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ال�صّيد علي عبا�س املو�صوي

ـبـة حيـــاٌة طـيِّ

ال����ع����دي����د من  ث����ّم����ة 

يتداولها  ال��ت��ي  المفاهيم 

ال���ن���ا����س ب��م��خ��ت��ل��ف م�����س��ارب��ه��م 

ومعتقداتهم.  واأف��ك��اره��م  واتِّجاهاتهم 

ت�سمن  ال  الم�ستركة  المفاهيم  وه��ذه 

ووحدة  الم�سار  ووح��دة  النتيجة  وح��دة 

الم�سير، بل اإنَّ االختالف يقع في تطبيق 

النماذج  تحديد  وف��ي  المفاهيم  ه��ذه 

المفاهيم  ه��ذه  وم��ن  ل��ه��ا،  ال�سحيحة 

بة. مفهوم الحياة الطيِّ

 �سواء اأعلى م�ستوى 
ّ
الوجود االإن�ساني

جاهدًا  َي�سعى  المجتمعات  اأم  االأف���راد 

ويجعلها  بة،  الطيِّ الحياة  اإل��ى  للو�سول 

كلِّ  ف��ي  ي�ستح�سرها  ال��ت��ي  االأن�����س��ودة 

خطواته وم�ساراته.

في  يختلف   
َّ
االإن�ساني الوجوَد  ولكنَّ 

بة  تحديد النموذج ال�سحيح للحياة الطيِّ

للو�سول  الجهد  ين�سبَّ  اأن  ينبغي  التي 

يرى  واالإلحادّي  ي  المادِّ فاالتِّجاه  اإليها، 

الذي  بالعي�س  تتمثَّل  بة  الطيِّ الحياة  اأنَّ 

ن فيه االإن�سان من الو�سول اإلى كلِّ  يتمكَّ

ويرى  حاجة،  ك��لِّ  واإ�سباع  م��اّدي��ة  رغبٍة 

االإن�سان  و�سول  من  يمنع  عائٍق  ك��لِّ  في 

الو�سول  م��ن  منيعًا  ���س��ّدًا  رغباته  اإل���ى 

من  الإزالته  وي�سعى  بة،  الطيِّ الحياة  اإلى 

طريقه �سعيًا منه للو�سول اإلى مبتغاه.

والحياة  ال��م��ع��ن��وّي  العن�سر  ����ا  واأمَّ

المعنوّية فهما خارجان عن نطاق تفكير 

وال  فيهما حاجة  ي��رى  ال  ��ج��اه،  االتِّ ه��ذا 

اإليهما؛ الأنَّهما من وجهة  ي�سعى للو�سول 

الوجود  لهذا  ح��اج��ًة  الن  ي�سكِّ ال  نظره 

.
ّ
االإن�ساني

ل  ي�سكِّ المعنويَّ  ال��ُب��ع��د  ه��ذا  ول��ك��نَّ 

ة  االإ�سالميَّ الروؤية  في  اأ�سا�سًا  عن�سرًا 

تفتقد  فبفقده  بة،  الطيِّ الحياة  لنموذج 

بة معناها، وال تكون الحياة  الحياة الطيِّ

. ولي�س 
ّ
االإن�ساني الوجود  المن�سودة لهذا 

بالرغبات  بمنح�سٍر   
ّ
االإن�ساني الوجود 

الحاجات  ل  ت�سكِّ بل  الماّدية،  والحاجات 

مًا لهذا الوجود.  المعنوّية عن�سرًا مقوِّ

في  الكريمة  االآي��ة  اأوجزته  ما  وه��ذا 

ِمْن  ��اِل��ح��اً  ���سَ َع��ِم��َل  {َم���ْن  تعالى:  قوله 
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َذَكٍر اأَْو اأُنَثى َوُهَ� ُم�ؤِْمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة 

َما  ِباأَْح�َسِن  اأَْج��َرُه��ْم  َوَلَنْجِزَينَُّهْم  َبًة  َطيِّ

َكاُن�ا َيْعَمُل�َن} )النحل: 97(.

فقط،  المطلوب  ه��و  العمل  فلي�س 

وهو  اإي��م��ان،  عن  يكون  اأن  المطلوب  بل 

العن�سر المعنوّي الذي ينبغي اأن يتحّلى 

به االإن�سان الموؤمن.

امتلكه  اإذا  ه��ذا  االإي��م��ان  وعن�سر 

وفي  الدنيا  في  حياته  على  اأثَّر  االإن�سان 

االآخ��رة، ففي االآخ��رة وع��ٌد من اهلل عّز 

وجل بالنعيم الدائم والذي ال ي�سل اإليه 

ت�سّور االإن�سان في هذه الدنيا.

ا في الدنيا فعن�سر االإيمان هذا  واأمَّ

االإن�سان.  ه��ذا  خ��ي��ارات  على  تاأثيره  له 

فالذي يمتلك االإيمان يمتاز بالقناعة بما 

يجري عليه في هذه الدنيا؛ الأّنه يرى اأنَّ 

كلَّ ذلك خا�سع الإرادة اهلل عّز وجل.

بالر�سا  يمتاز  االإيمان  يمتلك  والذي 

اأي�سًا بما ق�سمه اهلل عز وجل له في هذه 

حياته  في  الر�سا  اآث��ار  فتظهر  الدنيا، 

�سلوكًا وعماًل.

بالعمل  يمتاز  االإيمان  يمتلك  والذي 

بال  االإيمان  من  نفع  فال  االإيمان،  بهذا 

عمل، بل هو اإيمان كاذب يرتحل �سريعًا 

اإذا لم يّتبعه العمل.

بالعّزة،  يمتاز  االإيمان  يمتلك  والذي 

ير�سى  ال  اأب��ّي��ًا  تجعله  التي  ال��ع��ّزة  ه��ذه 

العي�س اإال بكرامة، وال تت�ساوى عنده كلُّ 

النعم الماّدية التي يراها الماّديون قوام 

الحياة واأ�سا�سها مع الحياة بعّزٍة وكرامة. 

هذه العّزة ت�سّكل اأ�سا�سًا لقناعة االإن�سان 

ل  بكلِّ فقٍر ما دام في عّزٍة وكرامة، وت�سكِّ

ما  حرمان  بكلِّ  االإن�سان  لر�سى  اأ�سا�سًا 

اأ�سا�سًا  ل  وت�سكِّ وك��رام��ة،  ع��ّزٍة  في  دام 

يكون  ي عماًل ال  ي��وؤدِّ االإن�سان، فال  لعمل 

ته وكرامته. فيه عزَّ

بالعّزة  يمتاز  االإيماَن  يمتلك  وال��ذي 

الت�سّلط  اأن���واع  ك��لَّ  يرف�س  تجعله  التي 

والظلم والتعّدي على كلِّ اإن�سان في هذه 

الدنيا.

اإلى  ال��ذي يدفعه  ه��و  واإي��م��ان��ه ه��ذا 

ن�سرة كلِّ اإن�سان مظلوم في هذه الدنيا، 

ا  ممَّ بالكثير  الت�سحية  اإل��ى  ويدفعه  بل 

وه���ذا هو  غ��ي��ره.  ن�����س��رة  الأج���ل  يملكه 

يعي�سها  التي  الحقيقّية  االإن�سانّية  معنى 

اإن�سانيَّة  ولي�ست  ال��م��وؤم��ن،  المجتمع 

ماآرب  اإلى  للو�سول  ُيطَلق  الذي  ال�سعار 

واأغرا�س خا�سة.

االإ�سالمّية  مجتمعاتنا  ت�سهده  ما  اإنَّ 

فهي  نفو�سها،  ف��ي  للكرامة  نه�سة  ه��و 

لت الكثير من المهانة،  اأن تحمَّ تثاأر بعد 

وهي لم تثاأر للقمة عي�س وك�سرِة خبٍز قد 

ق بها حاكم م�ستبدٌّ ظالٌم، بل تثاأر  يت�سدَّ

من حاكم اأراد الت�سلُّط عليها واإذاللها.
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5�صفـات لــالإمــام 

الــــمــــهــــدي |
ال�صيخ كاظم يا�صني

لقد زخرت الثقافة الإ�صالمية باأ�صماء و�صفات لالإمام 

الماأمول المنتظر، حفلت به��ا الروايات والأخبار الواردة 

.R واأهل البيت P عن ر�صول اهلل

ومن هذه الأ�صماء وال�صفات: محمد، والمهدي، وحجة 

والخل��ف  والمنتظ��ر،  اهلل،  وبقّي��ة  اهلل،  وخليف��ة  اهلل، 

ال�صالح، والقائم. في هذه المقالة �صنذكر بع�س الروايات 

والأخب��ار التي وردت فيها هذه الأ�صماء وال�صفات، و�صيتم 

�صرحها واإي�صاح مدى ارتباطها بظهوره ال�صريف.

وت�سميته  االأ�سلي  اال�سم  وهو  محمد: 

اال�سم  هذا  ذكر  والُحكم  االأول��ى.  االإلهية 

من  والمجال�س  المحافل  ف��ي  ال��م��ب��ارك 

ال�سغرى،  الغيبة  في  �سيما  ال  خ�سائ�سه 

قال:  ال�سلت،  ب��ن  ال��ري��ان  ع��ن  ورد  فقد 

»���س��األ��ت ال��ر���س��ا Q ع��ن ال��ق��ائ��م | 

  ،
)1(

فقال: ال ُيرى ج�سمه وال ي�سّمى با�سمه« 

وقال ر�سول اهلل P: »هو رجل مّني ا�سمه 

ب�سنتي  ويعمل  فيه  اهلل  يحفظني  كا�سمي 

بعدما  ون���ورًا  وع���داًل  ق�سطًا  االأر����س  يمالأ 

.
)2(

تمتلئ ظلمًا وجورًا و�سوءًا« 

المهدي: هو من اأ�سهر اأ�سمائه واألقابه 

و�سّمي  ك��اّف��ة.  االإ���س��الم��ي��ة  ال��ف��رق  ع��ن��د 

وير�سده  يهديه  تعالى  اهلل  الأن  بالمهدي 

عليها  يطلع  ال  التي  الخفية  االأم���ور  اإل��ى 

اأحد، فعن اأبي �سعيد الخرا�ساني اأنه �ساأل 

»المهدي   :Q ال�سادق  جعفر  االإم��ام 

فقال  نعم،   :Q فقال  واحد؟  والقائم 
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 :Q له: الأي �سيء �ُسّمَي المهدي؟ قال

ي�ستخرج  اأم��ر خفّي،  كل  اإل��ى  يهدي   الأن��ه 

التوراة و�سائر كتب اهلل من غار باأنطاكية، 

وبين  بالتوراة،  التوراة  اأه��ل  بين  فيحكم 

الزبور  اأهل  وبين  باالإنجيل،  االإنجيل  اأهل 

بالفرقان،  الفرقان  اأه��ل  وبين  بالزبور، 

وُتجمع اإليه اأموال الدنيا كلها ما في بطن 

تعالوا  للنا�س:  فيقول  وظهرها  االأر����س 

اإلى ما قطعتم فيه االأرحام، و�سفكتم فيه 

فيعطي  اهلل،  محارم  فيه  وركبتم  الدماء، 

وروى   .
)3(

قبله«  ك��ان  اأح��د  يعط  لم  �سيئًا 

اأب���ي ع��ب��د اهلل  محمد ب��ن ع��ج��الن، ع��ن 

Q دعا  القائم  »اإذا قام  Q قال: 

اإلى  اإلى االإ�سالم جديدًا، وهداهم  النا�س 

واإنما  الجمهور،  عنه  و�سل  دث��ر،  قد  اأم��ر 

اأمر  اإل��ى  يهدي  الأن��ه  مهديًا  القائم  �سمي 

.
)4(

م�سلول عنه«

الدين  ك��م��ال  ك��ت��اب  ف��ي  اهلل:  ح��ج��ة 

وتمام النعمة، باإ�سناده اإلى جابر بن عبد 

عز  اهلل  اأن��زل  »لما  قال:  االأن�ساري  اهلل 

َها الَِّذيَن  يُّ
وجل على نبيه محمد P {َيا اأَ

�ُس�َل  الرَّ َواأَِط��ي��ُع���ا  اهللَ  اأَِط��ي��ُع���ا  اآَم��ُن���ا 

 )59 )الن�ساء:  ِم��ْن��ُك��ْم}  الأْم�����ِر  َواأُوِل������ي 

ور�سوله  اهلل  عرفنا  اهلل  ر�سول  يا  قلت: 

اأولو االأمر الذين قرن اهلل طاعتهم  فمن 

بطاعتك؟ فقال P: هم خلفائي يا جابر 

علي  اأولهم  بعدي،  من  الم�سلمين  واأئمة 

الح�سين،  ثم  الح�سن،  ثم  طالب  اأبي  بن 

علي  بن  محمد  ثم  الح�سين  بن  علي  ثم 

المعروف في التوراة بالباقر و�ستدركه يا 

جابر فاإذا لقيته فاقرئه منى ال�سالم، ثم 

بن  مو�سى  ثم  محمد  بن  جعفر  ال�سادق 

جعفر، ثم علي بن مو�سى، ثم محمد بن 

بن  الح�سن  ثم  محمد،  بن  علي  ثم  علي، 

ــدي  بالمه  
َ

ــّمــي �ُص

ــى  ــه تعالــ لأن اللـ

يهديه وير�صده اإلى 

التي  الخفية  الأمور 

ل يطلع عليها اأحد
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ة نبيه  »اإن العلم بكتاب اهلل عّز وجّل و�سنَّ

ينبت  كما  مهدينا  قلب  ف��ي  ينبت   P

الزرع عن اأح�سن نباته، فمن بقي منكم 

ال�سالم  ي��راه:  حين  فليقل  يلقاه  حتى 

والنبوة،  الرحمة  بيت  اأه��ل  يا  عليكم 

وروي  الر�سالة.  ومو�سع  العلم  ومعدن 

�أن   Q القائم  على  الت�سليم  اأن 

في  اهلل  بقية  يا  عليك  ال�سالم  يقال: 

.
)8(

اأر�سه« 

مقدمه  ينتظر  من  يعني  المنتظر: 

وال  كانوا  النا�س  والأن  الخالئق،  المبارك 

يزالون ينتظرون ظهوره وخروجه لتطهير 

و�سئل  االأر�سية من كل ظلم وجور،  الكرة 

الجواد  علي  بن  محمد  جعفر  اأب��و  االإم��ام 

 :Q لم �ُسّمَي المنتظر؟ فقال« :Q

اأمدها،  ويطول  اأيامها،  تكثر  غيبة  له  الأن 

وينكره  المخل�سون،  خ��روج��ه  فينتظر 

المرتابون، وي�ستهزىء بذكره الجاحدون، 

وي��ك��ذب ف��ي��ه��ا ال���وق���ات���ون، وي��ه��ل��ك فيها 

 .
)9(

الم�ستعجلون، وينجو فيها الم�سّلمون« 

القائم: يعني القائم باأمر اهلل تعالى، 

ويترقب االإ�سارة ليل نهار ليظهر اأمر اهلل 

الأنه  بالقائم  و�ُسّمَي  بالحّق  وع��ده  وينجز 

يقوم باأعظم قيام عرفه التاريخ الب�سري، 

ويقوم بالحق الذي ال ي�سوبه باطل.

 يقول الحبيب الم�سطفى P: »طوبى 

به  مقتد  وهو  بيتي،  اأهل  قائم  اأدرك  لمن 

علي، ثم �سمّيي وكنيي حجة اهلل 

ابن  عباده  في  وبقّيته  اأر�سه  في 

يفتح  الذي  ذاك  علي،  بن  الح�سن 

م�سارق  يديه  على  ذك��ره  تعالى  اهلل 

يغيب  ال��ذي  ذاك  ومغاربها،  االأر���س 

فيها  يثبت  واأوليائه غيبة ال  �سيعته  عن 

امتحن اهلل  اإال من  باإمامته  القول  على 

.
)5(

قلبه لالإيمان« 

ُروَي عن عبد اهلل بن  خليفة اهلل: 

»ق��ال ر�سول  ق��ال:  العا�س  عمرو بن 

قرية  من  المهدّي  يخرج   :P �هلل 

باليمن يقال لها: كرعة، ومناٍد ينادي: هذا 

االأر�س  يمالأ  فاتبعوه،  اهلل  خليفة  المهدي 

ق�سطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا، وذلك 

ويغار  الدنيا هرجًا ومرجًا،  عندما ي�سير 

يرحم  الكبير  ف��ال  بع�س،  على  بع�سهم 

غير وال القوّي يرحم ال�سعيف، فحينئذ  ال�سّ

.
)6(

ياأذن اهلل له بالخروج« 

 | خ��رج  »اإذا  اأن��ه  روي  اهلل:  بقّية   

اإليه  واج��ت��م��ع  الكعبة  اإل���ى  ظ��ه��ره  اأ���س��ن��د 

ثالثمائة وثالثة ع�سر رجاًل واأول ما ينطق 

ُكْم اإِن ُكنُتم  ِ َخْيٌر لَّ به هذه االآية {َبِقيَُّة اهللهّ

�ؤِْمِنيَن َوَما اأََنْا َعلَْيُكم ِبَحِفيٍظ} )هود:  مُّ

وحجته  اهلل  بقية  اأن���ا  ي��ق��ول:  ث��م    .)86

اإال  م�سلم  عليه  ي�ّسلم  فال  عليكم  وخليفته 

قال: ال�سالم عليك يا بقية اهلل في اأر�سه« 

، وعن جابر عن اأبي جعفر Q قال: 
)7(
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. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 51، �س 31( 1)

. علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج 1، �س 161( 2)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 51، �س 30( 3)

، عن االإر�ساد للمفيد. م. ن، ج 51، �س 28 � 33( 4)

. تف�سير نور الثقلين، الحويزي، ج1، �س 497( 5)

. كفاية االأثر، الخزاز القمي، �س 151( 6)

. كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 331( 7)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 51، �س 36( 8)

. كمال الدين وتمام النعمة، م.�س، �س 378( 9)

. م. ن، �س 286( 10)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 36، �س 335( 11)

. م. ن، ج 51، �س 28 و29( 12)

. كمال الدين وتمام النعمة، م. �س، �س 378( 13)

الهوام�س

قبل يوم قيامه، ياأتم به وباأئمة 

الهدى من قبله، ويبراأ اإلى اهلل 

اأولئك  ع��ّز وج��ّل من ع��دّوه��م، 

 .
)10(

رفقائي واأكرم اأمتي علّي«

بن  محمد  بن  علي  واأ�سند 

بن  االأ�سبغ  اإل��ى  برجاله  علي 

ن��ب��ات��ة اإل���ى ع��ل��ي Q ق��ال: 

بيت  في   P النبي  عند  »كنت 

واأبو  �سلمان  فدخل  �سلمة  اأم 

فقال  وجماعة،  عوف  واب��ن  والمقداد  ذر 

و�سيًا  نبي  لكل  اإن  اهلل  ر�سول  يا  �سلمان: 

فاأطرق  و�سبطاك؟  و�سيك  فمن  و�سبطين 

P ثم قال: اإن اهلل تعالى بعث اأربعة اآالف 

وثمانية  و�سي  اآالف  اأربعة  لهم  وك��ان  نبي 

الأن��ا خير  بيده  نف�سي  وال��ذي  �سبط،  اآالف 

و�سبطاي  االأو�سياء  خير  وو�سيي  االأنبياء، 

ابنه  اإل��ى  اأو���س��ى  اآدم  اإن  االأ���س��ب��اط.  خير 

علي،  ي��ا  اإل��ي��ك  اأدفعها  واأن���ا   )...( �سيث 

اإلى  والح�سن  الح�سن،  اإل��ى  تدفعها  واأن��ت 

وعلي  علي،  ابنه  اإلى  والح�سين  الح�سين، 

ابنه جعفر،  اإلى  ابنه محمد، ومحمد  اإلى 

ابنه  اإلى  ابنه مو�سى، ومو�سى  اإلى  وجعفر 

اإلى  ومحمد  محمد،  ابنه  اإلى  وعلي  علي، 

ابنه علي، وعلي اإلى ابنه الح�سن، والح�سن 

اإمامهم  عنهم  يغيب  ثم  القائم،  ابنه  اإلى 

الحذر  وق��ال:  ثم رفع �سوته  �ساء اهلل.  ما 

من  الخام�س  فقد  اإذا  الحذر 

ولد ال�سابع من ولدي ثم يخرج 

من اليمن من قرية يقال لها: 

المهدي  ه��ذا  ي��ن��ادى  ك��رع��ة، 

.
)11(

خليفة اهلل فاتبعوه« 

الثمالي  حمزة  اأب��ي  وعن   

الباقر  االإم���ام  »���س��األ��ت  ق��ال: 

اهلل  ر����س���ول  ب���ن  ي���ا   :Q

األ�ستم كلكم قائمين بالحق؟

القائم  �ُسمّي  فلما  قلت:  بلى.  ق��ال: 

الح�سين  ُق��ت��ل ج���دي  ل��م��ا  ق���ال:  ق��ائ��م��ًا؟ 

بالبكاء  اهلل  اإلى  المالئكة  �سجت   Q

اأتغفل عمن  اإلهنا و�سيدنا  والنحيب قالوا: 

قتلوا �سفوتك وابن �سفوتك وخيرتك من 

خلقك؟! فاأوحى اهلل عّز وجّل اإليهم. قّروا 

منهم  الأنتقمّن  وجاللي  فوعزتي  مالئكتي 

ولو بعد حين. ثم ك�سف اهلل عّز وجّل عن 

للمالئكة   Q الح�سين  ولد  من  االأئمة 

ف�سّرت المالئكة بذلك فاإذا اأحدهم قائم 

اأنتقم  القائم  بذلك  اهلل:  فقال  ي�سلي، 

.
)12(

منهم« 

و�سئل االإمام اأبو جعفر محمد بن علي 

�لجو�دQ: »لم �ُسّمَي القائم؟

قالQ: الأنه يقوم بعد موت ذكره 

.
)13(

وارتداد اأكثر القائلين باإمامته« 

ــرج  اإذا خ ــه  اأن روي 

المهـدي | فـــاإن 

ــا ينطق به  اأول مــ

ُة  ــة {َبِقيَّ ــذه الآي ه

اإِن  ــْم  لَُّك ــٌر  َخْي اهلّلِ 

َوَما  وؤِْمِنيَن  مُّ ُكنُتم 

اأََنْا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ}
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كن لغيرك 

كما لنف�صك

ما  لغيرك  »فاحبب   :Q الموؤمنين  اأمير  عن 

.
)1(

تحب لنف�صك واكره له ما تكره لها« 

الب�صرية  تاريخ  اإل��ى  ال��ع��ودة  خ��الل  من  يت�صح 

الأنانية  اأن  المعا�صرة  المجتمعات  اأح��وال  واإل��ى 

وال�صخ�صانية هي من اأهم اأ�صباب الحروب والنزاعات 

بين الب�صر، وهي من الموانع الأ�صا�س في طريق �صمو 

وكمال المجتمعات في الجانبين المادي والمعنوي. 

الظلم  وجود  من�صاأ  هي  الحيوانية  الأنانية  وهذه 

الفاح�س وال�صتبداد الفا�صح، ل بل هي �صبب جميع 

المفا�صد التي لحقت الب�صرية وما زالت تلحق بها.

لقد عمل الم�سلحون طوال التاريخ على اإزالة  المفا�سد 

االجتماعية ومراقبة وتعديل واإزالة االأنانية ال�سخ�سية، اإال اأن 

الذي  والتحول  التقدم  الرغم من  اأنه على  يبين  االأمور  واقع 

الم�سكلة الحقيقية  اأن ذلك لم يحّل  اإال  الب�سرية  اإليه  و�سلت 

التي تعاني منها ال�سعوب.

لو نظرنا اإلى اأ�سا�س وجود النزاعات والم�سكالت واأ�سكال 

وجود  اإلى  تعود  اأنها  لوجدنا  الب�سر  بين  والعداوة  المناف�سة 

االأنانية وال�سخ�سانية في طرفي النزاع اأو في اأحد الطرفين 

على االأقل! ولو نظرنا اإلى النزاعات والم�سكالت التي تحيط 

بنا لوجدنا خير دليل على هذا المدعى. فما هو الحل الذي 

اأن نفعل  االأمور؟ ماذا يجب  للنجاة من هذه  اأن يعتمد  يجب 

اإلى  لنحّول المناف�سة والح�سد والبغ�س واالختالف والعداوة 

محبة وتعاون وت�سامح؟

يقدم اأمير الموؤمنين Q وبعبارات ق�سيرة وجهها اإلى 

االإمام الح�سن Q طريق حل هذه المع�سلة الكبيرة، وهي 

اأن االإن�سان اإذا اأراد اأن يمحو من نف�سه ظاهرة االأنانية ويزرع 

ال�صيخ علي ذوعلم
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ــي بع�س  ــد يرتق ق

ــس  الأ�صخــــــــــا�

ــى  اإلـــ ــون  في�صلــ

ــم  فهـ ــار«  »الإيثـــ

ــد  الزهــ ــاب  اأ�صحـ

ــل  والتكـــــــــامــ

جهدهم  وي�صعون 

ــرون  الآخـ ــع  ليتمت

ــة ــاة هنيئــ بحيــــ

فيها المحبة والتعاون وال�سداقة فعليه اأن يحب لالآخرين 

كل ما يحبه لنف�سه من الم�سالح والمنافع والرفاه والعدالة 

واالحترام والتقدير واالإن�ساف، واأن يبغ�س لهم ما يبغ�س 

لنف�سه من الظلم واالأنانية وهتك الحرمات.

طبعًا ال يكفي اأن ير�سى االإن�سان بوجود النعم الم�سروعة 

عند االآخرين، اأو اأن ال يحاول �سلب هذه النعم، وال يكفي اأن 

والم�سكالت،  باالأمرا�س  االآخرين  ابتالء  بعدم  ر�ساه  يظهر 

على الرغم من اأن هذا الم�ستوى يلعب دورًا في تبديل وتغيير 

والقوانين  االأنظمة  حوله  تدور  ما  وهذا  االإن�سانية.  االأنانية 

وقوع  دون  الحوؤول  هو  اإليه  تدعو  ما  اأق�سى  التي  الحقوقية، 

الممنوعات كال�سرقة واالأذية والظلم والقتل... فيعترف اأفراد 

اإلى  عدنا  لو  ولكن  يمتلكون.  فيما  االآخرين  بحقوق  المجتمع 

االإمام عليQ لوجدنا اأن تحقق هذا المقدار في المجتمع 

االإ�سالمي غير كاٍف. واأما ما يجب تحققه فهو اأن يحب الفرد 

لالآخرين ما يحبه لنف�سه واأن يكره لهم ما يكره لها. فلو كان 

الفرد يرغب في حياة �سعيدة يملوؤها الرفاه والطماأنينة وفي 

اأن يعي�س اأوالده واأ�سرته حياة مريحة، وكان في الوقت نف�سه 

في  وي�سعى  ويحاول  لالآخرين،  الحياة  من  النوع  هذا  يتمنى 

توفيرها لهم كما ي�سعى لنف�سه. كذلك االأمر اإذا كان االآخرون 

في م�ستوى معي�سي اأرفع منه اإال اأنه �سعيد لما يمتلكه االآخرون 

فال ينجر اإلى الح�سد والطمع اأو البغ�ساء.

ال�����س��ورة، عندها  ه��ذه  على  االأف����راد  ح��ي��اة  ك��ان��ت  اإذا 

النزاعات  وتحويل  وال�سخ�سانية  االأنانية  على  التغلب  يمكن 

والم�سكالت اإلى نوع من المحبة والتعاون. في هكذا مجتمع، 

ال يبقى اأي مجال للحديث عن الح�سد والمناف�سة والحقد على 

فيحب  لنف�سه  ينظر  كما  لالآخرين  ينظر  فرد  كل  اأن  اأ�سا�س 

لهم ما يحب لنف�سه ويكره لهم ما يكره لها.

هذا  من  اأعلى  اإل��ى  االأ�سخا�س  بع�س  يرتقي  قد  طبعًا 

اأ�سحاب  االأ�سخا�س  هوؤالء  »االإيثار«.  اإلى  في�سلون  الم�ستوى 

الزهد وال�سمو والتكامل يرف�سون ال�سعادة الدنيوية وي�سعون 

الرفاه  ملوؤها  هنيئة  بحياة  االآخ��رون  يتمتع  اأن  في  جهدهم 

اأمير  هو  االإط��ار  ه��ذا  في  البارز  النموذج  ولعل  وال�سعادة. 

الموؤمنين Q الذي تزخر حياته واأفعاله في اإطار تاأمين 

راحة ورفاهية االآخرين وال�سهر على رفع اآالمهم.

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج 3، �س 45( 1)

الهوام�س
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اأهمية دور المراأة

مطروحة  ق�سّية  معها  المجتمعات  وَتعاُمل  المراأة  كانت  لقد 

منذ العهود القديمة بين المجتمعات والح�سارات المختلفة وبين 

المفكرين وفي اأخالق وتقاليد االأمم وال�سعوب المختلفة. فن�سف 

�سكان العالم هم من الن�ساء. وقوام الحياة مرتبط بالن�ساء بالقدر 

الذي يرتبط فيه بالرجال. فالن�ساء يتحّمْلن – ب�سورة طبيعية – 

م التهاني بمنا�صبة ميالد ال�صيدة زينب الكبرى O، واأرى منا�صبًا  اأقدِّ

اأن اأطرح اأمرًا بمنا�صبة يوم الممر�صة.

اأكثر المهن والخدمات قيمة؛ لأن لها ارتباطًا  اإّن مهنة التمري�س من 

اإلى  بحاجة  هو  عّمن  والحزن  الغم  يرفع  فالممر�س  بالإن�صان.  مبا�صرًا 

بالمري�س  مبا�صرة  فعمله يرتبط  وم�صاعدته.  اآلمه  ومعاي�صة  رفع غّمه 

الآخرين.  اأكثر من  والعناء  الآلم  م�صتيقظًا ومتنبهًا يتحمل  ويبقى معه 

العلم والدرا�صة. وهي مهنة عزيزة وقّيمة.  والتمري�س مهنة تقوم على 

لذا اأقول للممر�صين والممر�صات الأعزاء اإنكم نلتم التوفيق بهذا العمل 

العظيم وباأدائكم هذه الخدمة القّيمة، فال تبطلوا – ل �صمح اهلل – هذا 

اأف�صل  ب�صورة  الخدمة  هذه  اأديتم  كّلما  واإنكم  تق�صير.  اأو  بق�صور  العمل 

وكان  اأف�صل   – العمل  بهذا  يرتبط  ما  بمقدار   – النا�س  حياة  اأ�صبحت 

الأجر والثواب اأعظم.

وتكّرموا  الح�ّصا�س  الموقع  هذا  قدر  تدركوا  اأن  عليكم  الأعزاء،  ها  اأيُّ

واأن  النبيل  العمل  لهذا  اإياكم  توفيقه  على  اهلل  وت�صكروا  الخدمة  هذه 

تثابروا جهد ا�صتطاعتكم على اأدائه خير اأداء.

ــة  ــراأة الم�صـــلم الم

ــرق الم�ص ــور  الح�ص
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واأعمال  االأطفال  وتربية  كاالإنجاب  الِخلقة  اأعمال  اأعظم 

رئي�سة اأخرى. اإذًا فق�سية المراأة ق�سية مهمة جدًا.

الإ�صالم حارب ا�صتغالل المراأة

الق�سية،  ه��ذه  من  ب��ارزًا  موقفًا  االإ���س��الم  اتخذ  لقد 

جميع  اإل��ى  تحذيرًا  ووّج��ه  والتفريط،  لالإفراط  وت�سّدى 

والعادات  واالأفكار  للرجال  وت�سّدى  العالم،  في  ال�سعوب 

التحقير  اأو  ل��الأذى  وتعّر�سهن  الن�ساء  ت�ستغّل  كانت  التي 

ففي  الحقيقي.  مو�سعها  ف��ي  ال��م��راأة  فجعل  اأح��ي��ان��ًا، 

اْلُم�ْسِلِميَن  {اإِنَّ  الرجال  �سف  في  جعلها  الموارد  بع�س 

ِمِنيَن َواْلُم�ؤِْمَناِت} )االأحزاب: 35(. اإن جميع  َواْلُم�ْسِلَماِت َواْلُم�ؤْ

هذه المقامات المعنوية والدرجات االإن�سانية مق�سمة بين المراأة 

والرجل بال�سوّية، المراأة في هذه االأمور م�ساوية للرجل {َمْن َعِمَل 

ن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى َوُهَ� ُم�ؤِْمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة... }  اِلحاً مِّ �سَ

)النحل: 97(. وفي موارد اأخرى ُقّدمت المراأة على الرجل وذلك 

اإذا كانا والدين البن، فُقّدمت خدمة االبن الأّمه على خدمته الأبيه، 

فحق االأّم عليه اأكبر ووظيفته تجاه اأّمه اأعظم. وهناك الكثير من 

 P الروايات في هذا الباب، فقد ورد اأّنه جاء رجل اإلى ر�سول اهلل

فقال: يا ر�سول اهلل من اأَُبّر؟ قال: اأّمك، قال: ثم من؟ قال: اأّمك! 

.
)1(

قال: ثم من؟ قال: اأمك. قال: ثم من؟ قال: اأباك! 

حق المراأة والرجل في الإ�صالم

اإن للمراأة – في معيار االأ�سرة وبين االأبناء – حقًا اأعظم من 

بل  اآخر، كال  باب ترجيح ق�سم على  لي�س من  الرجل. طبعًا هذا 

هو  فهذا  الرجال.  من  اأكثر  والم�ساق  العناء  يتحّملن  الن�ساء  الأن 

العدل االإلهي. فكّلما كان العناء والم�سقة اأكبر كان الحق اأعظم. 

اأّما في االأمور المالية كحق رئا�سة االأ�سرة، ووظيفة اإدارة االأ�سرة، 

فهذه االأمور متعادلة في االإ�سالم ولم ي�سع االإ�سالم قانونًا يظلم 

فيه المراأة اأو الرجل بمقدار ذرة واحدة، جعل حقًا للمراأة واآخر 

للرجل، جعل ثقاًل في كّف المراأة واآخر في كّف الرجل. والن�ساء 

االأمور  هذه  حَن  ويو�سّ ويبّلغَن  يدركن  والفا�سالت  والمفّكرات 

اأف�سل من الرجال.

اأكثر  الرجال  اأن  فبما  رئي�سة،  نقطة  على  االإ�سالم  رّكز  هنا 

كانت  اأق��وى  واأج�سامهم  الم�ساكل  مواجهة  في  واإرادتهم  خ�سونة 

االأعمال المهمة والم�سوؤوليات والقدرات المختلفة باأيديهم طوال 

الجن�س  ا�ستغالل  اإمكانية  اأعطاهم  مما  المختلفة،  التاريخ  اأدوار 

االآخر.

ى  ت�صدَّ ــالم  ــص الإ�

والعادات  لالأفكار 

التي كانت ت�صتغلُّ 

�صـهـا  المـراأة وتعـرُّ

لــالأذى والتـحقيــر
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اأهمية ال�صوابط ال�صرعية بين المراأة والرجل

هنا وقف االإ�سالم بكل قّوته واأعطى الكثير من اهتمامه لبناء 

يحق  فال  المجتمع،  في  والمراأة  الرجل  بين  ح��ّدًا  فجعل  االأ�سرة، 

الأحد تجاوز هذا الحّد اأو اإزالته. فعالقة الرجل بالمراأة في االأ�سرة 

تكون ب�سورة معينة، وعالقته بها في المجتمع ب�سورة اأخرى، فاإذا 

تحطمت ال�سوابط والحدود التي و�سعها االإ�سالم حائاًل بين المراأة 

والرجل في المجتمع، تهّدمت معها الروابط االأ�سرّية اأي�سًا.

الرجل  بين  االختالط  ثقافة عدم  االإ�سالمية هي  الثقافة  اإن 

والمراأة. ومثل هذه الحياة ت�ستطيع – برعاية الموازين العقلية – 

اأن تحّقق ال�سعادة واأن تتقدم ب�سورة �سحيحة، وقد �سّدد االإ�سالم 

عليها. وهذه تمامًا بخالف الق�سية التي اأرادها وعمل لها طالب 

ون�سائهم  رجالهم  والقدرة من  والمال  ال�سلطة  واأ�سحاب  ال�سهوة 

وَمن تحت �سلطتهم الذين رغبوا في اإزالة هذا الحاجز الموجود 

اأمر يعود بال�سرر على المجتمع  بين الرجل والمراأة. وطبعًا هذا 

وعلى اأخالق النا�س في المجتمع، مّما يهّز بدوره اأركان االأ�سرة مع 

العلم اأن االإ�سالم يبدي اهتمامًا كبيرًا باالأ�سرة وهذه هي الثقافة 

االإ�سالمية.

الغرب وانتهاك حق المراأة

واليوم فاإن �سراع االأبواق االإعالمية الغربية مع الم�سلمين هو 

حول هذه النقطة. اإّنهم يتعاطون بح�سا�سية �سديدة اإزاء الحجاب 

اأو  االإ�سالمية  الجمهورية  ف��ي  الحجاب  ه��ذا  اأك���ان  االإ���س��الم��ي، 

تحت  التي هي  في مدار�سهم  كان  اأو  العربية  الدول  في جامعات 

�سيطرتهم، حتى االبتدائية منها. ]هذا الحجاب[ الذي اختارته 

ال�سابات والجامعيات الواعيات. 
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اإعالمهم  في  ي��رّددون  تراهم  ال�سراع.  نقطة  تكمن  هنا  اإذًا 

االإ�سالم  في  المراأة  حق  – اأن  به  يوؤمنون  ال  كانوا  – واإن  دائمًا 

ُينتهك. كال، لم ُينتهك بل اإنه ُيحترم اأكثر من ذي قبل. والمراأة 

الم�سلمة اليوم لها ح�سور علمي و�سيا�سي وخدماتي في المجامع 

االإ�سالمية وفي الموؤتمرات الدولية المختلفة وفي المراكز العلمية 

حمى  من  الفتيات  ينتزعون  ال�سابق  في  كانوا  نعم  والجامعات. 

في  وير�سموهنَّ  الف�ساد  م�ستنقع  في  ليدخلوهنَّ  اأ�سرهّن  وعفاف 

له  وجود  ال  المثالية. طبعًا هذا  المراأة  عنوان  تحت  فنية  لوحات 

اليوم.

المراأة  فيه  ُتمنع  مكان  في  األي�س  المراأة؟  حق  ُينتهك  فاأين 

الن�ساء،  �سائر  مع  منا�سب  بعمل  ا�ستغالها  اأمام  اأو  الدرا�سة،  عن 

األي�س في مكان ُتحّقر  اأو اأمام خدمة الن�ساء اأو خدمتهنَّ للن�ساء، 

االأمريكي  المجتمع  اإلى  انظروا  المراأة؟  تحّقر  فاأين  المراأة؟  فيه 

فاإن المراأة تحّقر هناك، فالزوجة تحّقر من قبل الزوج، واالأم 

يحّقرها اأوالدها، فال معنى لحق االأم هناك كما هو موجود في 

المجتمعات االإ�سالمية.

وال  والمراأة،  الرجل  بين  الفا�سل  الحد  يراعى  هنا  نعم، 

اأو  واحد،  محيط  في  والرجال  الن�ساء  درا�سة  عدم  هذا  يعني 

الن�ساء والرجال في محيط واحد، والعمل في  المنع عن تعبُّد 

واحد،  محيط  في  و�سراء(  )بيع  التعامل  وعدم  واحد  محيط 

كال، بل معناه اأن هناك حدودًا و�سوابط للمعا�سرة بينهما.

ت�صدير الف�صاد الغربي اإلى البلدان الإ�صالمية

اإن الغرب ب�سدد ت�سدير ثقافته اإلى كل البالد. واإن الثقافة 

الغربية تعني ثقافة الُعري. طبعًا اإن حالة الف�ساد والعري وهذه 

الغربية  المجتمعات  الن�ساء في  بع�س  الفظيعة لحياة  ال�سورة 

لي�ست �ساملة لجميع الن�ساء هناك، بل اإن هذه الحالة هي نتيجة 

40-50 �سنة  لالإعالم الخاطئ والمتزايد يومًا بعد يوم. فقبل 

لم يكن الف�ساد في المجتمعات الغربية بال�سورة التي هو عليها 

اليوم، والغرب ينوي ت�سدير هذا الف�ساد الواقع فيه اإلى الدول 

اإننا ال نريد ذلك، فهذا يعود بال�سرر على حياتنا  االإ�سالمية. 

