
رئ���ي�����������س ال��ت�����ح��������ري��ر

امل��������دي��������ر امل�������������س�������ؤول

�����س����ك����رت����ر ال���ت���ح���ري���ر

اإخ�����������������راج وط����ب����اع����ة

ال�������������س������ي������خ ي����������������س�������ف ��������س�������رور

كرني��ب حمم���د  ال�سي��خ 

اإي�������ف�������ا ع�����ل������ي�����ة ن�����ا������س�����ر ال�����دي�����ن

م�����ع����د م��ع

ال��ف��ك��ر الأ���س��ي��ل 

ل�����ق�����ارئ ي��ب��ح��ث 

ع������ن احل���ق���ي���ق���ة

ثقافية  اإ���س��ام��ي��ة 

ج���ام���ع���ة ت�����س��در 

ك�������ل �����س����ه����ر ع���ن

ال�سيخ ي��سف �سرور

ال�سيخ حمم�د كرنيب

اإيفا عل�ية نا�سر الدين

{بقّيت اهلل خٌر لكم اإن كنتم م�ؤمنني}   ه�د/86



4 

6
10
12
15
17
21
23
27
28
32
38
44

50
54
58
62
67
68
72
76
81
84
87
88
89
92
94
96

اأول الكالم:  ثقافة الحياة..  الوحدة من اأجل الحياة ـ ال�سيخ يو�سف �سرور.

في رحاب بقية اهلل: ما حقيقة توقيع �ساحب الزمان |؟! ـ ال�سيخ نعيم قا�سم.

نور روح اهلل: هوؤلء هم وارثو الأر�ض.

: عطاء ي�سيء م�سابيح القلوب. مع الإمام الخامنئي

اآداب وم�ستحبات: المال ل�سد الحاجة اأم للبطر؟ ـ ال�سيد �سامي خ�سرا.

منا�سبة: قيادة الإمام ال�سادقQ اإرث النبوة والإمامة ـ ال�سيخ تامر حمزة.

ت�سابيح �سهادة: زائرة الجبل ـ ندى بنجك.

فقه الولي: اأحكام الم�ستركات: الطرقات والأر�سفة ـ ال�سيخ علي حجازي.

الملف:

احترام النظام �سل�ك في ج�هر الإ�سام � د. علي الحاج ح�سن.

كلها لكم.. ل تف�سدوها! � اإعداد: خديجة زلزلي.

الق�انين العامة بين الم�اطن والدولة؟ � لنا العزير.

احترام الق�انين: تح�سد ما تزرع � هبة عبا�س.

الإنماء البلدي في خدمة �سعب المقاومة واأهلها � مقابلة مع رئي�س بلدية الغبيري محمد 

الخن�سا � ح�ار: ج�مانة عبد ال�ساتر.

حق للم�اطن.. ولكن! � مقابلة مع النائب ن�ار ال�ساحلي � ح�ار: عدي الم��س�ي.

منا�سبة: اأم ح�سن بجيجي: �سهيدة الألم ال�سامت ـ ولء اإبراهيم حمود

اأم اليتامى: �سرح الحب والوفاء ـ ولء اإبراهيم حمود

مداد ال�سهداء: �سبحانك ربًا نعبده ـ ال�سهيد ح�سين مو�سى مهنا.

اأمراء الجنة: تفوق حتى ال�سهادة �سهيد الوعد ال�سادق ال�سهيد ب�سير علويةـ  ن�سرين اإدري�ض قازان.

ق�سايا معا�سرة: جنون الأ�سعار حاميها حراميها ـ نبيل �سرور.

تربية: معاناة الأمهات في تدري�ض الأبناء ـ ليندا زراقط.

علوم: الماء.. اإدراك واإح�سا�ض ـ هيئة التحرير.

الم�سابقة

اإعالن: معهد المعارف الحكمية

اإقراأ

باأقالمكم

الواحة

الكلمات المتقاطعة

اآخر الكالم: و�سفة �سحرية ـ اإيفا علوية نا�سر الدين.



3

ة
ر

�س
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
سن

ل�
 ا

/
م 

 20
09

ر 
ذا

/اآ
21

د 0
د

لع
ا

منا�سبة � �س 17

مداد ال�سهداء � �س 67

ق�سايا معا�سرة � �س 72

ن�ر روح اهلل � �س 10

فقه ال�لي � �س 23

اأمراء الجنة � �س 68



4

ال�سيخ ي��سف �سرور

أوَّل الكالم

محاِولًة  المتجان�سة،  العنا�سر   
ُ
تت�سافر

ًة 
َّ
�سر

ُ
م الهدف،  عن  يحرف  ما  ب 

ُّ
تجن

�إلى  و�صواًل  ـ  الحم 
َّ
و�لت و��صل 

َّ
�لت على 

�التِّحاد - ال يثنيها عن �صعيها عائق، وال 

تجاوز  عن  عجزها  �صوى  تالقيها   
ُ
يمنع

دود.
ُّ
�لمو�نع و�ل�ص

هي  غاياتها  باتجاه  �الأ�صياء  حركُة 

 
َّ
بيعِة �لمفطورة عليها؛ �أي �أن من �صميم �لطَّ

ًا للعنا�صر 
ّ
 �لمر�صوم رباني

َّ
�لم�صار �لتكويني

هو  ة، 
َّ
�لمرجو هاياِت 

ِّ
�لن بلوغ  �أجل  من 

عاون بين 
َّ
كامل و�لت

َّ
 باتجاه �لت

ُ
�لذي يدفع

ولي�س  �لعنا�صر.  هذه  من  �لمتجان�صات 

هذ�  عن  للتخلُِّف  ة 
َّ
�إمكاني من  هناك 

 
ُ
ُه ير�صم ى تز�حم �لغايات، فاإنَّ

َّ
�لم�صار؛ حت

مًا  متقدِّ �الأ�صياء،  ات 
َّ
الأولوي �أ�صياًل  �صلَّمًا 

ة، يجعُل �لمفرد�ِت 
َّ
اِت �لفردي

َّ
على �الأولوي

وؤوِب من  �لدَّ و�صعيها  ها  كدِّ تتفانى في 

بغاياتها  يًة 
ِّ
م�صح �لكبرى،  �لغاياِت  �أجل 

ُة هنا 
َّ
 �لغاياُت �لخا�ص

ُ
ة، بل ت�صبح

َّ
�لخا�ص

 
ُ
ة، وت�صير

َّ
ًة في �صلِب �لغاياِت �لعام نكدَّ ُ

م

ُة في معر�س 
ّ
اُت �لفردي

َّ
عندها �لخ�صو�صي

�صورَتُه   
ُّ
�لعام �لم�صهُد  لياأخَذ  ياع، 

َّ
�ل�ص

 
ُ
ر ُتذكِّ �لتي  توء�ُت 

ُّ
�لن عندها  وتغيب 

�لم�صهد  هذ�  ـ  موحيًا  و�لكثرة،  د  عدُّ َّ
بالت

د�ً في  - باأ�صِل �لوجوِد وم�صير�ً �إليه، موؤكِّ

ُه �آيٌة من بد�ئع �لباري،  كلِّ ��صتحقاٍق �أنَّ

�لذي   
َ
ظام

ِّ
�لن  

َّ
�أن  - بالتالي  ـ  ومثبتًا 

ى 
َّ
حت ما،  وعيًا  يحكي  �لوجود،   

ُ
يحكم

ها غير  فِة �أنَّ َّ
عى �أو �لم�صن دَّ ُ

في �الأ�صياِء �لم

َّ حركتها نحو غاياِتها متخفِّفًة 
عاقلة، و�أن

ملتحقًة  اتها، 
َّ
وفردي اتها 

َّ
خ�صو�صي من 

 
َّ
 نحو �لهدِف �الأعلى ـ �أن

ِّ
كِب �لعام

َّ
بالر

 بهذ� �لوعي 
ٌ
كلَّ ذلك يح�صل ـ مدفوع

�لم�صتوطن في جو�هر �الأ�صياء.

بين  �لم�صهوُد  كامُل 
َّ
�لت هذ�  فلوال 

ِة، 
َّ
و�هِر �لطبيعي �أجز�ِء كلِّ ظاهرٍة من �لظَّ

لت عن  فت حركُة �لموجود�ت، ولتعطَّ لتوقَّ

 �لَّذي 
ُ
 �لبديع

ُ
ظام

ِّ
�أد�ء وظائفها، ولََف�صَد �لن

الي 
َّ
بيعة، ولتخلَّفت ـ بالت  �لطَّ

ُ
رُه �صنن

ِّ
ُتف�ص

كلِّ  في  ذهِل 
ُ
�لم �لم�صهِد  ر�صِم  عن  ـ 

ز�ً من 
َّ
 ثوبًا مطر

ُ
 �لعالم

ُ
عام، عندما يلب�س

 فيه �الألو�ن، 
ُ
�أزهى خيوِط �لجمال، تنتظم

ًة  م�صتدَّ بها،  وتوثُّ �لبر�عِم  ُة  رقَّ وتتجلَّى 

د  ولتوؤكِّ �لعطاء؛  �لقدرة على  �صبيل  في 

د،  َّجدُّ
الي - هذ� �القتد�ر على �لت

َّ
ـ بالت

�صحيِة ب�صغائر �الأمور- 
َّ
ُه مع �لبذِل و�لت و�أنَّ

.. ثقافة احلياة.. 

الوحدة من أجل الحياة
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و�أحيانًا 

 - و�لكيان  �ِت  ــذَّ ــال ب

�لحياة،   
ُ
ت�صتقيم

روع، 
ُّ
ــــز �ل تنمو 

 
ُ
ُ �لثِّمار، يطيب

تينع

 
ُ
ر
َّ
 �لعطور وتتفج

ُ
�لهو�ء، تفوح

 لت�صيل �أوديٌة بقدرها.
ُ
�لينابيع

�لَّتي  ــاِت  ــن ــكــائ �ل ـــاُل  ح هــذ� 

ًا 
َّ
تكويني طريقًا  �لقادِر  يُد  لها  ت  �ختطَّ

تفقهون  ال  ولكن  بحمده،  {ُي�سبُِّح  وكلٌّ 

.)44 )�الإ�صر�ء:  ت�سبيحهم} 

كامُل في �صبيل تحقيِق �الأهد�ِف 
َّ
�لت

�قيِة من �لب�صر، 
َّ
 �الأمِم �لر

ُ
ة، هو �صاأن

َّ
�لعام

�لَّتي يتعاهُد �أبناوؤها على �النتظاِم في 

اتهم عند 
َّ
ين بخ�صو�صي

ِّ
�صح

ُ
ة، م

َّ
�الأُطِر �لعام

تجاوِز  �أجِل  من  �لكبرى،  �ال�صتحقاقاِت 

�أجل  ومن  �الأ�صر�ر،  باأقلِّ  �لمنعطفاِت 

�لقفز باالأمِم خطو�ٍت نحو �لتقدم و�لرقي، 

مظهرين �صورة ر�قية عن وعي �لذ�ت.

ة 
َّ
ن
ُّ
�ل�ص هــذِه  من  نا 

ُ
ت
َّ
�أم هي  �أيــن 

ارية في �صلوِع �لكون ون�صيج 
َّ
ة �ل�ص

َّ
�الإلهي

�أع�صابه؟!

جان�س، 
َّ
عند الحديث عن عنا�سِر الت

 من 
ٌ
ة من �الأمِم وال �صعب

َّ
فلي�س هناك �أم

 �أفر�ده 
ُ
مكن �أن تجد ما يجمع

ُ
عوب، ي �ل�صُّ

هذه  عند  تجدُه  ما  بمثِل  دهم 
ِّ
ويوح

ة و�صعوبها، عند �أفر�دها و�أبنائها؛ من 
َّ
�الأم

ى كلُّنا باأمجاِده 
َّ
اريِخ �لمديِد �لَّذي نتغن

َّ
�لت

�الأمم،..  �صد�رِة  في  تنا 
َّ
�أم جعَل  و�لَّذي 

�إلى �لجغر�فيا �لَّتي ترفُد �لعالم كلَّه - لو 

ة ـ بكلِّ حاجاته 
َّ
�أر�دت، ولي�س فقط �الأم

ي ُتثقُل 
َّ
)ليتها تتكامل(، �إلى �الأزماِت �لت

�ال�صتهد�ِف  �إلى  �صعوبنا،  كّل  كاهَل 

ِة ووعيها وثقافِتها 
َّ
امل، ل�صمير هذِه �الأم �ل�صَّ

 و�أكثر مدعاًة 
ُ
تها..�إلى ما هو �أعظم

َّ
وهوي

ين  �لدِّ �إلى  و�الئتالف..  للوحدِة 

�إلى  �صول.. 
َّ
و�لر و�لكتاِب  و�لعقيدة 

هذِه �لم�صيرِة �لَّتي �ألهبِت �لما�صي 

 �صووؤها 
َ
 وبطوالت، و�صطع

َ
مالحم

�أَفال  ــس.  �الأر� جهات  ــِع  �أرب على 

 �لجهِل بما�صينا 
َ
ننف�ُس عن �أنف�صنا غبار

»وعيًا   
ُ

�س
َّ
ونتقم و�لم�صتقبل،  و�لحا�صِر 

�صمُلنا  ويلتئم  نا 
ُ
كلمت حَد 

َّ
لتت ما«، 

�لخلق  غاية  نحو  ون�صير 

للعالم  م  ونقدِّ �لعظمى 

ثقافًة جديدًة 

في �لحياة؟!..
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اعتمد الإمام| على �سفرائه الأربعة 

ال�سفوية  واأ�سئلتهم  �سيعته  ر�سائل  نقل  في 

عبرهم،  النا�ض  يجيب  وكــان  والخطية، 

وهو  َوَرَد بخطه،  الجواب خطيًا  كان  فاإذا 

فحيثما  بالتوقيع،  الروايات  في  ُي�سمى  ما 

باأحد  مــقــرونــة  »الــتــوقــيــع«  عــبــارة  وردت 

ال�سفراء الأربعة، اأو بالحديث عن اإجابات 

تكون  المهدي|،  لــالإمــام  وتــوجــيــهــات 

تعبيرًا عن كالم قاله حجة اهلل|، وهو 

عن  الروايات  هي  كما  عنه،  رواية  بمثابة 

.Rالأئمة

عن  ـــواردة  ال »التواقيع«  تميَّزت  وقــد 

وتنوع  ب�سموليتها  المهدي|  الإمــــام 

مو�سوعاتها، وقد ي�سمل توقيع واحد عدة 

مو�سوعات في العقيدة والفقه والتوجيهات 

رواه  الــذي  »التوقيع«  في  كما  المختلفة، 

اأحد  »الــكــافــي«،  �ساحب  الكليني  ال�سيخ 

الكتب الأربعة المعتمدة عند ال�سيعة.

مت�سل�سلة  اأجزاءًا  التوقيع  هذا  �سنورد 

لت�سهيل  التو�سيحات،  بع�ض  يف�سلها 

ال�سيخ  روى  مــ�ــســمــونــه.  وفــهــم  قـــراءتـــه 

وتمام  الدين  »كمال  كتابه  في  ال�سدوق، 

ال�سيخ نعيم قا�سم

في رحاب بقية اهلل

! ما حقيقة توقيع �صاحب الزمان|

با�ستام  260ه�،  �سنة  المهدي|  لاإمام  ال�سغرى  الغيبة  بداأت 

الذي   ،Qالع�سكري الح�سن  ع�سر  الحادي  الإم��ام  من  الإمامة  زم��ام 

ا�ست�سهد في ذلك العام، وكان الإمام يت�ا�سل خال غيبته مع النا�س من 

خال �سفراء له عيَّنهم لهذه الغاية: فكان ال�سفير الأول عثمان بن �سعيد 

وفاته عام  اإلى حين  اأي  �سن�ات،  �سفارته لخم�س  ا�ستمرت  الذي  العمري 

بن عثمان بن �سعيد العمري، وقد  محمد  ولده  الثاني  وال�سفير  265ه�، 
الح�سين  القا�سم،  اأب�  بعده،  من  والثالث  �سنة،  اأربعين  �سفارته  ا�ستمرت 

�سنة، والرابع  اإحدى وع�سرين  �سفارته  ا�ستمرت  الن�بختي، وقد  بن روح 

والأخير، علي بن محمد ال�سمري، وقد ا�ستمرت �سفارته ثاث �سن�ات، اإلى 

وبذلك  بعده،  من  �سفيرًا  الإمام  ن  ُيعيِّ لم  حيث  329ه�،  عام  وفاته  حين 

بداأت الغيبة الكبرى.
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، عن ال�سيخ الكليني، عن اإ�سحاق 
)1(

النعمة«

�ساألُت محمد بن عثمان  بن يعقوب، قال: 

العمري )ال�سفير الثاني( ر�سي اهلل عنه، 

اأن يو�سل لي كتابًا قد �ساألُت فيه عن م�سائل 

مولنا  بخط  التوقيع  فــورد   ، عليَّ اأ�سكلت 

ـ  �ساألَت عنه  ما  ا  »اأمَّ الزمان|:  �ساحب 

المنكرين  اأمر  من  ـ،  تك  وثبَّ اهلل  اأر�سدك 

ه  اأنَّ فاعلم  وبني عمنا،  بيتنا  اأهل  لي، من 

قرابة،  اأحد  وبين  وجل  عز  اهلل  بين  لي�ض 

ومن اأنكرني فلي�ض مني، و�سبيُله �سبيُل ابن 

وولده،  �سبيل عمي جعفر  اأما   .Qنوح

.»Qف�سبيُل اإخوة يو�سف

من  موجود  هو  ما  الفقرة  هذه  بيَّنت 

بع�ض  مــن  المهدي|  بــاإمــامــة  ت�سكيك 

الإمـــام  ـــده  وال ا�ست�سهاد  بعد  اأقــربــائــه، 

ل  الــتــي  اإمــامــتــه  واأن   ،Qالع�سكري

ل ح�سانة لأحد ل يوؤمن بها، ل ترتبط  ت�سكِّ

بالقرابة واإنما بالتكليف الإلهي. فهذا ابن 

باهلل  كفر  ــه  لأنَّ الغرق،  من  ي�سلم  لم  نوح 

ف�ساأنه  الكذاب،  جعفر  عمه  ــا  واأمَّ تعالى. 

�ساأن اإخوة يو�سفQ الذين كذبوا على 

باأن  اأخبروه  عندما   Qيعقوب اأبيهم 

.Q الذئب قد اأكله

باأ�ض  ول  حــرام،  ف�سربه  الفقاع  »اأمــا 

اإل  نقبلها  اأموالكم فال  واأما   ،
)2(

بال�سلماب

�ساء  ومــن  فلي�سل،  �ساء  فمن  لتطهروا، 

فليقطع، فما اآتاني اهلل خيٌر مما اآتاكم«. 

ـــى بع�ض  انــتــقــل فــي هـــذه الإجـــابـــة اإل

ال�سائل،  اأوردهـــا  التي  الفقهية  الم�سائل 

يزيد  ول  �ساحبه،  يطهر  المال  اأن  مبينًا 

الإماَم �سيئًا، فما عند اهلل خيٌر واأبقى.

»واأما ظهور الفرج فاإنه اإلى اهلل تعالى 

ذكره، وكذب الوقاتون. واأما قول من زعم 

اأن الح�سين Q لم يقتل فكفٌر وتكذيٌب 

و�سالل«. 

بـــاإرادة  ظــهــوره  م�ساألة  الإمـــام  ح�سم 

اهلل تعالى، في توقيت ل يعلمه اإلَّ هو، واأن 

الإمام الح�سينQ ا�ست�سهد في كربالء 

هو  كما  يقتل،  لم  باأنَّه  عــى  ادَّ لمن  خالفًا 

ظاهر الجواب عن �سوؤاٍل بهذا المعنى.

»واأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها 

عليكم،  حجتي  فاإنَّهم  حديثنا،  رواة  اإلــى 

بن  محمد  واأمـــا  عليهم.  اهلل  حجة  واأنـــا 

عثمان العمري)ر�ض(، فاإنَّه ثقتي، وكتاُبه 

مهزيار  بن  علي  بن  محمد  واأمــا  كتابي. 

ويزيل  قلبه،  له  ف�سي�سلح اهلل  الأهــوازي، 

قبول  به، فال  و�سلتنا  ما  ــا  وامَّ �سكه.  عنه 

المغنية  وثمن  وطهر.  لما طاب  اإل  عندنا 
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نعيم،  بن  �ساذان  بن  واأمــا محمد  حــرام. 

فهو رجٌل من �سيعتنا اأهل البيت. واأما اأبو 

الأجــدع،  زينب  اأبــي  بن  محمد  الخطاب 

تجال�ض  فال  ملعونون،  واأ�سحابه  فملعون، 

واآبائي  بريء،  منهم  فاإني  مقالتهم،  اأهل 

عليهم ال�سالم منهم براء«. 

ف���ي ه���ذه الإج���اب���ة ج��م��ل��ة من 

الم�سائل الهامة:

على  الأحكام  معرفة  تقت�سر  ل  ـ   1
المبا�سر،  بــوجــوده  مقرونًا  الإمـــام  ن�ض 

الذين  الثقاة  الرواة  اإلى  العودة  يمكن  بل 

الأحكام  ويــعــطــون  الــنــ�ــســو�ــض،  ينقلون 

اإلى  اإر�ــســاٌد  الكالم  هــذا  وفــي  ال�سرعية. 

اعتياد غيبة الإمام، وعدم انتظار الإجابة 

منه مبا�سرة، لوجود علماء وفقهاء موؤهلين 

فون الأمة بالأحكام ال�سرعية. يعرِّ

معتبرين  رواة  ــمــاء  اأ�ــس د  حـــدَّ ـ   2
اعين،  و�سَّ كذابين  اآخرين  واأ�سماء  وثقاة، 

 Pالنبي ناأخذ روايات  اأن ل  ي�ستلزم  ما 

ـــة، بــل يجب  R مــن اأي راوي والأئــمــة 

التحقق من مدى اإيمان الراوي ووثاقته، اإذ 

ل ينطبق على كل من عاي�ض النبيP اأو 

الأئمةR عنوان القبول بنقله وفتاويه، 

نه لنا الفقهاء العدول والثقاة. وهذا ما بيَّ

باأخذ  المكلفين  م�سوؤولية  ترتفع  ـ   3
فهم  المعتبرين،  الفقهاء  من  تكاليفهم 

حجة عليهم، والإمام حجة على الفقهاء، 

باللتزام  المكلفين  ذمــة  تــبــراأ  وبالتالي 

بالأحكام ال�سرعية التي يعلمونهم اإياها.

»واأما المتلب�سون باأموالنا، فمن ا�ستحلَّ 

منها �سيئًا فاأكله، فاإنما ياأكل النيران. واأما 

الخم�ض فقد اأبيح ل�سيعتنا، وُجعلوا منه في 

ِحلٍّ اإلى وقت ظهور اأمرنا، لتطيب ولدتهم 

ول تخبث«.

اإخراج  الخم�ض واجب �سرعي، ويجب 

غيبته  في  ي�سرف  كي  لأهله،  الإمــام  حق 

رفعًا  لم�ستحقيها،  �ــســرعــيــة  كــحــقــوق 

لحاجتهم، وت�سهياًل لأمر معا�سهم.

»واأما ندامُة قوٍم قد �سّكوا في دين اهلل 

عزَّ وجل على ما و�سلونا به، فقد اأقلنا من 

لة ال�ساكين«. ا�ستقال، ول حاجة في �سِ

على  عبء  تعالى  اهلل  بدين  ال�ساكون 

لالإمام  حاجة  ول  الإ�سالمية،  الم�سيرة 

التخلي  اأرادوا  فــاإذا  المذبذبين،  باأولئك 

اأهل البيتR فهذا �ساأنهم،  باع  اتِّ عن 

فهم مقالون من التزاماتهم بعد اأن �سكوا 

 Rبدين اهلل وندموا، فالقتداء بالأئمة

ولن  الطريق،  هــذا  على  �سار  لمن  رحمة 

ُيلزم الأئمة اأحدًا.

فاإن  الغيبة،  مــن  وقــع  مــا  علة  »واأمـــا 

اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ يَُّها 
َ
اأ »يا  يقول:  وجل  عزَّ  اهلل 

َلُكْم َت�ُسوؤُْكْم«،  ُتْبَد  اإِن  �ْسَياء 
َ
اأ ُلوْا َعْن 

َ
َل َت�ْساأ

اإنَّه لم يكن لأحٍد من اآبائيR اإلَّ وقد 

َوَقعت في عنقه بيعٌة لطاغيِة زمانه، واإني 

من  لأحـــٍد  بيعة  ول  اأخــــرج،  حين  اأخـــرج 

النتفاع  وجه  واأمــا  عنقي.  في  الطواغيت 

اإذا  بال�سم�ض  فكالنتفاع  غيبتي،  في  بي 

واإنـــي  الــ�ــســحــاب،  الأبــ�ــســار  عــن  بتها  غيَّ

اأماٌن  النجوم  اأنَّ  الأر�ــض كما  لأمــاٌن لأهل 

عما  ال�سوؤال  باب  فاأغلقوا  ال�سماء،  لأهل 

تتكلفوا علم ما قد كفيتم،  يعنيكم، ول  ل 

فاإن ذلك  الفرج،  بتعجيل  الدعاء  واأكثروا 

بن  اإ�سحاق  يا  عليك  وال�سالم  فرجكم. 

يعقوب، وعلى من اتبع الهدى«.

في رحاب بقية اهلل
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الغيبة  عن  الموالين  اأ�سئلة  اأن  يبدو 

عندهم،  كبير  اهتمام  محل  وهي  كثيرة، 

لذا كان ل بدَّ من هذا التف�سيل، لطماأنة 

الموؤمنين، وتعريفهم بما يمكنهم معرفته 

مع بقاء قدٍر من الغيب المجهول الذي ل 

يمكنهم الطالع عليه، فال داعي لالإلحاح 

فقد  الغيبة،  وقــوع  تفا�سيل  عن  بال�سوؤال 

وقعت باإرادة اهلل تعالى وحكمته، فلنتعامل 

ع جهدنا  معها بوجودها كحقيقة، ول ن�سيِّ

قد  التي  الأ�سئلة  بكثرة  اأفكارنا  ن�سو�ض  اأو 

ر  المقدَّ اأن  طالما  المحذور،  اإلى  تو�سلنا 

عدم  مــيــزة  وتكفي  وقــتــه.  فــي  �سيح�سل 

المهدي|  الإمـــام  عنق  في  بيعة  وجــود 

يدفع  الغيبة،  لهذه  �سببًا  لتكون  لطاغية،  

الكبير  الأمــل  تحقيق  اإلى  جالئها  انتظار 

لم�ستقبل الب�سرية.

ف�سبيه  بالغيبة،  النــتــفــاع  وجــه  ـــا  اأمَّ

ُيحجب �سوُءها  ال�سم�ض، حيث  باحتجاب 

يــبــقــى، وكذلك  نــورهــا  لــكــن  الــمــبــا�ــســر، 

الروؤية،  المهدي| عن  الإمام  احتجاب 

بحيث يبقى نور اإ�سراقه ورعايته ومتابعته 

وا�ستعداده للظهور موجودًا بكل اآثاره التي 

الأمل  يعطي  والذي  �سيعته،  على  تنعك�ض 

بالفرج وقيادة الب�سرية نحو ال�سالح.

اإنَّ علينا اأن نكثر الدعاء بالفرج، بعد 

الأر�سية  ونهيئ  والطاعة،  الولء  م  نقدِّ اأن 

لوائه،  تحت  وال�سير  لن�سرته  المنا�سبة 

اهلل  ننا  مكَّ بما  ال�ستعداد  نملك  فنحن 

الذي  تعالى،  اهلل  بيد  الفرج  ولكن  فيه، 

يلبي دعاء الموؤمنين الذي يعتبر جزءًا من 

مقومات تعجيل الظهور.

اله�ام�س

. ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �ض 483 - 485( 1)

ال�سلماب: لفظة فار�سيـــة، وهو نوع من ال�سراب يجلب النعا�ض، يوؤخذ  (2 )

من حب �سغير م�ستطيل اأحمر، لكنه غير م�سكر.
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نور روح اهلل

ن�����س��روا الأن��ب��ي��اء ع��ل��ى مدى   *
التاريخ 

من  ال�سماوية  الأديـــان  جميع  ظهرت 

الم�ستكبرين  وهاجمت  الجماهير،  بين 

ــعــفــيــن. وكــــان  ــتــ�ــس ــمــ�ــس بـــمـــ�ـــســـاعـــدة ال

اإلى  الــتــاريــخ  طــول  على  الم�ست�سعفون 

واأوقفوا الم�ستكبرين عند  جانب الأنبياء، 

الر�سول  نه�ض  الإ�ــســالم،  وفــي  حــدهــم. 

وتمكن  الم�ست�سعفين،  بين  مــن  الأكـــرم 

على  الق�ساء  من  م�ساندتهم  خــالل  من 

حق  وثمة  هــداهــم.  اأو  زمــانــه  م�ستكبري 

ولهم  الأديــان،  جميع  على  للم�ست�سعفين 

حق على الإ�سالم لأنهم هم الذين �ساعدوا 

في ن�سر الإ�سالم على طول 1400 عام من 

الملكية  الأنــظــمــة  طريق  وكــان  تــاريــخــه. 

طريقًا  بها  وال�ستكبارية والمرتبطين 

وحاربوا  الإ�سالم،  طريق  غير  دومــًا  اآخر 

الإ�سالم طوال حياتهم المنحو�سة. 

كانوا قد  الذين  الم�ست�سعفين هم  اإن 

اتبعوا الأنبياء، وانت�سرت نه�ستنا بوا�سطة 

اأو  الم�ستكبرون  وفّر  اأي�سًا،  الم�ست�سعفين 

جل�سوا في بيوتهم.

* الإ�سام جاء لهذا الهدف: 
على  يمّن  اأن  اأراد  الــذي  اهلل  نحمد 

ويطّهر  الم�ستكبرين،  �سد  الم�ست�سعفين 

الأر�ض من رج�ض الم�ستكبرين، واأن يرث 

فالإ�سالم  الأر�ــض.  حكومة  الم�ست�سعفون 

الإ�سالمية  والتعاليم  الهدف،  لهذا  جاء 

اأن  وهــو  المعنى،  هــذا  تحقيق  ت�ستهدف 

الأر�ــــض،  عــلــى  واحـــد  م�ستكبر  يبقى  ل 

ا�ستعمار  من  الم�ستكبرون  يتمكن  ل  واأن 

الم�ست�سعفين وا�ستثمارهم. اإننا نفهم من 

الر�سول  و�سيرة  ال�سامية  القراآن  تعاليم 

�سيرة  ومــن  الم�سلمين،  ــمــة  واأئ الأكــــرم 

هوؤالء هم 

وارثو االأر�ض
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الأنبياء كما ينقلها القراآن، اأنه يجب على 

الم�ست�سعفين اأن يجتمعوا معًا ويثوروا �سد 

ياأخذون  اأولئك  يدعوا  ول  الم�ستكبرين، 

هذه  خــالل  مــن  تحركنا  اإنــنــا  حقوقهم. 

لأجل  ال�سهادة  �سعبنا  وا�ستقبل  التعاليم، 

هي  كــانــت  ال�سهادة  ولأن  الــهــدف.  هــذا 

الهدف، فقد انت�سر بالقب�سة والدم على 

جميع القوى الجهنمية والدبابات والبنادق 

والقوى العظمى. 

طريق  وال��م��ج��اه��دة  ال��ك��ف��اح   *
التحرير: 

الدعة  وحــب  ين�سجم  ل  الــجــهــاد  اإن 

والرفاهية. 

اإن اأولئك الذين يتوهمون اأن ل تعار�ض 

بين المجاهدة في �سبيل ا�ستقالل وتحرير 

وبين  ــم  ــعــال ال ومــحــرومــي  م�ست�سعفي 

الدعة، هم غرباء حتى  الراأ�سمالية وحب 

الذين  اأولئك  واإن  الجهاد.  بــاء  األــف  عن 

والمترفين  الراأ�سماليين  اأن  يتوهمون 

يتنبهوا  اأن  يمكن  ـ  ال�سمير  عــديــمــي  ـ 

فيلتحقوا  والوعظ،  والر�ساد  بالن�سيحة 

ب�سفوف المجاهدين في طريق التحرر اأو 

الهاون.  في  الماء  يدقون  اإنما  يدعموهم، 

اإن مو�سوع الكفاح والرفاه، مو�سوع القيام 

وطلب الراحة، مو�سوع طلب الدنيا وال�سعي 

نحو الآخرة مقولتان ل تجتمعان اأبدًا. 

نهاية  اإلـــى  معنا  ي�سمدون  ــن  ــذي وال

اأولئك الذين تجّرعوا  الم�سيرة، هم فقط 

اآلم الفقر والحرمان وال�ست�سعاف.

الأعين،  ن�سب  اهلل  يو�سع  اأن  يجب 

ـــبـــذل كـــل الــجــهــود لأجـــــل ر�ـــســـا اهلل  وت

التهامات  تخ�سوا  ول  الفقراء،  وم�ساعدة 

مهما كانت. 

* حماية المحرومين هي عدالة 
الإ�سام الجتماعية:

ال�سيء الذي يجب على علماء الدين اأن 

ل يعدلوا عنه بحال من الأحوال، ول ينبغي 

هو  الم�سادة  الدعايات  ب�سبب  تركه  لهم 

دعم المحرومين والحفاة والدفاع عنهم. 

فــاإن مــن يعدل عــن هــذا، فقد عــدل عن 

عدالة الإ�سالم الجتماعية. 

اأن  كــان  ظــرف  اأي  تحت  علينا  يجب 

هذه  بحمل  المتعهدين  من  اأنف�سنا  نعتبر 

في  رنا  ق�سّ ولــو  العظيمة،  الم�سوؤولية 

تحققها، فقد ُخّنا الإ�سالم والم�سلمين. 

* الهدف ه� اإنقاذ المظل�مين من 
اأيدي الظالمين 

Q في كلمة له:  يقول الإمام علي 

»اللهم اإنك قد تعلم اأنه لم يكن الذي كان 

منا مناف�سة في �سلطان، ول التما�ض �سيء 

 .
)1(

من ف�سول الحطام«

الجماهير  لأحــكــم  بــي  اأدى  ــذي  فــال

العلماء  اأخــذ اهلل على  »مــا  هــو  واأقــودهــا 

�سغب  ول  ظالم  كظمة  على  يــقــاّروا  ل  اأن 

 .
)2(

مظلوم«

* الحق ُي�ؤخذ ول يعطى
البلدان  جميع  م�ست�سعفي  على  يجب 

ول  بقب�ساتهم،  حقوقهم  يـــاأخـــذوا  اأن 

حقوقهم؛  لهم  لتقدم  منتظرين  يجل�سوا 

فالم�ستكبرون ل يعطون حق اأحد.

اله�ام�س

. نهج البالغة، خطبة 131، �ض304( 1)

. نهج البالغة، الخطبة 3، �ض91( 2)
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مع اإلمام الخامنئي{

عطاء ي�صيء 

م�صابيح القلوب

* حقيقة معنى المعلم
المعلم  كــلــمــة  عــن  نــتــحــّدث  عــنــدمــا 

بعظمة  تمتاز  اأنها  نجد  الــعــام،  بمعناها 

واأهمية خا�سة.

ي�سعل  الذي  ال�سخ�ض  تعني ذلك  اإنها 

من  ويخرجه  الإن�سان  قلب  في  م�سباحًا 

والمعرفة،  العلم  نور  اإلــى  الجهل  ظلمات 

يمكن  �سي ء  اأعظم  وهو  المعلم،  هو  فهذا 

اأن نتخّيله في حياة الإن�سان.

العزيز  معّلمنا  ذلـــك،  اأمــثــلــة  ومـــن 

بعلمه  ا�ستطاع  ــذي  ال مطهري،  ال�سهيد 

اأبعادًا  يبحث  اأن  العميق  وفكره  الغزير 

اتجاهاتها  في  الإ�سالمية  الق�سايا  من 

وقّدمها  خفاياها  عن  فك�سف  المختلفة، 

لنا في الع�سرات من كتبه القّيمة.

