــا هــو حكــم البنــت الــيت مل تتــزوج  وتضــع 
شــائع  هــو  كمــا  أهلهــا  بعلــم  املكيــاج 
ــًا  ــل…  وخصوص ــن العوائ ــري م ــد الكث عن

اجلامعيــات؟

اجلواب:
جيــب عليهــا أن تســتر وجههــا عــن األجنـــي 

ــه. إن وضعت

هــذه الصفحــة خمصصــة لاجابــة عــن 
اســئلة القــراء الكــرام الدينيــة بشــكل عــام، 

ــى:  ــئلتكم عل ــال اس ــك ارس ميكن

السؤال
هــل جيــوز ملــن لديــه مــرض الســكري عافاكــم 
اهلل منــه او التبــول الــا إرادي أن يتبــول وهــو 
ــه ويتشــطف بعــد  واقــف يف مغســله معــدة ل

االنتهــاء؟

اجلواب:
ال مانع منه.

السؤال
هــل يصــح إعطــاء أمــوال اخلمــس مــن حصــة 
ــت  ــت ليس ــّيد أذا كان ــة الس ــوام إىل زوج الع

علويــة؟

اجلواب:
ــى  ــب عل ــرورة ال جي ــت يف ض كا إال إذا كان

ــا. ــا رفعه زوجه

السؤال
ماحكــم صــاة الزوجــة إذا ذهبــت إىل أهلهــا 
ــة  ــة ثاني ــكنون يف حمافظ ــم يس ــام وه ــدة أي ع
ــت إىل  ــو ذهب ــك ل ــا وكذل ــت زوجه ــن بي ع

ــرى؟ ــة أخ ــم يف حمافظ ــا وه ــل زوجه أه

اجلواب:
للســكن  العــود  بعــدم  واثقــة  كانــت  إذا 
ــي  ــا ه ــه كم ــا القصــر في ــدا فوظيفته ــه أب في
ــر  ــو كث ــم ل ــزوج، نع ــل ال ــد أه ــا عن وظيفته
حضورهــا فيهمــا أو أحدمهــا مبــا ال يقــل 
ــم  ــا تت ــو مقره ــا فه ســنويا عــن تســعن يوم

ــوم. ــاة وتص ــه الص في

السؤال
ــح  ــاة أص ــراءة املأمــوم يف الص ــت ق إذا كان
مــن قــراءة اإلمــام ، فهــل جيــب علــى املأمــوم 

ــراءة؟ الق

أسئلة فقهية

واحة

E.mail:  najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

+964 780 779 0073

الدين
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واحة

اجلواب:
ال جيب إن كانت قراءة اإلمام صحيحة.

السؤال
ــكاد أن  ــا مقــربة مســقفة، اآلن الســقف ي لدين
ــن  ــن املؤمن ــوات م ــاث أم ــا ث يســقط وعندن
ــا داخــل حلــد وأخــاف أن أهــد الســقف  فيه
ــن  ــح اللحــد وأدف ــل أفت وينكســر اللحــد فه
الســقف  رفــع  حلــن  األرض  يف  األمــوات 

ــرب؟ ــى الق ــده عل ــواخص جدي ــع ش ووض

اجلواب:
ال جيــوز نبــش القــرب إال إذا علمــت بانــدراس 

ميتهــا متامــا.

السؤال
ــه  ــويل ل ــل ال ــت، ه ــكاح البن ــوع ن يف موض
حــق اإلذن للــزواج فقــط أم حــق لتعيــن 
ــابه؟ ــا ش ــزوج وم ــى ال ــتراط عل ــر واالش امله

اجلواب:
ال جيــوز لــألب أن يشــترط علــى الــزوج 
مباشــرة ولكــن ميكــن أن يــأذن البنتــه يف 
الــزواج الــذي تشــترط فيــه علــى الرجــل كــذا  
وحينئــذ ال يصــح الــزواج لــو خــا عــن هــذا 
ــع الشــرط يصــح، ولكــن  الشــرط وإذا كان م

بعــد العقــد بإمــكان املــرأة التنــازل عــن 
ــذا. ــرط ه الش

السؤال
امــرأة متلــك بيتــا وتريــد أن هتــب نصــف البيت 
ــف  ــى النص ــترط أن يبق ــا وتش ــد أبنائه ألح
ــدة  ــا مل ــع أوالده ــه جلمي اآلخــر لاســتفادة من
طويلــة بعــد موهتــا وأن ال جيــربوا أخاهــم علــى 

