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األخــــيرة

محمد علي

ال شك أن املجتمع البشري تطور كثيراً فيما يرتبط بتنظيم العالقات 
لنظام  التأسيس  خالل  من  وذلك  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية 
احتياجاتهم  سد  على  والعمل  الناس  شئون  بتنظيم  تقوم  التي  الدولة 
والتنظيرات  والتصورات  األفكار  من  الكثير  أن  ومع  تطلعاتهم  وحتقيق 
قيل فيما يرتبط بشأن الدولة وماهيتها ومشروعيتها وحدود سلطتها، 
أو  املطروحة  لألفكار  بالنسبة  سواء  يزال مفتوحاً  ال  والبحث  أن اجلدل  إال 
طبيعي  أمر  وهو  والسياسية،  اإلداري��ة  واملمارسات  والتطبيقات  اآلليات 
خاصة  واألمثل  األفضل  احلالة  عن  املستمر  البحث  بضرورة  ربطناه  ما  إذا 
في  كبيراً  أن تقطع شوطاً  استطاعت  الكبير بني مجتمعات  التفاوت  مع 
الطريق لبناء دولة القانون واملؤسسات، فأوجدت لنفسها مكانة متميزة في 
عالم اليوم على الصعيد السياسي والعلمي واالقتصادي، وبني مجتمعات 
ال تزال غارقة في البحث لنفسها عن واقع ينتشلها من اجلمود والتخلف.
وقد يكون من الظلم أن يتم إطالق اسم الدولة عليها إذا ما أردنا أن نأخذ 
بعني االعتبار مفهوم الدولة مبا هو مطروح من مفاهيم وتصورات قيلت 
واالجتماع  والفلسفة  والنفس  علماء  من  البعض  قبل  من  املجال  هذا  في 
العام  الشأن  تدبير  هي  السياسة  أن  فيير  ماكس  يرى  فمثاًل  والقانون. 
املجتمع،  في  القائمة  الهيمنة  عالقات  عن  تعبير  إال  الدولة  وما  وتسييره 
بينما يرى هوبز أن الدولة  تنشأ ضمن تعاقد إرادي وميثاق حر بني سائر 
إلى حالة   �� الكل  الكل ضد  حرب   – الطبيعة  البشر حتى ينتقلوا من حالة 
املدنية، وبذلك ستكون غاية الدولة هي حتقيق األمن والسلم في املجتمع. 
أما سبينوزا فيرى أن الغاية من تأسيس الدولة هي حتقيق احلرية لألفراد 
وبالتالي  التفكير  على  وق��ادرة  وعاقلة  مسؤولة  كذوات  بهم  واالعتراف 
باعتباره  الوجود  في  الطبيعي  حقه  على  احلفاظ  من  مواطن  كل  متكني 
وأعمق  ذلك  من  أبعد  الدولة هي  أن مهمة  يرى  لكن هيجل  حرا،  وجودا 
وأسمى فالفرد في رأيه يخضع للدولة وينصاع لقوانينها ألنها جتسد فعليا 
الكونية،  األخالق  على  القائم  اجلماعي  والوعي  العامة،  العقالنية  اإلرادة 
ألنها تدفع باملرء للتخلص من أنانيته بحيث ينخرط ضمن احلياة األخالقية 
الكونية  إلى  ورقيه  الفرد  سمو  عن  تعبير  أصدق  هي  نظره  في  ،فالدولة 

فهي بذلك تشكل روح العالم.
والتأسيس ألعراف  املجتمعات  بناء  رؤية متقدمة في  اإلسالم  وتّبنى 
والعدالة  التكافؤ  على  قائمة  سياسية  نظم  وصياغة  وأخالقية  اجتماعية 
واملساواة والعالقات اإليجابية بني الناس، فمن حيث التكافؤ وضعت قيمة 
َخلَْقَناُكم  ا  ِإّنَ اُس  الّنَ َها  َأّيُ )َيا  وجل  عز  ربنا  يقول  حيث  والسعي  التقوى 
 ِ الّلَ ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإّنَ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  ّمِ
ِإاّلَ  نَساِن  ِلْلِ ّلَْيَس  َ)وَأن  ربنا عز وجل  . ويقول  َخِبيٌر(  َعِليٌم   َ الّلَ ِإّنَ  َأْتَقاُكْم 
َما َسَعى*َوَأّنَ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى( . ويقول الرسول األكرم  )ص( في تعبير 
رائع عن املساواة )الناس سواسية كأسنان املشط( وفيما يرتبط بالتوزيع 
والكأل  املاء  ثالث  في  شركاء  »الناس  األكرم  الرسول  يقول  للثروة  العادل 

والنار(.
الرؤية ينبغي أن تتحول  إلى رؤية أوالً، وهذه  الدولة بحاجة  إن بناء 
إلى ثقافة ال ترتبط بالتنظير أو الشعارات فقط،  بقدر ما ترتبط بالسلوك 
النفسية والذاتية من االندفاع وراء  النوازع  واملمارسة والقدرة على ضبط 
التفكير والعمل  االستئثار والهيمنة والغلبة من جانب، او من جانب آخر 
لدى البعض بعقلية عهد البعث الصدامي ، واحللم بإعادة عقارب الساعة 
الى الوراء )وهو ما الميكن حتقيقه ابدا  بأي حال من االحوال(،  وإاّل  حتول 
مشروع الدولة الى حالة من التسلط واالستفراد باحلياة السياسية  وإقصاء 
الناس عن القيام بدورهم في املشاركة في القرار واستثنائهم من املفاصل 
األساسية، وبالتالي سوف ينسحب ذلك على تدني الوعي السياسي والقدرة 
على الفاعلية احلقيقية للناس في ساحة الواقع السياسي، وقد يتحول الناس 
إلى أشبه مبجاميع بشرية تابعة وخاضعة وفاقدة للرادة وهو ما يحول دون 
حتقيق اإلبداع وحتقيق التطلعات. وبكل تأكيد فأن بناء الدولة اجلديدة 
اجلميع   من  يتطلب   ، البعثية  الدكتاتورية  من  مريرة  عهود  انقاض  على 
التطلع الى املستقبل بأفق ونفسية معتدلة تتقبل مايسميه الساسة بلعبة 
اجلديد   واملشهد   العهد  على  احلقد  حتمل  بروحية  وليس  الدميقراطية، 
بكل يحمله من استحقاقات كانت مغيبة ومصادرة، واحلنني لدى البعض  
التزال  بنفسية  التفكير  او   ، والعنجهية  والدماء  بالقهر  مليء  ماٍض  الى 
حتمل الكثير من مخلفات ذلك العهد وثقافته وادواته، مبا الميكن للشعب 

ابدا أن يقبله حتت أي ذريعة.   
االجتماعية  الشرائح  لكل  واحلاضنة  القادرة  الدولة  لبناء  الطريق  إن 
واستيعاب العقول من خالل تفعيل دور الشراكة القائمة على التعاون ال 
التنابز والتدابر، والكفاءة ال احملسوبية، والصدق واالخالص وبناء الثقة 
وليس سوء الظن والشك و الكيدية السياسية،  ألن »أعقل الناس من جمع 
عقول الناس« وتقاسم مساحات النفوذ والتوزيع العادل للثروة واحملافظة 
على مساحات احلريات املسؤولة  والكرامة  التي يتنفس من خاللها الناس، 
هو أمر في غاية الصعوبة وهو ميثل حتديا كبيرا أمام مشروع الدولة،  ومن 
إدارة  القدرة على  افتقدت  ما  إذا  إلى سلطة  أن تتحول دولة  السهل جدا 
التوازن بني هذه املفردات وهو ما يؤدي الى وجود انتكاسات كبيرة في 

بناء مجتمع قادر على التميز والعطاء .
أمورنا مبوضوعية  لتقييم  أي وقت مضى  أكثر من  اليوم  إننا بحاجة 
بعيدا عن االنفعاالت وعن التشنجات وحالة املزاجيات احلاكمة على البعض 
النفوس  أصحاب  من  البعض  عند  والتزلف  التملق  ح��االت  عن  وبعيدا 
إلى التحكم في انفعاالتنا وتأثير حاالت  إننا بحاجة أيضا  الضعيفة،  كما 
تكمن  التباينات  هذه  فبني  البعض،  في  تتحكم  التي  واإلحباط  اليأس 
الكثير من نقاط الضعف واجلمود التي حتيط بواقعنا اليومي الذي مهما 
حاول البعض تلميعه وإضفاء كلمات اإلطراء واملدح عليه فإنه يبقى عاجزا 
ليس عن مواكبة ركب املتغيرات العاملية وحسب، وإمنا حتى على مستوى 

واقعنا احمللي احملدود. والل من وراء القصد.

ن��داء  يلبون  املسلمون  ك��ان  فيما 
مدى  على  ويتوجهون  سبحانه  ال��ّرب 
االس��ب��وع��ني امل��اض��ي��ني ال���ى ال��دي��ار 
وعاظ  كان  احلج،  مناسك  الداء  املقدسة 
مشايخ  من  العلم  وادعياء  السالطني، 
السعودية  ف��ي  ال��وه��اب��ي��ة،  وم��ف��ت��ي 
على  ق��ذرا  هجوما  يشنون  والكويت، 
املؤمنني ومذهب اهل البيت)ع( واملراقد 
املراقد  ه��ذه  ب��أن  مهددين  املقدسة، 
بحسب   ،! وُتزال  تتكسر  املطهرة سوف 
والنائب  الوهابي  الداعية  ماقال ومتنى 
هايف.  محمد  الكويتي  البرملان  ف��ي 
وقبل ذلك  صعد مايسمى بإمام املسجد 
النبوي ، الناصبي  عبد الرحمن احلذيفي 
 ، التخرصات  هذه  مايشبه  ليقول  املنبر 
البيت)ع(  اه��ل  مذهب  ات��ب��اع  مكفرا 
كما  وعقائدهم.   والئهم  في  وطاعنا 
مسجد  بإمامة  يقوم  ناصبي  مجرم  قام 
في منطقة االحمدي الكويتية  بالتفوه 
بتخرصات وبذاءات  وصف فيها  زيارة 
وأش��د  اع��ظ��م   بأنها  املقدسة  ك��رب��الء 
وأسوأ من فاحشة » الزنى«، وشّرك، وكفر 
يقومون  ممن  وشيعة  سنة  املواطنني 

بزيارة املراقد.  
لن ننحدر الى مستوى فكر وخطاب 
ولغة هؤالء املكفرين الذين ابتليت بهم  
اشاعوا  التي  األم��ة  كل  وبسفاهاتهم  
السقيمة  وفتاواهم  مبواقفهم  فيها 
إمنا  ال��دم��اء،  سفك  و  وال��دم��ار  القتل 
مما  بعضا  هنا  نورد  بسيط   وكمنوذج 
جاء في كتيب 35 حكمة من حكم احلج، 

امُلدّرسي  هادي  السيد  الل  آية  لسماحة 
احد  ف��ي  ت��س��اءل  ال��ذي  الل(،  )حفظه 
التكفيريني،  هؤالء  حجج  عن  مقاطعه 
إمام  وتتهاوى  تتساقط  أنها  وكيف 
عن  سماحته  فيقول  ذاته،  احلج  شعائر 

ذلك:  
املتطرفني  حلجج  إسقاط  احلج  في 
ويتمسكون  ال��ل��ب��اب  ي��ت��رك��ون  ال��ذي��ن 
ب��ال��ق��ش��ور، وي��ت��ج��اه��ل��ون امل��خ��ب��ر، 
منزه  تعالى  فربنا  املظهر،  ويلتمسون 
املتجرد  وحده  فهو  امل��ادة،  شوائب  عن 
باملطلق عن كل ما هو مادي، لكن خلقه 
في  املواد  تلك  اختلفت  وإن  امل��ادة،  من 
املادة  عن  منزها  شيء  فال  مخلوقاته. 
ماّديون.   فمخلوقون  نحن  أما  الل،  إال 
األحجار،  من  بيتاً  لنا  جعل  فقد  ولهذا 
ذلك  وجعل  ح��ول��ه،  بالطواف  وأم��رن��ا 
احلجر  وطالبنا مبخاطبة  لتوحيده  رمزاً 
عند  للصالة  ودعانا  وتقبيله،  األس��ود، 
بالسعي  وأمرنا  نبيه،  إبراهيم  مقام 
ح���ول ت��ّل��ت��ني م��ن احل��ج��ر ه��م��ا الصفا 
واملروة. فمع انك في احلج تطوف حول 
أحجار جلبت من جبل أبي قبيس، إال أن 
وتصلي  التوحيد  عني  هو  ه��ذا  عملك 
خلف مقام إبراهيم وهو حجر كان يقف 
عليه هذا النبي العظيم عند بناء البيت 
إال انك تعبد الل بذلك. إذن ما معنى ما 
يقوله بعض اجلهلة من أن الصالة عند 
قبر أولياء الل شرك؟ أو ان السجود على 

تربة من كربالء احلسني )ع( ،  شرك؟
مبوضع  تتوسل  احل��ج  ف��ي  أن��ت   

لكسب  وسيلة  وتعتبره  إبراهيم  قدم 
التوسل  يكون  إذن  فلماذا  الل،  رض��ا 
بقبر رسول الل )ص( الذي يضم جسده 
الشريف شركاً؟.  وأنت في احلج تسعى 
هاجر،  فيها  مشت  التي  البقعة  ف��ي 
وهي زوجة نبي، فلماذا يكون الصعود 
النور شركاً، وهو مكان تعبد  على جبل 
احلج  ف��ي  وأن���ت  )ص(؟.  الل  رس���ول 
من  جرى  والذي  زمزم،  مباء  تستشفي 
حتت قدم إسماعيل، ألنه رضي بان يذبح 
إذن  فلماذا  يذبح.   ولم  الل،  سبيل  في 
أريقت  التي  بالتربة  االستشفاء  يكون 
سبيل  ف��ي  احل��س��ني)ع(  دم���اء  عليها 
بأن  املالئكة  الل  أمر  لقد  شركاً؟.  الل، 
يسجدوا آلدم وكان ذلك عني التوحيد، 
ألن فيه طاعة الل.  وكذلك السجود إلى 
أحجار،  مجرد  وه��ي  املشرفة،  الكعبة 
األس��ود،  احلجر  م��ن  البركة  والتماس 
حيث يستحب ملسه وتقبيله، فإذا فعلت 
وإذا  نفعك،  ثم  ومن  الل،  أثابك  ذلك 
أضرك.  إذن  الثواب،  خسرت  تفعل  لم 
وال  يضر  ال  حجراً  البعض  يعتبر  فلماذا 
ينفع؟.  لقد اعتبر الل الوقوف بعرفات 
سبباً لنزول رحمته وبركاته على عباده، 
فلماذا يكون الوقوف عند ضريح رسول 
الل )ص( الذي أرسله ربه رحمة للعاملني 
شركاً؟  ومقام النبي محمد)ص( أعظم 
بيته  وأه��ل  األنبياء،  جميع  مقام  من 
أعظم قدراً من أهل بيت جميع األنبياء، 
مغفرته.  ووسيلة  رحمته،  أبواب  وهم 

فلماذا يكون التوسل بهم شركاً؟...

التي  الفلبينية  الطفلة  بوالدة 
كاماشو،  دانيكا  إسم  عليها  اطلق 
أول  في  الصباح(،  )جنمة  ويعني 
أم��س  ليلة  منتصف  ب��ع��د  ث��ان��ي��ة 
حكومي  مستشفى  في   ، االثنني 
عدد سكان  بلغ  مانيال،  في  للوالدة 
العالم سبعة مليارات نسمة بحسب 
.ووفقاً  املتحدة  األمم  تقديرات 
خلبراء احصاء  توجد شكوك حول 
بتحديد  املتحدة  األمم  تقدير  دقة 
يوم أمس ، يوم طفل املليار السابع، 
حيث يشيرون الى  صعوبة إحصاء 
الطريقة.  بهذه  البشري  اجلنس 
املنظمة  تشير  املناسبة  هذه  وفي 
عدم  ظ��اه��رة   تزايد  إل��ى  الدولية 
الكرة  على  امل��ت��ص��اع��دة  امل��س��اواة 
الثروات  تقاسم  وضرورة  األرضية، 

زال��ت  م��ا  ح��ي��ث  للمشكلة،  ك��ح��ل 
واالجتماعية  امل��ال��ي��ة  ال��ف��روق��ات 
والعوائد   املوارد  على  واالستحواذ 
مخيف،  بشكل  البشر  بني  تتزايد 
مجتمع  البشري  املجتمع  مايجعل 
من  ب��ني  مقسم  بأمتياز  طبقي 
وعلى  المي��ل��ك��ون.  وم��ن  ميلكون  
التقديرات  وبحسب  املثال،  سبيل 
ال��ع��ام 1960،  ال��ع��امل��ي��ة، ف��أن��ه ف��ي 
كانوا  ث��راء  األكثر  من   %20 ك��ان  
العائدات.  من   %70 على  يحصلون 
ميلكون  ك��ان��وا   2005 ال��ع��ام  وف��ي 
الى  م��اي��ؤش��ر  ال���ث���روات،  م��ن   %77
هذا  بلغه  قد  ال��ذي  الكبير  امل��دى 
التفاوت لغاية اليوم. وفي التقرير 
األمم  أصدره صندوق  الذي  األخير 
املاضي،  اجلمعة  للسكان  املتحدة 

العالم  سكان  يستمر  أن  يتوقع 
مليارات   9 يبلغوا  حتى  بالتزايد 
 2050 ف��ي  نسمة  م��ل��ي��ون   و300 
وأكثر من 10 مليارات نهاية القرن.

بلدان  تواجه   وقت  في  ذلك  يأتي 
الدول  ، تعد من  العالم  عديدة في 
الغنية،، مثل بلدان  اوربا الشمالية 
واليابان، معضلة شيخوخة سكانها 
الذي  االم��ر  ومتزايد،  كبير  بشكل 
اجتماعية  حتديات  ام��ام  يضعها 
واقتصادية خطيرة مستقبال، حيث 
فاقدة  شائخة  مجتمعات  تتحول 
بالنمو  يتعلق  عما  فضال  للحيوية، 
االنتاج  على  والقدرة  االقتصادي 
بدون االعتماد على االيدي العاملة 
الرعاية  ال��ى  باالضافة  اخلارجية، 
في  املتقدمني  وس��الم��ة  الطبية 

السن. هذا ويشير مراقبون إلى أن 
الزيادة السكانية في العالم تتراوح 
فاألوربيون  وأخ��رى  منطقة  بني 
رغم  ع��ام  بشكل  يتناقصون  مثال 
في  ام��ا   . الصحية  العناية  تطور 
العراق وبحسب ارقام سابقة لوزارة 
التخطيط فأن عدد السكان يتجاوز 
أن  تتوقع  فيما  نسمة،  مليون   32
يرتفع هذا العدد الى )40( مليونا 
بحسب  احل��ال��ي،  العقد  بنهاية 
ال���وزارة  بإسم  الرسمي  املتحدث 
،ع��ب��دال��زه��رة ال��ه��ن��داوي. وك��ان 
لسكانه  احصاء  اول  اجرى  العراق 
وقتها  العدد  بلغ  حيث   1927 عام 
ان   يعني  ما  نسمة  ماليني  ثالثة 
عدد العراقيني قد تضاعف اكثر من 

عشر مرات خالل اقل من قرن.

اغلق يوم أمس االثنني باب التسجيل للحصول 
السكني  بسمايا  مشروع  في  سكنية  وحدات  على 
الذي تشيده شركات كورية، بعد أن جتاوز اعداد 
رئيس  مستشار  بحسب  املطلوب،  احلد  املسجلني 
في  نقل   ال��ذي  املوسوي،  علي  االعالمي  ال��وزراء 
تصريح لوسائل االعالم عن املالكي قوله أمس االول، 
،أن  الوطني  االستثمار  لهيئة  زيارته  هامش  على 
لبناء 500  شركات من دول عربية مختلفة تقدمت 

ألف وحدة سكنية في البالد.

صحة  م��دي��ري��ة  ك��ش��ف��ت 
أنها  االول،  أمس  السليمانية، 
س��ت��وف��ر خ��دم��ة )اإلس���ع���اف 
وذلك  املقبل،  العام  الطائر( 
ح��وادث  ف��ي  املصابني  إلن��ق��اذ 
املناطق  في  وامل��رض��ى  الطرق 
وع���دت  أن  ب��ع��د  ال��ن��ائ��ي��ة، 
الكردستانية  الصحة  وزارة 
ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا مب��روح��ي��ت��ني 
من  الغرض  لهذا  متخصصتني 
حكومة  ستشتريها  ست  أصل 

اإلقليم من أموال ميزانية العام 
واملصابني  املرضى  لنقل   ،  2012
م��ن ج���راء احل���االت ال��ط��ارئ��ة، 
صحة  مل��دي��ر  ت��ص��ري��ح  بحسب 
السليمانية ريكوت حمة رشيد، 
املدن  أن شوارع  الى  اشار  الذي 
تضيق  »ب��ات��ت  الكردستانية 
تتيح  ت��ع��د  ول���م  ب��ال��س��ي��ارات 
بسرعة  املصابني  نقل  إمكانية 
إل���ى امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل��راك��ز 

الصحية«. 

وفقدان  والوساوس  الشكوك 
انتشر  ما  اذا   ، الناس،  بني  الثقة 
نتائج  ل��ه  أم���راً  يعد    ، اجتماعيا 
وخيمة على حياة االفراد وحياتهم 
اما  عموما،  واملجتمع  الشخصية، 
فأننا  ال��س��ي��اس��ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
ل��س��ن��ا ب��ح��اج��ة ال���ى احل��دي��ث عن 
الشركاء  بني  الثقة  انعدام  نتائج  
عن  يتحدث  ف��ال��واق��ع  وال��ف��رق��اء، 
ذلك  يتلمس  مواطن  وكل   ، نفسه 

بشكل يومي. 
وم��ن��اس��ب��ة احل��دي��ث ه��و ما  
ميدانية،  دراس��ة  مؤخرا   أثبتته 
أجريت في أملانيا، من أن الشك في 
بعد  يتراجع  االجتماعية  العالقات 
أثناء  احلال  هو  عما  األربعني  سن 

ال��ش��ب��اب. واع��د ال��دراس��ة  معهد 
أساس  على  قامت  والتي  إمنيد،  
من  شرائح  بني  الرأي  استطالعات 
مجلة  ونشرتها  األمل��ان��ي،  الشعب 
الشهيرة،  داي��ج��ي��س��ت(  )ري����درز 
اجلاري.واستطلع  االسبوع  مطلع 
آراء  الدراسة  هذه  إلمت��ام  املعهد 
وأثبتت  أملانيا.  في  شخص   1000
العمرية  الشرائح  أشد  أن  نتائجها 
تشككا هي شريحة ما بني الثالثني 

والتاسعة والثالثني.
االربعني  رقم  في  متعنا  ولو  
مورد  في  ال��دراس��ة  في  ورد  ال��ذي 
)العمر( وعالقته بتراجع الشك في 
واقعنا  على  واسقطناه  العالقات، 
النتيجة  ف��أن  ال��ي��وم،  السياسي 

ملا  م��غ��اي��رة  تأكيد  بكل  ستكون 
ذهبت اليه الدراسة، جملة وتفصيال 
لدينا  والنواب  الساسة  فغالبية   ،!
االربعني،  سن  فوق  بوضوح،   هم 
تكاد  بينهم  الثقة  فأن  ذلك  ومع 
البعض  ألن  رمبا  معدومة،  تكون 
القدرة  هي  امن��ا  السياسة  يعتبر 
على  واللعب  والكذب  التحايل  على 

الف حبل !. 
وندعو  ونرجو  نأمل  ودع��ون��ا 
من  يفهم سياسيونا  أن  تعالى  الل 
بينهم  الشك  تراجع  أن  ال��دراس��ة 
الربعني  بحاجة  ليس  الثقة،  وبناء 
من  العمر ، بل اربعني عاما، فهذه 
طامة كبرى نسأل العلي القدير أن 

يقينا شرورها..

القليلة  األي����ام  خ���الل  ُينتظر 
موديلكو  شركة  تكشف  أن  املقبلة 
الفرنسية عن اختراعها اجلديد وهي 
اسم  عليها  أطلقت  صغيرة  مروحية 
هذه  في  واجلديد  )ديجيكوبتر(. 
املروحية الصغيرة، هو أنها تستخدم 
يطلبها  أن  ومي��ك��ن  املدينة  داخ���ل 
الزبون عن طريق تطبيق خاص على 
وفق  تشتغل  التي  الذكية  الهواتف 
نظام اندرويد أو عن طريق االيفون.

ي��ذك��رن��ا مباهو  االجن����از  ه���ذا 
املقدسة  ك��رب��الء  ف��ي  احل���ال  عليه 
احملافظات  واحياء  مدن  من  والعديد 
قطوعات  م��ن  االخ��رى،وم��ات��ع��ان��ي��ه 
وازدحامات، السيما  في ظل الفوضى 
الطرق  مشاريع  تنفيذ  في  والتخبط 

واملجسرات بشكل خاص، ففي كربالء 
يشكو  امل��ث��ال،  سبيل  على  املقدسة 
كثرة  م��ن  احملافظة  اه��ال��ي  معظم 
االختناقات املرورية بسبب قطع طرق 
نتيجة  املدينة  في  رئيسية  ومنافذ 
احلفريات التي تُ�نشأ من دون ايجاد 
ومالئمة  كافية  بديلة  ومنافذ  طرق 
حلركة املرور السيما في املناطق التي 
تتميز بكثافة حركة السير فيها، كما 
التي  اجلاير  منطقة  في  حاصل  هو 
ينفذ فيها نفق ومجسر العباس )ع(. 
املنطقة من  وتعد شوارع وتقاطعات 
الرئيسية  واخل���روج  ال��دخ��ول  منافذ 
امل��دي��ن��ة، وباقي  امل��ؤدي��ة م��ن وال���ى 
االحياء. ويؤكد الكثير من املواطنني 
قطع  امل��رور  زحمة  من  فاقم  مما  أن 

ذات  في  آخ��ر،  رئيسي  منفذ  وحفر 
بأسم  املسمى  الطريق  هو   ، الوقت 
املرحوم سماحة الشيخ أحمد الوائلي. 
وفيما يقدر ويدرك املواطنون احلاجة 
انهم  اال  املشاريع،  هذه  مثل  القامة 
في  وخلل  قصور  وج��ود  ينتقدون  
من  واملتابعة  االش��راف  و  التخطيط 
في  املعنية  الرسمية  اجل��ه��ات  قبل 
اجنازها  وأن  سيما  كربالء،  محافظة 
يرى  فيما  طويلة.  فترات  يستغرق 
التقع  الالئمة  أن  املسؤولني  بعض 
على  بل  احمللية،  احلكومة  عاتق  على 
واملقاولني  والشركات  الوزارات  عاتق 
يتوجب  وان��ه   للمشاريع،  املنفذين 
حلركة  البدائل  تأمني  ه��م  عليهم 

الناس واملركبات.

بني مشروع 
الدولة و السلطة

لبيك الّلهم لبيك ..  في احلّج ومشاعره إسقاط لتبريرات التكفيريني 

سكان العالم  7 مليارات.. و العراقيون بانتظار تعدادهم

السليمانية: خدمة )اإلسعاف الطائر( 
في 2012 بالسليمانية

شركات تعرض 
بناء 500 ألف 

وحدة سكنية

ستحقق جناحا باهرًا في العراق..

حتت طلب الزبون.. مروحيات للتنقل  داخل املدن
بناء الثقة وتراجع الشك .. بعد األربعني

ايها السياسيون.. في أي عمٍر أنتم ..؟!
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اإلنفاق و االبتعاد 
عن ميادين التربية 

والثقافة والعلم

النية 
و صورة 
األعمال  

قيمة التعاون 
أداة بناء 
الشخصية

مكة املكرمة/ الهدى:

الل  آي���ة  امل��رج��ع  سماحة  ق���ال 
العظمى السيد محمد تقي امُلدّرسي 
الرغم  وعلى  العراقي  الشعب  أن 
مم��ا ي��ع��ان��ي��ه، وم���ع ك��ل االزم���ات 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه على  وامل��ش��اك��ل 
وغيرها  واألمن،  اخلدمات  مستوى 
يطالب  الي��زال  انه  اال  امللفات،  من 
ويأمل من كل املسؤولني  في البالد، 
انتهاج طريق احلكمة والرشاد في 
التي  والتحديات  القضايا  معاجلة 
اكثر من صعيد،  على  البالد  تواجه 
ومراعاة واقع وظروف هذا الشعب 
او  االرجتالية  عن  واالبتعاد  الصابر 
الكيدية واالصفافات الضيقة واثارة 
النعرات واالزمات بني اونة واخرى، 
مصلحة  في  اال  اليصب  ال��ذي  االم��ر 
سوءا  واملتربصني  ال��ع��راق  اع��داء 
بهذا الشعب ومستقبله. جاء ذلك 
في حديث له خالل استقباله مبقر 
الدينية لسماحته مبكة  بعثة احلج 
املكرمة،  وفدا من احلجيج العراقيني 
امل��س��ؤول��ني  ب��ع��ض  بينهم  ك���ان  
البالد  في  يثار  ما  والنواب. وحول 
وازم��ات،  مشاكل  من  االي��ام  ه��ذه 
ومن بينها دعوة بعض احملافظات 
لتشكيل اقليم خاص بها، ومارافق 

اوضح  وخالفات،  سجاالت  من  ذلك 
في  دعونا  إننا  بالقول  سماحته  
ظل  وفي  سابقا،  مناسبة  من  اكثر 
السياسية  والتحديات  ال��ظ��روف 
تعيشها  الت���زال  التي  واالم��ن��ي��ة  
تطبيق  الى  الشديد،  لالسف  البالد 
جدي وواقعي لنظام الالمركزية في 
الفيدرالية  فكرة  لتقومي  العراق، 
يؤدي  قد  تطبيقها  ألن  واالقاليم 
عقابها،  الحتمد  سلبية  نتائج  الى 
بنظام  العمل  يجعل  ال��ذي  االم��ر 
لضمان  االفضل  الالمركزية،احلل 
وح��دة واس��ت��ق��رار ال��ع��راق.. كما 
الى ض��رورة  جتديد  اشار سماحته 
العراقي،  بالدستور  الكلية  النظرة 
شاملة  حتديث  عملية  في  والشروع 
واالعتبارات  يتناسب  مبا  للقوانني 
العليا للحفاظ على وحدة واستقرار 
ال���ع���راق وت���ط���وره وازده������اره، 
القوانني  من  الكثير  أن  الى  الفتا 
زمن  إل��ى  تعود  التي  واألن��ظ��م��ة  
حالها،  على  زالت  ال  املقبور  النظام 
وهو ما يحد من انطالقة البلد  نحو 
امل��ج��االت. واوض��ح  اإلم��ام في كل 
من حديثه  آخر  جانب  في  سماحته 
ان كل من يّدعي حل االزمات او َيِعد 
لوحده،  العراق  املشاكل في  بانهاء 
فردا،  او  وفئة  جماعة  أكان  وسواء 

محاولته  فان  منصبه،  كان  مهما 
»محكوم عليها بالفشل«. مؤكدا أن 
ليست منحصرة  واملسؤولية  »املهمة 
في شخص رئيس الوزراء او رئيس 
ذاك  او  الوزير  هذا  أو  اجلمهورية 
وذاك«،  احمل��ك��وم  وه��ذا  امل��س��ؤول 
وحذر سماحته  من مغبة استنساخ 
من���اذج احل��ل��ول م��ن اخل���ارج ودع��ا 
والواقعي  املوضوعي  التفكير  الى 
للوضع العراقي الراهن الذي وصفه 
يفكر  وأن  واالستثنائي،  باحلرج 
وشخصيات  مسؤولني  من  اجلميع؛ 
ومؤسسات  وكتل،  ونواب  حكومية 
ومكونات  شرائح  وكافة  دينية، 
املجتمع، بانهم  جميعاً في سفينة 
و  أم��واج متالطمة،  واح��دة وس��ط 
البحث عن  انسان  » من حق كل  ان 
نفكر  أن  في  يكمن  وهو  احل��ل... 
انفسنا  ونتصور  جماعي،  بشكل 
وسط  واح���دة  سفينة  ف��ي  وكأننا 
االمواج العاتية التي تهدد السفينة 
كل  يلجأ  فهل  بالغرق،  عليها  ومن 
واحد مّنا  واحلال هكذا الى طريقة 
التفكير اخلاص والضيق  بعيداً عن 
وهل  مصيرهم؟  االخرين  مشاركة 
فان  السفينة  ه��ذه  حتطمت  اذا 
احداً يعتقد انه ناٍج من ال�غرق؟!«. 

)تتمة ص2(

الهدى/ وكاالت:

السفارة  باسم  املتحدث  أعلن 
ديفيد  ال��ع��راق،  ف��ي  األميركية 
ران���ز، أم��س االث��ن��ني، ب��دء عملية 
أنه  إل��ى  مشيرا  ال��ق��وات،  سحب 
سيتم نقل 50 ألف جندي أميركي 
إلى الكويت، ومن ثم إلى امريكا. 
تستغرق  »ق��د  العملية  ان  وق��ال 
املتحدث  قال  جانبه  من  شهرين«. 
جيفري   ، االمريكي  اجليش  باسم 
على  االت��ف��اق  ع��دم  أن  بيوكانن، 
قانونية  حصانة  املدربني  إعطاء 
لن يؤثر على سير املفاوضات التي 
جت���ري ب��ني اجل��ان��ب��ني ال��ع��راق��ي 
واألميركي بشأن اإلبقاء على عدد 
منهم بعد االنسحاب. في غضون 
ذلك قال مسؤولون ودبلوماسيون 
األميركية  اإلدارة  إن  أميركيون 
العسكري  الوجود  لتعزيز  تخطط 
اخلليج  منطقة  ف��ي  األم��ي��رك��ي 
الباقية  ال��ق��وات  ان��س��ح��اب  بعد 
وأوردت  العام،  ه��ذا  العراق  من 
صحيفة نيويورك تاميز االمريكية  
تقارير تفيد أن إعادة نشر القوات 
ق��وات  نشر  يتضمن  االم��ري��ك��ي��ة 
قادرة  تكون  الكويت  في  قتالية 
أي   « ماوصفوه  مع  التعامل  على 
أي  أو  ال��ع��راق  في  أمني  انهيار 
أنه  إيران«، وأوضحت  مواجهة مع 
بعد ضغوط لم يكتب لها النجاح 
واحلكومة  أوب��ام��ا  إدارة  إلق��ن��اع 

العراقية بإبقاء 20 ألفاً من القوات 
البنتاغون  فإن   ،2011 بعد  ما  إلى 
يبحث حالياً على حل بديل. وإضافة 
بإبقاء  املتعلقة  املفاوضات  إل��ى 
الكويت،  في  برية  قتالية  ق��وات 
تفكر واشنطن في إرسال املزيد من 
الدولية  املياه  عبر  البحرية  القطع 
توسيع  مع  بالتزامن  املنطقة،  إلى 
العالقات العسكرية مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي. ووصف رئيس 
األميركية  املركزية  القيادة  أركان 
كارل  اجلنرال  فلوريدا  والي��ة  في 
جديد  لوضع  التخطيط  هورست 
في منطقة اخلليج ب� »العودة إلى 
التركيز  إنه يتم  املستقبل«، وقال 
األميركية  للقوات  أقل  نشر  على 
ل��ك��ن ب��ق��درة ع��ال��ي��ة وش��راك��ات 
املنطقة.  ج��ي��وش  م��ع  تدريبية 
اإلدارة  ف��إن  الصحيفة،  وحسب 
»حلف  بناء  اقترحت  األميركية 
مع  وأقوى  األطراف  متعدد  أمني 
دول اخلليج » وذلك  خالل اجتماع 
اخلارجية هيالري  لوزيرة  مشترك 
التعاون  مجلس   م��ع  كلينتون 
املتحدة  لألمم  جلسة  هامش  على 
الشهر الفائت. من جانبها شرعت 
في  املاضي  االسبوع  منذ  الكويت 
بتأمني  خاصة  أمنية  خطة  تنفيذ 
األميركية  العسكرية  األرت����ال 
معبر  عبر  ال��ع��راق  م��ن  املنسحبة 
أبلغت  حيث  احل��دودي.  اخلباري 
األميركي  اجليش  ق��وات  ق��ي��ادة 

املرحلة  ب��أن  الكويتية  السلطات 
األولى من عملية االنسحاب بدأت، 
األسلحة  نقل  ف��ي  تتمثل  وه��ي 
واملعدات  احلية  والذخيرة  الثقيلة 

رؤية  ميكن  حيث    ، اللوجستية 
تسجيل  بلوحات  الشاحنات  مئات 
ك��وي��ت��ي��ة، وه���ي حت��م��ل آل��ي��ات 
ومعدات  وأجهزة  وعجالت  مدرعة 

أميركية  أرتال  عسكرية، فضال عن 
تقطع طريق املرور الدولي السريع 
من العراق إلى الكويت حتت حماية 

املروحيات األميركية.

حلف ناتو مصغر أميركي - خليجي مركزه الكويت 
امريكا تعوض انسحابها من العراق بتموضع عسكري في اخلليج

بغداد/ رجاء عيدالرحمن : 

و  العراقية  الساحة  تشهد 
االنسحاب  عملية  م��ع  بالتزامن 
املزيد من االزمات  اثارة  األميركي، 
التي تدفع برأي املراقبني  باجتاه 
األمني  املشهد  حادة تصيب  زوايا 
التشظي  م��ن  مبزيد  والسياسي 
كونه   عن  فضال   ، واالستقطابات 
وص��راع��ات  مبشاكل  اص��ال  مثقالً 
تكاد تكون مستدامة ومستعصية 
على احلل  منذ فترة طويلة. وفي 
مجلس  دع��وة  ج��اءت  السياق  هذا 
محافظة صالح الدين الى الفدرالية 
مستقال،  اقليما  احملافظة  واعالن 
االمر الذي عده سياسيون انه يأتي 
لغايات غير بريئة في هذه  اللحظة 
ال��ع��راق،  بها  مي��ر  التي  احل��رج��ة 
فيما اشار اخرون  الى  إن مراقبة 
أن  ال��ى  تفضي  السياسي  الوضع 
الدين  محافظة صالح  مجلس  قرار 
مرتبط إرتباطا وثيقا بتصريحات 
رئيس البرملان إسامة النجيفي في 
سابق   وقت  في  ولندن  واشنطن 
»السنة  أن  خاللها  من  أف��اد  التي 
وتشكيل  ب��االن��ف��ص��ال  ي��ف��ك��رون 

أق��ال��ي��م خ��اص��ة ب��ه��م« ب��دع��وى 
بالتهميش. م��اوص��ف��ه  رف���ض 

وف��ي س��ي��اق  ردود االف��ع��ال أكد 
احملافظات  لشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
تعديل  أن  امل��ف��ت��ي،  ط���وره���ان 
لس�نة   21 رق��م  احملافظات  قانون 
2008 سيحل املشاكل بني احلكومة 
احمللية،  واحل��ك��وم��ات  االحت��ادي��ة 
ومجالس  احمل��اف��ظ��ني  وسيمنح 
احمل��اف��ظ��ات ص��الح��ي��ات واس��ع��ة 
واجباتهم  أداء  م��ن  متكنهم 
بنحو أفضل. مشيرا الى أن تعديل 
القانون سيعطي صالحيات إدارية 
غير  للمحافظات  واسعة  ومالية 
من  ميكنها  مبا  بإقليم  املنتظمة 
مبادئ  وفق  على  شؤونها  إدارة 

الالمركزية اإلدارية.
مشيراً إلى أن اجلنة التنسيقية 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ش��ك��ل��ة ل��ه��ذا ال��غ��رض 
خالل  التعديالت  تلك  ستناقش 
ورؤساء  احملافظني  مع  اجتماعها 

مجالس احملافظات. 
الكثير  براي  املعضلة  وتكمن 
اشكالية  في  والنواب  الساسة  من 
ألي  يتيح  التي  الدستوري  احلق 
باقامة  املطالبة  اكثر  او  محافظة 

املادة 116،  بها  وفق  اقليم خاص 
أوض��اع��ه  ف��ي ظ��ل  ال��ع��راق  فيما 
ال  سياسييه  ومناكفات  الراهنة 
التي  امل��ادة  ه��ذه  تنفيذ  يحتمل 
باتت تعد حزاما ناسفا قد يشظي 
اجل��س��د ال��ع��راق��ي . وال��الف��ت أن 
خطوة صالح الدين جاءت مباشرة 
بعثيني،  عناصر  اعتقال  عقب 
الى   اش��ارت  الداخلية  وزارة  كانت 
ضلوعهم في التنسيق مع القاعدة 
تنظيمات  اع���ادة  وم��ح��اوالت��ه��م 

البعث احملظور. 
القوى،  بعض  دافعت  وفيما 
عن  الكردستاني  التحالف  ومنها 
اعالنها  طلب  في  احملافظة  حق 
دستوريا،   حقا  بأعتباره  اقليما 
جابهت قوى سياسية اخرى، والى 
جانب  رئيس مجلس الوزراء نوري 
الدين  صالح  مجلس  طلب  املالكي، 
مسعى  اي���اه  معتبرة  ب��ال��رف��ض، 
لتفتيت اجلسد العراقي، خصوصا 
رد  مبنزلة  توقيته  ج��اء  أن  بعد 
فعل على عمليات االعتقال. واشار 
يكون  أن  من  التخوف  الى  املالكي 
حاضنة  لتوفير  متهيدا  الطلب 

للبعث احملظور. )تتمة ص 3(

مخاوف من حتول املادة ) 116(  الى حزام ناسف في اجلسد العراقي

مسؤولون وساسة يؤكدون على احلل 
البديل: توسيع صالحيات احملافظات 

املرجع امُلدّرسي يؤكد أن 
استقرار ووحدة البالد بتطبيق 
)الالمركزية( وليس االقاليم 

انقاذ سفينة العراق 
من الغرق مسؤولية اجلميع
 و احللول الفردية محكوٌم 

عليها بالفشل

مكة املكرمة/ الهدى: 

آية  الديني  امل��رج��ع  سماحة  ق��ال 
تقي  م��ح��م��د  ال��س��ي��د  ال��ع��ظ��م��ى  الل 
ابتليت  االمة  أن  ظله(  امُل��دّرس��ي)دام 
التبرير  على  تقوم  سلبية  بثقافة 
والتثبيط، وحجج واهية  ما انزل الل 
بها من سلطان، وتعد مثاال وتكريسا 
للصد عن سبيل الل، ومن ذلك التذرع 
بالقوانني البشرية التي تخالف الشرع 
واالغ���الل  ال��ُع��س��ر  وت��ك��رس  احلنيف 
دون  حائال  وتقف  املجتمع  حياة  في 
حلقوقهم  الناس  نيل  ودون  تقدمه 
امثلة  سماحته  وض��رب  وكرامتهم. 
من  وغيره  العراق  في  ذلك  على  عدة 
بالقول:  محذرا  االسالمية،  البلدان 
باملجمل  استطع ان اقول أن  75 % من 

املوجودة  املعرقلة   و  املانعة  القوانني 
تدخل  الشديد  لالسف  بلداننا  ف��ي 
في  الل،  سبيل  عن  الصد  اط��ار  حتت 
في  الزراعة،  في  التجارة،  و  االقتصاد 
العمارة واالعمار، في السفر و مبا في 
ذلك الى  احلج، وحتى في التصرفات 
وفي  املقدسة  املشاعر  في  والقوانني 
هذا  كل  الكثيرة،  االمثلة  من  غيره 
ونقول نحن مسلمون وبلدان اسالمية، 
بها  الل  انزل  ما  قوانني  نطبق  ولكن 
من سلطان  وبعيدة كل البعد عن شرع 
الل وقوانينه وتعاليمه التي وردت في 

القرآن والسنة املطهرة..«.
خالل  كلمة  ف��ي  سماحته  وش��دد 
استقباله وفودا علمائية وحجيجا من 
بعثة  افتتاح  ل��دى  البلدان  مختلف 
سماحته حلج هذا العام مبكة املكرمة، 

هذه  من  تتخلص  ان  االم��ة  »على  أن 
اخلاطئة،  واملناهج  واالفكار  القوانني 
حيت بات مجتمعنا لالسف مليئاً بهذه 
السلبية،  الثقافة  بهذه  القوانني، 
والتثبيط،   بالتخويف  بالتقوقع، 
وكل  واالن��ان��ي��ات،   بالفئويات  مليء 
ومن  السبيل  عن  الصّد  من  يعد   ذلك 
كبائر الذنوب التي علينا  االنتباه لها 
تعالى«.  الرب  الى  منها  واالستغفار 
السياق  ه��ذا  في  سماحته  وت��س��اءل 
الذي  الهدف  ذاك  كيفية حتقيق  عن 
اياته  في  وتعالى  سبحانه  الرب  بينه 
يقول   عندما  احلج  عن  تتحدث  التي 
ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا  ّيِ )َوُهُدوا ِإلَى الّطَ
َكَفُروا  اّلَِذيَن  ِإّنَ  ِميِد،  احْلَ ِصَراِط  ِإلَى 
َوامْلَ��ْس��ِج��ِد   ِ الّلَ َسِبيِل  َع��ْن  وَن  َوَي��ُص��ّدُ
َس��َواًء  اِس  ِللّنَ َجَعْلَناُه  اّلَ��ِذي  ���َراِم  احْلَ

ِفيِه  ُي��ِرْد  َوَم��ْن   � َواْلَباِد  ِفيِه  اْلَعاِكُف 
َأِليٍم«(. َعَذاٍب  ِمْن  ُنِذْقُه  ِبُظْلٍم  اٍد  ِبِإحْلَ
املجتمع  به  يبتلى  ما  أن  الى  منوها 
ناجت عن الغفلة وعدم الوعي واملعرفة 
واحكامه.  وقيمه  بالدين  احلقيقية 
العديد  الى  السياق  هذا  في  مشيرا 
الناس على  التي يتلمسها  من االمثلة 
ارض الواقع في شتى املجاالت، و في 
مختلف البالد، كالعراق، وبلدان اخرى 
فضال عن الديار واملشاعر املقدسة ومنع 
ومن  البقيع،  ائمة  زيارة  من  احلجيج 
في  والباطل  والقسوة  السلبية  ذلك 
تكفير  و  والتصرف  والسلوك  الكلمة 
والفتاوى  الكلمات  واطالق  املؤمنني 
العجيبة التي حتل دماؤهم وقتلهم.