اإّن كل باب طرقه ال�سهيد مطهري من 

هذه العلوم، ودر�سه بعمق وعناية، ثم و�سعه 

م�سباح  بمثابة  يعتبر  يــدنــا،  متناول  فــي 

عقولنا  فــي  العظيم  الــرجــل  هــذا  اأ�ــســاءه 

وقلوبنا. فما الذي يمكن مقارنته بذلك؟

* التعليم دور الأنبياء:
العظيم ورددناه  اإمامنا  الذي قاله  اإّن 

و�سمعناه مرارًا وتكرارًا هو: اأّن التعليم دور 

الأنبياء.

اإّن ي�م المعّلم في اعتقادي يتمّيز باأهمية خا�سة من بين الأيام 

هذه  وتنبع  العام،  اأي��ام  بين  من  متمّيزًا  م�قعًا  تحتل  التي  النم�ذجية 

الأهمية من اأهمية منزلة المعلم.
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{يعّلمهم الكتاب والحكمة} )البقرة: 

اإنه دور الذات الإلهية المقد�سة  بل   ،)19
{عّلم االإن�سان ما لم يعلم} )العلق: 5(، 

ثم اإنه بدرجة اأدنى دور الب�سرية التي يقوم 

فهناك  الآخـــر:  اأحــدهــم  بتعليم  اأفــرادهــا 

المعلم، وهناك المتعّلم.

والتعليم  الــتــربــيــة  اإلــــى  ينتمي  مــن 

المحافل  اأو  الــحــوزات  اأو  الجامعات  اأو 

يعّلم  اأن  على  فيعمل  المختلفة  التعليمية 

عن  الغطاء  يك�سف  اأن  اأو  �سيئًا،  النا�ض 

حقيقة علمية قّيمة، اأو اأن ي�سيف لهم علمًا 

اإلى علمهم، يعتبر �ساأنه من �ساأن المعلم، 

وهذا اأمر مهم وعظيم وي�ستحق التقدير.

اإنكمـ  اأيها المعلمونـ  تريدون بناء بلد اأو 

مجتمع يكون اأفراده ذوي قابليات ممتازة، 

واأفكار  بطولية،  و�سجاعة  رفيعة،  واأخالق 

م�ستنيرة، وعلى قدر كبير من ال�ستقاللية 

والتقوى، وح�سن  الخاّلق  الذهني  والتوّقد 

ومن  والقانون،  بالنظام  والإيمان  ال�سيرة 

ذوي الإقدام والطموحات العظيمة.

وهذا يتطّلب توظيف الطاقات والتحّلي 

لتحقيق  وال�سعي  ــــدام،  والإق بال�سجاعة 

الآمال الرفيعة، وعدم الر�سوخ للتعب، واأن 

تكون هناك اإرادة ون�ساط ودّقة وان�سباط، 

دون تراٍخ وت�سّيب وخمول.

ــاء بـــالدنـــا عــلــى هذه  ــن ــد ب ــري اإنـــنـــا ن

ال�سورة، فمتى واأين يترّبى الإن�سان؟ وما 

هي المرحلة والبيئة المنا�سبة لتن�سئته من 

المهد اإلى اللحد؟ وهل هناك ما هو اأف�سل 

زمانًا ومكانًا من التربية والتعليم؟!

اإّن المعلم يتمّيز بمكانة �سامقة ورفيعة، 

ويحظى بموقع ح�سا�ض في المجتمع.

* اإّنكم ت�سنع�ن الإن�سان:
التربية  ــة  اأهــمــي عـــن  ــنــا  تــحــدّث لــقــد 

والتعليم. وت�ستمل الموؤ�س�سة التربوية على 

الموظفين الإداريين وعلى ذوي الطروحات 

والأفكار والموؤلفين والكّتاب، ولهم جميعًا 

اأّن المعلم  ن�سيب في هذه الأهمية، �سوى 

يبقى فار�ض الميدان.

اإنكم ترّبون الإن�سان وت�سنعونه، بتلك 

المميزات الفريدة.

هذا  خــالف  المعّلمون  �سار  مــا  واإذا 

النقي�ض،  وقرروا عمل  ما  بلٍد  في  التجاه 

ـــدًل من  ب ــان الــجــبــان  ــ�ــس اأي تــخــريــج الإن

بدًل  الإّمعة  ال�سعيف  والإن�سان  ال�سجاع، 

لالأجانب  العميل  والإن�سان  الم�ستقل،  من 

بدًل من المحّب لوطنه والُمفاِخر باأمجاد 

بلده، والإن�سان الالمبالي المنحرف وغير 

الموؤمن بدًل من التقي المتدّين، والإن�سان 

الآخرين  بثقافة  المنبهر  ال�سال  التائه 

بدًل من الكفوء المتعّلم الواثق من نف�سه، 

فيا لها من كارثة �ستحل بذلك البلد!

اإّن ال�سباب تحت ت�سّرفكم في مرحلة 

والت�سّكل  الــتــحــّول  مرحلة  وهــي  الــبــلــوغ، 

والتكوين، وال�سباب في تلك المرحلة تحت 

ت�سّرف المعلم.

اإّن المعلم يوؤثر في �سخ�سية تالميذه 

باإلقاء  فقط  ولي�ض  و�سخ�سيته،  ب�سلوكه 

الدرو�ض.

الحليم  الــعــالــم  الــعــاقــل  المعلم  اإّن 

قلبه  ينب�ض  ـــذي  وال المتفائل  المتنّفذ 

العمل  مع  ويتفاعل  الم�ستقبل،  في  بالأمل 

الــجــمــاعــي، يــخــّرج تــالمــيــذه عــلــى نف�ض 

تت�سم  الــذي  المعلم  واأمــا  ال�سورة.  هــذه 
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املال ل�صدِّ احلاجة اأم للبطر

مع اإلمام الخامنئي{

اله�ام�س

 مقتطـــف مـــن خطاب األقاه الإمـــام الخامنئي فـــي ح�سد غفير من 
(1 )*

المعلمين وم�سوؤولي التعليم في 2007/5/2.

يخّرج  فاإنه  وال�سجر،  بالعنف  �سخ�سيته 

كانت  مهما  ــرى  اأخ �سورة  على  تالميذه 

فاإن  ولهذا،  عليهم.  يلقيها  التي  الدرو�ض 

وتقدير  والتعليم  للتربية  الهتمام  اإيــالء 

المهمة  ــادى  ــب ــم ال مــن  ــّد  ــع ي الــمــعــلــمــيــن 

والأ�سا�سية في النظام الإ�سالمي.

* ر�سالة وم�س�ؤولية عظيمة:
مكانة  حول  حديث  من  قّدمناه  ما  اإّن 

كافة  اإلـــى  الــواقــع  فــي  بــه  نــتــوّجــه  المعلم 

والعوائل  الــتــالمــيــذ  فعلى  الــمــواطــنــيــن، 

اأن  والم�سوؤولين  الحكومية  والموؤ�س�سات 

يتفّهموا جميعًا منزلة المعلم، واأن يقّدروه 

حق قدره.

عموم  هـــو  اإذًا  الأول  فــالــمــخــاطــب 

المواطنين، اأي اأّن على الجميع اأن يعلموا 

باأن المعلم يّت�سم بهذا القدر من ال�سرف 

والأهمية.

اإّن تكريم المعلم يقع بالدرجة الأولى 

وعوائل  مواطنين  من  الجميع  كاهل  على 

المخاطب  لكن  وم�سوؤولين،  اأمــوٍر  واأولياء 

المعّلمون  هـــم  ــث  ــدي ــح ال بــهــذا  الأول 

اأنف�سهم.

اإّن على المعلمين اأن يدركوا ح�سا�سية 

الموقع الذي يحتّلونه.

ــاقــي الـــفـــئـــات من  ــب ـــكـــم لــ�ــســتــم ك اإن

لعملكم  تنظروا  اأن  ينبغي  ول  المواطنين، 

ــمــال  ــى اأنـــــه مـــجـــرد عــمــل لــكــ�ــســب ال عــل

والح�سول على لقمة العي�ض.

العي�ض  لقمة  لتوفير  عمل  اإنــه  نعم، 

على  يجب  ولكن  المعا�ض،  اأمــور  وتدبير 

ر�سالته  بثقل  علم  على  يكون  اأن  المعلم 

وعــظــيــم مــ�ــســوؤولــيــتــه عــلــى الــنــحــو الــذي 

اأ�سلفنا.

اأهمية  يـــدرك  اأن  الــمــعــلــم  عــلــى  اإّن 

م�سوؤوليته وح�سا�سية موقعه. واإذا ما اأردنا 

ت�سبيه المعقول بالمح�سو�ض، فاإن دور عامل 

دورًا  يبدو  قد  الحديدية  ال�سكك  ق�سبان 

هام�سيًا، غير اأّن حياة جميع ركاب القطار 

العامل  دّقة ويقظة هذا  تتوقف على مدى 

الذي اإذا غفل لحظة فاإن حياة العديد من 

الأبرياء �ستذهب �سحية غفلته.

هذه  بمثل  يحظى  الــمــعــلــم  دور  اإّن 

الأهمية، وعلى المعّلمين اأن يدركوا ذلك.

الأذكــــيــــاء  الــمــخــطــطــيــن  عــلــى  اإّن 

على  وا�سعة  قفزة  يحققوا  اأن  الماهرين 

الدرا�سية  الأجــواء  وترتيب  تنظيم  نطاق 

ومحتوى المناهج التعليمية وتن�سئة كوادر 

المعلمين ور�سم الخطوط المهمة والبارزة 

يتطلب  وهــذا  والتعليم،  التربية  هيئة  في 

ل  الموؤ�س�سة  نف�ض هذه  داخل  التعاون من 

من خارجها.

ال�سعبية  الــجــمــاهــيــر  مــ�ــســاعــر  اإّن 

فما  وجّيا�سة!  حارة  م�ساعر  هي  تجاههم 

التربية  اإّن م�سوؤولي وعنا�سر  ال�سبب؟  هو 

والتعليم يعملون الآن بجدٍّ واهتمام، ونحن 

عليهم  اأّن  نعتقد  ولكننا  عنهم،  را�ــســون 

حركتهم  في  التقدم  من  المزيد  اإحـــراز 

الهادفة.
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آداب ومستحبات

ال�سيد �سامي خ�سرا

املال ل�صدِّ احلاجة اأم للبطر

* فخ خطير
عامة  النا�ض  اأن  على  اثنان  يختلف  ل 

به،  ويتعلقون  جــمــًا،  حــبــًا  الــمــال  يحبون 

�سغيرهم  وفــقــيــرهــم،  غنّيهم 

وكــــبــــيــــرهــــم، مـــوؤمـــنـــهـــم 

هو  والــفــرق  وكافرهم. 

في كيفية التعامل مع 

للطاعة  المال:  هذا 

للخير  المع�سية،  اأو 

هلل  ــــر...  ــــس ــــ� ال اأو 

لل�سيطان  اأو  تــعــالــى 

ــم... وعــلــى كل  ــي ــرج ال

الأحــوال: المال فخ خطير 

اأهلك  وكم  دنياهم،  في  للنا�ض 

قوم  قارون من  يكن  األم  واأمم!  اأفراد  من 

مو�سى فبغى عليهم، واآتاه اهلل من الكنوز 

اأولي  بالع�سبة  لتنوء  مفاتحه  اإّن  {م��ا 

ين�سحه  األــم  77(؟  )الق�س�ض:  ال��ق��وة} 

قومه باأن ل يكون من الفرحين والنا�سين 

وكاأنه  فاأ�سّر على غروره  لالآخرة، 

اأهلك  قد  اهلل  اأن  يعلم  لم 

القرون  ــن  م قــبــلــه  ــن  م

قوة  منه  اأ�سّد  هو  من 

وكان  جمعًا،  واأكــثــر 

خ�سف  اأن  م�سيره 

ــــداره الأر�ـــض  بــه وب

{ف���م���ا ك�����ان ل����ه من 

ف���ئ���ة ي���ن�������س���رون���ه من 

من  ك���ان  وم���ا  اهلل،  دون 

المنت�سرين}؟!

التاريخ  في  الكبيرة  الروؤو�ض  من  وكم 

انحرفت اأو ا�ست�سلمت اأو تخاذلت اأو خانت 

المال  من  واأم�سك  غدًا،  الي�م  في  واذكر  مقت�سدًا،  ال�سراف  »دع 

بقدر �سرورتك، وقّدم الف�سل لي�م حاجتك. اأترج� اأن يعطيك اهلل اأجر 

المت�ا�سعين، واأنت عنده من المتكبرين؟ وتطمع، واأنت متمرغ في النعيم، 

تمنعه ال�سعيف والأرملة، اأن ي�جب لك ث�اب المت�سدقين؟ واإنما المرء 

مجزيٌّ بما اأ�سلف، وقادم على ما قّدم«)1(.
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اله�ام�س

. نهج البالغة، خطب الإمام علي )ع(، ج3، �ض19( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �ض316( 2)

. �سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، �ض337( 3)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �ض320( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �ض320( 5)

. نهج البالغة، خطب الإمام علي )ع(، ج4، �ض49( 6)

. من ل يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج4( 7)

وعقيدتها  وكــرامــتــهــا  �سرفها  بــاعــت  اأو 

من  بع�ض  اأو  المال،  من  حفنة  مقابل  في 

الدراهم والدنانير؟

وكما قد ي�ستعمل المال في الم�ساعدات 

ـــطـــاعـــات  والــــخــــيــــرات والــــمــــبــــرات وال

والمجاهدات...، كذلك يمكن اأن ي�ستعمل 

والفا�سدات  والمنكرات  المحرمات  في 

والماجنات والخليعات من الأعمال.

في  لبنان،  في  للو�سع  ب�سيطة  ونظرة 

الفكرة  هــذه  تو�سح  الأخــيــرة،  ال�سنوات 

وتثبتها تمامًا.

* الطمع الفقر الحا�سر      
كيفية  مــن  الــحــذر  ينبغي  هــنــا،  مــن 

حياتنا،  في  وا�ستعماله  المال  ا�ستغالل 

اآخرون،  وينتظر  الكثيرون،  �سقط  حيث 

ن�ساأل اهلل تعالى اأن ل نكون منهم.

»اإّن  قــولــه:   P اهلل  ر�ــســول  عــن  روي 

قبلكم  كــان  من  اأهلكا  والــدرهــم  الدينار 

.
)2(

وهما مهلكاكم«

ال�سيطان  »اإن   :Q ال�سادق  وعن 

اأعياه  فــاإذا  �سيء،  كل  في  اآدم  ابــن  يدير 

.
)3(

جثم له عند المال فاأخذ برقبته«

وكثير من النا�ض يطمع بما في اأيدي 

الآخـــريـــن. ويـــرافـــق ذلـــك ذل وخـــذلن 

يكون  ل  ــمــوؤمــن  وال تـــبـــرد...  ل  وحــاجــة 

 Q ال�سادق  عن  روي  حيث  كذلك، 

له  تكون  اأن  بالموؤمن  اأقبح  »ما  قال:  اأنه 

.
)4(

رغبٌة تذله«

وعندما �سئل Q عما يثبت الإيمان 

الورع، ثم �سئل عن الذي  العبد، قال:  في 

.
)5(

يخرجه منه، فقال: الطمع

البالغة  نهج  في   Q الأمير  وعن 

بروق  تحت  العقول،  م�سارع  »اأكثر  يقول: 

.
)6(

المطامع«

 P ـــى ر�ــســول اهلل ــم اإل ــده وجـــاء اأح

وطلب منه و�سية مخت�سرة حتى يحفظها 

مما  بالياأ�ض  بخم�ض:  »اأو�سيك   :P فقال 

الحا�سر،  الغنى  فاإنه  النا�ض،  اأيــدي  في 

واإياك والطمع، فاإنه الفقر الحا�سر، و�سّل 

�سالة مودع، واإياك وما تعتذر منه، واأحبَّ 

.
)7(

لأخيك ما تحّب لنف�سك«

آداب ومستحبات
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: * واقع فكري � ثقافي متردٍّ
والثقافي  الــفــكــري  الــواقــع  جهة  مــن 

ب�سبب  الت�سمم  اأ�ــســابــهــا  فــقــد  لــالأمــة، 

اأمية،  بني  لحكام  ال�سرطانية  الممار�سة 

ــث، اإلـــى  ــحــدي بــــدءًا مـــن مــنــع تـــدويـــن ال

روايــات   فــي   والــد�ــض  الــكــذب  اختالقهم 

الــقــدرة  اأن  لـــدرجـــة   ،Pاهلل ر�ـــســـول 

وال�سقيم  ال�سحيح  بين  التمييز  على 

الأخبار  كتب  وهــذه  جــدًا.  �سعبة  �سارت 

اإذ  نقول،  ما  على  �ساهد  خير  والأحاديث 

عن  يزيد  مــا  روايـــة  للبع�ض  يتاأتى  كيف 

 Pاهلل ر�سول  عن  حديث  األــف  ثالثين 

ولم ي�سحبه اإل اأ�سهرًاً قالئل، و�سوًل اإلى 

الق�س�ض  ن�سرت  التي  اليهودية  ــدي  الأي

 – رواهـــا  وقــد  الإ�سرائيلية  والحكايات 

اهلل ر�سول  �سحبة  يدعي  من   - لالأ�سف 

ت�ساف  المثقلة  الــثــقــافــة  وهـــذه   .P

خطورة  اأقـــل  لي�ست  اأخـــرى  عــوامــل  اإلـــى 

مما ذكـــر، كــتــداخــل الــثــقــافــات الأخـــرى 

اإلى  اأدى  مما  الترجمة،  حركة  وتن�سيط 

ت�سوي�ض كبير في بع�ض اأذهان الم�سلمين. 

ولذلك، اأفرزت هذه الوقائع فرقًا وتيارات 

الواقع  مهددة  منحرفة،  متناق�سة  فكرية 

ال�سراعات  ب�سبب  للم�سلمين  الجتماعي 

ببع�سهم  الأمر  و�سل  حتى  والختالفات، 

لعتناق الزندقة والإلحاد.

مناسبة

 Qقيادة االإمام ال�صادق

اإرث النبوة واالإمامة

ال�سيخ تامر حممد حمزة

م�سيرته   Qال�سادق محمد  ب��ن  جعفر  الإم���ام  وا���س��ل  لقد 

اأ�سا�س ال�لية والإمامة على  الر�سالية، ومار�س قيادته التي تق�م على 

الأمة بدرجة ل يرقى اإليها الطير وينحدر عنها ال�سيل، وبروحية النب�ة، 

فكان هاديًا من العمى، ومنقذًا من ال�سالة، معتمدًا على ما عنده من اإرث 

النب�ة والإمامة، غير متخلف ول مختلف عن �سيرة الر�س�لP و�سيرة 

.Rاآبائه واأجداده الأطهار

النظام  تبدل  بلحاظ  مف�سلية  فترة  في   Qال�سادق الإم��ام  عا�س 

برمته وتح�له من نظام اأم�ي فا�سد اإلى نظام عبا�سي اأكثر ف�سادًا، وهكذا 

مما  الآخرين،  عن  وتذهلهم  �سيء  كل  عن  النظامين  اأرباب  ت�سغل  اأج�اء 

�ساهم و�ساعد الإمام Q في خدمة الهدف.
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* قيادة الإمام ال�لئية متعددة 
ومتن�عة:

جعفر  الإمــــــام  اإن  الـــقـــول  ويــمــكــن 

واحـــد  مــجــتــمــع  اإمـــــام   Qال�سادق

ظاهرًا، ومجتمعات متناق�سة باطنًا، بما 

م�سمومة  اأفكار  من  المجتمع  هذا  يحمل 

ومن  الغلو،  اإلــى  الزندقة  فمن  متنوعة، 

اإلى  اإلى الأ�سعرية، ومن غيرها  العتزال 

غيرها.

قيادته  مار�ض  الإمــام  اأن  نجد  ــذا،  ول

�سمن  الأمة  على  الولئية 

الأدوار والأ�ساليب التالية:

اأهمها  وه����ي  اأواًل:   �

جامعة  ب��ن��اء  و���س��ن��ام��ه��ا: 

 .Qاأهل البيت

ــفــرق  ال ــار  ــس ــ� ــت ان اإن 

ــاعــرة  ــس والأ� كالمعتزلة 

والزيدية،  والكي�سانية 

واخـــــــتـــــــراق الــــزنــــدقــــة 

ـــالمـــي  ـــس ــمــجــتــمــع الإ� ــل ل

الغلو  ظهور  مــن  نتج  ومــا 

اإلى  اأدى  الفرق،  من  ذلــك  وغير  والـــراأي 

�سياغة جديدة لفهم الر�سالة على م�ستوى 

القراآن والحديث والفقه، حتى اأ�ساب هذا 

دينه وعقائده،  اأ�سول  المجتمع في  الوباء 

والنحراف  للفكر  الحقيقي  التيه  وكــان 

ت�سدى  وقد  والعملي.  ال�سلوكي  وال�سالل 

وحكمة  ــدقــة  ب  Qال�سادق الإمـــــام 

اأن  اأناة. ولأجل  وحنكة لمعالجة ذلك بكل 

الإ�سالح  على  وقـــادرة  كبيرة  قــوة  ي�سكل 

جده  ر�سالة  اأ�سالة  ــى  اإل الأمـــور  واإعـــادة 

التي  الإ�سالمية  الجامعة  طّور   ،Pمحمد

اأر�سى قواعدها الإمام الباقرQ، وقد 

ه واهتمامه. اأعطاها ُجلَّ همِّ

خ�سائ�سها وميزاتها:

منها،  تخرج  الــذي  الكبير  العدد  ـ   1
حتى بلغ اأكثر من اأربعة اآلف عالم.

الفرق،  كــل  اأمـــام  الجامعة  فتح  ـ   2
يد  على  حنيفة  اأبــي  تتلمذ  لذلك  وي�سهد 

.Qالإمام جعفر ال�سادق

�سواء  والعلوم،  الفنون  في  التنوع  ـ   3
مجالت  وفـــي  عــلــمــيــة،  اأو  ديــنــيــة  كــانــت 

والطب،  كالفلك،  متعددة 

والفيزياء،  والــكــيــمــيــاء، 

والنبات، والحيوان.

4 ـ ا�ستقالليتها وعدم 
تبعيتها لأي نظام �سيا�سي 

راأ�سها  عــلــى  اإذ  فــا�ــســد، 

الفكر المحمدي الأ�سيل.

الفكري،  الــعــمــق  ـ   5
مجال  فــي  يتجلى  وهـــذا 

تخرجوا  الــذيــن  الــطــالب 

اأي  على  تفوقوا  وقد  منها 

خ�سم ناظروه.

6 ـ لم تخّرج علماء فح�سب، بل اأقيمت 
قم  فــي  منت�سرة  حـــوزات  �سفافها  على 

ي والكوفة وبغداد واأهواز وم�سر. والرَّ

وتطويره  الإ�ــســالمــي  الفكر  نماء  ـ   7
لمواجهة كل الأفكار والمدار�ض المنحرفة 

في   Pالأنبياء خاتم  لر�سالة  و�سمانة 

الم�ستقبل.

وا�سح  وهــذا  العلمي،  التخ�س�ض  ـ   8
بلحاظ  تنوعوا  الذين  الطالب  خالل  من 

ما يحملون من علوم.

مناسبة

 Q عا�ش الإمام ال�صادق

في فترة مف�صلية من نظام 

اأموي فا�صد اإلى نظام 

عبا�صي اأكثر ف�صاداً.
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� ثانياً: بناء اأفراد �سالحين

 Qال�سادق الإمـــــام  اهــتــم  لــقــد 

م�سوؤولية  ليتحّملوا  �سالحين،  اأفراد  ببناء 

خطيرة وكبيرة، األ وهي تجذير خط اأهل 

وقد  الإ�سالمية.  ــة  الأم في   Qالبيت

في  عملهم  اأ�ساليب  ونّظم  عليهم  اأ�سرف 

بحيث  الم�ست�سري،  النــحــراف  مواجهة 

والتغيير  العمل  في  مترابطة  كتلة  جعلهم 

تغيير  اإلــى  تــوؤدي  �سالحة  اأر�سية  واإعــداد 

الواقع الفا�سد على المدى القريب.

مجموعة  ه��ك��ذا  اإي��ج��اد  اأنَّ  يخفى  ال 

كبيرة من االأفراد في و�سط االأمة يوؤدي 

اإلى اأمور:

1 ـ الحفاظ على وحدة الأمة.
ـ  ا�ستقطاب الأفــراد الآخرين، مما   2
بالإمام،  المرتبطين  الأفراد  دائرة  يو�سع 

وهذا ي�سهل عملية التغيير.

ـ تغيير الواقع ال�سيا�سي المنحرف،   3
عن  ال�سحام  زيــد  رواه  ما  لذلك  وي�سهد 

الإمام من حديٍث ي�سكل بحد ذاته مدر�سة 

في الآداب والأخالق وال�سلوك.

»اإقراأ  اهلل  عبد  اأبو  لي  قال  قال:  فقد 

وياأخذ  منهم  يطيعني  اأنــه  تــرى  من  على 

عز  اهلل  بتقوى  واأو�سيكم  ال�سالم،  بقولي 

ـــورع فــي دينكم، والإجــتــهــاد هلل  وجــل وال

وطول  الأمــانــة،  واأداء  الحديث،  و�ــســدق 

جاء  فبهذا  الــجــوار.  وح�سن  الــ�ــســجــود، 

محمد P، واأدوا الأمانة اإلى من ائتمنكم 

 P فــاإنَّ ر�سول اهلل  اأو فاجرًا،  بــّرًا  عليها 

لوا  �سِ والمخيط.  الخيط  بــاأداء  ياأمر  كان 

وعودوا  جنائزهم،  وا�سهدوا  ع�سائركم، 

جل  الرَّ فــاإن  حقوقهم،  واأّدوا  مر�ساهم، 

الحديث  و�سدق  دينه  في  ورع  اإذا  منكم 

واأّدى الأمانة وح�سن خلقه مع النا�ض، قيل 

.
)1(

هذا جعفري«

التحّلي  عــلــى  يحثهم  دائـــمـــًا  وكــــان 

ب�سفات تميزهم عن اأي فرد في المجتمع، 

بل ارتقى بهم اإلى م�ستوى القدوة الح�سنة 

واأراد لهم اأن يكونوا المثل الأعلى للنا�ض.

وال�سامل  ال���ع���ام  االن���ف���ت���اح  ث���ال���ث���اً:   �

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ط��وائ��ف وع��ل��ى اختالف 

اتجاهاتها الفكرية وال�سيا�سية.

يغلق  ولم  نف�سه  الإمــام على  ينغلق  لم 

الباب اأمام من خالفه، بل التقى بالجميع 

وقد ناق�سهم وحاورهم وكالًّ بلغته الفكرية 

وال�سيا�سية والعقائدية، فهو الذي حاورهم 
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الحكومات  �ــســرعــيــة  عـــدم  لــهــم  واأثـــبـــت 

ــرجــوع اإلــيــهــم، كما  م ال الــفــا�ــســدة، وحـــرَّ

موؤمنًا  قّدم  موؤمن  )اأيُّما  الرواية  في  جاء 

جائٍر  �سلطاٍن  اأو  قا�ٍض  اإلى  خ�سومة،  في 

بغير حكم اهلل، فقد �سركه  فق�سى عليه  

. وفي المقابل، كان يطرح لهم 
)2(

في الإثم(

خالل  من  الم�ستقيمة  ال�سيا�سية  ال�سيغة 

يدل  كما  والإمــامــة،  الــوليــة  موقع  تبيان 

للمعتزلة  الروحي  الموقع  مع  حــواره  عليه 

بقوله  الإمــام  خاطبه  اإذ  عبيد،  بن  عمرو 

ـــة  اأنَّ الأمَّ لــو  ــا عــمــرو،  )ي

قلَّدتك اأمرها فملكته بغير 

قتال ول موؤونة، فقيل لك: 

كنت  من  �سئت،  من  ها  ولِّ

؟( الحديث.
)3(

تولِّي

كان  ثالثة،  جهة  وفــي 

الكفر  حـــركـــة  ــض  ــ� ــاق ــن ي

يتبيَّن  كــمــا  والإلــــحــــاد، 

لأحد  مناق�سته  من  ذلــك 

�ساكر  اأبـــــي  اأقـــطـــابـــهـــا، 

الدي�ساني ولعدة مرات، حتى اأعلن توبته 

والبراءة مما كان يعتقد به.

الآخرين  الفقهاء  مــع  حــالــه  وهــكــذا 

المنهج  لهم  مًا  مقدِّ معه،  يختلفون  الذين 

لأبان  قال  كما  ال�سريعة،  لفهم  ال�سحيح 

محق  قي�ست  اإذا  ال�سنة  اإنَّ  اأبــــان،  ــا  )ي

.
)4(

الدين(

التي  الأ�ــســالــيــب  جملة  مــن  رابـــعـــًا:  ـ 

 Q ال�سادق  جعفر  الإمــام  اعتمدها 

تقوية الخط الثوري والجهادي في اأو�ساط 

ة، من خالل التركيز على كل ما يتعلق  الأمَّ

بالإمام الح�سين Q، وكذلك من خالل 

تاأييده لثورة عّمه زيد بن علي واأ�سباهها، 

 ،Q الكاظم  مو�سى  الإمــام  روى  فقد 

يقول )رحــم اهلل عمي  اأبــي  �سمعت  قــال: 

زيدًا.... لقد ا�ست�سارني في خروجه......(

، وقد قال 
)6(

 واأي�سًا قد بكى عليه الإمام
)5(

تلك  في  )اأ�سركني اهلل  ي�سار  بن  للف�سيل 

 - واهلل  م�سى-  الــدمــاء، 

زيد عمي واأ�سحابه �سهداء 

مثل ما م�سى عليه علي بن 

بل    ،
)7(

Qطالب اأبــي 

دفع اإلى عبد الرحمن بن 

واأمره  دينار  األــف  �سيابة 

من  عيال  في  يق�سمها  اأن 

 .
)8(

اأ�سيب مع زيد بن علي

وكــذلــك كــلَّــف اأيــ�ــســًا من 

ال�سهداء  عوائل  يح�سي 

ع المال عليهم. ويوزِّ

اإليها  ت�ساف  وربما  اأربعة،  اأدوار  هذه 

�سلكه  الـــذي  الــخــط  لنا  لت�سكل  اأخــــرى، 

قيادته  ل�ستمرار   Q ال�سادق  الإمــام 

الخط  بهذا  والعمل  ــة،  الأمَّ في  المباركة 

ن�سل  حتى  والت�سبر  ال�سبر  اإلــى  يحتاج 

اإلى �ساطئ الأمان بظهور اإمام دولة العدل 

الإلهي في الأر�ض اأرواحنا فداه.

اله�ام�س

 ، و�سائل ال�سيعة، ج12، بـــاب 5، ح2، واأ�سول الكافي، ج2، �ض464( 1)

ح5.

. و�سائل ال�سيعة، ج27، باب 13، ح5( 2)

. بحار الأنوار، ج47، �ض 213( 3)

.  بحار الأنوار، ج104، �ض 405( 4)

.  بحار الأنوار، ج46، �ض174( 5)

. بحار الأنوار، ج46، �ض201( 6)

 . اأمالي ال�سدوق، �ض 286( 7)

. اأمالي ال�سدوق، �ض275( 8)

اإن الرَّجل منكم اإذا ورع 

في دينه و�صدق الحديث 

واأّدى الأمانة وح�صن 

خلقه مع النا�ش، قيل 

هذا جعفري.
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.. ك�سجرة طيبة، كانت نابتًة هناك، 

فوق الأر�ض التي �سربت روحه ودمه.

اإلى الموقع الذي اأطلق فيه ر�سا�سه 

اآخـــر خلجة  اإخــال�ــســه هلل حــتــى  وكـــل 

قلب، م�ست وقافلة من الأمهات، كّلهن 

كالهرم  كانت  وهــي  مهيبات،  اآ�ــســراٌت 

ال�سكر  وكل  ال�سبر  كل  يخت�سر  الــذي 

هلل.

�سجدت فوق الجبل، ُتالم�ض ترابه، 

�سوكه وورده. وفي عينيها ي�سيء �سريط 

َيِغْب.  ولــم  �سريعًا  انتهى  ــذي  ال عمره 

�سّلى وجدان  ومعها  الجبل،  فوق  �سّلت 

طفح فيه ال�سوق، فما عاد يهداأ.

تدندن و�سوتها يرحل مع �سنين غير 

كثيرة من عمره.. تلّونت بدٍم ورياحين.

وَيْدُفق من وجهها نهر العاطفة..

هي الأم ول كلمة زائدة..

على  بيدها  تمر  مرهفة..  هي  كم 

التراب فكاأنما تمر بيدها على �َسْعره..

وجهه  تلمح  لكاأنما  للع�سب  وتبت�سم 

الَح�سن.. وتعانق بقعة العروج الجميل، 

والروح  الأخ�سر،  ج�سده  تعانق  لكاأنما 

المنّعمة في الأعلى..

كم هي مهيبة.. تحفر عيناها بعيدًا 

اأن  يــحــاول  يمتد..  ــود  ــس الأ� ومنديلها 

يالم�ض كل الربى والوديان التي لطالما 

اأتاها في الليالي مقاومًا.. ولم يفارقها 

اإل �سهيدًا.

واقفة.. تبحث في كل لحظاته وكل 

�ساعاته.. والدمع ل ين�سب من عينيها.. 

والدمُع فيه �سيء غير ال�سوق والحنين.. 

فيه الحكاية التي تخت�سر اآخر ليلة كان 

ووليدها  الغالي  حبيبها  »مهدي«  فيها 

في المنزل.

كان الليل بعد المنت�سف، الكل نائم 

والدار خافت الإنارة.. ول �سوت..

وا�ستفاقت هي على هم�ٍض واأنين.

قامت تتفّقده في اأنحاء البيت..

غرفة  من  هناك  من  ال�سوت  كــان 

»مهدي«

المو�سد  الــبــاب  وفتحت  اقــتــربــت 

كان  الــ�ــســّر..  وتفهم  الحكاية  لتعرف 

تسابيح شهادة

زائرة اجلبل

ندى بنجك
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يناجي  �ــســجــود  حـــالـــة  فـــي  ـــدي«  ـــه »م

ويتهّجد..

اختلج  وقــد  الــفــور  على  فتراجعت 

اأكثر  تجّليات  فيه  الذي  للم�سهد  قلبها 

من حكاية قيام واأداء ل�سالة الليل..

عمره  البكر..  ولدها  »مهدي«  هذا 

العمر  �سمعة  الع�سرين..  يتجاوز  ل 

وطعم الفرح في حياتها.. والمدلل في 

الدنيا  اآفاق  كل �ساعاته.. جامعيٌّ وكل 

ي�سكن  الــذي  ما  مفتوحة..  عينيه  في 

يكون  ل  بينهم  ُوِجـــَد  اإن  ويجعله  فيه 

معهم؟

هي اأيام قليلة..

وو�سلهم كل �سيء..

ــمــاٌت قــلــيــلــة �ــســّمــنــهــا »مــهــدي«  كــل

في  �سهادة  ارزقــنــي  »اللهم  و�سيته.. 

�سبيلك مثل �سيدي ومولي اأبي عبد اهلل 

الح�سين«..

.. ا�ستح�سرت ذلك.. وعادت لتدمع 

وتتمتم: »اللهم تقبل منا هذا القربان«.. 

وت�سجد فوق التراب الذي ا�ستّم دمه من 

جديد..
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1 � الطرق وال�س�ارع

اأ � تعريف الطريق:

الطريق هو ال�سبيل، وهو الذي يّتخذه 

وهو  ونــحــوه.  لــمــرورهــم  �سبياًل  الــنــا�ــض 

نوعان:

الأّول: الطريق العام، وُي�سّمى بالنافذ، 

اأو بال�سارع العام.

الثاني: الطريق الخا�ّض، وُي�سّمى بغير 

النافذ، وهو الذي ل ُي�سلك منه اإلى طريق 

بالدور  الثالثة  بجوانبه  اأحيط  بل  اآخــر، 

والحيطان والجدران، وُي�سّمى بـ الدريبة.

ب � حكم الطريق العام:

عاّمة  ل�ستطراق  معّد  العام  الطريق 

فيه  ــرّدد  ــت ال الأ�ــســلــّيــة  ومنفعته  الــنــا�ــض. 

التي  والآلّيات  للم�ساة  والإيــاب،  بالذهاب 

تتحّملها الطريق.