ــه والســؤال هــل جيــوز ذلــك؟ بيــع حصت

اجلواب:
الفتنــة  وقــوع  ذلــك  يوجــب  مل  إن  جيــوز 

واألخــوات. األخــوة  بــن  واخلصومــة 

الدين
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واحة
الدين

هذه املقتطفات هي من بعض كلمات مساحة السيد حممد باقر السيستاني يف الدروس العامة اليت ألقاها يف شأن التثبت يف الدين

مقتطفات ومثار من دروس عقدية حول منهج التثبت يف الدين
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مثرة
ــام  ــو ع ــى حن ــي عل ــاين الواع ــلوك اإلنس إن الس
ــى  ــل- عل ــى أي عم ــدام عل ــل اإلق ــف -قب يتوّق
ــام  ــة حتــّدد لإلنســان مســتوى االهتم قاعــدة فطري
الائــق باألشــياء، عــرب إجــراء معادلــة ثاثيــة 

ــي: ــة، ه ــر ثاث ــن عناص ــدود ب احل
)أّواًل(: مــدى أمهيــة الغايــة املنظــورة هبــذا العمــل. 
)ثانيــا(: مــدى احتمــال الوصــول إىل تلــك الغايــة. 
ــه حــى  ــذي ينبغــي بذل ــًا(: مقــدار اجلهــد ال )ثالث

ــة. ميكــن الوصــول إىل الغاي
ــأن  ــدة؛ ب ــذه القاع ــى مقتضــى ه ــر عل ــن مل جي وم
اهتــم بالشــيء فــوق االهتمــام الائــق بــه، أو 
 تســامح فيــه علــى حســاب غــريه -ممــا هــو 
دونــه-، فقــد صــادم وجدانــه، ومتــت احلجــة عليــه 
يف ميــزان العقــل، وحتمــل مســؤولية عملــه لــدى 

العقــاء..
كمــا أهنــا قاعــدة فطريــة جيريهــا كل إنســان- حــى 
الطفــل- يف ارتــكازه عندمــا يقــدم علــى أي عمــل 
يف حياتــه، وإن مل ينتبــه إليهــا ويســتحضرها بشــكل 

تفصيلــي.. ومــن أمثلــة ذلــك:
ــاف،  ــا لاصطي ــكان م ــفر إىل م ــن أراد الس 1. م
ــرر  ــذا ض ــفره ه ــبب س ــه بس ــل أن يصيب واحتم
وكان  ضعيفــًا،  االحتمــال  كان  إذا  فإنــه  وأذى؛ 
الضــرر املحتمــل اعتياديــًا مــن حيــث أمهيتــه 
ــب  ــه يتجن ــفره، لكّن ــى يف س ــترباد- مض -كاالس
ســفره هــذا إذا كان احتمــال إصابتــه هبــذا املــرض 
ــع مهمــًا  ــه إذا كان األذى املتوّق ــًا، وكــذا يتجّنب قوي
-كمــا لــو احتمــل تعرضــه للقتــل-، وإن كان 

ــدًا. ــًا ج ــك ضعيف ــوع ذل ــال وق احتم
2. التاجــر؛ فهــو عندمــا ُيعــَرض عليــه أن يدخــل 
يف مشــروع جتــاري مــا ليكســب بــه مقــدارًا مــن 
ــذي  ــح ال ــدار الرب ــب مق ــاول أن حيس ــح، حي الرب
ــم  ــه، كمــا يقّي ــدّره علي ميكــن هلــذا املشــروع أن ي
مــدى احتماليــة وصــول هــذا املشــروع إىل هنايتــه 
ــب  ــد والتع ــدار اجله ــس مق ــا، مث يقي ــيت يريده ال
الــذي ســيتطّلبه منــه هــذا املشــروع.. فــإذا وجــد 
ــن تفاعــل هــذه العناصــر  ــة م أن النتيجــة احلاصل
ــى املشــروع وإال  ــدم عل ــة تتناســب معــه يق الثاث