------------
)التفاصيل ص 6(

شجب فكر وفتاوى التكفير  واشار الى مايجري في العراق وبلدان اخرى
املرجع امُلدّرسي: معظم القوانني في بالدنا  مصداق للصد عن سبيل اهلل 

بغداد/ الهدى:

االميركية  الفدرالية  التدقيق  ادارة  تقول 
 6.6 على  يزيد  ما  آث��ار  تعقب  من  متكنت  انها 
العراق،  اعمار  اع��ادة  ام��وال  من  دوالر  مليارات 
الذي  األم��ر  برمير،  بول  عهد  في  اختفت  التي 
التي  املالية  الفوضى  عن  الغبار  بعض  ينفض 
برزت آنذاك. وفيما أعلن  مستشار رئيس الوزراء 
دوالر  مليار  ال���17  مبلغ  إن  القانونية،  للشؤون 
املفقودة لم يجد لها سندات صرف، نفى  البنك 
املركزي العراقي مسؤوليته عن فقدان مبلغ ال�17 
مليار دوالر أ من صندوق التنمية العراقي، مؤكداً 
كانت  الصندوق  إدارة  في  البنك  صالحيات  أن 

شكلية في عهد احلاكم برمير. )التفاصيل ص3(

مليارات الفساد املفقودة..
الوجود لسندات صرف 

17 مليارًا * البنك 
بغداد/ الهدى:املركزي: لسنا مسؤولني

كردستان  اقليم  حكومة  رئيس  يتوجه 
على  بناء  امريكا   ال��ى  ال��ي��وم،  صالح،  برهم 
صحفي  مؤمتر  في  صالح  رسمية.وقال  دع��وة 
اميركا  الى  غداً  »سأتوجه  أمس  بأربيل  عقده 
للمشاركة في عدد من  بناء على دعوة رسمية، 
املؤمترات اخلاصة ب�الربيع العربي، كما سأجري 
املسؤولني  كبار  مع  واجتماعات  لقاءات  عدة 
بهذا البلد لبحث التطورات في الشرق األوسط 
تعزيز  وسبل  وال��ع��راق  ك��ردس��ت��ان  وأوض���اع 
العالقات بني اجلانبني«. من جانبه توقع النائب 
ان  الساعدي،  كمال  القانون  دولة  ائتالف  عن 
االيام  الى واشنطن  خالل  املالكي  زيارة  تكون 
قوله   عنه  العراق(  )كل  وكالة  ونقلت   . املقبلة 
من  مجموعة  زيارته  خالل  سيناقش  املالكي  ان 
مابعد  الستراتيجي  التعاون  منها  القضايا 
القوات  وتدريب   2011 عام  االمريكي  االنسحاب 
العالقة.   امللفات  من  ملجموعة  فضاًل  العراقية، 

واضاف انه حتى هذه اللحظة لم يتم االتفاق 
يقومون  الذين  االمريكيني  املدربني  عدد  على 
احلصانة  منحهم  او  العراقية  القوات  بتدريب 
املالكي  ل��زي��ارة  ومتهيدا  احلكومة.  قبل  من 
اجلاري   االسبوع  مطلع  األبيض  البيت  ض�ّيف 
األميركية  العراقية  احملادثات  من  جولة  أحدث 
االمريكي  القومي  االمن  مستشار  بني  ُأجريت 
توم دونيلون و مستشار األمن الوطني العراقي 
فالح الفياض، وبحسب بيان للبيت االبيض بحث 
األمريكي   الرئيس  اجتماع  نتائج   اجلانبان  
باراك اوباما ورئيس الوزراء نوري املالكي الذي 
عقد األسبوع املاضي من خالل دائرة تلفزيونية 
مغلقة.وأضاف ان الطرفني أكدا على مواصفها 
الواسعة  للشراكة  املشتركة  »الرؤية  ب�  البيان 
الواليات  بني  العميقة  واإلستراتيجية  النطاق 
املتحدة والعراق على النحو الوارد في اتفاقية 
اجلانبني  ان  الى  مشيرا  االستراتيجي«،  اإلطار 
وال��والي��ات  ال��ع��راق  بني  عالقة  تقوية  ناقشا 

املتحدة ، مبا في ذلك االستثمار  واألمن. 

الهدى/ متابعات:

ميلليت  ص��ح��ي��ف��ة  ذك����رت 
االستخبارات  وكالة  أن  التركية 
ايه(  أي  )سي  األميركية  املركزية 
جديدة  ط��رق  ع��ن  البحث  ب��دأت 
من  االن��س��ح��اب  ق��واف��ل  لتسيير 
لها  تقرير  في  وأش���ارت  العراق 

ذل��ك يشمل  أن  إل��ى  االول،  أم��س 
االستخباراتية  األجهزة  كل  نقل 
اركيا   جنوب  اجنرليك  قاعدة  الى 
وم��ن��ه��ا ط���ائ���رات جت��س��س من 
في  دبلوماسي  وقال  طيار.  دون 
السفارة التركية لدى واشنطن إن 
من  استخدامها  سيتم  الطائرات 
ومراقبة  مطاردة  في  تركيا  قبل 

أما  الكردستاني،  العمال  ح��زب 
تستخدمها  ف��س��وف  أم��ي��رك��ا، 
الغراضها األخرى. من جهة أخرى 
إلى  رفيع  أميركي  مسؤول  أش��ار 
ل�  املعلومات  وجمع  نشاطات  أن 
تركيا  من  يتم  قد  إيه(  آي  )سي 
كل  متابعة  بهدف  وال��ك��وي��ت، 
ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��ع��راق وإي��ران 

عبر  تتم  كانت  أن  بعد  وسوريا، 
العراق.  في  االميركية  القواعد 
باسم  املتحدث  أك��د  جانبه  م��ن 
اونال  سلجوق  التركية  اخلارجية 
أن انقرة وواشنطن عقدت لقاءات 
لبحث وضع الترتيبات اللوجستية 
االميركي  لالنسحاب  واالم��ن��ي��ة 
الكامل من العراق مع نهاية العام 
احل��ال��ي.وع��ق��دت ال��ل��ق��اءات  في 
الدفاع  وزي��ر  مساعد  بني  انقرة 
العاملي  االم��ن  لشؤون  االميركي 
املسؤولني  مع  فيرشبو  الكسندر 
واخلارجية  ال��دف��اع  وزارت���ي  في 
أن  الى  اونال  واشار  التركيتني. 
التعاون  أيضا  تناولت  املباحثات 
املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  االم��ن��ي 
وتركيا في اعقاب التصعيد  الذي 
شهدته احلدود العراقية التركية 
العمال  ح��زب  ملف  خلفية  على 

الكردستاني التركي احملظور

برهم صالح يغادر الى اميركا 
واملالكي يزورها قريبا

أمريكا تنقل مركز جتسسها من العراق الى تركيا والكويت

الرحيل نحو الكويت
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وال��ن��ش��ر  ل��ل��ط��ب��اع��ة  ال��ب��راق��ي  دار  ع��ن 
والتحقيق في النجف األشرف صدرت الطبعة 
األولى من كتاب ) حياة قلم لم ميت ( والذي 
حياة  لسيرة  مفصلة  ترجمة  عن  عبارة  هو 
وآثار املؤرخ الشهير السيد حسني ابن السيد 
ب)السيد  امل��ع��روف  النجفي  االب��رق��ي  احمد 
لسماحة   ، -1332ه���  1266ه�  البراقي(  حسون 
ال��ع��الم��ة احمل��ق��ق ال��س��ي��د م��ح��م��ود امل��ق��دس 
مجلد  في  الكتاب  يقع  ظله(،  )دام  الغريفي 
 ، ال��وزي��ري  القطع  من  صفحة   )350( ح��وى 
الكتاب  عنوان   )4-1( من  الصفحات  تضمنت 
الصفحات من )8-5(  وهويته، فيما تضمنت 
على  فيها  أج��اب  والتي  املؤلف  مقدمة  على 
سبب  ماهية  عن  طرحها،  املمكن  التساؤالت 
رحمه   - له  املترجم  عن  والكتابة  االهتمام 
الل - وما الهدف من فهرست مصنفاته وذكر 
البحث  هذا  إعداد  بان  املؤلف  فأجاب   ، آثاره 
كان حلاجة في نفس يعقوب قضاها ، وكذلك 
آثاره  له من  املترجم  ما خلفه  لتناثر وانتشار 
التاريخية في املكتبات  املعرفية والثقافية و 
العامة واخلاصة وغيرها من احلواضر العلمية 
واألدبية ، وما حوته مكتباتها وشخصياتها ، 
فضاع منها ما ضاع ، لذا جاء هذا الفهرست 
منضماً ومبوباً ملصنفات املترجم له وما خلفه 

من آثار معرفية جمة.
حت��دث   )20-9( م��ن  ال��ص��ف��ح��ات  وف���ي 
 ، ولقباً  ونسباً  اسماً  له  املترجم  عن  املؤلف 
تاريخ  حوت  فقد   )25-21( من  الصفحات  أما 
من  صاحبها  وم��ا  نشأته  وكيفية  والدت���ه 
وتدرجه  الدراسي  وحتصيله  قاسية  ظ��روف 
الصفحات  وف��ي   ، واملعرفة  العلم  طلب  في 
املترجم  املؤلف عن سيرة  من )27-37( حتدث 
له ونزر من أحواله العامة وواقعه االجتماعي 
في  تفاصيلها  بكل  احلياة  بقساوة  املليء 

والبطالة  الفقر  بشيوع  املعروف  العصر  ذلك 
اجلهل  وانتشار  واألم��راض  األوبئة  وتفشي 
والتخلف، فيما حتدث في الصفحات من )39-

49( عن بعض معالم شخصية املترجم له بقلم 
رضا  محمد  كالشيخ  وعاصره  فضله  عرف  من 
الشبيبي )1889-1965م( والسيد محسن األمني 
بزرك  أغا  والشيخ  )1282-1371ه�����(  العاملي 
محمد  والشيخ  )1293-1389ه�����(  الطهراني 
)1294-1373ه�����(  الغطاء  كاشف  آل  حسني 
امل��ظ��ف��ر)1322-1383ه���(  رض��ا  محمد  والشيخ 
-1355( االم��ي��ن��ي  ه���ادي  محمد  وال��ش��ي��خ 

احلسيني  ال��دي��ن  شهاب  والسيد  1422ه����( 
املرعشي النجفي )1315-1411ه�( )رحمهم الل( 

وغيرهم.
حتدث   )60-51( م��ن  الصفحات  وف��ي   
في  ومنهجه  له  املترجم  أسلوب  عن  املؤلف 
في  متحورت  التي  كتابته  وطريقة  التأليف 
منها  والتي  امل��ع��ارف  وسائر  العلوم  شتى 
والسير  اإلسالمية  واحلواضر  البلدان  تاريخ 
عليهم  البيت  أهل  سيرة  والسيما   ، واملغازي 
وم��ا يحوط   ، وال���ذراري  وأوالده���م  السالم  
وعلوم   ، واملنازل  األنساب  سالسل  من  ذلك 
الفقه والعقائد ، وتراجم الرجال ومعارفهم ، 
وحتديد القبور وتشخيصها، ومتييز األلقاب 
وشهرتها ، وتاريخ الشعوب والقبائل ، فيما 
هجرته  تاريخ   )67-61( من  الصفحات  ضمت 
من النجف األشرف وما صاحبها بسبب ضيق 
املعاش وكثرة العيال ، وكذلك حتدث املؤلف 
عن وفاته وتاريخها ، ثم عرض مناذج مصورة 
لقبره  وص��ورة  وختمه  له  املترجم  خط  من 
تطرق  ثم   )74-69( من  الصفحات  ضمتها 
املؤلف مسهباً عن مصنفات املترجم له وآثاره 
أسهب  وق��د   )326-75( م��ن  الصفحات  ف��ي 
املؤلف شرحاً لهذا املوضوع والذي قسمه على 

ثالثة أقسام هي :
ومؤلفاته،  مصنفاته  األول:  القسم 

فعرضها   .)197-78  ( من  الصفحات  حوتها 
عرضا جميال بعد تثبيت اسم الكتاب، وموارد 
نسبته إليه، وذكر شيء عن أحواله، وإذا عثر 
وجودها  مكان  ذك��ر  املخطوطة،  أص��ل  على 
وصفاتها، ثم عرج على ذكر شي من املقدمة 
واخلامتة ، وتوقف عند الكثير ليعلق التعليق 

املناسب.
ومختصراته،  منتخباته  الثاني:  القسم 
حوتها الصفحات من )199-238( . وقد رتبها 
الكتب  فرز  لغرض   ، الباب  هذا  في  املؤلف 
واملؤلفات الشخصية عن كتب اآلخرين ، والتي 
نسخها املترجم له بخط يده ، وقد أورد نبذة 
عن كل كتاب انتخب منه آو اختصره املترجم 
هوية  على  لالطالع  الفهارس  كتب  من  له 

الكتاب ومحتواه ، ومعرفة مدى أهميته .
ومنقوالته  منتسخاته  الثالث:  القسم 
فمن   .  )326-239  ( من  الصفحات  ضمتها   ،
وما  له  املترجم  عصر  في  االحترافية  األعمال 
قبله ، هي عملية نسخ الكتب، والتي حتتاج 
وجودة   ، وورع  واحتياط   ، ودق��ة  صبر  إلى 
العملية مارسها جملة  ، وهذه  اخلط وحسنه 
من أهل العلم واملعرفة ، رغبة منهم في نشر 
لندرته وصعوبة  بكتاب  احتفاظاً  أو   ، العلم 
أو  وف��ائ��دت��ه،  ألهميته  أو  عليه،  احل��ص��ول 
سبيل  على  أمل��ع��اش��ي  مبستواهم  ارت��ق��اء 
الكتب  نسخ  عملية  وفي   ، واحلرفة  الصناعة 
وثقافته،  الناسخ  نباهة  على  واضحة  داللة 
في  ودراي��ت��ه   ، ومعرفته  اهتمامه  وعمق 
املهمة  واملوضوعات  القيمة  الكتب  اختيار 
التي  اجليدة  النسخ  انتقاء  في  وتتبعه   ،
يستنسخها من غيرها ، وقد اهتم املترجم له  
بها ملياً، والتي أخذت دوراً مهما في حياته 
في  املؤلف  أسهب  فقد   ، وثقافته  وجهده 
احلديث عن هذا اجلانب بشكل موسع والئق.

في  ال��ك��ت��ب  جميع  امل��ؤل��ف  رت���ب  وق���د 
نسق  على  ال��ذك��ر  األن��ف��ة  الثالثة  األق��س��ام 

العربية،  امل��ع��ج��م  ح���روف 
حتدث   )327( الصفحة  وفي 
امل��ؤل��ف ف��ي آخ���ر امل��ط��اف، 
واهتدى  عليه  عثر  ما  عن 
من  الصفحات  وف��ي  إل��ي��ه، 
املؤلف  حت��دث   )332-329(
وما  له  املترجم  مكتبة  عن 
الكتب  ذخ��ائ��ر  م��ن  ح��وت��ه 
ضمت  فيما  املعرفة،  وكنوز 
 )338-333( من  الصفحات 
على قائمة باملصادر واملراجع 
املؤلف  عليها  اعتمد  التي 
الكتاب  لهذا  تصنيفه  في 
أربعني  على  ح��وت  وال��ت��ي 
الصفحات  وضمت  مصدراً، 
الفهرس   )348-339( م��ن 
فيما  ال��ك��ت��اب،  مل��واض��ي��ع 
-349( الصفحتان  تضمنت 
ب���إص���دارات  ج����دوال   )350

سماحة السيد املؤلف.
بني  جتوالنا  خالل  ومن 
كيف  ملسنا  البحث  أروق���ة 
أغ��ن��ت اجل��ه��ود ال��واض��ح��ة 
السيد  ومؤلفات  ملصنفات 
العربية  املكتبة  ال��ب��راق��ي 
واالسالمية ، وأصبحت فيما 
للكثير  معبدة  ط��رق��اً  بعد 
م��ن امل��واض��ي��ع ال��ت��ي دون 
فيها ، وأحاط نظره عليها، 
جمع  بعد   ، شواردها  ومللم 
احل��دود،  ورس��م  املتفرقات 
فكان رائداً في الغوص في 
بغية  ه��و  مم��ا  مناجمها، 
ال��دارس��ني وال��ب��اح��ث��ني، ملا 
تتمتع به من تدوين أحداث 
اخلطيرة  بوقائعه  العصر 
واجلديدة  الغريبة  وأحداثه 
مما  فلكها  ف��ي  ي���دور  وم��ا 
ج���رى ف���ي ت��ل��ك ال��ب��ل��دان 
في  الجن��ده  مما  وأزمانها، 

كثير من املصادر واملراجع.
ل��ق��د أض�����اف امل��ؤل��ف 
إل��ى  ه���ذا  ال��رائ��ع  بكتابه 
مهما  كتاباً  العربية  املكتبة 

اليستغنى عنه طالب العلم والباحث واملتتبع 
في حقل التراجم والسير والفهرس 

املؤلف، هو جنل  السيد  أن سماحة  يذكر 
علماء  شيخ  واملسلمني  اإلس��الم  حجة  سماحة 

الشهيد كمال  السيد  أشرافها  بغداد ونقيب 
1426ه���(،   -1360( الغريفي  املقدس  الدين 
وله العديد من املؤلفات القيمة والتي تبحث 
الشريعة اإلسالمية، وهو من  علوم  في شتى 

البحث  رج��ال  وم��ن  العلمية  احل��وزة  فضالء 
والتحقيق املعروفني لدى األوساط العلمية.

---------------
باحث وكاتب

إعداد / حتسني عبد الرضا

مشقة  فيها  احل��ج  رحلة  أن  من  بالرغم 
وحتتاج إلى جهد ومال وراحلة وكل ما ميّكن 
املقّدسة  الديار  إلى  الرحال  شد  من  اإلنسان 
فإن  املناسك،  وس��ائ��ر  احل���رام  البيت  حيث 
النبي  خ��الل  من  امل��ق��ّدس  الشرع  توجيهات 
صلى الل عليه وآله وأهل بيته األطهار عليهم 
السالم، حتّث على ارتياد احلج ليس ملرة واحدة 
في العمر، والتي تسقط الوجوب الشرعي على 
املسلم، بل ملرات عديدة ليصل اإلنسان إلى حد 
الشريفة،  الروايات  تعبير  في  كما  )اإلدمان( 
عليهم  الصادق  جعفر  اإلم��ام  عن  جاء  حيث 
فأدمنوه،  البيت  هذا  بحج  )عليكم  السالم: 
الدنيا  مكاره  دف��ع  احل��ج  إدمانكم  في  ف��إن 

عنكم وأهوال يوم القيامة(.
إن التزود من احلج عبر طريقني: األول: 
وامتثالها  العبادية  املناسك  أصل  خالل  من 
ثم  األداء،  في  الشرعية  الصحة  يحقق  بنحو 
معرفة  خالل  من  املناسك  عمق  إلى  الدخول 
من  تضيفه  مبا  والتبصر  وآدابها،  حكمتها 
واقع  خالل  من  الثاني:  مفاهيم.  أو  سلوك 
الذين  احلجاج،  وفود  من  تشّكل  الذي  احلج 
لّبوا نداء احلج من كل بقعة من بقاع األرض 
فتتبادل  املتنوعة،  الشعوب  من  املختلفة 
امل��ع��ارف وت��ت��داول األف��ك��ار، وعلى األخ��ص 
ليقتبس احلجاج  الربانيني  العلماء  اللقاء مع 
وواقعهم.  حلياتهم  النافعة  البصائر  منهم 
وحتقيقاً لهذين اجلانبني معاً، بادرت ممثلية 
سماحة املرجع الديني آية الل العظمى السيد 
البحرين  املدرسي )دام ظله( في  محمد تقي 
التي  احمل��اض��رات  بعض  وحت��ري��ر  جمع  إل��ى 
ألقاها سماحته في مقر بعثته خالل السنوات 
املاضية، حيث أن سماحته يدأب في كل عام 
قيم  لتعزيز  احل��ج  موسم  في  احلضور  على 
الدين في ثقافة الفرد، وعلى توجيه األمة ملا 
من  ويحذرها  التقّدم،  مدارج  إلى  بها  يرقى 
احلصيلة  وكانت  والتخلف.  السقوط  عوامل 
)احلج  عنوان:  حمل  صفحة   )102( من  كتيب 

.. هوية الفرد وصياغة األمة(. 
اختار املشرفون على هذا املشروع املبارك 

معظم  تشمل  أن  ح��رص��وا  ع��ن��اوي��ن  سبعة 
صعيد  على  والثقافية  التربوية  العناوين 
 .. احل��ج  العناوين:  فجاء  واملجتمع،  الفرد 
محطة االستغفار – املرأة .. املسؤولية الكبرى 
في الزمن الصعب – ركائز الوحدة والتوحيد 
– احلج وفهم طبيعة االختالف – رسالة احلج 
 – والشهادة  والوسطية  الوحدة  االمة..  في 

احلج وصياغة مجتمع املؤسسات – وصايا لكي 
جنني ثمار احلج.

معناه  عنه  ينبي  مم��ا  األول  ال��ع��ن��وان 
املدرسي  املرجع  سماحة  فيه  يدعو  الواضح، 
حجاج بيت الل احلرام الى اجراء عملية مراجعة 
جهة،  من  ربه  و  االنسان  بني  للعالقة  شاملة 

فانه  لذا  اخرى،  من جهة  الناس  وبينه وبني 
يجيب على من يتساءل عن كيفية االستغفار 
وماهي الذنوب التي يجب ان نستغفر منها 
ربنا قبل غيرها، وما هي درجات املستغفرين، 
فان  واش��ك��ال،  أمن��اط  للذنوب  كما  ويقول: 
االستغفار  وهي  ايضاً:  أمناطاً  لالستغفار 
من آثار الذنوب وعاهات النفس، واالستغفار 

من التقصير في حقوق اآلخرين واالستغفار 
من النقص، وهذا النوع من االستغفار خاص 
بذوي الدرجات العليا من الكرامة واجلاه عند 
الل الذين يحاولون جهد إمكانهم ان يكونوا 
خالقهم  قبل  من  واملصطفني  املخلَصني  من 

تعالى.

رؤية  املدرسي  املرجع  لسماحة  ان  ومب��ا 
مكانة  املرأة  يعطي  فانه  للمجتمع،  متكاملة 
خاصة في محاضراته خالل استقباله االخوات 
البالد االسالمية، وطاملا  احلاجات من مختلف 
املجتمع  بناء  في  امل��رأة  محورية  على  يؤكد 
ذكر  ما  أول  ان  سماحته:  يقول  واالن��س��ان، 
اجلديدة  مرحلته  في  القرآن  في  احلج  اسم 
اقترن هذا االسم بامرأة، حينما قال إبراهيم 
َأْسَكنُت  إ  َنا  ّبَ »ّرَ ربه:  يدعو  وهو  السالم  عليه 
ِم  ّرَ َ َزْرٍع ِعنَد َبْيتِكَ احمُلْ اٍد َغ ِذي  تِي بِوَ ّيَ ُذّرِ ِمن 
كانت  الذرية  هذه  ��اَلَة«،  ال��ّصَ ِلُيِقيُموْا  َنا  َرّبَ
اسمها  مهاجرة  مجاهدة  ام��رأة  عن  عبارة 
عن  تخّلت  فعلها،  على  يدل  واسمها  هاجر، 
وهاجرت  االجتماعية  عالقاتها  وعن  أرضها 
سكينة  بكل  وقبلت  ربها،  إلى  ابراهيم  مع 
الّلبنة األولى في  ورضا واطمئنان بأن تكون 
وهو  العظيم،  التوحيدي  الصرح  هذا  بناء 
بيت الل احلرام. ويضيف سماحته بان احلاج 
هذه  يذكر  احلج  مناسك  ليؤدي  يأتي  عندما 
السيدة العظيمة في الصفا واملروة حيث جرت 
اشار سماحته:  ثم  املعروفة.  القصة  تلك  في 
الى أن املرأة كانت عبر التاريخ، جنباً إلى جنب 
الرجل في حمل رساالت الل. مع آدم صفوة الل 
كانت حواء الصفية، ومع نوح كانت أمه التي 
ربته عن يتم، ومع إبراهيم كانت هاجر، ومع 
موسى كانت أمه التي تلّقت الوحي ووضعته 
في تابوت، ودفعت بالتابوت في عرض البحر، 
وأما النبي العظيم عيسى بن مرمي فدور أمه 
الصديقة مرمي كان واضحاً، ومع نبينا االكرم 
علي  ومع  خديجة،  كانت  وآله،  عليه  الل  صلى 
عليها،  الل  سالم  فاطمة  كانت  السالم  عليه 
عليها،  الل  سالم  زينب  كانت  احلسني  ومع 

وهكذا املسيرة مستمرة.
وفي اطار حديثه عن املرأة ربط سماحته 
تعيشه  ال��ذي  وامل��زري  املأساوي  الوضع  بني 
املرأة، وبني تخلف االمة، يقول سماحة املرجع 
املدرسي: هناك نسبة كبيرة من مشاكل أمتنا 
تختص مبشاكل املرأة، فاملرأة ظلمت وأهينت 
وأبعدت عن احلياة، واسُتخدمت معها أقسى 
كما  اجلاهلية،  التقاليد  بسبب  اإلهانة  ألوان 
العراق  ف��ي  املناطق  بعض  ف��ي  احل��ال  ه��و 
وإيران وأفغانستان وفي باكستان، إذ تقتل 
وتدفن  عائلتها،  قبل  من  التهمة  مبجرد 
العادات  هذه  العراء،  في  بجسدها  ُيرمى  أو 
ت��زال  ال  اجلاهلية  ف��ي  كانت  التي  السيئة 
ويضيف  اليوم،  هذا  إلى  مستمرة  ولألسف 
مهان  ملجتمع  ُأّماً  أصبحت  املرأة  إن  سماحته: 
وذليل ال يعرف كيف يدافع عن حقه، يخضع 
امل��رأة  ف��ي  فاملشكلة  وج��ّب��ار،  ط��اغ��وت  لكل 

ولو  امل��رأة،  أهان  الذي  املجتمع  في  واملشكلة 
أردنا أن نعيد األمور إلى نصابها؛ فعلينا أن 
نبدأ من حيث بدأ الل تعالى، فحينما أراد الل 
أن ينقذ بني اسرائيل، أوحى إلى أم موسى أن 
بداية موسى، وحينما  املرأة  فكانت  أرضعيه، 

أراد الل أن ينقذ
االنحرافات  من  اسرائيل  بني  أخرى  مرة 
التي  عمران-  زوجة   - مرمي  وأم  مرمي،  خلق 
نذرت ما في بطنها محرراً لل سبحانه وتعالى، 
ربنا  عليها  ينزل  بأن  مرمي  الل  ك��ّرم  وكيف 
أن  أراد  وحينما  احمل��راب،  في  وه��ي  رزقها 
سالم  الزهراء  فاطمة  خلق  األمة  هذه  تنقذ 
فاطمة!  ما  أدراك  وم��ا  فاطمة  عليها،  الل 
عز  الرب  الكساء قول  نقرأ في حديث  أولسنا 
حتت  ومن  ربنا  جبرئيل:  سأله  حينما  وجل 
وبعلها  وأبوها  فاطمة  هم  ق��ال:  الكساء؟ 
والنافعة  جداً  اجليدة  األذكار  ومن  وبنوها. 
وأبيها  فاطمة  على  صل  )اللهم  الذكر:  هذا 
بعدد  فيها  املستودع  والسر  وبنيها  وبعلها 
هذه  ألن  ه���ذا؟  ك��ل  مل���اذا  علمك(،  ف��ي  م��ا 
جداً،  مهمة  احملورية  وه��ذه  محور،  فاطمة 
كانت  عليها  الل  سالم  زينب  سيدتنا  وكذلك 
مع احلسني عليه السالم، ولوال زينب لطمست 
كانت  وملا  عاشوراء،  وملحمة  كربالء  معالم 
لدينا هذه املجالس وهذه الشعائر وهذا املد 
اإللهي في األرض، ألن زينب هي التي حملت 
فلوال  البنني،  أم  عن  تسمعون  وأنتم  الراية. 
عليه  العباس  ك��ان  ملا  العظيمة  امل��رأة  ه��ذه 
راية  العباس من كان سيحمل  ، ولوال  السالم 
أم  إذن؛  كربالء؟  في  السالم  عليه  احلسني 
البنني هي التي رّبت أوالدها األربعة على أن 
الطفولة،  منذ  فاطمة  البن  فدائيني  يكونوا 
فأصبحت  العظيم،  املقام  هذا  نالت  ولذلك 
األس��رة  من  ليست  أنها  وم��ع  للحوائج،  بابا 
وعطاءها،  وعملها  فعلها،  أن  إال  الهاشيمة، 

جعلها تنال كل هذا املجد واملقام.
أما احملور اآلخر الذي سّلط سماحة املرجع 
التنظيم  مسألة  فهو  عليه،  الضوء  املدرسي 
والتأسيس كخطوة للتخلص من حالة التراجع 
يتسائل  لذا  االم��ة،  تعيشها  التي  والتخلف 
محاضرته:  في  الل(  )حفظه  املدرسي  املرجع 
ملاذا نحن املسلمني في حالة تشتت؟ واآلخرون 
على  باملؤسسات  يزخر  عالم  ف��ي  يعيشون 
اقتصادية  مؤسسات  املستويات،  مختلف 
مؤسسات  واجتماعية،  وثقافية  وسياسية 
بينما  العالم،  في  اجلديدة  احلالة  تعيشها 
ويعادي  ويتمزقون  يتشتتون  املسلمون 
بعضهم بعضا، وتنتشر فيهم حاالت الفراق 
هناك  فهل  والتنازع؟  واإلختالف  والطالق 

اإلسالمية؛  احلالة  إلى  اللحمة  عودة  في  أمل 
لينهضوا بواقعهم املتردي؟ ومن أين نبدأ؟ 
احلديث:  في  مستطرداً  سماحته  يجيب 
جديدة  صياغة  فاحلج  احلج،  من  البداية  ان 
ونفحة  بالذات،  اإلسالمي  وللعالم  كله  للعالم 
وهذه  العالم،  لها  يتعرض  توحيدية  ربانية 
رس��ال��ة م��ن احل��ج إل��ى اآلف���اق وم��ن احلجاج 
في  الرسالة  ولكن  مكان،  كل  في  املسلمني 
احلجاج  إن  غيرهم.  دون  تخصهم  احلقيقة 
ان  املفترض  اإلسالمي  املجتمع  لذلك  أمنوذج 
يكون )مجتمع املؤسسات(. وهذا لن يتم إال 
مبحورية الكعبة املشرفة، الن كل شي بحاجة 
إلى محور، فالوحدة بحاجة إلى محور، ومحور 
ذلك؛  على  والدليل  املشرفة،  الكعبة  الوحدة 

الطواف والصالة صوبها. 
أحصيت  املدرسي:  املرجع  سماحة  يقول 
في القرآن الكرمي كلمة )القيام( والتي تدل 
على النظام وعلى القيمومة والتجمع، فجاءت 
للناس،  قيام  املال  كما  مناسبة،  من  أكثر  في 
قيام  الكعبة  كذلك  للناس،  قيام  واإلم���ام 
آمان  الشريف: )الكعبة  للناس، ففي احلديث 
تناظروا(؛  لم  هدمت  لو  األرض،  أله��ل  الل 
مُيهلون  ال  األرض  أه��ل  ف��أن  لوهدمت  أي 
بذنوبهم  فيؤخذون  الذنب،  ارتكابهم  حني 
سريعاً؛ ألن الكعبة هي مركزالتوبة والرحمة. 
على  االمة  حياة  تأسيس  الى  ويدعو سماحته 
الوحدة،  تؤسس  الكعبة  ألن  الكعبة،  أساس 
وإذا التزمنا بهذا احملور األساس أكثر فأكثر 

فإننا سنجد الوحدة ستتحقق.
االهتمام  املدرسي  املرجع  سماحة  ويعد 
أساس  خطوة  الكرمي  بالقرآن  فاكثر  اكثر 
يدعو  لذا  والتأسيس،  التنظيم  طريق  على 
الى فهم عميق ملراد الل تعالى مّنا، ويوصي 
ثالث  ال��ك��رمي  الكتاب  ي��ق��رأ  ب��ان  سماحته 
تهذيب  أجل  من  القرآن  يقرأ  تارة  ق��راءات، 
وعذاب  تخويف  فيها  بآية  مر  فإذا  النفس، 
فيها  بآية  مر  وإذا  النار،  من  بالل  يستعيذ 
الل  ويسأل  بها،  استبشر  كرمي  رزق  و  جنة 
لك  أنساً  ال��ق��رآن  فيصبح  اجلنة،  يرزقه  أن 
من  املؤمنني  يوصي  و  لنفسك.  وتهذيباً 
ال  أن  االسالمية  البالد  في  وغيرهم  احلجاج 
الضائعة،  األوق��ات  القرآن  لقراءة  يختاروا 
وإمنا يقرأون القرآن في أفضل األوقات وحني 
للتدبر  مقبلة  وال��روح  منفتحاً  العقل  يكون 
في آياته، و يوصي أن يختموا القرآن الكرمي 
في آيام احلج ولو ختمة واحدة، وأن يختموا 
واح��دة،  م��رة  ول��و  شهر  كل  الكرمي  ال��ق��رآن 
بالنسبة  القيامة  يوم  الكرمي  القرآن  ليتحول 

إليه شافعاً مشفعاً وقريناً.

هدية حلجاج بيت اهلل احلرام هذا العام...