محبو�ض  النافذ  العام  الطريق  وهــذا 

على كاّفة النا�ض، ويجوز للجميع النتفاع به 

بالمرور، من دون ترجيح لأحد على اآخر، 

ول يجوز منع اأحد من ال�ستفادة من هذا 

ال�سير،  تنظيم  نعم، ل مانع من  الطريق. 

والمرج(،  )الهرج  الفو�سى  تزول  بحيث 

�سير  لقانون  العام  النظام  التزام  ويجب 

الآلّيات.

الطريق  ف���ي  ال�����س��ّي��ارات  اإي���ق���اف   � ج 

العام:

الطريق  على  الــ�ــســّيــارات  اإيــقــاف  اإّن 

النافذ فيه �سورتان:

و�سيعة  الــطــرقــات  تــكــون  اأن  الأولــــى: 

ال�سّيارات  اإيــقــاف  ي�سّر  ل  بحيث  جـــّدًا، 

فقه الولي

اأحكام امل�صرتكات: 

الطرقات واالأر�صفة

ال�سيخ علي حجازي

الم�ستركات بين النا�س ن�عان: الأّول: ما يخت�َس ببع�س النا�س. 

الثاني: غير مخت�ّس بفريق خا�ّس، بل ه� عام والنا�س فيها مت�ساوون.

الماء،  رئي�سة:  ثاثة  اإل��ى  اإرجاعها  يمكن  عناوين،  والم�ستركات 

والأر�سفة،  وال�س�ارع  الطرق  منها:  اأن�اع،  والمنافع  والمنافع.  والمعادن، 

ومقاعد الأ�س�اق، والم�ساجد والم�ساهد الم�سّرفة، والمدار�س الم�ق�فة، 

والرباطات )اأي: الم�ا�سع المبنّية ل�سكنى الفقراء(. والكام عن اأحكام 

بع�س الم�ستركات.
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في  فيجوز  يزاحمهم،  ول  بالماّرة  فيها 

هذه الحالة اإيقاف ال�سّيارات بما ل يزاحم 

الماّرة. ومع المزاحمة، فالأولوّية للماّرة.

و�سيعة  الطرقات  تكون  ل  اأن  الثانية: 

فيها  ال�سّيارات  اإيقاف  ي�سّر  بحيث  جّدًا، 

اإيقاف  يــجــوز  ويــزاحــمــهــم فــال  بــالــمــاّرة 

ال�سّيارات فيها.

والخال�سة: اإذا اأ�سّر اإيقاف ال�سّيارات 

وزاحمهم، فال  بالماّرة  العاّم  الطريق  في 

ما  فيجوز،  الماّرة  يزاحم  لم  واإن  يجوز. 

للنظام  مخالفًا  يكن  لــم 

الهرج  اإلــى  ومــوؤّديــًا  العام 

والمرج.

ال�سّيارات  وق���وف   � د 

الموؤّقت:

ــــاف  ــــق اإي ــــجــــوز  ي ل 

الطريق  فــي  ــارات  ــّي ــ�ــس ال

يزاحم  كـــان  اإذا  الــعــام 

الماّرة، ولكن يجوز اإيقاف 

اأو  راكــب  ــزال  لإن ال�سّيارة 

به  باأ�ض  ول  ذلك،  من  مانع  فال  اإ�سعاده، 

اأو  بالمارة  الإ�سرار  حّد  اإلى  ي�سل  لم  ما 

ا�ستلزام مف�سدة اأخرى.

ه� � البناء في الطرق العاّمة:

ل يجوز بناء الدّكان اأو الكوخ اأو حفر 

العاّمة،  الطرق  في  ذلك  �سابه  ما  اأو  بئر 

كما ل يجوز بناء البيت وما �ساكل، وبع�ض 

العام  الطريق  من  جــزءًا  ياأخذون  النا�ض 

حرام  وهــذا  محاّلتهم،  اأو  بيوتهم  لأجــل 

غير جائز.

و � البنى التحتّية:

يجوز حفر بالوعة في الطريق ليجتمع 

فيها ماء المطر وغيره؛ لكون هذه البالوعة 

من م�سالح الطريق ومرافقه، ولكن يجب 

اإغالقها بحيث ُيحفظ حّق النا�ض بالمرور. 

كما ويجوز حفر �سرداب اأو نفق اأو ما �سابه 

ذلك تحت الطريق لأجل الماء والكهرباء 

ّحي،  ال�سّ ال�سرف  ومــجــاري  والتليفون 

الأ�سا�ض  اإحكام  ب�سرط  ذلك،  �ساكل  وما 

النق�ض  من  معه  يوؤمن  بحيث  وال�سقف، 

والخ�سف.

ز � غر�س االأ�سجار:

الأ�سجار  غــر�ــض  اإّن 

فـــي الـــطـــرق الـــعـــاّمـــة له 

�سورتان:

كـــان  اإذا  ـــــــــى:  الأول

ل  بحيث  و�سيعًا  الطريق 

منفعة  الغر�ض  مــع  تفوت 

بـــالـــمـــرور، جاز  ــض  ــا� ــن ال

غــر�ــض الأ�ــســجــار بــمــا ل 

ي�سّر بالمرور.

وكان  �سّيقًا  الطريق  كان  اإذا  الثانية: 

يجوز  فال  بالماّرة،  ي�سّر  الأ�سجار  غر�ض 

الأولوّية  لأّن  الطريق؛  في  الأ�سجار  غر�ض 

مع المزاحمة هي للماّرة.

ال��ج��ل��و���س ون��ح��وه ف��ي الطريق   � ح��� 

العام:

الطرق  فــي  النتفاع  اأحــد  لكّل  يجوز 

ل  اأن  ب�سرط  والــنــوم،  بالجلو�ض  العاّمة 

ومع  عليهم،  ي�سّيق  ول  ــمــاّرة  ال يــزاحــم 

فقه الولي

ل يجوز اإيقاف 

ال�صّيارات في الطريق 

العاّم اإذا اأ�صر بالماّرة 

وزاحمهم.
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التزاحم تكون الأولوّية للماّرة.

الــجــلــو�ــض غير  جــــواز  فـــي  فـــرق  ول 

المزاحم للماّرة بين ما اإذا كان لال�ستراحة 

اأو النزهة، ب�سرط اأن يجل�ض في الموا�سع 

ولو  الماّرة.  على  ي�سّيق  ل  حّتى  المّت�سعة 

جل�ض بدون اإ�سرار، فال يجوز لأحد منعه 

اأو اإزعاجه لأجل اأن ين�سرف.

ط � الجلو�س للعمل:

له  العام  الطريق  في  للعمل  الجلو�ض 

�سورتان:

بالماّرة  ــّرًا  مــ�ــس كـــان  اإذا  الأّولــــــى: 

للعمل  الجلو�ض  يجوز  فال  لهم،  ومزاحمًا 

اأو لغيره.

جّدًا  و�سيعًا  الطريق  كان  اإذا  الثانية: 

بحيث ل يكون الجلو�ض لإجراء المعامالت 

فيجوز.  لهم،  مزاحمًا  ول  بالماّرة  م�سّرًا 

نعم، لو ُمنع من ذلك حفظًا للنظام العام، 

قوانين  ، فمتابعة  الجلو�ض  فال يجوز هذا 

الدولة واجبة 

ي � التظّلل للجال�س:

اأن يظّلل على  للمعاملة  للجال�ض  يجوز 

مو�سع جلو�سه بما ل ي�سّر بالماّرة، فيجوز 

التظّلل بثوب اأو ح�سير وما �ساكل. ولكن، 

ل يجوز بناء كوخ اأو �سقف اأو نحوهما في 

الطريق، حّتى لو لم يكن م�سّرًا بالماّرة.

النافذ  غ���ي���ر  ال����ط����ري����ق  ح���ك���م   � ك 

)الدريبة(:

ذات  الدور  لأرباب  ملك  الطريق  هذا 

الأبواب المفتوحة اإلى الطريق، واأّما الدور 

التي تّتجه جدرانها نحو هذا الطريق، فال 

�ساأن لأ�سحابها بهذا الطريق، ول يملكون 

منها �سيئًا.

اإغالقه،  الطريق  هذا  لماّلك  ويجوز 

لغيرهم  يجوز  ول  بينهم،  تق�سيمه  ويجوز 
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اإّل  الخا�ّض  الطريق  هــذا  في  الت�سّرف 

باإذن من يعتبر اإذنه من الماّلك.

الطريق  اإلـــى  داره  حــائــط  كــان  ومــن 

اإلى هذا  الخا�ّض ل يجوز له اأن يفتح بابًا 

الطريق اإّل باإذن اأرباب الطريق، نعم يجوز 

له فتح �سّباك اإليه.

بين  ال���خ���ا����س  ال���ط���ري���ق  ت���وزي���ع   � ل 

ماّلكه:

الطريق  في  ال�سركاء  جميع  ي�سترك 

منتهى  اإلــى  الطريق  اأّول  مــن  الخا�ض 

الأولى  الدار  وبعد  الأولى،  الدار  جدار 

عالقة  الأولـــى  ــدار  ال ل�ساحب  يعود  ل 

الباقون  وي�سترك  الطريق،  بباقي  ملك 

جدار  منتهى  لـــى  اإ الأولــــى  ـــدار  ال بــعــد 

�ساحب  يملك  ل  وبعده  الثانية،  الــدار 

الطريق،  باقي  من  �سيئًا  الثانية  الدار 

وهكذا.

2 � الأر�سفة

اأ � حكم االأر�سفة العاّمة:

الم�ساة،  ل�ــســتــفــادة  ــفــة  الأر�ــس ــعــّد  ُت

والنا�ض فيها �سرع �سواء، بمعنى اأّنه يجوز 

ول  للمرور،  بالأر�سفة  النتفاع  اأحــد  لكّل 

النتفاع  مــن  غيره  يمنع  اأن  ــد  لأح يجوز 

بها. وحكم الجلو�ض على الأر�سفة والنوم 

قريب  هو  ذلك  ونحو  المعامالت  واإجــراء 

اإن  ذلك  فيجوز  العاّمة،  الطرق  حكم  من 

لم يكن م�سّرًا ومزاحمًا للم�ساة، ول يجوز 

ذلك.  ونحو  محّل  اأو  لكوخ  عليها  البناء 

يتبع  الأر�سفة  الأ�سجار على  وحكم غر�ض 

الت�سييق على الماّرة وعدمه، فمع الت�سييق 

يحرم، ومع عدمه ل يحرم، على التف�سيل 

المتقّدم في الطرق العاّمة.

فقه الولي
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الملف
يف النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياه

احرتام النظام �صلوك يف جوهر االإ�صالم

د. علي الحاج ح�سن

كلها لكم ال تف�صدوها!

اإعداد: خديجة زلزلي

القوانني العامة بني املواطن والدولة

تحقيق: لنا العزير

اإحرتام القوانني... نح�صد ما نزرع

تحقيق: هبة ي��سف عبا�س

احلاج حممد اخلن�صا:

االإمناء البلدي يف خدمة �صعب املقاومة واأهلها

ح�ار: ج�مانة عبد ال�ساتر

حق للمواطن... ولكن

مقابلة مع النائب نّوار ال�صاحلي

ح�ار: عدي الم��س�ي
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احترام النظام 

�صلوك يف جوهر االإ�صالم

د. علي احلاج ح�سن

اإن الحديث عن ق�س�س العلماء وت�جهاتهم في خ�س��س النظام العام، 

بنا  تع�د  حياة  وطريقة  و�سل�ك  واعتقاد  فكر  عن  حديث  ال�اقع  في  ه� 

القدوة  م�ا�سع  ي�سكل�ن  الذين  واإلى  الحقيقية،  النماذج  اإلى  مبا�سر  ب�سكل 

للب�سرية في حياتها، بالأخ�س في تلك الق�سايا التي تتعلق بالنظام العام.

واإذا كان المق�س�د من النظام العام ه� مجم�عة الأم�ر التي هي محل اهتمام 

عند الجميع، اأي جميع الأفراد الذين يعي�س�ن �س�يًا ويتاق�ن على مجم�عة 

من الم�سالح التي يجب اأن يلعب كل �سخ�س دوره الخا�س بها لتنظيم حياة 

الآخرين، اأو اأن ينتهي ويرتدع ويمتنع عن ق�سايا من اأجل عدم اإلحاق ال�سرر 

بالآخرين اأي�سًا، فلعل اأ�سهر اأمثلة على م�سائل النظام العام الأم�ر المتعلقة 

والأ�س�اق...  والطرقات  عم�مي،  جانب  لها  التي  والق�سايا  الدولة،  باأم�ال 

وما ي�سبهها من الأم�ر.

ولعل قراءة �سريعة لخلفيات ودوافع الحفاظ على النظام العام، تخل�س اإلى 

اأن النظام ق�سية عامة م�ج�دة في ج�هر الدين الإ�سامي، الذي يهدف في 

الأ�سا�س اإلى بناء المجتمع والتحرك به نح� الرقي.

الملف

* الإمام علي نم�ذج وقدوة:
 R الأئــمــة الأطــهــار  ت�سكل حــيــاة 

به،  القتداء  يجب  الــذي  الأبــرز  النموذج 

لحقيقة  الواقعي  التجلي  منها  ن�ستلهم  اإذ 

نقراأ  األم  العامة.  الق�سايا  على  الحفاظ 

عن الإمام اأمير الموؤمنين Q اأنه كان 

يرف�ض اأن ي�سعل �سمعة بيت المال عندما 

ل يكون من�سغاًل بالعمل فيه؟ وهذه الأمور 

لي�ست ق�س�سًا ول حكايا، بل هي روح الفكر 

الذي حاول المع�سومون R اأن ينقلوه 

لالآخرين، ونفهم منها لزوم الحفاظ على 

النظام العام وعدم التهاون فيه.

مليئة   R المع�سومين  حياة  اإن 

النظام  م�ساألة  فــي  ــارزة  ــب ال بالم�ساهد 

في النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياه
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العام، فقد ورد عن النبي P اأنه قال: »َمرَّ 

ب �ساحبه، ثم َمرَّ  عي�سى بن مريم بقبر يعذَّ

به من قابل فاإذا هو لي�ض يعذب، فقال: يا 

رب مررت بهذا القبر عام اأول وهو يعذب 

ومررت به العام وهو لي�ض يعذب، فاأوحى 

يا  اإلــيــه:  جالله  جــلَّ  اهلل 

روح اهلل، قد اأدرك له ولد 

طريقًا  فاأ�سلح  �ــســالــح، 

واآوى يتيمًا فغفرت له بما 

.
)1(

عمل ابنه«

* العلماء والنظام 
العام:

االإم�����������������������������������������������������������ام 

احترام  الخميني}: 

النظام باالأفعال:

لعل حياة الإمــام روح 

بالمنا�سبات  مليئة  الخميني}  اهلل 

التي �سدد فيها على وجوب مراعاة النظام 

العام، وعدم ا�ستغالل اأموال الدولة وحقوق 

النا�ض... وهناك الكثير من الق�سايا التي 

يمار�ض  كــان  الإمام}  اأن  منها  نفهم 

فقد  حقيقته،  على  العام  النظام  مراعاة 

في  ـــوده  وج ــاء  ــن اأث الإمام}  اأن  روي 

باري�ض دعاه الأخوة اإلى طعام حيث ذبحوا 

يمنع  والقانون  اإقامته،  مكان  في  خروفًا 

اإنني  فقال:  الم�سلخ،  خارج  الحيوان  ذبح 

اأتــنــاول من هــذا اللحم  ل 

خرقًا  ذبحه   كــان  طالما 

اأن  من  بالرغم  للقانون، 

المكان  ذلــك  في  النظام 

.
)2(

لم يكن اإ�سالميًا

الإمـــام  »اأن   
)3(

وذكـــــر

يرتكب  لم  الخميني} 

التي  ـــة  ـــدول ال اأر�ـــــض  فـــي 

ت�سيفه ما يخالف قوانينها، 

م�سوؤوليته  ــن  ع حـــاد  ول 

القانونية والإن�سانية«.

وهنا ن�سير اإلى النقاط التالية:

الإمام}  و�ــســايــا  اأكــثــر  كــانــت  ـ  اأ 

م�ساعدة  حول  تتمحور  النظام  لم�سوؤولي 

اأ�سحاب  �سفات  عن  والتنزه  المحتاجين 

الق�سور، وكان يعتقد اأن الدولة والموظفين 

الإمام الخميني} 

لم يرتكب في اأر�ش 

الدولة التي ت�صيفه ما 

يخالف قوانينها
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والمدراء هم خدم لل�سعب، فال يحق لأحد 

من هوؤلء اأن ياأخذ اأكثر من عامة النا�ض. 

وكان الإمام الخميني} ي�سدد على اأن 

حياة القائد يجب اأن تكون م�ساوية لحياة 

.
)4(

اأبناء طبقات المجتمع العاديين

لقد كان الإمام الخميني طوال الفترة 

يعي�ض  الأ�سرف  النجف  في  ق�ساها  التي 

بيوت  �سائر  مثل  متوا�سع  قديم  منزل  في 

النا�ض العاديين. لم يكن الإمام قد داخله 

الحار  النجف  لــهــواء  النف�سي  ــاح  ــي الرت

ــظــرًا  والــــجــــاف وذلـــــك ن

لتقدمه في ال�سن فاإنه كان 

بكثير  اأكثر  �سعوبة  يجد 

يعي�سون  الذين  اولئك  من 

�سنوات  منذ  النجف  فــي 

طويلة واعتادوا عليه.

الليالي،  اإحـــدى  وفــي 

بداأ المرحوم الحاج ال�سيخ 

وبعد  خلخالي  اهلل  ن�سر 

باإعطاء  ب�سيطة  مقدمة 

الذين  اأولئك  عن  الأمثلة 

اأ�سابهم المر�ض نتيجة بقائهم في النجف، 

وكان الأطباء قد ن�سحوا باأن هواء النجف 

لهم.  دواء  الكوفة  هواء  بينما  �سمًا،  يعتبر 

وهكذا بعد اأن انتهى ال�سيخ الخلخالي من 

كالمه في الوقت الذي ظن فيه الجميع اأن 

الإمام  اأقنعت  والمقدمات  الأحاديث  هذه 

وهم ينتظرون جوابًا اإيجابيًا من �سماحته، 

فجاأة رفع الإمام راأ�سه وقال: »اأنا ل اأ�ستطيع 

نف�سي  رفاهية  لأجــل  الكوفة  اإلــى  الذهاب 

في الوقت الذي يقبع فيه الكثير من �سعب 

.
)5(

اإيران في الزنازين«

الإمام}  اأخرى كان  ـ من جهة  ب 

الثورة  هـــذه  ــارات  ــخ ــت اف ــن  م اأن  يعتبر 

الموؤ�س�سات،  جميع  بناء  هو  الإ�سالمية 

خالل  من  اإل  ممكنًا  الأمــر  هذا  يكن  ولم 

هذه  تبَن  لم  ما  باأنه  الإمام}  قناعة 

الإ�سالمية  الجمهورية  فــاإن  الموؤ�س�سات، 

وهذا   .
)6(

التحقق اإلــى  طريقها  تــاأخــذ  ل 

يعني اأن الإمام} كان على قناعة تامة 

الو�سائل  هي  والموؤ�س�سات  الد�ستور  بــاأن 

الجميع  م�سالح  على  للحفاظ  الأ�سا�سية 

تطرق  عــدم  على  والعمل 

الف�ساد اإليها.

الإمام}  كــان  ـ  ج 

ــد بـــــــاأن الــــواجــــب  ــق ــت ــع ي

اأن  يجب  الــذي  ال�سرعي 

الموظفين  عــمــل  يــحــكــم 

ما  هو  انتموا  فئة  اأي  اإلــى 

فالقانون  القانون،  حدده 

تحدث عن وظيفة خا�سة 

يجوز  ول  مـــوظـــف  ــل  ــك ل

في  الهــمــال  اأو  التخلف 

.
)7(

هذه الوظيفة

هذه نماذج قليلة من حياة الإمام} 

وجوب  عــلــى  ــة  ــدال ال بــالــمــواقــف  المليئة 

مراعاة النظام العام.

مراعاة  وجـــوب  الــخــامــنــئــي:  الإمــــام 

النظام العام

وحاولنا  اآخــر  نــمــوذج  اإلــى  عدنا  ولــو 

الإطاللة على حياة الإمام الخامنئي

، لوجدناها مليئة اأي�سًا بهذه الأمور، ولعل 

الإمام  فتاوى  بع�ض  على  �سريعة  اإطاللة 

توؤكد بما ل يدع مجاًل لل�سك، على �سرورة 

 Qاأمير الموؤمنين

كان يرف�ش اأن 

ي�صعل �صمعة بيت 

المال عندما ل يكون 

من�صغالً بالعمل فيه.
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الملف

مراعاة النظام العام:

اأمــوال   : الخامئني الإمـــام  يقول 

ـ  تعتبر  اإ�سالمية،  غير  كانت  ولو  الدولة، 

�سرعًا ـ ملكًا للدولة، ويتعامل معها معاملة 

جواز  ويــتــوقــف  مــالــكــه،  المعلوم  الملك 

الذي  الم�سوؤول  اإذن  على  فيها  الت�سرف 

.
)8(

بيده اأمر الت�سرف في هذه الأموال

ويقول اأي�سًا: ر�سوم البلدية وال�سرائب 

لمقررات  وفقًا  تدفع  اأن  يجب  الر�سمية 

.
)9(

الدولة

ويقول في مكان اآخر: يجب على كل من 

م�سروع  من  والكهرباء  الماء  من  ا�ستفاد 

اأجورها  دفع  الحكومي،  والكهرباء  المياه 

.
)10(

اإلى الدولة، واإن كانت غير اإ�سالمية

والأكثر من هذا فاإن الإمام الخامنئي 

الم�سوؤولين  ي�سع  مــا  اأف�سل  بـــاأن  يعتقد 

البالد  مرافق  مختلف  في  والمت�سدين 

.
)11(

القيام به هو خدمة ال�سعب

تقدمت  التي  المخت�سرة  النماذج  اإن 

ودوره  العام  النظام  اأهمية  بو�سوح  تبين 

الب�سرية  والم�سالح  الحياة  اإحــيــاء  فــي 

وال�سير بها نحو النمو، وتو�سح اأي�سًا مدى 

بحيث  لــه،  علماوؤنا  اأوله  الــذي  الهتمام 

يجد المدقق في حياتهم اأنهم كانوا نماذج 

اأنهم  باعتبار  بالنظام،  لاللتزام  حقيقية 

كانوا يوؤمنون به كفكر حقيقي.

اله�ام�س

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج110، �ض107( 1)

جهـــاد النف�ض فـــي فكر الإمـــام الخميني، اإعـــداد: جمعيـــة المعارف  (2 )

الإ�سالميَّة.

ورد ذلـــك في بيـــان اللجنة التنفيذيـــة للجمعية الإيرانيـــة للدفاع عن  (3 )

الحريـــة وحقوق الب�سر، طهران، والذي اأر�سل اإلى رئي�ض الجمهورية 

العراقيـــة اأحمـــد ح�سن البكر فـــي )24 �سوال 1398هــــ ـ الموافق 

29 اأيلـــول 1978م( )وذلك ب�سبب الحجر الذي و�سعته الحكومة 
العراقية على الإمام في تلك الفترة(.

. حديث اليقظة، حميد اأن�ساريان، دار الولء، ط1، �ض143ـ  144( 4)

. في ظالل ال�سم�ض ـ ق�س�ض من حياة الإمام}( 5)

. �سحيفة نور، ج15، �ض1( 6)

. �سحيفة نور، ج12، �ض261( 7)

. اأجوبة ال�ستفتاءات، ج2، �ض322( 8)

. اأجوبة ال�ستفتاءات، ج2، �ض334( 9)

الم�سدر نف�سه. (10 )

. الكلمات الق�سار، اإعداد جمعية المعارف، �ض210( 11)
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اإعداد: خديجة زلزيل

ر�س�م: يا�سني خليل وعبد احلليم حم�د

الملف

* الأماكن والأم�ال العامة:
:Q عن اأبي عبد اهلل ال�سادق

... ال يجوز اأن ياأخذ االإن�سان من طريق الم�سلمين �سيئاً ولو قدر �سبر، وال يجوز 

له اأي�ساً بيعه وال �سراء �سيء يعلم اأن فيه من الطريق)1(...

كلها لكم ال تف�صدوها!!

في النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياه
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الم�سلمين  يو�سع على طريق  ال�سيء  Q عن  اأبا عبد اهلل  �ساأل  اأنه  اأحدهم  روى 

فتمر الدابة، فتنفر ب�ساحبها فتعقره، قال: كل �سيء ي�سر بطريق الم�سلمين، ف�ساحبه 

.
�سامن لما ي�سيبه)3(

عن ال�سادق Q قال: 

اأخ��رج ميزاباً  P: من  قال ر�سول اهلل 

اأو كنيفاً اأو وتداً واأوثق به دابة اأو حفر بئراً 

في طريق الم�سلمين فاأ�ساب �سيئاً فعطب، 

فهو �سامن)2(.
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وجد  اإذا  الطريق  على  للما�سي  ي�ستحب 

ورد  فقد  ويرفعه،  يزيله  اأن  النا�س  ي�ؤذي  �سيئًا 

بقبر  م��ري��م  ب��ن  عي�سى  »م��ّر  قــال:  نــه  اأ  P النبي  عن 

ي��ع��ّذب ���س��اح��ب��ه، ث��م م��ّر ب��ه م��ن ق��اب��ل ف���اإذا ه��و لي�س 

اأّول وهو  يعّذب، فقال: يا رّب، مررت بهذا القبر عام 

ي��ع��ّذب، فاأوحى  ل��ي�����س  ال��ع��ام وه���و  ب��ه  ي��ع��ذب وم���ررت 

ولد  له  اأدرك  قد  اهلل،  روح  يا  ل��ي��ه:  اإ جالله  جل  اهلل 

بما  ل��ه  فغفرت  يتيماً،  واآوى  طريقاً  فاأ�سلح  �سالح 

.
ابنه)4( عمل 



35

ة
ر

�س
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
سن

ل�
 ا

/
م 

 20
09

ر 
ذا

/اآ
21

د 0
د

لع
ا

حق النا�س ف�ق الم�سالح ال�سخ�سية:

االأم��ور �سمن معايير  بع�س  العاّمة في  واالأماكن  ال�سوارع  اال�ستفادة من  تجوز   �

معينة:

الملف

ونحوها  التجارية  الإعالنات  و�سع  ـ   1
ب�سرط اأن ل تعيق حركة النا�ض.

2 ـ النوم في الحدائق العاّمة، والجلو�ض فيها وال�سالة.
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3 ـ فر�ض الب�سائع للتجارة ونحوها.

دون  لها  �سة  المخ�سّ الأماكن  في  ذلك  ونحو  النقل  وو�سائل  ال�سيارات  اإيقاف  ـ   4
الأماكن التي ت�سبب زحمة في المرور.
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بو�سع  المحاّلت  اأ�سحاب  قيام  ـ   5
محالتهم  واأمام  الأر�سفة  على  الب�سائع 

بطريقة ل ت�سايق الماّرة.

اله�ام�س

. الينابيع الفقهية، علي اأ�سغر مرواريد، جزء 16، �ض254( 1)

. �سرح اإي�ساح الفوائد، ابن العالمة، الجزء الرابع، �ض664( 2)

. ر�سائل فقهية، ال�سيخ الأن�ساري، �ض111( 3)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج16، �ض338( 4)

 ، تحريـــر الو�سيلـــة، الإمـــام الخمينـــي، الطبعـــة الخام�ســـة، جـــزء 2( 5)

�ض591.

الملف

اأن  �سخ�ض  لأّي  يجوز  ل  ـ 

يقوم باقتطاع جزء من ال�سارع 

اأر�ض  قــّدم جــزءًا من  لو  حتى 

.
)5(

لل�سارع مقابل ذلك

جواز هذا كله يتوقف على اأن ل يكون في ذلك تعطيل 

لحق الآخرين اأو اإلحاق الأذية بهم.
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الملف

* مخالفات ومبررات! 
اأقفل  فخامة  ت�سّع  ل�سيارة  هنا  م�سهد 

تراها  المدينة،  تلّوث  من  هربًا  زجاجها 

ت�سّق نافذة اإلى ف�ساء المدينة لترمي فيها 

بقايا ما ا�ستهلكته من �سجائر اأو ماأكولت. 

دخانًا  تخّلف  عمومية  نقل  و�سيلة  وهناك 

اأقل ما يورثه هو  ال�سعال ال�سديد، وغيرها 

من تلك المخالفات البيئية. اأما في عملية 

مــن منتزهات  الــعــامــة  الأمــــوال  انــتــهــاك 

يجد  مخالفات  فكلها  وبلديات،  وكهرباء 

قد  التي  الــمــبــررات،  اآلف  يرتكبها  مــن 

اأو  القتناع  حّد  اإلــى  الم�ستمع  فيها  ي�سل 

فللكهرباء  المخالفة.  فــي  التقليد  حتى 

ليخو�سوا  الــنــا�ــض  قــلــوب  تــوؤجــج  ظلمات 

المخاطر من اأجل لحظات من النور، وفي 

الأ�سكال، ملح وكل�ض  تلوث بمختلف  الماء 

هذا اإذا ُوجدت المياه اأ�ساًل، ونحن في بلد 

تبلغ تكلفة الليلة الواحدة في اأحد فنادقه 

مئات الدولرات، وي�سجل اأكبر الن�سب في 

في  �سكانه،  عدد  اإلــى  بالن�سبة  الرفاهية 

الآخــر من ل ماأوى  المقلب  حين نجد في 

له لينتمي اإليه.

فعندما �ساألنا )فوؤادًا( لماذا ل تلتزم 

بالقوانين العامة للدولة؟ توقعت جوابًا، اإل 

اأن ما �سمعته كان �سوؤاًل اأ�سد، واأية دولة؟! 

اأو  لأ�سربه  مــاًء  فيها  اأجــد  ل  التي  الدولة 

ظلها  فــي  اأعي�ض  التي  الــدولــة  كــهــربــاء؟! 

ل  لمن  يمكن  هل  الإيــجــار؟!  عنوان  تحت 

يمتلك ماأوى اأن يملك في قلبه وطنًا؟!

* ال�سابط والمخالف
العامة  القوانين  مخالفة  م�ساألة  في  

م�ستركة،  اأطراف  مجموعة  اأو  اأوجه  عّدة 

اآخر  وبمعنى  ــة  ــدول ال الــقــوانــيــن،  وهـــي: 

حتقيق: لنا العزير

القوانين العامة 

بني املواطن والدولة

قد ينق�سم لبنان اإلى مناطق ومح�س�بيات في ال�سيا�سة، اإل اأنه في 

مخالفة الق�انين يّتحد ال�سعب اللبناني اتحاد ق�ة ل تفّكها �س�ى اأقليات، 

ُينظر اإليها بغرابة كمن ل ُيتقن اللغة نف�سها. 

المخالفات العامة وبتعبير اآخر مخالفة الق�انين العامة باتت اأقرب 

ما يمكن في بلدنا هذا اإلى العرف الغالب على القان�ن.

في النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياه
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والمت�سّرر  والمخالف،  القانون،  �سابط 

غير المخالف. 

في وقوف لبع�ض الدقائق على نا�سية 

اأن  امـــرئ  ُيــمــكــن لأي  الــطــرقــات  اإحــــدى 

المتنوعة  المخالفات  من  العديد  ير�سد 

النظافة  فمن  والم�سمون،  ال�سكل  فــي 

المتطاير  والدخان  ال�سرعة  اإلى  العامة، 

من ال�سيارات، اإلى المياه الآ�سنة التي تمتّد 

اأمام بع�ض المحال، اإلى كابالت الكهرباء 

المتدلية فوق روؤو�ض المارة مهّددة بخطر 

قادم بعد حين. 

اإنه  �سوؤاًل،  لي�ض  هذا  اأخالف؟  ل  ولم 

الذين  اللبنانيين  المواطنين  اأحد  جواب 

�سنن  مظاهر  من  القانون  يعتبرون  باتوا 

ليكون  ال�سعيف  على  تنطبق  التي  الغاب 

من غنائم الأقوياء.

اأبو علي �سائق �ساحنة منذ الثمانينيات 

بات يعرف طرقات لبنان ككف يده، فيقول 

تبداأ من  بلدنا  »المخالفة في  عن  خبرة: 

راأ�ـــض الــهــرم، فــاأنــا اأقـــول وعــن يقين اإنه 

طالما اأية مخالفة �سير ُتحّل بر�سوة �سرطي 

نظرت  لو  يحكم.  لن  القانون  فاإن  ال�سير، 

وجدت  لما  خا�ستي  القيادة  رخ�سة  اإلــى 

الخط  على  يوميًا  نحن  ولكن  مخالفات، 

على  �سيا�سات  مــن  يــجــري  مــا  كــل  ونـــرى 

الأر�ض. وفي اأية معركة اإذا كان ال�سابط 

في  يتفانى  الجندي  تجد  الع�سكر،  اأمــام 

في  الزعماء  كــان  اإذا  ولكن  التقديمات، 

حقوقنا،  وي�سرقون  البلد  ي�سرقون  بلدنا 

كيف نلتزم نحن بالقانون؟!« هذا ما قاله 

اأ�سبه بمن ابي�ّض راأ�سه خبرة بقانون  وهو 

ال�سير الُمعا�ض ليردف »اإما اأن ُتمطر على 

الكل،  على  م�سم�سة  تكون  اأو  الأ�سطح  كل 

هكذا فقط تنتهي المخالفات«. 

القانون  تتكلمين؟!  قــانــون  اأي  »عــن 

حيازة  مــن  الــ�ــســريــر  فــيــه  يتمكن  ـــذي  ال

الذي  القانون  هو  هذا  هل  �سوق؟!  اإجــازة 

مخالفات«؟!  ارتكبت  ما  اإذا  �سيعاقبني 

كانت  »لــو  م�ستنفرًا  اأحــمــد  تدخل  هكذا 

النظام،  اأحــد  خالف  لما  محا�سبة  هناك 

اأما ما دامت »كب�سة اليد« اأي الر�سوة تحّل 

عرفًا  المخالفات  �ستبقى  ككل،  الم�سكلة 

قائمًا بتنا نعتاد عليه«.

في النظافة العامة كان هناك تقارٌب 

بين الآراء، حيث اتفق من �ساألته على كون 

الوازع نف�سيًا، وهذا كان راأي »وداد« التي 

اعتبرت اأن كل الكالم عن المخالفات هو 

حجج ُيطلقها اأ�سحابها لتبرير مخالفاتهم 

منفردًا  النظام  باتباع  فرد  كل  بــداأ  »فلو 

كاأخالق يدين بها، لما وجد حجة واحدة 
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»لو  مــالك  قالت  كما  النظام«.  لمخالفة 

ال�سير م�سطرين ماديًا  كان من يخالفون 

لذلك، فما هي حجة من نراهم يقتحمون 

ب�سرعة  ويــقــودون  ب�سياراتهم،  الأر�سفة 

يفارق  ل  الــذي  »الــزمــور«  عــدا  جنونية؟! 

المعي�سي  الم�ستوى  �سوريا  ففي  م�سامعنا، 

بعد  بدءًا من  ولكن  لبنان،  اأقل من  للفرد 

الظهر، ل ت�سمع »زمورًا« واحدًا، فكل حجج 

المخالفات قد تنح�سر في مكان ولكن ل 

تغطي مختلف المخالفات«.

* ...والكهرباء
اأما الكهرباء، فيقول اأبو اآدم اإن محطة 

الكهرباء في منطقته تعطلت منذ ما يقارب 

اإ�سالحها،  على  يعمل  اأحــد  ول  العامين 

م�ستخدمًا  طويلة  لفترة  ا�ستمررت  »وقــد 

مولدًا كهربائيًا راف�سًا اأن األجاأ اإلى �سرقة 

اأن  �سوى  اأمامي  يبَق  لم  ولكن  الكهرباء، 

في  والم�سحك  الجانب،  هذا  في  اأخالف 

ياأتي  ــزال  ي ل  الكهرباء  جابي  اأن  الأمـــر 

لياأخذ ا�ستراك عداد الكهرباء«.

