
م���ف���ردات وق��ي��م وت��ع��ال��ي��م ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ض��ام��ن واالخ����اء ف��ي االس����ام كثيرة 
ماتتركه  وف��ي  فيها  وردت  وق��د  وعظيمة، 
شريفة  واحاديث  ايات  وث��واب،   نتائج،  من 
ونحن  االسطر،  هذه  في  لبحثه  المجال  مما 
رائعة من  العراق وبحمد اهلل جند صورا  في 
التضامن واحملبة والتعاون )في صفوف ابناء 
في  وعناًء  صعوبة  احدنا  يجد  ولن  الشعب( 
رصد العديد من املظاهر الرائعة لهذه القيم 
النبيلة في مجتمعنا ، وكمنوذج عظيم ورائد 

اربعني  زي���ارة  م��ا   : نقول 
السام   االمام احلسني عليه 
نقولها  ولكن  ببعيد.  عّنا 
أين  ترى   � شديد  وبأسف   �
االخوة املشتغلون بالسياسة 
من كبار املسؤولني في هذا 
ون���واب،  وزراء  م��ن  البلد 
وكتل، واحزاب، من حتكيم 
مبادىء التعاون والتضامن 
في عملهم ؟وملاذا ال يلمس 
بدرجة  ول��و  منهم  الشعب 
واالخ��اء  التعاون  معينة،  
إج��ل  م���ن   ب��ي��ن��ه��م،  فيما 
البلد  لهذا  ال��ع��ام  الصالح 
وهذا الشعب األبي الصابر. 

ايها االخوة.. من املؤكد 
يظهره  مبا  تفتخر  منكم  كبيرة  غالبية  أن 
انتخبكم(  ال��ذي  جمهوركم  )وه��و  الشعب 
من صور التعاون والعطاء والتضحية والصبر 
واإليثار الذي قل نظيره.. ومن املؤكد ايضا 
ذلك  في  الناس  يشارك  قد  منكم  كثيراً  أن 
خال مناسبة كاالربعني، او غيرها، او يتمنى 
أن يشاركهم في ذلك بالتواجد فيما بينهم 
الناس  يفتقد  مل��اذا  ت��رى  ولكن  ميدانيا.. 
منكم هذا التضامن والتعاون وهذه املواقف 
شؤون  تديرون  وانتم  بينكم  فيما  النبيلة 

الباد ومؤمتنون عليه وعلى حقوق ومصالح 
الشعب؟، ملاذا انتم دائما واقعون في وادي 
والتاوم  وال��ت��أزمي  واخل��اف��ات  الصراعات 
واالتهام املتبادل؟ واليعطي بعضكم فرصة 
وبعد  والبصيرة  والتعقل  للحكمة  ودورا 
النظر في تناول ومقاربة القضايا وامللفات؟. 
ليس من املعيب ) بل من التواضع واحلكمة( 
من  ال��دروس  من  الكثير  الساسة  يتعلم  أن 
البشري  السيل  ه��ذا  من  السيما  اجلمهور، 
اجلارف املتدفق باملايني مشيا  نحو كرباء 
بالطبع  وهم  السام،  عليه  احلسني  كرباء 
احلسني  االم��ام  من  مستلهمة  وقيم  دروس 
وكعبة  مسيرهم  قائد  م��ن  ال��س��ام،  عليه 
وال  العظيمة..  ونهضته  ووالئهم،  حبهم 
نأخذ  ب��أن  املجال   ه��ذا  في  ولنا  لكم  حاجة 
دروسا من مدرسة اخرى وشعب آخر.. ولكن 
على جتارب وممارسات  االطاع  فأن  مع ذلك 
حسن  أمر  منها  واالستفادة  اآلخر  ونتاجات 
ن��س��أل: هل  املنطلق  وم��ن��دوب، وم��ن ه��ذا 
كلمة )كيزونا(  أن جتعلوا من  ميكنكم مثا 
العام  انطاق  بداية  مع  ،كلمتكم  اليابانية 
ليست  السادة  ايها  وهذه  2012؟!.  اجلديد 
حولها  جتتمعون  نفطية(  )صوبة  ل�  ماركة 
لتدفئوا انفسكم في شتائنا هذا الذي بدأت 
فلكم  بالتصاعد مؤخرا، كا،  بردوته  درجات 
بتدفئة )السبالت( كفاية، والحاجة لكم اصا  

)مو  منكم  كثيرا  ألن  و)نفط(  ب)صوبات( 
والصراعات  االزمات  فتائل  اشعال  قّصر( في 
الى  بحاجة  معها  اصبحنا  درج��ة  ال��ى   ،!..
مديرية  في  )اطفائية(  يعملون  سياسيني 

الدفاع املدني .  
)كيزونا(،  كلمة  اليابانيون  اختار  لقد 
لتكون  الصداقة،  أو روابط  التضامن  وتعني 
عاما  اليابان  شهدت  حيث   .2011 عام  كلمة 
موجة  أتبعه  قوي  زلزال  أن ضرب  بعد  سيئا 
في  تسبب  ما  م��ارس  في  الباد  تسونامي 
في  وأض��رار  فادحة  ومادية  بشرية  خسائر 
حلقت  التي  الكارثة  وأدت  التحتية.  البنية 
بعضهم  اليابانيون  يساعد  أن  إلى  بالباد 
والتضامن  للتماسك  حملة  وإط��اق  البعض 
بني أبناء الشعب الواحد حازت إشادة العالم 
بأكمله. وفي أبريل املاضي ناشد رئيس الوزراء 
لتقدمي  العالم  كان  ناوتو  آن��ذاك  الياباني 
عنوانها  كان  رسالة  باده في  إلى  مساعدات 
)كيزونا(. وعندما فازت فرق يابانية رياضية 
ببطوالت كان شعار الاعبني  )كيزونا(.هذا 
فيما جاءت  كلمة )وازاوي(، وتعني الكارثة، 
في املركز الثاني، داللة على حالة التشاؤم التي 

سيطرت على بعض اليابانيني عام 2011.
فيا اخواننا في فرق السياسية ونواديها، 
املرتبة  وحتتل  تفوز  أن  ل�)كيزونا(  اسمحوا 

االولى، فقد مل الناس من ))وازاوي( !.

أيها 
السياسيون: ما 

أحوجكم الى )كيزونا( 
فقد مَل الناس من 

))وازاوي(!
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ال��ع��راق��ي��ون، وم��ع��ه��م امل���وال���ون م��ن شتى 
واالع��وام  العام  هذا  في  يزيدون   ، االرض  بقاع 
االخرى من تظاهراتهم السلمية الوالئية املتمثلة 
كرباء  نحو  )مشيا(  املليونية  الزحف  مبسيرات 
احلسني)ع(، و بنصب االعام السوداء والسرادقات 
البيوت  في  والساحات،  الشوارع  في  احلسينية 
عهد  لتجديد  االرب��ع��ني،  زي��ارة  الحياء  واحمل��ال، 
الوالء  واستذكار واستحضار قيم ودروس واقعة 
نبيهم  بنت  ابن  فيه  ُذبح  يوم  الدامي  عاشوراء 
عمومته  وابناء  واخوته  واوالده  الرضيع  وطفلُه 
اهل  من  بقي  من  مابعد  في  وسبي  واصحابه 
بيته ومعظمهم من النساء واالطفال  ال لشيء اال 
النهم في نظر السلطة احلاكمة انذاك خرجوا على 
االجماع عندما اعلنوا صراحة مطالبتهم باالصاح 
املجرمني  وتشخيص  الفساد  وكشف  والتحرير 
ليست  وبطريقة  القرار  مركز  عن  الطغاة  وع��زل 
الدم  عبر  وامنا  الفضائيات  عبر  واستنكارا  شجبا 
الرسول  آل بيت  املتمثل باسرة  والفداء والتحدي 
االعظم )ص(. وحسنا  ما يفعله العراقيون سنويا 
ويقيمون  السواد  ويلبسون  يستذكرون  وه��م 
املآمت في كافة انحاء العالم تعبيرا عن تضامنهم 
القتلة  باكتشاف  منهم  ومطالبة  الفجيعة  مع 
ليس  فالقاتل  املأل،  امام  ومحاكمتهم  وادانتهم 
مجهوال عند العراقيني بالذات، لسبب بسيط فان 
سيناريو االرهاب ومنظومته تقتلهم يوميا .وهم 

يطلقون  وعاشوراء  االربعني  في  يفعلون  فيما 
رسائلهم التي مفادها بان االمة املخترقة ، ال تعرف 
قاتليها ، واالمة التي تقر بان واقعة الطف قضية 
دينها  على  حتافظ  ان  ميكن  ال  فانها  ؛  خافية 
ومقدساتها وشعبها ونظامها السياسي وال ميكن 
ان تنتج منظومة فكرية حتترم انسانية االنسان.
وتسخر  وقادتها  مصلحيها  تنسى  التي  واالم��ة 
مدرسة  بالدم  اسس  الذي  موقفهم  استذكار  من 
واملجرمني  والفساد  باالرهاب  ستبتلى  ؛  احلرية 
فيما  .والعراقيون  الفضائيات  وابطال  والقتلة 
ميارسون اليوم يعلنون بأن عاشوراء الدامي بقدر 
والرساالت  االنبياء  إلرث  واختصار  متثيل  ماهو 
 ، للبطولة  وملحمة  واحلرية  والعدل  احلق  وقيم 
السياسي  التاريخ  في سجل  نقطة سوداء  فأنها  
واالخاقي لامة التي سمحت للخارجني عن القانون 
والدين ان يتسلطوا على رقاب الشعوب ويؤسسوا 
االموال ضاربني  وغنائم  بالسلطة  االيثار  مؤسسة 
قرب  عن  يعرفون  احلائط.  وهم  الشعوب عرض 
بان اجلرمية واالرهاب والقتل والسيارات املفخخة 
يكمل  التي  احللقات  مركبة وسلسلة من  منظومة 
 ، جرمية  اجلرمية  على  فالصمت   ، االخ��رى  احدها 

والتحريض على اجلرمية جرمية.
والعراقيون ال يحتاجون اآلن الى محكمة دولية 
محايدة للكشف عن اجلناة ، فهم يعرفون متاما من 
الذي خرج على احلاكم  الثوار(  إمام  اغتيال)  قرر 

اجلائر، وكيف ُمرر القانون بجلسات علنية ومبرأى 
املجتمع  ومنظمات  الرسمي  االم��وي  االع��ام  من 
من  القريبة  القضائية  اللجنة  ومبباركة  الدموي 
موائد السلطان ، ويعرفون كيف اجازت قتل عائلة 
التي بنيت  السياسية  العملية  نبيهم حفاظا على 
االنسان  وأد  الى  والرجوع  اجلاهلي  االساس  على 
وال  جاء  خبر  )ال  االنتخابي:  رفعت شعارها  حيث 
متيقنون  بل  يعرفون  والعراقيون   .) نزل  وحي 
امام  وقفة  مع  التصاقهم  من  زادوا  كلما  بانهم 
االحرار والثوار والفداء ستزداد عليهم املفخخات 
ايام  يستذكرون  بدأوا  الاصقة. وهم  والعبوات 
املوهوم  االمن  كان  ومل��اذا  الدكتاتورية  االنظمة 
100% الن شعائرهم كانت على استحياء وراية ابن 
اعوان  من  خوفا  خجول  بشكل  ترفع  نبيهم  بنت 
سعد  )اب��ن  وفضائيات  زي��اد  ألل  الثقافي  املركز 
العراقيني جميعهم  وابن مرجانه..!(. اجزم بان 
واالصاح  الثوار  امام  شعائر  ان  يعرفون  ب��دأوا 
وانصاف  والفاسدين  واجلبابرة  الظلمة  تخيف 
مزقها  التي  لوحدتهم  مناسبة  النها  الطغاة 
االخوة  رسائل  وما  والفساد.  واالره��اب  االحتال 
املسيحيني العراقيني بتوقف افراحهم واعيادهم 
في عيد مياد سيدنا املسيح اال تضامنا مع مظلمة 
احلسني )ع( واحتراما للدماء التي سفكت من اجل 
احلرية وليس مناصرة الحد شهداء الواقعة )وهب 

النصراني(. 

األخــــيرة

بعد خروج احملتل االميركي..
حكومة اسالمية معتدلة

حسن احلسني

- قال زميلي: ما ذا بعد خروج القوات االميركية من العراق؟
- قلت: بداية العراق اجلديد!

- قال )متسائًا(: ألم يبدأ العراق اجلديد منذ نيسان 2003؟ 
ولكن  الطاغية،  سقوط  بداية  ك��ان  التاريخ  ه��ذا  قلت:   -
للطغاة ازالم واقزام وعماء في الداخل وفي االقليم، فما جرى 
للمحتل  كان  وصعبة،  عسيرة  مخاضات  كانت  الفترة  هذه  خال 

االميركي دور فيها.
- قال: اما اآلن ... ماذا؟

- قلت: لو راجعت بيان سماحة املرجع الديني آية اهلل العظمى 
السيد محمد تقي املدرسي )حفظه اهلل( في يوم االربعني لرأيت 
اي  رفض  وكذلك  الدستور  تعديل  لضرورة  واضحة  اشارات  فيه 

تشريع يخالف احكام الشريعة االلهية.
الدستور  باجراء تعديات على  قال: يعني نحن مطالبون   -

العراقي؟ وما هو رأي اآلخرين؟
- قلت: من هم اآلخرون؟ ألم يعد ابناء الشعب العراقي من 
االكثرية املسلمة شيعية وسنية واكراد؟ ام نحن نخاف من شخص 
تشريعاتنا  تكون  ان  بضرورة  التصريح  لعدم  اخليال  وحي  من 

كلها موافقة لاسام؟!
تقر  السعودية  كالعربية  بلداناً  فأعرف  معك،  انا  ق��ال:   -
بتشريعة االسام فقط في قوانينها. وهي بلدان لها حتالفات 

استراتيجية مع الغرب.
- قلت: اذاً، اين هي املشكلة؟ وهل ُعدنا ننحرج من اآلخرين 

وال ُنحرج من اهلل خالقنا وخالق الكون؟
- قال: سماحة السيد املدرسي، ماذا دعا في بيانه؟

- قلت: يقول سماحته: بلى، ونحن مشينا الى كرباء لنقول: 
اننا ال نستسلم لكل حاكم فاجر او ظالم، لكل حاكم يقتل الناس 
من  بها  اهلل  أنزل  ما  باطلة  قوانني  يطّبَق  أن  ويريد  حق  بغير 
حتترم  ان  العربي  الربيع  شعوب  لكل  خطاب  فهذا  سلطان(.. 
ارادة الشعوب. ألن هذا هو منهج احلسني )ع(، كما انه ال يجوز 
اتباع اي قانون اليوافق الشريعة اذا كّنا نعتقد ان )الدنيا مزرعة 

اآلخرة(.
- قال: ولكن الدستور العراقي يقّر بأن اليجوز تشريع قانون 

يخالف الشريعة وكذلك يخالف الدميقراطية؟
ليس  الدميقراطية  ان  ثم  )ارجوحة(،  يعني  هذا  قلت:   -
)ال  االسامية  الشريعة  مقابل  يقف  نبّي جديد  وله  جديداً  ديناً 
سمح اهلل( بل هو آلّية ووسيلة ميكن ان يستفيد منه اجلميع، ال 
ارادة  الى عقيدة مقابل عقيدة االسام فهذا خاف  ان يتحول 
نعيد  ان  )علينا  بيانه:  في  سماحتة  فيقول  العراقي،  الشعب 
نزّف  لكي  استثنائية،  ر في ظروف  قَرّ الذي  الدستور  النظر في 
في االنتخابات القادمة الى شعبنا ُبشرى اصاح الدستور واعادة 
كتابته وإقراره مبا ينسجم مع ظروف بلدنا وقيم ديننا ووحدة 

وطننا وحماية مصاحلنا(.
موضوع  في  ايضاً  النظر  نعيد  ان  بد  ال  يعني  هذا  قال:   -

الفدرالية واالقاليم؟
في  ينتخب  ال  ان  العراقي  الشعب  على  باعتقادي  قلت:   -
مجالس احملافظات والنواب القادمة اال من يعتقد باقامة حكومة 
جنوبه  الى  شماله  من  العراق  توحد  وحكيمة  معتدلة  اسامية 

وحتترم عقيدة ورأي كافة االقليات والقوميات.

حامد احلمراني

 .. السادة  ايها  احلسينية  العمومية  امليزانية  انها 
امكانياتها في تأمني متطلبات هذا  فا تستغربوا من 
اربعينيته حتى  الهائل من زوار ابي االحرار في  العدد 
وان بلغوا عشرين مليونا بل حتى اذا صاروا مليار زائر 

فيما بعد ان شاء اهلل .
تلك  الن    .. وزي��ادة  تكفيهم  فانها  تستغربوا  ال 
الفساد  من  تشكو  وال   ، مخترقة  وغير  مباركة  امليزانية 
مطابقة  عقودها  فان  ؛  )غش(  فيها  وليس   ، االداري 
للمواصفات احلسينية واملوردون واملجّهزون والقائمون 
إمامهم  ج��ود  م��ن  نقاءهم  يستمدون  امل��واك��ب  على 
وعطائه ، فزاد ) ابو علي( ياكلُه الناس بغض النظر ان 
فيه  ان  متيقنون  فانهم  ؛  غيره  او  عنبر(  التمن)  كان 
الشفاء النه خالص لوجه اهلل الذي ذاب في حبه إمامهم 
عبد  ابو  وشاي)   . والسام  الصاة  افضل  عليه  احلسني 
اهلل( وصفة ربانية وأمر الهي للمعدة بان تهدأ وتصبح 
صاغرة لذهن زوار سيد الشهداء وهم يرددون في كل 
خطوة ) انت لو دربك جمر منشي على جمرك ياحسني(.
احلصة  فانها  امليزانية؟  هذه  على  ينفق  من  اما   
احلسينية  ايها السادة.. فا تستغربوا اذ يتم  سنويا 
شعائر  الحياء  ال���دوالرات  من  املايني  مئات  تخصيص 
احلسني وهي تتحدى اكبر ميزانيات العالم ..وان تلك 
امليزانية ال تتأثر باسعار النفط وال بالعرض والطلب وال 
رأس  زاد  االنفاق  زاد  كلما  العكس  بل  االنفاق؛  بكمية 
يشترك  فانه   .. السادة  ايها  اخ��رى  ميزة  .ولها  امل��ال 
على  يتسابقون  وهم  والفقراء  االغنياء  جمعها  في 
خدمة زوار امامهم ، وهم يعرفون ان  من يشارك في 
بورصة شعائر اهلل فان الدينار اخلارج من القلب والضمير 
يتضاعف اضعافا مضاعفة ثم تتصاعد تلك االموال في 
تصبح  حتى  النفوس  معها  وتكبر  الشهداء  سيد  بنك 
مهادنة  من  األنفة   ( صفة  تكتسب  عندما  الغنى  قمة 
الظلم  ظل  في  احلياة  وكره  الطغاة  وانصاف  الفراعنة 

والظلمة والظاملني(.
موكبا  ترون  عندما   السادة..  ايها  تستغربوا  وال 
للطائفة املندائية  هنا او موكبا لاخوة املسيحيني هناك 
السماوة   في  وهنديا  الناصرية،  في  صينيا  وموكبا   ،
ابن  مبقتل  ال��ع��راق(  وسنة  )شيعة  مصاب  ليشاركوا 
عليه  احلسني  فأن  تستغربوا  ال   ، اخل��امت  نبيهم  بنت 
لاصاح  امة  هو  وامن��ا  معينة  بطائفة  هو  ما  السام 
والنهوض واالباء والفداء.  وال تستغربوا ايها السادة 
امام هذه احلشود الهائلة واين جتلس واين تقيم واين 
تنام  وكيف تصحو؟، صحيح ان هذه االعداد من الزوار 
يصعب على اية عاصمة في العالم استيعابها؛ ولكن إمام 
يتمدد  املقدس  وضريحُه  لاحرار  صدره  فتح  الشهداء 
سنويا الحتواء زائريه ومناصريه من جميع انحاء العالم 

.. فا تستغربوا ايها السادة . 

األربعون وامليزانية احلسينية ماليني االربعني 
تواصل زحفها 

نحو كربالء 
املقدسة: 

) لبيك داعي 
اهلل( ..) لو 

قطعوا أرُجلنا 
واليدين ..( 

إنه  أميركيون  باحثون  قال 
التطّوع  وضع  باإلمكان  كان  لو 
)ال��ع��م��ل اخل���ي���ري م���ن اج��ل 
االخرين( في حبة دواء، لكانت 
املرء  يزيد  إنه  إذ  مبيعاً،  األكثر 
سعادة وصحة وعمراً. واضافوا 
 50 م��ن  ألكثر  مراجعتهم  إن 
من  مجموعة  استخدمت  دراسة 

األشخاص  أن  أظهرت  املناهج، 
ملنفعة  بإخاص  يعملون  الذين 
ال��غ��ي��ر ي��ش��ع��رون ب��ال��س��ع��ادة 
والصحة، حتى أن فترة حياتهم 
»البحث  ان  ت��ط��ول.وت��اب��ع��وا 
بشأن منافع العطاء قوي جداً، 
إلى درجة أنه يقترح بأن يقوم 
الصحية،  بالرعاية  املختصون 

تقدمي  إمكانية  ف��ي  بالنظر 
توصيات للمرضى بالقيام مبثل 
هذه األنشطة«. وقال الباحثون 
للنية  املناسبة  »اجلرعة  أن  أيضا 
شخص  م��ن  تختلف  احل��س��ن��ة 
لكل  مفصلة  وصفة  وال  آلخ��ر، 
على  ميكن  املبدأ  لكن  شخص، 

األقل أن يحدد علمياً«.

واس��ط,  ف��ي  صحي   مصدر  ذك��ر 
ان شابا في العشرين من العمر توفي 
مؤخرا بسبب تعاطيه )حقنة منشطة( 
توفي  الشاب  ان  لى  مشيرا  بالوريد، 
مدينة  مستشفى  ال��ى  وص��ول��ه  قبل 

الكوت.
يبلغ  »ش��اب��ا  ان  امل��ص��در  واوض���ح 
توفي الصابته  العمر عشرين سنة  من 
اح��د  مت���زق  نتيجة  داخ��ل��ي  ب��ن��زف 

الشرايني بسبب تعاطيه حقناً منشطة 
توفي  »الشاب  ان  واض��اف  بالوريد«. 
مستشفى  ال��ى  يصل  ان  قبل  باحلال 
املدينة«، مشيرا الى ان »تقرير الطبيب 
ال��وف��اة كانت  ال��ش��رع��ي ك��ش��ف ب���ان 
تعاطي  نتيجة  الشريان  متزق  بسبب 

املنشطات بكمية كبيرة«.
يذكر أن حتذيرات عدة صدرت في 
الصحية  اجلهات  قبل  من  سابق  وقت 

من  احملافظات،  العديد  في  الرسمية  
الهرمونات  تعاطي  ظاهرة  انتشار 
في  السيما  الشباب   بني  واملنشطات 
مسميات  حتت  تنتشر  ب��دأت  م��راك��ز  
لهذه  وم��ا  االج��س��ام،  وبناء  الرياضة 
على  تؤثر  سلبية  آث��ار  من  املنشطات 
بعض  في  ت��ؤدي  وقد  الشباب  صحة 
احلاالت الى الوفاة او االصابة بأمراض 

خطيرة.

ايها الشباب احذروا من تعاطي املنشطاتدراسة: خدمة الناس.. تزيدك سعادة وعمرًا

املتفائلني  أن  كندية  علمية  دراسة  أظهرت 
امل��رارة  وأن  املتشائمني،  من  حكمة  أكثر  هم 
الشخص عن احلكمة ألنه ال  تبعد  الرضا   وعدم 
يستخلص الدروس، وقّدرت أن 5% من األشخاص 
الباحثة دولوريس  يعّدون فعًا حكماء. وقالت 
إن  مبونتريال،  )كولوريا(  جامعة  في  باشكار 
مقّدرة  نفسه«  الشيء  ليسا  والذكاء  »احلكمة 
كحكماء  وصفهم  ميكن  ال��ن��اس  م��ن   %5 أن« 
عن  امل��س��ؤول��ة  الباحثة  واض��اف��ت  حقيقيني« 
الدراسة إنه »ال يوجد تعريف واحد للحكمة، لكن 
املعرفة  تتضمن  انها  على  يتفقون  الكثيرين 
والتعاطف،  والقناعة،  البشر،  طبيعة  وفهم 
اآلخرين«.  املسائل من منظار  رؤية  واملرونة في 
وقالت سارة ايتيزادي املشاركة في الدراسة، إن 
في  الناس  تصرف  كيفية  على  تأثيراً  »للحكمة 
اوضاع محددة وإن كانوا أكثر او أقل رضى عن 
املتواصل  أن اإلجهاد  الباحثون  احلياة«. ووجد 
الناس من  واملسيطر يشكل أذى ميكن أن مينع 
يجعل  ما  إن  العلماء  ويقول  احلكمة.  اكتساب 
احلكماء مختلفني عن أغلب اآلخرين هو كيفية 
ايتيزادي  اخلاصة.وقالت  لنصيحتهم  اتباعهم 
يحافظون  حكمة  األكثر  االشخاص  أن  »وجدنا 
على حس السعادة.. هم أكثر حكمة، األمر الذي 

له تأثير مخّزن«.

دراسة: املتفائلون هم)احلكماء( وعددهم  5% فقط 
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زينب...! كيف رأيت صنع 
اهلل بأخيك الحسين 

وأهل بيتك ...؟!

اليقين
 مع 

اإليمان

من الذي 
لديه علم 
الكتاب؟

كربالء املقدسة/ الهدى:

قال سماحة املرجع الديني آية اهلل العظمى 
السيد محمد تقي امُلدّرسي )دام ظله(، أن »هذه 
العراق  تاريخ  في  مشهودة  اياماً  تعتبر  االيام 
احلديث«  واننا يجب ان نقف طويا امام حدث 
رحيل االحتال » ألن االحتال هو »اقبح ظاهرة 
يتعرض لها شعب من الشعوب وبلد من الباد، 
وتبقى اثاره عادة لفترة طويلة جدا قد تتجاوز 
العقود وتصل الى القرون..« واوضح سماحته 
كرباء  مبدينة  االسبوعية  محاضرته  خ��ال 
الوفود  من  جموع  على  القاها  التي  املقدسة 
واملواطنني أن  تخلص العراق من الدكتاتورية، 
بارادة  اوال  جاء   « إمنا   ، االحتال  من  وبعدها 
اهلل تعالى  ثم أن الشعب  كله كان مساهما في 
وال  طائفة  وال  احدا  استثني  وال  احلدث،  هذا 
قومية وال مجموعة..«  ومن هذا املنطلق عرج 
سماحته الى مارمت به الباد من ظروف ، وما 
وصلت اليه اليوم قائا: ».. اذكروا تلك االيام ، 
ايام االحتال، اذكروا ايام املقبور والتنسوها،  
كيف كان يحصي حتى االنفاس، واشكروا نعم 
ربكم  ت��أذن  )واذ  لنا:  يقول  ال��ذي  تعالى  اهلل 
يقول:  وباملقابل  فيما  الزيدنكم(،  شكرمت  ألن 
واض��اف:  لشديد(.  عذابي  ان  كفرمت  )ولئن 
»واليوم  وبقدر تعلق املوضوع بنا في العراق، 

الشعب  عند  الشكر  وجه  :ماهو  السؤال  ف��أن  
العراقي في هذه املرحلة؟« موضحا إنه على عدة 
تلك  »تكريس  اوال:  بينها:   ومن  وامور  اوجه 
حتررهم..  في  اهلل  باذن  ساهمت  التي  القيم 
التعاون  وقيمة  والتضحية  الشجاعة  قيمة 
والوحدة، أن نحافظ على قيمة العطاء، و االمل، 
وأن نحافظ على اهم القيم التي منلكها  وهو 
الدين... ». ثانيا: » يجب أن نفكر  اليوم  في 
النعم  من  منظومة  الى  النعمة  هذه  نحول  ان 
وفاحتة خير لسلسلة اخرى من النعم ..، فحني 
 ، واستقالك  حريتك  وامتلكت  بلدك   حترر 
كيف تترجم ذلك ، بأن  تتخذ قرارك املستقل و 
ان تختار كيف تكون حياتك املستقبلية، فغدا 
قانون  فان  انه  مثا  تقول  و  تأتي  أن  اليجب 
..وان��ا  غيري  من  علّي  ف��رض  الن��ه  به  اقبل  ال 
العراقي  الشعب  البد  أن  واك��رر  اقول  هنا  من 
والقوانني  الدستور  كل  في  النظر  يجدد  أن 
ومنذ  الدوام  وعلى  النه   .. واللوائح  واالنظمة 
من  وما  وقانون  دستور  من  ما  طويلة  عقود 
اال حتت ظل سلطة  البلد  الئحة قررت في هذا 
هناك  ك��ان��ت  دائ��م��ا  االس��ت��ق��ال،  كاملة  غير 
الى  و مؤثرات.. وصوال   ضغوطات وتوجهات 
هذا الدستور اجلديد ..  واألن  الشعب العراقي 
له احلق ان يجدد النظر في ذلك، ال اقول  كلها 
غلط، لكن في نفس الوقت ال نستطيع ان نؤكد 

الذي  فالقانون  سليمة،  قوانني  كلها  ان  على 
أن  ال  ان نضعه  علينا  لبلدنا نحن جميعا  نريده 
يأتي احد  لنا بقوانني وعلينا نحن تطبيقها!.. 
نحن من نلبس الثوب الذي نفصله نحن ال غيرنا 
، و نخيطه لكي نستطيع أن نعدل ونغير فيه 
غدا اذا اكتشفنا فيه عيبا اونقصا ما.. نعم.. 
االكرم  رسولنا  به  جاء  الذي  فقط  اهلل   قانون 
محمد )ص( هذا القانون ال يتغير النه ال يدخل 
عادة  فهو   ، املتغيرة  القضايا  بعض  في  كليا 
يتناول الثوابت..«. واضاف » اذاً القانون سواء 
الدستور ،القانون االساسي، او القوانني املرعية 
فيها،  النظر  ُيجدد  ان  يجب  كلها  االنظمة،  او 
واعرف ان هذا ال يتم بني عشية وضحاها امنا 
هو بحاجة الى وقت، لكن علينا أن  نضع القطار 
على السكة ... ثم العراق يا اخواني بلد مسلم 
من  الدين  اجل  من  الشهداء  مايني  قدم  بلد 
عن  تسلخه  أن  التقدر  البلد   ،هذا  القيم  اجل 
بالنسبة  ذلك   ، الميكن  دينه  و  وقيمه  تاريخه 
الى الشعب العراقي الذي حتى لو سكت  لفترة 
ينتفض  ولكنه  الصعبة،  الظروف  بسبب  و   ما 
دينه  واليحفظ  الي��راع��ي  بقانون  يرضى  وال 
وتطلعاته  وارادته  اعماقه  بكل  فهو  وقيمه.. 
يريد  لاسام احلنيف بقوانينه وقيمه الربانية 
السمحاء، أن يحكم، و علينا أن نضع ذلك بعني 
اليوم ياحظ  كله  العالم   « ثالثا:  االعتبار...«. 

يفعل  ماذا  ترى   العراق،  في  الوضع  ويراقب  
أهل هذا البلد بعد االحتال وبعد هذا الزلزال، 
بعد كل  ما مر به من مشاكل كبرى ومن ارهاب 
بعد  بينهم  ما  في  يتصارعون  هل  وغيره.. 
االحتال؟ او يشاركون بعضهم ، هل يرجعون 
الى اصولهم، هل يتعاونون، ام ال؟ من املعيب 
علينا مثا اننا وعلى قضايا بسيطة نعود مجددا 
الى مايصفونه باملربع االول .. وقد قلت واكرر 
االول  امرين:  الى  بحاجة  العراق  هذا   : دائما 
مشاركة فعالة للشعب، أن يكون اكثر فعالية في 
الى  بحاجة  العراق  الثاني:   ، البلد..  هذا  امور 
كل الفئات وأن يتعاونوا مع بعضهم في سبيل 
وهو  سها  امرا  ليس  البناء  الوطن،  هذا  بناء 
اجلانب   هذا  في  ونحن  طويل..  لوقت  بحاجة 
بالهني..  ليس  زم��ان  منذ  القطار  فاتنا   قد 
وال  به  نلحق  أن  علينا  فاتنا  الذي  القطار  هذا 
التفاهم  و  باجللوس  اال  ذلك  نفعل  ان  ميكننا 
والتعاون .. اين هم اهل اخلير واالصاح  اين 
هم اهل احلكمة اين املصلحون..؟ االن واليوم 
وليس غدا على حكماء العراق ، العلماء ، الساسة 
نخب  من  وغيرهم   ، العشائر  رؤساء  املخلصني، 
وقيادات البلد ، أن يدخلوا ويحاولوا مللمة هذه 
االطراف املختلفة وتوجيههم باجتاه مستقبل 
الى  نرجع  ان  دون  من  مشترك،  وعمل  واع��د  

املربع االول...« ) تفاصيل اكثر ص6(

التخلص من االحتالل حدث مشهود * البد من اعادة النظر بالدستور والقوانني مبا ينسجم وقيم ديننا ووحدة وطننا
املرجع امُلدّرسي: على احلكماء اليوم  أن يسارعوا لتطويق اخلالفات وعدم السماح بإرجاع البالد  للمربع االول

رجاء عبدالرحمن / الهدى:

ختم العراق آخر ايام  2011 ب� »يوم العراق« 
مبناسبة انهاء الوجود العسكري األجنبي على 
 . االمريكية  االحتال  ق��وات  برحيل  أراضيه، 
وسط تطلعات  ببدء العراقيني مرحلة جديدة 
القرار  وامتاك  بلدهم  ببناء  اآلم��ال  تفتح 
مصحوبا  جاء  ذلك  أن  اال  املستقل،  الوطني 
أيضا بأزمة سياسية معقدة وتصاعد للخافات 
واط��راف  اسباب  فيها  اسهمت  الكتل،  بني 
عديدة  ارهابية  تفجيرات  وقوع  رافقها  عدة، 
الشهداء  من  كبيرة  اع��داد  سقوط  الى  ادت 
واجلرحى. فيما عّد معظم املواطنني واملراقبني 
نائب  بحق  اعتقال  مذكرة  القضاء  اصدار  أن 
رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي بعد الكشف 
عن اعترافات عناصر من احلمايات في مكتبه 

تظهر التورط بعمليات ارهابية، احلدث االبرز 
الى جانب رحيل القوات االمريكية من الباد.  
الدعوات  تكررت  األزم��ة  لتجاوز  سعي  وف��ي 
لعقد اجتماع او مؤمتر وطني للحوار ، للبحث 
معاجلات  ال��ى  بالتوصل  الكفيلة  السبل  في 
آل  الذي  التأزم  حلحلة  تسفر  للخافات  جدية 
احلرص  مع  الباد،  في  السياسي  الوضع  اليه 
السلطات  الفصل بني  مبدء  على  التأكيد  على 
وعدم اقحام القضاء في الصراعات السياسية. 
وتذهب اراء العديد من الشخصيات واجلهات، 
سواء الدينية او السياسية او الشعبية، الى أن 
او مؤمتر  العبرة ليس في مجرد عقد اجتماع 
ب��إرادة  اليه  الدخول  يتم  مالم  الساسة،  بني 
على  والتوافق  لاصاح  صادق  ونية  حقيقة 
قرارات ونتائج و حلول جذرية  وواضحة يلتزم 

بها اجلميع.

جال  اجلمهورية  رئيس  مكتب  واعلن 
طالباني ان جميع القيادات الوطنية املسؤولة 
ايدت املؤمتر الوطني العام.  وقال بيان صادر 
عن املكتب تلقت )الهدى( نسخة منه أمس ان 
طالباني يواصل جهوده بشكل حثيث من أجل 
ان  واض��اف  املؤمتر.  النعقاد  التامة  التهيئة 
الكامل من جميع  الدعم  هذه اجلهود وجدت 
القيادات الوطنية املسؤولة التي تقدر أهمية 
احلاجة الى مؤمتر شامل وعملي من أجل حتقيق 
ما يصبو اليه العراقيون من انهاء لهذا التجاذب 
السياسي واالنطاق معا الستكمال بناء الدولة 
التفاهم  عاقات  أفضل  وتأمني  ومؤسساتها 
املشترك.من جهتها كشفت  والعمل  الوطني 
النائبة اسماء املوسوي ان التحالف الوطني قرر 
»عدم مشاركته في اي جلنة حتضيرية للمؤمتر 
»دون االستجابة الى شرطني اساسيني اولهما 
العاصمة بغداد  الوطني في  املؤمتر  ان يعقد 
وليس في اربيل او اي محافظة اخرى الثاني ان 
تعزل امللفات القضائية عن امللفات السياسية اي 
عدم ادراج اي ملف قضائي على جدول اعمال 
املؤمتر الوطني«.واشارت الى ان اجتماع اللجنة 
التحضيرية كان من املقرر عقده يوم أمس مت 
تاجيله حلني استجابة الكتل ملطالب التحالف 

الوطني. بدورها  كشفت القائمة العراقية عن 
ملشاركتها  الشروط  انها وضعت مجموعة من 
في املؤمتر.وقالت عضو القائمة وحدة اجلميلي 
الهاشمي  قضية  تكون  أن  الشروط  »اب��رز  أن 
واملطلك محل بحث خلف الكواليس« ألن املؤمتر 
املزمع عقده جاء بحسب رأيها » حلسم قضيتي 
النائب في  واعتبر  واملطلك«.  هذا  الهاشمي 
أن  الطرفي  حبيب  الدكتور  الوطني  التحالف 
اجتماع  قبيل  العراقية  قبل  من  شروط  فرض 
قادة الكتل السياسية بانه »عرقلة لعقد املؤمتر، 
وليست  مضمونة  غير  نتائجه   تكون  ورمب��ا 

مرضية«.
وفيما قال النائب عن التحالف الكردستاني 
لم  السياسية  »الكتل  إن  السعدون  محسن 
موعد ومكان  على حتديد  اتفاق  الى  تتوصل 
القائمة  عن  النائب  كشف  الوطني«،  املؤمتر 
سيعقد  امل��ؤمت��ر  أن  املطلك  حامد  العراقية 
اجتماع  الى  مشيراً  املقبل،   الشهر  منتصف 
سيتم  ما  اب��رز  لتحديد  الكتل  بني  حتضيري 
طرحه خال املؤمتر. من جانبه قال النائب عن 
التحالف الوطني السيد علي كردي احلسيني، 
تبني  على  تتوافق  السياسية  الكتل  اغلب  ان 
على  واجللوس  وطني  مؤمتر  او  وطني  حوار 

العالقة.الفتا  املشاكل  حلل  احل��وارات  طاولة 
الى ان الكتل »متفقة على مبدأ فصل السلطات 
وهو أصل دستوري وقانوني ، فابد ان يحترم 
التشكيك  نريد  وال  العراقي  القضاء  اجلميع 
بنزاهته القضاء« كما أكد النائب عن ائتاف 
دولة القانون هيثم اجلبوري وجود بوادر حلل 
األزمة السياسية، وقال ان »اتفاقا مبدئيا حصل 
بني جميع القوى السياسية حول ضرورة عدم 
الظروف«  كانت  مهما  سياسية  جهة  أي  عزل 
مضيفا ان العراق »بحاجة الى مبادرة حقيقية 
ميكن ان تطبق على ارض الواقع للخروج من 

األزمة التي متر بها الباد«.
التحالف  ال��ن��ائ��ب ع��ن  ال���ى ذل���ك  دع���ا 
»تفاهم  ال��ى  عثمان،  محمود  الكردستاني 
نتائج  ال��ى  وال��وص��ول  السياسية  الشخصيات 
االزم��ة  حل��ل  م��ؤمت��ر  اي  عقد  قبل  ايجابية 
الراهنة«.وأضاف أن املشاكل الواردة في املشهد 
السياسي »ليست بني الكتل السياسية بل بني 
عدد من الشخصيات السياسية«، مشيرا الى انه 
ليس متفائاً بعقد اي مؤمتر كونه »لن يخرج 
بشئ سوى اخلطابات والبيانات التي لن ينفذ 
منه شيئا«. ودعا عثمان الى »تصالح وتفاهم 
 . مؤمتر«  اي  عقد  قبل  السياسية  الشخصيات 

خالد  القانون  دولة  ائتاف  عن  النائب  وقال 
الوطني  املؤمتر  لعقد  التحضير   « ان  االس��دي 
مازال يحتاج مزيدا من الوقت لضمان اخلروج 
احلالية  »التحضيرات  ان  و  مثمرة«.  بنتائج 
تنصب في مواصلة اللقاءات الثنائية وتهيئة 
انعقاد  تكفل  مشتركة  ارضية  لبلورة  االجواء 
املؤمتر ووضع احللول الناجعة للملفات العالقة«. 
السيد   النيابية  بينما قال رئيس كتلة األحرار 
بهاء األعرجي ان » املؤمتر الوطني الذي ينوي 
عقده اليه طالباني اذا كانت به جلنة حتضيرية 
املشكلة  حل��ل  زمني  وسقف  أع��م��ال  وج���دول 
فبالتأكيد سيكون مؤمتراً فعاالً ويسهم بحل 
السياسية  العملية  تشهدها  التي  األزم���ات 
احلالية في الباد ،و في حال عدم حتقق هذه 
اخلطوات فسيكون كسابقاته من االجتماعات 
ويكون  السابقة  الكتل  ل��رؤس��اء  واللقاءات 
تخديراً مؤقتاً ملشكلة معينة  » فيما اشار النائب 
الى  الفتاوي،  حسون  الوطني،  التحالف  عن 
أن »هناك تفاؤالً كبيراً من قبل اجلميع بشأن 
االجتماع املرتقب ، وأنه في حال لم يتمكن قادة 
بتهدئة  الفشل  أو  حللول  الوصول  من  الكتل 
سياسية«  »كارثة  سيولد  فأنه  احلالية  األزم��ة 

وسيفقدون مصداقية املواطنني بهم.