فــا يفعــل.
ــذي  ــح ال ــدار الرب ــا ازداد مق ــه كلم ــظ أن واملاح
ــل  ــة حتصي يرجــوه مــن املشــروع، وزادت احتمالي
والتعــب  اجلهــد  مقــدار  وقــل  الربــح،  هــذا 
ــر  ــجع التاج ــذا يش ــإن ه ــه، ف ــب بذل ــذي جي ال
علــى أن يدخــل يف املشــروع بشــكل أكــرب.. 
ــو كان احتمــال احلصــول  ــه ل كمــا أن املاحــظ أن
ــًا-%20   ــااًل ضعيف ــوب احتم ــح املطل ــى الرب  عل
مثــًا-؛ حبيــث ال يشــكل حافــزًا للتاجــر للدخــول 
يف العمــل التجــاري -يف احلــاالت االعتياديــة-، 

ــد  ــل إذا اعتق ــى العم ــيقدم عل ــر س ــإّن التاج ف
ــى  ــيدّره املشــروع عل ــذي س ــح الصــايف ال أن الرب
فــرض جناحــه ســيكون كبــريا جــدًا.. وهــذا يعــي 
أنــه كلمــا زادت أمهيــة الغايــة وعظــم نفعهــا فإنــه 
يكفــي لإلقــدام علــى العمــل درجــة أضعــف مــن 

ــة . احتمــال جنــاح العمــل وحصــول الغاي
ــرة  ــات الفط ــة مقتضي ــن مجل ــر أن م ــك يظه وبذل
الــيت ال ُيعــَذر اإلنســان نوعــًا يف إمهاهلــا هــو 
ــال  ــى يف ح ــة ح ــة الديني ــة الرؤي ــار حبقاني االعتب

ــا. ــا وخطورهت ــم أمره ــك لعظي ــا؛ وذل احتماهل

مثرة
أن  ميكــن  كان ضعيفــًا  مهمــا  احتمــال  أي  إن 
ــى  ــادة عل ــون الفطــري- بالزي ــق القان ــز -وف يتحّف
أمهّيــة املحتمــل؛ فــإذا كان االحتمــال 10%  -مثــًا- 
ــتطيع أن  ــك تس ــري، فإن ــل خط ــع حمتم ــًا م فاع
ــه -وهــو %9 -  تقــول: إن االحتمــال األضعــف من
يكــون فاعــًا مــع زيــادة درجــة خطــورة املحتمــل.. 
ــة، وزدت يف  ــال درج ــن االحتم ــت م ــا قّلل فكلم
ــًا  ــال فاع ــة كان االحتم ــل درج ــورة املحتم خط

أيضــًا.
إىل  بالنســبة  االحتيــاط  شــدة  نــرى  ولذلــك 
املحطــات النوويــة؛ مــن جهــة شــدة الدمــار الناتــج 
عــن أي حادثــة مــن هــذا النــوع، كمــا نــرى -يف 
حياتنــا االعتياديــة- أن مــن احتمــل بنســبة 5%  يف 
تنــاول طعــام ضــررًا فإنــه إذا كان الضــرر املحتمــل 
ــه،  ــل جتنب ــم قات ــوت كس ــه امل ــب علي ــا يترت مم
ــرّو أمل  ــّرد ط ــل جم ــرر املحتم ــن إذا كان الض ولك
اعتيــادي مل يــر لــزوم التجنــب عنــه -وإن قــّدر أنــه 

ــه-. ــم ب ــو كان يعل ــه ل ســوف يتجنب
ــإن  ــن؛ ف ــأن الدي ــاء بش ــة االعتن ــر أمهي ــه يظه ومن
ــة  ــة الديني ــا الرؤي ــأ هب ــيت تتنب ــرية ال ــار اخلط اآلث
ــا  ــا -مهم ــد أن يغفله ــن ألح ــرد ال ميك ــاة الف  حلي
نظــره  يف  الرؤيــة  هــذه  صــدق  احتمــال  كان 

. - ضعيفــًا

مثرة
ــض  ــى بع ــرعية عل ــات الش ــه يف العقوب »إن الوج
اجلرائــم ـ حبســب املنظــور الديــي ـ هــو أهنــا 
ــو  ــع اجلــرم، وه ــن احلــزم املتناســب م ضــرب م

ــوه.. ــن لوج ــن الل ــة م ــد عاقب أمح
1. أثــره الكبــري يف التخّوف مــن ارتكابــه واالرتداع 
عنــه، يف حــن يــؤدي اللــن والتســاهل إىل اهنيارات 
قيميــة وأخاقيــة ومعرفيــة كبــرية يف املجتمــع مبــا 

يســتتبعه مــن التصرفــات الرذيلــة والســخيفة.
2. إمــكان تأديــة اللــن إىل ردود أفعــال شــديدة يف 
الوســط االجتماعــي تفــوق العقوبــة الشــديدة الــيت 