من  كثيرًا  اأت�سرر  »اأنــا  وداد  وُت�سيف 

ل�ست  اأنــي  مع  لأنني  الكهرباء،  مخالفات 

في  الــكــهــربــاء  محطة  اأن  اإل  مــخــالــفــة، 

منطقتنا تحترق كل حين ب�سبب الخطوط 

المخالفة، ولكن ل اأ�ستطيع اأن األوم اأحدًا، 

لأنني لو بحثت في و�سع المخالف المالي 

من  اأقــل  هو  عليه  يح�سل  ما  اأن  لوجدت 

واإيجار  والماء  الكهرباء  فاتورة  يكفي  اأن 

المتبقية  بالحاجات  بالك  فما  المنزل، 

للمعي�سة؟!«.

حد  اإلى  فيه،  ما  الغرابة  من  فيه  بلٌد 

تبريرات  ُيحيك  المت�سرر  فيه  ُي�سبح 

للمخالف، تراه بلدًا تجّذرت فيه المخالفة 

الغالب  الواقع  فيها  اأ�سبحت  درجــة  اإلــى 

على الحياة العامة. 

مي�سورة  منطقة  في  يعي�ض  الذي  زياد 

ي�سكو  ل  الــراقــيــة،  المناطق  مــن  وتعتبر 

يوجد  ل  اإذ  ــة،  مــادي �سائقة  مــن  اأهــلــهــا 

الإجحاف  ول  الــريــفــي،  الــحــرمــان  فيها 

المناطقي، يقول »نحن ل ننام طوال الليل 

من الدراجات النارية التي يبداأ اأ�سحابها 

ن�ساطهم الالاأخالقي بعد منت�سف الليل، 

حيث يقوم الأولد مذعورين«. اأما من حيث 

النظافة العامة، في�ستنفر اأبو اآدم منتف�سًا 

»اإن قلة النظافة في مجتمعنا �سببها الأول 

بات  والتي  الخاطئة،  التربية  هو  والأخير 

يتفاخر فيها المرء باأنه ل يخاف اأحدًا«.

اأوًل  اأنــفــ�ــســنــا  مــن  نخجل  اأن  علينا 

»حا�سبوا اأنف�سكم قبل اأن ُتحا�سبوا«، ولي�ض 
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خرق القانون العام اإل ذنبًا ُيحا�سب عليه 

على  الأمــيــن  عنه  تغا�سى  ــو  ول الــخــالــق، 

تطبيقه.

* اأ�سباب المخالفات والمبررات
ا�ستقيناها  التي  ال�ست�سراحات  بعد 

�سوؤال  بد من  ل  كان  اأنف�سهم،  النا�ض  من 

من يملك اإجابات ولي�ض تبريرات لأ�سباب 

هذه المخالفات التي باتت لأحقيتها تكاد 

تكون مقنعة. من هنا كان لقاوؤنا مع الأ�ستاذ 

في  تنفيذي  ــي  دول ما�ستر  �سلوم،  توفيق 

للمجتمعات  اجتماعي   - النف�ض  التن�سيط 

الحروب  مــزقــتــهــا  ــتــي  ال

البرمجة  فــي  )مــمــار�ــض 

 )  NLP الع�سبية  اللغوية 

وكان �سوؤالنا الأول:

الأ�سئلة  طرحنا  عند 

مختلفة  مــجــمــوعــة  عــلــى 

ثقافتها حول مخالفة  في 

الــــقــــوانــــيــــن الـــعـــامـــة، 

من  اأمــطــار  علينا  ُرّدت 

ومعظمها  ــرات،  ــري ــب ــت ال

كان حول المنافع العامة، 

ال�سلوك  هــذا  م�سدر  براأيك  يكون  فاأين 

مخالفة  فــي  عــرفــًا  لُي�سبح  جنح  الـــذي 

القوانين العامة؟

جهة  تقولها  قــاعــدة  لي�ض  الــقــانــون 

فُت�سمى الدولة، اأو ن�سًا تقوله جهة فُت�سمى 

عند  الأغــلــب  النظرة  هــي  وهــذه  ال�سرع؛ 

النا�ض. فاإذا كان عندي موقف معاٍد لهذه 

اأرف�ض  �ــســرع(،  اأو  ــة  )دول تلك  اأو  الجهة 

تطبيق اأي قانون ي�سدر عنها لمجّرد كونه 

المنفعة  عن  النظر  بغ�ض  عنها،  �سادرًا 

لها من مثل هكذا  العامة التي �سوف اأح�سّ

للقانون،  الأولــــى  الــفــكــرة  هــذه  قــوانــيــن. 

مخالفتهم  في  النا�ض  معظم  لأن  واأقولها 

هو  لديهم  الأول  ال�سبب  يــكــون  للقانون 

الموقف من وا�سع القانون. اأما الأمر الثاني 

الذي ُيعتبر اأ�سا�سًا في مخالفات القوانين 

العامة، فينطلق من  المنزل، ففي المنزل 

الأبوان  يوجد  وعندما  واإخوة،  اأهل  هناك 

فردية،  منفعة  يكون  ما  منها  الحاجيات، 

للجميع.  م�ستركة  منفعة  يكون  ما  ومنها 

فاإذا كان الأبوان لم ُيدخال العامل الثالث 

وهو تنظيم حركة الأ�سياء 

المنزل،  فــي  الم�ستركة 

دائرة  اإلى  هــوؤلء  �سينتقل 

الذي  المبنى  وهــي  اأكــبــر 

ال�سكان  مـــن  عــــدد  ــه  ــي ف

الم�سعد  على  وي�سيطرون 

معظم  فــــي  نــــــرى  كـــمـــا 

»يحجز«  كـــاأن  الـــحـــالت، 

اأحـــدهـــم الــمــ�ــســعــد اإلـــى 

حين خروجه، وهذا الفرد 

اإلى  �سينتقل  عندما  نف�سه 

ال�سارع �سيكون تعامله مع الكهرباء والماء 

ال�سلطة   اأن  اأ�سا�ض  على  ال�سير  و�سرطي 

عن�سر  هــي  واإنــمــا  ثالثًا  عن�سرًا  لي�ست 

دخيل.

وهذا ينطبق على من يرمي النفايات 

في ال�سارع، لأنه لم يكن يعرف في البيت 

اأنه ل يحق له اأن يرمي نفايات على �سرير 

معه،  الم�ستركة  الغرفة  في  حتى  اأو  اأخيه 

الذي  الجمالي  العن�سر  عن  عــدا  وذلــك 

يحكم ال�سخ�ض، وهو اأنه من الطبيعي اأن 

الملف

لقد تم توزيع كل 

المنافع العامة من 

اأجل اأن ي�صتفيد 

منها الجميع ب�صورة 

منتظمة
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البلد  اأو  العامة  الحديقة  اأو  الغرفة  تكون 

نظيفة، لكونها يجب اأن تكون جميلة اأكثر 

من كونها م�ستركة. 

يبداأ  والــــذي  الــثــالــث  العن�سر  هـــذا 

اإن  كقوة  ولي�ض  ك�سلطة  واأبــًا  اأمًا  كونه  من 

�سعوبة  هناك   بالطفولة،  وجــوده  يتم  لم 

اإيجاده  وُي�سبح  بعد  فيما  لوجوده  كبيرة 

والأب عندما يفقدان  الأم  تمامًا كطريقة 

ال�سيطرة على اأولدهما فيلجاآن اإلى القوة 

وطاأة  تحت  لقرارهما  الأولد  لُيخ�سعا 

فــي تطبيق بع�ض  نـــراه  مــا  الــقــوة. وهـــذا 

القوانين عند الكبار، كحزام الأمان مثاًل، 

ل ي�سعه النا�ض اإل عندما يرون ال�سرطي، 

يخافون  بــل  ال�سلطة  يحترمون  ل  لأنــهــم 

غرامة  دفــع  على  �ستجبرهم  التي  القوة 

مالية.

* اإ�سراف ل ُيبرر 
تبرير  اإل��ى  ع��ادة  يلجاأ  م��ن  * هناك 
مخالفاته باإلقاء اللوم على الدولة الأنها 

اأو  الكهرباء  ي�ستولي على  واأن��ه  رة،  مق�سّ

الماء وهذه المنافع العامة لي�سّد حاجته، 

فما ال�سرر بذلك؟ 

هل  ال�سخ�ض،  هــذا  اأ�ــســاأل  اأن  ــد  اأري ـ 

عندما يخالف لال�ستفادة من هذه المنافع 

بقدر  ا�ستفادته  تكون  ومــاء...(  )كهرباء 

اإلى  تلقائيًا  يعود  ــه  اأن اأم  فقط،  حاجته 

في  فُي�سرف  )الــدولــة(  الم�سّرع  معاقبة 

ا�ستفادته؟

من  العامة  المنافع  كل  توزيع  تم  لقد 

ب�سورة  الجميع  منها  ي�ستفيد  اأن  اأجــل 

انقطاع  حــالــة  فــي  مــثــاًل  ولــكــن  منتظمة، 

الكهرباء، يقوم من »ُتقّنن« عنده الكهرباء 

ال�سارع  مــن  كــهــربــاء  عــلــى  بــال�ــســتــيــالء 

اأو  »التران�ض«  اأن  النتيجة  فتكون  الثاني، 

في  يحترق  قد  اأو  يتوقف  الكهرباء  محّول 

يــكــون قــد حرم  ــحــالت، وبــذلــك  ال بع�ض 

الخا�سة  منفعته  مــن  النا�ض  مــن  عـــددًا 

فهو  الت�سادم،  وبالتالي ح�سل  بالكهرباء 

ال�ستاذ ت�فيق �سل�م يتحدث اإىل بقية اهلل
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ياأخذها  لم  الكهرباء  ا�ستولى على  عندما 

من الدولة واإنما اأخذها من حق جاره في 

الثاني، واإذا لم يكن هناك قانون  ال�سارع 

الم�سلوب  جاره  مع  �سيت�سادم  للمحا�سبة 

حقه. 

كان  )واإن  ب�سري  تجمع  اأي  ــــاإذًا،  ف

تــكــن هناك  لــم  اإذا  اثــنــيــن(  مــكــونــًا مــن 

�سلطة قانون لمنع الت�سادم فيه �سُن�سبح 

�سرقة..  تتبع  �سرقة  العميان،  كمدينة 

والوزير  والنائب  المواطن  ي�سرق:  الجميع 

فمن  ــون،  دي تحت  يقع  والبلد  وال�سرطي 

ي�سرق ليوّفر 20 األف ليرة 

يدفعها  كــهــربــاء  ــورة  فــات

الدين  �سريبة  �سكل  على 

العام 45 األف ليرة. 

م���خ���ال���ف���ة  ه�������ل   *
دائرة  في  تبقى  القانون 

اأكثر  ل��ه��ا  اأم  ال��م��خ��ال��ف��ة 

من جانب؟

اأخــــالــــف  عـــنـــدمـــا  ـ 

القانون مع الدولة ل اأحد 

اأخالف  ل  ـــي  اأن ــ�ــســّدق  ُي

ال�سرع، لأن الفرد الذي اعتاد اأن ل يحترم 

كانت  �ــســورة  بــاأيــة  يحترمها  ل  ال�سلطة 

اأكانت �سرعًا اأو اأ�سرًة.

 ول يجب اأن يغيب عن اأذهان الجميع 

من  تترتب  كبيرة  جانبية  اآثــارًا  هناك  اأن 

عندما  الأب  لأن  المخالفات،  هذه  جــراء 

ي�سرق الكهرباء مثاًل تبعًا لتبرير اأن الدولة 

بالحقيقة  منه،  �سي�سرق  فاإبنه  رة،  مق�سّ

نحن ل�سنا �سوى كاميرات ُت�سّجل الأحداث 

وُتعيدها وفق و�سعية ُتنا�سبنا.

* حق ال�سراكة مع الآخر:
اقتنع بهذا  اإن��ه  البع�س  ق��ال  ول��و   *
اإل���ى طوعة  ل��ي��ع��ود  ف��م��اذا يفعل  ال��ف��ك��ر، 

ب���اأن مخالفته  ال��ق��ن��اع��ة  ال��ق��ان��ون، واإل����ى 

ب�سبب الحاجة لهذه المنافع ولي�س كرهاً 

بالقانون اأو الم�سّرع؟

ـ نقول هنا اإنه في المنافع العامة قد يجد 

الماء  حول  التبريرات  من  الكثير  البع�ض 

والكهرباء، ورغم كونها غير منطقية، ون�ساأل 

هذا ال�سخ�ض لماذا ُتخالف قانون ال�سير؟ 

لماذا ترمي النفايات في الطريق؟ هل في 

ذلك منفعة لك؟ وعليه اأن 

يعترف اأنه ل ي�سرق ل ماء 

ول كهرباء ول حتى ُيخالف 

ال�سير بدافع الحاجة، واإنما 

يعود ذلك اإلى نمط التفكير 

وهو  يبّدله  اأن  يجب  الــذي 

عــدم  حفظ مجال لالآخر 

واحترام حق ال�سراكة معه.

فهناك  ــبــديــل،  ال اأمــــا 

فيما  ــطــرق  ال مــن  الكثير 

لــو  ُوجــد تق�سير مــن قبل 

ال�سلطات العامة كاأن تقوم مجموعات مدنية 

مت�سررة من هذه القوانين وتعتر�ض ب�سكل 

الع�سيان  اإلــى حد  �سلمي، وحتى قد ت�سل 

المدني ولكن ل تنجرف اإلى منحى ال�سرقة. 

ال�سببين  اأن  ن�ستخل�ض  هــنــا،  ومــن 

الوحيدين لمخالفة القانون اأو ال�سرقة هما 

عامل الأ�سرة اأوًل، ومن ثم غياب ال�سلطة،  

عدا  ي�سرق،  عندما  ال�سرطي  اأو  فالوزير 

عن تربيته، ي�سرق لأنه ل يجد �سلطة فوقه 

لتردعه عن خطئه.

الملف

الفرد الذي اعتاد اأن 

ل يحترم ال�صلطة ل 

يحترمها باأية �صورة 

كانت، اأكانت  �صرعاً 

اأو اأ�صرًة.
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في  نق�س  البيتية  ال��ت��رب��ي��ة   *
الحجر:

ــل  اأوائ مــن  هما  الأهـــل  وتربية  البيت 

العوامل التي تبث في الطفل احترام القيم 

خروجه  قبل  وذلك  والأنظمة،  والقوانين 

المجتمع  اإلى  ال�سغير  المجتمع  هذا  من 

حمد  هال  ال�سيدة  المدر�سة.  اأي  الثاني 

اأطفال  لثالثة  اأم  مثقفة(،  منزل  ــة  )رب

تعطى  التي  الأولــى  المبادئ  اأهمية  تدرك 

للطفل وتقول: »العلم في ال�سغر كالنق�ض 

في الحجر. لذلك، فاإن القيم التي اأعلمها 

لأولدي هي اأ�س�ٌض مهمة جدًا، ومن �سمنها 

احترام الأنظمة واإن كانت �سغيرة وب�سيطة 

على  �سخ�سيتهم  تــربــي  لكنها  مبدئيًا، 

احترام القوانين لحقًا �سواٌء في المدر�سة 

اأو المجتمع«.

على  تــوؤكــد  �سنة(   45( هــال  ال�سيدة 

اأهمية التربية في المنزل قبل ذهاب الطفل 

اإلى المدر�سة وتقول: »الأهل م�سوؤولون عن 

وبالتالي  اأطفالهم  وعقلية  �سخ�سية  بناء 

هذا  ُتكمل  اأن  عليها  والمدر�سة  �سلوكهم، 

البناء بالطريقة ال�سحيحة فن�سل عندها 

والعقلية  ال�سخ�سية  �سحيحي  اأفــراد  اإلى 

وال�سلوك«.

وترى ال�سيدة هال اأن الطفل هو مقلِّد 

ناظريه  اأمــام  ويــراه  ي�سمعه  ما  لكل  بــارع 

ح�سنة  قــدوة  يكونوا  اأن  الأهــل  على  لذلك 

الأم  طلبت  فــاإذا  المنزل،  في  لأطفالهم 

اإحرتام القوانني: نح�صد ما نزرع

حتقيق هبة ي��سف عبا�س

� بناء فرد يحترم الق�انين واأنظمة مجتمعه هي م�س�ؤولية متعددة 

الأطراف يتحملها من ي�ساهم�ن في بناء �سخ�سيات الأفراد حيث يتك�ن 

المجتمع، وتبعًا لهذه الم�س�ؤولية �س�اٌء تم تحملها اأم ل، نح�سد ما نزرع. 

والت�جيه  ال�سحيح  الإر�ساد  واأخيرًا  والمعلم،  المدر�سة  ثم  اأوًل  البيت 

ال�سائب، كلها عنا�سر ت�ساعد في بناء هذا الإن�سان. اأما الق�انين والأنظمة 

فهي كثيرة منها: احترام الملكيات العامة والخا�سة، النظافة، عدم اإزعاج 

الغير، قان�ن ال�سير، الخ...

بقية اهلل ولإلقاء ال�س�ء على هذا الم��س�ع، تحدثت مع الأهل، المعلم، 

المدر�سة والمر�سد الجتماعي، فكان لنا مع كل منهم لقاء خا�س.

في النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياهالملف
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من طفلها عدم رمي الأو�ساخ من النافذة 

عليها األ تفعل هي ذلك بدورها.

»الطفل  حمد:  ال�سيدة  تقول  وختامًا 

يرافقه  داخلها  نر�سمه  وما  بي�ساء،  ورقٌة 

وت�سرفه  �سلوكه  ــحــدد  وي عــمــره  طـــوال 

تتعامل  كيف  تعرف  اأن  الأم  وعلى  لحقًا، 

مع طفلها اإذا واجهتها اأي م�سكلة �سلوكية، 

�سوؤال  الخجل من  اأو  الخوف  وعليها عدم 

الخطاأ  عن  التغا�سي  وعدم  المخت�سين، 

بالقول: ل يزال �سغيرًا«.

تكمل  م��ن��ه��ج��ي��ة  ال��م��در���س��ة   *
التربية البيتية:

لالأطفال،  الثاني  البيت  المدر�سة، 

المنزل،  في  الأهــل  تربية  يــوازي  تاأثيرها 

وقيم  مــفــاهــيــم  بــــث  تــ�ــســتــطــيــع  حـــيـــث 

واأخالقيات مجتمع �سالح، فتخرج اأفرادًا 

والمدر�سة  وقوانينه.  مجتمعهم  يحترمون 

الإطــار:   هــذا  �سمن  ق�سمين  اإلــى  تنق�سم 

الطرائق  ت�سع  التي  الإدارة  اأي  نظري، 

التلميذ  مــع  اتباعها  الــواجــب  والو�سائل 

التطبيقي:  الق�سم  ثم  القوانين،  لحترام 

اأي المعلم الذي يمار�ض على اأر�ض الواقع 

كيفية تطبيق هذه الو�سائل.

نبداأ اأوًل مع الإدارة، حيث اأجرت بقية 

اهلل مقابلة مع الأ�ستاذ محمد محيي الدين 

 )Q طه )مدير ثانوية الإمام الح�سن

المدر�سة  واجب  من  اأن  اإلى  اأ�سار  والــذي 

اأن تعلم الطفل القانون والنظام المدر�سي 

وعلى  المجتمع،  واأنظمة  قوانين  وبالتالي 

للتعليم  ووا�سحة  �سهلة  اآلية  و�سع  الإدارة 

حتى ي�سارك فيها الطالب، فيتر�سخ هذا 

الأمر في عقولهم.

وتابع قائاًل: »اإي�سال مفاهيم احترام 

طريقتين:  عبر  تكون  والأنظمة  القوانين 

الطريقتان  ــان  وهــات والــعــقــاب،  ــواب  ــث ال

النتائج  اإلــى  للو�سول  وقت  اإلــى  تحتاجان 

المدر�سة  في  »نحن  واأ�ساف:  ة«.  المرجوَّ

بداأنا فعاًل بالعمل على ما اأ�سميناه »مدونة 
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على  تطلعه  وهــي  طــالــب،  لكل  ال�سلوك« 

اأو  جــيــدًا  كــان  �ــســواء  ت�سرف  كــل  عاقبة 

خاطئًا. وهناك اإ�سارات �سفراء وبرتقالية 

للت�سجيع، واأخرى حمراء و�سوداء للعقاب، 

للح�سول  للعمل  التلميذ  نحفز  وهــكــذا 

فيعتاد  العقاب،  ل  الت�سجيع  اإ�سارات  على 

يقع  القوانين ول يخالفها حتى ل  اإحترام 

في �سرك اإ�سارات العقاب«.

وقد علَّل الأ�ستاذ محمد وجود الحالت 

المجتمع  في  لالأنظمة  المخالفة  ال�ساذة 

بعدة اأ�سباب منها:

1ـ  الم�ساكل المادية والقت�سادية التي 
جعلت الأهل ين�سغلون عن عائالتهم وتربية 

اأطفالهم بالعمل لتاأمين قوت يومهم.

لبنان  عــلــى  مـــرت  الــتــي  ــحــرب  ال ـ   2
وبالتالي  ـ  الدولة  وغياب  الزمن  من  فترة 

اإ�سالح  اأن  واعتبر  بالتربية.  المحا�سبة  ـ 

الأهل  اهتمام  عبر  يكون  النماذج  هــذه 

للخطاأ  الخ�سوع  عــدم  اأو  المدر�سة  ثــم 

فاأنا جــزء من  لــي«،  »اأنــا ل دخــل  بالقول: 

والنهي  بالمعروف  الأمــر  وعليَّ  المجتمع 

عن المنكر.

اإحترام القوانين م�سوؤولية الجميع:

قوانين  ـــرام  احـــت ــرة  ــك ف ولــتــو�ــســيــح 

الإمام  ثانوية  تقوم  وتطبيقها،  المجتمع 

الح�سن Q بتقديم محا�سرات لالأهل 

ـــض عمل  ـــدوات وور� والــطــالب وبــاإقــامــة ن

الثانوية  تعمل  كما  الطالب،  فيها  ي�سارك 

على بع�ض المبادئ وتر�سيخها، منها مبداأ 

»الآخرون واأنا«، حيث يتعلم الطالب كيف 

اأفكاره  عن  يعبر  وكيف  الآخرين،  يحترم 

ويدافع عنها حتى لو كان �سغيرًا.



47

ة
ر

�س
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
سن

ل�
 ا

/
م 

 20
09

ر 
ذا

/اآ
21

د 0
د

لع
ا

والطالب  لالأهل  ن�سيحة  في  واأخيرًا 

الجميع  »على  اأّن:  محمد  الأ�ــســتــاذ  راأى 

عن  جزئيًا  ولو  م�سوؤولين  يكونوا  اأن  اأوًل 

تح�سل  التي  والأنظمة  للقوانين  خرق  اأّي 

حولنا وعدم القول »ل دخل لي«، بل علينا 

التفكير في كيفية تغيير هذا الخطاأ. ثانيًا: 

اأن تتحمل المدر�سة م�سوؤوليتها الكبيرة في 

اإي�سال مفاهيم احترام القانون والأنظمة 

ــداأ ذلـــك بــاحــتــرامــنــا لهم  ــب لــلــطــالب، وي

والعقاب  الثواب  طريقة  واتباع  والعك�ض 

مرحلة  مــن  تختلف  الــتــي 

اأخـــرى ومــن ت�سرف  اإلـــى 

اإلى اآخر، ثالثًا: على الأهل 

ح�سنة  قــــدوة  يــكــونــوا  اأن 

يتعاونوا  واأن  لأولدهــــــم 

لتر�سيخ  الــمــدر�ــســة  مـــع 

المفاهيم المطلوبة ليخرج 

وهم  الــحــيــاة  اإلـــى  الأولد 

بالقانون  ملتزمون  اأفـــراد 

والنظام«.

بعد الإدارة ياأتي الق�سم 

المعلم  اخت�سا�ض  مــن  وهــو  التطبيقي 

زينب  الأخـــت  قابلنا  حيث  ال�سف،  فــي 

المرحلة  ـ  اإنكليزية  لغة  )معلمة  المو�سوي 

.)Q البتدائية في ثانوية البتول

قانون »الثواب والعقاب«:

مدار�ض الم�سطفى ب�سكل عام ومنها 

ثانوية البتول تتبع اأ�سلوب »الثواب والعقاب« 

احترام  مفاهيم  لتر�سيخ  كو�سيلة  اأي�سًا 

الأخت  تقول  الإطــار،  هذا  وفي  القانون. 

زينب: »نحن في مدار�ض الم�سطفى لدينا 

�سمنه  ويدخل  والعقاب«،  »الثواب  قانون 

الأنظمة  باحترام  المتعلقة  الموا�سيع  كل 

والقوانين، ونقوم بالعمل على التلميذ في 

مفاهيم  لإي�سال  الثاني  بيته  المدر�سة 

منها:  واجتماعية،  و�سلوكية  تربوية  معينة 

الغير،  حقوق  احــتــرام  الــهــنــدام،  نظافة 

عدم الإ�ساءة لالآخرين، احترام الملكيات 

تطبيق  وعــنــد  اإلــــخ...  والخا�سة  الــعــامــة 

�سغير  مجتمع  هي  التي  المدر�سة  قوانين 

وتطبيق  احترام  ـ  بالتالي  ـ  التلميذ  يتعلم 

المجتمع  اإلـــى  خــروجــه  عــنــد  الــقــوانــيــن 

الحقيقي«.

ـــــواب  ـــــث قــــــانــــــون ال

والــعــقــاب �ــســروري جدًا 

ــب،  ــن بــنــظــر الأخــــــت زي

ــه  ــبــحــان ــس � اهلل  ـــث  حـــي

النظام  اأقام هذا  وتعالى 

ومعاقبة  الموؤمن  لتحفيز 

الأخت  وت�سرح  الخاطئ، 

زيـــنـــب قــائــلــة: »قـــانـــون 

يتم  والـــعـــقـــاب  ـــواب  ـــث ال

اإثابة  تتم  بحيث  تطبيقه 

المدر�سة،  قوانين  احترامه  عند  التلميذ 

احترام  النظافة،  على  المحافظة  مثل: 

لبع�سهم  الــطــالب  ــرام  احــت المعلمين، 

ال�سف  موعد  عن  التاأخر  عدم  البع�ض، 

اإلــــخ... وتــكــون الإثــابــة بــاإعــطــائــه نقطة 

اأما  زرقاء، وهناك �سلم تدريجي لالإثابة. 

العقاب، فهو ـ ل للعقاب نف�سه بل ـ ليتعلم 

وردعه عن  القوانين  احترام هذه  التلميذ 

نقطة  باإعطائه  العقاب  ويكون  مخالفتها، 

ليعدل  المعلم  دور  يــاأتــي  وهــنــا،  حــمــراء. 

�سلوك التلميذ قبل و�سع النقطة الحمراء 

الملف

على الأهل اأن يكونوا 

قدوة ح�صنة لأولدهم، 

واأن يتعاونوا مع 

المدر�صة لتر�صيخ 

المفاهيم المطلوبة.
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عبر المعاقبة، ومثال على ذلك: اإذا رمى 

يجمع  نجعله  ال�سف  في  الأوراق  التلميذ 

اأعادها  واإذا  ال�سف،  كــل  مــن  ــاخ  ــس الأو�

يح�سل على نقطة حمراء، هكذا ل يعاود 

على  للح�سول  تح�سبًا  ثانية  مــرة  الكرة 

النقطة الحمراء، اإذ هناك �سلم تدريجي 

للعقاب اأي�سًا«.

دائم  الــتــوا�ــســل  اأن  المعلمة  ــوؤكــد  وت

الذين هم على معرفة  الأهل  وبين  بينهم 

المعلمون  يقوم  حيث  القانون،  بهذا  تامة 

بعقد لقاءات اأ�سبوعية مع 

خاللها  يطلعونهم  الأهــل 

الأكاديمي  الم�ستوى  على 

ــــك  ــــذل لأبـــــنـــــائـــــهـــــم وك

لهم،  ال�سلوكي  الم�ستوى 

بتقديم  الــثــانــويــة  وتــقــوم 

ـــرات ودرو�ــــــض  مـــحـــا�ـــس

على  للح�ض  خا�سة  عمل 

قوانين  احــتــرام  �ــســرورة 

فيه  يعي�ض  الذي  المجتمع 

التالميذ �سواء كان البيت، 

المدر�سة اأم المجتمع الحقيقي.

الأخــت  تــقــول  ــرة،  اأخــي ن�سيحة  وفــي 

مع  دائمًا  »التوا�سل  الأهل:  على  اإن  زينب 

ب�سلوك  والهتمام  والمعلمين  المدر�سة 

داخل  والأنظمة  القوانين  واتباعه  طفلهم 

المدر�سة كاإهتمامهم بعالماته المدر�سية، 

واأ�سجع كذلك على الحوار والتوا�سل بين 

الأهل واأولدهم«.

خـــطـــوة جـــديـــدة لــتــعــديــل الـــحـــالت 

ال�سلوكية:

الإر�ـــســـاد الــتــربــوي والجــتــمــاعــي هو 

البرامج  اإلـــى  اإدخـــالـــه  تــم  نــظــام جــديــد 

المدر�سية، يتم من خالله تعديل وت�سويب 

الطالب  عند  المختلفة  ال�سلوكية  الحالت 

من قبل مخت�سين. المر�سدة الجتماعية 

ـ �ساهد الأخت �سهى  في مدار�ض المهدي 

احترام  مو�سوع  على  وتعليقًا  ـ  اهلل  ف�سل 

الطالب  اأن  اأكــدت  ـ  والقوانين  الأنظمة 

ان�سياعهم  فــي  يختلفون  المدر�سة  فــي 

الآتين  والبيئة  التربية  باختالف  للقوانين 

وا�ستعداداتهم  قابليتهم  وباختالف  منها، 

وطبعهم. لكن، عند وجود 

التوا�سل  يتم  م�سكلة  اأي 

وعن  الأهــل،  وبين  بينهم 

والحوار  التحفيز  طريق 

ــى  ــول اإل ــو�ــس ــون ال يــحــاول

ة. النتائج المرجوَّ

اأمـــــا عـــن الأ�ـــســـبـــاب 

وراء  الكامنة  الجتماعية 

وجــــود نـــمـــاذج �ـــســـاذة ل 

تقول  الــقــوانــيــن،  تحترم 

»النماذج  �سهى:  الأخـــت 

الــ�ــســاذة الــمــوجــودة حــالــيــًا والــتــي قــد ل 

اأو  والــخــا�ــســة  الــعــامــة  الملكيات  تحترم 

ل  اأو  العالية  بالأ�سوات  الآخــريــن  تزعج 

تحافظ على النظافة اإلخ...، تعود اأ�سبابها 

القيم في  ببث  الكافي  اإلى عدم الهتمام 

هذا،  ع�سرنا  في  خا�سة  اأطفالنا،  نفو�ض 

حيث تو�سعت مدارك الطفل واأ�سبح يتلّقى 

ثقافات وقيمًا متعددة، �سواء عبر الإنترنت 

اأو الإعالم وغيرهما. لذلك، علينا مراقبة 

هذه  مــن  اأطفالنا  ي�ستقبله  مــا  ومتابعة 

الو�سائل ب�سكل دقيق �سواء من قبل الأهل 

اله�ام�س

من واجب المدر�صة اأن 

تعلم الطفل القانون 

والنظام المدر�صي، وعلى 

الإدارة و�صع اآلية �صهلة 

ووا�صحة للتعليم.
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اأو المدر�سة، وو�سع اأر�سية متينة لقيمهم 

وثقافتهم ـ وبالتالي ـ �سلوكهم«.

جدًا  مهم  دوٌر  الجتماعي  لالإر�ساد 

داخل المدر�سة في ت�سويب ومعالجة بع�ض 

عند  ال�سلوكية  الــحــالت 

لو�سع  والعمل  الــطــالب 

وفي  للمعالجة.  ــات  ــي اآل

هذا الإطار، توؤكد الأخت 

الإر�ساد  »دور  اأن:  �سهى 

ــاعــي يــكــون في  ــم الجــت

العري�سة  و�سع الخطوط 

في  والقوانين  لالأنظمة 

الثواب  وكيفية  المدر�سة 

ــقــاب عــلــيــهــا، وهي  ــع وال

اإلى  مرحلة  مــن  تختلف 

التربوية  بالم�ساكل  نهتم  كما  اأخــــرى. 

ب�سكل  متابعتها  علينا  والــتــي  الــمــوجــودة 

�سخ�سيات  اإنتاج  على  ي�ساعد  مما  دقيق، 

وت�سيف:  معقدة«.  غير  وواعية  م�سوؤولة 

»نتائج عمل الإر�ساد الجتماعي تكون على 

على  المثابرة  علينا  لذلك  البعيد،  المدى 

حتى  والقوانين  الأنظمة  احترام  مو�سوع 

النتيجة  ثم نالحظ  الطالب،  تتر�سخ عند 

ب�سكل ملمو�ض بعد وقت لي�ض بطويل«.

اإن:  �ــســهــى  تــقــول الأخـــــت  خـــتـــامـــًا، 

�سخ�سية  خلق  »م�سوؤولية 

وملتزمة  م�سوؤولة  ة،  �سويَّ

بـــالـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة 

على  ــة  ــل ــقــي ث مـــ�ـــســـوؤولـــيـــة 

�سواء  جــمــيــعــًا  ــا  ــن ــاق ــت اأع

المعلم  المدر�سة،  الأهــل، 

اأو المر�سد، واأن�سح الأهل 

الحوارية  الطريقة  باتباع 

اأولدهــم،  مع  والت�ساورية 

عن  بدائل  خلق  ومحاولة 

النترنت  اأو  الــتــلــفــزيــون 

اأكثر  اأمــور  في  اأطفالهم  طاقة  لتنفي�ض 

اأهمية. وعلينا ال�سبر، لأن التربية ت�ستلزم 

كل  ت�سافرت  فــاإذا  ثمارها،  لتعطي  وقتًا 

بناء  في  �سننجح  اأننا  من  بد  ل  الجهود، 

بالقوانين  اأفـــراده  يلتزم  �سالح  مجتمع 

والأنظمة«.

الملف

اله�ام�س

ال�ســـدر،  محمد باقر،  المجموعـــة الكاملة،  المدر�سة القراآنية،  دار  (1 )

التعـــارف للمطبوعـــات،  بيـــروت ـ لبنـــان،  ط. 1990 م، ج 13، 

�ض49.

طباطبائـــي )ت: 1412( 2) هــــ(، محّمـــد ح�سيـــن، تف�سيـــر الميـــزان،  

من�ســـورات جماعة المدّر�سين في الحـــوزة العلمّيةـ  قم المقد�سة، ج 

9، �ض 11.
ال�سدر، محمـــد باقر، المجموعـــة الكاملة، المدر�ســـة القراآنية، دار  (3 )

التعـــارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنـــان،  ط. 1990 م، ج 13، �ض 

.50
. م. ن، �ض 59( 4)

الأ�صباب  الجتماعية 

الكامنة وراء وجود نماذج 

�صاذة ل تحترم القوانين، 

تعود اإلى عدم الهتمام 

الكافي ببث القيم في 

نفو�ش اأطفالنا.
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الحاج محمد الخنسا: 

االإمناء البلدي يف خدمة �صعب 

املقاومة واأهلها

ح�ار: ج�مانة عبد ال�ساتر

التعريف  ه����ذا  اأن  ت��ع��ت��ب��رون  ه���ل   *
الر�سمي لمفهوم العمل البلدي كاٍف، وما 

البلدية لخدمة  ت��وؤدي��ه  ال���ذي  ال���دور  ه��و 

النا�س؟

و�سعبية،  ر�سمية  اإدارة  هــي  البلدية  ـ 

هي باخت�سار حكومة م�سغرة في منطقة، 

ي�ستطيع القيمون عليها اأن يكونوا في خدمة 

النا�ض على م�ستوى الأداء العملي في م�ساريع 

البيئة  م�ساريع  الإدارة،  م�ساريع  التنمية، 

وال�سيانة العامة والبنى التحتية اأي�سًا.

الــبــلــديــة هـــي حــلــقــة و�ــســطــى مـــا بين 

اأح�سنت  وكلما  النا�ض،  بين  ومــا  الحكومة 

وا�ستطاعت  الم�سافات،  قربت  كلما  الأداء 

النا�ض،  لخدمة  الحكومة  مــن  تــاأخــذ  اأن 

لت�سبح هناك حركة  النا�ض  م�ستوى  وترفع 

اإنمائية.