توقعات بعقده اواسط الشهر املقبل
إجماع على عقد ) احلوار الوطني( 

وحتذيرات من زيادة التأزمي في حال فشله

احمد حسني/ الهدى:

على الرغم من برودة الطقس واملخاطر 
االره���اب،  ف��ل��ول  تشكلها  ال��ت��ي  األم��ن��ي��ة 
من  الزائرين  من  املليونية  احلشود  تواصل 
احملافظات  ومختلف  الباد  مناطق  اقصى 
مراسم  الحياء  املقدسة  كرباء  نحو  مشيها 
السام.  عليه  احلسني  االمام  اربعني  زيارة 
آالف  )ع(  االمام احلسني  فيما نصب خدام 
ش��وارع  ف��ي  اخلدمية  وامل��واك��ب  الهيئات 
جميع  وعلى  امل��ق��دس��ة   ك��رب��اء  وس��اح��ات 
إلي��واء  اليها،  امل��ؤدي��ة  احملافظات   ط��رق 
طعام  من  لهم  اخلدمات  وتقدمي  ال��زوار 
اجراءات  وسط  ذلك  يأتي  ودواء.  وشراب 
قيادة  تنفذها  م��ش��ددة  أمنية  وخ��ط��ط 
 ، كرباء  وشرطة  االوس��ط  الفرات  عمليات 
ومثياتها في باقي احملافظات التي يسلك 
اكد  السياق  هذا  وفي   . الزائرون  طرقها 
قائد عمليات الفرات االوسط الفريق الركن 
عثمان الغامني على ان اخلطة التي اعتمدت 
في زيارة العاشر من محرم احلرام ستستمر 
وضع  مع  االربعني  لزيارة  احلماية  لتوفير 
واإلستراتيجية  املهمة  التعديات  بعض 
وطبيعتها  ال��زي��ارة  حلجم  نظرا  عليها 
وطول املدة، مشيرا الى ان اخلطة اجلديدة 

األمريكية  القوات  خروج  مع  تزامنا  جاءت 
على  فيها   االعتماد  وسيكون  الباد  من 
االمني  امللف  ادارة  في  العراقية  القوات 
استخباريا  »جهدا  أن   مؤكدا  باملئة.  مئة 
سبق االعداد للخطة مت من خالها إجهاض 
اضافة  النائمة  اإلرهابية  اخلايا  من  عدد 
املطلوبني  من  عدد  على  القبض  القاء  الى 
تفتيشية  ح��م��ات  ع��ن  ف��ض��ا  ل��ل��ق��ض��اء، 
واسعة شملت مناطق مختارة من احملافظة 
واحملافظات املجاورة وخصوصا الطرق التي 
الثاث  املدينة  منافذ  على  الزوار  سيسلكها 
قائد  وكان  والنجف.  وبغداد  بابل  طريق 
وقت  في  اعلن  االوس���ط   ال��ف��رات  عمليات 
سابق  عن مشاركة نحو 87 الف عنصر امني 
محافظات  في  االمنية  اخلطة  تطبيق  في 
وواسط.  االشرف  والنجف  املقدسة  كرباء 
وذكر خال مؤمتر صحفي عقده مبقر قيادة 
شرطة واسط انه »مت اشراك قوات الشرطة 
واجليش ومديريات حماية الطرق اخلارجية 
واالمن  والنجدة  وامل��رور  املنشات  وحماية 
الوطني والدفاع املدني ومكافحة املتفجرات 
هذه  تنفيذ  في  االمنية  االجهزة  وكافة 
اخلطة بواقع 22 الف عنصر امني في واسط 
الف  امني في كرباء و30  الف عنصر   35 و 

عنصر في النجف«.

حشود مليونية تواصل مسيرها  الى كربالء املقدسة
وخطة أمنية مشددة يطبقها 87 الف عنصر  أمني

 
الهدى/ متابعات:

كشفت عناصر ارهابية من تنظيم 
حتركات  تفاصيل  العراق  في  القاعدة 
على  تطلق  ناشطة  ارهابية  مجموعة 
تضم  الصحراء(  )عصابة  اسم  نفسها 
م��ا اس��م��وه )ال���زرق���اوي���ون اجل���دد(، 
خيمة،  ب��اب��ي  يلقب  رج���ل  ي��ق��وده��ا 
مساعدي  أق��دم  وك��ان  املستمر�  لتنقله 
الزرقاوي.  مصعب  ابو  املقبور  املجرم 
اشخاص  خمسة  هم  املجرمون  وه��ؤالء 
اعتقلتهم السلطات االمنية مؤخرا في 
ارتكاب   في  شاركوا  قد  وكانوا  االنبار، 
النخيب  حني مت  خطف حافلة  مجزرة 
من   22 عن   مااليقل  اع��دام  للزوار ومت 
القذر.  ال���وادي  منطقة  ف��ي  ركابها 
باعترافات  م��ؤخ��را  امل��ج��رم��ون  وادل���ى 
امام الصحافيني في املوقع نفسه الذي 
أن  بعد  البشعة  اجلرمية  فيه  ارتكبت 
هناك  الى  االمنية  االجهزة  اقتادتهم 
ارتكابها.  على  الداللة  كشف  الجراءات 
هادي  اللواء  االنبار  شرطة  قائد  وقال 
ماوصفها  ان  اجلرمية  موقع  في  رزيج 
البداية  النخيب« هي »نقطة  ب� »حادثة 
اعتقال  الى  ادى  التحقيق فيها  ان  اذ 
اعترافات  وفي  هذه.  الصحراء  عصابة 
احد  اق��ر  الصحافيني،  ام��ام  بها  ادل��ى 

املجرمني امللقب بيوسف الهزمياوي بانه 
التحق بالقاعدة »في 2005، لكنه توقف 
عن العمل لعامني« اثر مقتل الزرقاوي، 
التقى  بعدما  التنظيم  الى  عاد  وان��ه 
»في صحراء حوران بابي خيمة املساعد 
االق���دم ل��ل��زرق��اوي«. واض���اف ان »اب��ا 
خيمة يستعني بالراعي جللب املعلومات 
وتأتينا  والشرطة  اجليش  نقاط  ع��ن 
التعليمات من االمير احمد الديوان ثم 
ننفذ املهام املكلفني بها بقتل كل من 
وروى  ذلك«.  بعد  املكان  ونحرق  جنده 
النخيب  جرمية  تفاصيل   الهزمياوي 
احمد  اجلنوبية  املنطقة  »امير  ان  قائا 

الكبيسي تلقى اتصاال من مدينة كرباء 
النخيب،  ال��ى  قافلة  بتوجه  فيه  ابلغ 
املنطقة«.  ه��ذه  ال��ى  بالتوجه  وام��رن��ا 
رش��اش��ات  ارب��ع��ة  نحمل  »ك��ن��ا  وت��اب��ع 
ومسدسني  ي��دوي��ة  وقنابل  واع��ت��دة 
)...( استخدمناها لقتل جميع من كان 
في احلافلة الواحد تلو االخر ثم سرقنا 
اموالهم وعدنا الى مدينة الرطبة ملاقاة 
االعترافات  وحسب  الكبيسي«.  احمد 
وت��ص��ري��ح��ات ق��ائ��د ش��رط��ة االن��ب��اء، 
صحراء  اجل��دد«  »الزرقاويون  استخدم 
االنبار و ان اغلب الهجمات »ارتكب بزي 

اجليش والشرطة«.

بغداد/ الهدى:

رفض مجلس القضاء نقل قضية 
ن��ائ��ب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ط��ارق 
ان  الى  مشيرا  كركوك  الى  الهاشمي 
وقال  بغداد.  في  سيكون  التحقيق 
البيرقدار املتحدث باسم  عبد الستار 
ان   « االثنني   أم��س  القضاء  مجلس 
ملف  ابقى   االعلى  القضاء  مجلس 
التحقيق في القضية  ببغداد للنظر 
مؤلفة  قضائية  هيئة  قبل  من  فيه 
الى  لنقلها  من تسعة قضاة والصحة 

كركوك«.
األعلى،  القضاء  مجلس  وك��ان 
ع��ن  سامة  ال��ي��وم  ذات  ف��ي  اع��ل��ن 
من  القضية  في  املتخذة  اإلج��راءات 
من  املشكلة  القضائية  الهيئة  قبل 
االدع��اء  وأعضاء  القضاة  من  خمسة 
العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة 
وقال  العراق.  مكونات  مختلف  من 
بيان للمجلس  أمس ، وتلقت)الهدى( 
مجلس  تلقي  بعد   « انه  منه،  نسخة 
من  املرفوعة  املذكرة  االعلى  القضاء 
القائمة العراقية التي اعلن عنها في 
من  املعنيون  عقد   ، االع��ام  وسائل 
رؤساء األجهزة القضائية في مجلس 
القضاء االعلى اجتماعاً لدراسة ماورد 
الى  وال��رج��وع  ال��دراس��ة  وبعد  فيها 
امللفات التحقيقية التي تخص طارق 
اجلمهورية  رئيس  نائب  الهاشمي 

من  وب��ع��ض  الشخصي  وسكرتيره 
أفراد حمايته ، وقد توصل االجتماع 
الى سامة االجراءات املتخذة من قبل 
خمسة  من  املشكلة  القضائية  الهيئة 
العام«.  االدعاء  وأعضاء  القضاة  من 
وأضاف »بناًء على توصية املجتمعني 
العام  واالدع���اء  القضاة  زي���ادة  مت 
الى تسعة قضاة من مختلف مناطق 
في  زي��ادة  وذل��ك  ومكوناته  العراق 
القضايا  ومعاجلة  املتهمني  ضمانات 
كما   ، ضدهم  املفتوحة  امل��ت��زاي��دة 
مجلس  مفاحتة  املجتمعون  اوص��ى 
ملفات  من  مالديه  الرس��ال  ال���وزراء 
تتعلق  او  اره��اب��ي��ة  اع��م��ال  تخص 
كبار  مسؤولون  ارتكبها  بالفساد 
وج��دت«. ان  حاليون  او  سابقون 

توقيع  يحمل  ال��ذي  البيان  وت��اب��ع 
مدحت  االعلى  القضاء  مجلس  رئيس 
على  أك��دوا  »املجتمعني  ان  احملمود 
لتلقي  مفتوحة  احملاكم  اب��واب  ان 
اي جهة  من  ادانتها  مع  اي شكوى 
عنوانها  كان  مهما  جهة  اي  وضد 
الى  االج��ت��م��اع  محضر  أرس���ل  وق��د 
املراجع التي وجهت القائمة العراقية 

مذكرتها إليها«.
وك���ان���ت ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة 
القضاء  ملجلس  ط��ل��ب��اً  ق��دم��ت  ق��د 
في  النظر  اع��ادة  الى  تدعوه  االعلى 
بحق  صدرت  التي  االعتقال  مذكرة 

الهاشمي.

القضاء األعلى: االجراءات املتخذة بقضية 
الهاشمي سليمة و ابقاء التحقيق في بغداد

اعترافات )عصابة الصحراء( حول مجزرة النخيب
ارتكبها )الزرقاويون اجلدد ( بقيادة االرهابي  )أبو خيمة(
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إعداد / حسني محمد علي 

وحتى  للهجرة   61 سنة  صفر  شهر  منذ 
اليوم تردد االجيال محاوالت التزييف االموي 
عن  اخل��روج  تهمة  وإلصاق  الطف،  لواقعة 
أبت  لكن  بيته،  باالمام احلسني وأهل  الدين 
على  مشرقة  ساطعة  تبقى  ان  إال  احلقيقة 
بأن  معاوية  بن  يزيد  أمر  فقد  التاريخ،  وجه 
حكومته  مركز  الشام  في  االحتفاالت  تقام 
املغنون  ودع��ي  الزينة  فعلقت  وسلطانه، 
قافلة  الستقبال  الشوارع  ليجوبوا  واملطبلون 
سبايا آل الرسول القادمة من الكوفة وذلك في 
مطلع شهر صفر! فهو كان يتصور انه بهذا 
العمل سيقتفي أثر أبيه بحجب احلقيقة عن 
بعيدون  بانهم  البيت  أهل  وصف  و  الناس 
وافتضح  سعيه  خاب  لكن  كليًة،  االسام  عن 
يتقدمها  كان  التي  السبايا  قافلة  ألن  أمره، 
وعمته  السام  عليه  العابدين  زي��ن  االم��ام 
االمام  واطفال  نساء  وباقي  العقيلة  زينب 
االعامية  القناة  شكلوا  بيته،  واهل  احلسني 
التي كشفت احلقيقة كلها ألهل الشام ولكل 
العالم وعلى مر االجيال، وإن بقي هناك من 
التاريخ  عن  بعيد  إما  فهو  باحلقيقة،  يشك 
التاريخ دون أن  أو رمبا يكون هو من ضمن 

يشعر!
بالنسبة  صفر  شهر  كان  اذا  واحلقيقة؛ 
لتضمنه  واالح�����زان  )ال��ن��ح��س(  يحمل  ل��ن��ا 
ذكرى  مثل  علينا،  ومفجعة  أليمة  مناسبات 
عليه  اهلل  صلى  االك���رم  ال��رس��ول  ذري��ة  سبي 
وآله على يد احلكم االموي، ثم حلول ذكرى 
االربعني احلسيني، وذكرى استشهاد السبط 
ثم  السام،  عليهما  علي  بن  احلسن  املجتبى 
ذكرى رحيل نبينا االكرم صلى اهلل عليه وآله 
في نهاية الشهر. لكن في نفس الوقت فهو 
شهر مشؤوم على اعدائنا منذ سنة 61للهجرة 
ان  بعد  القيامة،  ي��وم  وال��ى  اليوم  وحتى 
اصطدم السيف والقسوة والطغيان بالصرخة 
فاذا  والشام،  الكوفة  في  املدوية  احلسينية 
فقد  كرباء،  في  السيف  على  ال��دم  انتصر 
على  واحلقيقة  واملنطق  العاطفة  انتصرت 
مسيرة  خ��ال  والظلم  والتضليل  القسوة 

السبي، والسيما في الكوفة والشام. 
ان اخلطب عظيم واملصاب جلل، واالحداث 
ف��ا يسعنا سوى  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  ف��ي  ج��ّم��ة 
حرم  دخول  بارزتني:  قضيتني  على  التركيز 
التضليل،  الى الشام ومحاوالت  السبايا  قافلة 
والقضية الثانية قصة وفاة السيد رقية سام 
ليست  حكاية  وهي  الشام،  في  عليهما  اهلل 
املؤلفات او من ابداعات اخليال والوصف  من 
النفس  واالث��ارة، إمنا هي صورة مصغرة من 
االنسانية التي تشهد دائماً الصراع بني اخلير 

والشر. وبني احلق والباطل. 

في الطريق 
السبي  قافلة  تسيير  خال  من  يزيد  اراد 
املدن  من  عدد  باكثر  مير  طويل  طريق  في 
واالمصار، ان يعلن للناس انتصاره على اعداء 
بل  وسعيه،  ظنه  خاب  لكن  احلاكم،  النظام 

)انقلب السحر على الساحر(. 
جاء  ما  وحسب  التاريخية  املصادر  حسب 
السبايا  قافلة  بان  مخنف(،  )أبي  مقتل  في 
حتركت  االب��رار  الشهداء  رؤوس  تتقدمها 
الى  الطريق  وسلكت  الشام  الى  الكوفة  من 

ثم  )تكريت(،  إلى  بهم  فعبر  )احلصاصة(، 
عبروا بهم طريقا برياً إلى )أعمى(، ثم مروا 
على )دير أعور( ثم )صليتا( وبعدها )وادي 
أسماعهم  إلى  تداعت  املنزل  نخلة( وفي هذا 
اإلم��ام  على  ينوحون  وه��م  اجل��ن  أص���وات 
السام ويرثونه، ثم ساروا من  عليه  احلسني 
بلغوا  )أرمينيا( حتى  نخلة عن طريق  وادي 
ويبكون  ينوحون  أهلها  خ��رج  وق��د  )لبا(، 
السام  عليه  احلسني  اإلم��ام  على  ويصلون 
ويعلنون  عليهم،  اهلل  صلوات  وج��ده  وأبيه 
من  العسكر  ط��ردوا  ثم  قتلته،  من  البراءة 
عبروا  حتى  سيره  الركب  وتابع  بلدتهم. 
)كحيل( ومنها إلى )جهينة( وحاولوا دخول 
من  مقاتل  آالف  أربعة  خروج  لوال  )املوصل( 
لعنه  زياد  ابن  عسكر  لقتال  واخلزرج  األوس 

اهلل. 
وعبروا من )تل اعفر( نحو جبل )سنجار(، 
ومن هناك انتهوا إلى )نصيبني( ومنها إلى 

)عني الوردة( ثم إلى )دعوات( حيث نصبوا 
في  العصر  إل��ى  الظهر  م��ن  امل��ب��ارك  ال���رأس 
)الرجبة(، وانقسم الناس هناك إلى فريقني، 
فريق أسعده األمر وأفرحه وفريق أقام مأمت 
)قنسرين(  إلى  ارحتلوا  ثم  والعزاء.  احلزن 
فاستقبلهم أهلها باللعن والضرب باحلجارة 
ولم يسمحوا لهم بدخولها، فانصرفوا منها 
أهلها  استقبلهم  النعمان( حيث  )معرة  إلى 
والشراب،  الطعام  لهم  وقدموا  بالترحاب، 
ثم توجهوا إلى )شيزر( فمنعوا من دخولها، 
حيث  ط��اب(  )كفر  إل��ى  مسيرهم  فتابعوا 

املاء  منهم  نفذ  وق��د  دخولها،  من  منعوا 
التماس  يجد  ول��م  العطش،  بهم  واش��ت��د 
لن  لهم،  قيل  بل  نفعا،  لهم  ورج��اءه  خولي 
تذوقوا قطرة ماء واحدة، كما قتلتم احلسني 

وأصحابه عطاشى.
فانبرت  )سيبور(  إلى  منها  انتقلوا  ثم 
الكفرة،  ه��ؤالء  لقتال  أهلها  م��ن  طائفة 
فدعت لهم أم كلثوم بأن يسيغ اهلل مياههم، 
الطغاة  ويحجب  حوائجهم،  أثمان  ويرخص 
فاغلق  )ح��م��اة(  إل��ى  توجهوا  ث��م  عنهم. 
أهلها األبواب في وجوههم. فتوجهوا نحو 
)حمص( ومنها إلى )بعلبك( حيث استقبلهم 
أهلها بالطبول والزمر ونقر الدفوف، فدعت 
عليه أم كلثوم نقيض ما دعت ألهل سيبور، 
إلى  إلى )الصومعة( ومنها  انتقلوا منها  ثم 

)الشام(.
ألهل  الكرامات  من  الكثير  ج��رت  وق��د 
عن  صدرت  وكرامات  السام،  عليهم  البيت 

في  ورد  ما  منها  املقدس.  الشريف  ال��رأس 
)روضة الشهداء( للفاضل الكاشفي: 

ملا اقتربت قافلة السبايا من املوصل، وأبلغ 
أهلها  رفض  بوصولهم،  عاملها  يزيد  جند 
مدينتهم،  إلى  البيت  وأهل  الرؤوس  دخول 
على  واألعاف وهم  األطعمة  إليهم  وأرسلت 
بعد فرسخ منها، حيث نزلوا هناك، ووضعوا 
قطرة  فوقعت  صخرة،  على  املقدس  ال��رأس 
الصخرة،  تلك  على  املقدس  احللقوم  من  دم 
دما  ترشح  ذل��ك  بعد  الصخرة  تلك  فصارت 
عبيطا طريا كل عام في يوم عاشوراء. فأقام 

الناس في مكانها مشهدا، وصار مزارا يعرف 
مبشهد )النقطة(.

في الشام
الشام،  الى  السبايا  قافلة  دخلت  عندما 
وقف أحد الشاميني قبالة االمام زين العابدين 
عليه السام شامتاً به، وهو يتصور ان الذين 
بهم  ظفر  الكفر،  ب��اد  م��ن  أس���ارى  ام��ام��ه 
وغزواتهم.  حروبهم  اح��دى  في  املسملون 
ما  رغم  وات��زان  ه��دوء  بكل  االم��ام  له  فقال 
النفسي  والضغط  احلديد  ثقل  من  عليه  كان 
الشديد، ياشيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم، 
فقال له: هل قرأت هذه اآلية »إمنا يريد اهلل 
البيت ويطهركم  أهل  الرجس  ليذهب عنكم 
البيت  أهل  نحن  فقال:  نعم،  قال  تطهيرا«، 
وطهرنا  ال��رج��س  ع��ّن��ا  اهلل  اذه���ب  ال��ذي��ن 
تطهيرا«، ثم اردف االمام له: وله قرأت هذه 
إال املودة في  اآلية: »قل ما أسألكم عليه أجراً 

القربى« قال نعم قرأت ذلك، فقال له االمام : 
نحن القربى ياشيخ... وبذلك بني االمام بكل 
هدوء واتزان وقوة حجة لهذا الشيخ الشامي 
ويفرحون  يبتهجون  إمنا  مدينته  اهل  إن 
عنهم  اهلل  أذه��ب  بيت  أه��ل  وسبي  لقتل 
النبي  وان  بل  تطهيرا،  وطهرهم  الرجس 
مودة  االسامية  األمة  من  أجره  جعل  األكرم 
هذا  املسلمون  أدى  فهل  وحسب،  بيته  أهل 

احلق...؟!
االم��ة  ت��ل��ّم  داه��ي��ة  ث��م��ة  ك��ان��ت  واذا 
فئة  استمرار  سوى  ليست  فهي  االسامية، 
االس��ام  اس��م  يحملون  وه��م  املسلمني  م��ن 
سّنها  التي  السيئة  بالسّنة  ويتمسكون 
االمويون بعد استشهاد االمام احلسني عليه 
يوم  في  واالبتهاج  الفرح  باظهار  السام، 
العاشر من محرم، والتقّول على النبي االكرم 
بان هنالك صوماً مستحباً فيه كذباً وتزويراً.

في مجلس يزيد
حلفيدة  املضيئة  الكلمات  في  ان  حقاً 
السام،  عليها  العقيلة  زينب  االك��رم  النبي 
املتاهات  ظام  في  الدرب  لنا  يضيء  مشعًا 
أحوجنا  وما  والثقافية،  والفكرية  السياسسة 
التي  الكلمات  ه��ذه  ال��ى  ي��وم  وك��ل  ال��ي��وم 
اطلقتها وهي ليست في مؤمتر صحفي حتمل 
صفة سياسية وحتتمي بجماعة او دولة او أية 
التي   احلّقة  والرسالة  تعالى  اهلل  سوى  قوة 
مسبية  كانت  لقد  للبشرية.  جدها  بها  بشر 
وأمام طاغية متجّبر ومتهتك، واألنكى م�ن 
االمام  عائلة  استفزاز  على  جت��رؤه  ذلك  كل 
الشريف  الرأس  بضرب  السام  عليه  احلسني 
مما  مقتطفات  الى  لنستمع  بيده.  بخيزران 
اطلقته العقيلة زينب من شرارات وسط ذلك 

املجلس:
روى الشيخ الصدوق – رضوان اهلل عليه- 
دخل  ملا  انه  وغيره:  هاشم  بني  مشايخ  من 
على  وحرمه  السام(  )عليه  احلسني  بن  علي 
يزيد جيء برأس احلسني عليه السام ووضع 
ثناياه  يضرب  وجعل  طشت،  في  يديه  بني 

مبخصرة كانت في يده وهو يقول:
لي�ت أشياخي ببدر شهدوا

جزع اخلزرج من وقع االسل
ألهلوا واستهلوا فرحًا
ثم قالوا يا يزيد ال تشل

قد قتلنا القرم من ساداتهم 
وعدلناه ببدر فاعتدل

لعبت هاشم بامللك فال
خبر جاء وال وحي نزل

واملنطق  الشركية  الكلمات  ه��ذه  بعد 
اجلاهلي البالي الذي تفوه بها ذلك الطاغية، 

قامت اليه العقيلة وقالت:
على  اهلل  وصلى  العاملني،  رب  هلل  )احلمد 
سبحانه  اهلل  ص��دق  أجمعني،  وآل���ه  رس��ول��ه 
َأَس��اُءوا  اّلَِذيَن  َعاِقَبَة  َكاَن  »ُث��ّمَ  يقول:  حيث 
ِبَها  َوَك��اُن��وا   ِ اهلّلَ ِبآَياِت  ُب��وا  َك��ّذَ َأْن  ��وَأى  ال��ّسُ

َيْسَتْهِزُئوَن«)الروم /10(. 
أقطار  علينا  يا يزيد حيث أخذت  أظننت 
كما  نساق  فاصبحنا  السماء،  وآف��اق  االرض 
تساق األسراء ان بنا هواناً على اهلل وبك عليه 
كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت 
ونظرت في عطفك، جذالن مسروراً،  بأنفك، 
واألم��ور  مستوسقة،  لك  الدنيا  رأي��ت  حني 

وسلطاننا،  ملكنا  لك  صفا  وح��ني  متسقة، 
فمهًا مهًا، ال تطش جها، أنسيت قول اهلل 
ِلي  مُنْ ا  َ َأمّنَ َكَفُروا  اّلَِذيَن  َيْحَسَبَّ  »َوال  تعالى: 
ِلَيْزَداُدوا  لَُهْم  ِلي  مُنْ ا  َ ِإمّنَ أَلْنُفِسِهْم  َخْيٌر  لَُهْم 

ِإْثًما َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي« )آل عمران /178(.
تخديرك  الطلقاء،  اب��ن  يا  العدل  أم��ن 
ح��رائ��رك وام����اءك، وس��وق��ك ب��ن��ات رس��ول 
وأبديت  ستورهن،  هتكت  قد  سبايا،  اهلل 
الى  بلد  من  األع��داء  بهن  حتدو  وجوههن، 
واملعاقل،  املناهل  أه��ل  ويستشرفهن  بلد، 
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني 
والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي وال 
من  مراقبة  يرجتى  وكيف  ولي،  رجالهن  من 
لفظ فوه اكباد االزكياء، ونبت حلمه من دماء 
أهل  بغضنا  في  يستبطأ  وكيف  الشهداء، 
البيت من نظر الينا بالشنف والشنأن، واإلحن 
واألضغان ثم تقول غير متأثم وال مستعظم:

ألهلوا واستهلوا فرحًا 
ثم قالوا يا يزيد ال تشل

منحنياً على ثنايا أبي عبد اهلل سيد شباب 
أهل اجلنة تنكتها مبخصرتك وكيف ال تقول 
ذلك، وقد نكأت القرحة، واستأصلت الشأفة، 
عليه  اهلل  صلى  محمد  ذري��ة  دم��اء  بإراقتك 
وآله وسلم وجنوم األرض من آل عبد املطلب 
تناديهم  ان��ك  زع��م��ت  بأشياخك  وتهتف 
شللت  انك  ولتودن  موردهم  وشيكاً  فلتردن 
ما  وفعلت  قلت  ما  قلت  تكن  ول��م  وبكمت 

فعلت(.
وهي  السام  عليها  العقيلة  قالت  ثم 
واللوعة  األسى  من  قليل  بغير  حالتها  تصف 

وما آل اليه احلال:
مخاطبتك،  الدواهي  علي  جرت  )ولئن 
تقريعك،  واستعظم  ق��درك  الستصغر  اني 
عبرى،  العيون  لكن  توبيخك،  واستكثر 
والصدور حرى. أال فالعجب كل العجب، لقتل 
الطلقاء،  الشيطان  بحزب  النجباء،  اهلل  حزب 
واألف��واه  دمائنا،  من  تنطف  األي��دي  فهذه 
الطواهر  اجلثث  وتلك  حلومنا  من  تتحلب 
أمهات  وتعفرها  العواسل،  تنتابها  الزواكي 
الفراعل ولئن اتخذتنا مغنما، لتجدنا وشيكاً 
وما  ي��داك  قدمت  ما  اال  جتد  ال  حني  مغرماً، 
ربك بظام للعبيد، والى اهلل املشتكى وعليه 
وناصب  سعيك،  واسع  كيدك،  فكد  املعول. 
متيت  وال  ذك��رن��ا،  متحو  ال  ف��واهلل  ج��ه��دك، 
وحينا، وال يرحض عنك عارها، وهل رأيك اال 
يوم  بدد،  اال  وجمعك  عدد،  اال  وايامك  فند 

ينادي املنادي اال لعنة اهلل على الظاملني.
ان الكلمات املدوية التي اطلقتها العقيلة 
كشف  من  اعقبه  وم��ا  السام  عليها  زينب 
العابدين  زين  االم��ام  خطاب  على  احلقائق 
حسيني  مجلس  اول  كان  وال��ذي  املنبر،  على 
دار  عقر  وفي  معصوم  ام��ام  قبل  من  يقام 
ادعاءات يزيد  التي كشفت زيف  العدو، هي 
عن  خارجون  بيته  واهل  احلسني  االمام  بان 
الدين و)شقوا عصا الطاعة(، امنا اخلارج عن 
الدين واالخاق واالنسانية هو احلاكم نفسه. 
ويذكر املؤرخون ان يزيد عّجل بترحيل قافلة 
انقاب  خوف  املدينة  الى  الشام  من  االم��ام 
االمر عليه، بعد ان حتول اهل الشام من أناس 
اليصدقون بان االمام علي عليه السام يصلي، 
الى باكني ومنتحبني حتت منبر حفيده علي 

بن احلسني عليهما السام.

القدمية  ال��ش��ام  أزق��ة  ب��ني  يتجول  م��ن 
به  تسافر  االم���وي(  )اجل��ام��ع  من  والقريبة 
تلغى  فيكاد  البعيد،  ال��زم��ن  إل��ى  ال��ذاك��رة 
الزمن  سجات  وتطوى  والعصور  املسافات 
وُتقلب أوراق التاريخ. ان اآلجر الذي بنيت به 
البيوت القدمية هناك، ما تزال حتتفظ بآثار 
السنني  رائحة  منه  وتنبعث  العتيق  املاضي 
بيت  أهل  عاشها  طويلة  وحكايات  احملروقة، 
العصر  جبابرة  مع  وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي 
وايضاً  للدماء  وسفكهم  وبطشهم  األم��وي 

كذبهم وتزويرهم للحقائق.
جثمان  بسام  يرقد  االزق��ة  تلكم  وبني 
الرموز  أح��د  تشكل  مطمئنة،  ل��روح  طاهر 
التي خرجتها مدرسة الطف، ورغم  املعطاءة 
فان  والدهور،  العصور  وم��رور  السنني  بعد 
ذكرى تلك الرموز تلهب املشاعر كلما أقتربنا 
اهلل  اراده��ا  حكمٌة  وصفر،  محرم  شهري  من 
لبني البشر.  سبحانه بأن تكون نبراساً خالداً 
احلسني  اإلم��ام  بنت  رقية  السيدة  مرقد  انه 
الوقائع  إح��دى  حتمل  التي  السام(  )عليه 
املؤملة في نهضة االمام احلسني عليه السام. 
رمبا هي رديفة لقصة الرضيع الذبيح عطشاناً 
خاصة  حكاية  )رق��ي��ة(  لكن  أبيه،  حجر  في 
لسانها الدموع الساخنة وبراءة الطفولة أمام 

سلطان ظالم وقاسي القلب. 
رمبا نتمكن من تلخيص قصة رقية سام 
بكلمات:  الصغيرة-  اليتيمة   – عليها  اهلل 
ببكاء،  مصحوبه  النوم  من  مفزعة  يقظه 
تسكني  ث��م  امل��ق��ت��ول،  ب���األب  املطالبة  ث��م 
الى  االمور  اجل عودة  والتهدئة. من  املشاعر 

من  دقائق  ال��ى  س��وى  نحتاج  ال  طبيعتها 
للمشاعر  عميق  تفّهم  مع  احلكيم  التصرف 
لكن  للتهدئة.  اخرى  واساليب  للخاطر  وجبر 
متاماً  االنسانية  املشاعر  نقيض  حصل  الذي 
طفلة  والعاطفة.  والعقل  احلكمة  وعكس 
صغيرة فقدت أباها وهي ال تعي من احلياة 
الكثير، ثم تطالب به ليحنو عليها ويزيل ما 
أثقله الظاملون من الضرب واالعتداء والقسوة 
خال مسيرة  السبي، فيؤتى لها برأسه املدمى 
بضرب السيوف ويوضع امامها لعلها تسكت 
وتقنع حسب منهج وتربية يزيد بن معاوية 
املناسبة  ، ولتكون هذه  – لعنة اهلل عليهما- 
لآلباء  درس���اً  املثير  امل��وق��ف  وه��ذا  األليمة 
مع  يتعاملون  وهم  املربني،  وكل  واالمهات 

الصغار السيما االيتام منهم.

املولد واإلسم اجلميل
يبدو من مجمل التواريخ أن السيدة رقية 
و58  ه�   57( عام  ما بني  ولدت  السام  عليها 
ه�( في مدينة جدها رسول اهلل، و وفاتها في 
)5 صفر 61 ه�( في خربة الشام. مبعنى انها 
سام اهلل عليها توفيت في ذلك املوقف املؤلم 

وهي بني الثالثة والرابعة من العمر.
املقاتل  أرباب  ورد ذكرها في كتب  وقد 
ف��ي واق��ع��ة ك��رب��اء: حيث ن��اداه��ا اإلم��ام 
احلسني عليه السام ونطق بإسمها في أكثر 
الساعات  في  وخصوصاً  وحادثة،  موضع  من 
األخيرة من عمره الشريف عندما أراد أن يوّدع 
أهله وعياله نادى بأعلى صوته: )يا أختاه! يا 
أم كلثوم، وأنت يا زينب، وأنِت يا رقية، وأنِت 

يا فاطمة، وأنِت يا رباب، أنظرن إذا أنا قتلت 
فا تشققن علّي جيباً، وال تخمشن علّي وجهاً، 

وال تقلن علّي هجراً(.
تصغير  فهو  اللغة،  في  )ُرقية(  عن  أما 
)راقية( مبعنى املرتفعة والسامية، والتصغير 

هنا جاء للتحبيب. 

املرقد الشريف
يقع املرقد في )حي العمارة( خلف املسجد 
الفراديس  ب��اب  جانب  إل��ى  بدمشق  االم��وي 
مقام  مسجد  قرب  العمارة  بسوق  يقع  الذي 

رأس احلسني )ع(. 
إلى سنة  املبارك  ويعود تأسيس مرقدها 
الساطني  قبرها  على  بنى  من  واول  526ه�، 
البيوهيون. ومن ثم توالت على املرقد عمارات 
الضريح  بناء  1125ه� جدد  سنة  وفي  متتالية 
وبعدها عمر قبرها في زمن العثمانيني وفي 
علي  امليرزا  يد  على  بناؤه  جدد  ه�   1323 سنة 
شاه،  الدين  ناصر  السلطان  امني  خان  اصغر 
املرقد، وفي  توسعة  الى  عمد   1399 وفي سنة 
على  ال��ذي وض��ع  الضريح  ب��دل  1408ه���  سنة 
آخر،  بضريح  السلطان  امني  عهد  في  القبر 
مت صنعه على يد اربعني شخصا من الفنانني 

البارعني وهو في غاية اجلمال والروعة.
الوقت احلاضر فقد متت توسعة  أما في 
املرقد ليشمل املرقد والضريح وايوانات عديدة 
للصاة  وتبلغ مساحة البناء اجلديد حاليا نحو 
صحن  مربع  متر   600 ومنه  مربع،  متر   4000
ال��رواق  يؤلف  البناء  وبقية  واس��ع  وفضاء 
وتعلو  للضريح،  امل��ج��اور  واملسجد  واحل���رم 

صخرة  القبر  على  وضع  و  مضلعة  قبة  املرقد 
وضريح  وامل��رم��ر،  العاج  ذات  املوزائيك  من 
اجلمال  فائق  صغير  وبحجم  مذهب  جميل 
والروعة في أدائه الفني، ويطوف حوله على 
من  املسلمون  االجيال  مر  وعلى  السنة  م��دار 
اليتيمة  هذه  من  يلتمسون  الطوائف،  كل 
عند  ومنزلتها  بجاهها  حوائجهم  املظلومة 
متواترة  عديدة  قصص  وهنالك  تعالى،  اهلل 
االطفال  السيما  املرضى  شفاء  عن  ومنشورة 

منهم وقضاء احلوائج.
لهذه  الصغير  الضريح  ه��ذا  وج��ود  ان 
لهي  االم��وي��ة  ال��دول��ة  عاصمة  وف��ي  الطفلة 
واالجيال  التاريخ  امتداد  على  مدوية  صرخة 
االنسان  يعتبر  ب��ان  االنسانية،  عمق  وف��ي 
الظلم  مهاوي  في  االنزالق  من  حذره  ويأخذ 
آل  ما  الى  املصير  يسوقه  ال  حتى  والطغيان 
فانتصرت  املنتصر  انه  ظّن  الذي  يزيد  اليه 

عليه دموع رقية. 
ومن روائع ما ُنظم من الشعر بحق 

املظلومة، ما اختطه  الطفلة  هذه 
السيد  الراحل  الشاعر  ي��راع 

م��ص��ط��ف��ى 
ج�����م�����ال 

ال��دي��ن، 
وجلمال 
ش���ع���ره 
ودالالته 

ال��ك��ب��ي��رة 
ك���ت���ب���ت 

االبيات مباء 

الذهب على ضريحها املبارك:
في الشام في مثوى يزيد مرقد                  

ُينبيك كيف دُم الشهادة يخلُد
رقدت به بنت احلسني فاصبحت              

حتى حجارة ركنه تتوقد
كانت سبّية دولة تبني على    

جثث الضحايا مجدها وتشيُد
ه��ي��ا اس��ت��ف��ي��ق��ي ي���ا دم��ش��ق 

وايقظي               
وغدًا على وضر القمامة يرقُد
في  تربعت  كيف  أري���ه  و 

عرشه              
يضوع  ال��دم��اء  تلك 

منها املشهُد
يا  ذكرك  سيظل 

رقيَة عبرًة                  
للظاملني مدى 

الزمان يخلُد
يذكو به عطر األذان ويزدهي  

بجالل مفرقة النبي محمُد
وبه يطوف فم اخللود مؤرخاً  

بالشام قبر رقيِة يتجدُد.