ــة مضــاّدة بعــض  ــن جه فرضــت يف الشــريعة؛ م
تلــك اخلطايــا مــع ثوابــت املجتمــع ومبادئــه 

املحترمــة والفاضلــة.
3. اقتضــاء اللــن معاقبــة مئــات األشــخاص 
ــة ـ  ــري ظامل ــة غ ــن عقوب ــداًل م ــة األدىن ب بالعقوب
ــري ـ  ــا الفط ــة وقبحه ــتوى اجلرمي ــر إىل مس بالنظ
لشــخص واحــد؛ وذلــك ألّن ختفيــف الــردع عــن 
ــؤدي إىل  ــد مــن فرصــة وقوعهــا ممــا ي ــة يزي اجلرمي
ــؤدي  ــة، يف حــن ت ــة املخفف ــق العقوب ــرة تطبي كث
ــردع إىل تقليــل فــرص وقــوع اجلرميــة و ـ  قــوة ال

ــددة.« ــة املش ــق العقوب ــة تطبي ــايل ـ قل بالت

مثرة
ــي  ــاىل- ال يلغ ــبحانه وتع ــه اهلل -س ــاء وج إن ابتغ
مراعــاة النــوازع الفطريــة والقيــم الفاضلــة؛ فليــس 
ــّن أن اإلخــاص يف العمــل  ــح أن ُيظ ــن الصحي م
ــري اهلل  ــه غ ــرء يف نّيت ــّق إاّل إذا مل ُيشــرك امل ال يتحق

ســبحانه..
ــان يف  ــرك اإلنس ــاص أن ال ُيش ــة اإلخ ــل حقيق ب
ــاء حلــّق فطــرّي  ــه قصــدًا آخــر ال يكــون وف عمل
كالريــاء -مثــًا-، وأّمــا اســتحضار الدواعــي 
ــاح يف  ــن والص ــات احلس ــة وجه ــة النبيل الفطرّي
ــا  ــو مّم ــًا-، فه ــا مجيع ــع منه ــي يندف ــل -لك الفع
ــًة  ــده برك ــة، ويزي ــًا وقيم ــل ُنب ــف العم ُيضاع

ــًا.. وثواب
ومــن هنــا يظهــر أن مــن تــرك اإلســاءة إىل أبويــه، 
ألن اهلل ســبحانه وتعــاىل هنــاه عــن ذلــك، ولعظيــم 
حقهمــا وإحســاهنما إليــه، كان أفضــل وأنبــل 
ــا؛  ــاءة إليهم ــرك اإلس ــن ت ــرًا مم ــد أج ــًا وأزي عم
ــول:  ــب، ويق ــاه فحس ــاىل هن ــبحانه وتع ألن اهلل س
ــا  ــل معهم ــا مل أتعام ــرين اهلل برعايتهم ــوال أن أم ل
ــة وال  ــا حرم ــا ومل أرَع هلم ــل أمهلتهم ــىن، ب باحلس

ــًا. حق
ــي  ــتحضار الدواع ــو اس ــب حن ــد كان الترغي ولق
الفاضلــة، وتلقــن اإلنســان ماحظتهــا، وتعميــق 
أثرهــا فيــه هدفــًا رئيســًا للديــن جيــده واضحــًا من 
تأّمــل حلــن الكتــاب الكــرمي وهنــج الباغــة؛ حيــث 
ــّز  ــال ع ــوق، ق ــاة احلق ــة ومراع ــا إىل الفضيل رّغب
ــى  ــا َربََّياِن ــا َكَم ــل رَّبِّ ٱْرَحْمُهَم ــل: ﴿  َوُق ــن قائ م
َصِغــريًا﴾، كمــا تــدّل النصــوص الدينيــة علــى أنه 
ســبحانه خلــق االنســان ومّتعــه بالضمــري -الــذي 
هــو أروع مــا أودعــه فيــه- حــى يشــكره انطاقــًا 
مــن ضمــريه هــذا؛ ومــن مّث ورد الربــط بــن شــكر 
اهلل وشــكر خلقــه: )َمــن مل يشــكر النــاس مل يشــكر 
اهلل(، بــل تــدّل النصــوص القرآنيــة بوضــوح علــى 
أن اهلل ســبحانه ينطلــق يف أفعالــه مــن القيــم 

ــاء بالوعــد واإلحســان. ــم والوف ــة كاحلل الفاضل

واحة
الدين
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يسر جملة النجف األشرف أن تساعد 
السادة القراء يف حتديد توقيتات الصاة 

وتوقيت القبلة ملدهنم.
فقط أرسل اسم املدينة والدولة على 

الرقم:
 )009647807790073( 

بواسطة رسالة نصية، 
أو جمانا على برنامج )تلغرام، أو 

واتساب، أو فايرب(.