االجتماعية وعلى حياتهم االإجتماعية اأي�سًا.

 من هنا ن�ستطيع القول اإن الحياة االإ�سالمية هي اأف�سل اأ�سلوب 

حياة لنا ولغيرنا.

.  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 159( 1)

الهوام�س

الثقـــــــــــافة  اإن 

هي  ــة  الإ�ــصــالمــي

ـــدم  ـــة ع ـــاف ـــق ث

بيــن  الختـــــالط 

ــراأة،  ــم الــرجــل وال

الحياة  هذه  ومثل 

اأن  تــ�ــصــتــطــيــع 

تحّقق ال�صعــــادة 

تتقـــــــــــدم  واأن 

ب�صـورة �صحيحـــة
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العناية الإلهية

 البالء لطف اإلهي

يبتلى  فاإنه  تعالى،  اهلل  عناية  محل  العبد  كان  واإذا 

ب�سنوف االبتالءات حتى يلتفت اإلى خالقه تعالى ويهّذب 

نف�سه.

ولكن  اآخ��ر.  يوجد طريق  وال  الهداية   هذا هو طريق 

ينبغي لالإن�سان اأن يطوي هذا الطريق بنف�سه لكي يح�سل 

المرجوة عن  النتيجة  واإن لم يح�سل على  النتيجة.  على 

ولم  المري�س،  االإن�سان  ي�سف  فلم  اأي�سًا،  الطريق  ه��ذا 

ي�سبح م�ستحقًا لنعمة الجنة، فاإن اهلل تعالى ي�سّدد عليه 

في حال النزع لعله يتذكر ويتنبه. واإذا لم يوؤثر فيه ذلك 

اأي�سًا، تاأتي موقظات القبر وعالم البرزخ والعقبات التي 

تتبعه، لكي تطّهره وتزّكيه وتحول دون دخوله جهنم.

كل هذه المراحل التنبيهية هي األطاف اإلهية ت�ستهدف 

من عناية اهلل تعالى بعباده اأن وهبهم العقل ومنحهم القدرة على 

تهذيب نفو�صهم وتزكيتها، كذلك بعث لهم الأنبياء والأو�صياء لهدايتهم 

واإ�صالحهم كي ينجوا من عذاب النار الأليم.

تعالى،  اهلل  ف��اإن  الو�صائل  لهذه  الإن�صان  ي�صتجب  لم  ح��ال  وف��ي 

البتالءات  مختلف  منها  اأخرى  وطرق  و�صائل  عبر  ينّبهه  وبرحمته، 

الإن�صان  مع  يتعامل  تعالى  اهلل  اإن  والمر�س.  كالفقر  الم�صائب،  اأو 

كالطبيب الحاذق اأو الممر�س الماهر والروؤوف، الذي يحاول معالجة 

هذا الإن�صان من الأمرا�س الروحّية الخطرة.
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اإبعاد االإن�سان عن جهنم واإنقاذه منها. فكيف باالإن�سان اإذا 

لم تنفع معه كل هذه الموقظات والمنّبهات؟ وماذا �ستكون 

عاقبته؟ عندها ال مفر من اآخر الدواء وهو الكي اأي النار 

كالذهب  عبده،  الّرحيم  الكريم  اهلل  ُي�سلح  حتى  وذلك 

الذي ُيعّر�س للنار لتنقيته وتحويله اإلى معدن خال�س.

عذاب اأهل الهداية!

 ورد في تف�سير االآية الكريمة {َلِبِثيَن ِفيَها اأَْحَقاباً} 

)النباأ: 23(، اأن هذه الحقب الواردة في االآية الكريمة هي 

. اإنها 
)1(

الأهل الهداية والذين يكون اأ�سل اإيمانهم محفوظًا 

فاهلل  الحقبة؟  واأما كم هو طول  واأن��ت.  اأنا  علينا  تنطبق 

اأعلم، لعلها اآالف ال�سنين.. المهم اأن نعمل لئال ي�سل بنا 

ولياقة  ا�ستحقاق  اأجل  من  ال��دواء  اآخر  مرحلة  اإلى  االأمر 

النعيم المقيم، ويكون من الالزم � ال �سمح اهلل � اأن يذهب 

االإن�سان فترة اإلى جهنم واأن يحترق بنارها لكي يتطهر 

وال�سفات  الروحية  والتلوثات  االأخالقية  الرذائل  من 

ب�  للتنعم  وم�ستعدًا  الئقًا  وي�سبح  الخبيثة،  ال�سيطانية 

 .)22 )المجادلة:  الأْن��َه��اُر}  َتْحِتَها  ِم��ْن  َتْجِري  {َجنَّاٌت 

علمًا اأن هذا يتعلق بتلك الفئة من العباد الذين لم تت�سع 

دائرة مع�سيتهم ولم تبلغ تلك الدرجة التي ي�ستحقون فيها 

الطرد من رحمة اهلل، والحرمان من مغفرته ولطفه؛ بل 

ال يزالون يمتلكون بع�س اال�ستحقاق الذاتي لدخول الجنة. 

فال قّدر اهلل اأن ُيلفظ االإن�سان من باب رحمته نتيجة لكثرة 

اأمامه  �سبيل  فال  االإلهية؛  الرحمة  من  ويحرم  المعا�سي، 

عند ذلك غير الخلود في نار جهنم.

احذروا اأن ُتحرموا � ال �سمح اهلل � من الرحمة والعناية 

 . عذابه  بكم  ويحيط  اهلل  غ�سب  عليكم  فيحّل  االإلهية، 

احذروا من اأن تكون اأعمالكم واأفعالكم على نحو ت�سلبكم 

اأمامكم �سبيل غير الخلود  توفيقات اهلل تعالى، وال يكون 

في النار. اإّن اأحدكم االآن ال ي�ستطيع اأن يقب�س على ح�ساة 

محماة لمدة دقيقة واحدة، فاتقوا نار جهنم.

 ُجزنا وهي خامدة

ال ت�سرموا نار جهنم. اإن نيران جهنم تتاأجج بوحي من 

احذروا من اأن تكون 

اأعمالكم واأفعالكم 

ت�صلبكم  نحو  على 

اهلل  ــات  ــق ــي ــوف ت

تعالـــى؛ ول يكون 

غير  �صبيل  اأمامكم 

الخلـود في النــــار
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اأعمال االإن�سان واأفعاله القبيحة. قال Q: »ُجْزنا وهي 

نار جهنم  يحّرك  ما  االإن�سان  يفعل  لم  فاإذا   .
)2(

خامدة« 

ويوؤججها فاإّن جهنم خامدة. اإّن باطن هذه الدنيا جهنم، 

بنارها.  ولعب  جهنم  على  اإقبال  الدنيا  على  االإقبال  واإن 

وال يدرك االإن�سان هذه الحقيقة اإال حين ينتقل اإلى الدار 

االآخرة عاريًا وت�سقط الحجب، حينها يدرك اأن {َذِلَك ِبَما 

َمْت اأَْيِديُكْم} )اآل عمران:182(، {َوَوَجُدوا َما َعِمُل�ا  َقدَّ

راً} )الكهف: 49(. فكل ما ي�سدر عن االإن�سان في  َحا�سِ

هذه الدنيا يجده اأمامه في العالم االآخر يتج�ّسم له. قال 

َيْعَمْل  َيَرُه*َوَمْن  َخْيراً  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  {َفَمْن  تعالى: 

اً َيَرُه} )الزلزلة: 7 � 8(. ٍة �َسرهّ ِمْثَقاَل َذرَّ

عليه  تعر�س  واأق��وال��ه  واأفعاله  االإن�سان  اأعمال  فكل   

هناك وكاأن حياتنا يتّم ت�سويرها في فيلم �سوف يعر�س 

تعر�س  �سوف  اإنكاره.  اأحد  بو�سع  ولي�س  االآخر  العالم  في 

اإلى  اإ�سافة  و�سكناتنا،  وحركاتنا  اأعمالنا  جميع  علينا 

الَِّذي  اهلل  اأَْنَطَقَنا  {َق��اُل���ا  وال��ج��وارح:  االأع�ساء  �سهادة 

اأَْنَطَق ُكلَّ �َسْيٍء} )ف�سلت: 21(. وذلك كله اأمام الباري 

ل  تعالى حيث جعل كل �سيء ناطقًا، فال يمكن لنا التن�سّ

عن اأعمالنا القبيحة واإنكارها. فّكروا قلياًل وكونوا بعيدي 

الخطيرة  العقبات  تذكروا  االأم��ور.  عواقب  زن��وا  النظر. 

البرزخ  وعالم  القبر  ع��ذاب  تذّكروا  �ستواجهونها.  التي 

اآمنوا  عنها.  تغفلوا  وال  تعقبه،  التي  واالأه��وال  وال�سدائد 

اآمن االإن�سان حقًا بهذه العقبات  على االأقل بجهنم. فاإذا 

كنتم  فلو  الم�سين.  �سلوكه  عن  يتخلى  ف�سوف  الخطيرة، 

تركتم  لما  منها،  ومتيّقنين  االأم���ور  بهذه  حقًا  توؤمنون 

في  ول�سنتم،  لكم؛  يحلو  ما  تفعلون  طليقة  حرة  حياتكم 

ول�سعيتم  وخطواتكم،  واأل�سنتكم  اأقالمكم  الدنيا،  هذه 

الإ�سالح اأنف�سكم وتهذيبها.

�س���ئل اأبو جعفر Q( 1) عن هذه االآية فق���ال: هذه في الذين 

يخرجون من النار. )مجمع تف�س���ير البيان، ج 10، ال�س���يخ 

الطبر�سي(.

. تف�سير القراآن الكريم، ال�سيد م�سطفى الخميني، ج 5، �س 89( 2)

الهوام�س
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ــــم  ــــك اأيُّ

ــن  ــص ــ� اأح

ـــاًل! ـــم ع

والم�صيئة  الإلهي  التخطيط  ق�صى  الإن�صان،  تعالى  اهلل  خلق  عندما 

فيما  دنيا.  وحياة  اآخرة،  حياة  حياتان،  الإن�صان  لهذا  يكون  باأن  الإلهية 

الحياة  هي  تكون  اأن  وتعالى  �صبحانه  اهلل  �صاء  الآخ��رة،  بالحياة  يتعلق 

الحقيقية، ولذلك اأعطاها �صفة الخلود، فهي حياة اأبدية، ل موت فيها ول 

زوال.

َراِئُر}  ولأنها الحياة الحقيقية تظهر فيها كل الحقائق، { َيْ�َم ُتْبلَى ال�سَّ

)الطارق: 9(.

 لأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، ال�صرمدية والواقعية.

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
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دار الجزاء

للحياة االآخرة، جعل اهلل �سبحانه  بالن�سبة 

بمعنى  الجزاء«  »دار  لها هو  الرئي�س  العنوان  وتعالى 

في  عمله  �سيالقي جزاء  ا�ستثناء  اأي  بدون  اإن�سان  كل  اأن 

هو  القيامة،  اأح���داث  في  ذك��ر  ما  وك��ل  االآخ���رة.  الحياة 

الموتى،  اإحياء  اإعادة  االأخروي:  الجزاء  لح�سول  مقدمة 

ُتعطى  التي  االأعمال  كتب  وال�سهادة.  ال�سهداء  ال�سوؤال، 

الميزان،  ب�سماله،  وذاك  بيمينه  كتابه  ياأخذ  هذا  للنا�س 

واالأ�سماء هي في  االأحداث  ال�سراط، كل هذه  ال�سفاعة، 

الحقيقة مقدمة للجزاء )اأي للثواب والعقاب(.

النا�س   و�سلوك  الح�ساب  انتهاء  بعد  الم�سهد  وي�ستقر 

ال�سراط، قوٌم في الجنة وقوٌم في النار.

الحياة االأخرى هي الدنيا، و�ُسميت اأي�سًا بالعاجلة في 

مقابل االآخرة )االآجلة(. لقد �ساء اهلل �سبحانه وتعالى اأن 

يكون للحياة الدنيا دور ووظيفة ولذلك هي حياة محدودة، 

لتبداأ  �سيء،  كل  ينتهي  االأج��ل  ينتهي  وعندما  اأج��ل.  لها 

اأحداث االآخرة.

لعالم  الأن  نهاية،  اإلى  يتجه  الكوني  النظام  هذا  اإذًا   

مختلفة.  ومعايير  مختلفًا،  ونظامًا  مختلفًا  كونًا  االآخ��رة 

كما  العمل  دار  الدنيا  تكون  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأراد 

اأن االآخرة دار الجزاء، ومع ذلك ال يعني هذا اأنه ال يوجد 

فاٍن،  زائل  هو  الدنيوي  الجزاء  حتى  ولكن  دنيوي،  جزاء 

ولي�س ب�سيء اأمام الجزاء الحقيقي في االآخرة.

وبين  العمل  بين  عالقات  اأقام  وتعالى  �سبحانه  واهلل 

نتيجة عمل  هو  الجزاء  الدنيا.  وفي  االآخ��رة  في  الجزاء، 

وجدارة  با�ستحقاق  االإن�سان  يح�سل  وذلك حتى  االإن�سان 

يحتاج  ذل��ك  ول��ك��نَّ  وك��رام��ت��ه.  نعيمه  وعلى  جّنته،  على 

اهلل  م�سيئة  هذه  وت�سحيات.  و�سبر،  وعمل،  جهاد،  اإلى 

�سبحانه وتعالى، وهذه ميزة االإن�سان الذي اأراد 

الخالفة،  مقام  على  يح�سل  اأن  له  تعالى  اهلل 

واالأمانة، والكرامة، والقرب من اهلل عّز وجّل. 

دار الختبار

الدنيا هي دار العمل، دار االختبار، هي دار االمتحان، 

لنبلوكم،  واالبتالء:  البالء  دار  هي  القراآني  بالتعبير  اأو 

لنبلونكم، لنبتليكم... 

هناك ثالث اآيات كريمة ت�سيء على هذا المو�سوع:

َمَ�اِت َوالأْر�َض   اهلل تعالى يقول: {َوُهَ� الَِّذي َخلََق ال�سَّ

ُكْم اأَْح�َسُن  يُّ
اٍم َوَكاَن َعْر�ُسُه َعلَى اْلَماِء ِلَيْبُلَ�ُكْم اأَ يَّ

ِفي �ِستَِّة اأَ

َعَماًل} )هود: 7(.

اأي ليرى ما الذي �ستفعلونه في هذه الحياة الدنيا.

ِلَيْبُلَ�ُكْم  َواْلَحَياَة  اْلَمْ�َت  َخلََق  ��ِذي  {الَّ تعالى:  وقال 

ُكْم اأَْح�َسُن َعَماًل َوُهَ� اْلَعِزيُز اْلَغُف�ُر} )الملك: 2(. يُّ
اأَ

َعلَى  َم��ا  َجَعْلَنا  ���ا  {اإِنَّ تعالى:  اهلل  قال  ثالثة  اآية  وفي   

ُهْم  يُّ
اأَ {ِلَنْبُلَ�ُهْم  اهلل:  يقول  لماذا؟  َلَها}  ِزيَنًة  الأْر����ضِ 

�����ا  {َواإِنَّ تعالى:  وي��ق��ول   .)7 )ال��ك��ه��ف:  َع���َم���اًل}  اأَْح�������َس���ُن 

بمعنى   .)8 ُجُرزاً})الكهف:  ِعيداً  �سَ َعلَْيَها  َما  َلَجاِعُل�َن 

اأن كل هذه االأر�س فانية. وهنا اهلل تعالى يبلونا ليرى اأّينا 

اأح�سن عماًل، الأنه فيما بعد هناك جزاء وح�ساب، لنكون 

م�ستحقين للثواب بجدارة، اأو م�ستحقين للعقاب ولي�س لنا 

حجة على اهلل عندما ُيعاقبنا بذنوبنا اأو ب�سوء اأعمالنا.

البالء بالح�صنات وال�صيئات

عنوان   .)2 )الملك:  َعَماًل}  اأَْح�َسُن  ُكْم  يُّ
اأَ {ِلَيْبُلَ�ُكْم 

البالء عام وهو بمعنى االختبار واالمتحان. واهلل �سبحانه 

اأي�سًا  وه��و  بالح�سنات،  بالنعم،  ع��ب��اده  يختبر  وتعالى 

اأي »بالنعمة والنقمة«. في  يختبرهم بالم�سائب والِمحن 

نتيجة  ولكن،  والنقمة بالء.  النعمة بالء  القراآني  التعبير 
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دار الجزاء

للحياة االآخرة، جعل اهلل �سبحانه  بالن�سبة 

بمعنى  الجزاء«  »دار  لها هو  الرئي�س  العنوان  وتعالى 

في  عمله  �سيالقي جزاء  ا�ستثناء  اأي  بدون  اإن�سان  كل  اأن 

هو  القيامة،  اأح���داث  في  ذك��ر  ما  وك��ل  االآخ���رة.  الحياة 

الموتى،  اإحياء  اإعادة  االأخروي:  الجزاء  لح�سول  مقدمة 

ُتعطى  التي  االأعمال  كتب  وال�سهادة.  ال�سهداء  ال�سوؤال، 

الميزان،  ب�سماله،  وذاك  بيمينه  كتابه  ياأخذ  هذا  للنا�س 

واالأ�سماء هي في  االأحداث  ال�سراط، كل هذه  ال�سفاعة، 

الحقيقة مقدمة للجزاء )اأي للثواب والعقاب(.

النا�س   و�سلوك  الح�ساب  انتهاء  بعد  الم�سهد  وي�ستقر 

ال�سراط، قوٌم في الجنة وقوٌم في النار.

الحياة االأخرى هي الدنيا، و�ُسميت اأي�سًا بالعاجلة في 

مقابل االآخرة )االآجلة(. لقد �ساء اهلل �سبحانه وتعالى اأن 

يكون للحياة الدنيا دور ووظيفة ولذلك هي حياة محدودة، 

لتبداأ  �سيء،  كل  ينتهي  االأج��ل  ينتهي  وعندما  اأج��ل.  لها 

اأحداث االآخرة.

لعالم  الأن  نهاية،  اإلى  يتجه  الكوني  النظام  هذا  اإذًا   

مختلفة.  ومعايير  مختلفًا،  ونظامًا  مختلفًا  كونًا  االآخ��رة 

كما  العمل  دار  الدنيا  تكون  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأراد 

اأن االآخرة دار الجزاء، ومع ذلك ال يعني هذا اأنه ال يوجد 

فاٍن،  زائل  هو  الدنيوي  الجزاء  حتى  ولكن  دنيوي،  جزاء 

ولي�س ب�سيء اأمام الجزاء الحقيقي في االآخرة.

وبين  العمل  بين  عالقات  اأقام  وتعالى  �سبحانه  واهلل 

نتيجة عمل  هو  الجزاء  الدنيا.  وفي  االآخ��رة  في  الجزاء، 

وجدارة  با�ستحقاق  االإن�سان  يح�سل  وذلك حتى  االإن�سان 

يحتاج  ذل��ك  ول��ك��نَّ  وك��رام��ت��ه.  نعيمه  وعلى  جّنته،  على 

اهلل  م�سيئة  هذه  وت�سحيات.  و�سبر،  وعمل،  جهاد،  اإلى 

�سبحانه وتعالى، وهذه ميزة االإن�سان الذي اأراد 

الخالفة،  مقام  على  يح�سل  اأن  له  تعالى  اهلل 

واالأمانة، والكرامة، والقرب من اهلل عّز وجّل. 

دار الختبار

الدنيا هي دار العمل، دار االختبار، هي دار االمتحان، 

لنبلوكم،  واالبتالء:  البالء  دار  هي  القراآني  بالتعبير  اأو 

لنبلونكم، لنبتليكم... 

هناك ثالث اآيات كريمة ت�سيء على هذا المو�سوع:

َمَ�اِت َوالأْر�َض   اهلل تعالى يقول: {َوُهَ� الَِّذي َخلََق ال�سَّ

ُكْم اأَْح�َسُن  يُّ
اٍم َوَكاَن َعْر�ُسُه َعلَى اْلَماِء ِلَيْبُلَ�ُكْم اأَ يَّ

ِفي �ِستَِّة اأَ

َعَماًل} )هود: 7(.

اأي ليرى ما الذي �ستفعلونه في هذه الحياة الدنيا.

ِلَيْبُلَ�ُكْم  َواْلَحَياَة  اْلَمْ�َت  َخلََق  ��ِذي  {الَّ تعالى:  وقال 

ُكْم اأَْح�َسُن َعَماًل َوُهَ� اْلَعِزيُز اْلَغُف�ُر} )الملك: 2(. يُّ
اأَ

َعلَى  َم��ا  َجَعْلَنا  ���ا  {اإِنَّ تعالى:  اهلل  قال  ثالثة  اآية  وفي   

ُهْم  يُّ
اأَ {ِلَنْبُلَ�ُهْم  اهلل:  يقول  لماذا؟  َلَها}  ِزيَنًة  الأْر����ضِ 

�����ا  {َواإِنَّ تعالى:  وي��ق��ول   .)7 )ال��ك��ه��ف:  َع���َم���اًل}  اأَْح�������َس���ُن 

بمعنى   .)8 ُجُرزاً})الكهف:  ِعيداً  �سَ َعلَْيَها  َما  َلَجاِعُل�َن 

اأن كل هذه االأر�س فانية. وهنا اهلل تعالى يبلونا ليرى اأّينا 

اأح�سن عماًل، الأنه فيما بعد هناك جزاء وح�ساب، لنكون 

م�ستحقين للثواب بجدارة، اأو م�ستحقين للعقاب ولي�س لنا 

حجة على اهلل عندما ُيعاقبنا بذنوبنا اأو ب�سوء اأعمالنا.

البالء بالح�صنات وال�صيئات

عنوان   .)2 )الملك:  َعَماًل}  اأَْح�َسُن  ُكْم  يُّ
اأَ {ِلَيْبُلَ�ُكْم 

البالء عام وهو بمعنى االختبار واالمتحان. واهلل �سبحانه 

اأي�سًا  وه��و  بالح�سنات،  بالنعم،  ع��ب��اده  يختبر  وتعالى 

اأي »بالنعمة والنقمة«. في  يختبرهم بالم�سائب والِمحن 

نتيجة  ولكن،  والنقمة بالء.  النعمة بالء  القراآني  التعبير 

في التعبير القراآني 

النعمة بالء والنقمة 

بالء، ولكـن نتيجـة 

الفهم العرفي عند 

يذهب  بــالء  قــول 

الّذهــن مبا�صــــرة 

اإلــــى الم�صــائــب

21

م
 2

01
1 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
35

د 
د

ع
ل
ا



يذهب  »ب���الء«  ق��ول  عند  العرفي  الَفهم 

الّذهن مبا�سرة اإلى الم�سائب، الأن الم�سائب 

هي اأ�سّد اأنواع البالء. 

ا  مَّ
اأما في القراآن الكريم فيقول �سبحانه وتعالى: {َفاأَ

َمُه} )الفجر: 15(.  ُه َفاأَْكَرَمُه َوَنعَّ الإِْن�َساُن اإَِذا َما اْبَتاَلُه َربُّ

اإَِذا  ا  مَّ
{َواأَ هنا م�سداق االبتالء االإلهي االإكرام واالإنعام، 

َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعلَْيِه ِرْزَقُه َفَيُق�ُل َربِّي اأََهاَنِن} )الفجر: 

15( »َقَدر« اأي »�سّيق«.
اإذًا االإكرام ابتالء واالإنعام ابتالء. 

وهناك �سواهد كثيرة في القراآن الكريم. 

الختبار الإلهي

بد  اأمور عامة ال  االإلهي هناك مجموعة  االختبار  في 

من االلتفات اإليها: 

اإلهي  قانون  هو  واالمتحان  االختبار  ه��ذا  اإن  ًل:   اأوهّ

�سامل لكل النا�س. كل اإن�سان بلغ �سن التكليف، هو مو�سع 

اختبار وابتالء، الأن هذه اإرادة اهلل في الخلق. حتى اأنبياء 

اهلل تعر�سوا لالختبارات واالبتالءات. وقد ذكر اهلل تعالى 

اأ�سناف اختباراتهم في القراآن الكريم.

بين  واالبتالء  االختبار  واأن��واع  اأهداف  تختلف  طبعًا، 

النا�س من �سخ�س الآخر، لكن في المبداأ الكل مبتلى والكل 

ممتحن.

ثانياً: االختبار قد ياأتي لفرد وقد ياأتي لجماعة، وقد 

ياأتي اأي�سًا �ساماًل للب�سرية كلها.

االإن�سان  اأحيان كثيرة، يمتحن  تعالى، في  ثالثاً: اهلل 

الحياة. فقد يكون االختبار  �سوؤون  �ساأن من  اأكثر من  في 

ي�سمل  وقد  والغنى،  بال�سحة  بالمر�س،  بالفقر،  االإلهي 

االمتحان في وقت واحد �ساأنين، ثالثة، اأو اأربعة. 

بين  تختلف  قد  االب��ت��الءات  اأن��واع وحجم  اإن  راب��ع��اً:� 

�سخ�س واآخر وذلك بح�سب اإمكانات وطاقات وطموحات 
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من  تختلف  وقد  ال�سخ�س،  هذا  وتطلعات 

فاالأنبياء  ل��ذل��ك  ج��م��اع��ة،  اإل���ى  ج��م��اع��ة 

واالأولياء  االأو�سياء  مختلفة،  ابتالءاتهم 

والموؤمنون بالءاتهم مختلفة، وهذا كله عن 

حكمة وتقدير اأي�سًا.

اأّنه  بعباده  وتعالى  �سبحانه  اهلل  رحمة  من  خام�ساً: 

عندما يختبرهم ويبتليهم بالّنعم اأو بالّنقم، ال يكّلفهم بما 

ال يقدرون عليه، اأو ال ي�ستطيعون تحّمله، وذلك خوفًا عليهم 

من اأن يف�سلوا في االمتحان. فاهلل تعالى يريد لعباده اأن 

تقم  لم  وتعالى  �سبحانه  اهلل  والأن  عباده،  الأنهم  ينجحوا 

�سرطًا،  لنا  و�سع  التكويني،  االإل���زام  نحو  على  م�سيئته 

باإرادتنا،  واختيارنا،  بم�سيئتنا  النجاح  يكون هذا  اأن  وهو 

وجهدنا وعملنا.

االإلهي  االختبار  في  اأي�سًا  العامة  االأمور  من  �ساد�ساً: 

اهلل  رحمة  من  وه��ذا  يطيق.  ال  بما  االإن�سان  تكليف  عدم 

تعالى. فهو عندما يمتحننا، حتى في الم�ساعب وال�سدائد، 

ال يحّملنا وال يكّلفنا ما ال نطيق من رحمته.

�سابعاً: في االختبار االإلهي، في االمتحانات التي تتعلق 

للت�سحيح،  فر�سة  هناك  تكون  اأن  يمكن  والنا�س  بالدنيا 

ال  وقد  الفر�سة  تتوفر  قد  االإلهية  االمتحانات  في  ولكن 

تتوفر.

على �سبيل المثال الذين �ساركوا في دم اأبي عبد اهلل 

الح�سين Q �سقطوا في االمتحان، وكل ما قاموا به في 

حياتهم من �سالة، و�سيام، وزكاة، وت�سحيات اإن وجدت، 

كل ذلك قد ذهب. 

وعطفه  اهلل  ولكرم  اأي�سًا  االإلهي  االختبار  في  ثامناً: 

كل  لنا  و�سّخر  النجاح  عنا�سر  بكل  زودن��ا  علينا  ورحمته 

االأنعام  النجوم،  الكواكب،  ال�سم�س،  االأر���س،  االإمكانات: 

الـذيـن �صــاركــوا 

الح�صيــن  دم  في 

Q �صقطــوا في 

المتحــان الإلهــي 

وكل ما قامـوا بـه 

فــي حيــاتهـم من 

عبـادات قد ذهـب
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والحيوانات والبحار كلها م�سخرة لالإن�سان. 

من  لغيرنا  يعطه  لم  ال��ذي  العقل  اهلل  اأعطانا 

مخلوقاته غير المالئكة. العقل الذي به نفكر لنقوم 

اأعطانا  ك��ذل��ك،  ال��ح��رام.  ع��ن  ونبتعد  ال��واج��ب  بالعمل 

ومنحنا  للنجاح  توؤهلنا  التي  والنف�سية  الج�سدية  القدرات 

ال�سمع والب�سر، واالأيدي واالأرجل، يقول تعالى:{اإِنَّا َخلَْقَنا 

يراً}  الإِْن�َساَن ِمْن ُنْطَفٍة اأَْم�َساٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه �َسِميعاً َب�سِ

ا  ا �َساِكراً َواإِمَّ ِبيَل اإِمَّ )االإن�سان: 2( ويكمل {اإِنَّا َهَدْيَناُه ال�سَّ

َكُف�را} )االإن�سان: 3(.

واأنزل  والر�سل  االأنبياء  لنا  اأر�سل  اأي�سًا،  تعالى،   اهلل 

الكتب واأقام الحجج واالأولياء، فال تخلو االأر�س من حجة 

هلل على الخالئق، وهدانا �سواء ال�سبيل. اإذًا الهداية العامة 

متحققة. اأي�سًا عّرفنا االأنبياء واالأولياء اإلى كيفية مواجهة 

البالء واأعطونا في ذلك اإر�سادات تف�سيلية.

عناوين  م��ن  الثمانية  العناوين  ه��ذه  بذكر  نكتفي   

االختبار االإلهي والذي يمتد مع االإن�سان منذ بدء التكليف 

وحتى نهاية حياته.

كيفية المواجهة

االإلهي  االمتحان  اأن  اإل��ى  اأي�سًا  االلتفات  من  ب��ّد  ال 

ي�ستلزم من االإن�سان عدة اأمور لمواجهته:

االإن�سان عن حقيقة  يغفل  والحذر، فال  االنتباه  اأوًل: 

الدنيا.

ثانياً: اأن يعمل االإن�سان ويبذل بجد ما ي�ستطيع للنجاح 

في االختبار.

يتمنى  القيامة  فيوم  الوقت،  من  ي�ستفيد  اأن  ثالثاً: 

ليعمل  دقيقة،  بل  �ساعة  ولو  الدنيا  اإلى  يعود  اأن  االإن�سان 

الزمن  لقيمة  ننتبه  اأن  يجب  ل��ذا  ينفعه.  �سالحًا  عماًل 

وقيمة العمر كبارًا و�سبابًا، وال يقولّن اأحد اإني ما زلت �سابًا 

تطورات  نتيجة  يموتون  الذين  اأغلب  اإن  اأمامي.  والعمر 

العلم، هم من ال�سباب.
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وهو  وم��ح��ددًا  وا�سحًا  ه��دف��ًا  ن�سع  اأن  يجب  كذلك 

يعني  ذلك  الأن  االمتحان،  في  ونفوز  ننجح  اأن  يجب  اأننا 

الح�سول على الحياة الحقيقية والنعيم، وال�سعادة االأبدية 

ال�سرمدية.

حتى ل نكرر اأخطاء الما�صي 

م��ن اأع��ظ��م االخ��ت��ب��ارات االإل��ه��ي��ة ال��ت��ي م���ّرت على 

الم�سلمين واالأمة والب�سرية كان االختبار في االأيام االأولى 

.Q من �سنة 61 للهجرة مع االإمام الح�سين

مقام  في  يتمثل  االأول  واقعين،  اأم��ام  االأم��ة  كانت  لقد 

قيادتها �سخ�س  يت�سّلم  اأن  يريد  التي   P الر�سول  خالفة 

كيزيد بن معاوية مع ما يت�سف به هذا االإن�سان من �سلوك 

و�سفات �سيئة. هذا بحد ذاته اختبار عظيم وهائل لالأمة.

وامتحان  اختبار  مورد  اأي�سًا  كان  الذي  االآخر  الواقع 

Q، الذي لي�س  اأن الح�سين  لالأمة وهو االأكبر واالأهم 

في االأر�س غيره ابن بنت ر�سول اهلل P، قام ليواجه هذا 

التهديد وهذا الخطر على االإ�سالم واالأمة والخالفة. ماذا 

االمتحان  هذا  كان  موقف؟  هكذا  في  الم�سلمون  �سيفعل 

من  نوعًا  ك��ان  الم�سلمين،  تاريخ  في  م��ّر  ما  اأ�سعب  من 

االمتحانات الحا�سمة لكل فرد من اأفراد الم�سلمين. 

اكت�ساف  ج���دًا.  مهم  وق��راءت��ه��ا  الوقائع  ه��ذه  تحليل 

 Q نقاط ال�سعف والقوة.. لماذا من وقف مع الح�سين

Q؟  ليقتله  خرج  عليه  خرج  الذي  ولماذا  معه؟  وقف 

وباالإحاطة  كله  الحياد؟ هذا  ولماذا هناك من وقف على 

به له قيمة لي�س فقط معلوماتية ومعرفية، لكن قيمته اأي�سًا 

تت�سل بقيمة حياتنا، الأننا نواجه نف�س االختبارات، ونف�س 

االبتالءات واالمتحانات. ولكن، عندما نقراأ تلك التجربة، 

واأين  الخطاأ  كان  اأي��ن  وقوتها  �سعفها  نقاط  من  ن�ستفيد 

�ساعت الفر�س...

 وذلك.. حتى ال نكرر اأخطاء الما�سي.

اأن ن�صــــع  يجــب 

ــًا  ــح ــص هـــدفـــًا وا�

اأننــا  وهو  ومحددًا 

في  نفوز  اأن  يجب 

الخــتــبــار الإلــهــي
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ن�ستكمل في هذا العدد اأحكام ما ورد في الق�سم الأول من 

ن تف�سياًل عن:  باب »النذر« في العدد ال�سابق، والذي ت�سمهّ

التعريف بالنذر و�سروط النذر  و�سروط الناذر.

عدم تبديل النذر

يجب على الناذر اأن يلتزم بما تعّهد به في النذر كما تعّهد 

به، فال يجوز التبديل بعد النذر.

الجهالة بالمتعّلق

اأ � لو نذر �سومًا ولم يعّين عدد االأيام، يكفي اأن ي�سوم يومًا 

واحدًا، وال يجب اأكثر من ذلك.

ب � لو نذر اأن ي�سّلي ولم يعّين كّمّية ال�سالة وكيفّيتها ففيه 

�سورتان:

الأولى: اإذا ق�سد غير النوافل اليومّية � الم�سّماة بالرواتب 

�  فيجب االتيان بركعتين على االأقّل.

الثانية: اإذا لم يق�سد ما ُذكر في ال�سورة االأولى، بل اأطلق 

االتيان  يكفيه  بال�سالة،  االتيان  �سوى  �سيئًا  يق�سد  ولم  الّنذر 

اأحكام النَّذر)2/2(
ال�صيخ علي حجازي
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بركعة الوتر.

ج � لو نذر المكّلف �سدقة، 

ومقدارها  جن�سها  يعّين  ولم 

يكفي اأقّل ما ُي�سّمى �سدقة.

بفعل  ي��اأت��ي  اأن  ن��ذر  ل��و   � د 

ولم  ت��ع��ال��ى  م��ن اهلل  ي��ق��ّرب 

ولو  ي��اأت��ي  اأن  يكفي  ي��ع��ّي��ن، 

ال�سالة  اأو  واحدة،  بت�سبيحة 

على النبّي واآله P مّرًة واحدة، 

وما �ساكل ذلك.

اأو  اأي��ام،  )كع�سرة  م��ّدة  ي�سوم  اأن  نذر  لو   � ه� 

�سهر، اأو �سنة، ونحو ذلك( متتابعة، يجب عليه التتابع، ولو 

قّيد بالتفريق وجب التفريق، واأّما لو نذر �سوم مّدة ولم يقّيد 

بالتتابع اأو التفريق يجوز له التتابع، ويجوز له التفريق، فاالأمر 

باختياره.

نذر �صوم اأيام فيها العيد

يجب  معّينة(  )ك�سنة  معّينة  م��ّدة  �سوم  ن��ذر  ل��و   � اأ 

ا�ستثناء العيدين منها فيفطر فيهما، وال يجب ق�ساوؤهما، 

يجوز معه  ما ال  فيها  يعر�س  التي  االأي��ام  في  يفطر  وكذا 

ال�سيام، من مر�س اأو حي�س اأو نفا�س اأو �سفر، ولكن يجب 

ق�ساء االأيام الفائتة لهذه االأ�سباب غير العيدين.

ب � لو نذر �سوم كّل خمي�س )مثاًل( ف�سادف بع�سها 

يفطر،  لالإفطار،  المبيحة  االأم��ور  اأحد  اأو  العيدين،  اأحد 

ويجب عليه ق�ساوؤها جميعًا، نعم في االإفطار ب�سبب ال�سفر 

االأحوط وجوبًا الق�ساء.

ال�صفر

لو نذر �سوم يوم معّين يجوز له ال�سفر واإن لم يكن �سرورّيًا، 

ويفطر ثم يق�سيه، وال تجب عليه الكّفارة.

زيارة ال�صالحين

بع�س  اأو   Q االأئ��م��ة  اأح��د  اأو   P النبّي  زي��ارة  ن��ذر  لو 

المقام  عند  الح�سور  ويكفي  ال��زي��ارة،  تجب  ال�سالحين، 

وال�ّسالم على من يزوره.

ــذر �صومًا ولم   لو ن

ــدد الأيام  ــن ع يعّي

ي�صـوم  اأن  يكفــي 

ول  ــدًا،  واحــ يومـًا 

27يجب اأكثر من ذلك
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العجز عن المنذور

لو عجز الناذر عن المنذور الموؤّقت في وقته، بحيث م�سى تمام 

الوقت المعّين والناذر عاجز ينحّل نذره، وي�سقط عنه، وال �سيء عليه. 

ولو عجز طوال عمره عن المنذور المطلق غير الموؤّقت ينحّل نذره، 

وي�سقط عنه وال �سيء عليه. نعم، لو نذر �سومًا فعجز عنه يجب عليه 

اأن يت�سّدق عن كّل يوم بثالثة اأرباع الكيلو من الطعام.

حنث النذر الموؤّقت

اإذا كان النذر موؤّقتًا، وقد تعّلق باإيجاد عمل من �سوم اأو �سالة اأو 

�سدقة اأو غيرها، ثم حنث ولم يمتثل بما نذره، فتجب الكّفارة بتركه 

في الوقت، واإن كان �سومًا فيجب ق�ساوؤه، واإن كان �سالة فاالأحوط 

وجوبًا ق�ساوؤه، واأّما غير ال�سالة وال�سيام فال يجب ق�ساوؤه، بل تجب 

الكّفارة فقط.

النذر المطلق

باإيجاد عمل،  تعّلق  وقد  بوقت،  مقّيد  غير  النذر مطلقًا  كان  اإذا 

يكون وقت الوفاء العمر كّله، ويجوز له التاأخير اإلى اأن يح�سل له العلم 

اأو الّظن باأّنه �سيموت، في�سير الوقت �سّيقًا، فيجب عليه المبادرة اإلى 

الوفاء بالنذر، ويتحّقق الحنث بتركه العمل في مّدة حياته.

نذر الترك

اأ � اإذا نذر تْرك �سيء واأطلق ولم يقّيد بوقت فيجب تركه كّل العمر، 

ويتحّقق الحنث بفعله ولو مّرة واحدة في مّدة حياته.

ب � اإذا نَذر تْرَك �سيء في وقت معّين، فيجب تركه في كل الوقت 

المعّين، ويتحّقق الحنث بعمل ما نذر تركه ولو مّرة واحدة في الوقت 

المعّين.

وتجب  الحنث  يتحّقق  مّرة  به  اأتى  ولكّنه  �سيء  ترك  نذر  اإذا   � ج 

بعد  العمل  هذا  ترك  يجب  وال  وي�سقط،  ينحّل  النذر  ولكّن  الكّفارة، 

ذلك، بل يجوز فعله ب�سقوط النذر.