)احلج .. هوية الفرد وصياغة األمة(

)حياة قلم لم ميت(
املؤرخ السيد حسني ابن السيد احمد االبرقي 
النجفي املعروف بـ)السيد حسون البراقي( 

وفي سياق التواصل والتعاون 
املرجعية  والبعثات   الهيئات  مع 
سماحته  بعثة  استقبلت  املختلفة، 
االي��ام  خ��الل  املقدسة،  ال��دي��ار  في 
بعثات  وف��ود  من  ع��دداً  املاضية، 
وفود  قامت  كما    الكرام،  املراجع 
ب��زي��ارات   ، س��م��اح��ت��ه  بعثة  م��ن 
متعددة ملقار البعثات املرجعية .و 
جرى خالل تلك اللقاءات البحث في 
العديد من القضايا محل االهتمام 
وبالذات  اإلسالمية،  الساحة  على 
التي  املهمة  بالتحوالت  تتصل  ما 
العربية،  ال��دول  من  عدد  تعيشها 
قضايا  من  عدد  استعراض  مت  كما 
احلج  ف��ي  املسائل  ومستحدثات 
لهذا العام على املستويني الفقهي 
والعملي. وفي بعض تلك اللقاءات 
حتدث سماحة املرجع امُلدّرسي حول 
تفسير القرآن الكرمي وضرورة بذل 
املزيد من اجلهود من قبل احلوزات 
التفسير.  مناهج  لتطوير  العلمية 
من  العلم  ط��الب  بناء   ض��رورة  و 
العمرية  املراحل  منذ  احلوزة  خالل 
العلماء  بتجربة  مشيداً  األول���ى، 
العلوم  كافة  تدريس  في  األوائ��ل 
من  التشريعية  باملنظومة  املرتبطة 
أجل تخريج أجيال نقية من شوائب 
املدرسي  املرجع  األخ��رى.  املناهج 
ي��ؤك��د ع��ل��ى ض����رورة األه��ت��م��ام 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��م وامل��ن��اه��ج في 
وفي  العلمية.  واملعاهد  احل��وزات 
ذات السياق استقبل سماحته وفدا 
علمائيا من العراق وبلدان عربية و 

إلى  اللقاء  خ��الل  ودع��ا   ، اسالمية 
النظم  بتطوير  األهتمام  ض��رورة 
واملعاهد  احل���وزات  في  واملناهج 
للشريعة  أعمق  فهم  نحو  العلمية 

ومواكبة للمتغيرات.
العلمية  احل��وزات  أن  موضحاً 
األكبر  التأثير  ي��زال  وال  لها  ك��ان 
اخلط  كونها  املجتمع  حياة  ف��ي 
واملتناغم  لألمة،  والنابض  احليوي 
املعقودة  والطموحات  اآلم��ال  مع 
أم��ام  احل��ض��اري  للنهوض  عليها 
جملة من التحديات املعاصرة .هذا 
وشملت الزيارات املتبادلة ، بعثات 
املراجع )دام ظلهم( كل من سماحة 
ن��وري  ال��ش��ي��خ  العظمى  الل  آي���ة 

العظمى  الل  آية  سماحة  همداني، 
آية  سماحة  احلائري،  كاظم  السيد 
مكارم  ناصر  الشيخ  العظمى  الل 
العظمى  آية الل  الشيرازي، سماحة 
سماحة  السيستاني،  علي  السيد 
ص��ادق  السيد  العظمى  الل  آي��ة 
العظمى  آية الل  الشيرازي، سماحة 
سماحة  كلبيكاني،  صافي  الشيخ 
جعفر  ال��ش��ي��خ  العظمى  الل  آي���ة 
السبحاني، سماحة آية الل العظمى 
سماحة  اخلراساني،  وحيد  الشيخ 
آية الل العظمى السيد محمد سعيد 
العظمى  الل  آية  سماحة  احلكيم، 
آية  سماحة  النجفي،  بشير  الشيخ 
الل العظمى الشيخ اسحق الفياض. 
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محمد علي جواد تقي

رمبا  والتكافل...!  والتعاون  بالتضامن  الشعور  أروع  و  أجمل  ما 
لكن  الشخصية،  مصاحله  يحقق  عندما  سعيد  أنه  لنفسه  البعض  يوحي 
ال يلبث ان توقظه فطرته عندما يوجه السؤال البسيط والعفوي جلاره 
او صديقه: )كيف حالك...(؟! فيشعر بلذة غريبة الى حٍد ما، فقد منح 
من اهتمامه، ولم يخسر شيئَا من مصاحله. ولسنا  املقابل شيئاً  الطرف 
بصدد النصيحة باإليثار والتضحية وغيرها من القيم السامية، ونحن على 
أبواب عيد األضحى املبارك، لكن حرٌي بنا ان نلتفت لنداء الفطرة التي 
لن تسكت في ضمائرنا مهما كانت ظروفنا، والسبب هو ان واضع هذه 
في  والسعادة  اخلير  لنا  يريد  الذي  تعالى  الل  هو  نفوسنا  في  الفطرة 
هذه احلياة الدنيا، وليس الشقاء. هذه املعادلة هي التي نحوم حولها 
في العراق – كمثال – فلماذا املشاكل واالزمات بدل ان حتل تزداد عدداً 
البلد  في  التنفيذية  السلطة  في  املشكلة  هل  آخر؟  بعد  يوماً  وتعقيداً 
الى  و...  والتعليم  واخلدمات  واالمن  البلدية  أمور  عن  املسؤولة  كونها 
القائمة؟ أم عندنا قلة امكانات وقدرات كما هو حال بعض الدول  آخر 
أم  االف��الس؟  وبعضها  اجلوع  بعضها  يشكو  التي  العالم  في  الفقيرة 

عندنا أزمة في القوانني والشرائع...؟ 
املشكلة – باعتقادي القاصر- تكمن ان كل واحد مّنا يرفض النظر 
إلى وضعه واملكان الذي يقف عليه، ويشير في الوقت نفسه إلى اآلخرين 
بتغيير اوضاعهم وافكارهم. إنها داء )األنانية( القاتل الذي يجتاحنا 
إن   – الشارع  في  خطوة  كل  ففي  املستقبلية.  بعواقبه  نشعر  ان  دون 
لم أكن مبالغاً- ميكن مشاهدة حالة أو اكثر ملصابني بهذا الداء، وهم 
مبا  واالعتزاز  بالفخر  يشعرون  ما  وغالباً  بل  طبيعية،  ظاهرية  باوضاع 
أيديهم. سائق سيارة أجرة بعد ان أظهر تبّرمه من إطالق إحدى  في 
السيارات الكبيرة منبهاً صارخاً، وقال: كان الى جنبي قبل فترة شخص 
التقاطع  الى  وصوله  ول��دى  سيارته  مقود  خلف  يجلس  كان  أنه  روى 
تراصفت الى جنبه شاحنة ضخمة، وبشكل مفاجئ و دومنا سبب أطلق 
غارقاً  كان  التي  الشرود  حالة  ممزقاً  منبهه  زعيق  الشاحنة  هذه  سائق 
داخل  باضطرابات  أحّس  احلال  وفي  )صافن(،  تعبيرنا  حسب  أو  فيها 
جسمه، فكان البد من زيارة املستشفى والطبيب وما إال ساعات ويتضح 

إصابة هذا االنسان – الضحية بداء السكري.
وما أن وصلت الى بيت أقاربي و رويت لهم هذه احلادثة املؤسفة، 
انتفض كل  وفظاعة، عندما  روعاً  لّي حادثة ال تقل عنها  أضافوا  حتى 
املجاورة من رجل وإمرأة وطفل رضيع، على  الدور  الدار وفي  ساكن في 
وقع طرق باب عنيف مصحوب بصراخ وصياح شخص ينادي باسم احد 
االشخاص. خرج الناس مذعورين، فيما بقي اآلخرون خلف االبواب حتسباً 
لوجود مكيدة او مؤامرة...! وتبني أن الصارخ والهائج إمنا كان يطلب 
به  أمّلت  صحية  لوعكة  املستشفى  الى  والده  اليصال  جيرانه  من  سيارة 

بسبب كثرة التدخني....!!
من  وال  عنه  يتحدث  اجلميع  دائماً،  اجلديد   – القدمي  احلديث  انه 
مجيب، وال من تغيير، والغريب حقاً أننا دائماً نطمح الى التغيير ونطالب 
بتحسني االوضاع وازالة املشاكل وحل االزمات. وهذا رسول الل صلى الل 
املؤمنني  أمير  وهذا  لنفسك(،  حتب  ما  ألخيك  )حب  يقول:  وآله  عليه 
فيعتذر  اللحم،  لشراء  فيدعوه  قصاب  عند  من  ميّر  مّنا،  بالقرب  الراقد 
عليه السالم، لكن القصاب يلّح عليه، ويقول: ابعيك بالدين، فيقول: ال 
اشتري اللحم وال استدين. ثم أردف بالقول: آكل اللحم مرة واحدة في 
يأكلون  املسلمني  معظم  ان  أعرف  حيث  االضحى  عيد  يوم  وهو  السنة، 

حلوم األضاحي.
الوزراء او حتى  الوزير أو رئيس  ال نعتب على املوظف او املدير او 
خلف  يجلسون  مبفردهم،  اشخاص  هم  إمنا  هؤالء  فكل  العام،  القائد 
أعطيناها  عنها،  نتحدث  التي  واالمكانيات  الصالحيات  إمنا  مكاتبهم، 
االنفاس،  وكتم  واالستبداد  الديكتاتورية  زمن  وّلى  فقد  بأدينا،  لهم 
إمنا  ونطالب،  ونتألم  نشكو  عندما  باحلقيقة  إذن؛  كذلك...؟!  أليس 
مع  باحلديث  نتوجه  ان  هكذا-  واحلال   – وليتنا  أنفسنا،  مع  نتحدث 
ضمائرنا ونلتفت لفطرتنا السليمة التي فطرها الل تعالى. ونبدأ من أول 
فتحة باب الدار صباحاً وإلقاء أول نظرة على اجلار ثم على األرض ومكب 
النفايات و مروراً بوسائل النقل والشارع ومحيط العمل والسوق و.... 
الى آخر القائمة. وال أجانب احلقيقة إن جزمت بان هذه احلالة الصحية 
املنعشة، هي التي ستجبر الطرف اآلخر في البلد وهي الدولة او احلكومة 
إلعادة التفكير في قوانينها وطريقة عملها، ألن اجلميع في حالة يقظة 
يكونوا في  يسرعوا  لم  فان  النابض،  الواحد  وتواصل وحيوية كاجلسد 

عداد األموات – ال قدر الل لهم- ! 
كل عام والشعب واحلكومة بألف خير
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لنوقظ الفطرة 
السليمة مبناسبة العيد

الوضع  »إن  سماحته:  وق��ال 
موجود  عما  يختلف  ال��ع��راق  في 
حالة  فهو  البلدان  من  غيره  في 
حرجة،  ويعيش ظروفاً  استثنائية 
انه  يدعي  ان  احد  يستطيع  ال  لذا 
ان  بامكانه  وضحاها  عشية  بني 
يغير الوضع نحو االحسن«.  وأورد 
املشاكل  من  عديدة  أمثلة  سماحته 
واالزمات التي وصفها بأنها باتت 
اشبه باملزمنة واملستعصية، مؤكدا 
والشعارات  بالوعود  حتل  ال  انها 
واث���ارة وإدام���ة اخل��الف��ات. وفي 
الصحيحة  اآللية  عن  حديثه  سياق 
للحل واملخرج من مستنقع املشاكل، 
أكد سماحته على  حتمل املسؤولية 
من قبل اجلميع، فاملهمة واملسؤولية 
رئيس  شخص  في  منحصرة  ليست 
أو  اجلمهورية  رئيس  او  ال���وزراء 
املسؤول وهذا  او ذاك  الوزير  هذا 
اّدعى  إن  وحتى  وذاك..  احملكوم 
احد  مهما كان منصبه بان سيفعل 
ما يفعل... فانه محكوم بالفشل، 
للتبيني  حاجة  وال  واضح  والسبب 

اكثر، فالبلد في حالة غير طبيعية، 
او ماميكن وصفه ببقايا  والدولة  
دولة ليست على أسس سليمة، مما 
حلل  املشاركة  اجلميع  على  يفرض 
هذه  تكون  أن  ال  املشاكل،  جميع 
هذا  او  املؤسسة  وتلك  ال����وزارة 
امللف وذاك، محالً لتسجيل النقاط 
م��ن قبل ك��ل ط��رف ض��د االخ��ر او  
وفق  واملكاسب  الغنائم  لتقسيم 
الفئويات و االنتماءات، متجاهلني 
وال��ن��زاه��ة..«.  ال��ك��ف��اءة  معايير 
انسان  ك��ل  ح��ق  م��ن   « ان  مضيفا 
يكمن  وه��و  احل���ل...  عن  البحث 
املصطنعة  ال��ف��وارق  كل  ازال��ة  في 
الل بها من سلطان.  انزل  ما  التي 
فالبد من إلغاء االسماء غير املقدسة 
وان  الوطنية،  غير  واالن��ت��م��اءات 
ونتصور  ج��م��اع��ي،  بشكل  نفكر 
واحدة  سفينة  في  وكأننا  انفسنا 
تهدد  التي  العاتية  االمواج  وسط 
 .. بالغرق  عليها  وم��ن  السفينة 
».واش��ار من ناحية آخرى  الى  ان 
بامكانات  يحظى  بلٌد  »ال��ع��راق، 

كبيرة و واف��رة، وفيه شعب يقظ 
عديدة،  كفاءات  ميتلك  ومتعلم، 
وله خزين من التقاليد االجتماعية 
ميتلك  كما  االي��ج��اب��ي��ة،  والقيم 
لكنه  والديناميكية،  الشجاعة 
كل  م��ن  االس��ت��ف��ادة  يستطيع  ال 
والسبب  والفرص،  القدرات  هذه 
الصحيحة«. املنهجية  غياب  هو 
واستشهد سماحته باالية الكرمية 
َواَل  َجِميعاً  الّلِ  ِبَحْبِل  )َواْعَتِصُموْا 
حبل  )الى  للعودة  ودعا  ُقوْا(  َتَفّرَ
قيمنا  ال��ى  نعود  أن  امل��ت��ني،  الل 
و  دستور  العراق  ففي  ومبادئنا، 
مثل  ذل��ك  أن  يبدو  ولكن  برملان، 
املادة اخلام التي لم تصقل بعد وما 
يزال الغبار والشوائب تتراكم عليه، 
واحلسنة  االيجابية  املفردات  فكل 
في العراق لن تظهر إال بعد الصقل 
ال��وح��دة  روح  وب��ع��ث  والتفعيل 
املشترك واملصالح  والوطن والعمل 
مسؤولية  ليست  وهذه  املشتركة، 
عسكري،  قائد  او  مدير  او  رئيس 
إمنا هي مسؤولية اجلميع والشعب 

العلماء،  مقدمتهم  وفي  باكمله، 
املسؤولية،  قمة  في  يقفون  وهم 
وكذلك  العلمية،  احلوزات  ومعهم 
الدولة  مؤسسات  مسؤولية  ه��ي 
والكتل السياسية احلاكمة«. وحذر 
استنساخ  مغبة  م��ن  س��م��اح��ت��ه  
ودعا   اخل���ارج،  من  احللول  من��اذج 
من  العراقية  احلالة  معاجلة  ال��ى 
خالل رؤية واقعية، وقال موضحاً: 
يكون  ما  أشبه   « اليوم  العراق  ان 
حرجة،  حالة  في  املريض  باالنسان 
ال��ذي  بالشكل  ُيعالج  ان  فيجب 
الصحية،  وظروفه  حالته  تناسب 
الوضع  ي��ت��رك  ان  يجب  ال  إذن؛ 
العراقي على حالته، كما ال يغتفر 
متهور  عمل  أي  او  فني  خطأ  أي 
من  سبب  ألي  خ��ارج��ي  تدخل  او 
اثارا  االسباب، ألن هذا رمبا ينتج 
سيئة جدا  على هذا الشعب باكمله، 
لذا ال يجب ان جنلس وننتظر حتى 
او   وهناك،  هنا  من  مشكلة  تأتينا 
سيئا،  وضعاً  لنا  وتسبب  اخل��ارج، 
ثم جنلس بعدها  لنفكر في احلل«.

اس��ت��ق��ب��ل س��م��اح��ة امل��رج��ع 
بعثته  )دام ظله( مبقر  املدرسي 
الدينية للحج، في الديار املقدسة، 
وفودا علمائية وحجيجا  ومرشدين 
من  احل��ج  قوافل  من  وم��رش��دات 
مقدمتها  في  البلدان،  مختلف 
محافظاته،  مختلف  ومن  العراق 
اسالمية  وبلدان  اخلليج،  ودول 
االغ��ت��راب.  دول  م��ن  ،وح��م��الت 
حديثه  ف��ي  سماحته  وت��ط��رق  
القضايا  من   جلملة  الوفود   الى 
األمة. و تساءل سماحته في  في 
تغيير  كيفية  عن  حديثه  بداية 
ظل  في  لألفضل،  املسلمني  حالة 
يشهده  ال��ذي  والتحدي  الصراع 
العالم بأسره ، واستطرد سماحته 
بقوله ” أنه الميكن ألحد في هذا 

قصيا  موقعا  يتخذ  أن  العالم 
الناس لوحدهم يعيشون  ويترك 
واملجالدة«.كما  التحدي  هذا  في 
الوسيلة   « عن  سماحته  تساءل 
نستطيع  بها  ميكن  التي  املثلى 
التحرك لألمام ونحن نرى أنفسنا 
عن  طويلة  مب��راح��ل  متأخرين 
هذا  في  واش��ار  اآلخرين«.  بقية 
القواعد  من  جملة  ال��ى  السياق 
التحرك  يجب  التي  واملنطلقات 
لتحقيق  وع��ب��ره��ا  خاللها  م��ن 
بقوله  املنشودة.مضيفا  االهداف 
»  نحن بحاجة إلى الربط بني كل 
مقصورات القطار حتى نستطيع 
السير بشكل سليم  والوصول إلى 
وقيمنا  فديننا  املنشود،  الهدف 
وتراثنا  ميكن وصفه بجهاز كامل 

فيه كل ما يحتاجه العالم من قوة 
بالبسيطة  ليست  وه���ي  دف���ع 
على  سماحته  شدد  و  والهينة«. 
االس��ت��ف��ادة م��ن »ه���دي ال��ق��رآن 
جانب  الى  ألنه  وبصائره  الكرمي 
ت����راث وك��ل��م��ات وس���ي���رة أه��ل 
وعطاء  نهضة  كتاب  )ع(،  البيت 
إلى  أشار  وتغيير..«،كما  وحيوية 
»انتفاضة  مبثابة  هو  احل��ج  أن 
لألمة«،  مبينا أن هذه االنتفاضة 
وبرامج  ق��ادة،  رج��ال  إلى  حتتاج 
باألمة  وتنهض  املجتمع  تنمي 
اإلسالمية، وأن هذه البرامج  البد 
أن تكون ذات بعد نفسي وعقلي 
اإلط��ار  من  لتخرجنا  ل��ه؛  مخطط 
الضيق الذي نحن فيه ومن الواقع 
يريده  الذي  الواقع  إلى  املتردي 

منا الرب تعالى. كما دعا سماحته 
مرحلة  يتعدوا  أن  إل��ى  العلماء 
التفكير كونهم خطباء او علماء  
الى مواكبة واعية  محليني فقط، 
في  االستفادة  و  للعرض  وجدية 
االتصال  وسائل  شتى  من  ذل��ك  
وااليصال احلديثة ، وطرق شتى 
ذلك   في  مبا  واالب��واب   امليادين 
.وأوض��ح  لألطفال  الكتابة  ب��اب 
»ظالمات  بأن  السياق   هذا  في 
بل  ال��س��الم،  عليهم  البيت  أه��ل 
ظ��الم��ة ال��رض��ي��ع مي��ك��ن ل��ه��ا أن 
بل  االم��ة  واق��ع  في  تغيرالكثير 
الوصول  خالل  من  كله،  العالم  و 
لألخرين  وال��ذه��ن��ي  العاطفي  
احلق  على   عقلياتهم  لتتفتح 

واحلقيقة..«.

املرجع امُلدّرسي خالل استقباله وفودا من عدة بلدان في الديار املقدسة:

ركائز نهضة األمة بالقرآن وأهل البيت)ع( واحلج 

وأل��ق��ى س��م��اح��ة امل��رج��ع 
محاضرة  ظله”  املدرسي”دام 
حمالت  حجاج  من  حشد  أم��ام 
أشار  حيث  وعراقية   خليجية 
إلى هدفية التمايز واالختالف 
الل  خلقهم  التي  البشر  بني 
اليها  تشير  وال��ت��ي  عليها، 
الناس  ايها  )يا  الكرمية  االية 
وانثى  ذك��ر  من  خلقناكم  ان��ا 
َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
الل  عند  اكرمكم  أن  ِلَتَعاَرُفوا 
يتعرف  أن  ه��ي   ات��ق��اك��م(، 
ببعض،   بعضنا  وي��ع��ت��رف 
واخلراب  الدمار  أن  الى  مشيرا 

العالم  يشهده  الذي  والصراع 
ومستهجنا،  عجيبا  أمرا  يعد 
إلى  ذل��ك  ف��ي  السبب  مرجعا 
اب��ت��ع��اد اإلن��س��ان ع��ن الل عز 
وجل، بالقول » كلما اقتربنا من 
ابتعدنا  وتعالى  سبحانه  الل 
بعضنا  م���ع  اخل���الف���ات  ع���ن 
منطق  وف��ق  حياتنا  وصغنا 
التعاون  و  التعايش  واس��س 
احلجيج،  داع��ي��ا  وال��ت��ش��اور«، 
إل��ى » هدم  ال��ن��اس،  وع��م��وم 
بينهم  وال��ف��واص��ل  احل��واج��ز 
االهواء  من   عادة  تنبع  التي 
واالف��ق  الشيطان  ووس���اوس 

السلبية  وال��ن��ظ��رة  ال��ض��ي��ق 
فالناس   اخل��اص��ة..  واملصالح 
ويصرفون  احل��ج  ال��ى  ي��أت��ون 
الكثير من اجلهد و املال ، لذا 
الفرصة  هذه  اغتنام  عليهم 
ايجابي  حت��ول  على  للحصول 
كبير في حياتهم  ونيل رحمة 
واتباع  منه  بالقرب  تعالى  الل 
وقيم،  تعاليم  من  به  ام��ر  ما 
املرحلة  تلك   ال��ى  وصلنا  ول��و 
حياتنا  واق��ع  ف��إن  الل  ب��إذن 
وحتى  بل  لالفضل،  سيتغير 
محيط العالم الذي نعيش فيه  

سيتغير من حولنا..«.

لسماحته  ك��ل��م��ة  وف����ي 
من  جل��م��وع  استقباله  خ��الل 
بعثة  مبقر  واحلجيج  الوفود 
احل���ج مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ، اش��ار 
الكفر  مفهوم  الى   سماحته  
بالطاغوت بوصفه قوة بشرية 
وصنمية  ُتفرض على اإلنسان 
في  مستشهداً   ، الل  دون  من 
الل  خليل  بقصة  السياق  هذا 
التي  السالم(  )عليه  إبراهيم 
للتوحيد  متثل قصته مصداقاً 
يكسر  ل��م  ح��ي��ث   احلقيقي، 
بنى  وإمن��ا  فحسب،  األص��ن��ام 
بفعله  ومثل  التوحيد  بيت 
احلقيقي.  التوحيد  وكلماته 
دي��ار  ب��أن  سماحته  وأض���اف 
حتتاج  املقدسة   األكبر  احلج 
نبي  طلبه  ما  وهو  األم��ن  إلى 
}َرِبّ  رب��ه  م��ن  إب��راه��ي��م  الل 
اْج��َع��ْل َه���َذا اْل��َب��لَ��َد آِم��ًن��ا{، 
كمفهوم   األم��ن  ب��أن  مضيفاً 
ظاهري  األول  وج��ه��ان،  ل��ه 
قد  الذي  األع��داء  بشر  يتعلق 
أمن  والثاني  يستهدفونها، 
باطن يتصل بطهارة القلب من 
شر األوثان واجلبت والطاغوت 
الذين ضلوا وأضلوا  وعبادها  

صدد  الناس.وفي  من  كثيراً 
اإلج��اب��ة ع��ن ال��ت��س��اؤل حول 
احلاج  ي��ؤدي  أن  إلى  الوسيلة 
ويتمكن  يجب  كما  فريضته 
بشكل  منها  االس��ت��ف��ادة  م��ن 
على  سماحته  أك��د  حقيقي، 
ضرورة » أن يتطهر القلب من 
الشهوات واالهواء  والرضوخ 
بأولياء  يرتبط  وأن  لألصنام، 
في  ال��ب��ع��ض  جت��د  ف��ق��د  الل، 
بالل  إميانهم  يّدعون  الظاهر 
وكفرهم باألصنام ولكن  دون 

عليه  الل  صلى  للرسول  حبهم 
الرسول  ي��دِع حب  وم��ن  وآل��ه، 
فهو  الطاعة  متام  يطعه  وال 
واوضح  هذا«،  حبه  في  كاذب 
أن  من متام احلج التعرف على 
فرجه(،  الل  )عجل  األم��ر  ول��ي 
التي  الفواصل  أن  إلى  مشيرا  
حتول بيننا وبينه عليه السالم 
التي  والغفلة  الذنوب  سببها 
إلى  انتباهنا  وعدم  تصيبنا، 
ك��ان  وإن  وأل��ط��اف��ه  ب��رك��ات��ه 

متوارياً عن أنظار العباد.

كلما اقتربنا من اهلل ابتعدنا عن اخلالفات

احلج ومفهوم الكفر باجلبت والطاغوت 

ازالة احلواجز املصطنعة وتكريس ثقافة التعارف القرآنية

لقاءات وتواصل مع بعثات املرجعيات الدينية

لدى  املدرسي  املرجع  ودعا سماحة 
استقابله جموعا من احلجيج العراقيني 
واخلليجيني ومن بلدان اسالمية وعربية 
وثقافة  مفهوم  تكريس  الى  اخ��رى،  
الشعوب، وإزالة  القرأنية بني  التعارف 
بني  املصطنعة  الشيطانية  احل��واج��ز 
عرف  اذا  اإلنسان  إن  وأض��اف  الناس،  
وِحكم  فلسفة  اك��ث��ر   ووع���ي  بعمق 
لتأدية  يدعوه  ذلك  فأن  احلج،  ومنافع 
وبطريقة  أفضل  بشكل  الفريضة  هذه 
مختلفة. وفي صدد احلديث عن بعض 
من منافع واهداف احلج أشار سماحته 
انطالقاً  احلجاج  بني  التعارف   « إل��ى 

بني  احلياة  حكمة  من  التعارف  أن  من 
بأن  اياهم  موصياً  والقبائل«  الشعوب 
ومنى  عرفات  في  أوقاتهم  »اليقضوا 
الضيقة،  دوائرهم  في  احلرام  والبيت 
إزال��ة  على  يعملوا  أن  احل��ج��اج  فعلى 
فال  املصطنعة،  الشيطانية  احل��واج��ز 
رح��اب  هذا  في  بينهم   فصل ومتايز 
املقدسة..  املشاعر  املبارك وهذه  البيت 
ومن ثم انطالقا منها الى باقي االماكن 
فيها  يتعايش  التي  احلياة  ومجاالت 
أن  كلمته  في  سماحته  وأكد  الناس«. 
»الل تعالى خلقنا ليرحمنا، فلماذا نحقد 
على  مشدداً  ونتصارع«،  بعضنا  على 

داخل  في  سواء  الكراهية  بث   « خطر 
املجتمعات، أو بني بعضها البعض«.  

ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��اح��ت��ه وف��د 
لرعاية  اخل��ي��ري��ة  املصطفى  مؤسسة 

األيتام في كربالء املقدسة . 
املؤسسة  ب��دور  سماحته  وأش���اد 
من   اك��ث��ر  ك��ف��ال��ة  م��ن  متكنت  ال��ت��ي 
الوضع  ظل  في  ويتيمة،  يتيم   1000
االقتصادي الصعب، وحث على مواصلة 
تغطية  حتى  ال��دؤوب  والسعي  العمل 
املسجلني  األيتام  اع��داد  باقي  كفالة 
عددهم  يبلغ  وال��ذي��ن  املؤسسة  ل��دى 

خمسة آالف يتيم ويتيمة.

من  وف����داً  ك��ذل��ك  سماحته  واس��ت��ق��ب��ل 
الفعاليات الدينية والثقافية في تنزانيا ودول 
اشار  الوفد  مع  له  اخرى، وفي حديث  افريقية 
سماحته إلى إن اإلسالم دين حضارة وأن، جوهر 
و  بالدين  يأخذ   من  وإن  التشيع،  هو  اإلسالم 
احلضارة   واسباب  وقيم  اس��س  من  مايقدمه 
إن  ويرقى.وأضاف  يتقدم  أن  يستطيع  فأنه 
فتعاليمه  ول��ذا  متكاملة،  منظومة   « اإلس��الم 
الذي  كالتعاون  اإلنسانية،  احلياة  كل  تطال 
عنه  يعبر  كما  املجتمع  بناء  ميكن  ال  بدونه 
القرآن )كالبنيان املرصوص(.. و تعاليم الدين 
حقاً   24 مراعاة  أن  إذ  باألمن؛  كذلك  مرتبطة 
وماورد  كتبنا  في  مفصلة  اإلنسان  حقوق  من 
لتحقيق  تؤدي  البيت)ع(،  أهل  تراثنا عن  في 
القارة  أن  سماحته  حياته..«.وبني  في  األمن 

هي  أساسية،  أخطار  ثالثة  تواجه  اإلفريقية 
داعياً  والفقر،  القبلية  والصراعات  التصحر 
من  االستفادة  أجل  التخطيط من  إلى  األفارقة 
وقيم،  وأس��س  حلول  من  االس��الم  يقدمه  مما 
العالم  من جتارب  في  متاح  ما هو  الى جانب 
األخطار.  هذه  جت��اوز  في  وسليمة،   ايجابية 
التخوف  الى  سماحته  اشار  السياق  هذا  وفي 
من أن تغرق ليبيا في العنف والفوضى نتيجة 
أن  مؤكدا  تتهددها،  التي  القبلية  الصراعات 
الغرب يبحث عن حلول من أجل مصاحله الغير،  
في حني أن  افريقيا وشعوبها يجب أن تفكر 
بحلول من أجل مصلحتها وسالمتها وتقدمها. 
سائال  الل سبحانه أن مين على االمة اإلسالمية 
والتغيير  واالستقرار  واألم��ن  والنصر  بالفرج 

لواقٍع أفضل.

عليهم  البيت  أهل  ألمر  واحياًء  ذل��ك،  الى 
البقاع  ف��ي  الطاهر  بذكرهم  وت��وس��اًل  ال��س��الم 
املقدسة، أقامت بعثة سماحته  مجلسا حسينيا عن 
اقامت مجلسا  السالم، كما  عليها  البتول  الزهراء 
اجل��واد  اإلم��ام  استشهاد  ذك��رى  مبناسبة  آخ��ر  
وجموع  وف��ود  املجلسني  وحضر   . اإلس��الم  عليه 

واسالمية  عربية  وبلدان  العراق  من  احلجيج  من 
أحمد  السيد  سماحة  املنبر  رق��ى  حيث  ع���دة، 
عليهم  البيت  أهل  ظالمة  عن  متحدثاً  املوسوي 
بيت  لها   تعرض  التي  واملعاناة  واآلالم  السالم، 
النبوة عليهم السالم في سبيل رفع راية الهدى 

واستقامة الدين وثبات اليقني لدى املؤمنني .

مواجهة حتديات القارة السمراء باالسالم

مجالس أهل البيت )ع(

تتمة: املرجع امُلدّرسي يؤكد أن استقرار ووحدة البالد بتطبيق )الالمركزية( وليس االقاليم
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منذر اخلفاجي

املتكلمني  يضم  الكوفة  في  مجلسه  كان 
والشعراء  واالدب���اء  والفقهاء  واحمل��دث��ني 
يريد  م��ن  ج��اء  ف��أذا  منه  ي��أخ��ذون  وكلهم 
االول  املتصدي  كان  الكالم  علم  في  املناظرة 
هو  م��ن  وقته  ف��ي  الكوفة  تعرف  فلم  ل��ه، 
مسجدها  له  وشهد  العلم  هذا  في  منه  أبرع 
مناظراته مع االشاعرة واملجبرة وغيرهما من 
الفرق، فال يرجعون إال وقد نالهم العجز عن 
مجاراته وكان مُيلي شعره في مدح أهل البيت 
عليهم السالم ورثائهم والدفاع عن حقوقهم 
املغصوبة في مسجد الكوفة، والناس يكتبون 
صبي  مجلسه  حضور  على  ي��دأب  وك��ان  عنه، 
ما  شديدين  وانتباه  بحرص  يكتب  وه��و 
مُيلى عليه خوفاً من ان يفوته شيء فساعدت 

تكوين  على  يكتبها  كان  التي  االشعار  هذه 
شاعريته حيث كان يتلقف معانيها وصورها 
يظهر  حتى  ذهنه  ف��ي  محفورة  ت��زال  ف��ال 
تأثيرها على شعره وقد هزه هذان البيتان: 

كأن سناَن ذابلِه ضميٌر 
فليس عن القلوب له ذهاُب

وصارمه كبيعته بخّمٍ
مقاصدها من اخلْلِق الرقاُب

فال يزاالن يتملكانه حتى أفصح معناهما 
بقوله:

كأن الهام في الهيجا عيوٌن
وقد طبعت سيوفك في رقاِد
وقد صغت االسنُة من هموٍم

فما يخطرن إاّل في فؤاِد
وهذا الصبي هو املتنبي أما شيخه الذي 

كان مُيلي عليه فهو شاعرنا الناشئ الصغير.

يد السياسة مرة أخرى
االنتباه  تسترعي  حالة  جتابهنا  وق��د 
امثال  من  الكثير  عند  تكررت  طاملا  كثيرا 
عليهم  البيت  اهل  شعراء  من  وهو  شاعرنا، 
قاله  ما  بني  الكبير  ال��ف��ارق  وه��ي  ال��س��الم، 

الشاعر وبني ما هو موجود. 
في  )مدائحه  كانت  ال��ذي  الشاعر  فهذا 
و  كثرة(  السالم الحتصى  عليهم  البيت  أهل 
)له اشعار كثيرة في أهل البيت عليهم السالم 
ال حتصى حتى ُعرف بهم، ولقب بشاعر أهل 
أهل  مديح  في  عمره  )واستنفد  البيت(، 
البيت عليهم السالم حتى عرف بهم واشعاره 
فيهم ال حتصى كثرة(، الى غيرها من اجلمل 
املشابهة وهو مع ذلك يطالعك املؤرخون بعد 
هذه اجلمل بعبارات: )واغلب هذه املدائح لم 
له  )ان  و  من شعره(  فيما ضاع  وضاع  يصلنا 

ديوان شعر ولكن هذا الديوان مفقود(.
هذا  في  اخل��وض  نريد  ال  ح��ال  كل  في 
تفاصيله  سيعرف  ب��الش��ك  ال���ذي  امل��وض��وع 
والعصبية  السياسة  يد  لعبت  وكيف  القارئ 
لكن  تراثنا؟  اخفاء  في  دوره��ا  واملذهبية 
قّيض الل لشعر الناشئ املتبقي واملتناثر في 
خاليا الكتب من يجمعه، فقام الباحث الكبير 
الشيخ محمد السماوي بجمع هذه االشعار من 
املصادر املعتمدة واملخطوطات النادرة فكّون 
له ديوانا في ست عشرة صفحة ضمت )349( 
البيت  أه��ل  مديح  في  قيل  مما  كلها  بيتا 
عليهم السالم و رثائهم ومناقبهم وكتبها 
الشيخ السماوي بخطه و أوقفها على مكتبة 
لم  لكن  االش��رف  النجف  في  العامة  احلكيم 
يشر الى املصادر التي جمع منها هذا الديوان 
اللغة  مجمع  عضو  ناجي  هالل  االستاذ  فقام 
وتقدميه  الديوان  بتحقيق  بدمشق  العربية 
املتناثرة وتوثيقها في  والبحث عن مصادره 

الديوان.

)مدائحه ال حتصى كثرة(
 ولنرجع الى شاعرنا وتسليط الضوء على 
بعيدا  أهمها  واستخالص  الكثيرة  تراجمه 
املؤرخني  االختالف بني  واختزال  التكرار  عن 
االقوال  اشهر  باعتماد  ترجمته  يخص  فيما 

واوثقها.
انه ابو احلسن علي بن عبد الل بن وصيف 
البغدادي.  احلاّلء  الصغير  بالناشئ  املعروف 
ه�   )271( سنة  الطاق(  )باب  بغداد  في  ولد 
احلالء  لقبه  أما  مملوكاً،  وصيف،  جده  كان 
فقيل ان اباه كان يعمل ُحلية السيوف وكان 
ابيه فسمي حالًء وقيل  هو يجلس في دكان 
النحاس  ُحلي  يصنع  كان  نفسه  الناشئ  ان 
ويعمل الصفر ويخرمه وله فيه صنعة بديعة، 
ومن عمله قنديل باملشهد الكاظمي املقدس. 
في  به  لقب  فقد  الصغير  الناشئ  لقبه  ام��ا 
ابو  املعتزلي  الشاعر  الكبير  الناشئ  مقابلة 
املتكلم  االنباري  محمد  بن  الل  عبد  العباس 
مبصر  املتوفى  الكبير(  شير  )شر  ب�  املعروف 

سنة )293(ه�. 
من:  كل  الصغير  الناشئ  لشاعرنا  ترجم 
الذهبي في )سير اعالم النبالء(، والسمعاني 
في )االنساب( واحلموي في )معجم االدباء( 
وابن خلكان في )وفيات االعيان( والنجاشي 
في  الندمي  واب��ن  والطوسي  )ال��رج��ال(  في 
امليزان(  )لسان  في  حجر  وابن  )فهرسيهما( 
والسماوي في  )الطليعة من شعراء الشيعة( 
وااللقاب(  )الكنى  في  القمي  عباس  والشيخ 
)املناقب( وغيرهم من  وابن شهر آشوب في 
املؤرخني واملؤلفني وجملة ترجمته غير املكررة 
ومتكلميها  الشيعة  علماء  :)م��ن  ك��ان  ان��ه 
كتب  له  وشعرائها  وفقهائها  ومحدثيها 
عليهم  البيت  أهل  في  ومدائحه  االمامة  في 
بارعا  متكلما  وك��ان  كثرة  حتصى  ال  السالم 
عبارة  بأجود  عليها  ويناظر  باالمامة  يعتقد 
بن  اسماعيل  سهل  ابي  عن  الكالم  علم  أخذ 
الشيعة  علماء  من  كان  الذي  النوبختي  علي 
مسجد  في  شعره  ينشد  الناشئ  وكان  الكبار 

الكوفة وله تصانيف كثيرة(.

رقيق الشعر
هذا موجز ترجمته في املصادر، اضافة الى 
حوداث صغيرة عن حياته االجتماعية استدل 
من  ونبذ  وفطنته  ذكائه  على  املؤرخون  بها 
وقد  االخرى.  املذاهب  اصحاب  مع  مناظراته 
ذكر الطوسي وغيره ان له كتبا وتصانيف في 
اآلن. وقد  االمامة ولكن ال يوجد شيء منها 

روى الناشئ عن النوبختي واملبرد وروى عنه 
احمد بن فارس وعبد الل بن روزبه الهمداني 
الواحد  وعبد  الهمداني  زرعة  وابن  واخلالع 
العكبري وعبد السالم البصري وغيرهم. اما 
شعره فقد وصفه السماوي )كان رقيق الشعر 
منسجماً، جزل املعنى، قوي االسر، فتراه على 
قصيدته  شعره  وابرز  يذوب(  أن  يكاد  قوته 
البائية املشهورة في مدح أهل البيت عليهم 

السالم:
بآل محمٍد ُعرف الصواُب

وفي ابياتهم نزل الكتاُب
هم الكلمات واالسماء الحت

آلدم حني عّز له املتاُب
وهم حجج اإلله على البرايا
بهم وبحكمهم اليستراُب

وله قصيدة ضّمن فيها السورة التي نزلت 
بحق اهل البيت عليهم السالم:

استمع ما أتى به جبريُل
احمد املصطفى البشير النذيرا

يوم صام الوصّيُ واالهل لل تعالى يوفون 

منهُم نذورا
يتيما  اليوم  ذلك  طعامهم  في  وحبوا 

ومؤسراً وفقيرا
فتال هل أتى على االنسان حنٌي من الدهر 

لم يكن مذكورا
وقال في مدح االمامني الكاظمني عليهما 

السالم:
ببغداد وان ُملئت قصورا

قبوٌر غشت اآلفاق نورا
ضريح السابع املعصوم موسى 

االمام احملتوى مجداً وخيرا
وقبر محمد في ظهر موسى
يغشي نور مهجته احلضورا
هما بحران من علم و جوٍد 
جتاوز في نفاستها البحورا

صفر   5 االثنني  يوم  ش��������اعرنا  توفى 
مقابر  في  ودفن  عاما   )94( عن   )356( سنة 
قريش قرب مرقد االمامني الكاظمني عليهما 
 )443( سنة  حوادث  في  قبره  ونبش  السالم 

وُأحرق.

ذر الروح..، تقفو الصمت..

       والنبُض غاسُق

   ميّحُص ريحا..

         لّوثتها احلدائُق

دع الفجر يحثو اخلوف..

         في مقلة الندى

ويبصُق ما أهدت.. اليه الشقائُق

يرّتق أسمال التراتيل.. دمعُه

فتنضُح أوهاما..

      عليه احلقائُق

يكّحل أحداق الرياح.. شهيقُه

فتحبُس وجه الشمس 

       عنه املشارُق

يّعبئ انقاض اجلروح.. بصدره

فينكأها..

   ما أمطرته..

      الصواعُق

صالح حسن السيالوي 

الغيم فوق منائر الكلمات ميطرني وميضي

وانا الذي الزلت ملتصقا بأرضي

هذي جذوري رّوضت زلزال أرضي للصدى

ستؤطّر الغيمات جمجمتي وتلتحم

هب ارتعاش الروح بني اصابعي

والروح هبت في االصابع حرة

والريح موغلة تدندن في العظام، عظامنا النايات

والنايات خضرة

دهر من الكلمات ينحت اضلعي للريح اذ دونت

ريحاً والشوارع أشرعة

سعَة  بداخلي  فرشت  ولقد  بداخلي  الزمان  هب 

البحور بدرة

في درٍة البد ان ينحى الزمان بقاعها

ال بّد ذا...

