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نظم ((العقيقة اجلماعية)) اخلامسة يف املأمت الكبري
الوسيلة ُت ُ

ّ
نظمت هيئة الو�سيلة وبالتزامن مع فرحة "عيد الغدير الأغر" العقيقة اجلماعية
اخلام�سة وذلك يف يوم ال�سبت الواقع بتاريخ  2010/11/27م يف م�أمت �سماهيج
الكبري ،وقد بد�أ الربنامج يف ال�ساعة  12:30ظهر ًا بقراءة اخلطيب احل�سيني املال جابر
ال�سهالوي للجلوات والأهازيج الوالئية  ،وبعد �أن انتهى اخلطيب من تالوة اجللوات
واملدائح يف �أهل البيت (ع) تناول احل�ضور وجبة الغداء على �شرف العاقني عن �أنف�سهم
و�أبنائهم  ،وتبادلوا التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة املباركة .
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مساهيج تستعد الستقبال شهر حمرم احلرام
يهّل هالل حمرم احلرام �آذن ًا بذكريات كربالء ،
وما جرى على �أهل البيت (ع) من ظالمات وم�آ�سي مل
ُ
التاريخ لها مثي ًال  ،حتى ا�شتغلت م�آمت القرية
ي�شهد
ن�شاط مغاير
ب�شقيها – الرجايل والن�سائي – يف
ٍ
رمبا ال ت�شهد ُه طيلة العام  ،فعّلق "ال�سواد" يف
امل�آمت وعلى طول م�سري املوكب احل�سيني  ،وحتى
على مداخل القرية الرئي�سية  ،يف م�شهد يختزل كل
املعاين الوجدانية التي ُ
تعبق بلوعة الذكرى  ،وعمق
االرتباط ب�أهل بيت الع�صمة (ع) .
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مبشاركة  24عقيقة
الوسيلة ُتنظم ((العقيقة اجلماعية)) اخلامسة يف املأمت الكبري
ّ
نظم ��ت هيئ ��ة الو�سيل ��ة وبالتزام ��ن م ��ع فرحة "عي ��د الغدي ��ر الأغر"
العقيق ��ة اجلماعي ��ة اخلام�س ��ة وذل ��ك يف ي ��وم ال�سب ��ت الواق ��ع بتاري ��خ
2010/11/27م يف م� ��أمت �سماهي ��ج الكب�ي�ر ،وق ��د ب ��د�أ الربنام ��ج يف
ال�ساع ��ة  12:30ظهر ًا بقراءة اخلطيب احل�سيني امل�ل�ا جابر ال�سهالوي
للجل ��وات والأهازي ��ج الوالئي ��ة  ،وبع ��د �أن انته ��ى اخلطيب م ��ن تالوة
اجلل ��وات واملدائ ��ح يف �أه ��ل البيت (ع) تن ��اول احل�ضور وجب ��ة الغداء
على �شرف العاقني عن �أنف�سهم و�أبنائهم  ،وتبادلوا التهاين والتربيكات
به ��ذهاملنا�سب ��ةاملبارك ��ة.
و�أ ّم ��ا بالن�سب ��ة له ��ذه الفعالي ��ة املمي ��زة فيحدثن ��ا القائم ��ون على هذا
امل�شروع،الأ�ست ��اذ �ص�ل�اح �شم� ��س يف ت�صريح خا� ��ص بـ"الو�سيلة" ب� ّأن
م�ش ��روع العقيق ��ة اجلماعية كان فكرة وقد ّ
جت�س ��دت يف الواقع  ،م�ضيف ًا
ب� �� ّأن الأه ��داف املن�شودة من �إقام ��ة هذه الفعالية تتمح ��ور حول نقطتني
�أ�سا�سيت�ي�ن الأوىل ه ��و جان ��ب ديني والآخ ��ر له جانب اجتماع ��ي  ،ف�أمّا
الدين ��ي فه ��و يت�ضم ��ن �إحياء �سن ��ة النبي الك ��رمي (�ص)  ،و�أم ��ا اجلانب
االجتماع ��ي فه ��و يف تر�سي ��خ العالق ��ات االجتماعي ��ة ب�ي�ن كاف ��ة �أطياف
املجتم ��ع  ،ون�شر الفرحة والبهجة يف القرية  ،وت�شجيع النا�س على هذه
الثقاف ��ةاخل�ي�رّةذاتامل ��ردوداتالكب�ي�رةعل ��ىالواق ��عاالجتماع ��ي.
وي�ستط ��رد �شم�س يف كالمه عن جناح م�ش ��روع العقيقة اجلماعية يف
القري ��ة فيق ��ول  " :و�أ ّم ��ا بالن�سبة �إىل امل�شاركة ه ��ذه ال�سنة فكانت كبرية
ذكر و�أنثى
ن�سب ��ة بال�سن ��ة املا�ضية �إذ بلغ ��ت هذا العام  ( 24عقيق ��ة ) من ٍ
�شارك ��وا يف ه ��ذا الفعالية " وي�ضي ��ف ن�أمل لتطوير ه ��ذا امل�شروع نوعاً
وك ّم� � ًايفاملنا�سب ��اتالديني ��ةالكب�ي�رة.
و�أ ّم ��ا بالن�سب ��ة �إىل احل�ض ��ور في�ضي ��ف �شم�س ب� ّأن احل�ض ��ور كان من

�أه ��ايل القرية ومن مناطق البحرين ب�شكل عام  ،بحيث ا�ضطررنا �إىل �أن
نفت ��ح �ساحة اجلامع الكبري ك ��ي ي�ستوعب احل�ض ��ور واملعازمي  .وي�أمل
�شم�س يف نهاية ت�صريحه ب�أن يزداد عدد امل�شاركني يف العقيقة اجلماعية
توج ��ه �إىل تقليل تكلف ��ة امل�شاركة عن
القادم ��ة  ،وخت ��م بقوله ب� �� ّأن هناك ّ
امل�شارك�ي�نم ��نخ�ل�الالتح ��ركعل ��ىداعم�ي�نله ��ذاامل�ش ��روعاملب ��ارك.
والتقت "الو�سيلة" �أي�ض ًا ب�أحد القائمني على هذه الفعالية وهو احلاج
عبدالل ��ه املقابي – رئي�س اللجنة االجتماعية – بهيئة الو�سيلة وحتدثت
مع ُه ع ��ن �أهداف هذا امل�ش ��روع والطموح الذي ي�سع ��ون �إىل حتقيقه من
خ�ل�ال هذه الفعالي ��ة املباركة  ،فكان ��ت الإجابة ب� ّأن ه ��ذا امل�شروع اخليرّ
ه ��و جت�سيد ح ��ي وواقعي لن ��داء الر�سول الأك ��رم (�ص) و�إحي ��ا ًء لل�سنة
ال�شريف ��ة م ��ن ناحية ومن ناحي ��ة �أخرى هو جمع كل �أف ��راد القرية حتت
مظل ��ة هذا امل�شروع  ،وزيادة التالح ��م االجتماعي مبا يزيد من العالقات

للح ّجاج)) يف مساهيج الكبري
الوسيلة تقيم حفل استقبال (( ُ
للح ّجاج من �أهايل القرية يف يوم ال�سبت ليلة الأحد
�أقامت هيئة الو�سيلة حفل ا�ستقبال ُ
ُ
الواقع بتاريخ  27نوفمرب  2010م يف م�أمت �سماهيج الكبري  ،وقد �أقيمت قراءة حول عيد
الغدير الأغر مب�شاركة اخلطيب احل�سيني املّال عبدالله ال�سني .
بعد انتهاء اخلطيب من القراءة با�شر احل�ضور يف ال�سالم على احلجاج  ،وقد وزعت
املرطبات واحللويات على احل�ضور �إحتفا ًء بقدوم احلجاج �ساملني غامنني �إىل �أهلهم .

الأخوي ��ة بني كاف ��ة �شرائح املجتمع  .و�أم ��ا ما نطمحُ ل� � ُه كم�ؤ�س�سة وهي
هيئة الو�سيلة يف �أن ت�ستم ّر هذه الفعاليات املباركة يف القرية مبا يُ�سهم
يف تعزي ��ز التوا�صل االجتماع ��ي ،و�أن تتطور م�ستقب�ل� ًا ف ُت�ضاف برامج
�أخ ��رى مع االحتفاظ باخلطاب ��ة واجللوات،و�أن ُت�ش ��ارك القرية كلها يف
ه ��ذاالربنام ��ج.
و�أخذن ��ا �آراء بع� ��ض اجلمهور ممّن ح�ضر ه ��ذه الفعالية فكانت الآراء
جُ ل ّه ��ا ت�ص � ُّ�ب يف �إط ��ار الت�شجي ��ع يف �إقامة ه ��ذه الفعالي ��ات وغريها يف
القري ��ة  ،كونه ��ا م ��ن الربام ��ج املميزة التي ت�ب�ر ُز يف كل ع ��ام والأمل �أن
ت�ستم ��ر يف كل �سن ��ة  .وه ��ذه الربامج من النجاح مب ��كان – والقول �إىل
�آراء اجلمه ��ور  -والدليل على ذلك هو حجم امل�شاركة يف هذه ال�سنة �إذا
م ��ا قورنت ب�أول �سن ��ة  ،فهو يف كل عام يزداد يف ع ��دد امل�شاركني من كل
ال�شرائ ��حاالجتماعي ��ةوم ��نالن�س ��اءوالرج ��ال�أي�ض� � ًا.
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قرابة  220طالب ًا على قائمة التكريم يف صيف 2010

�أف ��اد ن��ائ��ب رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة ال��و��س�ي�ل��ة الأ�ستاذ
ع�ب��دال��زه��راء ح�سن يف كلمة ل��ه يف ح�ف��ل تكرمي
ط�ل�ب��ة ال ��دورة ال�صيفية  2010وال ��ذي �أق �ي��م يف
جامع �سماهيج ليلة اجلمعة 2010/09/16م:
ب� ��أن ال� ��دورة ال���ص�ي�ف�ي��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام مت �ي��زت عن
مثيالتها يف الأع ��وام ال���س��اب�ق��ة ،ح�ي��ث ا�شتملت
هذه الدورة على �أن�شطة متنوعة من �أعمال يدوية
وحرفية ،و �أن�شطة اجتماعية  ،ورحالت ترفيهية،
ودورات ريا�ضية �إ��ض��اف��ة �إىل الرحلة الإميانية
�إىل بيت الله احلرام وزيارة امل�صطفى(�ص).
ك�م��ا ن��وه �إىل زي ��ادة ع��دد ا مل�ك��رم�ين يف هذا
العام حيث جت��اوز العدد  200طالب على قائمة

ال�ت�ك��رمي ل�ه��ذه ال���س�ن��ة م�ق��ارن��ة ب �ـ  170ط��ال�ب� ًا يف
املكر مني
العام املا�ضي .ثم �أو�صى ح�سن الطلبة ّ
يف ب��دء ال�ع��ام ال��درا��س��ي يف م��دار���س البحرين،
باجلد واالجتهاد واحل�صول على مراكز متميزة
يف درا� �س��ات �ه��م الأك ��ادمي� �ي ��ة .ب �ع��د ه ��ذه الكلمة
التوجيهية� ،ألقى الطالب ن�ضال ح�سن م�سعود
ك�ل�م��ة ن�ي��اب��ة ع��ن ال�ط�ل�ب��ة امل �ك� ّ�رم�ين�� ،ش�ك��ر خاللها
ج�م�ي��ع م��ن ��س��اه��م يف �إجن ��اح ال�ع�م�ل�ي��ة الرتبوية
والتعليمية يف هذا ال�صيف .ومما م ّيز التكرمي
لهذه ال�سنة ،هي فقرة امل�سرحية الهادفة والتي
قام بها بع�ض �شباب القرية.

((آللئ احملرق)) تنظم العرس اجلماعي الثالث
نظمّت جلنة "لآلئ املحرق" املنبثقة من �صناديق
الدير و�سماهيج وعراد اخلريية ،الزواج اجلماعي
امل�شرتك يف عامه الثالث ،حيث َز ّف حوايل
48عري�س من الطائفتني الكرميتني من حمافظة
املحرق وذلك يف ال�ساحة املقابلة لقلعة عراد
الرتاثية ليلة ال�سبت املوافق 2010/11/26م.
وقد �صاحب الزواج مهرجان �إن�شادي �شاركت فيه وبهذه املنا�سبة ي�سر "الو�سيلة" �أن تتقدم للعر�سان
العديد من الفرق الإن�شادية البحرينية مبقطوعات و�أهاليهم ب�أحر التهاين والتربيكات و�أن يدمي عليهم
�إن�شادية متميزة لت�شارك �أهايل املحافظة �أفراحهم .الأفراح وامل�سرات و�أن يرزقهم الذرية ال�صاحلة.

اجلمعية احلسينية بقرية مساهيج

تصدر كوبون احلسني سفينة النجاة

�أ�صدرت اجلمعية احل�سينية بقرية �سماهيج كوبون احل�سني (ع) �سفينة النجاة الثاين ،والذي �سوف
يباع مع بد�أ �أيام �شهر حمرم احلرام يف جميع امل�آمت واحل�سينيات وبع�ض الربدات يف القرية ،كما �سيتم
ال�سحب على اجلوائز يف مولد الر�سول الأعظم �صلى الله عليه و�آله و�سلم ،واجلدير ذكره ب�أن كوبون
احل�سني �سفينة النجاة هو �أحد امل�شاريع التي �أطلقتها اجلمعية احل�سينية منذ العام املا�ضي لدعم املوكب
احل�سيني يف القرية.
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العلمائي يدعو للتفاعل مع شعار «مع القرآن»..
وج�� ��ه امل��ج��ل�����س اال�� �س�ل�ام ��ي
العلمائي -ويف �إطار اال�ستعدادات
اجلارية لالنطالق ب�شعار املجل�س
لل�سنة ال�ق��ادم��ة (م��ع ال �ق��ر�آن-)..
ال � ��دع � ��وة �إىل ك���اف���ة الإخ � � ��وة
والأخ� ��وات �أف� ��راد ًا وم�ؤ�س�سات
للتفاعل مع هذا ال�شعار؛ وذلك عرب
امل�ساهمة بتقدمي ما لديهم من �أفكار
ومقرتحات لتفعيل هذا ال�شعار،
� �س��واء ك��ان��ت مرتبطة مب�شاريع
وب ��رام ��ج ي�ن�ط�ل��ق ب �ه��ا املجل�س

بها عموم �أفراد املجتمع� ،شاكرين
للجميع تعاونهم لتفعيل و�إجناح
هذا ال�شعار املهم واال�سرتاتيجي.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�شعار
ال�سنوي للمجل�س ي�شهد تفاعال
م��ن قبل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية،
حيث تنظم له الكثري من الفعاليات
الثقافية ،التي من �ش�أنها �أن ترتقي
بروح العمل الإ�سالمي ،وت�ساهم
الإ�سالمي العلمائي �أو تقوم بها يف تعزيز الوعي املجتمعي جتاه
امل�ؤ�س�سات �أو برامج عامة يتحرك جملة من الق�ضايا الهامة.

تدشني موقع الوسيلة اإللكرتوني
مت وبرعاية كرمية من �سماحة ال�شيخ �أحمد
فرج رئي�س  -هيئة الو�سيلة  -افتتاح موقع
هيئة الو�سيلة الإلكرتوين بحلته اجلديدة،
وذلك تزام ًا مع مولد الإمام الر�ضا (ع) يف
تاريخ  ،2010/10/19وافتتاح املوقع يُع ُّد
خطوة مهمة يف طريق العمل الإعالمي بالهيئة
والذي �أخذ بالتطور امللحوظ خالل ال�سنوات
املن�صرمة من عمر الو�سيلة.
افتتاح املوقع يُع ُّد باكورة لالنطالق نحو
�إعالم متميز على امل�ستوى الأهلي  ،و�إعادة
لتنظيم التغطيات الإعالمية لفعاليات القرية
والهيئة وبع�ض الفعاليات اخلارجية ،وح�سب
ما�صرح ح�سني عبا�س رئي�س اللجنة الإعالمية
بهيئة الو�سيلة ب�أن موقع الو�سيلة لن يكون
موقع خا�ص بهيئة الو�سيلة بل �سيكون موقع
لكل �أبناء قريتنا احلبيبة ن�شاركهم �أفراحهم

و�أتراحهم ،ومن ُّد ج�سور التوا�صل بني
بع�ضنا البع�ض لتت�صل ج�سور املحبة بني
�أفراد جمتمعنا وتقوى الروابط االجتماعية
مب�ساهماتهم.
موقع الو�سيلة بحلته اجلديدة يتيح للزوار
ر�ؤية التغطيات املرئية وامل�سموعة كما ي�سمح
لهم ب�إ�ضافة تعليقاتهم و�إبداء �آرائهم حول
املو�ضوعات والتغطيات املن�شورة ،كما ميكنهم
ر�ؤية املرئية وامل�سموعة للفعاليات القدمية
واحلديثة ،وللجانب الثقايف مكانه حيث
�أن�ش�أت مكتبة متعددة التخ�ص�صات واملجاالت
تتيح للزوار قراءة الكتب وحتميلها ،ومواكبة
للتكنولوجيا ّ
مت تد�شني خدمة الربامج املفيدة
التي ت�شمل العديد من الربامج الإ�سالمية
املفيدة للهاتف املحمول وجهاز الكمبيوتر
وغريها من �أجهزة االت�صال احلديثة .

خدمة أرسل خرباً
ك �م��ا مت يف ي� ��وم الأرب� �ع ��اء
امل� � � � � ��واف� � � � � ��ق ل � � �ت� � ��اري� � ��خ
 2010/11/3تد�شني
خ ��دم ��ة �أر� � �س� ��ل خ �ب��ر ًا عرب
موقع الو�سيلة والتي تتيح
لرواد موقع الو�سيلة �إ�ضافة
نوع من امل�شاركة والتوا�صل
والرتابط بني جميع �أطياف
قريتنا احلبيبة والتي ميكنكم
من خاللها �إر�سال:

�إع�ل�ان ��ات و� �ص��ور ح �ف�لات عقود
-1
القران والزيجات.
 -2الأخبار.
 -3املواليد اجلدد.
 -4الوفيات.
 -5املر�ضى.
 -6التغطيات الإعالمية للمنا�سبات
الدينية والإجتماعية.
 -7امل�ساهمات الأدبية والثقافية (�أ�شعار،
خواطر ،ق�ص�ص ،مقاالت...الخ).

الو�سيلة

العدد الثاين ع�شر -ال�سنة الرابعة
دي�سمرب  - 2010حمرم 1432هـ

األخبارية

5

تسعة متسابقني يف اللوحة الشرفية يف مسابقة نون والقلم اخلامسة

جانب من مسابقة نون والقلم

شاكرين ل ُه رعايت ُه للمهرجان اإلنشادي ..

الوسيلة يف ضيافة احلاج حسن الع ّريس

قام جمل�س �إدارة هيئة الو�سيلة بزيارة
�إىل منزل احل��اج ح�سن الع ّري�س لتقدمي
واج��ب ال�شكر والإم�ت�ن��ان على رعايتهم
الكرمية للمهرجان الإن �� �ش��ادي ال��راب��ع ،
وكذلك للإطمئنان على �سالمة احلاج ح�سن
الع ّري�س �سائلني املوىل ع ّز وجل ب�أن مين
عليه بال�صحة والعافية وطول العمر .
وق��د �إ�ستمع جمل�س الإدارة ملالحظات
و�إنطباعات �أبناء احل��اج ح�سن والعائلة
ال�ك��رمي��ة بخ�صو�ص امل �ه��رج��ان ،والتي
بدورها قدمت الثناء وال�شكر للقائمني على
املهرجان �شاكرين للو�سيلة والعاميلن فيها
جهدههم الكبري .