اأو  اأو ا�سطرارًا  اأو جهاًل  اأتى به ن�سيانًا  � لو نذر ترك �سيء ثم  د 

اإكراهًا فال ينحّل النذر به، بل يجب االلتزام بالنذر بعد ارتفاع العذر، 

بح�سب ما نذره الناذر من اإطالق اأو توقيت. نعم لو كان النذر موؤّقتًا 

وقد زال الوقت ينحّل النذر.

كّفارة حنث النذر

واإذا  اأو ك�سوتهم،  اإطعام ع�سرة فقراء  النذر هي  � كّفارة حنث  اأ 
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عجز عنها جميعًا يجب اأن ي�سوم ثالثة اأيام متتالية.

ت�سليم  وبين  الفقراء  اإ�سباع  بين  االإطعام  في  يتخّير   � ب 

الطعام اإليهم، وال يتقّدر االإ�سباع بمقدار، بل المدار اأن ياأكلوا 

بمقدار �سبعهم. واأّما في الت�سليم فال بّد من ثالثة اأرباع الكيلو 

من الطعام على االأقّل لكّل فقير.

من  ُعرفًا،  لبا�سًا  يعّد  ما  تكون  اأن  الك�سوة  في  يعتبر   � ج� 

وال  ممّزقًا،  يكون  ال  اأن  ب�سرط  وغيره،  الجديد  بين  فرق  غير 

القمي�س  اأو  ال�سروال  ويكفي  باال�ستعمال،  ينخرق  باليًا 

)الد�سدا�سة(، واالأحوط وجوبًا اأن يكون مّما ي�ستر عورته، 

فال تكفي القبعة والحزام والجورب ونحوها.

النذر ل�صخ�س

اإذا نذر الأحد االأئمة R اأو الأبي الف�سل العّبا�س اأو 

الأّي �سالح ففي الم�ساألة �سورتان: 

الأولى: اإذا كان الّنذر ل�سخ�س ال�سالح ولي�س لل�سريح 

يجوز �سرفه في وجوه البّر، بق�سد اإهداء الثواب اإليه.

اأو المقام  اأو الم�سهد  اإن كان لنف�س ال�سريح  الثانية: 

فيجب �سرفه في م�سالحه، وال يجب و�سعه في القف�س، 

يجوز �سرفه في  وال  و�سوؤونه،  المقام  فالمهم �سرفه على 

اأعمال الخير عن روح المنذور له.

ن�صيان المنذور

نعم  عليه،  �سيء  فال  فيه  �سّك  اأو  ن��ذره  الناذر  ن�سي  اإذا 

مع  به  الوفاء  عليه  باقيًا يجب  الوقت  وكان  بعد ذلك  تذّكر  لو 

االإمكان.

النذر لليتيم

البالغين وغير  �سيئًا لالأيتام فيجوز دفعه لالأيتام  اإذا نذر 

البالغين، وال يجب االقت�سار على اليتيم ال�سرعّي )غير البالغ(، 

نعم لو قّيد اليتيم بال�سرعّي اأو كان هناك قرينة ت�سرفه اإليه، 

وجب �سرفه على االأيتام غير البالغين.

الت�صّرف بمتعّلق النذر

اإذا نذر �سخ�س اأّنه اإذا جمع مقدارًا معّينًا من المال � مثاًل 

� في مّدة معّينة ف�سيوقف �سيئًا ما )ك�سّيارته( للعمل االإ�سالمّي 

� مثاًل �، فيجوز له الت�سّرف ب�سّيارته قبل تحّقق متعّلق النذر، 

وال يجب عليه اإبقاوؤها. 

ــث  حن ــارة  كّفـــــ

ــي اإطعام  ــذر ه الن

اأو  ــراء  فق ــرة  ع�ص

واإذا  ك�صــوتهــم، 

ــا جميعًا  عجـز عنه

ــوم  ي�ص اأن  ــب  يج

ــام متتالية ــة اأي ثالث
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لالإن�صان  ي�صتحب  يومية  م�صلكية  اآداب  هناك 

اختيار  وال�صالم،  التحايا  مثل:  عليها  المداومة 

لكل  الهجري  التاريخ  من  وال�صتفادة  الأل��ف��اظ 

وثائقنا وكتاباتنا، والب�صملة... وما �صاكل ذلك من 

اأمور تنظم �صلوكنا اليومي وتزيدنا اأجرًا وثوابًا من 

دون تعب اأو م�صقة.

التحايا وال�صالم

اأول هذه التحايا المباركة هي: »ال�سالم عليكم«، وهي 

تحية اأهل االإيمان في الدنيا واالآخرة. والملفت اأن ي�ستبدل 

بع�س النا�س هذه التحية بم�سطلحات اأو كلمات م�ستوردة 

اأو طارئة على مجتمعنا كقولهم: »هلو« »هاي« »باي« .... 

المحمدية  واالآداب  االإلهية  بال�سنن  نعتز  اأن  علينا  فيما 

واأن ن�ستغني بها عن كل �سفة اأو م�سلك اآخر، فالعظيم ما 

عّظمه اهلل والحقير ما حّقره اهلل.

واأنعم  �سباحًا  »اأن��ع��م   P له  اأ�سحابه  تحية  وكانت 

م�ساًء« وهي تحية اأهل الجاهلية ، فاأنزل اهلل �سبحانه:

ُ ..َح�ْسُبُهْم  {.. َواإَِذا َجاُءوَك َحيَّْ�َك ِبَما َلْم ُيَحيَِّك ِبِه اهللَّ

يُر} )المجادلة: 8(،  فقال  لَْ�َنَها َفِبْئ�َض اْلَم�سِ َجَهنَُّم َي�سْ

الأ�سحابه:

الجنة  اأه���ل  تحية  ذل��ك  م��ن  بخير  اهلل  اأب��دل��ن��ا  »ق��د 

.
)1(

»ال�سالم عليكم« 

�َساَلٌم  َف��ُق��ْل  ِب��اآَي��اِت��َن��ا  ُي���ؤِْم��ُن���َن  ��ِذي��َن  الَّ َج���اَءَك  {َواإَِذا 

َعِمَل  َمْن  ��ُه  اأَنَّ ْحَمَة  الرَّ َنْف�ِسِه   * َعلَى  ُكْم  َربُّ َكَتَب  َعلَْيُكْم 

لََح َفاأَنَُّه َغُف�ٌر  �سْ
ِمْنُكْم �ُس�ًءا ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َواأَ

َرِحيٌم} )االأنعام: 54(.

اُهُم اْلَماَلِئَكُة َطيِِّبيَن * َيُق�ُل�َن �َساَلٌم  {الَِّذيَن َتَتَ�فَّ

التحية

واآداب

اأخـرى
ال�صيد �صامي خ�صرا
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. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 8، �س 367( 1)

 ، و�سائل ال�سيعة، )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج1، �س 302( 2)

ح5.

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج77، �س 176( 3)

الهوام�س

َعلَْيُكُم اْدُخُل�ا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُل�َن} )النحل: 32( 

َقْ�ا َربَُّهْم اإَِلى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى* اإَِذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت  {َو�ِسيَق الَِّذيَن اتَّ

َخاِلِديَن}  َفاْدُخُل�َها  ِطْبُتْم  َعلَْيُكْم  ���َس��اَلٌم  َخَزَنُتَها  َلُهْم  َوَق���اَل  اأَْب��َ�اُب��َه��ا 

)الزمر: 73(.

اختيار الألفاظ والتعابير

{َوُقْل ِلِعَباِدي َيُق�ُل�ا الَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ...} )االإ�سراء: 35( 

اأدب  عن  تنمُّ  وم�سطلحات  ُجَمل  هناك  االجتماعي  القامو�س  في 

»اأهاًل  قول  منها  النا�س،  بين  لتوكيده  االإ�سالم  ي�سعى  ما  وهو  واأخ��الق، 

و�سهاًل، �سكرًا لكم، في اأمان اهلل، بارك اهلل بكم، لكم االأجر والثواب، اإن 

�ساء اهلل...«.

التاريخ الهجري لكل وثائقنا وكتاباتنا

داأب علماوؤنا وفقهاوؤنا على التاأريخ بالتقويم الهجري، وهذا ما يجب 

اأن نحافظ عليه ونتم�سك به الأنه جزء من تاريخنا و�سخ�سيتنا.

وغيره  الهجري  التاريخ  بين  الجمع  االحتماالت،  اأقل  على  فالمطلوب 

وذلك في كاّفة وثائقنا وكتاباتنا.

الدخول اإلى المرحا�س

المعروف في �سريعة االإ�سالم عدم جواز ا�ستقبال القبلة اأو ا�ستدبارها 

اأ�سا�س  اإلى  دائمًا  االلتفات  من  بد  ال  لذلك  الف�سالت،  عن  التخّلي  عند 

الحكم ال�سرعي، اأو عدم اال�ستقبال واال�ستدبار ولو باالنحراف.

وال  القبلة،  ت�ستقبل  فال  المخرج  دخلت  »اإذا   :P اهلل  ر�سول  ق��ال 

.
)2(

ت�ستدبرها، ولكن �سّرقوا، اأو غّربوا«

ونهى ر�سول اهلل P عن ا�ستقبال القبلة ببول، اأو غائط.

اإجالاًل  عنها  فانحرف  ذك��ر،  ثم  القبلة،   ح��ذاء  بال  »من   :P وق��ال 

.
)3(

للقبلة، وتعظيمًا لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى ُيغَفر له«
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 الإعالم الملتزم وتحّديات المرحلة

 الإعالم المقاوم

 الإعالم والمجتمع: اأدواٌر مختزلة

  الحرب الإعالمية

  كيف نواجه الحرب الناعمة

      وبرمجة الوعي؟
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الإعــــالم الملتــزم 

وتحّديــات المرحلة
عبد اهلل ق�صير *

{الذين يبلغ�ن ر�سالت اهلل ويخ�س�نه ول يخ�س�ن اأحداً اإل اهلل 

وكفى باهلل ح�سيبا} )الأحزاب: 39(

راً َوَنِذيراً} )الفتح: 8(.  {اإِنَّا اأَْر�َسْلَناَك �َساِهداً َوُمَب�سِّ

طريق  اإلى  النا�س  هداية   Rالأنبياء مهمة  كانت  لقد 

الحق، وتحذيرهم من �صلوك طريق الباطل، وبذلك كانوا 

الذي  العام  ال��راأي  في  للتاأثير  اأي  للنا�س،  اهلل  ر�صل  هم 

يمثله عموم النا�س اأو الأقوام في الأزمنة الغابرة.
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اأدوات التاأثير في الراأي العام

مقت�سرة  االأزمنة  تلك  في  االت�سال  و�سائل  كانت  واإذا 

الإي�سال  المتلقي  اإلى  المر�ِسل  من  المبا�سر  الخطاب  على 

متوقفًا  كان  العام  ال��راأي  �سناعة  في  التاأثير  فاإن  الر�سالة، 

في  الُمر�ِسل  وبراعة  وقدرة  )الم�سمون(  الر�سالة  قوة  على 

�سلR كانوا اأ�سحاب  التاأثير على المتلقي. ورغم اأن الرُّ

منطق قوي ومتين واأ�سحاب معاجز ومكرمات مبهرة اإال اأن 

الراأي العام بقي بعيدًا عن التاأثر؛ لوجود م�سالح مت�ساربة 

والمنطق  الحق  كلمة  اإلى  االإذع��ان  تاأبى  �سخ�سية  اأه��واء  اأو 

وتوغل في طريق ال�ساللة والتيه. وهذا ما حدث مع نبي اهلل 

نوح Q الذي قال {َربِّ اإِنِّي َدَعْ�ُت َقْ�ِمي َلْياًل َوَنَهاراً * 

َفلَْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي اإَِل ِفَراراً} )نوح 6-5(.

اإ�سافة   � الكتابة  �سارت  االت�سال،  اأدوات  تطور  وم��ع 

العام، فُوجدت الكتب  الراأي  للتاأثير في  اأداًة   � اإلى الخطابة 

�سارت  الع�سرين  القرن  مطلع  ومع  وال��دوري��ات.  وال�سحف 

االإذاعة الو�سيلة االأقوى لالت�سال بالجماهير والتاأثير بالراأي 

العام. وفي ع�سرنا الحا�سر تنوعت اأدوات االت�سال وتطورت 

اأدوات  من  وغيرهما  واالإنترنت  التلفاز  ف�سار  هائل،  ب�سكل 

اإي�سال  في  الر�سالة  اأ�سحاب  لدى  ت�ستخدم  كلها  االت�سال 

المتلقي و�سناعة  للتاأثير على  والمبتكرة  المتنوعة  ر�سائلهم 

الراأي العام.

�سناعة  في  واالإع���الن  االإع��الم  اأهمية  اليوم  تخفى  وال 

الراأي العام وتوجيهه اّتجاه الق�سايا ال�سيا�سية واالقت�سادية 

االإعالمية  الو�سائل  ه��ذه  اأن  حتى  وال�سلوكية،  والثقافية 

�سهولة  نتيجة   � منزل  كل  اإلى  ودخولها  الكبير  انت�سارها  مع 

واأداة  الحياة  ���س��روري��ات  م��ن  اأ�سبحت   � عليها  الح�سول 

فيه  اأفقدت  الذي  الحّد  اإلى  الخارجي  العالم  مع  التوا�سل 

ل�سالح  التاأثير  في  قدراتهما  من  الكثير  والمدر�سة  العائلة 

احتالل االإعالم واالإعالن حيزًا اأكبر في القدرة على التاأثير 

في الراأي العام و�سناعة ال�سلوكيات في المجتمع. وال يخفى 

ما لالإعالم من دور وتاأثير في هذا المجال ف�ساًل عن دور 

االإعالم في �سناعة التوجهات وتحريك الع�سبيات اأو اإثارة 
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عرات اأو اإقناع الراأي العام بفكرٍة معينٍة اأو ب�سلعٍة اأو باإ�ساعِة  النَّ

�سلوٍك ما.

العالمية  ال��ح��رب  اأن   } الخامنئي  االإم����ام  يعتبر 

ل  ي�سكِّ االإع��الم  واأنَّ  االإعالمية،  ال�ساحة  في  اليوم  ُتخا�س 

مجموعة  على  اليوم  تطلق  التي  الناعمة  الحرب  اأدوات  اأحد 

�سيا�سية  م��اآرب  لتحقيق  ت�سعى  التي  وال�سغوط  الفعاليات 

لقد  الع�سكرية.  القوة  اإلى  اللجوء  دون  واقت�سادية  وفكرية 

ا�ستبدلت الدول والقوى الكبرى الدبابات والطائرات الحربية 

والمدفعية والر�سا�سات ب�سا�سات البالزما و�سفحات ال�سحف 

والمقاالت، وغدا الكثير من التغييرات ال�سيا�سية يحدث عبر 

هذه الو�سائل.

في  ا�ستباقية  االأميركيون حروبًا  كيف خا�س  راأينا  لقد 

باأحقية هذه  العام  الراأي  اإقناع  واأفغان�ستان في ظلِّ  العراق 

الحروب و�سرورة مواجهة »االإرهاب« وتحت يافطات تّدعي 

وجود اأ�سلحة دمار �سامل في العراق مثاًل اأو وجود نوايا عند 

القاعدة لتكرار هجماتها على اأميركا بعد حادثة 11 اأيلول. 

ك�صر الحتكار الغربي لالإعالم

مما ال �سك فيه اأن هذا التطور الهائل في دور االإعالم 

�سالحًا  كان  ال�سورة  ت�سويه  اأو  الحقائق  قلب  على  وقدرته 

بل  واالإ�سالمي،  العربي  العالم  اتجاه  الغرب  يد  في  ما�سيًا 

اتجاه كل المناطق الم�ستهدفة في العالم من قبلهم للهيمنة 

النفطية  للثروات  كم�سدر  اأو  ا�ستهالكية  كاأ�سواق  لفتحها  اأو 

والطبيعية التي يحتاجها الغرب في �سناعاته وتثبيت هيمنته 

وت�سهيل م�سالحه اال�ستراتيجية.

�سناعة  في  االإع��الم  ودور  اأهمية  باكرًا  الغرب  وعى  لقد 

في  التكنولوجيا  والأن  بالمجتمعات.  والتاأثير  العام  ال��راأي 

في  �سّباقًا  كان  الغرب  ف��اإنَّ  غربية،  �سناعة  هي  االت�ساالت 

واحتكارها  االإع��الم  مجال  في  التكنولوجيا  هذه  ا�ستخدام 

لفترة طويلة من الزمن. ويكفي اأن نذكر اأن الوكاالت الكبرى 

يونايتدبر�س،  ا�سو�سيتدبر�س،  )روي��ت��ر،  لالأنباء  الخم�سة 

و�سائل  كل  اإلى  روايتها  تقدم   )PTN الفرن�سية،  ال�سحافة 

بالمئة من   95 اأكثر من  ت�سيطر على  بل  العالم،  االإعالم في 

اأو �سور في  ين�سر من معلومات  اأو  يذاع  اأو  يكتب  ما  م�ساحة 

ـــــام  ــر الإم ــب ــت ــع ي

 } الخامنئــــــي 

اأن الحرب العالميــة 

ُتخـــا�س اليــوم فـي 

ال�صــاحة الإعالميـة

35

م
 2

01
1 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
35

د 
د

ع
ل
ا



الما�سية  �سنة  الخم�سين  خالل  العالمية،  االإع��الم  و�سائل 

)الن�سف الثاني من القرن الع�سرين(.

لم  المعلومات  لم�سادر  الغربي  االحتكار  ك�سر هذا  واإن 

يتم اإال مع الطفرة االإعالمية التي �سهدتها المنطقة العربية 

من  االأخ��ي��ر  )العقد  الت�سعينيات  ب��داي��ة  منذ  واالإ�سالمية 

اأن وعى  21(، بعد  القرن  االأول من  والعقد  الع�سرين  القرن 

الم�سلمون والعرب اأهمية امتالك م�سادر للمعلومات واأهمية 

العربية  منطقتنا  في  االأح��داث  حول  الخا�سة  روايتنا  ن�سر 

واالإ�سالمية.

ولقد حققت بع�س و�سائل االإعالم وال �سيما الف�سائيات 

ال�ساحة  على  وجزئية  ن�سبية  نجاحات  واالإ�سالمية  العربية 

العربية واالإ�سالمية وحتى العالمية؛ مما اأدى اإلى بداية ك�سر 

والمنار  )كالجزيرة  المعلومات  لم�سادر  الغربي  لالحتكار 

والعالم واالأق�سى والقد�س والجديد وغيرها من الف�سائيات 

االإ�سرائيلي  العدو  دفع  ال��ذي  االأم��ر  واالإ�سالمية(  العربية 

خ�سو�سًا والحكومات الغربية عمومًا اإلى:

و�سواًل  الو�سائل  هذه  على  والقمع  ال�سغوط  ممار�سة   �1
اإلى ق�سفها وتدمير مبانيها اأو منعها من البث على االأقمار 

ال�سناعية وت�سنيفها في لوائح االإرهاب وهذا ما حدث مع 

المنار واالأق�سى، وجزئيًا مع العالم والجزيرة.

الناطقة  الغربية  القنوات  من  الع�سرات  ا�ستحداث   �2
للمنطقة  المحلية  اللغات  اأو  الفار�سية  اأو  العربية  باللغة 

اأو  العام  الراأي  على  للمناف�سة  منطقتنا  في  للبث  وتوجيهها 

محاولة التاأثير فيه.

حجم  على  ي��دل  فاإنَّما  �سيء  على  دلَّ  اإن  االأم���ر  وه��ذا 

بته مثل هذه الف�سائيات للغرب واإ�سرائيل،  االنزعاج الذي �سبَّ

راأي  تكوين  ف��ي  الف�سائيات  ه��ذه  تاأثير  حجم  على  وي��دل 

فل�سطين  ق�سية  مقدمها  وف��ي  االأم��ة  لق�سايا  منا�سر  ع��ام 

التي  الحقائق  من  الكثير  اإي�سال  على  وقدرتها  والمقاومة، 

كان الغرب وال�سهاينة يحجبونها عن الراأي العام.

ولذا راأينا اأن الغرب قد �سعى عبر الكثير من المتعاونين 

معه ال�ستحداث المزيد من الف�سائيات العربية التي ال تنتمي 

اأن  فيه  �صك  ل  مما 

الهـائل  التطور  هذا 

الإعـــــالم  دور  فــي 

وقدرتـه علــى قلب 

الحقائــق اأو ت�صويه 

ال�صورة كان �صالحًا 

ما�صيًا في يد الغرب
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ينبغـــي اللتفـــات 

اإلــــى خــطــورة ما 

ــوات  ــن ــق ــه ال ــث ــب ت

الإعـالم  وو�صـائــل 

الم�صمـــــون  ذات 

البعيد عن ثقافتنــا 

الأ�صيــلة وتفنيــده 

وتبيـــان �صلبيــاتــه

اإلى العروبة واالإ�سالم اإال بال�سكل واللغة، اأما الم�سمون فهو 

يخدم ثقافة الغرب و�سيا�ساته وي�سيع �سلوكيات تلك الثقافة 

الغربية، وهذا ما نجده مع االأ�سف في العديد من الف�سائيات 

والمواقع  المجالت  ع�سرات  ف��ي  نجده  كما  منطقتنا  ف��ي 

االلكترونية الناطقة باللغة العربية.

التحدي في ال�صاحة الإعالمية

الو�سائل  ه��ذه  خلفيات  ع��ن  البحث  ف��ي  ق  المتعمِّ اإنَّ 

االإعالمية يجد اأنها جاءت �سمن خطة خبيثة لخدمة الخط 

ق�سية  وخ�سو�سًا  االأ�سا�س،  وق�سايانا  لثقافتنا  المعادي 

المقاومة وفل�سطين.

هذه  لنواجه  اإليه  الحاجة  باأم�س  نحن  ما  اإن  اأخ��ي��رًا، 

التحديات في ال�ساحة االإعالمية هو:

1�  تاأ�سيل الخطاب االإعالمي بكل اأنواعه واأ�سكاله الفنية 
في الو�سائل االإعالمية العربية واالإ�سالمية.

2� االلتفات اإلى خطورة ما تبثه القنوات وو�سائل االإعالم 
االأ�سيلة وتفنيده وتبيان  البعيد عن ثقافتنا  ذات الم�سمون 

�سلبياته.

ٍة اإلى مزيٍد من االإنتاج الدرامي  3� كما اأننا بحاجٍة ما�سَّ
به  بداأت  ما  وهذا  االأ�سيلة،  االإ�سالمية  القيم  اإلى  الم�ستند 

بع�س  اأي�سًا  اإليه  وت�سعى  االإيرانية  االإ�سالمية  الجمهورية 

مراكز االإنتاج العربية االأ�سيلة.

العمل  اأ�ساليب  في  واالحتراف  المهنية  من  المزيد   �4
واأ�سكاله الفنية المختلفة ي�ساعد على مواجهة ما  االإعالمي 

يقدمه االإعالم الم�ساد الغربي واالإ�سرائيلي ويحّد من قدرته 

على التاأثير في مجتمعاتنا العربية واالإ�سالمية.

5� اإن�ساء المزيد من الجامعات والكليات االإعالمية التي 
بمهنية  ويت�سلح  اأ�سيلة  ثقافة  يحمل  اإعالميًا  ك��ادرًا  تخرج 

اإعالمية ذات م�ستوى وكفاءة عالية.

 {َوُقِل اْعَمُل�ا َف�َسَيَرى اهللُ َعَملَُكْم َوَر�ُس�ُلُه َواْلُم�ؤِْمُن�َن} 

)التوبة: 105(.

)*( مدير عام قناة المنار

الهوام�س
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ــاوم ــق ــم الإعـــــالم ال
مقابلة مع الإعالمي رفيق ن�صر اهلل

حوار: جومانة عبد ال�صاتر

العدو  مع  ال�صراع  دائ��رة  في  هامًا  دورًا  الإع��الم  »�صالح«  لعب 

ال�صهيوني في ظل اعتداءاته المتكررة على لبنان وعلى اأبناء 

ال�صعب الفل�صطيني، وكذلك في العراق مع الحتالل الأميركي.  

دور الإعالم المقاوم، تحدياته وكيفية دعمه وتطويره؛ كان 

مو�صوع  الحوار مع الإعالمي رفيق ن�صر اهلل.

ف الإعالم المقاوم؟ �ض: اأ�ستاذ رفيق كيف تعرهّ

وهو  بق�سية،  الملتزم  االإع���الم  هو  المقاوم  االإع���الم  ج: 

م�سار  في  المعنوي  تاأثيره  له  �سالح  اإلى  يتحول  الذي  االإعالم 

اليوم ي�سكل  المقاوم. وبالتالي، فقد �سار هذا االإعالم  العمل 

جزءًا من المواجهة.

االإعالم  ه��ذا  ل��دور  عديدة  نماذج  اأمامنا  اللحاظ  بهذا 

وتحديدًا في مواكبة عمل المقاومة منذ العام 1982 اإلى اندحار 

المقاومة وت�سكيل  اإلى تنمية ثقافة  االإ�سرائيلي و�سواًل  الجي�س 

ح�سانة وممانعة لها.

الإعالم اأمام تحدٍّ كبير

�ض: ما هي اأهمية الإعالم الي�م خا�سة واأننا نعي�ض  زمن 

الع�لمة والت�سالت ال�سريعة؟ وما هي اأهدافه وغاياته؟

ج: اليوم، نحن اأمام تحدٍّ كبير نظرًا المتالك القوى المعادية 

ف �سد المقاومة، و�سد  منظومة كاملة من »الميديا« التي توظَّ

خط الممانعة، وهي ر�سدت اإمكانيات �سخمة من اأجل ذلك. 

الذاكرة  ونترك  الواقع  لهذا  ن�ست�سلم  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن، 

�سعت  التي  المنظمة  الهجمة  اأ�سيرة هذه  العام  للراأي  اليومية 

لمحو ذاكرتنا وتحويل م�سار ال�سراع وت�سويه �سورة المقاومة. 

لمواجهة  الفاعلة  واالآليات  االأدوات  نمتلك  اأن  علينا  هنا،  من 

هذه الهجمة ولتح�سين الراأي العام من تاأثيراتها.

الإعالمي رفيق ن�صر اهلل
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نحن اأمام تحدٍّ كبير 

نظرًا لمتالك القوى 

المعاديـة منظومـة 

كاملة من »الميديا« 

�صد  تــوظــف  الــتــي 

المقــاومـــة و�صــد 

ـــط الــمــمــانــعــة خ

اأبرزها:  ووا�سحة  عديدة  فهي  »الميديا«  هذه  غايات  اأما 

�سرب ثقافة المقاومة، الت�سكيك بم�سروعها والعمل على محو 

الذاكرة لدى حيز كبير من �سعبنا حتى ال يتعلموا من الما�سي، 

ومن ثم فر�س وقائع جديدة تفّعلها هذه »الميديا« لت�سبح واقعًا 

الم�سروع  خدمة  اإلى  االآيلة  الم�ساريع  خالله  من  تمر  مختلفًا 

جرى  ما  اأهّمها  حّية،  عديدة  نماذج  لدينا  وبالطبع  المعادي. 

 2005 العام  األفين، وكذلك ما حدث بعد  العام  لبنان بعد  في 

للميديا  مبا�سر  هدف  اإل��ى  و�سالحها  المقاومة  تحّولت  حيث 

المعادية.

اإعالم المقاومة �صريكًا في المواجهة

���ض: م��ا ال���ذي يميز الإع���الم ال��ي���م؟ وم��ا ه��ي طبيعة 

الدور الذي يمكن اأن يلعبه في دعم المقاومة )حرب تم�ز 

نم�ذجاً(؟

مميزًا  دورًا  المقاومة  اإع���الم  لعب  �سك  غير  م��ن  ج: 

ومتطورًا  �سواء قبل حرب تموز اأم خالل الحرب، وهو كان 

الموؤ�س�سات  تعر�س  من  بالرغم  خا�سة  ديناميكية  يمتلك 

االإعالمية التابعة للمقاومة للق�سف الهمجي.

في  �سريكًا  يكون  اأن  �سفَة  المقاومة  اإعالم  امتلك  لقد 

من  جزء  هو  بل  الحدث،  من  مقربة  على  وكان  المواجهة، 

كما  االإ�سرائيلي  الُم�ساِهد  على  نف�سه  وفر�س  الحدث،  هذا 

على �سريحة كبيرة من الراأي العام العربي والعالمي. ولعل 

هذا  يتحول  الأن  دافعًا  �سكلت  المقاومة  اإع��الم  م�سداقية 

االإعالم اإلى مرجعية لي�س لجمهور المقاومة فقط، بل حتى 

لجمهور محايٍد اأو ربما معاٍد في بع�س االأحيان.

اإع����الَم ال��ع��دو واأفقده  اأرب����ك اإع����الُم ال��م��ق��اوم��ة  ل��ق��د 

م�سداقيته كما حاز على ثقة جمهور المقاومة قبل كل �سيء. 

وهذا يعود، اأواًل، لوجود فريق اإعالمي طليعي مقاوم وملتزم، 

ا�ستطاع اأن ي�ستفيد من اأهمية دور االإعالم في المعركة.

 ولعل ما جرى خالل حرب تموز قد �سّكل نموذجًا بارزًا 

الإيجابية دور هذا االإعالم، وهو ما دفع العدو اإلى قراءة »بنيوية« 

اإعالم المقاومة وذلك لمحاربته  وتعطيله. وهذا ما الحظناه 

اأمام  اإ�سرائيل من خيبتها  ا�ستفادت  خالل حرب غزة عندما 
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اإعالم المقاومة في لبنان، فعطلت في حرب غزة دور االإعالم 

اال�ستنها�سي ، حتى ال يوؤثر ذلك على الراأي العام داخل الكيان 

المحتل.

الإعالم �صناعة واإمكانيات

�ض: بين الم��س�عية والم�سداقية والقدرة على الإقناع، 

كيف ي�ائم هذا الإعالم بين الحقيقة والم��س�عية؟

ج: في االإعالم الملتزم تبرز اأهمية الم�سداقية، الأنه يكون 

يكون  ال  اأن  االأه��م  ولكن  بها.  ُيوؤمن  ق�سية  عن  الدفاع  ب�سدد 

اإ�سمنتية. لهذا على االإعالم  اأو موجهًا بطريقة  االلتزام معلَّبًا 

المقاوم والملتزم اأن يمتلك الو�سائل التي تمكنه من الوقوف 

�سناعة،  ف��االإع��الم  ل��ه.  ال��م��واج��ه  االإع���الم  �سناعة  اأم���ام 

وال�سناعة اإمكانيات واأدوات واآليات وهو ما يجب اأن يتوّفر 

لدينا. فال اإعالم بدون اإمكانيات اأو اأدوات، وال روؤى منفتحة 

القدرة  ق�سّية،  كاأ�سحاب  �سنفقد،  واإال  يتطور،  عالم  على 

على االإقناع. وهذا ما اأعتقد اأن اإعالم المقاومة قد اأدركه 

ومن  المقاومة،  وعمليات  الحرب،  االإع��الم  واك��ب  اأن  منذ 

خالل ما اأنتجه اإعالم المقاومة من اأعمال.

�ض: األ تغني هنا الق�ة الع�سكرية عن الإعالم؟

ج: بالعك�س، مهما كبر العمل الع�سكري فاإنه يحتاج اإلى 

النماذج  بع�س  اأن  يبقى محدودًا. حتى  واإال  اإعالم يظهره، 

على  الوقائع  من  يبّدل  اأن  ي�ستطيع  االإع��الم  اأن  لنا  تظهر 

الحرب.  بعد  ما  اأم  الحرب،  خالل  اأكانت  �سواء  االأر���س، 

االأزمات  اإدارة  في  »الميديا«  دور  باأهمية  ن�سّلم  اأن  علينا  لهذا 

والحروب.

الراهنة  العربية  الهزائم  من  الكثير  اأن  تعتقد  هل  �ض: 

هي اإعالمية بالأ�سا�ض؟ وما ه� �سبب هذا الف�سل الإعالمي 

العربي؟

اإعالم  اأنه  رئي�س  ل�سبب  يعود  العربي  االإعالمي  الف�سل  ج: 

نظام  واإعالم موّجه بغباء واإعالم كاذب في معظم االأحيان، 

بع�س  اأن  من  وبالرغم  والواقعّية.  الم�سداقّية  يملك  ال  ولهذا 

العرب امتلك منظومة كاملة من الف�سائيات واالمكانيات، مع 

ذلك فاإنه يظهر كمن يدافع عن ق�سية فا�سلة.

ـــــالم  فـــر�ـــس اإع

نف�صــه  المقاومــة 

عــلــى الــُمــ�ــصــاِهــد 

الإ�صرائيـلـي كمـــا 

على �صريحـة كبيرة 

العـــام  الــراأي  من 

العربــي والعالمــي
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يجب توفير اإمكانيات للمقاومة

�ض: كيف تنظر لبع�ض القن�ات العربية واللبنانية التي 

تتبنى خطاب المقاومة؟ وهل ترى اأن هذا الخطاب متاأخر 

في اإعالمنا؟ وما ال�سبب؟

رغم  واللبنانية،  العربية  الف�سائيات  بع�س  دور  اأحترم  ج: 

اأجده منا�سباتيًا  المقاومة، ولكني  تتبنى خطاب  قّلتها، وهي 

لثقافة  م�����س��روع  ام��ت��الك  اأ���س��ا���س  على  ي��ق��وم  وال  وخ��ب��ري��ًا، 

ظهر 
ُ
الأ الحدث  اأو  بالمنا�سبة  تتعلق  ال  الم�ساألة  المقاومة. 

روؤى  نمتلك  اأن  علينا  ه��ن��ا،  ال��م��ق��اوم��ة.  بخطاب  ال��ت��زام��ي 

نترجمها باأعمال، واإنتاجات، وم�سطلحات، وخطاب متكامل 

خالل  وخا�سًة  باأننا  اأحيانًا  اأ�سعر  واإمكانياته.  مقوماته  بكل 

اندفاعة  ا�ستمرار  م�ستوى  على  ل�سنا  الما�سيين  العامين 

متجددة  اأف��ك��ار  لدينا  توجد  ال  المقاومة.  وثقافة  خطاب 

وقدرة على االإنتاج، واأي�سًا ال يوجد ا�ستمرار لمواكبة كل ما 

يجري في م�سار ال�سراع. موؤخرًا �سرُت اأ�سعر باأن المقاومة 

وخطابها غير حا�سرين في اإطار »ميديا« لذا يجب اأن نوّفر 

الخبر،  وفي  الفيلم،  في  ال�سورة،  في  االإمكانيات:  كل  لها 

امتالك خطاب  اإلى ذلك  اأ�سف  واالإع��الن.  الموؤتمرات  وفي 

جمهور  نطاق  خارج  �سرائح  اإلى  ي�سل  اأن  على  قادر  منفتح 

المقاومة.

للحرب  ام��ت��داداً  الم�سطلحات  ح��رب  تعتبر  األ  ���ض: 

النف�سية؟

تغيير  ت�ستهدف  �سيا�سية  لهجمة  نحن عر�سة  بالتاأكيد  ج: 

نعترف  اأن  يجب  وهنا  المفاهيم.  لتغيير  لدينا  الم�سطلحات 

م�سطلحاتنا  ال�ستبدال  وي�سعى  ج��ي��دًا،  يدر�سنا  االآخ��ر  ب��اأن 

)الت�سويق(،  على  ق��درة  يملك  وه��و  ج��دي��دة.  بم�سطلحات 

الدور  نمار�س  الأن  اأي�سًا  بحاجة  ونحن  قائم،  لبنان  ونموذج 

نف�سه الذي يلعبه اإعالم االآخر؛ لن�سكل اإمكانية الأحداث خرق 

الت�سكيك بما  واأي�سًا  لديه من خالل )ت�سليب( م�سطلحات، 

يطرحه علينا.

تمّكن  م�سطلحات  اأحيانًا  اإعالمنا  بع�س  في  ن��ردد  نحن 

العدو من اختراقنا بها وهذا ما يجب اأن نتنبه اإليه.
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مهمــا كبـر العمل 

الع�صكـري فـــاإنــه 

اإعــالم  اإلــى  يحتاج 

واإلـا  يـظـــهـــــره، 

ــدودًا ـــ ــح يــبــقــى م



الإعــــــــــــالم 

والــمــجــتــمــع: 

طارق قبالن*

لم ي�سبِح العالم اليوم قريًة �سغيرًة، كما لن يغدَو في 

الم�ستقبل تلك القرية التي تحّدث عنها »ماكلوهان«، والتي 

بم�سافاتها  قريًة  ال  الداخلّية،  بعالقاتها  قريًة  ت�سّورها 

والتي  راه��ن��ًا،  المزعومة  العالمّية  فالقرية  الق�سيرة. 

القرية  لي�ست  ال��ّن��ا���س،  جماهير  عنها  الحديُث  اأ�سجر 

المت�سّورة والمن�سودة حّقًا، واإن زعم الّنا�س وبع�س العلماء 

ذلك، ون�سبوا الف�سل فيه اإلى و�سائل االإعالم الجماهيرّي 

وو�سائطه المتعّددة. فو�سائل االإعالم الجماهيرّي لم تُقم 

بدوٍر حا�سٍم على هذا ال�سعيد، وهي على ذلك لم ت�ستطع 

نتيجة   � واق��ع��ًا  القرية  تحويل  من  الحداثّي  الم�سار  منع 

� اإلى مدينٍة حقيقّيٍة ببنيتها،  التطّورات المدينية والتقنّية 

وقد  وتوا�سلها.  ات�ساالتها،  وُنُظم  وعالقاتها،  وقيمها، 

اّتباع  واأبنائها  اليوم«  »قرية  الأف��راد  ال�سروري  من  اأ�سبح 

االجتماعّي  التوا�سل  تحقيق  اأج��ل  من  المعّقدة،  الطرق 

لتاأمين  الملّحة  الحاجة  ظ��ّل  في  بينهم،  فيما  والتبادل 

ل�سبط  القانونّية  وال�سمانات  االجتماعية  ال��ت��وازن��ات 

الهيمنة  في  الراغبة  القوى  ومنع  االجتماعّي،  الحراك 

والّت�سلط من ا�ستتباع الّنا�س وعموم ال�سعب.

اأدواٌر مختــزلـــة 
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ــت في  ــاب ــث ال مـــن 

ـــم و�ـــصـــائـــل  ـــل ع

الحديثــة  الت�صال 

في  تتغلغل  اأّنــهــا 

طــّيــات الــعــقــول 

رويدًا  الفكـر  وثنايا 

رويــدًا، في عمليــٍة 

لتر�صيــــخ  دقيقــٍة 

المفاهيم، وت�صكيل 

الب�صرّيــة العقــول 

غدت  وح��داث��وّي��ًا،  مدينّيًا  ينحو  اجتماٍع  و�سط  وف��ي   

العالمّية«  »القرية  من  كيانّيًا  ج��زءًا  االإعالمّية  الو�سائل 

في  بها  لت�سطلع  متعّددٌة  اأدواٌر  اإليها  وُن�سبت  المزعومة، 

المتاهة العظيمة للحقيقة االإن�سانّية.

االإع��الم��ّي��ة  ال��و���س��ائ��ل  ع��ج��ز  ت�سجيل  ه��ن��ا  يمكننا 

الجماهيرّية الدائم عن القيام باأدوارها المفتَر�سة، نتيجة 

اال�ستئثار  نحو  ال�سلطة  وجنوح  االجتماعّية،  التوازنات 

بالقوة، وفر�س راأيها ونظرتها على الجماهير، م�ستخدمًة 

الفرد  قدرة  انعدام  ظّل  في  والتوا�سل،  االت�سال  و�سائل 

الفر�س  مواجهة  على  لل�سلطة  الم�سادة  وال��ج��م��اع��ات 

والهيمنة. 