ماجئُت من بدء اخلليقة استبيح سوى الصدى
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وطٌن إذا سرَق 
الُطغاُة لَنا َوطْن

زكي اليارسي النجفي

َماُكنُت أنثُر مْن يراعَي قطرًة ***** إال ألهل البيِت مدًحا أو َحَزْن

وقد اسُت�ثيرْت ُقرحتي وَقريحتي ***** وأبيُت إال أن أكوَن لها َرَهْن

َدْن فكأمَنا وحُي احلسنِي يقوُل ِلي ***** إنسْج حريًرا من خياِلك والّرُ

أولسَت عبًدا للُكماِة بكْربال ؟ ***** أكتْب فنبُض الطّفِ مثلُه حسْن

ٌر ***** أْسِهْب قريًضا فيه باملدِح احلسْن إْصقْل فَسيفي لألباِة ُمصّيَ

وهنا بفْحوى إذِنِه َطُرَبْت يِدي ***** وغدوُت أنُسُج ثوَب ُعرٍس ال كفْن

وبناُت أفكاري تألَق وحُيها ***** نحَو احلقيقِة دوَن خوٍف أو َوَهْن

********

غاة لَنا َوطْن ك َيا ُمشيميُع مغرٌم ***** وطُن إذا سرَق الّطُ قلبي بحّبِ

حيث اسُتحيلْت أرُض ميثَم بلقًعا ***** وأبيَت إاّلَ أن تكوَن ُرَبا َعدْن

قد كانِت البحريُن أروُع مسجٍد ***** للعاكفنَي وخيُر َرْبٍع مؤمتْن

اُك ليٍل واجلباُه لَها ِثفْن وبنوا أواٍل أصغر القوِم بهم ***** نّسَ

كانْت صالُة الليَل غايَة سْؤلهْم ***** وُمنى الفؤاِد كُترِس حرٍب أو ِمَجْن

فْن الم وللنجاِة هُم الّسَ يحدوهمو حّبَ النبي وآلِه ***** سبَل الّسَ

********

عرُش الِل من هوِل الفنْت هْم ***** يهتّزُ ويٌل آلل خليفٍة من غّيِ

هَر غْيهَب ذي إَحْن العاقريَن احلّقَ ظلًما من قفًى ***** الوائديَن الّطُ

الناشريَن الُعهَر ِفي َوَطِن الُهدى ***** مستورديَن امُلوِمَساِت ذوي امُلُجْن

املغرقنَي األرَض من خمٍر غَدى ***** ُينباُع في كّلِ البالِد على َعلْن

اُد الَوثْن رقي القرآَن ُعّبَ َك ذي الُعال ***** احمُلْ الهادمنَي بيوَت رّبِ

احقنَي كراَمًة َحَنقاً َوظْن القاتلنَي النفَس دوَن جنايٍة ***** الّسَ

ارقنَي األرَض والبتروَل ال ***** ُيبقوَن حتى قطرَة املاِء األِسْن الّسَ

امُلشتريَن من الشئاِم جنوَدهْم ***** من أرِض باكستاَن أو أرِض اليمْن

من ُجنِد عفلَق من صداَم َمْن ***** قتلوا الِعراَق ألجِل فكِرِهُم الَعِفْن

املَالئوَن ُسجونهْم برَجالَنا ***** ونسائَنا والطفُل أصبَح ُمرتهْن

بر ُمنَهارا يئْن ُشْحُب الوجوِه مَن العذاباِت التي ***** جعلْت خليَل الّصَ

فهناَك يقبُع خيرُة الوطِن الذي ***** تفديِه أنفُسنا ونرِخُصُه الثمْن 

ٍر ***** إذا ُسدوُل الليِل آواًها َيِجْن وهناَك يصَدُح قلُب ُطهٍر نّيِ

ال لْن ُيَفّتَ العزُم منَك ُمشيمٌع ***** وإْذ أنَت قْدُموُس اجلباِل َعلى قنْن

ماَر لذا الَفخاُر بَك اقتَرْن َيا طيلَساَن الوْعِي في بحريننا ***** حتمي الّذُ

دي ***** َسجنوا غباًء منهُم لكُم الَبَدْن لْم يستطيعوا َسْجَن فكرَك سّيِ

أنقاض
جمرٌ له أجنحةمحمد طاهر محمد
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السيد  اك��د  ال��س��ي��اق  ذات  وف��ي 
االعلى  املجلس  رئيس  احلكيم  عمار 
االسالمي ان املطالبة بتشكيل االقاليم 
على خلفية طائفية  تكون  ال  ان  يجب 
يكون  ان  ضرورة  مبينا  مناطقية،  او 
خلفية  على  مستندا  االقاليم  تشكيل 
االط���ار  ض��م��ن  يجعله  مم��ا  اداري�����ة 
مبينا خالل  املطالبة.  لتلك  الدستوري 
ان  البصرة  الى  أمس  بها  قام  زي��ارة 
ملجالس  احلقيقية  الصالحيات  منح 
بالتصدي  الكفيل  ه��و  احمل��اف��ظ��ات 
توزيع  وضمان  االقاليم  مسألة  ملعاجلة 
كما  احملافظات.  بني  العادلة  احلقوق 
ألي  املرجع  هو  الدستور  ان  على  اكد 
السياسية،  القوى  بني  خالفية  مسألة 
ببنوده  االل��ت��زام  ض��رورة  ال��ى  مشيرا 
خطوة  الي  القانوني  االط��ار  وجعله 

تتخذها الدولة . 
كتلة  عن  النائب  اك��د  جانبه  من 
حزب الفضيلة االسالمي عمار طعمة ان 

تبني الفيدرالية بانشاء االقليم الناجت 
الى  سيؤدي  مستقرة  غير  ظروف  عن 

املزيد من االنقسامات.
حق  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ان  واض�����اف 
دس���ت���وري ول��ك��ن ت��وق��ي��ت ال��دع��وة 
في  مناسب  غير  وتطبيقها  القامتها 
حتتاج  الفيدرالية  الن  الراهن  الوقت 
مستقر  وسياسي  اجتماعي  ظرف  الى 
الى  السلس  االنتقال  أن  الى  .وأش��ار 
الفيدرالية مبني على مقدمات صحيحة 
اقامة  عوامل  لتكون  ومتأنية  وسليمة 
تؤدي  ال  ناجحة  الفيدرالية  واستقرار 
قال  جهته  من  العراق.   تقسيم  الى 
رئيس مجلس محافظة  واسط، ان ان 
صالحيات  احملافظات  مجالس  »منح 
االقاليم« في  افضل من تشكيل  اوسع 
عبد  محمود  واوض��ح  الراهن.  الوقت 
الرضا خالل مؤمتر صحفي أمس االول،  
رفضنا  نعلن  محافظة  »كمجلس  اننا 
اساس  على  اقاليم  لتشكيل  املطلق 

طائفية وفئوية في ظل الوضع الراهن 
البلد«.  يواجهها  التي  والتحديات 
والبرملان  املركزية  احلكومة  وطالب 
مجالس  م��ن��ح  ب����«ض���رورة  ال��ع��راق��ي 
احملافظات صالحيات اوسع للتعامل مع 
وادارة  احملافظات  مصلحة  مقتضيات 
االمنية  بقطاعاتها  للنهوض  شؤونها 
ان  مبينا  واخلدمية«،  واالقتصادية 
صالحيات  احملافظات  مجالس  »منح 
االقاليم«.    تشكيل  من  افضل  اوس��ع 
في هذه االثناء دعا النائب عن ائتالف 
عاٍم  مؤمتر  عقد  ال��ى  القانوِن  دول��ة 
وموسٍع ملجالِس احملافظات لوضِع اسٍس 
للعمِل املشترك مع احلكومة االحتادية  
مجالِسها. صالحيات  في  وال��ت��داوِل 

موضحا  إن  الفيدراليَة حق دستوري 
على ان تكون اداريًة اقتصاديًة تصب 
تتوفر  وان  احملافظات،  مصلحة  في 
املوضوعي  والظرف  الوطنيُة  املبررات 

القامة الفيدرالية.

بغداد/ الهدى:

الفدرالية  التدقيق  ادارة  تقول 
آثار  انها متكنت من تعقب  االميركية 
من  دوالر  مليارات   6.6 على  يزيد  ما 
اموال اعادة اعمار العراق، التي اختفت 
في عهد بول برمير، األمر الذي ينفض 
التي  املالية  الفوضى  عن  الغبار  بعض 
مستشار  أعلن   وفيما  آن���ذاك.  ب��رزت 
إن  القانونية،  للشؤون  ال��وزراء  رئيس 
مبلغ ال�17 مليار دوالر املفقودة لم يجد 
لها سندات صرف، نفى  البنك املركزي 
مبلغ  فقدان  عن  مسؤوليته  العراقي 
ال�17 مليار دوالر أ من صندوق التنمية 
العراقي ، مؤكداً أن صالحيات البنك في 
إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد 

احلاكم برمير. 
صحيفة   نشرته  تقرير  وكشف   
الدفاع  وزارة  ان  تاميز  اجنلوس  لوس 
االمريكية كانت قد اعاد ت هذه االموال 
خالل  خاصة  طائرات  في  بغداد  ال��ى 

البنتاغون  فشل  ولكن  و2004،   2003
واجلهات  االم���وال  حركة  توثيق  في 
التي ذهبت إليها، غّذى املخاوف من أن 
ُسرقت.  قد  االموال  او كل هذه  بعض 
ال�� 6.6 مليارات جزءاً من  ويعتبر مبلغ 
كانت  العراقية  األم��وال  من  ملياراً   21
بول  برئاسة  االنتقالية  السلطة  بحوزة 
االعمار،  اع��ادة  عملية  بدء  عند  برمير 
عائدات  فهو  األم��وال  تلك  مصدر  أما 
بيع النفط العراقي واألصول احلكومية 
مقابل  النفط  برنامج  وم��ن  األخ���رى 
الغذاء الذي كانت تديره األمم املتحدة. 
وكانت معظم هذه األموال حتت ادارة 
أما  لنيويورك.  الفدرالي  االحتياطي 
يقول  التي  األم���وال  تلك  مصير  ع��ن 
االمريكان انها حّولت الى بغداد، فهو 
أمر يعود الى العراقيني أنفسهم، وفقاً 
ستيوارت  األميركي  العام  للمفتش 
أشار  لكنه  لألميركيني،  وليس  بوين، 
الى أن عمليات التدقيق أظهرت بشكل 
متكرر أن أموال اعادة اعمار العراق ثم 

تبديدها بشكل غير سليم في العراق، 
أن  االفتراض  االنصاف  من  فإن  ول��ذا، 
بسبب  اختفت  األم���وال  ه��ذه  بعض 
مشكلة  »الفساد  أن  وأض��اف  الفساد، 

مستمرة في العراق«.
مستشار  ق��ال  السياق  ذات  وف��ي 
للشؤون  ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء  رئ��ي��س 
دوالر  مليار  ال���17  مبلغ  إن  القانونية، 
صرف،  سندات  لها  يجد  لم  املفقودة 
مبينا أن التحقيق مبصير هذه االموال 
اليزال جارياً. وقال فاضل محمد جواد 
مؤخراً  شكلت  التي  الفرعية  اللجنة  إن 
املالية،  الرقابة  دي���وان  تضم  وال��ت��ي 
ووزارة  الوزراء،  ملجلس  العامة  واالمانة 
االميركي«   اجلانب  الى  اضافة  املالية، 
التزال جتري حتقيقاً بشأن مصير ال�17 
مليار دوالر«. واوضح أن »االموال التي 
لم  العراق  تنمية  صندوق  من  فقدت 
يتم العثور على سندات صرف ولم يتم 
معرفة اجلهة التي صرفت اليها«.وكان 
اخلميس  نفى،  العراقي  املركزي  البنك 

املاضي مسؤوليته عن فقدان مبلغ ال�17 
مليار دوالر أمريكي من صندوق التنمية 
العراقي ، مؤكداً أن صالحيات البنك في 
إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد 
محافظ  نائب  وق��ال  ب��رمي��ر.  احل��اك��م 
البنك مظهر محمد صالح » إن صندوق 
التنمية العراقي الذي فتح باسم البنك 
البنك  ف��ي  وودع  ال��ع��راق��ي  امل��رك��زي 
البنك  يكن  لم  األمريكي،  االحتياطي 
املركزي مسؤوال عن إدارته وإمنا صالحية 
واي��داع  سحب  عمليات  م��ن  التصرف 
مسؤولية  م��ن  كانت  ال��ص��رف  واوام���ر 
أن  مبيناً  برمير«  ب��ول  املدني  احلاكم 
شكلية  صالحيات  لديه  كانت  البنك 
الصندوق  إدارة  في  حقيقية  وليس 
 28 في  السيادة  العراق  استالم  حلني 
حزيران من عام 2004. واعتبرت اللجنة 
املالية البرملانية، أن األموال التي سحبت 
العراق  قبل  من  التنمية  صندوق  من 
واختفت في العراق يعد فسادا ، وتلك 
التي  فقدت في واشنطن، سرقة، وفي 

املشكلة  البرملانية  اللجنة  طالبت  حني 
مبتابعة  األم���وال  مبصير  للتحقيق 
االتفاق  إلى  مثمر، دعت  بشكل  عملها 
مع شركات مالية محاسبية عاملية رصينة 
لضمان استردادها قانونيا.  وقال عضو 

أمواال  »هناك  إن  البياتي  حسن  اللجنة 
اختفت في صندوق تنمية العراق في 
أميركا وأمواال أخرى اختفت بعد دخول 
من  أنها سحبت  أي  العراقية،  اخلزينة 
على  ووزعت  للعراق  وجلبت  الصندوق 

وبعدها  املعنية  والدوائر  احملافظات 
من  ن��وع  »ه��ذا  أن  معتبرا  اختفت«، 
األم��وال  أم��ا  واإلداري،  املالي  الفساد 
التي اختفت في واشنطن فإنها تعتبر 

سرقة« 

األميركيون يتعقبون 6.6 مليارات دوالر من أصل 21 مليارًا مختفية

مستشار حكومي: الوجود لسندات صرف 17 مليارًا * البنك املركزي: لسنا مسؤولني

كشف رئيس  جلنة النزاهة البرملانية 
يخص  وإداري  م��ال��ي  ف��س��اد  ملف  ع��ن 
وشعلة  الصدر  مدينتي  إعمار  مشروعي 
التي  االعمار  جلنة  أن  مؤكدا  الصدرين، 
امل��ش��روع  لتنفيذ  احل��ك��وم��ة  شكلتها 
بعثرت »  200 مليون على أمور ال عالقة 
لها باإلعمار ونفذت مشاريع زواج 1000 
على  ت��وب  الب  أجهزة  ووزع��ت  شخص 
مل���دارس، وه��ذا ش��يء ال ال مي��ت بصلة 
في  األع��رج��ي  بهاء  ويضيف  لالعمار. 
حديث لقناة ) السومرية(:  » كما اشتروا 
كادر  لديهم  وليس  للتنظيف  مكائن 
بغداد،  أمانة  إلى  فأهدوها  يستخدمها 
األموال«.منوها  تلك  تبعثرت  وهكذا 

الى  أن »املوضوع مت إحالته للقضاء، إال 
أن القضاء كان مقصرا وأغلق التحقيق«.

أكثر من 4 مليارات فوق حصتهم
الكرد أخذوا  أن   ، االعرجي  أكد  كما 
فوق  دوالر  م��ل��ي��ارات  أرب��ع��ة  م��ن  أكثر 
الفتا  امل��ق��ررة،  امليزانية  م��ن  حصتهم 
أساس  على  يأخذون حصتهم  أنهم  إلى 
على  تعتمد  التي  التخمينية  امليزانية 
زيادة أسعار النفط. وقال بهاء األعرجي 
نحن  السومرية(   ( لقناة  حديث  ف��ي 
»موافقون على أن يكون للكرد 17 باملائة 
هناك  ولكن  العامة،  الدولة  ميزانية  من 
بامليزانية احلقيقية وامليزانية  ما يسمى 

»التخمينية  أن  إلى  الفتا  التخمينية«، 
تكون بحسب أسعار النفط«.

ذي قار/ الهدى:

ذي��ق��ار  محافظة  مجلس  رف���ض 
نهاية  التخطيط،  وزارة  اعلنته  ما 
من  تعد  الناصرية   أن  من  االس��ب��وع، 

احملافظات الغنية. 
االستثمار  جلنة  رئيس  وأوض��ح 
احملافظة  مجلس  ف��ي  والتخطيط 
من  الناصرية   ان  الشيخ،  طه  احمد 
بحاجة  وه��ي  احمل��روم��ة«  »احملافظات 
املالية  التخصيصات  من  الكثير  إل��ى 

واالهتمام وان نسبة الفقر وصلت الى 
34 % من العدد الكلي. 

أعلنت  التخطيط  وزارة  وكانت 
املاضي   اخلميس  أقيمت  احتفالية  في 
على قاعة املركز الثقافي في احملافظة 
ذيقار  أن  اظهرت  املسح  نتائج  أنها 
حيث  من  الغنية  احملافظات  من  تعد 
عدد السكان ومن الناحية املادية و ان 
محافظات أخرى تعد أكثر فقرا منها، 
بحسب   مدير اجلهاز املركزي للحصاء 
الهداوي  التخطيط،هدى  وزارة  في 

اعتمدت  ال��وزارة  ان  الى  اشارت  التي 
إلى قسمني  آلية قسمت احملافظة  على 
إلى  احلضري  وقسمت  وريفي  حصري 
بهدف  بلوكات  إلى  واحمل��الت  محالت 
إحصائية  واطر  جغرافية  أدلة  توفير 
وقاعدة بيانات لألسر واملباني وذكرت 
شارك  يوما   75 استغرقت  العملية  إن 
فيها 12 ألف موظف .و أظهرت نتائج 
املسح و اإلحصاءات إن محافظة ذي قار 
نسبة  حيث  من  الرابعة  املرتبة  حتتل 

السكان على مستوى العراق .

كربالء املقدسة/ الهدى:

اقامت دائرة صحة كربالء مؤخرا 
مرض  مخاطر  حول  تثقيفية  ن��دوة 
التدرن )السل( واإلجراءات الوقائية 
التي يتبعها املواطن لتالفي اإلصابة 
االستشارية  العيادة  مدير  وقال  به. 
والتنفسية  ال��ص��دري��ة  ل��ألم��راض 
نسبة  ان  كامل  اجلليل  عبد  الدكتور 
اإلصابة في هذا املرض قد انخفضت 
في كربالء بشكل كبير ، و ان »عدد 
النظام  سقوط  قبل  لدينا  املسجلني 
اما  الواحدة  السنة  في  500حالة  كان 
بسبب  300حالة  التتجاوز  فهي  االن 
للمواطنني  املعاشي  املستوى  زيادة 
الصحي  والتثقيف  الوعي  وزي��ادة 
من خالل الندوات التي نقيمها ومن 
خالل الدور الفاعل لوسائل االعالم«. 
ضمن  ج��ائ��ت  ال��ن��دوة   ال��ى  مشيرا 
»سلسلة الندوات التي نقيمها دوريا 
للمواطنني  الصحي  الوعي  ل��زي��ادة 
مرض  عن  الصحية  الثقافة  لزيادة 
وال��وق��اي��ة منه واحل��د من  ال��ت��درن 
التدرن  مرض  ان  واوض��ح  انتشاره« 
التي  امل��زم��ن��ة  األم�����راض  م��ن  ه��و 

يستوجب متابعتها حيث اننا نقوم 
مبتابعة املريض لفترة عالجية التقل 
في  نقدم  وكذلك  اشهر  ستة  عن 
هذه الفترة النصائح لدميومة العالج 
وكانت   . الالزمة  الصحية  والوقاية 
االسبوع  اعلنت  ق��د  الصحة  وزارة 
يصابون  عراقي  آالف   10 أن   املاضي 
مب���رض ال���ت���درن ال���رئ���وي س��ن��وي��اً 
في  عالجهم  يتم  ان%85  ،م��ؤك��دة 
مراكز صحية تابعة للوزارة ،  بحسب 
مفتش عام الوزارة د. عادل محسن، 
» لديه 18  العراق  الى  ان  الذي اشار 
للوزارة يقوم  تابعاً  ًمتخصصاً  مركزا 
التدرن  بأمراض  املصابني  مبعاجلة 
جميع  ف��ي  منتشرة  وه��ي  ال��رئ��وي 
أن  محسن   وأوض��ح    .« احملافظات 
عالج  يتم   )  %15  ( املتبقية  »النسبة 
10% منهم في مستشفيات متخصصة 
حالة  إلى  يصلون   % و5  العراق  خارج 
االصابة الذروة ملرض التدرن الرئوي 

وتؤدي االصابة إلى وفاتهم«. 
بحاجة الى 7 آالف طبيب تخدير

وزارة  أعلنت  ذل��ك  غضون  ف��ي 
إلى 7 آالف  العراق بحاجة  الصحة ان 
عام  مفتش  بحسب  تخدير،  طبيب 

،ال��ذي  محسن  د.ع����ادل   ، ال����وزارة 
اش����ار ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أم��س 
 360 »ميتلك  العراق  إن  الى   االول،  
 7 إل��ى  بحاجة  وه��و  تخدير  طبيب 
في  العجز  ملعاجلة  آخر  طبيب  آالف 
تنظيم العمليات اجلراحية الكبيرة«.  
اقتصادية  »م��ش��اك��ل  أن  وأض����اف 
تقف  علمية   وأخ���رى  واجتماعية 
في  لالنخراط  األطباء  ع��زوف  وراء 
اختصاصات التخدير«. وأشار إلى أن 
»مستشفيات وزارة الصحة تقوم ب�12 
آالف   5 بينها   يوميا من  ألف عملية 
عملية صغرى و7 آالف عملية كبرى«. 
وقت  في  أعلنت  قد  ال��وزارة  وكانت 
سابق أن 25 ألف طبيب يعملون في 
املؤسسات الصحية في عموم مناطق 
املستشفيات  بينما وصل عدد  البالد 
وأن    .321 إل��ى  واألهلية  احلكومية 
موازنة  ضمن  املالية  مخصصاتها 
دوالر  مليارات   6 بلغت   2012 ع��ام 
ببناء  خاللها  من  وستقوم  اميركي 
22 مستشفى في مختلف احملافظات 
أيضا  وتشمل  مستوصفا   150 وبناء 
مبالغ  التعاقد مع أطباء  وممرضني 
من الهند بينهم  150 طبيب تخدير.

على هامش الفساد.. )بعثرة( 200 مليون دوالر 

الناصرية ترفض تصنيفها بـ )صيت الغنى  وال  الفقر ( !

احمد حسني/ الهدى:

ان  كربالء  شرطة  عام  مدير  قال 
القاء  م��ن  متكنت  االمنية  االج��ه��زة 
القبض على 8 متهمني بينهم محكوم 
في  باملخدرات  متاجر  واخ��ر  باالعدام 
فيما  احملافظة  من  متفرقة  مناطق 
الستقبال  االمنية  القوات  استعدت 
الزائرين مبناسبة عيد االضحى املبارك 
االس��ب��وع  منتصف  ي��ص��ادف  ال����ذي 
زويني  احمد  اللواء  .واوض��ح  املقبل 
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وئ��اي��ل االع����الم أم��س 
متكنت  االمنية  االجهزة  ان   « االثنني 
بجرمية  متهم  على  القبض  القاء  من 
غيابيا  محكوم   406 امل��ادة  وفق  قتل 
ناحية  في  املوت  حتى  شنقا  باالعدام 
احلسينية  » وأنه مت أيضا القبض على 
ورود  بعد  املخدرة  باحلبوب  »متاجر 
احدى  في  بتواجده  تفيد  معلومات 
متكن  فيما   . املدينة  غ��رب  االس���واق 
مكتب العباسية من القاء القبض على 
نصب  مت  ان  بعد  قتل  بجرمية  متهم 

كمني له«وتابع »  فيما القت االجهزة 
االمنية القبض على 5 متهمني اخرين 
مطلوبني بقضايا السرقة ثالثة منهم 
آخر  جانب  ».م��ن  التمر  عني  بقضاء 
االمنية  االج��ه��زة  أن  زوي��ن��ي  اوض��ح 
قامت بسلسلة من االجراءات واجلوالت 
التفتيشية وعقد االجتماعات للوقوف 
ووضع  اليومي  العمل  مجريات  على 
يرتادها  التي  االماكن  حلماية  خطة 
العيد  فضال عن  ايام  املواطنني خالل 
يسلكها  التي  الرئيسة  الطرق  تامني 
كربالء  محافظة  ب��اجت��اه  ال���زائ���رون 
ال��ش��أن األمني  ال��زي��ارة . وف��ي  خ��الل 
فريكوينتيس  ش��رك��ة   قدمت  ايضا 
 ، وية لنمسا ا )F R E Q U E N T I S (
لنصب  ك��رك��وك  محافظة  إل��ى  عرضا 
كاميرات مراقبة في احملافظة، بحسب 
م��ص��در م��ن أع���الم احمل��اف��ظ��ة، أوض��ح 
»تسعى  كركوك  إدارة  أن  ل�)الهدى(  
بدراستها  تقوم  التي  اخلطط  ضمن 
احملافظة،  في  األمني  الوضع  لتحسني 
إلى وضع كاميرات مراقبة داخل شوارع 

االرهابية  الهجمات  من  للحد  املدينة 
وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م���داخ���ل امل��دي��ن��ة 
ومخارجها«، مبينا أن محافظ كركوك 
الشركة  من  بوفد   ، مؤخرا  التقى   ،
كاميرات  بنصب  املختصة  النمساوية 
رئيس  بحضور  امل��دن،  داخ��ل  مراقبة 
شرطة  ع��ام  ومدير  احملافظة  مجلس 
ون��ائ��ب��ه. وش��ه��دت كركوك  ك��رك��وك 
ارهابية  هجمات  س��اب��ق  وق��ت  ف��ي 
موظفني  استهدفت  اغتياالت  موجة 
على  البرملان  ق��رر  علمية،  وك��ف��اءات 
اثرها ارسال وفد برملاني إلى احملافظة 
الهجمات  تصاعد  أسباب  على  للوقوف 
إدارة  أعلنت  جانبها  من  منها.  واحلد 
مذكرة  توقيع  ع��ن  ب��اب��ل،  محافظة 
متخصصة  فرنسية  شركة  مع  تفاهم 
كاميرات  لنصب  االتصاالت  مجال  في 
وافاد  متطورة.  تقنية  وفق  مراقبة 
نائب محافظ بابل علي عبد سهيل، إن  
تفاهم  مذكرة  وقعت  احملافظة  إدارة 
املتخصصة  الفرنسية   )CS( شركة  مع 
مشروع  لتنفيذ  االتصاالت  مجال  في 

احملافظة. في  مراقبة  كاميرات  نصب 
عقدت  احملافظة  »إدارة  أن  وأض��اف 
الفرنسية وقدمت  الشركة  اجتماعا مع 
التي  الفنية  التساؤالت  على  إجابات 
الناقل  طبيعة  على  الشركة  طرحتها 
والذبذبات واإلحداثيات«. وفي كربالء 
املقدسة تعتزم احلكومة احمللية إنشاء 
منظومة أمنية متكاملة ملراقبة املدينة 
نائب  .وبحسب   الكاميرات  بوساطة 
جاسم  نصيف  احملافظة  مجلس  رئيس 
مباحثات جتري  فأن  هناك  اخلطابي 
مجال  في  متخصصة  شركات  ست  مع 
التقنيات األمنية ألجل نصب كاميرات 
مراقبة وأجهزة حماية للمدينة. مشيرا 
كونها  للمدينة  مهم  املشروع  أن   الى 
ما  سنويا  الزائرين  ماليني  تستقبل 
وتقنية  أمنية  أجهزة  توفير  يتطلب 
املدينة. ف��ي  األم���ن  لتأمني  حديثة 
ويضيف أن  املشروع بحاجة الى مبالغ 
احلكومة  تدخل  يتطلب  كبيرة  وهذا 
املبالغ  تلك  تخصيص  ألج��ل  املركزية 

الجناز املشروع.

كاميرات فرنسية في بابل و منساوية في كركوك وكربالء تتفاوض مع 6 شركات

شرطة كربالء: القبض على 8 متهمني بينهم محكوم باالعدام

بغداد/ الهدى:

ك���ش���ف م����ص����در ف����ي رئ���اس���ة 
أن  عن  االث��ن��ني،  أم��س   اجلمهورية، 
الرئاسة ا صادقت على أحكام اإلعدام 
بحق 15 مداناً في جرمية  الغاز وعرس 
الدجيل بينهم  املجرم فراس اجلبوري. 
عن   االنباء  وك��االت  نقلته  ملل  ووفقا 
املصدر فأن رئاسة اجلمهورية أصدرت 
مرسوماً باملصادقة على أحكام اإلعدام 
.وكان مجلس القضاء األعلى، قد أعلن 
في ال�16 من حزيران املاضي، عن إصدار 

أحكام باإلعدام شنقاً حتى املوت على 
فراس اجلبوري ومجموعته املتورطني 
جانبها  الدجيل.من  ع��رس  مب��ج��زرة 
حكم  تنفيذ  عن  العدل   وزارة  أعلنت 
بتهم  مدانني  ثمانية  بحق  اإلع��دام 
شخص  بينهم  ب���«اإلره��اب«  تتعلق 
يحمل اجلنسية املغربية.وقال املتحدث 
السعدي في  العدل حيدر  باسم وزارة 
»قامت  ال���وزارة   أن  االول  أمس  بيان 
بحق  إع��دام  أحكام  ثمانية  بتنفيذ 
مغربي  وش��خ��ص  ع��راق��ي��ني  س��ب��ع��ة 
وف��ق  الثمانية  اجل��ن��س��ي��ة«.وأدي��ن 

قانون  من   406 واملادة  إرهاب   4 املادة 
العقوبات.

ليبيون يتظاهرون لوقف 
إعدام ارهابيني بالعراق !

م���ن ج��ان��ب��ه��م  ت��ظ��اه��ر م��ئ��ات 
أمس  ليبيا  في  املسلحني  املتطرفني 
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  م��ق��ر  ف��ي  االول، 
االنتقالي في مدينة بنغازي، مطالبني 
امل��ج��ل��س ب��ال��ت��دخ��ل ل���دى احل��ك��وم��ة 
ليبيني سجناء  إعدام  لوقف  العراقية  
وحث  االره���اب.  بتهمة  ال��ع��راق  في 

احملتجون الذين ارتدوا الزي العسكري 
على  املجلس  رئيس  مسلحني،  وكانوا 
ليبيا  ارهابيا   30 نحو  لدعم  التدخل 
يقولون أنهم اعتقلوا أثناء ماوصوفه 

ب�« التمرد في العراق« !؟.

تنفيذ إالعدام  بثمانية مدانني بينهم مغربي 
و املصادقة على حكم مماثل ضد 15 مدانًا مبجزرة عرس الدجيل

الهدى/ متابعات:

قرب  عن  االتصاالت  وزارة  اعلنت 
اصدار رخصة رابعة للهاتف النقال في 
توقعت  فيما  املقبل،  الشهر  العراق، 
شركة زين أن يصل عدد املشتركني في 
العراق  إلى 24 مليونا بنهاية اجلاري 
. جاء ذلك عل هامش فعاليات مؤمتر 
عقد  العراقية  االتصاالت  بشأن  دولي 
اسطنبول  مدينة  في  االسبوع  نهاية 
تفي(   )ني  منظمة  عقدته  التركية،  
بحضور  يومني  واستمر  البريطانية، 
أكثر من 200 شخصية استثمارية عاملية 
االتصاالت  واقع  تطوير  آليات  ملناقشة 
وزير  املؤمتر  في  .وش��ارك  العراق  في 
وجلنة  االت��ص��االت  وهيئة  االت��ص��االت 
شركات  وم��دي��رو  النيابية  اخل��دم��ات 
باإلضافة  البالد  في  النقالة  الهواتف 
إلى مديري الشركات الرئيسة خلدمات 

وزي��ر  وق��ال  ال��ع��راق.  ف��ي  االنترنيت 
يتوقع  إن��ه  ع��الوي  محمد  االت��ص��االت 
قرارا من احلكومة الشهر املقبل بشأن 
طلب للموافقة على إصدار رخصة رابعة 
قدم  إن��ه  واوض���ح  ال��ن��ق��ال.   للهاتف 
ويتوقع  ال���وزراء  ملجلس  األوراق  كل 
نوفمبر  شهر  خالل  رد  على  احلصول 
الرئيس  مكية  عماد  قال  جانبه  من   .
لشركة  العراقية  للوحدة  التنفيذي 
من  الشركة  حصة  إن  لالتصاالت  زين 
العراق  في  النقال   الهاتف  مشتركي 
انخفضت قليال إلى 53 في املئة مقارنة 
تصاعد  ،م��ع  امل��اض��ي  ال��ع��ام  بنهاية 
وكورك  آسياسيل  جانب  من  املنافسة 
 55 العراق  زين  تليكوم. وكانت حصة 
في املئة من املشتركني في نهاية العام 
املاضي حسب التقرير السنوي للشركة. 
وأضاف مكية إنه يتوقع أن تصل نسبة 
العراق  في  النقال   الهاتف  انتشار 

إلى 100 في املئة بحلول 2015. وحسب 
بيانات االحتاد الدولي لالتصاالت كانت 
العام  في  املئة  في   76 االنتشار  نسبة 
على   133 املركز  العراق  ليحتل  املاضي 
مستوى العالم . وفيما يشكوا  معظم 
توقع  اخلدمة،  ت��ردي  من  املشتركني 
إلى 24  املشتركني  مكية ان يصل عدد 

مليونا بنهاية 2011. 
للهاتف  ش��رك��ات  ث���الث  وف����ازت 
للعمل  احملمول في آب/أغسطس 2007 
التابعة لشركة  العراق هي )زين(  في 
في  وعملها  الكويتية  سي(  تي  )ام 
وهي  سل(،  و)آسيا  واجلنوب  الوسط 
تابعة لشراكة عراقية مع اتصاالت قطر 
أنحاء  معظم  في  وتنتشر  )كيوتل(  
الناشطة في  العراق، وشركة )كورك( 
أعمال  رجال  إقليم كردستان وميلكها 
فرانس  شركتي  م��ع   بالشراكة  ك��رد 

تليكوم وأجيليتي الكويتية. 

رخصة رابعة للهاتف النقال و24 مليون مشترك بنهاية 2011تتمة/ مسؤولون وساسة يؤكدون على احلل البديل..

وزارة الصحة: 10 آالف عراقي يصابون بالسّل سنويا
صحة كربالء : انخفاض نسبة االصابة  في احملافظة
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إعداد / إميان عبد االمير 

لألطفال  السلوكية  القواعد  وضع  يعتبر 
ال��وق��ت  أه���م م��ه��ام األم وأص��ع��ب��ه��ا، ف��ي 
يؤكد  لكي  كثيراً  الطفل  يقاوم  نفسه سوف 
للصبر،  حتتاجني  األم  أيتها  وأنت  استقالله 
ففي  م��رة.  بعد  م��رة  حديثك  ت��ك��رري  وأن 
في  ورغبته  لك،  حبه  يدفعه  سوف  النهاية 
احلصول على رضاك إلى تقبل هذه القواعد، 
به  اخل��اص  الداخلي  املرشد  تكونني  وس��وف 

وضميره الذي سيوجهه خالل احلياة.
األوامر  بطاعة  الطفل  نقنع  كيف  ولكن 
واتباع قواعد السلوك التي وضعها الوالدان؟

)فيرى  النفسية  االس��ت��ش��اري��ة  جتيب 
واالس( مبجموعة من اخلطوات ميكن اتباعها 

مع الطفل :
بشكل  القواعد  الطفل  إل��ى  انقلي   -1

إيجابي:
ادفعي طفلك للسلوك اإليجابي من خالل 
محدد،  طلب  بها  و  وإيجابية  قصيرة  جمل 
فبدالً من )كن جيدا(، أو )أحسن سلوكك وال 
ترمي الكتب(، قولي: )الكتب مكانها الرف(.

2- اشرحي قواعدك واتبعيها :
على  يعمل  اليوم  األوامر طوال  إلقاء  إن 
عندما  ولكن  الطفل،  عند  املقاومة  توليد 
فمن  لتعاونه،  منطقياً  سبباً  الطفل  تعطي 
احملتمل أن يتعاون أكثر، فبدالً من أن تقولي 
أن  )يجب  قولي:  ألعابك(،  )اجمع  للطفل 
األجزاء  ستضيع  وإال  مكانها،  ألعابك  تعيد 
أو تنكسر(، وإذا رفض الطفل فقولي: )هيا 
إلى  املهمة  تتحول  وبذلك  معاً(،  جنمعها 

لعبة.
3- علقي على سلوكه، ال على شخصيته:

غير  هو،  وليس  فعله،  أن  للطفل  أكدي 
مقبول(،  غير  فعل  )ه��ذا  فقولي:  مقبول 
ل��ك...(؟! أي  : )ماذا حدث  وال تقولي مثاًل 
يجرح  فهذا  الكسل،  أو  بالغباء،  تصفيه  ال 
احترام الطفل لذاته، ويصبح نبوءة يتبعها 

الصغير لكي يحقق هذه الشخصية.

4- اعترفي برغبات طفلك :
أن يتمنى  لطفلك  بالنسبة  الطبيعي  من 
عندما  اللعب  محل  ف��ي  لعبة  ك��ل  ميلك  أن 
ووصفه  زجره  من  وب��دالً  للتسوق،  تذهبون 

بالطماع قولي له: )أنت تتمنى أن حتصل على 
كل اللعب، ولكن اختر لعبة اآلن، وأخرى للمرة 
القادمة(، أو اتفقي معه قبل اخلروج، )مهما 
رأينا فلك طلب واحد أو لعبة واحدة(، وبذلك 
تتجنبني الكثير من املعارك، وتشعرين الطفل 

بأنك حتترمني رغبته وتشعرين به.
5- استمعي وافهمي :

عادة ما يكون لدى األطفال سبب للشجار، 
فاستمعي لطفلك، فرمبا عنده سبب منطقي 
أو  يؤمله  ح��ذاؤه  مبا  فر  أوام��رك  طاعة  لعدم 

هناك شيء يضايقه.
6- حاولي الوصول إلى مشاعره :

إذا تعامل طفلك بسوء أدب، فحاولي أن 

الطفل  له  يستجيب  الذي  الشيء  ما  تعرفي 
باللعب  له  السماح  رفضت  هل  هذا؟  بفعله 
إلى  احلديث  وجهي  مثاًل؟  احل��اس��وب  على 
أتركك  أن  رفضت  لقد   (  : فقولي  مشاعره 
تلعب على احلاسوب فغضبت وليس بإمكانك 
أن تفعل ما فعلت، ولكن ميكنك أن تقول أنا 
غاضب(، وبهذا تفرقني بني الفعل والشعور، 
وتوجهني سلوكه بطريقة إيجابية.. وكوني 
قدوة، فقولي: )أنا غاضبة من أختك، ولذلك 

سأتصل بها، ونتحدث حلل املشكلة(.
7- جتنبي التهديد والرشوة :

باستمرار  التهديد  تستخدمني  كنت  إذا 
أن  طفلك  فسيتعلم  الطاعة،  على  للحصول 
يتجاهلك حتى تهدديه. إن التهديدات التي 
إيجابية،  غير  تكون  الغضب  ثورة  في  تطلق 
لك.  ينصت  أال  الوقت  مع  الطفل  ويتعلم 
كما أن رشوته تعلمه أيضاً أال يطيعك، حتى 
يكون السعر مالئماً، فعندما تقولني: )سوف 
غرفتك(،  نظفت  إذا  جديدة  لعبة  أعطيك 
يساعد  لكي  ال  اللعبة،  أجل  من  فسيطيعك 

أسرته أو يقوم مبا عليه.
8- الدعم اإليجابي :

واحتضنيه  قبليه  طفلك  يطيعك  عندما 
الل  ج��زاك  )مم��ت��از...  سلوكه؛  امتدحي  أو 
فعل  في  يرغب  وسوف  رائع(،  عمل  خيراً... 
من  حت��ّدي  أن  أيضاً  وميكنك  ثانية.  ذل��ك 
السلوكيات السلبية، عندما تقولني: )يعجبني 
أنك تتصرف كرجل كبير وال تبكي كلما أردت 
الهدايا  يستخدمون  اآلب��اء  بعض  شيئاً(. 
يريدون  عندما  الصقة،  جنمة  مثل  العينية، 
مثل  معينة  مهمة  ألداء  أبنائهم  تشجيع 
وفي  لوحة،  بوضع  ويقومون  القرآن،  حفظ 
وبعد  جنمة،  له  توضع  فيها  ينجح  مرة  كل 
يختار  أن  ميكن  جنمات  خمس  على  احلصول 
إن  وهكذا.  رحلة  أو  له  تشترى  لعبة  الطفل 
ولكن  أم،  ألي  بالنسبة  صعب  القواعد  وضع 
إذا وضعت قواعد واضحة ومتناسقة وعاملت 
كلما  أنه  فستجدين  وصبر،  باحترام  طفلك 

كبر أصبح أكثر تعاوناً وأشد براً.

علي ضميري

من  اإلن��س��ان  ع��ن  ي��ص��در  م��ا  غالباً 
خاطره  في  يجول  مبا  ومواقف  أفعال 
إن��اٍء  ك��ّل  قيل:  حتى  بأفكار،  ويؤمن 

بالذي فيه ينضح.
أّي  لنفسه  يختار  أن  ول��لن��س��ان 
وعاًء  يكون  أن  له  إذ  يكون...؟  وعاء 
خير  هو  ما  عنه  فيصدر  نزيهاً،  طاهراً 
إلى  ذات��ه  يحّول  أن  له  كما  وص���واب.. 
وعاٍء ننٍت ومستنقٍع لكل قذارة، فيصدر 
يكون  ف��األول  ووب���اء،  باطٍل  كل  عنه 
فيما  الصالح،  العمل  منه  يسيل  معيناً 
حيث  حوله،  هو  من  منه  يتقّزز  الثاني 
يكون مصدر أًذى وإزعاج لكل من يحتّك 

به ويرتبط ويتعّلق به.
أن  واألذى،  االزع��اج  وأح��د من��اذج 
ذاته  من  يصنع  ال��ذي  اإلن��س��ان  يعمد 
وعاًء للشر والباطل، إلى ممارسة اخليانة 
والسيما جتاه من يثق به ويعتمد عليه، 

ورد  اجلميل  عرفان  منه  يتوّقع  حيث  خصوصاً 
اإلحسان باإلحسان.

ال يظهره  ما  السوء  من  املرء  يبطن  فحيث 
واالزدواج��ي��ة  النفاق  م��ن  ويتخذ  ل��آخ��ري��ن، 
ما يكون  أسرع  فإنه  فيه،  يسير  وطريقاً  مسلكاً 
وأصدقائه  ذوي��ه  بحق  اخليانة  ممارسة  إل��ى 
معينة.  وعالقة  ما  رابطة  به  تربطهم  وم��ن 
وكذلك حينما يعتمد الفرد مبدأ: )الغاية تبرر 
الذاتية  مصاحله  حسبانه  في  ويضع  الوسيلة( 
سواه،  من  على  نفسه  ويفّضل  األولى،  بالدرجة 
فإنه يكون على مقربة من اخليانة، وعند حافة 

الغدر باآلخرين ومصاحلهم.
نفسه،  له  تسّول  من  حقيقة  هي  وه��ذه 
قد  أنه  حتى  به،  يثقون  ومن  بإخوانه  الغدر 
أعدائه،غير  لصالح  جلدته  أبناء  على  يتجسس 
سيؤول  مبا  الدقة  وجه  على  ذلك  خالل  مهتم 
فيها،  يقف  التي  واجلبهة  أهله  مصير  إليه 
النظر وعدمي  يكون قصير  ما  عادًة  اخلائن  ألن 
خطوة  لكل  النهائية  ب��ال��ع��واق��ب  التفكير 
ما  بالذات  وهذا  ميارسها،  وممارسة  يخطوها، 
يكّلفه غالياً في نهاية املطاف، ألنه قد يتسبب 
بضرر ما لغيره، إال أن الضرر األكبر يعود عليه، 

قياساً بطبيعة ممارسته وفعله الدنئ.
اخليانة  ألن  اخلائنني،  اليحب  الل  إن  نعم، 
وإمكانية ممارستها، تعني قذارة النفس وتلّوث 
بحجب  حجبه  أو  العقل،  دور  وتعطيل  ال��روح 

الدناءة والسلوك الرذيل. 
تشمل  وقد  مالية،  أمانًة  تعّم  قد  واخليانة 
أمانة العرض والشرف. وقد تتوجه إلى العقيدة 
عالقة  غ��دره��ا  بسهام  ت��رم��ي  وق��د  وال��ف��ك��ر، 

الصداقة واحلب والود.
واملهم في األمر أن السلوك اخلياني سلوك 
بطبيعة  إخالل  ألنه  وتفصياًل،  جملًة  مرفوض 
تكون  أن  لها  يتوّقع  التي  اإلنسانية،  النفس 
املوبقات  عنها  تطرد  حيث  نزيهاً،  وج���وداً 
سبحانه،  الل  من  صنٌع  النفس  ألن  وال��رذائ��ل، 
وتعالى الل عن أن يكون مسبباً للعيب والباطل، 
اإلنسان  يتلقاها  التي  السيئة  التربية  ولكّن 
والظروف  خضمها،  في  يعيش  التي  واألج��واء 
التي  واآلراء  والقناعات  لها،  يتعّرض  التي 
إلى  به  تدفع  التي  هي  ويتقّمصها  يتبناها 

ممارسة رذيلة اخليانة أو غيرها.
أن يخون اإلنسان صديقه، حيث  أقبح  فما 
الفرد  يخون  أن  أس��وأ  وما  أمانته!  عليه  ينكر 

يأمتنه  أن  بعد  ق��ري��ب��ه،  أو  صديقه 
من  واألس��وأ  مثاًل!  وشرفه  عرضه  على 
ائتمنه  ما  الفرد  يخون  أن  ه��ذا،  كل 
السليمة  العقيدة  من  عليه  تعالى  الل 
كان  اإلنسان  أن  الصالح! واحلال  واملبدأ 
أمانة  لتحمل  استعداده  عن  أع��رب  قد 
شرف الوجود في احلياة الدنيا، وعظمة 
البيت  وبأهل  وبالرسول  بالل  اإلمي��ان 

صلوات الل عليهم أجمعني.
أنه يستبدل  واألقبح من ذلك كله، 
كل هذه النعمة والشرف واألمانة بشيء 
الميكن تسميته إاّل باألدنى واألتفه من 
وتعالى  سبحانه  ق��ال  وق��د  ش��يء،  كل 
معّرضاً بهذا السلوك الشائن مبن يصدر 
ُهَو  اّلَِذي  »َأَتْسَتْبِدُلوَن  قال:  حيث  عنه 

َأْدَنى ِباّلَِذي ُهَو َخْيٌر« )البقرة،61(.
يعتبر  املجيد  القرآني  النص  وهذا 
دور  تفعيل  على  مباشراً  إلهياً  حتريضاً 
التربية  اش��ك��ال  كافة  وط��رد  العقل، 
ال��س��ي��ئ��ة، وال��ت��خ��ّل��ص م���ن ال��ظ��روف 
األصلح  واختيار  الضاغطة،  السلبية  اإلجتماعية 
يرضى  ال  وتعالى  سبحانه  الل  ألن  األم��ور،  من 
لنفسه،  األصلح  اختيار  س��وى  أص��اًل  للنسان 
حتى أنه في حقيقة األمر، قد كفاه مؤنة وعناء 
البحث والتحقيق عن األصلح. ألنه أوضح له كل 
أمور حياته، والقوانني التي ينبغي له االلتزام 

بها، خالل فرصته في دار الدنيا.
إن اخليانة ليست بالسلوك الذي خلق  حقاً 
فطرته  مع  أساساً  اليتناغم  ألنه  ألجله،  اإلنسان 
وعقله، وال مع احلكمة التي تقف وراء وجوده 
في احلياة، ألن اخليانة تعني تنّزل اإلنسان إلى 
نكران  تعّمد  تعني  أنها  كما  احلضيض،  حيث 
واستفحال  اخلائن،  الشخص  قبل  من  اجلميل 
بهم  والغدر  اآلخرين  الستغالل  السيئة  رغبته 
وأمتنوه  ثقتهم  أولوه  الذين  أولئك  وخصوصاً 

آمانتهم.
للممارسة  قاعدة  ليست  طبعاً  واخليانة 
السيئة بقدر ما هي مؤّشر ومظهر، أو انعكاس 
فإن  خطيراً،  ح��داً  وبلوغها  السيئات،  لوجود 
عملية  بشأن  ش��يء،  كل  قبل  مطالب  اإلنسان 
يطفو  أن  عن  اخليانة  خطر  لدرأ  ذاته  تطهير 

وينضح على تصرفاته وسلوكه.