المجل�س  ع�����س��و  ���س��ف��ات  ه���ي  م���ا   *
البلدي؟

وخبرة  مــا  اخت�سا�ض  تــوافــر  يجب  ـ 

اجتماعية اأو �سيا�سية طويلة، واأن يكون من 

التي  ال�ساحيات  بممار�سة  تق�م  محلية  اإدارة  هي  البلدية 

المعن�ية  بال�سخ�سية  البلدية  هذه  وتتمتع  القان�ن.  اإياها  يخ�لها 

باخت�سار  هذا  القان�ن.  هذا  نطاق  في  والإداري  المالي  وبال�ستقال 

هذا  يطّ�ر  اأن  يجب  كيف  لكن،  البلدية.  لمفه�م  الر�سمي  التعريف 

لتحقيق  النا�س  لخدمة  فاعلة  اأداة  الم�ؤ�س�سة  هذه  لت�سبح  المفه�م، 

التنمية والإعمار والن�سهار الجتماعي والتفاعل ال�طني والدولي، 

وثيقة  عليها  ن�ست  والتي  الم��سعة،  الإداري��ة  الامركزية  ظل  في 

ال�فاق ال�طني، والتي تعتبر البلدية اأحد اأهم مظاهرها؟!

الحاج  الغبيري  بلدية  رئي�س  اإلى  به  ت�جهنا  وغيره  ال�س�ؤال  هذا 

الخن�سا. �سعيد  محمد 

في النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياهالملف
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بين  المحترمين  الحميدة  ال�سيرة  اأ�سحاب 

النا�ض والمواطنين، بمعنى اأن يكون �ساحب 

ـ اأ�ساف  كفٍّ بي�ساء، وال�سيء الآخر المهم 

ومن  العمل،  لهذا  وقته  من  يعطي  اأن  هو  ـ 

على  القدرة  لديه  تكون  اأن  اأي�سًا  ال�سفات 

تطوير ذاته والتوفيق ما بين العمل الر�سمي 

وال�سعبي، والأهم من ذلك كله هو اأن ي�سعر 

ر�سا  الأولـــى  بالدرجة  العمل  هــذا  فــي  اأن 

النا�ض هي جزء من حركة  لأن خدمة  هلل، 

ق�ساء حاجة  اإن  يقال  فمثاًلً حين  العبادة. 

الموؤمن هي اأف�سل من �سبعين حركة طواف 

الكعبة، حينها  الكعبة، مع كل قد�سية  حول 

نعلم حجم عملنا.

البلديات  تط�ر   *
في خدمة الم�اطن:

وعي  ت�����رى  ك���ي���ف   *
المواطنين الأهمية العمل 

البلدي وتفاعلهم معه؟

هناك  كــانــت  قديمًا  ـ 

ــة  ــدول ــيــة مـــا بــيــن ال عــدائ

وكانت  المجتمع،  بين  وما 

اأن  دائـــمـــًا  تعتبر  الــنــا�ــض 

ــة  الــــدولــــة هــــي فــــي حــال

�ـــســـراع مـــع الــنــا�ــض. من 

البلدي على مدى  العمل  خالل تجربتي في 

نما  باعتقادي  الما�سية،  الع�سر  ال�سنوات 

البلديات  بــاأن  ايجابي،  �سعور  النا�ض  عند 

تتطور باتجاه خدمتهم )هي �سلة الو�سل(، 

واأي�سًا ـ وبعد الم�ساركة الفاعلة لإخواننا في 

جزء  اأنها  النا�ض  �سعرت  ـ  ــوزاري،  ال العمل 

المفهوم  يتطور  فــبــداأ  الــدولــة،  حركة  مــن 

في  دولة  الدولة  هذه  لت�سبح  النا�ض،  عند 

ي�سعر  المواطن  واأ�سبح  الم�سوؤولية،  موقع 

بالمواطنية ويحاول اأن يتوا�سل مع المعنيين 

المطالب،  تحقيق  لأجــل  الــدولــة  هــذه  فــي 

واإخوتنا  ــــوزارات  وال البلديات  واأ�سبحت 

خدمات  مو�سوع  لتلقي  مرجعيات  النواب 

المواطنين. ووعي المواطنين لأهمية العمل 

البلدي ُملفت. واأذكر اأنه في المراحل الأولى 

من من�سبي في العمل البلدي، كانت ن�سبة 

قدمنا  �سنة   كل  مع  لكن  ب�سيطة،  الجباية 

فيها خدمات �سعرنا اأن الجباية اأكبر واأكبر، 

حتى اأنه بعد حرب تموز ـ وهي الفترة التي 

فيها  الجباية خفيفة  ن�سبة  تكون  اأن  توقعنا 

لم�ساركة  نتيجة  وذلــك  العك�ض،  لحظنا  ـ 

بلديتنا بالخدمات.

و���س��ع��ادة  ل��خ��دم��ة  ال���ن���ظ���ام   *
الم�اطنين:

* كيف يدفع المجل�س 
البلدي المواطنين لتحّمل 

م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م، م��ن حيث 

احترام البيئة واإح�سا�سهم 

بالم�سوؤولية؟ 

باإ�سراكهم  ذلك  يكون  ـ 

في�سبح  الــبــلــدي،  بالعمل 

بالفعل  الـــمـــواطـــن  بــذلــك 

�سفيرًا، وهذا ما ح�سل معنا 

خدمتهم  فــي  يجعلنا  مما 

ب�سكل اأ�سرع، بالإ�سافة اإلى 

�سرورة اأن ت�سكل البلدية فرق طوارئ تتوا�سل 

مع النا�ض عند ال�سرورة.

العامة  الم�سلحة  ثقافة  تكون  اأن  يجب 

ادراك  حا�سرة في وجدان كل منا، بمعنى 

الم�ساة  وج�سر  لنا  والأنفاق  لنا  ال�سارع  اأن 

اأن  اآخر  بمعنى  ال�سير،  اإ�سارات  واأي�سًا  لنا 

النظام هو لخدمتنا ومن اأجل �سعادتنا.

التثقيف هذه تقع على عاتق  وم�سوؤولية 

البلديات والمبلغين وو�سائل العالم.

* الخدمات البلدية ت�سمل ال�سباب 
والفتية:

 تعتبر بلدية الغبيري الأولى 

في المنطقة التي اأ�ص�صت 

مدر�صة على نفقتها الخا�صة 

لتخفيف الأعباء على 

المدار�ش الر�صمية.
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الم�ستقبل  ق�������ادة  ه����م  ال�������س���ب���اب   *
وي�سكلون اأكثر من خم�سين في المئة من 

بلدية؛  اللبناني. كرئي�س  ال�سعب  مجموع 

ال�سريحة  ه��ذه  م��ع  عالقتك  توطد  كيف 

وتحقق قدر االإمكان من تطلعاتهم؟ ومن 

البطالة  اأي��ة جهة، خا�سة في ظل  خ��الل 

واالأو�ساع ال�سعبة التي تواجهنا؟

من  نقوم  البطالة.  مو�سوع  من  نبداأ  ـ 

من  للمواطنين  عمل  بتاأمين  البلدية  خالل 

خالل تطوير �سبكة ات�سالتنا مع ال�سركات 

تم  اهلل،  وبحمد  منطقتنا.  في  الموجودة 

لهم  عمل  بتاأمين  التوفيق 

بدًل من ا�ستقدام الأجانب. 

للمعوقين،  بالن�سبة  حتى 

ا�ستطعنا اأن نوؤمن لهم عماًل 

ــي هذا  رغـــم الــ�ــســعــوبــة ف

المجال. اأي�سًا هناك حملة 

البلدية  بها  قامت  وا�سعة 

ن�سبة  وتــدريــب  ل�ستيعاب 

الذين  الطالب  من  كبيرة 

لظروف  الــدرا�ــســة  تــركــوا 

معينة وتوجهوا اإلى العمل، 

ــث خــ�ــســعــوا لـــــدورات  حــي

علمية ا�ستمرت بين �ستة اأ�سهر وت�سعة اأ�سهر، 

حتى و�سل العدد اإلى 325 �سابًا تم تاأمين 

الدورات.  لهذه  خ�سوعهم  بعد  لهم  العمل 

المنطقة  في  الأولــى  الغبيري  بلدية  وتعتبر 

الخا�سة  نفقتها  على  مدر�سة  اأ�س�ست  التي 

للتخفيف من اأعباء المدار�ض الر�سمية، هذا 

بالإ�سافة اإلى الدورات الريا�سية وال�سبابية 

ال�سيفية والمخيمات.

المجال�س  ت��ع��ت��ب��ر  م����دى  اأي  اإل����ى   *
البلدية مهمة في زرع الروح المدنية لدى 

ال�����س��غ��ار؟ وك��ي��ف ت�����س��اه��م��ون ف��ي تر�سيخ 

مفهوم الم�ساركة لديهم؟

ـ في هــذا الإطــار ل بد من ذكــر بع�ض 

الإنجازات التي قامت بها البلدية، واأبرزها: 

يرتادها  متخ�س�سة  طيور  حديقة  اإقامة 

اإن�ساء  اإلى  اآلف الطالب، بالإ�سافة  �سنويًا 

عن  ف�ساًل  مناطق،  عــدة  في  عــدة  حدائق 

وبرامج  �سيفية  مخيمات  فــي  الم�ساركة 

التقديمات  اإلى  بالإ�سافة  وبيئية،  ترفيهية 

التربوية ودعم التحركات الك�سفية، كاإن�ساء 

موافقة  بخبر  واأخ�سكم  هــذا،  المكتبات. 

اإن�ساء  على  الغبيري  في  البلدي  المجل�ض 

تاأمين  يجري  عامة  مكتبة 

المكان لها.

وتنظيم  تط�ير   *
العمل البلدي:

االنجازات  ه��ي  م��ا   *
على  البلدية  تعمل  ال��ت��ي 

تحقيقها �سمن المخطط 

ال�سنوي؟

ـ هناك اأعمال روتينية 

ال�سيانة،  هـــي:  يــومــيــة، 

ـــة، الـــخـــدمـــات  ـــاف ـــظ ـــن ال

الــعــامــة، ولــكــن الأهـــم من 

اأن  اأي  الــدائــم،  البلدي  التطوير  هو  ذلــك 

وثابتة،  دائمة  حالة  على  البلدية  تبقى  ل 

من  دائـــم  ب�سكل  اأجهزتها  تطوير  ويــجــب 

التجهيزات،  اإلـــى  الأ�ــســغــال  اإلـــى  الإدارة 

تكون  بحيث  الفنية،  والــفــرق  الآلــيــات  اإلــى 

من  هــذا  العمل.  وفــي  الخدمة  في  �سريعة 

الم�ساريع  تنفيذ  ثانية،  جهة  ومــن  جهة، 

اأن  ثالثة  جهة  ومن  اأوقاتها،  في  المحددة 

تكون قادرة في الأوقات غير الطبيعية على 

كانت  تموز  وحــرب  الــظــروف،  مع  التكيف 

تجربة لنا بحيث ا�ستطاعت البلدية بتوفيق 

عندما ندرك اأن ق�صاء 

حاجة الموؤمن هي اأف�صل 

من �صبعين حركة طواف 

حول الكعبة، حينها 

نعلم حجم عملنا.



53

ة
ر

�س
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
سن

ل�
 ا

/
م 

 20
09

ر 
ذا

/اآ
21

د 0
د

لع
ا

رائــدة في خدمة  بتجربة  تقوم  اأن  اهلل  من 

الماء  وتاأمين  المهجرين  اإيواء  وفي  النا�ض 

في  والنظافة  العامة  والخدمات  والكهرباء 

ظل الق�سف والظروف ال�سعبة التي كانت 

تمر بها منطقتنا.

ممولين  ت��ك��اف��ئ  ال��ب��ل��دي��ات  بع�س   *
ت�����س��م��ي��ة �سارع  ل��م�����س��اري��ع��ه��ا، م���ن خ����الل 

االإنترنت  على  ا�سمهم  اإط��الق  اأو  با�سمهم 

للتعريف بهم اأو من خالل القيام بزيارات 

�سداقة، هل تحذون هذا الحذو اأم ال؟

ما  اأ�سماء  عليها  ُنطلق  �سوارعنا  اإن  ـ 

اأ�سمينا جادة  فمثاًل  اأفكار.  اإليه من  ننتمي 

الإمام الخميني )قد�ض(، وم�ستديرة تحمل 

ا�سم جادة ال�سيد عبا�ض المو�سوي )ر�ض(، 

والقد�ض،  ن�سراهلل،  هــادي  ال�سيد  وجــادة 

بع�ض  اأ�سماء  ال�سوارع  بع�ض  على  واأطلقنا 

في  كبيرة  خدمات  لها  التي  ال�سخ�سيات 

ا�سم جادة  اإطالق  ب�سدد  ونحن  منطقتنا، 

ال�سهيد عماد مغنية.

* كلمة ختامية:
توجهها  اأخ����ي����رة  ك��ل��م��ة  م����ن  ه����ل   *
للمواطنين  اهلل  ب���ق���ي���ة  م���ج���ل���ة  ع����ب����ر 

وللم�سوؤولين؟

لالإدارات البلدّية اأقول اإّن اهلل �سبحانه 

بموقعّية  تكونوا  ــاأن  ب عليكم  اأنعم  وتعالى 

هذه  فا�ستغّلوا  الــنــا�ــض،  لخدمة  ــقــدرة  ال

الدنيا  فــي  وكــرامــة  عـــّزًا  لتنالوا  الــظــروف 

ور�سا في الآخرة.

عبر  لبنان  اإّن  البلديات:  لّكل  واأقـــول 

مقاومته رفع راأ�ض لبنان عاليًا على م�ستوى 

اأن نكون  العالم العربي والإ�سالمي، وعلينا 

تاّمة  جهوزّية  وعلى  المقاومة  جانب  اإلــى 

لأجل خدمة اأهلنا ومقاومتنا.

وللمواطن: اإّن هذه البلدية هي بلديتكم، 

كما  عيوننا،  باأ�سفار  نخدمكم  اأن  وي�سرفنا 

ق�سرنا  واإذا  المو�سوي.  عبا�ض  ال�سّيد  يقول 

من  نتعاون  اأن  يمكن  ق�سور.  فهو  ب�سيء، 

والإن�ساني  الح�ساري  الم�ستوى  رفــع  اأجــل 

اأبناءها  قــّدمــت  التي  والــنــا�ــض  لمناطقنا. 

�سهداء في م�سروع بناء لبنان الوطن الكبير، 

من حّقها علينا اأن نقّدم لها كّل ما ن�ستطيع 

في م�سروعنا الإنمائي والح�ساري، واأن تكون 

واأنا  و�سعبها.  اأنا�سها  خدمة  في  البلديات 

اأ�سكر مجلتكم مجلة بقية اهلل التيـ  فعاًلـ  هي 

محّطة من محّطات الفكر الواعي الهادف، 

وبقّية اهلل خير لكم اإن كنتم موؤمنين.

الملف

الزميلةج�مانة عبد ال�ساتر حتاور رئي�س بلدية الغبري احلاج حممد �سعيد اخلن�سا
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حماية  في  العامة  الممتلكات   *
القان�ن:

القانونّية  الت�سريعات  نّظمت  * كيف 
العامة  الممتلكات  بين  العالقة  الحديثة 

واأفراد المجتمع؟

العمراني  الــتــطــّور  اأن  فــي  �ــســك  ل   -

والح�ساري قد اأّديا اإلى خلق م�ساكل بين ما 

يعتبر ملكية فردية اأو خا�سة  وبين ما اأ�سبح 

بالأمالك   - الحدود  تنظيم  بعد  معروفًا - 

التنظيم  نوع من  اأوجب خلق  العامة، وهذا 

بين الرعية اأو المواطنين وبين هذه الأمالك 

بل  لأحدهم  ملكًا  لي�ست  هي  التي  العامة 

يمكن  الأمــالك  هذه  بع�ض  ولكن  للجميع، 

يحّظر  الآخر  والبع�ض  ي�ستعمله  اأن  للبع�ض 

عــلــيــه ا�ــســتــعــمــالــه. وهــنــا، وجـــب اإ�ــســدار 

التي تبداأ من الد�ساتير و�سوًل  الت�سريعات 

الهيئات  يد  على  تو�سع  التي  القوانين  اإلى 

الت�سريعّية للحفاظ على الممتلكات.

والقوانين  الت�سريعات  تق�سم  * كيف 
الخا�سة باالأمالك العامة؟

- ل �سك اأن الأمالك العامة ت�سم لئحة 

طويلة من العناوين تبداأ من موؤ�س�سات الدولة 

حق للمواطن... ولكن!

مقابلة النائب نّوار ال�صاحلي

ح�ار: عدي امل��س�ي

العامة من  الم�اطنين والأماك  بين  العاقة  يعتبر تنظيم 

كان  ولئن  القدم.  منذ  والق�انين  الت�سريعات  التي عالجتها  الق�سايا 

تنظيم هذه العاقة متاأثرًا بتطّ�ر اأنظمة واأ�سكال الحكم عبر مختلف 

الح�سارت والثقافات، فاإن �س�رة هذا الم��س�ع قد تطّ�رت كثيرًا في 

الع�س�ر الأخيرة، لتبرز الحاجة اإلى �سن الق�انين وال�سرائع لتنظيم 

في  الدولة  م�ؤ�س�سات  دور  خال  من  العامة  الممتلكات  بين  العاقة 

تنظيمه والإ�سراف عليه من جهة وبين الم�اطنين بلحاظ حق�قهم 

وال�اجبات. 

نّ�ار  النائب  المحامي  مع  المقابلة  هذه  كانت  الم��س�ع  هذا  عن 

اللبناني،  النّ�اب  مجل�س  في  والعدل  الدارة  لجنة  مقرر  ال�ساحلي، 

حيث بداأنا معه بالح�ار:

في النظام العام... اإلتزام حكم اهلل اأو كّل يغني على لياهالملف
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من وزارات ودوائر مختلفة، و�سوًل اإلى اأب�سط 

الأ�سياء كالهاتف العمومي وحتى ال�سجرة التي 

تزرعها وزارة الزراعة اأو البلدية في الأرا�سي 

الممتلكات  بع�ض  اإلــى  وتمتد  بــل  الم�ساع، 

العامة كموؤ�س�سة الجي�ض واأ�سلحتها التي يعتبر 

التعدي عليها جريمة وجناية.

* الق�انين حق�ق وواجبات:
القوانين  ف����ي  اأن  ن���ع���رف  ن���ح���ن   *
بالحقوق  ي��ع��رف  م��ا  ه��ن��اك  والت�سريعات 

والواجبات �سواء للدولة اأو للمواطن، هاّل 

و�سحت لنا هذه النقطة؟

اأو  العامة  الممتلكات  اإن حماية هذه   -

في  المواطن،  واجبات  هي  عليها  الحفاظ 

حين اأن اإمكانية ا�ستعمالها وال�ستفادة من 

منافعها هي حقوق المواطن في الممتلكات 

العامة فيما لو كان ملتزمًا بدفع ال�سرائب 

المتعّلقة به. ناأخذ على �سبيل المثال م�ساألة 

التعدي على خطوط الكهرباء الذي هو تعدٍّ 

على الممتلكات العامة. ولالأ�سف في لبنان 

العديد  في  ماألوفًا  غدا  ُعــرف  هناك  مثاًل 

منطقة  فــي  ل   - اللبنانية  المناطق  مــن 

خطوط  ا�ستباحة  ي�ست�سهل   - غيرها  دون 

اأّنه  حين  في  عليها،  التعليق  عبر  الكهرباء 

اأمر محّرم �سرعًا وهو مخالفة يعاقب عليها 

ل  بالكهرباء  المواطن  حق  وهنا  القانون. 

يخّوله اأن ي�سرق فيعّلق على خط الكهرباء، 

رة  مق�سّ وموؤ�س�ساتها  الدولة  كانت  لو  حتى 

الواجب  هنا،  اإليه.  الكهرباء  اإي�سال  في 

اأّما  الــقــانــون،  احــتــرام  هــو  المواطن  على 

في  الكهرباء،  بال�ستفادة من  فيتمّثل  حّقه 

الكهرباء  توفير  هو  الدولة  واجب  اأن  حين 

للمواطنين، اأّما حّقها فيتجّلى في معاقبة من 

يتعّدى عليها ف�ساًلعن جباية ال�سرائب.

* لماذا يعاني العديد من المجتمعات 
ال��ع��رب��ي��ة واالإ����س���الم���ي���ة م���ن ت���راج���ع في 

في  والقانوني  الحقوقي  الوعي  م�ستوى 

هذا المجال؟

الحقوق  الإ�سالم هو دين  الواقع  - في 

على  يحافظ  الــذي  الدين  وهو  والقوانين، 

ويحدد  يرعى  والـــذي  العامة  الممتلكات 

اإ�سافة  والــرعــيــة،  الــحــاكــم  بين  الــعــالقــة 

يحق  التي  العامة  للممتلكات  تحديده  اإلــى 

هي  والتي  ا�ستعمالها  الرعية  اأو  للم�سلمين 

لي�ست ملكًا للحاكم.

ال���م����اط���ن  ع���اق���ة  ت���اأث���ي���ر   *
بالدولة:

الق�سية هي في تحديد عالقة المواطن 

بالدولة، وفي مفهوم الم�ساهمة بالمحافظة 

النائب ن�ار ال�ساحلي
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يتعّلق  ل  كــواجــب  العامة  الممتلكات  على 

مفهوم  وهو  فح�سب،  وموؤ�س�ساتها  بالدولة 

اأو  بالثقافة  يعرف  مــا  خــالل  مــن  يتر�ّسخ 

ال�ستفادة  يمكننا  هنا،  المدنية.  التربية 

للتاأ�سي�ض  بوطنه  الإن�سان  تعّلق  مفهوم  من 

بوطنه  الإنــ�ــســان  فتعّلق  الــمــفــهــوم،  لــهــذا 

الدينية،  الروؤية  يتعزز من خالل  اأن  يمكن 

كنموذج،  الإ�ــســالمــيــة  المقاومة  فلناأخذ 

وفيها المجاهد ي�سع حياته على كفه ويعير 

عن  للدفاع  وذلــك  �سبحانه،  هلل  جمجمته 

العقيدة من جهة والوطن من جهة اأخرى، 

ونقله من  المفهوم  تو�سيع هذا  يمكننا  هنا 

الجهاد اإلى الحفاظ على الوطن وموؤ�س�ساته 

 - الثقافة  هــذه  ولكن  العامة.  وممتلكاته 

كاٍف  ب�سكل  وتنت�سر  تتر�سخ  لم   - ولالأ�سف 

في مجتمعاتنا.

الدولة  عن  المواطن  ر�سى  عدم  اإن 

انعك�ض  وهذا  بينهما  العالقة  اأ�سا�ض  هو 

عبر  العامة،  بالممتلكات  عالقته  على 

فيما  التعّدي،  اأو  بالتخريب  منها  انتقامه 

واقع الحال هو اأّنه بذلك اإّنما يتعّدى على 

الأ�سف  مع  نلم�سه  ما  وهذا  هو،  ممتلكاته 

في اأغلب المظاهرات الحتجاجية، حيث 

تطال  �سغب  بــاأعــمــال  الــمــواطــنــون  يــقــوم 

و�سوارع  طرقات  من  العامة  الممتلكات 

وهو  العمومية.  الهواتف  اأك�ساك  وحتى 

وهنا  �سلمي.  وغير  ديمقراطي  غير  تعبير 

المعار�سة  اإلى تجربة قوى  الإ�سارة  اأحب 

 - منها  ــد  واح اهلل  ــزب  وح  - لبنان  فــي 

�سرب  حيث  الحتجاجّية،  حركاتها  في 

حر�سها  ومدى  ح�ساريتها  في  بها  المثل 

من  واأكــثــر  بــل  العامة،  الممتلكات  على 

ال�سلمي  ــام  ــ�ــس العــت رفــــع  عــنــد  ذلــــك 

مــن و�ــســط بــيــروت بــعــد مـــرور اأكــثــر من 

�ساحات  المعار�سة  قوى  �سّلمت  �سنتين، 

الــ�ــســيــانــة لها  اإجــــراء  بــعــد  العــتــ�ــســام 

اأ�سرار  من  له  تعّر�ست  ما  كل  واإ�سالح 

نموذج  اأمــام  نحن  هنا  مق�سودة.  غير 

على  الــحــفــاظ  فــي  الــمــ�ــســوؤول  للت�سّرف 

العامة. الممتلكات 

* ثقافة القان�ن
والوعي  الثقافة  بناء  �سعيد  على   *
بمو�سوع  والقانوني  الحقوقي  بالجانب 

ال��م��م��ت��ل��ك��ات ال����ع����ام����ة، ب����راأي����ك - واأن�����ت 

 - النّواب  مجل�س  في  والم�سّرع  الحقوقي 

هل يجب على المواطن العادي اأن يغو�س 

الزميل عدي امل��س�ي حماورًا النائب ن�ار ال�ساحلي
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المتعّلقة  والت�سريعات  القوانين  ك��ل  ف��ي 

اإل���ى ثقافة  ال��ح��اج��ة ه��ي  اأم  ب��ال��م��و���س��وع، 

عامة؟

يلزم  القانون  في  عــام  مبداأ  هناك   -

المواطن بالتعّرف اإلى القوانين التي تتعّلق 

للمواطن  يمكن  ل  اأنه  هو  الواقع  ولكن  به، 

هناك  ولكن  القوانين،  بكل  يلمَّ  اأن  العادي 

من  بها  العلم  يبداأ  اأن  يجب  عامة  مبادئ 

الجامعات.  وحتى  بالمدر�سة  مرورًا  البيت 

ف�ساًل عن الدولة في اإيجاد برامج تثقيفّية 

دون  منطقة  على  تقت�سر  ل  م�سّي�سة،  غير 

اأخرى. بل اإن هذه المقابلة 

التثقيف  مـــن  جــــزء  هـــي 

ـــونـــي والــحــقــوقــي  ـــقـــان ال

بالمجمل  ــض.  ــر� ــت ــف ــم ال

الثقافة الحقوقية الخا�سة 

بــالــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة 

مختلف  ــة  ــي ــوؤول ــس مــ� هـــي 

الـــقـــطـــاعـــات الــمــدنــيــة 

والـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 

وال�سيا�سّية.

المدنية تبداأ من  التربية المجتمعّية   -

الأ�سرة، وفي توعية الأبناء بمعنى الممتلكات 

العامة، و�سرورة المحافظة عليها والمتثال 

وهو  بــهــا،  المتعّلقة  والأعــــراف  للقوانين 

القانون  ممثل  بح�سور  يتعّلق  ل  امــتــثــال 

بالأخالق  يتعّلق  بل  غيابه،  اأو  )ال�سرطي( 

والفطرة ال�سليمة. وهذا طبعًا يلزمه الكثير 

من الوقت والجهد.

الخا�سة  الت�سريعات  �سعيد  على   *
بتنظيم العالقة بين المواطن والممتلكات 

اأّن��ه��ا ت��واك��ب تطّورات  ال��ع��ام��ة، ه��ل ت���رى 

قا�سرة  زال�����ت  م���ا  اأّن����ه����ا  اأم  م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا 

ومتخّلفة؟

اإجابتي  في  �ساأرّكز  وم�سّرع  كمحاٍم   -

اأن  المبكي  الم�سحك  فمن  لــبــنــان،  على 

هي  الأحــيــان  بع�ض  فــي  هنا  الت�سريعات 

متقّدمة على المواطن، فهناك الع�سرات من 

منذ  نافذة  واأ�سبحت  �سّنت  قد  الت�سريعات 

�سنوات طويلة، غير اأّنها غير مطّبقة من قبل 

الدولة. النق�ض هنا حا�سل ل في الت�سريع 

بل في التطبيق من قبل الدولة وفي اللتزام 

مــن قــبــل الــمــواطــن عــلــى حــد �ــســواء. فال 

عدم  المواطن  على  يجب 

القانون  لتطبيق  المتثال 

التهديد  وجـــــود  مـــع  اإّل 

والــعــقــوبــات والـــغـــرامـــات 

كما  العام،  القانون  ليطّبق 

في مو�سوع ا�ستعمال حزام 

المثال  �سبيل  على  الأمـــان 

ي�سارع  حــيــث  الــحــ�ــســر  ل 

اإلى  العديد من المواطنين 

ا�ستعماله عند م�سادفتهم 

اإلزام  ت�سريع  اأن  حين  في  فقط،  لل�سرطي 

العام  لل�سالح  �سنَّ  اإّنما  الحزام  ا�ستعمال 

وكذلك  المواطنين.  اأرواح  على  وللحفاظ 

العامة  الممتلكات  ي�سّوه  فالبع�ض  الأمـــر 

في  عمومّية  وهواتف  وحدائق  طرقات  من 

غياب المراقبة ويمتنع بوجودها، ولكن هم 

وممن  ي�ستفيدون  مــاذا  هــذه  اأفعالهم  في 

بثقافة عامة  تتعّلق  الم�ساألة  ينتقمون؟ هذه 

�سّن  قد  فالقانون  فح�سب،  بالقانون  ولي�ض 

المنا�سبة  بالطريقة  تطّبقه  ل  الدولة  ولكن 

والمواطن ل يلتزم به دون عقاب اأو غرامة.

الملف

ا�صتباحة خطوط 

الكهرباء اأمر محّرم 

�صرعاً وهو مخالفة 

يعاقب عليها القانون.
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* وداع حاملة الأمانة
بعد  وفاتها  نباأ  اأحزنني  اأ�سهر  ومنذ 

اإلى  حملُت  الــمــر�ــض.  مــع  مــريــٍر  �ــســراع 

اأ�سرتها األمي لفقدها وندمي لعدم التعرف 

اإليها اأكثر... فهي اأمانة قائد كبيٍر بيننا، 

له ف�سل ريادة المقاومة في البقاع الغربي 

اأبنائها  مــن  اأحــمــل  وعـــدت،  كله.  ولبنان 

�سقيع  قــاومــت  �سجاعة  ــــراأة  ام مــالمــح 

المر�ض،  واألــم  الوحدة،  ووح�سة  الغربة، 

قائٍد  اأبناء  تهم  فربَّ اأبنائها...  يتم  وق�سوة 

ما زال يقاوم بمن ربَّاهم ثم تركهم بعده. 

ح�سن  اأم  العمار،  ديب  اآمنة  الحاجة  اإنها 

ر�سمها  وكــمــا  مالمحها  وهــي  بجيجي، 

و�سهرها  ـ  وزينب  وعناية  ح�سن  ـ  اأبناوؤها 

الذي  التحقيق  هذا  في  �سقيقتها(  )ابــن 

اأقلِّ  تحية  اهلل  بقية  مجلة  واأ�ــســرة  اأردُتـــه 

الم�سون  وزوجــتــه  الكبير  للقائد  الــوفــاء 

التي عا�ست بعده، �سهيدة األٍم �سامت طيلة 

ع�سرين عامًا من فراقه... حبًا ووفاًء.

* مكمن العظمة
اللحظة  اإلــى  بذاكرتها  »عناية«  تعود 

الأولى التي تلقت فيها الوالدة نباأ ا�ست�سهاد 

ـ  واحــدة  ولمرة  ـ  »راأيـــت دموعها  الــوالــد: 

مناسبة

يف عيد االأم االأول بعد رحيلها

اأُم ح�صن بجيجي: �صهيدة االأمل ال�صامت

حتقيق: ولء اإبراهيم حم�د

بعد مرور �سن�ات قليلة على ا�ست�سهاده، جمعتني بزوجته �سدفٌة 

ثنا خالها كثيرًا عن القائد، ال�سهيد، محمد بجيجي.  لم تتكرر... تحدَّ

وزوجًا  تن�ساه،  لن  اأجياًل  ى  ربَّ ُمعلِّمًا  يغب،  لم  ًا  حيَّ مقاومًا  عنه  ثتني  حدَّ

محبًا ل بديل عنه، واأبًا لأبنائه الذين ي�ستاق�ن ح�س�ره كلما طالت اأيام 

البعد، فه� وحده براأيها � والتعبير بحرفيته لها � من ي�ؤن�س وح�سة لياليهم 

والأنانيات.  بالنزاعات  غارٍق  عالم  في  غربتهم  �سقيع  ويدفئ  ونهاراتهم 

باحترامي  ال�سط�ر  هذه  كتابة  بعد  ما  حتى  احتفظُت  وقد  وافترقنا... 

م�اجهات   � وانت�سرت   � وبجدارة   خا�ست  التي  الفا�سلة،  ال�سيدة  لهذه 

الجهاد الأكبر بعد ا�ست�سهاد رفيق دربها، ومعها اأبناوؤهما الخم�سة، الذين 

كبروا برعايتها، لأنها لم تن�سغل عنهم حتى بنف�سها.
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باأننا  يومًا  ت�سعرنا  النباأ. لم  تلقيها  لحظة 

اأيتام، كانت تكتم في قلبها اأحزانًا بحجم 

الكون، كنا نعجز عن اكت�سافها رغم قربنا 

اأفهمها،  بداأت  عندما  اأنني  يوؤلمني  منها. 

لقد فهمناها  الرحيل.  اأمتعة  بداأت تحزم 

المكبوتة  باآلمها  اأكثر،  اأيامها  اآخــر  في 

م�سيرتها  وعــن  الــ�ــســامــتــة«.  واأوجــاعــهــا 

زرعــت  »لــقــد  عــنــايــة:  ت�سيف  الــعــلــمــيــة، 

م�سافًا  بعيدة،  قرية  في  العلم،  حب  فينا 

ــتــزام والــتــديــن«. وعــن عالقتها  اإلــيــه الل

بالآخرين، ترى عناية اأن �سديقاتها بكينها 

تقف  كانت  لأنــهــا  طبيعية،  غير  بحرقٍة 

معهن في معظم م�ساكلهن، رغم معاناتها 

ويتمنينها  ينها  ُيحيِّ كنَّ  �سديقاتي،  »حتى 

ترى  بالمقاومة،  عالقتها  وعن  لهن«.  مًا 
ُ
اأ

، وبتاأثير من  عناية اأن والدتهاـ  رحمها اهللـ 

والدها ال�سهيد ـ كانت تعتقد اأن المقاومة 

فقد  الع�سكريين،  كما  المتعلمين  تحتاج 

، ي�ساهم في  كانت تكرر »اأن العلم �سروريٌّ

نواجه  بذلك  لأننا  المقاومة،  اأداء  تطوير 

وعينا  »لقد  اأ�سلحتها«.  باأقوى  اإ�سرائيل 

بف�سل اأمي �سخ�سية الإمام الخميني} 

ال�سدر  بــاقــر  محمد  ال�سيد  وال�سهيد 

كجزٍء  بالمقاومة  اأفكر  لذلك  واآخــريــن، 

ها في  كبير من حياتنا اليومية ونعي�ض جوَّ

بيتنا. ما زلت اأعتقد اأنني ابنتها من خالل 

اأمي واأبي. اإنني ل اأحتاج اإلى طلب انت�ساب 

مقاومة.  وبيتنا  بيتنا  فهي  المقاومة،  اإلى 

هكذا اأن�ساأتنا اأم ح�سن بعد اأبي ح�سن. كان 

التزامنا الديني اأكبر همها، وقد اأفرحتها 

كثيرًا اإجابة اأخي ح�سن لها، عندما �ساألته 

عن الأم التي �سيختارها بعدها : »لديَّ اأٌم 

.»Oثانية، اإنها ال�سيدة الزهراء

لم  كليًا.  لتربيتنا  اأمــي  غت  تفرَّ لقد 

تعمل خارج البيت، رغم اإجازتها في اللغة 

النكليزية واآدابها. اإن ت�سحيتها بطموحها 

واإلغاءها ذاتها لأجلنا، مكمن عظمتها... 

والآن«، تختم عناية بحرقٍة يخففها الر�سا 

المقابر  ــى  اإل اأنـــزل  »عندما  اهلل  بق�ساء 

اكتملت  قد  عائلتي  اأن  اأ�سعر  م�سغرة،  في 

هناك. اأعتقد اأنهما قد التقيا بعد اأن طال 

كل  بعد  ترتاح،  اأن  لأمــي  اآن  لقد  الفراق. 

هذا العناء. وهي ت�ستحق دون �سك محبة 

اهلل ور�سوانه«.