الأث��ر  وخا�صّية  الجماهيرّي  الإع���الم  و�صائل 

التراكمّي

والثابت في علم و�سائل االت�سال الحديثة اأّنها تتغلغل 

في طّيات العقول وثنايا الفكر رويدًا رويدًا، في عمليٍة دقيقٍة 

ومنطقها  الب�سرّية،  العقول  وت�سكيل  المفاهيم،  لتر�سيخ 

فال  الخ�سو�س؛  وجه  على  وال�سيا�سّي  العام،  االجتماعّي 

هي تقف في وجه الجماعات معتر�سًة �سبيلهم المر�سوم، 

وال هي تنثني وتتركهم ل�سبيلهم، واإّنما تت�سّلح بكّل دوٍر من 

اأدوارها، وبكّل ماّدٍة من موادها المتنّوعة والمختلفة، من 

اأجل االإيغال بعيدًا في بنية العقل الفردّي والجمعّي، ومن 

اأجل تطويعه وبرمجته، حيث ال ينفع معه اأمٌّ وال اأٌب وال �سيخ 

الكّتاب. 

اأدوار و�صائل الإعالم الجماهيرّي المختزلة

و�سائل  اأّن  واالجتماع  االإعالم  علماء  يقّرر 

ي�سّكل  ثقافّي،  دوٌر  لها  الجماهيرّي  االإع��الم 

حديثًا  وت��ج��ل��ّي��ًا  ال��ث��ق��اف��ّي��ة،  للحياة  ام���ت���دادًا 

واالقت�سادّي  التعليمّي  ال��دور  جانب  اإلى  لها، 

يجعل  ما  وال�سيا�سّي،  والترفيهّي  واالجتماعّي 

من  ن��وع��ًا  الجماهيرّية  االإع��الم��ّي��ة  الو�سائل 

الحديثة،  المجتمعات  في  الفاعلة  القيادات 
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رغم تركيبة تلك الو�سائل الخادعة.

وكتلٍة  نقدّي  راأ�سمال  عن  عبارٌة  االإعالمّية  والو�سائل 

ب�سرّيٍة، يتحّكم بهما فرٌد اأو موؤ�ّس�سة �سلطوّية، تتمو�سع في 

اأبنية المجتمع المدني، وت�سعى اإلى ال�سيطرة.

وراءها  وَمن  االإعالمّية  الو�سائل  تتخّفف  عليه،  بناًء 

من االأعباء المفرو�سة عليها، وتتجه، عبر اأق�سر الطرق، 

بذلك  مختزلًة  بالممّول،  الخا�س  ال�سيا�سّي  الهدف  اإل��ى 

اأدوارها المتعّددة، وم�سّخرًة م�سامينها وجهودها في ذلك 

ال�سبيل. 

المدنّية الحديثة واإ�صكالّياتها

في »القرية العالمية« اليوم، حيث ي�سود النموذج 

ما  اإل��ى  المجتمعات  ر  ت�سِ لم  الغربّي،  االجتماعّي 

واإّنما  ع�سواء،  خبَط  وال  الخاطر،  عفَو  اإليه  �سارت 

ا�ستهلكت عقودًا من الزمن وقرونًا من اأجل الو�سول 

اإلى مرحلة التبلور، في طريقها اإلى ما ال يعلمه اأكثر 

الّنا�س. 

التطّور  نتائج  م��ن  نتيجة  العالمّية«  »فالقرية 

المدني الغربّي، بما يحويه ويحتوي عليه من ثوراٍت 

ماأزومٍة  واجتماعّيٍة،  وفكرّيٍة  وهند�سّيٍة  �سناعّيٍة 

النماذج  فيما  االأحيان،  اأكثر  في  ومنطلقٍة  حيٍن،  في 

تهتِد  ولم  وتنثني،  وتقاوم  وتّدعي،  تتعّثر  زالت  المقابلة ال 

اإلى نه�سٍة نقي�سٍة لتلك المو�سومة غربّيًا.

في  الجماهيرّي  االإع��الم  و�سائل  اأّدت  ال��دوام،  وعلى 

التوا�سل  في  مركزّيًا  دورًا  الغربية  الحداثة  مجتمعات 

االجتماعّي والمعرفّي. وكانت االإ�سكاليات التي تعتر�س دور 

االإعالم  وتعالجه �سئيلًة على م�ستوى واقع البلدان الغربية 

المتقّدمة، فيما االإ�سكالّيات الحقيقّية قد ُطرحت تاأ�سي�سًا 

ال�سمال  بين  والمادّية،  والمعرفّية  العلمّية  الفجوة  على 

الغربّي الغنّي والجنوب ال�سرقّي الفقير. ورّبما َمن طرحها 

المعرفّية  الذين ينطلقون من حداثتهم  الغرب،  اأبناء  هم 

اإلى نقد تلك الحداثة ونقد عدالتها واإن�سانّيتها، فيما اأبناء 
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لتوهيماٍت  ي�ست�سلمون  »المقاتلة«  واالإيديولوجّيات  ال�سرق 

واأحالٍم، ال تملك في واقع االأمر اإاّل مفعواًل »تخديريًا« دون 

م�سموٍن معرفيٍّ �سلٍب.

ومن تلك االإ�سكالّيات التي ُتطرح على االإعالم وو�سائله 

باأدوار االإعالم،  المتعّلقُة  الو�سائط، تلك  المتعّددِة  اليوم، 

�سواء اأكانت االأدوار على الم�ستوى الّنظرّي اأم العملّي؛ تلك 

االأدوار الملتب�سة التي ُتختزل في كثيٍر من االأحيان في بعدها 

لتخدم  الجماهيري  االإع��الم  اأدوار  وت�سمحّل  ال�سيا�سّي، 

عملّية ا�ستتباعّية، يقوم بها متغّلٌب اأو جماعٌة من المتغّلبين 

االإعالم  اأّن  اإال  المختلفة.  وقواه  المجتمع  بقهر  الراغبين 

المنتمي اإلى ال�سلطة ال اإلى المجتمع وجموع ال�سعب، ينفلت 

من اأدواره كافًة، القائمة اأ�سا�سًا على التنوير، ليمار�س دورًا 

توجيه  خالل  من  لل�سلطان،  اال�ستتباع  عملّية  في  ت�سليلّيًا 

ر�سائل ال�سلطة اإلى ال�سعب، ال اإعالم ال�سعب، ومن خالل 

في  النقدّية  القدرة  على  يق�سي  ال��ذي  المعلوماتّي  الكّم 

االأو�ساط االجتماعّية المختلفة. 

الدفق الإعالمي وال�صيطرة على المجتمع

وفي هذه القرية � المدينة، التي ُت�سّكل و�سائل االإعالم 

من  كمٌّ  فيها  ينتظم  والتي  ومعدتها،  عقلها  الجماهيرّي 

المعلومة  اإلى  جوعًا  فيها  االأف��راد  يت�سّور  ويتبعثر،  الّنا�س 

�سياًل،  يكون  يكاد  المعلومات،  من  دفٍق  و�سط  والمعرفة، 

للّتنّف�س الفكرّي، وال  ، ال يدع مجااًل  ال بل هو �سيٌل حقيقيٌّ

ماّدة  من  ج��زءًا  االإعالمي  الدفق  فُي�سّكل  االجتماعي... 

و�سلٍل  عجٍز  و�سط  ومكّوناته،  المجتمع  على  ال�سيطرة 

اجتماعيين عن مبا�سرة النقد، اأو المواكبة النقدّية للدفق 

االإعالمّي، خ�سو�سًا واأّن العملّية النقدّية ذات �سيٍر بطيٍء، 

� اجتماعّية من  اإلى م�ساحاٍت زمنّية  ف�ساًل عن احتياجها 

اأجل بلوغها الغاية العلمية وتحقيق نتائجها المرجّوة.

اإلى ذلك يترافق الدفق االإعالمّي مع طاقم تحريرّي، 

ال يملك، في غالب االأحيان، بنية علمّية اأو فكرّية متما�سكة، 

اإّنما يكون في معظم االأحيان فريقًا موؤدلجًا اأو م�سترزقًا، 
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المنتمي  الإعالم  اإن 

اإلـــــــــى ال�صـلطـة 

المجتمع  اإلـــــى  ل 

ينفلـــت من اأدواره 

كافــــًة، ليمــار�س 

ت�صليلّيــًا فــي  دورًا 

ال�صتتبـاع  عملّيــة 

من  لــلــ�ــصــلــطــان، 

ــه  ــي ــوج خــــــالل ت

ر�صائــــل ال�صلطــة 

ـــى الــ�ــصــعــب، ل  اإل

ال�صعب اإعـــــــالم 



وعلى خّفٍة في التفكير والطرح، ودون قدرٍة على االإحاطة 

االإعالميين  ولي�س الأولئك  اإعالمّيًا،  المثارة  بالمو�سوعات 

من همٍّ لهم �سوى رمي الخ�سم بالّتهم اأو الجري وراء ما 

يتّم  ما  كان  واإن  حتى  االإعالمّي،  التداول  �سوق  في  ُيرمى 

حقيقة  وع��ن  الق�سيد،  بيت  عن  بعيدًا  ت��داول��ه 

الق�سّية المطروحة، اأو اأّن ما ُيتداول يتّم تداوله 

من زاويٍة ال تخدم الّنا�س وال تقّدم لهم الحقيقة 

كما هي.

يتعّداه  بل  الحّد،  ه��ذا  عند  االأم��ر  يقف  وال 

بزيادة م�ستوى التجهيل في االأو�ساط االجتماعّية، 

»الخبراء  ب���  ُي��و���س��ف��ون  ب��م��ن  اال���س��ت��ع��ان��ة  ع��ب��ر 

والمحّللين«، فيما هم لمن يعلم حقيقتهم لي�سوا 

ُيعاقب على  �سوى مجموعاٍت منتحلٍة ل�سفاٍت ال 

انتحالها القانون، رغم اأثرها ال�سلبّي على معارف 

الجمهور، الذي يركن اإلى معلوماتهم. ثّم ترى في 

اإلى  االإعالمّية  الو�سائل  حاجة  اأخرى  منا�سبات 

اإلى تبديل ب�سيط في  فريٍق دعائيٍّ جديٍد فتعمد 

اأولئك  على  فتطلق  التعريف،  وعناوين  ال�سفات 

االأ�سخا�س �سفات، وتّدعي لهم خبراٍت لي�س لهم 

منها ن�سيب... وربَّ محّلٍل لي�س له من التحليل 

، ولم ي�سهد من وقائع الحوادث التي يحّللها  حظٌّ

حدثًا قّط، ورّبما ال يدري تفا�سيل المو�سوع الذي 

وجمهور  الخبير  المحّلل  في  �سّح  لكّنه  ب�ساأنه،  يتحّدث 

الو�سائل االإعالمّية م�سمون الحكمة الفرن�سّية القائلة: »اإن 

�سعيف العقل يجد دائمًا من هو اأ�سعف منه لُيعجَب به«.

الواقع المرير

الو�سائل  ف��ي  ل��ل��م��ح��ّرري��ن  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��واق��ع  اإّن  ث���ّم 

االأفراد   يملك  فال  المال،  راأ�س  ل�سلطة  يخ�سع  االإعالمّية 

في تلك الو�سائل اأّي موقع قوة في مقابل راأ�س المال، الذي 

ال يبحث عن االخت�سا�س والكفاءات، اإّنما بحثه يترّكز على 

االأفراد الذين ينّفذون ا�ستراتيجياته، ويبثون الر�سائل 

لة لديه.  المف�سّ

ال  االإعالمّية  الو�سائل  في  المحّررين  اأّن  واالأنكى 

اأ�سهم  يمتلك  ومن  يعملون،  من  لدى  حقيقًة  يعلمون 

الموؤ�ّس�سة، ومن يمّولها، وحقيقة اأهدافها وم�سروعها.

وُي�سار في هذا المجال اإلى اأّن االإعالم الذي ينت�سر 

في مجتمعاتنا ب�سبب فقره الم�سمونّي يلجاأ اإلى و�سائل 

االإعالم،  ا�سم  وادع��اًء  تجاوزًا  عليها  ُيطلق  دعائية، 

الدعاية  اأو  الهتلرية  ال��ّدع��اي��ة  ق��اع��دة  على  وذل���ك 

ال�سوفياتية، حيث اعتماد االأولى على الّتكرار، حتى في حال 

ال�سوفياتّية تجّلى في  الّدعاية  االأكاذيب، فيما اعتماد  بّث 

احتكار المعلومات وب�سط الهيمنة على الرقعة الجغرافّية 

الخا�سعة ل�سلطة تلك االأنظمة، ما يوؤّدي اإلى تركيز الفكرة 

المطلوبة وتثبيتها في  عقول المتلقين، دون اهتماٍم ُيذكر 

يح�سل  ال��ذي  والتراكم  البعيدة،  ونتائجها  م��وؤّداه��ا،  في 

منها، وما يمكن اأن ُيبنى عليها من بنيان معرفّي. لكن يغيب 

اإعالم  اأّن  في مجتمعاتنا  االإعالم  اأمر  على  القائمين  عن 

اال�ستتباع ال بّد واأن ياأتي اليوم الذي تتحّلل فيه النخبة منه 

ومن �سلطانه، وتبحث عن م�سروع ُير�سي حاجتها و»جوعها« 

المعرفّي، ويوؤّمن لها ا�ستقرارًا فكرّيًا، على غرار ما ح�سل 

تاريخيًا،  والع�سكرية  واالجتماعّية  ال�سيا�سية  التجارب  في 

اأفغان�ستان  اأبناء  تفاعل  كما  الحديث،  الع�سر  في  كذلك 

والباك�ستانّية  االإيرانّية  الجهات  من  الموّجهة  الو�سائل  مع 

والعربّية لمواجهة ال�سلطة الخا�سعة لل�سوفيات، وكما يفعل 

المنا�سرة  العربّية  القنوات  مع  المحتلة  فل�سطين  اأبناء 

لق�سّيتهم، اإلى اأن ينتهي االأمر ب�سقوط الو�سائل االإعالمّية 

واأدوارها، وي�سقط معها نموذجها االجتماعي الذي يحميها 

ويتبّناها وتتكّلم با�سمه وتمّثله.
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وعلى خّفٍة في التفكير والطرح، ودون قدرٍة على االإحاطة 

االإعالميين  ولي�س الأولئك  اإعالمّيًا،  المثارة  بالمو�سوعات 

من همٍّ لهم �سوى رمي الخ�سم بالّتهم اأو الجري وراء ما 

يتّم  ما  كان  واإن  حتى  االإعالمّي،  التداول  �سوق  في  ُيرمى 

حقيقة  وع��ن  الق�سيد،  بيت  عن  بعيدًا  ت��داول��ه 

الق�سّية المطروحة، اأو اأّن ما ُيتداول يتّم تداوله 

من زاويٍة ال تخدم الّنا�س وال تقّدم لهم الحقيقة 

كما هي.

يتعّداه  بل  الحّد،  ه��ذا  عند  االأم��ر  يقف  وال 

بزيادة م�ستوى التجهيل في االأو�ساط االجتماعّية، 

»الخبراء  ب���  ُي��و���س��ف��ون  ب��م��ن  اال���س��ت��ع��ان��ة  ع��ب��ر 

والمحّللين«، فيما هم لمن يعلم حقيقتهم لي�سوا 

ُيعاقب على  �سوى مجموعاٍت منتحلٍة ل�سفاٍت ال 

انتحالها القانون، رغم اأثرها ال�سلبّي على معارف 

الجمهور، الذي يركن اإلى معلوماتهم. ثّم ترى في 

اإلى  االإعالمّية  الو�سائل  حاجة  اأخرى  منا�سبات 

اإلى تبديل ب�سيط في  فريٍق دعائيٍّ جديٍد فتعمد 

اأولئك  على  فتطلق  التعريف،  وعناوين  ال�سفات 

االأ�سخا�س �سفات، وتّدعي لهم خبراٍت لي�س لهم 

منها ن�سيب... وربَّ محّلٍل لي�س له من التحليل 

، ولم ي�سهد من وقائع الحوادث التي يحّللها  حظٌّ

حدثًا قّط، ورّبما ال يدري تفا�سيل المو�سوع الذي 

وجمهور  الخبير  المحّلل  في  �سّح  لكّنه  ب�ساأنه،  يتحّدث 

الو�سائل االإعالمّية م�سمون الحكمة الفرن�سّية القائلة: »اإن 

�سعيف العقل يجد دائمًا من هو اأ�سعف منه لُيعجَب به«.

الواقع المرير

الو�سائل  ف��ي  ل��ل��م��ح��ّرري��ن  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��واق��ع  اإّن  ث���ّم 

االأفراد   يملك  فال  المال،  راأ�س  ل�سلطة  يخ�سع  االإعالمّية 

في تلك الو�سائل اأّي موقع قوة في مقابل راأ�س المال، الذي 

ال يبحث عن االخت�سا�س والكفاءات، اإّنما بحثه يترّكز على 

االأفراد الذين ينّفذون ا�ستراتيجياته، ويبثون الر�سائل 

لة لديه.  المف�سّ

ال  االإعالمّية  الو�سائل  في  المحّررين  اأّن  واالأنكى 

اأ�سهم  يمتلك  ومن  يعملون،  من  لدى  حقيقًة  يعلمون 

الموؤ�ّس�سة، ومن يمّولها، وحقيقة اأهدافها وم�سروعها.

وُي�سار في هذا المجال اإلى اأّن االإعالم الذي ينت�سر 

في مجتمعاتنا ب�سبب فقره الم�سمونّي يلجاأ اإلى و�سائل 

االإعالم،  ا�سم  وادع��اًء  تجاوزًا  عليها  ُيطلق  دعائية، 

الدعاية  اأو  الهتلرية  ال��ّدع��اي��ة  ق��اع��دة  على  وذل���ك 

ال�سوفياتية، حيث اعتماد االأولى على الّتكرار، حتى في حال 

ال�سوفياتّية تجّلى في  الّدعاية  االأكاذيب، فيما اعتماد  بّث 

احتكار المعلومات وب�سط الهيمنة على الرقعة الجغرافّية 

الخا�سعة ل�سلطة تلك االأنظمة، ما يوؤّدي اإلى تركيز الفكرة 

المطلوبة وتثبيتها في  عقول المتلقين، دون اهتماٍم ُيذكر 

يح�سل  ال��ذي  والتراكم  البعيدة،  ونتائجها  م��وؤّداه��ا،  في 

منها، وما يمكن اأن ُيبنى عليها من بنيان معرفّي. لكن يغيب 

اإعالم  اأّن  في مجتمعاتنا  االإعالم  اأمر  على  القائمين  عن 

اال�ستتباع ال بّد واأن ياأتي اليوم الذي تتحّلل فيه النخبة منه 

ومن �سلطانه، وتبحث عن م�سروع ُير�سي حاجتها و»جوعها« 

المعرفّي، ويوؤّمن لها ا�ستقرارًا فكرّيًا، على غرار ما ح�سل 

تاريخيًا،  والع�سكرية  واالجتماعّية  ال�سيا�سية  التجارب  في 

اأفغان�ستان  اأبناء  تفاعل  كما  الحديث،  الع�سر  في  كذلك 

والباك�ستانّية  االإيرانّية  الجهات  من  الموّجهة  الو�سائل  مع 

والعربّية لمواجهة ال�سلطة الخا�سعة لل�سوفيات، وكما يفعل 

المنا�سرة  العربّية  القنوات  مع  المحتلة  فل�سطين  اأبناء 

لق�سّيتهم، اإلى اأن ينتهي االأمر ب�سقوط الو�سائل االإعالمّية 

واأدوارها، وي�سقط معها نموذجها االجتماعي الذي يحميها 

ويتبّناها وتتكّلم با�سمه وتمّثله.

)*( اإعالمي
الهوام�س
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في  المحّرريـن  اإن 

الإعالمّيـة  الو�صائل 

ل يعلمون حقيقــًة 

يعملـون،  من  لـدى 

ــك  ــل ــت ــم ــــــن ي وم

الموؤ�ص�صة،  اأ�صهــم 

ــا،  ــه ــّول ــم ــــن ي وم

اأهـدافهـا  وحقيقـة 

ومـــ�ـــصـــروعـــهـــا



ـــــرب  ـــــح ال

ــة ــّي ــالم الإع

الحروب على  اأنواع من  العالمي عدة  ال�صتكبار  ت�صّن قوى 

ال�صتعمارية،  لم�صاريعها  الممانعة  الحركات  ذات  ال��دول 

وترافقها دائمًا الحرب الإعالمية.

رها، فاإنَّ قوى ال�صتكبار  نظرًا لتقّدم و�صائل الإعالم وتطوُّ

مة  قد ركزت جهودها على الحرب الإعالمية، واعتبرتها مقدِّ

من  الحروب  هذه  وتكون  الم�صتبدة.  م�صاريعها  لكافة  رئي�صة 

من  تبثه  ما  خالل  من  العام  ال��راأي  على  تاأثيرًا  الو�صائل  اأهم 

الإ�صاعات والأكاذيب في تحقيق اأهدافها.

عدنان عالمة*

كانت  اأفغان�ستان  في  الحرب  خ��الل   

كلمة ال�سّر تعطى لو�سائل االإعالم العالمية 

با�ستعمال  الرئي�سة  االأن��ب��اء  ول��وك��االت 

و»االحتالل  االأفغان«  »المجاهدين  كلمات 

الرو�سي« للتاأثير على الراأي العام.

اأفغان�ستان  في  االنت�سار  تحقق  وبعد 

اأهداف  عن  »المجاهدون«  ابتعد  وبعدما 

اال�ستكبار،  وق���وى  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة 

اأ�سبحوا وبلمح الب�سر »اإرهابيين« و»قوى 

ظالمية« و»الحركات المناه�سة للح�سارة« 

المتحدة  الواليات  و�سنت  و»االأ�سوليين«. 

وحلفاوؤها حربًا وا�سعة للق�ساء عليهم. 

عّدة الحرب الإعالمية

حاليًا  العالمي  اال�ستكبار  قوى  ترّكز 

»دعم  »االإره���اب«،  محددة:  عبارات  على 

االإرهاب«، »اإيواء االإرهابيين« دون تحديد 

مجاهدون اأم اإرهابيون

الأفغان�ستان  الرو�سي  االحتالل  خالل 

دعمت الواليات المتحدة حركات المقاومة 

عليهم  واأطلقت  اأطيافها،  بكلِّ  االأفغانية 

وبالوقت  االأف���غ���ان«.  »المجاهدين  لقب 

نف�سه، كانت تطلق على الحركات المقاومة 

ل��الح��ت��الل ال�����س��ه��ي��ون��ي »االإره��اب��ي��ي��ن« 

و»الحركات االإرهابية«.

فقد  االإعالمية،  الحرب  جانب  اإل��ى   

الحركات  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  دع��م��ت 

الم�ساد  اال�ستراتيجي  ب�سالحها  االأفغانية 

من  وبالرغم  �ستينغر،  نوع  من  للطائرات 

ب ذلك ال�سالح  المحاذير االأمنية من ت�سرُّ

المجاورة،  ال����دول  اإل���ى  اال���س��ت��رات��ي��ج��ي 

في  واالأ�سا�س  الفعال  ال��دور  له  كان  حيث 

االن�سحاب الرو�سي من اأفغان�ستان.
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مفهوم موّحد لها.

 � ع��ن��ده��م   � »االإره�������اب«  م��ف��ه��وم  اإن 

ه��و ���س��ف��ة ج��اه��زة ت��ط��ل��ق وف��ق��ًا الأه����واء 

والحركات  ال���دول  على  اال�ستكبار  دول 

المناه�سة لم�ساريعها.

»�سّدام  ال��ق��وّى  ه���ذه  اع��ت��ب��رت  ف��ق��د 

�سّن  حين  ا�ستراتيجيًا  حليفًا  ح�سين« 

االإ�سالمّية،  ال��ج��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى  ال��ح��رب 

وقد  االأ���س��ل��ح��ة.  اأن���واع  بمختلف  ودعمته 

بعد  نف�سه  »�سّدامًا«  القوى  هذه  اعتبرت 

وا�ستعملت  اإره��اب��ي��ًا.  ال��ك��وي��ت  اح��ت��الل��ه 

اأرتال  على  للق�ساء  ب  المخ�سّ اليورانيوم 

تزوير  ت��ّم  ث��ّم  وم��ن  والجيو�س،  الدبابات 

ور الجوية و�سور  الم�ستندات والوثائق وال�سّ

العراق  اإن  للقول  اال�سطناعية  االأق��م��ار 

ي�سنع ويطور اأ�سلحة الّدمار ال�ّسامل. وتّم 

غزو العراق وبتاأييد من مجل�س االأمن بناًء 

للمعلومات المفبركة.

جرت االنتخابات النيابية االأخيرة في 

غزة وال�سفة الغربية لل�سلطة الفل�سطينية، 

جيمي  ال�سابق  االأميركي  الرئي�س  وح�سر 

ك���ارت���ر ك��م��راق��ب ل��الن��ت��خ��اب��ات واأ����س���اد 

بنزاهتها وديمقراطية ال�سعب الفل�سطيني. 

ولكن حين فازت حما�س وح�سدت النتائج 

على عك�س توقعات دول اال�ستكبار، قامت 

الجاهزة  فة  ال�سّ باإطالق  اال�ستكبار  قوى 

و�سحاها  ليلٍة  فبين  عليها.   � االإره���اب   �

الم�سرقة،  الديمقراطية  �سورة  تغيَّرت 

والتي  المقاومة  حما�س  حركة  واأ�سبحت 

»حركًة  الفل�سطيني  ال�سعب  ب��اإرادة  فازت 

العالمي،  اال�ستكبار  قوى  باإرادة  اإرهابية« 

واأعطوا ال�سوء االأخ�سر للعدو ال�سهيوني 

اأ�سلحًة  العدو  ا�ستعمل  العدوان. وقد  ل�سّن 

ولم  كله،  العالم  نظر  تحت  دوليًا  محّرمًة 

ن�سمع كلمَة اإدانٍة واحدًة ال�ستهداف �سعٍب 

باأكمله. وال يزال اأكثر من مليون فل�سطيني 

تحت الح�سار ودون تاأمين اأدنى مقومات 

االإ�سمنت  اأن  حجة  تحت  الكريم  العي�س 

اإلى  اإدخاله  تّم  اإذا   � المثال  �سبيل  على   �

غّزة، �سيتم ا�ستعماله من قبل االإرهابيين، 

وكذلك الم�ساعدات الطبّية والغذائية.

وظيفة الإعالم الملتزم

وظيفة  ف���اإن  االآخ����ر،  المقلب  وع��ل��ى 

االإعالمية،  الحرب  في  الملتزم  االإع��الم 

القراآن  اأعطى  وقد  الحقائق.  على  تعتمد 

الكريم لنا اأمثلًة رائعًة للمواجهة االإعالمية. 

ففي ق�سة النبي مو�سىQ مع فرعون: 

ِمْن  َر�ُس�ٌل  اإِنِّي  ِفْرَعْ�ُن  َيا  {َوَقاَل ُم��َسى 

اأَُق�َل  َل  اأَْن  َعلَى  اْلَعاَلِميَن*َحِقيٌق  َربِّ 

ِمْن  َنٍة  ِبَبيِّ ِجْئُتُكْم  َقْد  اْلَحقَّ  اإَِل  اهلِل  َعلَى 

اإِ�ْسَراِئيَل*َقاَل  َبِني  َمِعَي  َف��اأَْر���ِس��ْل  ��ُك��ْم  َربِّ

ِمَن  ُكْنَت  ْن  اإِ ِبَها  َف��اأِْت  ِباآَيٍة  ِجْئَت  ُكْنَت  اإِْن 

ِهَي  َف�����اإَِذا  ��اُه  َع�����سَ اِدِقيَن*َفاأَْلَقى  ال�سَّ

اُء  ُثْعَباٌن ُمِبيٌن *َوَنَزَع َيَدُه َفاإَِذا ِهَي َبْي�سَ

ِللنَّاِظِريَن} )االأعراف: 104� 108(، حيث 

مو�سى النبي  ف��رع��ون  ق��وم  وج��ه��اء  اتهم 

َقْ�ِم  ِمْن  اْلَمالأُ  {َق��اَل  باأنه �ساحر   Q

ِفْرَعْ�َن اإِنَّ َهَذا َل�َساِحٌر َعِليٌم} )االأعراف: 

109(، وطلبوا جمع النا�س من كاّفة المدن 
تم  عينه  الوقت  وفي   ،Pالنبي ليواجهوا 

جمع ال�سحرة، وحين المواجهة بان الحق 

َخاُه َواأَْر�ِسْل  وزهق الباطل: {َقاُل�ا اأَْرِجْه َواأَ

ِفي اْلَمَداِئِن َحا�ِسِريَن*َياأُْت�َك ِبُكلِّ �َساِحٍر 

اإِنَّ  َقاُل�ا  ِف��ْرَع��ْ�َن  َحَرُة  ال�سَّ َعِليٍم*َوَجاء 
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اْلَغاِلِبيَن*َقاَل  َنْحُن  ُكنَّا  اإِْن  لأَْج���راً  َلَنا 

َيا  ِبيَن*َقاُل�ا  اْلُمَقرَّ َل��ِم��َن  ���ُك���ْم  نَّ َواإِ َن��َع��ْم 

َنْحُن  َنُك�َن  اأَْن  ��ا  مَّ َواإِ ُتْلِقَي  اأَْن  ��ا  اإِمَّ ُم��َسى 

�َسَحُروا  اأَْلَقْ�ا  ا  َفلَمَّ اأَْلُق�ا  اْلُمْلِقيَن*َقاَل 

اأَْعُيَن النَّا�ِض َوا�ْسَتْرَهُب�ُهْم َوَجاُءوا ِب�ِسْحٍر 

ْلِق َع�َساَك  ْن اأَ َعِظيٍمَ�اأَْوَحْيَنا اإَِلى ُم��َسى اأَ

اْلَحقُّ  َياأِْفُك�َن*َفَ�َقَع  َما  َتْلَقُف  ِهَي  َف��اإَِذا 

ُهَناِلَك  َيْعَمُل�َنَفُغِلُب�ا  َك��اُن���ا  َم��ا  َوَب��َط��َل 

َحَرُة  ال�سَّ ْلِقَي  اِغِريَن*َواأُ �سَ َواْن��َق��لَ��ُب���ا 

�َساِجِديَن*َقاُل�ا اآَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن*َربِّ 

ُم��َسى َوَهاُروَن} )االأعراف: 111� 122(.

وكّل  النا�س  جمع  اإل���ى  ف��رع��ون  عمد 

 Qمو�سى اأنَّ  ليبرهن  عليم؛  �ساحر 

لي�س نبيًا. وجرت االإرادة االإلهية، فاأبطلت 

عمل ال�سحرة اأمام الح�سود، وهذا ما دفع 

معظمهم اإلى االإيمان.

اإنَّ اأعمال االأنبياءR هي حجة على 

اال�ستكبار  رموز  مع  والمواجهة  العالمين. 

مواجهتهم  تقت�سي  كانت  الوقت  ذلك  في 

ة ال تتغّير وال تتبّدل  نَّ بالحقائق. وهذه ال�سُّ

ال��زم��ن. وه���ذه ه��ي وظيفة االإع���الم  م��ع 

الملتزم.

المواجهة الإعالمّية

زرع�����ت ق����وى اال���س��ك��ت��ب��ار ال��ك��ي��ان 

ال�سهيوني الغا�سب والغّدة ال�سرطانية في 

فل�سطين، حتى اأ�سبح الفل�سطينيون الجئين 

في اأر�سهم. وا�ستبدلت هذه القوى ق�سية 

وذلك  االأو�سط،  ال�سرق  بق�سية  فل�سطين 

العربية  الذاكرة  فل�سطين من  نزع  بهدف 

المحاوالت  هذه  يعار�س  ولم  والعالمية. 

اأعلن  }، حيث  الخميني  االإم��ام  �سوى 

بتاريخ 1979/8/16م يوم القد�س العالمي 

يوم  عالمي،  يوم  القد�س  يوم  »اإن  بقوله: 

يوم  فح�سب،  القد�س  بمدينة  خا�سًا  لي�س 

يوم  للم�ستكبرين،  الم�ست�سعفين  مواجهة 

ظلم  نير  تحت  ال��رازح��ة  ال�سعوب  وق��وف 

هذا  واإع��الن   .
)1(

اأمريكا«  وغير  اأمريكا 

في  فل�سطين  ق�سية  اإح��ي��اء  اأع���اد  ال��ي��وم 

ذاكرة مليار م�سلم.

االإ�سالمية  المقاومة  اعتمدت  وق��د 

ع��ل��ى ال��ح��ق��ائ��ق خ���الل ح��رب��ه��ا م��ع العدو 

المواجهة  ه��ذه  اأثمرت  وق��د  ال�سهيوني. 

الع�سكرية واالإعالمية انت�ساراٍت اإلهيًة كما 

.Q ح�سل في مواجهة النبي مو�سى

تابع االإخوة في االإعالم الحربي بدّقة 

اأن�سارية  عملية  اأ���س��الء  دف��ن  تفا�سيل 

من  الخطوة  تلك  تمّثله  لما  ونظرًا  �سّرًا. 

واالأنظمة  الرفات  احترام  في  مخالفات 

دفن  ب��اإج��راءات  القيام  بعدم  الع�سكرية 

ال��ّدف��ن على  ت��وزي��ع خبر  ت��مَّ  الئ��ق��ة، فقد 

قيام  النتيجة  وكانت  االنترنت.  �سفحات 

دفع  احتجاجية،  بحركات  القتلى  اأهالي 

حيث  ال��ج��ي�����س،  ح��اخ��ام��ي��ي  كبير  ثمنها 

فينوغراد.  لجنة  ع��ب��ر  محاكمته  ت��م��ت 

قتل  ال��ذي  تيفي  راز  ال�سابط  وال��د  ق��ال 

اهلل  بحزب  يثق  اإنه  اأن�سارية:«  كمين  في 

اأكثر بكثير مما يثق بالحكومة االإ�سرائيلية 

. واأجبرت هذه الخطوة اإيهود 
)2(

الحالية« 

وجوده  خ��الل  اعتذار  تقديم  على  ب��اراك 

موؤلمة  تراجيديا  »اإنها  بقوله:  اأمريكا  في 

للحوؤول  توجيهات  و�سع  وتتطلب  ومحزنة 

.
)3(

دون حدوثها مجددًا« 
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االأ���س��الء  دف���ن  ق�سية  اأث�����ارت  وق���د   

فل�سطين  في  وا�سعًة  واإدان���ًة  �سخبًا  �سرًا 

اأحد  وال���د  ج���والن  ي���ورام  ق��ال  المحتلة. 

القتلى: »اإنَّ �سكوكه ارتفعت الأول مّرة حين 

تم ت�سليمه �ساعة جديدة في علبة جديدة 

جرت  كما  ابنه  �ساعة  ا�ستالم  م��ن  ب��داًل 

)�سييطت  الكوماندو�س  وحدة  في  العادة 

خالل  الحقيقة  عرف  اأّن��ه  واأ�ساف   ،)13
كان  حين  االنترنت  ل�سفحات  ت�سفحه 

ال�سرح: خم�سة اأرجل، عدة اأ�سابع، اأجزاء 

جلد ولم يخبرنا اأحد. وو�سف عملية دفن 

اأجزاء ولده باأنها كانت »دفن حمار«. 

وقد اأّكد عامو�س هارل مرا�سل هاآرت�س 

الجي�س  حاخاميي  كبير  اأنَّ  الع�سكري 

ثالثة  بين  م��ن  ك��ان  ن��اف��ون  غ��اد  العميد 

لجنة  من  تحذير  ر�سائل  تلقوا  اأ�سخا�س 

فينوغراد، وهي اللجنة الثانية التي تحقق 

في مو�سوع الدفن. وقد اأجبر على تقديم 

.
)4(

ا�ستقالته 

نتائج باهرة

العدو  االإ�سالمية  المقاومة  اأج��ب��رت 

معه  االإعالمية  حربها  خ��الل  ال�سهيوني 

المقاومة في حرب  بقدرة  االعتراف  على 

الدعاية؛ ».... فحزب اهلل نجح في لبنان 

عام  ب�سكل  العربي  والعالم  خا�س  ب�سكل 

حتى  االإ�سرائيلي  االن�سحاب  يقدم  اأن  في 

7 تموز كقرار تحت ال�سغط. ولن ت�ستطيع 
اأن   - ذكاًء  االأكثر   - االإ�سرائيلية  الدعاية 

باأن  واآخرين  الفل�سطينيين  اإيمان  تقّو�س 

�سغطًا كهذا ي�سم في طياته فر�سة الإخراج 

 .
)5(

اإ�سرائيل من االأرا�سي المحتلة« 

اعتراف  ك���ان  اأخ�����رى،  م��ق��ال��ة  وف���ي 

اأكثر  النف�سية  الحرب  بالهزيمة في  العدو 

العالم  في  الخالف  ظل  »وف��ي  �سراحًة: 

العربي، فقد ملَّ االإ�سرائيليون من لبنان، 

قادت  التي  هي  فيه  الفادحة  فالخ�سائر 

جاء  وال��ذي  ال�سيا�سية  القيادة  ق��رار  اإل��ى 

االأولى  وللمّرة  انتخابية.  حملة  اإط��ار  في 

ف��ي ت��اري��خ ح��روب��ن��ا ت��غ��ل��ب »ال���ع���دّو« في 

في  بما  اإ�سرائيل  على  النف�سية  الحرب 

االإعالم  لو�سائل  الذكي  اال�ستخدام  ذلك 

اإ�سرائيل  اأن قدرة  تبين  االإ�سرائيلية، فقد 

على ال�سمود قد تاآكلت بحيث لم يعد اأحد 

 .
)6(

يتعّرف اإليها« 

يعتبر العدو ال�سهيوني حزب اهلل عدوًا 

كانت  لذلك  وج���وده،  د  يهدِّ ا�ستراتيجيًا 

التهديد،  حجم  م��ع  تتنا�سب  مخططاته 

والخيبة،  بالف�سل  خططه  جميع  وب��اءت 

وتيقن من اأن الحرب الكال�سيكية اأ�سابته 

دًا مع دول اال�ستكبار  بنك�سة؛ لذا لجاأ مجدَّ

فة  الم�سرِّ المقاومة  اتهام  محاوالت  اإل��ى 

المحكمة  م��ن خ��الل  وذل���ك  ب���االإره���اب، 

لت�سويه  موؤامرة  لتنفيذ  تمهيدًا  الدولية، 

�سورة المقاومة النا�سعة. 

اأم����ام ه���ذه ال��ه��ج��م��ة ال�����س��ر���س��ة على 

الملتزم  االإعالم  المقاومة ورموزها، على 

الد�سائ�س،  ه��ذه  ف�سح  في  ج�سام  مهام 

يعطي  ال  وحتى  ن�ساعتها،  على  للحفاظ 

ما  لتحقيق  فر�سة  اأي��ة  اال�ستكبار  ل��دول 

عجز عن تحقيقه في عدوان تموز.

)*( اإعالمي

تقويم االإمداد، �سهر رم�سان (1 )

جريدة ال�سرق 1998/12/9( 2)

جريدة ال�سفير 1999/7/17( 3) 

هاآرت�س، 1999/12/10( 4)

هاآرت�س ، االفتتاحية 2000/5/10( 5)

هاآرت�س، زئيف �سيف 2000/5/17( 6)

الهوام�س
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كيـف نواجـــه 

الحرب الناعمة 

وبرمجـة الوعـي؟

الفقيه  والولي  الإ�صالمية  الثورة  قائد  تعليق  اعُتِبَر 

على الأحداث   } �صماحة القائد ال�صيد علي الخامنئي 

الأخيرة في اإيران بعد النتخابات الرئا�صية حول الحرب 

ا�صتراتيجيًا  تعليقًا  اإيران  في  النظام  لإ�صقاط  الناعمة 

دقيقًا، اأ�صاب كبد الحقيقة، واإيذانًا بمرحلة جديدة من 

المواجهة مع الغرب والعدو الإ�صرائيلي. فالعدو ا�صتخدم 

هذه المرة تكتيكات الحرب الناعمة، وهي عبارة لم تكن 

ماألوفة في الأذهان على الأقل على الم�صتوى الجماهيري 

اأ�ص�صها وركائزها  الحرب؟ وما هي  وال�صعبي، فما هي هذه 

وتكتيكاتها؟ وكيف نواجهها؟

ح�صن الزين
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في اال�ستراتيجيات والخطط االأميركية معادلٌة 

ال�ستعمال القوة، تقوم على اأنه »عندما تف�سل الطرق 

التقنية  الع�سكرية  ال��ط��رق  ث��م  وم��ن  الدبلوما�سية 

والمادية في تطويع اإرادة العدو، يجب ا�ستعمال القوة 

الوعي  تزييف  برامج  تقوم على  التي  الناعمة  والحرب 

اإيمان وثقة الجماهير بالنظم  وزعزعة العقائد وت�سميم 

واأزماٍت  ونزاعاٍت   ب�سراعاٍت  الإرباكها  الأميركا؛  المعادية 

داخلية، تنهك قواها، وتحدث بها حالًة من التاآكل واالهتراء 

د الإ�سقاطها«. ُتمهِّ

الناعمة  »القوة  كتاب  موؤلف  ن��اي  جوزيف  تو�سل  فقد 

المتحدة  الواليات  اإخفاق  »�سبب  اأن  اإلى   »SOFT POWER
االأميركية في حروبها االأخيرة � اأفغان�ستان والعراق � ناجم عن 

لبة على ح�ساب قوتها الناعمة.  فرط ا�ستعمالها لقوتها ال�سَّ

وياأتي على راأ�س القوة الناعمة قوة التاأثير في �ساحة االأعداء 

وبرمجة الوعي عبر الو�سائل االإعالمية وغيرها«.