قافلة السبايا تدخل الشام..
صرخات و دموع تفضح زيف النظام األموي

رقية بنت احلسني .. الثائرة بالدموع
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محمد علي جواد تقي

ما الذي يجمع كل هذه االعداد الهائلة من البشر في مناسبة أربعني 
االمام احلسني عليه السام؟

آالف،   4000 بلغ  قد  والهيئات  املواكب  عدد  كان  املاضي  العام  في 
والشيوخ  الشباب  فترى  بكثير،  العدد  هذا  سيفوق  السنة  هذه  ورمبا 
واحلطب  والقدور  اخليام  يعدون  املقدسة  كرباء  حول  مكان  كل  في 
جاؤوا  هؤالء  ان  القارص.  البرد  هذا  في  االقامة  ومستلزمات  واالعام 
من مناطق عديدة ولهم توجهات مختلفة ومستويات ثقافية وفكرية 
متفاوتة، رمبا يكون هناك بعض التعارض بينهم في االمزجة واالشكال 
والسلوكيات، هذا الى جانب اختاف اللهجات وحتى اللغات احياناً. لكن 
في  واحدة  نقطة  عند  انفسهم مجتمعني  يجدون  وغيره،  ذلك  مع كل 
املدوية:  الصرخة  املقدسة  اسمها )احلسني(، واجلميع يطلقون  كرباء 

)لبيك ياحسني(....
ايام  خال  ليس  العراقيون  يعيشها  اخرى  ساحة  الى  لننظر  لكن 
طوال  معها  العيش  عليهم  محكوم  امنا  املناسبة،  اطار  في  معدودة 
حياتهم وعلى مدار السنة، وهي الساحة السياسية في مشهدها الراهن، 
حيث بات الناس يألفون احلديث عن الفساد املالي واالداري واللهاث على 
الكرسي واملنصب، وفي تطور جديد في العملية السياسية على العراقيني 
التي  الرئيسة  الكيانات  من  متفرخة  كيانات جديدة  يترقبوا ظهور  ان 
عرفوها وعرفوا ناخبيهم من خالها لدى االدالء لصاحلهم في صناديق 
االقتراع. وال شأن لنا بالتبريرات التي يسوقها هذا وذاك بعد ان تعّلم 
البعض كيف يتحدث عن )الظاهرة الصحّية في العملية السياسية(!! لكن 
الناس على قضية موحدة  الفشل في جمع كلمة  نتساءل عن سبب هذا 
مثل البناء واالعمار – مثًا- خال ايام السنة، كما نتساءل عن سبب ذلك 

النجاح في مناسبة واحدة خال ايام معدودة...؟
الدماء  السام في ظاهره  عليه  غير... فاحلسني  العقيدة وال  إنها 
والسيوف والشهادة، وفي باطنه احلياة الكرمية من خال قيم التضحية 
والشجاعة واإلباء وكل ما ميّت بصلة الى احلياة. واحلقيقة نقولها: ان 
املايني التي تشارك في احياء هذه املناسبة إمنا يشعرون بعبق احلياة 
وانهم يجددون حياتهم من خال السير على االقدام او اللطم او خدمة 
الزائرين. في املقابل اين هي العقيدة السياسية في العراق....؟! لقد 
بلغ بنا االمر ان يتبادل السياسيون انفسهم ومن على الشاشة الصغيرة، 
عبارات السخرية، بكيفية مشاركة اجلماعات السياسية كلها في العملية 
السياسية مرة واحدة دون وجود معارضة؟ او ليس من سياسي او جماعة 
ينعمون  الباقون  فيما  املعارضة  في  تكون  ان  لنفسها  تقبل  سياسية 
حٍد  الى  ناجحاً  نعده  الذي  االمن  حتى  و.....!!  واالم��وال  باالمتيازات 
حتى  نتمكن  لم  لكن  العامة،  احلياة  على  الدولة  سيطرة  فرض  في  ما 
الى ثقافة عامة، وهذا هو صمام األمان احلقيقي من  االن من حتويله 
السيارات املفخخة واالحزمة الناسفة وغيرها مما يهدد أمن الناس ويزعزع 
استقرار البلد، وهو ما نشهده في الدول التي تعد نفسها محصنة من 
اجلانب  االمني، ال ان يشعر املواطن في كل مكان بثقل االجراءات االمنية 

واحلواجز واالساك الشائكة وغيرها، ويتمنى زوالها.
ان الشعب العراقي و شعوباً اخرى، جربت احلسني عليه السام فلم 
جتد فيها سوى االنتصار واخلير والفضيلة، فاالمام سام اهلل عليه وهو 
مسّجى في مرقده الطاهر ذبيحاً عطشاناً، ما يزال وحتى يوم القيامة ميد 
يد العون للطامحني واهل االصاح والتغيير، وأبرز مصاديق هذا العون 
على ارض الواقع، )انتصار الدم على السيف(، وهزمية الطغيان والظلم 
أمام صرخة احلق الثائرة، وهي املعادلة التي طاملا سعت أنظمة سياسية 
السنوات  خال  العراقي  الشعب  جرب  بينما  تغييرها،  العصور  مر  على 
واملكاسب،  املناصب  نحو  للصعود  ساملاً  النفهسم  صنعوا  أناساً  املاضية 
بشعارات املقاومة ضد )الديكتاتورية( او )االحتال( او )االرهاب( وغير 
ذلك، بينما ال يكسب الشعب سوى مزيداً من عدم االستقرار السياسي 
واالقتصادي ناهيك عن الوضع االجتماعي الذي يشّد اركانه التقاليد 
واالعراف وليست القوانني والتشريعات. وال أدل على ذلك من تهديد 
هذا السياسي وذاك وبفمه املليان، باحتمال انهيار العملية السياسية 
بسبب شدة التجاذبات والتمزقات. وبعد كل ذلك ال ادري كم يجب 
علينا ان نشكر اهلل تعالى على نعمة وجود محرم وصفر في منهجنا؟

إسبوعية ـ سياسية ـ ثقافية
تصدر عن دار الهدى للثقافة واإلعالم

 املشرف العام
مهدي الصادق

 رئيس التحرير: نعمان التميمي

 مدير التحرير: محمد علي جواد

 سكرتير التحرير
محمد الموسوي

 هيئة التحرير
طاهر القزويني

مرتضى الموسوي

 التدقيق اللغوي
خالد العلواني

 املدير الفني
عبد اهلل الناصر
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د. وليد الفالح 

ما الفرق بني دولة وأخرى؟ وملاذا تستطيع بعض 
الدول ان تنهض وتعود قوية من جديد على الرغم من 
أملانيا واليابان بعد  انها تعرضت لتدمير رهيب مثل 
مقومات  جميع  تتوافر  بينما  الثانية،  العاملية  احلرب 
حتقيق  ف��ي  تفشل  ولكنها  اخ���رى،  ل��دول  النجاح 
اجلغرافي  املوقع  هي  املشكلة  هل  املنشود؟  املستوى 
الدول  املتوافرة او ظروف  املوارد  او  املناخ  او طبيعة 
وساسة  سكان  هو  احلقيقي  السبب  ان  ام  املجاورة، 

الدولة انفسهم؟
الكلمة  من  مأخوذ  )االس��م  سنغافورة  جمهورية 
املاليزية سينغابورا ومعناها مدينة األسد(، هي دولة 
من  5 مايني  آسيا، يسكنها  صغيرة في جنوب شرق 
يدينون  وهندية،  وصينية  ماليزية  اصول  من  البشر 
بالبوذية واملسيحية واالسام والطاوية والهندوسية، 
والصينية  االنكليزية  هي:  رسمية  لغات  اربع  ولديها 
الدول اخلمس  واملاليزية والتاميلية، وهي واحدة من 
آسيا.  ش��رق  جنوب  دول  الحت��اد  املؤسسة  االع��ض��اء 
منحتها بريطانيا سلطة احلكم الذاتي في عام 1959، 
نظام احلكم برملاني واحلزب احلاكم هو حزب العمل 
اعان  قبل   . االنتخابات  مبعظم  فاز  الذي  الشعبي 
 1963 أغسطس   31 بتاريخ  بريطانيا  عن  االستقال 
كانت سنغافورة هي عاصمة املستوطنات البريطانية 
للبحرية  الرئيسية  القاعدة  وفيها  املنطقة،  تلك  في 
جاءت  تاريخيا  اهميتها  آسيا.  شرق  في  البريطانية 
من كونها ميناء جتارياً مهماً جداً، واآلن اقتصادها 
املتني يشتهر عامليا لكونه يعتمد على مبادئ احلرية 
واالبداع والتنافس التجاري، ويتميز بتشجيع القطاع 
مخزون  اكبر  عاشر  ولديها  الفساد،  ومحاربة  اخلاص 
تأتي  و  االجنبي.  النقد  احتياطات  من  العالم  في 
سنغافورة - على مستوى العالم - في الترتيب الرابع 
عشر لكبار املصدرين، وفي الترتيب اخلامس عشر لكبار 
املستوردين، ويتمركز فيها أكثر من 7000 شركة دولية 
الى  باالضافة  واليابان،  وأوروبا  املتحدة  الواليات  من 

1500 شركة صينية و1500 شركة هندية. 
إنها قصة جناح مبهرة، ولكن كيف حتقق لهذه 
انفسهم  البشر  انهم  ذل��ك؟  كل  الصغيرة  ال��دول��ة 
ويقيمون  بالدول  وينهضون  النجاح  يصنعون  الذين 
عنصرين  ت��واج��د  يتطلب  ه��ذا  ول��ك��ن  احل��ض��ارات، 
هما:  العنصران  ه��ذان  البشر.  ه��ؤالء  في  اساسيني 
الفكر واالرادة، وال غنى عنهما بتاتا، حيث ان الفكر 
غاب  اذا  اما  تائهة،  با فكر  واالرادة  عاجز،  ارادة  با 

االثنان معا فقل: على الدنيا السام.

روح لسنغافورة وشوف !

احُلسني )ع( يجمع 
والسياسة تفّرق

 
الكويت/ إبراهيم املوسوي:

عليه  احلسني  االم��ام  أربعني  ذك��رى  اق��ت��راب  مع 
املقدسة من  نحو كرباء  الزاحفني  اعداد  تتزايد  السام 
السام،  عليهم  البيت  أهل  ومحبي  شيعة  من  الكويت 
السائر  الكويت(  اهل  )موكب  ال��زوار  ه��والء  بني  ومن 
على االقدام الى زيارة أبي عبد اهلل احلسني عليه السام 
، الذي انطلق منذ عدة ايام من ضاحية صباح السالم في 

الكويت الى كرباء املقدسة. 
صاح  املجموعة  كبير  ق��ال  ال���زوار  مع  لقاء  وف��ي 
ملواساة  املقدسة  كرباء  ال��ى  ذاه��ب��ون  »نحن  امل��وس��ى: 
اهلل  رس��ول  بنت  )ع(  الزهراء  فاطمة  وموالتي  سيدتي 
)ص(، وأم املصائب زينب)ع( بنت علي )ع( وهذه الزيارة 
سائرون«   العهد  على  ونحن  اآلباء  الى  االجداد  من  إرث 
واضاف :« في السابق لم يكن هناك إعام وتغطية تبرز 
الزوار  من  الكثير  كان هناك  السابق  و في  هذا احلدث 
املذاهب  مختلف  من  االقدام  على  سيرا  يذهبون  الذين 
االسامية في ظاهرة تؤكد حبهم آلل البيت«.  واضاف 
املوسى ان » زيارة االمام احلسني عليه السام بدأت منذ 
استشهاده وإلى اآلن مستمرة الى قيام الساعة ان شاء 
اهلل«. واوضح  ان املوكب » يسير من ضاحية  صباح السالم 
مشيا على االقدام الى البصرة ثم االلتحاق مبوكب بني 
املتجهة  املواكب  اكبر  املوكب من  عامر من هناك، وهذا 
الى كرباء املقدسة، ومن ثم نكمل مسيرنا حتى الوصول 
الى املراقد املقدسة«. كما وناشد املوسى السفارة العراقية 

»تسهيل وتعجيل اصدار التأشيرات للزوار بشكل خاص 
»األع��داد  ان  .وذك��ر  العظيمة«  املناسبة  هذه  مثل  في 
تتزايد لالتحاق باملسير معنا في املوكب حيث ان املسير 
ولوازم  املؤن  بتأمني  وقمنا  تقريبا،  يوما   20 يستغرق 
املواكب  تستقبلنا  حيث  البصرة  محافظة  حتى  املسير 
بالازم«.  احلسني  االم��ام  زوار  تخدم  التي  واملضائف 
وأكد ان »الهدف من اخلروج سيرا على االقدام حتقيقا 
ملقولة االمام احلسني )ع( من زارني زرته.. واالجر على 
اكد  جهته  من  السام«.  عليه  اليه  وحتببا  املشقة،  قدر 

هدف  ان  املوسى  مرافقي  احد  اشكناني  الغفور  عبد 
الزيارة »رد ولو جزء بسيط من فضائل اهل البيت عليهم 
السام  من اجل  السام، وما قدمه االمام احلسني عليه 
حبنا  عن  تعبر  انها  كما  اكبر،  اهلل  كلمة  وإعاء  االسام 
ووالئنا لامام احلسني عليه السام وجده رسول اهلل وأمه 
السيدة فاطمة الزهراء«. واضاف : »خروجنا الى كرباء 
االمام  بان  العالم  الى  رسالة  اليصال  الزيارة  هذه  في 
احلسني ثار لنصرة الدين ولارتقاء باالنسانية، حيث خط 

بدمائه الزكية ملحمة النصر واخللود«.

احمد حسني/ الهدى:

كرباء  الى  قادمون  خليجيون  زائرون  شكا 
حتاول  بلدانهم   في  السلطات  ان  من  املقدسة 
عبر  البلدان  تلك  من  ال��زوار  وعرقلة  وصول  منع 
حيث  البحرين،  في  والسيما   ، متعددة  اج��راءات 
من  ان  منها،  القادمني  الزائرين  اح��د  يكشف 
املقدسة  كرباء  ال��ى  ال��وص��ول  منهم  يستطيع 
انظار  عن  وبعيدا  االنفس  بشق  يتم  ذلك  فأن 
ومعرفة السلطات القمعية لنظام آل خليفة، حيث 
يخشى الزائر من سحب جواز سفره واعتقاله ، بل 
وتهديده  بسحب اجلنسية عنه .كما يشكو زوار 
من دول خليجية اخرى من مضايقات حكومية كل 
وفي  املقدسة.   كرباء  الى  مجيئهم  لعرقلة  عام 
في  و  الكويتية  السلطات  أقدمت  السياق  هذا 
سابقة خطيرة تشارك فيها السلطات البحرينية، 
العمل  جمعية  عضو  ط��ال  تعسفي  باعتقال 
البحرينية )أمل( األستاذ غام خير اهلل  االسامي 
لزيارة  متوجهاً  كان  الذي  و  الكويت،  حدود  من 
عبر احلدود  السام،  عليه  االمام احلسني  أربعني 
باالفراج  اجلمعية  العراقية.وطالبت  الكويتية 
الذي  املشروط عن األستاذ خير اهلل  الفوري وغير 
اعتقل دون سند قانوني وال قضية مقيدة وال قيد 

أمني وتستنكر اإلسلوب االمني في التعاطي مع 
املواطنني البحرينيني.

 يذكر أن األستاذ خير اهلل مت اعتقاله سابقا 
في شهر مارس مع نحو 250 من قيادات وكوادر 
من  أشهر   6 بعد  بالبراءة  عليه  حكم  و  )أم��ل( 
مؤخرا  خرج  حيث  القسري  واالعتقال  التعذيب 
آثار  من  حاليا  يعاني  وهو  براءته،  اثبات  بعد 
احلقوقي  الناشط  طالب  جانبه  من  التعذيب. 
ال��ك��وي��ت��ي احمل��ام��ي خ��ال��د ال��ش��ط��ي ال��داخ��ل��ي��ة 
السلفيون  راح  الكويتية باالفراج عنه فورا، فيما 
التواصل  م��واق��ع  عبر  بالتعبير  التكفيريون 
»الرافضي«! حسب  باعتقال  الفرح  االجتماعي عن 
تعبيرهم. واوضح الشطي : »أدعو وزارة الداخلية 
الى االفراج الفوري عن الضيف البحريني احملتجز 
قضية  وال  قانوني  سند  دون  اجلليب  مخفر  في 
مقيدة ضده وال قيد أمني. التصرفات الامسئولة 
مع  للعاقات  بالغة  اس��اءة  تشكل  أعزائنا  ضد 
مستقبل  يرسم  ال��ذي  البطل  البحريني  الشعب 
باده عبر التضحيات املكلفة بالنصر.. ».  وافادت 
مصادر مطلعة أن اعتقال االخ الرسالي )املعروف 
أثناء  وذلك  املاضي  االحد  يوم  جرى  آدم(  بعلي 
دخوله مطار الكويت ليمر عبرها إلى زيارة العراق 

ألداء زيارة أربعني االمام احلسني عليه السام .

قائد املوكب: إرث من األجداد.. ونحن على العهد سائرون
كان متوجها لزيارة االربعني: )موكب أهل الكويت( إلى كربالء املقدسة.. سيرًا على األقدام

الكويت تعتقل زائرًا بحرينيًا

كربالء املقدسة/ الهدى:

والهيئات  وامل��واك��ب  الشعائر  قسم  رئيس  ق��ال 
هاشم  السيد  املطهر،  احلسيني  املرقد  في  احلسينية 
موكب  الف   17000 »مايقارب  تسجيل  مت  انه  املوسوي 
االمام  اربعينية  مراسيم  في  ستشارك  خدمية  وهيئة 
الى  اضافة  ال��ع��راق  داخ��ل  من  السام  عليه  احلسني 
تسجيل 100 موكب من خارج العراق وتشمل دوال عربية 

واجنبية »
احلسينية  املواكب  قسم  رئيس  اعلن  جهته  من 
عدد  ان  احلميري،  اخلالق  عبد  علي  عبد  االنسانية، 
املواكب احلسينية التي سجلت في الهيئة وصل الى االن  
اكثر من 4000 موكب بينها 26 موكباً من دول اجنبية. 
وقال احلميري في تصريح له أمس انه« من بني املواكب 
من  موكب  )ع(  احلسني  لزيارة  حضرت  التي  االجنبية 
الصني، واخرى من الهند والبحرين وبريطانيا ولبنان«. 
منذ  كرباء  مدينة  دخلت  املواكب   هذه  ان«  واض��اف 
اليوم االول لشهر صفر لتقدمي اخلدمة للزائرين الذين 
من  االق��دام  على  سيرا  املدينة  على  يتوافدون  ب��دأوا 
محاورها الثاثة مع محافظات بابل والنجف وبغداد«.

17000موكب عراقي و100 موكب عربي واجنبي في زيارة االربعني

محمد عباس/ الهدى:

تنظيم  من  عنصرا   15 االمنية  القوات  اعتقلت 
القاعدة االرهابي وحزب البعث احملظور في عمليات 
وقال  املقدسة.  كرباء  محافظة  شمال  استباقية 
حامد  احملافظة  مجلس  في  االمنية  اللجنة  مسؤول 
وكخطة  االمنية  القوات   « ان  االثنني  أمس  صاحب 
أستباقية لزيارة االربعينية التي ستصادف منتصف 
من  عنصرا   15 على  القبض  القت   ، احلالي  الشهر 
تنظيم القاعدة وحزب البعث املنحل كانوا يحاولون 
االمام  اربعينية  زوار  ضد  مسلحة  بعمليات  القيام 
احلسني )عليه السام«.وأضاف :« ان العمليات جرت 
االمنية  القوات  »ان  الى  ،مشيرا   « املسيب  في قضاء 
فككت اكثر من 10 عبوات ناسفة كانت مزروعة في 
الزائرين وبالقرب من جسر املسيب على نهر  طريق 

الفرات الذي يربط العاصمة بغداد بكرباء«.
القبض  االستخبارات  مديرية  من  قوة  وألقت 
القاعدة  تنظيم  الى  تنتمي  »مجرمة«  مجموعة  على 
املواطنني  ض��د  مسلحة  هجمات  لشن  تعد  كانت 
والقوات األمنية خال زيارة األربعني، بحسب بيان 

لوزارة الداخلية. 
أمس  )ال��ه��دى(  تلقت  ال��ذي  البيان  واوض��ح 
»جاءت  املجموعة  على  القبض  عملية  ان  االثنني، 

مدير  قبل  م��ن  استخباراتية  معلومات  ورد  إث��ر 
بوجود  أف���ادت  االحت��ادي��ة  الشرطة  استخبارات 
حزب  وبقايا  سابقاً  املعتقلني  من  وهم  املجموعة، 
مبنطقة  املزارع  أحد  في  ويتواجدون  املنحل  البعث 
لتنفيذ  ويخططون  امل��دائ��ن  قضاء  ضمن  ال��ب��اوي 
في  احلسينية  املواكب  تستهدف  إرهابية  عملية 
البيان  األيام«.وأضاف  هذه  خال  واسط  محافظة 
الفور، شكل فريق عمل ومت تفتيش دور  انه »على 
هذه العناصر بعد استحصال موافقة قاضي حتقيق 
على  القبض  ألقي  التفتيش  املدائن شفوياً، وخال 
املتهم )م م ا ض( لاشتباه احلاصل به، كونه أحد 
عناصر املجموعة وضبطت بحوزته كتب تأييد صادرة 
من مكتب نائب رئيس اجلمهورية وكتب صادرة من 
قدمية«.  كتب  وهي  الرئاسية  القصور  حماية  فوج 
املتهم  أن  إلى  املتوفرة أشارت  »املعلومات  ان  وتابع 
)الصحوات(  العراق  أبناء  من  املتعاقدين  أحد  كان 
ابتدائي،  املدائن، وأجري معه حتقيق  ضمن قاطع 
وعلى ضوء املعلومات املؤشرة ضده والتي تشير إلى 
أنه سبق أن ضبطت أسلحة ومتفجرات أخفيت بداره 
إخفاؤه  وكذلك  اإلجرامي  القاعدة  لتنظيم  تعود 
مواجهته  وبعد  ثانية،  منطقة  في  أخرى  كميات 
بعناصر  بعاقته  صراحة  اعترف  املعلومات  بهذه 
تنظيم القاعدة وأنهم يهيئون عجلة مفخخة لغرض 

محافظة  في  احلسينية  املواكب  أحد  على  تفجيرها 
»القوة وبداللة املتهم  الى ان  البيان  واسط«.وأشار 
ومكان  العجلة  تفخيخ  مكان  إل��ى  بالتوجه  قامت 
قضاء  في  ال��ب��اوي  منطقة  في  املتفجرات  إخفاء 
ز م ص( ومت ضبط  املتهم )ح  دار  املدائن وحتري 
)عجلة كيا باص -  عجلة نوع كيا بنكو - عجلة نوع 
تويوتا بيك أب - دراجة نارية صغيرة احلجم عدد 2  
- دراجة هوائية عدد  3 - مجموعة قناني كيمياوية 
عدد  ماكينة حلام   - التفجير  عمليات  في  تستخدم 
2 - حاوية صاروخ كبير عدد 1 - أجسام غريبة على 
ألقي  التفتيش  عملية  )2(، وخال  عدد  مربع  شكل 
القبض على املتهم )ه� ع( إثر حتركات القوة وألكثر 

من مرة«.
كانوا  مسلحني   5 امنية  ق��وات  واعتقلت  كما 
زيارة  خال  احلسينية  املواكب  الستهداف  يسعون 
»قوة  إن  الشرطة  في  مصدر  واوض��ح  االربعينية. 
متكنت من اعتقال خمسة مسلحني ينتمون لتنظيم 
يخططون  ،ك��ان��وا  ال��ص��وي��رة  قضاء  ف��ي  ال��ق��اع��دة 
الستهداف املواكب احلسينية«، والقت قوات امنية 
ثاثة  بينهم  مطلوباً   16 على  القبض  ديالى  في 
دهم  عمليات  القاعدة،خال  تنظيم  الى  ينتمون 
الوجيهية  وق��رى  بعقوبة  في  نفذتها  وتفتيش 

واملقدادية ،بناء على معلومات استخباراتية..

إجراء احترازي: عزل جرف الصخر عن االنبار 
االمني  بابل  محافظ  مستشار  اعلن  ذل��ك  ال��ى 
وكإجراء  قامت  االمنية  القوات  ب��ان  فدعم  حسن 
الصخر  احترازي من يوم االثنني بعزل ناحية جرف 
عبر  االنبار  عن محافظة  احللة(  غرب  )45 كم شمال 
مراقبة احلدود بينهما وتسيير دوريات راجلة حلني 
لوكالة  فدعم  األربعينية.وأضاف  الزيارة  انتهاء 
دخول  لوقف  جاء  اإلج��راء  »ه��ذا  ان  نيوز،  الفرات 
عبر  بابل  شمال  منطقة  ال��ى  املسلحة  املجموعات 
الزوار«. واوضح ان »هنالك  محافظة األنبار وضرب 
اربعة افواج تابعة للجيش العراقي اللواء 31 الفرقة 

الثامنة تسيطر على تلك املنطقة«,
ال��ى ذل��ك أك��د وزي���ر ال��دف��اع وك��ال��ة سعدون 
الدليمي جاهزية القوات االمنية واستعدادها التام 
لتوفير احلماية الازمة ملراسم زيارة االربعني االمام 
الدليمي في تصرحات  وقال   . السام  عليه  احلسني 
للصحافة يوم أمس  أن »عمل القوات االمنية ينقسم 
الزائرين  حماية  هو  االول  االجت��اه  اجتاهني  ال��ى 
واالجتاه  كرباء  الى  محافظات  عدة  من  املتوجهني 
الثاني هو توفير اخلدمات للزائرين »، مشيرا الى ان 
بعد  الزائرين  بنقل  ايضا  تساهم  االمنية  »القوات 

امتاهم الزيارة الى مناطق سكناهم«.

في سياق اخلطة األمنية..  اعتقال خاليا من القاعدة و البعث خططت لهجمات ضد زوار االربعني

بغداد/ الهدى:

ق���ال  امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل����وزارة الصحة 
الدكتور زياد طارق، ان الوزارة ودوائر الصحة 
والنجف  املقدسة  وكرباء  بغداد  في  املعنية 
الطوارئ  خطة  تنفيذ  تواصل  وبابل   االشرف 
مبناسبة الزيارة األربعينية لإلمام احلسني عليه 
أمس وتلقت  للوزارة صدر  بيان  السام. ونقل 
انه  الرسمي  املتحدث  )الهدى( نسخة منه، عن 
مت وضع خطة طوارئ تغطي الرقعة اجلغرافية 
نقطة  ابعد  حتى  اخلارجية  والطرق  للمدينة 
من حدود احملافظة وتشارك في اخلطة جميع 
املاكات من أطباء وصيادلة وممرضني وإداريني 
اخلدمات  تقدمي  بغية  وفني  هندسي  وماك 
ال��زوار  إل��ى  والوقائية(  )العاجية  الصحية 
القادمني سيراً على اإلقدام و من ثاث محاور 

وهي كرباء- النجف و كرباء - بابل و كرباء 
– بغداد، فضا عن الزوار الذين يسلكون الطرق 
الزراعية كما  مت نشر مفارز طبية على امتداد 
هذه احملاور ملسافات ال تقل عن 20 كلم عن مركز 
الطبية  الرعاية  لتقدمي  املقدسة  كرباء  مدينة 
العامة  الشركة  ان  وأف��اد  للزائرين.  والصحية 
بتوفير  تقوم  الطبية  واملستلزمات  لألدوية 
واملستلزمات  األدوي��ة  من  للزيارة  خاص  رصيد 
واملستلزمات  للحياة  املنقذة  وخاصة  الطبية 
الطبية الضرورية لإلسعافات األولية وتوزيعها 
ومراكز  املعنية  احملافظات  مستشفيات  على 
إرس��ال  عن  فضا  الطبي،  واإلخ���اء  اإلس��ع��اف 
في  مرابطة  إسعاف  سيارة   )14( الصحة  وزارة 
بغداد  كرباء-  محور  على  احلسينية  منطقة 
صحة  دائرة  من  )10(إسعافات  ومرابطة  لدعم 
النجف   صحة  دائ��رة  من  )10(إسعافات  و  بابل 

عن  اإلص��اب��ات  ملعاجلة  جلنة  تشكيل  وكذلك  
التام  واالس��ت��ع��داد  للتهيؤ  التسمم  ح��االت 
ملعاجلة إصابات التسمم اجلرثومي والكيماوي 

في حال حدوثه .
ونقل البيان عن مدير عام دائرة صحة كرباء 
الدكتور عاء حمودي بدير قوله انه »ليس من 
الهني إن تستقبل مدينة كرباء زائرين يصل 
إضعاف عدد سكانها وهم  إلى عشرة  عددهم 
ولكن  والصحية  الطبية  اخلدمات  إلى  بحاجة 
إن  إلى  دائرتنا«،  مشيرا  عليه  اعتادت  ما  هذا 
على  واملبنية  املناسبة  اخلطة  أع��دت  »الدائرة 
اخلبرة من التجارب الناجحة للمناسبات املليونية 
وامل��راك��ز  املستشفيات  تهيئة  ومت  السابقة 
الصحية واملفارز الصحية التي تتم إدارتها من 
خال غرفة عمليات الدائرة  بالتنسيق مع وزارة 
ودوائ��ر  احملافظة  ومجلس  واحملافظ  الصحة 
الشرطة  ومديرية  امل��ج��اورة  احملافظات  صحة 
العامتني  واألمانتني  احملافظة  عمليات  وغرفة 
والعباسية  احلسينية  املقدستني   للعتبتني 
ودوائ����ر احمل��اف��ظ��ة االخ����رى ل��غ��رض ت��ب��ادل 
اإلسعاف  لسيارات  احلماية  وتأمني  املعلومات 
كما  طبية   مساعدات  حتمل  التي  والشاحنات 
تضمنت وضع خطة وقائية ملراقبة مياه الشرب 

واألغذية املقدمة للزائرين .

وزارة الصحة تعلن تفاصيل خطة 
طوارئ  اعدتها  لزيارة األربعني
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منذر اخلفاجي

اكبر  العنوان  ان  القارئ  يستشعر  قد 
بكثير من هذه السطور، ولكن قد يؤدي هذا 
البصيص الى انوار الشموس التي أشرقت في 
على  وآدابها  بعلومها  فشعت  البلدة  هذه 
بإجناب  حافل  عامل(  )جبل  فتاريخ  الباد. 
الذين  وال��ش��ع��راء  واالدب���اء  العلماء  اف���ذاذ 
كانت وما زالت نتاجاتهم مصدرا مهما وثّراً 

فنون  كل  في  والعربية  االسامية  للمكتبة 
العلم واالدب.

وكان لشعراء هذه البلدة مكانة متميزة 
أغلبه  جمع  فقد  العربي  الشعر  قائمة  في 
التاريخ االسامي فضا عن  قضايا مهمة في 
العاطفة و رقة االسلوب وقوة  متّيزه بصدق 
الشعر  تناولها  قضية  اه��م  ولعل  املعنى. 
العاملي هي قضية أهل البيت عليهم السام 
في  مبدئهم  وع��دال��ة  مظلوميتهم  وإب��راز 

احلفاظ على االسام احلقيقي وخاصة قضية 
واقعة  وجتسيد  السام  عليه  احلسني  االمام 
الطف والتفّجع على املصائب التي جرت عليه 
وعلى آله وصحبه في كرباء حيث كانت متثل 
في  والتضحية  االنساني  العطاء  قمة  لهم 
سبيل حرية االنسان ومبادئ الدين احلنيف. 

*)الكفعمي(.. الدعاء و الشعر*
الكفعمي  إبراهيم  الشيخ  يصل  فعندما 
املعروف   الكتاب  900ه�( صاحب  العاملي )ت 
)امل��ص��ب��اح( ال��ى ك��رب��اء ي��ه��زه ذل��ك االب��اء 
املرقد  نحو  م��ش��اع��ره  وت��ت��دف��ق  احلسيني 
املائة  على  تربو  قصيدة  فيرجتل  الطاهر 

والثاثني بيتاً يقول منها:
أتيُت االمام احلسني الشهيد

بقلٍب حزين ودمٍع غزير
أتيُت ضريحاً شريفاً به

يعوُد الضرير كمثل البصير
أتيُت إمام الهدى سيدي

بشوق هو الكهُف للمستجير
وعندما يستقر به املقام في كرباء يحفر 
له حفرة و يوصي اهله بدفنه فيها بعد موته 

فيقول:
سألتكم باهلل هل تدفنونني
إذا مّتُ في قبر بأرض عقير
فأني به جاُر الشهيد بكربا

سليل رسول اهلل خير مجير
الشيخ  أمنية  تتحقق  لم  لألسف  ولكن 
انه  الشعية  اعيان  في  )االم��ني(  روى  فقد 
وُعثر  قريته  عامل ودفن في  توفي في جبل 
فُعّمر  صخرٍة  حتت  بعيد  زمٍن  بعد  قبره  على 

وصار مزارا يتبرك به وهلل حكمته البالغة.
يبكي  ب��االس��ى  مفعمة  قصيدة  وف��ي 
بن  احلسن  بن  محمد  الشيخ  الثاني  الشهيد 
زين الدين العاملي )ت 1030ه�( هذه الفاجعة 
دمعه  اليجري  لعبد  عذر  ال  ان  ويرى  األليمة 

لها فيقول من قصيدة طويلة:
ليت شعري ماعذر عبٍد محبس

جامد الدمع ساكن االحشاء
وابن بنت النبي اضحى ذبيحاً 

مستهاما مرّمًا بالدماء
وحرمي الوصي في أسِر ُذٍل

فاقدات اآلباء واالبناِء

*احلرقة املستدمية*
اما الشيخ )البهائي( بهاء الدين العاملي 

)ت1031ه�( فأن مصيبة احلسني عليه السام 
اورثته احلرقة املستدمية: 

مصابك ياموالي اورث حرقًة
و أمطر من اجفاننا هاطل امُلزِن
فلو لم يكن رب السماء منزلها

عن احلزن قلنا انه لك في احلزن
حفيد   � العاملي  ال��دي��ن  زي��ن  وللشيخ 
الشهيد الثاني � )ت 1064ه� ( مخّمسة طويلة 

يقول فيها:
لهف نفسي على رهني احلتوف
حني أمسى نهب القنا والسيوف

ثاوياً جسمه بأرض الطفوف 
وهو ذو الفضل واملقام املنيف

                    وسليل الشفيع يوم املراد
العيثاني  خاتون  بن  احمد  الشيخ  ويرى 
عمت  املصيبة  هذه  ان  1011ه���(  )ت  العاملي 
كّلَ حٍر معتصٍم بدين اهلل فيقول من قصيدة 

طويلة:
فيا لها حسرة عمت مصيبتها

لكّلِ حٍر بحبل اهلل معتصم
والطاهراِت على االقتاب في عنٍف 

تسير فوق متون االنيق الرسم
يا سبط احمد يا ابن الطهر فاطمة

يا جنل حيدرة املنعوت بالكرم
اذا أتت عشرة عاشور يفيض لك الطرف 

القريح بدمع منه منسجم

*لوعة في االعماق*
وال يبكي احلر العاملي )ت1104ه�( طلوالً 

وال منازَل ولكن يبكي لكربة اهاجت نفسه:
لكن بكيت لرزٍء آل محمٍد 

مبدامٍع تهمي كغيٍث ماطِر
 وا كربتاه ملن ثوى في كربا

فرداً وحيداً ما له من ناصِر
كتبوا اليه و ازعموا من بعدها 

غدراً فتّباً للشقي الغادِر
الفتوني  طالب  ابو  املولى  حال  وكذلك 

العاملي )ت1150ه�( الذي يخاطب نفسه:
فالى متى تبكني رسماً دارساً

وتخاطبني بجهلك االطاال
هّا بكيت السبط سبَط محمٍد

جنل البتول السيد املفضاال
بأبي إماماً ليس ينسى رزؤه

في الناس ما بقي الزماُن وطاال
)ت1130ه���(  العاملي  علي  الشيخ  ويصور 
السبط احلسني عليه السام في صحبه كالبدر 

إدراك  نحو  يتسابقون  وهم  الكواكب  بني 
العلى:

والسبط في صحبه كالبدر حيث بدا
بني الكواكب لم يرهقهم الوجُل
تسابقوا نحو إدراك الُعلى فجنوا

ثمارها بنفوس دونها بذلوا
من كل قرٍم أشّم االنف يوم وغى

ضرغام غاٍب ولكن غاُبه االسُل
العاملي  سليمان  آل  حسن  الشيخ  ام��ا 
اللب  صاحب  من  ضراً  اليرى  فأنه  )ت1184ه�( 
ان يقّطع نفسه يوم عاشوراء النه أورث حزناً 

الى نفخة الصور:
ماضّر من كان ذا ُلّبٍ وتفكيِر

لو قّطع النفس وجداً يوم عاشوِر
وكلف القلَب حزناً ال يخامره

تكّلف الصبر حتى نفخة الصور
خطب أقام عمود الشرك منتصباً 

وشّد اعضاد اهل الغّي والزور
أما الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي 
من  ح��ال  بلسان  ال��واق��ع��ة  يستحضر  ف��أن��ه 
االطفال  صراخ  الى  يستمع  فكأنه  يشاهدها 

من الظمأ:
فقف على الطّفِ واسمع صوَت صارخهم

يشكو الظمأ وحديث احلال ينشره
وناِد بالويل في ارجائه حزناً
ره فليس يحمُد من عاٍن تصّبُ

وامزج دماء دموع العني من دمهم
ال يوٍم سوى ذا اليوم تذخره

املصاب يتجدد
وتظل هذه املصيبة جديدة كلما تعاقب 
بن  ابراهيم  الشيخ  يرى  كما  والنهار  الليل 

يحيى العاملي )ت1214ه�(:
مصيبٌة أبلت الدنيا وساكنها

وهي اجلديدُة ماكّر اجلديداِن
وكيف ينسى امرٌؤ رزءاً به فجعت

كرمية املصطفى من آل عدناِن
فالعيون تقل منها الدموع لهذه الواقعة 
التي ادمت قلب املصطفى صلى اهلل عليه وآله 
العاملي  يحيى  اهلل  نصر  الشيخ  يقول:  كما 

))ت1230ه�(:
رزٌء يقل من العيون له البكا

بدمائها وبياضها وسواِدها 
من مبلغ املختار ان سليله 

أمسى لقًى بني الربى و وهادها
ومنابر الهادي تظّل أميٌة

تنزو كابهم على اعوادها
الشيخ صادق  الرثائية ميزج  ابياته  وفي 
العاملي )ت1240ه�( بني التفجع على املصاب 
وجتسيد وقفة اإلباء التي وقفها ابو االحرار 
وال��ه��وان  الظلم  رف��ض��ه  ف��ي  ال��س��ام  عليه 

فيقول:
ج على شاطي الفرات ميمماً عّرِ

قبر االغر أبي امليامني الغرر
قبٌر ثوًى فيه احلسني وحوله

اصحابه كالشهب حّفت بالقمر
مولى دعوه الى الهوان فهاجه

والليث ان احرجته يوماً زأر
فانساب يختطف الكماة ببارٍق 

كالبرق يخطف بالقلوب وبالبصر
ينقضي  وال  املصاب  ه��ذا  يتصرم   ول��م 
حزنه مدى االيام فقد كسا الدنيا ثياب األسى 
التي ال تزول كما يقول الشيخ موسى شرارة 

العاملي )ت 1304ه�(:
بيوم أحال الدهر ليًا مصابه
و أجج احشاء العباد مبضرِم

مصاب على آل النبي محمٍد
عظيم مدى االيام لم يتصّرِم

وخطب كسا الدنيا ثياباً من االسى
وطبق آفاق الباد مبآمِت

العاملي  االمني  على  السيد  لوعة  وتهيج 
السيد  قصيدة  يسمع  عندما  )ت1328ه�����( 
فتجود  القزويني  مهدي  السيد  ابن  حسني 

قريحته بتخميسها فيقول:
بنفسي احلسني سقته عداه
كؤوس املنون وساقت نساه

فقل للوصي وحامي حماه
أبا حسٍن انت عني اإلله

       فهل عنك تعزب من خافيه
ويستذكر الشيخ علي شرارة )ت 1335ه�( 
حادثة مقتل الشهيد علي االكبر عليه السام 

وبطولته فيقول:
ولم أنَس شبَل السبِط حني أجالها

فقّرب آجاالً وفّرق فيلقا
ُيصول عليهم مثلما صال حيدر

فكم لهم بالسيف قد شّج مفرقا
كأن قضاء اهلل يجري بكفه

ومن سيفه يجري النجيع تدفقا
وملا دعاه اهلل لّباه مسرعاً 

فسارع فما قد دعاه تشوقا
فخّر على وجه الصعيد كأنه

هاٌل أضاء االفق غرباً ومشرقا

محمد طاهر

الشمُس ُتنبُئ بالزوابع والدماء

زفرت ظهيرتها املدينُة جّثَة االحزاِن والدمَع املؤّثَل

في الوجوه

وأَدْت أكُف احلرب بسمتها

الدمعُة الصّماُء تذكرُة املرور الى طقوس اجُلرح في جسد املدينة

ودٌم من الكلمات ُيسكُب في القباب

اجلرُح أورق بالدموع

والشمُر يرمي بالقذائف

والطائراُت تشّبُ ناراً في اخليام

ذبح الُدخاُن فم الطفولِة..، والرفيف

ُع اجلسَد الرؤوس وتوّدِ

وصدًى آلهاٍت تطوُف على الهشيم

الليُل ُيقعي في السكون مكّبًا رّث الثياِب و رأسه يغزوه

قمُل الناِر، أّذن في املنائر صوُت أفواِه القبور

تتهّرُأ الكلماُت في كّف القيود

فتناسلْت )طفاً( قوافُلها السبايا

وه وقّيدوه و رّغبوه و رّهبوه لكن )بشراً( كمّمُ

و أقبروه وأبدلوه بجوقة األبواق:

يا أهل يثرَب: إلزموا سلطانُكم

                      فالرافضوَن خوارٌج ُكّفاُر!!

ُل نفثًة )أّمَ البنني( وتشّبُ عند النهِر كّفُ المست أوداُجها دمعاً يرّتِ

والرأُس أحنى رمحه كي يلثم الرأَس املضّمَخ باملواجِع واألنني

ظمأٌ يعانُق ُجرحها أحنت عليه ضلوُعها موتاً يحّزُ ندى اللقاء

يابشُر: أين تركَت أقماراً هوت

ضت من فقدهّن الداُر؟ فتقّوَ

يابشُر: هل أدركَت حزناً لم يزل

من ألِف عاٍم جمُرُه أّواُر؟

عيناِن سّلَ الدمُع لونهما

تتنّفساِن الهمَس في اخلطوات

جفناهما باٌب أذاَب احلزُن مصراعيه في تيه الغياب

تتوّشحاِن سحائَب الذكرى

تتوّسداِن ُنعاء صحراٍء حزينة

)التدعوني ويِك ُأّم البنني(

ضه السراب أمٌل يقّوِ

ِة في الضلوع والباُب يغريني بأحاِم التعاليِل املمّضَ

أُترى يجُئ .. ليبعَث النفحاِت في روحي..، وتدفنني يداه؟

الزوابُع والهواجُس  ها  تفتّتُ أُترى يجُئ.. يشّفُ في عيننِي تنتشاِن لي روحاً 

ينشي فيها الذبول؟

أُترى.. يجُئ.. يقوُل لي : ُأماُه استظّلَ بها دمي ُحلماً يقهقهُه اخلواء؟

أتراُه ضّلَ دعاء أنفاسي.. متيمة ورده عّلقتها روحاً عليه

هي ذي مابُسَك احلزينُة صغُتها كفني

وهذا مشُطَك الدافي.. يبّر جدائلي

و أراَك في املرآِة

عيناِن واسعتاِن كالبستاِن أزرُع فيهما حزني

وجبيُنَك الزاهي سحابُة أدمعي

وعلى شفاِهَك قلُب ُأٍم دام

احلسني )ع( .. يف الشعر العاملي

م
ُ
قلُب أ

كربالء املقدسة/ الهدى:

استقبل سماحة املرجع امُلدّرسي )دام ظله(، 
مبكتبه في كربالء املقدسة، خالل االيام القليلة 
واالهلية  التعليمية  الوفود  من  عددا  املاضية، 
والسياسية من محافظات بابل وواسط وكربالء 
للصليب  الدولية  اللجنة  من  ووفدا  املقدسة، 

االحمر، فرع كربالء املقدسة.