* منبع الطماأنينة والق�ة
في  حــ�ــســن«  »اأم  مــالمــح  تختلف  ل 

حديث ابنتها زينب عن �سورتها في حديث 

في �سفها  و�سعها  تقارن  ولكنها  »عناية«، 

كن  اللواتي  زميالتها  مــن  اليتيمات  مــع 
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لأنها   ذلك،  ت�ستغرب  وكانت  دائمًا  يبكين 

لم ت�سطر يومًا للبكاء  بف�سل ُح�ْسِن رعاية 

و�سالمًا  اطمئنانًا  اأعطاها  ما  لها،  اأمها 

نادرين ليتيمٍة في عمرها. تحتفظ »زينب« 

القوة  تمنحها  كــانــت  الــتــي  بابت�سامتها 

وال�سجاعة، وبحر�سها الدائم على راحتها، 

وتذكر اأنها ـ رحمها اهلل ـ رف�ست مجيئها 

لتوديعها، لأن هذا الأمر كان يربكها، رغم 

اأنها  زينب  تتذكر  بروؤيتها.  القوية  رغبتها 

كانت ترف�ض في لحظاتها الأخيرة روؤيتها 

و�سقيقيها  �سقيقاتها  مع 

من  طلبت  فقد  يــبــكــون. 

ترفع  اأن  اأخواتها  اإحــدى 

دموعها،  وتم�سح  راأ�سها 

روؤيتها  تــحــب  ل  لأنـــهـــا 

باكية. تقاوم زينب غ�سة 

ــة،  ــب ــقــري ـــات ال ـــري ـــذك ال

وتــ�ــســيــف: »لــــم اأعــــرف 

قيمتها اإل بعد اأن تزوجُت 

ترف�ض  كانت  واأنــجــبــُت. 

اآذاهـــا.  ـــذاء حتى مــن  اإي

بعدم  واأو�ــســتــنــا  الجميع  محبة  علمتنا 

الوالد  فراق  اعتدنا  لأننا  بعدها،  الحزن 

�سورة  اأمــام  البكاء  تحب  تكن  لم  قبلها. 

معلقة على الجدار، لذلك لم تر�َض بتعليق 

�سورة لها بعد وفاتها، وهذا ين�سجم كثيرًا 

نادرًا  اإل  الإعــالمــي،  للظهور  رف�سها  مع 

ولأجل الحديث عن �سيرة الوالد الجهادية 

الحافلة باإنجازات عظيمة، جهادًا وتربية، 

لم ُين�سفا اإعالميًا براأي الوالدة«.

* الأم المجاهدة

»هي اأمي، قبل اأي �سيء« بهذه الكلمة 

والدته  عن  الق�سير  حديثه  »ح�سن«  بداأ 

ال�سهيد  زوجــة  كونها  »نف�ض  الــراحــلــة، 

كانت  ــا  ــه اأن يــعــنــي  بجيجي  حــ�ــســن  ـــي  اأب

واأمومتها  الزوجية  بحياتها  الم�سحية 

لأجـــل الــمــقــاومــة قــبــل ا�ــســتــ�ــســهــاده. لم 

مفتوحًا  بيتها  كان  عادية،  حياتها  تكن 

والمقاومين. لل�سيوف 

وقتها  ــــوزع  ت كــانــت  كــيــف  اأتـــ�ـــســـاءل 

والواجبات  والـــزوج  والأولد  البيت  بين 

التزمتها  التي  الجهادية 

الطعام  كتح�سير  ِبُحريٍة، 

لــلــمــجــاهــديــن وتـــاأمـــيـــن 

مــالبــ�ــض الــ�ــســتــاء لــهــم في 

اأعتقد  الــمــقــاومــة؟!  ثــغــور 

امتحانًا  اجـــتـــازت  اأنـــهـــا 

قبل  وتفوقت  للغاية  �سعبًا 

رف�ست  ا�ست�سهاده.  وبعد 

الزواج بعده، لتوؤدي اأمانته، 

رف�ست  فــيــنــا.  وتــحــفــظــه 

الأب،  يــتــيــم  دلل  مثلها 

فاتخذتها �سديقة.  كاأبي،  اأرادتني رجاًل، 

لم يفهمني اأحٌد كما فعلت. كنت اأكثر من 

اأتمنى  لذلك  الأخيرة،  اأيامها  في  واكبها 

ا�ست�سهادًا  يلحقها...  من  اأ�سرع  اأكون  اأن 

طبعًا«.

ارتباطها  رغم  الأخيرة  كلمته  اآلمتني 

بفوز ال�سهادة. تمنيت له طول العمر على 

القائد  ــده،  وال �سقها  التي  الجهاد  دروب 

الكبير، وعبَّدتها والدته الجليلة، الفا�سلة، 

الميادين  يفوق جهاد  اأكبر  وجهادًا  �سبرًا 

الم�ستعلة.

مناسبة

لم ت�صمح لغياب القائد 

باأن يمحو مالمحه من 

ذاكرة اأبنائه، فكانت 

المقاومة اأمانته لديها.
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* ل تخت�سر حياتها ب�سفحات
على وقع المواجهات، تركت ل�سفحاتي 

هذه ختام تحقيٍق اأردته تحية وفاٍء واأراده 

�سقيقتها دمعة عرفاٍن على  وابن  �سهرها 

اهلل،  اأمـــام  اإل  المكبوت  الــوجــع  �سهيدة 

ة والدمعة المحِرقة،  فتركته ير�سم بالغ�سَّ

اآخر مالمح اأم ح�سن بجيجي بقوله:

اأ�سادف في  لم  التي  »كانت �سديقتي 

ودينًا  وعلمًا  ثقافًة  تفوقها  �سيدًة  حياتي 

المتدينات،  فيه  كانت  زمــن  فــي  وتــقــى، 

الف�سائل  وبــهــذه  قليلة.  قلًة  المتعلمات 

زوجها  ا�ست�سهاد  نــبــاأ  تلقت  مجتمعة، 

ما  اأجــيــاًل  ربــى  الــذي  العظيم  المجاهد 

يوؤثر  زال  ومــا  تــذكــره  الــيــوم  حتى  زالــت 

فيها...

كاأمٍّ  اأبنائها  مــع  بــدورهــا  قامت  لقد 

باأن  القائد  لغياب  ت�سمح  لم  لأنها  فقط، 

فكانت  اأبنائه،  ذاكرة  من  مالمحه  يمحو 

ثقافًة  والعلم  لديها،  اأمــانــتــه  المقاومة 

اإن  لأولدهــمــا.  حفظته  ما  اأهــم  و�سلوكًا 

ب�سفحات...  تخت�سر  ل  اأم ح�سن  خالتي 

ورعايتها  زوجــهــا  غــيــاب  على  ف�سبرها 

لأيتامه بعده وهي في عز �سباها، وحر�سها 

على ا�ستقبال �سيوفها بعد اأن تم�سح دموع 

الألم بابت�سامٍة حافظت عليها من عهد اأبي 

المقاومة  اأن  توؤكد  ال�سالبة  هذه  ح�سن، 

علٌم عظيٌم وهذا البيت مدر�سته، �سرحه 

الأكاديمي الكبير بجناحيه اللذين ما غابا 

اإل ليلتقيا، وما التقيا اإل ليمالآ هذا الكون 

حبًا وجهادًا... ومقاومة«.

بطاقة هوية:
ال�سم: اآمنة ديب عمار.

الكنية: اأم ح�سن محمد بجيجي.

في   1989 ع��ام  ف��ي  ا�ست�سهد  ال��ذي  بجيجي  محمد  القائد  ال�سهيد  م��ن  لة:  متاأهِّ

1430ه�   1 محرم   1959، وتوفيت في  ال�سهيرة. ول��دت عام  مواجهة ميدون 

2008/12/28م.

الم�ست�ى العلمي: اإجازة في اللغة االنكليزية واآدابها.

عدد الأولد: خم�سة، وهم على التوالي مع �سهاداتهم العلمية التي حر�ست على 

الو�سول معهم اإليها:

عناية: دبلوم كيمياء طبيعية وهي تتابع اإعداد الدكتوراه.

بت�ل: البكالوريا الق�سم الثاني )تزوجت باكراً(.

زينب: البكالوريا الق�سم الثاني )تزوجت باكراً(.

ح�سن: لي�سان�س تمري�س من الجامعة االأميركية.

اأحمد: �سنة اأولى هند�سة.

تتقدم اأ�سرة مجلة بقية اهلل من اآل العمار وبجيجي باأحرِّ التعازي، وتغمد اهلل الفقيدة 

بوا�سع رحمته وحفظ اأبناءها امتدادًا لخط المقاومة والمجاهدين، اإنه �سميع مجيب.
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* القراآن... جناُح اليتامى
)اأم  مو�سى  ح�سن  فاطمة  ال�سيدة 

»كان  تــقــول:  اأولد(  ل�سبعة  اأم  ح�سين، 

 48 اإبــراهــيــم  علي  الأ�ــســتــاذ  زوجـــي  عمر 

المر�ض  مع  �سراٍع  بعد  توفي  عندما  �سنة 

الذي دام ت�سع �سنوات. كنت على م�سارف 

لحده،  في  معه  روحي  فو�سعت  الأربعين، 

اأولدي،  �سوى  الدنيا  من  ــد  اأري اأعــد  ولــم 

اأن  بعد  نقت�سد  وبــداأنــا  تعليمهم  تابعُت 

في  الخياطة  فتعلمت  بحبوحة...  في  كنا 

من  جديدة  قطعة  اأ�ستخرج  كنت  منزلي. 

اأناقة فتياتي الأربع  القديمة، حفاظًا على 

واأدوات  ب�ساعة  بعت  الــثــالثــة.  وفتياني 

بقراءة   اأحالمي  بع�ض  وذكرتني  تجميل. 

مت�سلحة  اإليها  فم�سيت  العزاء،  مجال�ض 

فاعتر�ض  والتعليمية،  الدينية  بثقافتي 

علّي ابني ال�سيد ح�سين وعندما �ساألته عن 

العيب في ذلك، اأجابني: »ل عيب اإطالقًا، 

ولكن ل تتقا�سي مقابل تلك القراءة ماًل«، 

اأ�سترط. لقد  اأطلب ول  اأنني ل  فاأكدت له 

اأهلي  مــن  مــيــراثــي  اأولدي  لتعليم  بعت 

)قطعة اأر�ض في زبدين(، اأما اأر�سهم في 

بلد اأبيهم، فلم اأبع منها �سبرًا واحدًا، لأنهم 

كانوا اأحق بها مني. لقد وعى اأولدي هذه 

الأمور باكرًا، فال�سيد ح�سين اأنهىـ  وبتفوق 

كبيرـ  درا�سته الجامعية )دكتوراه في اللغة 

لقد  اأي�سًا...  والحوزوية  واآدابها(  العربية 

�ض ال�سيد نف�سه بنف�سه، وقد اأنهى اأخواه  درَّ

محمد و�سامر درا�ستهما بتفوق في )العلوم 

الطبيعية( و)ال�سيدلة(. اأما الفتيات، فقد 

تحقيق

اأم اليتامى: �صرح احلب والوفاء

و. اإ. ح.

اأردته في عيد الأم تحية عرفان لأمي، ولكل  ... هذا التحقيق 

اإل  ترملهن  بعد  يعترفن  ول��م  ذواتهن  اأنكرن  الل�اتي  اليتامى،  اأمهات 

بيتاماهن. لذلك، اإليهن جميعًا اأقدم مع �سفحاته �سكري وعرفاني. واأعلم 

�سام اهلل ور�س�انه، وحبي  فعليهن مني  ال�فاء...  اأقل  اأنني عاجزة عن 

اأمهاتنا  بها  اقتدت  التي  يتاماها...  واأم  كرباء  ح���راء   Oلزينب

ب�سرح  واأمه  يتيٌم  لذ  كلما  وال���لء،  الحب  اأنا�سيد  القل�ب  لها  واأن�سدت 

الكرامِة والكبرياء وعا�س في يتمه عزَّ الإباء.
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تخ�س�ست اأمل في هند�سة الكمبيوتر في 

فرن�سا، ومنى در�ست ال�سيدلة في رو�سيا، 

وقد اأنهت هدى الدكتوراه في اللغة العربية 

في فرن�سا واإجازة في الم�سرح واأخرى في 

الإعالم. اأما �سمر، فقد تابعت بعد زواجها 

وتوجهت  الأعمال(«.  )اإدارة  في  درا�ستها 

اأم ح�سين اإلى زوجات ال�سهداء، ال�سابات 

منهن تحديدًا، بوجوب ال�سبر على رعاية 

قــراءة  على  للمثابرة  ودعــتــهــن  اليتيم، 

ت�سادفها  اآية  كل  كانت  حيث  اهلل،  كتاب 

اأن  واعتبرت  بمرارة،  ُتبكيها  اليتيم  عن 

على الأم الت�سحية ـ ولو بحياتها ـ، لتوؤمن 

رحيل  بعد  تقيهم  كريمة  حياة  لأولدهـــا 

فوق  وال�سياع  والفاقة  العوز  �سرَّ  اأبيهم 

اأر�سفة ال�سوارع.

* لقمة الكرامة
رف�ست »اأم علي« ذكر كنيتها، ولكنها 

من  ال�سامتة  الأكــثــريــة  بل�سان  تحدثت 

اأن  دون  وم�سين  كافحن  اللواتي  اأمهاتنا، 

ي�سمع اأحٌد اأنين عذاباتهن، فقالت:

من  والع�سرين  ال�ساد�سة  في  »ترملت 

عمري. كنت اأمًا لثالث بنات، كبراهن في 

الثالثة، والو�سطى عمرها �سنة، وال�سغرى 

عمرها �سهران.

من  الثالثين  فــي  �ــســابــًا  زوجـــي  كــان 

مية، 
ُ
عمره، كان اأهله فقراء واأهلي، وكنت اأ

ثم  منزلي،  فــي  الخياطة  مهنة  فتعلمُت 

المناديل،  وتعلمت �سنع  ال�سوف،  �سنعت 

وذلك في ظروف �سعبٍة للغاية. والآن، اأنا 

اأحمُد اهلل كثيرًا، لأنني نجحت في تربيتهن 

م�ستقيمات، فا�سالت. لقد و�سلت الأولى 

لم  التي  وهــي  المتو�سطة،  ال�سهادة  اإلــى 

والثالثة،  الثانية  اأما  المتابعة.  في  ترغب 

العمل  وبداأتا  التمري�ض  مهنة  در�ستا  فقد 

وهما على م�سارف الجامعة، وتزوجتا فيما 

بعد، لأعي�ض مع اأطفالهماـ  اأحفاديـ  فرحة 

طفولٍة �سائعة في جحيم يتم الأب المبكر 

وفرحة الأم المفجوعة باأعز اأمانيها، فقد 

�سريك الحياة باكرًا«.

بعت  »لقد  علي:  اأم  الحاجة  ت�سيف 

واأقمت  الــبــيــوت،  فــي  وعملت  المالب�ض، 

عمل  بــاأي  اأخجل  ولــم  بناية،  في  ناطورة 

�سريف كي اأنتج لفتياتي لقمة الكرامة. لم 

زوَّجت  وعندما  اأحد.  باب  يومًا على  اأقف 

الفتيات بعد تاأمينهن في مهٍن لئقٍة بهن، 

ن�سيت كل ذاك التعب وذاك العناء«.

زوجة  اأو  ــة  اأرمــل كــل  علي  اأم  تن�سح 

اهلل  تقوى  على  اأطفالها  تربي  اأن  �سهيد، 

وعلى ما ُير�سيه �سبحانه، واأن تعلم اأن كل 

رياح  مهب  في  اأطفالها  تاركًة  تتزوج  من 

وهم  القيامة  يوم  اأمامهم  �ستقف  اليتم، 

ي�سكون عذابهم بعد ان�سغالها عنهم.

* ِعْلُمهم... عمادهم
)اأم  ها�سم  اإبــراهــيــم  اآمــنــة  الحاجة 

علي( تقول: »كنُت �سابًة )28 عامًا( عندما 

زوجي  مر�ض،  بعد  الموت  مني  اختطف 

ال�ساب )36 �سنة( وبقيت وحدي مع �ستة 

�سنوات(   9( »علي«  اأكبرهم  كــان  اأولد، 

واأ�سغرهم »محمد« )�سنة و�سهران(. كان 

زوجي متفانيًا في تاأمين راحتي مع اأطفالي. 

لأطفالي  للتفرغ  دعاني  مر�سه،  في  حتى 

يقول،  كــان  كما  بــالعــدام«  »محكوم  لأنــه 
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كثيرًا  اآلمني  وقد  المر�ض.  اأقعده  اأن  بعد 

عدم نجاح »علي« في �سهادة »ال�سرتفيكا« 

من  محرومًا  مات  لأنه  اأبيه،  مر�ض  اأثناء 

هذه الفرحة. كان ي�سجعني بقوله: »ال�سنة 

اإلى  فاذهبي  �سينجح  اهلل  بــاإذن  القادمة 

حدث«.  ما  هذا  وفعاًل،  اأخبريني«.  قبري 

جهاد  زادها  التي  الجليلة  الحاجة  وتتابع 

والإيمان،  »بال�سبر  ومهابًة  وقارًا  ال�سنين 

مــع جد  الــفــاجــع. عملت  فــقــده  واجــهــت 

محل  في  المرحوم(  والــد  )عمي  اأولدي 

كان يديره وكان عبارة عن دكانة وملحمة، 

تعوي�ض  اأردت  ولأنـــنـــي  مــنــزلــنــا.  تــحــت 

اأطفالي يتمهم، اأردتهم رجاًل قبل اأوانهم، 

في  وعملت  المدار�ض،  اأرقى  في  و�سعتهم 

التفاح  بيتنا، زرعت  التي تحيط  الحديقة 

وكانت  لي،  يبارك  اهلل  كان  والباذنجان. 

الأر�ض تفي�ض خيرًا. كنت لأجلهم اأتحمل 

العمل  اأر�ــضَ  ولم  �سدر  برحابٍة  �سيء  كل 

باكرًا  اأخبز  كنت  الآخــريــن.  ــدي  اأي تحت 

لنا ولعمي، وكنت اأجرم الذبيحة واأ�سلخها 

لأنه  الدكان،  في  البيع  واأ�ساركه  واأقطعها 

كان هِرمًا ابن ثمانين عامًا«.

بنت الحاجة اأم علي في يتاماها قيمًا 

ــمــان،  ــخــاء، والإي ــا: الــ�ــسَّ ــرزه اأخــالقــيــة اأب

وال�سبر، والإح�سان اإلى المحتاج، والقيام 

بواجب وحب العلم الذي رفع فعاًل بيتها بعد 

اأن هوى عماده باكرًا. كانت تعلق �سهادات 

اأبنائها العلمية على جدران منزلها، وكان 

مالطفًا  يعتر�سها  عبا�ض  الحاج  ولدها 

تجيبه  فكانت  الــ�ــســهــادات«  تعليق  »عــلــى 

اأمنيات  هذه  ويتمكم،  تعبي  ثمرات  »هذه 

اأبيك قبل اأن يموت«. والآن ن�سيت الحاجة 

تحقيق

الزميلة ولء حم�د مع احلاجة اآمنة ابراهيم ها�سم
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اأبنائها.  نجاح  بعد  معاناتها  اآلم  علي  اأم 

بنف�سها  مجيبًة  حديثها،  خاتمًة  وتت�ساءل 

الأم؟  عيد  اأوجــدوا  »لماذا  ت�ساوؤلها:  على 

ة فعاًل  ت هذه الحاجَّ لأن الأم تلّم«. وقد لمَّ

�سمل عائلتها تحت جناحها: الحاج عبا�ض 

وعلي  مجل�سه،  في  لل�سعب  ممثاًل  ها�سم 

تاجرًا ناجحًا في تجارته، وجمال مهند�سًا 

لعمران بلده، ومحمد رجل اأعمال يرافقه 

لهم  زالت  وما  كانت  اأٍم  دعاء  اأ�سقائه  مع 

اأمًا واأبًا ولنا قدوة ومثاًل.

* اأ�ساألهم... الحب
قالت:  يحيى،  ح�سين  اأم  طراد  زينب 

عمري،  من  والع�سرين  الثانية  في  »كنت 

عــنــدمــا تــوفــي »عــلــي« زوجــــي وكــــان في 

اأكبر  ح�سين  كــان  والع�سرين.  ال�سابعة 

وال�سغيرة  ال�ساد�سة،  ال�سنة  في  اأولدي 

وكان  اأ�ــســهــر،  اأربــعــة  كــان عمرها  رانــيــة 

�سنوات  ثالث  واآيــات  �سنتين،  يحيى  عمر 

راأيتهم  والــدهــم،  وفـــاة  وبــعــد  ونــ�ــســفــًا. 

اأن  غــدًا  اأقــبــل  »ل  لنف�سي:  فقلت  كــبــارًا 

ربيتك«.  اأنــا  لبنتي  اأو  لبني  اأحــد  يقول 

رف�ست م�ساعدات الجميع، وفتحت محاًل 

المبرة.  ــى  اإل بهم  جــاءت  ثــم  بال�سيعة. 

المبرة  »عملت كطباخٍة خارج دوامي في 

اأي�سًا »Delivery« وفتحت مطعمًا«.

بثالث  قيامها  اأن  ح�سين  اأم  تعتبر 

اآٍن معًا لي�ض �سعبًا، في �سبيل  وظائف في 

الحب  اإل  منهم  تطلب  ل  وهــي  اأولدهـــا. 

حتى  قلوبهم  في  زرعه  على  اأ�سرت  الذي 

لمن ظلموهم.

في  ُيعلِّم  وهــو  اإعالميًا  ح�سين  �سار 

الجامعي  اخت�سا�سه  فــي  الآفـــاق  معهد 

الثاني »اإدارة وت�سويق«. اأما يحيى، فهو الآن 

في ال�سنة الرابعة الجامعية »�سيدلّي«، وقد 

T.S.2 محا�سبة ومعلوماتية،  اآيات  در�ست 

ورانية كاأخيها تركيب اأدوية.. وقد تزوجوا 

الذين  الأحـــفـــاد  لــهــا  واأنــجــبــوا  جميعهم 

اأن�سوها كل ما مرَّ عليها من اآلم. لم ت�سعر 

المتكررة  الجراحية  العمليات  رغم  يومًا، 

كثيرًا  تعذبت  هي  تعبت.  اأنها  يديها،  في 

اأم ح�سين  وقد نجحت. ختمت  بهم  للفوز 

على  ال�سهداء  زوجـــات  »اأهــنــئ  بقولها: 

المرحوم  اأن  قلياًل  ويوؤلمها  �سبرهن«، 

اإحدى ثمرات اإم ح�سني طراد 

يف لبا�س التخرج
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زوجها والد اأولدها، كان في �سباه مقاومًا 

اليوم  وي�سعدها  �سهيدًا.  يم�ض  لم  لكنه 

ونهجه  اأبيهم   خط  يتابعون  اأولدهـــا  اأن 

و...  وا�ستقامًة  علمًا  و�ساياه،  ويحفظون 

مقاومة.

* خالدة في �سغاف القلب
اأم ح�سين حمدان »حكمت ال�سباعي«

يتامى،  كــاأم  و�سبرها،  جهادها  عن 

اأمهم التي لم يكن  اآل حمدان عن  تحدث 

قد م�سى على رحيلها ع�سرون يومًا.

وقد ا�ست�سهد الوالد في حزيران 84، 

م�ست�سفى  اإطفاء  في  بواجبه  يقوم  وهو 

وقد  اللبنانية.  الأهــلــيــة  الــحــرب  اأثــنــاء 

رم�سان،  �سهر  اأيـــام  وفــي  �سائمًا  كــان 

عمرها  كان  عامًا.  الخم�سين  يناهز  ولم 

كانت  وقد  عامًا،  واأربعين  واحــدًا  حينها 

ع�سرة  الثامنة  في  )زينب(  بناتها  اأكبر 

اأولدهــا  الــوالــدة  تترك  لم  عمرها،  من 

ت بهم،  ي�سعرون بق�سوة الفاجعة التي األمَّ

وعلمتهم  العتماد على اأنف�سهم، فتخّرج 

فالكبرى  ومتفوقين:  ناجحين  �سغارها 

و�سناء  الأعمال،  اإدارة  في  اإجــازة  نالت 

وح�سين  الح�سانية،  التربية  في  �سهادة 

الثانوي  الأول  اأنهى  ـ  �سحية  ولظروف  ـ 

لي�سان�سًا  تــابــع  فقد  يــا�ــســر،  اأمـــا  فــقــط. 

معاون  الآن  وهو  اللكترونيك،  في  مهنيًا 

مجال  في  مهند�سة  ووفــاء  الجي�ض،  في 

الت�سالت. اأما رحاب التي كانت الدموع 

فقد  الراحلة،  اأمها  عن  حديثها  تخنق 

وجدارة  التاريخ  في  اإجازة  على  ح�سلت 

والقت�سادية. الجتماعية  التنمية  في 

ختمت ابنتها الكبرى الجل�سة بالتوجه 

خــالــدة فوق  �ــســورة  وهــي  وحــدهــا،  اإليها 

�سغاف القلب وبل�سانهم جميعًا »�سامحينا، 

اأنت ما ق�سرت  رنا بحقك، واهلل  اإذا ق�سَّ

معنا... يا طاهرة«.

التحقيق  هــــذا  �ــســخــ�ــســيــات  تـــوؤكـــد 

ال�ساعر  مــقــولــة  الــكــبــيــرة  ــاإنــجــازاتــهــا  ب

وهو  الحقيقي  لليتيم  والواقعية  المغايرة 

في كنف والديه ل في غياب اأحدهما:

لــيــ�ــض الــيــتــيــم مـــن انــتــهــى اأبــــواه

الــحــيــاة وخــلــفــاه ذلياًل مــن هـــمِّ 

له تــلــقــى  ــــذي  ال هـــو  الــيــتــيــم  اإن 

م�سغوًل اأبــــــًا  اأو  ــت  ــخــل ت اأمــــــًا 

ول  يــتــامــانــا  اأمــهــات  تخلت  ومـــا   ...

اأمًة  اأم  لقد كانت كل  �سهدائنا...  زوجات 

لكل  اأمًا  اأمتنا  وكانت  والجهاد،  القيم  من 

يتامى الجهاد... و�ستبقى.

تحقيق

اأم ح�سني حمدان
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مداد الشهداء

سبحانك 
ربا  نعبده

نــــــعــــــبــــــده تــــــــعــــــــالــــــــى  ـــــــمـــــــجـــــــدهاهلل  ــــــــه ون ــــــــس ــــــــد� ــــــــق ون

والـــــــــويـــــــــل لــــــعــــــبــــــٍد يــــجــــحــــدهخـــــلـــــق الأكـــــــــــــــــوان و�ـــــســـــورهـــــا 

ــــــــى خـــيـــٍر ـــــان اإل ـــــس ـــــ� ــــدي الإن ــــه ويــــــــريــــــــه الـــــــحـــــــق ويـــــر�ـــــســـــدهي

ــــ�ــــســــعــــده ُي ـــــًا  تـــــقـــــي كـــــــــان  يــــبــــعــــدهاإن  �ـــــســـــقـــــيـــــًا  ــــــــــان  ك اأو 

ــــقــــر ـــــــــل اإلـــــــــــيـــــــــــه مــــفــــت ـــــــــك ـــدهال ـــقـــ�ـــس والـــــخـــــلـــــق اأجـــــــمـــــــع ي

اأبـــــــــدًا ـــــيء  �ـــــس عــــــن  يـــعـــجـــز  فــــــهــــــو الــــــــقــــــــدو�ــــــــض نــــــوحــــــده ل 

ـــرًا ـــس ـــ� ـــك ـــن ـــــك م ـــــت ـــــي اأرددهمـــــــــــولي اأت اإلــــــــيــــــــك  ورجـــــــــائـــــــــي 

وتـــ�ـــســـامـــحـــنـــي لــــــي  تـــغـــفـــر  �ـــــســـــبـــــحـــــانـــــك ربــــــــــــــًا نــــعــــبــــده اأن 

ــــــــــي قــــــــراآنــــــــًا واأتـــــــــــــــــى بــــــالــــــحــــــق مــــحــــمــــدهقــــــــد اأنـــــــــــــــزل رب

ـــــق و�ــــســــيــــدهلــــلــــر�ــــســــل جــــمــــيــــعــــًا خـــاتـــمـــهـــم ـــــخـــــل واإمـــــــــــــــــام ال

ال�سهيد ح�سين م��سى مهنا

ًّ
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أمراء الجنة

ن�سرين اإدري�س قازان

بطاقة الهوية 

ا�سم الأم: زينب زين الدين.

م��ح��ل وت���اري���خ ال�������لدة: م���ارون 

الرا�س1981/1/14.

ال��سع العائلي: عازب.

رقم ال�سجل: 98.

البيا�سة  ال�ست�سهاد:  وتاريخ  محل 

- الناق�رة 2006/8/12.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

{و�ل�شهد�ء عند ربهم لهم �أجرهم ونورهم}

صدق اهلل العلي العظيم

تفوّق حتى الشهادة

�صهيد الوعد ال�صادق ب�صري علي علوية
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ر�سم  بندقيته  الر�سا�ض من فوهة  بوح 

اأروع م�ساهد البطولة. و�سوته الملبي لنداء 

الإمام الح�سينQ عزف اآخر لحٍن من 

المعركة،  �ساحة  في  وحيدًا  كان  �ساب  ناي 

ي�سمم  كــان  التي  ذاتها  بـ»الجودة«  وقاتل 

وير�سم بها.

حياة تختزن ال�ج�د:

لقد ر�سم ب�سير الحياة باأنامله كما راآها 

التي  األــوانــه  ولــه  وقمره،  �سم�سه  فلُه  هــو.. 

محددًا  لونًا  تحمل  ل  والهواء.  الماء  ت�سبه 

قيمة  تـــخـــتـــزن  ولــكــنــهــا 

يترك  ب�سير  كان  الوجود. 

ــة تــغــيــر من  ــع ــة رائ زخــرف

فهو  المكان،  ومعنى  �سكل 

اأي  في  المكوث  يتحمل  ل 

يحوله  اأن  دون  من  مكان 

بغ�ض  جميلة،  لــوحــٍة  اإلــى 

النظر عن »هوية« المكان، 

فقد يكون المكتب، اأو ربما 

المع�سكر،  اأو  الــ�ــســف، 

وحـــتـــى حــيــنــمــا كــــان في 

الحرب  وفيما  ا�ست�سهاده،  مكان  البيا�سة 

بهدوء،  ير�سم  ب�سير  كــان  المكان،  تلتهم 

اأ�سكال  اإلى  الق�سر  ويحول  البطاطا  يق�ّسر 

الأغ�سان  ي�سّذب  الحجارة،  يجمع  جميلة، 

لت�سبح مادة اأولية لمج�سم �سغير. �سحيح 

اأن القذائف وال�سواريخ قد تدمر كل �سيء، 

ل�سابٍّ  مرهٍف  ح�ضٍّ  اأمــام  ت�سمت  ولكنها 

يفر�ض  اأن  الأخــيــرة  اللحظة  حتى  رف�ض 

اأن  على  واأ�ــســر  الحياة  �سكل  عليه  الــواقــع 

اللون  كــان  واإن  حتى  يريد،  كما  ير�سمها 

قانيًا من دماه..

طف�لة متميزة:

في طفولته، كانت اأنامله ال�سغيرة تر�سُم 

على الأوراق، وعلى هوام�ض ال�سفحات. وفي 

التلفاز  ي�ساهد  كان  وبينما  المرات  اإحــدى 

انقطع التيار الكهربائي، فما كان منه اإل اأن 

حمل قلم الر�سا�ض ور�سم على الحائط عمود 

كهرباء واأ�سالكًا اأو�سلها اإلى التلفاز ظنًا منه 

اأنه بذلك ي�ستطيع اأن يتابع ما ي�ساهده. ولم 

تكن تلك الفكرة هي الوحيدة التي دّلت على 

وجدوه  المدر�سة  في  فاأ�ساتذته  وّقاد،  ذكاٍء 

حالًة فريدة في قدرته على 

وقد  بي�سٍر.  المراحل  قطع 

الغريبة  ت�سرفاته  دفعت 

لالأ�سياء  روؤيــتــه  وطــريــقــة 

وكتابته بوالده اإلى ا�ست�سارة 

ما  ليحلل  نف�سيين  خــبــراء 

ـــده، فكان  يــجــول بــراأ�ــض ول

الجواب مخت�سرًا ووا�سحًا: 

فهو  العبقرية«،  دليل  ــه  »اإن

تلميذ متفوق في المدر�سة، 

وظّل حتى اآخر �سنة درا�سية 

المدر�سة  فــي  الأول  الــمــركــز  يت�سدر  لــه 

ويح�سل على منحة درا�سية لتفوقه.

الجهاد الهدف ال�سامي:

الأ�ستاذ  ــده  وال على  ب�سير  تتلمذ  وقــد 

والقيم  الــفــ�ــســائــل  زرع  الــــذي  ــي  ــمــرب وال

اأولى  ــده  وال من  فتعلم  اأولده،  نفو�ض  في 

الحروف من الر�سالة التي يكاد من يحملها 

ــده  ــّد وال ــرك ك ــد ت اأن يــكــون »ر�ـــســـوًل«. وق

اأثرًا  لأولده  تعليم  اأف�سل  لتاأمين  نهار  ليل 

كبيرًا في نف�ض ب�سير، الذي على �سغر �سنه 

عبء  من  للتخفيف  المثلى  الطريقة  وجد 

و�صعت �صهادة 

البكالوريو�ش التي 

نالها بعد ا�صت�صهاده 

على �صريحه.
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الم�ساريف الدرا�سية، وهو البقاء في �سّدة 

وكان  الدرا�سية.  المنحة  لتح�سيل  التفوق 

الأب  قلب  في  الثاني  الهّم  والثقافة  العلم 

الأ�سيل  والتدين  فــالإيــمــان  اأولده.  تجاه 

والأخالق هي ال�سطور الأولى في �سفحات 

فهو  اهلل،  �سبيل  في  الجهاد  اأمــا  الحياة، 

الهدف ال�سامي الذي لأجله ا�ستدت طراوة 

�سالحه  ب�سير  فامت�سق  ونداوتها،  العظام 

باكرًا. ومن خلف مقاعد الدرا�سة التي حمل 

وتفوق،  بنجاٍح  الممهورة  ال�سهادات  منها 

انطلق ب�سير ليخ�سع لعدة دورات ع�سكرية، 

برجال  لاللتحاق  تــوؤهــلــه 

ــة،  ــي ــالم ــس ــاومــة الإ� ــق ــم ال

تقا�سيم  تبوح  �سابًا  فكان 

وال�سجاعة،  بالباأ�ض  وجهه 

ق�سيرة  فترٍة  في  واأظــهــر 

عقدها  التي  العزيمة  اأن 

في طريق الجهاد، �ستكون 

ونهرًا«،  »جــّنــات  خاتمتها 

روحــــه  تــــتــــوق  ل  وكــــيــــف 

وقف  كلما  وهــو  للرحيل، 

بين يدي اهلل �ساأله الزلفى 

والدنو؟

وعينيه  الدافئة،  ب�سحكته  ب�سير؛  ظّل 

ُينبئ  بــطــمــوٍح  الم�سيئتين  الــالمــعــتــيــن 

كالع�سفور  يتنقل  الــزاهــر،  بالم�ستقبل 

من  وردة  يــقــطــف  الــحــيــاة،  اأفــنــان  عــلــى 

تخّرج  وقــد  هــنــاك.  حديقة  ويـــزرع  هــنــا، 

المعلوماتية  فرع  الهند�سة  كلية  من  ب�سير 

اأن  بعد  بــجــدارة،  اللبنانية  الجامعة  في 

لرغبة  تــلــبــيــًة  الخــتــ�ــســا�ــض  هـــذا  ـــض  در�

هاواي  بجامعة  التحق  ثم  بذلك،  ــده  وال

الُزخرفي«  »الت�سميم  اخت�سا�ض  ليدر�ض 

�سهادة  ُو�سعت  وقــد  يع�سقه.  كــان  الــذي 

ا�ست�سهاده  بعد  نالها  التي  البكالوريو�ض 

�سريحه. على 

لن تمح� ذكرنا:

واإذا كان الهدُف الأ�سا�ض في حياته هو 

متابعته لدرا�سته، اإل اأنه كان يتحين الفر�ض 

المجاهدين،  جانب  ــى  اإل بالثغور  ليلتحق 

وكالع�سفور ينتقل من غ�سٍن لآخر دون كلٍل 

اأو ملل، وُينهي الأعمال التي توكل اإليه على 

لالأن�سطة  الإعـــداد  في  �سارك  وجــه.  اأكمل 

لفَت  وقد  اهلل،  بحزب  الخا�سة  المركزية 

نـــظـــر الــجــمــيــع بـــروؤيـــتـــه 

الت�سميم  فــي  الإبــداعــيــة 

تقت�سر  ولــــم  والـــر�ـــســـم، 

الت�سميم،  على  م�ساركاته 

التمثيل  اإلـــى  تــعــدتــهــا  ــل  ب

من  عــدد  في  �سارك  حيث 

الأعمال الم�سرحية اآخرها 

الم�سهدية  الروؤية  في  كان 

تمحو  »لـــن  الــعــا�ــســورائــيــة 

ذكــرنــا«، وكـــذا الأمـــر في 

التي  الجامعات  معار�ض 

ب�سير  كان  حيث  التربوية،  التعبئة  تقيمها 

يقوم بت�سميمها بفترة زمنية قيا�سية. وقد 

ُعِرَف ب�سير بين رفاقه في التعبئة التربوية، 

بتوا�سع  المتمّيز  الــمــبــادُر  الــ�ــســاب  بــاأنــه 

عالقاته  ر�سم  اأجــاد  الــذي  والفناُن  لفــٍت، 

الجتماعية باإبداٍع واإتقان..