ل اإليه الباحثون في الكيان االإ�سرائيلي  هذا اال�ستنتاج تو�سَّ

غزة.  على  و2009  لبنان  على   2006 عدواني  بعد  المعادي 

»كي  م�سطلح  ا�ستعمل  من  اأكثر   � االإ�سرائيليون  اأي   � وهم 

الوعي«، وهو �سبيه بم�سطلح الحرب الناعمة. وقد جاء في 

ن�س لميخائيل ميل�ستاين الباحث في مركز درا�سات االأمن 

معركة  اإلى  يحتاج  اإ�سرائيل  تفوق  »اإن  االإ�سرائيلي:  القومي 

�سبورة، ا�ستنزافية، مديدة ال�سنين، ال ترتكز فقط على ك�سر 

القّوة الع�سكرية لقوى المقاومة، واإنما ت�سعى اأي�سًا لتقوي�س 

وعي  في  تنغر�س  ومنها  االأفكار  فيها  تتبلور  التي  المراكز 

الجمهور الوا�سع. وفي هذا االإطار يبرز على وجه الخ�سو�س 

دور اأجهزة االإعالم والتعليم والمراكز الدينية في المنطقة 

التغيير  نحدث  اأن  بعد  اأنه فقط  ويبدو  للمقاومة.  الحا�سنة 

المدار�س  هذه  عمل  اأنماط  في  االأج��ل  والطويل  الجوهري 

والجامعات وو�سائل االإعالم والم�ساجد والموؤ�س�سات الدينية 

من  المقاومة  فكرة  نلغي  اأن  يمكن  االإ�سالمي  العالم  في 

الوعي، ونهزمها«.

هذه الن�سو�س واالعترافات تعّبر بو�سوح عن خيبة االأمل 

نظام  ك�سر  عن  بالعجز  وال�سعور  واالإ�سرائيلية  االأميركية 

قـد �صــاعـد تطـور 

و�صائــل الإعـــالم 

اأجهزة المخـابـرات 

من تطوير الو�صائل 

التــي تـ�صتعمـلـها 

ــات  ــي ــل ــم ــــي ع ف

الناعـــم  التاأثيـــــر 

الوعـي  وبــرمجــة 

من و�صائـل فرديـة 

اإلى و�صائــل تاأثيــٍر 

جماهيريــٍة عامــة
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لبنان  في  المقاومة  وق��وى  اإي��ران  في  االإ�سالمية  الجمهورية 

االإ�سالمية،  جماهيرنا  وعي  اختراق  في  والف�سل  وفل�سطين، 

المخططات  واأف�سلت  وب��اأه��داف��ه��ا،  بقادتها  تم�سكت  التي 

المعادية لل�سيطرة على قلب العالم االإ�سالمي.

المخابرات من  اأجهزة  االإعالم  و�سائل  تطور  �ساعد  وقد 

الناعم  التاأثير  عمليات  في  ت�ستعملها  التي  الو�سائل  تطوير 

اإلى  فردية  و�سائل  على  العام  الراأي  وت�سليل  الوعي  وبرمجة 

واالأحزاب  ال��دول  ت�ستهدف  عامٍة،  جماهيريٍة  تاأثيٍر  و�سائل 

والتنظيمات الم�سلحة )المقاومة(. 

التاأثير الناعم وبرمجة الوعي

و�سنبداأ بعملية ت�سريح علمي للتاأثير الناعم ولبرمجة 

الوعي، ونو�سح كيف تح�سل هذه البرمجة.

الُهوية  ه��و  عليه  الم�سطلح  المفهوم  ف��ي  ال��وع��ي 

مزاجه  وات��ج��اه��ات  عقله،  وج��وه��ر  لل�سخ�س،  ال��ذات��ّي��ة 

مفتوح  والوعي  واالعتقادية...  القلبية  وميوله  النف�سي، 

من  الع�سبي  والجهاز  بالدماغ  االرتباط  اأ�سد  ومرتبط 

بالب�سريات  ويتاأثر  والبيولوجية،  الفيزيولوجية  الناحية 

والم�سموعات والمقروءات اأ�سد التاأثير عن طريق �سل�سلٍة 

من التفاعالت الفكرية والنف�سية والدماغية والع�سبية.

مدلوالتها  في  تعني  الوعي  وبرمجة  الناعم  والتاأثير 

التاأثير على وعي جماهير واأفراد العدو؛ بهدف بلبلة اأفكارهم 

وزعزعة عقائدهم والتالعب بعقولهم ونفو�سهم واإعادة ت�سييد 

واأهداف  متطلبات  مع  يتنا�سب  جديٍد  وع��ٍي  وبناء  و�سياغة 

وم�سروعات العدو...

الناعمة  ال��ح��رب  ت��اأت��ي  الع�سكرية،  ال��ح��رب  حالة  وف��ي 

اأو  نظامًا  اأو  دول��ة  العدو  كان  اإذا  وخا�سًة  وتمهيد،  كمقدمة 

تنظيمًا م�سلحًا.

وتكامل  تناغم  معادلة  على  الناعمة  القوة  فكرة  وترتكز 

الناعمة،  القوة  مع  والمادية  الع�سكرية  ال�سلبة  القوة  وتوازن 

والخطة عندها تختلف ب�سكٍل كّمي ونوعّي وزمني..

وا�سحة  ب�سورة   يعبر  وخطيرًا،  هامًا  ن�سًا  ولنقتطف 

الواليات  ا�ستعملتها  التي  ال�سرية  والتطبيقات  التكتيكات  عن 

اأحد  في  جاء  فقد  الناعمة،  الحرب  في  االأميركية  المتحدة 
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وناعمة  نف�سية  لحرب  مخططات  و�سع  »يجب  اأنه  الن�سو�س 

المقاومة،  على  ق��درت��ه  الإ���س��ع��اف  ال��ع��دو  اإرادة  اإل���ى  ت��وّج��ه 

وا�ستعمال تكتيكات الحرمان الح�سي والت�سوي�س على االأدمغة؛ 

القدرة على فهم  و�سّل  المحيط  ال�سريعة على  ال�سيطرة  الأجل 

العدو  وحرمان  والمعطيات،  باالأحا�سي�س  والّتالعب  االأحداث، 

من القدرة على التوا�سل والمالحظة«.

التي  العلمية  واالأبحاث  الدرا�سات  ب�سدقية  اأخذنا  واإذا 

والثقافي  المعرفي  التلقي  منافذ  م��ن   80% اأن  ت��وؤك��د 

الجهاز  ف���اإن  وال�سمعي(،  )الب�سري  الح�س  م�سدرها 

فاإن  بذلك  ورب��ط��ًا  ح�سي.  لالإن�سان  واالإدارك����ي  المعرفي 

ينفعل  االإدراكي  الجهاز  اأوامر  ينفذ  الذي  الع�سبي  الجهاز 

االنفعال.  اأ�سد  الح�سية  وال��م��واد  المعطيات  مع  ويتفاعل 

وعلى هذا االأ�سا�س فاإن اعتماد الجمهور في تلقيه المعرفي 

والثقافي والترفيهي على و�سائل االإعالم ال يحتاج اإلى كثرة 

كبرى  اأجرتها  اإح�سائية  اإل��ى  ن�سير  اأن  ويكفي  ا�ستدالل. 

لو�سائل  يتعر�س  الجمهور  اأن  اأظهرت  الدرا�سات  مراكز 

1000 �ساعة  3 �ساعات يوميًا، اأي ما يوازي  االإعالم بمعدل 

اأذهان  �سوغ  في  هائاًل  اأث��رًا  يحدث  التعر�س  وهذا  �سنويًا، 

عر�سًة  االأك��ث��ر  ال��ّرخ��وة  ال�سرائح  وخا�سة  النا�س،  وميول 

للتاأثير )االأطفال والمراهقون وال�سباب(.

اأن  اإلى  ت�سير  التي  الثانية  االإح�سائية  اأ�سفنا  ما  واإذا 

عن  ال�سادر  والمعلوماتي  االإع��الم��ي  التدفق  من   80%
و�سائل االإعالم في ال�سوق العالمي تحت ال�سيطرة والتوجيه 

الذي  التخريب  حجم  لدينا  يت�سح  وال�سهيوني،  االأميركي 

يحدث في عقول وقلوب �سبابنا وجماهيرنا.

مخاطر القوة الناعمة

الناعمة  القوة  مخاطر  اأب��رز  من  ف��اإن  اآخ��ر،  جانب  وعلى 

و�سل�سة،  وخفية  بطيئة  ب�سورة  تحدث  اأنها  الوعي  وبرمجة 

الال�سعور  على مداخل  توؤثر  وخفية،  وماكرة  ناعمة  وباأ�ساليب 

والعقل، وعبر  والقلب  النف�س  التي تحفر عميقًا في  والالوعي 

و�سائل اإعالم تركز على تقديم الترفيه والت�سلية واأفالم الحركة 

المعطيات  ه��ذه  تدخل  اأن  وبعد  والم�سل�سالت،   ACTION
مجاري  اإل��ى  المواد  لهذه  التعر�س  تكرار  طريق  عن  والمواد 

ــر الــنــاعــم  ــي ــاأث ــت ال

وبـرمــجــة الوعـي 

تعني في مدلولتها 

التاأثيـــر على وعـي 

واأفـــراد  جمـاهيـر 

ـــعـــدو؛ بــهــدف  ال

بـلبـلـة اأفكـارهــم 

وزعزعة عقائدهـم 

والـــــتـــــالعـــــب 

ـــم ـــه ـــول ـــق ـــع 55ب
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العقل وقنواته لتلت�سق في تالفيفه الدماغية والع�سبية، 

اإعادة  وفي  والمنامات  االأح��الم  من  وتنتقل 

وفي  جديد،  �سعور  ال  وبناء  الال�سعور  تفريغ 

وبناء  والوعي  ال�سعور  تفريغ  ثانية  مرحلة 

وعي و�سعور جديد.

من  الموجهة  االإعالمية  المواد  وتكون 

من  اأت��ت  اإذا  باأ�سعاف  تاأثيرًا  اأكثر  العدو 

اإعالمية  وموؤ�س�سات  وج��ه��ات  �سخ�سيات 

والديني  والقومي  الوطني  اللبا�س  تلب�س 

ال�سبغة  ع��ن  بالظاهر  وتبتعد  المحلي، 

القوة  موؤلف  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا  االأميركية، 

الناعمة، حيث اإن الجرعة االإعالمية ال�ساّمة 

ال توؤتي اأكلها اإال عن طريق الخداع وال�سرية.

�صبل المواجهة 

التح�صين التربوي والثقافي المبكر

من  باأ�سعاف  اأف�سل  المبكر  التح�سين   

وخا�سة  لالإ�سابة،  التعر�س  بعد  التح�سين 

لطلبة المدار�س والمعاهد والجامعات، حيث 

نحتاج اإلى تح�سين اأجيالنا من مخاطر وم�ساّر 

االإعالم تمامًا كما نحتاج اإلى اللقاحات الطبية 

للتح�سين �سد ال�سلل والح�سبة وما �ساكل. وقد 

تبنَّت �سبعون دولة في العالم مواّد درا�سية لتعليم 

النا�سئة مخاطر وم�ساّر االإعالم، و�سبل نقد المواد 

االإعالمية، وكيفية اال�ستفادة االإيجابية من و�سائل 

االإعالم.

تنويع م�صادر البّث الإعالمي الإ�صالمي

وخا�سة  االإع���الم  و�سائل  زي���ادة  يعني  م��ا   

الذهن  في  توؤثر  ال�سورة  الأن   � منها  الب�سرية 

اأو  الم�سموعة  الكلمة  توؤّثره  ما  اأ�سعاف  ت�سعة 

 � العلمية  الدرا�سات  بع�س  بح�سب  المقروءة 

والعمل على تنمية جاذبية و�سائلنا االإعالمية 

لت�سبح  لعملها؛  واتقانها  كفاءتها  وتح�سين 
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جذابة اأمام هذا المارد االإعالمي االأجنبي المعادي.

الإعالمي  والتوجيه  والتركيز  ال��ق��ادة  خطابات 

والح�صور الجماهيري على الأر�س

 اإن و�سائل االإعالم تعاني هذه االأيام من نقطة �سعف 

القائمين  اأفقدت  اأنها  لدرجة  وكثرتها  تنوعها  خطرة، هي 

واهتمامات  ب��اأذواق  والتحكم  ال�سيطرة  الو�سائل  هذه  على 

الكثرة  »مفارقة  اال�سطالح  في  وت�سمى  الجمهور.  وميول 

على  التركيز  في  قادتنا  ت�ساعد  النقطة  وه��ذه  الغزيرة«. 

على  ومتكرر  مركز  ب�سكل  وطرحها  وق�سايا  نقاط  جملة 

الجمهور في الخطب والمنا�سبات باأ�سلوب جذاب ما يعيد 

اإيقاظ وعي هذا الجمهور وبرمجته ب�سورة م�سادة. ولنا في 

ما قام به �سماحة القائد ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل االأنموذج 

الخطابية  قدراته  بف�سل  �سماحته  ا�ستطاع  حيث  والمثال، 

وراء  تقف  التي  المعادية  العقول  جهود  ت�ستيت  الهائلة 

وتر�سيخ  االأمل  زرع  واأع��اد  االإعالمية،  الموؤامرات  هند�سة 

الوعي واالإيمان في نفو�س وعقول جمهورنا و�سبابنا.

الأنا�صيد الثورية والدينية

به  تقوم  اأن  ت�ستطيع  ال  ما  تفعل  الثورية  االأنا�سيد  اإن   

اأو  فكرٍة  نحو  ال�سباب  ت�سدُّ  فهي  االإع���الم.  و�سائل  كبرى 

تريد  التي  الفكرة  يعي�سون  تجعلهم  بحيث  مبداأ،  اأو  ق�سيٍة 

اإي�سالها ويتفاعلون معها.

الم�صاجد

واالجتماع  والتخطيط  والتفكير  االإيمان  مراكز  فهي   

والتنظيم في عقيدتنا االإ�سالمية.

R الثقافة القراآنية وكالم اأهل البيت

R من  اأهل البيت   تعد الثقافة القراآنية واأحاديث 

د اأ�سابع التاأثير المعادية اإلى عقول  اأهم الحواجز اأمام تمدُّ

وقلوب �سبابنا وجماهيرنا، الأن قلوبًا وعقواًل امتالأت بالقراآن 

وبكالم اهلل ور�سوله P وبخطب االإمام علي Q و�سائر 

اإليها  ينفذ  اأن  العدو  ي�ستطيع  ال   Rالبيت اأه��ل  اأئمة 

هذه  وتعزيز  تر�سيخ  على  العمل  ينبغي  هنا  ومن  ب�سهولة. 

الثقافة.

تبنَّت �صبعون دولة 

العالــم مواّد  فــي 

درا�صيـة لتـعــليــم 

النا�صئــة مخـاطــر 

وم�صــاّر الإعــالم، 

وكيفية ال�صتفادة 

من  ــة  ـــ ــي الإيــجــاب

الإعــالم و�صائــل 
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ــى  طــريــقــك اإل

القرب الإلهــي

اإنَّ اأ�صمى الأهداف التي 

لالإن�صان  تعالى  اهلل  اأراد 

الدنيا،  ه��ذه  في  تح�صيلها 

مقام  اإل����ى  ال���و����ص���ول  ه���و 

يمكن  كيف  الإلهي.  القرب 

وبلوغ  الفوز  ه��ذا  تح�صيل 

مقام المقربين؟

اإجابته  وردت  ���ص��وؤال 

ال�صادق  لالإمام  حديث  في 

»ي��ا ابن  Q حيث ق��ال: 

جندب اإن اأحببت اأن تجاور 

وت�صكن  داره  ف��ي  الجليل 

فلتهن  الفردو�س في جواره 

عليك الدنيا، واجعل الموت 

.
)1(

ن�صب عينيك« 

اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي م�صباح اليزدي
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المعرف�������������������ة اأول 

محفزات الهمة 

ذو  االإي���م���ان  اأن  اع��ل��م   

ومعرفة  م��ت��ف��اوت��ة،  م��رات��ب 

االأف�������راد ب��ح��ق��ائ��ق ال��دي��ن 

مختلفة. وكذلك تختلف هّمة 

االأفراد بالن�سبة للدين. ولكن 

الو�سول اإلى الهدف المتعالي 

الهدف  معرفة  اأواًل:  يتطلب 

واالإيمان به، وثانيًا: امتالك 

اإليه.  للو�سول  الكافية  الهمة 

خالل  من  فيمكنهم  االإي��م��ان  �سعيفو  اأم��ا 

تقوية معارفهم ورفع م�ستوى الهمة الو�سول 

ث��ال��ث، وهم  ق�سم  وه��ن��اك  ال��ه��دف.  اإل���ى 

االأمور  في  � حتى  الهمة  االأ�سخا�س �سعيفو 

االأر�سية  تهياأت  مهما  ال��ذي��ن   � الدنيوية 

من  يتمكنون  ال  واإيمانهم  معرفتهم  لزيادة 

هوؤالء  تنبيه  ينبغي  الهدف.  نحو  الحركة 

الطريق  واختيار  الهمة  تقوية  �سرورة  اإلى 

ال�سحيح للو�سول اإلى االأهداف المتعالية.

هذا  في   Q ال�سادق  االإم��ام  اأراد 

ال��م��ت��ق��دم��ة تحفيز  ال���رواي���ة  ال��ق�����س��م م��ن 

الموؤمنين على طاعة اهلل تعالى من خالل 

ال  القول:  اأراد  وكاأنه  لديهم؛  الدافع  تقوية 

فقط،  جهنم  ع��ذاب  من  بالنجاة  تفكروا 

واأعلى من  اأرفع  تكون همتكم  اأن  ينبغي  بل 

يدركون  بالمعاد  والموؤمنون  بكثير.  ذل��ك 

العذاب  يقت�سي  االأعمال  ببع�س  القيام  اأن 

ارتكاب  ع���دم  ي��ح��اول��ون  ل��ذل��ك  االأب�����دي، 

واإذا  اإيمانهم،  على  ليحافظوا  المعا�سي 

ارتكبوا بع�س االأمور يحاولون تجاوزها من 

خالل ال�سفاعة. اأما اأ�سحاب الهّمة العالية 

في هذه الدنيا فيجهدون لعدم 

المعا�سي.  في  اأ�ساًل  الوقوع 

وهناك فرقة اأخرى اأعلى من 

يكتفي  ال  حيث  المتقدمتين 

العذاب،  من  بالنجاة  ه��وؤالء 

اأعلى  اإلى  للو�سول  يعملون  بل 

الدرجات في الجنة. ودرجات 

تحدثت  وق��د  متعددة  الجنة 

بع�س الروايات عن اأن عددها 

القراآن  اآي���ات  ع��دد  ب��م��ق��دار 

الكريم. عن مو�سى بن جعفر 

اآي��ات  ق��در  على  الجنة  »درج����ات   :Q

.
)2(

القراآن« 

وهناك فرقة اأخرى ال تعير اأي اهتمام 

طلب  في  ت�سعى  بل  الجنة،  لنعم  وال  للدنيا 

اهلل  محبة  تجذرت  وق��د  تعالى.  اهلل  ر�سا 

هوؤالء  ر�ساه.  بغير  يقنعون  فال  قلوبهم  في 

االأ�سخا�س بلغوا درجات عالية من المعرفة 

ما  واأرق��ى  واأعلى  اأف�سل  اهلل  لقاء  فاأ�سبح 

خالل  م��ن  نفهمه  م��ا  وه��ذا  اإل��ي��ه.  ي�سعون 

ف��رع��ون وزوجته  بين  ال��ذي ج��رى  ال��ح��وار 

عندما هددها بالقتل اإن لم تترك اإيمانها، 

قالت: {َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيتاً ِفي اْلَجنَِّة} 

)التحريم:11(. 

ا�ستعداد  على  ف��رع��ون  زوج���ة  ك��ان��ت   

اإيمانها،  على  تحافظ  حتى  العذاب  لتحمل 

وكل  واللذائذ  بالنعم  ترغب  تكن  لم  بل  ال 

تعالى.  اهلل  القرب من  هو  تطلبه  كانت  ما 

طبعًا القرب من اهلل تعالى لي�س ماديًا فاهلل 

وي�ستحيل  ج�سماني  وال  بج�سم  لي�س  تعالى 

االقتراب الج�سماني منه، بل القرب هنا هو 

القرب المعنوي والروحي.

بيــن  ُوجـــــد  اإذا 

من  ــن  ــي ــن ــوؤم ــم ال

يــمــتــلــك الــهــّمــة 

للقــرب  المتعاليـة 

من اهلل فهذا يعني 

معرفة  يمتلك  اأنه 

بـــاهلل ومــحــبــة له
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اإلى  الو�صول  طريق 

مقام القرب 

الموؤمنين  بين  ُوج��د  اإذا 

من يمتلك هّمة عالية )يعمل 

فهذا  اهلل  من  للقرب  ويكّد( 

باهلل  معرفة  يمتلك  اأنه  يعني 

يقّدم  يجعله  مما  ل��ه  ومحبة 

ر����س���وان���ه ع��ل��ى ك���ل ���س��يء. 

بع�س  تهيئة  ذل��ك  من  ويلزم 

ال��م��ق��دم��ات ف��ي ال��دن��ي��ا، الأن 

الدنيا دار العمل. يجب اأن يدرك ال�سخ�س 

ما هي االأمور التي يعمل بها في الدنيا والتي 

الموانع  هي  وما  المقام،  ذاك  اإلى  تو�سله 

التي قد تقف في طريقه.

ي��خ��اط��ب االإم����ام Q ف��ي ال��رواي��ة 

ال�سعيفة،  ال��ه��ّم��ة  اأ���س��ح��اب  االأ���س��خ��ا���س 

يدركون  ال  الذين  العالية  الهمة  واأ�سحاب 

يتحدث  لذلك  الهدف،  اإلى  الو�سول  طريق 

اإلى عبد اهلل بن جندب: »يا ابن جندب اإن 

وت�سكن  داره  في  الجليل  تجاور  اأن  اأحببت 

الدنيا«.  عليك  فلتهن  جواره  في  الفردو�س 

يمنع  لها  والعمل  بالدنيا  االهتمام  اإن  اأي 

االأهداف  تلك  اإل��ى  الو�سول  من  ال�سخ�س 

بالدنيا  القلب  يتعلق  فعندما  المتعالية. 

ي�سبح خاليًا من حب اهلل.

ذكر الموت وذخيرة الآخرة

ال  البالغة  نهج  في  خطبة  نجد  ال  قد   

تحدثت  وق��د  و�سغرها.  الدنيا  اإل��ى  ت�سير 

قاطع  ب�سكل  ال��دن��ي��ا  ع��ن  ال��خ��ط��ب  بع�س 

و�سارم ناهية الموؤمنين عنها. يقول االإمام 

الدنيا  »فلتكن   :Q علي 

اأ�سغر من حثالة  اأعينكم  في 

»واهلل  ويقول:   
)3(

القرظ...« 

لدنياكم هذه اأهون في عيني 

م���ن ع����راق خ��ن��زي��ر ف���ي يد 

الكثير  وغيرها   .
)4(

مجذوم« 

م���ن ال����رواي����ات ال���ت���ي ت��ذم 

الدنيا . فاالقتراب من الدنيا 

الهدف.  ع��ن  ال��م��وؤم��ن  يبعد 

يبتعد  اأن  يعني  ال  هذا  طبعًا 

االإن�سان عن الن�ساطات والوظائف الفردية 

الأن  الدنيا،  في  منه  المطلوبة  واالجتماعية 

واإنما الكالم هنا  اآخر،  التكليف �سيء  اأداء 

ت�سلبنا  ال  اأن  يجب  وال��روؤي��ة.  المعرفة  عن 

الدنيا قدرة االلتفات اإلى االآخرة والمقامات 

المعنوية، لذلك يجب اأن نحافظ على ذكر 

الموت، الأن الموت يقلل قيمة الدنيا في نظر 

 :Q ال�سادق  االإم���ام  يتابع  االإن�����س��ان. 

»واجعل الموت ن�سب عينيك«.

اإذا    ويمكننا النجاة من �سباك الدنيا 

وابتعدنا  قليلة  الم�ستقبلية  اآمالنا  جعلنا 

وال  يومنا  في  لنفكر  الدنيوية.  اللذائذ  عن 

نحمل هّم الغد حيث ال نعلم اإن كنا �سنبقى 

اأحياًء اأم ال. يمكن محاربة الدنيا من خالل 

االإنفاق، وهو حالة قد اعتاد عليها اأ�سحاب 

االعتياد  االآخرين  وعلى  العالية  المقامات 

بالممار�سة... 

عند  مليًا  ال��ت��وق��ف  علينا  ال��خ��ت��ام  ف��ي 

الرواية ال�سريفة: »وال تدخر �سيئًا لغد واعلم 

.
)5(

اأن لك ما قدمت وعليك ما اأخرت« 

ت�صلبنا  ل  اأن  يجب 

ـــا قــــدرة  ـــي ـــدن ال

ـــى  اللـــتـــفـــات اإل

الآخرة والمقامـات 

المعنويــة، لذلـــك 

يجــب اأن نحافــظ 

علـى ذكـر المـوت

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 75، �س 282( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 606( 2)

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج 1، �س 79( 3)

. نهج البالغة، م. �س، ج 4، �س 52( 4)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 75، �س 282( 5)
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ذو الجنـــــاحيـــــن

ال�صيخ تامر حممد حمزة

ل�صنة  ي�����وؤّرخ  ل��م 

بما  ول��ك��ن  ولدت�����ه، 

علي  اأخ���اه  يكبر  اأن��ه 

 Q طالب  اأب��ي  بن 

فهذا  ���ص��ن��ي��ن،  بع�صر 

ولدت����ه  اأنَّ  ي��ع��ن��ي 

ا  كانت عام 590م. وممَّ

د ذلك اأن �صهادته  يوؤكِّ

للهجرة   8 ع��ام  كانت 

م   631 لعام  الموافق 

واحد  العمر  من  ول��ه 

واأربعون �صنة.

هو جعفر بن اأبي طالب بن عبد المطلب بن ها�سم بن 

عبد مناف بن ق�سي والمكنى باأبي عبد اهلل ويعرف اأي�سًا 

بالطيار وذي الجناحين وذي الهجرتين. 

اهلل  عبد  له  اأنجبت  التي  عمي�س  بنت  باأ�سماء  ج  ت��زوَّ  

.
)1(

ومحمدًا وعونًا 

المدينة. كان متقدمًا في  اإلى  اإلى الحب�سة ثم  هاجر 

اإ�سالمه. وقد اأّمره ر�سول اهلل P على الجي�س في غزوة 

ثّم  يداه  ُقطعت  قّل نظيره حتى  فيها بالًء  واأبلى   
)2(

موؤتة 

والمهاجرين  االأوائ��ل  الم�سلمين  من  فهو  �سهيدًا،  ق�سى 

االأوائل واال�ست�سهاديين االأوائل.

األقابه

 .
)3(

لقد ا�ستهر جعفر Q بالطيار وذي الجناحين 

يديه  بهما عو�سًا عن  اأبدله  فالأّن اهلل  الجناحين  ذو  اأما 

جناح  و�سل  والأن��ه  �سهادته،  قبيل  موؤتة  في  قطعتا  اللتين 

جعفـــر بن اأبــي طـالب
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ر�سول اهلل P حينما وقف مع اأخيه علي Q خلفه في 

 :Q سالة الجماعة بداية الدعوة. عن االإمام ال�سادق�

»كان النبي P ي�سلي واأمير الموؤمنين Q خلفه اإذ مّر 

ل جناح ابن عمك  اأبو طالب وجعفر معه فقال: يا بنّي �سِ

.
)4(

ففعل. وان�سرف اأبو طالب م�سرورًا« 

واأّما الطيار فقد ورد عن النبي P: »حق هلل عّز وجّل 

في  المالئكة  مع  بهما  يطير  جناحين  لجعفر  يجعل  اأن 

. وفي هذا الحديث داللة على عالقة قطع يدي 
)5(

الجنة« 

جعفر Q ب�سبب ت�سميته بالطيار اأو ذي الجناحين.

اإلى  ي�سبقه  لم  اإذ  االأوائل  الم�سلمين  يعتبر جعفر من 

اأبي  بن  علي  و�سقيقه   Q خديجة  اإال  اأح��د  االإ���س��الم 

.Q طالب

هجراته 

ر�سول  من  باأمر  االأول��ى  هجرته   Q جعفر  هاجر 

وفي  اأراد.  ما  وكان  بنف�سه  وينجو  دينه  ليحفظ   P �هلل 

هجرته اإلى الحب�سة اأ�سلم على يديه ملكها.

فقد ورد في رّد الّنجا�سي )ملك الحب�سة( على ر�سالة 

النبي P التي بعثها اإليه قوله: »اأما بعد فقد بلغني كتابك 

اإّن  واالأر���س  ال�ّسماء  فورب  عي�سى،  اأمر  من  ذكرت  فيما 

، واإنه كما قلت، ولقد 
)6(

عي�سى ال يزيد على ما قلت تفروقًا 

ما بعثت به اإلينا، وقد قربنا ابن عمك واأ�سحابه، فاأ�سهد 

ابن  وبايعت  بايعتك  وقد  م�سدقًا  �سدقًا  اهلل  ر�سول  اأنك 

 .
)7(

عمك واأ�سلمت على يديه هلل رب العالمين« 

واأما هجرته الثانية فكانت في ال�سنة ال�سابعة للهجرة 

يدي  فتح اهلل على  اأن  بعد  اإليها  و�سل  وقد  المدينة.  اإلى 

علي بن اأبي طالب Q خيبر، اإذ روى ال�سّدوق اأنه بعد 

اأبي  بن  جعفر  بقدوم  الب�سير   P اهلل  ر�سول  اأتى  فْتحها 

بقدوم  فرحًا  اأ�سّد  اأنا  باأّيهما  اأدري  »ما   :P فقال  طالب 

جعفر اأم بفتح خيبر«؟ فلم يلبث حتى دخل عليه وقّبل ما 

، ومما قال له: »اأ�سَبْهت 
)8(

بين عينيه وجل�س النا�س حوله« 

 .
)9(

َخلقي وُخلقي« 
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اهلل  على  فيها  اأج��ره  وقع  والتي  الثالثة  هجرته  واأم��ا 

ور�سوله P فكانت هجرة ال�سهادة وذلك في ال�سنة الثامنة 

اإلى  الجي�س  لواء قيادة  له   P االأكرم  الر�سول  حين عقد 

موؤتة.

منح غنائم وحبوة �صالة 

الع�سكر  اأف��راد  على  تق�سم  الغنائم  اأن  المعلوم  من   

 Q الم�ساركين في المعركة، اأما في خيبر ومع جعفر

فقد منحه ر�سول اهلل P، حين تق�سيم الغنائم، ح�سًة له 

ولمن كان معه في هجرته اإلى الحب�سة. وقد �سرح بذلك 

ال�سوكاني: »وما ق�سم الأحد غاب عن فتح خيبر منها �سيئًا 

اإال لمن �سهد معه اإال الأ�سحاب �سفينتنا مع جعفر واأ�سحابه 

.
)10(

ق�سم لهم معهم«

 P النبي  اأن  )المقنع(  في  قال  فقد  »الحبوة«  واأم��ا 

ابتداأ جعفرًا قائاًل: »اأال اأمنحك؟ اأال اأحبوك؟ اأال اأعطيك؟ 

فقال جعفر: بلى يا ر�سول اهلل P... فقال: اإّني اأعطيتك 

�سيئًا اإن �سنعته كل يوم كان خيرًا لك من الدنيا وما فيها 

واإن �سنعته كل يومين غفر اهلل لك ما بينهما اأو كل جمعة، 

اأو كل �سهر اأو كل �سنة، غفر لك ما بينهما ولو كان عليك 

من الذنوب مثل عدد النجوم ومثل ورق ال�سجر ومثل عدد 

 ثم ذكر له ال�سالة التي ُتعرف 
)11(

الرمل لغفرها اهلل لك« 

الجنان  مفاتيح  كتاب  في  واردة  )وهي  جعفر«  »�سالة  ب� 

وغيره من كتب االأدعية(.

جعفر والخ�صال الأربعة 

 لم يتلوَّث جعفر بعادات المجتمع الجاهلي اأبدًا. وقد 

و�سام  ا�ستحق  حتى  الأنف�سهم  اأباحوه  ما  نف�سه  على  حّرم 

 :Q ال�سكر من اهلل تعالى على خ�ساله. يقول الباقر

»اأوحى اهلل تعالى اإلى ر�سوله P: اإني �سكرت لجعفر اأربع 

اأن اهلل عّز  P فاأخبره، فقال: لوال  النبي  خ�سال فدعاه 

الأّني  ق��ط؛   خمرًا  �سربت  ما  اأخبرتك،  ما  اأخبرك  وج��ّل 

الأن  ق��ط؛  كذبت  وم��ا  عقلي،  زال  �سربتها  لو  اأّن��ي  علمت 
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قط؛  زنيت  وال  ال��م��ّروة  ُينق�س  ال��ك��ذب 

الأّني خفت اأّني اإذا َعملت ُعِمَل بي، وما 

عبدت �سنمًا؛ الأني علمت اأنه ال ي�سّر 

 .
)12(

وال ينفع« 

في  �صهيد  ق��ائ��د  اأول  جعفر 

طريق القد�س 

معركة موؤتة هي معركة النبي االأولى 

 P النبي  عّين  وق��د  واليهود.  ال��روم  مع 

)ك�سف  في  وجاء  الجي�س.  على  قائدًا  جعفرًا 

الغّمة( اأن النبي P اأراد باإر�سال جي�س اإلى موؤتة اأن 

ير�سم توّجه الم�سلمين نحو القد�س ... وقد التحم جي�س 

الروم في معركة غير متكافئة. وقد  الم�سلمين مع جي�س 

عدم  على  عالمًة  فر�سه  فعرقب  جعفر  اأميرهم  ا�ستب�سل 

فراره وقاتل راجاًل حاماًل راية النبي P في يد وال�سيف 

 ... الها�سمي في يد وقتل منهم كثيرًا حتى تكاثروا عليه 

بدنه خم�سين طعنة  بع�سهم في  �سهيدًا. وقد عّد  ف�سقط 

.
)13(

رمح و�سربة �سيف 

وعن ال�سادق Q اأن النبي P حين بلغه �سهادة 

 O الزهراء  فاطمة  اأمر  وقد  عليه،  بكاوؤه  كُثر  جعفر 

اأن تاأتي زوجة جعفر مع ن�سائها وتقيم عندها وت�سنع لها 

.
)14(

طعامًا لثالثة اأيام 

جعفر مع ابن اأخيه الح�صين Q في كربالء 

اأربع   Q الح�سين  عمر  ك��ان  جعفر  �سهادة  عند 

الذين  اأحفاده  بح�سور  كربالء  في  ح�سر  ولكنه  �سنوات. 

يحملون بين جنوبهم روح جدهم فا�ست�سهدوا جميعًا بين 

يدي الح�سين Q وعرفوا ب� »�سهداء كربالء من اأوالد 

جعفر الطيار« .

جعفر مو�صع الفخار 

اأكثر من  R في  البيت  اأهل  به  افتخر  ا�سم  جعفر 

منا�سبة فعن النبي P: »نحن بنو عبد المطلب �سادة اأهل 

الجنة: ر�سول اهلل وحمزة �سيد ال�سهداء وجعفر ذو الجناحين 
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 .
)15(

وعلي وفاطمة والح�سن والح�سين ... والمهدي |« 

 Q اأمير الموؤمنين  وعن االأ�سبغ بن نباتة قال: »راأيت 

اإن خير الخلق يوم  النا�س...  اأيها  الب�سرة... قال:  افتتح  يوم 

اأف�سل  واإن  اأال   .... المطلب  عبد  ولد  من  �سبعة  اهلل  يجمعهم 

خ�سيبان  جناحان  له  طالب  اأب��ي  بن  وجعفر  حمزة  ال�سهداء 

.
)16(

يطير بهما في الجنة« 

جعفر حجة اهلل في كربالء

في اأكثر المواقف الحرجة حينما اأحاطت الرزايا باالإمام 

الح�سين Q يوم العا�سر يتحدث الّتاريخ عن ذلك ال�سدر 

الرحب الذي حاول ا�ستنقاذ االأمة ال�سالة فاأخذ يذّكرهم واأّنى 

لهم الذكرى: »ارجعوا اإلى اأنف�سكم فعاتبوها فانظروا هل يحل 

لكم قتلي وانتهاك حرمتي: األ�ست ابن بنت نبيكم وابن و�سّيه 

.
)17(

... اأَولي�س جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟« 

كما جرى ا�سمه على ل�سان زين العابدين Q في اأكثر 

االأمكنة �سيقًا عليه وهو في ق�سر االإمارة في ال�ّسام مخاطبًا 

والحلم  العلم  عطينا 
ُ
اأ ب�سبع  لنا  وُف�سّ �سّتًا  عطينا 

ُ
»اأ الح�سور: 

النا�س  قلوب  في  والمحّبة  وال�سجاعة  والف�ساحة  وال�ّسماحة 

لنا باأّن مّنا النبّي P ومّنا ال�سّديق ومّنا الطّيار ومّنا اأ�سد  وُف�سّ

.
)18(

اهلل ور�سوله ومّنا �سبطا هذه االأمة ومهدّيها« 

{َوَعلَى  تعالى  قوله  تف�سير  ف��ي  ورد  م��ا  الختام  وم�سك 

الأْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُف�َن ُكاًل ِب�ِسيَماُهْم} )االأعراف: 46( عن 

ابن عبا�س اأنه قال: »االأعراف مو�سع عاٍل من ال�سراط عليه 

العبا�س وحمزة وعلي وجعفر يعرفون محبيهم ببيا�س الوجوه 

.
)19(

ومبغ�سيهم ب�سواد الوجوه« 

. المغني، عبد اهلل بن قدامة، ج 11، �س 133( 1)

. عمدة القاري، العيني، ج 16، �س 219( 2)

. االأمالي، ال�سدوق، �س 562( 3)

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �س���هر اآ�س���وب، ج 21، �س 301( 4) وكنز 

الفوائد، الكراجكي �س 124.

. رو�سة الواعظين، الفّتال الني�سابوري، �س 269( 5)

التفروق هو ال�س���يء الي�س���ير والمراد اأنه ال يزيد عنه اإال ب�س���يء  (6 )

ي�سير.