انتهت جلنة م�سابقة نون والقلم التابعة
للمجل�س ال �ث �ق��ايف يف جمعية التوعية
الإ�سالمية من ت�صحيح �أوراق م�سابقة نون
والقلم جلميع املراحل ،وقد قامت اللجنة
بعمليات الر�صد و�إر� �س��ال ر�سائل ن�صية
ق�صرية  smsلكل املت�سابقني واتباع ًا
ل�سيا�ستها يف ت�شجيع املتفوقني وحتفيزهم
�أعلنت �أ�سماء املتفوقني يف مراحل امل�سابقة
اخلم�س.
كما تتقدم اللجنة لكل م��ن �أث �ن��ى على
امل�سابقة �أو ق��دم مالحظاته لها بال�شكر
اجلزيل راجية �أن تكون قد وفقت لتنظيم
هذه امل�سابقة على �أح�سن وجه خدمة للثقافة
الإ�سالمية الأ�صيلة وتر�سيخ ًا لقيم الدين

احلنيف ،راج�ي��ة �أن ي�ستمر ه��ذا العطاء
والتوا�صل بني اللجنة املنظمة للم�سابقة
وبني املت�سابقني و�أولياء �أمورهم.
من اجلدير ذك��ره� ،أن هيئة الو�سيلة قد
�شاركت يف هذه امل�سابقة ال�سنوية -كما هو
معتاد ،-وهذه �أ�سماء املتفوقني من القرية:

الإعدادية):
 -1حممد عبدالأمري مريزا (الدرجة.)99:
-2م � ��رت� � ��� � �ض � ��ى ع � � �ب� � ��دالأم �ي ��ر م �ي ��رزا
(الدرجة.)98:
 -3علي ح�سن �إبراهيم �سلطان (الدرجة
.)94:
 -4ح�سن عبدالله اليتيم (الدرجة .)92 :
-5ح � �� � �س �ي�ن ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ع� �ب ��داحل� ��� �س�ي�ن
(الدرجة.)90:

من امل�ستوى الثاين (املرحلة الإبتدائية
احللقة الثانية:)-�-1أحمد حممد عبدعلي (الدرجة)100:
-2علي عبدالنبي حبيب(الدرجة .)97:
م����ن امل�������س���ت���وى ال����راب����ع (امل���رح���ل���ة
.)93.5
-3علي يا�سني ال�صامي(الدرجة :
الثانوية):
 -1ع �ل��ي ع �ب��دال �ك��رمي �أح �م��د �أبون�صيب
م����ن امل�������س���ت���وى ال���ث���ال���ث (امل���رح���ل���ة (الدرجة .)100:
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وسط حضور مجاهريي كبري  ...وبرعاية من احلاج حسن العر ّيس

مساهيج ُّ
تتشح بأهازيج الوالء يف مهرجان الغدير اإلنشادي الرابع
�أقامت م�ؤ�س�سات القرية(( :هيئة الو�سيلة،
و�صندوق �سماهيج اخل�يري ،ون��ادي �سماهيج
الثقايف والريا�ضي)) ،مهرجان الغدير الإن�شادي
الرابع يف ي��وم اخلمي�س ليلة اجلمعة املوافق
 2010/11/25م  ،و�سط ح�ضور جماهريي
كبري ف��اق ح�ضوره ك��ل التوقعاتُ ،
حيث �أُقيم
املهرجان يف �ساحة الغديراملقابل ملنزل املرحوم
آيات
احل��اج جعفر ال�ن��ور  ،افتتح امل�ه��رج��ان ب� ٍ
عطرة من الذكر احلكيم تالها ال�ق��ارئ املتميز
منتظر عي�سى  ،ب�ع��ده��ا ت�ف��ّ��ض��ل رئ�ي����س هيئة
الو�سيلة �سماحة ال�شيخ �أحمد فرج ب�إلقاء كلمة
حت �دّث خاللها ع��ن منا�سبة عيد ال�غ��دي��ر الأغر
وما لهذه املنا�سبة العظيمة من ت ّتمة لهذا الدين
تكريم الراعي الرسمي للمهرجان
القيّم  ،بعدها تقدّم �سماحت ُه بال�شكر الوافر �إىل
تن�صيبه �أم�ي�ر ًا على امل��ؤم�ن�ين  ،ولتثبت مدى
 )7فرقة احتاد ال ّروح � -سنـد.
الراعي الر�سمي للمهرجان وهو احل��اج ح�سن
�صدق �إنتمائها وثباتها لأهل البيت (ع)  ،والفرق
العري�س " �شافاه الله و�أط��ال يف عمره" و�أن
بعد انتهاء الفرق امل�شاركة  ،قامت اللجنة
امل�شاركة لهذا العام كانت هي كالتايل :
ُيجعل هذا العمل املبارك يف ميزان ح�سناته يوم
املنظمة للمهرجان بتكرمي ال �ف��رق امل�شاركة،
 )1فرقة نور الزهراء  -ك ّرانة.
بقلب
وتكرمي الراعي الر�سمي للفعالية ،و�إثنان من
ال ينف ُع فيه ما ٌل وال بنون �إ ّال من �أتى الله ٍ
ال�سماء  -الديـر.
وعد
فرقة
)2
ّ
�سليم .
ال �ك��وادر العاملة وامل�م�ي��زة يف هيئة الو�سيلة
)3فرقة �أبو ال�شهداء(ع)  -النويدرات.
وهما حممد عبداجلبار وعلي دروي�ش� .إ�ضافة
بعدما �أن انتهى �سماحة ال�شيخ �أحمد فرج
)4فرقة �أمل العامل � -سماهيج.
�إىل تكرمي م�صمم موقع الو�سيلة اجلديد الأخ
من كلمته املقت�ضبة تتالت احلناجر الغديرية
 )5فرقة النب�أ العظيم  -بني جمرة.
عمار م�يرزا ال��زاي��ر ال��ذي د�أب وعلى م��دار عام
لتملأ املكان من �شذى حمبة الأمري (ع) يف يوم
 )6فرقة الأمراء � -سماهيج.

ك��ام��ل ع�ل��ى �إخ� ��راج امل��وق��ع يف �أف���ض��ل �صورة
ممكنة.
وقد متيّز مهرجان هذا العام بالفرق الإن�شادية
املميزة والتي قدّمت �أداء ًا راقي ًا من حيث الأداء
والأ�سلوب والتطور النوعي الذي و�صلت �إليه
ال�ف��رق الإن���ش��ادي��ة على م�ستوى اململكة  .وقد
ب��رزت وج��وه واع��دة يف كل الفرق ومنها فرقة
�أمل العامل والتي متيّز فيها املن�شد حممد جعفر
امل�سيح وال ��ذي �أب �ه��ر احل���ض��ور ب ��أدائ��ه املميّز
و�صوته الذي �ش ّنف �آذان اجلمهور الكرمي.
هذا وقد �ص ّرح نائب رئي�س هيئة الو�سيلة
حديث خا�ص مع
الإ�ستاذ عبدالزهراء ح�سن يف
ٍ
"الو�سيلة" ب� ّأن املهرجان الإن�شادي لهذا العام
كان �أف�ضل من الأعوام ال�سابقة من حيث التطوير
الذي �شهد ُه �سواء ًا من جانب التنظيم � ،أو من
حيث الفرق التي �شاركت يف املهرجان والتي
كانت على م�ستوى راق��ي من الأداء والتميز،
�أو من حيث احل�ضور اجلماهريي الكبري الذي
ح�ضيت ب��ه ه��ذه الفعالية  .و�أ ّم���ا بخ�صو�ص
اجلوائز التي ُ�سلمّت للفرق الإن�شادية امل�شاركة
فقد كانت دروع ومكاف�آت عينية .
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صورة جوية للمهرجان

صورة جماعية للمكرمين

و�أ��� �ض� ��اف ح �� �س��ن ب�� � �� ّأن الإ�� �س� �ت� �ع ��دادات
قدم و�ساق
والإجتماعات للمهرجان كانت على ٍ
�شهور ولي�ست من ُذ �أ�سابيع فقط  ،فقد كان
من ُذ
ٍ
ال�شباب والفتيان يعملون بكل جهد و�إخال�ص
يف �سبيل �إجناز العمل والظهور به يف �أف�ضل
�صوره يف القرية .
و�أ ّم��ا عن بخ�صو�ص العوائق التي وقفت
ح�ج��ر ًا ع�ثر ًة ام��ام �إجن��از الكثري م��ن املهمات
والطموح ال��ذي ك ّنا قد ر�سمنا ُه يف عديدٍ من
الإجتماعات واللقاءات فهو يتمحور وب�شكل
رب �شريان ًا
أ�سا�س يف الناحية املادية والتي ُتعت ُ
� ٍ
ً
حيويا لكل الأعمال والن�شاطات الإ�سالمية و
الثقافية و غريها من الربامج  ،وع��دم وجود
ك��وادر كافية للتنظيم  ،فال يخفى � ّأن احلاجة
�إىل الكوادر ال ت ّق ُل �ش�أن ًا عن اجلانب املادي،
و�أمّا بالن�سبة �إىل مكان عقد الفعالية فهو جيّد
من حيث وج��وده يف �أوا�سط القرية تقريب ًا ،
أقتن�ص الفر�صة لكي �أق �دّم خال�ص
و�أن��ا هنا � ُ
ال�شكر والتقدير للجريان من �أهلنا و�أحبابنا
ال��ذي��ن ورغ� ��م ك��ل الإزع� � ��اج ال� ��ذي يمُ �ك� ُ�ن �أن
يُ�سبب ُه املهرجان �إ ّال �أ ّنهم �شدّوا على عزائمنا
وبفرح كبريين .
و�أ�ستقبلونا ب�أريحي ٍة
ٍ
نطمح لهذا املهرجان
وختم ح�سن بقوله "
ُ
�أن يرتفع �صيت ُه ومكانت ُه على م�ستوى اململكة
ولي�س على امل�ستوى املحلي فح�سب  ،فتزداد
الفرق الإن�شادية امل�شاركة وتتطور التقنيات
امل�ستخدمة يف املهرجان " .

فرقة إتحاد الروح  -سند

فرقة نور الزهراء  -كرانة

االستعدادات للمهرجان
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مساهيج تستعد الستقبال شهر حمرم احلرام

كلل �أو الطرقات يف القرية يف تركيب " ال�سواد " والأعالم  ،واليافطات التي
هَّ ل هالل حمرم احلرام �آذن ًا بذكريات كربالء  ،وما جرى على �أهل البيت الأم النطالق ال�شعرية احل�سينية" يع ُّد العّدة ليل نهار ومن دون ٍ
ُ
التاريخ لها مثي ًال  ،فا�شتغلت م�آمت القرية ملل يف تهيئة الأ�سباب ال�ستقبال هذه الذكرى العظيمة ،وا�ستقبال " زوّ ار حتمل عبارات الوالء لق�ضية احل�سني (ع)  .وكانت  -اجلمعية احل�سينية–
(ع) من ظالمات وم�آ�سي مل ي�شهد
ن�شاط مغاير رمبا ال ت�شهد ُه طيلة العام احل�سني (ع) "  ،من خالل تكري�س كل القدرات املادية واملعنوية يف �سبيل كعادتها يف ال�سنة املا�ضية قد �أطلقت "م�شروع التثويبات" لأرواح املتوفني
ب�شقيها – الرجايل والن�سائي – يف ٍ
من �أهايل القرية  ،وهو م�شروع �صدقة جارية ي�ص ُل خري ُه �إىل �أرواح
 ،فعّلق "ال�سواد" يف امل�آمت وعلى طول م�سري املوكب احل�سيني  ،وحتى الإيفاء ببع�ض الواجب جتاه ق�ضية �أبي ال�شهداء (ع) .
غري �أن ما مييز ع�شرة املحرم يف كل عام هو وجود امل�ضائف احل�سينية املتوفني  ،و�أعدّت برنامج متكامل للعزاء وحتى للأطفال من خالل – موكب
على مداخل القرية الرئي�سية  ،يف م�شهد يختزل كل املعاين الوجدانية التي
ُ
التي توجد على طول م�سري املواكب احل�سينية وبجنب امل�آمت ،تخدم الأ�شبال . -و�أمّا "موكب الزجنيل" ف�أعّد لهذا العام برنامج متكامل لع�شرة
تعبق بلوعة الذكرى  ،وعمق االرتباط ب�أهل بيت الع�صمة (ع) .
ع�شاق احل�سني (ع) ّ ،
جاء حمرم هذا العام  ،ف�أنهمك ّ
املحرم احلرام من خالل ا�ست�ضافة كوكبة من الرواديد احل�سينيني على
ع�شاق كربالء  ،يف املعزين وامل�ستمعني.
ويف جانب �آخر كان ال�شباب احل�سيني يعمل وبكل �إخال�ص على م�ستوى اململكة.
جتهيز �أنف�سهم ال�ستقبال هذا ال�شهر العظيم  ،فكان امل�أمت وهو "امل�ؤ�س�سة
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كيف ختتار تلفاز عالي الدقة ()HDTV
• دقة تن�سيق ال�صورة  ،1080pحيث ان  pا�سرع
من  iمبرتني.
• ان يتمتع بتقنية  Local dimmingوهي
ت�ضمن جودة عالية يف التباين والألوان.
• �أن تكون به خا�صية البحث امل�ستمر عن الإ�ضاءة
اخللفية والتي حتافظ على م�ستوى جودة ال�صورة
واللون.
• �سرعة عر�ض تبلغ  240هريتز وهي ما يعرف
مبعدل حتديث ال�صورة وميكن ان تكون  120هريتز
ولكن يجب ان �أال تقل عن  120لأنها امل�سئولة عن
منع الوهج الذي تعانيه معظم �شا�شات الكري�ستال.
• �إبراز الألوان الداكنة تقنية TFT active
 matrixوحمرك معاجلة ال�صورة ل�ضمان
احل�صول على جودة تكنلوجيا الهاي ديفني�شن.
• �إختيار تقدمي م�ستوى مميز من اللون الأ�سود منط
.LCD IPS
• زمن �إ�ستجابة ال يزيد على  2ملم ثانية.
• توفري ا�ستهالك الطاقة الكهربية.
• عدم اختيار �شا�شات زجاجية تعك�س الإ�ضاءة
اخلارجية التي ت�ؤثر على امل�شاهدة.
• الإبتعاد عن التلفزيونات الأقل جودة بتقنية edge-
.lit led
• ن�سبة تباين ديناميكي  2000000 :1و�شدة �إ�ضاءة
� 550سي دي م2
• وجود موالفني رقمي انالوج
• �أن تتوفر يف ال�شا�شة املنفاذ االتية
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الفيس بوك  ..التويرت  ..البالك بريي ..
الشبكات االجتماعية من أين أتت؟؟ وماذا بعد؟؟
 حممد عبداهلل

( H D M I ,D V I ,c o m p o s i t
v i d w o ,s -v i d e o ,V G A ,D o l b y
.)soundport,USB,RC,RF
• حتكم تلقائي يف قوة الإ�ضاءة على ح�سب �إ�ضاءة
الغرفة.
• حجم ال�شا�شة مقرون مبكان و�ضع التلفاز ففي
االماكن ال�صغرية �سيكون حجم  32بو�صة منا�سبا� ،أما
يف االماكن الكبرية ف�شا�شة عر�ض  42بو�صة واكرث
هي االن�سب.

تصغري الصور دون احلاجة لربامج خارجية
• نفتح ال�صورة با�ستخدام برنامج Microsoft Office
� Picture Managerأو ن�ضغط بالزر الأمين للماو�س
على ال�صورة ثم نختار .Edit
• �سوف تفتح ال�صورة يف الربنامج وثم نختار Edit
 Picturesمن �شريط املهام بالأعلى.
• �ستظهر بجانب ال�شا�شة االمين �أدوات حترير ال�صورة
ومنها نختار Resize
• �ستظهر خيارات تعديل حجم ال�صورة ومنها
نختار �أحد االحجام املحددة م�سبقة يف الربنامج
(� )predefined width × heightأو و�ضع
احلجم الذي تريده يف (Customize width
� )× heightأو با�ستخدام الن�سبة املئوية
(× Percentage of original width
)heght

عندما ا�ستخدم االنرتنت لأول مرة فقد كان لغر�ض
التوا�صل مهما كان الغر�ض من االت�صال حينها ،وحني
انت�شر ا�ستخدام هذه الو�سيلة ف�إن االن�سان بطبيعته التي
خلقه الله –عز وجل -عليها قام با�ستغاللها لعدة �أغرا�ض
وقام بتطويرها .الفي�س بوك والتويرت برامج توا�صل
اجتماعية على �شبكة االنرتنت والبالك بريي جهاز
حممول ي�ستخدم االنرتنت �أي�ضا لت�سهيل عملية التوا�صل
بني الأ�صدقاء و�أفراد العائلة ،هذه الربامج اجلديدة كيف
فر�ضت نف�سها كو�سيلة توا�صل وملاذا ت�ستخدم جميعها
يف �آن واحد؟
يف بادئ الأمر قام م�ستخدمو االنرتنت بالتوا�صل
با�ستخدام �أي طريقة واي موقع يتيح لهم التوا�صل
عرب هذه التقنية فالبع�ض �أخذ يت�شارك امللفات وال�صور
العائلية عرب ال�شبكات املحلية و�آخرون ا�ستخدموا الربيد
االلكرتوين واملواقع اال�ست�ضافة املجانية كـ  lycosو
 .yahooثم ظهرت مواقع �أخرى مبزايا جديدة و�سهلة
اال�ستخدام ي�ستطيع من خاللها اي م�ستخدم عادي ن�شر
وم�شاركة �صوره و�أفكاره وكتاباته لتكون متاحة للأهل
واال�صدقاء وللعامل ب�أ�سره ،ومنها  MySpaceو
 Flickersومواقع الدرد�شة واملنتديات وغريها من
املواقع التي وفرت مزايا خمتلفة والتي ال زالت متوفرة
بالرغم من �سيطرة الفي�س بوك والتويرت.
الفي�س بوك الكثري منا يعرف هذا املوقع وحتى من
ال ي�ستخدمه فانه قد �سمع �صديقه او ابنه يتكلم عنه او
ينقل خرب او حالة �صديق �آخر له عرفها عن طريق هذا
املوقع ،فهذا املوقع يوفر جميع املزايا التي وفرتها املواقع
والربامج الأخرى باال�ضافة �إىل توفري اخل�صو�صية
التامة للم�ستخدم واحلفاظ على �سرية بياناته ،فمن خالل
هذا املوقع ميكنك عمل �صفحة للنقا�ش و�أخرى للتعبري
عن ما يجول يف خاطرك ون�شر ال�صور ودعوة الأ�صدقاء
لزفاف او فعالية ما و�أخرى للبيانات ال�شخ�صية وغريها
من ال�صفحات وم�شاركة ما تقر�أ من �أخبار يف مواقع
�أخرى وم�شاركة روابط املواقع التي تقوم بزيارتها
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية الرتفيه واللعب مع الأ�صدقاء عرب
الألعاب املبنية على موقع في�سبوك من قبل �شركات عاملية.
من ي�ستخدم هذا املوقع ف�إن ا�ستخدامه االكرب يكون لكتابة
احلالة ال�شخ�صية او االفكار التي تدور يف البال ويقوم
الأ�صدقاء بالتعليق عليها ومتابعة م�ستجداتها خالل فرتة
ق�صرية حيث ان امل�ستخدم يعود لتحديث حالته مب�شاركة
�أخرى يلتف الأ�صدقاء عليها مرة �أخرى وهكذا وتكون
ال�صور واملقاطع املرئية وغريها و�سائل �أخرى للو�صول
لنف�س النتيجة.
رمبا مل ت�أتنا الع�صفورة لتخربنا ان هناك �شيء يحدث
يف مكان ما ،فلي�س لدينا من ير�سلها لتخربنا ولي�س
لدينا الوقت لرتبيتها وتدريبها لتنقل لنا االخبار� ،أما
تويرت فهو الع�صفورة التي جتول بني اال�صدقاء حاملة
معها ر�سالة ق�صرية وبخط وا�ضح لتعلمنا ان احدا نهتم
لأمره حدث معه امرا �سواء �صغري ًا �أو كبري ًا ،فقد يكون
يف دعوة للغداء او �سوف يتزوج هذه الليلة او اي خرب
ير�سله امل�ستخدم مع هذه الع�صفورة التي متر على جميع
من يتابعون اخبار ذلك امل�ستخدم ،التويرت هو موقع على

االنرتنت يوفر للم�ستخدم امكانية م�شاركة افكاره وحالته
ال�شخ�صية او م�شاركاته يف املواقع الأخرى مع من
يتابعون �أخباره ويهتمون لأعماله فهذا املوقع ي�ستخدم
كثريا ملن يرغبون يف البقاء على توا�صل مع الآخرين
بكتابة ن�ص ق�صري يحمل خربا �أو حدثا تفا�صيله يف
موقع �آخر �أو تكتمل تفا�صيله حينما يتالقى الأ�صدقاء
مع بع�ضهم ،رغم توفري هذا املوقع خلدمة ب�سيطة جدا
ف�إن الكثريون ي�ستخدمونه وي�صرون على ا�ستخدامه
رغم ان املميزات يف املواقع الأخرى �أكرث مما يوجد يف
هذا املوقع.
البالك بريي هو هاتف حممول ي�ستخدم للتوا�صل
بطريقة ت�شبه حلد كبري التويرت ولكن ا�ستخدامه يعتمد
على توفر االنرتنت على اجلهاز ،فالبالك بريي هو هاتف
مزود بتقنية دفع البيانات وهي تقنية �إن �أردنا ت�سهيل
مفهومها فهي تقوم بدفع ما يكتبه الآخرين من �أجهزتهم
�إىل االجهزة الأخرى وا�شعار امل�ستخدم بو�صولها دون
احلاجة لتفقد الر�سائل او الدخول ملوقع ملعرفة ان كان
هناك خرب او ر�سالة جديدة.
عندما ينخرط امل�ستخدم يف ا�ستخدام التقنية ويغو�ص
يف مميزاتها فانه يبتكر طرائق جديدة ال�ستخدام هذه
التقنية وهنا ي�أتي ال�سبب وراء ا�ستخدام العديد من
اال�شخا�ص اكرث من و�سيلة للتوا�صل حيث ان امل�ستخدم
مل ي�ستطع الو�صول ب�سهولة للغر�ض الذي يح�صل عليه
من املوقع الأول يف املوقع الثاين او انه اعتاد ا�ستخدام
اخلا�صية يف املوقع االول ومل يجد احلاجة لرتكها والعمل
بها يف موقع ثاين �أو انه ح�صل على عدد كبري من املتتبعني
وال يرغب يف التخلي عنهم لأجل مميزات �أخرى.
ت�صوير املدير التنفيذي وامل�ست�شار يف جمال االنرتنت
�ستيفن ثورنتون يو�ضح كثريا الفرق بني الفي�س بوك
والتويرت حيث يعترب �أن في�سبوك مبثابة التقاء جمموعة
من اال�صدقاء واالهايل يف زفاف حيث جميع احل�ضور
يعرفون بع�ضهم البع�ض وجتد كل يتحدث مع االخر
ويت�شاركون االخبار مع بع�ضهم� ،أما عندما حت�ضر
فعالية او حفل كبري حيث �أنك ال تعرف اجلميع فحينها
تظل واقفا �إىل �أن ي�أتي �أحدهم ويعرفك على الآخرين.
ويقول �أي�ضا ان الكثريين عندما ا�ستخدموا التويرت لأول
مرة ف�إن اول م�شاركة فيه كانت للذهاب لتناول الطعام.
�أما اخفاق �أداة جوجل  Google Buzzيف عدم
انت�شارها يرجع �إىل �أن الأداة مل جتلب املزيد من الفائدة.
فا�ستخدام هذه املميزات اجلديدة يف التوا�صل مقت�صر
على توفرها يف الوقت احلايل و�سهولة التعامل معها،
و�أن امل�ستخدمني �سوف يذهبون ال�ستخدام اي ميزة
جديدة يف االنرتنت اذا ا�ستطاعوا ان ي�صلوا �إىل فائدة
جديدة غري متوفرة حاليا .فلننتظر ولنح�سن اال�ستخدام
على �أمل ان تظهر يف العامل �أداة جديدة للتوا�صل فيما
بيننا و�أن ال نن�سى ما �أو�صانا الله –�سبحانه وتعاىل-
ب�صلة ارحامنا ف�أكيد من من ال يقدر على ا�ستخدام هذه
الأدوات.
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دور اخلادمة يف ا ُألسرة  ...وانعكاسه على تربية األبناء