مرتضى املوسوي

وجوه  في  ُتنَفق  التي  األم��وال  كثيرة هي 
ي  يؤّدِ ال  منها  الكثير  أّن  غير  واإلحسان،  اخلير 
الشريعة  ه��دف  ق  ُيحّقِ وال  املنشود،  الغرض 
ُيراد  ال��ذي  اإلنفاق  من  ومقاصدها  اإلسالمية 
مشاكل  وح��ّلِ  املجتمع،  بتطوير  يساهم  أن  له 

اإلنسان، والتصعيد الروحي واألخالقي.
فكثيرة هي املساحات واملجاالت التي ينبغي 
أن يشملها اإلنفاق، بل ورمّبا كان لها األولوية 
في اإلنفاق، ال ينفق فيها احملسنون، وال يتطّوع 
أحد جلمع املال واإلنفاق فيها إاّل قلياًل وبالشكل 

الذي ال يسّد بعض احلاجة.
وضوحاً،  أكثر  املشكلة  صورة  تكون  ولكي 
التي  والظواهر  املفردات  من  جملة  لنستعرض 
إلى املعاجلة، سواء في مجاالت اإلنفاق،  حتتاج 

أو في كيفّية وأسلوب اإلنفاق.
والنذور والوصايا  األوقاف  َكْم هي  فمثاًل: 
ت في غالب  املالية التي تستوعب ثلث ميراث املّيِ
كالّزكاة  الشرعية  احلقوق  هي  وكم  األحيان؟ 
وإحساٌن  بّرٌ  وذلك  اخليري؟  والتبّرع  واخُلمس 
أّن  غيَر  منه.  اإلكثار  على  اإلسالمي  ين  الّدِ يحّث 

ق في  الذي نالحظُه هو أّن هذه األموال ال حتّقِ
املتوّخاة  األه��داف  صرفها  مجاالت  من  الكثير 
والدافع  الشريعة،  ومقصد  اإلسالمي  للتشريع 
ينتهي  األم��وال  تلك  فنرى  نحوها.  األخالقي 
أمر صرفها إلى َمْن يضع يده عليها من املتوّلِني، 
أو  هو،  يريدها  التي  املصلحة  وفَق  هها  ويوّجِ
فيها،  ال��ّص��رف  في  هو  يقتنع  التي  امل��ج��االت 
ينفقها  ورمّب��ا  تخطيط،  وال  دراس��ة  غير  من 
بطريقة  باألرباح  عليه  تعود  التي  املجاالت  في 
اإلضافية  ال��ع��ن��اوي��ن  واس��ت��ح��داث  اإلل���ت���واء، 

والثانوية.
ظاهرة  امل��وّج��ه،  غير  اإلن��ف��اق  أمثلة  وم��ن 
مدروس.  غير  بشكل  املساجد  بناء  في  اإلنفاق 
منطقة  في  املتجاورة  املساجد  جند  ما  فكثيراً 
حاجة  هناك  تكن  لم  حني  في  واح��دة.  سكنية 
فعلّية إلى أكثر من مسجد واحد. غيَر أّن تصّورات 
الواِقف أو رمّبا رغبته أو رغبة املتوّلِي في منافسة 
املسجد اآلخر أو اجلماعة األخرى منافسة ظهور. 
له من عمل  تلك املنافسة التي ُتبِطل العمل، وحتّوِ
خير إلى عمل رياء وحّب للّظهور. بل رمّبا نشاهد 
املساجد،  لبناء  أموالهم  ُينفقون  الذين  بعض 
مرموٍق،  مكاٍن  في  مسجده  يكون  ألن  يسعى 

ع بالبناء ليشتهر وُيعَرف، في  وعليه إسم املتبّرِ
املناطق  في  املسجد  هذا  بناء  عن  ميتنع  حني 
الفقيرة احملتاجة التي تفتقر لبناء هذا املسجد.
وثّمة مشكلة أخرى نشاهدها في اإلنفاق، 
دون  املجاالت  بعض  عند  التوّقف  مشكلة  وهي 
بعضها. فمثاًل َمْن كان لديه مال ويريد إنفاقه 
تبّرعه  في  يتجاوز  ال  تبّرع  أو  َوْق��ف  شكل  على 
الشعائر املألوفة كاملسجد أو احلسينية أو توزيع 
املعروفني  أو  لني  املتسّوِ على  النقود  أو  الطعام 

بالفقر واحلاجة.
الشريعة  وحت��ضّ  َحسن،  اإلنفاق  هذا  إّن 
أّن  غير  منه.  اإلكثار  على  اإلسالمية  واألخ��الق 
هناك حقوالً ومجاالت عديدة حتتاج إلى اإلنفاق 
مب��ردودات  تأتي  بدورها  وهي  مجتمعنا،  في 
عة على اتساع دائرة  ر األجواء املشّجِ مالية، أو توّفِ
هو  املجاالت  تلك  من  فيها.  واملشاركة  اإلنفاق 
والدراسات  البحوث  مجال  في  املتبّرِعني  إنفاق 
الزراعي  والتطوير  ال��ط��ّبِ  كبحوث  العلمية. 
واألندية  والثقافية  العلمية  األبحاث  ومراكز 
وكرصد  املجتمع،  يحتاجها  التي  الرياضية 
رة  خّيِ خدمة  م  ُي��ق��ّدِ َم��ْن  ع  ُتشّجِ التي  اجلوائز 
أو  اإلنسانية،  خلدمة  جهازاً  يبتكر  أو  ونافعة، 

يتفّوق في املجال العلمي والدراسي، أو اإلنفاق 
على الطلبة الفقراء الذين ال يجدون املال ملواصلة 

دراساتهم و... 
بها  ر  ُيفّكِ ال  التي  اإلنفاق  مجاالت  وم��ن 
عون واحملسنون إاّل نادراً، هو اإلنفاق في  املتبّرِ
املؤسسات  إنشاء  إّن  والثقافي.  اإلعالمي  املجال 
السياسي  النشاط  وإسناد  والثقافية  اإلعالمية 
تستحّق  التي  املجاالت  أهم  من  لهو  اإلسالمي 
التلفزيون  محّطات  فتأسيس  فيها.  ُينَفق  أن 
وتأسيس  اإلنترنيت  ومواقع  واحملّلِية  الفضائية 
الصحف  وإصدار  والتأليف  الّنشر  ودور  املطابع 
أسس  على  اإلنسان  ببناء  تهتم  التي  واملجاّلت 
والثقافة  الفكر  تنشر  أو  اإلس��الم��ي��ة،  القَيم 
اإلسالمية، أو تأسيس اجلامعات واملدارس التي 
تلتزم اخلط واملنهج اإلسالمي، أو تأسيس دور 
لألزياء تهتّم بالتصاميم واملوضات التي ُتراعى 
األعمال  أهم  من  لهي  الشرعية،  األحكام  فيها 
أسس  على  املجتمع  لبناء  وال��ه��اّم��ة  احليوية 

إسالمية وإصالحية.
في  املنفقون  ر  يفّكِ ال  التي  املساحة  إّن 
مساحة  هي  نادراً،  إاّل  فيها  والنفقة  اقتحامها 
العمل السياسي اإلسالمي، مع أّن دراسة وحتليل 

والسّنة  الكرمي  ال��ق��رآن  في  اإلن��ف��اق  نصوص 
احلقل  على  منطبقة  جندها  املطّهرة،  الّنبوّية 
منطبقة  ه��ي  كما  عليها،  وح��اّث��ة  السياسي 
بل  املستحّبة  النفقة  إذا  األخ��رى،  احلقول  على 
في  ُتنَفق  ألن  موّجهة  مثاًل،  كالّزكاة  الواجبة، 
وإّن  واإلص���الح،  اخلير  سبيل  وه��و  الل،  سبيل 
في مقّدمة مشاريع اخلير واإلصالح هو اإلصالح 
السياسي وتثقيف اإلنسان املسلم، وتعريف غير 
رة،  النّيِ املسلم بقيم اإلسالم ومبادئه السياسية 
وتصحيح  املعادين  وصّد شبهات  عنها  والدفاع 
للسالم  ُي��س��ي��ّئ��ون  ال��ذي��ن  ومفاهيم  أف��ك��ار 
بفهمهم وممارساتهم اخلاطئة بإسم اإلسالم.

احلركات  بها  نهضت  امل��ه��ام  ه��ذه  وك��ّل 
اجتاهاً  املّتجهة  اإلسالمية  السياسية  والكيانات 
فكرياً وثقافياً سليماً بشكل واسع ومعّمق. وغير 
هذا فإّن القضية السياسية قضية هاّمة وخطيرة 
واستقرار  اإلنسان  فسعادة  اأُلّم���ة.  حياة  في 
وردع  واملعرفة،  العلم  ونشر  وتقّدمه،  املجتمع 
وإقامة  وال��ف��س��اد،  اجل��رمي��ة  ومكافحة  الظلم 
ية والسالم، ونشر  العدل والعيش في ظالل احلّرِ
بطبيعة  مرتبط  ذلك  كّل  الفاضلة...  األخ��الق 
النظام السياسي، ووضع الكيانات السياسية في 

املجتمع.
وسلطة  صاحلة  سياسية  معارضة  بناء  إّن 
ووعي  سياسية  ثقافة  ووجود  صاحلة،  سياسية 
ويسير  املجتمع،  مصالح  يخدم  بّناء  سياسي 
باجّتاه القيم اإلسالمية السامية، واجب كفائي، 
التي  اإلنفاق  مصاديق  أحد  هو  فيه  واإلنفاق 
مصاديق  من  وهو  الكرمي،  القرآن  عليها  حّث 
والّتقوى«.  الِبّرِ  على  »وَتعاَوَنوا  تعالى:  قوله 
وغير ذلك، فَكم من ذوي الكفاءات والتفّوق من 
لظروفهم  دراساتهم  إكمال  من  ُحرموا  الطلبة 
ساء  جال والّنِ الّرِ الصعبة.. وكم من  اإلقتصادية 
ال��زواج  من  التمّكن  وع��دم  العزوبة  من  يعاني 
ضحايا  ه��م  وك���م  واحل���اج���ة،  ال��ف��ق��ر  بسبب 
احلروب واإلضطهاد والظلم، احملتاجني للغوث 

واملساعدة..
إّن اإلنتقال باإلنفاق من حصره في املجاالت 
التقليدية إلى اإلنفاق في موضوعات يتطّلبها 
حاجات  تعّقد  بعد  املعاصر،  اإلجتماعي  الوضع 
نشر  وآليات  املعلومات  تقنية  وتطّور  املجتمع 
املجتمع؛  إص���الح  ووس��ائ��ل  والثقافة  الفكر 
كإنشاء محّطات البّث التلفزيوني الفضائية، أو 
املسرح  تأسيس  أو  للنترنيت،  مواقع  تأسيس 
دور  أو  األف��الم،  وإنتاج  للتمثيل  مؤسسات  أو 
العزوبية  ملكافحة  وصناديق  والّنشر،  باعة  للّطِ

فعلية  حاجة  أصبحت  املعوزين،  الطلبة  وإعانة 
مشاكل  وحّل  اإلسالمية،  والثقافة  الفكر  لنشر 
واالنحطاط  والظلم  الفساد  ومكافحة  املجتمع، 
كما  املشاريع  ه��ذه  من  الكثير  إّن  السلوكي. 
لنشر  رة  متطّوِ وإجتماعية  علمية  وسائل  هي 
أن  فباإلمكان  اإلجتماعي،  واإلص��الح  اإلس��الم 
تعود مبردود مالي على األهداف ذاتها، شريطة 
الهدف  على  التجاري  اجلانب  فيها  يغلب  ال  أن 

اإلصالحي.
إستهالكي  بشكل  ُتنَفق  األموال  من  وَكْم 
على  مفّرقة  ُتعطى  التي  كالصدقات  ق،  ومتفّرِ
لهم  يحّوِ الذي  وبالشكل  واحملتاجني،  الفقراء 
لني،  متسّوِ طوابير  إلى  األحيان  من  كثير  في 
أو  واإلحسان،  الصدقة  إلنتظار  صفوفاً  يقفون 

ميّدون أيديهم لطلب العون واملساعدة؟
كالتبرعات  املنَفق،  امل��ال  يتحّول  ولكي 
ووصّية  والهدايا  والنذور  واألوق��اف  والهبات 
إلى  والّزكاة،  واخُلمس  والتبّرعات  املالية  ت  املّيِ
ماٍل ُمنتج، ويوّزع بشكل يحفظ كرامة احملتاج، 
اخليرية،  واألع��م��ال  املشاريع  حاجة  ي  يغّطِ أو 
إنتاجية  ومشاريع  صناديق  تأسيس  باإلمكان 
أرباحها  وإنفاق  تلك،  األموال  رؤوس  لتوظيف 
أجلها، وتوسيع دائرة  امُلنشأة من  في األهداف 
النفع  ذات  واإلنتاجية  اإلستثمارية  املشاريع 

اخليري العام.
وصناديق  خيرية  جمعيات  تأسيس  إّن 
لهم،  تيّسر  مبا  فيها  اجلميع  يساهم  تعاونية 
مشاكل  حّلِ  في  يساهم  كبير  رأسمال  ستجمع 
الرحمة  والبركة، ويجلب  اخلير  وينمي  املجتمع، 
»َمَثُل  الكرمية:  اآلية  تقول  اإللهي.  والرضوان 
َكَمَثِل   ِ الّلَ َسِبيِل  ِفي  أَْمَوالَُهْم  ُيْنِفُقوَن  اّلَِذيَن 
ٍة  ٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكِلّ ُسْنُبلٍَة ِماَئُة َحّبَ َحّبَ
ُ َواِسٌع َعِليٌم« )البقرة/  ُ ُيَضاِعُف مِلَْن َيَشاُء َوالّلَ َوالّلَ

.)261
مسألة  ف��ي  وخطيرة  ه��اّم��ة  مسألة  وث��ّم��ة 
غير  على  اإلنفاق  في  االنحياز  وهي  اإلنفاق، 
أسس أو موازين صحيحة، بل يتحّكم فيه عامل 
احملسوبية واملنسوبية وتبادل املنافع والقناعات 
أو  اإلقليمية  واالنتماءات  الشخصية،  واألمزجة 
اإلنتماءات  من  غيرها  أو  الطبقية،  أو  األسرية، 
نهت  فقد  صحيحة.  أسس  على  تقوم  ال  التي 
الشريعة اإلسالمية عن هذا التفريق واالنحياز، 
املجتمع  ومصلحة  احل��اج��ة  املقياس  وجعلت 
ومشروعية املجال الذي ُينَفق فيه. »وُقل اْعَمُلوا 
فَسيرى الُل َعَملَُكم وَرُسولُه وامُلْؤِمُنون« )التوبة/ 

.)105

اإلنفاق و االبتعاد عن ميادين التربية والثقافة والعلم

اخليانة على مفترق 
طريق املصالح املادية 

لنتوافق مع أطفالنا 
على قواعد سلوكية ناجحة

إذا كنت تستخدمين 
التهديد باستمرار 

للحصول على الطاعة، 
فسيتعلم طفلك أن 

يتجاهلك حتى تهدديه. 
إن التهديدات التي 

تُطلق في ثورة الغضب 
تكون غير إيجابية، كما 
أن رشوته تعلمه أيضًا 
أال يطيعك، حتى يكون 

السعر مالئمًا
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فرج اخلضري )*(

النائب  ذل��ك  وص��ال  قناة  في  »استفرغه«  ال��ذي  التصريح 
التكفيري القاعدي في البرملان الكويتي، واخلاص باملراقد املقدسة 
وهو أن  : )العتبات أبشرك راح تتكسر إن شاء الل العتبات هذه 
ركن مهم في  بل هو  ف��راغ،  يأت من  لم  أث��ر...(،  لها  لن يكون 
عقيدة الوهابية االستئصالية وهي )الهدم(، وقد طبقت عملياً 
1801م  سنة  ومنذ  فالوهابيون  املذهب،  هذا  تأسيس  بداية  منذ 
وهم يهاجمون مدينتي كربالء والنجف الشريفتني، وذلك لهدم 
املقامات املقدسة هناك، وقد جنحوا في حرق وهدم مقامي اإلمام 
احلسني وأخيه العباس )سالم الل عليهم( بعد أن نهبوا وسرقوا 
وجدران  خزائن  في  املوجودة  الذهب  وصفائح  واجلواهر  الكنوز 
األضرحة املباركة، وقاموا خالل هجومهم بقتل تسعة آالف مدني 
بني مسن وطفل وامرأة بشكل وحشي، وحاولوا هدم مقام اإلمام 
علي )عليه السالم( في النجف األشرف لكن أسوار وأهالي املدينة 
البشعة  التفاصيل  تذكر  املصادر  عشرات  وهناك  لهم،  تصدوا 
هدمهم  وكذلك  العراق(،  تاريخ  من  قرون  )أربعة  كتاب  مثل 
1925م  سنة  واملدينة  مكة  في  واألض��رح��ة  واملقامات  للمساجد 
وخاصة في البقيع الفرقد، الذي دفن فيه أكثر من عشرة آالف من 
النبي  التي هدمت، قبب ومقامات بنت  الصحابة، ومن األضرحة 
فاطمة الزهراء )صلوات الل عليهما وسالمه(، وأربعة من األئمة 
املعصومني وهم احلسن املجتبى وزين العابدين والباقر والصادق 
عم  وأبناء  وعمات  وأعمام  وج��دا  ووال��دا  عليهم(،  الل  )س��الم 
وزوجات الرسول األعظم )صلوات الل وسالمه عليهم(، ومرضعته، 
مباركاً في بالد احلجاز  تاريخياً  أكثر من 44 مسجداً  وكان هناك 
مت مسحها جميعاً من قبل الوهابية، وهناك كتاب قيم لألستاذ 
لهدم  ذرائع  )ال  بعنوان  وآخرين  كامل  عبدالل  د.عمر  )السني( 
آثار النبوة(، ينتقد ويناقش فيه علماء الوهابية املعاصرين حول 
أسباب وفتاوى هدم هذه الكنوز الدينية والتراثية والتاريخية، 
انقالب  من  خافوا  لكنهم  هدمه،  حاولوا  النبوي  املسجد  وحتى 

األمة اإلسالمية عليهم. 
الوهابية  ذراع  بتفجير  ه��ذا  يومنا  إل��ى  جرمهم  وام��ت��د 
العسكري )القاعدة( ملقام اإلمامني العسكريني صلوات الل عليهما 
في سامراء سنتي 2006م و2007م، وأصدر فقهاء الوهابية فتاوى 
حترض على تفجير باقي املقامات وخاصًة مقامات اإلمام احلسني 
الل  )صلوات  العباس  الفضل  وأبي  زينب  والسيدة  علي  واإلم��ام 
)ح.ع(،  الكويتي  ضمنهم  من  وكان  2007م  سنة  وذلك  عليهم( 
وأسسوا جلانا إنترنتية خليجية حتت إشراف طلبة جامعة محمد بن 
سعود وذلك لتطبيق هذا البرنامج اجلهنمي.  وبدأ الوهابيون 
التي  الكنانة  مصر  ففي  بلده،  في  كل  الهدم  فتاوى  بتطبيق 
املجيد(  )الفتح  كتابه  في  عبدالوهاب  بن  محمد  بكفرها  أفتى 
البدوي(،  )أحمد  بسيدي  يعتقدون  فيها  السنة  أهل  وذلك ألن 
فقد قام الوهابية هناك بهدم األضرحة ومنها اربعة أضرحة في 
منطقة )القليوب(، مما دعا مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر 
مفتي  وصرح  شرعاً(،  )محرمة  األفعال  هذه  بأن  بفتوى  يرد  أن 
الديار املصرية د.علي جمعة معلقاً : )يقطع الل يد كل من يطالب 
مطالبة  بعد  وذلك  السالم(،  عليه  احلسني  اإلمام  ضريح  بهدم 
الشهيد احلسني والسيدتني  املصريني بهدم مقامات  الوهابيني 

زينب ونفيسة سالم الل عليهم. 
والعراق  واليمن  ليبيا  في  الوهابي  الهدم  سعار  وانتشر 
والبحرين وغيرها... إلى أن وصل إلى الكويت، ليحيي ويجدد ما 
قام به الوهابية قبل سنوات من جرمية هدم مقام اخلضر )عليه 
الذي  الرافد  ذلك  هو  الوهابي  فاملذهب  إذا  فيلكا،  في  السالم( 
منطق  وهو  والتكفيري،  والطائفي  اخلطير  الطرح  هذا  يغذي 
أصحابه،  هم  وهؤالء  والذبح،  والنحر  والتفجير  واملسح  الهدم 

فماذا أنتم فاعلون..؟ 
السالم على احلسني وعلى علي بن احلسني وعلى أوالد احلسني 
وعلى أصحاب احلسني، صلوات الل عليهم واحلمدلل عدد ما حمده 

احلامدون.. 
)*( كاتب وناشط كويتي

احمد حسني/ الهدى:

اإلس��الم��ي  ال��ع��م��ل  جمعية  ع��ب��رت 
الشديد  قلقها  عن  البحرين  في  )أمل( 
حيال تدهور صحة أمينها العام سماحة 
احملفوظ.  علي  محمد  الشيخ  العالمة 
عن  مسبقا  ت���واردت  قد  أنباء  وكانت 
تدهور صحة سماحته وأكد هذه األنباء 
من  اجرائها   من  متكن  هاتفية  مكاملة 
قد  أن��ه  عائلته  أخ��ط��ر  حيث  السجن، 
املستشفى  إلى  عاجلة  بصورة  نقله  مت 
الصحي  وضعه  تدهور  إث��ر  العسكري 
فقدان  مع  ح��اد  لهبوط  تعرض  حيث 
لكنهم  السجن  لعيادة  ونقل  ت���وازن 
اضطروا لنقله بشكل عاجل للمستشفى 
احملفوظ  حسني  جنله  وقال  العسكري. 
والده مكث  ان  في صفحته في تويتر، 
قرابة 20 ساعة في املستشفى العسكري 
وخضع خاللها لفحوصات عاجلة لكنه لم 

ُيطلع على النتائج. 
قضى  سماحته  أن  بالذكر  وجدير 
زهاء 22 عاما في الغربة القسرية خارج 
البحرين وعاد للبحرين في عام 2001 بعد 

ويكمل  الوطني.  العمل  ميثاق  إع��الن 
السنة  قرابة  احملفوظ  العالمة  سماحة 
في سجن احلوض اجلاف هو ومجموعة 
م��ن ق��ي��ادات وك���وادر  جمعية )أم��ل( 
رسمي  سياسي  جتمع  تعتبرأول  التي 
يحاكم  اخلليج  ومنطقة  البحرين  في 
بأحكام  انتهت  عسكرية  محكمة  في 
على  س��ن��وات  العشر  ب��ني  م��ا  ت��ت��راوح 
األمني العام مع خمسة آخرين، واخلمس 
سنوات على ثمانية آخرين . من جانبها  
اكدت جمعية )أمل( مجددا سوء الوضع 
نقل  ال��ذي  )ج��و(  سجن  في  االنساني 
سجن  في  كانو  الذين  معتقولها  اليه 
تردي  ال��ى  باالضافة  اجل��اف،  احل��وض 
االوضاع الصحية ملعظم كوارد و قيادي 
اجلمعية في السجن املذكور. وقال بيان 
تلقت )الهدى( نسخة منه، أن » أالخبار 
الصحية  احلالة  تردي  توضح   املؤكدة، 
وعلى  اجلمعية  معتقلي  م��ن  ل��ع��دد 
العالمة  العام  األم��ني  سماحة  رأسهم  
حالته  تدهورت  الذي   احملفوظ  الشيخ 
السجن من سجن  الى  الصحية قبل نقله 
احلوض اجلاف و لم يسمح له بنقل اي 

في  وض��ع  كما  مالبسه  او  ادويته  من 
زنزانة منفصلة عن رفاقه مع 4 أشخاص 
البيان   اشار  ».كما  الزيارة  عنه  منعت  و 
للسيد  الصحية  األوض���اع  ت��ردي   « ال��ى 
من مرض  يعاني  الذي  املوسوي  مهدي 
يحتاج  ه��و  لذلك  و  القلب  ف��ي  مزمن 
باقي  حالة  ع��ن  فضال  خ��اص��ة،  لعناية 
املعتقلني« واوضح البيان  » لم يكتفي 
البحريني باطالق احكام جائرة  النظام 
االسالمي  العمل  جمعية  معتقلي  على 
أبسط  م��ن  حرمانهم  ف��ي  يستمر  ب��ل 
ح��ق��وق��ه��م االن��س��ان��ي��ة األس��اس��ي��ة«. 
املعارضة  السياسية  اجلمعيات  وأصدرت 
الوطني،  التجمع  وعد،  الوفاق،  )أمل، 
حّملت  بيانا  اإلخ��اء(  القومي،  التجمع 
فيه السلطة مسؤولية حدوث أي مكروه 
ينتج  قد  وما  احملفوظ،  الشيخ  للعالمة 
من ردة فعل شعبية نتيجة عدم توفير 
كما  لسماحته،  املناسب  للعالج  السلطة 
الرموز  وس��راح  سراحه  بإطالق  طالبت 
معتقلي  باعتبارهم  املعتقلني  وكافة 
رأي واعتقالهم يخالف املواثيق الدولية 

املوقعة عليها البحرين.

اجلمعيات املعارضة حّملت آل خليفة  مسؤولية أي مكروه يتعرض له

البحرين: قلق شعبي بعد تدهور صحة العاّلمة احملفوظ

مفتي مصر محذرا التيار الوهابي التكفيري: 
ايها اللئام .. سنقطع اليد التي متتد ملقام احلسني )عليه السالم(

تكسير العتبات 
املقدسة .. والوهابية !

الهدى/ متابعات:

الشيخ  املصرية  ال��دي��ار  مفتي  هاجم 
الدكتور علي جمعة الوهابيني التكفيريني 
الذين يدعون الى مراقد  قبور أهل البيت 
العلماء  وقبور  الصاحلني  الل  وأولياء  )ع( 
الدعوات  هذه  واصفا  املنتجبني،  املتقني 
وتشويه  فهم  وس��وء  قلب  »عمى  بانها 
لالسالم ودعوة الى الغلو«. وقال جمعة في 
خطبة له أمس االول، أمام جموع املصلني: ان 
رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم علمنا ان 
العنف الذي تتعرض له بعض االضرحة هو 
خروج عن الدين والعقل واالنسانية بدعوى 

ان من يقوم بهذا العنف هو انسان جاهل 
فّسر حديثا ما على معنى معني لم يفهمه 
)اتخذوا  فاحلديث  الشكل،  بهذا  العلماء 
قبور انبيائهم وصاحليهم مساجد( فسره 
املسجد  ولكن  اجلامع  هو  املسجد  ان  على 
هناك  نعم  واضاف:  السجود.  موضع  هو 
لقبورها،  فسجدت  أنبياءها  عبدت  امم 
واحلبيب  املصطفى  النبي  امة  برأ  الل  لكن 
ذلك.واستنكر  فيها  يحدث  ان  املجتبى 
التكفيريني   اح��د  تصريح  جمعة  الشيخ 
احلسني  االم��ام  ضريح  هدم  الى  بالدعوة 
عليه  ردا  وقال  القاهرة،  في  السالم  عليه 
سيدنا  هل  املغرور،  االغر  املسكني  ايها   :

احلسني عليه السالم وثن؟!.ومضى قائال: 
بالشرك  املسلمني  اشخاص يتهمون  هناك 
ويتهمون االضرحة بالوثنية رغم ان النبي 
)ص( مع ابي بكر وعمر في ضريح كبير !؟، 
الضريح،  هذا  هدم  نريد  قال  من  وهناك 
فلنرد عليه بالقول: اخرس، قطع الل لسانك 
ويديك ورجليك، ايها الوغد اللئيم، أتريد 
ان تعتدي على سيد املرسلني؟ حسبنا الل 

ونعم الوكيل. 
محامي  طالب  مختلف،  سياق  وف��ي 
احلكمة  قناة  رئيس  بضم  جمعة  املفتي 
عبدالوارث  وس��ام  الوهابية   الفضائية 
املفتي  من  املرفوعة  والقذف  السب  لقضية 

ضد الشيخ ابو اسحاق احلويني، فيما نظم 
علماء االزهر وائمة وزارة االوقاف والطرق 
االشراف، وقفة تضامنية  ونقابة  الصوفية 
مع مفتي مصر ضد هجمات السلفيني عليه  
. كما اعلن مكتب رسالة االزهر الذي يرأسه 
الدكتور اسامة االزهري عن تنظيم الوقفة 
وحضرها  اجلمهورية،  مفتي  مع  تضامنا 
عدد كبير من القيادات الدينية والشعبية، 
ملا  استنكارهم  ع��ن  االزه���ر  طلبة  ليعبر 
له  املخزية، وما يتعرض  وصفوه باالحداث 
بعض  قبل  من  وشتائم  سباب  من  املفتي 
شيوخ التيار السلفي على الهواء في برامج 

فضائية.

علي اجلمري/ الهدى:

عالمات  اث��ار  تصريح  ف��ي 
التعجب والسخرية في آن معاً، 
البحريني  الشعب  ابناء  ل��دى 
وامل����راق����ب����ني ال��س��ي��اس��ي��ني 
املنطقة  ف���ي  واحل��ق��وق��ي��ني 
البحرين  حاكم  قال  والعالم،  
أن  ث��ان��ي  آل  عيسى  ب��ن  حمد 
التاريخ  عبر  املصرية  »الثورات 
العربية  للشعوب  إلهام  مصدر 
استفادت جميعها من دروسها 
االيجابية«. يأتي ذلك في وقت 
منذ  آخليفة  ن��ظ��ام  ي��واص��ل 
اللحظة  ولغاية  ع��دى  شهور 
الشعب  لثورة  الوحشي  قمعه 
مستعينا  السلمية،  البحريني 
من  وجحافل  سعودية  بقوات 
اجلنسيات  متعددوا  مرتزقة 
وتعذيب  واع��ت��ق��ال  قتل  ف��ي 
بني  تفريق  ودون  احملتجني 
رجل وأنرأة وطفل وطاعن في 
كان  خليفة  آل  أن  كما  السن. 
من اشد املساندين حلاكم حني 
بثوره  خلعه  ماقبل  الى  مبارك 
الشعب املصري بأيام معدودة.

خليفة  آل  تصريح  وج���اء 

االنباء  وكاالت  مانقلته  بحسب 
لدى  االثنني  املصرية  والصحف 
ولقاءه احلاكم  القاهرة  زيارته 
املشير  الثورة  بعد  السعكري 
اكد  حيث  ط��ن��ط��اوي،  حسني 
هو  ملصر  ال��ع��رب��ي  »ال����دور  أن 
وأن  التاريخ  عبر  ري��ادي  دور 
التاريخ  عبر  املصرية  الثورات 
العربية  للشعوب  إلهام  مصدر 
دروسها  من  اجلميع  استفادت 
تبادل  أن��ه  مضيفا  االيجابية« 
وجهات  طنطاوي  املشير  »مع 
مختلف  ب��خ��ص��وص  ال��ن��ظ��ر 
والعربية  الثنائية  القضايا 
موضع  وال��ق��ض��اي��ا  وال��دول��ي��ة 
ومسيرة  ال��ب��ل��دي��ن  اه��ت��م��ام 

السالم في الشرق األوسط ».
حزب التحرير: 

»عميل صهيوني«
م����ن ج���ان���ب���ه���م ط��ال��ب 
البحرين  حاكم  من  مصريون 
ب���ال���ع���ودة إل�����ى ب�����اله م���رة 
»العميل  ب�  واصفينه  أخ��رى، 
الطاهر  وق���ال  الصهيوني«. 
ال��ه��اش��م��ي ن��ق��ي��ب اإلش����راف 
العليا  الهيئة  وعضو  بالبحيرة 

ألل  رسالة  في  التحرير  حل��زب 
خليفة : »ال مرحبا بك في مصر 
شعبه«. بدماء  يده  تلوثت  ملن 
ان��ت��ق��ادات  الهاشمي  ووج���ه 
الذعة  إلى حاكم  البحرين علي 
خلفية القمع املمنهج ضد شعب 
البحرين، واعتبر بان زيارته إلي 
قبل  من  بها  مرحب  »غير  مصر 
ثوار و أحرار الشعب  املصري« .
وجاءت زيارة آل خليفة الى 
القاهرة بعد ايام من زيارة قام 
وفد ميثل طيفا من اجلمعيات 
املعارضة  البحرينية  السياسية 
ل��ق��اءات  وعقدها  م��ص��ر،  ال��ى 
ال��ق��وى  مختلف  م��ع  مكثفة 
والتي  م��ص��ر،  ف��ي  واالح����زاب 
عبرت بشكل واضح عن دعمها 
الكامل لثورة الشعب البحريني 
وتقرير  حقوقه  نيل  سبيل  في 
االسياق  ه��ذ  وف��ي  م��ص��ي��ره. 
جمعية  ف���ي  ال��ق��ي��ادي  ق���ال 
ال��ع��م��ل اإلس���الم���ي االس��ت��اذ 
في  شارك  الذي  الصباغ  هشام 
لقاءات القاهرة أن »  اإلدعاءات 
املمنهج  والتحريض  الكاذبة 
وقيمها   البحرين  ث���ورة  ض��د 
بعد  القاهرة،  في  تكسرت  قد 

للقوى  واملكثف  البارز  النشاط 
البحرينية  الوطنية  االسالمية 
».وأض�������اف« ن��ح��ن ه��ن��ا في 
غيرها  وف��ي  ال��ي��وم  ال��ق��اه��رة 
شعبنا  صوت  نوصل  لكي  غدا، 
ميوت  ال  ول��ك��ي  ومظلوميته 
الشعب البحريني دون أن يبالي 
ويدري بذلك أحد، نحن هنا في 
عاصمة الثورات العربية نكثف 
في  األخ��وة  بقية  مع  جهودنا 
عواصم دول العالم في بيروت 
دول  وباقي  ولندن  والقاهرة 
لنقوم  وغيرها  وامريكا  اوربا  
شعب  أجل  من  تكاملية  بإدوار 
».مضيفا  وقضيته  البحرين 
وليبيا  تونس  في  سنكون    «
املنتصرة.  ال��ث��ورات  ع��واص��م 
ونحن نقولها : إن باراك أوباما 
الثورات  ربيع  بإنتهاء  قد هنأ 
العربية، ونحن نقول له إنتهى 
ال��ث��ورات  ولكن  الربيع  فصل 
وسندخل  مستمرة  العربية 
العربية  ال��ث��ورات  خريف  ف��ي 
ري��اح  تصل  وس��وف  وشتائه، 
قريباً  امللكية  للنظمة  التغيير 
احلكومات  تلك  تطبق  لم  إذا 

الدميقراطية في بالدها ».

تونس/ وكاالت:

التونسيني  النشطاء  مئات  نظم 
أمس االول، وقفة أمام السفارة البحرينية 
بتونس تنديداً بالقمع الذي يتعرض له 
الشعب. مؤكدين وقوفهم ومساندتهم 
التدخل  وراف��ض��ني  البحرينية  للثورة 
الفتات  املتظاهرون  السعودي.ورفع 
كما  البحريني.  الشعب  م��ع  تضامنية 
ميارسه   ال��ذي  والتنكيل  بالقمع  ن��ددوا 
النظام البحريني والسعودي بحق شعب 
املرزوقي رئيس  . وردد منصف  البحرين 
الذي  اجلمهورية  أجل  من  املؤمتر  حزب 
االنتخابات  في  الثالثة  املرتبة  في  حل 

حرة  بحرين   «  : قائال  بتونس،  االخيرة 
حرة ونظام آل خليفة برة«، مضيفاً أن »ما 
وقمع  وفساد  ظلم  من  تونس  في  حدث 
أن  املرزوقي  وأوضح  البحرين«  في  حدث 
على  اللعب  »يحاول  البحريني  النظام 
»الثورة  أن  الفتنة الطائفية« مشيراً  وتر 
بعيدا  العربية  الثورات  تدعم  التونسية 
عن التوجهات الطائفية«. وتابع أن » ما 
هي  بل  وشيعة  سنة  قضية  ليس  يحدث 
قضية شعوب عربية حتت الدكتاتوريات« 
الطغاة  ضد  معارضة  »ه��ذه  أن  وأوض��ح 
وليس لها بعد طائفي، و معركة الشعب 
الشعب  معركة  من  جزء  هي  البحريني 

التونسي الثائر«. 

الهدى/ متابعات:

الذي  التحرير،  ح��زب  ب��دأ 
آل  مؤسسة  ع��ام  أم��ني  أس��س��ه 
الهاشمي  الطاهر  )ع(  البيت 
ود.أح���م���د ال��ن��ف��ي��س، ح��راك��ه 
حزب  ك��أول  رسميا  السياسي 
سياسي  للشيعة في مصر، بعد 
املوافقة  إخطار  أخيرا  تسلمه 
العليا  الهيئة  من  تشكيله  على 
لشؤون األحزاب. وقال الهاشمي 
مطلع  ب��ه  ادل���ى  يتصريح  ف 

االس��ب��وع اجل����اري، إن احل��زب 
والعدالة  احل��ري��ة  راي���ة  ي��رف��ع 
وينظر  وال��وح��دة،  االجتماعية 
ذات  دولة  باعتبارها  مصر  الى 
ولكن  واسالمية،  عربية  هوية 
من  ليست  العربية  هويتها 
منطلق عرقي وامنا من منطلق 
ليس  اسالمية  وكذلك  حضاري، 
من منطلق عقائدي فقط وامنا 
من منطلق حضاري، لتستوعب 
جميع التنوعات وتصهرها فى 

بوتقتها احلضارية. 

يؤمن  احل��زب  إن  وأض���اف 
السياسية  امل��واط��ن  حرية  ب��أن 
يؤطرها  والعقائدية  والفكرية 
ك��م��ا تشمل  اآلخ����ر،  اح���ت���رام 
مبفهومها  االجتماعية  العدالة 
العمل  ف��ي  واحل����ق  ال��ش��ام��ل 
وال��س��ك��ن وال���ع���الج وت��ك��اف��ؤ 
الكفاءة  ت��ك��ون  وأن  ال��ف��رص 
الترقي  سبل  هي  واالجتهاد 
مفهوم  وحتقيق  االجتماعي 
على  متييز  دون  من  املواطنة 
او  مذهبي  أو  دي��ن��ي  اس���اس 

احلفاظ  مع  طبقي،  او  عرقي 
الداخلية  ال��وط��ن  وح��دة  على 
ب���اح���ت���رام ج��م��ي��ع ت��ن��وع��ات��ه 
االجتماعية  العدالة  وتطبيق 
ووحدة الهدف، وكذلك الوحدة 
التاريخ  رف���اق  م��ع  االقليمية 
العربية  االم���ة  ف��ي  وامل��ص��ي��ر 
االفريقية،  والقارة  واالسالمية 
ال��ى وح��دة تشمل كل  وص��وال 
انصار التحرر الوطني واالنحياز 
وجه هيمنة  في  للمستضعفني 

االستعمار في العالم. 