29  22  15  8  1 السبت 
 23  16  9  2 األحد 
 24  17  10  3 االثنن 
 25  18  11  4 الثاثاء 
 26  19  12  5 األربعاء  
 27  20  13  6 اخلميس 
 28  21  14  7 اجلمعة 

القبلــة  حتديــد  ميكــن 
مــن  يــوم  كل  يف  غالبــا 
أيــام الســنة عــن طريــق 
الشــمس أو ظلهــا، وليــس 
كمــا  فقــط  يومــن  يف 
يتوهــم البعــض، ولكــن 
لاختصــار سنشــري شــهريا 
إىل يــوم واحــد مــن الشــهر 
ولعــدة مــدن متفرقــة يف 

العــامل. 
يــوم  يف  القبلــة  جــدول 
ميكــن  م،   2016/11/30
إمهــال الثــواين ووضعــت 

ملزيــد مــن الدقــة.
اهلال يف افق مدينة النجف األشرف يوم االربعاء30 – 12 – 2016

الشمس باجتاه القبلة  13:25 النجف األشرف/ العراق   1
الشمس باجتاه القبلة  13:19 بغداد/ العراق   2
الشمس باجتاه القبلة  14:29 البصرة/ العراق   3
الشمس باجتاه القبلة  15:42 مشهد/ ايران   4
الشمس باجتاه القبلة  14:43 طهران/ ايران   5
الشمس باجتاه القبلة  09:07 كوبنهاغن/ الدمنارك    6
الشمس باجتاه القبلة  11:03 انطاليا/ تركية   7
الشمس باجتاه القبلة  10:33 بريوت/ لبنان   8
الشمس باجتاه القبلة  11:14 ساوباولو/ الربازيل   9

الشمس بعكس اجتاه القبلة  16:31 نيويورك/ الواليات املتحدة   10
الشمس باجتاه القبلة  09:18 النرويج/ أوسلو   11
الشمس باجتاه القبلة  12:17 روسيا/ موسكو   12

املدينة     الوقت     االجتاه  ت 

حتديد القبلة بواسطة الشمس لبعض األمكنة يف العامل

تقويم ربيع اآلخر 1438
اعالن

الملف
الفلكي

يف يوم اخلميس 2016-12-29: 
ــد  ــاع األرض إال عن ــة يف كل اصق ــة ممكن ــن تكــون الرؤي ل
جــزر هــاواي فتكــون صعبــة للغايــة. ويف النجــف األشــرف 
ــد  ــر عن ــيكون القم ــث س ــا حي ــة أيًض ــون ممكن ــن تك فل
الســاعة 5:06 بعــد غــروب الشــمس بارتفــاع أكثــر مــن 

3 درجــات فقــط.
ــتكون  ــث س ــة 30ـ12ـ2016 حي ــوم اجلمع ــرى يف ي وي
ــاعة  ــد الس ــيكون عن ــة إذ س ــة الرؤي ــال ممكن ــة اهل وضعي
ــن  ــر م ــاع  أكث ــى ارتف ــمس عل ــب الش ــد مغي 7:06 بع

ــة. 12 درج

ــة  ــة الرؤي ــة ممكن ــوم اجلمع ــة اهلــال يف ي وســتكون وضعي
ــع اصقــاع العــامل كمــا مبــن يف اخلارطــة للمناطــق  يف مجي
اخلضــراء، وتكــون الرؤيــة صعبــة للغايــة يف نيوزلنــدا 
ملنغوليــا  املحاذيــة  أســتراليا وجنــوب روســيا  ومشــال 
 والصــن ومشــال منغوليــا وجنــوب فنلنــدا وبعــض املناطــق 
املناطــق  وبعــض  والســويد  النرويــج  مــن   اجلنوبيــة 
مبــن  كمــا  وتشــيلي  االرجنتــن  مــن   اجلنوبيــة 
ــة  ــري ممكن ــراء غ ــق احلم ــى املناط ــر، وتبق ــون االصف بالل

ــة. الرؤي
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