 ناجي جمعة

مل يعد من املقبول عرفا �أن ت�ستغني عن اخلادمة � ،سواء �أكان وجودها
بالن�سبة اليك �ضروريا �أم كماليا  ،وحقيقة وجودها يقع بني اخلري وال�شر ،فهو
خري ملا تقدمه من م�ساعدة للأم يف تدبري �ش�ؤون املنزل الأ�سا�سية من ( غ�سيل
وطبخ وتنظيف)  ،و�شر لأن وجودها ي�شكل عبئا ماديا ويحد من حريتنا
ويعر�ض �أبناءنا

اخلادمة �شر ال بد منه ..و�آخر الدواء الكي
يعتقد د.ح�سن الفرج ب�أن اال�ستعانة بخادمة
غري م�سلمة �أمر غري مقبول ،ويف معر�ض الإجابة
على �س�ؤال وجه له عن ذلك رد بقوله (:ال �أن�صح
بذلك ؛ فطهارة البيت �أمر مهم  ،وخ�صو�صا �أنها
�ستغ�سل �أدوات املطبخ واملالب�س ) وعن تاثري
االختالف اللغوي والثقايف على اال�ستفادة الفعلية
من اخلادمة ،راى ب�أن لذلك فوائد وقال  ( :ال �أحبذ
اختالط االطفال ،وتعاملهم املبا�شر مع اخلادمة؛ لكي
ال يت�أثروا بها )  .ور�أى �أن اال�ستعانة بخدم املنازل
�شر ال بد منه  ،وخ�صو�صا �إذا كان االب والأم يعمالن،
وله عدة �سلبيات �أهمها (�أن اخلادمة ج�سم غريب يف
كيان العائلة يعيق حرية احلركة يف املنزل  ،ويحدث
اتكالية ال ي�شعر بوجودها �إال �إذا تركته ).
�أما الأ�ستاذ ابراهيم عي�سى فريى �أن اال�ستعانة
بخادمة غري م�سلمة هو �آخر املطاف ويقول ( �آخر
الدواء الكي � ،أي ينبغي �أن يكون ا�ستخدامها عند
احلاجة ال�ضرورية وذلك يف حال عدم توفر اخلادمة
امل�سلمة) ويرى (ب�أن االختالف اللغوي ي�شكل حاجزا
للتفاهم  ،ولكن مبرور الوقت �سينك�سر هذا احلاجز،
وذلك بفهم اللغة وطريقة العمل ) وعن �أهم �سلبيات
اال�ستعانة بخدم املنازل رد قائال�( :أن وجود اخلادمة
ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل �شبه عزلة لأفراد املنزل  ،ويحد
من حرياتهم نوعا ما  ،وهناك تخوف ب�أن ت�سلك
اخلادمة طريقا منحرفا  ..ومع ذلك ي�صعب اال�ستغناء
عنها ملا لها من دور �إيجابي كبري يف تنظيم حاجيات
املنزل الداخلية واخلارجية ).
اال�ستعانة باخلدم عادة دخيلة  ..وقد ال
يكتمل ديكور املنزل ما مل توجد خادمة
اما الأخ عبداالمري الدخيل فيعتقد ب�أن اال�ستعانة
بخدم املنازل عادة دخيلة على املجتمعني اخلليجي
والبحريني  ،و�أو�ضح قائال ( :لقد حتولت هذه العادة
�إىل متطلب �شبه ا�سا�سي ؛ وذلك لكرثة ال�ضغوط
االجتماعية والتي تتطلب من االم الرتكيز اكرثعلى
تربية االطفال يف جمتمع كرث به االنفتاح يف عدة

ل�سوء الرتبية �أثناء غيابنا عن املنزل .فتعالوا نحاول الإجابة على بع�ض
الأ�سئلة الهامة يف هذا التحقيق ال�شيق واملهم  .مثال  :هل ت�أمتنون اخلدامة
على البيت �أثناء غيابكم عن املنزل ؟ وهل ت�شعرون باحلاجة املا�سة ملراقبة
اخلدامة عن كثب برتكيب الكامريات املخفية لر�صد ت�صرفاتها �أثناء غيابكم
يف ظل انت�شار جرائم ال�شرف والقتل وال�سرقة يف �أو�ساطنا املحافظة ؟
وكيف تنظرون لوجود خدامة و�سط �أ�سرة ي�شكل املراهقون �أحد عنا�صرها
الأ�سا�سية ؟ وهل ت�شعرون ب�أن اخلدامة قادرة على القيام مبهام الأم واملربية

جماالت من الناحية الدرا�سية وغريها  .وباخت�صار
اال�ستعانة يجب ان تقت�صر على امل�ساعده يف تنظيف
املنزل والغ�سيل وكي املالب�س فقط  ،ال االعتماد

عبداألمير يوسف الدخيل

أن االستعانة خبدم
امل��ن��ازل ع��ادة دخيلة
على اجملتمعني اخلليجي
والبحريين
الكلي عليها ).
وبخ�صو�ص ارتفاع تكلفة جلب اخلدم  ،وما �إذا
كان الراتب ال�شهري ي�شكل عبئا ماديا ثقيال  ،قد ي�ؤثر
على منط حياتهم علق بقوله  (:بالطبع  ،وخ�صو�صا
تكلفة اجللب  ،والتي تعد مرتفعة هذه الأيام � .أما
بخ�صو�ص الراتب طبعا يعترب عبئا ولو بن�سبة
ب�سيطة يل � ،إال �أنه يعد التزاما �شهريا خ�صو�صا لدينا
نحن العوائل البحرانية وذلك يعود ؛ ملعاملتنا اخلدم
كفرد من �أفراد العائلة  ،وعليه يكون االلتزام لي�س من
ناحية الراتب فقط  ،وامنا ي�شمل جميع االلتزامات
الأخرى  ،بالإ�ضافة �إىل تكلفة ات�صاالتها اخلارجية
�إىل ذويها ) وراى ان الزوجة �إذا كانت قادرة على

�أثناء غيابكم عن املنزل ؟ وما ر�أيكم باملعاملة القا�سية للخدم من قبل بع�ض
الأ�سر ؟ وما هي �أهم �سلبيات اال�ستعانة بخدم املنازل؟ وما ر�أيكم باال�ستعانة
بخدامة غري م�سلمة ؟ وما هي القوانني اجلديدة ال�صادرة من وزارة العمل
بخ�صو�ص حقوق اخلدم؟ هذه الأ�سئلة وغريها الكثري �سنحاول �أن نعاجلها
يف هذا التحقيق  ،فهلموا بنا ن�شرع به .

القيام مبهامها الأ�سا�سية ؛ فاال�ستعانة باخلدم نو ٌع
من البذخ وقال ( :هناك من يعتقد ان جلب اخلادمة؛
لإراحة الزوجه حتى من االمور الب�سيطة طاملا
امكانياته املادية ت�سمح بذلك ،والذي بر�أيي اعتربه
تفكريا �سلبيا نوعا ما ؛ لأنه ينفي معظم دور الأم
وي�ؤدي �إىل م�شاكل على املدى البعيد) .
ومل يختلف الأخ علي عي�سى ال�سماهيجي كثريا
عن الر�أي ال�سابق يف دوافع وجود خدم املنازل وقال:
(�إن ظروف هذا الزمان  ،ومتغرياته تفر�ض علينا
ذلك ،فمثال الزوجة التي تعمل باال�ضافة ملتطلبات
املنزل الأ�سا�سية وتربية االطفال ورعاية �ش�ؤون
الزوج فان ربات البيوت بنت متعددات املهمات اليوم
 ..فبالإ�ضافة �إىل الأعمال التي تقوم بها فال بد لها
من املحافظة على عالقاتها االجتماعية وغريها من
املهمات االخرى  ..كل ذلك فر�ض على عدد كبري من
الأ�سر وجود م�ساعدة لهم من قبيل وجود اخلادمة)
 .لكنه ر�أى �أن تكلفة جلب اخلدم ي�شكل عبئا ثقيال
على اال�سر وقال ( :النا�س يتفاوتون يف امكانياتهم
املادية فمنهم القادر ،ومنهم غري القادر  ،وبال �شك �أنه
ي�شكل عبئا ماديا ثقيال على كاهل الأ�سر) .
واتفق مع الر�أي ال�سابق يف �أن جلب اخلادمة
يف حال عدم وجود حاجة �ضرورية لذلك يعد نوعا
من البذخ واردف قائال  ( :لقد حتول وجود اخلادمة
يف كثري من البيوت للمظاهر الزائفة  ..فال تكتمل
�أناقة ديكور املنزل ما مل توجد خادمة  ،وهناك
بع�ض النا�س تعودوا على الرتف والراحة فحتى يف
االمور الب�سيطة كجلب املاء لل�شرب �أو حمل االطفال
يف الطريق �أو جر عربة االطفال ( تلوري) يف
(ال�سوبرماركت) يحتاجون للخادمة بل انهم تعودا
على املظاهر املزيفة لدرجة �أن املر�أة ال ت�ستغني
عن م�شي اخلادمة وراء خمدومتها يف الأ�سواق
واحلدائق ).
ال يجوز الق�سوة على اخلدم  ..فاخلادمة لي�ست
عبدا ال حقوق له
وترى الأ�ستاذة ( ز.ي.ح) �أن اخلادمة ال ميكن
�أن تقوم مبهام الأم واملربية �أثناء غيابها عن املنزل

وقالت� ( :أن مكانة االم ال تعو�ض ،و�إمنا قد ي�ستعان
مبربية للقيام مبهام الأم لفرتة وجيزة ؛ وذلك �أثناء
عملها خارج املنزل )  ،و�أو�ضحت ( ب�أنها تعتمد على
اخلادمة ب�شكل �أ�سا�سي يف �شئون املنزل ( التنظيف
فقط ) � ،أما تربية الأوالد فهو من اخت�صا�صها ) .
ور�أت ب�أن املعاملة القا�سية للخادمة ال جتوز ( فهم

خليل إبراهيم علي

ال أستطيع أن أأمتن
على أوالدي إذا ُكنت
أعامل اخلادمة بقسوة
�أنا�س مثلنا  ،ونحن حما�سبون على هذه املعاملة ،
ويجب �أن تعامل اخلادمة ك�أحد افراد الأ�سرة).
�أما الأ�ستاذة ( ف .خ .ا) فرتى �أن وجود اخلادمة
يجب �أن يقت�صر على �شئون املنزل وردت قائلة :
( هي خادمة ولي�ست ربة منزل ) لكنها ال تعطي
للخادمة دورا كبريا وعن �ضرورة االعتماد عليها
قالت (:الزوجة يجب �أن تكون هي املدبر ل�ش�ؤون
منزلها �أوال و�أخريا  ،ومن يعتمد على خادمة يف
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محمد علي الصفوان

ال أعتقد بأن هناك أحد
يرغب بأن يكون هناك شخص
غريب من غري أفراد االسرة
يف املنزل  ،ولكن ظروف
االسرة هي اليت حتكم
تدبري �ش�ؤونه فليعد نف�سه ال�ستقبال العواقب
الوخيمة ) ومل تختلف كثريا عن الراي ال�سابق حول
فكرة الق�سوة على اخلدم وقالت( :اخلادمة امر�أة
عاملة تك�سب رزقها مع احلفظ لكرامتها ،وهي لي�ست
عبدا ال حقوق له ).
�أما االخ خليل ابراهيم علي فقال يف معر�ض رده
على قدرة اخلادمة على القيام مبهمام الأم واملربية:
(ال �أت�صور ب�أن اخلادمة قادرة على القيام مبهمام
الأم ،نعم ن�ستطيع االعتماد عليها فقط يف ت�أدية بع�ض
االمور اخلفيفة وذلك فرتة غياب االم عن املنزل ..فال
يخفى عليكم انت�شار جرائم ال�شرف والرتبية غري
ال�سوية لكثري منهن مما يحتم علينا توخي احلذر يف
االعتماد الكلي على اخلادمة ) وحول ر�ؤيته لالعتماد
على اخلادمة يف تدبري �ش�ؤون املنزل الأ�سا�سية رد
قائال ( :ميكن �أن تقوم اخلادمة بتدبري �شئون املنزل
كالكن�س �أما الغ�سيل فلن ا�سمح لها بذلك اال �إذا كانت
م�سلمة نظرا الهمية الطهارة يف حياتنا العبادية
�أما الطبخ فال �أف�ضل �أين �آكل من يدها  ،و�أريد �أن
�أنوه �إىل �صعوبة االعتماد على اخلادمة يف تربية
االوالد ال�صغار لأنهم رمبا يتعلقون بها تعلقا كبريا
وين�سون �أن وجودها بينهم لن ميتد �سوى فرتة
ق�صرية) وا�ستنكر املعاملة القا�سية للخدم ور�أى (�أن
هذا من �أكرب الأخطاء ؛ لأنها مهما تكن هي �إن�سانة،
وهذه املعاملة �سترتك �أثرها على معاملة اخلادمة
لأبنائك خالل فرتة غياب الزوجني و�سيكون انتقامها
منك من خالل �أطفالك ،لذلك �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أ�أمتن
على �أوالدي �إذا كنت �أعامل اخلادمة بق�سوة� ،إال �أنني
يف جميع الأحوال ال �أ�ؤمنها على املنزل وممتلكاتي
اخلا�صة من �أموال وذهب وغريها).
يجب احلذر من وجود اخلادمة و�سط الأبناء

حتقيقات
املراهقني ..فهي ت�شكل قنبلة موقوتة
ويرى الأخ حممد علي ال�صفوان (�أن وجود
اخلادمة و�سط �أ�سرة ي�شكل املراهقون �أحد عنا�صرها،
يجب �أخذ احلذر منه مهما كانت تربية ه�ؤالء االوالد
املراهقني ) وفيما �إذا كان يرغب يف وجود خادمة
و�سط املنزل يف ظل تكرار هروب خدم املنازل بعد
�ضبطهم يف عالقات غري �شرعية قال  ( :ال �أعتقد ب�أن
هناك �أحد يرغب ب�أن يكون هناك �شخ�ص غريب من
غري �أفراد الأ�سرة يف املنزل  ،ولكن ظروف الأ�سرة
هي التي حتكم )  .ونفى وجود �أي تغيري يف �سلوك
الأطفال بعد فرتة من وجود اخلدم و�سطهم وعلل
ذلك (لأن اخلادمة هي للعمل فقط يف �شئون املنزل
�أما تربية الأبناء فهي م�س�ؤولية الوالدين) .
�أما احلاج عبدعلي عي�سى فقال يف رده على وجود
خادمة و�سط �أ�سرة ي�شكل املراهقون �أحد عنا�صرها
الأ�سا�سية � ( :أن ذلك يعتمد على رب البيت  ،وقدرته
على تربية �أبنائه على االميان بالله و�سرية �أهل
البيت عليهم ال�سالم) وحول ت�شجيعه على اال�ستعانة
باخلدم برغم ما ي�سمع من �ضبطهم يف عالقات غري
�شرعية رد قائال  ( :نعم �أ�شجع على ذلك ؛ لأنه مل مير
علي مثل هذه احلاالت �أق�صد الهروب بالرغم من

محمد أحمد عيد

ليست اخل��دام��ة هي
الشخصية الكفؤة وال
املؤهلة لالئتمان على أغلى
ما منلك -املال والبنون
ا�ستعانتي ب�أكرث من خم�س خادمات  ،و�أف�ضل �شيء
يجعلك ت�ضمن بقاءهم هو �أنك ت�شعر بارتياح ربة
البيت منهم ) ونفى وجود �أي تغري �سلبي على �سلوك
الأبناء بعد فرتة من وجود اخلادمة و�سطهم وارجع
ذلك �إىل (عدم احتكاكهم بها  ،ولأن عندهم ح�صانة
وثقافة �إميانية ال با�س ).
�أما الأ�ستاذ عبدالله عي�سى عبدالوهاب فريى �( :أن
اخلادمة ت�شكل خطرا وقنبلة موقوتة و�سط اال�سر

 التي ي�شكل املراهقون �أحد عنا�صرها  -حيث قدي�صور ال�شيطان هذه اخلادمة القبيحة ملكة جمال
يف عني هذا املراهق ) وهو ال ي�شجع على اال�ستعانة
باخلدم مطلقا و�أردف قائال � ( :إذا كان وال بد من
ذلك فلن�ستعن بخادمة متزوجة من زوج م�ستقر يف
البحرين �أو مراقبتها ب�شكل جيد) ويرى ( �أن التغري
يف �سلوك الأبناء يعتمد على طبيعة دور اخلادمة يف
املنزل فالبع�ض يكتفي بدورها كخادمة يخت�ص عملها
بتدبري �ش�ؤون املنزل الأ�سا�سية كالطبخ والغ�سيل
والتنظيف � ،أما �إذا حتول دورها �إىل مربية للأبناء
فهنا تكمن اخلطورة ؛ حيث قد تعترب بديلة يكت�سب
منها الأبناء القيم والعادات الدخيلة )
يف ظل ازدياد جرائم اخلدم  ..بات من
ال�ضروري مراقبتها ب�شتى الطرق املنا�سبة
ور�أى احلاج حممد عيد ب�أنه ال ميكن �أن ت�أمتن
اخلادمة على البيت وعلى الأبناء �أثناء غيابهم عن
املنزل وقال  ( :يف وجهة نظري لي�ست اخلادمة هي
ال�شخ�صية الكف�ؤة وال امل�ؤهلة لالئتمان على �أغلى ما
منلك -املال والبنون -ولكن ؛ نظرا لظروف العمل
ن�ضطر �إىل �إبقائها وحدها يف البيت الداء وظيفتها،
وحرا�سة املنزل  ،لكننا الن�أمتنها على الأبناء �أبدا )
وفيما �إذا كانوا يرتكونها تخرج لوحدها لق�ضاء
بع�ض احلاجيات الأ�سا�سية علق قائال ( :تلك ظاهرة
�سلبية للغاية  ،ولال�سف ازداد تف�شيها يف املجتمع
 ،فاخلادمة جلبت للعمل يف املنزل  ،ولي�س لق�ضاء
احلاجيات الأ�سا�سية خارجه  ،ومن تكون لتختار
حاجياتي الأ�سا�سية؟!) وفيما �إذا كانت هناك �ضرورة
ت�ستدعي تركيب كامريات ملراقبة اخلادمة لر�صد
ت�صرفاتها �أثناء غيابهم عن املنزل علق قائال  ( :يف
الوقت احلا�ضر  ،ويف ظل ازدياد جرائم اخلدم  ،بات
من ال�ضروري مراقبتها ب�شتى الطرق التي تتنا�سب
وميزانية العائلة  ..املهم �أن ال ترتك بدون مراقبة ).
اما الأ�ستاذ فا�ضل عبا�س فيختلف مع الراي
ال�سابق ويرى � ( :أن ظروف احلياة املعا�صرة جعلتنا
نامتن اخلادمة على البيت وعلى الأبناء �أثناء غيابنا
عن املنزل  ،و�إذا كان املق�صود من االئتمان هو تدبري
�ش�ؤون املنزل الأ�سا�سية ومالحظة الأبناء وتوفري
وجبات خفيفة لهم �أثناء غيابنا فنحن نامتنها
على ذلك) لكنه مع ذلك يرف�ض خروج اخلادمة من
املنزل لوحدها ل�شراء احلاجيات الأ�سا�سية وقال:
( �شخ�صيا �أرف�ض هذه الظاهرة ال�سيئة ؛ لأنه
�سيجعل املجتمع اكرث ت�سيبا  ،اال �إذا تطلب االمر
ذلك يف احلاالت ال�ضرورية الق�صوى  ،كان يكون
رب املنزل عاجزا �أوكبريا يف ال�سن ،وهكذا املر�أة ،
�أما يف احلاالت االعتيادية فال �أحبذ خروج اخلادمة
للأ�سواق والربادات)
وحول ما �إذا كانت هناك �ضرورة ملراقبة اخلادمة
بالو�سائل احلديثة كالكامريات اثناء غياب الأ�سرة
عن املنزل رد قائال  ( :ال حاجة لرتكيب مثل هذه
الكامريات  ،فالأوىل �أن تراقب الأ�سرة �سلوك اخلادمة
يف الأ�شهر الأوىل من عملها يف املنزل  ،وينبغي �أن
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محمود القصاب

االسعار مرشحة لالرتفاع
وخاصة اخل��دم الالتي
جيلنب من الفلبني وذلك
مبعدل ال يقل عن مخسني
دينارا
يكون هناك نوع من التوازن يف �إعطاء الثقة لهذه
اخلادمة ).
الق�صاب :هناك قرار رمبا ي�صدر قريبا يعطي
للخادمة يوما للراحة خالل اال�سبوع !
وباالت�صال مبدير مكتب الكروان جللب االيدي
العاملة �أو�ضح احلاج حممود الق�صاب �أنه ي�سعى
لتحقيق رغبات املواطنني بجلب اجلن�سيات التي
يريدونها ولكنه ي�ضع يف احل�سبان عدم خداع النا�س
وقال � ( :أنه توقف عن جلب ال�سيالنيات والنيباليات
لأن �أغلبهن يدعون اال�سالم بينما هن يف حقيقتهن
غري م�سلمات وال كتابيات بل بوذيات ) وعما �إذا
كانت اال�سعار �سرتتفع �أم ال �صرح الق�صاب قائال:
(ان اال�سعار مر�شحة لالرتفاع وخا�صة اخلدم الالتي
يجلنب من الفلبني وذلك مبعدل ال يقل عن خم�سني
دينارا؛ وذلك ب�سبب الزام املكاتب بجلبهم عن طريق
هيئة تنظيم �سوق العمل  ،وبالتايل فنحن م�ضطرون
لرفع اال�سعار مبقدار ما ترتفع علينا تكلفة جلبهم)
وعما �إذا �صدر قرار برفع احلظر عن جلب اخلادمات
االثيوبيات ابدى اندها�شه من ذلك برغم �أنت�شار
جرائم ال�شرف يف و�سط الأندوني�سيات �أكرث منهن
اال ان احلظر ال يزال قائما عليهن  .و�أخريا ابدى
قلقه من قرب �صدور قرار يق�ضي ب�إعطاء اخلادمة
يوما للراحة خالل اال�سبوع بناء على تو�صيات
جلنة حقوق الأن�سان التابعة للمنظمة االمريكية
( )HUMAN RIGHTS WATCHمما
�سي�سبب ارباكا وخوفا كبريا لال�سر التي ال ت�أمتن
على اخلادمة يف املنزل  ،فكيف �ست�أمتن عليها عند
خروجها منه يوم االجازة؟!  ،ومتنى �أن تراجع
وزارة العمل ال�سلبيات املرتتبة على هذا القرار قبل
�صدوره وتطبيقه.
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جيل الفضائيات


�إن م���ن ال�����ض��روري
ج��د ًا �أن يعي اجلميع
حجم اخلطر املحدق
ب�أبنائهم يف عقر الدار،
ف�ل�اب���د م���ن ت�شديد
الرقابة عليهم يف هذا
اجل��ان��ب ،و�إر���ش��اده��م
ل���ل���ق���ن���وات امل���ف���ي���دة
امل��ل��ت��زم��ة وال��ق��ن��وات
املهنية املتزنة ،فالواقع
مر وامل�ستقبل خميف
واخلطر داهم.