الهدى/ متابعات:

بعض  ال��غ��اء  تركيا  ت��واص��ل 
فرضت   التي  العلمانية  القوانني 
املسلمني  سكانها  ح��ي��اة  لتحكم 
لدينهم  خ��الف��ا  ع��ق��ود،  ع��دة  م��ن 
وثقافتهم وتقاليدهم االجتماعية 

. فبعد السماح للمحجبات بالدخول 
إل��ى امل���دارس واجل��ام��ع��ات، متكن 
في  حريتهم  م��ن  ت��رك��ي��ا  ط��ف��ال 
تعلم القرآن الكرمي، على إثر القرار 
احلكومة  أصدرته  ال��ذي  ال���وزاري 

التركية مؤخرا.
لألهل  اجلديد  القرار  ويسمح 

رسمي  بشكل  أطفالهم  ب��إرس��ال 
الكرمي،  القرآن  تعليم  مدارس  إلى 
مرحلة  أو  س��ن  ب��أي  التقيد  دون 
حتت  طفل  كل  كان  بعدما  عمرية، 
تعلم  من  رسميا  مُينع  عاما   15 سن 
القرآن الكرمي الى درجة  أن مدارس 
أغلقت  كانت   حكومية  اسالمية  
واإلعدادية.  االبتدائية  مراحلها 
األم��ن  مجلس  م���ن   ق���رار  وح���رم 
حقبة  خ���الل   ، ال��ت��رك��ي  ال��ق��وم��ي 
من  التركية  األس���ر  العلمانيني، 

حتفيظ أطفالهم القرآن الكرمي
ويقول  رئيس جمعية خريجي 
صالح   ، تركيا  في  الشريعة  كلية 
مخالفة  عقوبات  أن  يازجي،  الدين 
القوانني العلمانية كانت تصل في 
إضافة  اإلع��دام،  إلى  سنوات مضت 
مراكز  في  والتعذيب  السجن  إلى 
القوانني  هذه  أن  مؤكدا  الشرطة، 
الصارمة لم حتل دون إرسال األهالي 
القرآن.  لتعلم  السر  في  أطفالهم 
وتشير ابنته رابية يازجيالبالغة من 
العمر 19 عاما، أن القانون اجلديد، 

منط  يغير  لن  فإنه  أهميته  رغ��م 
ويحتاج  مباشرة،  الكثيرين  عيش 
معه  ال��ن��اس  ليتعايش  وق��ت  إل��ى 
قائلة: »إن مبادئ العلمانية غرست 
األطفال،  من  العديد  قلوب  داخل 
له عالقة  فأصبحوا يرون أن كل ما 
بالدين هو ضد الدولة !؟ ». حتكي 
خالل  وصديقاتها  هي  تعايشه  ما 
من  الكرمي  بالقرآن  خاصة  ن��دوات 
املسنات  النساء  العديد من  مشاهد 
هؤالء  يرون  عندما  بحرقة  يبكني 
الشابات وقد تعلمن قراءة القرآن، 
ف��ي ح��ني أن��ه��ن ح��رم��ن م��ن ذل��ك، 
قائلة: »كان تعلم القرآن جرمية في 
ُيطردن  كن  إنهن  حتى  زمانهن، 
وُيضربن«.وتصف  اجل��وام��ع  م��ن 
وهي  نفسية،  أزم��ة  عاشت  كيف 
طفلة عندما لم يكن عقلها الصغير 
التناقض بني ما تسمعه  يستوعب 
الكرمي  القرآن  كون  عن  املنزل  في 
اخلارج  في  يتداول  وعما  معجزة، 
يستحق  ذنب  هو  تعليمه  أن  من 

العقاب.

الغاء قانون علماني كان مينع ذلك

تركيا تسمح بتعليم القرآن لألطفال

إشهار )حزب التحرير( ..كأول حزب لشيعة مصر

تصريح عجيب من حاكم  البحرين املستبد:

الثورات املصرية مصدر إلهام للشعوب العربية!
رئيس حزب املؤمتر التونسي: 

ما يحدث في البحرين ثورة ضد طاغية ظالم
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عمار كاظم

اإلنسان،  على  مسؤوليتني  اإلسالم  ثبت 
نفسه  عن  مسؤوالً  جتعله  فردية  مسؤولية 
ألقى  ول��و  بصيرة  نفسه  على  اإلن��س��ان  )ب��ل 
معاذيره(، ومسؤوالً عن كل ما يصدر عنه من 
أمام الل ومحاسبا بني  أو فعل، مسؤوال  قول 
يوم  واجل��زاء  العدل  يوم  القيامة  يوم  يديه 

الكشف والوفاء. 
ويدعو  الضمير  سلطة  ي��رب��ي  اإلس���الم 
الل  يدي  بني  نفسه  يحاسب  أن  الى  اإلنسان 
تعالى ويشعرها بالتقصير واملسؤولية ويصحح 
مواقفه السلبية من تلقاء نفسه ويكون رقيبا 
أين  من  بيده  الذي  املال  عن  مسؤوال  عليها، 
كسبه وكيف أنفقه ولم ادخره، ومسؤوال عن 
علمه وما وهبه الل من طاقة العلم واملعرفة، 
العلم هل خلير  استخدام  كيفية  عن  مسؤوال 
والضرر  للفساد  سخره  أم  استعمله  اإلنسان 
مكاسب  واح��ت��واء  واالس��ت��ق��الل  والتخريب 
الدنيا، ومسؤوال عما وهبه الل من عقل وذكاء، 
الطاقة  هذه  استخدام  كيفية  عن  ومسؤوال 
ونصب  واملكر  والتحايل  واالنحراف  للتضليل 
الهدى  ملعرفة  أم  استخدمه  الشيطان  حبائل 
بها  وااله��ت��داء  وإصالحها  النفس  وتقومي 
وهبها  التي  القوة  عن  ومسؤوال  السير،  في 
تصرف  وكيف  استخدمها  كيف  إياها  الل 
للطاعة  أم  استخدمها  وال��ع��دوان  للمعصية 
وفي مجال اخلير وظفها، ومسؤوالً عما وهبه 
فهو  اجتماعية،  ومكانة  وجاه  سلطة  من  الل 
استخدام  كيفية  عن  كله  ذل��ك  عن  مسؤول 
وحتقيق  أللتسلط   ، ،وم��ق��ام��ه  سلطته 
 ، اآلخرين  على  والتعالي  الشخصية  املكاسب 
والتقومي  والهداية  للصالح  استخدمها  أم 
الل  الذي وهبه  واللسان  تعالى.   والطاعة لل 
العظيمة  القدرة  هذه  استخدم  كيف  تعالى 
للنطق بكلمة اخلير واإلصالح والعلم النافع أم 
للتضليل والكذب واالغتياب وضرب اآلخرين .  
وكيف  استخدمها  كيف  العني  عن  ومسؤوال 
استخدمه  كيف  السمع  عن  سخرها، ومسؤوال 
للكذب واللهو والغناء والفحش وكلمة الضالل 
أم لسماع كلمة الهدى والعلم النافع واملوعظة 
احلسنة )إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 

كان عنه مسؤوال(. 
رتب اإلسالم املسؤولية فكل إنسان مسؤول 
عما في يده، وعما حتت يده، فالراعي مسؤول 
عن رعيته، واألب مسؤول عن أبنائه، والرئيس 

راع  )كلكم  وهكذا  مرؤوسيه..  عن  مسؤول 
وكلكم مسؤول عن رعيته( فال عمل وال تنظيم 
للحياة بال مسؤولية وكما أن اإلنسان مسؤول 
عن نفسه وعمله فهو يحمل مسؤولية اإلصالح 
االجتماعي ومقاومة الفساد كل أنواع الفساد 
األخالقي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي 
اإلصالح  في  واجبه  ويتحمل  مسؤول  فالكل 
ال��ش��ع��ب،  ن����واب  إن  ال��ف��س��اد.  وم��ق��اوم��ة 
مفاصل  وع��م��وم  احلكومة  ف��ي  وامل��س��ؤول��ني 
عليهم مسؤولية عظيمة في تكريس  الدولة، 
من  الكثير  وأمامهم  واملساواة  والعدل  احلق 
التحديات والقضايا املهمة الجنازها ، وهي لن 
واإلحساس  النوايا  وحسن  بالتعاون  اال  تنجز 
باملسؤولية واعتماد احلوار البناء لبلوغ الرأي 
األصوب وتغليب املصلحة العامة على املصلحة 
التسامي  نحو  مخلصة  وب����إرادة    ، اخلاصة 
متطلعني  وطموحاتنا،  بأهدافنا  واالرتقاء 
االختالف،  محل  التعاون  فيه  يحل  غد  إل��ى 
والتعاون والصداقة بني السلطتني التنفيذية 
غير  في  األم��ور  تسير  ال  حتى  والتشريعية 
االستحقاقات  وتضيع  نتمناه  الذي  الطريق 
املستهدفة والتي ينتظرها الشعب  في زحمة 
اخلالفات واألزمات السياسية، فالتعاون حوار 
من  املأمول  بلوغ  أجل  من  دؤوب  وعمل  خالق 
والنزاع والتصارع  واجلدل  الغايات واملقاصد 
العقيم  مدعاة للخذالن والتخلف وإثارة أجواء 

التشنج والتجاذب والتوتر الذي ال طائل منه 
إليه هذه األمور من نتائج ال  وما قد تنتهي 

ميكن ملخلص أن يتجاهل جسامة عواقبها. 
العقل  حتكيم  اجلميع   من  امل��أم��ؤل  إن 
السابقة،  جت��ارب��ن��ا  ت��ق��ومي  ف��ي  وال��ض��م��ي��ر 
إل��ى م��ا ي��ج��ري حولنا،  ال��واع��ي  واالل��ت��ف��ات 
استخالصا للدروس والعبر في رسم املستقبل، 
وأمن  وح��دة  على  احملافظة  ذلك  في  رائدنا 
واستقرار البلد وخدمة الشعب ودعم  وتطوير 
مواجهة   ، اجلديد  ال��ع��راق  ومسيرة  جتربة 
أن  إلى  يدعونا  ما  وهو    ، املاثلة  التحديات 
فيما  امليزان  هي  دائما  االهداف  هذه  تكون 
ننوي ونقول ونعمل، وذلك اليتم اال  بالثقة 
في  والدور  املسؤولية  وخطورة   حجم  ووعي 
وآثارها  تبعاتها  بكل  املرحلة  ه��ذه  جت��اوز 
وخدمة  الوطن  بناء  عنوانها  صفحة  وفتح 
البناء  العمل  إلى  جميعا  فيها  نتفرغ  الناس 
به  واالرتقاء  موقعه  من  كل  ببلدنا  للنهوض 
بالتعاون  ونحن  يستحقها  التي  املكانة  إلى 
عليه  والتوكل  الل  ب��إذن  النوايا.  واخ��الص 

وبعونه قادرون على ذلك . 
بلدنا  ع��ل��ى   يعم  أن  تعالى  الل  ن��س��أل 
وشعبنا بنعمة األمن واألمان ويدفع عنا شرور 
الفتنة والشقاق والفرقة واخلالف وأن يكون 
احلوار رائدنا بروح من اإلخاء واملودة جلميع 

أبناء الوطن. 

الرقابة الذاتية.. حصن لألمانممثلو الشعب  .. واملسؤولية
لطيف القصاب

غالبا ما يثير مفهوم الرقابة اخلوف في 
النفوس، ملا يضعه من محددات على السلوك 
وفقدان  الضيق  مشاعر  تلقائيا  عنها  تتولد 
مورد  في   – اإلنسان  فيرفض  واالمان  الراحة 
ما  عدا  ما  وتفصيال  جملة  الرقابة   - االختيار 
مراقبة  أي  الذاتية  بالرقابة  تسميته  ميكن 
مستوى  على  هذا  بنفسه.  لنفسه  اإلنسان 
مغايرا  منحى  تأخذ  الرقابة  أن  غير  الفرد، 
في  وتتحول  العام  االجتماعي  الشأن  في 
ال  واالم��ان  للراحة  مصدر  إل��ى  كثيرة  احيان 
الرقابة  ان  على  اجماع  شبه  فثمة  العكس، 
والعنصر  النظام،  على  احلفاظ  جوهر  متثل 
املخاطر  من  ردع��ه  يجب  ما  ردع  في  الفعال 
البشرية  املجتمعات  تواجه  التي  والتحديات 
باستمرار، وال ميكن لهذه الرقابة اال أن تثمر 
عن نتائج طيبة حينما يكون ميدانها العمل 
على منع انتشار اجلرائم واالمراض والفوضى 
داخل املجتمع، وفي متابعة تشريع وتطبيق 
آفات  من  واحل��د   ، والتشريعات  القوانني 
هو  مما  ذلك  ونحو  واالداري،  املالي  الفساد 

موجود في صلب اعمال الدول العصرية.

 في امليدان السياسي تعد الرقابة ضرورة 
يكون  وح��ني  واالص��الح  للتغيير  منها  الب��د 
السلطة  بسدة  الفعلي  املاسك  هو  السياسي 
من  الذاتية  الرقابة  اثر  وينتفي  الرقابية، 
االستحواذ  في  الرغبة  لديه  وتتغول  نفسه 
رقابة  وج��ود  من  حينئذ  فالبد  واالستئثار 
املصلحة  على  حفظا  السياسي،  هذا  على  ما 
باهظة  ك���وارث  حل���دوث  وجتنبا  ال��ع��ام��ة، 
ن���وع وطبيعة  م��ا ه��و  ول��ك��ن  ال��ت��ك��ال��ي��ف. 
مسار  اعادة  شأنها  من  التي  الرقابية  االليات 
جادة  إلى  عام  بشكل  والسياسة  السياسيني 
التساؤل  ه��ذا  على  اجل���واب  ان  ال��ص��واب؟ 
يستدعي االتيان مبثال لبلد يعاني من وطأة 
شاذ  هو  ما  وتشخيص  السياسية  الفوضى 
به  اخلاصة  الشاذة  ظروفه  بلد  فلكل  فيه، 
من  اخرى  أمكنة  في  طبيعية  تعد  قد  التي 
تصحيح  في  املعتادة  طرقه  بلد  ولكل  العالم 

اعوجاجات مسارات االحداث فيه. 
السياسية  األط��ر  إل��ى  يعمد  من  هناك 
إلى  يلجأ  من  وهناك  السلمية  والقانونية 
يراهن  من  وهناك  الشعبية  والقوة  العنف 
بحسب  وكل  االجنبية،  القوى  تدخالت  على 
طبيعة نظامه السياسي وسايكولوجية شعبه 

االجتماعية وظروفه الداخلية واخلارجية. 
السياسية  التجربة  ت��زال  ال  العراق  في 
ويكتنف  عارمة  فوضى  في  مت��وج  املعاشة 
جميع  ب��إق��رار  مفاصلها  من  العديد  اخلطأ 
التجربة  ه��ذه  ان��ص��ار  م��ن  حتى  املنصفني 
العنف  إل��ى  اللجوء  ان  بيد  املستميتني، 
حتولت  باالجنبي  االستنجاد  او  الداخلي 
بالنسبة  ومم��ج��وج��ة  عقيمة  خ��ي��ارات  إل��ى 
مقابل  في  الشعب  اف��راد  من  األكبر  للعدد 
الدستور  وهو  اجلديد  املتغير  إلى  االحتكام 
بدول  اسوة  السياسية  العملية  ملجمل  املنظم 
املؤسسات والقانون، لكن ثمة من يشكك في 
الواقع  جدوى هذا التوجه آخذا في االعتبار 
السياسية  القيادات  بخرق  احلافل  العملي 
العراقي  الدستور  كتابة  على  تتالت  التي 
شبه  نحو  وعلى  بنوده  من  للكثير  ال��دائ��م 
عملت  التي  القضائية  الدعاوى  وما  مستمر. 
على حتريكها  مؤخرا مجموعة من مؤسسات 
النيابي  العمل  معطلي  ضد  املدني  املجتمع 
يستحقونها،  ال  بامتيازات  واملستفردين 
الطواقم  من  فساد  قضايا  في  واملتورطني 
السياسية احلاكمة اال خطوة عملية مهمة على 

هذا الصعيد سيكون لها ما بعدها. 

عادل اجلبوري

االحداث التي شهدها في االونة االخيرة  
تشير  ديالى،   التابع حملافظة  قضاء خانقني 
مبا اليقبل الشك الى ان االزمات بني احلكومة 
في  احمللية  واحلكومة  بغداد  في  االحتادية 
اربيل اكبر من ان حتلها وحتتويها وحتلحلها 
مبا  وتشير  ووساطات،  ولقاءات  اجتماعات 
ان  الى  والسجال  واجل��دل  النقاش  اليحتمل 
اعقد بكثير مما  املتنازع عليها  املناطق  ملف 
يفترض ويتصور البعض، وان املادة 140 من 
هي  ما  بقدر  احلل  المتثل  العراقي  الدستور 
اشبه بعقار مسكن يخفف االالم لكنه اليقضي 

على الداء !.
احلكومة  ام��رت  التي  الكردية  االع��الم 
املباني احلكومية  بأنزالها من على  االحتادية 
وغير احلكومية والشوارع في مدينة خانقني 
لم  ه��ذا  احلكومة  وق���رار  حديثا،  ترفع  ل��م 
لم  االمر  في  واجلديد  نوعه.  من  االول  يكن 
بغداد  بني  االخير  التصعيد  عن  مبعزل  يكن 
واربيل على خلفية اتهامات احلكومة الكردية 
تعهد  التي  التزاماته  عن  بالتنصل  للمالكي 
احلكومة  لتشكيل  الثقة  منحه  قبيل  بها 
لها  االخير  واتهامات  املاضي،  العام  نهاية 

بالتجاوز على الدستور.
االزمة بني بغداد واربيل هي في الواقع 
الواسع  عنوانها  اكبر،  عراقية  ازمة  من  جزء 
العريض »غياب الثقة«، بيد ان ايقاعها اخذ 
القالئل  االسابيع  خالل  اخر  بعد  يوما  يزداد 
النفط  عقود  بشأن  التصعيد  بعد  املاضية، 
الكردية مع الشركات االجنبية، وتواجد قوات 
حدود  خارج  مناطق  في  الكردية  البيشمركة 
االقليم، والضغوطات لالسراع بتطبيق املادة 
املتنازع  باملناطق  املتعلقة  الدستور  من   140
بأنزال  ال���وزراء  رئيس  ق��رار  واخيرا  عليها، 
املباني في قضاء خانقني،  الكردي من  العلم 
ناهيك عن ما يسميه البعض بالتمدد الكردي 
غير املقبول في محافظتي كركوك واملوصل، 
والتي  عليها،  املتنازع  املناطق  في  وحتديدا 
الفرقاء،  بني  واختالف  خالف  موضع  مازالت 
الدولة  امل��ت��ك��ررة الق��ام��ة  ال��دع��وات  وك��ذل��ك 

الكردية املستقلة. 
مصغرا  منوذجا  تشكل  خانقني  ولعل 
وحساسية  وخطورة  عمق  الى  بوضوح  يشير 
فاالكراد  عليها،  املتنازع  املناطق  مشكلة 

تكون  ان  وينبغي  كردية  انها  على  يصرون 
اليه  واش��ار  عنه  ماعبر  وهذا  االقليم،  ضمن 
البارزاني  مسعود  كردستان  اقليم  رئيس 
املاضي،  الشهر  للقضاء  املفاجئة  زيارته  خالل 
اذ اكد على كردية خانقني واملناطق التابعة 
زي��ارة  اث��ارت  وق��د  دي��ال��ى.  محافظة  في  له 
اطراف مختلفة في حينه،  البارزاني حفيظة 
وتفتح  بله،  الطني  العلم  ان��زال  ازمة  لتزيد 
وصفت  وقد  السيئة،  للخيارات  واسعا  الباب 
اوساط عربية »خطوة عدم رفع العلم العراقي 
خانقني  قضاء  في  االقليم  بعلم  واستبداله 
مبحافظة ديالى، باالضافة الى وجود حتركات 
كردية باجتاه قضاء تلكيف مبحافظة نينوى 
كردستان  القليم  احملاذية  املناطق  وبعض 
ماهي االخطوة استباقية وموجهة ومرسومة 
املناطق  لتلك  البيشمركة  ق��وات  قبل  م��ن 
نهاية  االمريكي  االنسحاب  موعد  ق��رب  مع 
قائلة  االوساط  تلك  وتضيف  اجلاري«،  العام 
او  العرب  بني  سواء  العالقة  امللفات  »جميع 
واالقليم  املركز  حكومتي  مابني  او  الكرد 
الدستور  ووف��ق  ب��احل��وار  حلها  املمكن  من 
موحد  عراق  اساس  على  والعيش  والقانون 
النبرة  الواحد«.لكن  البلد  ابناء  بني  اليفرق 
حينما  االخر  البعض  لدى  حدة  اكثرة  كانت 
لها  التي  الدول  اعالم  برفع  اطلق تهديدات 
وسوريا،  واي��ران  كتركيا  االك��راد  مع  مشاكل 
تنطوي  بأنها  الكردية  التوجهات  واعتبر 

على استفزاز كبير وواضح.
ومن زاوية دستورية يرى خبراء قانونيون 
لالقليم  التسمح  الدستور  من   140 املادة  »ان 
برفع علمه في املناطق املتنازع عليها الى حني 
االستفتاء على مصيرها ومطالبة ابنائها بأن 
علم  رفع  يحق  عندها  االقليم،  يكونوا ضمن 
كردستان«، مضيفني، »ان االكراد موجودون 
رفع  مت  واذا  البالد  من  كثيرة  مناطق  في 
العلم الكردي في كل منطقة يقطنونها فأن 
واقع  وفي  كرديا«.  جميعه  سيصبح  العراق 
االمر ان ازمة املناطق املتنازع تعود الى بداية 
وبعد  ذلك،  من  ابعد  التسعينات ورمبا  عقد 
اخرى  ابعاد  اخ��ذت  ص��دام  بنظام  االطاحة 

ارتباطا باملتغيرات احلاصلة.
تكن  لم  االميركية  املتحدة  وال��والي��ات 
االزم���ة  تضخيم-  او  اي��ج��اد-  ع��ن  ب��ع��ي��دة 
للمناطق  واجلوية  البرية  احلماية  بتوفيرها 
ما  اط��ار  في   36 العرض  خط  ف��وق  الواقعة 

 provide( الراحة  توفير  عملية  عليه  اطلق 
هذا  الثانية.  اخلليج  حرب  بعد   )comfort
ضمن  كردية  ليست  مناطق  ادخل  التحديد 
يعتبرها  مناطق  وابقى   ، املنطقة  ح��دود 
وهذا  املنطقة،  خارج  الهوية  كردية  االكراد 
لها  ماكان  وتشنجات  احتقانات  اوج��د  ما 
قبل  قليل  مبقدار  اال  السطح  على  تطفو  ان 
ربيع  في  سقوطه  بعد  لكن  النظام،  سقوط 
عام 2003 راح كل طرف من االطراف يتحرك 
االمر  لفرض  وقدراته  امكانياته  وفق  سريعا 
االكراد  ان  االحيان  معظم  في  وبدا  الواقع، 
االدارة  جتربة  الن  االق��وى  الطرف  ميثلون 
لهم  اتاحت  التسعينات  عقد  خالل  الذاتية 
وسياسية  وامنية  عسكرية  مؤسسات  بناء 
واحلصول على موارد مالية ثابتة وغير ثابتة.

والنه لم يكن ممكنا الي طرف في اطار 
يفرض  ان  اجل��دي��دة  واحلقائق  امل��ع��ادالت 
الطبيعي  م��ن  فأنه  االخ��ري��ن  على  خياراته 
التصعيد  من  مزيد  الى  االمور  تتجه  ان  جدا 
بحيث  اخ��ر،  بعد  يوما  واالحتقان  وال��ت��أزم 
قنابل  مبثابة  عليها  املتنازع  املناطق  باتت 
موقوتة قابلة لالنفجار في اي وقت، وتزداد 
ان  عرفنا  اذا  االوض���اع  وحساسية  خطورة 
جغرافية  مساحات  على  متتد  املناطق  تلك 
اربيل  هي  محافظات  ع��دة  وتشمل  واسعة 
وديالى  وك��رك��وك  وامل��وص��ل  والسليمانية 
وتكريت وواسط وحتى ميسان، حيث توجد 
املفترضة  املستقلة  الكردية  للدولة  خرائط 
الواقعة  ميسان  محافظة  من  مناطق  تضم 
تلك  اغلب  فأن  وكذلك  العراق،  شرق  جنوب 
املناطق حتتوي على ثروات وموارد طبيعية 
تعد  كونها  عن  فضال  النفط،  ابرزها  مهمة 
وامنا  الداخلي  الصعيد  على  ال  وصل  حلقات 
االخر  والعامل  ايضا،  اخلارجي  الصعيد  على 
املناطق  الدميغرافية ملعظم  التركيبة  ان  هو 
ومذهبيا  طائفيا  تتداخل  عليها  املتنازع 

ودينيا الى جانب التداخل القومي.
ال��دس��ت��ور  م��ن   140 امل����ادة  ك��ان��ت  واذا 
ملعاجلة  مناسبا  نظريا  اط��ارا  متثل  العراقي 
تراتبية  ووفق  عليها  املتنازع  املناطق  ازمة 
-االحصاء-االستفتاء(،  )التطبيع  منطقية 
الواقع  ارض  على  وتطبيقها  ترجمتها  فأن 
ومعقدة  شائكة  متاهات  في  اجلميع  يدخل 
واضحة  عملية  بنتائج  منها  اخلروج  يصعب 

على املدى املنظور في ادنى التقادير.

االلغام املوقوتة حتت اخلط)36(  !

حسني االعرجي

ما تسمعه من املواطن البسيط اليوم هو 
البلد  يعيشه  الذي  الواقع  من  القلق  هاجس 
اليوم مع ارتفاع وتيرة وحدة تبادل اخلالفات 
بها  االشهار  حد  وصلت  والتي  االتهامات  و 
ون��واب  املسؤولني  بني  علنا  بها  والتحدث 
الكتل السياسية وعبر وسائل االعالم ، فتلك 
االخرى  تتهم  كلتاهما  الكتلة  وهذه  الكتلة 
او  ال��وزارة  هذه  على  السيطرة  بدكتاتورية 
او  واملوقف  القرار  هذا  اتخاذ  في  او  تلك، 
ذاك،   وكال منهما يصفي حساباته السياسية 
شتى  وذرائ��ع  وبعناوين  االستهداف  بهذا 

بني  التمييز  يستطيع  ال  املواطن  بات  حتى 
وبني  احلق  صاحب  وبني  والكاذب  الصادق 

املًدعي له. 
فما يهم الشعب اليوم هو من يقدر على 
ومن  له  واخلدمة  واالستقرار  االم��ن  تقدمي 
يشعر بهمومه فعال ويحاول ايجاد احللول لها 
وليس من الذين يتبادلون االتهامات والصراع 
من اجل املكاسب الذاهبة بني ساعة واخرى . 

الكتل  تلك  تتبادل  ال��ذي  الوقت  ففي 
خارجية،  واجندات  قوى  هناك  الصراع  هذا 
الى  العراق  عودة  تتمنى   ، دولية  و  اقليمية 
شهدته  وما  املنصرمة،  القليلة  االعوام  مربع 
بنشوب  اخلطر  حد  وص��ل  امني  تراجع  من 

والتي   الشعب،  مكونات  ب��ني  اهلية  ح��رب 
العقول  اصحاب  وحكمة  االلهي  اللطف  لوال 
حصل  لكان  املؤثرة  الكلمة  واصحاب  الراجحة 
يتمناه  وما  عقباه،  يحمد  ال  ما  العراق  في 
همنا  ك��ان  لو   ... السيئة  النوايا  اصحاب 
احلقيقي الشعب ومصلحته ملا كان واقع حالنا 
االفاعي  فيما   عليه،  هو  ما  الى  وصل  اليوم 
والزنابير حتوم من حولنا وحتاول لدغنا ومن 
أي مكان من جسد العراق الذي ما عاد شعبه 
يتحمل لدغات جديدة فهو كله منهك مصاب 
فليحاول  ول��ذا  والعميقة  االليمة  ب��اجل��روح 
اصحاب الشأن استعادة الفرصة لتغيير واقع 

الوطن ملا يريح بال شعبه ..

جتاذب وصراع وقلق شعب

سعد البصري

ستمر  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  إن  رمب���ا 
بالعراق، ستكون األصعب على مر تاريخه ، الن 
من يستقرئ الوضع احلالي الذي يعيشه العراق 
مبشهده العام ال يتفاءل بأن هناك انفراجاً في 
فهناك  االن.  بالعراق  متر  التي  األزم��ات  اغلب 
ولألسف  العراق  لها  يتعرض  شعواء  هجمة 
هذه  حجم  يعون  ال  الكثيرين  وان   ، الشديد 
آنيتها  حسب  األم��ور  مع  ويتعاملون  الهجمة 
ووقت حدوثها وال يفكرون مبا قد مير بالعراق 
السياسي  املشهد  ك��ون  القادمة  املرحلة  خ��الل 
العراقي قد طغى على جميع املشاهد ، فالكثير 

من اجلوانب احليوية بالعراق معرضة للخطر. 
في  االن  للخطر  يتعرض  م��ا  أه��م  ولكن 
 ) العراقي  املواطن   ( اإلنسان  هو  االن  العراق 
بكافة أطيافه ومذاهبه وقومياته إذ إن الهجمة 
وأخ��ر.  عراقي  بني  تفرق  ال  القادمة  املنظمة 
تعرضها  عن  أعلن  التي  اإلرهابية  فالتنظيمات 
القوات  قبل  م��ن  ومتواصلة  قوية  لضربات 
أطرافها  لتلمم  االن  تعود  العراقية  األمنية 
جانب  وعلى  منظم  عمل  وفق  أوراقها  وترتب 
عالي من التنسيق ، وهي بذلك تتهيأ لتعاود 
نشاطها بشكل جديد وأكثر تأثيرا على الوضع 
وجه  على  العراقية  واحلكومة  ككل  العراقي 

اخلصوص . 

فالعمليات القادمة وكما أفادت به التقارير 
واملعلومات ستكون نوعية أكثر مما هي عددية 
في  جديدة  طريقة  استخدام  إلى  باإلضافة   ،
إدارة وتنفيذ العمليات اإلرهابية اجلبانة وهي 
عليها  يطلق  ما  او   ) التكنولوجية  العمليات   (
االن ) اجليل الثالث ( األكثر تطورا من سابقيه 
احمللية  الرواية  األميركيون  شاطر  وقت  ففي   .
العراقية عن تفكك القاعدة وبداية انهيارها ، 
املباني  كتفجير  نوعية  بعمليات  اجلميع  فوجئ 
سيناريو  في   ، وغيرها  االنبار  في  احلكومية 

مكرر للمرة العاشرة بذات الطريقة . 
وكذلك تفجيرات كربالء، وتفجير انتحاري 
عن  بعيدة  منطقة  في  عزاء  مجلس  يستهدف 
نقطة  من  جدا  قريبة  لكنها  احللة  مدينة  مركز 
للشرطة  مركز  تفجير  ث��م  رسمية.  تفتيش 
بعيدة  منطقة  في  كرهائن  قادته  واحتجاز 
هذه  وخ��الل  االنبار.  محافظة  مركز  عن  أيضا 
في  جديد  حتول  عن  النقاب  ُكِشَف  األح��داث، 
يسمى  ما  انقراض  إلى  يشير  القاعدة  تنظيم 
باجليل الثاني من القيادات وظهور جيل ثالث 
زعم صحافيون ومحللون سياسيون إنهم من ) 
الشباب الذكي( والذي يجيد االختباء والتخفي، 
في أشارة أولية على إن اخلصم اجلديد لن يكون 
متاما  مختلفة  قصة  الثالث  فاجليل  سهال. 
تكيف  أن  العراقية  األمنية  األجهزة  وعلى   ،
عقليتها وتوحد جهودها وتنظم صفوفها مع 

إلى  قدومهم  من  يتأتى  الذي  النوعي  التطور 
مشهد التنظيم . 

فهذا اجليل يضم األحداث من ذوي قتلى 
األول  اجليلني  من  القاعدة  وعناصر  قيادات 
املسلحة  العمليات  خالل  قتلوا  الذين  والثاني 
كانت  والتي  الساخنة  املناطق  شهدتها  التي 

تضم خاليا إرهابية في بعض احملافظات . 
ان أك��ث��ر م��ا مي��ي��ز ه���ذا اجل��ي��ل ه��و إن 
لعناصر  بالنسبة  مجهولة  اجل��دي��دة  القيادة 
نشاط  لديهم  يكن  ل��م  إذ  العراقيني،  األم��ن 
الشباب  من  وهم  املسلحة،  العمليات  في  علني 
كإتقان  واسعة  علمية  قدرات  ميتلكون  الذين 
اإلع��الم،  استثمار  في  واخلبرة  التكنولوجيا 
دون  من  املجتمع  مع  التواصل  على  وال��ق��درة 
الذي   . أهدافهم  أو  خطورتهم  على  التعرف 
املسؤولة  القيادات  على  إن  هذا  كل  من  افهمه 
أن  تفرعاته  بكل  العراق  في  األمني  امللف  عن 
ابتكار  على  والعمل  القادم  للخطر  جيدا  تنتبه 
وإبداع خطط جديدة وحديثة ومواكبة ملا يقوم 
به العدو الن )احلذر رمبا يقي من القدر( وهذه 
مكوناً  او  أخرى  دون  جهة  تخص  ال  املسؤولية 
جميع  يهم  امل��وض��وع  ه��ذا  إن  ب��ل  غيره  دون 
في  يساهموا  أن  اجلميع  على  والبد  العراقيني 
أن  اجلميع  على  البد  كما   ، البالد  وامن  حماية 
يتعاونوا على كشف أي مخطط من شأنه إرباك 

الوضع األمني في العراق .

عبد الكاظم محمود

يحتم  واألخالقي  الوطني  الواجب  أن 
من  موقع  أي  في  املسئوولني  جميع  على 
املرحلة  هذه  يعتبروا  أن  املسؤولية  مواقع 
أسباب  ،ورف���ع  اخل��الف��ات  جتميد  مرحلة 
ال��ذات��ي��ات،  ك��ل  وإل��غ��اء  احلساسيات،  ك��ل 
أم��ام  ذات��ه��م  يسحقوا  أن  اجلميع  وعلى 
ومستقبل  شعبهم  وحاجة  وطنهم  حاجة 
صعبة  املرحلة  أن  يعلم  فالكل  أجيالهم. 
وص��ع��ب��ة ج���دا خ��ص��وص��اً ف��ي ب��ل��د يعيش 
من  الكبرى  اجل��ذري��ة  ال��ت��ح��والت  س��ن��وات 
مفاصله  البائد في كل  الدكتاتوري  النظام 
واالق��ت��ص��ادي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  السياسية 
واإلنسانية إلى النظام الدميقراطي البرملاني 
مستوى  على  الفرديات  التقيده  الذي  احلر 

احلاكم أو منظومة الدولة .. ولهذا فأن على 
التغيير  دواليب  العصي في  الذين يضعون 
البائدة،والذين  والقوانني  ال��ق��رارات  في 
يضعون العصي في دواليب عملية التصويت 
في  الل  يتقوا  أن   ، اجلديدة  القرارات  على 
الى  اليعود  الزمن  أن  يعلموا  ،وان  ذل��ك 
الوراء ،وان الناس اليتملكها  احلنني الفارغ 
الى املاضي الذي اليغني وال يسمن من جوع، 
وفي نفس الوقت فأن الشعب العراقي الذي 
دمائه  من  كبيراً  ثمناً  وقدم  كثيراً،  عانى 
سبيل  في  وعافيته  واستقراره  ووج��وده 
الواعي  الشعب  هذا  أن   ، وانعتاقه  حريته 
وسياسيات  قوانني  عليه  تعاد  أن  اليسمح 
اسيراً  وجتعله   ، أكثر  وتقيده  أكثر  تكبله 
،واملشتهيات  الظاملة  والرغبات  لالمزجه 
فالشعب  طوياًل،  منها  عانى  التي  الفردية 
العراقي اليقبل بتمرير القرارات والقوانني 

، وال  املشروعة  التي التتماشى مع تطلعاته 
الكبرى على  يرضى بكل مايتجاهل مأساته 
الطبيعي  ال��رد  أن   . املاضية  العقود  مدى 
التي مر  على قسوة املاضي وأهوال السنني 
بها الشعب العراقي هو االهتمام باإلنسان 
معاناته  تتوقف  لم  الذي  املعذب  العراقي 
حتى بعد سقوط النظام البائد ، وذلك من 
حماية  بها  تكفل  التي  القوانني  سن  خالل 
اإلنسان وإعطاؤه احلق في التعبير عن رأيه 
،وعدم  به  الالئق  والسكن  الكرمي  والعيش 
بحق  الظاملة  القرارات  وإقرار  القوانني  سن 
أبناء  املخلصني من  مرة أخرى .فعلى جميع 
هذا الوطن الغالي أن ينطلقوا لكي يصنعوا 
منهم  شخص  كل  من  جتعل  التي  القوة 
وقت  أي  في  السياسي  الوعي  على  مدرباً 
حتتاجه منهم املرحلة حتى اليفرض عليهم 

األمر الواقع مرة أخرى ...

احلذر من القادم مسؤولية اجلميع

حتى 
الُيفرض 

األمر 
الواقع 

مرة أخرى
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يونس املوسوي

في حقبة من حقب التاريخ العراقي كان 
درجة  على  يحصل  أن  يتمنى  الناس  بعض 
عرفاء في اجليش  رئيس  أو  عريف  أو  ضابط 
هذه  يقدرون  كانوا  أنهم  وذل��ك  العراقي، 
املناصب و يوقرون ويحترمون صاحبها، حتى 
كانت الفتيات يتمنني أن يتقدم خلطبتهن 

من يحمل رتبة عسكرية في اجليش.
اآلخ��رة  ف��أن  التشبيه  في  ال��ف��ارق  وم��ع 
لها درجات ومراتب، وفيها من يحظى  أيضاً 
باللفظ  تشابه  وقد  وسامية  رفيعة  بدرجات 
إن  إاّل  األخروية  واملراتب  الدنيوية  املناصب 
الفاصلة بينها يعلم الل وحده مقدارها ففي 
الدنيا هناك رئيس عرفاء وفي اآلخرة هناك 

مرتبة العرفاء؟ 
وهل  العرفاء؟  ه��ؤالء  من  نعرف  فهل 
نعطيهم حقهم ومنزلتهم كما يستحقونها 
ال��زواج  الفتيات  تتمنى  وه��ل  الدنيا؟  في 
باحدهم كما كّن يتمنني الزواج برئيس عرفاء 
في اجليش؟ وإذا كان الناس اليعرفون عرفاء 
ويجلونهم  سيقدرونهم  إذن  فكيف  اآلخرة 

ويحترمونهم؟
الكرمي،  القرآن  حملة  هم  اآلخ��رة  عرفاء 
حسبما بنّي رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم 
اجلنة(،  أهل  عرفاء  القرآن  )حملة  ق��ال:  إذ 
أصحاب  أنهم  ج92، ص177( مبعنى  )البحار/ 
أغلى  الدنيا  في  حملوا  ألنهم  واملعرفة  العلم 

شيء في الوجود وأعظم شيء في امليزان.
الل  أن  وظن  الكرمي  القرآن  أعطي  ومن 
أعطاه  أكثر مما  غيره  أعطى  سبحانه وتعالى 
القرآن  قدر  يعرف  ولم  الل،  نعمة  غمط  فقد 
وما استحق أن يطلق عليه من حملة القرآن، 
إذن فليس كل حافظ أو قارئ أو مدّرس للقرآن 
هو من حملة القرآن، فهناك من يقرأ القرآن 
وال  القرآن  يعلم  من  وهناك  يلعنه،  والقرآن 
وكان  ذل��ك،  على  األج��ر  يأخذ  ألن��ه  له  ث��واب 
الذين  القراء  يذم  وآله  عليه  الل  صلى  رسوله 
منافقي  )أكثر  ويقول  قراءته  في  إختلفوا 

أمتي قراؤها(. )البحار/ ج92، ص181(.
وليس  وليس كل حافظ  قارئ  فليس كل 
أن  البد  بل  حملته  من  هو  للقرآن  معلم  كل 

يتمتع بعدة مواصفات من أهمها:
أن تظهر عليه عالمات اخلشوع:  -1

فليس من املعقول أن يكون حامل القرآن 
وأه��واء،  ل��ذة  صاحب  شهوانياً  نزقاً  رج��اًل 
وتقوده نفسه إلى ما حتب وتهوى، بل البد 
أن تظهر عليه عالمات اخلشوع ألنها تدل على 
وانقياد  الكرمي  القرآن  بآيات  تأثره  مقدار 

نفسه لها.
أن يكون من أهل العبادة:  -2

وفي  والصيام  بالصالة  القيام  خالل  من 
السر والعالنية، مبعنى أن اليظهر ذلك للناس 
عن  ذلك  يفعل  هو  وإمنا  الرياء،  سبيل  على 
الليل  يقوم  وأن  سريرة،  ونقاء  نية  صفاء 

بالعبادة والتوجه إلى الل سبحانه وتعالى.
البكاء من خشية الل:  -3

يكون  أن  اليصلح  قاسياً  قلبه  كان  فمن 
حامال للقرآن الكرمي، ألن هذا الكتاب املقدس 
اليدخل في قلب صلد وصلب وقاٍس من كثرة 
إلى  والتوجه  القلب  ورقة  واخلطايا،  الذنوب 
على  دليل  هو  والبكاء  بالدعاء  سبحانه  الل 
قبول التوجه وإتساع صدر اإلنسان إلى آفاق 

القرآن الكرمي ومفاهيمه السامية.
التخلق باألخالق احلسنة:  -4

بقية  ع��ن  مختلف  ه��و  ال��ق��رآن  فحامل 
القدوة في كل شيء  الناس ويجب أن يكون 
ومن ذلك األخالق احلسنة ومن جملة ما ذكر 
املواصفات  من  وآله  عليه  الل  صلى  الل  رسول 
هي  القرآن  حامل  بها  يتسم  أن  يجب  التي 
العبارة  قرأنا  وإذا  الضغينة،  وع��دم  العفو 
الشأن  هذا  في  األكرم  الرسول  يذكرها  التي 
سنجد أنه يعطي متيزاً حلامل القرآن ومينعه 
في  الناس  من  آخر  واحد  كأي  يكون  أي  من 
عّمن  واعف   ..( ويقول  وبغضه وغضبه  حبه 
ظلمك، وال حتقد فيمن يحقد( وفي مكان آخر 
يقول النبي األعظم )ال ينبغي حلامل القرآن 
أن يسفه فيمن يسفه أو يغضب فمن يغضب، 
ويصفح  يعفو  ولكن  يحقد  فيمن  يحقد  أو 

لفضل القرآن(. )كنز العمال، خ2349(.
أن اليتصف باجلهل:  -5

فاجلهل ميكن أن يكون معيباً ألي إنسان 
القرآن  حامل  إلى  بالنسبة  كبير  عيب  لكنه 
وأحكام  ال��دي��ن،  أم��ور  في  اجلهل  والسيما 

ويريدون  للناس  ق��دوة  أنه  وذل��ك  الشريعة 
مختلف  في  ومواقفه  آرائه  على  يتعرفوا  أن 
يحترمونه  الناس  هؤالء  وأن  احلياة،  شؤون 
ويقدرونه بسبب ما يحمله من القرآن الكرمي 
فالبد أن يكون على إطالع ومعرفة مبا يحمله، 
أو  للقرآن  حافظاً  املثال  سبيل  على  كان  فإذا 
على  باألطالع  ذلك  يدعم  أن  فالبد  له  قارئاً 

تفسير القرآن وعلومه املختلفة.
أن يجعل القرآن أمامه:  -6

الكرمي  القرآن  يجعلون  الناس  ألن بعض 
خلف ظهورهم مبعنى أنهم يفسرونه حسب 
ال��ق��رآن  ي��ك��ون  حتى  ومصاحلهم  آرائ��ه��م 
السياسية  وأهوائهم  مصاحلهم  خدمة  في 
واالقتصادية، فأين ما مييلون يأخذون القرآن 
معهم ويفسرونه بحسب ما يشتهون، فهذه 
من  كان  وإن  حتى  القرآن  حامل  صفة  ليست 
له، ألن حامل  املفسرين  أو  أو احلفظة  القراء 
له ويجعل نفسه  الكتاب قائداً  القرآن يجعل 

هذا  خدمة  ف��ي  كلها  وج��وارح��ه  وأع��ض��اءه 
الكتاب املقدس وليس العكس.