. اأ�سد الغابة، ابن االأثير، ج 1، �س 62( 7)

. المقنع، ال�سيخ ال�سدوق، �س 139( 8)

. �سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، ج 7، �س 190( 9)

. نيل االأوطار، ال�سوكاني، ج 8، �س 122( 10)

. المقنع، م. �س، 140( 11)

. علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج 2، �س 558( 12)

. ك�سف الغمة، االأربلي، ج 2، �س 235( 13)

. المو�سوعة الفقهية المي�سرة، االأن�ساري، ج 4، �س 60( 14)

االأمالي، م. �س، �س 262( 15)

. الكافي، الكليني، ج 1، �س 450( 16)

، �س  معال���م المدر�س���تين، ال�س���يد مرت�س���ى الع�س���كري، ج 1( 17)

.263
. بحار االأنوار، المجل�سي، ج 45، �س 138( 18)

. مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج 3، �س 31( 19)
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ال�صهيد المجاهد: 
ح�صين علي اأبو زيد 

محل وتاريخ الولدة:علي النهريا�صم الأم:  ماجدة اأبو زيد)جواد(

 1980 /11/ 24 
الو�صع العائلي: عازب

مكان وتاريخ ال�صت�صهاد: المريجة 
2008/11/5 

ن�صرين اإدري�س قازان
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ب���ع���د ب���ل���وغ���ه ال�����س��ه��ر 

الخام�س من عمره، ارت�سمْت 

اأمه  راأته  كما  ح�سين  مالمح 

في الروؤيا قبيل والدته تمامًا، 

المتنا�سقة  ال��م��الم��ُح  ت��ل��ك 

المزينة  والهادئة،  والجميلة 

بهدوٍء و�سكينة..

النهري«  »علي  قرية  في  ح�سين  عا�س 

اأخته  ومع  والديه،  وع��ّز  ب��دالل  البقاعية، 

اأيامًا مفعمة  ب�سنتين، ق�سى  التي ت�سغره 

بالمحبة والحنان. كان ينتظر عودة والده 

للجي�س  ت��اب��ع  م�ستو�سٍف  ف��ي  عمله  م��ن 

�ساعديه،  ويت�سلق  ب��ه،  ليلت�سق  اللبناني 

ويرافقه اأّنى ذهب. 

حوله،  ب��االأم��ل  مفعمًا  ك��ان  �سيء  ك��ل 

طوياًل،  يكتمل  ل��م  العائلة  م�سهد  ولكن 

وتغير  ال�سورة  تلك  ت�سظت  ما  ف�سرعان 

�سكلها، تاركة القلب في دائرٍة من الحزن 

الطويل.

العائلة  خرجت  �سيفي،  نهار  ف��ذات 

مع الجيران لق�ساء يوٍم على �سفاف نهر 

العودة  طريق  وفي  العا�سي، 

في  واأخ���ت���ه  اأم���ه  ت�سعد  ل��م 

اأخته  الإ���س��رار  وال���ده  �سيارة 

على البقاء مع ابنة الجيران، 

وبقي ح�سين ابن الرابعة، مع 

الطريق  منت�سف  وفي  اأبيه. 

وقع حادث �سير مفجع ل�سيارة 

وبقي  فيها،  ك��ان  من  كل  ف��ت��اأذى  ال��وال��د، 

يفارق  اأن  قبل  العناية  في  الأ�سبوع  الوالد 

باأعجوبة  نجا  فقد  ح�سين  واأم��ا  الحياة، 

اإنه  الطبيب  وق���ال  ذاك��رت��ه،  فقد  ولكنه 

ذاكرته  اإليه  لتعود  كاملة  �سنة  اإلى  يحتاُج 

كما كانت.

ا�ستيعابهما  االأم  ح��اول��ت  �سدمتان 

�سّرعت  مجهولة  وح��ي��اة  ول��دي��ه��ا،  الأج���ل 

اأبوابها للعائلة التي فقدت الملجاأ وال�سند 

في الحياة. تابعت االأم و�سع ولدها بدقة، 

فمّن اهلل عز وجل عليها باأن ا�ستعاد ح�سين 

عافيته قبل مرور ال�سنة، م�ستعيدًا ذاكرته 

كاملة. 

ولديها  اإع��ال��ة  الأج���ل  ال��وال��دة  عملت 

كان همه الأكبـر 

والوحيد بعـد ر�صا 

اللـه عّز وجّل راحـة 

ــا ــه ور�صاه والدتـ
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باليتم  ت�سعرهما  ال  باأن  جهدها  وحاولت 

االأم��ر.  �سعوبة  م��ن  ال��رغ��م  على  والفقد 

ولدها  على  الم�سيطر  الهدوء  ترى  كانت 

فتخاف عليه من الوحدة التي يميل اإليها، 

وال�سكوت الم�سيطر عليه، فتدفعه للعب مع 

اأقرانه، وتخفُف عنه الحزن العميق الذي 

لم يبارحه في تلك الفترة من حياته. 

ال�سف  ب��ع��د  درا���س��ت��ه  ح�سين  ت���رك 

الرابع االبتدائي، ليعمل اإلى جانب والدته، 

و�سقلته  ال��م��ه��ن،  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ف��ام��ت��ه��ن 

التجارب باكرًا جدًا، وتجّلت فيه الرجولة، 

ال�سدوق،  و�سديقها  والدته  رفيق  فكان 

بما  لها  ويف�سي  االأف���راح  معها  يت�سارك 

يتعبه.

همه  كان  قانعًا.  را�سيًا  حياته  عا�س 

االأكبر الوحيد بعد ر�سا اهلل عّز وجل راحة 

لها:  يكّرر  دائمًا  فكان  ور�ساها،  والدته 

»افعلي ما تريدينه، فراحتك هي راحتي«.

ال�سرعية منذ  باالأحكام  التزم ح�سين 

علي  م�سجد  ي��رت��اد  وك��ان  التكليف،  �سن 

بالكثير  رف��ده  ما  ال�سالة،  الأداء  النهري 

من المعلومات التي وّطدت التزامه. وكان 

يتميز بروحية عالية، وطهارة نف�ٍس و�سفاء 

روح تجّلتا في مالمحه.

في  للعي�س  وانتقالها  اأخته  زواج  بعد 

منطقة تحويطة الغدير في بيروت، ح�سم 

لل�سكن  االنتقال  في  اأمرهما  واأمه  ح�سين 

�سغيرًا.  منزاًل  فا�ستاأجرا  منها،  بالقرب 

وقد وفقه اهلل تعالى للح�سول على وظيفٍة 

في  ت��ط��وع��ه  ج��ان��ب  اإل���ى  م�ست�سفى،  ف��ي 

التعبئة العامة، وخ�سوعه لدورات تاأهيلية 

على ال�سعيدين الثقافي والع�سكري.
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 تحول ذلك البيت ال�سغير اإلى مركز 

اأ�سدقائه  بع�ُس  وك��ان  ال��رف��اق.  اللتقاء 

عائالتهم  بعيدًا عن  يعي�سون  المجاهدين 

كان  ل��ذا  المطاعم،  اأك���ل  م��ن  فيقتاتون 

اإلى  ل��دع��وت��ه��م  ال��ف��ر���س  يتحين  ح�سين 

الغداء. 

في حرب تموز 2006 والتي توقع ح�سين 

طلب  مبا�سرة،  االأ�سر  عملية  بعد  ن�سوبها 

ال�سعبة.  الحرب  الأيام  تتهياأ  اأن  اأمه  اإلى 

وبالفعل، �سرعان ما غادر معها ال�ساحية 

الجنوبية وتوجها اإلى قريتهما في البقاع. 

مبا�سرة  التحق  هناك  اإل��ى  و�سوله  بعد 

تحت  نف�سه  وا�سعًا  المجاهدين،  باالإخوة 

ت�سرفهم طوال فترة الحرب. 

اإلى  االأخ��ي��رة  الفترة  في  ح�سين  م��ال 

ال�سمت  ه��ّم  اأم���ه  حملت  وق��د  ال��وح��دة، 

�ساعاته،  ع��ل��ى  ا���س��ت��ول��ى  ال���ذي  المطبق 

واأخ��ذه��ا ال��ق��ل��ُق م��ن ك��ث��رة ���س��روده، وهو 

حياته،  تفا�سيل  في  ي�ساركها  كان  ال��ذي 

ف�سارت  بينهما،  ال��ح��دي��ث  ي�سكُت  وال 

وتتحايل  تلفتت،  كيفما  ب��ه  ع��ّم��ا  ت�ساأله 

على الموا�سيع لت�ستدرجه ع�ساه يبوح بما 

يهدئ من روعها، ولكن جوابه الوحيد زاد 

�سعر  وكمن  واأخ��ي��رًا  �سيء«،  »ال  حيرتها: 

ال  اأن��ا  »اأ�سا�سًا  لها:  قال  اللقاء...  بقرب 

اأريد هذه الدنيا، اأنا اأبحث عن االآخرة«.

ح�سين  ا�ست�سهد  التالي...  اليوم  وفي 

لي�سل  ال��ج��ه��ادي،  بواجبه  قيامه  اأث��ن��اء 

را�سيًا  نف�سه...  اإليه  ت�سبو  كانت  ما  اإلى 

مر�سيًا.

ــال  قـــ ــرًا  واأخـيــ

ــا  ــه: اأنـــ لوالـدتـــ

ــذه  هــ ــد  اأريــ ل 

الدنيـــا، اأنا اأبحـث 

ــرة الآخــ ــن  عـــــ
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العمــر ــح  م�صابيـ

ولء اإبراهيم حمود

فغادرنا  اهلل  عرفات  عن  خيوطها  ال�سم�س  لملمِت 

خيامها نحو المزدلفة، نتاأبط مع كتب االأدعية والحقائب؛ 

اأ�سواقنا ل�سباح العيد. لجاأت اإلى اأوراقي، اأبثُّها عن ذلك 

ٌة  النهار الجميل م�ساعري، دعاًء وا�ستغفارًا. �ساألتني حاجَّ

كانت بقربي:

 � اأيزعجك ال�سوؤال عّما تكتبين؟

� ال اأبدًا، اإنها ذكريات هذه الرحلة الرائعة، اأحتفظ بها 

على الورق، الأ�ستعيدها �ساعة اأ�ساء. وان�سمت اإلينا حاّجٌة 

الورق«،   اأكره  الأني  باكرًا،  المدر�سة  »تركت  قائلًة:  اأخرى 

فقاطعتها الحاّجة االأولى وقد اكت�سى وجهها مالمَح حزٍن 

ثار ف�سولي: »ع�سقت الورق، بعد اأن تلقيت ورقة 
َ
�سّفاٍف، اأ

واحدة، اأحتفظ بها كاأجمل هدايا العمر«. طويت على قلمي 

دفتري؛ واأ�سغيت لحديثها االآتي من اأعماق ذكرياتها:

باأجمل  يعدني  كان  مفاجئٍة،  هديٍة  بعد  �سكرته  »كلما 

منها في مرٍة قادمة. ظننتها �سهادة تخرجه عندما جاءني 

وهو  زواجه،  وثيقة  ثّم خلتها  العارم،  بفرحه  يغمرني  بها 

يلّوح بها اأمامي. وعندما حمل اإلّي وثيقة ميالد طفله االأول، 

انتظارها،  عن  وتوقفت  بعد.  يحن  لم  اأوانها  اأن  اأخبرني 

وتوالت هداياه ت�سبه ما �سبقها من عطور ومناديل ووثائق 

نجاٍح جديد اأو طفل وليد.
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اإلى اأن ختم على اأعتاب انت�سار تموز جهاده 

ب�سجاعة،  ا�ست�سهاده  وثيقة  �سممت  المقاوم. 

ت�سمني  ال�سمراء؛  يده  دون  اإل��ّي  و�سلت  الأنها 

وا�ستطعت في غمرة  المجاهد.  قلبه  اإلى دْفء 

ابن  من  غريبًا،  جفاًء  األحظ  اأن  له،  افتقادي 

اأختي، �سديقه الحميم، الذي وافاني بها. وعدنا 

اإلى القرية منت�سرين، وعاد ابن اأختي �سريك 

�سّر  عن  طوياًل  وت�ساءلُت  دون��ه،  معنا  جهاده 

هروبه مني، من نظراتي الم�ستاأن�سة بمالمحه، 

وخّباأُت  م��اء.  كقطرتْي  مت�سابهين   كانا  فقد 

م�ساعره  فله  ح��زن��ي؛  ط��ّي��ات  ف��ي  عليه،  عتبي 

محا�سرتها  ال  احترامها،  وعليَّ  �سديقه  تجاه 

ْيُت  باالأ�سئلة،   وقّربِت االأيام عيد االأم االأول بعد غيابه، َنحَّ

عن اأ�سرتي م�ساعري الحزينة، وجل�ست معهم على ال�سرفة 

اأبحث  بعتٍب؛  ال�سافية،  ال�سماء  به. ورمقُت نجوم  اأحتفل 

بينها عن م�سابيح العمر االآتي، وكال�سغار تمامًا، ت�ساءلُت 

 
)1(

روح ح�سام النجوم، تحمل  اأيتها  ي��ًا منكن 
َ
»اأ �سّري  في 

م�سباحًا الألتقيها في ما تبّقى من ليالي العمر«؟

و�سحكت � وفي �سّري اأي�سًا � من �سذاجة هذا ال�سوؤال، 

الباب  نحو  و�سّدتني  متمردة،  دمعًة  اأ�سابعي  بين  وخّباأت 

طرقاٌت م�ستعجلة، فتحته الأراه اأمامي � ابن اأختي، و�سديق 

وبادرني:   � جميلٍة  خ�سبيٍة  بعلبٍة  اإل��ّي  يده  مّد  وقد  ح�سام 

لقد  خالتي،  يا  منِك  خجاًل  كنت  كم  وجدتها،  »واأخ��ي��رًا 

فقدتها بعد عودتنا، في اآب مبا�سرًة. اأ�سناني طول البحث 

التي   بذلتي  مرتديًا  حلمي  في  راأيته  يومين؛  منذ  عنها. 

حملته   عندما  اأرتديها  كنت  ولونه.  دمه  بعطر  احتفظْت 

جريحًا قبل ا�ست�سهاده. كانت في اأحد جيوبها. اأق�سم لِك 

كما  بيدِك  اأنِت  افتحيها  العلبة.  هذه  مع  ح�سام  من  اأنها 

اأراد«!

وفتحُتها تحت اأنظار الجميع المتلهفة. طالعتني بذلٌة 

كتب  وق��د  اأوراق،  رزم��ة  تغلِّف  وورق��ة  مطويٌة؛  ع�سكرية 

عليها بخط يده الجميل االأنيق الكلمات التالية: »اأثق باأّن 
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و�سّيتي، بخط يدي، ولِك وحدِك يا اأمي، �ستكون بنظرِك 

الأنها  المعتذرة  قبالتي  مع  فاقبليها  الكون،  هدايا  اأجمل 

وامنحيني حين  ّماه 
ُ
اأ �سامحيني  االأخيرة حتمًا...  �ستكون 

اللتين  عْينيَّ  عنها  اأرف��ع  لم  ر�ساِك«.  قراءتها...  تنهين 

راأ�س  كاأنها  �سفتي  من  اأدنيتها  اأ�سواقهما.  كل  اأمطرتا 

اإال بين ذراعي  اأ�ستفق  ح�سام،  وجهه، جبينه، يداه، ولم 

معًا  الأننا عرفنا  دموعي،  بدمعه  اختلطت  وقد  اأختي  ابن 

االأم  عيد  ينق�سي  ال  اأن  على  اأ�سّر  ح�سامًا  اأن  لحظٍة  في 

االأول، بعد غيابه، دون هدية... وّدعني ابن اأختي وم�سى، 

المعطرة بدمائه، حتى  ال�سهيد،  الأ�سهر وحدي مع و�سّيِة 

مطلع فجر العيد.

 توقفِت الحاّجة عن الكالم. وم�سْحُت عن وجنتيَّ نثاَر 

األن  �سيئًا،  تكتبين   اأرِك  »لم  ب�سوؤالها:  وباغتتني  تاأثري. 

تردٍد،  دون  اأجبتها  هذه«؟  رحلتِك  ذكريات  من  تعتبريها 

اأم ال�سهيد: »بلى؛ لئن  اأن عانقُت في كيانها الجليل،  بعد 

اأي�سًا  ذكرياتي  اأجمُل  االآن  فهي  ه��داي��اِك،  اأجمل  كانت 

و�ساأكتبها الأنبل االأمهاِت، تحية. ولروح ال�سهيد التي تطل 

وها  هدية«.  معايدة؛  مكة،  �سماء  من  العيد،  ُقَبُل  علينا، 

ال�سماء  ذلك م�سابيح  على  �سهدت  وقد  فعلُت،  قد  اأنذا، 

فوق تالل المزدلفة.

ه بها وباأ�سرته، فكانت هذه الوم�سة. ثتني عنه والدته الكثير، عن جهاده وتدينه.. وبرِّ �سهيد الوعد ال�سادق: ح�سام نزيه قرعوني وقد حدَّ (1 )

الهوام�س
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»تاريخ لبنان الحـديث« 

زينب طحان

تاريخ  ل  اأن  ال��ت��ج��ارب،  م��ن  اللبنانيين،  نحن  تعلمنا، 

ويتماهى  الحا�صر،  ي�صبه  التاريخ  هذا  اأنَّ  طالما  لنا،  حقيقيًا 

نف�صه بال كلل  التاريخ  الم�صتقبل. ل تاريخ حينما يكرر  معه 

ي�صبهون  الأي��ام،  هذه  اللبنانيون،  يعود  ل  هكذا  رحمة.  ول 

الذي  العربي  المثل  يقول  كما  اآبائهم،  من  اأكثر  حا�صرهم، 

التاريخ«،  عن  »دف��اع��ًا  كتابه  في  بلوك  م��ارك  به  ي�صت�صهد 

الأول  الف�صل  بداية  فواز طرابل�صي بدوره في  والذي ي�صعه 

اتفاق  اإل��ى  الإم��ارة  من   – الحديث  لبنان  »تاريخ  كتابه  من 

الطائف« ال�صادر عن »دار ريا�س الري�س للن�صر«. الكتاب في 

471 �صفحة، ويحوي ثالثة ع�صر ف�صاًل، و»خاتمة موقتة« هي 
عبارة عن �صرح لتفاق الطائف والتبا�صاته وتناق�صاته، كما 

ي�صفها طرابل�صي.

اإعداد: زينب الطحان
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لبنان  ت��اري��خ  م��ن  طويلة  بمرحلة  يحيط  اأن  الكتاب  ي��ح��اول 

الحوادث  بتفنيد  بادئًا   ،1990 العام  1528 حتى  العام  الحديث من 

�سيا�سي«،  كيان  هو  »بما  لبنان،  بدايات  منذ  والتواريخ  والوثائق 

ويتعاطى  ال�سيا�سية،  والكيانية  التاريخ  بين  يربط  اأي  يقول،  كما 

مع التاريخ بو�سفه حالة �سيا�سية، ولي�س حالة تقترن بها ال�سيا�سة 

واالجتماع واللغة والدين والثقافة واالقت�ساد كلها مجتمعة. مع اأنَّ 

رة في الحياة  طرابل�سي يكتب منذ البداية عن كل هذه العوامل الموؤثِّ

لبنان وتطّورها، ال  اإمارة  ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية في 

في اأ�سل تكوينها و�سببه. فهو ال يعطينا حجة و�سبب وجود االإمارة، 

االإمارة وحالها في  لواقع  بل يعر�س  ال�سلطنة،  وا�ستقاللها عن 

عالقة  وعلى  فيها،  الحكم  نظام  على  تاليًا  وياأتي  الفترة،  تلك 

االإمارة بال�سلطنة لجهة ا�ستقاللها الن�سبي المترافق مع والئها 

الكامل لل�سلطنة. 

ك��ان ال�����س��راع على ه��وي��ة ل��ب��ن��ان، ف��ي ذل��ك ال��ح��ي��ن، بين 

الم�سيحيين والدروز الذين يتمتعون بامتيازات. ويلخ�س الكتاب 

راع بين الدروز والم�سيحيين في جبل لبنان، والذي �سيدوم  ال�سّ

ويتكرر في فترات الحقة من تاريخ لبنان.

اإذ يحدثنا طرابل�سي  الكتاب  الثالث من  الف�سل  ي�ستوقفنا   

تاأ�سي�س  تاريخ  اأم��ام  وي�سعنا  لبنان،   جبل  مت�سرفية  عن  فيه 

المت�سرفية  جغرافيا  اإلى  باالإ�سافة  ذلك،  وكيفية  المت�سرفية 

ويحكمها  ال��والي��ة  تلي  عثمانية  اإداري���ة  وح��دة  »اأول  ه��ي  التي 

مت�سّرف«. اأما محور الف�سل الرابع فقد خ�س�س للحديث عن 

بيروت »المدينة« ويت�سمن عر�سًا جمياًل و�سل�سًا للحياة الثقافية 

 1820 بين  بيروت  في  واالقت�سادية  واالجتماعية  وال�سيا�سية 

و1915. اإذ يكتب عن ازدهار المدينة في الن�سف الثاني من القرن 

والخدمات  التجارة  �سعد  على  المدينة  هذه  وتطور  ع�سر،  التا�سع 

اإلى  و�سواًل  وطرقها،  اأبنائها  اإلى  مبانيها  من  في�سفها  وال�سياحة، 

بين  رحالتها  ت�سّير  التي  والعربات  الحديدية  وال�سكك  الترامواي 

�سكان  لعدد  محددة  اإح�ساءات  ويعطي  وح��وران.  ودم�سق  بيروت 

هذه المدينة، الذي و�سل اإلى 120 األفًا ع�سية اإن�ساء »لبنان الكبير« 

ــاب  ــاول الكتـ يحـ

ــط بمرحلة  اأن يحي

ــن تاريخ  طويلة م

من  الحديث  لبنان 

ــى  حت  1528 ــام  الع

العــــــــــام 1990، 

ــد  بـتـفنيـ ــًا  بادئــ

الحوادث والوثائق
74



بيروت،  في  البلدي  المجل�س  اإن�ساء  عن  يتحدث  كما   .1920 عام 

وتزويدها بالكهرباء، وحركة النزوح اإليها، والتنوع االإثني والطائفي 

فيها: »وبين اأحد ع�سر تاجرًا للقطن تاجر م�سلم واحد. الم�سارف 

المحلية تملكها اأ�سر م�سيحية، با�ستثناء اثنين الأ�سرتين يهوديتين«. 

هنا يتحدث عن رجحان »كفة القوة االقت�سادية للتجار الم�سيحيين 

التجار  ا�سطر  فيما  الدولية  اال�ستيراد  تجارة  على  �سيطروا  الذين 

الم�سلمون اإلى االكتفاء بالتجارة بين مرافئ ال�سلطنة«. 

يتطرق طرابل�سي في الف�سل الخام�س اإلى العالقات بين كيان 

لبنان الذي لم تقم له قائمة قبل اأيلول 1925، والكيان ال�سوري الذي 

يقول بع�سهم اإن لبنان جزء منه كونهما ي�سكالن �سوريا الطبيعية. 

اإلى الحديث عن مرحلة االنتداب  ثم ينتقل في الف�سل الالحق 

مرحلة  اإلى  وي�سل   ،1943 عام  لبنان  ا�ستقالل  اإلى  انتهت  التي 

عام  من  وامتدت  التجار«  ب�»جمهورية  ي�سّميها  التي  اال�ستقالل 

ال�سهابّية،  ال�سمعونّية، ثم  بالمرحلة  1952، ويمّر  اإلى عام   1943

واالأو�ساع التي �ساعت في تلك الفترة، االقت�سادية منها )ق�سية 

ومنظمة  )الفل�سطينيون  واالجتماعية  وال�سيا�سية  اإنترا(،  بنك 

التحرير(، و�سواًل اإلى الحرب عام 1975. هنا تبداأ ف�سول اأخرى 

من رواية التاريخ اللبناني الحديث، عاي�سها فواز طرابل�سي وكان 

وطورًا  المجّردة،  الحقيقة  عر�س  في  ينجح  فتارة  فيها،  طرفًا 

يقع في فخ اإبداء وجهة نظره الخا�سة والمنحازة اإلى طرف دون 

اآخر، ويظهر هذا في و�سفه لمي�سال عون باأنه »ب�سير جميل رقم 

2«، وباأن »النزعة ال�سعبوية التي كانت تحرك مي�سال عون وحيدة 

ي�سبه  ما  الو�سف  هذا  وفي  كبير«.  حد  اإلى  واختزالية  الجانب 

طبعًا  »انعزاليون«،  باأنهم  للم�سيحيين  الوطنية  الحركة  و�سف 

المعلومات  من  كثيرًا  اال�ستفادة  يمكن  ذلك  مع  لكن  عزلهم.  بعد 

والوثائق والروايات والتواريخ التي جمعها فواز طرابل�سي في كتابه، 

ويمكن اأي�سًا اال�ستفادة من وجهة النظر االأخرى هذه لقراءة التاريخ 

اللبناني المتعدد االأوجه.

ل على الكتاب العديد من المالحظات في �سرد الوقائع   كما ي�سجَّ

واإ�سدار اأحكام نابعة من روؤيته الخا�سة غير المو�سوعية.

ــن الكتــاب  يت�صم

ــاًل  ــًا جميــ عر�صـــ

ــاة  ــًا للحيــ و�صل�ص

ــة  فيـــــــــ لثقــا ا

ــة  �صيــــ ل�صيـا ا و

ــة  عيـــ جتما ل ا و

ــة  يــ د قت�صا ل ا و

ــروت  بيـــــ ــي  فـ

ــن 1820 و1915 بيــــ
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ِمْن  الإِْن�����َس��اَن  َخلََق*َخلََق  ���ِذي  الَّ ���َك  َربِّ ِبا�ْسِم  {اْق���َراأْ 

ِباْلَقلَِم*َعلََّم  َع��لَّ��َم  الأْكَرُم*الَِّذي  ����َك  َوَربُّ َعلٍَق*اْقَراأْ 

الإِْن�َساَن َما َلْم َيْعلَْم...})�صورة العلق: 1� 5(.  

 منذ اآلف ال�صنين، اأمر اهلل عّز وجّل الإن�صان بتعّلم 

ال�صالكين  درب  ي�صيء  نور  فالعلم  والكتابة،  القراءة 

وتعّزز  بالإن�صان  ترتقي  وحاجة  المعرفة  خطى  على 

الإن�صان  به  ي�صتزيد  ال��ذي  ال�صبيل  وه��و  اإمكاناته، 

القراآنية  والمعارف  العلوم  بحر  من  بالنهل  لآخرته 

والدينية.

»جمعية  تاأ�سي�س  ك��ان  ال�سامية  الغاية  ه��ذه  ولتحقيق 

العلم  ن�سر  �سبيل  في  �سرورية  خطوة  االأمية  لمحو  النور« 

والمعرفة ولرفع براثن الجهل واالأمية عن مجتمعنا اللبناني 

ولي�ستطيع االإن�سان اأن ي�سوغ بعلمه وقدراته حا�سرًا اأف�سل 

وم�ستقباًل اأ�سمن  لمجتمع اأمثل.

طموحها دخول الجامعة 

يق�س  لم  ال�سعبة  االجتماعية  وال��ظ��روف  الفقر  ه��ّم 

عليها  وتخط  وورق��ة،  قلمًا  تم�سك  اأن  في  على حلم  طفلة 

م�ستقباًل اأف�سل من �سنوات الحرمان التي منعتها واإخوتها 

من االلتحاق بالمدر�سة.

حتقيق: مينى املقداد اخلن�صا                                            

ـــور ـــن ــة ال ــي ــع ــم ج

اآخــــر  تعليـــم  حتى 

لبنان فـــي  ــــــّي  اأُّم
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تاأ�صيـــ�س  كــان 

»جمعيـــة النــور« 

الأميــة  ــو  لـمـحــ

�صروريـــة  خطوة 

ــل ن�صـر  ــي �صبي ف

والمعرفــة  العلم 

ــن  بـراثــ ــع  ولرفـ

الجهل والأمية عن 

ــا اللبناني مجتمعن

اإلى  انت�سبت  »عندما  �سنة(:  تقول غفران �ساهر )13 

�سرت  فقد  االآن  اأم��ا  حرفًا  اأع��رف  اأك��ن  لم  النور  جمعية 

اأكتب واأقراأ القراآن والدعاء وكتبًا كثيرة. اأنا م�سرورة جدًا، 

طبيبة  واأ�سبح  الجامعة  ثم  المدر�سة  اأدخ��ل  اأن  وطموحي 

واأعالج النا�س«. 

تعّر�صت لال�صتغالل ب�صبب اأُمّيتها

لم تاأت رغبة الحاجة اأمينة عيد )50 عامًا، ربة منزل، 

اأم لت�سعة اأوالد( للتعلم من فراغ، فهي تعر�ست لال�ستغالل 

يباع  كان  ما،  اأو غر�سًا  دواًء  ت�ستري  كانت  فعندما  كثيرًا، 

لها ب�سعر اأغلى من �سعره الحقيقي كونها ال تعرف القراءة، 

الحياتية  اأموري  اأي�ّسر  كي  اأتعلم  اأن  »اأحببت  اأمينة:   تقول 

واأقراأ القراآن«. 

اأطّور نف�صي وعملي

ممن   ك��ان  ح��رة(  مهنة  �سنة،   18( الدين  خير  ح�سن 

ال�  اإلى ترك المدر�سة بعمر  دفعته ظروف الحياة ال�سعبة 

14 �سنة  واالتجاه م�سطرًا اإلى �سوق العمل.
اإ�سرار  اأم��ام  اجتماعي  اأو  نف�سي  حاجز  اأي  يقف  لم   

ح�سن على التعلم. وعما حّققه يقول: »كنت اأعرف القراءة 

اأكتب ب�سكل  اأ�سبحت  اأما االآن فقد  الكتابة.  اأعرف  لكن ال 

بعملي  خا�سة  فواتير  واأكتب  والدعاء،  القراآن  واأق��راأ  جيد 
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واأنا فرح جدًا اأنني اأتعلم  من جديد«.

 اأعمى وبيفتح

جميلة �سرقاوي )59 �سنة، ربة منزل، اأم ل�سبعة اأوالد( جدة 

ك�سر  على   عزمها  عن  المجتمع  انتقادات  وال  العمر  يثنها  لم 

تعليم  بعدم  الخاطئة  االأهل  اأفكار  الذي فر�سته  الجهل   حاجز 

الفتاة. 

واأ�سعر  وال��دع��اء  ال��ق��راآن  يقراأ  زوج��ي  اأ�سمع  »كنت  تقول: 

كي  اأتعلم  اأن  واأحببت  مثله،  اأق��راأ  اأن  اأ�ستطيع  ال  الأنني  بالحزن 

اأوقع با�سمي واأقراأ اأ�سماء اأوالدي«. الحاجة جميلة �سّبهت االأمّي 

بعد اأن يتعلم بقولها: »بيكون الواحد اأعمى وبيفتح«، وعما حّققته 

قالت: »اأ�سبحت اأقراأ اأينما اأذهب  وكاأني  اأعي�س في عالم اآخر 

واأ�سعر بالفرح والفخر وال�سعادة«.

مواكبة التطور

حيدر  اأوقف  الذي  ال�سبب  كانت  والتهجير  الحرب  ظروف 

علي االأ�سهب )43 �سنة، اأب لولد واحد، مهنة حرة( عن الدرا�سة  

ليتجه اإلى �سوق العمل وهو في �سن التا�سعة. وعن �سبب عودته 

الكتابة فكانت  اأما  القراءة  اأعرف  العلم  قال: »كنت  اإلى طلب 

�سعبة علي واأريد اأن اأكتب واأوقع با�سمي واأقراأ القراآن والدعاء«  

اأطيع  اأني  واأ�سعر  اأكثر  ارتاحت  »نف�سّيتي  قائاًل:  �سعوره  وو�سف 

طلب  في  اأخجل  لم  اأن��ي  كما  به   اأمرني  عمل  في  واأجاهد  اهلل 

العلم اأبدًا«.

العلم لمواجهة الظروف ال�صعبة

 ع�سٌق للعلم منذ ال�سغر خّطته بتول )28 �سنة، ربة منزل، 

اأم لولدين( بدموعها المنهمرة على و�سادتها لياًل على اأمل اأن 

ت�ستيقظ ذات �سباح وتذهب اإلى المدر�سة. عن ذلك قالت: »واأنا 

واأ�سافت:  واأن��ام«.  واأبكي  والدفتر  القلم  اأح�سن  كنت  �سغيرة 

»اأحببت اأن اأتعّلم الأدّر�س اأوالدي فعندما كانت تطلب مني ابنتي 

في  �سيء   كل  فاأعّلمها  االآن  اأما  عليها،  اأرد  ال  كنت  اأدر�سها  اأن 

اللغة العربية«. 

جمعية النور

 تحقيق الذات واالرتقاء بالنف�س الب�سرية اإلى م�ستوى فكري 

واالأخروية عناوين عري�سة  الدنيوية  المعارف  وتح�سيل  اأف�سل 

خّطها المنت�سبون اإلى جمعية النور باإرادة وعزم وتحّد لظروف 

الحياة ال�سعبة من اأجل طّي �سفحة الجهل وظلمته وفتح �سفحة 

في عام 2010 بلغ 

ــن  ــدد المنت�صبي ع

ــدورات  ــى الـــ اإلــ

ــي الجمعيـــة  فـــ

1644 منتــ�صبــــًا 
ــغ عــدد  فيمـا بلـ

ــن300 المدّر�صيــ
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العلم ونوره في جمعية و�سعت كل اإمكاناتها لتحقيق هذا الهدف 

الر�سالي.

ال�سيخ ح�سين  العام  المدير  يعّرفها  التي  النور  اإنها جمعية 

�سنة  تاأ�س�ست  �سية  تخ�سّ تربوية  خيرية  »جمعية  باأنها:  بلوط 

2001 تعنى بتعليم القراءة والكتابة لالأميين �سواء اأكانوا �سغارًا 
اأو�ساط  من  االأم��ّي��ة  رف��ع  في  الم�ساهمة  على  وتعمل  ك��ب��ارًا  اأم 

المجتمع اللبناني في مختلف المناطق«.

تدري�سية  حلقات  �سكل  على  عملها  الجمعية  وب���داأت  ه��ذا 

بيروت  في  محددة  اأماكن  في  والم�ساجد  الح�سينيات  في  تقام 

المحافظات  لتنت�سر في كل  بعد ذلك  تو�ّسعت  ثم  لبنان،  وجبل 

اللبنانية.

برامج الجمعية

اإلى  �سنوات   9 م��دى  وعلى  المتوا�سع  العمل  ذل��ك  تحّول   

باإقامة  تمّثل  محددة  اآليات  وفق  يعمل  ومنظم  ممنهج  م�سروع 

دورات تدريبية ق�ّسمت اإلى 3 مراحل تعليمية: 

الم�ست�ى الأول: يتعرف المتعلم في هذه المرحلة اإلى األف 

قراءة  من  يتمكن  بحيث  ا�ستخدامها  وكيفية  العربية  اللغة  باء 

وكتابة االأمور الب�سيطة واإجراء بع�س عمليات الح�ساب المب�ّسطة 

باالإ�سافة اإلى التعابير  الخطية وال�سفهية. 

الم�ست�ى الثاني: يتدرج فيه الطالب في قواعد اللغة العربية 

والح�ساب باالإ�سافة اإلى قراءة بع�س الن�سو�س الطويلة ن�سبيًا.                     

الم�ست�ى الثالث: يتعمق فيه الطالب في قواعد اللغة العربية 
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والح�ساب باالإ�سافة اإلى مناق�سة مو�سوعات اجتماعية وتربوية.

150 و180 ح�سة تعليمية تقريبًا في   ويبلغ كل م�ستوى بين 

دوامين: �سباحي وم�سائي.

و�سل  فيما   2008 �سنة  منت�سبًا   354 المنت�سبين  عدد  كان   

عام 2010 اإلى 1644 منت�سبًا. وفي نهاية الدورات ُتقّدم للطالب 

�سهادة في الم�ستوى الذي نجح فيه مختومة من الجمعية ووزارة 

ال�سوؤون االجتماعية.

الكتب والأن�صطة

وزارة  ع��ن  ال�����س��ادرة  الكتب  ب��داي��ة  الجمعية  ا�ستخدمت 

بالتعليم(،  االأمية   لمحو  الوطنية  )اللجنة  االجتماعية  ال�سوؤون 

وبعد ذلك ا�ستطاعت اأن توؤلف كتبها الخا�سة بها، والتي تميزت 

باإ�سافة المواد التربوية والثقافية واالجتماعية اإلى اللغة العربية 

عار�سة  كثيرة  معار�س  في  الجمعية  وت�سارك  هذا  والح�ساب. 

تثقيفية  واأن�سطة  دورات  تقيم  اأنها  كما  عنها.  ال�سادرة  كتبها 

ورحالت ترفيهية للطالب اإلى االأماكن ال�سياحية والمقّد�سة.

اأهداف الجمعية

الهدف  وهو  اللبناني  المجتمع  اأو�ساط  من  االأمّية  رفع   � اأ 

الرئي�س للجمعية.

 ب � تدريب مدّر�سين للقيام بالتعليم في دورات محو االأمّية 

بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون االجتماعّية.

مدرب  عبر   2010 �سنة  المدر�سين  باإعداد  الجمعية  وبداأت 

)من  مدر�س   300 نحو    2010 �سنة  عددهم  وبلغ  بها.  خا�س 

الجمعية ووزارة ال�سوؤون(، كما ذكر ال�سيخ بلوط.

والحياتية  المعرفية  المهارات  تو�سعة  بهدف  التعليم   � ج�   

لتعزيز فر�س العمل.

�صروط النت�صاب

الرغبة  �سوى  �سرط  اأي  هناك  لي�س  ل��ل��ط��ال��ب:  بالن�سبة 

التعليمية  ال��دورة  اأن  كما  ال��دورات،  ببرامج  وااللتزام  واالإرادة 

اإلى  الكتب  من  �سيء  ب��اأي  الطالب  ُيكّلف  وال  بالكامل  مجانية 

القرطا�سية اإلى النقل اإلى الرحالت الترفهية.

بالن�سبة للمدرهّ�ض: ُي�سترط اأن يكون م�ستواه العلمي جامعيًا 

دون ا�ستراط تخ�س�س معّين واأن يخ�سع لدورة اإعداد مدّر�س، 

يمكنه بعدها العمل في الّتدري�س لدى الجمعية، ويتلقى على ذلك 

بداًل ماديًا. 

ــراأ  ــن ل يقــ اإن مــ

اأبــواب  ــون  تكـــ

المعرفـة مو�صـدة 

اأمامـــه. فتح�صيل 

ــارف  المعــــــــــ

ــاب  ــر الكتــــ عبــ

ــوب  اأو الحــــا�صــ

اأو  ــر(  )الكمبيـوتـــ

ــت كلــها  النترنـ

تقنيات تحتاج اإلى 

ــة                                              ــراءة والكتاب الق
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اأي وقت عبر  الجمعية في  اإلى  االنت�ساب  يمكن  مالحظة:  

االت�سال بفروعها الموجودة في المناطق المختلفة.

العوائق وال�صعوبات

القليلة  المادية  االإمكانيات  اأن  بلوط  ح�سين  ال�سيخ  يعتبر 

اإلى  اإ�سافة  الجمعية،  عمل  وانت�سار  تطور  اأم��ام  عائقًا  ت�سكل 

العوائق النف�سية الخا�سة باالأميين والتي تتلخ�س بخجل بع�سهم 

من التعلم على كبر، موجهًا دعوة اإلى كل من  لديه اإرادة لك�سر 

من  عائق  اأي  واإن  مفتوحة،  الجمعية  فاأبواب  الجهل.   حاجز 

الخارج هو وهم، فالتعّلم لي�س �سعبًا والعمر لي�س عائقًا.

 وراأى اأن هناك كثيرًا من االأمّيين في لبنان ما يجعلنا نحتاج 

جمعيات  وج��ود  ن��درة  ب�سبب  والجهد  العمل  من  طويلة  �سنوات 

متخ�س�سة في محو االأمية، داعيًا اإلى مزيد من الجهد الر�سمي 

واالأهلي في هذا المجال.