�سيد هادي الغني

�إن امل�ت�ت�ب��ع ل�ل�ق�ن��وات التلفزيونية
الف�ضائية يجد �أن معظمها ل��ه �أه��داف
وغايات خا�صة تختلف باختالف اجلهة
املالكة للقناة ،ولأج��ل تلك الأه��داف يتم
اختيار نوعية الربامج التي يتم عر�ضها،
ف�ب�ع����ض ال �ق �ن��وات ل��ه ت��وج��ه �سيا�سي
والبع�ض ل��ه ت��وج��ه دي�ن��ي والبع�ض له
غر�ض جتاري ..وهذه القنوات قد تتوافق
مع الر�ؤية الإ�سالمية وقد تختلف ،وقد
حتارب الإ�سالم عالنية ،ولكنها تبقى �أقل
خطر ًا من تلك القنوات التي تد�س ال�سم
يف الع�سل بطرق هادئة وغ�ير مبا�شرة
لت�صيب القلب والعقل ،فتطفيء الأول
وتف�سد الثاين.
ه��ذه النوعية من القنوات �آخ��ذة يف
االنت�شار ،وللأ�سف جمهورها �آخ��ذ يف
االزدياد �أي�ض ًا؛ ملا تتمتع به هذه القنوات
من حرفية وجودة عالية واعتمادها على

مواقع تعلم اللغة اإلجنليزية

�أ�سلوب االحتكار والت�شويق والإثارة
اجلن�سية ،خا�صة و�أن غالبية م�شاهدي
هذه القنوات يتلقون كل ما يبث فيها من
دون تفح�ص �أو تدقيق.
ن ��أخ��ذ ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال جمموعة
ق� �ن ��وات  mbcوق �ن��ات �ه��ا االخ �ب��اري��ة
(العربية) ،هذه الباقة لها توجه �سيا�سي
حمدد ومعروف ،وهو قائم على تلميع
ال�سيا�سات الأمريكية والأنظمة العربية
بالإ�ضافة �إىل حماربتها املك�شوفة لكل ما
له �صلة بال�شيعة �أو �إيران ،وعدائها الدائم
مع املقاومة املتمثلة بحزب الله وحما�س،
�إىل ح��د �أن�ه��ا ت�سمي ال�شهداء قتلى �أو
�ضحايا .كما �أن لباقة  mbcتوجه فكري
و�أخ�لاق��ي خ��ا���ص وحم ��دد �أي �� �ض � ًا ،وهو
معتمد ب�شكل �أ�سا�سي على ن�شر الثقافة
وال�ق�ي��م الغربية املنحرفة م��ن دون �أي
رقابة ومن دون �أدن��ى مراعاة ل�ضوابط
الإ��س�لام والأخالقيات العفيفة ال�سائدة
يف املجتمعات الإ�سالمية ،حيث �أ�شارت
�إح� ��دى ال ��درا�� �س ��ات( )1م���ؤخ��ر ًا والتي
�أخ���ض�ع��ت ك�ل ً�ا م��ن (mbc action,
 )mbc4, mbc2لعملية بحث علمي
بقواعد �إح�صائية� ،أ�شارت �أن خالل يوم
واحد فقط يتم عر�ض  690م�شهد ًا لن�ساء
مبالب�س فا�ضحة ،و  228م�شهد ًا لتبادل

موقع يهمك

يقدم املجل�س الثقايف الربيطاين
 British Councilعدة مواقع
�إلكرتونية لتعليم اللغة االجنليزية من
خالل �شبكة االنرتنت ،وهذه املواقع
املواقع جمانية ،وحتتوي على الكثري
من التمارين والتدريبات على القواعد
ومعاين الكلمات ومهارات اال�ستماع
بطرق مي�سرة وممتعة .ويختلف
حمتوى كل موقع باختالف الفئة
العمرية امل�ستهدفة وم�ستوى اللغة ،حيث
�أن املوقع التايل:
w w w .g o 4 e n g l i s h .c o m
يعترب مثالي ًا للمبتدئني؛ لأنه باللغة
العربية ويحوي العديد من التدريبات
امل�سلية واملب�سطة .بينما يحوي
www.learnenglish.
املوقع:
 britishcouncil.orgتدريبات �أكرث عمق ًا للفئة املتقدمة .كما يوجد �أي�ض ًا موقع �آخرwww. :
 teachingenglish.org.ukوالذي يحوي طرق ومهارات التدري�س ،وهو موجه ملعلمي اللغة االجنليزية.

القبل بني رج��ل و�إم ��ر�أة ،و 195م�شهد ًا
ل �� �ش��رب اخل��م��ور وامل �� �س �ك��رات ،و450
م���ش�ه��د ًا م��رع�ب� ًا وع�م�ل�ي��ات ع�ن��ف وقتل،
كما تذكر الدرا�سة �أنه مت عر�ض م�شاهد
جن�سية "حمظورة" ملدة ال تقل عن ع�شر
دق��ائ��ق تخللت ف�ق��رات �أح��د الأف�ل�ام على
قناة  ..mbc2علم ًا ب��أن هذه الدرا�سة
اق�ت���ص��رت ع�ل��ى ث�ل�اث ق �ن��وات ف�ق��ط من
جمموعة ق �ن��وات  mbcول��و تو�سعت
لبقية قنوات هذه الباقة الزدادت الأرقام
�أ�ضعاف ًا.
وتعترب باقة  mbcم�ث��ا ًال وا�ضح ًا
ل�ل�ق�ن��وات امل���س�م��وم��ة وامل��وج �ه��ه بدقة،
ولكنها ال تعدو �أن تكون عينة م��ن بني
كم وا�سع من القنوات املماثلة لها يف بث
املفا�سد وخبث املقا�صد .وت�شري الكثري
م��ن املعلومات �أن �أم �ث��ال ه��ذه القنوات
تتلقى دعم ًا كبري ًا من دول �أجنبية ،فهي
�أجنبية ال�صنع وامل ��ال ،غربية التوجه
والفكر ،و�إن كان (كانت) عربية الل�سان.

ت��ذك��ره يف حلظة معينة الح�ق� ًا  ،فاالبن
عندما يعتاد مث ًال على النظر للم�شاهد
املحرمة واملخلة ب���الأدب� ،سرتتفع عن
نف�سه ح��ال��ة اال�ستيحا�ش م��ن احل ��رام،
وب��ال�ت��ايل ل��ن يجد يف نف�سه ح��رج� ًا من
ف �ع��ل م��ا ي �� �ش��اه��ده؛ لأن الأم� ��ر �أ�صبح
اعتيادي ًا بالن�سبة له ،كما �أنه عندما يعتاد
على النظر مل�شاهد القتال والذبح لأتفه
الأ� �س �ب��اب ف� ��إن ذل��ك يعمل ع�ل��ى ت�صغري
وتخفيف فداحة الفعل يف نف�سه ،بينما
تعترب ال�شريعة الإ�سالمية �أن م��ن قتل
نف�س ًا ب�غ�ير ن�ف��� ٍ�س ف�ك��أمن��ا ق�ت��ل النا�س
جميع ًا وجزا�ؤه جهنم خالد ًا فيها؛ حفاظ ًا
وتعظيم ًا لروح الإن�سان وحفظ ًا للمجتمع
من اجلرائم واالعتداءات.
�إن من ال�ضروري جد ًا �أن يعي اجلميع
حجم اخلطر امل�ح��دق ب�أبنائهم يف عقر
الدار ،فالبد من ت�شديد الرقابة عليهم يف
هذا اجلانب ،و�إر�شادهم للقنوات املفيدة
امللتزمة والقنوات املهنية املتزنة ،فالواقع
مر وامل�ستقبل خميف واخلطر داهم.

فلو تابع �أحد من �أبنائنا هذه القنوات
مدة من الزمن ،ف�إنه �سيكت�سب �صفاتهم -----------
و�سيت�أثر ب�سلوكياتهم ول��و على املدى
(� )1أج � ��رى ال ��درا�� �س ��ة ال �ب��اح��ث الأك ��ادمي ��ي
البعيد؛ لأن كل ما ي�شاهده الإن�سان يتم
عبدالكرمي �آل عبداملنعم -ال�سعودية2008 -
تخزينه يف خاليا الذاكرة يف املخ ليتم
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أ�صباغ جمنونة  ..تلجُ يف �شفتيها احلمرة
تطر ُز جفونها ب� ٍ
ال�صارخة  ..ترتدي البنطال الفاقع  ..و ال�شنطة ذات
اللون نف�سه  ..كل �شيء فاقع ،يلفتُ الأنظار � ..أ�صبحتُ
�أكر ُه الألوان الفاقعة بــِعمق  !..و كما �أرد ُد دائم ًا "عيني
الوقت الراهن
ت�ؤملني من هذه الألوان" فالفك ُر ال�سائد يف
ِ
�أن ترتدي الفتاة الأ�صفر وباقي الألوان الفاقعة فهو دليل
 والء دروي�ش
على الأناقة و الرقي و الذوق الرفيع!..
للأ�سف ال�شديد �إن اجلامعات مزدحمة بتلك الفتيات،
�أ�صفر � ..أخ�ضر  ..برتقايل � ..أحمر ..
تغ�ص بالفتيات ،منهن من ت�ضع حمرة
فدورات املياه ُ
�إممممم حلظات الإختيار �صعبة
ال�شفاة ..و�أخرى البودرة ..والكحل  ..و غريها الكثري.
تبتل ُع الألوان ال�صارخة كل مالمح اجلمال
دورات املياه و ميار�سن
إ�ستمرار على
ترتدد الفتيات ب�
ِ
ٍ
ال�شعر
من
جذورها
تغر�س
تلك الألوان ال�شيطانية التي
ُ
ِ عملية الطالء و ال�صباغة  !..و ما ي�ؤ ُمل قلبي و يوج ُع
أ�صابع القدم
�إىل � ِ
ذاكرتي فتيات من عوائل يُ�شار لهم بال�سمو و الرفعة
ِبـحق  ..الألوان كابو�س هذا الع�صر
يف الدين و الألتزام� ،أبا�ؤهم قدوة للمجتمع� ،أراهن
و دا ٌء ينخ ُر خاليا احل�شمةِ و العفة
ميار�سن تلك الظواهر امل�سمومة بل و يتباهني �أمام
طراز نادر  ..توغل يف ِ
دم الفتيات  ..و ابتلع كل معاين زميالتهن ِب�ألوان مكياجهن ال�صاخبة و ِبعباءتهن التي
لي�س
أو
�
..
إلهي
ل
ا
الطبيعي
اجلمال
الوقار  ..حطم خاليا
"ال ت�سمن وال تغني من جوع"!..
أح�سن تقومي ؟!
الله خلق الإن�سان يف � ِ
لذا كان يجب الإ�ستب�سال لتفعيل قانون "احل�شمة"
يــاترى ملاذا؟
بجامعةِ البحرين الذي و للأ�سف ال�شديد خ�ضع لإغفاءةٍ

ألوان شيطانية
�سوء
�إن الو�ضع يزداد
ً
يوم ًا بعد يوم ،وت�ضاري�س
والألوان
املو�ضة
جترفك
ال�شيطانية
مل من الأ�سى
�إىل عا ٍ
حال الفتيات وما
على
ِ
درجات
و�صلن �إليه من
ِ
والعزوف
الإنحراف
عن تعاليم الإ�سالم
بح�ضار ِة
والتم�سك
الغرب الزائفة.
ِ

طويلة و مل يفق بعدها ،و تغلغل تلك الظواهر يف كبدِ
اجلامعة ميزق الأجواء الدرا�سية و ي�شوه ال�صورة
امل�شرفة جلامعةِ البحرين.
ِ
�أين اخللل؟ و لمِ َ التهاون و غ�ض الب�صر عن هذه
ُ
فنحن
املمار�سات ال�سلبية املنافية لديننا احلنيف؟
اجلهات العليا �إىل
نت�سائ ُل هل هناك توجيهات من
ِ
امل�س�ؤولني باجلامعة برتك الفتيات ميار�سن تلك
ُ
تلطخ �سمعة الإ�سالم و تكد ُر رونق
ال�سلوكيات التي
إلتزام و �سمو الأخالق و
اململكة املعروف عن �شعبها ال ِ
التم�سك بالدين الإ�سالمي ال�سامي؟ لمِ ال ت�ضع اجلهات
العليا قوانني �صارمة و �إجراءات م�شددة ال�ستئ�صال
ظاهرة التربج املتف�شية يف مقاعد الدرا�سة اجلامعية؟
م�صطلح
مما ال �شك فيه �إن كل هذه الكركبة تنحد ُر حتت
ِ
"احلريات ال�شخ�صية "!
�إن الو�ضع يزداد �سو ًء يوم ًا بعد يوم ،وت�ضاري�س
املو�ضة والألوان ال�شيطانية جترفك �إىل عا ٍمل من الأ�سى
درجات الإنحراف
حال الفتيات و ما و�صلن �إليه من
ِ
على ِ
الغرب
التم�سك
و
إ�سالم
ل
ا
تعاليم
عن
العزوف
و
بح�ضارةِ
ِ
الزائفة.

ما حكم تداول الرسائل املتضمنة للفحش؟
امل�س�ألة:

وف�� � � ��ق احل�� � � ��االت

التالية:

ك �ث�ر يف الآون� � � ��ة الأخ� �ي��رة
تداول ال�شباب للق�ص�ص
وال� � � � �ط � � � ��رائ � � � ��ف
امل�ح�ت��وي��ة على
كلمات مثرية
ج �ن �� �س �ي � ًا� ،أو
�أ�سماء الأع�ضاء
التنا�سلية للرجل
وامل � ��ر�أة ،ف�م��ا احلكم

الزوجني جائز.
َّ
و�أم��ا ت��داول ذل��ك ب�ين الأه��ل والأ� �ص��دق��اء فهو حم��رم الن��ه من
املنهي عنه يف الروايات ال��واردة عن الر�سول و�أهل
الفح�ش
ّ
بيته (ع) �سواء كانت االلفاظ �صريحة �أو كانت خاد�شة للحياء.
فمما ورد يف ذلك ما روي عن �أمري امل�ؤمنني (ع) عن الر�سول
فحا�ش بذيء قليل
(�ص) ا َّنه قال" :انَّ الله ح َّرم اجلنة على كل َّ
احلياء.)1("..
ومنها :ما روي عن الر�سول الكرمي (���ص) ا َّن��ه ق��ال�" :إنَّ الله
يبغ�ض الفاح�ش البذيء"(.)2
ومنها :ما روي عن الر�سول الكرمي (���ص)َ " :من فح�ش على
�أخيه امل�سلم نزع الله بركة رزقه ووكله �إىل نف�سه و�أف�سد عليه
معي�شته"(.)3
ومنها :ما روي عن اب��ي عبدالله (ع)�" :إنَّ الله يحب احلي
احلليم�..أال وانَّ الله يبغ�ض الفاح�ش البذيء.)4("..
وم�ن�ه��ا :م��ا روي ع��ن اب��ي عبدالله (ع)" :الفح�ش والبذاءة
وال�سالطة من النفاق"(.)5

 -1ماحكم تداولها بني الزوجني فقط؟
 -2ماحكم تداولها بني املقربني من الأهل والأ�صدقاء فقط؟
 -3ماحكم تداولها بني �سائر النا�س؟
 -4م��ا حكم تداولها �إذا مل حتتوي على الأ��س�م��اء ال�صريحة
للأع�ضاء اجلن�سية و�إمنا بالعبارات الدارجة يف املنطقة والتي
تدل عليها؟
 -5م��ا حكم تداولها �إذا مل حتتوي على الأ��س�م��اء ال�صريحة
للأع�ضاء اجلن�سية و�إمن��ا بعبارات ت�أخذ بالذهن مبا�شرة �إىل
العملية اجلن�سية ،م��ا حكم ه��ذه النوعية م��ن ال�ط��رائ��ف بني
املقربني فقط؟ وبني �سائر النا�س؟
 -6هل تليق هذه النوعية من الطرائف ب�شخ�صية امل�ؤمن؟

الهوام�ش:
-1و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) -احلر العاملي -ج� 16ص.35
-2الكايف -ال�شيخ الكليني -ج� 2ص.325
-3و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) -احلر العاملي -ج� 16ص.33
 -4و�سائل ال�شيعة(�آل البيت) -احلر العاملي -ج� 16ص-33.5
و�سائل ال�شيعة(�آل البيت) -احلر العاملي -ج� 16ص.34

تداول ذلك بني الزوجني مع االحراز لعدم خروجها عن حدود

�أجاب عليها �سماحة ال�شيخ حممد �صنقور
www.alhodacenter.net

اجلواب:
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حتى على �صعيد الفخر .
ب�ي��د �أن ال�ت��اري��خ ع�ل��ى رغ��م مركزيته
و�أه�م�ي�ن��ه ق��د رح��ل ع�ن��ا م��ن غ�ير رج�ع��ة ،
وم��ن ثم فال ثمرة ترجى من البكاء على
�أطالله  ،والتح�سر على روعته امل�سافرة.

الهروب الجماعي لـ :
(كان وأخواتها)


ال��ع��ودة �إىل املا�ضي
تتيح ل��ل��ف��رد واملجتمع
ف�������س���ح���ة ل����ل����راح����ة
واال���س�ترخ��اء الذهني
والنف�سي � ،إال �أنها قد
ت��ت��ح��ول �إىل خم���درات
ت��دخ��ل ���ص��اح��ب��ه��ا �إىل
جنة الن�سيان  ،فيعي�ش
يف زمن افرتا�ضي خمتلف
عن زمنه احلقيقي .

�أ .جعفر �صفوان

من نافلة القول �أن " التاريخ " مكون
�أ��س��ا���س م��ن م�ك��ون��ات ال�ك��ائ��ن الب�شري ،
وع��ام��ل �أويل م��ن ع��وام��ل ت�شكيل عقله ،
�سواء منه الفردي واجلمعي  ،والتاريخ
– بح�سب ه��ذا الفهم – يتجاوز كونه
جمرد زمن م�ضى .
ي���س�ت�ح��ق ال �ت��اري��خ – �إذا – �سواء
املتعلق منه بالفرد واجلماعة �أن يعتنى به
بالغ العناية على جميع ال�صعد � ،إن على
�صعيد التوثيق � ،أو على �صعيد ا�ستعادة
ال�شعور ب��ال�ق��وة ومت��ا��س��ك اجل�م��اع��ة � ،أو

الخجَـل من الهويّـة


فهل �سي�أتي زمانٌ
�سمح اهلل -
– ال
َ
تن�سلخ فيه �أجيالنا
عن لهجتها وهويتها
البحرانية ،وبذلك
تقتلع ال�شيء الكثري
من تاريخها وتراثها
وق��ي��م��ه��ا ،فتتجاوز
ع�����ل�����ى ح�����رم�����ات
ال��ه��و ّي��ة ،وتتخطى
احل����دود احل��م��راء
لتهتك بها �أ�صالتها
وهو ّيتها ؟!