اساتذة  من  وف��دا  سماحته  استقبل  فقد 
أكرم  السيد  برئاسة  كرباء  في  الفني  املعهد 
مع  حديثه  خ��ال  سماحته  وأوض��ح  الياسري. 
الوفد الزائر انه البد أن يكون هناك »دور ريادي 
واسهام فعال في بناء  وقيادة العراق اجلديد 
متمثلة  االكادميية  التعليمية  املؤسسة  قبل  من 
باجلامعات واملعاهد ، واملؤسسة الدينية متمثلة 
 « أن  الى  مشيرا  العلمية..«  واحلوزات  بالعلماء 
صاح هاتني املؤسستني يعني صاح املجتمع .. 
القيام  املؤسسات  هذه  في  فرد  كل  على  فعلى 
»دور  ان  الى  مشيرا  االصاح«  سبيل  في  بدوره 
االصاح والبناء ليس فقط مسؤولية احلكومة، 
دعوة  واملثقفني   البصائر  ذوي  على  يجب  بل 
القيام بدوره احملوري في  الى  العراقي  الشعب 

هذا املجال«.

لتفعيل ثقافة الوحدة واحملبة 
ونبذ الضغينة والكراهية

اساتذة  من  وف��دا  سماحته  استقبل  كما 
واك��د  املسيب،  ف��ي  التقنية  الكلية  وط���اب 
على  الوفد  الى  حديثه  من  جانب  في  سماحته 
والوحدة،  وااللفة  احملبة  دين  هو   « االسام  ان 
مجتمعنا«،«  في  الثقافة  هذه  ترسيخ  فيجب 
هذه  ترسيخ  الى  العراقي  الشعب  ابناء  داعيا 
ثقافة  ومحاربة  »نبذ  و  بها  والتعامل  الثقافة 
اشاعها  التي  والفرقة«  والضغينة  الكراهية 
النظام املقبور، ف� »ثقافتنا االسامية الصحيحة 
حث  كما  ال��ع��راق«.  مستقبل  تصنع  التي  هي 

سماحته طلبة العراق الى »ضرورة جتاوز االطر 
في  كٌل  انفسهم  تطوير  على  والعمل  الضيقة 
لديه طاقات هائلة  مجال تخصصه، فكل طالب 

يجب استغالها ملا فيه مصلحة الباد« .
واستقبل سماحته كذلك وفدا من محافطة 
واسط، وقال في جانب من حديثه مع الوفد  ان 
املبادرة  زمام  اخذ  اليوم  العراقي  الشعب  على 
ال  وأن  الباد  بناء  في  الفاعل  بدوره  القيام  و 
يعتمد في ذلك على احلكومة فقط، مشيرا الى 
على   ، محدودة  طاقاتها  تكون  حكومة  أي  ان 
العكس من الشعب الذي لديه طاقات هائلة عليه 
العراق.  واعمار  بناء  في طريق  يستثمرها  ان 
واوضح أن ذلك يتم عبر التوجيه السليم لهذه 
وجعلها  اخل��ي��رة  اجل��ه��ود  وتظافر  الطاقات 
للنهوض  والعباد  للباد  اخلير  فيه  مبا  تصب 
الشعب  ان  السياق   هذا  في  مؤكدا   ، بواقعنا 
و  والشجاعة  احلماس  من  الكثير  لديه  العراقي 
نهضة  من  ذلك  مستلهما  والصبر،  والتضحية 
خير  وأن  السام،  عليه  احلسني  االمام  ومدرسة 
مثال على هذه احلماسة والشجاعة والصبر توجه 

الناس مبسيرات مليوينة راجلة نحو مرقد االمام 
مكترثني  غير  لزيارته   ، السام  عليه  احلسني 
التي تواجههم. وبني  املصاعب واالخطار  بكل 
سماحته ان رسالة سيد الشهداء )ع( لامة هي 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واالم��ر  االص��اح 

ومناهضة الفساد والظلم.

الثقافة السلبية التبني وتفعيل 
الوعي واالرادة يصنع التغيير لألفضل 

احل���راك  م��ن  وف���دا  سماحته  واس��ت��ق��ب��ل 
جانب  في  واش��ار  بابل،  مبحافظة  االس��ام��ي  
الى تظافر  الباد  الى حاجة  من حديثه معهم  
اجلهود  اخليرة  من كل التنظيمات و احلركات 
مستقبل  ببناء  النهوض  اجل  من  املجتمع  في 
املشاكل  من  أن  ال��ى  مشيرا  املنشود.  ال��ع��راق 
التي تواجهنا » شيوع احلالة والثقافة السلبية 
جتاه االح��داث واالوض��اع،  مبا يؤدي الى عدم 
اهتمام املجتمع بالسعي نحو حتقيق اهدافه، 
فيعيش في حالة سلبية وانطوائية وكأنه الزال 
العمل  من  فابد  املاضي..  النظام  عهد  يعيش 

في  الصحيح  والتربوي   الثقافي  التوجيه  على 
هذا املجال ، لتغيير هذه الثقافة السلبية ألنها 
التؤدي الى بناء وتقدم الباد بل تكرس اجلمود 
وتهدر الطاقات والفرص«. مضيفا »وعليه يجب 
نعي  وأن  ودوره  مسؤوليته  فرد  كل  يعرف  أن 
االفضل  نحو  حالنا  تغيير  ان   كشعب  جميعا 
تدبيرنا  وحسن  وارادت��ن��ا،  ايدينا  ره��ن  ه��و 
وهكذا حسن انتخابنا ملن ميثلونا.. ومثلما أن 
الشعب  الى  جيدا  ينتبهوا  ان  السياسيني  على 
الناس  ماينتظره  بتحقيق  ويهتموا  وحقوقه 
جيدا  دوره  يعي  ان  عليه  الشعب  فأن   ، منهم 
وميتلك القناعة الراسخة بقدرته في الدفاع عن 
احلضارية  االساليب  كل  عبر  وتطلعاته  حقوقه 

وال يركن الى ثقافة التبرير والتقاعس..«. 

البلد  نحو االجتاه الصحيح..
باحلكمة و التفاؤل 

الوفاق  من حركة  وفدا  واستقبل سماحته 
سماحته  وشدد  املقدسة.  كرباء  فرع  الوطني، 
نحو  اجلدي  التوجه  ضرورة  على  حديثه  خال 

خروج  بعد  السيما  العراق  واعمار  بناء  اع��ادة 
والشعب  البلد  به  مني  ما  لتعويض  االحتال، 
طوال فترات الدمار واخلراب التي مّرت، منوهاً 
باالمل  التمسك  الى  منا  بحاجة   ذل��ك   أن  الى 
 : بالقول  سماحته  واوض���ح   . ال��ي��أس  ع��دم  و 
حميما  صديقا  يجد  لم  احملتل  ان  املاحظ  »من 
شعب  لدينا  ونحن  يبقى..  لكي  العراق  في 
الشعوب،  باقي  في  نظيرها  قل  صفات  ميتلك 
ومؤسسات  وتنظيمات  وبرملان،  دستور  ولديه 
واحل����وزات  ك��ال��ع��ش��ائ��ر   م��ه��م��ة،  مجتمعية 
تؤدي  والتزال  كانت  التي  الدينية  واملرجعيات 
ولكن  ال��ب��اد..  ف��ي  وايجابيا  محوريا  دورا 
هذا  كل  مع   ألننا  التدبر،  عدم   هي  مشكلتنا 
الذي لدينا نبدوا لاسف وكأننا ال نستطيع ان 
ال  منا  الكثير  فيما  جراحنا،  ونلملم  حالنا  نرتب 
الباد  بناء   جتاه  احلقيقية  مسؤوليتنا  يفهم 
وحفظ وحدتها واستقرارها ومستقبلها..« . 

كل هذه  ومع  انه  بالقول  واردف سماحته 
ووعي  اهلل  ب��إذن  ال��ع��راق  ان  »ن��رى  املاحظات 
نحو  يسير  وقياداته،  ورم��وزه  شعبه  وارادة  
كل  نعالج  ان  يجب  ولكن  الصحيح،  االجت���اه 
بني  اخلافات  هذه  كل  فلماذا  االم��ور..  تلك 
وفيه  للجميع،  البلد  حيث  السياسيني،  الفرقاء 
من  جميعا  ميكننا  ما  والطاقات  اخليرات  من 
بلد  يبقى   فالعراق  وتفاهم،   بوئام  العيش 
متعدد وال يحكمه غير العقل واحلكمة بني كل 
ابنائه، فنحن نحتاج الى كل اطياف الشعب وكل 
فرد منه .. فعلينا أن نكون متفائلني ونتمسك 
فنترك  ال��ي��أس  مرحلة  ال��ى  نصل  وال  ب��االم��ل  
الساحة بل يكون لدينا من الشجاعة واالرادة و 
االمل ما يدفعنا بقوة نحو االصاح وبناء العراق 

اجلديد«.

وفد من اللجنة الدولية للصليب االحمر
واستقبل سماحته وفداً من  اللجنة الدولية 
االستاذ  برئاسة  كرباء،  فرع  االحمر،  للصليب 
وس��ام س��ري��ان��ي، ال��ذي ق��دم  شرحا ع��ن عمل 
السيما  املقدسة،  كرباء  في  اللجنة  وجهود 
خال الزيارات املليونية. هذا واشار سماحته في 
حديثه مع الوفد الى ضرورة التفكير في ايجاد  
مشاريع وآليات وطرق وقنوات متجددة و اكثر 
فاعلية وسعة في تقدمي وتوفير بعض اخلدمات 
وغير  والبيئي،  الصحي  الصعيد  على  للسكان 
املقدسة  كرباء  مثل  ذلك، السيما في محافظة 
مدار  على  هائلة  بشرية  كثافة  من  وماتشهده 
في  املساهمة  جميعا  علينا  وأن  السنة..  ايام 
وقدراته  طاقاته  حسب  كل  الدور  بهذا  القيام 
طرف  على  بالكامل  املسؤولية  ال��ق��اء  وع��دم 
حكومي فقط او جهة بعينها. كما اكد سماحته 
في هذا السياق على اعطاء احلكومة واجلهات 
شيء  ك��ل  ف��ي  االول��ي��ة   ، واالنسانية  اخليرية 
واالهتمام  واملستضعفة  احملرومة  للطبقات 
الكامل بها ، ال ان ُتترك  احتياجاتهم في نهاية 
القائمة..«. مشيرا الى أن  اهلل تعالى ومن خال  
االسام  رأسها   وعلى  السماوية،  االدي��ان  »كل 
مقدمتها  وفي  احلقوق  قضية  اولى  احلنيف، 
ومحوريا،  بالغا  اهتماما  االنسانية،  الكرامة 
فكرامة االنسان هبة ومنحة آلهية ، وهي قضية 
كل  وتعني  بل  وواسعة  عميقة  مدلوالت  لها 
فأن  حقوق  ، ومن هنا  لانسان  بالنسبة  شيء 
عقل  في  مترسخة  الهية  فطرة  هي  االنسان 
ومعانيها  واطرها  وقوانينها  البشر،  ووجدان 
واملشرعون  والعلماء  الفاسفة  ح��اول  التي 

اكتشافها وتقنينها  لم تأِت من فراغ ابدا..«
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كربالء املقدسة/ الهدى:

العظمى  اهلل  آي��ة  الديني  املرجع  سماحة  دع��ا 
السيد محمد تقي امُلدّرسي)دام ظله( قادة العملية 
الى  واالحتكام  الرجوع  الى  الباد  في  السياسية 
ماوصفها بالركائز وقنوات التفاهم التي ميتلكها 
الشعب العراقي، والدخول بنية صادقة وارادة جادة 
معاجلة  تتم   لكي  الوطني  احل��وار  في  ومخلصة 
متر  التي  احلاسسة  الظروف  ومواجهة  اخلافات 
الركائز  تلك  مقدمة  في  أن  الى  منوها  الباد،  بها 
والدستور  الدينية  املرجعية  العراق  ميتلكها  التي 
مؤكدا   . املستقل  وال��ق��ض��اء  املنتخب  وال��ب��رمل��ان 
الوفود  من  حشد  استقباله  لدى  القاها  كلمة  في 
والشخصيات والزائرين، على دعوات عقد اجتماع او 
مؤمتر للحوار اطلقها مؤخرا رئيس الوزراء ورئيس 
واجلهات  الشخصيات  من  وغيرهما  اجلمهورية 
لبحث االوضاع والقضايا اخلافية وتشخيص اخللل 
االمني والسياسي. كما اشار الى أن حتقيق » األمن 
دون  تقدم  وال  استثمار  وال  استقرار  ال  اوالً« حيث 
وجود األمن، وان هذا األمن في جانب مهم منه لن 
يتحقق من دون تعاون الشعب مع االجهزة األمنية. 
نحن   « حديثه:  من  جانب  في  سماحته  وق��ال 
في العراق وبالذات اليوم، بلدنا و شعبنا يتعرض 
صعيد،  من  اكثر  على  صعبة  وامتحانات  لتحديات 
تتصاعد  حيث  واألمني..  السياسي  بالذات  ومنها 
وتيرة االعمال االرهابية منذ اخلميس وماشهده من 
وقوع انفجارات عديدة في العاصمة بغداد ومانتج 
عنها من وقوع عشرات الشهداء واملصابني االبرياء.. 
هذا جزء من االبتاءات والتحديات التي نعايشها 
وهي شيء متوقع منذ البداية وهي هزات متوقعة 
بعد االنسحاب العسكري االمريكي من البلد...ولكن 
ان  املهم هو كيف نتعامل معها ونعاجلها، فابد 

في  فنحن   ووع��ي،  بعزم  لها  ونتصدى  نواجهها 
االنس كما  الدنيا نخوض معركة مع شياطني  هذه 
اننا نخوض معركة وصراعاً مع النفس االمارة بالسوء 
تتحدث  التي  واالمتحان  االبتاء  ُسّنة  إطار  وفي 
عنها االيات  القرآنية، لكن السؤال هو: ماهي العبرة 
التي نستفيدها من ذلك؟.. هاهم ضحايا االرهاب 
اطفال  بعضهم  اليوم،  شعبنا  ابناء  من  االبرياء 
بعضهم  املستشفيات،  في  مرضى  مدارس بعضهم 
عمال وكسبة يخرجون للكد على عيالهم.. انها في 
بسبب  شعبنا  ويعيشها  عاشها  فاجعة  احلقيقة 
ترى  وباملقابل  البشعة..  االجرامية  االعمال  هذه 
العالم واملوتورين هنا وهناك يتحدثون بصوت عاٍل 
ويقيمون الدنيا واليقعدونها حينما يحدث أمر ما  
في مكان اخر ،و لكن حينما يقع في العراق مثل تلك 
احلوادث بل وماهو اوسع واوقع منها تصبح املسألة 
وكأنها  حالة طبيعية بالنسبة لهم ورمبا يشمتون 
بنا.. لكن نعود ونقول ماهي مسؤوليتنا نحن في 
من  جوانب  الى  مشيرا  سماحته  وتابع  بلدنا؟..«. 
اليه  دعا  ما  على  اؤكد  اوالً،   « قائا:  املسؤلية  هذه 
مؤخرا رئيس الوزاء  وغيره من االخوة ، حينما دعوا 
وطرحوا قضية احلوار الوطني وعقد اجتماع لبحث 
االوضاع والقضايا اخلافية وتشخيص اخللل االمني 
والسياسي واالحتكام الى الدستور حلل اخلافات.. 
واطيافه  مكوناته  وبجميع  موحد  كشعب  فنحن 
دون  من  العراق  في  نعيش  ان  ميكننا  ال  الكرمية  
تراٍض وتفاهم، وهذا مبدء مهم  ليس في العراق 
وحده  بل في العالم كله..«. واشار في هذا السياق 
أن من يتحدث عن  الدكتاتورية فإنها قد وّلت ولن 
تعود بإذن اهلل ووعي شعبنا، فالدكتاتورية »ليست 
سوى نظاما سيئا مقيتا ، نظام من انظمة القمع، 
واحيانا وفي ظل هكذا نظام و نهج منحرف حتى 
النهاية وبحسب  ُيقمع وُيجازى في  احلاكم نفسه  
الكل  من  يريد  ومقيدة  باطلة  قوانني  من  مايضع 
بدأت  الدكتاتوريات  أن  ثم  عليها...  ميشي  أن 
فمصيرها  ببعضها   الزمن  طال  ومهما  تتضعضع، 

الى زوال....«.
اوضح  والتفاهم  احل��وار  مبدء  الى  وبالعودة 
قنوات  ان  وااليجابيات  النعم  من   « أن  سماحته 
الدستور،  خ��ال  من  تهيأت  والتفاهم  التراضي 
االخرى  واملؤسسات  املجالس  و  البرملان،  خال  من 
لم  فلماذا  املنتخبة،   وغير   ، الباد  في  املنتخبة 

الواقع  وفي  القنوات،  وه��ذه  احل��وار  هذا  ُنفّعل 
و  الشعب  أن  ي��رى  حني  حيرة  في  يبقى  قد  امل��رء 
البلد لديه مجلس نيابي منتخب، والكل من االخوة 
السياسيني وغيرهم قبلوا ورضوا به وباالنتخابات 
التي يؤكدون انها لم تكن مزورة ، اذاً اليجب بعد 
هذا أن َيَدعو هذا القاسم واحملور املهم من دون أن 
ُيفّعلوه  ليعطي ثمار ايجابية للبلد والشعب ، ويحلوا 
كل املشاكل واخلافات فيما بينهم بإرادٍة حقيقية 
الى  :«  باالضافة  ونية صادقة....«.واضاف مؤكدا 
العراق فرصتان كبيرتان ومحوران  ذلك هناك في 
في  فاملرجعية  واملرجعية،  العلماء  ،االول:  مهمان 
لغير  حتى  ملجأ وكهفاً  ال��دوام   على  كانت  العراق 
عبر  حت��دث  كبيرة   مشاكل  كانت  ولقد  ال��ع��راق، 
بلد  اي  وفي  واي��ران  باكستان  في  املاضي  التاريخ 
في  املرجعيات  الى  يأتون  املسلمني  بلدان  من  أخر 
العالم  في  ح��ادة  قضية  من  وك��م  حللها،  العراق 
االسامي قامت املرجعية بدور اساس في معاجلتها 
وهناك امثلة مشرقة على ذلك... لكن ملاذا نسينا؟ 
ولقد قلنا سابقا ونكرر دائما أن املراجع في العراق 
للشعب  مراجع  هم  بل  فقط  للشيعة  مراجع  ليسوا 
العراقي  الشعب  ان  املفروض  من  و  كله  العراقي 
واما   «  : وتابع  برأيهم..«  ويأخذ  اليهم  يلجأ  كله  
الفرصة او احملور الثاني الذي ميثل طاقة مهمة من 
طاقات هذا الشعب ، فهو  العشائر الكرمية ، وهي 
من  كثير  في  وكبير  مهم  ايجابي  بدور  قامت  قد 
الظروف الصعبة في تأريخ العراق... هذا باالضافة 
كما اسلفنا الى الوسائل والقنوات االساسية االخرى 
والقضاء  ال��ب��رمل��ان،  مقدمتها   وف��ي  لدينا  التي 
املستقل ، وعشرات من املجالس واملؤسسات  واملراكز 
ومسؤوليتها  بدورها  تقوم  ان  تستطيع  التي 
العراق  في  نحن    «  : مضيفا   ، وجدية«  قوة  بكل 
هذه  لكل  والتفعيل  االستفادة  الى  بحاجة  اليوم 
القنوات واحملاور ، فاذا لم نستفد من هذه او تلك، 
العشائر،   وال  املرجعية  وال   ، البرملان  من  نستفد  لم 
جنلس  لم  واذا  وال..  وال  القضاء،  على  نعتمد  ولم 
بعقد  االخير  االقتراح  بعد  املسائل  وحل  ملناقشة 
وليتحدثوا  الكل  ليجمع  ح��وار  مؤمتر  او  اجتماع 
بصراحة ومسؤولية، فأن االمور تبقى عالقة  وتزداد 
فيما  مناوشات  حرب  في  ويبقون  وتشعبا  تدهورا 
يعمل  وكل  الفعل   ورد  الفعل  بسياسة   ، بينهم 
وقبل  العراق  في  نحن   .. يقال  كما  كّبة  احلَبة  من 

الى  ندعوهم  الصف،  نوحد  أن   يجب  االوان  فوات 
والبرملان،  املرجعية  الى  ركائزهم،  الى  يرجعوا  ان 
لقد  حضارية..  ورك��ائ��ز   وسائل  من  ذل��ك  وس��وى 
مررنا من قبل  في احلك ظروف البلد حينما فجرت 
وكادت  سامراء،  في  السام  عليهما  االمامني  قبة 
الشعب،  لكن  االهلية،  احلرب  الى  العراق  تدفع  أن 
وبكل قواه وقياداته الدينية والوطنية والسياسية 
جتاوزها مشكورا، الكل ادركتهم احلكمة، رأوا ان 
هذه مؤامرة تدخل العراق في حرب اهلية طائفية 
ال  ان  على  واتفقوا  اح��د  مصلحة  في  ليس  وه��ي 
ينجروا وراءها.. فهكذا صراعات وفنت الرابح فيها 

ابدا، فالرابح فيها خسران...«.
اوض��ح  ال��ب��اد  ف��ي  االمنية  االوض���اع  وب��ش��أن 
سماحته : »بالنسبة الى ما حدث في بغداد وغيرها 
ارهابية   واعمال  تفجيرات  و  أمنية  خروقات  من 
يعالج  أن  الميكن  بأنه  ونكررها   م��رار  قلنا  فأننا 
والواعي  املسؤول  اجل��دي  بالتعاون  اال  امللف  هذا 
و  الشعب،،  ابناء  كافة  وبني  االمنية  االجهزة  بني 
اقول هنا أن شعبنا يجب أن يتحدى ال أن ينطوي 
لدينا  يكون  ان  يجب  سلبيا،  ويصبح  نفسه  على 
طبقات  كل  لدى  شعبي  أمني  ووعي  حس  جميعا 
منه  لتستفيد  االمنية   االجهزة  به  نرفد  املجتمع 
فيه  زرعنا  لو  الصغير   الطفل  حتى  مهامها..  في 
ظرف  في  يكون  قد  املسؤولية   وهذه  احلس  هذا 
ما عونا قد يدلنا مثا على مخزن للمتفجرات، وهل 
هذا شيء مستبعد ؟!.. إذن البد ان يفهم الشعب 
ان االجهزة االمنية منه واليه ومن اجله ، فابد أن 
يجب  االمنية  االجهزة  ايضا،  وباملقابل   ، نحترمها 
الشعب..  طاقات  من  تستفيد  وان  الناس  حتترم 
والبد هنا من التنبيه أيضا على أن اجهزتنا االمنية 
في  تقدما  واحرزت  بالكثير  قامت  انها  من  بالرغم 
ادائها  في مجال السيطرة على االوضاع الصعبة و 
تلكؤ، وقد يكون  ايضا  بالرغم من ذلك هناك  لكن 
هناك خلل واختراق فيها هنا او هناك، فابد من 
اليقضة واحلذر واملعاجلة.. إذن نحن ال يجوز لنا ان 
نحمل االجهزة االمنية كل الذي يحدث، علينا وعلى 
اجل  من  نقدمه  ان  ينبغي  ما  كل  نقدم  ان  الدولة 
امن شعبنا وامن بلدنا .. اليجوز االستهانة باألمن 
لن يكون   ، امن  لم يكن هناك  اذا  واالستقرار النه 
اوال  االمن  تقدم،  وال  استقرار  وال  استثمار  هناك  

ومن ثم سائر االمور..«.

سماحة املرجع امُلدّرسي 
يؤكد أن )األمن اواّل( 

وأن ذلك يتطلب تعاون 
الشعب مع األجهزة 

املعنية:
السبيل أمام الساسة 
إاّل )احلوار( والرجوع 

الى ركائز الشعب 
من مرجعية ودستور 

وبرملان وقضاء 

عمار كاظم

مستقا  عقا  ل��ه  خلق  ال��ذي  لإلنسان  تعالى  اهلل  يريد 
ينفتح  أن  بل  انسان  ألي  عقله  يخضع  أال  مسؤولة  وشخصية 
على أي فكر يلتزمه أو أي انتماء ينتمي إليه من خال دراسته 
أو  فيه  يفكر  ما  حساب  ليقدم  اقتناعه  خال  ومن  مبسؤولية 
ما ينتمي إليه أو يتبعه هلل تعالى ألنه سيقف أمام اهلل تعالى 
في  اعتمدها  التي  القاعدة  عن  وسيسأله  احلساب  موقف  في 
عباده  تعالى  اهلل  أل��زم  وق��د  انتمائه.  حتديد  وف��ي  تفكيره 
املؤمنني  وعلى  رسوله  على  سكينته  اهلل  )فانزل  التقوى  كلمة 
الهدوء  يعيشوا  أن  للمؤمنني  وأراد  التقوى(  كلمة  وألزمهم 
اإلثارة  لعناصر  مواجهتهم  عند  الروحية  والسكينة  النفسي 
من اآلخرين وأن يلتزموا منهج اإلسام في الدعوة إلى متاسك 
املجتمع والدعوة بالتي هي أحسن واالبتعاد عن السب والشتم 
ففي احلديث الشريف )إن اهلل حرم اجلنة على كل فاحش بذيء 
قليل احلياء ال يبالي ملا قال وال ما قيل له( بحيث يسب ويشتم 
الناس أو احمليطني به متلفظا بالكام البذيء )ان الفحش لو 

كان مثاال لكان مثال سوء(. 
 ان كلماتنا اجلميلة هي مثل الهدايا يستحسن أن نقدمها 
مغلفة بغاف جميل حتى تسر الذين نقدمها إليهم وكلماتنا 
الناقدة مثل وخزات اإلبر يفضل أال تكون موجعة للدرجة التي 
اجليد  فيها  السوق  في  كالبضائع  فالكلمات  سامعيها،  جترح 
وفيها الرديء وعلينا أن نتخذ الكلمة الطيبة في لفظها وفي 
معناها وفي مرادها لتكون رسوال إلى اآلخرين، علينا أن نعيش 
مبيزان  املوزونة  السديدة  الكلمة  نطلق  وأن  الكلمة  مسؤولية 
السامع  خلطى  والتسديد  الرشاد  إل��ى  تهدف  التي  الذهب 
)فليتقوا اهلل وليقولوا قوال سديدا(. فالكلمة هي اجلسر الذي 
يعبر اإلنسان من خاله نحو اإلنسان اآلخر، وقد حدثنا اهلل تعالى 
عن رسوله محمد صلى اهلل عليه وآله أنه كان لديه القلب واللسان 
فكانت كلماته اللينة التي ال قسوة فيها وكانت رحمته للناس 
من  رحمة  )فبما  لسانه  في  للناس  رحمته  كانت  كما  قلبه  في 
اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك(.  
والفحش  السيئة  الكلمات  استخدام  عن  تعالى  اهلل  نهانا  وقد 
في  أكانوا  سواء  الكلمة  يسيؤون  الذين  من  وحذرنا  والسباب 
بيوتهم أم في مجتمعاتهم وقد ورد في احلديث عن رسول 
اهلل )إياكم والفحش فان اهلل ال يحب الفاحش املتفحش(. وان 
اهلل  صلى  قال  وقد  يدخلها،  أن  فاحش  كل  على  ح��رام  اجلنة 
عليه وآله في مورد آخر )ما كان الفحش قط إال شانه وال كان 
احلياء في شيء قط إال زانه(. وعنه صلى اهلل عليه وآله )لو كان 
الفحش خلقا لكان شر خلق اهلل(. وان الكلمات الهدامة الشتائم 
والسباب والتشهير والتسقيط هذه الكلمات اجلارحة والنابية 
التي نهانا اهلل عنها وأمرنا باستخدام اللغة املهذبة حتى مع 
اهلل  فيسبوا  اهلل  دون  من  يدعون  الذين  تسبوا  )وال  املسيئني 
اللينة  اللغة الرقيقة  عدوا بغير علم( وأمرنا تعالى باستخدام 
بدل الكلمات اجلارحة والقاسية )ادع إلى سبيل ربك باحلكمة 
العاقة  لتعميق  األحسن  الكلمات  واختيار  واملوعظة احلسنة( 
النفسية والفكرية مع اآلخرين ولذا قال اهلل تعالى حينما طلب 
من موسى وهارون أن يحاورا الطاغية فرعون قال لهما )اذهبا 
إلى فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا( لغة اللني واالنفتاح على 
اآلخرين والتكلم بالكلمات التي تفتح عقول الناس وقلوبهم 
وال تثير حساسيتهم وال تعمل على اثارة األذى في أنفسهم، 
وال بد من ارساء القواعد والضوابط واآلداب األخاقية لينتقل 
االنسان من العدواني احملارب إلى مناشد للحب واخلير والسام 
لآلخرين )افعل اخلير مع أهله ومع غير أهله فان لم يكن من 

أهله فأنت من أهله(.  
احلسنة  السليمة  العاقات  من  شبكة  انشاء  من  بد  ال 
الرواية  نفسها، ففي  تعاقب  الشتيمة  أن  احلياة  ولنتعلم من 
سمع أمير املؤمنني عليه السام رجا يشتم قنبرا وقد رام قنبر 
أن يرد عليه فناداه أمير املؤمنني مها يا قنبر دع شامتك مهانا 
ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي خلق 
احلبة وبرأ النسمة ما أرضى املؤمن ربه مبثل احللم وال أسخط 

الشيطان مبثل الصمت وال عوقب األحمق مبثل السكوت عنه.

الكلمة املسؤولة

سماحة املرجع امُلدّرسي يستقبل وفودا من بابل وواسط وكربالء املقدسة
البلد يسري  حنو االجتاه الصحيح.. باحلكمة و التفاؤل      لتفعيل ثقافة الوحدة واحملبة ونبذ الضغينة والكراهية
االصالح والبناء مسؤولية اجلميع وليس احلكومة فقط      الثقافة السلبية التبين والتغيري بتفعيل الوعي واالرادة 

لقاء مساحته لوفد الوفاق الوطينلقاء مساحته لوفد الصليب األمحر
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إميان عبد االمير

لكل إنسان َقَدَرُه من السعادة، كما له حصته 
وجاء  األم��ور  في  التبصر  لكن  املعاناة،  من 
ما  يقتضي  أمر  هو  املعاناة  خط  من  حقائقها 
نفس  من  وتتباين  تختلف  التي  النبوءة  يشبه 
تفلتنا  لن  بالطبع  يقينها.  عمق  ألخرى حسب 
من  وال  وتوابعها  املعارك  خ��وض  من  احلياة 
علينا  تنهار  حني  والتلّظي  التشّفي  نظرات 
مقدمات  بدون  األق��دار  وتضعنا  فجأة  األبنية 
األق��دار  تقلبه  فجميعنا  سابقا.  رفعتنا  كما 
مبصائب تهده أحيانا، لتمايزه وترفع من قدره 
ال جتيئنا  فهي  أتت  إن  واملصائب  لتختبره،  أو 
شماتة  احُلر  يطال  أن  عجبا  يبدو  ولن  فرادى. 
األعداء، ليس ألن خلا ألّم به، بل ألن هذه حال 

الدنيا ال تصفو ألحد.
لو كانت الدنيا تدوم ألهلها 

لكان رسول اهلل فيها مخّلد
فاحلياة تتلون من تلقاء نفسها، لذا ترينا 
التشفي  ك��ان  وإن  وغ��دره��م،  أهلها  تقلبات 
مع  فهو  النفس،  في  مؤلم  وقع  له  والتلظي 
للغاية،  محبطا  أمرا  يبدو  لهم  إميان  ال  الذين 
فا مرتكز تعتمده إنكساراتهم وال متكأ يخفف 
ما  وح��ده  اإلمي��ان  هو  لكنما  مرارتها،  عنهم 
يعزز قوة املرء ويقوي عوده و يصوغ النفوس 
وهذا  احلياة.  فصول  تضيئ  قوية  بشخصيات 
بالسماء  يتعلقون  اللذين  أولئك  مع  يحصل 
صفحات  في  ويسجلون  بتقاديرها،  ويؤمنون 
منطلق  تفعيل  من  متكنهم  قفزات  التاريخ 
أرواحهم  عن  اإلحباط  فيغيب  والصبر،  اإلميان 

وسط الشماتات املتقاذفة، ويخبو احلزن عنهم 
وسط تضخم التعلق بالرسالة ومسارها، ومتتلئ 
نفوسهم بالثقة والعزمية ألنهم في جنب اهلل.

في  السام  عليها  زينب  السيدة  ولتجربة 
هذا  تستعرض  حقيقية  ملحمة  كرباء  معركة 
راحت  سليمة  ُبنَية  متثل  كانت  حيث  املعنى، 
بالقضية  اإلمي��ان  حضن  في  وتندرج  تتنفس 
دورها  تؤدي  عاشتها وهي  التي  املعاناة  رغم 
الناس  املعاناة متايز  العظيم، فبعض  البطولي 
وبعضها تقوي عزائمهم بينما، اآلخر يجعلهم 
ينهزموا  أو  بجسارة  مجابهتها  على  يقدمون 

منها، فا أحد يعرف ما جتره األقدار إليها.
كان  السام  عليه  احلسني  االم��ام  ان  ثم 
وكانت  احلقيقة،  يخط  أنه  اإلقتناع  كامل  في 
و  بثبات  خطواتها  تخطو  أث��ره  على  زينب 
رضى. تعرضت ملا هو أكبر من االحتمال العادي 
عز وفخر  ربيبة  أشداء، فضا عن كونها  لرجال 
أنه  فيه  يقال  ما  أقل  ملجلس  األيام  ثم حتملها 
مجلس فسق وفجور، وألشخاص ميألهم احلقد 
تتلقى  ويجعلها  بالسواد،  الكره  ويغلفهم 
سهام العني واللسان من هنا وهناك، ويشمت 

بها الشامت. 
كل املصائب قد متر على الفتى 

فتهوُن غير شماتة األعداء 
مفحماً  جوابها  كان  ذلك  كل  فوق  لكنها 
الذي  زياد(  )ابن  الكوفة  طاغية  بوجه  صاعقاً 
سألها تهكماً في مجلسه: كيف رأيت صنع اهلل 
ما  فقالت:  بيتك....؟!  وأهل  احلسني  بأخيك 
رأيت إال جميا... هؤالء قوم كتب اهلل عليهم 
اهلل  وسيجمع  مضاجعهم,  الى  فبرزوا  القتل 

بينك وبينهم، فتحاّج وتخاصم فانظر ملن الفلج 
يومئذ ثكلتك امك يا بن مرجانة...!

كان ابن مرجانة يتصور انه املنتصر القّهار 
االم��ام  وتصفية  كرباء  معركة  انتهاء  بعد 
كان  لذا  وبينه وصحبه جسدياً،  واهل  احلسني 
يغمره الزهو واخلياء في مجلسه بالكوفة، وإذا 
بصوت رعديد يزمجر فيهّز اركان )قصر االمارة( 
هذه  عليه.  يجلس  ال���ذي  الكرسي  ي��ه��ّز  ث��م 
عرفنا  اذا  السيما  باملرة،  سهلة  ليست  اخلطوة 
من خال املطالعة والبحث في الظروف النفسية 
واالجتماعية والسياسية املرافقة حلادث السبي 
يذكرون  املقاتل  اصحاب  ان  حتى  الكوفة،  في 
ان إحدى الكوفيات أشرفت من منزلها وسألت: 
على  يدل  وهذا  أنتم...(؟!!  األسارى  أي  )من 
احلقائق  عن  والبعد  والتضليل  اجلهل  عمق 
في املجتمع االسامي آنذاك، مبعنى ان الرجال 
الكوفة  في  وعوائلهم  نسائهم  تركوا  الذين 
حلرب  ذهبوا  إمنا  سعد،  ابن  بجيش  والتحقوا 
بحد  وهذا  مرتدين.  او  كفار  او  خ��وارج  أناس 
ذاته يجسد لنا عمق اجلرح في نفس عقيلة بني 
وآله.  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وسليلة  هاشم 
من  احلر  على  إياماً  أشد  العدو  شماتة  ان  حقاً 

فقد عزيز وحتى من السبي من بعده ايضاً. 
طالب  أب��ي  بن  علي  بنت  زينب  ه��ذه  لكن 

عليهما السام...
هذه املعلمة لدرس الصبر والتجلد والتتلمذ 
على طاعة اهلل والرضا بقضائه. هي من أولئك 
شعلة  هلل،  أرواح��ه��م  ن��ذروا  الذين  األش��خ��اص 
لتحقيق  ترتقي  وال���روح  الفكر  م��ن  داف��ق��ة 
أمنوذجاً  متثل  احلقيقة،  وحفظ  اإلنسانية 
لذاتها  زينب  وصلت  لقد  والتسليم.  للطاعة 
حني  في  وأهلها،  تاريخها  تستعرض  وه��ي 
وجدت املعركة مجزرة جترها ملجلس فاسق، ومن 
سقفها  يسقط  ويكاد  بهم،  تضيق  خلربة  ثم 
يعلمها  التي  وهي  عليهم،  أشرعتها  تتهاوى 
احملن  جت��اب��ه  وك��ي��ف  تتصرف  كيف  احل��س��ني 
واملنغصات، لكن الدسائس والنيل من عزة املرء 
أمر ال يطيقه كل حر، وال يصبر عليه أي أحد، ولو 
لم يكن اإلميان يصلب عودها ملا كان ملخلوق أن 

يحتمل ما حتتمل.
معها  يضيق  ملرحلة  املعاناة  وصلت  لقد 
هي  تلك  محجرها.  في  الدمعة  وتغص  الكام 
مجاالت النفس اإلميانية حني تتمحض هلل تعالى 
كيفية  تتعلم  والعافية،  العفو  منه  وتطلب 
املوقف.  تخدم  حتى  بجدارة  األح��داث  ق��راءة 
يقال  ما  كل  وما  ُيسمع حقيقة،  فما كل صراخ 
تنال من صاحبها، وما  ُيصدق، وما كل شماتة 
لصاحبه،  نصر  فوز  كل  وال  انكسار،  هزمية  كل 
النفس  ملحمة  جتتر  مشاهد  ك��رب��اء  ففي 
الطويلة  املعاناة  ف��إن  وللحقيقة  اإلنسانية. 
انتهت بانفجار من نوع آخر مزق اكاذيب العدو 
فارتطم بهم موقفها العظيم فهشم نصرهم 
النفس  تعمر  ضخمة  ث��روات  فخلفت  املزعوم، 

وتخلد القيم واملبادئ. 