القدوة والمثال:

واإخوته  بوالديه  ب�سير  عالقة  تميزت 

اأي  لهم  يرف�ض  ل  وكـــان  وحــنــان،  بـــدفء 

طلب، وقد تاأثر كثيرًا بخاله المجاهد الذي 

فقد ب�سره اثر اإ�سابته في اإحدى العمليات 

لفَت نظر الجميع 

بروؤيته الإبداعية. ولم 

تقت�صر م�صاركاته على 

الت�صميم، بل تعدتها 

اإلى التمثيل.
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الع�سكرية للمقاومة الإ�سالمية، وحفظ منه 

وكان  والحت�ساب،  والتحمل  ال�سبر  دروب 

ويتحين  رفــاقــه  اأمـــام  عنه  يتحدث  دائــمــًا 

الفر�ض لزيارته والطمئنان اإلى �سحته. 

في  ب�سير  خطا  الأعــمــال،  تزاحم  ومــع 

دّر�ض  حيث  خطواته،  اأولــى  التعليم  مهنة 

في  الريا�سيات  ومادة  الزخرفي  الت�سميم 

تدري�ض  جانب  واإلــى  والمعاهد.  المدار�ض 

الُعليا،  والُمثل  القيم  فيهم  زرع  الطالب، 

ُيحتذى  ومثاًل  قــدوة  ليكون  جاهدًا  وعمل 

لجيٍل  المغلوطة  المفاهيم  تزاحم  زمن  في 

�سائع في �سراديب العولمة الفتاكة..

�سارع  حتى  الــحــرب  نفير  دّق  اإن  ومــا 

جهده  و�سعى  بالجبهة،  لاللتحاق  ب�سير 

الجنوب،  اإلى  انتقاله  على  الموافقة  لينال 

حيث بقي يقارع العدو �سهرًا بكامله. وذكر 

كان  حيث  »البيا�سة«  قرية  في  راآه  من  كل 

فهو  منه،  اأ�سجع  ــروا  ي لــم  اأنــهــم  مــرابــطــًا، 

ويرك�ض  لــوحــده،  الــ�ــســواريــخ  ينقل  كـــان 

متحديًا الطائرات غير اآبٍه بالمخاطر، وقد 

اأحد  اإنقاذ  �سبيل  في  للخطر  نف�سه  عّر�ض 

المجاهدين الجرحى، وحفر خندقًا �سغيرًا 

و�سعه فيه بعيدًا عن �سظايا القذائف حتى 

ت�سنى اخراجه من المنطقة.

ت�ستطع  لم  عجوز  البيا�سة  في  وكــان 

منزلها،  فــي  فبقيت  القرية  مــن  الــخــروج 

عرف ب�سير ب�ساأنها و�سار ياأخذ لها الطعام 

كان  ــه  اأن رفــاقــه  واأخــبــر  ويتفقدها،  يوميًا 

بها  والخروج  ظهره  على  لحملها  م�ستعدًا 

ولم  ي�سمح بذلك،  وزنها  لو كان  من هناك 

عن  يــومــًا  القذائف  اأو  الــطــائــرات  تــوؤخــره 

تفقدها.

البيا�سة معبر ال�سهادة:

الإ�سرائيلي  للعدو  ال�سهير  الإنزال  وكان 

في البيا�سة، هناك حيث واجه الفنان المبدع، 

العدو ال�سهيوني على مدى ثالثة اأيام لوحده، 

وقبيل  بع�سهم.  رفاقه وجرح  ا�ست�سهاد  بعد 

قائاًل  باأناقته  واهتم  لحيته  �سّذب  ــزال،  الإن

لمن بقي من الرفاق: »لقد جهزت نف�سي كي 

األقى اهلل بوجٍه جميل«.. وانتقل بعد ذلك اإلى 

الخطوط الأمامية وحيدًا، ليواجه العدو. وقد 

فتح النار على الجنود ال�سهاينة عن بعد �ستة 

اأمتار، فاأوقع ت�سعة منهم بين قتيل وجريح، 

الجنود  من  اأحد  يتجراأ  لم  ا�ست�سهاده  وبعد 

على القتراب منه..

بج�سده  اإبداعاته  اآخر  ب�سير  ر�سم  لقد 

على الأر�ض، ولم يجد اأروع من دمه القاني 

ير�سم  اأن  اإل  واأبــى  الوطن،  تراب  به  ليلون 

الحياة كما يراها هو وحده..

أمراء الجنة



72

قضايا معاصرة

جنون االأ�صعار: حاميها حراميها!

)*(
نبيل �سرور

قان�ن  من  الثانية  المادة  تن�س 

ال�سادر  اللبناني،  الم�ستهلك  حماية 

ت��اري��خ   13068 رق����م  ب��ال��م��ر���س���م 

2004/8/5 على الآتي ن�سه:
التالية  بالحقوق  الم�ستهلك  »يتمتع 

التي يمار�سها وفقاً الأحكام هذا القانون:

ـ الحق بالحفاظ على �سحته و�سالمته 

اأو  لل�سلعة  مالئم،  ب�سكل  ا�ستعماله،  عند 

الخدمة، لجهة الجودة اأو النوعية..

عادلة  معاملة  من  بال�ستفادة  الحق  ـ 

للمنتج  المحترف،  قبل  من  تمييز  ودون 

المعد لال�ستعمال المحلي اأو للت�سدير..

معلومات  على  بال�ستح�سال  الحق  ـ 

بال�سلعة  تتعلق  ووافية،  ووا�سحة  �سحيحة 

ومــيــزاتــهــا وطـــرق  وثــمــنــهــا  الــخــدمــة  اأو 

عن  تنتج  قد  التي  والأخــطــار  ا�ستعمالها 

هذا ال�ستعمال..

عن  ومنا�سب  كامل  بتعوي�ض  الحق  ـ 

اأو  �سلعة  ا�ستهالك  عن  الناتجة  الأ�سرار 

ب�سكل  ال�ستعمال  النتفاع من خدمة لدى 

�سليم.

لحماية  جــمــعــيــات  بــاإنــ�ــســاء  الــحــق  ـ 

الم�ستهلك والنت�ساب اإليها..

ـ الحق بالتقا�سي مبا�سرة اأو بوا�سطة 

ل�سون  جــمــاعــيــًا،  الم�ستهلك  جمعيات 

حقوقه اأو التعوي�ض عليه عن الأ�سرار التي 

تكون قد لحقت به...«.

كفلها  التي  الحقوق  مــن  بع�ض  هــذه 

القانون للم�ستهلك اللبناني. ولكن ال�سوؤال 

الذي ل يزال معلقًا يبحث عن جواب: اإلى 

ق القانون الذي يحمي حقوق  اأي مدى يطبَّ

وجودة  ثمن  لجهة  اللبناني،  الم�ستهلك 

�سلعة ما في الأ�سواق اللبنانية؟ وهل الجهة 

القانون  ون�سو�ض  اأحكام  تطبيق  المخولة 

تقوم بمهمتها على خير وجه؟ 

اقت�سادي  رك���د  على  م���ؤ���س��رات 

محلي:

التراجع  مــن  بالرغم  ــه  اأن المالحظ 

الأولية  والمواد  ال�سلع  اأ�سعار  في  الكبير 

اأن  اإل  عــالــمــيــًا،  النفطية  والــمــ�ــســتــقــات 

انعكا�ض  اأي  يلحظ  لــم  اللبناني  ال�سوق 

يزال  ول  النخفا�ض.  هــذا  تجاه  اإيجابي 

حاد  ارتفاع  من  ي�سكو  اللبناني  المواطن 

في الأ�سعار التي تكوي جيوب ذوي الدخل 

المحدود، وتخلق فجوات كبيرة في القدرة 

ن�سب  يرفع  مما  الأفـــراد،  لــدى  ال�سرائية 
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المواطنين،  بين  ال�سرائية  القدرة  تراجع 

القت�سادية،  الأو�ــســاع  تــردي  في  وتزيد 

الم�ستقبل  في  دافــعــًا  ي�سكل  قد  ما  وهــذا 

اقت�سادي  ركــود  مــوؤ�ــســرات  ــى  اإل القريب 

ال�ستثمارية  القطاعات  مختلف  يطال  قد 

المنتجة )العقارات ـ ال�سياحة ـ الخدمات 

الم�سرفية ـ القطاعات ال�سناعية ـ تاأمين 

ـ نقل.. الخ(.

ـــواقـــع  ال �ــــســــاأن  مــــن  اأن  والـــمـــلـــفـــت 

وتدني  لبنان،  في  المتردي  القت�سادي 

اإبراز  المواطنين،  لدى  ال�سرائية  القدرة 

التي  القت�سادية  الموؤ�سرات  من  الكثير 

اللبناني،  القت�ساد  �سحة  على  تــدل  ل 

اأو  ال�ستدانة  اإلى  الكثيرين  لجوء  ومنها: 

اأو  التعليم  على  الإنفاق  بهدف  القترا�ض 

الحياة  متطلبات  �سد  اأو  الأ�سرية  الرعاية 

الأزمة  انعكا�سات  تبرز  وكذلك  اليومية، 

زيادة  موؤ�سرات  خــالل  من  القت�سادية 

وقائع ال�سرقات والن�سل ب�سكل �سبه يومي، 

التي  الجريمة،  تف�سي  مــعــدلت  وارتــفــاع 

تكررت  وقد  ماديًا،  الأ�سا�ض  دافعها  يكون 

وقائع الكثير من الجرائم المفجعة ـ بدافع 

مادي ـ على مختلف الأرا�سي اللبنانية..

ــة  ــادي ــ�ــس ــت ـــرات الق ـــس ـــمـــوؤ� ولـــعـــل ال

جمعية  تــنــ�ــســرهــا  الــتــي  ــة  ــي ــائ ــس ــ� والإح

ت�سدر  التي  تلك  اأو  اللبنانية،  الم�ستهلك 

ــركــزي، اأو  ــم �ــســهــريــًا عــن الــمــ�ــســرف ال

الدرا�سات التي ت�سدر عن المكتب الفني 

القت�ساد  وزارة  فــي  الأ�ــســعــار  ل�سيا�سة 

اللبنانية كلها ت�سير اإلى بقاء ن�سب الأرباح 

اأي  دون  مــن  حالها  على  الأ�ــســعــار  على 

الحاد  التراجع  من  بالرغم  هذا  تراجع. 

الذي اأ�ساب الكثير من ال�سلع عالميًا، مما 

يطرح ال�سوؤال الذي انطلقنا منه: من ي�سع 

الأ�سعار!؟  جنون  في  الحاد  للفلتان  حــدًا 

التوازن  ويعيد  التجار،  ج�سع  ي�سبط  من 

اإلى القدرة  ال�سرائية لدى المواطن الذي 

ال�سعي  ورهين  العي�ض،  لقمة  اأ�سير  اأ�سبح 

لتاأمين الم�سكن والطبابة وال�ست�سفاء في 

مطلع  مع  ف�سولها  تنتهي  ل  معاناة  رحلة 

كل �سم�ض؟!!

هو  ما  نف�سه:  يطرح  الــذي  والــ�ــســوؤال 

وزارة  في  الم�ستهلك  حماية  مديرية  دور 

الأ�سعار  مراقبة  في  والتجارة  القت�ساد 

اأداء  الفعالية في  وما هو م�ستوى  وال�سلع، 

هذا الدور من قبل مراقبي المديرية؟

غياب الدور الفعلي للمراقبة:

تالَحظ  العملي،  ــع  ــواق ال خــالل  مــن 

المحدودية الفعلية لدور المراقبة الملقى 

المذكورة.  الم�سلحة  مراقبي  عاتق  على 

وهذا عائد لعدة اأ�سباب منها:

المراقبة  لعنا�سر  المحدود  العدد  ـ   1
في الم�سلحة المذكورة.
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قضايا معاصرة

2 ـ غياب عن�سر التخ�س�ض لديهم.
من  التاأكد  على  ــم  دوره اقت�سار  ـ   3
�سالحية  مــراقــبــة  دون  الأ�ــســعــار  اإعـــالن 

المنتج.

حيث  ال�سن،  في  معظمهم  تقدم  ـ   4
اإلى  منهم   60% على  يزيد  ما  �سيحال 

التقاعد نهاية العام 2010.

والف�ساد  ــــــــة  الإداري ــات  ــقــب ــع ال ـ   5
واقع  تقع في �سميم  التي  والمحا�س�سات 

النظام ال�سيا�سي والإداري اللبناني..

فمن اأ�سل ماية و�ستين مراقبًا يلحظهم 

المذكورة  المديرية  في  يوجد  ل  القانون، 

فعليًا �سوى حوالي 54 مراقبًا يتوزعون على 

مختلف الأرا�سي اللبنانية في المحافظات 

الخم�ض اللبنانية. ويقومون بمهام الرقابة 

اأن يكون هناك  على الأ�سعار، من دون 

في  قبلهم  مــن  �ــســرامــة 

اأو  الــمــخــالــفــات،  قــمــع 

اإنزال العقوبات القانونية 

القانون  يــلــحــظــهــا  ــي  ــت ال

بــحــق الــتــجــار  الـــذيـــن ل 

يتقيدون بن�سب الأرباح على 

ال�سوق  في  الموجودة  ال�سلع 

كما  عــائــد  وهـــذا  اللبناني. 

اأ�سلفنا اإلى جملة من الأ�سباب 

الوظيفي  بــالــواقــع  المتعلقة 

للمراقبين وغيرها من الأمور 

الإدارة،  ببنية  الــعــالقــة  ذات 

وعدم التخ�س�سية، و�سعف 

الرقابة الوظيفية.. الخ.

الم�ستوى  ــى  ــل ع هــــذا 

الم�ستوى  على  اأمــا  الب�سري، 

الإداري، فيراأ�ض مديرية حماية الم�ستهلك 

حاليًا مدير )رئي�ض م�سلحة(، وبال�ستناد 

بالقانون  الملحق  المعدل،  الجدول  اإلــى 

تاريخ   6821 رقـــم  بــالــمــر�ــســوم  الــمــنــفــذ 

ومالكات  مهام  )تحديد   1973/12/28
في  تت�سكل  والتجارة(،  القت�ساد  وزارة 

المديرية الم�سالح الملحقة التالية:

ـ م�سلحة الدرا�سات والتوعية.

ـ م�سلحة المراقبة.

حماية  فــي  اأول  مــراقــب  اأو  مــراقــب  ـ 

الم�ستهلك )العدد 120(.

حماية  قــانــون  وبــحــ�ــســب  وبــالــطــبــع، 

 13068 رقم  بالمر�سوم  الوارد  الم�ستهلك 

المديرية  في  تتوزع   ،2004 اآب   5 تاريخ 

مــجــمــوعــة مــن الأقــ�ــســام والـــدوائـــر من 

اأهمها:

ـ دائرة قمع الغ�ض.

ـ 
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دائرة مكافحة الحتكار والغالء.

ـ دائرة الم�سوغات.

ـ ق�سم مراقبة الأ�سعار.

  وما يجدر ذكره في هذا المجال هو 

اأن م�ستوى فعالية اأو �سعف هذه التق�سيمات 

يخ�سع لإرادة وتوجهات الوزراء المتعاقبين 

فّعل  حيث  الـــــوزارة،  على  ــوا  ــوال ت الــذيــن 

البع�ض منهم هذه الوحدات الإدارية التي 

�سربها  بينما  الم�ستهلك،  بحماية  ُتعنى 

الكثير من الوزراء بعر�ض الحائط، وذلك 

بعنوان »الحرية القت�سادية« اأو ما يعرف 

تدخل  اأي  تنفي  التي  الجديدة  بالليبرالية 

ومراقبة  ــعــار  الأ�ــس مــو�ــســوع  فــي  لــلــدولــة 

ـــواق، وتــ�ــســدد عــلــى ظــاهــرة مرونة  الأ�ـــس

من  وغيرها  والطلب«..  العر�ض  »تــوازن 

كل  طبقها  التي  القت�سادية  النظريات 

وزير اأتى اإلى �سدة الوزارة بح�سب توجهاته 

عن  وبمعزل  والقــتــ�ــســاديــة،  ال�سيا�سية 

من  تنطلق  ثابتة  روؤية  اأو  وا�سحة  �سيا�سة 

تخطيط مدرو�ض وتوجهات محددة، وتنقل 

القت�ساد اللبناني اإلى مواقع متقدمة في 

�ستى قطاعاته.

واأخيرًا: ينبغي اأن تاأخذ الدولة دورها 

التي  ال�سالحيات  وتــمــار�ــض  الطبيعي، 

و�سع  تاأمين  �سبيل  فــي  القانون  يخولها 

دائمة  رقابة  فيه  تتبلور  �سليم،  اقت�سادي 

على ال�سلع والمواد الغذائية وال�ستهالكية، 

كما ت�سارك موؤ�س�سات المجتمع الأهلي في 

ناأمن  وبهذا  الرقابة..  هذه  ودعــم  تقوية 

ونهب  اأجيالنا،  وم�ستقبل  م�ستقبلنا  على 

تواجه  كريمة،  عزيزة  حياة  مجتمعاتنا 

تحديات الحياة..

اله�ام�س

)*( رئي�ض م�سلحة في وزارة القت�ساد والتجارة.
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تربية

هات يف تدري�ض االأبناء معاناة االأمَّ

حتقيق: ليندا زراقط

* �سكاوى الأمهات
تقول ال�سيدة اأم اأحمد )اأم لثالث بنات 

و�سبي(: لم اأواجه اأي م�ساكل في تدري�ض 

البنات، ولكن اختلف الأمر مع ال�سبي، فهو 

الدرا�سة،  في  جدًا  وبطيء  بطبعه  اتكالي 

مما يجعلني األزمه دائمًا لمتابعة درو�سه.

 9( مــروة  ابنتي  هيام:  ال�سيدة  وتقّر 

ولكنني  المدر�سة،  في  مجتهدة  اأعـــوام( 

اأعـــانـــي مــن مــ�ــســاكــل مــن تــدريــ�ــســهــا في 

لإنهاء  طــويــاًل  وقــتــًا  تــاأخــذ  فهي  المنزل، 

ت�ستطيع  ل  لأنــهــا  المدر�سية،  واجباتها 

التركيز لفترة طويلة، وهي كثيرة النهو�ض 

لفترة  الجلو�ض  على  القدرة  لديها  ولي�ض 

يجعلها  مما  الــدر�ــض،  طاولة  وراء  طويلة 

تفقد تركيزها.

علي  ابني  اأحـــالم:  ال�سيدة  وت�ستكي 

في  م�ساكل  اأي  من  يعاني  ل  عامًا(،   11(

ال�سف، ولكنني  والفهم داخل  ال�ستيعاب 

في  تدري�سه  اأثــنــاء  كبيرة  �سعوبة  اأجـــد 

ودائمًا  الدر�ض  من  يتهرب  فهو  المنزل، 

اإلى  كــالــذهــاب  واأعــــــذارًا  حــجــجــًا  يخلق 

الحمام اأو المطبخ، كي يلهو عن الدرا�سة، 

مما يجعلني اأتوتر واأفقد اأع�سابي.

تحب  ل  ابنتي  هال:  ال�سيدة  وت�سرح 

المنزل.  فــي  وجــودهــا  فترة  فــي  الــدر�ــض 

وفرو�سها  درو�سها  لتنهي  بالقوة  اأدفعها 

فترة  اأ�ستغرق  يجعلني  مما  المنزلية، 

طويلة في تدري�سها.

على  مــحــمــد:  اأم  الــ�ــســيــدة  وتــعــتــرف 

اأتلقاها  التي  الجيدة  النتيجة  من  الرغم 

اأعاني  اأنني  اإل  المدر�سة،  في  اأولدي  من 

فابني  البيت،  في  تدري�سهم  اأثناء  كثيرًا 

العام  في  الأمهات  من  الكثير  منها  تعاني  التي  الم�ساكل  اأبرز  من 

الدرا�سي م�سكلة تدري�س الأولد ل�ساعات ط�يلة من النهار ي�ميًا.

ابني  الدرا�سة،  في  جدًا  بطيئة  ابنتي  منهن:  كثير  األ�سن  على  تتردد 

ل يركز، ابنتي تتهرب من اأداء وظائفها المنزلية، ابني ل يدر�س اإل اإذا 

اأولدي  الظهر،  بعد  فترة  الدرا�سة في  اأولدي ل يحب�ن  بقربه،  جل�ست 

يق�س�ن �ساعات ط�يلة لإنهاء واجباتهم ودرو�سهم، و�سكاوى اأخرى عديدة، 

فهل الحل�ل �سعبة ب�سع�بة الم�سكلة وهل من اإمكانية للمعالجة؟
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ــطــيء جــــدًا في  ب اأعــــــوام(  مــحــمــد )10 

اإذًا،  وعنيد جدًا.  التركيز  وقليل  الدرا�سة 

اإذا قرر عدم اإنجاز فر�سه في مادة معينة 

لو  حتى  بذلك  يقوم  ول  ــه   راأي على  ي�سّر 

والو�سائل.  الطرق  جميع  معه  ا�ستخدمت 

وجيدة  ذكية  فهي   ،) اأعــوام  بتول)8  اأمــا 

طويلة  مــدة  ت�ستغرق  لكنها  ال�ستيعاب، 

المنزلية،  وفــرو�ــســهــا  درو�ــســهــا  ــجــاز  لإن

ال�ساعة  لعتماد  ا�سطررت  اأنني  لدرجة 

لإنجاز  الزمنية  المدة  لتحديد  الرملية 

الفر�ض اأو الدر�ض المطلوب.

التربوي!؟  االإر�ساد  يقول  • ماذا 
في  الخبراء  ا�ست�سارة  ال�سروري  من 

الدكتور  اإلى  توجهنا  لذلك  المجال،  هذا 

ال�سيد محمد ر�سا ف�سل اهلل )مدير دائرة 

ال�سراف التربوي في مدار�ض الم�سطفىـ  

جمعية التعليم الديني الإ�سالمي( �سائلين 

منها  تــعــانــي  الــتــي  الم�ساكل  حــلــول  عــن 

الأمهات في ما يتعلق  بتدري�ض اأولدهّن:

كيف  االأمهات،  �سكاوى  �سماع  • بعد 
ي��م��ك��ن ال��ن��ظ��ر اإل����ى م��ه��م��ة االأم���ه���ات في 

تدري�س اأوالدهن؟

جـــرت الـــعـــادة فـــي بـــالدنـــا عــلــى اأن 

�سنواته  خــالل  الطفل  رعاية  الأم  تتولى 

التعليم  مرحلة  نهاية  وحتى  الميالد  منذ 

الأ�سا�سي على الأقل، فتقوم بتوفير مختلف 

حاجاته من غذاء وراحة وحركة ون�ساطات 

تهتم  اأخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  متنوعة 

من  عودته  بعد  التعّلمي  تح�سيله  بمتابعة 

اإ�سافيًا  عبئًا  ي�سكل  ما  وهــذا  المدر�سة، 

على مهامها الزوجية والأ�سرية المرهقة.

الطفل  بتدري�ض  الهتمام  عملية  اإن 

لي�ست اأمرًا ب�سيطًا، اإذ على الأم اأن تتعامل 

واأ�سلوبًا  ومــهــارة  علمًا  تتطلب  مهمة  مع 

الطفل  هذا  كان  اإذا  وبالأخ�ض  و�سبرًا، 

مناهجها  في  تتبنى  مدار�ض  اإلــى  ينتمي 

الأ�ساليب التقليدية التي تركز على الحفظ 

اإن  المنزلية.  الواجبات  وتكثيف  والتقليد 
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الأ�سلوب  واعتماد  التعامل  فــي  المهارة 

التعلم،  فــي  الطفل  رغبة  يثير  الم�سجع 

والإ�ستيعاب من خالل  الفهم  اإلى  ويدفعه 

طرق تعليمية وو�سائل خا�سة.

* ماحظات هامة لاأمهات:
االأمهات  ترتكبها  اأخطاء  من  • هل 

خالل عملية التدري�س؟

التعليم  في  اأ�ساليب  الأم  ت�ستخدم  قد 

كاأن  المدر�سة،  اأ�ساليب  مــع  تن�سجم  ل 

والمطلوب  يحفظ  اأن  الطفل  على  تفر�ض 

من  تتوقع  قــد  والأم  ويــطــبــق.  يفهم  اأن 

بفعل  ي�ستطيعها  ل  قــد  اأمـــــورًا  طفلها 

اأن  منه  ترجو  فهي  وبيئية،  وراثية  عوامل 

قد  العقلية  قدراته  في  وهو  متفوقًا  يكون 

عليها  يفر�ض  ما  وهــذا  متوا�سعًا،  يكون 

الطوال  ال�ساعات  جانبه  اإلــى  تجل�ض  اأن 

وهذا  الولد  �ساأم  تثير  بحيث  دون جدوى، 

اأن  هاج�ض  فــاإن  كذلك،  ويوترها.  يتعبها 

يكون الولد متفوقًا، واأن يحوز على درجات 

الأمهات،  من  الكثير  هّم  هو  الأولى  الفئة 

اأثناء  الدقيقة  التفا�سيل  يتابعن  فهن  لذا 

تعليم الولد، ويكررن الدر�ض مرات عديدة 

حتى ي�سبح لديهن الطمئنان الكافي اإلى 

الحفظ والإتقان، وهذا يفر�ض اأن يجل�سن 

ال�ساعات الطوال في وقت يكون الولد فيه 

والملل،  التعب  من  عالية  مرحلة  بلغ  قد 

اأقل  وقــت  يكفيه  قــد  الــولــد  اأن  وفــي حين 

لإنجاز مهامه الدرا�سية.

* المدر�سة ت�ساهم في الم�سكلة:
الم�سوؤولية  المدر�سة  تتحمل  اأال   •
ف���ي خ��ل��ق ب��ع�����س م�����س��اك��ل ال���درا����س���ة في 

المنزل؟

 نعم، اإن كثافة الفرو�ض والدرو�ض قد 

ل تتنا�سب مع الوقت المخ�س�ض للدرا�سة 

وتمنعه  الــولــد  ُتتعب  بحيث  الظهر،  بعد 

يتعب  مما  وهــذا  والمتابعة،  التركيز  من 

اأع�ساب الأم التي ترغب اأن يتّمم واجباته 

كاملة وباإتقان.     

في  متوازنة  تكون  اأن  يجب  المدر�سة 

الفرو�ض،  من  المنا�سبة  الكمية  اإعــطــاء 

بوقت  اإنــجــازهــا  ــولــد  ال ي�ستطيع  بحيث 

التعليم  في  الحديثة  الطرق  لأن  مقبول، 

تترك للولد المجال باأن يعتمد على نف�سه 

اإل  اأحــد،  م�ساعدة  دون  بذاته  ويكت�سف 

تتطلب  التي  الــمــواد  بع�ض  فــي  نــدر  فيما 

كتابة وبحثًا. اإن الطرق الحديثة تطلب من 

الولد اأن يحفظ ويكتب ما اكت�سفه بنف�سه 

اإنجاز  عليه  ي�سهل  مما  وهذا  ال�سف،  في 

الفرو�ض في البيت.

و�سبل  ال��ت��دري�����س  م�����س��اك��ل   *
معالجتها:

مع  االأم  تتعامل  اأن  يجب  كيف   •
م�ساكل التدري�س في المنزل؟

بمعلمي  الم�ستمر  الت�سال  يتم  اأن   -

الولد، للتعرف اإلى اأ�سلوب الولد، وللتعرف 

اأن  الـــذي يجب  اإلـــى الأ�ــســلــوب الأفــ�ــســل 

وتنفيذ  الوقت  لخت�سار  الأم  ت�ستخدمه 

التعليم بي�سر.

للترفيه  فــر�ــســة  ــولــد  ال تعطي  اأن   -

المدر�سة،  مــن  عــودتــه  بــعــد  والــتــ�ــســلــيــة 

الدر�ض  ليجدد ن�ساطه بعد يوم طويل من 

والتعّلم.

له  فنترك  بالثقة  الــولــد  ن�سعر  اأن   -

فر�سته في اأن ينجز بع�ض فرو�سه بنف�سه 

تربية
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تدريجيًا  ليتعود  مبا�سرة،  غير  رقابة  مع 

على اأن يمار�ض التعلم بنف�سه.      

والجمعات  الآحــاد  اأيــام  ن�ستغل  اأن   - 

وقتًا،  تتطلب  التي  الفرو�ض  بع�ض  لإنجاز 

حتى ل تتراكم كل الدرو�ض والفرو�ض في 

يوم واحد.

وحكمة،  بوعي  الولد  مع  نتعامل  اأن   -

فنفهم قدراته الذكائية والنف�سية، ونعلمه 

بالأ�سلوب الذي يتنا�سب مع هذه القدرات، 

بحيث ل نحمله ما ل ي�ستطيعه، واأن تتقبل 

الأم واقع ولدها كما هو وتتعامل معه على 

هذا الأ�سا�ض.

* حالت خا�سة:
الذين  االأوالد  معالجة  عن  م��اذا   •
وترافقهم  المدر�سة  في  م�ساكل  يعانون 

اإلى البيت؟

ما  نف�سه  هــو  الأم  مــن  نطلبه  مــا  اإن 

الولد  حالة  درا�سة  المدر�سة:  من  نطلبه  

اأبعادها، فنكت�سف ما يعانيه من  بمختلف 

�سعوبات تعّلمية قد تكون ناتجة عن اأو�ساع 

اأو قدرات عقلية  اأو م�ساكل نف�سية  �سحية 

تعليمية..  اأمــور  اأو  اجتماعية،  اأزمــات  اأو 

ور�سم  الولد  فهم  يجب  ذلك  �سوء  وعلى 

تنفيذها  على  تتعاون  مالئمة  دعم  خطة 

كل من الأ�سرة والمدر�سة، فنقدم له ما ل 

تفوق  اأ�سياء  له  تحمياًل  اأو  له  ظلمًا  يعتبر 

قدراته وطاقاته.

في  م�سكلة  مــن  هناك  يكن  لــم  اإذا 

فيها،  التعليم  وم�ستوى  المدر�سة  اأداء 

في  اأو  البيت  في  �سواء  المعنيين  فعلى 

بنف�سه،  الولد  ثقة  ينموا  اأن  المدر�سة 

ن�ساطاته  يــمــار�ــض  اأن  اإلــــى  ــوه  ــع ــدف وي

الأهل  يمار�ض  واأن  ذاته،  على  بالإعتماد 

مع ولدهم ح�سن الظن، فيتركوه يمار�ض 

الرقابة  بــعــ�ــض  مــع  بــنــفــ�ــســه،  واجــبــاتــه 

والت�سجيع.
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البطء في  لم�سكلة  الحل  هو  ما   •
الدرا�سة؟

اإن البطء في الدرا�سة هو حالة يجب 

درا�سة اأ�سبابها، فقد تكون �سحية اأو نف�سية 

اأو تدنيًا في ن�سبة الذكاء، اأو عدم القدرة 

على التركيز والمتابعة.. وعلى �سوء نتائج 

الذي  العالج  و�سف  يمكن  الت�سخي�ض، 

يمكن اأن يخفف من تفاقم هذه الحالة. 

وفيما يتعلق باأ�سباب التاأخر المدر�سي، 

فهي متعددة، فقد يكون م�سدرها المعلم، 

النف�سي  الو�سع  اأو  المدر�سي،  الجو  اأو 

الم�ستوى  اأو  الإجتماعي،  الو�سع  اأو  للولد، 

الك�سل.  جملتها  من  يكون  وقد  الذكائي؛ 

عن  بمو�سوعية  البحث  الواجب  من  لذا، 

ال�سبب ليتم العالج.

* الملل من الدرا�سة:
معالجة م�سكلة  لالأم  يمكن  • كيف 

االأوالد في التعب والملل من الدرا�سة؟

في  المدر�سية  الــواجــبــات  كــثــرة  اإن 

الولد  يق�سيها  التي  المدة  وطول  المنزل، 

في اإنجازها، خا�سة بعد يوم درا�سي طويل 

التوقف عندها،  التي يجب  هو من الأمور 

لأنها توؤدي من جهة اإلى تعب الولد وكرهه 

تثير  اأخـــرى،  جهة  ومــن  والمعلم؛  للعلم 

قد  الولد  واأن  خا�سة  و�سيقها،  الأم  قلق 

اإلى  الذهاب  بكثرة طلب  �سيقه  يعبر عن 

تقول  اأو غيرهما، كما  المطبخ  اأو  الحمام 

بع�ض الأمهات.

الولد  نعلم  اأن  علينا  الحالة  هذه  في 

التعلم،  في  رغبته  وتثير  ت�سوقه  باأ�ساليب 

فنجدد  المدر�سة،  في  اأو  البيت  في  �سواء 

ن�ساطه بين حين واآخر، ونقبل المعقول من 

ــجــازه،  ــــــا اإن ــــــم ك

مع  والتن�سيق  الم�ستمر  التوا�سل  ويجب 

مهمة  ت�سهيل  اأمــر  في  للتن�سيق  المدر�سة 

تدري�ض الولد في البيت.

* دور الأب:
اأو  اأ�سا�سي  كعن�سر  االأب  دور  اأي��ن   •

م�ساعد؟

رعاية  على  الأبـــوان  يتعاون  اأن  يجب 

يتبادلن  بحيث  للولد،  التعليمي  الو�سع 

لأن  وظروفه،  كفاءته  ح�سب  كل  الأدوار، 

اأكثر من  الأمور قد يبرع فيها الأب  بع�ض 

الأم، والعك�ض �سحيح. لذلك، فاإنني اأعتبر 

اأن دور الأب هو خير م�سجع  وم�سدد لعمل 

الأم و�سبط الولد، بالأخ�ض اإذا كان الأب 

يتمتع بكفاءة علمية مهمة.    

»ف�سل  الدكتور  كــالم  مــن  لنا  يتبين 

م�ستحيلة،  ولي�ست  قائمة  الحلول  اأن  اهلل« 

وتنفيذها  ال�سبر  بع�ض  اإلى  تحتاج  لكنها 

ب�سكل منا�سب، مما يخفف عبء التدري�ض 

اأو)الولد(  الطفل  و�سعور  الأمــهــات  عــن 

بالراحة خالل فترة درا�سته اأو) تدري�سه( 

في المنزل.

تربية
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* �سكل الماء يك�سف عن محيطه:
فعاًل  يتخذ  ل  الماء  اأن  ايموتو  اكت�سف 

�سكله الطبيعي اإل اإذا كان في حالة تجمد. 