�أ .حممد ح�سن

وق� � َ�ف ي�ن�ت�ظ� ُر �أن ت �ن��ادي ّ
موظفة
الت�سجيل  -يف �إحدى جامعات اخلليج
 با�سمه� ،أخذت تنادي ب�أ�سماء زمالئه:حممد  ..علي  ..عبدالله ..
َ
م�سك بتالبيب � �ص�بره� ،إال �أن��ه مل
ّ
يتمالك ،فانطلق �إىل تلك املوظفة ي�س�ألها
ويف عينيه �شعو ٌر بالغنب والإجحاف :
م�سجل عندكم ويَّ ربعي ؟!
ا�سمي مو ّ
املوظفة  :اممم  ..ال !
هو  ،وقد انفجرت عيناه بالغ�ضب:
( حقويه ) � ..إالوي��ه !! چيفه و�أنا �أوّ ل
م�سجل من البحارنة !!
واحد ّ
ك�س َرت
حينها ��س��ا َد �صمتٌ ره�ي� ٌ�بَ ،
حاج َزه �أ��ص��وات ال�ضحك العالية التي
انفجر بها اجلميع .وتهافتت الأعني لتقع
بب�صرها عليه ،ع ّلها تدرك �شيئ ًا من ذلك
امل��وق��ف ،فرت�ضي ف�ضولها ،وت��زي��د من
غرقها يف ال�ضحك ،وت�ستل ّذ مب�شاركة
الآخرين حلظات الن�شوة العارمة.
�أم ��ا ه��و  ،ف�ل��م ينب�س ببنت �شفة،
لكنّ عيناه ات�سعتا عجب ًا وح�ير ًة ،وزا َد
تقلبهما يف وج��وه ال�ضاحكني ،فتار ًة
ي�ن�ظ��ر �إىل ت�ل��ك امل��وظ �ف��ة ال �ت��ي ينتظر

كيف نتعامل مع التاريخ �إذا ؟
ال�ع�ق�لان�ي��ة ت�ق�ت���ض��ي �أ ن ن�ت�ع��ام��ل مع
التاريخ بو�صفه جتربة نفيد منها يف بناء
�صرح احلا�ضر  ،والتخطيط للم�ستقب،
وه� ��ذا ال ي �ت ��أت��ى �إال ب ��ال �ق ��راءة املتعمقة
واجل��ادة ملا حدث بكل ج�سارة و�صدق ،
وب�أق�صى درجة ممكنة من احلياد  ،للنظر
�إىل �إيجابياتنا فنعززها  ،و�إىل �سلبياتنا
فنحا�صرها  ،وال نعيد تكرارها .
من هنا  ،ف��إين ومع عظيم االحرتام
جلهود الإخوة الرامية للتوثيق و االحتفاء

منها ج��واب � ًا ،وت ��ار ًة �أخ��رى يف وجوه
من �أغرقهم ال�ضحك متعجب ًا ومنتف�ض ًا
�ش َر َر ًا.
ي �ب��دو � ّأن امل��وظ �ف��ة ال �ت��ي �ضحكت
��ض�ح�ك� ًة خ �ج��ول � ًة ،مل ت� ��درك م��ا قاله،
�وب �آخ��ر بعد
�أع��اد عليها ال�ك�لام ب��أ��س�ل� ٍ
�أن ا�ستعاد اجلميع �أنفا�سه ،ف�أدركت
مبتغاه� ،إال �أ ّن��ه مل يح�صل على فائدةٍ
ُتذكر !
بخفي حُ نني من باب ذلك
ق َف َل خارج ًا
ّ
املكتب املفتوح ،فتالقى وجهه املُ�صطب ُغ
غيظ ًا مع وجه �أح��د �أ�صحابه ال��ذي قال
له نا�صح ًا � :أع��د املحاول َة م � ّر ًة �أخرى،
ع ّل َك جتد فائدة تنفعك .مل ي�سعفه املجال
للتفكري� ،أدركته خواطر الذكرى ،ف�أجاب
وجبينه يت�صبب ع��رق � ًا  :چيفه �أدخ��ل
وال�شمر واق��ف على امل�شرعة ؟! حينها
�أ�صابت �صاحبه عدوى ال�ضحك ،و�أدرك
ب�أنه حاول عدّة م ّرات �إال � ّأن رجل الأمن
�أخذ يف منعه مر ًة تلو الأخرى.
ل�ه�ج�ت�ن��ا ال �ب �ح��ران � ّي��ة ،ا�ستخدمها
ذل��ك ال�شخ�ص يف �إح��دى جامعات دول
اخلليج ،على الرغم من � ّأن ا�ستخدامها
ب��ذل��ك العمق مل يكن يف حم � ّل��ه ،ورمبا
مل يكن م��و ّف�ق� ًا� ،إال �أ ّن�ن��ي �أُك�ُبُرُ ُ يف ذلك
مت�سكه بلهجته ،تراثه ،تاريخه
الإن�سان ّ
اللغوي والثقايف ،يف قبال الفئة التي
حترتف اخلجل من الهويّة البحرانيّة،
ّ
التح�ضر ومواكبة الع�صر !
بدعوى
ت� �ك ��اد ح �ي��ات �ن��ا ال��ي��وم�� ّي��ة تفي�ض

بتاريخ القرية بالو�سائل الكال�سيكية �أو
االلكرتونية  ،ف�إين �أرى �ضرورة االلتفات
�إىل ع� ��دم اال� �س �ت �غ ��راق يف ه� ��ذا الأم� ��ر
بال�شكل الذي يلهينا �أو يحد من تركيزنا
على االهتمام بق�ضايا قريتنا احلا�ضرة
واملعيو�شة  ،وم�شكالتها املاثلة .
ف���ص�ح�ي��ح �أن ال� �ع ��ودة �إىل املا�ضي
ت �ت �ي��ح ل �ل �ف��رد وامل �ج �ت �م��ع ف���س�ح��ة للراحة
واال�سرتخاء الذهني والنف�سي � ،إال �أنها
قد تتحول �إىل خم��درات تدخل �صاحبها
�إىل ج �ن��ة ال �ن �� �س �ي��ان ،ف�ي�ع�ي����ش يف زمن
افرتا�ضي خمتلف عن زمنه احلقيقي .
لذا  ،ولكي تكون ر�ؤيتنا وتعاملنا مع
ال��زم��ن واحلقيقة فيها ق��در م��ن التوازن
،ف ��إن��ه ي�ن�ب�غ��ي �أن ن�ل�ت�ف��ت �إىل �أن �ن��ا مثلما
جنتهد يف ال�ك�ت��اب��ة وال�ت��وث�ي��ق مل �ج��زرة "
ع�ب�ي��د ال �� �ص�لاح " م �ث�لا  ،ف �م��ن احلكمة
مبثل تلك امل��واق��ف ،ال�ت��ي ين�سلخ فيها
(ال� �ب� �ح ��راين ) ع ��ن ه��و ّي �ت��ه ولهجته،
(ليرت ّفع ويرتقي ) – كما يدعي هو –
لهجة ( يتعريب فيها ) يراها مت ّثل
�إىل ٍ
ّ
التح�ضر وال ّرقي واالزده��ار والتطور،
و�أ ّنها لهجة الع�صر !
فواعجب ًا كيف و�صل ببع�ضنا احلال
�إىل �أن ي�ع�تري��ه اخل �ج��ل م��ن اللهجة،
ولرمبا مل يذق طعم اخلجل يف غري هذا
الأمر �أ�سا�س ًا !
ال �أعلم واقع ًا ما الذي يدعو بع�ض ًا
م � ّن��ا للتم�سك ب �ب��دع ه��ذه ال�سلوكيات
التي �أ�ضحت ظاهر ًة مازالت يف ٍّ
تف�ش
م�ستمر ؟! و�أجهل ال�سبب ال��ذي يجعل
م��ن ب�ع���ض�ن��ا خ �ج� ً
لا – ول��رمب��ا خج ًال
�إميانيّا ! – من لهجته وهويّته ؟! وال
�أدرك ال�سلبيات التي تفي�ض بها لهجتنا
البحرانية ؟! واملميزات التي حتتويها
وتتف ّرد بها اللهجة الأخ��رى ؟! هل يف
لهجتنا ال �ب �ح��ران � ّي��ة م��اي�ع�ي�ب�ه��ا ؟! هل
�أ�ضحت لهجتنا عار ًا يُعاب عليها ّ
كل من
ميار�سها – طبيعي ًا  -؟!
علينا �أن ن ��درك – جميع ًا – ب �� ّأن
لهجتنا البحرانيّة ه��ي ج��ز ٌء ال يتج ّز�أ
من هويتنا ،تاريخنا ،ن�ضالنا ،قيمنا،
ع��ادات �ن��ا� ،أخ�لاق �ن��ا .لأن ال �ب �ح��را ّ
ين هو
ذل��ك الأب ال ��ذي ن��ا��ض��ل وك��اف��ح ،وتلك
الأ ّم التي كابدت العناء وامل�ش ّقة ،وذلك
ّ
اب الذي �أفنى زهرة �شبابه وروحه
ال�ش ُّ
دف��اع� ًا ع��ن وطنه ودي�ن��ه ،وتلك ّ
ال�شابة
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�أن جنتهد �أي�ضا يف الكتابة عن جمزرة
�سواحل القرية التي مل جنن من و�أدها �إال
الفتات  ،وكما ت�سيل �أماقينا حني نتذكر
" عني العوده " ف�إن من الواجب كذلك
�أن نرفع ال�صوت عاليا باملطالبة ب�إن�شاء
حديقة يلهو فيها �أطفالنا ب�أمان  ،ومثلما
نتحدث بحنني ع��ن ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي كانت
تربط بني �أهلنا الطيبني  ،فالأجدر بنا �أن
نتحاور حول امل�شاكل الكثرية واملتنوعة
التي تعي�شها قطاعات وا�سعة م��ن �أبناء
القرية  ،و��ض��رورة امل�ب��ادرة �إىل حماولة
ر�أب ال �� �ص��دع وال �ت �ق��ري��ب ب�ي�ن وجهات
النظر مهما كانت درجة تعار�ضها .
�إن �ن��ي �أت �� �ص��ور �أن ج �ه��ودا م��ن هذا
النوع خري الف مرة من البكاء على اللنب
امل�سكوب الذي جف منذ زمن طويل .

املفعمة ُّ
هر وال�ع�ف��اف ،وك��ان��وا يف
بالط ِ
متم�سكني
جميع �أح��وال �ه��م وم��واق�ف�ه��م
ّ
ب�تراث �ه��م وه��و ّي �ت �ه��م ول �ه �ج �ت �ه��م .ولو
رجعنا �إىل تاريخنا وت��راث�ن��ا لوجدنا
ب ��أ ّن��ه ي��زخ��ر ب��الأل�ف��اظ اللغوية املعبرّ ة
التي فا�ضت بها لهجتنا البحرانيّة ،وكل
لفظ ٍة ول�ه��ا داللتها وحكايتها ،فتحمل
يف ط � ّي��ات �ه��ا ح �ك��اي � ًة ت �� �س��رد ج� ��زء ًا من
�أجزاء ذلك التاريخ ،والن�ضال والكفاح،
والقيم وال �ع��ادات والأخ�ل�اق للمجتمع
البحرا ّ
ين.
ال يعني ذلك ب� ّأن منار�س لهجتنا –
بعمق – يف غري مكانها� ،إذ �أ ّنه ّ
مقام
لكل ٍ
يخت�ص فيه ،ويف الوقت ذات��ه ال
مقا ٌل
ّ
يعني ب��أن نن�سلخ منها ،و�أن ي�صل بنا
احلال – للأ�سف ال�شديد – ب�أنْ نخج َل
من لهجتنا وهويّتنا البحرانيّة !
�سمح الله -
فهل �سي�أتي زمانٌ – ال َ
تن�سلخ فيه �أجيالنا عن لهجتها وهويتها
البحرانية ،وبذلك تقتلع ال�شيء الكثري
من تاريخها وتراثها وقيمها ،فتتجاوز
على حرمات الهويّة ،وتتخطى احلدود
احل�م��راء لتهتك بها �أ�صالتها وهويّتها
؟! حينها ال نلقي عتابنا على الزمن –
كعادة الفا�شلني والهاربني من احلقيقة
جواب �سيكون عندها،
ري
والواقع  -فخ ُ
ٍ
هو قول ال�شاعر – وقد �صدق : -
َن �ع �ي� ُ�ب زم��ان �ن��ا وال �ع �ي� ُ�ب ف�ي�ن��ا وما
عيب ِ�سوانا
لزماننا ٌ

الو�سيلة
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الصصداقة

بقلم /حممد عبدالأمري مريزا

لل�صداقة عدة �أبواب ،فال�صداقة تنمي
وت�ق��وي ال��رواب��ط ب�ين الب�شر ،و�إن كل
�إن�سان بحاجة �إىل �صديق لكي ي�شاركه
وي�شاطره يف �أم��ور حياته من �أحزان
و�أف� ��راح وم��ا ��ش��اب��ه .ف ��أن��ا �أع �ت�بر �أن
ال�صديق كاخلامت امللبو�س يف �إ�صبع
ٌ
ملت�صق
ال�شخ�ص ال يفارقه بل هو
بع�ضو م��ن ج�سمه مهم يف حياته
اليومية وممار�سته احلياتية ،و�إذا
يوم من الأيام وفقد هذا
ح�صل يف ٍ
ال�شخ�ص خامته ف�إنه يح�س بنق�ص
يف حياته ك�أن ع�ضو ًا مهم ًا نق�ص
منه كما �أن��ه بح�سب ال��وق��ت �أو
ال��زم��ن ال��ذي ارت ��دى فيه خامته
ج�ع��ل يف ج�سمه ع�لاق��ة جت�ع�ل��ه ال
ين�ساه ويتح�س�س به يف كل حني،

و�إذا � �ص��ادف يف ي��وم م��ا �أن ر�أى
خامت ًا ي�شبه خامته تذكره بح�سرة وندم،
فال�صديق القريب �إذا فارقته بعد �صداقة
طويلة الأمد تتح�س�س عندما تفارقه ،و�أنا
ا�ستدل يف كتابتي لتو�ضيح �أهمية ال�صديق
بحديث لأم�ير امل�ؤمنني ع�ل��ي(ع)� :صديقك
من نهاك .ومعنى هذا احلديث �أن ال�صديق
يحل حمل النف�س� ،أي ي��رى م�صلحتك يف
كل حلظة ،كما �أن موالنا �صاحب الع�صر
وال��زم��ان (عجل الله فرجه) ينتظر �أنا�س ًا
متحابة ومتحدة يف ما بينها� ،أي �صديق ٌة
لبع�ضها البع�ض لتمثل جي�ش ًا يلتقي على
قلب واحد لن�صرة الإ�سالم احلنيف.
ٍ
ويف اخل �ت��ام ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم
بجزيل ال�شكر �إىل كل من �ساهم يف جعلي
�أ�سطر هذه ال�سطور املتوا�ضعة يف �شرح
م�ضمون ال�صداقة ولو بال�شيء القليل.
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التكنولوجيا

�أ�صبحت التكنولوجيا الآن منت�شرة يف هذا اجليل يف �شتى
بلدان العامل .وللتكنولوجيا �سلبيات و�إيجابيات كثرية ،من
�أهم �سلبياتها:
 م�ضيعة الوقت. الت�أثري على الراحة النف�سية. -الت�أثري على النظر.

ومن �أهم الإيجابيات:
 +التوا�صل ،با�ستخدام الهاتف.
 +البحث عن املعلومات ،با�ستخدام الإنرتنت.
 +اال�ستفادة من بع�ض برامج التلفاز.
 +ت�سهيل الأمور وتب�سيطها وتقليل اجلهد وت�سريع العمل.
يجب علينا التقليل من م�شاهدة التلفاز ،وعدم ا�ستخدام الإلكرتونيات
لفرتة طويلة ،ويجب علينا �أن ال ن�ضيع الوقت يف ا�ستخدامها.
�أخري ًا� ،أقرتح على الآباء على �أن يعلِّموا �أبناءهم ا�ستخدام الإلكرتونيات
ب�شكل تعليمي ومفيد لهم ،و�أقرتح �أي�ض ًا عدم لعب الأطفال بالإلكرتونيات
يف �أيام الإمتحانات املدر�سية.

 اال�ستحمام باملاء الفاتر. عدم الإ�سراف يف املاء. ت�سريح ال�شعر ومت�شيطه كل يوم مراتعديدة ،بعد كل و�ضوء ،وعند ال�صالة
الواجبة وامل�ستحبة.
 ورد النهي عن حلق(القزع) �أي حلقبع�ض ال�شعر وترك بع�ضه ،ت�ش ّبه ًا
بقزع ال�سحاب(واملق�صود هي
طريقة احلالقة الأمريكية وما
�شاكلها).

م سستحبات (آآداب النظافة والزينة)

::أفعال الصالة::

تت�ألف ال�صالة من �أفعال واجبة وم�ستحبة ،فالواجب منها ت�سعة
وهي:
النية ،تكبرية الإحرام ،القيام ،القراءة ،الذكر ،الركوع ،ال�سجود،
الت�شهد ،الت�سليم� .أما امل�ستحب فكثري.
وتنق�سم هذه الأفعال الواجبة �إىل ق�سمني� :أركان و�أجزاء:
الأركان :وهي التي تبطل ال�صالة بزيادتها �أو نق�صانها عمد ًا
�أو�سهو ًا ،وعددها خم�سة :النية ،تكبرية الإحرام ،القيام ،الركوع،
ال�سجدتني مع ًا.
الأجزاء :وهي التي تبطل ال�صالة بزيادتها �أو نق�صانها عمد ًا ال
�سهو ًا ،وعددها خم�سة �أي�ض ًا :القراءة ،الذكر ،ال�سجدة الواحدة،
الت�شهد ،الت�سليم.
هذه جممل الأفعل� ،أما تف�صيل الكالم حول كل ركن وجزء �سوف
يكون على حدة ،فهو ما �سنتحدث عنه يف الأعداد القادمة �إن �شاء
الله.
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من اخل�صائ�ص الأكرث �شيوعا يف ف�صل اخلريف:
انخفا�ض درجات احلرارة ،الرياح ال�شديدة ،والتغريات
امل�ستمرة يف درجات احلرارة بني الداخل واخلارج ،لذا
ت�صبح الب�شرة �أكرث عر�ضة للجفاف واحلكة واحل�سا�سية.
وجميع هذه اخل�صائ�ص يكون لها ت�أثري �سلبي على الب�شرة
عن طريق جتريدها من رطوبتها.
وهذه بع�ض الن�صائح التي تفيدك يف احلفاظ على جمالك
يف ف�صل اخلريف ،مع نظام فعال للعناية بالب�شرة وحمايتها
وم�ساعدتها على ا�ستعادة بريقها واحلفاظ عليها يف حالة
�صحية جيدة.
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امحي بشرتك من تقلبات اخلريف

حتويل �إىل تق�شري �أخف
ب�سبب احلرارة والرطوبة يف �أ�شهر ال�صيف ،تعمل ب�شرتك
على �ضخ كميات كبرية من الدهون مما ي�ؤدي �إىل مزيد من
االن�سداد يف م�سام الب�شرة .كذلك ت�ؤثر ال�شم�س على الب�شرة
وجتعلها تبدو باهتة ودهنية .ومع ذلك ،ف�إن التق�شري املنتظم
يزيل طبقة اخلاليا امليتة عن �سطح الب�شرة ،و�أي�ضا ال�شوائب
التي تراكمت داخل امل�سام.
جتنبي الدعك (التق�شري) القا�سي ،فحتى ان كانت ب�شرتك
دهنية وحتتوي على بثور ،يف�ضل القيام بفرك خفيف
وا�ستخدام مق�شر يحتوي على حبيبات ناعمة تعمل على
تق�شري الب�شرة من دون �أن تهيجها.

ا�ستخدمي غ�سوال معتدال
�سواء كانت ب�شرتك جافة ،دهنية� ،أو خمتلطة ،فمن
امل�ستح�سن تغيري املطهر �أو غ�سول الوجه �إىل معتدل خالل
ف�صل اخلريف ،لأنه �سوف ي�ساعد على احلد من فقدان
الرطوبة .جتنبي ا�ستخدام ال�صابون �أو املنظف الرغوي،
لأنهما يعمالن على جتريد الب�شرة من الدهون الأ�سا�سية
التي حتتوي عليها .ويف�ضل ا�ستخدام تلك املنتجات يف ف�صل
ال�صيف ،حيث �إن الب�شرة تكون دهنية �أكرث.
ويرافق انخفا�ض درجات احلرارة انخفا�ض يف ن�سبة
الرطوبة ،مما ي�سلب من الب�شرة رطوبتها اجلوهرية .ا�ستخدمي
منظفا غري قائم على املياه لغ�سل وجهك خالل ف�صل اخلريف،
وتن�صح الن�ساء ذوات الب�شرة اجلافة با�ستخدام كرمي مرطب
غنيا بدال من املحلول العادي لزيادة م�ستويات الرتطيب.
ق�شري ج�سمك ونظفي ب�شرتك

ال تن�سي الواقي من ال�شم�س
فقط لأن درجات احلرارة يف ف�صل اخلريف متيل �إىل
االنخفا�ض وال�شم�س ال تكون قوية كما هي يف ف�صل ال�صيف،
فهذا ال يعني �أنه ب�إمكانك عدم ا�ستخدام كرميات احلماية من
ال�شم�س .فحتى لو مل تكن ال�شم�س الذعة� ،إال �أن الأ�شعة فوق
البنف�سجية ت�ستمر يف الو�صول �إىل الب�شرة ،لهذا ال�سبب من
املهم حماية ب�شرتنا.
ون�سبة معدل احلماية  30يف الكرمي تكون كافية لف�صل
اخلريف ،ومع ذلك ،اذا كنت تريدين ق�ضاء الكثري من الوقت
يف اخلارج ،ف�أنت حتتاجني �إىل معدل حماية �أعلى.

إسعافات الطفل النفسية
�إن �إ�سعافات الطفل ال�صحية من
احلوادث املنزلية لي�ست �أقل �أهمية من
الإ�سعافات النف�سية ،خا�صة و�أن �سن
الطفولة يعترب �سن ت�شكيل �شخ�صية
الطفل امل�ستقبلية ،و�أن االهتمام
بنف�سيته هو اهتمام مبعامل �شخ�صيته
يف باقي املراحل العمرية.
�إن حالة �إحباطية واحدة يتعر�ض
لها الطفل �أثناء طفولته قد ت�ؤثر �سلب ًا
عليه طيلة حياته ،فالذين ي�شتكون
مث ًال من انعدام الثقة بالنف�س �أغلبهم
تعر�ضوا حلاالت ا�ستهزاء و�سخرية
�أو و�سم بالف�شل �أثناء طفولتهم وكذلك
االنطوائيني و�أ�صحاب اخلجل ال�شديد .البع�ض فلم �أنت مت�ضايق؟! هذه اللعبة
متنح الطفل �شعور ًا بالأمن وتهدئ
كيف ت�سعف طف ًال يعاين من �أع�صابه.
-4دعه يرى نف�سه يف املر�آة:
�ضيق نف�سي؟
و�شجعه على حت�سني �صورته من
-1ابت�سم وحاول الرتفيه عنه.
-2اجل�أ لتجربة خا�صة ت�ضحكه بها .خالل االبت�سامة.
-5اهده �شيئ ًا خفيف ًا ي�أكله وركز
-3العبه بلعبة اليمني والي�سار:
خذ يده اليمنى وقل له :هنا �أ�ضع على ما يحب وي�شتهى.
-6ردد معه اجلزء الأول من دعاء
غ�ضبك وبكاءك وحزنك وانفعاالتك
وخوفك وباليد الي�سرى �أ�ضع قوتك الهم واحلزن:
" اللهم �إين �أعوذ بك من الهم
ما تعلمته ،ما حتفظه ،ما ت�ستطيع
عمله " وعدد ما يتقنه من �أ�شياء" ،ثم واحلزن� " ..أكرث من مرة..
-7اقر�أ معه املعوذتني ب�صوت هادئ
�ضم اليدين لبع�ضهما وقل له يداك مع ًا
ت�ساوي �أنت!! كل ما فيك يكمل بع�ضه م�سموع.