األك��رم  النبي  أحاديث  من  يظهر  ومم��ا 
عليهم  امليامني  واألئمة  وآله  عليه  الل  صلى 
هو  القرآن  حامل  أن  والسالم  الصالة  أفضل 
طريق  ع��ن  الطريق  ه��ذا  ف��ي  يخدم  ال��ذي 
وبالتالوة  وبالتحفيظ  بالتفسير  التعليم 
علوم  من  ذل��ك  وغير  وبالتأويل  وبالتدبر 

القرآن.
مستوى  إل��ى  ثانية  م��رة  نعود  إننا  إال 
النظرة اإلجتماعية لهذه الفئة من الناس التي 
املزايا  من  بكثير  وتعالى  سبحانه  الل  خصها 
الناس  واملكارم ونتساءل ونقول« هل أعطى 
من أمة آل محمد بعد ألف وأربع مائة عام من 

نزول القرآن هذه الفئة مكانتها احلقيقية؟
الناس  من  قليلة  فئة  أن  القول  أستطيع 
هم الذين يعرفون حقاً وحقيقة مكانة هذه 
بهذه  سبحانه  الل  حباها  التي  املؤمنة  الفئة 

الروايات  نقرأ  أن  والبد  والكرامات  الفضائل 
واألحاديث الواردة عن النبي األعظم صلى الل 
عليه وآله التي تبني املكانة احلقيقية لهؤالء 
فضل  في  )ص(  النبي  أحاديث  فمن  الناس. 

حملة القرآن:
احملفوفون  ه��م  ال��ق��رآن  )حملة   -1
برحمة الل امللبسون نور الل عزوجل( – البحار، 

ج92، ص19.
اجلنة،  أهل  عرفاء  القرآن  )حملة   -2
وامل��ج��اه��دون ق��واده��ا، وال��رس��ل س��ادة أهل 

اجلنة(- مستدرك الوسائل، ج3، ص242.
ال��ق��رآن،  حملة  أم��ت��ي  )أش����راف   -3

وأصحاب الليل(- البحار، ج92، ص177.
)إقرؤوا القرآن واستظهروه، فإن   -4
البحار،  القرآن(-  وعا  قلباً  الل تعالى اليعذب 

ج92، ص19.
بعقله  الل  القرآن متعه  )من جمع   -5

حتى ميوت(- كنز العمال، خ2278.

هذه بعض املكارم والفضائل التي ذكرها 
النبي األعظم صلى الل عليه وآله حلامل لواء 
القرآن، وكل واحدة منها يستحق عليها حامل 
القرآن كمال التوقير واالحترام، وإذا عدنا إلى 
هذه  جتاه  حقاً  مقصرون  أننا  سنجد  أنفسنا 
التي كرمها الل سبحانه وتعالى بهذه  الفئة 
املنزلة الرفيعة، ومهما فعلنا من تكرمي هؤالء 
وأتساءل  جتاههم  مقصرين  سنبقى  فإننا 
وأقول: هل نكرمهم إلى حد تكرمينا لزعماء 

األمة وقادتها؟
بالطبع كال، مع أن الرسول األعظم صلى 
بل  األمة  أشراف  من  اعتبرهم  وآله  عليه  الل 
فأن  لألسف  ولكن  مقاماتها،  أعلى  في  هم 

املسلمني اليوم يجهلون قدرهم.
بنّي  موقعني  وف��ي  ان��ه  نذكر  أن  والب��د 
وبشكل  وآل��ه  عليه  الل  صلى  األك��رم  الرسول 
املوقع  في  الكرمي  القرآن  حملة  مكانة  عملي 
أراد  عندما  وذل��ك  أحد  غ��زوة  في  كان  األول 
الرسول  لهم  فقال  الشهداء  دفن  املسلمون 
)ص(: )إنظروا أكثرهم جمعاً للقرآن فاجعلوه 

أمام صاحبه في القبر(. كنزالعمال،خ29890.
وفي موقع آخر بعث النبي صلى الل عليه 
وآله وفداً إلى اليمن، فأّمر عليهم أميراً منهم 
وهو أصغرهم، فمكث أياماً لم َيسِر.. فقال له 
رجل يا رسول الل أتؤّمره علينا وهو أصغرنا؟ 
فذكر النبي صلى الل عليه وآله قراءته القرآن 

)كنزالعمال، خ4021(.
وبعد هذا كله يجب أن يفرح حملة القرآن 
باملنزلة العظيمة التي كتبها الل عزوجل لهم، 
وكلمات  الل  بكالم  يستبشروا  أن  البد  وهم 
في  ينتظرهم  الذي  واجلزاء  بحقهم  رسوله 
ما  كل  سيتلقفون  أنهم  حيث  اآلخر،  العالم 

هو حسن من عالم اجلنة.
أنفسنا  نشجع  أن  الب��د  ه��ذا  أج��ل  وم��ن 
وأبناءنا على سلوك هذا الطريق فأنه طريق 
في  اخلير  يريد  ملن  بعده،  الشر  ال��ذي  اخلير 
الناس  تصورات  كانت  وإذا  واآلخ��رة،  الدنيا 
قاصرة بحق حملة القرآن الكرمي، فإنه ميكن 
تغيير هذا الوضع من خالل احلديث عن هذا 
الثقافة  هذه  وبث  حوله،  والكتابة  املوضوع 
حملة  وتقدير  إحترام  أن  حيث  الناس،  بني 

القرآن هو احترام وتقدير للقرآن نفسه.

حملة القرآن.. فخر األمة وأعالمها 

* العالمة الشيخ محمد علي احملفوظ

»ُقْل  الرحيم:   الرحمن  الرحمن  الل  بسم   
ُهَو  ْن  مِبَ َأْعلَُم  ُكْم  َفَرّبُ َشاِكلَِتِه  َعلَى  َيْعَمُل  ُكّلٌ 

َأْهَدى َسِبياًل«. )سورة اإلسراء /اآلية 84(.
تأسيس  في  كبيراً  دوراً  النيات  تلعب   
صور األعمال على صعيد الواقع ؛ إلى الدرجة 
التي جعلت اإلسالم  يعتبر النية هي أساس 
و  العمل  من  خيراً  النية  جعلت  و  بل  األعمال 
إمنا   ( )ص(:  الكرمي  ال��رس��ول  يقول  لذلك 
ألنه  نوى(،  ما  إمرٍئ  لكل  و  بالنيات  األعمال 
في احلقيقة تتأسس صورة أي عمل في البدء 
هذا  يتشكل  ذلك  بعد  ثم  النفس  داخل  في 

العمل من خالل األداء و السلوك.
الذهنية  اخللفية  مت��ث��ل  ال��ن��ي��ة  ل��ك��ن 
ينطلق  التي  األرضية  و  عمل  ألي  والفكرية 
الذهنية  اخللفية  كانت  فإذا  عمل.  أي  منها 
سليمة - صادقة – صاحلة، تتشكل في صورة 
العمل  ف��إن  العكس  ك��ان  إذا  و  صالح،  عمل 
إن  بل  اخلارجية.  الصورة  في  سيئاً  سيكون 
النية هي خير من العمل؛ و لذلك نية املرء خير 
من عمله و نية الفاجر شر من عمله أو الكافر، 
سبحانه  لل  ذلك  ينوي  ال  الكافر  إن  بإعتبار 
و تعالى، لكن إذا ما نوى اإلنسان في داخله 
ال يعطي  ما  النية  من  قد يعطي  عز وجل  لل 
النية  على  عز و جل  الل  العمل. فيعطي  على 

التوجيهات  فأحد  العمل  على  يعطي  ال  ما 
التي حتدث عنها  العظيمة  في شهر رمضان 
صادقة  بنيات  ربكم  )فسألوا  )ص(:  الرسول 
يوفقكم بصيام هذا  أن   ، قلوب طاهرة  و  ؛ 
الشهر و تالوة كتابه(، صفة الصيام و القيام 
و التالوة في إن ال تكون مجرد أعمال روتينية 
تكون  أو  اإلنسان  عليها  يقوم  وظائفية  و 

قضايا حيوية في حياة اإلنسان.
أن  شيء  كل  في  املرء  على  ينبغي  لذلك 
يحدد لنفسه النية حتى في األكل و النوم كما 
يقول الرسول )ص( ألبي ذر: )يا أبا ذر ليكن 
لك في كل شيء نية حتى في النوم و األكل(. 
هذا ليس إن القضية مجرد وظيفة و إمنا هي 
باب الدخول للقضايا املختلفة، لذا يتأسس من 
النيات باب الفكر و شحذ الهمة و تنمية هذا 
ال  النيات  لذلك  و  اإلنسان  التفكير في داخل 
السليمة لألعمال و إمنا  البدايات  تكمن فقط 

حتى النهايات.
في  و  فقهنا  في  و  شرعنا  في  هنا  من 
يقوم  عمل  ألي  مالزمة  النية  تبقى  عقيدتنا 
به اإلنسان كما يجب أن تكون مالزمه له طوال 
إذا  املثال ال احلصر  العمل و على سبيل  فترة 
ما خرج اإلنسان عن هيئة الصالة فإن الصالة 
تبطل. لكن في ظل كل القضايا و األعمال فان 
اإلنسان يجب ان تكون نيته لل، فهناك كثير 
في  املواقف  اتخاذ  من  يترددون  الناس  من 

مفترق الطرق، و هذه قضية طبيعية تواجه 
اإلنسان، فينبغي أن يتخذ القرار املناسب في 
الوقت املناسب، لكن من يعطي هذه القوة يا 
ترى؟ و من أين تستمد املعنوية و القدرة على 

إعطاء القرار املناسب ؟ إنها النية بال شك .
ليس  و  حاضرة،  النية  تكون  ان  فيجب 
وق��ت،  ك��ل  ف��ي  متوفرة  ب��ل  فقط  م��وج��ودة 
يقول اإلمام زين العابدين ) ع(: )اللهم وفر 
مالزمة  تكون  أن  يجب  النية  نيتي(؛  بلطفك 
للمرء في كل األوقات لكي يتم خاللها حتديد 
القرار  اتخاذ  في  التراجع  يصح  فال  املواقف 
أن  ينبغي  حينها  املرء  إن  صحيح  تأجيله؛  و 
يفكر أيضا في أي قضية لكن نية املرء تعطيه 
تفوته  ال  حتى  األمور  تشخيص  على  القدرة 
و  الفرص  فاتته  قد  إنسان  من  فكم  الفرص 
التي متر من أمامه فرص كما متر على اآلخرين 

لكونه فاقداً للنية.
و كثير منا يعتبر إن أي قضية هي قضية 
شكلية، لكن النية ليس كذلك، فالنية موجودة 
في القلب و ليست بالضرورة من خالل احلث؛ 
فال حاجة  لترديد اللفظ على اللسان ألن القلب 
هو الذي يتحرك و هو الذي يقرر و هو الذي 
و  اخليارات  و  وامل��س��ارات  التوجهات  يحدد 
االختيارات كما ينبغي أن يكون القلب حاضراً 

في كل آن .
و لكي ال يكون هناك أي مجال إلضاعة أي 
فرصة في االجتاه اإليجابي أو السلبي ينبغي 
أن تكون همسات القلوب و حركات األعضاء و 
حملات األعني في موجبات الثواب ألن اإلنسان 
قد تداهمه الفرص و املواقف  فإن اخللل في 
الصالة يفقد الصالة مصداقيتها فتكون بني 
القوة و الضعف لتوسط الشيطان فيها ليشد 
بإجتاه سلبي  فيجب أن تكون لديه حصانات 
ضد الشيطان و تكون النية حاضرة على طول 
النية متوفرة في  أداء الصالة.  و أن تكون  
احلل  و  واحلج  الصوم  في  زمان  و  مكان  كل 
صامت  صام  )من  الرواية:  في  و  الترحال  و 
جوارحه( فهذا املطلوب، وليس الصوم مجرد 
نية  فتبقى  ال��ش��رب،  و  األك��ل  عن  االمتناع 

الصوم ملن تصوم؟ وما الهدف من الصيام .
--------------------
*املقال يعود الى ما قبل اعتقال 

سماحة الشيخ احملفوظ 
من قبل سلطات االمن البحرينية

دور القرآن الكرمي في مستقبل العالم االسالمي
في  املقدسة  الرضوية  العتبة  استضافت 
القرآن  )َدور  بعنوان  مؤمتراً  مشهد  مدينة 
العالم األسالمي( ،وذلك  الكرمي في مستقبل 
رواق  في  ُتعقد  التي  القرآنية  املراسم  ضمن 
في  )ك��وه��رش��اد(  ومسجد  اخلميني  اإلم���ام 
من  جمع  فيه  ش��ارك  ،حيث  ال��رض��وي  احل��رم 

القراء املشهورين من مختلف مدن ايران.
الدكتور  الرضوية  العتبة  وكيل  وق��ال 
دورا  الشريف  للمصحف  أن  ع��ل��وى:  أح��م��د 
والقلق  االنهيار  من  االنسان  إنقاذ  في  أساسا 
واالضطرابات واالنحرافات املختلفة في احلياة 
الكرمي  القرآن  يعطي  حيث  واملادية،  املعنوية 
تالوته  خالل  من  والسعادة  والتطور  الرقي 

والتفكر والتدبر فيه والعمل على قوانينه.

اللقاء الثاني للمركز االعالمي
 لدوحة القرآن الكرمي في )سيهات(

التابع  ال��ق��رآن��ي  اإلع��الم��ي  امل��رك��ز  َع��ق��د 
لدوحة القرآن الكرمي ب�مدينة )سيهات( شرق 
-24( األثنني  مساء  الثاني  لقائه  السعودية 
10(، مبشاركة اللجان اخلاصة واملهتمة بشؤون 

القرآن، وذلك في جامع الرسول األعظم.
ورحبت في بداية اللقاء منسقة اللقاءات 
اإلعالمية مرمي الناصر بحضور اللجان القرآنية 
القرآن  أن��وار  جلنة  ال��دم��ام،   – البيان  )دار 
احلكيم   الذكر  جلنة  سيهات،   – القرآن  وبيت 
- تاروت، بيت القرآن – الدمام، مركز القرآن – 
األوجام، بيت القرآن � أم احلمام، برنامج علوم 
القطيف،   � القرآن  بيت  احلمام،  أم   � القرآن 
 � الفرقان  القطيف، دار   � النسائية  القرآن  دار 
الدمام، دار القرآن � الدمام(، الى جانب )حوزة 
االم��ام  وحسنية  ال��زه��راء،  وح���وزة  البتول، 

املجتبى بسيهات(.
مختلف  م��ن   150 احل��ض��ور  ع��دد  وق���ارب 
عامة  من  وغيرهّن  خطيبات  من  الشخصيات 
اللقاء ب� تالوة قرآنية بصوت  الناس. وُأفتتح 

القارئة )عزيزة السبع(.

وهدف  أهمية  عن  )الناصر(  وحتدثت 
األساسي  والهدف  اللجان،  مع  املُنعقد  اللقاء 
اللجان  بني  التواصل  وهو  الدعوة،  هذه  من 
للتعريف بالدور القرآني على مستوى املنطقة 

الشرقية لتعريف احلضور بهذه اللجان.
)دوح��ة  عن  مختصرة  ب�نبذة  تطرقت  و 
ملؤسسها  سيهات  ب�مدينة  الكرمي(  القرآن 
)لي  الشيخ  سماحة  عليها  ال��ع��ام  وامل��ش��رف 
الصيود(، حيث بينت أن هدف تأسيسها هو 
االهتمام بالشأن القرآني على مستوى املنطقة 
الشرقية، فقد ُأصدر مجلة )النور( عام 1425ه� 
، وكان هدف املركز هو تنمية الوعي القرآني 
قرآنية  كفاءات  وصناعة  املسلمة،  امل��رأة  لدى 
متميزة، ومن ثم نشر العطاء القرآني ملختلف 
شرائح املجتمع متهيداً لبناء مجتمع وحضارة 

إسالمية(.
الدراسية  الضوابط  أن  الناصر:  وأوضحت 
ب��ع��د م��ض��ي أرب���ع س��ن��وات ه��ن��اك تخصص 
 - اإلسالمية  والدراسات  البحوث  للطالبات في 

اإلعالم القرآني- التالوة واحلفظ.

مؤمتر )نحو حياة قرآنية(
ونشر  وتطوير  تنسيق  مركز  رئيس  أعلن 
مشروع  ع��ن  اي���ران  ف��ي  القرآنية  النشاطات 
لتنظيم مؤمتر دولي كل سنتني حتت عنوان 

)نحو حياة قرآنية(.
القرآنية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  م��راس��ل  واف���اد 
العاملية، ان كالم حجة  االسالم واملسلمني حميد 
اتفاقية  توقيع  مراسم  خ��الل  ج��اء  محمدي 
ونشر  وتطوير  تنسيق  مركز  ب��ني  تفاهم 
الثقافة  بحوث  ومركز  القرآنية  النشاطات 

والفنون واالتصاالت.
واالرش��اد  الثقافة  وزي��ر  مستشار  واك��د 
خالل  اي��ران  في  القرآنية  للشؤون  االسالمي 
االتصاالت  مبوضوع  االهتمام  ضرورة  املراسم 
البحثية الدولية في مجال النشاطات القرآنية. 
حافظ  مفاهيم  ح��ول  البحوث  ان   : واض��اف 
كرمي  بالقرآن  والعامل  القرآن  حامل  القرآن، 
املفاهيم في مختلف  وتعريف مصاديق هذه 

الثقافات من أهم البحوث.
واش�����ار ح��م��ي��د ح��م��ي��دي ال���ى م��ش��روع 
لتنظيم مؤمتر دولي كل سنتني حتت عنوان 
ال��دورات  ان  واض��اف:  قرآنية(.  حياة  )نحو 
)االخالق  ستكون:  املؤمتر  من  االول��ى  الثالث 
والتربية(، )السياسة واالجتماع( و )االقتصاد 

واحلقوق(.

كتاب )معجم القصص القرآنية( لالطفال
)شهرام  االيراني  واملؤلف  الكاتب  اعلن   
اصدار كتاب موجه  قريبا  ينوي  انه  شفيعي( 
القصص  مجموعة  على  يحتوي  ل��الط��ف��ال 
)معجم  عنوان  ويحمل  القرانية  وال��رواي��ات 

القصص القرآنية(.
وقال )شهرام شفيعي( خالل حوار خاص 
هذا  ان  العاملية،  القرانية  االنباء  وكالة  مع 
للقصص  الكاملة  املجموعة  يتضمن  الكتاب 
القرانية بشكل موجه لالطفال، ومن املقرر ان 

يصدر اوائل الربيع القادم.
ان  االي��ران��ي:  وامل��ؤل��ف  الكاتب  واض���اف 
الكتاب سيحتوي على جميع القصص الكبيرة 
والصغيرة التي وردت في القران الكرمي، لذلك 
القصص  )معجم  اس��م  الكتاب  على  اطلقنا 

القرآنية( لالطفال . 
واشار الكاتب الى انه استخدم في إعداد 
والناشئني،  االطفال  تناسب  لغة  الكتاب  هذا 
ميكن  بحيث  للكبار  مناسبة  ايضا  ولكنها 
االستفادة من املعلومات املوجودة فيه لالعمار 

كافة.

املصاحف املطبوعة في الصني 
تغزو املكتبات االيرانية

يسعى املسؤولون في ايران ملواجهة موجة 
التي  الصني  في  املطبوعة  الشريفة  املصاحف 
وباتت  االيرانية،  املكتبات  فترة  منذ  تغزو 
تنافس بشدة النسخ االيرانية الطبع املوجودة 

من حيث ثمن الهدية.
االس��الم��ي  ال��ش��ورى  مجلس  عضو  وق���ال 
املجلس  استعداد  عن  اسماعيلي  ولي  االيراني 
املصاحف  استيراد  مبنع  ق��رار  على  للموافقة 

القرآنية من الصني.
خاص  حديث  خالل  اإليراني  النائب  واكد 
املجلس  ان  العاملية:  القرآنية  االنباء  لوكالة 
احلكومة  من  قانون  مشروع  الستقبال  جاهز 
مينع  معّجل  قانون  مشروع  اطار  في  الق��راره 
م��ن الصني.  ال��ق��رآن��ي��ة  امل��ص��اح��ف  اس��ت��ي��راد 
استيراد  فان  الشخصي  باعتقادي  واض��اف: 
الئقاً  امراً  ليس  الصني  من  القرآنية  املصاحف 
ببلد يعرف انه أم القرى في العالم االسالمي.

وأكد النائب ان استيراد املصاحف القرآنية 
النشر  لقطاع  جديًة  اض��راراً  يسبب  الصني  من 
في  االستيراد  ان  معتبرا  البالد،  في  القرآني 

هذا القطاع ليس من الضروريات.

النية و صورة األعمال  
متابعات 
قرآنية
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علي جواد

منذ فترة ليست بالقصيرة والبعض يتصور 
ان )العلم( هو احملرك االساس في مسيرة تقدم 
بذلك  ويستدلون  احلياة،  في  وتطوره  االنسان 
من  وغيرها  واالستنتاج  والتحليل  بالتجربة 
للحياة، ولذا  املادية  الرؤية  الوسائل التي تدعم 
طوال  و  الغرب  في  والعلماء  املفكرين  ان  جند 
اجلانب  فصل  على  يحرصون  املاضيني  القرنني 
املادي للعلم ومكتشفاته وحقائقه، عن اجلانب 
املعنوي له وما ينطوي عليه من حقائق واسعة 
وغيرها.  واخللق  والكون  الوجود  عن  وكبيرة 
واالسالم من خالل )الكتاب( وهو القرآن الكرمي 
و )العترة( وهم أهل بيت رسول الل صلى الل 
عليه وآله، يقدم مشروعاً معرفياً عظيماً للبشرية 
املعنوي  واجل��ان��ب  امل��ادي  اجلانب  بني  ي��وازن 
وبذلك  )العقل(،  القبان  بيضة  وتكون  للعلم، 
السعادة  حتقيق  في  النتائج  أفضل  يحقق 

كيف  لكن  احلياة.  في  احلقيقية 
يكون ذلك...؟  

العقل و نور العلم 
نور  االن��س��ان  ��م  ُي��ح��ّكِ عندما 
نفسه  يجد  تصرفاته  ف��ي  العقل 
سبيل  مهتدياً  أب���ى-  أم  -ش���اء 
فهو  الباطل،  عن  مبتعدا  احل��ق، 
أن  فإما  ّم��ا،  لدعوًى  يستمع  حني 
يؤمن بها إن وجدها موافقة لعقله 
وإما  إي��اه،  تعالى  الل  وهبه  ال��ذي 
وجدها  إن  ويجانبها  يرفضها  ان 
يوجب  فالعقل  إذاً  عقله.  تخالف 
كل  ال��ى  يستمع  ان  االن��س��ان  على 
داع يدعو الى الل ألنه حجة االنسان 
الى  نرجع  حينما  ونحن  الواقعية، 
وخطبهم  وأقوالهم  األئمة  كلمات 
فهذا  وتتفتح.  قلوبنا  تتنور  وأحاديثهم، 
املعرفة  آف��اق  حناياه  بني  يضم  البالغة  نهج 
بالل سبحانه وتعالى. يقول االمام علي في أول 
خطبة مما اختاره الشريف الرضي، بعد أن يحمد 
وال  محدود،  حٌد  لصفته  ليس  ال��ذي   ...( الل: 
نعت موجود، وال وقت معدود وال أجل ممدود. 
برحمته،  الرياح  ونشر  بقدرته،  اخلالئق  فطر 
د بالصخور َمَيدان أرضه ...(، ونقرأ أيضاً:  ووّتَ
)لم ُيولد سبحانه فيكون في العز مشاَركاً، ولم 
َيِلد فيكون موروثاً هالكاً. ولم يتقّدمه وقت وال 
زمان، ولم يتعاوره زيادة وال نقصان، بل ظهر 
املتقن،  التدبير  عالمات  من  أران��ا  مبا  للعقول 
اخلطبة   / البالغة  )نهج  امل��ب��رم(.  والقضاء 

رقم182(.
الل  ترينا  تكاد  املتقني،  ام��ام  كلمات  إن 
ببصيرة االميان وتفتح لنا آفاق املعرفة وتوضح 
السبيل الى االميان بالل سبحانه وتعالى، ونحن 

حينما يحدثنا التأريخ عن )هّمام( وهو يستمع 
املتقني،  صفات  عن  يحدثه  املتقني  إم��ام  الى 
ميتا؛  ويقع  فيها  نفسه  تكون  صيحة  فيصيح 
لعبده  وتعالى  سبحانه  الل  يتجلى  كيف  نعلم 
املؤمن من خالل كلمات االمام علي عليه السالم. 

املوسوم  العرفان  في  العظيم  السفر  وهذا 
ب�)عيون أخبار الرضا( يوضح كثيراً من احلقائق 
وبعبارات بسيطة في أسلوبها تكاد تكون في 
مفاهيمها  في  عميقة  املستويات،  كل  متناول 
عاجزون  املتفكرون  أمامها  فيقف  ومحتواها، 

عن ردها او التشكيك بها. 
ان  الفائدة فيما نحن فيه  ومما اليخلو عن 
الفلسفة  أن  من  إليه  االش��ارة  سبقت  مبا  ر  نذّكِ
االسالمية  البالد  في  منتشرة  كانت  االغريقية 
إبان عصر االمام الرضا عليه السالم، وانه كانت 
ويحاورونه،  يباحثونه  الفالسفة  لديه  جتتمع 
اليهودي ويحضر  والديصاني  الصابئي  ومنهم 
السكيت  اب��ن  وك��ان  وامل��ت��زن��دق،  احلبر  لديه 
الذين  الفالسفة  أولئك  أحد  املعروف  النحوي 
حاوروا االمام عليه السالم فيقول كما جاء في 
في  تبارك وتعالى بعث محمداً  رواية: وإن الل 
وقت كان الغالب على أهل عصره اخلطب والكالم 
- وأظنه قال : والشعر - فأتاهم من كتاب الل 
عز وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم 
تالل  السّكيت:  ابن  فقال  عليهم،  احلجة  وأثبت 
ما رأيت مثل اليوم قط، فما احلجة على اخللق 
به  تعرف  العقل؛  السالم:  عليه  فقال  اليوم؟ 
الل  على  والكاذب  فتصّدقه،  الل  على  الصادق 
فتكذبه، فقال ابن السّكيت: هذا والل اجلواب. 

)بحار األنوار - ج 11 - ص 71(. 
فاالنسان إذا توجه الى عقله سيأمره باخلير 
وينهاه عن الشر؛ ُيحّلُ له الطيبات ويحرم عليه 
القرآن يبلور  اخلبائث. هنا يجد العقل ان نور 
ان  االنسان حينئذ  فيذعن  عنده،  املوجود  النور 

هذا العقل هو من الل سبحانه وان هذا القرآن 
نور  االنسان  يفقد  ان  أما  وعال.  جل  منه  ايضا 
والغرور،  والعنت  األوه��ام  وراء  وينجّر  العقل 
ساكتا  يقف  وعندها  احلجة،  ميلك  لن  فانه 
أبي  ابن  فهذا  شيئا.  أم��ره  من  يعي  ال  صامتا 
العوجاء - لعنه الل - عاش زنديقا ومات زنديقا 
يأتي فيحاور  قلبه،  على  الناس؛ رجل طبع  بني 
عن  يعجز  ث��م  ال��س��الم،  عليه  ال��ص��ادق  االم���ام 
منه أصحابه متهكمني  الكالم فيسكت ويسخر 
امام  اآلن  به  فكيف  أحد  يسكته  لم  الذي  بأنه 
حجة عظيمة؟! فيقول ألصحابه: ويحكم كدت 
ان ارى الل بيني وبينه! كما جاء ذلك في نص 
الرواية في موسوعة  بحار االنوار )ج3 - ص43 

- رواية 18(. 

من يضمن سالمة العلم؟
لعل هناك من يتساءل عن نسبة العلم الى 

العقل، وما هو العقل وما هو العلم ؟ 
النور الذي أعطاه الل تعالى  ان العقل هو 
ذلك  أشعة  من  شعاع  إال  العلم  وليس  لالنسان، 
االرادة  وكذا  منه،  شعاع  االميان  أن  كما  النور؛ 
العقل،  عن  العلم بعيداً  والقدرة. وعليه فليس 
إذ هما شيء واحد. فالنور الذي يقول لالنسان 
ان الظلم قبيح هو العقل، بل وميكن ان يقال 
يقول  ال��ذي  ان  كما  الظلم.  بقبح  العلم  هو 
لالنسان بأن اجتماع النقيضني محال هو العقل، 
واحد  القصد  لكن  اختلف  وان  هنا  فالتعبير 
الذي  النور  ان  واح��د،  والنور  واح��دة  والفكرة 
يجنب االنسان االخطار هو العقل، قال الرسول 
االكرم صلى الل عليه وآله : )إن العقل عقال من 

اجلهل(. 
آخر  بتعبير  او  ؟  العقل  يعلم  كيف  ام��ا 
كيف يعرف شخص ما بأنه عاقل ام ال ؟! وهل 
أم  مثاًل-   - ليزر؟!  أشعة  بإستخدام  ذلك  يتم 

لدمه  حتليل  من  املختبرية  الوسائل  باستخدام 
وجتزئته وما الى ذلك من العلوم احلديثة؟ 

والسلوك  التصرف  في  إم��ارات  للعقل  ان 
يفي  صادقا،  االنسان  يكون  فحني  االجتماعي، 
السيئات،  ويترك  احلسنات  يعمل  ب��وع��وده، 
فهو  واالنسانية  االخالقية  القيم  من  وغيرها 
العقل  فآيات  إذن  عاقل.  غير  فهو  وإال  عاقل، 
كاشفة عن العقل كما ان آيات العلم هي الدليل 
إليه وال دليل آخر غيرها، حيث ال ميكننا وصف 
بالنسبة  االم��ر  كذلك  آياته،  عن  مجرداً  العلم 
وآله  عليه  الل  صلى  االكرم  والنبي  العقل.  الى 
واألئمة عليهم السالم ذكرونا بالعقل عبر آياته 

وعبر دالئله وإماراته و عالماته.

شرف العقل
ان  له  االنسان البد  ان  لنا مما سبق  يّتضح 
من  الصحيح  وليمّيز  ليعرفها  نفسه  الى  يعود 
حينها  اآلخرين،  من  ذلك  يتوقع  ال  وان  اخلطأ 
سيجد انه حصل على اجلوهر وعلى احلقيقة، إذ 
على من يطلب املزيد من االستضاءة البّد له ان 
أرجاء  ويعم  نوره  ليشع  املصباح  زيت  في  يزيد 
الغرفة بدال من اللجوء الى تغيير زاوية الضوء او 
لون جدرانها، بل البّد له من ان يزيد نور عقله 
من  أشرف  االنسان  عند  اكتمل  شيء  من  ما  إذ 
العقل. ورمبا تكون قصة آدم على نبينا وعليه 
عليه  )إذ هبط  العقل،  على شرف  دلياًل  السالم 
جبرئيل فقال : يآدم إني أمرت أن أخيرك واحدة 
من ثالث، فأختر واحدة ودع إثنني، فقال له آدم 
: وما الثالث يا جبرئيل ؟ فقال : العقل واحلياء 
والدين، قال آدم : فأني قد إخترت العقل، فقال 
جبرئيل للحياء والدين إنصرفا، فدعاه و قاال له: 
العقل حيثما  أن نكون مع  أمرنا  إنا  يا جبرئيل 
كان، قال : فشأنكما، وعرج(. )بحار األنوار / ج 1 
- ص 86 - رواية 8( من هنا نعرف ان االميان مع 

العقل، والعلم مع العقل، والتقوى مع العقل، 
وكل صفات اخلير مع العقل. 

و روي عن موسى بن جعفر عن ابيه جعفر 
بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
احلسني عن ابيه احلسني بن علي عن أبيه أمير 
املؤمنني علي بن ابي طالب عليهم السالم قال : 
)قال رسول الل صلى الل عليه وآله : إن الل خلق 
علمه  سابق  في  مكنون  مخزون  نور  من  العقل 
الذي لم يّطلع عليه نبي مرسل وال ملك مقرب، 
والزهد  روح��ه،  والفهم  نفسه،  العلم  فجعل 
والرأفة  لسانه،  واحلكمة  عينيه،  واحلياء  رأسه، 
بعشرة  وق��ّواه  حشاه  ثم  قلبه،  والرحمة  فمه، 
والسكينة  والصدق  واالمي��ان  باليقني   : أشياء 
واالخالص والرفق والعطية والقنوع والتسليم 
أدبر، فأدبر،   : للعقل  والشكر؛ ثم قال عز وجل 
تكلم،   : له  قال  ثم  فاقبل.  أقبل،   : له  قال  ثم 
وال  نّد  وال  ضّد  له  ليس  ال��ذي  احلمدلل  فقال: 
شبيه والكفؤ وال عديل وال مثل، الذي كل شيء 
لعظمته خاضع ذليل، فقال الرب تبارك وتعالى 
: وعزتي وجاللي ما خلقت خلقا احسن لي منك 
أش��رف منك  أرف��ع منك وال  أط��وع منك وال  وال 
ُادعى  وبك  ُاعَبد  وبك  ��د  ُاَوّحَ بك  منك،  أعز  وال 
وبك ُارجتى وبك ُابتغى وبك أخاف وبك ُأحذر، 
وبك الثواب وبك العقاب. فخّر العقل عند ذلك 
ساجدا، فكان في سجوده ألف عام، فقال الرب 
تبارك وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع 
تشفع. فرفع العقل رأسه فقال: إلهي اسألك أن 
تشفعني فيمن خلقتني فيه، فقال الل جل جالله 
ملالئكته: أشهدكم اني قد شفعته فيمن خلقته 
فيه(. )بحار األنوار / ج 1 / ص 107 / رواية 3(. 
ومكانته  شرفه  هو  وهذا  العقل  هو  هذا 
آياته، وحيث توافرت هذه الصفات  وهذه هي 
لدى االنسان كان عاقال، إذ ليس العقل إال جوهر 

فوق كل اجلواهر.

السيد محمود املوسوي

غاية  اإلس���الم  ع��ب��ادات  م��ن  ع��ب��ادة  لكل 
حتققها في بناء الشخصية االنسانية، باإلضافة 
إلى ما تبنيه في جوانب أخرى من احلياة، ولكل 
هدف  بلوغ  في  وآلياتها  خصوصيتها  عبادة 
املقامات  إلى  وإيصالها  االنسان  شخصية  بناء 
واإلستقامة،  وال��ص��الح  التقوى  من  السامية 
واحلصول على التوازن الروحي، من أجل التغلب 
إماكاناته في  على املشكالت واألزمات، وتسخير 

سبيل تقّدمه وصالحه.
وم���ن خ��ص��وص��ي��ات احل���ج وم��ن��اس��ك��ه أن��ه 
املستوى  على  الشخصية  هذه  بناء  في  يساهم 
اغتنام  خالل  ومن  املجموع،  خالل  من  الفردي 
املباركة،  الرحلة  هذه  في  الناس  اجتماع  فرصة 
نتائج  يحقق  أن  ميكنه  الفرد  أن  من  وبالرغم 
فردياً  وبنائها  شخصيته  صياغة  في  باهرة 
خالل  من  لألعمال  والنظر  اخلشوع  خالل  ومن 
معرفة معانيها ومضامينها املعنوية، إال أن بناء 
الشخصية من خالل املجموع ال ميكن جتاوزه أو 

غض الطرف عنه.
الليل  تصّلي لل في جوف  أن  فأنت ميكنك 
مالك  أن تخرج من  نيام. وميكنك  والناس  سّراً 
صدقة تدفعها سّراً. وميكنك أن تصوم ومتسك 
الناس.  أن يشعر بك أحد من  الطعام دون  عن 
صامتاً  خفّياً  حجاً  حتج  أن  ميكنك  ال  أن��ه  إال 
مبفردك. فالبد أن ترحتل مع املجموع وجتتمع 
أن  الب��د  املختلفني.  مع  وتتعامل  الناس  مع 
حتتاج إلى غيرك من الناس سواء جئت راجاًل أو 
على ضامر أو أي وسيلة من وسائل النقل، ففي 
كل تفاصيل رحلة احلج ستحتاج إلى التعامل مع 

اآلخرين.

التعاون .. عمق املفهوم 
وميكن أن نصيغ هذه املعاني وهذه اآلليات 
في اإلصالح وبناء الشخصية في احلج من خالل 
املجموع، في عبارة )التعاون( كقيمة معبرة عن 
عمق حركة التعامل مع الناس في موسم احلج 
الشخصية  لبناء  وآل��ة  للصالح،  أداة  بوصفها 
السوية واملستقيمة، فإننا نرى أن آية التعاون 
املسملني  وحتّث  الكرمي  القرآن  في  جاءت  التي 
التعاون  عن  وتنهاهم  والتقوى  البر  في  عليه 
احلديث  سياق  في  جاءت  والعدوان،  اإلثم  في 
عن احلج والتواجد في بيت الل احلرام والشهر 

احلرام.
اَل  آَمُنوْا  الَّ��ِذي��َن  َها  َأُيّ »َي��ا  تعالى:  الل  قال 
اْلَهْدَي  َواَل  َراَم  احْلَ ْهَر  الَشّ َواَل  الّلِ  َشَعآِئَر  ُلّوْا  حُتِ
َراَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل  نَي اْلَبْيَت احْلَ َواَل اْلَقآِئَد َوال آِمّ
َواَل  َفاْصَطاُدوْا  َحلَْلُتْم  َوِإَذا  َوِرْضَواناً  ِهْم  ِبّ َرّ ن  ِمّ
امْلَْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصُدّ َأن  َقْوٍم  َشَنآُن  ُكْم  َيْجِرَمَنّ
ْقَوى  َراِم َأن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبِرّ َوالَتّ احْلَ
ُقوْا الّلَ ِإَنّ  َواَل َتَعاَوُنوْا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواَتّ

الّلَ َشِديُد اْلِعَقاِب« )املائدة / 2(

تتفاعل  التي  اجلمعية،  احلج  حركية  ففي 
الثقافات  ومختلف  النفوس  مختلف  فيها 
َيْعَمُل  ومختلف املآرب واإلرادات، حيث أن )ُكٌلّ 
النفسية  دواخله  تعكسه  مبا  َشاِكلَِتِه(،  َعلَى 
والثقافية على سطح الواقع، تتجّلى احلاجة إلى 
التغيير  إرادة  منطلق  التي هي  التعاون،  روح 
نتيجة  الوقت  ذات  في  وهي  الصحيح،  والبناء 

السلوك الفاضل بني الناس.
أن تكون متعاوناً مع اآلخرين واملختلفني، 
املسافات  من  العديد  جتاوزت  أنك  يعني  فهذا 
االجتماعي  السلم  وإلى  التعايش  إلى  للوصول 
يكون  وعندما  احل��ج  رحلة  في  حتقيقه  امل��راد 
خالل  ومن  احلرام،  الل  بيت  في  ضيفاً  اإلنسان 
احلج  ع��ب��ادة  ف��ي  االجتماعي  التوجيه  ه��ذا 
اجلمعية، ميكنه أن يبني شخصيته ويطور من 

ذاته ويصيغ روحه في قالب إمياني.
مجموعة  هنالك  أن  ن��رى  فإننا  ول��ذل��ك 
في  وجتّلت  احل��ج  في  وردت  التي  اآلف��اق  من 
أو  أحكامها  في  س��واء  املباركة،  الرحلة  ه��ذه 
فاعلية  تعزز  مستلزماتها،  في  أو  أجوائها  في 
التعاون في بناء الشخصية، وهنا نذكر بعضها، 
شخصيته  بناء  في  الفرد  لدخول  مورداً  لتكون 

عبر وعيها ووعي لوازمها.