كري�ستالت  تظهر  الــمــاء  يتجمد  فعندما 

لتعك�ض  الميكرو�سكوبية  الثلج  بلورات(  )اأو 

اأ�سكاًل هند�سية لها عالقة مبا�سرة بالطاقة 

اكت�سف  كما  الماء!!  في  توؤثر  التي  والقوى 

المجمد  الثلج  لت�سريح  و�سيلة  اأي�سًا  اإيموتو 

بداأ  وعندما  للغاية.  دقيق  ب�سكل  لت�سويره 

اختالفات  اكت�سف  الت�سريح،  عملية  اإيموتو 

نوع  بين  الماء  كري�ستالت  اأ�سكال  في  قوية 

المجّمدة  الماء  كري�ستالت  اأن  اأي  واآخــر، 

التي تم الح�سول عليها من نهر ما تختلف 

الح�سول  تم  التي  الكري�ستالت  عن  تمامًا 

تكوين  اأن  رغــم  اآخـــر،  نهر  مــاء  مــن  عليها 

الماء واحد كيميائيًا. واأكد اإيموتو اأي�سًا اأن 

درا�سته اأثبتت وجود فارق وا�سح بين �سكل 

الكري�ستالت التي تعر�ست لتاأثير �سلبي عن 

اإيجابي.  لتاأثير  تعر�ست  التي  الكري�ستالت 

اأن  تــجــد  �سلبي  تــاأثــيــر  وجـــود  حــالــة  فــفــي 

لي�ست  الماء  التي يتكون منها  الكري�ستالت 

ذات مالمح وقبيحة تمامًا. اأما كري�ستالت 

فهي  اإيجابي،  لتاأثير  تتعر�ض  التي  الماء 

جميلة وتتخذ اأ�سكاًل رائعة. 

و�سلت  التي  اإيموتو  موؤلفات  وخال�سة 

اإلى خم�سة كتب اأن الماء له قدرات عجيبة 

مــن الـــذاكـــرة والـــوعـــي والــ�ــســمــع والـــروؤيـــة 

به،  وي�سعر  حوله  ما  يدرك  فهو  والإدراك، 

والكتابات  المنطوق  الحديث  منه  وي�ستقبل 

المخطوطة وال�سور، والم�ساعر والأحا�سي�ض 

علوم

املاء اإدراك واإح�صا�ض

اإعداد: هيئة التحرير

الدكت�ر  الياباني  العالم  اأجراها  التي  والكت�سافات  الأبحاث  اأثارت 

ما�ساروا اإيم�ت� �سجة كبيرة في العلم لغرابة م��س�ع اأبحاثه وتجاربه، والتي 

تدور ح�ل حقيقة اأن الماء كغيره من الم�ج�دات له قدر من الإدراك وال�عي 

والإح�سا�س والنفعال وال�سع�ر.

لقد اهتم الدكت�ر ما�ساروا بدرا�سة الماء في بل�راته العجيبة التي تعك�س 

لنا جانبًا من اأ�سرار هذا ال�سائل العجيب الذي جعل اهلل � تعالى � منه كل حي.

درا�سة  تقنية  اإيم�ت�”  “ما�ساروا  ط�ر  عمليًا  ذلك  لإثبات  محاولة  وفي 

بل�رات ثلج الماء بالت�س�ير الف�ت�غرافي. وقد �سجعه على ذلك ما قراأه في 

الماء  ثلج  بل�رات  رقائق  مت�سابهتان من  اأنه ل ت�جد رقيقتان  الكتب من  اأحد 

التي ت�سقط على الأر�س من ال�سماء.
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والمو�سيقى الهادئة وال�ساخبة وغيرها من 

الأ�سوات ويتاأثر بها اإيجابًا و�سلبًا، ويتفاعل 

مع م�ساعر الإن�سان توافقًا واختالفًا.

 فــقــد اكــتــ�ــســف الــعــالــم الــيــابــانــي اأن 

تميل  طبيعي  نبع  اأي  من  الماء  كري�ستالت 

عند  جميلة  هند�سية  اأ�سكال  اتــخــاذ  ــى  اإل

الراكد  الماء  اأمــا  وت�سويرها،  تجميدها 

والملوث فله اأ�سكال م�سوهة.

* تاأثر الماء بالكام والكتابة:
وكما يتاأثر الماء بالأجواء الموجود فيها 

باأية  اأو  اإليه  الموّجه  بالكالم  يتاأثر  كذلك 

يحتويه.  الــذي  الــوعــاء  على  تكتب  كتابات 

ومن هنا، فاإن الأدعية الطبية على الماء اأو 

اأن  الذي يحتويه يمكن  الوعاء  كتابتها على 

تعطيه قدرات عالجية كبيرة.

يلتقط  اأن  اإيموتو  الدكتور  ا�ستطاع  لقد 

�سورًا لبلورات الماء في مختبراته الخا�سة، 

الدقة  �ــســديــدة  ت�سوير  اأجــهــزة  بوا�سطة 

وال�سرعة في غرف باردة جدًا للحفاظ على 

بلورات  تظهر  حيث  العالية،  الماء  بــرودة 

الماء على �سكل بلورات الثلج، ووجد اأن �سكل 

فالكلمات  الكلمات،  بنوع  يتاأثر  البلورات 

وجميل،  والأمل،  �سالم،  كلمة  مثل  الجميلة 

و�سكرًا تعطي �سكاًل هند�سيًا جمياًل وا�سحًا 

مثل  القبيحة  الكلمات  اأما  الماء.  لبلورات 

غير  �سكاًل  فتعطي  مر�ض،  قبيح،  حــرب، 

التي  التجارب  كل  وو�سط  المعالم.  وا�سح 

الماء  اأن  اأي�سًا  اكت�سف  اإيموتو،  اأجــراهــا 

يفهم اأي لغة. وهذه �سور تبين اأهمية الكلمة 

الطيبة وكيف اأن الماء يتاأثر بها:

علوم

بحرة Biwako الراكدة

زجاجة مكت�ب عليها اأنت جميل

sanbu ichi yusui مياه نبع

زجاجة مكت�ب عليها  و�سخ
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* الماء ي�سمع اأي�سًا: 
من  كمية  يــمــوتــو  اإ الــدكــتــور  عــّر�ــض 

 »)Metal »الميتل) لمو�سيقى  الــمــيــاه 

واأعطت  الــنــواة  فت�ستتت  الــ�ــســاخــبــة، 

مـــــام  اأ ـــاعـــات غـــريـــبـــة قــبــيــحــة  ـــطـــب ان

بتعري�ض  يــمــوتــو  اإ ــام  ق ثــم  الــكــامــيــرا. 

مو�سيقية  لــمــقــطــوعــات  الــمــيــاه  نــفــ�ــض 

�سكال  اأ فــعــادت  هـــادئـــة،  كــال�ــســيــكــيــة 

الطبيعية  حالتها  ــى  ل اإ الــكــريــ�ــســتــالت 

جميلة. �سكاًل  اأ واتخذت 

* للماء ذاكرة اأي�سًا:
للماء  اأن  ــي  ــان ــاب ــي ال ــم  ــال ــع ال واأكـــــد 

وي�سمع،  ي�سعر  الماء  كــان  ــاإذا  ف ذاكــرة. 

اأي�سًا.  يتذكر  فهو  اللغات،  مختلف  ويقراأ 

فترة  طــول  اأن  اإيــمــوتــو  الــدكــتــور  ويــوؤّكــد 

المياه.  كمية  على  يعتمد  الــذاكــرة  هــذه 

الذاكرة.  فترة  قّلت  الكمية،  زادت  فكلما 

مياه  ذاكــرة  اأن  فهو  الموؤكد،  الأمــر  اأمــا 

ــزول  ت اأي مــنــزل  الــعــاديــة فــي  الــحــنــفــيــة 

اأو  الينابيع  مياه  ذاكرة  من  اأكبر  ب�سرعة 

المعدنية. المياه 

كذلك، اكت�سف الدكتور اإيموتو اأن الماء 

قاموا  فعندما  والعطور.  الروائح  بين  يميز 

من  عينة  قــرب  العطر  من  زجاجة  بو�سع 

الماء و�سّوروه  ثم جّمدوا ذلك  الماء، ومن 

وجدوا اأن بلوراته ت�سكلت على �سكل الزهرة 

الم�ستخرج منها ذلك العطر!

اإن  يــمــوتــو  اإ للدكتور  نــقــول  ــرًا،  واأخــي

التي  الت�سبيح  بلغة  يتكلم  اأي�سًا  الماء 

الكريم  كتابه  في  وجــلَّ  عــزَّ  بها  اأخبرنا 

�سنة،  واأربعمائة  األف  على  يزيد  ما  منذ 

ْبُع  ال�سَّ ��َم��َواُت  ال�����سَّ َل���ُه  ��ُح  {ُت�����َس��بِّ بقوله: 

�َسْيٍء  ���ن  مِّ َواإِن  ِف��ي��ِه��نَّ  َوَم����ن  ْر��������سُ  َواالأَ

َتْفَقُهوَن  الَّ  َوَل���ِك���ن  ِب��َح��ْم��ِدِه  ��ُح  ُي�����َس��بِّ اإِالَّ 

َغُفوراً}  َح��ِل��ي��م��اً  َك����اَن  �����ُه  نَّ اإِ َت�����ْس��ِب��ي��َح��ُه��ْم 

.)44 )ال�سراء: 

�سكل بل�رة املاء بعد �سماعها مقط�عة تاأثر املاء بامل��سيقى ال�ساخبة

م��سيقية لبيته�فن

اله�ام�س

يبلـــغ ايموتـــو 65( 1) عامـــًا، وهـــو ياباني تخرج مـــن جامعـــة يوكاهاما، 

حا�ساًل على �سهادة في العالقات الدولية من ق�سم العلوم الإن�سانية 

بتلـــك الجامعة. وفي �سنـــة 1986م اأن�ساأ موؤ�س�ســـة دولية للتطبيب 

ال�سحـــي بوا�سطـــة ما يعـــرف اليـــوم »بالطـــب البديل«. وفـــي �سنة 

الجامعة  البديل من  بالطب  �سهادة طبيب معالج  تلقـــى  1992م 
الدوليـــة. تعّرف اإيموتـــو اإلى نظرية كري�ستـــالت الماء، وهي نظرية 

�سهيـــرة لعالم اأميركي تعتمد على قدرة عزل حالة من حالت المياه 

التـــي تظهر تكوينات مختلفة. ولكن اإيموتو انطلق في محاولة ليفهم 

المزيد من اأ�سرار المياه.

كل ال�ســـور الورادة في هـــذا البحث م�سدرها موقـــع الدكتور اإيموتو  (2 )

www.masaru-emoto.net  :اللكتروني
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مسابقة المجلة

الجائزة الأولى: اأمير ح�سن مرت�سى.  150000ل.ل.

الجائزة الثانية: علي وجيه طحيني. 100000ل.ل.

ج�ائز قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

ي��سف علي الحاج ح�سن.

فاطمة عبا�س الم��س�ي.

بت�ل ح�سن نا�سر.

ك�ثر اإبراهيم اإبراهيم الح�سيني.

منى ن�ر الدين عبد المنعم.

اإيمان محمد فار�س.

اآمنة محم�د بهجة.

زهراء محمد ها�سم.

نتائج م�سابقة العدد 208

٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة 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 التالي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية ـ الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�سافة 

اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يوفق  ولم  �سحيحة  اإجابات  ويقدم  عــددًا  ع�سر  اإثني  في  ي�سارك  من  كل  ٭ 

بالقرعة، يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واثنا ع�سر 

.
َّ

ال�سادر في الأول من �سهر اأيار 2009م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستام اأج�بة الم�سابقة:

الأول من �سهر ني�سان 2009م

٭ ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد )بيروت، �ض.ب: 24/53(، اأو اإلى مكتبة 

جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.
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الإ�ســـــم الثـالثــــــي:........................................

مكان ورقم ال�سجل:........................................

هـــــــــــــــــــــــاتــــــــــف:........................................

ق�سيمة م�سابقة العدد 210

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

1

2

� اأجب ب�»�سح« اأم »خطاأ«:

اأ ـ يوؤكد الدكتور اإيموتو اأن ذاكرة مياه الحنفية العادية في اأي منزل اأقوى من ذاكرة مياه 

الينابيع.

ب ـ القانون قاعدة تقولها جهة فت�سمى الدولة، اأو ن�ض تقوله جهة فت�سمى ال�سرع.

جـ  وجود الحالت ال�ساذة المخالفة لالأنظمة في المجتمع عديدة منها مادية واقت�سادية.

3

� من القائل:

اأ ـ »يا اأبان، اإن ال�سّنة اإذا قي�ست محق الدين«.

ب ـ »... واأما قول من زعم اأن الح�سينQ لم ُيقتل فكفٌر وتكذيٌب و�سالل«.

جـ  »يجب اأن يو�سع اهلل ن�سب الأعين، وتبذل كل الجهود لأجل ر�سا اهلل وم�ساعدة الفقراء«.

� اإماأ الفراغ بالكلمة المنا�سبة:

اأ ـ اإن .............. يتمّيز بمكانة �سامقة ورفيعة، ويحظى بموقع ح�سا�ض في المجتمع.

ب ـ ................ فٌخ خطير للنا�ض في دنياهم، وكم اأهلك من اأفراد واأمم!

ج ـ اإن ............... لم يرتكب في اأر�ض الدولة التي ت�سيفه ما يخالف قوانينها.

� �سحح الخطاأ فيما يلي:4

اأـ  اإن حق المواطن بالكهرباء يخّوله اأن ي�سرق، فيعلق على خط الكهرباء اإذا كانت الدولة 

وموؤ�س�ساتها مق�سرة.

ب ـ تميزت التواقيع الواردة عن الإمام المهدي| بتف�سيل مو�سوع واحد في العقيدة 

والفقه مع توجيهات مختلفة.

ج ـ يجوز بناء الّدكان اأو الكوخ اأو حفر بئر اأو ما �سابه ذلك في الطرق العامة.

مسابقة المجلة
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مسابقة المجلة

اإلى القّراء الأعزاء

6

7

� باتت اأقرب ما يمكن في بلدنا اإلى العرف الغالب على القان�ن، ما هي؟.

8

� من المق�س�د؟

والقوى  والبنادق  والدبابات  الجهنمية  القوى  جميع  على  ــدم  وال بالقب�سة  »اإنت�سر 

العظمى«.

� في اأي �سفحة وردت العبارة التالية:

»فالإيمان والتدين الأ�سيل والأخالق هي ال�سطور الأولى في �سفحات الحياة، اأما الجهاد 

في �سبيل اهلل فهو الهدف ال�سامي«.

� ما هي؟9

حمايتها من واجبات الم�اطن وال�ستفادة من منافعها حق�قه؟

ما هي اأوائل الع�امل التي تبث في الطفل احترام القيم والق�انين والأنظمة؟10

ترحب اإدارة المجلة باأي اقتراح اأو نقد، اأو حتى م�ساركة في اإطار ال�سيا�سة العامة للمجلة 

ويمكن للقراء االأعزاء اإر�سال اإقتراحاتهم اإلى المجلة في ر�سالة اأو في خانة المالحظات 

اأدناه: 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

� من ه�:5

اأ ـ حمل قلم ر�سا�ض ور�سم على الحائط عمود كهرباء واأ�سالكًا اأو�سلها اإلى التلفاز، ظنًا 

منه اأنه بذلك ي�ستطيع اأن يتابع ما ي�ساهده؟

ب ـ جعل العلم م�سباحًا اأ�ساء في عقولنا وقلوبنا؟

ج ـ كان دائمًا يحثهم على التحلي ب�سفات تميزهم عن اأي فرد في المجتمع، بل ارتقى 

بهم اإلى م�ستوى القدوة الح�سنة واأراد لهم اأن يكونوا المثل الأعلى للنا�ض.
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مسابقة المجلة

يعلن معهد املعارف احلكميّة 

)للدرا�صات الدينية والفل�صفية(

عن إقامة الدورات التعليميّة األولى 
للعام 2009 بعنوان:

الحركات الإ�سالمية
ن�صاأتها، �أ�صولها، تحوالتها، وو�قعها �لر�هن

)ي�سارك في المحا�سرات ممثل�ن عن تلك الحركات، وباحث�ن، ومفكرون(.

يبداأ الت�سجيل من تاريخ 11 �سباط ولغاية 11 اآذار من العام 2009 كل ي�م 

من ال�ساعة 11:00 ظهرًا ولغاية ال�ساد�سة م�ساًء ما عدا ال�سبت والأحد.

اإلى  ال�ساد�سة  ال�ساعة  اأربعاء، من  اآذار، كل ي�م   18 الدرا�سة في  تبداأ 

الثامنة م�ساًء، وت�ستمر لغاية 4 اآب 2009.

الدعوة عامة لالإخوة والأخوات

للمراجعة وال�ستف�سار:

معهد المعارف الحكمية للدرا�سات الدينّية والفل�سفّية � حارة حريك، ال�سارع العري�س، 

.e-mail:edu@shurouk.org 01/544621 � 2 :سنتر �سولي، الطابق الثاني، هاتف�
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إقرأ

الكتاب: التركيز والمطالعة الناجحة.

الكاتب: مجتبى ح�رائي.

النا�سر: دار الهادي.

اأنك  لحظت  اأو  الذهن،  في  �سرود  من  تعاني  هل 

وينتابك  الــقــراءة،  في  ت�ستر�سل  كتابًا  تطالع  عندما 

ـ عدة �سطور  انتباه  ـ وبدون  تتجاوز  �سرود ذهني حتى 

اأو �سفحات، ثم تعيد الكرة ثانية وثالثة وُي�ستنفد الكثير 

من وقتك فت�ساب بالإرهاق والملل؟

فيه على  الهتمام  الكتاب، فين�سب جّل  يعالجه هذا  الم�سكلة هي مما  هذه 

تطبيقات تح�سن و�سع التركيز اأثناء المطالعة اأو عند اللتحاق بالف�سل الدرا�سي. 

ويت�سمن في ق�سم منه تمارين عامة خا�سة بتحقيق التركيز الذهني، الذي هو فن 

وفي  تمارينها.  ممار�سة  على  والمداومة  تقنياتها  لتعلم  التوا�سل  تتطلب  وبراعة 

وت�ساعد   المطالعة  اأثناء  الذهني  و�سعك  تح�ّسن  عملية  تطبيقات  اأي�سًا  الكتاب 

على ال�ستزادة من التركيز.

يقع الكتاب في 226 �سفحة من الحجم الو�سط.

الكتاب: رحلة الآخرة.

النا�سر: جمعية المعارف الإ�سامية الثقافية.

يتحدث هذا الكتاب عن “الموت” الذي من المعلوم 

اأنه لي�ض النهاية لوجود الإن�سان، بل هو ابتداء مرحلة 

هذا  بعد  الإن�سان  ينتظر  مــاذا  م�سيرته.  من  جديدة 

العالم؟ وما هي المراحل التي يطويها قبل الو�سول اإلى 

يوم القيامة؟

الكتاب  هذا  يلقي  الأهمية  في  غاية  كثيرة،  اأ�سئلة 

ال�سوء عليها معتمدًا على ما ورد في كتاب اهلل عزَّ وجلَّ والأحاديث ال�سريفة.

يقع الكتاب في حوالي 168 �سفحة من الحجم العادي.

اإعداد: ليندا زراقط
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بأقالمكم

يا زهراء

حدثيني عن طفل هجر قلبي

ولجاأ اإليك

اأخبريني عن جراحه... هل �سفيت

اأم ما زال يئن؟!

قولي له يا زهراء...

اأن له في القلب كنزًا من الحنين

و�سالًل من ال�سوق...

فقد كان الحلم اأن يكبر...

وكنت اأعد الأيام وال�ساعات...

واأرقب الآتي لأراه عري�سًا...

ولكن القدر فاجاأني بما كنت اأكره...

لكنه حق ل �سك فيه...

وغابت يا زهراء الأماني وتال�ست

الأحالم...

لم يبق غير �سورة ت�سكن القلب

وت�سغل الخيال...

خا�سة عندما اأنظر

اإلى مدر�سة المهدي

تحمل عيوني دموعًا وق�س�سًا

عن حبيب م�سى

وتتوالى ال�ساعات وتم�سي الأيام...

وتظل مدر�سة المهدي في قلبي

تعلمني الحب وال�سبر...

اأق�سى  ومـــا  الـــفـــراق  األــــم  اأ�ــســعــب  مــا  اآه 

عذابه؟!

ثمام عا�سي � 

والدة الطفل هادي الدر

طيور الجنَّة
ة واالأمهات الثَّكالى اللَّواتي ُفجعَن بفلذات اأكبادهن ُمهداة اإلى اأطفال غزَّ

ة ـــاَع مـــا هــزَّاأيـــــا طـــفـــاًل فــلــ�ــســطــيــنــيــًا فـــي غـــزَّ نــــداءاُتــــك �ـــســـداهـــا �ـــس

قاطبًة مـــــــراآَك  عـــن  الــــكــــوُن  ةونــــــاَم  ــجــِد والـــعـــزَّ ــم ـــــراِب ال ونـــمـــَت فـــي ت

�سيِّدتي عينيِك  مــن  مــُع  ــدَّ ال نيراناويــجــري  ــِق  ــخــل ال قـــلـــوِب  فـــي  ــ�ــســعــَل  لــُي

ـــيـــِك مــــــراآُه ِم مــــن كـــفَّ اإن�ساناو�ـــســـيـــُل الــــــــدَّ ــوِن  ــك ال جــمــاِد  مــن  �سي�سنُع 

يــــِك مـــا زاَل فـــي خــــدَّ الــــجــــرِح  نــــيــــا اآهـــــــــاٍت واأحـــــزانـــــاولــــــوُن  يــــبــــثُّ الــــدُّ

كـــبـــِدي هــنــا لحدي ولـــــدي هــنــا  المهِدهــنــا  عــلــى  تــرتــعــ�ــُض  الـــــروُح  هــنــاك 

هِدهــــنــــا األـــــقـــــيـــــُت اأ�ـــــــســـــــالًء مـــبـــعـــثـــرًة وال�سُّ بِر  ال�سَّ طعَم  اأذوُق  ورحـــُت 

ـــــي ــهــِدهـــنـــا اأبــــــدلــــــُت اأحــــــالمــــــي واآمـــــال ــسَّ ــ� ــال عــــــــُت حـــلـــمـــًا كــــــاَن ك هـــنـــا ودَّ

خديجة مدلج

همسات أم
مهداة اإلى الطفل هادي الدر
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بأقالمكم

رحلة العمر
يلتقي طيفك باأ�سخا�ض ا�ستقت لهم..

اأمكنة  فــي  خيالك  بجناَحي  تحط 

تحن اإليها..

ــل نــفــ�ــســك فـــي كل  ــخــي وتـــجـــول ب

�سوب..

وتختار لنف�سك محطات جميلة..

الــذكــريــات يعبر  �ــســريــط  ويـــبـــداأ 

اأمامك..

حادثة تلو حادثة..

وت�سرح اأنت.. تفكر وتفكر بالما�سي، 

بحا�سرك...

وتنظر اإلى الم�ستقبل...

تعود اإلى ما�سيك.. تقّلب �سور تاريخه 

المن�سرم..

تتاأمل بع�سها وتتمنى لو تمزق الآخر..

تــاأتــي اإلـــى حــا�ــســرك.. تــعــايــنــه... تنظر 

اإليه..

بحالوته  لما�سيك  تتابع  �ــســوى  تــجــده  فــال 

ومرارته وتداعياته..

حتى ت�سل اإلى حيث ل يمكن لك العبور..

اإلى الم�ستقبل.. تقف وراء جدار الوقت..

تنتظر الإذن بالدخول..

تر�سم خارطة حياتك.. تعود من رحلتك..

متعبًا من اآهات الدنيا والذكريات..

من اآلم الأحقاد واألوان الظلم..

ي�سدح �سوت الموؤّذن في قريتك..

ليعيدك اإلى الواقع..

فتنه�ض من مكانك.. لتتو�ساأ وت�سلي..

ثم تدعو لعلَّك ُتجاب..

ترفع يديك اإلى ربك..

تطلب منه الأمن والأمان..

وتكمل حياتك وتنتظر مماتك..

فهناك بداية... ول نهاية

منى يو�سف �ساوي 

مهداة اإلى ال�سهيد االأ�ستاذ وجيه 

طحيني بمنا�سبة عيد المعلم

قم يا وجيه

لـــوح بيديك  بــيــومــك،  ــتــك  ـــع راي ارف

فالمجد باق فيك ومعك...

قم اأيها المعلم

وانثر من معالمك مجدًا وعزا...

اأعطيت من فكرك وروحك، وهذا يكفي 

�سرفًا وفخرا...

ال�سوق  اأمــــواج  ر�سلك  على 

ت�سافر اإلى �سواطئ عينيك، 

جميلة  ذكــريــات  مع  لتتالطم 

زرعتها فينا

األم  خلفه  تـــرك  الع�سق  كطير  رحــلــت 

ال�سوق ولوعة الفراق

كنت المربي الذي ُيعلُِّم التاريخ، فاأ�سبحت تاريخ 

المجد الذي ُيعلَّم

دّر�ست الجغرافيا، ف�ساَل دُمك لير�سم حدود 

الوطن

كــنــت الأ�ــســتــاذ الـــذي يــعــّلــم كــيــف ُت�سهر 

الأغالُل في �سجون الطغاة

به  تفجر  بـــاروٌد  العلم  من  ُي�سنع  وكيف 

جماجم الأعداء

عرفناك اأبًا واأخًا ومربيًا هادئًا كالن�سيم 

على  الرفيع  كالنجم  متوا�سعًا  العليل، 

�سفحات الماء

الأعداء،  على  الهيجا  في  ثائرًا  وبركانًا 

ومقاومًا بطاًل �سطر اأروع البطولت

ترويك  اأن  ت�ستطيع  لــن  معلمي،  عـــذرًا 

�سراجًا  يا  الأقــالم  تبكيك  بل  الكلمات، 

ينير درب الأحرار

هنيئًا لك

هنيئًا لرفاقك ال�سهداء

الذي  التاريخ  على  نحافظ  باأن  لكم  عهدًا 

�سنعتموه

خديجة خليل طحيني
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مكان لبناني جديد
َخطوات تتاأرجح بين الإقدام والرجوع

والعين تعلم اأن ما �ستراه تجديدًا لما�ٍض بعيد

دخلت حاماًل اأقدامي على الم�سير

والعنوان ي�سرح التفا�سيل

للحظات لم اأ�ستدرك اأين اأنا

وكاأني ل اأعلم ماذا جرى

ولكني ما كنت اأرى

فالبيوت هدمت

والنيران تت�ساعد

والدخان ينت�سر

اإنه مكان لبناني جديد

معالمه وا�سحة الدمار

احترت من اأين اأبداأ، كيف اأ�سير؟

احتارت اآلة الت�سوير اأي �سورة تلتقط

فاأي م�سهد اأفظع من الآخر؟

اأي م�سهٍد يظهر ق�ساوة الجريمة؟

العين بكت من كثرة الدمار

والعد�سة ترف�ض النك�سار

وتقول: �سور، �سور

ع�سى العالم اأن يرى

�سور هنا فاإنهم ينت�سلون جثة بال راأ�ض

و�سور هناك حيث توجد جثة طفل ر�سيع

�سور ول تتوقف

�سور الوجوه الم�سوهة

�سور الأج�ساد المقطعة

�سور ع�سى الأعمى اأن يرى

كفى كفى

�ساأعود، �ساأعود لأ�سور الإعمار ل الدمار

لأ�سور عرو�ض الحرب ترتدي زيها الأبي�ض

لأ�سور زهو الأزهار

�ساأ�سور كل حالة اإنجاب

وكل دمعة فرح

عندها �سيرى الأعمى

اأن هذا اللبنان لم ولن يركع

محمد االأحمر
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واحة المجلة

اأحجية:

�سيء ل ج�سم له ول دم، اإذا تكلَّمت تكّلم. ما هو؟

دع�ى بدليلها 

امعون عن كرامته،  عى جحا الولية، ف�ساأله ال�سَّ اإدَّ

فقال: اأتريدون مني كرامة اأعظم من علمي بما في 

قلوبكم جميعًا؟

قالوا: وماذا في قلوبنا؟

قال: كلُّكم تقولون في قلوبكم اإنني كذاب.

خبير

مرة،  اأول  بالطائرة  لل�سفر  �سخ�ض  ذهب 

فجل�ض بجانب �سخ�ض اعتاد ال�سفر.

كّل  اإّن  يــاه..  وقــال:  النافذة،  الأول من  نظر 

�سيء يبدو كالنمل!

فقال له الجال�ض بقربه: ل ُتطلق لخيالك العنان، 

اإّن ما تراه هو بالفعل نمل، لأّننا لم نحّلق بعد!

قصة: 
اأول حكمة قالها لقمان

ُنقل اأّن اأّول حكمة �سدرت عن لقمان هو اأّنه كان راعيًا لغنم �سّيده، فطلب منه 

اأن يذبح �ساًة وياأتيه باأنظف واأطهر اأع�سائها، فامتثل لقمان لأمر �سّيده واأتاه بل�سانها 

وقلبها، ثّم قال له: اذبح �ساًة اأخرى، وائتني باأبخ�ض واأ�سواأ اأع�سائها، فذبح اأخرى، 

وفي هذه المّرة اأتاه اأي�سًا بالل�سان والقلب!!

تعّجب �سّيده و�ساأل: ما �سّر هذا الأمر؟!

فقال لقمان: لي�ض �سيء اأطيب منهما اإن طابا، ول اأخبث منهما اإن خبثا.

الم�سدر: ُزبدة الأحاديث 1، �ض 103.
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ــكــة  ــب ــس ــ� داخـــــــل ال

اإن  حــــروف  مــجــمــوعــة 

جمعتها ورتبتها تح�سل 

الأئمة،  لأحد  قول  على 

بما  اأحـــرف   10 ويبقى 

رتبتها  اإن   ،Qفيها

ــم  ــس ــل عـــلـــى ا� ــحــ�ــس ت

القائل.

بها  ُيحتفل  منا�سبة  ـ   1
في الواحد والع�سرين 

من اآذار.

النبي  ــاء  ــم ــس اأ� مـــن  ـ   2
.Pالأكرم

�سرور. 3 ـ 

4 ـ نال.
5 ـ مهرب.

6 ـ دولة عربية.
الجنوب  فـــي  واٍد  ـ   7
وادي  بــا�ــســم  ــعــرف  ُي

ال�سهداء.

فالااورظناا

يفاإلهللاوال

هـيفماوهـامع�ض

اناأتليتفQما

يتدرددزاإتيد

قظبفنرينورف

لررليىلهـلجي

يالواتاآاىعن

لاهـنمنكا�سلا

اهـنممعجفتوا

نماآلايواثلا

امنيدهـازلاع

رظناهـنعلىلاإ

قرااالبرك

الدعحربم

عد�ضنو�ساأيي

اوراجاعل

نوموقيباب

غو�سبعالن

تنقياتلاز

ايفال�سوغوي

باداهولا

هاريلماد

»من القائل؟«

جدول »حل الكلمات املتقاطعة«

»الكلمة املفق�دة«

اأكتب اأجوبة التحديدات المدونة اأدناه اأفقيًا، 

اأحد  ا�سم  وهــي  ـ  المفقودة  الكلمة  على  لتح�سل 

المالئكة - في الخانات العمودية الملونة.
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واحة المجلة

اإعداد: في�سل الأ�سمر

جدول »الكلمات املتقاطعة«

اأفقياً:

1 � قائد �سهيد من قادة المقاومة االإ�سالمية.

2 � يم�سي ويذهب � قبيحة.

3 � واراهما في التراب � اأُقِحم.

4 � اأت�سرف مع فالن في بيع اأو �سراء � اأحب�س.

5 � ميناء.

6 � التالل � ابتعد.

7 � اإ�سم موؤنث � باب � اأداة ن�سب.

8 � �سير � نلعب ونلهو.

9 � بكاوؤه على الميت � اأرد على ال�سوؤال.

10 � ر�سَي بما ُكتب له � دّرب � هرب.

عمودياً:

1 � من االأعياد العالمية � �سّوت ال�سفدع.

2 � من االأ�سلحة الحربية � من الفواكه.

3 � اأوالده � ذاع الخبر.

4 � عملة عربية � قبر.

5 � م�سائب � حزن.

6 � �سار ال�سيء هكذا – قبطان.

7 � و�سى � للتذمر � لوؤلوؤ.

8 � يقنطان � هز.

9 - تخلط � الظلم.

10 - تقطفان الثمر � ياب�سة.

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8
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لجاألةداهـ�ضلا

ةايحلانمفاا

ةظفاحملابيل

ةميظعلااذعذ

انتدا�س�ضللتي

مارلم�ضباإوبن

 ل�سذععا�سارا

لاأالقبنلاأوع

لعلكينهاجنل

�ضزةادامملمي

هـا  ةخءامدهـ

دءاوناكنموا

اهثروقدهداهـجو

ءننمبجنملاي

ياث راإلت�سيلاأ

اأجوبة م�صابقة 

العدد 208

1 ـ ج ـ اأن يكون م�سرًا على 

المع�سية.

طبيعية  مــمــار�ــســة  ـ  اأ  ـ   2

للحياة.

3 ـ ب ـ الغناء.

4 ـ اأ ـ 46.

ب ـ 71.

ج ـ 43.

5 ـ اأ ـ ال�سيخ الكبير.

ب ـ نور.

ج ـ �سورة التوبة 71.

.Q 6 ـ الإمام ال�سادق

الحكم  على  النــقــالب  ـ   7

والـــ�ـــســـعـــي ل�ـــســـتـــالم 

ال�سلطة.

اأجــــل  ــــن  م الـــقـــيـــام  ـ   8

الم�سالح ال�سخ�سية.

بالمعروف  »الأمـــــــر  ـ   9

والنهي عن المنكر«

10 ـ العزاء. جواب  احلزورة

دى ال�سَّ

حل »من القائل؟« يف العدد 208

األي�ست ال�سهادة اإرثًا ورثه �سعبنا ـ المنجب لل�سهداء 

عقيدة  الحياة  يعتبرون  كانوا  الذين  �سادتنا  من  ـ 

�سبانهم  ودمـــاء  دمــاءهــم  لــذلــك  فبذلوا  وجــهــاد، 

ومن  العظيمة،  الإ�سالم  ر�سالة  اأجــل  من  ــزاء  الأع

اأجل المحافظة عليها.

الإمام الخميني}

 الكلمات الق�سار.

حل »الكلمة املفق�دة؟« يف العدد 208

مورلا

ر�سم

رو�س

زاف

رانلا
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اآخر الكام

في  الآخــرن  مع  ب�سالم  العي�ض  اإلــى  بالحاجة  اأ�سيل  �سعور  مّنا  كل  اأعماق  في 

المحيط الذي ننتمي اإليه، وتتوق اأنف�سنا اإلى حياة ت�سودها اأجواء المحبة والمودة 

وال�سفاء والب�سمة والرحمة والأن�ض والراحة والأمان والعطف والبر والكلمة الطيبة 

والتعامل الح�سن.

وبالرغم من روعة هذه المعاني، وواقعيتها، وعدم �سعوبة قابليتها للتطبيق، اإّل 

اأنه في يوميات كل مّنا مواقف معر�سة للتطور اإلى اأجواء م�سحونة اأو مكهربة تخرق 

والأ�سحاب  والأقــارب  الأهــل  مع  العالقة  باب  تدق  اأو  الأزواج،  بين  العالقة  اأ�س�ض 

والزمالء والمعارف والجيران...

وال�سلوكيات،  الأخالقيات،  في  اختالف  نتيجة  الأجواء  هذه  تح�سل  ما  وغالبًا 

والآراء، ووجهات النظر، واأ�ساليب الحياة، والعادات المتبعة فيها، والختالف في 

فهم الأمور، وتقديرها، والمنحى المعتمد في تف�سيرها وتحليلها.

النف�ض، تغرقها في �سعور  وعندما تلقي هذه الأجواء بثقل غمامتها على كاهل 

متالطم بالتوتر اأو النفعال اأو الغ�سب اأو ال�سيق اأو الكاآبة، وتختلف حدة ردة الفعل 

الم�ساعر  نمو  في  تخت�سر  قد  النتيجة  اأن  اإل  وطباعه،  �سخ�ض  كل  طبيعة  بح�سب 

الداكنة في القلب من خالل التركيز على ال�سورة ال�سلبية لالأ�سخا�ض وا�ستح�سار 

�سيئاتهم فقط.

جوانبها  نف�ض  ولكل  و�سيئاته  ح�سناته  ـ  كان  اأيًا  ـ  �سخ�ض  لكل  اأن  اعتبار  وعلى 

ال�سحرية لتقول: ا�ستح�سروا ح�سنات الآخرين،  الو�سفة  تاأتي  ال�سلبية واليجابية، 

وتذكروها دائمًا، بل ابحثوا عنها اإذا لم تكن بادية للعيان، وذلك على طريقة النظر 

اإلى الن�سف الممتلئ من الكوب، اأو على طريقة: تفائلوا بالخير تجدوه.

و�صفة �صحرية

اإيفا عل�ية نا�سر الدين