اخلريف يعترب مو�سما مهما لإعداد الب�شرة للتغريات الب�شرة.
املو�سمية ،مبا يف ذلك التغريات التي تطر�أ يف ف�صل ال�شتاء.
احر�صي على تق�شري اجل�سم يف ف�صل اخلريف ،لأنه يزيل قللي من ت�صبغ الب�شرة
الإفراط يف التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
خاليا اجللد امليتة وينع�ش عملية جتديد اخلاليا .ويف�ضل
�إىل قاعدة من ظهور بقع ال�شم�س على الب�شرة ،مما يجعلها مت�صبغة .ومن
ا�ستخدام مواد التق�شري التي ت�ستند
�أجل ت�صحيح الو�ضع ،ا�ستخدمي منتجات عناية بالب�شرة
الع�سل حيث انها �ستعمل على
يدخل فيها حم�ض الكوجيك ،فهي ت�ساعد على التقليل من
تنعيم الب�شرة وتنظيفها.
ظهور بقع ال�شم�س وعلى جعل الب�شرة ناعمة وخالية من
العيوب.
ا حر �صي
ويفيد �أي�ضا ا�ستخدام املنتجات الطبيعية التي حتتوي
على
على مواد م�ضادة للأك�سدة مثل عرق ال�سو�س ،فاكهة التوت،
م�ضا د ا ت
ال�شاي الأخ�ضر ،العنب ،وبذور ال�شمر التي ت�ساعد على �إزالة
الأك�سدة
البقع والبقع البنية ،وغريها من �أ�شكال فرط الت�صبغ ،كما �أنها
ين�صح
ت�ساعد على ترطيب الب�شرة وحمايتها من اجلذور احلرة.
با �ستخد ا م
منتجات العناية
حاربي ال�شيخوخة املبكرة
بالب�شرة التي
هناك �أي�ضا م�س�ألة �أخرى يجب �أن ت�شعري بالقلق
حتتوي على مواد
حولها ،وهي ظهور اخلطوط الناعمة والتجاعيد املبكرة.
قوية م�ضادة
فاخلريف هو الوقت املنا�سب للتعامل مع عالمات
للأ ك�سد ة ،
ال�شيخوخة املبكرة ،التي تظهر عادة ب�سبب حدة �شم�س
فهي تعمل على
حماية الب�شرة من الأ�ضرار التي ت�سببها اجلذور احلرة ال�صيف ،حيث ان اجلفاف من العوامل الرئي�سية التي ميكن
ومتنع تطور التجاعيد واخلطوط الدقيقة ،وتعترب �أي�ضا واقيا �أن ت�سبب ال�شيخوخة املبكرة.
العالج ال�سليم يكون يف التنظيف العميق ،واملا�ساج الذي
�ضد �أ�ضرار �أ�شعة ال�شم�س .وهناك جمموعة متنوعة من
الأم�صال الغنية باملواد امل�ضادة للأك�سدة يف ال�سوق ،التي ين�شط اخلاليا ويجددها ،والتق�شري الذي يزيل اخلاليا امليتة
تقدم تركيزا �أعلى من املكونات �إىل الطبقات العميقة يف ويفتح امل�سام املغلقة.

مارسي الرياضة من خالل أعمال املنزل

جميعنا نعلم �أن ال��ري��ا��ض��ة مفيدة،
وهي من الأ�شياء ال�ضرورية التي يجب
�أن تلتزم بها ك��ل م��ن امل ��ر�أة والرجل،
لكنها قد تكون عبئ ًا عليكِ  ،كما �أنك قد
ال جت��دي وق�ت� ًا لها �ضمن م�س�ؤوليات
احلياة الكثرية وم�شاغلها.
وه� ��ذه امل���ش�ك�ل��ة ت��واج��ه ال �ك �ث�ير من
الن�ساء ،وفيما يلي بع�ض الن�صائح التي
نقدمها ل��كِ لن�ساعدك على �أن تعودي
نف�سك على ممار�سة الريا�ضة:
رغ �ب��ة ك��ل ام � ��ر�أة �أن حت��اف��ظ على
ر� �ش��اق �ت �ه��ا ،ف� � ��إن ع �ل �م��ت �أن طريقك
لتحقيق ذلك هو الريا�ضة؛ ف�إنك ال بد
�ست�سعني لإيجاد الوقت لها ،واحلر�ص
على اال�ستمرار يف ممار�ستها؛ �إذ �إن
ممار�سة الريا�ضة البدنية �أمر �أ�سا�سي
يف عملية �إذابة الدهون الزائدة.
 ح� ��اويل �أن مت��ار� �س��ي متارينكالريا�ضية مع �إحدى ال�صديقات؛ فهذا
�سيجعل كل منكما ت�شجع الأخرى على
اال�ستمرار ،كما �أنك لن ت�شعري بامللل
والوقت �إن �شاركتك �إحداهن بها.
 مي �ك �ن��ك اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن �أعمالاملنزل يف احل�صول على الر�شاقة التي
تتمنينها وذلك بـ:

حويل �أعمال املنزل �إىل ريا�ضة:
 عندما يحتاج بيتك �إىل التنظيفا�ستعي�ضي ع��ن امل�ساحة ذات الع�صا
بالتنظيف ب�ي��دي��ك ،وب��ذل��ك �ستجدين
و�ضعية ت�ساعدك على تذويب الدهون
يف منطقة الو�سط.
 ح ��اويل �أن ت�خ�ت���ص��ري الزمنال� ��ذي �أع� �ت ��دت ف �ي��ه القيام
بعملية التنظيف والرتتيب
يف امل� �ن ��زل؛ لأن زي� ��ادة
م �ع��دل ال���س��رع��ة ي�ساعد
على �إح ��راق امل��زي��د من
ال�سعرات.
 عندما ت�ستخدمنيامل �ك �ن �� �س��ة الكهربائية
لتنظيف ال�سلم :ابدئي ب�أ�سفل
ال�سلم ،ثم ا�شرعي يف
ال�صعود بها ،وبذلك
�ستحرقني املزيد من
ال�سعرات احلرارية،
ك � �م ��ا �أن � �ص �ع��ود
ال�سالمل ي�ساعد يف
�إحراق الدهون.
 ع�ن��دم��ا تذهبني�إىل ال���س��وق ل�شراء
ح��اج�ي��ات امل�ن��زل مع
زوج ��ك :دع�ي��ه ي�ضع

ال �� �س �ي��ارة يف �أب �ع��د م �ك��ان مم�ك��ن عن ال ��ري ��ا� � �ض ��ة امل� �م� �ت� �ع ��ة ف �ل��ا ت �ت ��رددي
مب�شاركتهم اللعب.
مدخل ال�سوبرماركت لتكون لديك
ف��ر��ص��ة ل�ل���س�ير م�سافة
�أطول.
 ف �ك��رة جميلةومم � � � �ت � � � �ع � � � ��ة ل� ��ك
ولأوالدك م��ا ر�أي��ك
مب� � ��� � �ش � ��ارك � ��ة
�أوالدك اللعب،
�أن اللعب م��ع الأطفال
مب� � � � �ث � � � ��اب � � � ��ة

الو�سيلة

االسالمية

العدد الثاين ع�شر -ال�سنة الرابعة
دي�سمرب  - 2010حمرم 1432هـ

الشعائر اإلسالمية
الزائفة وال�سقوط املريع.
دع ��وة �إل�ه�ي��ة للنا�س ع�ل��ى �أي���دي الأنبياء
 لقاء مع �سماحة ال�شيخ ح�سني ال�صائم
وامل��ر��س�ل�ين ��ص�ل��وات ال�ل��ه و��س�لام��ه عليهم
• ما هي ثقافة عالقة املجتمع بال�شعائر؟
�أج �م �ع�ين ل �ي �ك��ون ال �ق��ائ��د وال �ب��دي��ل ،وهو
• ما هي معامل الهوية ل�شعائرنا الإ�سالمية؟
�إن امل �ط �ل��وب م��ن اجل �م �ي��ع ه��و تعظيم منظومة قيمية �شاملة ذات �أ�صول ومعامل
جعل ال�شارع املقد�س ال�شعائر الإ�سالمية
ع�لام��ات وم�ع��امل يف ط��ول طريق الإن�سان ال�شعائر الإ�سالمية "ذلك ومن يعظم �شعائر خ��ا��ص��ة دق�ي�ق��ة ووا� �ض �ح��ة ،ومل ي ��زل هذا
ل�ت�ك��ون ال�شعائر نقطة االن �ط�لاق ومركز الله ف�إنها م��ن تقوى القلوب" احل��ج 32 :الإ�سالم تهديد ًا جدي ًا وخطري ًا على الأهواء
احلركة الإيجابية يف كل م�سرية النا�س ،والتعظيم تفعيل وحركة ون�شاط باجتاه وال�شهوات وال�شياطني وال�سالطني ،فكان
ولذلك ن��رى �أن ه��ذه ال�شعائر ذات �أ�شكال ال��و��ص��ول �إىل التقوى ال�ت��ي ي�ك��ون حملها ل��زام� ًا �أن يكون قائم ًا ب��ذات��ه معتمد ًا على
متعددة و�أكالف متفاوتة ،فمنها اجل�سدي ،القلب وال��وج��دان والأع �م��اق الإن�سانية ،نف�سه ،راع�ي� ًا ل�ش�ؤونه "اليوم �أكملت لكم
ومنها املعنوي ،ومنها امل��ايل� . .إل��خ ،وهي عندما ت�ست�شعر عظمة اخلالق ،وتتوجه له دينكم" امل��ائ��دة ،3 :وق��د ق��ال عز من قائل:
م��وزع��ة ع�ل��ى ال �ي��وم والأ� �س �ب��وع وال�شهر خا�شعة باحلمد وال�شكر والثناء.
"وال تركنوا �إىل الذين ظلموا فتم�سكم النار"
ف���إق��ام��ة ال �� �ش �ع��ائ��ر ه ��و امل �ه �م��ة الأوىل ه��ود 113 :يعني البد من ا�ستقالل ال�ش�أن
وال�سنة والعمر ،فهي املحطات التي يتوقف
عندها عباد الله �سبحانه وتعاىل لتجديد ل�ل�إن���س��ان�ي��ة ،واحل �ف��اظ عليها و�صيانتها الديني كله و�إدارته با�ستقالل تام دون �أدنى
عهد ال��والء والطاعة والعبادة واخل�ضوع والتوا�صي بها هو املهمة الثانية ،وعندما ميل �أو اعتماد على غري املتدينني ،ف�ض ًال عن
تتعر�ض ال�شعائر للتحريف والت�شويه �أع��داء الدين وحماربيه ،فكيف باالرتهان
واالعرتاف.
و�أه��م م�ع��امل ه��ذه ال�شعائر م��وج��ود يف والتهديد فالواجب هو نفي ور ّد ذل��ك ،لأن والتبعية؟ وك�ي��ف ي�ك��ون فيما ه��و الأ�صل
قوله عز من قائل" :ولقد بعثنا يف كل �أمة فيه �إقامة الدين وهو املهمة الثالثة ،وبدون
ال� ��ذي ه��و ال�شعائر
ر�سو ًال �أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" ذلك ي�ضيع الدين وينحرف الإن�سان.
الإ�سالمية؟!
ف��امل �ج �ت �م��ع م�����س���ؤول ع ��ن خلو�ص
النحل ،16 :ف�صالح �أمر الإن�سانية جمعاء
يف ال �� �ص �غ�يرة وال��ك��ب�ي�رة م ��وق ��وف على ال �� �ش �ع��ائ��ر ون �ق��ائ �ه��ا م ��ن ال �� �ش��وائ��ب،
توجهها نحو عبادة الله �سبحانه وحده ،وم���س��ؤول ع��ن ت�شويهها وحتريفها،
لأن فيها وح��ده��ا اخل�ير املطلق واحلرية وم���س��ؤول ع��ن تفعيلها وحيويتها،
والكرامة والعزة وااللتزام وامل�س�ؤولية ..وم�س�ؤول عن بقائها وا�ستمرارها،
�إل��خ ،والب��د م��ع ه��ذا كله �أن يتوفر عن�صر وم� ��� �س� ��ؤول �أي�����ض�� ًا ع ��ن �ضياعها
االبتعاد عن الف�ساد والظلم واجلهل وكل وهجرانها ال �سمح الله.
املعاين ال�سلبية الأخرى التي تختزنها كلمة
"الطاغوت" من هوى النف�س ،وال�شيطان • ،ك� �ي ��ف ن �ف �ه��م ا�ستقاللية
واحل �ك��ام اجل �ب��اب��رة� . .إل ��خ ،وال �ت��ي متثل ال�شعائر؟
ج��اء الإ� �س�لام العظيم
ال� �ق ��ذارة واالن �ح �ط��اط وال �ع �ب��ودي��ة امل ِّذلة
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مو�سى املعلم

احلرك ��ة املجتمعي ��ة تعي�ش حركة التفكري والعمل يف حتقيق امل�ش ��اريع وتطبيقها
على الواقع املجتمع ولكنها تختلف يف مدى ات�س ��اعها ون�س ��بتها �إىل الواقع املحدد
الذي ن�ستهدفها له وبالتايل فكل م�شروع حمدد بجهة ي�ستهدفها ولكن �أو ًال و�أخري ًا
الميكن �أن تكون منف�صلة عن بع�ضها عن بع�ض ,,,
ونحن نعي�ش مرحلة زمنية عظيمة يف م�س�ؤوليتها ووقتها و�صعوبة حتقيق كثري
م ��ن الأه ��داف ف� ��إن احلالة العامة ت�س ��تدعي اال�س ��تنفار الذي التقوم ب ��ه جهة واحدة
�أو �أف ��راد معني ��ون و�إمن ��ا البد له ��ا �أن تتنا�س ��ب مع قوة احلاجة للم�ش ��اريع و�أي�ض ��ا
ال�ض ��رورية الت ��ي يحتاجه ��ا الواق ��ع ,و�أول امل�س� ��ؤولية التي تفر�ض هذا اال�س ��تنفار
تتوج ��ه للم�ؤ�س�س ��ات الإ�س�ل�امية وب ��كل �أفراده ��ا م ��ن علم ��اء وعاملني وهيئ ��ات وما
ميتلك ��ون م ��ن خطاب حركي ر�س ��ايل واعي يهند�س امل�ش ��روع ويق ��وم بتطبيقه على
الواق ��ع ان كان ق�ص�ي�ر ًا او طوي�ل�اً يف م ��داه  ,وثاين جهة تتوجه لها امل�س� ��ؤولية هي
احلالة التغيريية التي تهيء الواقع لكي يكون امل�شروع م�ستعد ًا يف التطبيق عليه.
انتهى مو�سم احلج بنفرة احلجيج التي تعرب عن حالة التهيء للعمل امل�ستقبلي يف
حياة االفراد وتاثريهم على املجتمع  ,,وقبل مو�س ��م احلج كان يف بلدنا اال�س ��تنفار
لالنتخابات البلدية والنيابية والتي اثبت فيها اال�س ��تنفار املجتمعي قوته يف حتقيق
اهداف ��ه االولي ��ة  ,,وه ��ا نحن ننتظر �ش ��هر حمرم احل ��رام والذي يعني ل ��كل املوالني
والر�س ��اليني ا�س ��تنفار ل ��كل م�ش ��اريع الثورة احل�س ��ينية التي تبني الواق ��ع او تقوم
بت�صحيحه وي�ستلهم منها كل املجتمع مب�ؤ�س�ساته وافراده حالة القوة ويراجع حالة
ال�ض ��عف وبالتايل ف�إن الر�س ��الة العامة البد ان تكون اال�ستنفار احلركي والر�سايل
لكل م�ش ��اريع اال�س�ل�ام احل�س ��يني الذي ينبغي للعقالء واملنظرين لتلك امل�شاريع ان
تتلم�س ��ه وتخط ��ط ل ��ه بعقالني ��ة واقعية واعتق ��د كما يعتق ��د الكثري ب�أن امل�ش ��اريع هي
وا�ض ��حة املع ��امل ولك ��ن ينق�ص ��ها التطبي ��ق املالئ ��م للواقع واملتنا�س ��ب م ��ع الأهداف
املر�سومة له فرنجو ان يتحقق ذلك ب�شكل ايجابي اف�ضل مما م�ضى .
هن ��ا خطاب ب�س ��يط نتوج ��ه به كحالة لفت نظر لبع�ض امل�س� ��ؤوليات التي نراها يف
�أولوي ��ات الإ�س ��تنفار احلرك ��ي التغيريي وه ��ذا اخلطاب يتوجه على بع�ض �أ�ص ��عدة
الواقع :
ال�صندوق اخلريي
نتمن ��ى �أن ن ��رى يف الأيام القادمة حالة �إ�س ��تنفار تتنا�س ��ب مع م�ش ��روع تكوين
ال�صندوق جلمعية �أهلية ف�إن العمل حتى ولو كان مهيئ ًا له ولكن لي�س بالقدر الكايف
�إعالمي ًا وتثقيفي ًا �إجتماعي ًا .
خطاب امل�سجد
نعتقد �إعتقاد ًا جازم ًا ب�أن اخلطاب امل�س ��جدي الر�س ��ايل والتغيريي ي�ش ��كل عام ًال
�أ�صي ًال يف طرح امل�شاريع �أو تنقيتها �أو حت�شيدها ومن �أعظم م�س�ؤوليات هي البناء
الواع ��ي للمجتمع وباخل�ص ��و�ص للأجي ��ال ولكننا نرى على �ص ��عيد واقعنا ب�أن هذا
خمتف يف تفعيله فكلنا �أمل كمجتمع �أن ن�شهد خطاب ًا م�سجدي ًا ي�ؤدي
اخلطاب �شبه ٍ
احلق والواجب الر�سايل .
امل�ؤ�س�سة احل�سينية
هي عمق الوعي يف احلركة احل�سينية يف كل زمان وبخا�صة يف زماننا وعليها
املعتمد يف تثقيف وبناء العقول والقلوب ولذلك فهي بحاجة ما�س ��ة لتطوير حركتها
وخطابها ولت�صبح �أمنوذج ًا واقعي ًا متكام ًال لتحمل ر�سالتها .
جمتمع
وكل م ��ا ذكرن ��اه ومل نذكره هو يف حركته يحتاج للتفاع ��ل الإيجابي من
ِ
يتلم� ��س ذل ��ك ويعي ��ه ويتح ��رك م ��ن �أجل ��ه يف جمي ��ع فئات ��ه وب�أي ��دي ت�س ��تنفر للح ��ق
ا�س ��تنفار ًا دائم� � ًا لي� ��س منقطع ��ا وتن�ش ��د الوح ��دة وترف� ��ض ال�شخ�ص ��انية والتبعي ��ة
ال�س ��لبية على ح�س ��اب امل�ش ��روع الر�س ��ايل الكبري الذي جاءت من �أجله الر�س ��االت
واحلركة احل�سينية .
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كان زمان

الراحلــون
 جعفر يتيم

صورة حديثة لما تبقى من أثر للعين العودة

العني العودة

ُتعت�ب�ر "العني العودة" من �أ�شهر العي ��ون الطبيعية املوجودة
يف منطقة �سماهي ��ج ،وكما يبدو من ا�سمها �أنها �أكرب عيون للماء
قريب موجود ًة قبل �أن تندثر
يف القرية  ،والتي كانت حتى ٍ
وقت ٍ
جرا ّء "الإهمال" احلا�صل والذي طال العديد من املواقع الرتاثية
يف القرية ،فاندثرت و�أ�ضحت �سر ًا من �أ�سرار التاريخ .
كان ��ت "العني العودة" وكما يُروى ت�سق ��ي الب�ساتني واملزارع
املحاذيةِ لها باملاء  ،وهنالك الكثري من احلكايات والروايات التي
يتداوله ��ا الآب ��اء وكبار ال�سن عن هذه العي ��ون الطبيعية  ،والتي
يُذك ��ر يف �أ�صل ن�ش�أته ��ا وتاريخها – كما يروي ��ه الأولون – عدّة
رواي ��ات  ،منه ��م من يق ��ول ب� �� ّأن ام ��ر�أة �أوقفتها للنا� ��س  .ومنهم
م ��ن يرب ��ط وجودها بوج ��ود امل�سجد املجاور له ��ا وهو  -م�سجد
ال�شيخ حمم ��د ال�سماهيجي (رح) –  .وكانت "العني العودة" من

أوائل
احل��اج عبداحل�سني ح�سن علي �أبو�سنيدة ،من
مواليد ق��ري��ة �سماهيج يف ال�ع��ام  1900تقريب ًا،
زاو َل مهنة الغو�ص ،وكانت مهنته فيها طبّاخ ًا ،كما
اح�ترف مهنة هدم ال��دور القدمية وبناء " العُر�ش
والرب�ستجات " ،وخ�صو�ص ًا " ال��زف��ان " بجريد
و�سعف النخل ،وذلك ب�صحبة احلاج علي بن عي�سى
مهدي واحلاج �أحمد بن عي�سى �أبو �سنيدة .بعدها
َع��مِ � َل يف �شركة ( هلوي ) التي ر�صفت مدرجات
املطارّ ،
وظل يبحر كذلك يف البحر ملدةِ من ال ّزمن.
ً
وكان رحمه الله ماهرا يف �صنع " القراقري " وكِ َي ِ�س
وخا�ص ًة من "الع ََ�سق" ،عالو ًة على ذلك فقد
الدجاج،
ّ
كان احلاج عبداحل�سني " َي ْ�سمُر الأ�سنان " .
َحف َِظ القر�آن يف ثالثة �أ�شهر ،وذلك بعد زواجه،
وك��ان يذهب لقراءة ال�ق��ر�آن يف " ع��راد " يف �شهر

الأهمية مب ��كان بالن�سبة لأهايل القرية �آنذاك  ،بحيث كان وحتى
املعا�صرين من �آبائنا ق ��د ا�ستفادوا من ماء العني حتى مع وجود
الآبار االرتوازية لل�سباحة �أو الغ�سيل .
وق ��د ُذك ��رت يف امل�أث ��ورات ال�شعبي ��ة املتداول ��ة عل ��ى الأل�سن
العدي ��د م ��ن الق�ص� ��ص والأحاديث الت ��ي تر�سم هالة م ��ن العظمة
عل ��ى هذه العي ��ون الطبيعي ��ة منها عل ��ى �سبيل املث ��ال ال احل�صر
� ّأن (م ّال� ��س) وق ��ع يف قع ��ر العني ووجد بع ��د م ��د ّة يف " �إ�شتيه"
م ��ن خ�ل�ال "الغواووي� ��ص" – يف �إ�ش ��ارةٍ �إىل امت ��داد العني �إىل
�أماك ��ن مرتامية الأطراف !!! .ويف ق�ص ��ة �أخرى � ّأن العني العودة
يوج ��د بها "ج ّني" يُدعى – عبد العني – �شاهد ُه الكثري من الآباء
والأج ��داد رحم ��ة الل ��ه على املا�ضني منه ��م و�أطال الل ��ه يف �أعمار
الباقني منهم .