تيسير الزايد     

السعادة  حتقيق  على  احل��رص  أّن  الش��ّك 
ما  كل  عن  للبحث  يدعونا  األسرية  حياتنا  في 
البهجة،  فيها  وينشر  وينعشها،  يجددها 

ويوثق العاقات بني أفرادها.
األشجار والنباتات قد تعني للبعض مصدراً 
للطعام، وتكون للبعض اآلخر مصدراً للرزق، أو 
مادة لألثاث والورق، أو مواد أولية للدواء، وقد 
تكون للبعض نوعاً من املأوى، أو ملهمة للشعر 
وللفنون، واألهم من هذا أّنها آية في كتاب اهلل 
املجيد ترينا حقيقة إبداع اخلالق: »َوِفي األْرِض 
اٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل  ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجّنَ
ُل  اٍء َواِحٍد َوُنَفِضّ ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى مِبَ
َبْعَضَها َعلَى َبْعٍض ِفي األُكِل ِإّنَ ِفي َذِلَك آلَياٍت 

ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن« )الرعد / 4(.
وفي هذا املوضوع سنتعّرف معاً على مدى 
النفسية،  صحتنا  على  والنبات  الشجر  تأثير 

وبالتالي على حياتنا األسرية.
)النباتات  مؤسسة  نشرتها  دراس���ة  ف��ي 
اخلضراء ال املباني اخلضراء( املهتمة بدراسة أثر 
النبات على حياة اإلنسان ذكرت النقاط التالية:

 – )األوراق  الداخلية  النباتات  أج��زاء   -1
التي  الدقيقة  والكائنات  اجل��ذور   – األغصان 
جلو  كمنقيات  تعمل  اجل���ذور(  على  تعيش 

كالبنزين،  الكيميائية،  املواد  بعض  من  الغرفة 
والفورمالدهيد، وأّول أكسيد الكربون، وأكسيد 
منخفض،  بتركيز  كانت  وإن  النيتروجني، 
على  تتأقلم  حتى  يوماً   14 ملدة  حتتاج  ولكنها 
البيئة، وتبدأ عملها كمنّقٍ جلو الغرفة املغلقة، 

ر إيجابياً على حياة اإلنسان. وهذا بدوره يؤّثِ
2- النبات الداخلي يزيد من نسبة الرطوبة 
بنسبة 15% في الغرف املغلقة، و3-5% في الغرف 
نوع  على  النسبة  هذه  وتعتمد  التهوية،  ذات 
الرطوبة  وه��ذه  الغرفة،  في  وع��دده  النبات 
فيها  يكون  التي  الغرف  في  وخاّصة  مطلوبة، 
كما  اجلفاف،  تسّبب  قد  والتي  حرارية،  تدفئة 
أن وجود الرطوبة في جو الغرفة يحد من تأثير 
األغبرة املختلفة املوجودة في جو الغرفة، والتي 
لدى  التنفسي  واجلهاز  العني  على  سلبياً  تؤّثر 

اإلنسان.
3- عندما يوضع النبات على مقربة من جهاز 
احلاسوب حيث تكثر جزيئات الغبار والكهرباء 
اجلزيئات  تأثير  م��ن  يقلل  ف��ان��ه  ال��س��اك��ن��ة، 
ولقد  لإلنسان،  التنفسي  اجلهاز  على  املتأّينة 
يقضون  الذين  املوظفني  أّن  الدراسات  أثبتت 
بعض  وضعت  وقد  عمل  ساعات  أربع  من  أكثر 
النبات بجانب جهاز احلاسب اآللي اخلاص بهم 
يكونون أكثر إنتاجاً وأفضل صحة من املوظفني 

الذين ال توجد نباتات بجانب أجهزتهم.
أيضاً  أثبتت  املختلفة  الدراسات  أّن  4- كما 
على صحة  واملساحات اخلضراء  النباتات  أهمية 
إعتاد  ال��ذي  اإلنسان  ه��ذا  النفسية،  اإلنسان 
له  وكانت  مفتوحة،  بيئات  في  قدمياً  العيش 
عاقات مباشرة مع الطبيعة يجد نفسه اآلن في 
غرف مغلقة ملدة قد تفوق 80% من يومه، فنظرة 
الضغط  تخفف  ق��د  خ��ض��راء  ملساحة  بسيطة 
النفسي الذي قد يتعّرض له أثناء يومه، سواء 
بيته  في  أو  بالناس،  واإلحتكاك  العمل  في 

ومعايشته ملشكاته اليومية.
الشخص  أّن  الدراسات  نتائج  أظهرت   -5
الذي يتعّرض لضغوط معّينة قد يتأّثر إيجابياً 
لبيئة طبيعية وما حتتويه من  عندما يتعّرض 
أشجار ونباتات، بل وجد أن ضغط دمه املرتفع 

قد ينخفض ويقل توتر عضاته.

أن  وجد  املستشفيات  أحد  دراسة  وفي   -6
املرضى الذين تعرضوا لعمليات جراحية وكانت 
غرفهم مطلة على مساحات خضراء كانوا أسرع 
وأقل  العملية،  بعد  النقاهة  مرحلة  في  شفاًء 
الذين  املرضى  من  املختلفة  للمضاعفات  عرضة 
خضراء  مساحات  على  تطل  ال  غرف  في  كانوا 
وهذه  العمليات،  من  النوع  لنفس  وتعرضوا 
النتيجة ظهرت أيضاً في مكاتب املوظفني التي 
أكثر  كانوا  حيث  خضراء،  مساحات  على  تطل 
إنتاجية وأيضاً في الفصول الدراسية املطلة على 

منظر لنباتات مختلفة.
شبكية  خايا  عن  بحثية  دراس��ة  وفي   -7
العني وعاقتها باأللوان وجد أن 80% من خايا 
شبكية العني مخّصصة إلستقبال اللون األخضر 
مقابل 20% للونني األحمر واألزرق، وهذا يفسر 
يسّببه  الذي  البصري  واإلشباع  النفسية  الراحة 

التعرض للون األخضر.
كل الدراسات السابقة تثبت حقيقة واحدة، 
الصحة  على  وتأثيره  النبات  »أهمية  وه��ي: 
والتي  لإلنسان«،  النفسية-   – السيكولوجية 
 – الفيسيولوجية  الصحة  على  تؤّثر  بدورها 
اجلسدية- له، فإذا كانت البيئة من حوله مريحة 
ويتعامل  أفضل،  بشكل  سيعيش  بالتالي  فإّنه 
وأكثر  توتراً  أقل  وبشكل  أكثر،  براحة  معها 
َماَواِت َواألْرَض َوَأْنَزَل لَُكْم  ْن َخلََق الّسَ بهجة: »َأّمَ
َماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة َما  ِمَن الّسَ
َبْل ُهْم   ِ اهلّلَ َمَع  َأِإلٌَه  ُتْنِبُتوا َشَجَرَها  َأْن  لَُكْم  َكاَن 

َقْوٌم َيْعِدُلوَن« )النمل /60(.
على  ف��وراً  نتحرك  أن  بنا  يجدر  هنا  من 
توفرت  اذا  السيما  اخلضراء،  املساحات  توسيع 
املنطقة  او  البيت  في  املناسبة  املساحة  لدينا 
للزراعة  الصاحلة  التربة  وت��وف��رت  السكنية، 
وتوفرت املياه، ولعل هذه املواصفات ما جندها 
واالرض  املياه  وف��رت  حيث  العراق،  في  كلها 
الرخوة واخلصبة في معظم املناطق، فا يجب 
بان  نقمة  وجنعلها  النعمة  بهذه  نفرط  ان 
مكب  الى  لتتحول  االرض  من  مساحات  نهمل 
السائبة.  واحليوانات  لامراض  وبؤر  نفايات 
وايضاً  البدنية  الصحة  قد كسبنا  نكون  وبذلك 

الصحة النفسية وهي األهم.

طالب عبد االله

محطة  عند  كثيراً  يتوقف  مّنا  الكثير 
بدعوى  )ال��ت��ع��ب( وي��ع��د ذل��ك ض��روري��اً 
وجتديد  االنفاس  استرجاع  أو  االستراحة 
شبه  من  بات  حتى  ذل��ك،  و...غير  القوى 
املستحيل او من العجيب جتاوز هذه احملطة 

ومواصلة املشوار نحو االجناز واالنتاج.

تعب النفس ُيتعب البدن
ه��ادي  السيد  اهلل  آي��ة  سماحة  يقول 
املدرسي في كتابه )واجه عوامل السقوط( 
احيانا  التعب  »ان  النجاح:  سلسلة  ضمن 
نّوعنا   فاذا  الرتابة،  من  تعب  مجرد  كثيرة، 
عليه...«،  مأسوف  غير  عنا  سيرحل  فانه 
وقد  الكتابة  مع  جتربته  سماحته  وي��روي 
عند  يكون  ان  يجب  بان  )التعب(  وصف 
انه  وكيف  به«،  مرحب  غير  »ضيف  االنسان 
كتبه،  إح��دى  تأليف  خ��ال  بالتعب  شعر 
تأليف  الى  انتقل  ان  فقررت  منه  »وتعبت 
االستراحة.  الى  الذهاب  وليس  آخر،  كتاب 
وبدأت العمل بذلك عندما بدأت الكتابة عن 
موضوع جاد، وهام، وخطير وهو موضوع 
)اآلخرة(، وما فيها من قضية املوت، وعالم 
القيامة، واجلنة والنار، والثواب والعقاب. 
شعرب  والكتابة،  البحث  من  ساعات  وبعد 
هذا  ف��ي  الكتابة  فتركت  فعًا  بالتعب 
موضوع  في  بالكتابة  وانشغلت  املوضوع 
الكتابة  النفس(. فجعلت من  )الترويح عن 
من  فهربت  الكتابة  تعب  ع��ن  استراحة 
اخلطة  وجنحت  ال��ت��ع��ب...!  ال��ى  التعب 
بعد  نفسي  ع��ن  ارّوح  كنت  حيث  مت��ام��ا. 
عن  بالكتابة  االخ��رة،  موضوع  عن  الكتابة 
واستمرت  النفس(.  عن  )الترويح  موضوع 
ازال  ال  وكنت  ساعات،  ثمان  عندي  الكتابة 

في قمة النشاط...«! 
الكثير ممن يشعرون  واحلقيقة هناك 
في  ويظهر  ابدانهم  الى  يتسلل  بالتعب 
في  التحقيق  حني  لكن  وجوههم  مامح 
وسط  نفقاً  يحفروا  لم  انهم  نرى  أمرهم 
على  احلديد  من  طناً  يحملوا  ول��م  ش��ارع، 
وهو  النفسي،  التعب  هو  إمنا  اكتافهم، 
ال  شيئا  هنالك  بأن  املبكر  االن��ذار  من  نوع 
معاجلته.  من  والب��د  االرتياح،  على  يبعث 

ولكن كيف؟
التعب  عاج  االستراحة هي  ان  صحيح 
التعب  ال��ى  بالنسبة  ولكنها  اجل��س��دي. 

النفسي تزيده وال تنقص منه.
النفسي؟ هنا  التعب  اذاً  نعالج  فكيف 

يكمن احد مفاتيح النجاح.

لنتعرف على أسباب هذا التعب 
الواجب  اداء  في  االخفاق  يكون  رمبا 
االجهاد  اسباب  اكبر  من  واح��دا  املنشود 
ما  فليس هناك  االنسان  حياة  في  العصبي 
يوهن العزمية اكثر من القصور عن النجاح 
ويحول  الطريق  يسد  جدار  حيال  والتخلف 
في  بالدوران  االمر  فينتهي  التقدم  دون 
والتعب  التعب  يولد  الفشل  مفرغة:  حلقة 
وبالتالي  العمل  استصعاب  على  يبعث 
وطأة  امل��رء  ويعاني  االخفاق.  الى  يفضي 
التعب في مجالني رئيسيني: تعب البداية، 
يستمر  االول��ى  احلالة  ففي  االداء،  وتعب 
ملزم  هو  عمل  في  الشروع  تأجيل  في  املرء 
بسبب  ام��ا  وذل��ك  ب��اجن��ازه،  م��ا  نحو  على 
صعوبته،  بسبب  واما  اململة  العمل  طبيعة 
منه. وكلما طالت مدة  التهرب  الى  فيميل 

التاجيل تزايد شعور املرء بالتعب.
تعب البداية: انه تعب حقيقي بالفعل، 
ينتاب  بدنيا  تعباً  الواقع  في  يكن  لم  وان 
النوع  ولهذا  العظام،  ويرهق  العضات 
جذري  عاج  البداية-،  تعب   - التعب  من 
النه  التطبيق،  بسهل  ليس  لكنه  وسريع 
كانت  ف��اذا  االرادة.  تفعيل  ال��ى  بحاجة 
البداية متعبة، لنتصدى لها، فعندما تشعر 
بانك تأبى القيام بعمل معني، وحتاول ان 
تتنصل منه، فتدسه حتت كومة من امللفات 
ناظريك،  عن  ابعاده  تريد  وكأنك  االخرى 
بلحظة  ان تستنجد  افضل طريقة هو  فان 
ارادة، وتقوم بإخاء مكتبك من كل امللفات 
اال امللف الذي تريد ابعاده عنك، وتتصدى 
الجنازه قبل سواه على االطاق. فاذا اردت 
ان تتجنب تعب البداية فعليك ان تتصدى 
الصعب املهمات. وال بأس هنا بذكر جتربة 
مدينة  في  الفلسفية  البحوث  معهد  مدير 
االمريكية،  ألينوي  والي���ة  ف��ي  شيكاغو 
امل��ع��ارف  )دائ����رة  ورئ��ي��س مجلس حت��ري��ر 
هذه  نفسه  مع  التزم  ال��ذي  البريطانية( 

القاعدة: )التصدي لاصعب(. 
سلسلة  للنشر  أعد  كنت  »حينما  يقول: 
)الروائع في عالم الغرب( شرعت في كتابة 
الفكرة  منها  ك��ل  يتناول  ومقالني  مئة 
تلك  مؤلفي  من  كل  ناقشها  التي  الكبرى 

هذه  كتابة  مني  اسغرقت  وق��د  الكتب. 
جانب  ال��ى  بها  اعنى  كنت  التي  املقاالت 
طوال  عام،  ونصف  عامني  االخرى،  اعمالي 
سمحت  كنت  ولو  االسبوع،  في  ايام  سبعة 
التي  لافكار  اوال  ات��ص��دى  ب��ان  لنفسي 
كنت  ملا  غيرها  الى  بالنسبة  لي سهلة  بدت 
انتهيت قط من ذلك العمل ولكنني التزمت 
فصممت  لنفسي  وضعتها  التي  بالقاعدة 
االبجدي  بالترتيب  املقاالت  اكتب  ان  على 
الصارم من دون ان اتخطى أي فكرة صعبة. 
الصعب  بالعمل  دائما  يومي  اب��دأ  وكنت 
النهاية  وفي  املقاالت.  كتابة  متثله  الذي 
القاعدة  هذا  ان  اخرى  مرة  اخلبرة  اثبتت 

مثمرة متاماً«.
انك قد تشعر بالتعب الن هنالك مهمة 
اعصابك،  على  تضغط  ادائها  من  بد  ال  ما 
وتريح  وتنهيها،  تقتحمها  ان  هنا  واحلل 

اعصابك. هذا عن تعب البداية.
وماذا عن تعب االداء؟: ان ذلك اصعب 
هذه  في  االن��س��ان  الن  البداية،  تعب  من 
العمل  في  الشروع  عن  يتقاعس  ال  احلالة 
التي  املهمة  اجن��از  عن  قاصرا  يبدو  وامن��ا 

يقوم بها السباب نفسية بحتة.
وتشعر  ما  مشكلة  تواجه  حينما  انك 
فا  عليها  التغلب  على  ق��ادر  غير  بانك 
البد  ب��ل  فيها،  املباشر  التفكير  ينفعك 
حينئذ من ان تريح عقلك املباشر، لتستنجد 
ضيعت  لو  ان��ك  فكما  الباطني.  بعقلك  
شيئا، ثم لم تفلح جهودك في العثور عليه، 
فابد من ان تترك البحث فترة، لتجد كيف 
االمر  كذلك  عليه،  يدلك  الباطني  عقلك  ان 
بالنسبة الى املشاكل التي تعترضك فتسبب 

لك تعبا نفسيا مينعك من املواصلة.
ضخمة  طاقات  منا  واح��د  كل  في  ان 
فاذا  عابر،  نفسي  سد  تدفقها  مينع  قد 
السد  هذا  فان  الوقت،  بعض  عقلنا  ارحنا 
سوف ينهار لتبعث فينا احليوية والنشاط 

وتطلق تلك الطاقات.
واذا ساورتك املشاكل املستعصية فعا 
جتربتها  ميكنك  نافعة  طريقة  فهنالك 
الثارة العقل الباطني، وهي ان تكتب على 
املشكلة  جتعل  التي  االسباب  جميع  الورق 
امرا غير قابل للحل فعا، ثم حاول ان حتاصر 
بعض  يفعله  م��ا  غ��رار  على  فعا،  نفسك 
صندوق  داخ��ل  نفسه  يضع  حني  السحرة 
محكم بحيث ال يبدو امامه اي منفذ ممكن 

الوضع فقط ميكنك اخلروج من  وفي هذا 
احلصار، حيث يفسح املجال لعقلك الباطني 
ان  وتأكد   املشكلة،  حل  على  يعينك  كي 
حاالت  تسع  في  يخذلك  لن  الباطني  العقل 

من عشر ويوحي اليك بايجاد احلل.
وقد ال تكمن املشكلة في التعب، وامنا 
هكذا  أو  بالذات،  االجتماعي  الظرف  في 
يبدو االمر وكأن اآلخرين يقفون على نحو 
النجاح. وقد قال  ما حجر عثرة بيننا وبني 
شكسبير: »ليست النقيصة في طالعنا وامنا 
على  بالائمة  ننحي  وملاذا  نحن«.  فينا  هي 
عدم  من مسؤولياتنا في  ونتهرب  االخرين 
ما  اداء مهمة  النجاح في  ان  الفهم؟  سوء 
معناه القيام بكل ما يستلزمه هذا النجاح، 

مبا في ذلك كسب تعاون االخرين.
العائق  يكون  ما  كثيرا  فانه  هنا  ومن 
محضاً،  شخصيا  عائقا  به  نصطدم  ال��ذي 
التشتت  لبواعث  نهبا  انفسنا  فنترك 
ان  الشخصية  للمشكات  ونتيح  االنسانية 
)التعب  الى  بنا  يؤدي  مبا  كواهلنا  تثقل 
الفاشل( الذي يصد امامنا سبل االنتاج في 

كل مجال.
ان اول خطوة ينبغي ان نخطوها هي 
ان نتخذ من التعب الذي يتعذر تعليله وال 
يعود امره الى سبب بدني نذيرا يحملنا على 
رد هذا التعب الى مصدره احلقيقي، فنجد 
في البحث عن الهزمية التي نحاول سترها 
ذلك  بعد  وعلينا  بها.  االعتراف  نبغي  وال 
جند  وق��د  الفشل.  ه��ذا  سبب  نشخص  ان 
في  املهمة  ان  النادرة  احل��االت  بعض  في 
حقيقة االمر صعبة التحقيق وامنا تتجاوز 
طاقتنا. فاذا كانت االمور كذلك فما علينا 
عن  ونعتذر  الوضع  بحقيقة  نسلم  ان  اال 
في  كامنة   العقبة  تكون  وقد  فيه.  املضي 
احلل  يكون  وهنا  املشكلة  مواجهة  تأبينا 
في معظم احلاالت، توجيه اهتمامنا بصبر 
ومثابرة الى العمل املطروح ومعاجلته بكل 
ما منلك من مهارة وعزم، مع االعتماد على 

الهام عقلنا الباطني.
واما اخلطأ االكبر فهو ان نعتبر التعب 
العقلي وكأنه تعب بدني. ففي حال التعب 
نتيح  بان  منه  نبرأ  ان  نستطيع  البدني، 
العقلي  التعب  لكن  الراحة  فرصة  الجسامنا 
منه  التخلص  ميكن  فا  الفشل  عن  الناجت 
باالستسام  له واللجوء الى الراحة الن ذلك 

يزيد املشكلة تعقيدا.

زينب...! كيف رأيت صنع اهلل 
بأخيك احلسني وأهل بيتك...؟!

املساحات اخلضراء يف حياتكم األسرية
عندما يوضع النبات 

على مقربة من 
جهاز الحاسوب حيث 
تكثر جزيئات الغبار 

والكهرباء الساكنة، 
فانه يقلل من تأثير 

الجزيئات المتأينة على 
الجهاز التنفسي لإلنسان

لنتخلص من التعب بعمل جديد
كثيرا ما يكون العائق الذي 
نصطدم به عائقا شخصيا 
محضًا، فنترك انفسنا نهبا 
لبواعث التشتت االنسانية 

ونتيح للمشكالت الشخصية ان 
تثقل كواهلنا بما يؤدي بنا 

الى )التعب الفاشل( الذي يصد 
امامنا سبل االنتاج في 

كل مجال
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علي اجلمري/ الهدى:

بعث النظام احلاكم في البحرين برسالة دموية 
قوات  تواصل  حيث  اجلديد،  العام  حلول  مع  اخرى 
مدعومة  القمعية  اجهزته  ومرتزقة  خليفة  آل  نظام 
قمعها   ، اخلليجي  اجلزيرة  بدرع  مايسمى  بقوات 
وعقابها اجلماعي على سكان مختلف املدن و املناطق 
ومن  باملواطنني  التنكيل  أشكال  كافة  مستخدمة 
واغراقها  املنازل  ومداهمة  االحياء  محاصرة  بينها 
بالغازات السامة اخلانقة، واإلطاق املباشر للرصاص 
املتصاعدة  القمع  عمليات  أدت  و   . املواطنني  على 
سعيد  السيد  هاشم  السيد  الفتى  استشهاد  إلى 
منطقة  في  العمر  من  عشرة  اخلامسة  الجتاوز  الذي 
العام اجلديد 2012، حيث  سترة، مساء أول يوم من 
األمن،  جازة  يد  عل  وتعمد  اصرار  سابق  عن  قتل 
برصاصة  واغتالته  بالغة  بوحشية  هاجمته  حيث 
بعد أن أطلقت عليه  قنبلة غازية حارقة أصابته في 
عيان  أكد شهود  فيما  مباشر  بشكل  ووجهه  رقبته 
وهو  الضحية   على  جتمعوا  امن،  رجل   20 نحو  أن 
بالهراوات  يضربونه  بدأوا  حيث  حيا  يزال  ما  كان 
وعادت  كثيرا.  نزفا  رقبته  من  ينزف  اصبح  ان  الى 
قوات آل خليفة في وقت الحق لتقمع بعنف مفرط  
االول،  أمس  الشهيد  للفتى  مهيبة  تشييع  مسيرات 
العديد  اصابة  املواطنني،  عشرات  جرح  الى  ادى  ما 
منهم خطيرة، واستخدمت هذه القوات قنابل الغاز 
قمعت  كما  املشيعني،  لتفريق  والرصاص  والهراوى 
القوات   وقمعت  اخرى.   مناطق  في  احتجاجات 
بلدتي العكر واملعامير ملنع زحف املشيعني إلى سترة 

كما  اليها   املؤدية  والطرق  املنافذ  جميع  غلق  بعد 
قمعت مسيرات مماثلة في مناطق النويدرات كانت 
متجة الى جزيرة سترة للمشاركة في مراسم  التشييع 
احتجاجات  فيه  والدفن.يأتي ذلك في وقت تستمر 
 14 ثورة  ائتاف  اطلقها  التي  احلاسمة«  »اللحظة 
الى  سلمية   مبسيرات  السكان  خرج  حيث  فبراير، 

الشوارع في معظم املناطق .
من جانبها اكدت  اجلمعيات السياسية املعارضة 
في بيان لها أن السطات احلاكمة متارس » هستيريا 
نهج  وفق  يوم  كل  جرعاتها  تزداد  التي  القمع 
ضد  اجلماعي  العقاب  زيادة  إلى  يهدف  له  مخطط 
وتعذيب  البحرين..  مناطق  مختلف  في  املواطنني 
املناطق  إلى  السجون  داخل  من  انتشر  ممنهج 
والقرى، واإلمعان في إيذاء اكبر عدد من املواطنني، 

واالقدام  على حتريك ميليشيات أمنية بلباس مدني 
وزرعها في بعض املناطق«  جاء ذلك في  بيان تلقت 
)الهدى( نسخة منه، وقعته 6 جمعيات  هي ) العمل 
االسامي ، الوفاق الوطني اإلسامية، العمل الوطني 
الدميقراطي ، التجمع القومي الدميقراطي، التجمع 
واشارت  الوطني(.  ،اإلخاء  الدميقراطي  الوطني 
اجلمعيات في بيانها  الى فشل  سياسة الهروب الى 
افتعاله  عبر  خليفة  آل  نظام  ينتهجها  التي  االمام 
»قضايا ذات أبعاد طائفية واستمرار إنكار األجهزة 
األمنية ملسئوليتها في قتل املواطنني بتقدمي تقارير 
غير قادرة على الصمود في وجه أي حتقيق منصف 
ومحايد » منوهة الى أن » االستمرار في هذا النهج 
القمعي سيقود بادنا إلى املزيد من النتائج الكارثية 

على الصعد األمنية والسياسية واالقتصادية« .

حسن العوامي/ الهدى:

السعودية  القمع  قوات  أصابت 
الطفل  بينهم  املواطنني  من  عددا 
بلدة   زكريا عريف، بجروح خطيرة  في 
واصلت  فيما  بالقطيف،   العوامية 
ترويع األهالي ليًا حيث تقوم بإطاق  
نيرانها بكثافة غير مسبوقة منذ الثالث 
األمن  قوات  قمعت  كما  أكتوبر  من 
مسيرة  االسبوع،  نهاية  السعودي، 
نظمتها   سلمية   وتضامن  استذكار 
القطيف   في   « الشبابية  »األحرار  قوى 
شهداء  أربعني  »موكب  عنوان  حتت 
األمن  قوات  كانت  الذين   ،« الكرامة 
بإطاق  سابق  وقت  في  قتلتهم  قد 

الرصاص عليهم. 
الشموع  املعتصمون اشعلوا   وكان 
الشهداء،  صورة  أمام  ووضعوها 
مؤكدين على إستمرار املسيرات السلمية 
حتى حتقيق املطالب والتي من بينها 
والسجناء  املعتقلني  جميع  عن  اإلفراج 
القطيف  بلدات  شهدت  كما  املنسيني. 
خال  وتاروت،  العوامية  بينها  ومن 
ضمت  مماثلة  مسيرات  املاضية  االيام 
املتظاهرون  خالها  طالب  املئات 
برحيل مايسمى بأمير املنطقة الشرقية 
محمد بن فهد ومحاكمة القتلة. وردد 
املتظاهرون شعارات تستنكر القتل من 
للمتظاهرين  السعودية  القوات  قبل 

السلميني.
من جانبه دعا إمام وخطيب جمعة 
شعوب  القطيف  في  العوامية  مدينة 
مسؤوليتها  »تتحمل  أن  إلى  املنطقة 
الدينية في الوقوف ضد القمع البربري 
بحق  السياسية  األنظمة  متارسه  الذي 
والكرامة«  باحلرية  املطالبة  شعوبها 
باقر  منر  الشيخ  اهلل  آية  سماحة  وشدد 
النمر أمام حضور حاشد من املصلني في 
جامع االمام احلسني عليه السام، على 
أن »شعوب املنطقة ليست ملكاً لألنظمة 
احلاكمة« مؤكداً على حقها في »التحرر 
والدكتاتورية«.  االستبداد  سلطة  من 
ملكاً  لسنا  فنحن   « بالقول  موضحا 
وعبيداً  ملكاً  نحن   .. وامللوك  للحكام 
ما  تصوير  ورفض سماحته  تعالى«.  هلل 
يجري في البحرين و سوريا على أساس 
أنه »صراع طائفي« مؤكداً أن »الطغيان 
والدكتاتورية ال تتدين بدين أو مذهب، 
لغة  لإلفراط في  األنظمة  ما يدفع  وأن 
القمع هو احلفاظ على السلطة ال غير«  
وحث على »نصرة الشعوب واملجتمعات 
انتماؤها  كان  وأياً  كانت  أياً  احلرة 
خيمة  »اإلسام  بأن  وتابع  املذهبي« 
مبختلف  املسلمني  كل  وحتمي  جتمع 
على  وشدد  وطوائفهم«.   مذاهبهم 
مطالبته بأطاق سراح »جميع معتقلي 
الرأي من السنة والشيعة« خاصاً منهم 
توفيق  الشيخ  وسماحة  جدة  إصاحيي 
العامر والسجناء املنسيني.  وأضاف أن 
التظاهر  خال  من  باحلقوق  »املطالبة 
مشروع  حٌق  هو  السلمي  والتعبير 
ومسؤولية شرعية، وأن أياً من املذاهب 
الرأي  عن  التعبير  حترم  ال  اإلسامية 
سلمية«.   بصورة  باحلقوق  واملطالبة 
في  السياسية  األنظمة  أن  وأوضح 

املنطقة »هي التي تدفع الشعوب خليار 
التظاهر السلمي حينما توصد أبوابها 
أمام املطالب املشروعة التي تنادي بها 
ممن  »الكثيرين  بأن  مضيفاً  الشعوب«. 
مفتوحة،  أبواب  أنها  قيل  ما  طرقوا 
ذات  وفي   . املغلقة«  الغرف  في  غيبوا 
ما  بشدة  سماحته   انتقد  السياق 
خال  السعودية  القوات  عليه  أقدمت 
»مداهمات  من  املاضية  القليلة  االيام 
وانتهاك حرمة البيوت وترويع األهالي 
سياسة  تكرار  من  وحذر  باألسلحة«، 
»عواقبها  بأن  مشدداً  املداهمات، 
حيث  املعتدي  على  وخيمة  ستكون 
مسؤولية  واملال  العرض  عن  الدفاع  أن 
أن  إنسانية«.وأوضح  وفطرة  شرعية 
األمنية  للحلول  واللجوء  الرصاص  »لغة 
الذي  التوتر  في  األساس  السبب  هي 
»أننا  على  مؤكداً  املنطقة«  تشهده 
لغة  نخاف  وال  اهلل  من  قوتنا  نستمد 
واحلق   الكلمة  أهل  ونحن  الرصاص، 
الكبت والرصاص..  واحلوار وهم أهل 
هنا  لنا  فليأتي  يحاورنا  أن  يريد  ومن 
أحد  إلى  نذهب  ولن  مفتوحة  ومنازلنا 
احلاكمة  اللسطة  على  بأن  وقال   .«
كما  القوة  مارست  هي  إن  تفهم  »أن 
متارسها في البحرين سوف يكون لدينا 
عموما  الشارع  ودعا    .« الرد  في  احلق 
مع  ب�«الوقوف  املطلبي  احلراك  وشباب 
إلى  واشار  مذهبه«.    كان  أياً  املظلوم 
مظلومية السجناء االبرياء لدى سلطات 
الذين  والشيعة  السنة   من   ، سعود  آل 
معتبرا   ، السجون  قضبان  خلف  غيبوا 
الشيعة  بحق  ظلم  من  يجري  ما  أن 
والسنة أمر مرفوض، كما انتقد إطاق 
على  وشدد  املتظاهرين،  على  الرصاص 
تنطبق  بذلك  األمر  عن  »املسؤولني  أن 
عليهم آية احلرابة ألنهم مفسدون في 
ويقتلون  األعراض  ينتهكون  األرض 
الناس«.  وشدد سماحته  أمام احلشود 
املناطق  كل  من  تدفقت  التي  الغفيرة 
املؤمنني، بل  على أن »العصي ال تخيف 
تخيف اجلبناء«، وأضاف بأن »االعتداء 
على األعراض خط أحمر يستوجب حق 
السياق  وفي  النفس«.   عن  الدفاع 
احلركي  الشباب  على  بأن  قال  نفسه 
مخططات  وراء  اإلجنرار  وعدم  »احلذر 
ملنزلق  املجتمع  جر  تريد  التي  الدولة 
قمعها  لتبرير  الرصاص  استخدام 
حيث ينبغي عليهم أن يكونوا يقظني 
واشار  اإلرهابية«.  مخططاتها  لكشف 

إرهاب  تتعمد   « احلاكمة   السلطة  الى 
الناس عبر إطاق أعيرة نارية في أوقات 
املساء املتأخر« معتبراً أن »هذا األسلوب 
 .. الدولة  إفاس  على  دليل  الهمجي 
أهل  وهم  واحلق،  الكلمة  أهل  نحن 
»أحدا  بأن  والقتل«.وأضاف  الرصاص 
إال  نهدأ  ولن  نتراجع  ولن  يسكت،  لن 
باسترداد حريتنا وكرامتنا واإلفراج عن 
املعتقلني والكف عن اعتقال أي شخص 
من  اجلزيرة  درع  وخروج  وبهتاناً  زوراً 
هذا  في  سماحته  واشار  البحرين«، 
السياق  الى ما اعلنه نائب امللك ووزير 
عبدالعزيز   بن  نايف  سعود  آل  داخلية 
نظام  متسك  عن  مؤخرا  اعلن  الذي 
السلفية  احلكم مبا زعم انها »مبادىء 
األخذ  إلى   « تدعو  ألنها  )الوهابية( 
إلى  والدعوة  والتقدم  الرقي  بأسباب 
السلمي مع اآلخرين واحترام  التعايش 
تسائل  و  زعمه.  بحسب  حقوقهم« 
اخلصوص  بهذا  النمر  الشيخ  سماحة 
الناس  قتل  السلفية  دين  في  » وهل   :
 30 سجن  السلفية  من  هل  البحرين  في 
آراءهم،  عن  عبروا  النهم  معتقل  ألف 
وهل من السلفية توارث احلكم«، مجيباً 
بأن »من يدافع عن الظالم فهو شريك 
آل خليفة الميكن  أن  له في ظلمه، كما 
انهم من  بل    ، السنة  على  أن يحسبوا 
الظاملني«. ورأى  سماحته بأن »من املهم  
مع  وشيعة  سنة  املظلومون  يجتمع  أن 
بعضهم ضد الظاملني الذين يسرقونهم 
 ، عرضهم«  وينتهكون  ويقتلونهم 
اليوم  بعد  الميكن    «  : بالقول  مؤكدا 
أو  تعذيب  أو  بإعتقال  يخوفونا  أن 
قتل ألن عصر التهديد والعصا انتهى 
وكل عصى متس أجسادنا سوف تكسر، 
تخيفنا  وال  اجلبناء  تخوف  العصى  و 
جناهد  سنبقى  و  اهلل،  بعني  ألننا 
وبكل  وتضحياتنا  ومواقفنا  بكلمتنا 
الدنيا  هذه  في  نعم  من  اهلل  ماأعطانا 
وحتى   ، قيمه  عن  دفاعاً  ،سنكرسها 
يستنشق أوالدنا الكرامة واحلرية التي 
سنني  ازدادت  كلما  و  منها..  حرمنا 
في  ارادتنا  ستزداد  املنسيني  اعتقال 
عنهم  باإلفراج  واملطالبة  عنهم  الدفاع 
من  دماءنا..  ذلك  كلف  ولو  وحتى 
يشعر بكرامته ويعتز بها  ال يهدأ وال 
يستكني وال ميكن ألي قوة من القوات 
واحلرية  والعدالة  فالكرامة  توقفه،  أن 
وإمنا  للمتسولني  تعطى  ال  والعزة 

تنتزع انتزاعاً..«.

حسن الدرازي/ الهدى:

بهذه  بالشهادة«،  هاشم  يا  عافية  ألف  »عليك 
السيد  الشهيد  الفتى  أم  وّدعت  الزينبية  الكلمات 
هاشم السيد سعيد ولدها العزيز الذي اغتالته أيدي 
اإلجرام امللطخة بالدماء في جزيرة الشهداء )سترة( 
بدمه  يسبح  األرض  على  مرمياً  وتركته  البحرينية، 
وبجانبه الطلقة الغادرة التي أودت بحياته.   فالشهيد 
املتعمد  والقتل  اإلستهداف  طريقة  في  األول  ليس 
إمنا هي طريقة مستنسخة ومقصودة وواضحة أنها 
أكبر  إحداث  على  وإصرار  مباشر  عمدي  استهداف 
العمد.  للقتل  املفضي  واإلنتقام  اإلعاقة  من  قدر 
 وهذه تعبر عن منهجيٍة مدرٌب عليها تدريب مكثف 
وممنهج من يقوم بها حلصد ضحايا الثورة السلمية 
املطلبية التي حلد اليوم لم تستطع السلطات القمعية 
استيعاب دروسها وعلى رأسها: أن الشعوب الثائرة 
التي لها حقوق ال تتنازل عنها وال تخيفها البندقية 

رغم فضاعتها.
جمعية  اصدرته  اخلصوص  بهذا  بيان   ويواصل 
العمل االسامي )أمل(، بالقول:  إن ما حصل مع الفتى 
وإعتداء صارخ  اإلنسانية  ، هو جرمية بحق  الشهيد 

على الناس الذين كل جرميتهم  أنهم اعتصموا أمام 
ملا  منازلهم ليعبروا عن حالة من اإلستنكار والسخط 
للكرامة،  وانتقاص  تعديات  من  بادهم  في  يحدث 
أن  إال  املشروعة،  بحقوقهم  مطالبني  اعتصموا 
استهداف  بنية  الشرطة  مراكز  غادرت  األمن  أجهزة 
البحرين، ومحاولة  أنحاء  املواطنني في جميع  أولئك 
مباغتتهم أمام منازلهم وداخل قراهم ومناطقهم 
صبرهم  أفقدتهم  املشاهد  تلك  وكأن  السكنية، 
بالتغيير في  أن يطالبوا  الناس  وصوابهم.  من حق 
حياتهم ، ألنهم هم من يختار النظام الذي يرتضونه 
ويوافقون عليه، و الشعوب هي مصدر السلطات وال 
يجوز لقوات األمن مواجهة من يطالب بالتغيير بأي 
ساح فضاً عن الساح احملرم كالشوزن والرصاص احلي 
واملطاطي وغيره، ومن واجب الدولة محاسبة كل من 
ينتهك حقوق الناس مهما كان وأي كان.. و إذا كانت 
قوات األمن هي من تغتال األطفال والنساء وتهجم 
اخلطورة  غاية  في  أمر  وهو  العزاء–  مواكب  على 
الشعائر  على  تعدي  وفيه  مقبول  غير  وتصعيد 
احلسينية والعقائدية للناس -  فمن الذي يحمي الناس 
من البلطجية املنتشرين في مناطق بني جمرة ودار 
كليب واحملرق ومدينة حمد وغيرها ومبرأى ومسمع 

قوات األمن؟!!.  و رغم حتفظنا على لفظة »بلطجية« 
أدوات جلهات  من  أكثر  ليسوا   – ظاهراً   – أنهم  إال 
والتأزمي  التعقيد  من  للمزيد  مدني  بلباس  »رسمية« 
لديها  التي  املدروس واملدفوع من قبل تلك اجلهات 
اليد الطولى واخلبرة في التأزمي وإثارة الطائفية .   إن 
جمعية العمل اإلسامي إذ تستنكر حمات اإلعتقال 
مدن  كل  في  الظاملة  واملداهمات  التعسفي  والقتل 
وقرى البحرين، والتي تبدو أنها خيار السلطة املفضل 
دائماً، تتساءل: هل هذه هي الصفحة اجلديدة التي 
وعدت بها بعد تقرير جلنة بسيوني؟!!. وتستغرب 
وخيراته  بشعبه   - ومقدراته  الوطن  وضع  )أمل( 
ومراعاة  الضيقة  واملصالح  كفة،  في  ومصاحله 
أخرى!!.  كفة  في  اإلقليمية  والدول  اجلوار  دول 
ونكررتوجيه نداء للمجتمع الدولي – بكل مؤسساته 
جلان  وإرسال  احلماية  بطلب   - ومنظماته  وهيئاته 
دولية لتقصي احلقائق، ومراقبني على األرض إللزام 
السلطة بوقف اإلنتهاكات اليومية وتقدمي املتسببني 
للمحاكم الدولية العادلة، ألنه عاٌر على املجتمع الدولي 
أن يقف موقف املتفرج على ما يجري في البحرين من 
انتهاكات صارخة وتواطؤ فاضح ومتادي في القتل 

دون رقيب أو حسيب..

الهدى/ متابعات:

الغطاء  بتوفير  الغرب  بحريني  سياسي  اتهم 
السياسي لنظام آل خليفة  وغض الطرف عن جرائمه 
االنتهاكات  انواع  البشع  يتعرض  الذي  الشعب  بحق 
التي  بالترقيات  منددا   ، املشروعة  مطالباته  بسبب 
مينحها حاكم البحرين حمد بن عيسى  لضبط اجليش 
انتهاكات  و  جرائم  من  ارتكبوه  ما  على  والشرطة 
وعناصر  لضباط  الشكر  وتوجييه  املواطنني  بحق 
ضد  قمعي   دور  من  به  يقومون  ما  على  قواته 
البيوت  هدم  ذلك  في  مبا  واملواطنني  املتظاهرين 
في  الناشط  وقال  وجرحهم.  الناس  وقتل  واملساجد 
الراشد  راشد  الدكتور  البحريني  االسامي  العمل  تيار 
النظام جللب  استعد  »عندما  أمس  متلفز  تصريح  في 
قوات اجنبية جتتاح وتستبيح ارض البحرين كان ذلك 
مؤشرا الى ان النظام مستعد لسفك انهار من الدماء 

امريكا   البقاء في احلكم..«. وانتقد موقف  من اجل 
ادوات  وتوفير  البحريني  للنظام  »الداعم  وبريطانيا 
لطاملا وجهت  لذلك« وتابع:  السياسي  والغطاء  القمع 
الدولي  املجتمع  الى  نداءات  البحرينية  اجلمعيات 
بضرورة التدخل النقاذ شعب البحرين الذي خرج في 
جتمع سلمي حاشد وكبير الول مرة في تاريخ البحرين، 
مطالبا بالتغيير وبحقوقه العادلة واملشروعة. واضاف 
اجلماهير  رفعته  الذي   التغيير  شعار  ان  الراشد 
اصاح  عن  السياسية  اجلمعيات  عجزت  ما  بعد  جاء 
النظام على مدى نضال دام عقودا من الزمن. وأعتبر 
الدكتور الراشد أن الثورة الشعبية في البحرين كشفت 
ازدواجية معايير املجتمع الدولي الذي تقوده الواليات 
االزدواجية  هذه  امام  ووضعته  االميركية  املتحدة 
املتحدة  الواليات  أن  واوضح  وسافر.  فاضح  بشكل 
شبيه  العالم  في  ديكتاتورياً  دوراً  متارس  االميركية 
املنطقة،  في  الديكتاتورية  لانظمة  مطابق  بشكل 

موضحاً أن واشنطن تتكلم عن الدميقراطية واحلريات 
تدعم  املعاكس  االجتاه  في  ولكنها  االنسان  وحقوق 
واضاف  وقاحة.   بكل  االستبدادية  االنظمة  هذه 
الراشد أن أميركا تدفع في مكان بقوات الناتو السقاط 
نظام ديكتاتوري مثل النظام الليبي السابق، ولكنها 
أن  في  مشكلة  ادنى  لديها  ليس  اخلليج   منطقة  في 
من  املستبدة  االنظمة  هذه  ايدي  على  الناس  يقتل 
تقف  أن  يتوقع  ال  الشعب  أن  مصاحلها.واكد  اجل 
معه الواليات املتحدة االميركية في محنته مع النظام 
احلاكم، معتبراً أن النظام اخلليفي يترنح اليوم حتت 
 . اخلليج  ومنطقة  العالم  التي جتتاح  التغيير  هبات 
وحذر الراشد النظام احلاكم في البحرين من التعرض 
حلياة الرموز السياسية والدينية فهي متثل بعداً هاماً 
الرموز  بهؤالء  املساس  وأن  للشعب،  بالنسبة  وكبيراً 
وتعريض حياتهم للخطر فأن النظام هو املسؤول عما 

ستئول اليه االوضاع في الباد.