حلم الجمعية واإنجازاتها

اأن ت�صل اإلى تعليم اآخر اأمّي في لبنان

 هو حلم جمعية النور بح�سب ما اأكد ال�سيخ بلوط الذي اأ�سار 

اإلى اأن الجمعية تخّرج ما يزيد عن ثالثة اآالف فرد كل عام واأّن 

اأّن من ال  اإلى  هذا العدد في ت�ساعد م�ستمر، الفتًا في الختام 

المعارف  فتح�سيل  اأمامه  مو�سدة  المعرفة  اأب��واب  تكون  يقراأ 

عبر الكتاب اأو الحا�سوب )الكمبيوتر( اأو االإنترنت كلها تقنيات 

تحتاج اإلى القراءة والكتابة.
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�صور

من اأمثال العرب

ا خلََّف وراءه من نباأ. وع�سام � كما جاء في   مثٌل ُي�سَرُب في اال�ستخبار من القادم عمَّ

 من الدخول على 
)2(

 بن المنذر، وقد َمَنَع النابغَة الذبياني 
)1(

المنجد � كان حاجبًا للنعمان 

الملك وهو مري�س، وقد جاء ال�ساعر لعيادته، فقال في ق�سيدة:

دخ������وٍل ف�����ي  األ�������وُم�������َك  ال  ع�����س��اُم؟ف������اإّن������ي  ي���ا  وراَءَك،  م���ا  ول����ك����ْن، 

علمني حقيقَة 
َ
يقول: ل�سُت األوُمَك على منِعَك اإّياَي من الدخول على النعمان، ولكْن اأ

خبره، اأهو بخير؟ فذهب ال�سطر الثاني من البيت، مثاًل.

وُيرَوى هذا المَثُل اأي�سًا بك�سِر الكاف، اأي: »ما وراَءِك، يا ع�سام؟« واأ�سله اأّن امراأًة 

 ا�سُمها ع�سام، اأر�سلها الحارث بن عمرو، ملك ِكْنَدة، اإلى َعْوف ال�ّسيباني 
)3(

من ِكْنَدة 

في تزويج ابنته، )اأي: لتخِطَب للملك ابنَة عْوف( ِلَما بَلَغه من جمالها وكمال عقلها. فلّما 

رجعت، وهي ُمقِبلٌة عليه، قال: »ما وراَءِك، يا ع�سام؟« فذهَب القوُل مَثاًل.

»ما وراَءَك يا ع�صام«؟
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من اأجمل ال�صعر

الروم،  بالد  في  اأ�سيرًا   
)4(

الحمداني  فرا�س  اأبو  ال�ساعر  كان 

فبلَغه، من اأخبار الديار، اأنَّ ابنته ال تنفكُّ تبكي وتنتحُب وتطلبه اإلى 

جانبها. فتاأّلم اأ�سدَّ االألم، واأر�سَل اإليها ب�سعة اأبيات من ال�سعر ُتْعَتَبُر 

 � من عيون ال�سعر العربي، 
)5(

� هي ومثيالُتها من ق�سائده الّرومّيات 

اإذ اأعادت ال�سعَر اإلى منبعه االأ�سيل، وهو ال�سعور والِوجدان، ومن 

هنا »ال�سعر الِوجداني«. قال:

َت�������ج���������������زع���������������ي ال  �����������ت�����������������������������������ي،  ُب�����������ن�����������يَّ
َ
اأ

ك��������������������لُّ االأن�����������������������������������ام اإل�������������������������ى ذه��������������������اِب

ن������������������������ادي����ت�����ِ����ن�������������������ي اإذا  ق�������������������ول����������������������������������ي 

ال��������������������ج��������������������واِب ردِّ  ع��������������������ن  وَع�������ي�������ي���������������ُت 

زي�������������������ُن ال�������������������س���������ب���������اِب اأب�������������������و ف����������را�����������سٍ

����������������ْع ب���������ال�������������������س���������ب���������اِب ل����������������م ُي����������������َم����������������تَّ

ّي اأ�صُله ف�صيح عامِّ

�َس  »َهوَّ العاّمية:  في  ُيقال  ���َس«:  »َه��وَّ

من  م���اأخ���وٌذ  وه���و  ن��ب��َح،  اإذا  ال��ك��ل��ب«، 

واال�سطراب.  الفتنة  اأي:  ال��ت��ه��وي�����س، 

حديث  ف��ي  ورد  فقد  »َم��َه��اِو���س«،  وم��ن��ه 

Q »من جمع مااًل  اأبي عبد اهلل  عن 

 .
)6(

نهابَر«  في  اهلل  اأذهبه  مهاو�س  من 

هابُر هي المهاِلك، وهي جهّنم. وعلى  والنَّ

كلُّ  ال�سريف:  الحديث  معنى  يكون  هذا 

وَتَهلُك  َيْهَلُك،  ِحلِّه  غيِر  من  تجمُعه  ماٍل 

معه!

من اأبلغ الكالم

�سالِة  و�سعيَّة  في   � قيل  ما  اأبلغ  من 

االإمام  الُبلغاء  �سّيد  � كالم  ة  الن�ساء خا�سَّ

فلتحتِفْز،  المراأُة  »اإذا �سلَِّت   :Q علّي 

وال  �سَجدْت،  واإذا  جل�َسْت  اإذا   ، تت�سامَّ اأّي 

ُيبعد  اإذ   ،
)7(

ال��رج��ل«  ي  ُي��َخ��وِّ كما  ي  ُت��خ��وِّ

ى  بطنه عن االأر�س في �سجوده. ُيقال: خوَّ

الطائر: اأي اأر�سَل جناَحْيه في 

الطيران.
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قالت لي المراآة

قالت: كثيرًا ما اأراك � عندما تقراأ القراآن � تنظُر اإلى البعيد. 

فيَم ي�سرُح خياُلَك؟!.

 •اأنا اأفّكر في معانيه، واأنظُر اإلى ملكوته، �سبحانه!
 •وما اّلذي ا�سترعى �َسَرحاَنك، االآن؟

زعُم اأّنني فهمُته، تمامًا!
َ

 •اإّنه معنًى عجيب، ل�سُت اأ
 •ما هو هذا المعنى اّلذي ا�ستغَلَق عليك؟

{َوَتَرى اْلِجَباَل َتْح�َسُبَها َجاِمَدًة  هو قوُل اهلل تعالى:  •

ْنَع اهلِل الَِّذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َسْيٍء  َحاِب �سُ َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ ال�سَّ

88(. فكيف  َتْفَعُل�َن} )النحل: االآية  ِبَما  اإِنَُّه َخِبيٌر 

يمكن للجبال اأن َتُمرَّ مرَّ ال�سحاب، ونحن ننظر اإليها 

ونراها �ساكنة؟ هذا ما ال اأفهُمه!

ب�سرعة  الجبال  ك  تتحرَّ اأن  غريبًا  لي�س  اأخ��ي،  يا  ا�سَمْع،   �

وَتُمرَّ َمرَّ ال�سحاب، فقد اأثبتِت الحقائُق العلمّية اأّن الجبال �  منذ 

، فعاًل، مرَّ ال�سحاب، ونحن نح�سُبها جامدة!  نت االأر�س � تمرُّ تكوَّ

وهي تفعُل ذلك االآن، واإلى ما �ساَء اهلل!

� كيف هذا؟ لقد اأربْكِتني.

� ال َتْن�س اأّن االأر�س تدوُر حول نف�ِسها ب�سرعة 465 مترًا، في 

ُل الليُل والنهار. معنى هذا اأّن كّل �سيء، على �سطح  الثانية، فيت�سكَّ

ونحن  ال�سرعة.  بهذه  الف�ساء  في  يُمرُّ   � الجبال  حّتى   � االأر���س 

اإذ  نح�سُب الجباَل جامدًة الأّننا ننعطُف معها بال�سرعِة نف�ِسها، 

نحن جميعًا في حافلٍة واحدة، اأو �سفينة واحدة، ا�سُمها االأر�س. 

كما   � �سيء  ك��لِّ  �سنَع  اأت��ق��َن  اّل��ذي  اهلل  على  بعُد،  غريب،  فهل 

� ُزْل   
)8(

� يومئٍذ  � اأن يقوَل له  قال �سبحانه لكلِّ �سيء: كْن فكان 

فيزول.
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من الثنائّيات

العاّلمة  ي��ق��ول  كما  ه��م��ا،  »ال�����س��ّي��دان« 

الف�سلي:

1� اأبو القا�سم علّي بن الح�سين المو�سوي 

الُهدى،  بَعَلم  الملقب  436 ه�،  �سنة  المتوّفى 

الثمانين«  و«ذو  المرت�سى،  بال�سريف  وُيلّقب 

عامًا،  ثمانون  وعمره  مات  الأّنه  والثمانيني؛ 

كتاب!  األ��ف  ثمانين  على  تحتوي  ومكتبته 

يملك  وكان  الثمانين«،   « بعنوان  كتابًا  واألَّف 

ثمانين قرية.

2� واأخوه اأبو الح�سن محّمد بن الح�سين 

ه�   406 �سنة  المتوّفى  البغدادي  المو�سوي 

طلقت 
ُ
اأ ف���اإذا  الر�سي.  بال�سريف  الملّقب 

المرت�سى؛  ال�سّيد  بها  فُيراد  »ال�سّيد«  كلمة 

الأّنه ا�ستهر بالفقه، مع اأّنه اأديب. وال�سريف 

ال��ر���س��ي ا���س��ُت��ه��ر ب�����االأدب، م��ع اأّن����ه فقيه، 

وال�سريف الر�سي هو جامع كالم االإمام علي 

Q في كتاب �سماه نهج البالغة. 

ه���و النعم���ان اأب���و قابو����س، اآخر مل���وك بن���ي َلْخم ف���ي الِحيرة  (1 )

)العراق(، من )580 � 602 م(.

من فحول �س���عراء الجاهلية واأ�س���حاب المعلَّق���ات )535 � 604( 2) 

ًة. م(. كان �ساعر النعمان خا�سّ

كندة: قبيلة قطنت في جنوب���ي الجزيرة العربية في الجاهلية.  (3 )

نبغ من رجاالتها الفيل�سوف الكندي، واأبو العالء المعري.

�س���اعر بني حمدان وفار�س���ها )923 � 967( 4) م(. ابن عّم �س���يف 

الدولة �ساحب حلب. اأ�سره الروم �سبع �سنين.

الرومّيات: هي الق�س���ائد التي قالها اأبو فرا�س  (5 )

الحمداني في بالد الروم، خالل اأ�سره.

بح���ار االأن���وار، العالمة المجل�س���ي، ج  (6 )

100، �س 8.
و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي،  (7 )

ج 4، �س 953.

ي���وم  اأو  القيام���ة،  ي���وم  (8 )

الدينونة، عند الن�سارى.

الهوام�س

من الأ�صداد

الريح  �ِسفاف:  ج  فيف«:  »ال�سَّ  *  

و�سّدة  ال��ب��رد(  ة  )���س��دَّ ال���ب���اردة 

: هو  فُّ فُّ اأو ال�سِّ الحّر. والثوُب ال�سَّ

الثوب الرقيق. و�ّسفَّ ال�سيُء، اأّي: 

زاَد اأو نق�س.

والُح�ْسن،  ال��ُق��ْب��ُح  ��َوُه«:  »ال�����سَّ  *
فالمراأة ال�سوهاء: هي المراأة القبيحة 

هي  ال�����س��ْوه��اء:  وال��ُع��ُن��ق  الجميلة!  اأو 

الطويلة اأو الق�سيرة.

* »ال���َج���ْون«: ه��و االأ���س��ود، وهو 
فالَجْون  »ُج����ون«.  والجمع  االأب��ي�����س، 

ال�سم�س.  ه��ي  وال��َج��ْون��اُء  النهار،  ه��و 

ال�سديد  ه��و  االإب�����ل،  م��ن  وال����َج����ْون، 

ال�����س��واد. وال���َج���ْوُن، م��ن ال��ن��ب��ات، هو 

لوُنه  ال�����س��ارب  ال��خ�����س��رة،  ال�����س��دي��د 

اأرياف  يْت  �ُسمِّ هنا  ومن  ال�سواد.  اإلى 

نهري  بين  الواقعة  خ�سو�سًا   � العراق 

دجلة والفرات � باأر�س ال�سواد.
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الــربـــــــو
والحرمان من نعمة التنف�س

د.يو�صف حكيم*

بذلك  نعني  فاإننا  ال��رب��و،  مر�س  عن  ث  نتحدَّ عندما 

المر�س الذي ي�سيب المجرى الهوائي للتنّف�س بحيث ت�سبح 

انقبا�س  ب�سبب  وذلك  �سعبة  الهواء  ا�ستن�ساق  عملية  معه 

الع�سالت المحيطة باأنابيب الق�سبة الهوائية، ما يوؤدي اإلى 

ى ب� »نوبة الربو«. حدوث ما ي�سمَّ

ن�سهد  فاإننا  الب�سري،  ال�سناعي  التطور  ازدي��اد  ومع 

د �سحة االإن�سان،  ازديادًا وا�سحًا للتلوث البيئي الذي يهدِّ

وبخا�سة جهازه التنف�سي، ما يزيد في ن�سبة االإ�سابة 

بهذا المر�س الذي قد ي�سبح خطيرًا... وفي حاالت 

معّينة مميتًا.

ما هو الربو وكيف يحدث؟

ويحدث  الرئتين  ُي�سيب  مزمن  التهاب  هو  الربو 

داخل الق�سبات الهوائية حيث توجد عدة خاليا مخاطّية 

خاليا  اإل��ى  اإ�سافة  الكثيف،   المخاط  اإف��راز  على  تعمل 

ت�سمى الخاليا االلتهابية. وعند حدوث التفاعل االلتهابي 

في�سيق  الهوائية،  الق�سبة  ع�سالت  في  انقبا�س  يح�سل 

في�سعر  ال��ه��واء  دخ��ول  كمية  ن�سبة  تقل  وبالتالي  قطرها، 

المري�س ب�سيٍق في النف�س اأي حدوث »الت�سنج الق�سبي اأو 

نوبة الربو«.

ما هي اأعرا�س الربو؟

بالعوار�س  المري�س  �سعور  الربو  عالمات  اأ�سهر  من 

االآتية:

ال�سعال: وهو عملية تاأتي كردة فعل من الرئة، على   �  1

عطر،  رائحة:  اأي  ا�ستن�ساق  ب�سبب  الق�سبية،  اال�ستثارة 

دخان، مواد كيماوية.

� امتالء اأو انتفاخ في ال�سدر، كما لو كان ممتلئًا فال   2

ي�سمح للمري�س باأخذ النف�س الجّيد.

اأثناء عملية  التنف�س،  اأي �سعوبة في  � خناق �سدري،   3

اال�ستن�ساق.

عند  ال�����س��در  ف��ي   )wheezing( �سفير  ���س��وت   �  4

التنف�س.

العالقة بين الربو والغذاء

لي�س الطعام بحد ذاته يوؤثر على مر�س الربو، اإنما في 

الحاالت التي يعاني فيها المري�س من ح�سا�سية معّينة تجاه 

بع�س االأنواع الغذائية كالفراولة، اأو البي�س، اأو ال�سمك، اأو 

اأو المواد الحافظة ما ي�سبب ارتفاع حمو�سة المعدة  الخّل 

ويوؤدي  فيثيرها  الهوائية،  الق�سبة  واأ�سفل  المعدة  باب  اإلى 

ذلك اإلى حدوث نوبة الربو.
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لي�س الطعام بحد 

ــى  عل ــر  يوؤث ــه  ذات

ــس الربو واإنما  مر�

ــة  ــي ح�صا�صيـــ ه

ــة تجـــــاه  معّينــ

الأنــواع  ــس  بعـ�

ــة تــوؤدي  الغذائيـ

اإلـى حدوث النوبـة

بذلك  نعني  فاإننا  ال��رب��و،  مر�س  عن  ث  نتحدَّ عندما 

المر�س الذي ي�سيب المجرى الهوائي للتنّف�س بحيث ت�سبح 

انقبا�س  ب�سبب  وذلك  �سعبة  الهواء  ا�ستن�ساق  عملية  معه 

الع�سالت المحيطة باأنابيب الق�سبة الهوائية، ما يوؤدي اإلى 

ى ب� »نوبة الربو«. حدوث ما ي�سمَّ

ن�سهد  فاإننا  الب�سري،  ال�سناعي  التطور  ازدي��اد  ومع 

د �سحة االإن�سان،  ازديادًا وا�سحًا للتلوث البيئي الذي يهدِّ

وبخا�سة جهازه التنف�سي، ما يزيد في ن�سبة االإ�سابة 

بهذا المر�س الذي قد ي�سبح خطيرًا... وفي حاالت 

معّينة مميتًا.

ما هو الربو وكيف يحدث؟

ويحدث  الرئتين  ُي�سيب  مزمن  التهاب  هو  الربو 

داخل الق�سبات الهوائية حيث توجد عدة خاليا مخاطّية 

خاليا  اإل��ى  اإ�سافة  الكثيف،   المخاط  اإف��راز  على  تعمل 

ت�سمى الخاليا االلتهابية. وعند حدوث التفاعل االلتهابي 

في�سيق  الهوائية،  الق�سبة  ع�سالت  في  انقبا�س  يح�سل 

في�سعر  ال��ه��واء  دخ��ول  كمية  ن�سبة  تقل  وبالتالي  قطرها، 

المري�س ب�سيٍق في النف�س اأي حدوث »الت�سنج الق�سبي اأو 

نوبة الربو«.

ما هي اأعرا�س الربو؟

بالعوار�س  المري�س  �سعور  الربو  عالمات  اأ�سهر  من 

االآتية:

ال�سعال: وهو عملية تاأتي كردة فعل من الرئة، على   �  1

عطر،  رائحة:  اأي  ا�ستن�ساق  ب�سبب  الق�سبية،  اال�ستثارة 

دخان، مواد كيماوية.

� امتالء اأو انتفاخ في ال�سدر، كما لو كان ممتلئًا فال   2

ي�سمح للمري�س باأخذ النف�س الجّيد.

اأثناء عملية  التنف�س،  اأي �سعوبة في  � خناق �سدري،   3

اال�ستن�ساق.

عند  ال�����س��در  ف��ي   )wheezing( �سفير  ���س��وت   �  4

التنف�س.

العالقة بين الربو والغذاء

لي�س الطعام بحد ذاته يوؤثر على مر�س الربو، اإنما في 

الحاالت التي يعاني فيها المري�س من ح�سا�سية معّينة تجاه 

بع�س االأنواع الغذائية كالفراولة، اأو البي�س، اأو ال�سمك، اأو 

اأو المواد الحافظة ما ي�سبب ارتفاع حمو�سة المعدة  الخّل 

ويوؤدي  فيثيرها  الهوائية،  الق�سبة  واأ�سفل  المعدة  باب  اإلى 

ذلك اإلى حدوث نوبة الربو.
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كذلك، وبما اأن البرد هو العدو المعروف للربو، فاإن 

تناول المثلجات »البوظة« والماء البارد، ي�سّرع في حدوث 

نوبة الربو عند ال�سخ�س الم�ساب بهذا المر�س.

بة لالإ�صابة بالربو العوامل الم�صبِّ

المر�س،  لهذا  دة  محدَّ لي�ست  العمرية  الفئات 

التي  االأع��م��ار  وف��ي  وال�سغار  الكبار  ي�سيب  اإن��ه  اإذ 

تترواح ما بين ع�سرة اإلى خم�سة وع�سرين عامًا، على 

اختالف الحالة بين �سخ�سٍ واآخر حيث تكون خفيفة 

عند بع�سهم و�سديدة جدًا عند بع�سهم االآخر. 

كذلك فاإن االأ�سخا�س االأكثر ا�ستعدادًا لالإ�سابة 

به،  م�سابًا  اأحدهما  اأو  والداهم  يكون  الذين  هم  بالربو 

في�سبحون عر�سًة اأكثر من غيرهم لالإ�سابة به.

التلوث  بالربو  اإلى االإ�سابة  توؤدي  التي  العوامل  �  من   1

الناتج عن الم�سانع وال�سيارات. 

2 �  التعر�س للهواء البارد، وعدم ارتداء الثياب المنا�سبة 

الهوائية.  التهابات في الق�سبة  اإلى  يوؤديان  لتدفئة ال�سدر 

الربو.  مر�س  حدوث  اإلى  ي��وؤدي  االلتهابات  هذه  ر  تكرُّ واإن 

ف�سل  في  وخا�سة  النارية،  الدراجات  قيادة  ف��اإن  كذلك، 

والذي  البرودة  ال�سديد  للهواء  �سائقيها  يعّر�س  ال�ستاء، 

ي�سرب ال�سدر الدافئ وبالتالي يعّر�س لالإ�سابة بالربو.

اأي�سًا التعّر�س لغبار الّطلع في  �  من االأمور ال�سائعة   3

الفترة التي يتفتح فيها الزهر، اأو الغبار المنزلي كذلك فاإّن 

اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  ال�سوفية  واالألب�سة  االأغطية  ا�ستعمال 

فاإن  الحقيقة  وفي  ربو.  اإلى  تتطور  اأنفية  ح�سا�سية  حدوث 

بالتهاب  االإ�سابة  اإلى  تعود  الربو  حاالت  من  حوالي 60% 

االأنف التح�س�سي حيث يتطور اإلى مر�س ربو مزمن.

4�  اأهم االأ�سباب التي ت�ساهم في ازدياد ن�سبة االإ�سابة 

التدخين  لغبار  االأوالد  تعري�س  اأن  التدخين. كما  الربو  في 

يوؤدي اإلى اإحداث الح�سا�سية لديهم في عمر مبكر وبالتالي 

اال�ستعداد لالإ�سابة بالربو. 

اأن  ــع  ن�صتطيـ ل 

ــدوث  ــع حــ نمنــ

ــو  الربــــ ــس  مــر�

ــن بمقدورنــا  ولك

ــن  ــف مــ التخــفي

ح�صـولــه مقـدار 
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العوامل المثيرة لحدوث نوبة الربو

المفيد  وم��ن  الربو  تفاقم  في  ت�سارع  ال��ح��االت  بع�س 

اأخذها بعين االإعتبار ومراعاتها، منها:

�  التغيرات المناخية.  1

�  االلتهابات الفيرو�سية )الر�سح(.   2

�  الحاالت العاطفية )الفرح والحزن ال�سديدان(.   3

�  الجهد، حيث ت�سمى النوبة »الربو الجهدي« وتح�سل   4

عند االأ�سخا�س الذين يقومون بالريا�سة اأو االأطفال عندما 

يرك�سون ثّم يتوقفون فيبداأ عندهم ال�سعال واللهاث ولذلك 

نن�سح هذه الفئات با�ستعمال البخاخ )Spray( قبل القيام 

باأي جهد.

في  يعملون  الذين  االأ�سخا�س  المهن:  اأن��واع  بع�س   �  5

اإلى  ت���وؤدي  ال��ت��ي  والم�سانع  وال��م��ع��ام��ل  ال��وق��ود  محطات 

رمال،  ده��ان،  )ن��ج��ارة،  الكيماوية  ال��روائ��ح  ا�ستن�ساقهم 

المنزل  �سّيدات  حتى  اأو  كهربائية(،  كابالت  حفريات، 

اللواتي ي�ستن�سقن با�ستمرار روائح المنطفات المنزلية، 

هم ُعر�سة لالإ�سابة بالربو. 

الع�ساء  كتناول  ال�سيئة،  العادات  بع�س    �  6

الد�سم قبل الّنوم، مما يحّرك حمو�سة المعدة 

الفم  ج��وف  اأو  ال��م��ريء  اإل���ى  ت�سعد  ال��ت��ي 

المريء(  المعدي  )االرت��داد  عليه  ونطلق 

وهذا يفاقم اإحداث الربو.

عندهم  تجتمع  الذين  االأ�سخا�س    �  7

الجلد،  ك��ال��ت��ه��اب  ح�سا�سية  م��ن  اأك��ث��ر 

االأكزيما، التهاب الملتحمة التح�س�سي 

)اأي الرمد الربيعي(، الح�سا�سية 

في العين.. هوؤالء االأ�سخا�س 

معّر�سون اأي�سًا لالإ�سابة 

ب���ال���رب���و اأك���ث���ر من 

غيرهم.
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اإل���ى مالحظة  ه���ذا، وي��ج��ب االإ����س���ارة 

مهمة وهي اأن غالبية مر�سى الربو ي�سكون 

وعند  الليل  اأول  فترة  في  النف�س  �سيق  من 

تدّني  اإلى  ذلك  يعود  وعلميًا  الفجر.  طلوع 

كمية الكورتيزون في الج�سم وهذا يرفع من 

تعمل  االإن�سان  ج�سم  في  اأخرى  مواد  ن�سبة 

على انقبا�س الق�سبات الهوائية اأثناء فترة 

نوم المري�س.

اأهمية العالج

يجب على مري�س الربو اأن يكمل عالجه 

ي�سّخ�سها  التي  العالجية  الخّطة  �سمن 

العالج  ترك  ال�سديد  الخطاأ  فمن  طبيبه. 

عندما ي�سعر المري�س بالتح�سن فورًا وذلك 

الأن حدثية االلتهاب تبقى فعاليتها ثالثة اأ�سهر رغم اأن المري�س 

ال�سيطرة  تتم  حّتى  العالج  متابعة  عليه  لذلك  بالتح�سن،  ي�سعر 

على مر�س الربو ب�سكل كامل.

الربو القاتل

وذلك  القاتل   الربو  مرحلة  اإل��ى  الربو  مري�س  ي�سل  قّلما 

عليه  يجب  التي  المرحلة  اإلى  عادة  المري�س  ينبه  الطبيب  الأن 

اأن ي�سعر معها بالخطورة التي ت�ستدعي ذهابه اإلى الم�ست�سفى. 

فعندما تزيد النوبة عن عوار�سها المعروفة )�سعال، �سيق نف�س، 

�سفير( وترتفع الحرارة اأو ت�سبح معها النوبة �سديدة اإلى مرحلة 

ال ي�ستطيع فيها المري�س اأن يكمل الجملة بل وحتى الكلمة فيجتهد 

نتيجة  يريد،  ليفهم من حوله ماذا  بالحركات  يوؤ�سر  اأو  ليتكلم، 

اللهاث ال�سديد والزرقة التي تجتمع على �سفتيه، فهذا دليل على 

اأنه في »نوبة ربوية �سديدة« حيث تكون المفرزات وحالة الت�سنج 

اإلى  تدخل  التي  الهواء  كمية  ت�سبح  وبالتالي  �سديدة جدًا  عنده 

الج�سم �سئيلة جدًا ما يوؤدي اإلى هبوط في كمية االأوك�سجين ثم 

االختناق، وحدوث حالة الوفاة الأن القلب يتوقف مع توقف عملية 

التنف�س.
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م�صاعفات في حال اإهمال العالج

المزمن  ال�سديد  الربو  على  ال�سيطرة  عدم  حاالت  في 

ما  ح��دوث  اإل��ى  االأوك�سجين  نق�س  ح��االت  ت��وؤدي  والمتكرر 

داخل  ال��ه��واء  احتبا�س  كذلك  ال��رئ��وي«.  »بالقلب  ي�سمى 

تنثقب  حيث  ال�سدرية«  »الريح  حدوث  اإلى  ي��وؤدي  الرئتين 

اإحدى الرئتين وبهذه الحالة ت�سبح مهددًة للحياة وتحتاج 

اإلى �سرعة عالج. 

االآالم ال�سليعة للظهر والكتف تحدث اأي�سًا نتيجة وجود 

الربو  يت�سبب  اأن  يمكن  الحاالت  بع�س  وفي  المزمن  الربو 

بحدوث الدي�سك والفتق نتيجة ال�سعال ال�سديد.

ن�صيحة اأخيرة

نحن ال ن�ستطيع اأن نمنع حدوث المر�س، لكن بمقدورنا 

العوامل  م��ن  الوقاية  عبر  ح�سوله  م��ق��دار  م��ن  التخفيف 

النبوي  بالحديث  يذّكرنا  مّما  بالربو  لالإ�سابة  الم�سببة 

ال�سريف للنبي P: »ما مالأ ابن اآدم وعاًء اأ�سرُّ من بطنه فاإن 

.
)1(

كان وال بّد فثلث لطعامك وثلث ل�سرابك وثلث لَنف�سك« 

اإذا �سرنا وفق هذه القاعدة واحتفظنا بثلٍث للهواء في 

يزورون  يكون هناك مر�سى  لن  اأنه  الموؤّكد  اأج�سامنا فمن 

االأطباء في العيادات.

)*( اخت�سا�سي باالأمرا�س ال�سدرية والربو.

. جواهر الكالم، ال�سيخ الجواهري، ج 36، �س 461( 1)

الهوام�س
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اإعداد: حوراء مرعي

علي  ال�سيد  االإم��ام  العظمى  اهلل  اآية  برعاية  تم 

قراآني  �سجاد  عن  ال�ستار  اإزاح��ة   ،} الخامنئي 

نفي�س تمت حياكته في مدينة »تبريز« مركز محافظة 

االإعالمي  ال��م��وق��ع  واأف����اد  ال�سرقية.  اآذرب��اي��ج��ان 

رئي�س  ا�ستقبل  اأن��ه   } الخامئني  ال�سيد  لمكتب 

جامعة الفنون االإ�سالمية بمدينة تبريز، وعددًا من 

م�ساعديه واأع�ساء الهيئة التدري�سية وعمداء الكليات 

والفنانين بالجامعة، حيث تم عر�س �سجادة يدوية 

اأجزاء  جميع  وفيها  كتاب  �سكل  على  حيكت  نفي�سة 

القراآن الكريم. 

ال�سجادة  ه��ذه   } الخامئني  االإم��ام  واعتبر 

عظيمًا  وت��ذك��ارًا  خالدة  مفخرة  النفي�سة  القراآنية 

جدًا بالن�سبة لنظام الجمهورية االإ�سالمية االإيرانية، 

واأعرب عن �سكره لجميع الفنانين الذين �ساركوا في 

اإنجاز هذا العمل الفني الرائع، م�سيرًا اإلى اأنه �سيتم 

الر�سوية  الرو�سة  متحف  اإل��ى  القراآن  هذا  اإه��داء 

المقد�سة ليبقى خالدًا ي�ستفيد منه الجميع. 

ويحتوي هذا االأثر القيم على جميع اأجزاء القراآن 

الكريم وحيك في 152 �سفحة ت�ستمل على 62 مليون 

عقدة وقد ا�ستغرقت حياكته �ستة اأعوام. 

األف دولر لكل 

مولود في يوم 

المولد النبوي 

بال�صي�صان

م����ن����ح����ت ال�������س���ل���ط���ات 

ال�سي�سانية األف دوالر لعائالت 

يوم  في  ول��دوا  الذين  االأطفال 

عليهم  واأطلق  النبوي  المولد 

.P ا�سم النبي محمد

 214« اأن  ال���وزارة  واأك���دت 

النور  اأب�سروا  جديدًا  مولودًا 

المولد  ي���وم  ال�����س��ي�����س��ان  ف���ي 

.»P النبوي

واأع����رب ال��م�����س��وؤول��ون في 

ب��اأن جميع  ال��وزارة عن ثقتهم 

هوؤالء االأطفال �سي�سّمون با�سم 

النبي اأو اأحد اأقربائه.

وي���ع���ت���ب���ر ا�����س����م ال��ن��ب��ي 

في  �سيوعًا  محمدPاالأكثر 

اأمه  اأ���س��م��اء  تليه  ال�سي�سان، 

وبناته وزوجاته.

الإمام 

الخامئني { 

يرعى اإزاحة 

ال�صتار عن 

�صجاد قراآني 

نـفـيــــــ�س  
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م�صري ُيطلق 

على ابنته ا�صم 

»فاي�صبوك«

مولودته  على  م�سري  رجل  اأطلق 

نًا  تيمُّ »ف��ي�����س��ب��وك«،  ا���س��م  ال��ج��دي��دة 

التوا�سل  م��وق��ع  لعبه  ال���ذي  ب��ال��دور 

االإنترنت  على  »في�سبوك«  االجتماعي 

في الثورة الم�سرية.

الطريقة  بهذه  اأنه  ال�ساب  واعتبر 

 25 ث��ورة  الإن��ج��ازات  فرحته  يعبر عن 

الرئي�س  تنحي  ف��ي  وال��ن��ج��اح  يناير 

ال�����س��اب��ق م��ح��م��د ح�����س��ن��ي م���ب���ارك، 

»االأهرام«  �سحيفة  ذكرته  ما  بح�سب 

الم�سرية.

الم�سريين  ال�����س��ب��ان  اأن  ُي��ذك��ر 

للدعوة  في�سبوك  م��وق��ع  ا�ستخدموا 

لها،  والح�سد  المظاهرات  لتنظيم 

الثورة  ن��ج��اح  اإل���ى  اأدى  ال���ذي  االأم���ر 

الرئا�سة  عن  مبارك  الرئي�س  وتنحي 

ف���ي م�����س��ر ب��ع��د ث��الث��ي��ن ع���ام���ًا من 

الحكم.

اإجادة عّدة لغات تحمي 

العقل من الزهايمر

اأكد باحثون كنديون اأن التحدث باأكثر 

من لغة له اأهمية ثقافية ومعرفية، ويحمي 

العقل من �سعف االإدراك، ويجعل ال�سخ�س 

اأكثر قدرة على القيام بمهام متعددة.

الذين  االأ�سخا�س  اأن  الدرا�سة  واأكدت 

حالتهم  ت�سخ�س  لغة،  من  اأكثر  يتحدثون 

وتظهر  اأعوام،   4.3 بعد  الزهايمر  بمر�س 

اأعوام،   5.1 بعد  المر�س  اأعرا�س  لديهم 

لغة  يتحدثون  ال��ذي��ن  بالمر�سى  مقارنة 

واحدة.

اأحد االأ�سباب  اأّن  اإلى  واأ�سار الباحثون 

التي تجعل المتحدثين بعدة لغات يمتلكون 

ظهور  م��ن  تحميهم  ال��ت��ي  ال��م��ي��زة  ه���ذه 

اأعرا�س مبكرة للعته، هو اأن هذه المعرفة 

اللغوية تحافظ على ن�ساط وفاعلية العقل، 

لديه كل  تتجمع  ال�سخ�س  يتحدث  فعندما 

المعاني لالألفاظ بعدد اللغات التي يتقنها، 

ولكنه يقوم بتفعيل تقنية في عقله ت�سمح له 

بمنع تداخل لغة مع اأخرى في حديثه. هذه 

التي  هي  والمناورة  التالعب  على  القدرة 

تجعل ال�سخ�س الذي يتحدث اأكثر من لغة 

اأكثر قدرة على اإدارة عدة مهام في الوقت 

نف�سه.
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عباءة الإخفاء اأ�صبحت حقيقة

لتطوير  درا�سة  من  البريطانية  برمنغهام  جامعة  في  باحثون  انتهى 

عباءة خفية م�سنوعة من كربونات الكال�سيوم المتبلرة، وهي مادة خفيفة 

لها خ�سائ�س فائقة للطي. وذكرت �سحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية، 

في تقرير حديث لها، اأنه من خالل و�سع هذه البلورات على مادة ما يرتد 

ال�سوء المحيط بها ويحولها اإلى مادة غير مرئية للعين المجردة.

البلورات  ا�ستخدام  خالل  »من  بالجامعة:  البحث  فريق  قائد  وقال 

الخامات  م��ن  ب����داًل  االأول������ى،  ل��ل��م��رة  الطبيعية 

العباءة  ح��ج��م  زي����ادة  م��ن  تمكّنا  ال�سناعية، 

واإمكانية اإخفاء اأ�سياء اأكبر حجمًا، بما يفوق طول 

موجة ال�سوء باآالف المرات«.

وتعتبر هذه التقنية الجديدة محدودة بحجم 

طول  ي�سل  اأن  ويمكن  طبيعيًا.  المكّونة  البلورات 

ما  ق��دم��ًا،   21 اإل��ى  الكال�سيوم  كربونات  ب��ل��ورات 

المركبات  اأو  ال�سيارات  داخل  ا�ستخدامها  يتيح 

الع�سكرية.

وتقوم فكرة تطوير هذا النوع من عباءات االإخفاء على و�سع العن�سر 

المراد اإخفاوؤه على مراآة مربعة )بنية اللون(، ثم يتم و�سع عباءة االإخفاء 

يابانيون من جامعة طوكيو قد قاموا بتطوير  المراآة. وكان باحثون  فوق 

اإلى المبادئ نف�سها التي تقوم عليها فكرة ال�سا�سة  هذه الفكرة ا�ستنادًا 

الزرقاء الم�ستخدمة من قبل معّدي الن�سرات الجوية ومنتجي االأفالم.
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م�سحوق  فوائد  اأن  درا�سة  اأو�سحت 

في  ال��ت��ي  تلك  ت��ف��وق  ال�سحية  ال��ك��اك��او 

الكاكاو  م�سحوق  اأن  تبّين  فقد  الفاكهة، 

يحتوي على م�سادات االأك�سدة المناف�سة 

للفاكهة.

اأّن  �سابقة  درا���س��ات  اأظ��ه��رت  وق��د 

واالأوعية  القلب  لنظام  �سحي  ال�سوكوال 

بالتحديد  الداكن  وال�سوكوال  الدموية، 

يحمي المر�سى من م�ساعفات اأمرا�س 

االأوعية  ف��ي  ال�سغط  بتخفي�س  الكبد 

م�ستويات  يخّف�س  اأن���ه  كما  ال��دم��وي��ة، 

التوتر، يحّد من االألم، وي�ساعد في منع 

اأمرا�س القلب.

وقوع  اأن  »اإ�سرائيليون«  خ��ب��راء  ر  ق��دَّ

هزة اأر�سية مدمرة في كيان االحتالل هي 

االأر�سية  الهزة  وكانت  وقت فقط.  م�ساألة 

الكبيرة االأخيرة في »اإ�سرائيل« وقعت قبل 

و�سربت   ،1927 ال��ع��ام  خ��الل  ع��ام��ًا،   84
مناطق �سفد، نابل�س، الرملة، واللد.

برئا�سة  ال���وزاري���ة،  اللجنة  وك��ان��ت   

ال��دك��ت��ورة »اآف����ي ���س��ب��ي��را«، وه���ي الجهة 

في  ال��ه��ّزات  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  االأ���س��ا���س 

الما�سي  العام  في  طلبت  قد  اإ�سرائيل، 

ميزانية من اأجل القيام بعملياتها، الإن�ساء 

اإنذار،  واإن�ساء نظام  اإنقاذ مدنية  وحدات 

واإ�سدار معطيات لتقدير االأ�سرار، وتقدير 

نظام  واإن�ساء  اإ�سرائيل  في  الزالزل  خطر 

اإر�سادي لل�سكان.

وذكرت �سحيفة هاآرت�س اأنه اإلى االآن، 

اأي�سًا، لم تبداأ عملية تقوية المباني العامة 

الخطيرة في »اإ�سرائيل«.

اأو�ساع  اإدارة  خطة  رئي�س  واأو���س��ح 

اأبيب  تل  جامعة  في  وال��ك��وارث  ال��ط��وارئ 

االأر�سية  الهزة  اأن  فيلغ«  »كوبي  الدكتور 

»اإ�سرائيل«  في  حدوثها  المتوّقع  القوية 

�سخ�س،   10000 حوالي  بمقتل  �ستت�سبب 

من  �سخ�س  األ���ف   300 ح��وال��ي  واإج����الء 

منازلهم.

خبراء: هزة اأر�صية مدمرة 

في »الكيان ال�صهيوني« 

م�صاألة وقت  

فوائد م�صحوق 

الكاكاو ال�صحية 

تفوق الفاكهة
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بيـــن  ــة  الُدعاب

ــذال  البتـــــــ

ــة والمو�صوعي
زينب �صم�س

درج����ت ف��ي االآون�����ة االأخ���ي���رة بع�س 

والف�سائية  المحلية  التلفزيونية  القنوات 

تغزو  مبتذلة  فكاهية  برامج  تقديم  على 

وقد  ال�سميم.  ف��ي  واالأخ����الق  ال��م��ب��ادئ 

بينها  فيما  تت�سابق  المحطات  هذه  باتت 

المهيجة  »ال��ط��رف��ة«  اأو  »النكتة«  لعر�س 

النوع  اأن هذا  واالأخطر  الب�سرية.  للغرائز 

جيل  وي�ستهوي  بل  ي�ستهدف  البرامج  من 

ال�سباب ويبدو اأنه جزء من الغزو الثقافي 

الغربي لح�سارتنا وثقافتنا، فكيف نحمي 

�سرنا ومجتمعنا من هذا الغزو؟
ُ
اأ

التي  الحديثة  الفكرية  االتجاهات  اإن 

ظهرت في الغرب خالل القرنين الما�سيين 

اتخذت موقفًا م�سادًا للفكر الديني ودعت 

اإلى الحرية في �سّتى نواحي الحياة واتخذت 

طريق اإ�ساعة ال�سهوات وفتح طرق االنحالل 

بين  العالقة  في  الح�سمة  اأوا�سر  وتحطيم 

المراأة والرجل. يقول االإمام الخامنئي{ 

في هذا ال�سدد »واحدة من و�سائل الغزو 

الثقافي تمثلت في ال�سعي الحثيث ل�سرف 
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ال�سباب عن التم�سك ال�سلب 

الذي  هو  واالإيمان  باالإيمان، 

.
)1(

يحفظ الح�سارة...« 

غزو ثقافي بّراق

وق��د ب��ات ه��ذا النوع من 

الثقافة  من  ج��زءًا  البرامج 

والتي  الخاطئة  اال�ستهالكية 

ُتفر�س فر�سًا على مجتمعاتنا 

والتي تحمل في طياتها جميع 

وال��رذائ��ل  المفا�سد  اأن����واع 

الح�سارة  ب��ه��ا  دف��ع��ت  ال��ت��ي 

المعطيات  ثنايا  بين  الغربية 

من  الح�سارة  لهذه  الجّيدة 

وروح  والعلم  ال�سناعة  قبيل 

البحث والتحقيق.