يعكف الباحث يف تاريخ وتراث القرية الأخ علي حم�سن (�أبوروعة)
على م�شروعه التوثيقي الثاين حتت م�سمى (رج��ال راح��ل��ون) بعد ما
انتهى من م�شروعه البكر (�سماهيج زم��ان) و الراحلون يهدف �إىل
جمع �صور لرجال �سماهيج الراحلني عن هذه احلياة الدنيا وكتابة نبذة
ب�سيطة عن حياتهم و�سريتهم العملية واالجتماعية .ال�شك �أن هذا العمل
كبري ورائع يف حد ذاته �إال �أن مامييزه �أكرث�أنه ي�صب يف خانة التوثيق
والتدوين التاريخي وهو �إن دل �إمنا يدل على الن�ضج والإهتمام ل�شباب
القرية الطموح بتدوين �أحداث املا�ضي وتوثيق ب�صمات رجالها املا�ضني,
هذا من جانب �أما اجلانب الآخر وامل�ضيء حقيق ًة وهو يكمن يف تقنية
العمل التدويني و�أ�سلوبه على �أنه مغاير عن التوثيق التقليدي والكال�سيكي
للباحثني يف التاريخ وهو �إن �صح التعبري فلن�سمه نقلة نوعية يف العمل
التدويني والتوثيقي لي�س على م�ستوى القرية بل على امل�ستوى العام للعمل
التوثيقي يف البحرين �.إن ملثل هذه احلركة الن�شطة والفاعلة من التوثيق
ملا�ضي القرية البد �أن تدعم وت�ساند يف عملها من قبل اجلميع �أفراد
وم�ؤ�س�سات فهي بذلك ت�ساهم ب�شكل كبري يف الت�أليف والتدوين التاريخي
عن قريتنا العزيزة �سماهيج فاحلركة التاريخية ال�صحيحة يف طبيعتها
اليجب ان ت�ستقر على كتاب �أو م�ؤلف �أو مقال يكتب هنا �أو هناك بل حركة
التدوين يجب �أن ت�أخذ جمراها وتت�سع �أكرث ب�أ�ساليب و�أمن��اط و�ألوان
متعددة وهو مان�أمله من حمبي الت�أريخ واملهتمني برتاث وتاريخ القرية .

احلاج عبداحلسني حسن علي أبوسنيدة
امل��وه�ب��ة �أو َح� َ�ج��ر عليها ،ب��ل ّ
وظ�ف�ه��ا يف النطاق
االجتماعي ،حيث �شارك �أه��ايل قريته تفاعله مع
ال�شعر ،فكان ال ي�ت��زوّ جُ �أح � ٌد من �أه��ايل القريةِ �إال
وقال فيه �شعر ًا ،وكذلك عند دخوله جمل�س ًا جديد ًا،
�ضمن من قال يف منا�سبة زواجهم ال�شعر هو :
ومن ِ
ال�سيد �سعيد ال�سيد خليل ،وذلك يف منا�سبة زواجه،
ومن املجال�س التي قال فيها �شعر ًا هو جمل�س ال�سيد
مم��ا يجدر ذكره
ج��واد ،وجمل�س �أوالد ح�سن .و ّ
�أي�ض ًا �أ ّنه قال �شعر ًا يف حادثة الأ�سد الذي هرب من
الطائرة ،والذي من �ضمنه :
		
يف وَ ْ�س َطةِ الهُوريْ ماتْ
نمِ ْ ٍر مِ ن ّ
الطيّاره
رم�ضان يف بيت " ول��د النا�س " .وك��ان حمبوب ًا
فل�سطِ ْ
ني
ح ّتى �إىل ْ
ب�ين ال� ّن��ا���س وجلي�س ًا ل�ه��م .وممّ ��ا مت� ّي��ز ب��ه احلاج
و�صلتْ جميع �أخباره
ْ
عبداحل�سني ه��و ك��ون��ه � �ش��اع��را ،ف�ل��م يبخل بهذه

�دان ع� �دّة ،م��ن �ضمنها  :العراق،
��س��اف� َر �إىل ب �ل� ٍ
�سوريا ،احل� ّ�ج� ،إي��ران ،كما �سافر �إىل الهند ِبرفقة
احلاج يو�سف بن عبدالر�سول رحمه الله.
ً
وام �ت��از احل ��اج ع�ب��داحل���س�ين �أي �� �ض �ا ،بقراءته
للمجال�س احل�سينيّة ،فقد دفعه �شغفه مبحمدٍ و�آل
حممدٍ لأنْ يقر�أ على الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم
بع�ض املجال�س يف م�سجد الإم ��ام ال�صادق عليه
ال�سالم .ففي اجلانب العبادي الإمي��اين كان مثا ًال
للرجل امل�ؤمن ّ
احلق .ويف اجلانب االجتماعي كان
ً
فاع ًال متفاع ًال و�صوال لأهله ولأرح��ام��ه وللنا�س.
فكان رحمه الله من ال�شخ�صيات التي تركت �أثر ًا
جليّا يف القرية ويف نفو�س �أهاليها .له من الأبناء
اثنان وله بنتٌ واحدة .توفيّ يف �سنة 1985م ودفن
يف مقربة القرية.
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الفئة الضالة
بين العنف والتكفير


�أ .ناجي جمعة

لغة التكفري والعنف التي حتاول بع�ض
التيارات ترويجها بحجة الأم��ر باملعروف
والنهي ع��ن املنكر ،وال�ت��ي تعترب اجلهاد
بالنف�س �أحد م�صاديقها ؛ ن�صرة لال�سالم
�ضد ملة الكفر  ،ورغبة يف احل�صول على
اجل� ��زاء ال�ع�ظ�ي��م م��ن رب ك ��رمي باحل�شر
م��ع النبي و�صحبه ال�ك��رام يف الدرجات
ال��رف�ي�ع��ة وال�ت�ق�ل��ب يف ال�ن�ع�ي��م حت�ت��اج �إىل
نظرة ت�أمل عن قرب  .فهل يحل ملن يريد �أن
يقاوم امل�ستعمر �أن يزرع القنابل املفخخة،
�أو ي�ل�ب����س الأح ��زم ��ة ال�ن��ا��س�ف��ة ويفجرها
و��س��ط الأح �ي��اء ال�سكنية �أو امل���س��اج��د �أو
احل���س�ي�ن�ي��ات �أو الأ�� �س ��واق �أو الطرقات
العامة ؟! وما هو الهدف من هذا التفجري ؟
وملاذا يتم فيها ت�صفية احل�سابات الطائفية
واملذهبية بت�شريع قتل ال�شيعة الإمامية،
وع��ده��م �أخ�ط��ر ع�ل��ى الإ� �س�لام م��ن اليهود
والن�صارى ؟! وما هي املنطلقات الفكرية
وال�شرعية لتكفري ال�شيعة؟ .

ي�����ا ت�������رى ه��ل
ج��رمي��ت��ن��ا ل��ن��ذوق
ال��������وي����ل���ات ه���و
ال��ت��م�����س��ك ب�أنا�س
�أم������رن������ا ر�����س����ول
الب�شرية والنبي
اخل����امت التم�سك
بهم؟!

أســـرار

.1ال تلمني لمَ يعُد فيِ َّ دِما ُء
ُك ُّل �آفاقِي ان َت َ�شى فِيها الوال ُء
.2ع ََج َب ًا  ...مِ ن َن�شوةِ ا ُ
حللم َتراءت
�آي ٌة با ُ
حل ِّب يتلوها الندا ُء
ف�سي �أَم َتطِ ي ا ُ
ُ
جلبـ
.3طفتُ فيِ دِهلِيز َن ِ
يل َقد ُخ َّط ال ِّلوا ُء
َب و ِبال َّت� ِأو ِ
ُ
َ
َ
َّ
.4هَ اهُ نا ِجذعٌ ن�سا ُه الغيث حتى
�أَثم َر العَج َز ِل َيجنِيه ال ِّرثا ُء
جندين و هُ ِّزي
.5فا�ص َر ِخي حيد ُر �أَ ِ
اجلذع ُي َغ ِّطيهِ ِّ
ال�ضيا ُء
حُ ل َك َة ِ
.6مِ ن َ�س ِريِّ َّ
ال�شهدِ َي�س َتيق ُِظ وَ ج ٌه
ن�ص ُّب الهَنا ُء
ُفرح الدُّنيا َف َي َ
ي ِ
َ .7ي َط�أُ ُّ
الطوفان َ�صدر ًا َ�س َّم ُه بالـ
هل َ�ش َ
يطانٌ و �أَ�ض َنا ُه ال ِّريا ُء
َج ِ
َّ
حل �أَل َقى
ن
ال
أمري
�
فلك
َدا
ع
.8ما
ِ
ِ

حممد �إبراهيم عي�سى
ال�سماء
مِ ن ُه مِ َ
ر�سا ًة َف َح َّيتها َّ
ُ
ُ
َ
.9مِ ثلُها مِ ر�آة حُ ِّب املرت�ضى �إذ
وحتِها لل َّن ِار ماء
الح فيِ َل َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
.10يا خلِيل الله �أذن ِبا�سمِ ه و ا�ضـ
وايات املَال َفهوَ الدَّواء
ِ
ِرب غِ
�.11ضر َب ًة َتفل ُِق ع َ
َ
حر َكي َما
َر�ض ال َب ِ
َّ
يُ�س َل َخ ال�ش ُّر و َينها َر ال َبالء
َ
�.12ضر َب ًة ُتثنِي َحدِ ي َد ُّ
الظ ِلم ُرغ َما
َ
َ
َ
ُتن ِبتُ العَدل ف َيخ�ض ُّر االباء
.13لمَ َي َ�ش�أ �آ َد ُم َ�أن يَقطِ َف ُ�سو ًء
ا�ص َب ُع ِّ
الطيبَةِ �أَغ َراها الغِ ناء
ُ
َ
ي�س اال َح�ض َرة الك َّر ِار يُجدِ ي
َ .14ل َ
ا�س ُم ُه ال َغاليِ ِليُجدِ يهِ ال ُّدعَاء
ِّ
َ
.15انَّ هَ ذا فيِ َ�شرا ِيينِي ُيغني
ال َتلُمنِي لمَ َيعُد فيِ َّ دِماء

وال غرابة يف ذلك  ،فهذا علي بن ابي
ط��ال��ب (ع) وه��و الإم ��ام املفرت�ض الطاعة
والأب ال��روح��ي وال �ق��ائ��د الأع �ظ��م ملذهب
الت�شيع يتعر�ض حلرب �شعواء ال تبقي وال
تذر فلم يكفهم ازاحته عن من�صبه الإلهي
يف خالفة ر�سول الله (�ص) حتى هاجموه
وهددوه باحراق داره �إن مل يخرج ويبايع
ون�سوا مكانته الرفيعة ؛ ف�ل��وال �سيفه مل
يقم الإ��س�لام ! ،وابعد عن حقه طيلة ربع
ق��رن وع�ن��دم��ا وم��ا �أن ع �ق��دت ل��ه اخلالفة
حتى ا�ضطر �إىل حماربة الناكثني ( حرب
اجل �م ��ل) وال �ق��ا� �س �ط�ين ( ح ��رب ��ص�ف�ين )
واملارقني ( �أهل النهروان )  .وظل يجاهد
�إىل �آخر حياته وهكذا جاء الدور يف ابعاد
الإمام احل�سن (ع) الذي مل ت�ستمر خالفته
� �س��وى ��س�ت��ة �أ��ش�ه��ر .وم ��ن ب �ع��ده الفاجعة
ال �ع �ظ �م��ى ال �ت��ي ت �ع �ت�بر ع�ل�ام��ة ف ��ارق ��ة يف
تاريخ الإ�سالم وهو قتل ابن بنت ر�سول
الله وريحانته و�سبطه (احل�سني ابن علي
ب��ن اب��ي ط��ال��ب ) بقتلة ب�شعة والتمثيل به
و��س�ب��ي ن���س��اءه  ،وم�ن��ذ ذل��ك ال �ي��وم و�إىل
الآن مل يت�سلم �أي ام��ام اخل�لاف��ة ب�شكل
ر�سمي  .نعم نحن نفرق هنا بني اخلالفة
والإم��ام��ة  .فقد بقى �أه��ل البيت �أئ�م��ة �أي
( ر�ؤ�� �س ��اء يف � �ش ��ؤون ال��دي��ن وال��دن �ي��ا )
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لكنهم ابعدوا عن الرئا�سة الوقتية وادارة
�شئون الدولة الإ�سالمية وبعد حرب ه�ؤالء
الرموز الإ�سالمية الكبرية ال غرو �أن حرب
�أتباعهم و�شيعتهم �سيكون �أ�سهل ولهذا
ح��ورب ال�شيعة يف عهد الدولتني الأموية
والعبا�سية  .وا�ستمرت عليهم احلروب
�إىل يومنا هذا .
ق��د يقول البع�ض �إن�ن��ا نعي�ش هاج�س
امل� ��ؤام ��رة  ،ل�ك��ن ال �ت��اري��خ ��ش��اه��د ع�ل��ى ما
ن�ق��ول وم��ا ح��رب اجل�م�ه��وري��ة الإ�سالمية
الإي��ران�ي��ة وح��زب الله �إال �شاهد ح��ي على
ا�ستمرار ظلم ال�شيعة  ،وال نن�سى العراق
اجلريح ال��ذي ي ��أن من وي�لات التفجريات
والإغ�ت�ي��االت على �أ�سا�س طائفي وعرقي
م�ن��ذ ��س�ق��وط ال�ن�ظ��ام ال�ب�ع�ث��ي ال���س��اب��ق كل
ذل��ك نتيجة ه��ذا ال�ف�ك��ر ال���ض��ال املنحرف
ال ��ذي ي���ش��وه � �ص��ورة ال���ش�ي�ع��ة ويظهرهم
ب�أنهم عباد قبور و طالب متعة ويجتهد يف
ت�شويه فكرهم الإ�سالمي الأ�صيل النابع
من القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة وفكر
�أهل البيت (ع) يا ترى هل جرميتنا لنذوق
الويالت هو التم�سك ب�أنا�س �أمرنا ر�سول
الب�شرية والنبي اخل��امت التم�سك بهم؟!..
دونكم م�صادر ال�شيعة وال�سنة للت�أكد من
تواتر حديث الثقلني يف قوله (�ص)� ( :إين

تارك فيكم الثقلني  ،كتاب الله وعرتتي �أهل
بيتي  ،و�إنهما لن يفرتقا حتى ي��ردا علي
احلو�ض  ،فانظروا كيف تخلفوين فيهما )
.وال نن�سى �صيغة احلديث التي جاءت يف
�صحيح م�سلم عندما كرر ر�سول الله يف
نهاية احلديث ( اذكركم الله يف �أهل بيتي)
ث�ل�اث م ��رات ف �ه��ي ت ��ؤك��د ع �ل��ى �أتخاذهم
مرجعا ومالذا وم�صدرا للت�شريع بجانب
ك �ت��اب ال �ل��ه ف�ل�ن���س�م��ع ك�ل�ام ر� �س��ول الله
املبعوث رحمة للعاملني  ،فال يحق الي كائن
كان تكفري من تلفظ بال�شهادتني  ،و�صلى
�إىل قبلة امل�سلمني و��ص�ل��ى و� �ص��ام وحج
وزك��ى !  ،وندعو �إىل عدم الإ�ستماع �إىل
تلك القنوات التحري�ضية على طائفة كبرية
من امل�سلمني والإ�سراع يف غلقها  ،ومنع
اخلطباء الذين يكفرون ال�شيعة وعلماءهم
علنا  ،لأنهم ي��زرع��ون قنبلة موقوتة قابلة
للإنفجار يف �أي مكان وزم��ان  .ولن�سمع
ل�صوت احلكمة والعقل يف التقريب بني
املذاهب الإ�سالمية بالوقوف يف وجه هذا
ال�ت�ي��ار ال���ض��ال ح�ت��ى ن��وق��ف ن��زف الدماء
ونتحمل م�س�ؤوليتنا �أمام الأمة .
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اإلنسان واإلسالم
والمشكلة االجتماعية


�أ .جواد دروي�ش

ج� � ��رب الإن�� ���� �س� ��ان ع� �ل ��ى م ��دى
التاريخ الب�شري نظريات اجتماعية
و� �س �ي��ا� �س �ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة كثرية
وفل�سفات متعددة و�أيديولوجيات
م�ت�ن��وع��ة واك �ت��وى ب�ن��اره��ا وخلفت
ال�ك�ث�ير م��ن امل���ش�ك�لات االجتماعية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة و�أث� � ��ارت احل ��روب
والت�صادم بني املجتمعات الب�شرية
طوال القرون املا�ضية وكر�ست قمع
�إن�سانية الإن���س��ان و�أرادت منه �أن
يكون �آل��ة ت�ستجيب ل�شتى �صنوف
الأوامر التي متليها عليه ومل تنظر
رئي�سي
�إليه على �أنه حمو ٌر مه ٌم وبع ٌد
ٌ

ح��ق للم�سلمني �أن
ي��ف��اخ��روا ب ��أن دينهم
دي���ن ب��نّ��اء للإن�سان
وح�����ض��ارت��ه خ�لاق��ة،
ول���ك���ن���ه���م ب���ح���اج���ة
فقط �إىل �أن يلتفتوا
�إل��ي��ه وي��ث�يروا دفائن
عقولهم لتحريكه

يف ر�ؤاها� .إذن "ما هو النظام الذي
ي�صلح ل�ل�إن���س��ان�ي��ة وت���س�ع��د ب��ه يف
حياتها االجتماعية؟" �إنها امل�شكلة
"التي مت�ل�أ فكر الإن�سانية اليوم
ومت�س واقعها بال�صميم"1.
ي� �ط ��رح الإ�� �س�ل�ام� �ي���ون ال� �ي ��وم
الإ�سالم على �أنه البديل احل�ضاري
الأم � �ث� ��ل وال� �ن���اج���ع ال � �ق� ��ادر على
ان �ت �� �ش��ال ال�ب���ش��ري��ة م��ن م�شكالتها
و�أزم��ات�ه��ا االجتماعية وال�سيا�سية
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وت� �ق ��دمي احل �ل��ول
البديلة املتكاملة لها لأنه جاء ليقيم
ه ��ذه احل��ي��اة وي �ع �م��ره��ا ع�ب�ر بناء
الإن�����س��ان �أو ًال وف ��ق م �ن �ه��ج احلق
ال��رب��اين املتكامل وب��ال�ت��ايل تعي�ش
ال �ب �� �ش��ري��ة ك��ل ال �ب �� �ش��ري��ة يف �أم ��ان
و�سالم ال حتركه الأه��واء وال تعبث
به الأوهام والأنانيات واملاديات.
�آن ل �ل �ب �� �ش��ري��ة �أن ت �ف �ت��ح عني
ب�صريتها لقيم احلق واخلري والعدل

موقعة العبيد الصالح (قبل  250سنة)