آفاق لتعزيز التعاون 
أوالً: احلركة اجلمعية

في  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  خطابات  كانت  لقد 
وبيان  أحكامه  بيان  وف��ي  احل��ج  إل��ى  ال��دع��وة 
مناسك احلاج بصيغة جمعية، حيث قال تعالى 
في دعوة الناس إلى احلج لكي يتوافدوا بكثافة 
ِرَجاالً  َيْأُتوَك  ِجّ  ِباحْلَ اِس  الَنّ ِفي  ن  »َوَأِذّ وتنّوع: 
َوَعلَى ُكِلّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمن ُكِلّ َفٍجّ َعِميٍق«. )احلج 
ِخُذوْا  / 27(. وقال عز وجل في صالة احلاج: »َواَتّ
وْا  »َوَأمِتُّ ربنا:  وقال  ُمَصلًّى«،  ِإْبَراِهيَم  َقاِم  َمّ ِمن 
َجَعْلَنا  »َوِإْذ  تعالى:  وقال   .»ِ لِلّ َواْلُعْمَرَة  ��َجّ  احْلَ

اِس َوَأْمناً«. اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِلّلَنّ
كل  من  الناس  يأتيه  جماعية  رحلة  فاحلج 
فجق عميق، فيتوافدون على  مكان واحد وفي 
في  التعاون  حتقيق  يستدعي  مما  واحد  زمن 
كل حركة تدفع باجتاه بلوغ أهداف احلج العليا 
كالوصول إلى التقوى واحلفاظ على السالم في 
النفس والعالقات واألمن االجتماعي، فالتعاون 
هنا هو منطلق للحفاظ على أهداف احلج وآلية 

للحصول على بركاته.
ثانياً: )منافع لهم(

وحوائج  الدنيا  في  منافع  احلج  رحلة  في 
حيث  احل��اج  يشهدها  املنافع  وه��ذه  اآلخ���رة، 
َوَيْذُكُروا  لَُهْم  َمَناِفَع  »ِلَيْشَهُدوا  تعالى:  يقول 
ن  ِمّ َرَزَقُهم  َما  َعلَى  ْعُلوَماٍت  َمّ اٍم  َأَيّ ِفي   ِ الَلّ اْسَم 
اْلَباِئَس  َوَأْطِعُموا  ِمْنَها  َفُكُلوا  اأْلَْنَعاِم  َبِهيَمِة 
وال  املنافع  حتصل  وال   .)28  / )احلج  اْلَفِقيَر«. 
تتحقق هذه الغاية إال عبر مبدأ التعاون الذي 
في  معه  يشتركون  أنهم  على  لآخرين  ينظر 

الل  سيشكر  أنه  فمادام  الدين،  وفي  اإلنسانية 
ويجب  األنعام،  بهيمة  من  رزقه  ما  على  تعالى 
الضعيفة  األطراف  ليطعم  بها  أن يضحي  عليه 
احلواجز  ت��ذوب  أن  هنا  فالبد  املجتمع،  ف��ي 
اآلخرين  على  التعالي  تخلق  التي  النفسية 

والتكبر عليهم، لتحقيق هذا الهدف.
ثالثاً: محرمات اإلحرام

يبدأها  والتي  العبادية  احل��ج  رحلة  في 
نيته  يعقد  ثم  اإلح���رام،  ثوبي  بلبس  احل��اج 
ما  أهم  فمن  األفعال،  من  املجوعة  عليه  فتحرم 
االجتماعي  املسار  في  يكون  ما  هو  عليه  يحرم 
تستوجبه هذه  وما  الناس،  مع  االختالط  حيث 
َأْشُهٌر   ّ ��جُ »احْلَ تعالى:  يقول  اجلماعية،  الرحلة 
َواَل  َرَفَث  َفاَل  َجّ  احْلَ ِفيِهَنّ  َفَرَض  َفَمن  ْعُلوَماٌت  َمّ
َخْيٍر  ِمْن  َتْفَعُلوْا  َوَما  ِجّ  احْلَ ِجَداَل ِفي  َواَل  ُفُسوَق 
ْقَوى  الَتّ اِد  ال��َزّ َخْيَر  َف��ِإَنّ  ُدوْا  َوَت���َزَوّ الّلُ  َيْعلَْمُه 
 .)197/ )البقرة  اأَلْل��َب��اِب«.  ُأْوِل��ي  َيا  ��ُق��وِن  َواَتّ
اجلنسية  الشهوة  تهذيب  حيث  )رف��ث(  فال 
ذلك  يتبع  وما  النساء  مباشرة  عن  واالمتناع 
)فسوق(  ال  و  الشهوة،  مع  متالزمة  أفعال  من 
لكي ال يحصل التعالي على اآلخرين حيث التجرد 
من كل عالئق الدنيا ليكون مع اآلخرين سواء، 
الناس  التحاور مع  وال )جدال( لضبط وتنظيم 
لتكون عالقاتهم عالقة عنوانها السالم واألمن، 
فإن محرمات اإلحرام تدفع باجتاه تقنني حالة 
االجتماع احلاصلة في الديار املقّدسة. وبال شك 
فيما  التعاون  عبر  يتم  ذلك  حتقيق  قّمة  فإن 
بني احلجاج، ليتعاونوا في البر والتقوى وليس 

على االثم والعدوان.
رابعاً: أصحاب االحتياجات اخلاصة

رحلة  الناس في  التعاون بني  مبدأ  يتجّلى 
الضعفاء  عند  اخلاصة  الظروف  مبراعاة  احلج 
وأصحاب االحتياجات اخلاّصة، فإن حكم مرافقة 
القبيل،  ه��ذا  م��ن  مناسكهن  لقضاء  النساء 
أحكامهن  بعض  عليه  تنطبق  الرجل  واحل��اج 
إذا كان مرافقاً لهن، كجواز إفاضته من املشعر 
لياًل، فهو فعل  لرمي اجلمرات  إلى منى  احلرام 
جائز للنساء ضمن ظروفهن، واملرافقني لهن من 
الرجال يجري عليهم هذا احلكم أيضاً، كما أكد 
الشرع على قائد القافلة أو )احلملة( على مراعاة 
أو  التي تطرقها عادتها عند دخول مكة  املرأة 

ماشابه ذلك، مما يتطلب منها التمّهل.
فعن علي بن أبي حمزة، أنه ُسئل أبا احلسن 
)عليه السالم( عن احلائض، فذكر احلديث � إلى 
عليها  يقيم  أن  اجلّمال  أبى   : قلت    � قال   أن 
والرفقة، قال: فقال: ليس لهم ذلك، تستعدي 
عليهم حتى يقيم عليها، حتى تطهر وتقضي 

مناسكها .
خامساً: خدمة احلجيج

كل  من  الناس  أفئدة  مهوى  احلرام  البيت 
الرعاية  إلى  يحتاج  فهو  ولذلك  وصوب،  حدب 
واالهتمام، وألنه املوقع الذي يلتمس فيه الناس 
الطهر، فال بد أن يكون طاهراً ومطهراً من كل 

جنس معنوي أو مادي، حيث أوعز الل تعالى إلى 
األنبياء والرسل أن يقوموا بهذه املهمة لتهيئة 
املكان الستقبال الوفود من ضيوف الرحمن، فقد 
َوِإْسَماِعيَل  ِإْبَراِهيَم  ِإلَى  »َوَعِهْدَنا  تعالى:  قال 
ِع  َكّ َوالُرّ َواْلَعاِكِفنَي  اِئِفنَي  ِللَطّ َبْيِتَي  َرا  َطِهّ أَن 
ُجوِد«. )البقرة /125(. وقد توعد الل تعالى  الُسّ
املهام  هذه  ويصد  ذل��ك،  خالف  يعمل  من  كل 
اخلدمية اجلليلة، ويصد الناس عن البيت احلرام 
وَن َعن  في قوله عز وجل: »ِإَنّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصُدّ
اِس  ِللَنّ َجَعْلَناُه  الَِّذي  َراِم  احْلَ َوامْلَْسِجِد   ِ الَلّ َسِبيِل 
اٍد  ِبِإحْلَ ِفيِه  ُيِرْد  َوَمن  َواْلَباِد  ِفيِه  اْلَعاِكُف  َسَواء 

ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم«. )احلج /25(.
ال  أن  عليه  واملعتدى  املصدود  دع��ى  وق��د 
ال  لكي  حّده  يتجاوز  وال  صّده  من  على  يعتدي 
حتصل الفتنة ويتحّول البيت احلرام إلى ساحة 
اقتتال ونزاع بني األطراف، فقد قال جّل شأنه: 
وُكْم َعِن امْلَْسِجِد  ُكْم َشَنآُن َقْوٍم أَن َصُدّ »َواَل َيْجِرَمَنّ

َراِم أَن َتْعَتُدوْا«. احْلَ
األرض  ف��ي  الل  وف��د  و  احل��ج��اج  فخدمة 
املقّدسة أمر بالغ األهمية، إال أنه البد أن يكون 
يفّضل  فال  الواقع،  أرض  على  معنوياً  صدى  ذا 
الناس شكل اخلدمة على مضمونها، وال ينبغي 
التي  الرسالة  وينسون  مبسماها  يكتفون  أن 
تخدمها في رحلة الناس إلى احلج، فإن اإلميان 
اإلميان  وترجمة  واجلهاد  الصحيح،  واالعتقاد 
سقاية  تخدمه  ال��ذي  األس��اس  هو  واق��ع،  إل��ى 
اِجّ  احلاج، لذلك قال تعالى: »أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احْلَ
َواْلَيْوِم  ِبالّلِ  آَمَن  َكَمْن  اِم  ��رَ احْلَ امْلَْسِجِد  َوِعَماَرَة 
اآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل الّلِ اَل َيْسَتُووَن ِعنَد الّلِ 

امِلنَِي«. )التوبة /19(. َوالّلُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ
ان العمل اخلدمي وعدم الصّد عن بيت الل 
الناس،  تعالى هو ترجمة ملضمون التعاون بني 
فاإلنسان يرتفع بنيته إلى مقام خدمة اآلخرين 
كأن  موضعه،  في  كل  لهم  اخلدمات  وتهيئة 
الصحي  والعمل  والتنظيم  النظافة  في  يشارك 
والتوجيه  الديني  اإلرشاد  وتقدمي  والعالجي، 

والتبليغ، وغيرها.
سادساً: حتفة احلاج

االجتماعية،  باملشاركة  محفوفة  احلج  رحلة 
فكما أكد الشرع على استحباب االحتفاء باحلاج 
اخلطاب  وجه  فإنه  وتوقيره،  استقباله  وحسن 
هدية   - حتفة  احلج  من  معه  ليأخذ  احلاج  إلى 
وأهله،  أحبابه  مع  تواصله  عن  تعّبر  التي  احلج 
فعن أبي عبد الل الصادق عليه السالم أنه قال: 
السالم  عليه  وق��ال  احل��ج(.  من  احل��ج  )هدية 
ايضاً: )من عانق حاجاً بغباره كان كأمنا استلم 
)كان  قال:  السالم  عليه  وعنه   . األسود(  احلجر 
علي بن احلسني عليهما السالم يقول: يا معشر 
وصافحوهم  باحلاج  استبشروا  يحج،  لم  من 
تشاركوهم  عليكم  يجب  ذلك  فإن  وعظموهم، 

في االجر( .
ابن شخصيتك بالتعاون 

خالل  من  وصياغتها  الشخصية  بناء  إن 
التعامل مع الناس ومن خالل حركته في دائرة 
ومتيناً،  قوياً  بناءاً  سيكون  البشري،  االجتماع 
االحتكاك  خالل  من  يعرف  اإلنسان  معدن  ألن 
واالمتحان، فإن )الناس معادن كمعادن الذهب 
أمم  اجتماع  رحلة  احلج  رحلة  وألن  والفضة(، 
مختلفة في األذواق واأللوان والطباع واألفكار، 
هم  هناك  واح��دة،  بقعة  نحو  مسافرة  وه��ي 
بأمّس احلاجة إلى أن تكون شخصياتهم سوية، 
ونذكر مجموعة من التوجيهات التي ينبغي أن 
بناءاً  بناء شخصيته  لتساهم في  يعيها احلاج 

متمّيزاً:
البر  على  التعاون  مبدأ  تضع  عندما   /1
فإنك  عينيك،  نصب  اآلخ��ري��ن  م��ع  والتقوى 
تتجاوز الكثير من مقدمات التعامل مع الناس، 
ألن التعاون هو نتيجة وغاية ال حتصل إال عبر 
ومكارم  بفضائل  والتحّلي  احلسن  السلوك 
والعطاء،  والبشاشة،  كالتواضع،  األخ���الق، 
تكون  سوف  املواصفات  فهذه  اآلخرين.  وحب 

النتيجة  اعتبارك  في  وضعت  ألنك  كاملسلمات 
وهي )التعاون(.

ينبغي  ال��ت��ع��اون،  مببدأ  يضر  م��ا  ك��ل   /2
ينبغي  ب��ل  اهتماماً،  تعيره  وال  تهمشه  أن 
الظن  لآخرين، وسوء  الدونية  كالنظرة  جتّنبه، 
والتجسس وإشاعة الفاحشة، والعصبيات، فأنت 
مسكون بروح التعاون التي ينبغي أن ال تقوم 

بأي فعل يضر بها.
3/ ف��ي ح���ال ال���ن���زاع واحل�����ّدة وح��ص��ول 
التي  احللول  في  تفّكر  أن  ينبغي  املشكالت، 
في  وحتقيقه  التعاون،  مبدأ  تعزيز  إلى  تقود 
الواقع، وأي حل وأي تصّرف تراه ال يدعم هذا 

الهدف، سيكون خياراً فاشاًل.
4/ كل موقف مير عليك في رحلة احلج مع 
اآلخرين، البد أن يكون درساً تربوياً يساهم في 
حصولك على املزيد من املواصفات اإليجابية، مثل 
التمّرن على التحّمل وعلى الصبر، واحللم وكظم 
شخصيتك.  لبناء  دروس  خير  فكلها  الغيظ، 
وبهذا سوف تكون قد دخلت دورة تدريبية في 

فن التعامل وحسن التصرف.
تعاملك  أفق  وّسع  رحلة احلج  5/ من خالل 
املختلفة  الشعوب  على  وانفتح  اآلخ��ري��ن،  مع 
رصيدك  إلى  لتضيف  املتباينة،  الثقافات  وعلى 
املزيد من الوعي، هذا ولكي يأخذ مبدأ التعاون 
احمليطني  على  يقتصر  وال  واسعاً،  عاملياً  أفقاً 
لنا  لنتعارف، وقّدم  بك. فإن الل جعلنا شعوباً 

رسالة الدين العاملية.
النتيجة  ه��و  اخل��ي��رات  على  التعاون   /6
األسمى التي يخرج بها احلاج من مدرسة احلج 
مفردات  ف��إن  ولهذا  االجتماعي،  امليدان  في 
التعاون البد أن حتمل املعاني السامية، كخدمة 
الناس، ومد يد العون لهم، وخدمة الدين وتعزيز 
مكانته في النفوس، والعمل العلمي والثقافي، 
في  تساهم  التي  االجتماعية  العالقات  وبناء 
متاسك املجتمع ورّص صفوفه لتكون متضامنة 

مع بعضها البعض في األزمات.

في رحاب احلج..
قيمة التعاون أداة بناء الشخصية

العقل.. مشروع معرفي عظيم يقدمه االسالم
العقل هو النور الذي أعطاه 

اهلل تعالى لالنسان، وليس العلم 
إال شعاعًا من أشعة ذلك النور؛ 

كما أن االيمان شعاع منه، وكذا 
االرادة والقدرة. وعليه فليس 
العلم بعيدًا عن العقل، إذ هما 
شيء واحد. فالنور الذي يقول 

لالنسان ان الظلم قبيح هو العقل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال الل سبحانه وتعالى في سورة احلج :
»بسم الل الرحمن الرحيم

ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإلَى  ّيِ َوُهُدوا ِإلَى الّطَ
وَن  َوَيُصّدُ َكَفُروا  اّلَِذيَن  ِإّنَ   * ِميِد  احْلَ ِصَراِط 
َجَعْلَناُه  اّلَِذي  َراِم  احْلَ َوامْلَْسِجِد   ِ الّلَ َسِبيِل  َعْن 
ُيِرْد  َوَمْن  َواْلَباِد *  ِفيِه  اْلَعاِكُف  َسَواًء  اِس  ِللّنَ

اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم« . ِفيِه ِبِإحْلَ

إعداد / بشير عباس

املقدسة  الديار  هذه  الى  يأتي  من  كل 
يبحث عن تطهير الذنوب ، وعن التحول في 
حياته من حالة الى حالة اخرى ، وبالرغم من 
ان اكثر من مليونني او رمبا ثالثن او اربعن 
ماليني من البشر يحجون كل عام ، فلماذا ال 
أساسيا في أوضاع املسلمني؟ بل  جند حتوالً 
انهم   ، انفسهم  احلجاج  اوضاع  في  وحتى 
يحجون كل عام ولكن يعود كل منهم بعدئٍذ 

الى حالته السابقة. 
ال ريب ان احلج و شرائعه حتمل منافع 
 ، نتسائل  ان  لنا  يحق  أال  ولكن   ، للمسلمني 

هل يكفي هذا املقدار من املنفعة؟  
ثم، أال ميكن ان جنعل من احلج وسيلة 
الرب  بيّنه  ال��ذي  الهدف  ذاك  حتقيق  الى 
بها  صدرنا  التي  اآلية  في  وتعالى  سبحانه 
ِب  ّيِ الّطَ ِإلَى  »َوُه��ُدوا  يقول:  عندما  احلديث 
ِميِد » ، وهو  ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإلَى ِصَراِط احْلَ
ان يعود احلاج طيب القول ، وطيب السلوك 
حميد   ، االف��ع��ال  حميد   ، السلوك  حميد   ،

الصفات؟
وهل  ذلك؟  كيف  ولكن   ، بلى  االجابة: 
احلج  شريعة  في  نقصاً  ثمة  أن  هذا مبعنى 
الشعائر  الى هذه  ؟! وهل ميكن ان نضيف 
في  باملبيت  وانتهاًء  االح��رام  من  اب��ت��داًء 
منى؟ فهل نستطيع ان نضيف بنداً آخر او 
شيئاً آخر؟  كال، ألن احلج بذاته يتضمن كل 
مقومات االصالح، فحينما يضع االنسان ثيابه 
ويتخّلى عنها لفترة معينة ويتوجه الى الل 
بكل وجوده ، ويلبي للرب قائاًل: )لبيك اللهم 
يستجيب  االنسان  ان  مبعنى  فهذا  لبيك(، 
لكل ما طلبه منه ربه تعالى ويطلبه منه في 
مراسيم  خالل  االلتزامات  ومنها  املستقبل، 
احلج، من التخّلي عن ثيابه ومتيزه واعتزازه، 
مع  سواسية  جتعله  أخ��رى  مالبس  وارت��داء 
املاليني، ومروراً بتحمل الصعوبات ومشاكل 
بكل  يقوم  احل��اج  ان  ثم  والسفر،  الطرق 
أعمال احلج من الطواف والسعي و التقصير 
و الوقوف بعرفات  واملزدلفة والنحر والرمي 
واحللق، وغيرها مما ُيعد من عوامل االصالح، 
ثم ان الناس خالل مراسيم احلج يستغفرون 
وبعمق وبنية صادقة وبإخالص، لكن مع كل 
من  كثير  في  املطلوب  التأثير  جند  ال  ذلك 

الناس. فما السبب في ذلك ؟ 

ليكون لالستغفار معنى 
ان املشكلة تكمن في محدودية ثقافتنا 
لم  فنحن  ناقصة.  تكون  ورمب��ا  الدينية، 
من  نستغفر  ثم   ، احلق  الدين  على  نتعرف 
من  نستغفر  اننا  احلقيقة  ولكن  الذنوب، 
اما  كبيرة،  اهمية  لها  ليست  التي  الذنوب 

في  تسمى  التي   ، االهمية  ذات  ال��ذن��وب 
فالكثير   ، ب�)الكبائر(  املقدسة  الشريعة 
بل  باالساس،  ذنباً  يعتبرونها  ال  الناس  من 
بارد!  وبدم  وباعصاب  نهار  ليل  ميارسونها 
فهو ميارس الذنب ، ولكن في نفس الوقت 
يحمل معه ثقافة تلغي كون عمله ذنباً. هنا 
عندما يصل الى الديار املقدسة ألداء مناسك 
احلج ويقف عند الكعبة املشرفة وبالقرب من 
وهو  ذنوبه،  من  الل  ليستغفر  )املستجار( 
على تلك القناعة، فماذا يعني له االستغفار؟
ان االمام الصادق )سالم الل عليه( عندما 
)اميطوا  يقول:  )املستجار(  الى  يصل  كان 
جانباً  تنّحوا  أي  عني...(!  اميطوا  عني... 
هكذا  بذنوبي،  لل  اعترف  أن  أري��د  مبعنى 

يكون االستغفار من الذنوب الى الل تعالى.
الكبير  الذنب  ما  هنا؛  السؤال  ويثور 
الذي يتجاهله البعض ويجعل من االستغفار 

أمراً شكلياً؟
صدرنا  التي  الكرمية  اآلي��ة  في  لنتدبر 
استغفارنا  ان  ه��ل  ل��ن��رى  احل��دي��ث،  بها 
شكلي  أم  وعميق  حقيقي  املسلمني  نحن 
بالدين  اجل��ه��ل  دور  ه��و  وم��ا  وس��ط��ح��ي؟ 

وحقائقه في هذا املطب اخلطير؟
ال  واضح  مبني  كتاب  الكرمي  القرآن  ان 
هذه  بعد  وتعالى  سبحانه  ربنا  فيه،  لبس 
ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا  ّيِ ِإلَى الّطَ اآلية: »َوُهُدوا 
َكَفُروا  »اّلَِذيَن  يقول:  ِميِد«   احْلَ ِصَراِط  ِإلَىٰ 
َراِم اّلَِذي  ِ َوامْلَْسِجِد احْلَ وَن َعْن َسِبيِل الّلَ َوَيُصّدُ
 * َواْلَباِد  ِفيِه  اْلَعاِكُف  َسَواًء  اِس  ِللّنَ َجَعْلَناُه 
َعَذاٍب  ِمْن  ُنِذْقُه  ِبُظْلٍم  اٍد  ِبِإحْلَ ِفيِه  ُيِرْد  َوَمْن 
َأِليٍم« . ونحن هنا نعد انفسنا ضيوفاً للرحمن 
حتى نعرف ونعي ما يقوله لنا، وربنا يقول: 
َكَفُروا« فما هو معنى الكفر؟ هناك  »اّلَِذيَن 
معنى  حول  الكرمي  القرآن  في  كثيرة  آيات 
الكفر، واآلن امامنا كلمة )الصد( التي جاءت 
مرادفة للكفر في هذه اآلية الكرمية، فالصد 
الكفر، هناك مثل في  عن سبيل الل مبعنى 
َكَفُروا  »اّلَِذيَن   : يبينه وهو  ربنا  اآلية  نفس 
اِم«،  ��رَ احْلَ َوامْلَْسِجِد   ِ الّلَ َسِبيِل  َعْن  وَن  َوَيُصّدُ
يؤدي  أن  ح��اج  و  مسلم  انسان  اراد  ف��اذا 
مناسك احلج لكن مينع من ذلك، فماذا يعني 
 ، بعينه  الل  سبيل  عن  الصد  انه  ه��ذا....؟ 
للصد عن سبيل  الوحيد  املثال  لكن هل هذا 
تطبيقات  أو  اخ��رى  أمثلة  هناك  أم  الل؟ 

أخرى؟ 

)الصد عن سبيل اهلل( .. أمثلة عديدة
صحيح  بشكل  نفهم  لم  اننا  املشكلة 
لذلك  و  )ال��ص��د(،  لكلمة  احلقيقي  املعنى 
الكثير مّنا ميارس الصد عن سبيل الل،  نرى 
ال  ثم  كبرى،  وخطيئة  كبيرة  جرمية  وهذه 
 – خطيئة.  هذه  بأن  االنسان  هذا  يعتقد 
مثال- هناك من يريد بناء مسجد في مكان 
ما، فيجد امامه القانون واملنع، أال يعني هذا 
يبني  ان  يريد  او   ، الل(؟  سبيل  عن  )ص��د 
واملوانع.  العقبات  امامه  فيضعوا  حسينية 
من  النوع  هذا  ممارسة  نشهد  ما  اكثر  وما 
املعصية واخلطيئة بذرائع ومسميات مختلفة 
، منها )القانون( أو )النظام(، او غير ذلك، 
بينما القانون، هو قانون الل ، واحلاج يفد 
على الل تعالى ليضع هذه القوانني البشرية 

حتت رجليه، واال يكون مشركاً، وإال ما الفرق 
بني الشرك في مفهومه الواضح ، وبني من 
اإللهي؟  القانون  البشري مع  القانون  يقرن 

انه )الصد عن سبيل الل( بعينه.
او  املسجد  بناء  من  مينع  ال  من  وهناك 
)للصد(،  اخرى  لديه طريقة  لكن  احلسينية، 
اليه  فيأتي  مسجد،  بناء  شخص  يريد  فقد 
له: )وأين املصلون ....(!  عالم دين ويقول 
و )ما فائدة املسجد ...(؟! وهذا هو الصد 
امنعه  لم  باني  قائل:  رب  و  الل.  سبيل  عن 
من بناء املسجد، إمنا تكلمت فقط، لكن هذا 
الكالم هو يشكل عامل املنع والتثبيط وهو 
من  وكثير  التبريرية،  الثقافة  ميثل  ال��ذي 
هذه  بسبب  والبر  اخلير  يعملون  ال  الناس 
الثقافة اخلاطئة، لكن أال يجب على االنسان 
السلبي  كالمه  وانعكاسات  بعاقبة  يفكر  ان 

إزاء اعمال اخلير؟ 
حول  شخصاً  الناس  يستشير  ان  حصل 
أعمال اخلير والبر، فيطلق كلمات سلبية فان 
)الصد عن سبيل الل(،  هذا باحلقيقة جّسد 
وليس في بناء املسجد وحسب، بل رمبا يسأل 
الفالني...  املسجد  الى  الذهاب  عن  البعض 
املسجد  ذاك  الى  اذهب  بل  كال،  له:  فيقول 
الفالني... النه يعود الى جماعته او فئته، 
واجلميع يعلم »إن املساجد لل فال تدعوا مع 
الل أحدا«، وينطبق هذا على منع زيارة ائمة 
يقف  ملن  إذن؛  املنورة.  املدينة  في  البقيع 
امام أعمال اخلير ان يقدم حجة ودلياًل بينه 
عابر  بشكل  يتكلم  أن  ال  تعالى،  الل  وبني 

وغير مسؤول.
واالمر ال يتوقف عن أعمال اخلير والبر، 
واملؤسسات  واحلسينيات  املساجد  بناء  مثل 
بيت  بناء  إمنا حتى في  والثقافية،  الدينية 
انساناً  لنفترض  يأويه،  لسقف  يفتقر  ملن 
ثم   ، الصحراء  وسط  بيتاً  له  يبني  ان  يريد 
يأتي شخص وقف امامه ومينعه عن ذلك، أال 
يسمى هذا )صد عن سبيل الل( ؟ ان عمران 
البالد سبيل الل تعالى ، والل تعالى هو يريد 

للناس ان يسخروا ما في االرض ملنفعتهم.
بعد  املقدسة  كربالء  مدينة  هذا  حصل 
نفوس  ع��دد  فتضاعف  الطاغية،  سقوط 
املدينة، والسبب أن الناس جتاوزوا ما يسمي 
عبارة  القوانني  هذه  كل  النها  )القوانني(، 
عن )صد عن سبيل الل(، وإن لم يفعلوا ذلك 
الناس،  اوساط  في  ثورة  اندلعت  قد  لكانت 
يريدون  وال  سكن،  ال��ى  بحاجة  الناس  الن 
العراء، لكن جند هنالك قوانني  العيش في 
صارمة في البالد حتول دون ذلك، االمر الذي 
تسبب في ازمة سكن ، رغم وجود الصحاري 
الناس،  لدى  االمكانيات  وجود  و  الشاسعة، 
لكن املشكلة في بعض املتنفذين واملهيمنني 
ملكاً  ويصيرونها  االراضي  يقتطعون  الذي 
ِ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن  َ لهم، بينما »اأْلَْرَض لِلّ
وآله  عليه  الل  صل  االعظم  والنبي  ِعَباِدِه«، 
قال: )االرض لل وملن عمرها( ، وهو حديث 
متفق عليه بني املسلمني جميعاً، ومؤيد من 

قبل اآليات القرآنية. 
البلدان  احدى  في  الشيء  نفس  وحصل 
ذلك  في  املتنفذون  جاء  حينما  اخلليجية، 
يلونوها  وأخ��ذوا  براميل  مبجموعة  البلد 
شاحنات  على  كبيرة  ب��اع��داد  ويحملونها 
االرض  على  يصففونها  ثم  الصحراء  ال��ى 
ويكون بني برميل وآخر مسافة  30/20 متر 
وتسمى  االرض  من  قطعة  بذلك  لتتحدد   ،
باسم )فالن....( مبعنى انه احتل االرض ، 
واصبحت ملكه. بل حتى السواحل والوديان 
وقمم اجلبال ال ميلكها االنسان، وكلها مال 
للناس  يحق  ال  خليجي  بلد  ففي  تعالى.  الل 
في  العراق  وفي  البحر،  شاطئ  عند  التنّزه 
له،  ملكاً  السواحل  كل  كانت  الطاغية  عهد 
واليوم يجب ان يتغير االمر، وقد أشرت الى 
هذا املوضوع ألمني العاصمة بغداد، وطلبت 
منه ان يفتح سواحل نهر دجلة أمام الناس، 
لنا  يسمحون  ال  متنفذين  هنالك  ان  فقال: 
بذلك. ويتفق كل الفقهاء على تفسير اآلية 

اأْلَْنَفاُل  ُقِل  اأْلَْنَفاِل*  َعِن  الكرمية: »َيْسَأُلوَنَك 
ُسوِل »، مبعنى ان االنفال أن ال متلك،  ِ َوالّرَ َ لِلّ
ازمة  تكون  عندما  عرفات  في  يحصل  وكما 
لهذه  هذا  إمنا  للجيمع،  خيام  فال  اخليام، 
و...  املذهب  ذاك  الصحاب  وتلك  اجلماعة 
ه��ك��ذا، وي��ك��ون احل��اج ح��ائ��راً خ��الل أدائ��ه 
سبيل  عن  )الصد  هو  وهذا  احلج.  واجبات 

الل( بعينه.
القوانني  من   %  75 ان  التأكيد  استيطع 
الى املوجودة في بالدنا االسالمية تدخل في 
اطار )الصد عن سبيل الل( ، ألن هنالك من 
يريد املتاجرة او الزراعة او العمارة ، فيواجه 
مصاديق  كلها  وه���ذه  وال��ع��ق��ب��ات،  امل��ن��ع 
هذا  ان  ثم  الل(،  سبيل  عن  )للصد  واضحة 
الشخص الذي ميارس هذه االعمال ياتي الى 
احلج و يقول: )انا مسلم( وانتمي الى بالد 
الل  انزل  ما  قوانني  يطبق  ولكنه  اسالمية، 

بها من سلطان.

العمران بتطبيق القوانني اإللهية
االسالم  صدر  في  األوائ��ل  املسلمني  ان 
عمروا البالد خالل فترة قصيرة ، وهذا مثار 
تساؤل، فقد كانت املدينة املنور تسمى سابقاً 
املرض، فكيف حتولت  )يثرب( وهو مبعنى 
املرض او )طيبة(؟ بعض املؤرخني يذكرون، 
االعظم  النبي  لنا  يقدمه  واحد  مثال  وهو 
املدينة  الى  صلى الل عليه وآله، فحينما ورد 
وجد امامه املشاكل واالزمات ، ومنها املشكلة 
معروفة  كانت  فقد  املتفاقمة،  الصحية 
بانتشار حشرة )البعوض غير املكتمل(  الذي 
كان يصيب االنسان آنذاك مبرض )املالريا(، 
املستنقعات  هي  احلشرة  هذه  منشأ  وكان 
العديدة في هذه املدينة، لكن هذا املرض لم 
كانوا  بعضهم  الن  املدينة  اهل  يضرب  يكن 
الذي  الغريب  بينما  املرض،  ضد  متحصنني 
له  باملرض بحيث ال عالج  يفد عليهم يصاب 
حقاً،  غريبة  الهية  سنة  وهي  امل��وت،  سوى 
ومن ضحايا هذا املرض والد النبي وهو عبد 
باملدينة، وضمن  املدفون  عليه،  الل سالم الل 

مساحة املسجد النبوي.
وآله؟  عليه  الل  صلى  النبي  فعل  فماذا 
التراب  بحث  املستنقعات  تلكم  ب��ردم  أمر 
ثم  املنخفضات  على  العالية  املرتفعات  من 
أمر بالزراعة ، فبدأ املهاجرون بزراعة االرض، 
عليه  املؤمنني  أمير  مقدمتهم  في  وك��ان 
االرض،  يزرع  شخصيا  هو  كان  الذي  السالم 
فسأله  شيئاً،  يحمل  شخص  رآه  مرة  وذات 

شاء  ان  نخلة  ألف  السالم:  عليه  فقال  عنه 
الل، مبعنى انه كان يحمل نواة التمر، و راح 
يزرع  االرض صارت خضراء معشوشبة، واالن 
اهل املدينة يفتخرون ب� )نعناع املدينة(، و 
النبي  زراعة  من  النعناع  نبتة  هذه  يقولون 
صلى الل عليه وآله، بل اصبح )نعناع املدينة( 
مشهوراً في العالم أجمع، ثم حتولت املدينة 

من مكان يصاب االنسان فيها باملرض ، الى 
املرض.  من  الشفاء  على  منه  يحصل  مكان 
بل في كل   ، املدينة  ليس في  وهكذا حصل 
القوانني  وطبقوا   ، املسلمون  وصله  مكان 
واستخرجوا  االرض  زرع���وا  فقد  االلهية، 
وحترك  االقتصاد  عجلة  وحتركت  املعادن 

املجتمع. 
وفي العراق ايضاً عندما فتحها املسلون 
وحفروا  االنهار  كروا  ان  بعد  البلد  ازده��ر 
اآلب���ار ورزع���وا االراض���ي، ك��ل ذل��ك بفضل 
هنالك  بان  قائل:  رب  و  اإللهية،  القوانني 
الذي  ان  واجل���واب؛  حاكما،  دوليا  نظاما 
يعرف ان هذا النظام والقانون ليس بالهي، 
له ان يطبق القانون اإللهي مبقدار الواجب 
و الضروري، والبقية تكون من مهمة الناس، 
هذه  م��ن  تتخلص  ان  االم���ة  على  فيجب 

القوانني.

جتربة تأليف كتاب
)الصد  حول  شخصية  جتربة  عن  احتدث 
يوم،  ذات  اخلير...  وعمل  الل(  سبيل  عن 
بن  )مسلم  عن  كتاب  بتأليف  مشغوالً  كنت 
عقيل( وهي قصة قدمية، فجاء زائر وسألني 
بن  )مسلم  ح��ول  كتاب  فقلت  اكتب؟  عما 
عن  كتب  الكثير  أخ��ي...!  يا  فقال:  عقيل( 
من  أحسن  كتابك  انه  يقول  من  ثم  مسلم، 
هذه الكتب...؟! ثم من يقول انك تتمكن 
يقول....؟!  من  و  الكتاب...؟!  طباعة  من 
نفسي،  في  سلبياً  أث��راً  الكالم  ه��ذا  وت��رك 
لكن  استطعت،  ما  الكتابة  حاولت  وكلما 
بعد ثالثني سنة وفقني الل تعالى و كتبت 
وراء  السبب  وكان  عقيل(،  بن  )مسلم  حول 
من  الكثير  املك  ال  فانا  )ن���ذر(،  هو  ذل��ك 
املادية، فاذا كانت حتصل عندي  االمكانيات 
مشكلة، انذر صلوات على النبي صلى الل عليه 
وآله ، أو انذر تأليف كتاب، فذهبت الى قبر 
له: سيدنا...!  وقلت  عليه،  الل  حمزة  سالم 
عندي قضية ، وهي الهية وليست شخصية ، 
وهي أن انذر تأليف كتاب عنك اذا حتققت 
كتاباً   14 مضى  فيما  الفت  فقد  قضية،  لي 

حول اربعة عشر معصوما، وايضاً  حول مسلم 
العباس  الفضل  ، و حول ابي  ، وحول زينب 
ذلك  نذرت  قد  و  اجمعني،  عليهم  الل  سالم 
حول  رقبتي  في  نذر  عندي  واآلن  وحتقق، 
ابي الفضل العباس، فاذا الل وفقني ملشروع 

خيري، اكتب كتابا ثالثا. 
ال  أن  نفسي  عاهدت  احلني  ذلك  ومنذ 
اسمع كلمة )ال( في حياتي، و احاول أن اتوكل 
على الل واستجير به من االفكار السلبية، ان 
انه  السلبية.  الثقافة  بهذه  مليء  مجتمعنا 
)صّد( وعلينا ان نستغفر الل من هذا الذنب. 
السائدة  والفئوية  التقوقع  بسبب  هذا  كل 
من  ليس  وذاك  جماعتنا،  من  فهذا  ييننا، 
شاهداً  سيكون  الكالم  ه��ذا  ان  جماعتنا، 
��ُه��ْم  ِإَنّ »َوِق��ُف��وُه��ْم  القيامة:  ي��وم  الل  ام��ام 
قلت:  وملاذا  )نعم(؟  قلت:  ملاذا  َمْسُئوُلونَ «، 
)ال(. مثال ذلك؛ أن يسالني شخٌص: هل أقرأ 
كتاب فالن...؟ فاقول له: كال! ال ألنه كتاب 
ضالل، بل ألني لست مؤلفه! او بالعكس، رمبا 
يقول له آخر: اقرأ ذلك الكتاب، أو ال تذهب 
الى ذلك اخلطيب فهو ليس من جماعتنا...! 
وهكذا من امثال هذه التثبيطات والكلمات 
السلبية الهدامة، ولذا جند اليوم الكثير من 
االختالفات بني املسلمني وبني املؤمنني، امنا 
هي نوع من الوساوس الشيطانية منت فينا 

و وصلت الى هذا احلد.
عليه  الل  النبي صلى  عن  رواية  وهنالك 
وآله: )من اعان على قتل مسلم بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوب على جبهته: آيس 
من  يقل:  لم  االكرم  فالنبي  الل(.  رحمة  من 
 ، مب��ال  أو  برصاصة  مسلم  قتل  على  أع��ان 
خلف  يجلس  الذي  فهذا   ، كلمة  بشطر  إمنا 
)امليكرفون( ويكفر املسلمني ويدعو لقتلهم 
وذبحهم، هل يدري أية مصائب ستحل على 
ماليني البشر في هذا العالم؟ وماذا سيؤدي 
العالم.  في  ازم��ات  من  القاسي  الكالم  هذا 
في فهم كالم  نكون جديني  ان  علينا  إذن؛ 
الل والقرآن الكرمي، حتى ال نبتعد أكثر من 

هذا عن الكتاب املجيد.

احملصلة...
دعنا نفهم الدين ونفهم ما هو الذنب 
الكبائر  خصوصا   ، منه  الل  نستغفر  حتى 
أصر  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ان  وامل��ه��م��ة.  منها 
بداية  احل��ج  في  )ال��ص��ّد(  قضية  بيان  على 
َكَفُروا  »اّلَِذيَن  احلج:  سورة  في  احلج  آيات 
َراِم اّلَِذي  ِ َوامْلَْسِجِد احْلَ وَن َعْن َسِبيِل الّلَ َوَيُصّدُ
اِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِدٰ  َوَمْن  َجَعْلَناُه ِللّنَ

اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم«. ُيِرْد ِفيِه ِبِإحْلَ
الصادق سالم الل عليه حني  االمام  كان 
ُحرم  نصفه  مكان  في  يخّيم  احلج  الي  يأتي 
نصفه حّل، فاذا اراد ان يؤدب بعض غلمانه 
يقول  احلرم،  عن  اخلارج  اجلانب  الى  اخذه 
هذه  ف��ي  ظلم  )ك��ل  ال��س��الم:  عليه  االم���ام 
االرض إحلاد(، ولذلك ال ظلم في احلرم، وال 
في الشارع، ال يحق ألحد ان يقطع غصناً من 
في  النه   ، محرماً  يكن  لم  وإن  حتى  شجرة، 
قارعة  على  جالسة  حمامه  رأى  واذا  احل��رم، 
يزعجها  وال  جانباً  يتنّحى  أن  عليه  الطريق 

النها تعود الى احلرم.
 احد الشعراء اجلاهليني أنشد يقول : 

و املؤّمن عائدات الطير ميسحها   
ركبان مكة بني العيل والسلم

األمان  اعطى  بالذي  يقسم  الشاعر  ان 
للطيور العائدة، فهي تفهم وتدرك الوضع، 
ولذا فهي ال تهرب امام االنسان، بل تهبط 
الى االرض دائماً، وهو ما كان ميّكن البعض 
– حسب قول الشاعر- من أن يسمح علة الطير 

بكل سهولة، النه يعرف املكان آمن.
االلتزام  احل��اج  االن��س��ان  على  هنا  من 
باحلدود الشرعية سواء كان محرما او محاًل، 
يأتي  حتى  االن��س��ان  ليس  ال���زارع  ان  فبما 
وكل  والضرع  الزرع  إمنا  يقطع،  او  ويشذب 
ان يكون شيئاً  تعالى، وعليه يجب  شيء لل 

آمناً وبعيداً عن الصّد والتطاول والتجاوز.

احلج .. فرصة لالستغفار من )الصّد عن 
سبيل اهلل( و خطوة نحو التقدم احلضاري

نحن نستغفر من الذنوب التي ليست لها 
اهمية كبيرة، اما الذنوب ذات االهمية والتي 

تسمى في الشريعة المقدسة بـ)الكبائر( 
، فالكثير من الناس ال يعتبرونها ذنبًا، بل 
يمارسونها ليل نهار وباعصاب وبدم بارد!

المشكلة اننا لم نفهم بشكل صحيح المعنى 
الحقيقي لكلمة )الصد(، و لذلك نرى الكثير 

منّا يمارس الصد عن سبيل اهلل، وهذه جريمة 
كبيرة وخطيئة كبرى، ثم ال يعتقد هذا االنسان 

بأن هذه خطيئة