اإذًا، فقد اأبُتلي المجتمع بتلك المفا�سد 

من  واالأك��ث��ر  و�سيعة،  برامج  عبر  ال��واف��دة 

�سيء  ياأخذهم  ال  لها  المرّوجين  اأن  ذلك 

العك�س  على  فهم  الخجل،  اأو  الحياء  من 

الحديث  لغو  م��ن  ي��ق��ول��ون  بما  يفتخرون 

والكالم المبتذل حيث يتم اللعب على وتر 

المبادىء االأخالقية والف�سائل. وهذا االأمر 

له ُبعد كبير يتمّثل بالغزو الثقافي لمحاولة 

تفتيت اأغلى ما لدى هذه االأّم��ة وهو القيم 

االآي��ة  �سّرحت  وق��د  وال���ّدي���ن.  والف�سائل 

ال�سريفة عن هذا المعنى {َوِمَن النَّا�ِض َمْن 

لَّ َعْن �َسِبيِل اهلِل  َي�ْسَتِري َلْهَ� اْلَحِديِث ِلُي�سِ

ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزواً اأُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب 

ُمِهيٌن} )لقمان: 6(.

ال����دع����اب����ة وح�����ص��ن 

الخلق

اأن  ي��ع��ن��ي  ال  ذل���ك  ل��ك��ن 

االإ�سالم حّرم الفرح وال�سرور 

العك�س  ع��ل��ى  ب��ل  وال��دع��اب��ة 

ف���اإن ال�����س��رع ال��ح��ن��ي��ف جاء 

االإن�سان  ليو�سل  قواعده  بكل 

الحقيقية  ال�����س��ع��ادة  ن��ح��و 

اأّك�����د على  وال�������س���رور، وق���د 

ال�سرور  اإدخ���ال  ا�ستحبابية 

وقد  الموؤمنين.  قلوب  على 

 Q ال�سادق  االإمام  �ساأل 

اأحَد اأ�سحابه: »كيف مداعبة 

قليل،  فقال:  بع�سًا؟  بع�سكم 

قال Q: هالَّ تفعلون فاإن 

لتدخل  واإن��ك  الخلق  ح�سن  من  المداعبة 

ر�سول  كان  ولقد  اأخيك،  على  ال�سرور  بها 

 .
)2(

�هلل P يداعب الرجل يريد اأن ُي�سّره« 

مباح،  اللطيف  المزاح  اأو  فالمداعبة  اإذًا 

بل مطلوب في بع�س االأحيان لكن يجب اأن 

يبقى �سمن ال�سوابط العامة وخا�سة من 

ناحية م�سمون الكالم. وهذا النوع محبَّب 

الأّن له ُبعدًا اإن�سانيًا حيث ي�ساعد ال�سخ�س 

المهموم والمكروب في تخطي االأزمات.

»اأح�سن   :Q علي  االإم����ام  وق���ال 

ُيتعب فهمه  تُمّجه االآذان وال  الكالم ما ال 

. لذلك فاإنَّ خير الكالم يجب 
)3(

االأفهام« 

مناهل  وم��ن  ال��ق��راآن  ثقافة  من  يكون  اأن 

 .R العظام من محمد واأهل بيته

ــام  ــول الإمـــ يقــ

الخامنئــــي {: 

ــن  م ــدة  »واحــــ

ــزو  الغ ــل  و�صائ

الثقافي تمثلت في 

ــث  الحثي ــي  ال�صع

ــاب  ال�صب ــرف  ل�ص

ــك  التم�صــــ ــن  ع

بالإيمان،  ــب  ال�صل

فالإيمان هو الذي 

ــظ الح�صارة« يحف

العالم االإ�سالمي والغزو الثقافي، االإمام الخامنئي{( 1) .

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 663( 2)

. ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري، ج 3، �س 2741( 3)

الهوام�س
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في  العزيز  ال��ق��ارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�صفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�صفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�صكل  اأن 

والحذر  ال�صتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

www.imamalinet. net

لما  العامة  الخطوط  لدرا�سة  في محاولة  الموقع  ينطلق هذا 

خلفه اأمير الموؤمنين علي Q من ثروة فكرية اأغنت الب�سرية 

 Q علي  االإم��ام  لنظريات  يعر�س  حيث  الجوانب  جميع  في 

ة اإ�سافة اإلى تقديم �سيرة حياته  العقائدية واالأخالقيَّة واالجتماعيَّ

Q من الوالدة حتى ال�سهادة والحديث عن ف�سائله ومناقبه 

Q ثم الحديث عن مو�سوع الوالية واالإمامة في القراآن وال�سّنة 

R من كلمات  P واالأئمة  وما جاء على ل�سان النبي االأكرم 

بحق االأمير Q. ويتميز الموقع بتخ�سي�س باب للحديث عن 

ن�ساأة تاريخ ال�سيعة والت�سيع والتراث ال�سيعي اإلى يومنا هذا.
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www.islamic–revolution.Com

www.momahidat.org
اإلقاء  الموقع على عاتقه مهمة  يحمل هذا 

الواعية،  المثّقفة،  المراأة  نموذج  على  ال�سوء 

الر�سالّية  الم�سوؤوليات  تحّمل  على  ال��ق��ادرة 

االإلهي  ال��ع��دل  ل��دول��ة  التمهيد  اإل���ى  للمبادرة 

للباحثين  االأر���س��ّي��ة  تهيئة  ف��ي  والم�ساهمة 

المراأة  وق�سايا  اأو���س��اع  لدرا�سة  والمهتمين 

واالأ�سرة. ت�ستمل اأبواب الموقع على ر�سد وتوثيق 

المتعلقة  المعا�سرة  والدرا�سات  المقاالت  اأهم 

ال�سيدة  حول  ومقاالت  واالأ�سرة  المراأة  ب�سوؤون 

والنموذج، ومو�سوع  القدوة،   ،O الزهراء 

عن  للحديث  �سفحاته  الموقع  هذا  يخ�س�س 

تتحدث  اأب��واب  �سمن  اإي��ران  في  االإ�سالمية  الثورة 

وعن  واإنجازاتها  وتاريخها  الثورة  وف�سول  اأيام  عن 

وفي  وال��ف��ن  االأدب  م��ج��االت  مختلف  ف��ي  �سورتها 

ال�سخ�سيات  �سيرة  وت�ستعر�س  االإعالمية  الو�سائل 

د�ستغيب  وال�سهيد  مطهري   ال�سهيد  اأمثال  الثورية 

ملفًا  الموقع  ويت�سمن  �سمران.  م�سطفى  والقائد 

خا�سًا بال�سور وال�سوتيات عن الثورة.

على  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ه���ادي  �سبكة  ت�ستمل 

المنتديات االإ�سالمية ال�ساملة والمتنوعة التي 

تلتقي مع اهتمامات جميع اأفراد االأ�سرة والتي 

تفتح مجال الم�ساركة �سمن الملتقى االإ�سالمي 

وللمناظرات  الثقافية  للموا�سيع  يعر�س  الذي 

ول�سيرة   Q الح�سين  عا�سوراء  ولمو�سوع 

الملتقى  اإل���ى  ب��االإ���س��اف��ة   R البيت  اأه���ل 

والطبي  والتعليمي  واالأدبي  العلمي  االجتماعي 

بالطفل  خا�سًا  ملتقى  تجد  كما  والريا�سي 

واالأ�سبال  وملتقى خا�سًا بالموا�سيع المتميزة 

www.alhadi.com

لعالم  مخ�س�سًا  وم��ل��ت��ق��ى  االإب������داع  وذات 

بال�سور  يهتم  واآخ���ر  واالن��ت��رن��ت  الكمبيوتر 

والت�ساميم الفنية.

الن�ساء  الأع��الم  وتعر�س  ال��ق��راآن.  في  ال��م��راأة 

والمعا�سرات  التاريخ  في  الخالدات  الم�سلمات 

اإ�سافة اإلى المراأة المقاومة في لبنان.
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مريم عبا�س ها�سم � محمد اإبراهيم �سبيتي � كاتيا ح�سين 

اإبراهيم � �سادة نبيل الطويل � مح�سن ح�سن النمر � ليلى مجيد 

نا�سر الدين � على م�سلم وهبة � ريان محمد العيتاوي � ح�سين 

علي ق�ساق�س � عبد اهلل محمد عليان � زينب ح�سن قازان � زينب 

محمود فرحات � حوراء علي حمادي � بهاء الدين علي يو�سف � 

محمد جمال الخر�سا � ح�سين عبا�س نور الدين � محمد الجواد 

 � � زينب عبد الر�سا ر�سالن  � علي مو�سى البزال  اأحمد مو�سى 

زينب يو�سف ر�سا.

الم�سابقة  في  الفائزين  اأ�سماء  على  لالطالع  مالحظة: 

وا�ستالم الجوائز، يرجى مراجعة مركز االإمام الخميني } 

بناية   � العام  ال�سارع   � المعمورة   � الجنوبية  ال�ساحية   � الثقافي 

جمعية المعارف االإ�سالمية.

اأو االت�سال بالرقم 01/471070

Q نتائج م�صابقة وارث الأنبياء

الثقافي  الخميني  االإمام  برعاية مركز  االإ�سالمية  المعارف  اأقامت جمعية 

النتائج  واإع��الن  القرعة  اإج��راء  حفل  الح�سيني  للمنبر  ال�سهداء  �سيد  ومعهد 

2011م بح�سور م�سوؤول مركز االإمام   � 1432ه�   R لم�سابقة وارث االأنبياء 

ال�سهداء  �سيد  معهد  وم�سوؤول  �سرور  يو�سف  ال�سيخ  ف�سيلة   { الخميني 

اإلى ح�سد  اإ�سافة  ال�سيخ محمود عبد الجليل،  Q للمنبر الح�سيني ف�سيلة 

من الم�ساركين في الم�سابقة. وقد جرى �سحب القرعة للفئات االأربعة المعلن 

عنها وتم اختيار 313 ا�سمًا فائزًا في الم�سابقة.

اأ�صماء 

الفائزين في 

الفئة الأولى
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جمعية القراآن وتخريج دفعة من طالبها

في اأجواء الوالدة المباركة لخاتم النبيين محمد بن عبد اهلل P وبرعاية ع�سو كتلة الوفاء 

المو�سوي  عبا�س  ال�سيد  قاعة  في   2011 �سباط/   /22 وبتاريخ  المو�سوي  نواف  النائب  للمقاومة 

)ر�س( - م�سجد القائم احتفلت جمعية القراآن الكريم منطقة بيروت بتخريج عدد من طالبها 

البالغ عددهم 1500 طالب وطالبة الم�ساركين في الن�ساطات التي قامت بها المنطقة من دورات 

تعليمية باالإ�سافة اإلى مهرجان المودة القراآني والم�سابقة ال�سنوية الثالثة ع�سرة.

بداأ الحفل بتالوة قراآنية عطرة للقارئ ح�سين حاري�س من بعدها كلمة لم�سوؤول منطقة بيروت 

في الجمعية الحاج اأحمد محمدي الذي عر�س فيها نبذة عن عمل المنطقة والن�ساطات ال�سنوية 

العمل  اأهمية  تكلم عن  والذي  المو�سوي  نواف  ال�سيد  النائب  الحفل  راعي  كلمة  ثم  تقيمها،  التي 

الحاج محمد  االإعالمي  الم�سوؤول  الحفل  وقدم  اليومية.  الكريم في حياتنا  القراآن  ودور  القراآني 

كركي. واأخيرًا تم توزيع ال�سهادات والهدايا على المحتفى بهم.

حفل تكريم لجمعية القراآن الكريم

في رحاب مولد الر�سول االأكرم P وبرعاية رئي�س المجل�س التنفيذي في حزب اهلل �سماحة 

اأقامت  ال�سيد ها�سم �سفي الدين ومدير عام جمعية القراآن الكريم �سماحة ال�سيخ على العارف 

في  الفائزين  لتكريم  ال�سنوي  الحفل  الغبيري  بلدية  مع  باال�ستراك  الكريم«  ال��ق��راآن  »جمعية 

الم�سابقة ال�سنوية الثالثة ع�سرة لحفظ وتالوة وتف�سير القراآن الكريم. ح�سر الحفل ح�سد غفير 

في  الم�ستركين  اإلى  اإ�سافة  والك�سفية  والثقافية  والتربوية  والدينية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 

التي  الغبيري  بلدية  وكلمة  برو  ال�سيخ حاتم  �سماحة  األقاها  التي  الجمعية  كلمة  وتخلله  الم�سابقة 

الدين  ال�سيد ها�سم �سفي  �سماحة  الرعاية  كلمة �ساحب  ثم  الخن�سا  �سعيد  الحاج محمد  األقاها 

 P وجميعها ركزت على تقوية الدور القراآني ور�سالته المباركة واالقتداء بنبيهم الر�سول االأكرم

قواًل وعماًل، وتخلل الحفل تالوة الأحد االأطفال المميزين وتوا�سيح من وحي المنا�سبة وفي نهايته 

وزعت الجوائز وال�سهادات للفائزين والم�ستركين.
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الجائزة الأولى: علي الر�صا كمال الأ�صهب. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  محمد ح�صين بهجة. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 235

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 233

* محمد قا�صم خازم.
* جمال بهيج ترم�س.

* يا�صر مازن كنعان.
* مهدي زهير مرعي.

* حوراء عدنان خليفة.
* جمال ح�صن المو�صوي.
* يو�صف جعفر المذبوح.

* فاطمة �صامر جوهر.

1

2

3

4

�صح اأم خطاأ؟

أ. اأراد اهلل �سبحانه وتعالى اأن تكون الدنيا دار الجزاء كما االآخرة.

ب. اإّن الواقع الوظيفي في الو�سائل االإعالمية يخ�سع ل�سلطة راأ�س المال.

ج. البرد هو العدو المعروف للح�سا�سية الجلدية.

اإمالأ الفراغ

أ. »الحرب العالمية اليوم تخا�س في ال�ساحة...«.

ب. اإّن مفهوم... هو �سفة جاهزة تطلق وفقًا الأهواء دول اال�ستكبار على الدول والحركات المناه�سة 

لم�ساريعها.

ج. اإّن االإقبال على... اإقبال على جهنم ولعب بنارها.

َمْن القائل؟

أ. »درجات الجنة على قدر اآيات القراآن«.

ب. »اأح�سن الكالم ما ال تمّجه االآذان وال يتعب فهمه االأفهام«.

ج. »كلما كان العناء والم�سّقة اأكبر كان الحق اأعظم«.

ح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد �صحِّ

أ. اإّن �سبب اإخفاق الواليات المتحدة في حروبها االأخيرة ناجم عن فرط ا�ستعمالها للقوة الناعمة 

على ح�ساب قوتها ال�سلبة.

ب.  تطلق عبارة »اأر�س ال�سواد« على اأرياف م�سر.

ج. لقد بّينت اإحدى الدرا�سات العلمية اأن م�سحوق الحليب يحتوي على م�سادات االأك�سدة المناف�سة 

للفاكهة.
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل االآتي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�سبع  وثالثين 

ال�سادر في االأول من �سهر حزيران 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:
ل من اأيار 2011م الأوَّ

مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها 

من اال�ستراك بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

9

8

7

6

10

ما المق�صود؟5

أ. هي مفخرة خالدة وتذكار عظيم جدًا بالن�سبة لنظام الجمهورية االإ�سالمية االإيرانية.

ب. بداأت عملها على �سكل حلقات تدري�سية في الح�سينيات والم�ساجد ثم تو�سعت لتنت�سر في كل 

المحافظات اللبنانية.

ج. فر�س نف�سه على �سريحة كبيرة من الراأي العام العربي والعالمي.

في اأي مو�صوع وردت الجملة الآتية؟

لي�س الوجود االإن�ساني منح�سرًا بالرغبات والحاجات المادية بل ت�سّكل الحاجات المعنوّية عن�سرًا 

مقّومًا لهذا الوجود.

ما الآية التي هي اأول ما ينطق به الحجة | عند ظهوره؟

هو �صمة اأ�صحاب الزهد وال�صمو والتكامل الذين ي�صعون جهدهم في اأن يتمتع 

الآخرون بحياة ملوؤها الرفاه وال�صعادة، ما هو؟

... هي معركة النبي الأولى مع الروم واليهود.

أ. معركة موؤتة.

ب. معركة خيبر.

ج. معركة اليرموك.

لو نذر المكّلف �صدقة، ولم يعّين جن�صها ومقدارها يكفي ل�صداد نذره:

أ. اأن يت�سّدق بما يقّدر اأنه يتنا�سب ونذره.

ب. اأن يت�سّدق بما تي�ّسر بلحاظ حاله.

ج. اأقل ما ي�سّمى �سدقة.

103

م
 2

01
1 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
35

د 
د

ع
ل
ا



ن�سكر للقراء ر�سائلهم وم�ساعرهم الطيبة واقتراحاتهم البّناءة. �سكرًا ل�: 

� حميدة يو�سف  ن�سر  � ح�سن محمد  � فاطمة علي �سحرور  علي عبا�س حمود 

عوالي � ح�سين علي حمود � اأ�سماء يو�سف �سحيمي � رفيقة العوطة.

اإ�سالمية  مجلة  هي  اهلل  بقية  مجلة  اإّن  عطوي:  مو�سى  محمد  االأخ  اإلى   �

ثقافية وال ُتعنى بال�ساأن ال�سيا�سي اإال من باب الثقافة.

ن�����ص��ك��ر ل���ك���م ع��ط��اءك��م 

التوفيق  الم�صتمر ونتمنى لكم 

والنجاح.

بال�صكر  م�صبعة  ت��ح��ّي��ة 

اّلتي  المجلة  اإل��ى  والتقدير 

الأفئدة  وزّك��ت  القلوب  اأن��ارت 

و�صّدد اهلل خطاكم

حوراء م�صطفى علّيان

للقاء  رونا  تح�صِّ حقًا  اأن��ت��م 

اأمل  يا  بوركتم   .| اهلل  بقية 

لإي�صال  اهلل  ووفقكم  المهدي 

اأيها  النا�س  جميع  اإل��ى  ر�صالتكم 

ال�صرفاء

هادي كركي

ردود �صريعة

بقية  اأه��ل  ي��ا  عليكم  ال�صالم 

اهلل في الأر�س وال�صماء...

اأت��م��ن��ى ل��ك��م روؤي�����ة الإم����ام 

اأ�صحاب  ي��ا  قريبًا،   | المهدي 

الذي  الحّقاني،  الأ�صيل  الفكر 

بالمعارف  القلوب  ي�صيء  ن��ور  له 

األ����ف تحية  ول��ك��م  ال�����ص��ام��ي��ة.. 

و�صالم 

نرج�س اأحمد ر�صا عظيمي

ت��ح��ي��ة م��ف��ع��م��ة ب���اأري���ج 

اأجنحة  عبر  نر�صلها  المحبة 

و�صتبقى  كانت  لمجلة  ال�صوق 

ال��ن��ور ال�����ص��اط��ع ف��ي دي��اج��ي 

الظالم

اإنعام حمّمد علّيان

من ر�صائل القراء
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ا�صتفاقة جرح

ويتهادى الليل على اأجنحة الن�سيم

معلنًا ا�سراقة �سم�س مبكرة

يفتنني لمعان بريقها

اأرمقها من بعيد بنظرات حائرة...

حتى  ع��ي��ن  ط���رف���ة  اإال  ه���ي  وم����ا 

ا�ستحالت حبات اللوؤلوؤ رمادًا مذرى في 

الهواء

ر�سم الرماد غ�ساوة على عيني فلم 

اأعد اأب�سر

من  االإب�����س��ار  اأن  حينها  فاأيقنت 

جديد هو اال�ستفاقة من �سبات عميق

ا�ستفاقة على جرح ال انقطاع لنزيف 

الدم فيه...

ب�سطت  ق��د  ال��خ��ال��ق  م�سيئة  ه��ي 

قدرتها

واإذعانًا  وت�سليمًا  �سبرًا  فتحولت 

الأمر اهلل �سبحانه

واقع ال بد منه...

في ق�سوته تكمن حالوة االإيمان

وفي قوته تكمن مرارة االنك�سار

بجناح  تطير  كيف  فيه  تتعلم  واق��ع 

واحد

كيف تقطف ثمارًا اأينعت متكئًا على 

م�سند م�سطور، قد تحول ن�سفه االآخر 

د ذكرى. اإلى مجرَّ

رباب جمول

هنا قانا
هنا قانا...

حيث الطفولة تدفع وحدها ثمن الحقد 

الم�ستوطن قلوب الم�ستكبرين...

الغلو  ثمن  تدفع وحدها  الطفولة  حيث 

والتجبر...

الطفولة  م���رح  ت��دف��ن  ال��ق��ن��اب��ل  ه��ن��ا 

الركام  تحت  وبراءتها،  لعبها  وب�سمتها، 

الموح�س...

ه��ن��ا ك��ي��د ال��ط��غ��اة ي�����س��يء ل��ي��ل قانا 

وفجرها بالنار ال بالنور!

هنا الطائرات تلقي تحية ال�سباح على 

�سواريَخ...  ه��دي��رًا!...  النيام:  االأط��ف��ال 

نارًا...

ويبقون نيامًا... وتت�سع ابت�ساماتهم!

ول��ي��ده��ا فال  ت��ب��ح��ث ع��ن  اأم  ه���ن���ا... 

تجده...

وطفل يبحث عن اأمه فال يجدها...

هنا يعجز الكالم...

االأ�سود  الدخان  اأم��ام  ك�سيحًا  ي�سقط 

الذي غطى الكون...

وهنا...

م��ن تحت  ن��وران��ي��ًا  اأط���ل وج��ه محمد 

االأنقا�س: الويل لكم

الطفولة  ت�سمد  ع��ن��دم��ا  ل��ك��م  ال��وي��ل 

جراحها وتجمع اأ�سالءها المتناثرة وتلقف 

االأ�سالء...

�سمير  اأي��ن  ت�ساألكم:  حين  لكم  الويل 

العالم؟!

هنا قانا...

اأعوام مرت...

وال زالت الن�ساء تلد...

هبة جمال حيدر/ قانا
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على  بالحبر  وال��دي  يا  عنك  ...اأكتب 

ورقي

لكّن كلماتي ُن�سجت بالدم في عروقي 

ك����م ت��ع��ب��ت الأج����ل����ي ُم�����ذ ك�����ان ي���وم 

مولدي؟؟!!

��ِه��رَت م��ن ل��ي��اٍل الآَن�������َس على  وك���م ���سَ

و�سادتي؟!

يا  اأن���ت  البيت:من  اأح��ج��ار  ت�ساألني 

�ساكني؟

اأق����ول ل��ه��ا م��ن و���س��ع��ِك ه��ن��ا.. يكون 

اأبي..

�سبب  اإذًا  اأن���ت  ل��ت��ق��ول:ه��ا  تجيبني 

بنائي..

فيومها حّدثني اأبوَك وقال:

وبرد  ال�سيف  ح��ر  اأب��ع��دي  اأرج����وك 

ال�ستاء عن فلذة كبدي...

دمع  مع  حروفي  امتزجت  اأبتاه...لقد 

عيني

واهلل ما من عمل يرد لك جهدا بذلته 

الأجلي 

مماتي.. ي��وم  اإل��ى  ل��ك  خ���ادٌم  لكنني 

،وع�سقي لك  فاأنت من اأقد�س ِنعم ربي عليَّ

ال ي�سعه قلبي.

اأن  يومًا  َخَطَر لك  لو  اأحبك حتى  اإني 

تذبحني..

وحق ربي.....

مع كل حبي و�سكري وامتناني 

ح�سن علي عوا�سة

اأ�سرَق القمُر على رابيٍة حمراَء

والغ�سِن  ال�سم�ِس  اأنهاَر  فاأناَر 

الَنحيْل

اأفاَق على �سرخِة ليث

توارى في طّياِتِه �سفٌح جميْل

واأ�ستعَل قلُبُه فرحًا وزهوًا

وفي قنديله النوُر َيقيْل

حتى اإذا هبَّت عا�سفٌة

َتَبْعَثَر الجرُح على ُرمح جليْل

ُل َينعاُه نَّ بالَمالك الُمَبجَّ
َ
وَكاأ

َيزُجُرُه في َكَنِف االأهواِل َنزيْل

َبت َي�سَتفِتُح ِبِه ُمباَهَلًة َت�َسعَّ

ال�سبُر  ���م���ا  اإنَّ ��راي��ن��ي��ه��ا  ���سَ ف��ي 

جميْل

َفَت�سلََّم الُفرقان وفي َيده

نوُر الهداية َيرعاُه َفَيميْل

واإذ اأنَّ َعيَنيِه َتَتاألَُّف بها حلٌم

الما�سي  ال���زم���َن  َي�����س��َت��رِج��ُع 

الطويْل

ت نَّ لوحًة جميلًة مرَّ
َ
وَكاأ

َتاأبى اأَبدًا اأن َي�سَطَع الَعويْل

وع��ل��ى ل�����س��اِن َح��اِل��ه��ا َزغ���اري���َدُ 

ن�سٍر 

ال�ُسكُر  وتها  �سَ ام��ت��داد  وع��ل��ى 

الَجزيْل

رزان هادي �سور

�صعاٌع في 

خيوِط الليل

اإليك يا مع�صوقي
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كطيِف  ���س��ري��ع��ًا  م�����ررت   

الن�سيم

ولكن مررت اإلى المرتفع

واأ���س��ب��ح��ت ف��ي رو���س��ة من 

جنان

ودون اأي �سقاء اأو وجع

فطوبى اإليك بما في يديك

اإذ اهلل اأهداك مما �سنع

�سيبقى لذكرك اأ�سداوؤُه

ليرقى �سهيدًا لكل �سمْع

لقد ظنَّ ذاك العدو الغبيُّ

بقتلك فينا �سيلقى الفزع

واأّنه ي�سحق اأبطالنا

بهول المنايا ولوِن الِخدع

اأجبن  ي��ا  ال��ي��وم  فاعلم  اأال 

النا�س

 اأنَّ ال�سهيد اإذا وقع

يقوم له الكون م�ستقباًل

يقبل بالمجد تلك البقع

يقد�س تلك الدماء التي

اأريقت ليحيا بها المجتمع

محمد اأحمد حب اهلل

اإذا اأردنا اأن نتاأّمل �سالتنا التي نوؤدّيها كلَّ يوم 

وبكلِّ جراأٍة ومن دون مكابرٍة مع اأنف�سنا وت�ساءلنا: 

كيف نوؤّديها؟ وكم من الوقت نعطيها؟ واإلى اأّي حدٍّ 

تّت�سف باالإخال�س، فهل يمكننا اأن نقول عنها اأنها 

�سالة الخائفين؟

اإاّل  ال�سالة  اإلى  نقوم  ال  لنا  ما  اإخوتي...  فيا 

ونحن ك�سالى؟

المنافقين،  �سفة  ال�سفة  هذه  اأّن  نعلم  اأول��م 

اإَِلى  َق��اُم���ا  {َواإَِذا  حقهم:  في  تعالى  ق��ال  حيث 

اَلِة َقاُم�ا ُك�َساَلى} )الن�ساء:142(. ال�سَّ

وهي  �سُتقبل  �سالتنا  ب��اأّن  مطمئنين  كّنا  فاإن 

 R واالأول��ي��اء  االأنبياء  ب��ال  فما  ال��ح��ال،  بهذه 

بع�سهم  اأّن  حتى  ويبكون،  ويئّنون  لونهم  يتغّير 

ُيغ�سى عليه من الخ�سية؟ اأولي�س هوؤالء هم االأحّق 

بالوثوق في قبول �سلواتهم؟

موالنا  �سالة  اأثناء  هائٌل  حريٌق  وقع  اأع��زائ��ي... 

الحريق  ذلك  اإل��ى  يلتفت  فلم   ،Qالعابدين زين 

حّتى فرغ من �سالته، فقيل له: ما الذي األهاك عنها؟

فقالQ: األهتني عنها النار الكبرى.

»اإذا   :Qال�سادق م�����والن�����ا  وع������ن 

دون  وال��ث��رى  ال��ع��ال  ب��ي��ن  م��ا  فا�ست�سغر  ك��ّب��رت 

 .
)1(

كبريائه...«

األم ن�سمع الخطاب االإلهي الذي توّجه اإلى كّل 

نَّ اهللَ َيَرى} )العلق:14(. فرٍد مّنا: {اأََلْم َيْعلَْم ِباأَ

اَلِتِهْم  َعْن �سَ ُهْم  ِلْلُم�َسلِّيَن*الَِّذيَن  {َفَ�ْيٌل 

�َساُه�َن} )الماعون: 4� 5(.

اأيها  روا دائمًا  اأيها الكرام الطّيبون.. تذكَّ فيا 

االأحّبة اأّن ال�سالة عمود الدين »اإن ُقبلت ُقِبَل ما 

.
)2(

�سواها واإن ُرّدت ُردَّ ما �سواها« 

طاهرة

. .التحفة ال�سنية، ال�سّيد عبد اهلل الجزائري، �س 132( 1)  ال�سالة في الكتاب وال�سّنة، ال�سيخ الري �سهري، �س 15( 2)

الهوام�س

اأيُّ �صالٍة هي؟

ر�صالة

مجٍد وعرفان
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رج�����ل  ك���������س����ر   �

اأ���س��اب��ع��ه، ذه���ب اإل��ى 

ال��ط��ب��ي��ب ف��ل��ف ل���ه ي���ده، 

اأن  بعد  دكتور،  الرجل:  �ساأله 

على  العزف  اأ�ستطيع  هل  ال�سمادة  اأف��ك 

البيانو؟

الطبيب: بالتاأكيد

الرجل: غريب، مع اأني لم اأكن اأعزف 

من قبل!

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

87143
3578

46
435

7932
973
87

3268
4293

اأحجية:

ما هو ال�سيء الذي تاأكل منه مع اأنه ال يوؤكل؟

طرائف

هل تعلم اأن:

- الح�سان اإذا قطع ذيله مات؟

يل�سع  بالنار  ح��ي��ط 
ُ
اأ اإذا  العقرب   -

نف�سه، ويموت؟

اأعماق  ال��ت��ي ف��ي  اأغ��ل��ب االأ���س��م��اك   -

المحيطات عمياء؟

- الفر�س ي�ستطيع اأن يظل �سهرًا كاماًل 

واقفًا على اأطرافه االأربعة؟

- الن�سور ال تموت ولكنها تنتحر ب�سبب 

المر�س؟

الحيوانات  من  واالإ�سفنج  المرجان   -

كما  النباتات  م��ن  لي�سا  وه��م��ا  البحرية 

يعتقد بع�س النا�س؟

تنظيف  ت��م  اإذا  ت��م��وت  االأران������ب   -

ال�سليلوز  اأوكارها الأن برازها يحتوي على 

ها بالطاقة؟ الذي يمدُّ

���س��اب   �

ي�����ت�����ج�����ول ف���ي 

مزهرية،  ك�سر  ء المتحف،  فجا

بتوبيخه:  وبداأ  الثريات  عن  الم�سوؤول 

ك�سرت  لقد  ت���رى؟  ال  اأع��م��ى؟  اأاأن����ت 

مزهرية عمرها �ستون األف عام!!

فتنف�س ال�ساب ال�سعداء واأجابه: 

اأن  ظننت  للحظة  رج��ل!  يا  اأرعبتني 

المزهرية جديدة.
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في 15 جمادى االأولى �سنة 36ه�. فتح اأمير الموؤمنين Q الب�سرة. وفي هذا 

اليوم كانت والدة االإمام زين العابدين Q على بع�س الروايات، لذا فاإن زيارة 

هذين االإمامين في هذا اليوم منا�سبة.

)مفاتيح الجنان، في اأعمال اأ�سهر ال�سنة العربية( �ض 334(.

من اأدعية القراآن الكريم

في طلب ال�صتر من ف�صيحة يوم القيامة:

� {َربََّنا َواآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُر�ُسِلَك َوَل ُتْخِزَنا َيْ�َم اْلِقَياَمِة اإِنََّك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد} 

)اآل عمران: 194(.

ِبَقْلٍب  اهللَ  اأََت��ى  َمْن  َبُن�َن*اإَِل  َوَل  َم��اٌل  َيْنَفُع  َل  ُيْبَعُث�َن*َيْ�َم  َي��ْ�َم  ُتْخِزِني  {َوَل   �

�َسِليٍم} )ال�سعراء: 87(.

من م�صتحبات �صهر جمادى الأولى:

Qمن حكم اأمير الموؤمنين

� »�سلة االأرحام تثمر االأموال وتن�سىء في االآجال«.

)عي�ن الحكم والم�اعظ، علي بن محمد الليثي ال�ا�سطي، �ض 303(

� »�سيام االأيام البي�س من كل �سهر يرفع الدرجات ويعّظم المثوبات«.

)عي�ن الحكم والم�اعظ، �ض 304(

� »�سوم النف�س عن لذات الدنيا اأنفع ال�سيام«.

)عي�ن الحكم والم�اعظ، �ض 302(

من و�صايا لقمان:

� يا بني،

اتخذ تقوى اهلل تجارة تاأتك االأرباح من غير ب�ساعة، واإذا اأخطاأت خطيئة فابعث في 

اأثرها �سدقة تطفئها.

� يا بنّي،

اإلى  ال تْرث لمن ظلمَته، ولكن اإرث ل�سوء ما جنيَته على نف�سك، واإذا دعتك القدرة 

ظلم النا�س فاذكر قدرة اهلل عليك.
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

المعارك  اإح��دى  1 . – محتلة  عربية  عا�سمة 

.Q التي انت�سر فيها اأمير الم�ؤمنين

عا�سمة اأميريكة جن�بية 2 .

دافنة �سد نفرغ الإناء – . 3

فائزة �سف كلمة )ير�س�( – . 4

ظْهر الدابة ينقذهم من الخطر – . 5

اأخفى ال�سيء في التراب ي�ساهدهم – . 6

طرائف وبخ – . 7

حرف ابجدي درر – . 8

اأو قبهّله  م�سَح الحجر ال�س�د في مكة بكفه  9 .

– ال�سيدة
اآلة جدير بالأمر – . 10

عموديًا:

�سعَل طبيب وفيل�س�ف عربي – . 1

نجروؤ على من الف�اكه – . 2

عا�سمة افريقية كالم – . 3

للتعريف عملة عربية )بالجمع( – . 4

رهما بالكالم حقهّ حرفان مت�سابهان – . 5

جماعة النا�ض  6 .

حرفان مت�سابهان هتاف – ا�سم م��س�ل – . 7

نهر في العراق �ُسررتم – . 8

تعليم يقفل الطريق – . 9

مقيا�ض م�سافة دولة عربية – . 10

12345678910
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الكلمات المتقاطعة

110



حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 234

12345678910

�كعمركلوط1

�سدقل�ووب2

لكهلل�م�ر3

�مويكيلي4

مهوت�بخ�5

�متم�سرجل6

بلكتيزريب7

��مرحمل�س8

ديبل�زه�9

�لك�مدقم10

من يرغب من الإخ�ة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

234 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

821976354

375412689

469358721

794685213

183294576

256137948

618523497

537849162

942761835

الج�اب: ال�سحن

1- �سح اأو خطاأ؟
اأ � خطاأ

ب � �سح

ج � خطاأ

2- اإمالأ الفراغ:
 اأ � الكتمان اأو التقية

ب � 1996

ج� � يكفهّ

3- من القائل؟
اأ � الإمام الخميني }.

الم��س�ي  ع��ب��ا���ض  ال�����س��ي��د   � ب 

)ر�ض(

ج � الإمام الخامنئي{.

4-  من المق�س�د؟
.Q اأ � الإمام الع�سكري

ب � �سامراء

ج� � الأميين

5- �سحح الخطاأ:
اأ � الكافيين

ب � لي�س�ا

ج� � المعجزة

6- ب
7-  ج
8-  ب

9- �ض: 5
ِلُح�ا  َواأَ�سْ اهلَل  ��ُق���ا  {َف��اتَّ   -10

َذاَت َبْيِنُكْم})الأنفال: 1(.

اأجوبة م�صابقة العدد 233
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اإيفا علوّية نا�صر الدين

اأبو علي الفرن�صي

�سفافة  الآل��ىء  جفونه  �ستار  خلف  ئ  يخبِّ كان 

ت�سفي غليل اإح�سا�سه بروعة الذكريات، وهو يحكي 

اأ�سيلة  فرن�سية  بلكنة  م�ستر�ساًل  هدايته  ق�سة 

تتدفق ك�سالل مترقرق على �سفتيه اللتين تجيدان 

الكلمات  بع�س  وتعرفان  االنكليزية،  اللغة  اأي�سًا 

محمد  اأ�سماء:  به  تنطق  ما  اأجمل  والتي  العربية 

وعلي وفاطمة وح�سن وح�سين وزينب..وطبعًا المهدي.

ت�سعر واأنت ت�ستمع اإليه وهو ي�سعى جاهدًا لو�سف حالة ع�سقه واإيمانه بارتدادات 

هزة ت�سيب كيانك، وتفتح عينيك على حقيقة الكنز الذي تحمله في اأعماقك، وربما 

ال تدرك عظمة قيمته اإال حين ترى مفتاحه في اأيدي المتعط�سين المتلهفين القتفاء 

اآثاره في الدروب ال�ساقة والوعرة.

»اأنا اأحب االإمام علي واأهل البيت اأكثر منكم«، يقولها بجراأة وتحدٍّ وفخر، وي�ستتبعها 

بالتبرير قائاًل: »اأنتم ولدتم على دين االإ�سالم ووالية علي واأهل البيت R، اأما اأنا 

فقد ق�سيت اأيامًا وليالي طويلة لم تغم�س لي فيها عين في البحث والقراءة والتمعن 

حتى و�سلت اإلى الحقيقة واليقين الذي يرت�سيه عقلي وقلبي«.

فرن�سا  في  موطنه  هجر  بعدما  هنا   ي�سمونه  كما  الفرن�سي«  علي  »اأبو  ي�ستغفر 

وخرج من جلباب اأهله الذين يلقبونه ب� »المجنون« هناك، وي�ستعيذ باهلل حين يذكر 

الوهم  مظلة  تحت  يومًا  ال�سيطان  عبد  اأّن��ه  وحتى  عهده،  �سابق  في  به  اأ�سرك  اأنه 

والجهالة، ويوؤكد اأّنه ومنذ منَّ اهلل عليه بنعمة الهداية نذر نف�سه وعلمه وثقافته وكل 

اأن  ل  اإرثه الذي ف�سّ اأجل الحفاظ عليها عن  حياته لخدمة عقيدته التي تخّلى من 

ُيحرم منه على اأن ُيحرم من راحة القلب و�سكون النف�س وِنعم الم�سير.

ق، لكن العبرة االأهم تتجلى  درو�س وعبر كثيرة يختزنها حديث اأبي علي الم�سوِّ

في تنهيدته العميقة وهو يحمد اهلل، وفي مالمحه الموؤثرة وهو يطلق لعينيه العنان 

الإطالق �سراح الآلئهما المتموجة على �سفحتي وجنتيه.
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