الهدى/ متابعات:

سعود  بنت  بسمة  األميرة  دعت 
شقيق  ابنة  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
وصفته  ملا  عبداهلل،  السعودية  حاكم 
حتى  االنسانية«  باسم  التكافل  ب�« 
الهاوية  في  السعودية  تقع  ال 
التطرف  و  التكفير  عمها  أن  بعد 
وافاد  تعبيرها.  حسب  واإلسفاف 
أكدت  االميرة  ان  »التوافق«  موقع 
في بيان: »كم من إرهابي لبس لباس 
دماء  أراقت  عمليات  ونفذ  اإلسام 
واضافت  املسلمني«.  من  اآلالف  مئات 
إال  متلك  وال  األيدي  »مكتوفة  بانها 
حوار  ألي  مستعدة  أنها  كما  الدعاء، 
التلفزيونية  والقنوات  العلماء  مع 
ميلكون  كانوا  إن  احمللية  والصحف 
البيان  والشجاعة«. وقالت في  اجلرأة 
الذي وجهته للمواطنني السعوديني 
أكون  أن  على  عاجزة  »إنني  والعرب: 

الوطنية،  الداخلية  للمساعدة  مصدرا 
عندما ال يتاح لي املجال في أن أعمل 
احلبيب«،  بلدي  داخل  صحي  بشكل 
العمل  باستطاعتها  كان  لو  متمنية 
بسمة  وكانت  واستقالية.  بجدية 
قد  السعودية،  خارج  تعيش  التي 
اكثر  سابقة وخال  اوقات  في  اكدت 
من ظهور اعامي في لقاءات صحفية 
وتلفزيونية على ضرورة إصاح النظام 
السعودي، ووصفت في احد مقاالتها 
وصفت  وجتديد«،  »حوار  موقع  على 
اجلديد«،  »الرق  ب�  احلكم  توريث 
واملوت  للتغيير  األوان  »آن  وقالت: 
الرق«. سيف  حتت  البقاء  من  أفضل 
التغيير«  »رياح  مقالها  في  واعتبرت 
أن الثورات العربية التي وصلت حتى 
احلدود السعودية مبثابة جرس إنذار 
اململكة.  في  تغيير  حدوث  بضرورة 
البقاء  ألجل  ترتكب  »مجازر  واضافت 
وأدمنوا  واستحكموا  السلطة  في 

ساطني  وأصبحوا  والرفاهية  القوة 
متداولة  السلطة  وأصبحت  وخلفاء 
وأوالدهم  عائلي،  كإرث  بينهم 
يريدون اخلافة وكان اخلائق عبيد، 
منذ  الرقيق  حرر  اإلسام  أن  ونسوا 
ونطالب  باقون  ونحن  سنة،   1432
واالستعباد،  الرق  وأدمنا  باملزيد، 
حان  هل  واألسباب،  احلرية  وتركنا 
»احلقيقة  وتابعت:  الرحيل؟«.  وقت 
واضحة للعيان بأنه آن األوان للتغيير، 
وأصبح املوت أفضل وأحلى من البقاء 
والرضا  والعبودية  الرق  سيف  حتت 
السلطة،  ذوي  وإرضاء  بالفتات، 
مقابل دراهم معدودة لن تفيد يوم 
بنون«.وطالبت  وال  مال  ال  ينفع  ال 
مما  باالعتبار  السعوديني  املسؤولني 
حدث في مصر وتونس وليبيا واليمن، 
االعتبار،  شيوخنا  على  »يجب  قائلة 
والتغيير وعلى  التعلم  وعلى صغارنا 

وجهائنا اخلوف من الرب الرقيب«.

اجلمعيات السياسية : 
)هستيريا القمع( و العقاب 

اجلماعي مُتارس بشكل ممنهج

البحرين: نظام 
آل خليفة يبدأ 

العام اجلديد بقتل 
االطفال واغراق 

املنازل بالغازات

آل خليفة 2012: صفحة جديدة تبدأ 
بالقتل واالعتقال وبلطجة وفساد في األرض

واشنطن تتكلم عن حقوق االنسان .. و تدعم آل خليفة بكل وقاحة !
الدكتور الراشد: ثورة البحرين تكشف ازدواجية معايير املجتمع الدولي

اميرة سعودية تؤكد: التكفير عم البالد

دعا السلطات السعودية باالفراج عن 
الشيخ العامر وجميع السجناء شيعة وسنة

آية اهلل آل منر: لسنا  ُملكًا لألنظمة 
احلاكمة ونحذر السلطة من مغبة جرائمها

الفتى الشهيد السيد هاشم سعيد

تشييع مهيب للشهيد يف مدينة سرتة
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 ما ينشر في هذه الصفحة ال يعبر بالضرورة عن موقف الصحيفة ورأيها  

ن�زار حيدر

ان  قبل كل شيء، ارى ان من املهم جدا 
اشير الى اربع حقائق اساسية:   االولى: هي ان 
الدم امر عظيم ال يجوز التاعب به او التهاون 
فيه. حتى التقية التي يعدها املسلمون احد 
اهم ركائز احلرب الباردة، ال تسري على الدم، 
ولذلك جاء في احلديث الشريف )ال تقية في 
يوظف  ان  الحد  يجوز  ال  انه  مبعنى  الدماء( 
اذا كان فيه دم،  امر مهما عظم  التقية ألي 
عنه  يقول  الذي  املبدأ  اهمية  من  الرغم  على 
املعصوم )التقية ديني ودين آبائي(، اما امير 
املؤمنني علي بن ابي طالب عليه السام فيقول 
في معرض عهده الى مالك االشتر عندما واله 
مصر)اياك والدماء وسفكها بغير حلها، فانه 
ليس شيء ادنى لنقمة، وال اعظم لتبعة، وال 
سفك  من  مدة،  وانقطاع  نعمة،  بزوال  احرى 
مبتدئ  سبحانه  واهلل  حقها،  بغير  ال��دم��اء 
باحلكم بني العباد، فيما تسافكوا من الدماء 
يوم القيامة، فا تقوين سلطانك بسفك دم 
حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله 
وينقله، وال عذر لك عند اهلل وال عندي في قتل 
بهذا  ويقول  البدن(,  قود  فيه  الن  العمد، 

الصدد )وال يجد عندي فيها رخصة(.
من  يتجزأ  ال  جزء  الدم  ان  هي  الثانية:   
ال يجوز  ولذلك  بلد،  اي  االمنية في  املنظومة 
الحد ان يوظفه كأداة من ادوات السياسة مثا 
او  احمللي  للتسويق  او  االنتخابية  الدعاية  او 
السياسيني،  لتصفية احلسابات بني اخلصوم 
ابدا، فللدم حرمة ال يجوز الحد ان ينتهكها 
به  املتاجرة  خال  من  س��واء  ك��ان،  سبب  ألي 
اداة  او  او من خال تسخيره كدعاية رخيصة 
فان  ال��دول،  اس��رار  من  االم��ن  سياسية. والن 
كان  اذا  الدول، خاصة  اسرار  من  الدم كذلك، 
على قدر كبير من اخلطورة، فان دولة يتاجر 
دولة مكشوفة  لهي  بالدم،  فيها  السياسيون 
با  دولة  رأيتم  فهل  سر،  فيها  ليس  الظهر 
السام  عليه  املؤمنني  امير  يقول  اس���رار؟.  
في كتابه الى امرائه الى اجليش)اال وان لكم 
عندي اال احتجز دونكم سرا اال في حرب، وال 
الثالثة:  حكم(.  في  اال  ام��را  دونكم  اط��وي 
في  للفتنة  سبب  الى  الدم  يتحول  ال  ان  هي 

حصر  خال  من  اال  ذلك  يتحقق  وال  املجتمع، 
املسؤولية اوال، على قاعدة )وال تزر وازرة وزر 
دون  من  فقط  قدرها  على  والعقاب  اخ��رى( 
اوصى  ولقد  ثانيا.   حدود،  با  فيه  اخلوض 
امير املؤمنني عليه السام بني عبد املطلب بعد 
ان ضربه املجرم ابن ملجم في محراب الصاة 
في مسجد الكوفة بقوله )يا بني عبد املطلب، 
خوضا،  املسلمني  دماء  تخوضون  الفينكم  ال 
تقولون: )قتل امير املؤمنني( اال ال تقتلن بي 

اال قاتلي(.
القضاء  ان  فهي  الرابعة:  احلقيقة  اما   

االول  احلكم  يكون  ان  يلزم  من  هو  وح��ده 
لها  السياسة  فا  الدماء،  قضايا  في  واالخير 
احلق في ان تتدخل فيها وال السلطات االمنية 
لها احلق في ذلك، فكل ما عدا القضاء يجب 
القضاء  خدمة  في  ووسائل  ادوات  يكون  ان 
وليس العكس، اذ يجب ان يكون صوت القضاء 
اعلى من بقية اصوات كل املؤسسات واالجهزة 
فوق  فالقضاء  ال��ع��ك��س،  ول��ي��س  االخ����رى، 
اجلميع، وليس هناك من هو فوق القضاء او 
له احلصانة من املاحقات القضائية ابدا، ولقد 
كرس امير املؤمنني عليه السام هذه القاعدة 
بنفسه قبل ان يدعو االخرين الى التزام بها، 
امام  للوقوف  يسرع  السام  عليه  كان  ولذلك 
القضاء كلما استدعاه في امر قضائي ما، من 

دون تردد او خوف او حتى من دون التشبث 
 ( القائل:  وهو  مخادعة،  او  كاذبة  بحصانة 
رعيته  على  يغيره  اال  الوالي  على  حقا  ف��ان 
فضل ناله، وال طول خص به(. ويضيف عليه 
السام: ) وان تكونوا عندي في احلق سواء، 
فاذا فعلت ذلك وجبت هلل عليكم النعمة، ولي 
عليكم الطاعة.  وهو القائل )وان تركتموني 
واطوعكم(.   اسمعكم  ولعلي  كأحدكم،  فانا 
في اشارة منه الى االلتزام بالنظام با حصانة، 
ولتحقيق  العام  الصالح  اجل  من  ذلك  وكل 
النظام والعدل واالمن واملساواة في املجتمع، 

فلو متتع مسؤول او وجيه باي نوع من انواع 
واصيب  العدل  لضاع  القضاء  ام��ام  احلصانة 
على  حصولهم  امكانية  من  باليأس  الناس 
حقوقهم اذا ما انتهكها مسؤول ما.  ولذلك 
وال  بازدواجية،  القضاء  مع  التعامل  يجوز  ال 
ع��ادي،  مواطن  قتل  ف��اذا  مبكيالني،  الكيل 
احكام  بحقه  ص���درت  آخ��ر  م��واط��ن��ا  م��ث��ا، 
القضاء، اما اذا قتل مسؤول مواطنا فا قضاء 
وال احكام، فهذا امر يطعن مبصداقية القضاء 
ويقلل من شانه، وبالتالي يضعف من هيبته 
ومن هيبة الدولة برمتها.  ولقد خطب رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مرة مشيرا الى 
هذا املعنى اخلطير بقوله: ) إمنا أهلك الذين 
الشريف  فيهم  سرق  إذا  كانوا  أنهم  قبلكم 

تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
احلد(. ولقد قال القضاء قدميا قاعدة ذهبية 
ال يجوز الحد ان يتجاوزها او ينساها، وهي، 
ان املتهم برئ حتى تثبت ادانته، وهو االمر 
الذي يجب ان يلتزم به اجلميع، فا ادانة قبل 
التثبت،  قبل  فضائح  وال  واحلكم،  التحقيق 
فالنهج سيكون  واال  التأكد،  قبل  وال تشهير 
امويا شئنا ام ابينا، والذي يقوم على قاعدة 

)خذوهم بالظنة واقتلوهم بالتهمة(. 
 لقد غابت هذه احلقائق عن العراق طيلة 
فترة حكم الطاغية الذليل صدام حسني، فكان 

اخلصم  هو  الثورة  قيادة  مبجلس  يسمى  ما 
وكان  عادلة،  احكام  وال  قضاء  فا  واحلكم، 
االعام هو الذي يحدد اسم املتهم والتهمة 
واحلكم القضائي، بناء على اوامر من املنظمة 
اكثر  طوال  العراق  حتكم  ظلت  التي  السرية 
سقط  وعندما  ال��زم��ن.   من  عقود  ثاثة  من 
التاسع من نيسان عام  الصنم في بغداد في 
الوضع  املنا، كعراقيني، ان يتغير  2003 كان 
القضاء  صعيد  على  خاصة  وتفصيا،  جملة 
فظلت  ال��ع��دل،  حتقيق  ال��ى  نتطلع  ونحن 
االربع،  احلقائق  عيوننا متسمرة صوب هذه 
بانتظار ان جند القضاء وقد تقدم الى االمام 
العدل،  منظومة  في  الطبيعي  موقعه  ليأخذ 
مقابل ان تتراجع املؤسسات االمنية واالعام 

في التعامل مع اختصاصات القضاء.  اال ان ما 
يؤسف له حقا هو ان هذه احلقائق ظلت الى 
االن تتراجع بشكل ملفت للنظر ومخيف في آن 
واحد، ولقد ملس العراقيون ذلك من خال اكثر 
امللفات  تلك  خاصة  وجنائي،  امني  ملف  من 
االرهاب  كقضايا  العام،  الصالح  تخص  التي 
آخر  ولعل  بالدماء،  يتعلق  ما  وكل  والعنف 
هذه امللفات هو ما يجري اليوم والذي تسبب 
بأزمة سياسية خطيرة ونحن على اعتاب العام 
العراق  خلو  تاريخ  وه��و  اجل��دي��د،  امل��ي��ادي 
كامل  ال��دول��ة  وحتمل  االجنبية  ال��ق��وات  من 

مسؤولياتها الدستورية، واالمنية حتديدا.
 لقد ارتكب السياسيون االخطاء التالية، 
وهم يتعاملون مع امللف االمني االخير،  اوال: 
االعتماد على االعترافات املسجلة كإدانة ُمسّلم، 
الشرع  مع  يتعارض  وه��ذا  املتهم،  ضد  بها 
عن  النظر  بغض  وتفصيا،  جملة  والقانون 
صحة او عدم صحة ما قيل في هذه االعترافات.  
ثانيا: عدم تعامل املتهم بايجابية مع القضاء، 
القضاء.   باستقالية  يطعن  امر خطير  وهذا 
ثالثا: سعي بعض الكتل الى املتاجرة بامللف، 
رابعا:  وحمايته.   املتهم  اي��واء  خ��ال  من 
استفراد جهة بقرار التصعيد من دون العودة 
ليس  اذ  االق��ل،  على  احلقيقيني  احللفاء  الى 
السيد  يطلع  ان  اب��دا  واملقبول  املعقول  من 
رئيس اجلمهورية على تفاصيل امللف من خال 
الشاشة الصغيرة.  انه ملف امني خطير مرتبط 
بشكل كبير بامللف السياسي، فكيف جتيز جهة 
ما التعامل معه بعيدا عن علم بقية اجلهات 
السياسية  وعبر وسائل االعام والفضائيات؟.  
من  ن��وع  حتقيق  ال��ى  البعض  سعي  خامسا: 
اجل  من  اول��ى  كخطوة  االط��راف  بني  الصلح 
عشائري  خاف  القضية  وك��أن  امللف،  اغ��اق 
ميكن ان ينتهي بعدة رؤوس من االغنام او 
االبل.  سادسا: توظيف كل االطراف السياسية 
امللف للدعاية احلزبية تارة، ولتصفية احلسابات 
الشخصية تارة اخرى، وللتصعيد االعامي تارة 
ثالثا، والثارة الفتنة في املجتمع العراقي تارة 
رابعة، وهكذا.  سابعا: وان اخشى ما يخشاه 
العراقيون هو ان يتم التعامل مع هذا امللف 
اخلطير بطريقة جتارية بحتة، تبيع وتشتري 
فيه كل االطراف السياسية با استثناء، ومن 
ثم يتم )لفلفة( املوضوع بأكمله، وكأنه، ال من 
شاف وال من درى، كما حصل فيما مضى مع 
كل ملفات االرهاب التي كان يتبني ان وراءها 
حزب  او  نيابية  كتلة  زعيم  او  مسؤول  يقف 
القضاء  تراجع  من  اخلشية  ثامنا:  سياسي.  
مختلفة،  سياسية  ضغوط  حتت  مذكرته  عن 

وقفة  دون  من  مير  ال  ان  يجب  ال��ذي  االم��ر 
فاما  العراقي،  الشعب  كل  قبل  من  مسؤولة 
يعاقب  ان  فيجب  صحيحة،  التهم  تكون  ان 
القضائية  واالص��ول  القانون  حسب  اجلاني 
املعمول بها، فامللف خطير جدا، ال يحق الحد 
التهاون فيه، والبد من ان يضرب القضاء بيد 
من حديد على راس كل من يحاول العبث بأمن 
مرؤوسا،  ام  كان  رئيسا  الناس،  ودماء  البلد 
او ان تكون غير صحيحة، فيجب ان ينال من 
بتهمة  العادل  ج��زاءه  االع��ام  الى  بها  دفع 
ألغراض  والقضاء  اجلرمية  وتسخير  التشهير 
حزبية.  تاسعا: تصدي االجهزة االمنية إلدارة 
ان  يجب  اذ  للغاية،  خطير  امر  وه��ذا  امللف، 
باالجهزة  دخل  وال  فقط،  القضاء  امللف  يدير 
االمنية في مثل هذا امللف اخلطير اال بقدر ما 
يطلبه القضاء منها.  انه المر خطير للغاية، ان 
يكون امللف االمني محاصص ويعتمد الشراكة 
املسمار  مبثابة  ذلك  الن  الوطنية،  واملصاحلة 
كانت  لو  عاشرا:  العدالة.   نعش  في  االخير 
الدولة العراقية اجلديدة قد التزمت مبفهوم 
يا  حياة  القصاص  في  }ولكم  الكرمية  االية 
اولي االلباب لعلكم تتقون{ ملا شاهدنا الذي 
يحصل اليوم.   ان القصاص هو الذي يحمي 
حياة العملية السياسية وهو الذي يحمي حياة 
الناس وهو الذي يحمي حياة البلد، وهو الذي 
العابثني،  عبث  من  اجلديد  ال��ع��راق  يحمي 
ولكن، عندما يتهاون القضاء مع االرهابيني 
واحملاصصة،  الوطنية(  )املصاحلة  بذريعة 
سنشهد  بالتأكيد  فاننا  ذلك،  وغير  وامل��دارة 
ما هو اسوأ.  لو ان السيد رئيس اجلمهورية 
القصاص  ق���رارات  كل  على  ص��ادق  قد  ك��ان 
حال صدورها من قبل القضاء بحق املجرمني 
شهدنا  ملا  بالدم،  واملتورطني  واالرهابيني 
ال  الشنيعة  االخطاء  ان هذه  اليوم.   نراه  ما 
العراق  مستقبل  على  االطمئنان  على  تشجع 
يلزم  ولذلك  السياسية،  والعملية  اجلديد 
اجلميع ان يعيدوا النظر في طريقة تعاملهم 
مع االزمات، واال فالعراق على كف عفريت.  ان 
الطاغية  طريقة  عن  متيزنا  ال  الطريقة  هذه 
نسعى  ونحن  القضاء،  مع  تعامله  في  الذليل 
لبناء عراق جديد، العدل فيه هو اساس احلكم 
والسلطة، وليس التهم والشائعات واملتاجرة 
ان  سياسية.   كأداة  واجلرمية  الناس،  بدماء 
العدل ال يتحقق اال بالقضاء املستقل، بعيدا 
الدعاية  وضجيج  االعامية  امل��ه��ات��رات  ع��ن 
السياسية  واحملاصصات  االمنية  واملؤسسة 
الدينية  واحل����روب  احل��زب��ي��ة  وامل��ش��اج��رات 

واملذهبية واالثنية.

كرمي الوائلي

في  السابقة  احلكومات  استبداد  ضحايا 
الشخص  ه��ذا  ضلوع  يستبعدون  ال  ال��ع��راق 
في  السياسية  العملية  ش��رك��اء  م��ن  ذاك  او 
ذلك  في  املقبول  والفيصل  ارهابية  عمليات 
الدميقراطية  البلدان  كل  وفي  القضاء.  هو 
يحال  باالستقالية  القضاء  بها  يتمتع  التي 
وال  مختلفة  بتهم  القضاء  الى  الساسة  كبار 
ان  غير   ، بلدانهم  ملؤسسات  انهيارا  ذلك  يعد 
ذات  البلدان  في  متفاوته  بنسب  يختلف  ذلك 
الفتية ومنها على وجه  الدميقراطية  التجربة 
اية  اتهام  فأن  ذلك  وعلى   ، العراق  التحديد 
االمور  الفساد من  او  االرهاب  شخصية بتهمة 
يحتاج  وال  الدميقراطية  النظم  في  العادية 
االعام  خال  من  نفسه  عن  الدفاع  الى  املتهم 
الى  التهم  وكيل  والوعيد  التهديد  واط��اق 
اآلخرين والتحريض على قتل املواطنني العّزل 
 ، املشني  الفعل  بهذا  اخلصم  اتهام  ثم  ومن 
وما يجب على املتهم فعله هو الوقوف بثبات 
يكون  براءته  اثبت  واذا  القضاء  امام  واتزان 

قد فاز بثقة العراقيني واحترامهم .
وفي العراق حتتاج ادارة الباد الى الكثير 
اطراف  من  سيما  وال  والتمحيص  التحقق  من 
التي توصف  الكتلة  الوطني( وهي  )التحالف 
باحلاكمة ، وليس من احلكمة ان تثار االزمات 
خاطئ  توقيت  وفي  واحدة  دفعة  العراق  في 
والفساد  اجلماعية  االب��ادة  جرائم  وان  خاصة 
واالغتيال السياسي ال تلغى بالتقادم ، وهناك 
ما يكفي من الوقت امام احلكومة لفتح امللفات 
الواحد تلو االخر وبالتزامن مع تطورات الفاعل 
اثارة  ان   . املناسبة  وبالتوقيتات  السياسي 
بعض امللفات في هذا الوقت بالذات من شأنه 
ان يبعث برسائل خاطئة الى مختلف اجلهات 
العراق قد  االمريكي من  االنسحاب  خاصة وان 
ينتهي  ان  ك��اد  وم��ا   ، اي��ام  بضع  عليه  مضى 
املؤثرة  االمريكية  اجلهات  من  وكثير   ، بعد 
على  راضية  غير  االمريكي  السياسي  القرار  في 
االقليمي  الوضع  وان  العراق  من  االنسحاب 
 ، العراقية  الراهن ال يساعد على تفهم احلالة 
كما ان اعداء املشروع الوطني العراقي وخصوم 
الدميقراطية في العراق )في الداخل( ما زالوا 
ان  وبأمكانهم  والتأثير  بالقوة  يتمتعون 
حصل  كما  املضادة  االمنية  الصدمات  يوقعوا 

احلكومة  على  وك��ان   ، الدامي  اخلميس  يوم 
ومن  السياسية  العملية  اع��داء  من  تتوقع  ان 
خصومها استغال كل خطأ لصاحلهم وحصول 
جهات  وم��ن  ومتعددة  عنيفة  افعال  ردود 
االخيرة  االرهابية  الهجمات  وكانت   ، مختلفة 
التي فاق عديدها 12 تفجيرا وبتوقيت منسق 
ان هناك  الى  تشير  منتقات بقصدية  وامكنة 
املعدة  التدميرية  الوسائل  من  كبيرا  مخزونا 
اجلهات  وان  بعينه  سياسي  لظرف  مسبقا 
عن  تنم  بعناية  اعدتها  قد  التي تقف خلفها 
عالية  ومتحرك مبرونة  محترف  تنظيم  وجود 
ومتغلغل في كل املنظومات املدنية والعسكرية 
انها  الراهنة  لازمة  املتأنية  القراءة  وتفيد 
اط��راف  م��ن  حتريضية  مبفاعيل  ضخت  ق��د 
داخلية وخارجية وانها مفتوحة نحو تطورات 

وتداعيات تستنفد كل مخزونها املضاد . 
وسياسية  امنية  تداعيات  من  حصل  وما 
جاءت  الدامي  اخلميس  ي��وم  ذروتها  بلغت 
الى  ال��وزراء  رئيس  السيد  بها  قام  زيارة  بعد 
الواليات االمريكية املتحدة ، وعلى خلفية فتح 
من  االتهامات  انطلقت  عنها  املسكوت  امللفات 
الصحافة االمريكية مصورة االحداث على اساس 
 ) شيعية  )حكومة  هناك  ب��أن  يفيد  مختلق 
)لتهميش  االم��ري��ك��ي  االن��س��ح��اب  استغلت 
السياسية  التحليات  ، وبعض  السنية(  االقلية 
ذهبت الى ان املالكي قد تلقى الضوء االخضر 
اخلروقات  ملفات  بفتح  االمريكي  اجلانب  من 
التي تورطت بها شخوص مشاركة في العملية 
التريث  املالكي  السيد  بأمكان  وكان  السياسية 
الى حني اثبات قدرة االجهزة االمنية العراقية 
على ضبط الوضع االمني الى حد ال يهتز معه 
ال  ملفات  بفتح  البدء  ملجرد  االمني  االستقرار 
عدم  ال��وزراء  رئيس  على  وكان  من فتحها  بد 
بأنتهاج  تتهمه  التي  للتقوالت  فرصة  اعطاء 
ان  مع  السني(  املكون  ضد  )مبيته  سياسة 
بعض الشخوص املشاركة باحلكومة من املكون 
املرحلة  ه��ذه  في  السنة  ميثلوا  ال  قد  السني 
الوطنية  بالعناصر  وث��ري  كبير  مكون  وهم 
ان  البعض من  اليه  ما ذهب  الى  ولو ذهبنا   ،
االس��راع  على  شجع  من  هو  االمريكي  اجلانب 
فأن  والفساد  االمنية  اخلروقات  ملفات  بفتح 
حدثت  امريكية  سياسية  بكمائن  يذكرنا  ذلك 
تغيير  الى  ادت  العالم  من  متعددة  بلدان  في 

حكومات وحكام !. .

ينفذ   ، سعود  آل  اسرة  مخابرات  تديرها  التي  االعام  وسائل  وخاصة  العربي،  االعام 
اجندات النظام السياسي العربي الفاسد الذي يخشى العراق اجلديد لعدة اسباب، تقف على 
رأسها:  اوال، خشية النظام السياسي العربي الفاسد، وحتديدا نظام القبيلة احلاكم في دول 
اخلليج، من الدميقراطية الناشئة التي تنمو بتؤدة واستقرار في العراق منذ سقوط الصنم 
في التاسع من نيسان عام 2003 وحلد االن.  ثانيا: خشيتهم من العراق املستقل القوي اذا ما 
وقف على قدميه، عندما يخلو من اي تواجد عسكري اجنبي، اميركي حتديدا، ودخول اتفاقية 
التنفيذ، ما  املتحدة حيز  الواليات  الصداقة والتعاون بينه وبني  االطار االستراتيجي لعاقة 
سيمكن العراق من النهوض بنفسه وعلى مختلف االصعدة، ومبا نص عليه االتفاق املذكور.  
ثالثا:  فضا عن انهم يخشون العراق اذا ما نهض من كبوته التي مر بها حلد االن بسبب 
السياسات الرعناء التي ظل نظام الطاغية الذليل صدام حسني يتبناها طوال اكثر من ثاثة 
الطائفية  اعقبه من ظروف عملية اسقاطه والعنف واالرهاب واحلرب  الزمن، وما  عقود من 
الفاسد  العربي  السياسي  النظام  من  املدعومة  والتكفيرية  املتطرفة  اجلماعات  قادتها  التي 
اية  على  العراق  مصالح  نقدم  ان  كعراقيني  علينا  ان  التغيير.   اعقبت  التي  السنني  طوال 
مصالح اخرى، من دون ان يعني ذلك بالضرورة تقاطع املصالح مع االخرين حد اخلصام ابدا، 
فللعراق مصالح متبادلة مع جل االطراف االخرى، االقليمية منها والدولية، باستثناء بعضها 
الذي يسعى الى تدمير العراق بسبب التناقض القائم بني نوعية النظام السياسي القائم في 
العراق وذلك القائم في مثل هذه االطراف، وعلى رأسها طبعا اململكة العربية السعودية التي 

ترفض التعامل مع العراق بايجابية، السباب طائفية واخرى سياسية.  
 ، النواب  مجلس  جلسات  مبقاطعة  السياسية  القوى  بعض  ق��رار  فأن  آخ��ر،  جانب  من   
واحلكومة، جاء في مرحلة وتوقيت حساس وبدا وكأنه  احتجاج على اكتمال انسحاب القوات 
العراق  صدر  على  جاثما  االحتال  يبقى  ان  يريد  هوالء  بعض  وكأن  العراق،  من  االميركية 
كما حصل ابان االحتال البريطاني للعراق عام 1917 والذي استمر الى العام 1958، وهي املدة 
التي كانت تلك القوى السياسية واخواتها حتكم الدولة العراقية اثر تأسيسها في العام 1921 
في اطار ما يعرف باتفاق )كوكس  النقيب( القائم على اساس التمييز الطائفي والعنصري 
البغيض.  ان قرار املقاطعة هذا ،خطأ صدر في الوقت اخلطأ، فالعراق اليوم مير بأدق ظرف 
واكثر املراحل حساسية، مع اكتمال انسحاب القوات االجنبية منه، فكيف سمحت هذه القوى 
لنفسها بان تفتعل كل هذه االزمة السياسية مع بقية الكتل السياسية في الوقت الذي يحتاج 
العراقيون  الفرقاء من اجل ان ينجح  البلد الى االنسجام والتعاون وشد الظهر بني كل  فيه 
في حتمل اعباء املسؤولية التاريخية التي اوكلت اليهم في ظل مرحلة جديدة سيتمتع فيها 
العراق بكامل سيادته واستقاله؟.  لقد كان العراقيون ينتظرون من هوالء  على االقل بياناً 
سياسيا ايجابيا يطمئنهم ويتعهد لهم بالوفاء لتضحياتهم وصبرهم الذي انتج االنسحاب، 
او  العام،  الصالح  البرملان تصب في  او تشريعات جديدة يتبناها  لم نقل مبشروع جديد  اذا 
بخطة عمل حكومية جديدة او بأي شيء ايجابي يأخذ بالعراق الى االمام، اما ان يتخذ مثل 
هذا القرار السلبي بكل املعاني وفي هذا الظرف احلساس، فان ذلك ال ميكن الحد ان يهضمه 

او يبرره او يتفهمه باي شكل من االشكال.
احلساسة،  املنعطفات  في  السياسية  الكتل  قرارات  الى  ينتبهوا  ان  العراقيني  على  ان   
يريد اخلير  وليميزوا بني من  وليعرفوا صديقهم من عدوهم،  الطيب،  ليميزوا اخلبيث من 
لانقضاض  الفرص  يتحني  من  وبني  اجلديد،  العراق  ينجح  ان  اجل  من  يعمل  وانه  للعراق 
على العملية السياسية برمتها العادة البلد الى سابق عهده يحكمه البعض في اطار التمييز 
، وسياسة شن احلروب العبثية وغيرها من النماذج سيئة الصيت التي امتأل بها العراق في 
ظل النظام الشمولي البائد.  انها املواقف السياسية التي يلزم على الشعب العراقي مراقبتها 
بدقة ليميز بني ماهو وطني منها وماهو  مرتبط باجندات ، او انها على اقل تقدير مواقف 

ارجتالية وانفعالية بعيدة عن احلكمة والرشد ، ال تصب في مصلحة العراق.

علي حسني عبيد

بعد  م��ا  مرحلة  ف��ي  ال��ع��راق  سيتغّير  ه��ل 
السؤال  هذا  حاله؟  على  سيبقى  أم  االنسحاب، 
عاقة  لهم  أن��اس  م��ن  سمعته  ب��ل  ج��دا،  وارد 
السياسة بقدر  بالسياسة، ومن آخرين ال تهمهم 
أن  يعني  ه��ذا  األف��ض��ل،  نحو  حياتهم  حتسني 
ثمة اهتماما شاما من لدن العراقيني كافة، مبا 
االمريكي،  االنسحاب  بعد  ما  عراق  إليه  سيؤول 
البلد  هذا  ص��ورة  ستبقى  هل  يتساءل،  والكل 
ستتغير،  أنها  أم  االح��ت��ال،  ظل  في  هي  كما 
التغيير،  وحتمية  بأهمية  االجابة  كانت  واذا 
أفضل مما  العراق  يجعل  ذلك مبا  فهل سيحدث 
عديدة  تساؤالت  االحتال؟.  زمن  في  عليه  كان 
تطرح نفسها، أمام السياسيني أوال، خاصة القادة 
جميع  ع��ن  ستجيب  الوقائع  أن  والب��د  منهم، 
مطلوب  لذا  الشأن،  بهذا  املطروحة  التساؤالت 
وفي  االنسحاب،  بعد  ما  مرحلة  في  القادة  من 
أوائل ساعاتها وأيامها، أن يعملوا على تكريس 
املنهج الدميقراطي في بناء العراق اجلديد، أي 
هذا  يتخذ  أن  وينبغي  االحتال،  بعد  ما  عراق 
أوضح  مبعنى  وفعليا،  حقيقيا  طابعا  التكريس 
أن الدميقراطية لن تترسخ بالكام وحده، فلقد 
حتدثنا كثيرا عن الدميقراطية في زمن االحتال، 
وقيل في هذا املجال الكثير وُكتب وُنشر الكثير 
والسياسية  االعامية  الندوات  وأقيمت  ايضا، 
الدميقراطية  م��ف��ردة  أن  ل��درج��ة  وامل��ؤمت��رات، 
من  فيهم  مب��ن  اجل��م��ي��ع،  ألسنة  على  ت���رددت 
فاجلميع  واجلوع،  واجلهل  الفقر  قعر  في  يقبع 
نعاني  نزال  ال  لكننا  الدميقراطية،  لفظة  أتقن 
على  املنهج  هذا  تطبيق  في  كبيرة  نواقص  من 
والسؤال  عموما،  واحلياتي  السياسي  واقعنا 
في  عليه  هو  كما  احلال  سيبقى  هل  هنا  املهم 
أم سيرتقي  س��وءا،  س��ي��زداد  أم  اجل��ان��ب،  ه��ذا 
السياسيون العراقيون في ظل االستقال الكامل، 
لكي يتحول البلد الى الدميقراطية والتحرر لفظاً 

وجوهراً؟.
او  ق��ادة  ذل��ك،  ع��ن  السياسيني  سألنا  إذا 
واضحة،  و  سريعة  االج��اب��ة  ستكون  غيرهم، 
الدميقراطي  ال��ع��راق  ح��ال  أن  اجلميع  سيقول 
االحتال،  زمن  في  عليه  كان  عما  أفضل  سيكون 
ولكن الكام وحده لن يصلح كبرهان أو دليل، ما 
الوقائع على االرض، إذ هناك عامات  لم تدعمه 
نراها  أن  يجب  الدميقراطي  الترسيخ  على  دالة 
للسلطة،  السلمي  التداول  مبدأ  منها  ونلمسها، 
فينبغي على جميع السياسيني العراقيني االميان 
واالمي��ان  وج��وه��را،  لفظا  املبدأ  بهذا  القاطع 

زمن  الى  أي  الوراء،  الى  العودة  باستحالة  التام 
االنقابات والسطو على السلطة بالقوة الغاشمة، 
وهناك  اق��ت��راع،  وصناديق  انتخابات  فهناك 
مؤسسات دولة ينبغي احلفاظ عليها وتدعيمها 
من لدن اجلميع. كما أننا نحتاج في عراق ما بعد 
االنسحاب، الى التطبيق الكامل ملبدأ الفصل بني 
املنهج  على  احلفاظ  يكفل  مبدأ  ألنه  السلطات، 
من  والعراقيني،  العراق  سيقي  الذي  التحرري 
أننا نحتاج  السياسي، كما  دّوامة عدم االستقرار 
احلريات  مبدأ  ضمان  ال��ى  اجلديد  عراقنا  في 
وسواها،  الفردية  احلقوق  واحترام  وحمايتها، 
فهي العامة االشد داللة على املنهج الدميقراطي 
وما  احملتل،  بخروج  فرحنا  حني  وألننا  الراسخ، 
رافقه من ظواهر ال تنتمي للمنهج الدميقراطي، 
فإننا نتأّمل ونطالب بإفشال االحتال الداخلي، إذ 
ونتخلص  اخلارجي  االحتال  نطرد  أن  فائدة  ما 
الداخلي،  منه، ونبقى سجناء في سجن االحتال 
وهنا  احل��ق��وق،  وم��ص��ادرة  بالتهميش  ممثا 
اجلهاد  عن  )ص(  الكرمي  رسولنا  كام  يحضرني 
االصغر واجلهاد االكبر، فخروج االحتال بالنسبة 
للعراقيني هو اجلهاد االصغر، أما اجلهاد األكبر 
التام على االحتال الداخلي، ممثا  فهو القضاء 
في  تنتشر  التي  واملافيات  والعصابات  بالفساد 
مفاصل عديدة للدولة، كما أننا بحاجة للقضاء على 
ظاهرة التزاوج بني املال والسلطة، إذ أينما ُوجدت 
السلطة ُوجد املال وبالعكس، فهذه الظاهرة التي 
منت وتصاعت في ظل االحتال اخلارجي، ال نريد 
ألن  االنسحاب،  بعد  ما  عراق  في  االستمرار  لها 
بقاءها مجددا، يعني أننا انتقلنا من احتال الى 
آخر أكثر خطورة على العراق والعراقيني جميعا. 
وأخيرا البد أن نربط بني خروج االحتال وضرورة 
عشنا  اننا  اوضح  مبعنى  اخلدمات،  ملف  حتسني 
في السنوات التسع املاضية واقعا خدماتيا بائسا، 
خال  من  الدميقراطي  املنهج  نكرس  أن  وعلينا 
حتسني هذا امللف، لكي تختلف الصورة واجلوهر 
العراقيون  فيشعر  االحتال،  ابان  عليه  كانا  عّما 
وآخر  محتل،  عراق  بني  الكبير  باالختاف  فعا 
األمر  وهذا  االجنبي،  االحتال  ربقة  من  تخّلص 
جميع  لها  يتنّبه  أن  يجب  التي  االم��ور  أهم  من 
املواطن  ألن  وغيرهم،  قادة  العراقيني  الساسة 
اجلديد،  الواقع  في  سيحدث  ما  يراقب  العراقي 
بني  يقارن  وسوف  االنسحاب،  بعد  ما  واقع  أي 
ما  وبني  االحتال  زمن  في  ذاكرته  اختزنته  ما 
سيؤول إليه العراق في ظل قيادته الوطنية، التي 
ينبغي أن تقوده الى مرفأ احلرية والرفاه واالمن 
واالستقرار، وهو مطلب جماهيري ال يزال بعيدا، 

في أدراج القادم، أو في واقع ما بعد االحتال.

الدم .. عندما يكون جتارة

لهذا يخشون العراقالعراق وأبعاد ما بعد االنسحابحذار من الكمائن السياسية!
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يونس املوسوي

حيوان  اإلنسان  أن  املنطق  أه��ل  يقول 
ن��اط��ق، وه���و مب��ع��ن��ى أن���ه ي��ت��ف��وق على 
احليوانات مبرتبة واحدة هي امتاكه للعقل، 
وهل  دائ��م��اً؟  صادقة  النظرية  ه��ذه  فهل 
هو  وهل  احليوان؟  من  أشرف  حقاً  اإلنسان 

متفوق عليه في العلم واملعرفة؟
أعلى درجة العلم هي درجة اليقني، فمن 
املعرفة  على  حصل  فقد  اليقني  على  يحصل 
كلها، لكن القليل هم الذين يصلون إلى هذه 
الدرجة وذلك أنها بحاجة إلى خصال ومميزات 
غير متوفره في كثير من الناس، وناحظ أن 
هناك اهتماماً كبيراً من جانب الباري عزوجل 
بطرح هذا املوضوع في قرآنه الكرمي وهناك 
هو  فما  اليقني.  عن  تتحدث  كثيرة  آي��ات 

نصيب اإلنسان من هذا اليقني؟
جند أن هناك تشكيكاً مبقدرة كل الناس 
على الوصول إلى مرتبة اليقني، بل أن الكثير 
من الناس سيصلون إلى مرتبة اليقني في عالم 
اآلخرة حيث الينفعهم يقينهم ولن يزيدهم 
احلياة  فرصة  من  ضيعوه  ملا  وأمل��اً  حسرة  إال 
العمل  سبيل  في  منها  واالستفادة  الدنيا 

لآلخرة.
الذين  أولئك  عن  الكرمي  القرآن  وينقل 

احل��س��رة فيقول  م����رارة  ي��ت��ذوق��ون ط��ع��م 
»يتساءلون َعِن امْلُْجِرِمنَي * َما َسلََكُكْم ِفي َسَقَر 
ُنْطِعُم  َنُك  َولَْم  امْلَُصّلِنَي *  ِمَن  َنُك  لَْم  َقاُلوا   *
 * اِئِضنَي  اخْلَ َم��عَ  َنُخوُض  ا  َوُكّنَ  * امْلِْسِكنَي 
ى َأَتاَنا اْلَيِقنُي«  يِن * َحّتَ ُب ِبَيْوِم الّدِ ا ُنَكّذِ َوُكّنَ

)املدثر، 47-40(.
لقد حتقق اليقني لديهم ملّا شاهدوا عالم 
العذاب،  طعم  وذاقوا  والنار  واجلنة  اآلخرة 
بذلك  أخبرهم  قد  وتعالى  اهلل سبحانه  وكان 
بعذاب  وأنذرهم  اليوم  هذا  من  وحذرهم 
عظيم غير أنهم لم يتيقنوا من ذلك، ولم يقع 

املكذبني  من  فأصبحوا  قلوبهم  في  اليقني 
منوذج  هؤالء  هزوا.  اهلل  آيات  إتخذوا  الذين 
الذين لم يلج اليقني قلوبهم  الناس  من فئة 
ولكم منوذج آخر من عالم احليوان يذكر هم 
اهلل سبحانه وتعالى في قرآنه الكرمي ويقول 
ْيَر َفَقاَل َما ِلَي اَل َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم  َد الّطَ »َوَتَفّقَ
َأْو  َشِديًدا  َعَذاًبا  ُه  َبّنَ َعّذِ أَلُ اْلَغاِئِبنَي*  ِمَن  َكاَن 
َفَمَكَث   * ِبنٍي  ّمُ ِبُسْلَطاٍن  ي  لََيْأِتَيّنِ َأْو  ُه  أَلَْذَبَحّنَ
ْط ِبِه َوِجْئُتَك  ا لَْم حُتِ َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت مِبَ
وقصة  )النمل،22-21(،  َيِقنٍي«  ِبَنَبٍإ  َسَبٍإ  ِمن 
الذي  أن  غير  معروفة،  والهدهد  سليمان 
يهمنا من هذه القصة هو املتعلق مبوضوعنا 
وهو اليقني، فإننا ناحظ أن الهدهد يقول 
بالتأكيد  فهو  يقني،  بنبأ  سبأ  من  جئتك 
يعرف معنى اليقني، وأنه أحاط بشيء يقيني 
إستغرابنا  وإذا جتاوزنا  غيره،  به  يحط  مالم 
حديث الطير عن املعقوالت فأن ما يبعث على 
الهدهد  حديث  هو  وأكثر  أكثر  اإلستغراب 
عن  يتحدث  أن  يستطيع  ومن  اليقني،  عن 
خبراً  ينقل  أن  يستطيع  الذي  ومن  اليقني؟ 

صادقاً 100% من دون زيادة أو نقصان؟
ومواقع  الفضائية  القنوات  نتابع  لو 
االنترنت جند كًا ينقل اخلبر او املعلومة بشكل 
مختلف، فيزيد باخلبر وينقص فيه، وإذا حدث 
شيء في املدينة كانفجار أو غيره وحاولت أن 
ستجد  العيان  شهود  لدى  اخلبر  عن  حتقق 
أن كل واحد منهم يتحدث عن اخلبر بشكل 

مختلف 
ع����������������ن 

الشخص اآلخر.
الهدهد  أن  غير 

سليمان  اهلل  نبي  قصة  في 
يشوبها  ال  كاملة  خبرية  بقصة  جاء 

غيرت  التي  القصة  زيادة، هذه  أو  أي نقص 
مجرى تاريخ أمة، ومملكة كانت تعبد األوثان، 
الهدهد  ذلك  بفضل  التوحيد  إلى  فتحولت 
إيصال  ف��ي  ال��رس��ول  دور  ميثل  ك��ان  ال��ذي 
ويدفعه  السام  عليه  سليمان  إل��ى  الرسالة 
تغيير  في  يساهم  تاريخي  موقف  تبني  إلى 
وكان  يقني،  على  الهدهد  كان  فقد  أمته. 
اإلنسان شاكاً ومرتاباً ولم يستقر على حقيقة 
والنار  اجلنة  وج��ود  إلى  نفسه  تطمئن  ولم 
واحلساب والكتاب، ولو كان متيقناً من ذلك 
تقع  التي  اجلرائم  كانت حتصل كل هذه  ما 

يومياً في العراق وفي العالم أجمع.
وهناك رابطة عميقة بني سلوك اإلنسان 
فالتفاخر  اآلخرة،  بعالم  يقينياته  ومستوى 
بالكثرة واألوالد واملال إمنا هو نابع من جهل 
اإلنسان بحقيقة الدنيا وكونها زائلة ومتاعها 
ى  َكاُثُر * َحّتَ قليل فيقول عّز إسمه »َأْلَهاُكُم الّتَ
َكّاَ  ُثّمَ   * َتْعلَُموَن  َسْوَف  َكّاَ   * امْلََقاِبَر  ُزْرمُتُ 
اْلَيِقنِي  ِعْلَم  َتْعلَُموَن  لَْو  َكّاَ  َتْعلَُموَن *  َسْوَف 
َها َعنْيَ اْلَيِقنِي«  ِحيَم * ُثّمَ لََتَرُوّنَ * لََتَرُوّنَ اجْلَ

)التكاثر،7-1(.
إذن.. لن يصل اإلنسان إلى حالة اليقني 
العلم  يشاهد  ذلك  عند  اجلحيم،  يرى  حتى 
بعني اليقني ويتأكد من كل ما جاء على لسان 

الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم.
كل  داخل  في  التكذيب  من  نسبة  هناك 
وحجم  مستوى  هي  النسبة  وه��ذه  إنسان، 
مستوى  فبنفس  الدنيا،  احلياة  في  ذنوبه 
التكذيب  م��ن  نسبة  ه��ن��اك  ال��ذن��وب  ه��ذه 
كان  ولو  والنار،  وباجلنة  وبالغيب  باآلخرة 
عالم  إلى  بالنسبة  اليقني  عني  لديه  اإلنسان 
واحلساب  والبعث  والنار  اجلنة  من  اآلخ��رة 
يهم  ألن��ه حني  ق��ط،  واح��دا  ذنبا  أذن��ب  ما 
حقيقة  اليقني  بعني  له  تترائى  باخلطيئة 
من  يشاهده  ملا  خطيئة  عن  فيرتدع  اجلحيم 

الهول وما ياحظه في نفسه من الفزع. 
من هنا حّث القرآن الكرمي اإلنسان املؤمن 
أن يبحث عن اليقني حتى يستطيع أن يثّبت 
نفسه على طريق اإلميان، وكيف يفعل ذلك 

والقلب 
م��ت��ق��ل��ب 
ب����ني ال���ه���وى 
واإلمي��������ان، ف��م��رة 
إلى  ومرة  هذا  إلى  ينجذب 
يعيد  أن  يستطيع  لكنه  ذاك.. 
طريق  عن  القلب  لهذا  والثبات  اإلستقرار 

حتصيل اليقني فكيف يتحصل اليقني؟
في  أتى  وقد  بالعبادة  اليقني  ويحصل 
َيْأِتَيَك  ى  َحّتَ ��َك  َرّبَ »َواْع��ُب��ْد  العزيز  الكتاب 
موجه  اخلطاب  وهذا   )99، )احلجر  اْلَيِقنُي« 
إلى الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم 
غير أنه يشمل البشرية جمعاء، واملؤمنون هم 
حتى  اآلي��ة  بهذه  بالعمل  غيرهم  من  أول��ى 
وأن  إلميانهم،  والثبات  اإلستقرار  يكسبوا 
يروا األشياء بعني حديدية تعبر كل احلواجز 
اإلنسان  أم��ام  وضعت  التي  املادية  واملوانع 

لتحجب رؤيته عن عالم اآلخرة.
من هنا ندرك أن الدرجة اليقني هي أعلى 
الذي يحظى بها هو  من درجة اإلميان، وأن 
القرآن  به  ما جاء  الواقع على يقني بكل  في 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األعظم  والرسول  الكرمي 
يراها  وكأنه  النار  عن  يتحدث  فهو  وسلم، 
ويذكر اجلنة وكأنه يرى أشجارها وقصورها 
ما حتتويه من  وإلى  إليها  وحورها ويشتاق 

اخلير والسعادة.

إعداد / زكي الناصر

في  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ق���راءة  بركة  إن 
اخلير  ففيها  متعددة؛  أبعاد  لها  البيت 
إال  ب��ه اإلن��س��ان  ال��ذي ال يحس  امل��ع��ن��وي، 
الذي  املادي  اخلير  وفيها  وقلبه.  بإميانه 
يجده صاحب املنزل من كثرة األرزاق ودفع 
الروايات عن  الفقر والباء. وتعبير بعض 
اجلانب املعنوي، من أن البيت ُيضيء ألهل 
ليث  عن  جاء  كما  ذلك،  على  دليل  السماء 
ابن أبي سليم، رفعه قال: قال النبي االكرم 
القرآن،  بتاوة  بيوتكم  )ن���وروا  )ص(: 
اليهود  فعلت  كما  قبوراً،  تتخذوها  وال 
والبيع،  الكنائس  في  صلوا  والنصارى، 
فيه  كثر  إذا  البيت  فإن  بيوتهم.  وعطلوا 
أهله،  واتسع  خيره،  كثر  ال��ق��رآن،  ت��اوة 
جنوم  تضيء  كما  السماء،  أله��ل  وأض��اء 

السماء ألهل الدنيا(. 

فوائد مادية
املعروفة،  املعنوية  الفوائد  جانب  الى 
فان لقراءة القرآن الكرمي في البيت فوائد 
مادية ايضاً، من قبيل دفع الشياطني وحول 
ذلك وردت الروايات العديدة، منها ما جاء 
عن ابن القداح عن أبي عبد اهلل الصادق )ع( 
الذي  البيت  )ع(  املؤمنني  أمير  )قال  قال: 
فيه،  عزوجل  اهلل  ويذكر  القرآن،  فيه  يقرأ 
وتهجره  املائكة،  وحتضره  بركته،  تكثر 
كما  السماء  أله��ل  وي��ض��يء  الشياطني، 
البيت  وإن  األرض.  ألهل  الكواكب  تضيء 
عز  اهلل  يذكر  وال  القرآن،  فيه  يقرأ  ال  الذي 
املائكة،  وتهجره  بركته،  تقل  فيه،  وجل 
الرضا  االم��ام  وعن  الشياطني(.  وحتضره 
)اجعلوا  قال:  النبي )ص(  إلى  يرفعه  )ع( 
لبيوتكم نصيباً من القرآن، فإن البيت إذا 
ُقرئ فيه، يسر على أهله، وكثر خيره، وكان 
سكانه في زيادة. وإذا لم يقرأ فيه القرآن، 
وكان سكانه  خيره،  وقل  أهله،  على  ضيق 

في نقصان(.
والبركة تتعدى وجود املصحف الشريف 
في البيت، فإنه يطرد الشياطني، كما جاء 
عن الصادق عن أبيه )ع(: أنه كان يستحب 

أن يعلق املصحف في البيت، يتقى به من 
الشياطني، قال : ويستحب أن ال يترك من 
القراء ة فيه. عن حماد بن عيسى عن جعفر 
عن أبيه عليهما السام قال: )إني ليعجبني 
البيت مصحف، يطرد اهلل به  أن يكون في 
النبي  إلى  يرفعه  )ع(  وعنه  الشياطني(. 
)ص( قال: )ليس شيء أشد على الشيطان، 
واملصحف  نظراً،  املصحف  في  ة  القراء  من 

في البيت يطرد الشيطان(.
ول��ع��ل ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال���ق���راءة في 
األخطاء  اإلنسان  ليتجنب  جاءت  املصحف، 
كانت  قدمياً  وأنه  خصوصاً  والتحريفات، 
ج���داً،  وقليلة  مخطوطة  ال��ق��رآن  ن��س��خ 
فالتساهل بعدم القراءة في املصحف يوقع 
ونقصان،  وزيادة  حتريفات،  في  املسلمني 
ويذهب  اإلس��ام��ي��ة،  ب��األم��ة  يضر  وه��ذا 
بقدسية القرآن الكرمي، لذلك جعل القراءة 
الداعي:  عدة  في  جاء  عبادة.  املصحف  في 
عن إسحاق بن عمار قال: قلت ألبي عبد اهلل 
الصادق)ع(: جعلت فداك إني أحفظ القرآن 
عن ظهر قلب، فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل، 
أو أنظر في املصحف؟ قال: فقال لي: ال، بل 
اقرأه وانظر في املصحف، فهو أفضل. أما 

علمت أن النظر في املصحف عبادة.
لقراءة  امللموسة  امل��ادي��ة  اآلث��ار  وم��ن 
في  القارئ  يحفظ  أن  هو  الكرمي  القرآن 
بصره، فعن أبي عبد اهلل الصادق )ع( قال: 
ببصره، وخفف  ُمتع  املصحف  قرأ في  )من 

عن والديه، ولو كانا كافرين(.

القراءة واالرتقاء في اجلنان
أعمال  حسب  متفاوتة  درج��ات  للجنة 
ال��ق��رآن الكرمي  اإلن��س��ان. ومب��ا أن ق��راءة 
ق��راءت��ه،  ف��ي  الصاحلة  األع��م��ال  أه��م  م��ن 
ومدارسته، والتفكر فيه، فهو سبب لكثرة 
درجات  فتعلو  السيئات،  ومحو  الثواب، 
ليله،  وسهر  قراءته،  لكثرة  للقرآن  القارئ 

وصبره في احلر على مازمته.
أبي  عن  بسنده  الكليني  الشيخ  روى 
الباقر )ع( قال: )يجيء القرآن يوم  جعفر 
ص��ورة،  إليه  منظور  أحسن  في  القيامة 
فيمر باملسلمني فيقولون: هذا الرجل مّنا، 
فيجاوزهم إلى النبيني فيقولون: هو منا، 
فيجاوزهم إلى املائكة املقربني فيقولون: 
العزة  رب  إل��ى  ينتهي  حتى  م��ن��ا،  ه��و 
فان  بن  فان  رب!..  يا  فيقول:  عزوجل 
دار  في  ليله  وأسهرت  ه��واج��ره،  أظمأت 
الدنيا، وفان بن فان لم أظمئ هواجره، 
وتعالى  تبارك  فيقول  ليله.  أسهر  ول��م 
فيقوم  منازلهم..  على  اجلنة  أدخلهم   :
ارق..  و  اقرأ   : للمؤمن  فيتبعونه، فيقول 
رجل  كل  يبلغ  حتى  ويرقى،  فيقرأ   : قال 

منهم منزلته التي هي له فينزلها.
وعن علي بن احلسني )ع( قال : )عليك 
بالقرآن، فإن اهلل خلق اجلنة بيده، لبنة من 
ذهب، ولبنة من فضة، جعل ماطها املسك، 
اللؤلؤ،  وحصباءها  ال��زع��ف��ران،  وترابها 
وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن 
قرأ القرآن، قال له : اقرأ وارق، ومن دخل 
منهم اجلنة، لم يكن في اجلنة أعلى درجة 

منه، ما خا النبيون والصديقون(.

اطالق شبكة 
)البحوث القرآنية و الطب( في ايران

البحوث  معاون  قانعي،  مصطفى  أش��ار 
والتقنية لوزير الصحة االيراني، إلى أن وزارة 
مجال  في  سنوياً  برنامجاً  أع��ّدت  قد  الصحة 
قائاً: سيتم إطاق  والطب  القرآنية  البحوث 
وأش��ار  وال��ط��ب(.  القرآنية  )البحوث  شبكة 
القرآنية والطب  للبحوث  إلى عقد )43( ندوة 
ايران وإقامة  الطبية في  العلوم  في جامعات 
الطبية  العلوم  جامعة  في  اخلتامي  املهرجان 
مبدينة قم املقدسة، قائاً:  قد انطلقت هذه 

احلركة بشكل ملحوظ للغاية وستستمر.
قامت  ق��ائ��اً:  قانعي  مصطفى  وت��اب��ع 
ملواصلة  بالتخطيط  االيرانية  الصحة  وزارة 
برامجها  تعلن  أن  املقرر  ومن  اخلطوات  هذه 
والطب.  القرآنية  البحوث  مجال  في  السنوية 
استمرار  على  الرأي  استقّر  قد  انه  الى  وأشار 
القرآنية(  )ال��ب��ح��وث  وم��ه��رج��ان��ات  ن���دوات 
الدروس  و  والكتب  املجات  تقدمي  ومواصلة 
واضاف:  الباحثني.  الى  التخريج  وشهادات 
البحوث  ندوات  إلى  مقالة  ألف  إرسال  مت  انه 
منها؛  مقالة   114 إختيار  مت  فيما  القرآنية 
والهدف من إرسال هذه املقاالت هو تأسيس 

قناة للبحوث القرآنية والطب.

مسابقات قرآنية في والية )نيو اجنالند( 
االميركية الربيع القادم

من املقرر ان تقام اوائل الربيع من العام 
االميركية  اجن��ان��د  نيو  والي��ة  ف��ي  ال��ق��ادم 
مسابقات  م��ن  ال������)12(  ال����دورة  منافسات 
الكرمي. و املسابقات من تنظيم مركز  القرآن 
)املعصومني عليهم السام االسامي( في هذه 

الوالية االميركية.
موقع  عن  القرآنية  االنباء  وكالة  ونقلت 
على  االع��ام��ي   )Islamic Masumeen(

شبكة االنترنت، ان املسابقات تقام بالتعاون 
في  االيرانية  للجالية  االسامية  املنظمة  مع 
هذه  وتهدف  االميركية.  اجناند  نيو  والية 
املناسبة  الفرصة  اتاحة  القرآنية  املسابقات 
ترجمة  وتعلم  الكرمي  القرآن  حفظ  و  لتاوة 

ومفاهيم القرآن الكرمي.

اطالق نسخة جتريبية ملوقع 
)اتقان نيوز( اخلبري القرآني

)اتقان  ملوقع  جتريبية  نسخة  إطاق  مت 
العاقات  عن  ونقاً  القرآني.  اخلبري  نيوز( 
اإليرانية،  القرآنية  اجلمعيات  الحتاد  العامة 
بغية  القرآني مت تدشينه  املوقع اخلبري  فأن 
القرآنية  والنشاطات  لألخبار  تغطية  األكثر 

اإليرانية.
الراغبني  بامكان  املوقع  هذا  خال  ومن 
 )www.etghannews.ir( موقع  مراجعة 
من  االستفادة  عن  األخبار فضاً  على  لإلطاع 
املوقع  ه��ذا  ويقوم  املوقع.  ه��ذا  إمكانيات 
والثقافية  اإلجتماعية  األخ��ب��ار  بتغطية 

وال��ق��رآن��ي��ة وال��ت��ق��اري��ر وامل��ق��اب��ات 
واملقاالت وغيرها من األقسام اخلبرية.

الدورة القرآنية االولى 
في جامعة الكوفة

حت��ت ش��ع��ار )م��ن أج��ل تعميق 
جامعتنا(،  لطلبة  ال��ق��رآن��ي  ال��وع��ي 
بافتتاح  الكوفة  جامعة  احتفلْت 
املشروع  في  األول��ى  القرآنية  دورتها 
الذي  العراقية،  للجامعات  القرآني 
في  الكرمي  ال��ق��رآن  دار  عليه  أش��رف 
وحضر  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
الكوفة  جامعة  في  أقيم  الذي  احلفل 
الكرمي ومجموعة  القرآن  دار  وفٌد من 
عن  فضًا  املثقفني،  و  األس��ات��ذة  من 
احلضور املتميز ألساتذة جامعة الكوفة 
بآيات  احلفل  ُافتتح  وقد  طلبتها،  و 

من الذكر احلكيم، ثم قراءة سورة الفاحتة على 
أرواح شهداء العراق.

عقيل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئيس  وأك��د 
ضرورة  على  ألقاها  كلمة  خال  احلسني  عبد 
تثقيف الطلبة بالثقافة القرآنية، و أن يشمل 
العراقية،  كّل اجلامعات  القرآني  املشروع  هذا 
كون القرآن الكرمي دستوًرا لإلسام و رسالته 

السماوية.
القرآن  دار  وفُد  قدم  احلفل  ختام  وفي 
الكرمي شهادًة تقديرية لرئاسة جامعة الكوفة، 
بدرع  ال��دار  وفد  الكوفة  جامعة  كّرمْت  وقد 
في  الكرمي  القرآن  دار  لدور  تثميناً  اجلامعة 

رفد احلركة القرآنية و جناحها.

احملفل القرآني 
)مواهب الرحمن( مستمر في البحرين

الذكر  جلمعية  األنشطة  جلنة  واص��ل��ت 
محفلها  الثاني  لألسبوع  بالبحرين  احلكيم 
)املجتبى  مسجد  في  الرحمن  ملواهب  القرآني 
 17 بتاريخ  الظهرين  صاة  بعد  السام(  عليه 
ديسمبر 2011م وتضمنت فقرات احملفل: تاوة 
تيسر  ما  رتل  حيث   ) الصايغ  )أحمد  للقارئ 
من سورة البقرة. وعقب بعده سماحة الشيخ 
)عيسى القفاص( بكلمة تناول فيها موضوع 
املؤمنني  أن  وب���نّيَ  ال��ق��رآن(،  ف��ي  )املعجزة 
يشتاقون لرؤية معاجز األنبياء )كعصا موسى 
أو ناقة صالح (، وسلط الضوء على أهم وأعظم 

املعجزات على اإلطاق املوجودة بني أيديهم 
وهو )القرآن الكرمي معجزة النبي محمد لكونه 

أعظم من معجزات األنبياء السابقني(.
اآليات  أن  وهو  مهم  محور  إلى  وتطرق 
قوله  مثاً  األخاقية،  املشاكل  تعالج  القرآنية 
بها  ليعالج  حسابيه(  م��اق  »إن��ي  تعالى: 
كل  خالق  »اهلل  تعالى:  وقوله  الغفلة،  موضوع 

شيء«، ليعالج مرض احلسد، وشرحها: حينما 
فلن  ش��يء  كل  خالق  اهلل  ب��أن  اإلنسان  يؤمن 
يحسد اآلخرين ألن اهلل هو اخلالق وهو األعرف 

بتوزيع النعم بني اخللق. 
جعفر  حسني  الناشئ  ذل��ك  بعد  وتوجه 
رضي من قرية )جبلة حبشي( لقراءة ما تيسر 
من )سورة النبأ(، وعلق األستاذ حسن اخلباز 
الناشئ  قرأ  األخيرة  الفقرة  على تاوته، وفي 
)س��ورة  سند  قرية  م��ن  اخل��ب��از  حسن  محمد 
سماحة  تفضل  احملفل  نهاية  وفي  الشمس(. 
اإلدارة  مجلس  عضو  القفاص  رض��ي  الشيخ 
جمعية  مؤسسي  أحد  العريبي  ميرزا  واحل��اج 

الذكر احلكيم بتكرمي املشاركني في احملفل.

العثور على اقدم نسخة للقرآن 
باللغة الصينية في شمال غربي الصني

قال باحثو الثقافة االسامية في مقاطعة 
اكتشفوا  انهم  الصني  غربي  شمال  )قانسو( 
الكرمي  للقرآن  الصينية  باللغة  نسخة  اق��دم 
وهي نسخة متت كتابتها بخط اليد في عام 

.1912
العاملية  القرآنية  االنباء  وكالة  واف��ادت 
انه قد عثر الباحثون على نسخة القرآن هذه 
ضمن سجات قدمية مبعهد الثقافة االسامية 
ترجمت  انها  ويعتقد  )النتشو(  بجامعة 
تشونغ(  )ش��ا  قبل  من  الصينية  ال��ى 
االئمة  من  اثنان  وهما  لو(  فو  )ما  و 
البارزين واخلطاطني للغة العربية في 

املقاطعة. 
وما  لو(  فو  )ما  و  )شا(  بدأ  وقد 
وانتهيا   1909 عام  في  القرآن  ترجمة 
من اعمال الترجمة في عام 1912 وفقاً 
وبعد  املعهد.  رئيس  رن  شي  لدينغ 
ذلك نسخ شا النص الصيني في ثاثة 
بشكل  استخدمت  اليد  بخط  كتب 
واسع في النتشو. وقال دينغ: انه مت 
كتابة نسختني اخريني للقرآن الكرمي 
القرن  في  قانسو  في  الصينية  باللغة 
العشرين واليزال دينغ وزماؤه يجرون 
وقال  الثاث  للنسخ  املقارنة  الدراسات 
تطابقا  اكثر  وما  شا  ترجمة  ان  دينغ 
العربية رغم ان اجزاء من  النسخة  مع 

النص الصيني يستخدم في لهجة النتشو.
الى  وي���رى اخل��ب��راء ان االس���ام دخ��ل 
الصني في عهد اسرة تانغ االمبراطورية )618 
م-907م(. اال ان العلماء الصينيني القدماء لم 
الكرمي حينها خشية  القرآن  بترجمة  يقوموا 
املترجم.  النص  وتفسير  نقل  في  اخلطأ  من 

حسبما قال دينغ.

اليقني مع اإلميان
هناك نسبة من التكذيب في داخل كل 

إنسان، وهذه النسبة هي مستوى وحجم 
ذنوبه في الحياة، فبنفس مستوى هذه 
الذنوب هناك نسبة من التكذيب باآلخرة 
وبالغيب وبالجنة والنار، ولو كان اإلنسان 

لديه عين اليقين بالنسبة إلى عالم اآلخرة 
ما أذنب ذنبًا واحدًا قط

بركة قراءة القرآن الكرمي في البيت

من اآلثار المادية 
الملموسة لقراءة 
القرآن الكريم هو 

أن يحفظ القارئ في 
بصره، فعن أبي عبد 
اهلل الصادق )ع( قال: 
)من قرأ في المصحف 

ُمتع ببصره، وخفف 
عن والديه، ولو كانا 

كافرين(

متابعات 
قرآنية
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أنور عّزالدين

الذكر  مفاهيم  خ��ال  من  يتبني  ال��ذي 
وأقوال  الشريفة  النبوية  واالحاديث  احلكيم 
أراد  إذا  االنسان  أن  ؛  السام  عليهم  األئمة 
اجلهل  يتجنب  وان  احلقائق  يكتشف  ان 
العقل  يعرف  ان  إال  عليه  فليس  وال��ض��ال 
أضاء  كلما  إذ  وج��ن��وده،  واجلهل  وج��ن��وده 
العقل نفسه لنفسه، وتنّبه العل�م بذاته لذاته، 
وتوجه االنسان الى قدرته على كشف االشياء 
باحلقائق،  معرفة  ازداد  كلما  ومعرفتها، 

وبالتالي ازداد هدى ويقينا. 
مبا  احلميدة  الصفات  عاقة  هي  ما  ثم 
من  نعهده  ومبا  والعقل،  العلم  من  نعهده 
التكبر  يعتبر  مل��اذا  بل  ؟  والثقافة  املعرفة 
مثا جندياً من جنود اجلهل، وملاذا )التواضع 
من  احللم  وملاذا  العقل(؟  ورأس  العلم  رأس 
والغضب من اجلهل  والتسرع  والعلم،  العقل 
الشريف  احلديث  يربط  ملاذا  بل  ؟  واجلهالة 
السالف الذكر عن االمام الصادق عليه السام 
والسخاء  الكرم  كصفة  االنسان  صفات  بني 
العلم  وب��ني  واحل��ي��اء  والعفاف  وال��ت��وءدة 

والعقل واملعرفة والثقافة وما أشبه ذلك ؟ 

القرآن الكرمي والعقل صنوان
ه��ن��اك ح��ق��ي��ق��ة وج��دان��ي��ة م��ع��روف��ة 
مجهولة  لكنها  ومفرداتها،  بصغرياتها 
مفردات  إن  ؛  آخر  وبتعبير  العام.  باطارها 
وجزئيات هذه احلقيقة معروفة لدى االنسان، 
فإذا ارتبطت هذه املفردات مع بعضها شكلت 
إطاراً عاماً او هيكًا شامًا للفلسفة االسامية 

؛ وفي حقل العلم والوحي بالذات. 
الروحي  الى سموه  ولكي يصل  فاالنسان 
احلضاري  تقدمه  وال��ى  املعنوي،  والتكامل 
سيواجه  وأنه  البد  إليه؛  يتطلع  الذي  املادي 
حني  وهو  العقبات.  من  الكثير  طريقه  في 
يعجز عن جتاوز هذه العقبات، بل والسيطرة 
السمو  ذل��ك  ال��ى  يصل  ان  ميكنه  ال  عليها، 
ف��ي حقل  ذل��ك  ك��ان  س��واء  التقدم،  وذل��ك 
املعنويات ام في حقل احلضارة املادية. وهنا 
تتجلى الرابطة العميقة والوثيقة بني القرآن 
احلكيم والعقل، وبأنهما صنوان ال يفترقان، 
بل هما يتفقان معا على إعطاء االنسان زخماً 
إرادياً هائًا لتجاوز تلكم العقبات والسيطرة 
الى  قدماً  االنسان طريقه  وليشق  بل  عليها، 
قمة الكمال النفسي والروحي من جهة، والى 
قمة التقدم احلضاري املادي من جهة ثانية. 
ثم إن قدرة القرآن احلكيم وقدرة العقل 
وإزالتها  الكأداء  العقبات  تلك  اجتياز  على 
الواضح  الدليل  امنا هي  االنسان،  مسيرة  من 
مدى  على  القاطع  والبرهان  البينة  واحلجة 
سامة  م��دى  وعلى  جهة،  من  ال��ق��رآن  صحة 
آخر، حينما  وبتعبير  أخرى.  من جهة  العقل 
يكون العقل دليلنا الى القرآن ويكون القرآن 
العقل  ف��إن  ؛  العقل  ال��ى  دليلنا  اآلخ��ر  هو 
يهدينا الى أن القرآن من اهلل سبحانه وتعالى، 
أنفسنا،  بالعقل فيبلوره في  والقرآن يذكرنا 

بل يبلور الفطرة في أنفسنا. فهما يلتقيان 
عند مصب واحد ويفجران طاقة االنسان.

ال��ت��ي تعترض  ال��ع��ق��ب��ات  م��اه��ي  ل��ك��ن 
العقبات  هذه  الوحي  يعالج  وكيف  طريقنا، 

ويعطينا القدرة على جتاوزها ؟
العقبة األولى : التأطر بحدود الدنيا 

م��ن اجل��ه��ل مب��ك��ان ان ي��ح��دد االن��س��ان 
إذ  الفانية،  الدنيا  هذه  حدود  ضمن  تفكره 
ان هذا االطار الضيق من التفكر ال ريب انه 
يحصر االنسان في زاوية ال يبصر منها إال ما 
يتصور أنه يحقق له البقاء دون أدنى نظرة 
مستقبلية، فينقاد شاء ام أبى الى متاهات ال 
نتيجة لها إاّل السقوط الى حضيض حب احلياة 
العاجلة، وبالتالي السقوط والتسافل، ولهذا 
رأس  الدنيا  )حب  الشريف:  احلديث  في  جاء 
ثم  ومن  ويصم  يعمي  فاحلب  خطيئة(،  كل 
يتسبب في الكثير من التصرفات التي جترد 
االنسان من انسانيته فلم يعد حينئذ أش�رف 
املخلوقات، ويعجز عندها من ان يدرك انه ما 
القصار  املعدودات  السنني  هذه  ليحيا  خلق 
هذه  ليحيا  خلق  ما  فحسب،  الزمن  عمر  في 
َمَتاُع  »َفَما  يفهم  ان  ويعجز  فقط،  العاجلة 
)التوبة  َقِليٌل«  ِإاّلَ  ِة  اأَلِخ��رَ ِفي  ْنَيا  الّدُ َياِة  احْلَ
/38( بل هو أيضاً يغفل عن اآلجلة ويعجز عن 
فهم معنى اخللود وان هناك حياة أخرى هي 

خير وابقى.
اف��ك��اره  تنحصر  ح��ني  االن��س��ان  ان  ث��م 
ان  آنية، وحني يتصور  وتصرفاته في حدود 
عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة؛ 
واخلمول  التقاعس  ع��ادة  فيه  تتنامى  امنا 
ويعيقه  عضده  في  يفّتُ  الذي  واالستسام 
الوصول  عن  وبالتالي  املشكات  مواجهة  عن 
امام  وهذا  واملادية.  املعنوية  طموحاته  الى 
)والينال  يقول:  السام  عليه  علي  املتقني 

العبد نعمة إاّل بفراق أخرى(.
ان العقل هو القادر على جتاوز العقبات، 
آياته  عبر  نوراً  العقل  يزيد  احلكيم  والقرآن 
عبثاً:  ُخلق  ما  بأنه  تذكره  التي  الكرمية، 
)املؤمنون  َعَبثاً«  َخلَْقَناُكْم  ��ا  َ َأمّنَ »َأَفَحِسْبُتْم 
»َوَم��ا  ليحيا:  ُخلق  ليبقى،  ُخلق  بل   ،(  115/
اُر ااَلِخَرُة َخْيٌر  ْنَيآ ِإاّلَ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلّدَ َياُة الّدُ احْلَ
ينير  هو  ثم   .)32/ )االنعام  ُقوَن«  َيّتَ ِلّلَِذيَن 
بعيداً  بتفكره  ليرقى  االنسان  امام  الطريق 
لينطلق  للتحرر  ويدفعه  احمل��دود،  أفقه  عن 
هو  مما  أسمى  آفاق  الى  وتوجهاته  بأفكاره 
ان  دون  و  واإلستكانة؛  التقوقع  من  فيه 
دعوه  بل  الدنيا،  هذه  من  نصيبه  ينكرعليه 
هذه  خ��ال  م��ن  عالية  سامية  بحياة  للفوز 
اَر  الّدَ  ُ اهلّلَ َءاَتاَك  ِفيَمآ  »َواْبَتِغ  الدنيا،  احلياة 
ااَلِخَرَة« )القصص /77(. ويقول امير املؤمنني 
عليه السام: )اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً 

واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا(.
العقبة الثانية : التكبر

حينما يعني التكبر التعالي على اآلخرين، 
فامنا يعني في نفس الوقت ان املتكبر يجهل 
اآلية  من  له  يتبادر  فا  ذاته  نفس�ه، ويجهل 
الكرمية: »َوُهَو اّلَِذي َأْنَشَاُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة« 

)االنعام /98( وال من احلديث الشريف: )كلكم 
آلدم وآدم من تراب( أي معنى. 

وتصحبه  اس��ب��اب��اً  للتكبر  ان  ري��ب  وال 
لوجد  لنفسه  اإلنسان  عاد  لو  إذ  أيضا.  نتائج 
لن يستطيع معها  كبيرة  بدرجة  أنه ضعيف 
ولن  عليها،  يعيش  التي  األرض  يخرق  أن 
يبلغ اجلبال طوال مهما تطاول  ان  يستطيع 
اجلهل  أن  غير  جنسه.  بني  على  واستعلى 
بهذا املعنى، وقصور عقل املتكبر عن إدراكه 
هو الذي يدفعه للتظاهر مبا ليس فيه فعا،  
ومن ثم يعجز عن استقبال احلقائق فيلجأ الى 
الصلف والتعنت واملكابرة، فيركن الى التخلف 
واالرجتاع واالنتكاس. وهذه سمة املتخلفني 
باملياه  ويفتخرون  بتخلفهم  يعتزون  الذين 

اآلسنة العفنة التي يتخبطون فيها. 
احلكيم،  القرآن  هو  امنا  الطريق  ومنار 
مخلوق  االنسان  وب��أن  بالعقل،  يذكر  ال��ذي 
ضعيف لكنه شريف رفيع حني يعقل احلقائق 
ويدركها. يأتي القرآن الكرمي لينتزع ما في 
بانه جزء من  االنسان  الصدور من غل ويذكر 
املجمتع االنساني وان عليه ما على الناس وله 
َك  َخّدَ ْر  ُتَصّعِ »َواَل  للتواضع  ويدعوه  لهم،  ما 
اَل   َ اهلّلَ ِإّنَ  َمَرحاً  اأَلْرِض  في  ِش  مَتْ َواَل  اِس  ِللّنَ

ُيِحّبُ ُكّلَ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر« )لقمان /18(. 
 العقبة الثالثة : احلسد

تتراكم عوامل عديدة في نفسية االنسان 
وتصرفاته.  سلوكه  خال  من  جلية  تبدو  ثم 
االول  بذيئة سببها  إال ظاهرة  وليس احلسد 
والرئيس هو الطمع، بل هو اليأس من رحمة 
وحني  ش��يء.  كل  رحمته  وسعت  ال��ذي  اهلل 
في  يتهاوى  رب��ه  رحمة  من  االنسان  ييأس 
الذات  حب  وراءه  يجر  ال��ذي  الطمع  ظلمات 
الى  االنسياق  ثم  واألثرة،  والغيرة  واحلرص 
الشرور والظلم واجلور، وبالتالي الكفر بنعم 

اهلل سبحانه وتعالى. 
الرضا  وعدم  السخط  إاّل  الذات  وهل حب 
مبا وهبه اهلل تعالى لآلخرين؟ وهل اليأس إاّل 
التقاعس واخلمول عن السعي وراء رحمة اهلل، 
وهل تعني األثرة إاّل الرغبة باالنفراد باملنافع 
أن  كما  اآلخ��ري��ن،  دون  بها  واالخ��ت��ص��اص 
الظلم واجلور ليس إاّل غصب اآلخرين آمالهم 
حريتهم  استابهم  إاّل  وليس  وأم��وال��ه��م 

وتطلعاتهم؟ 
العوامل والصفات حني تتجمع  كل هذه 
؛  احلسد  نفسه  في  تغرس  االنسان  ذات  في 
ومتزقت،  تفرقت  االمة  ساد  إذا  شر  واحلسد 
وراح كل فريق يسعى لإلنفراد مبا لدى سائر 
وبالتالي  به،  واالستئثار  اآلخرين  الفرقاء 
واالختاف  والبغضاء  الشحناء  االمة  يسود 
وتضمحل  اخلير  صفات  وتتاشى  والتناحر، 
وتنهدم  وامل��ع��ن��وي��ة،  ال��روح��ي��ة  ال��ك��م��االت 

االمكانات املادية تبعاً لها. 
ينتزع  النورانية  بآياته  احلكيم  والقرآن 
بأن  العقل  ويذكر  االنسان  قلب  من  احلسد 
َك َثَواباً َوَخْيٌر  اُت َخْيٌر ِعنَد َرّبِ احِلَ »اْلَباِقَياُت الّصَ
َيْبُسُط  َك  َرّبَ »ِإّنَ  وأيضاً   ،)76/ )مرمي  اً«  َرّد  ّمَ
ُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراً  ْزَق مِلَن َيَشآُء َوَيْقِدُر ِإّنَ الّرِ

َبِصيراً« )االسراء /30(. ثم هو يحث االنسان 
»َوَم��ْن  فحسب  اهلل  من  بالطلب  التوجه  ال��ى 
لَُه َمِعيَشًة َضنكاً« )طه  َأْعَرَض َعن ِذْكِري فِإّنَ 
/ 124(، والى ترك اجلمود واالستكانة: »َوَأن 

ّلَْيَس ِلإِلنَساِن ِإاّلَ َما َسَعى« )النجم /39(.
 العقبة الرابعة : الاعلمية

وت���ن���درج حت���ت ع��ق��ب��ة ال��اع��ل��م��ي��ة او 
ال��اع��ق��ان��ي��ة ث���اث ص��ف��ات: ط���ول األم���ل، 
الصفات  هذه  من  وكل  والتضّني.  والتمني، 
رذيلة  صفات  وتستتبعها  بذاتها  رذيلة 

أخرى. 
من  الفرار  يعني  فامنا  االم��ل  ط��ول  ام��ا 
احلقيقة الى الوهم. يعني  الفرار من رحاب 
الواقع الى كهف احللم، وهذه هي الاعلمية. 
وحينما يعيش االنسان آمال اخللود في هذه 
تتناقض  أحاما  يعيش  فامنا  الفانية،  الدينا 
»ُكّلُ  تقول  فاحلقيقة  والواقع.  احلقيقة  مع 
وهذه   ،(  3/ )االنبياء  امْلَ��ْوِت«  َذآِئَقُة  َنْفٍس 
قوافل املوتى رسل اهلل لانسان تنذره بالرحيل 
املريضة  ال��ق��ل��وب  لكنها  م��ن��ه.  الب��د  ال���ذي 
تعقل  ال  الغشاوة  أصابتها  التي  والعيون 

هذه احلقيقة وال تدركها.
وأما التمني، فيعني ان االنسان اذا أراد 
إذ  بالفعل.  إرادته  يقرن  ان  فابد  ما،  شيئاً 
من املعلوم ان الوصول الى الهدف ال يتحقق 
إاّل بالسعي والعمل، وحني تتجرد االرادة عن 
الفعل تصبح متنيا. وليس التمني إاّل حالة من 
اخلمول والتقاعس، وليس هو إاّل الهروب عن 
احلقيقة. وبالتالي ليس التمني إاّل الاعلمية: 
َأَماِنّي  ِإآّلَ  اْلِكَتاَب  اَلَيْعلَُموَن  وَن  ّيُ ُاّمِ »وِمْنُهْم 

وَن« )البقرة /78(. َوِإْن ُهْم ِإاّلَ َيُظّنُ
ثم من يعيش حالة الوهم والاعلمية لن 
الركب فحسب، بل ويندفع  يبقى متأخرا عن 
ينتظر  النه  واألردء،  األسوأ  والى  اخللف  الى 
تغييرات وحتوالت هائلة في هذا العالم دون 
ساكنا.  يحرك  ان  او  السعي  نفسه  يكلف  ان 
بدالً  التخلف واالنتكاس  االنسان  وحني يحيا 
والتقدم، فهو  والرقي  السمو  يعيش  ان  من 
عمره،  ازداد  كلما  ربه  عن  بعداً  إاّل  الي��زداد 
غشاوة،  إاّل  وبصره  قساوة  إاّل  قلبه  يزداد  وال 
إاّل تيهاً وضالة، فهو في  يزداد  وبالتالي ال 
نقصان دائم. واالمام علي عليه السام يقول: 
)من لم يكن في زيادة كان في نقصان؛ ومن 

كان في نقصان فاملوت أولى به(. 
على  الكام  إلقاء  فيعني   التظّني،  وأما 
عن  ينبئ  تأمل  او  روية  أدنى  دون  عواهنه 
ينطلق  فحني  واالدراك.  املعرفة  في  قصور 
االنسان في كامه واجاباته من الظن واخليال 
واحلدس - وكلها تتناقض مع العلم - ال ريب 
فا  بحال،  احلقيقة  تصادف  لن  إجاباته  ان 
السامع.  من  والتصديق  القبول  موقع  تقع 
باملعرفة،  للتظاهر  ينجر  االنسان حني  إن  ثم 
امنا يحاول التمويه والتغطية على عدم علمه 
باالمور فيستغني بظنونه وأوهامه وخياالته 
تقف  ك��أداء  عقبة  وه��ذا والش��ك  العلم.  عن 

امام الفرد فتعيقه عن التكامل.

 بالقرآن والسنة تتفتح أبواب العلم 
التي تواجه االنسان هي  العقبات  وأكبر 
االسئلة احلائرة عند االنسان عن سر وجوده ؛ 

من أين أتى؟ والى اين يسير؟ ومن الذي جاء 
به؟ وملاذا احلياة؟ وملاذا املوت؟ ذلك احلجاب 
بعد  م��اذا  ث��م  املخوفة،  والنهاية  االع��ظ��م 
في  الهدف  هي  السعادة  كانت  واذا  املوت؟ 
احلياة فلماذا الشقاء وملاذا الظلم والطغيان 
واحل����روب وال��ف��س��اد ث��م مل���اذا االض��ط��راب 

والقلق؟ 
بني  م��ن  بكثير  دف��ع��ت  ح��ائ��رة  اسئلة 
التقدم  عن  بعيداً  واألنطواء  لانزواء  البشر 
اطار  خارج  والهرب  انفسهم  على  واالنكفاء 

احلياة الفاعلة.
إن هذه هي مجمل العقبات التي تعترض 
امل��ادي  والتقدم  ال��روح��ي  التكامل  طريق 
لانسان، والعقل هو القادر على تصفية هذه 
العقبات، والقرآن احلكيم يذكر االنسان بهذا 
بتصفية  أيضاً  هو  ويقوم  جهة،  من  العقل 
آياته  ال��ى  االن��س��ان  أصغى  ما  اذا  العقبات 
يتلو  فعندما  وجوانحه،  قلبه  بكل  وتلقفها 
و  التعقيدات،  عن  متجرداً  القرآن  االنسان 
فطرته  يحاكي  القرآن  وك��أن  يجد  بخلوص 
ويناغي ذاته ويناجي قلبه، فيزيل عن بصره 
ويروح  الزاهية،  البهية  بأنواره  غشاوة  كل 
ثنايا  من  واملعرفة  العلم  يستلهم  االنسان 
يضع  وحينئذ  السبيل.  له  فيتضح  أحكامه 
االنسان قدمه على الطريق القومي فيدرك ان 
اهلل سبحانه وتعالى خالق السماوات واالرض، 
لانسان، وانه خلق  وانه جلت قدرته سخرها 
ِإاّلَ  َواإِلنَس  ّنَ  اجْلِ َخلَْقُت  »َوَما  اهلل:  ليعبد  حقاً 
ِلَيْعُبُدوِن« )الذاريات /56(، وليتحسس طعم 
احلرية من خال عبوديته هلل الواحد االحد ثم 
الرحيم  الرحمن  ليحضى برحمته، الن اهلل هو 
الذي وسعت رحمته كل شيء. وليدرك أيضاً 
ظلم  دليل  إاّل  ليس  الدنيوي  ال��ع��ذاب  ب��ان 
االنسان نفسه، »َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر 

اِس« )الروم / 41(. ا َكَسَبْت َأْيِدي الّنَ مِبَ
ان كل تلك االسئلة احلائرة عند االنسان 
بليغة  بسيطة  إجابات  القرآن  عنها  يجيب 
واضحة، واذا ما اتصل االنسان بنوره املضيء 
طموحاته  نحو  هائلة  بسرعة  يتحرك  فانه 
املعنوي  والسمو  التكامل  ف��ي  وتطلعاته 
والتقدم احلضاري ويجتاز كل العقبات التي 

تقف عائقا امام مسيرة حياته. 
العقل  ح��ول  الشريفة  االح��ادي��ث  كذلك 
وموعظة  هداية  عامل  األخ��رى  هي  والعلم 
لانسان على طريق تكامله وسموه، واحلديث 
في  السام  عليه  الصادق  االمام  عن  الشريف 
جواب من ُسئل: ما العقل؟ فقال: )ما عبد به 
الرحمن واكتسب به اجلنان(، وكذلك احلديث 
اجلهل؛  وجنود  العقل  جنود  ح��ول  املطول 
العقل  ان  بدليل  بيانه  في  صادق  انه  الشك 
يتكامل  لكي  لانسان  تعالى  اهلل  وهبه  نور 
الصفات  تلك  هو  امنا  التكامل  وطريق  به، 
التجارب  إن  ثم  الوحي.  اليها  يدعونا  التي 
والوحي،  العقل  إليه  يدعونا  ما  صحة  تثبت 
وعلينا أن نقرأ هذه االحاديث بتأمل لتكون 
مناراً يهتدى به، ثم لتغدوا جزءاً من حياتنا 

وكياننا نعمل بها وال منّر عليها مروراً.

يونس املوسوي

الفرق  لدى  التفسير  كتب  نقرأ  عندما 
صلى  اهلل  رس��ول  حرم  مل��اذا  نفهم  اإلسامية 
ذلك  بالرأي.  التفسير  وسلم  وآل��ه  عليه  اله 
القرآن  ومعاني  مفاهيم  يحرف  التفسير  أن 
الكرمي بنفس مستوى حتريف القرآن نفسه، 
الكرمي  ال��ق��رآن  امل��ف��س��رون  يفسر  وع��ن��دم��ا 
اخلاصة  آراءه��م  يفرضون  فأنهم  بآرائهم 
القرآن فيشوهونها ويعطونها  على حقائق 
صورة غير التي نزلت بها، وفي هذا حتريف 
ملفاهيم القرآن وقيمه وهو اليقل خطورة عن 
ذلك؟  يحدث  وكيف  نفسه،  القرآن  حتريف 
القرآن  مفاهيم  حترف  أن  املمكن  من  وهل 

الكرمي بهذا الشكل الذي قلناه؟
لدينا هنا آية إختلف حولها أرباب املذاهب 
إختاف الشرق والغرب، حتى ليحسب القارئ 
من  وليس  شتى  أدي��ان  من  أت��وا  ه��ؤالء  أن 
دين واحد، وهذه اآلية تقول »َوَيُقوُل اّلَِذيَن 
َكَفُروْا لَْسَت ُمْرَسًا ُقْل َكَفى ِباهلّلِ َشِهيًدا َبْيِني 
)الرعد،43(  اْلِكَتاِب«  ِعْلُم  ِعنَدُه  َوَمْن  َوَبْيَنُكْم 
وقد ذهبت مذاهب املفسرين إلى تفسير من 
عنده علم الكتاب إلى مذاهب شتى وإبتعدت 

آراؤهم عن بعضها بعد املشرق واملغرب.
علم  عنده  ال��ذي  ب��أن  ق��ال  م��ن  فمنهم 
ال��ك��ت��اب ه��و ع��ب��داهلل ب��ن س��ام وه��و رجل 
يهودي أسلم على يد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله في املدينة املنورة إال إن آخرين ردوا ذلك 

بأن السورة مكية واليصح أن يكون عبداهلل بن 
سام وقد أسلم من بعد نزولها وقد جاء في 
 ..( اآلية  عن  كثير  وغيره  إبن عجينة  تفسير 
من عنده علم الكتاب( األول؛ العلم احلقيقي، 
اليهود  من  اسلم  وم��ن  س��ام،  بن  كعبداهلل 
عليه  اهلل  علموا صفته صلى  الذين  والنصارى 
وعلماء  واالجنيل،  التوراة  من  وسلم  )وآل��ه( 
املؤمنني الذين عندهم علم القرآن وما احتوى 
عليه من النظم املعجز والعلوم الغيبية الدالة 
على نبوته صلى اهلل عليه )وآله( وسلم. )البحر 
املريد، ج3، ص181(, وهناك تفاسير كثيرة من 
ونقلوه  الراي  بهذا  أخذت  اإلسامية  الفرق 
على  اليقوى  ضعيف  رأي  وهو  مجاهد،  عن 
الصمود أمام حقائق العقل فما بالك بحقائق 

في  املقصود  الشخص  أن  قيل  ف��إذا  القرآن، 
أثبتوا  فقد  سام  بن  عبداهلل  هو  اآلية  هذه 
الذي  ألن  غيره،  مسلم  الميلكها  خصيصة  له 
لديه علم الكتاب هو ميلك من العلم مااليقدر 
أو  عليه أحد من العاملني سوى أن يكون نبياً 
وصي نبي بل أرفع درجة حتى من األوصياء، 
ذلك أن وصي سليمان عليه السام متكن من 
اإلتيان بعرش بلقيس بطرفة عني بفضل ما 
كان ميلكه من العلم بجزء من الكتاب وليس 
الكتاب كله، وسندع إبن عجيبة نفسه يتحدث 
عن آصف بن برخيا وفي تفسير هذه اآليات: 
َقْبَل  ِبَعْرِشَها  َيْأِتيِني  ُكْم  َأّيُ املأََلُ  َها  َأّيُ َيا  »َقاَل 
ّنِ َأَنا  َن اجْلِ َأن َيْأُتوِني ُمْسِلِمنَي* َقاَل ِعْفريٌت ّمِ
ي َعلَْيِه  َقاِمَك َوِإّنِ آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن ّمَ
َن اْلِكَتاِب  لََقِوّيٌ َأِمنٌي * َقاَل اّلَِذي ِعنَدُه ِعْلٌم ّمِ
ا َرآُه  َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتّدَ ِإلَْيَك َطْرُفَك َفلَّمَ
ي ِلَيْبُلَوِني  ا ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َرّبِ ُمْسَتِقّرً
ِلَنْفِسِه  َيْشُكُر  ا  َ َفِإمّنَ َشَكَر  َوَمن  َأْكُفُر  َأْم  َأَأْشُكُر 
ي َغِنّيٌ َكِرمٌي« )النمل،40-38(  َوَمن َكَفَر َفِإّنَ َرّبِ
في  عجيبة  الب��ن  املديد  البحر  في  ج��اء  وق��د 
تفسير هذه اآليات.. )قال عفريت من اجلن( 
وهو املارد اخلبيث واسمه )ذكوان( أو )صخر( 
)أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك( أي: 
إلى  يجلس  وكان  احلكومة،  إلى  مجلسك  من 
تسع النهار وقيل إلى نصفه )وإني عليه( على 
حمله )لقوٌي أمني(، آتي به على ما هو عليه، 
ال أغير منه شيئاً وال أبدله، فقال سليمان عليه 
اّلَِذي ِعنَدُه  السام أريد أعجل من هذا، )َقاَل 
 � برخيا  بن  قيل هو: آصف  اْلِكَتاِب(  َن  ّمِ ِعْلٌم 
عنده  كان  السام  عليه  سليمان  النبي  وزير 
اسم اهلل األعظم، الذي إذا سئل به أجاب قيل 
هو: يا حي يا قيوم، أو: يا ذا اجلال واإلكرام، 
أو يا إلهنا وإله كل شيء، إلهاً واحدا ال إله إال 
الشأن  إمنا  اإلس��م  معرفة  الشأن  وليس  أنت 
أن يكون عني اإلسم أي: كيف مسمى اإلسم 
اخلضر،  هو  وقيل:  بأمراهلل  أمره  يكون  حتى 

أو جبريل أو: ملك بيده كتاب املقادير، أرسله 
قال:  أشهر  واألول  العفريت  قول  عند  تعالى 
أي  إليك طرفك(  يرتد  أن  قبل  به  آتيك  )أنا 
ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن ترده، تبصر 

العرش بني يديك.
روي: أن آصف قال لسليمان: مّد عينيك 
حتى ينتهي طرفك، فمّد عينيه، فنظر نحو 
مكانه  في  العرش  فصار  آصف،  فدعا  اليمني 
ثم نبع عند مجلس سليمان، بقدرة اهلل تعالى 
إليه طرفه. )البحر املديد، ج4،  قبل أن يرجع 

ص382.
تفسيره  في  عجيبة  إبن  أورده  ما  هذا 
سليمان  وصي  برخيا  بن  آصف  أحوال  بشأن 
إلى  بفعله  انبهر  وقد  ووزي��ره،  السام  عليه 
عمل  يكون  قد  به  قام  ما  بأن  التصور  حد 
السام  عليه  اخلضر  أو  السام  عليه  جبرائيل 

أو ملك مقرب من اهلل عزوجل.
الكتاب  من  علم  لديه  الذي  هذا  إذن.. 
علم  ميلك  فمن  ذل��ك،  يفعل  أن  إستطاع 
من  وهل  يفعل؟  أن  يستطيع  ماذا  الكتاب 

املعقول أن يكون عبداهلل بن سام؟
الذي لديه علم الكتاب يستطيع أن يفعل 
أي شيء من الغيبيات وغير ذلك، ألنه ميلك 
وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  ذلك  الكامل  العلم 
الكتاب  علم  عن  كثيرة  مواضع  في  حت��دث 
العظيمة:  اآلية  كتلك  الغيبيات  من  ومافيه 
»َوِعنَدُه َمَفاِتُ اْلَغْيِب اَل َيْعلَُمَها ِإاّلَ ُهَو َوَيْعلَُم 
ِإاّلَ  َوَرَقٍة  ِمن  َتْسُقُط  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلَبّرِ  ِفي  َما 
ٍة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب  َيْعلَُمَها َواَل َحّبَ

ِبنٍي« )األنعام،59(. َواَل َياِبٍس ِإاّلَ ِفي ِكَتاٍب ّمُ
أيضاً  ميلك  الكتاب  علم  لديه  ف��ال��ذي 
أن علم  اآلية حيث  الغيب بشهادة هذه  علم 
وما  والبحر  البر  في  ما  على  يشتمل  الكتاب 
واليابس  والرط��ب  والحبة  ورقة  من  تسقط 
علم  ميلك  فمن  الكتاب،  في  موجودة  هي 

الكتاب ميلك كل هذا.

هل  ه��ام  س���ؤال  ي��أت��ي  هنا  وبالطبع 
بأنه  قلنا  فإذا  الكرمي؟  القرآن  هو  الكتاب 
ما  منه  اليظهر  القرآن  فإن  الكرمي  القرآن 
شيء  كل  وج��ود  من  الكتاب  في  اهلل  ذك��ره 
ظلمات  في  واحلبة  واليابس  الرطب  من  فيه 

األرض. فما هو الكتاب؟
وباطنه،  ال��ق��رآن:ظ��اه��ره  ه��و  الكتاب 
باطنه  وأم��ا  ن��راه  ال��ذي  فنحن  الظاهر  فأما 
إليها  اليصل  التي  العميقة  اس���راره  فهي 
يشتمل  املعنى  هذا  وفي  وصي،  أو  نبي  إال 
من  وكبيرة  صغيرة  كل  على  الكرمي  القرآن 
لفتح  مفاتيح  إلى  بحاجة  لكننا  الكون،  أمور 
المنلكها،  ونحن  العلوم  وتلك  األس��رار  تلك 
األسرار  وتلك  املفاتيح  تلك  من  واح��دة  وان 
مقدمة  في  تأتي  التي  املقطعة  األحرف  هي 
معانيها  فسّر  املفسرين  من  أحد  فا  السور 

احلقيقية.
إذن؛ من يقول بأن الذي لديه علم الكتاب 
ينسف  الواقع  في  هو  سام  بن  عبداهلل  هو 
معتقده ومذهبه ألن الذي لديه علم الكتاب 
البد أن يكون نبياً او وصي نبي، فكان البد أن 
يكون عبداهلل بن سام حسب مدّعى اجلماعة 
أنه  ذلك  اهلل)ص(!  رس��ول  خليفة  يكون  أن 
وهو  الشهادة  ناحية  من  اهلل  برسول  األولى 
األكثر علماً بني املسلمني مثلما ثبت ذلك من 
مع  اليستوي  األمر  هذا  لكن  للكتاب،  علمه 
أنه  حيث  التاريخ  ملعارضة  سام  بن  عبداهلل 
العلم  ملعارضة  وكذا  اآلية،  نزول  بعد  أسلم 
حيث لم يثبت لعبداهلل بن سام أنه كان لديه 
من هذا العلم شيء، بل هذا املقام هو مقام 
اهلل  صلوات  طالب  أبي  بن  علي  أميراملؤمنني 
عليه الذي كان أعلم املسلمني بعد رسول اهلل 
الصحابة  جميع  بشهادة  وآله  عليه  اهلل  صلى 
علم  لديه  كان  فالذي  واملعارضني،  املوافقني 
اهلل  صلوات  طالب  أبي  بن  علي  هو  الكتاب 

عليه وليس أحد غيره!.

من الذي لديه علم الكتاب؟

القرآن الكريم ينري العقل حنو التقدم العلمي

القرآن  الكريم ينير 
الطريق امام االنسان 
ليرقى بتفكره بعيدًا 
عن أفقه المحدود، 

ويدفعه للتحرر 
لينطلق بأفكاره 

وتوجهاته الى آفاق 
أسمى مما هو 

فيه من التقوقع 
واإلستكانة؛ و دون 
ان ينكرعليه نصيبه 

من هذه الدنيا
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إعداد / بشير عباس 

امريكي  جندي  آخر  انسحاب  يوم  ان 
تاريخ  في  مشهوداً  يوماً  ُيعد  العراق  من 
ال��ع��راق احل��دي��ث، وب��ال��رغ��م م��ن ان هذا 
رمبا  اخرى  احداث  رافقته  الكبير  احلدث 
بها.  العام  والرأي  االعام  اهتمام  جذبت 
لكن ال مينع من وقفة تأمل طويلة امام هذا 
احلدث املتميز واملشهود، ذلك أن االحتال 
لها  يتعرض  ظاهرة  اقبح  هو  باالساس 
شعب من الشعوب وبلد من الباد، واثاره 
عادة تبقى لفترة طويلة جدا، رمبا تتجاوز 
العقود وتصل الى قرون من الزمن، وهذه 
حيث  املجيد  الكتاب  في  جندها  احلقيقة 
ملكة  بلقيس  ع��ن  حكاية  تعالى  ي��ق��ول 
افسدوها  قرية  اذا دخلوا  امللوك  »إن  سبأ: 
وجعلوا أعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون«، 
وهذا مبعنى ان الشر والفساد يعّم القرية 

والبلد مبن فيه وما فيه. 
ثم ان العراق لم يتعرض لاحتال من 
دولة  من  إمنا  عادية،  دولة  او  مجاور  بلد 
كبرى في العالم، وتدعي أنها أقوى دولة 
يوم  يكون  ان  يجب  هنا  من  العالم،  في 
لم  وهذا  مشهوداً،  االحتال  قوات  رحيل 

يتحقق إال بعاملني:
هي  التي  االلهية  االرادة  هي  األول: 
وتعالى  سبحانه  فهو  ارادة،  ك��ل  ف��وق 
االرض  في  املستضعفني  ميكن  ان  اراد 
ويجعلهم قادة وُيري منهم ما كان يخشاه 
يسقط  ان  اراد  تعالى  فهو  املستكبرون، 
صدام ، واراد ايضا ان يرحل الذي اسقطه.

في  اجل��م��اه��ي��ري��ة  االرادة  ال��ث��ان��ي: 
بنسبة  مساهماً  كان  كله  فالشعب  العراق، 
او باخرى في صنع هذا احلدث التاريخي، 
القوميات  ساهمت  فقد  استثناء،  ودون 
العراقي،  الشعب  فئات  وكل  واجلماعات 
بل يجب القول ان للشعب العراقي تاريخاً 
طوياً في مواجهة احملتلني، من مواجهة 
مواجهة  والى  املغولي،  والغزو  )هوالكو( 
وك��ان  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ف��ي  البريطانيني 
أعني  نصب  احلقيقة  ف��ي  ال��ت��اري��خ  ه��ذا 
هذه  ان  وج���دوا  ال��ذي��ن  اجل��دد  احملتلني 
وامنا  احملتل  مع  كثيرا  تتعاون  ال  االرض 
أثبت  وقد  استقالها،  عن  وتبحث  ترفض 
وشجاع  أب��ي  شعب  ان��ه  العراقي،  الشعب 
تقرير  في  ب��دور  يقوم  ان  وباستطاعته 

مصيره.

خروج احملتل، من أيام اهلل
صفر،  شهر  اي��ام  في  اننا  من  بالرغم 
في  نعتقد  لكن  وح��داد،  حزن  ايام  وهي 
الوقت نفسه ان مثل هذه االيام، هي من 
ايام اهلل تعالى، النه قد جتلت فيها ارادته 

تعالى.
اهلل  آي��ات  ن��رى  التي  اهلل هي  اي��ام  ان 
سبحانه وتعالى واضحة امامنا، مبعنى ان 
من  بالرغم  اهلل  ايام  من  هو  عاشوراء  يوم 
جتلت  تعالى  اهلل  ارادة  الن  حزن،  يوم  انه 
في يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة، وفي كل 

تتجلى  ايضا  املناسبة  هذه  مثل  في  سنة 
النفوس  بهذه  وذلك  وتتجدد،  اهلل  ارادة 
العظيمة.  الذكرى  هذه  مثل  حُتيي  التي 
عيد  يوم  و  الغدير،  ليوم  بالنسبة  كذلك 
اخرى  واي��ام  االضحى،  عيد  ويوم  الفطر، 
املفكرة. كما ان يوم نصر اهلل سبحانه  في 
وتعالى بني اسرائيل على فرعون كان من 
ايام اهلل، ذلك اليوم الذي أغرق اهلل فرعون 
اكبر قوة فوق  وجنوده، وكان يعد نفسه 
هذه البسيطة، لكن ارادة اهلل تعالى شاءت 
وتنقذ  البحر  في  وتنبذهم  تغرقهم  ان 
بني اسرائيل، وإذن؛ ذلك اليوم هو جتّلي 

الرادة اهلل تعالى.
وتعالى  سبحانه  ربنا  يأمرنا  هنا  من 
وان جنعلها  االي��ام،  مثل هذه  نحيي  بان 
بها  نعتبر  حتى  حياتنا  ف��ي  مشهودة 
ربنا  امرنا  ولذلك  دروسها،  من  ونستفيد 
في سورة ابراهيم عليه السام بان نتذكر 
باياتنا  موسى  ارسلنا  »ول��ق��د  اهلل:  اي��ام 
النور  ال��ى  الظلمات  من  قومك  اخ��رج  ان 
من  اخرجهم  فقد  اهلل«،  بايام  وذكرهم 
الظلمات الى النور... من ظلمات العبودية 
الى نور احلرية، ومن ظلمات العنصرية الى 
رحاب املساواة، ومن ظلمات اجلهل الى نور 
العلم. ثم قال تعالى: »وذكرهم بايام اهلل«، 
حتى ال ينسون ان يد اهلل تعالى ُمدت اليهم 
وانقذتهم. »ان في ذلك اليات لكل صبار 
شكور«، مبعنى الذي يصبر و يشكر و يقرأ 
التاريخ بدراسة واعية، والذي يتذكر نعم 
اهلل تعالى، سيعرف معنى ايام اهلل تعالى، 
اسرائيل،  بني  قصة  علينا  يقّص  ربنا  ثم 
اهلل  انقذهم  وكيف  أذلني؟  كانوا  كيف  و 
تعالى: »واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة 
ومطالبة  صريحة  دعوة  وهنا  عليكم«،  اهلل 
مشددة من السماء بتذّكر نعمة اهلل تعالى، 
»اذكروا نعمة اهلل عليكم اذ اجناكم من آل 
فرعون«، واآلية تشير الى ان فرعون لم يكن 
شخصاً واحداً، إمنا كان جماعة كبيرة )آل(، 
ومبعنى ان كان ميوت فرعون يأتي فرعون 
واالضطهاد  القمع  دوام��ة  وتستمر  آخ��ر، 
سوء  »يسومونكم  اسرائيل:  بني  بحق 
منهج  ميثل  كان  هنا  والعذاب  العذاب«. 
يكونوا  لم  آنذاك  فهم  الفرعوني،  احلكم 
يتعمدون  إمن��ا  وحسب،  احلكم  يريدون 
واحل��اق  بهم  والتنكيل  الناس  تعذيب 
ليحسسوهم  ب��ه��م  النفسية  ال��ه��زمي��ة 
فكانت  العذاب  اشكال  أما  بعبوديتهم، 
ابنائكم«.  »ويذبحون  وبشعة:  دموية 
ينتظره  أم��ه  تلده  ال��ذي  الذكر  فاملولود 
أمه!  وام��ام  والدت��ه  ف��ور  فيذبحه  سياف 
»ويستحيون نسائكم«، أما االنثى فيبقون 
متعددة،  الغراض  منها  لاستفادة  عليها 

»وفي ذلكم باء من ربكم عظيم«.

نعمة احلرية واألمان
الشعب  على  يجب  التاريخ،  هذا  بعد 
ما  ي��وم��اً  ك��ان  ان��ه  الينسى  ان  ال��ع��راق��ي 
او  البريطاني  او  االمريكي  اجلندي  يرى 
البولندي وغيره، في كل مكان وهو ينصب 

الناس  ويطالب  الطرق  على  السيطرات 
بهويات ثبوتية كما لو انهم اصحاب البيت 

واملواطنون أناس غرباء! 
املقبور،  الطاغية  أي��ام  ت��ذك��روا  ث��م 
وكيف  االنفاس،  حتى  يحصي  كان  وكيف 
والتضليل،  والتنكيل  القمع  ميارس  كان 
كل ذلك من دواعي الشكر ألنعم اهلل تعالى: 
الزيدنكم«،  شكرمت  الن  ربكم  تأذن  »واذ 
و  واالم��ن  واحلرية  العدل  راية  نشر  فبعد 
نحو  يكون  العدل  فان  هلل.  واحلمد  الرفاه 
ولكن؛  االم��ن.  و  كذلك  وال��رف��اه  االفضل 
وهذه  لشديد«.  عذابي  ان  كفرمت  »ولئن 
هي من طباع االنسان. فهو عندما يصاب 
الى  يتوجه  ف��ان��ه  ب��األل��م  ويشعر  ب���أذى 
الباء  عنه  تعالى  ليرفع  وج��وده  بكل  اهلل 
والهّم  األل��م  زوال  مبجرد  لكن  واملعاناة، 
نراه يعود الى سابق طغيانه وظلمه لنفسه 
ذات  يعاني  ك��ان  ان��ه  وينسى  ولآلخرين، 
فحينئذ  واالزم��ات،  والهّم  األل��م  من  يوم 
االلهي،  العقاب  وهو  العذاب،  عليه  يحّل 
وال يأتي سهًا وبسيطاً امنا عذاب شديد، 
كما يصفه القرآن الكرمي، ولعله اشد عذابا 

ومن  الطغاة،  ع��ذاب  وم��ن  فرعون  آل  من 
ومن  انتم  تكفروا  ان  موسى  »وقال  ذاك: 
حميد«.  لغني  اهلل  فان  جميعا  االرض  في 
فا يتصور ان اهلل يريد الشكر منكم، امنا 
يريد الشكر منكم من اجلكم، مبعنى الشكر 

يصّب في مصلحة االنسان نفسه.
هنا يظهر السؤال: ما هو وجه الشكر 

عند الشعب العراقي في هذه املرحلة؟ 
ان وجه الشكر يكمن في االمور التالية: 

أوال: احملافظة على القيم الدينية
علينا تكريس تلك القيم التي ساهمت 
باذن اهلل في حتررهم. منها قيمة الشجاعة 
وال��وح��دة  ال��ت��ع��اون  وقيمة  والتضحية 
كبيرة  حتديات  واجه  الشعب  ان  وغيرها. 
جتربة  ووالدة  السياسية  العملية  الجن��اح 
دميقراطية من خال مشاركته في دورتني 
لانتخابات  ودورة  البرملانية  لانتخابات 
م��ج��ال��س احمل��اف��ظ��ات واالس��ت��ف��ت��اء على 
امنية  ظ��روف  ظل  في  وذل��ك  الدستور، 
واالح��زم��ة  املفخخة  بالسيارات  مشحونة 
في  اجلماعي  بالقتل  والتهديد  الناسفة 

معه،  القول  ميكن  مما  وزم��ان.  مكان  كل 
ملحمة  بالفعل  خاض  العراقي  الشعب  ان 
بكل  ابنائه  جميع  فيها  ش��ارك  بطولية 
احملافظات  كل  وف��ي  وانتماءاته  فئاته 
من  ُحرمت  التي  احملافظات  حتى  تقريبا، 
املشاركة في االنتخابات، كانت قلوبها مع 
االمن  استتباب  بعد  وفعا،  االنتخابات، 
وسائر  احملافظات  تلكم  في  واالستقرار 
باملسيرة  اجلميع  التحق  املتوترة  املناطق 

الدميقراطية وبناء العراق اجلديد. 
قيمة  على  نحافظ  ان  يجب  هنا  من 
على  نحافظ  كما  االم��ل،  وقيمة  العطاء، 
قيمة  وه��ي  منلكها  ال��ت��ي  القيم  أه��م 
يعطي  كان  الذي  هو  الدين  فهذا  الدين. 
يقتل وهو في طريقه  ملن  الشهادة  صفة 
االنتخابات،  صناديق  في  مصيره  لتقرير 
للدين  امل��ع��ادي  ك��ان  املقابل  الطرف  الن 
والتقتيل  التكفير  مهمته  واالنسانية، 
تزال  وم��ا  كاذبة،  شعارات  حتت  وال��دم��ار 
للبقاء،  فلولهم تبذل احملاوالت املستميتة 
وهم في ذلك يقتفون أثر اخلوارج الذين 
السام،  عليه  علي  االمام  عهد  في  ظهروا 

بهذه  مبتلية  االسامية  االم��ة  ت��زال  وم��ا 
الفئة الضالة.

ثانيا: دستور حسب املقاسات العراقية
هذه  حتويل  في  االن  نفكر  ان  يجب 
بتعبير  و  النعم،  من  منظومة  الى  النعمة 
آخر، جنعل  هذه النعمة فاحتة خير لسلسلة 

أخرى من النعم االلهية. كيف ذلك؟ 
الفرد  وحصل  ال��ع��راق  حت��رر  ان  بعد 
على  وسيادته  حريته  كامل  على  العراقي 
نحو  بالتأكيد  يتطلع  فانه  ووطنه،  ارضه 
ليحقق  ب��ي��ده،  يرسمه  ال���ذي  املستقبل 
وه��ذا  احل��ي��اة،  ف��ي  واه��داف��ه  طموحاته 
من  جملة  هنالك  تكون  عندما  إال  يتم  ال 
من  واملتمخضة  واملشرعة  املدونة  القوانني 
صميم الواقع العراقي، ال أن تاتي من وراء 

احلدود، او من بيئات واجواء اخرى.
على  ص��وت��وا  العراقيني  ان  صحيح 
الدستور، وهي خطوة هامة وكبيرة، كما 
ويجب  خاطئ  الدستور  في   ما  كل  ليس 
تغييره، إمنا املشكلة في ان الكثير من مواد 
تنفع  وال  اخل��ارج  من  مستوردة  دستورنا 

العراقي،  واملجتمع  الفرد  وواق��ع  واقعنا 
السريعة  والتحوالت  التغيرات  مع  السيما 
التي يشهدها العالم. من هنا البد للشعب 
الدستور  في  النظر  يجدد  ان  من  العراقي 
وما يضمه من قوانني وانظمة ولوائح، الن 
البلد  ما من قانون و الئحة سّنت في هذا 
االستقال،  كاملة  غير  سلطة  ظل  حتت  اال 
التأثيرات اخلارجية، وابرز مثال  وفي ظل 
)قانون العقوبات البغدادية( التي كتبها 
لنا محتل بريطاني في مطلع القرن املاضي، 
ه��ذا ف��ض��اً ع��ن ال��ق��وان��ني ال��ت��ي وضعت 
بعدئذ و )الدستور املؤقت( الذي وضع في 

العهد البائد.
الدستور  وإع��ادة  التعديل  مسألة  ان 
توافق املنطق والفطرة، فليس من املعقول 
بعد  أبيه  ثوب  الولد  يرتدي  ان  –مثًا- 
قطعاً  الن  ال��ش��ارع،  في  به  ويسير  موته 
طول  من  النشاز،  حالة  فيه  الناس  سيرى 
لذا  ذلك.  وغير  اجلانبني  وترهل  االكمام 
ثوباً  ويفّصل  اخلياط  الى  يذهب  ان  عليه 
على مقاساته هو ال غيره. وهكذا القوانني 
والدساتير ، يجب ان تتولد من داخل البلد 

يفصل  ان  يصح  فا  خارجها،  من  وليس 
اآلخرون فيما علينا ان نلبس وحسب...!!

وان���ا  ال��ق��ان��ون  خ���ب���راء  ليسمعني 
انه  ال��دس��ت��وري،  ب��ال��ق��وان��ني  متخصص 
العالم،  في  السريعة  التطورات  وبسبب 
الميكن ان يصمد دستور في بلد اكثر من 
15� 20 سنة فكيف بالقوانني، والسبب هو 
ان العالم في تغير مستمر، ولذلك جند عدم 
البريطانيني،  لدى  مكتوب  قانون  وجود 
ثابتة  مواد  فعندهم ست  االمريكيون  أما 
للتعديل  قابلة  والباقي  دستورهم،  في 
فالعالم  وعليه  الظروف.  حسب  والتغيير 
باالمكان  وليس  وتطور،  تغّير  حالة  في 
وضع قوانني ثابتة في هذا العالم املتغير. 
نعم؛ عندنا قانون اهلل تعالى الذي جاء به 
وآله،  عليه  اهلل  صلى  محمد  االكرم  رسولنا 
املتمثل بالقرآن الكرمي، فهو ال يتغير النه 
هذا القانون ال يدخل في القضايا املتغيرة 
يسمى  ما  بعض  فيها  هذه  وحتى  ع��ادة، 
بالتبصرة في القانون، وهي خاصة حلاالت 
بعض  وفيه  وال��ض��رر  واحل���رج  االض��ط��رار 

التوجيهات في الفقه.

مع كل ما مّر، نقّر أن تعديل الدستور 
و  ال��ق��وان��ني  او  االس���اس���ي  ال��ق��ان��ون  و 
بني  ويتم  السهل  باالمر  ليس  االنظمة، 
عشية وضحاها، امنا هو بحاجة الى وقت، 
القطار على  لكن هذا ال مينع من ان نضع 
السكة ونتوكل على اهلل تعالى لتبدأ مسيرة 
بذلك  فنكون  قدماً،  والتطوير  التغيير 
يناسبنا  ال��ذي  القانون  وض��ع  في  اح��رار 
وبامكاننا  ظروفنا،  مع  ينسجم  وال��ذي 

تغييره وتطويره حسب الظروف.
قدم  مسلم،  بلد  العراق  ان  ننسى  وال 
اجل  من  تاريخه  خ��ال  الشهداء  مايني 
الدينية  وامل��ب��ادئ  القيم  اج��ل  من  الدين 
هذا  سلخ  املمكن  من  وليس  واالخاقية، 
البلد عن تاريخه وقيمه وعن دينه، والشعب 
تهميش  عن  سكت  وإن  حتى  العراقي، 
الظروف  بسبب  الزمن  من  لفترة  الدين 
لن  النه  ما،  يوماً  سينتفض  لكنه  الصعبة، 
يرضى بقانون يتعارض مع قوانني الدين. 
من هنا نقول: االسام يجب ان يحكم، 
النه نافذ في اعماقنا، وكل خلية من خايا 
)ياحسني(  تنادي  العراقي  الشعب  ابناء 
وتنادي )ياعلي(، فهي تؤمن بهذا الطريق 
وهذا النهج، وهذا ما يجب ان نضعه بعني 
واحل��وزات  واملراجع  العلماء  ان  االعتبار. 
العلمية واخلطباء كان لهم دور في تربية 
وربنا  صحيحة،  أس��س  على  املجتمع  ه��ذا 
في  تفسدوا  »وال  يقول:  وتعالى  سبحانه 
االرض بعد اصاحها«. لقد مضت قرون من 
البصائر  واهل  واملفكرون  والعلماء  الزمان 
الشعب  ه��ذا  على  مضنية  ج��ه��وداً  بذلوا 
ليكون حاماً القيم الدينية، فا يسمح بعد 
تعارض  قوانني  واحدة  مرة  تأتيه  ان  هذا 

هويته الدينية.

ثالثًا: التفاهم والتعاون
ان العالم اليوم كله يراقب الوضع في 
العراق في مرحلة ما بعد خروج االحتال، 
عسكرية  ق��وات  دون  من  اليوم  فالعراق 
االمني  بامللف  ميسك  الذي  وهو  اجنبية، 
أية  او  املتحدة  الواليات  وليس  والعسكري 
آفاق  امام  انه  مبعنى  وهذا  اخ��رى،  دولة 
العمل االقتصادي والسياسي واالجتماعي، 

فماذا يفعل وما هي افكاره....؟
من املعيب حقاً ان تكون باكورة مرحلة 
ما بعد االحتال، صراع ونزاع بني االطراف 
بنا  ت��ؤدي  بسيطة  قضايا  على  السياسية 
للعودة الى املربع االول. وبعد ان توضحت 
امرين  ال��ى  بحاجة  ال��ع��راق  ف��ان  االم���ور، 

لتجاوز االزمة:
قبل  من  فعالة  مشاركة  االول:  االم��ر   

الشعب في امور هذا البلد.
والتفاهم  ال��ت��ع��اون  ال��ث��ان��ي:  االم���ر 
بناء  سبيل  في  املوجودة،  الفئات  كل  بني 
امرا سها، امنا  ليس  فالبناء  الوطن،  هذا 
الى  بحاجة  نحن  بل  طويل،  وقت  بحاجة 
نظرة سريعة الى الدول املجاورة والى اين 
و)فاتنا  متأخرون  نحن  كم  لنرى  وصلت 
بالقطار  اللحاق  ميكننا  وال  ال��ق��ط��ار(، 
والتعاون  بالتفاهم  إال  التطور  ومبسيرة 
العراق  وعقد االجتماعات. واحلقيقة فان 
أحوج ما يكون اليوم الى اهل اخلير واهل 
الراحل  امل��رج��ع  مثل  واملصلحني  احلكمة 
الشيخ محمد حسني كاشف الغطاء – رحمه 
اهلل- الذي كان له دور في اصاح العاقات 
بني تركيا وايران في بدايات القرن املاضي، 
واليوم ايضاً على حكماء العراق من علماء و 
رؤساء عشائر ان يدخلوا الساحة ويحاولون 
ويتوجهوا  املختلفة  االط��راف  هذه  مللمة 
لعمل مشترك دون  واعد  باجتاه مستقبل 

الرجوع الى املربع االول.

بعد مغادرة احملتل واالستقالل التام، البد 
من دستور على وفق املقاسات العراقية

بالرغم من اننا 
في ايام شهر صفر، 

وهي ايام حزن 
وحداد، لكن نعتقد 
في الوقت نفسه ان 
يوم خروج المحتل 
يعد من ايام اهلل 

تعالى، النه قد تجلت 
فيه ارادته تعالى

يجب ان نحافظ على 
القيم التي ساهمت 

في التحرير، وأهمها 
قيمة الدين. فهو 

الذي كان يعطي صفة 
الشهادة لمن يقتل 
وهو في طريقه 
لتقرير مصيره في 
صناديق االنتخابات