يقول الوالد رحمه الله نقال عن عمه وبع�ض كبار ال�سن يف
ع�صره ومن عا�صرهم بالقرية �أن اجلي�ش العماين �أثناء دخوله
�إىل البحرين انق�سم �إىل ق�سمني ق�سم �أتى �إىل القرية(�سماهيج)
وهو الق�سم الأكرب والق�سم الآخر ذهب �إىل منطقة الفار�سية وهي
منطقة بني �شركتي ( �ألبا وبابكو ) .
وعليه �أثناء ت�أدية �صالة العيد وما ي�صحبه من جتمع كبري من
الأهايل باجلامع الوحيد بالقرية وهو م�سجد ال�شيخ مالك الذي
يقع و�سط مقربة القرية ويعترب موقعه �أعلى قمة رملية بالقرية
حتى الآن بل مبحافظة املحرق هذا وقد فوجئوا مبهاجمة اجلي�ش
العماين عليهم يف اجلامع وحا�صروهم وقتلوا من القرية جمع ًا
كثري ًا با�ستخدام الأ�سلحة وقد دفنوا يف قبور جماعية يف مقربة
تعرف با�سم (العبيد ال�صالح) وهي موجودة حتى الآن تقع يف
اجلهة اجلنوبية ال�شرقية من مقربة �سماهيج (يحدها من ال�شرق
بيت جعفر حممد بن جا�سم ومن اجلنوب الطريق ومن الغرب
م�سجد اجلبانة ومن ال�شمال الفا�صل بني املقربتني ) .
وي�ضيف الوالد �أنهم دفنوا بهذه الطريقة والهيئة �أ�سوة
ب�أن�صار احل�سني عليهم ال�سالم حيث �أنه مل ينجوا من الأهايل
�إال العدد القليل .
ويذكر الوالد ب�أن هذه الرواية تتناقلها الأحفاد و الآباء عن
الأجداد وهكذا وقد م�ضت على هذه احلادثة مبا يقارب 250
�سنة با�ستناد تاريخي �إىل �أن العمانيني دخلوا البحرين مرتني
قبل هذه الفرتة الزمنية ،وكانت القرية منبع للعلوم الدينية وقد
ذكر الوالد ب�أن معظم ال�شيوخ وجهابذة العلماء بالقرية فقد قتلوا
يف هذه الواقعة .
ويف رواية �أخرى ب�أن اجلي�ش العماين قد هجم على القرية

�أ .حممد ح�سن �سلمان
من اجلهة اجلنوبية ال�شرقية و بالتحديد منطقة جزيرة جردى
(الق�صار ) من �ضمن قرى �سماهيج جزر �أمواج حاليا حيث
كانت هذه اجلزيرة م�أهولة بال�سكان و الزالت �آثار البناء و ر�سم
البيوت موجودة قبل عهد قريب بدليل وجود العني العذبة و
ر�سمها الوا�ضح للعيان ومنبعها الفادح .
وعليه فقد دارت رحى احلرب من هذه الناحية حتى احتدم
النزال و ثار الغبار و العجاج و �صهيل اخليل و قعقعة اللجم
و زعقات الرجال اال �أن جمع اخل�صم  /العدو كثري و مدجج
بال�سالح و العتاد مما كان ال�صيت و الغلبة وما �إجنلت احلرب
اال ومعظم �أهل القرية قتلى م�صرعني و م�ضرجني بالدماء �ضحية
هذا الهجوم الغادر املباغت عليهم و ذلك �أثناء ت�أدية �صالة العيد
�صباحا يف اجلامع ومت نقل اجلثث �إىل هذه املقربة املعروفة
بالعبيد ال�صالح.
و اجلدير ذكره �أن معظم القتلى من العلماء الأجالء الذين
كانت القرية تفاخر بهم و ت�ستنري ب�ضياء نور علمهم و تقواهم .
ويف رواية �أخرى �أنه احتدم القتال عند منطقة الفافورة
وهي املنطقة الواقعة بني مركز بنك البحرين الوطني ال�صحي
بالدير و مزرعة �أم النخيلة وكانت هذه املنطقة  :منطقة �صناعية
للحبال الليفي يف الفرتة الزمنية للغو�ص نظرا لتوفر املواد اخلام
(الليف من النخيل) التي ا�شتهرت بها القرية ومدى توفر الأيدي
العاملة من قبل العاملني يف جمال �صناعة الغو�ص �آنذاك و مدى
تداعيات احلاجة املا�سة للحبال .
وعليه عندما �شعر �أهايل القرية بهجوم اجلي�ش العماين
عليهم من هذه الناحية  /املنطقة ثاروا يف وجه العدو و دارت
رحى املعركة و ثار العجاج بني الطرفني و ما �إجنلت الهيجاء
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وال���س�لام واملحبة ال�ت��ي ي�ن��ادي بها
ال��دي��ن الإ��س�لام��ي و�أن ت�ضع جميع
م ��ا ت �ط �ل �ق��ه ال� � ��دول اال� �س �ت �ك �ب��اري��ة
ال �ع �ظ �م��ى ع �ل��ى حم ��ك ال �ن �ق��د ،و�أن
ت��ق��ارن ه ��ذه الأق� � ��وال (يف حقوق
الإن���س��ان وحماية ال�ن��وع الإن�ساين
وال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة والق�ضاء
ع �ل��ى ال �ف �ق��ر والأم� ��را�� ��ض وجمتمع
الرفاهية الإن�سانية) مع تلك الأفعال
ال�ت��ي ي�ن��دى لها جبني الب�شرية من
�شناعتها وفظاعتها وق�سوتها وها
ه��ي فل�سطني وال �ع��راق ال �ي��وم خري
��ش��اه��دي��ن ع�ل��ى "الدميوقراطية!!"
التي تريد �أمريكا ومن يف فلكها �أن
ت�صدرها للعامل.
حق للم�سلمني �أن يفاخروا ب�أن
دينهم دين ب ّناء للإن�سان وح�ضارته
خ�لاق��ة ،ول�ك�ن�ه��م ب�ح��اج��ة ف�ق��ط �إىل
�أن ي�ل�ت�ف�ت��وا �إل �ي��ه وي �ث�ي�روا دفائن
ع�ق��ول�ه��م ل�ت�ح��ري�ك��ه يف ك��ل مفا�صل

اال و الأهل �صرعى على الرثى و مت نقل القتلى �إىل هذه املقربة
املعروفة (العبيد ال�صالح) و �أكرثهم من ال�شيوخ و جهابذة
العلماء من القرية .

احل�ي��اة و�أن ننف�ض الغبار العالق
ع �ل��ى ه� ��ذه اجل���وه���رة و�أن نقوم
وبجهودنا الذاتية يف التعرف عليها
وال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ا والأه� ��م منهما هو
العمل مبقت�ضاها ،وب�ه��ذا �سيلتفت
ال �ع��امل ل�ه��ا و��س�ت�ق��ود ال�ب���ش��ري��ة من
تيهها و�ضاللها وغيها� ،إذ كيف ميكن
�إقناع �أمم الأر���ض بجوهرتنا التي
ت��دع��و لل�سالم وال�ع��دال��ة والتعاون
واحل��ري��ة وال �ت �ع��دد وال �� �س �ع��ادة يف
ال��دن �ي��ا والآخ� � ��رة �إذا ك �ن��ا ن �ح��ن ال
نعرف تلك القيم والتعاليم وجنهل
طريقة التعريف بها حتى ال تكون
عملية حملنا لها جمرد عملية حمل
وراثية خالية من امل�ضمون.
 .1امل ��در�� �س ��ة الإ���س�ل�ام��ي��ة،
ال�شهيد ال�سيد حممد ب��اق��ر ال�صدر
�صفحة 11

هذه املنطقة (اجلارم) لغر�ض ا�صطياد الأ�سماك بالقراقري او
بن�صب احلظور وامل�ساكر .
كما �أن لها عالمـات دليلية � /أثـريـة على كونها منـطـقة �سكنية
�سابقا نذكر بعـ�ضـها :
 )1ظهور الياب�سة على م�ساحة االر�ض املحيطة بها ب�شكل
كبري و وا�ضح للعيان .
 )2وجود العيون الطبيعية و اجلواجب العذبة و خا�صة من
اجلهة ال�شمالية و الغربية .
 )3وجود �آثار لبع�ض القبور منذ زمن بعيد با�ستناد �إىل
بع�ض الروايات من �أهايل بع�ض القرى ال�شمالية احلالية حيث
�أنهم عندما يذهبون ال�صطياد ال�سمك بطريقة تعرف التجفري
(ن�سبة �إىل املجافر وهي جمع جفرة) التي يختبئ يف عمقها (بطن
املجفرة) وذلك با�ستخدام املناتب (جمع منتب) وهي عبارة عن
حديدة بطول ذراع  /يـد معطوفة املقدمة بعطفة ق�صرية لغر�ض
�سحب تلك اال�سماك املختبئة يف هذه املجفرة وهي خا�صة ب�سمكة
الهامـور ويف بع�ض الأحيان ي�ضطر ال�صيادون �إىل ك�سر  /هدم
هذه املجافر با�ستخدام �آلة ت�سمى الدنكية ويكون حجم  /وزن
هذه الآلة �أكرب من املطرقة و�أقل من الفرزة حتى يخرجون هذه
ال�سمكة (الهامور) منها �إال �أنه يف �أكرث الأحيان بهذه املنطقة
(اجلارم) يالحظون مالحظة وهي ال�شاهد على االثبات و الدليل
على ما جاء �آنفا وهي رواية ا�ستنادية جديرة بالذكر ب�أن هذه
املنطقة كانت �سابقا م�أهولة فانهم يالحظون وجود القبور و
باملعاينة يت�أكدون ب�أن هذه املجافر �شبيهة متاما بالقبور دون �شك
او ريب وقد تكرر هذا املوقف مرارا و تكرارا مما ي�ؤكد �صحة
امل�شاهدة واال�ستنتاج ب�أن هذه املنطقة كانت م�أهولة بال�سكان فعال
حتى �أن بع�ضهم يروي ب�أن هذه املجافر هي قبور مل تتغري معاملها
و�أنها مغطاة بالفر�ش ال�صخري الذي ي�ستخدم لتغطية القبور .

الـتـعـلـيـقعـلـىالـروايـــات
�إن الهجوم �سابقا كان عن طريق البحر و لي�س من الرب
وكذلك كان اال�سطول البحري العماين قد �أتى عن طريق البحر
و حيث �أن القرية (�سماهيج) يحيطها البحر من اجلهة ال�شرقية
فمن الأجدر �أن يكون الهجوم من اجلهة ال�شرقية مما ي�ؤيد
الرواية الأوىل و يفند الرواية الأخرية.
و�إن ما جاء يف الرواية االوىل  :اجلامع الوحيد ( م�سجد
ال�شيخ مالك) بو�سط اجلبانة نقول ب�أن امل�ساحة الكلية لهذا
امل�سجد ح�سبما �شاهدناه ب�أعيينا فهي �صغرية جدا ال يحتمل �أن
تكون �صالة العيد فيه بهذا العدد �إال �إذا كان عدد �سكان القرية
قليال جدا فاحتمال �صحة هذه الرواية و عليه مت دفن القتلى
بالقرب من هذا اجلامع كما هو احلال من التقارب املكاين و
الزماين للحدث وهذه الرواية هي الأقرب للواقع �سواء يف عهد
ال�شيخ مالك او غريه من العلماء هذا من الناحية املكانية ولي�س
الناحية الزمانية.
وحيث �أنه يف ال�سابق كان يطلق على ال�صالة يف التجمع
اخلـارجي امل�صلى �أي يف الرب فجاز اي�ضا �أن يكون هذا االحتمال
مع الكثافة ال�سكانية باي عدد كان قوامها بالقرية .
و اجلدير ذكره هنا للتو�ضيح ب�أنه توجد قرية بالبحرين
تعرف بقرية امل�صلى و�سبب ت�سميتها بهذا اال�سم لل�سبب املذكور
�أعاله.
اما عن الرواية يف جزيرة جردى  /الق�صار فاحتمال �ضعيف
نظرا للبعد املكاين للحدث و املقربة املعينة .
وبهذه املنا�سبة وبالرجوع �إىل الرواية عن جزيرة جردى حيث
�أنها جزيرة م�أهولة بال�سكان يقول الوالد ب�أن منطقة اجلارم هي
حتى باتت هذه املنطقة م�ضرب املثل يف �أيام الغو�ص وهو :
اي�ضا منطقة كانت م�أهولة بال�سكان والدليل على ذلك هنالك عدة
( يح�سبون �أنهم يف الغو�ص ولكنهم يف اجلارم الآرم )
روايات واقاويل �سمعها الوالد من �شيبة ع�صره من رجال القرية
والآرم  :املنطقة التي بها �سكان و منطقة �آمنة وهي حمط
وغريهم من القرى القريبة التي كان �أهلها و�سكانها يرتادون رحال معظم الغا�صة لغر�ض اال�سرتاحة .
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فيتامني  ..Cقلبك يف أمان

أمراض الشتاء  ..ملاذا تنتشر بسرعة بني الناس؟
هذه ا لأ ي��ام نحن يف �ضيافة
ف �� �ص��ل ا ل �� �ش �ت��اء م��ع تداعياته
ا ل� �ك� �ث�ي�رة ،وا ل� �ت ��ى ت �ت �م �ث��ل يف
�أ م� ��را �� ��ض ا ل �� �ش �ت��اء و �أ غ �ل �ب �ه��ا
�أ م��را ���ض يف ا جل�ه��از التنف�سي
( ن��زالت ا ل�برد واالنفلونزا...
الخ).
و ل�ك��ن مل��اذا تنت�شر ب�سرعة
بني النا�س ؟
ا لإجابة هي  :جند �أن �إغالق
النوافذ وعدم التهوية اجليدة
للغرف و ع��دم د خ��ول ال�شم�س
ل �ل �غ��رف ا مل�غ�ل�ق��ة لأ ي� ��ام طويلة
يف ف�صل ال�شتاء حيث يجل�س
النا�س بحثا عن التدفئة يعترب
ب �ي �ئ��ة � �ص��احل��ة للميكروبات
والفريو�سات .
و�أي � �ش �خ ����ص ي��د خ��ل ه��ذه
الغرف يكون معر�ض للإ�صابة
ب��ا ل �ع��دوى ب �ه��ذه امليكروبات
ح� �ي���ث �أن ك � ��ل ا لإ � � �ص� ��ا ب� ��ات

بالعدوى تتم بوا�سطة الرذاذ
ا ل �ع��ا ل��ق يف ا ل��ه��واء وا ل� ��ذي مل
ي �ت �ج��دد ومل ي �ت �ع��ر ���ض لأ�شعة
ال�شم�س النهارية.
ل��ذ ل��ك ي�ج��ب يف ه��ذا ال�شتاء
�أن ي �ت��م جت��د ي��د ه���واء الغرف
و ك��ل املنزل وتعري�ضها لأ�شعة

ال�شم�س النهارية وذ ل��ك بفتح
ا لأ ب��واب والنوافذ وكل املنافذ
ل �ع��دة � �س��ا ع��ات ي��و م �ي��ا لأن فى
عملية ت �ب��ادل ا ل �ه��واء ود خ��ول
�أ � �ش �ع��ة ا ل���ش�م����س ق�ت��ل و�إزا ح���ة
امليكروبات العالقة يف الهواء
يف �شكل رذاذ وتلوث ا لأجواء

عصري الرمان يفيد القلب
ويساعد على ختفيف الدهون حول املعدة

وجد العلماء
فوائد جديدة
لع�صري الرمان
غري م�ساعدته يف
تفادي مر�ض ال�سرطان
وفوائده للقلب ،وهو �أنه ي�ساعد يف تخفيف
تو�سع البطن مع التقدم يف العمر.
ّ
وذكرت �صحيفة "دايلي مايل" الربيطانية �أن
باحثني من جامعة �أدنربه وجدوا �أن ع�صري
الرمان يخفف الدهون حول املعدة .وقام
متطوعون بتناول قنينة ع�صري رمان يومي ًا

ملدة �شهر،
وتبينّ �أنهم
�أقل عر�ضة
لت�ش ّكل خاليا
دهنية حول بطونهم .وتبينّ �أن ه�ؤالء لديهم
�ضغط دم �أقل ما يق ّل�ص خطر �إ�صابتهم بنوبات
قلبية وجلطات �أو �أمرا�ض يف الكبد.
ّ
وخل�ص الباحثون �إىل �أن ع�صري الرمان يقل�ص
كمية احلم�ض الدهني يف الدم الذي يعتقد �أن
زيادته ت�ؤدي �إىل ت�ش ّكل الدهون حول البطن
وقد ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض يف القلب وال�سكري.
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�أظهرت درا�سة بريطانية تناولت العالقة بني النظام
الغذائي والإ�صابة بال�سرطان يف �أوروبا� ،إىل
اكت�شاف العالقة بني م�ستوى الفيتامني  Cيف الدم
وخطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
وك�شفت من خالل متابعة كربى �شملت 20649رج ًال
وامر�أة ما بني  20و 79عام ًا مل يتعر�ضوا ل�سكتة
دماغية يف بداية الدرا�سة ،وقد تابع الباحثون حالة
ه�ؤالء على مدى � 9سنوات ون�صف ال�سنة كمعدل
متو�سط.
ّ
وبعد حتليل املعطيات ،الحظ الباحثون �أن من لديهم

م�ستويات مرتفعة جد ًا من الفيتامني  Cيف الدم من
يعتمدون نظام ًا غذائي ًا غني ًا باخل�ضار والفاكهة ،كانوا
�أقل عر�ضة بن�سبة  42يف املئة للإ�صابة ب�سكتة دماغية
ممن لديهم م�ستويات منخف�ضة من هذا الفيتامني.
وخل�ص امل�شرفون على الدرا�سة �إىل �أن كمية الفيتامني
 Cاملوجودة يف الدم وكمية اخل�ضار والفاكهة التي
يتناولها النا�س ت�ساعد �إىل حد كبري يف حتديد �أكرث
الأ�شخا�ص عر�ض ًة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية وال�سكتات الدماغية و�إنقاذ حياتهم.

كيف تبيض االسنان لطفلك
ت�صاب �أ�سنان الأطفال بتهتك وتفتت �سريع ناجت
عن نق�ص يف معدن الكال�سيوم الذي يجب تركيزه
يف اجل�سم يف مرحلة احلمل وبعد الوالدة عرب
الأغذية ،وقد يكون �سبب هذا التهتك والت�سو�س
الذي يبد�أ يف غالف ال�سن حتى ي�صل �إىل الع�صب،
�إفراط الطفل يف تناول احللويات دون احلر�ص
على التنظيف بالفر�شاة بعد كل وجبة غذائية،
مما يحول الف�ضالت �إىل جراثيم ت�ؤدي �إىل �إ�صابة
الأ�سنان بخراجات متقيحة حني يبلغ الت�سو�س
منطقة اجلذر،وقد يعتربالبع�ض �أن �أمل الأ�سنان
لي�س خطري ًا وهذا �صحيح ولكن �إهماله ي�ؤدي �إىل
ت�سو�س تلك املنطقة املجاورة له ما ي�سهل خ�سارتها
جميع ًا ،لذلك يفرت�ض عر�ض الطفل على الطبيب
حتى يقوم بالالزم ،و�إزالة الإلتهابات اللثوية.
من التدابرياملنزلية التي ت�سهل الك�شف عن
مواطن الت�سو�س ميكن للأم طرق الأ�سنان امل�صابة
بوا�سطة ملعقة معدنية حتدد مكان االمل ،و�إعطائه
م�سكنات مثل البارا�ستامول ثم تثبيت كي�س من
املاء ال�ساخن يلف مبن�شفة تثبت على اخلد،مع
�ضرورة جتنب و�ضع الزيوت العطرية كزيت

القرنفل ،فرغم فعاليته املخدرة �إال �أنه ي�سبب يف
تلف �أن�سجة اللثة.
وتبقى النظافة الأهم يف حماية الأ�سنان ،لذا
يفرت�ض بالأم تروي�ض الطفل على عادات يومية
ح�سنة ك�أن ي�ستعمل الفر�شاة واملعجون يومي ًا،
وبعد كل وجبة غذائية ،مع �إعطائه املاء وفيه
قطرات من الفلورايد ،واجتزاء عن�صر ال�سكر
من غذاء الطفل قدر ما �أمكن ،ولو كان طبيعي ًا
كالع�سل ،وجتنيبه كلي ًا �أخذ امل�شروبات الفوارة
والب�سكويت ،مع �ضرورة مراقبة �أ�سنانه ور�صد
�أي تبدل طارئ ،على �أن تفح�ص كل �ستة �أ�شهر عند
الطبيب بعد �سن الرابعة.
كما يجب ت�شجيع الطفل على �شرب املاء بعد تناول
ال�سكريات التي لن يرتدع عنها كلي ًا ،منع ًا لتكون
البكترييا.
ظهور الأ�سنان اليعني �أن الطفل �أ�صبح م�ستعد ًا
لتناول الغذاء اجلامد ،ما يعني عدم الت�سرع
يف فطامه ،فهو مازال يحتاج �إىل احلليب الغني
بالكال�سيوم ال�ضروري لدعم بنيته العظمية
و�أ�سنانه العاجية.
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قاض ملصيدة التسلل ..ألكثر من عقدين
ٍ

القطان :مونديال كأس العامل  94أحد أبرز حمطاتي يف التحكيم
له بنت وولدان

� إعداد وحوار – علي ح�سن �آل معتوق

روماري ��و يف موق ��ع ت�سل ��ل ولكنه لي� ��س متداخال يف
اللع ��ب ،وبع ��د حتلي ��ل دقيق من قب ��ل م�س� ��ؤيل الفيفا
رجحوا �أن قراري كان �صائبا وقد ح�صلت على �إ�شادة
خا�ص ��ة من قبلهم ،وكانت ه ��ذه النقطة طريقة لتعديل
و�ضعي ��ة الالع ��ب املت�سل ��ل غ�ي�ر املتداخ ��ل يف اللعب
والتي يتم تطبيقها حالي ًا.

بداية امل�شوار التحكيمي،،

قا�ض للمالعب ،يف�صل يف منازعات
�إن كنت تبحث عن ٍ
الفرق املتناف�سة ،وخ�صو�ص ًا يف �سماهيج ،ف�إن الأنظار

بداي ��ة امل�ش ��وار التحكيم ��ي كان انطالق� � ًا من دورة
بو�سم ��رة ودورة التع ��ارف �سن ��ة  ،1978والتحق ��ت
تتجه �سريع ًا ودون عناء �إىل قامة حتكيمية �أخذت باع ًا
بالإحت ��اد كحكم عام ��ل بدرجة مبت ��ديء وكان ذلك يف
طوي ًال من اخلربة يف امل�ستطيل .ا�سم مثل مملكة البحرين عام  1979وقد تر�شحت من قبل نادي املحرق على يد
يف مونديال ك�أ�س العامل  .94القطان الذي يقول �إن م�صيدة احلكم القدير �إبراهيم ال ��دوي وجا�سم مندي و�أخري ًا
�أحمد جا�سم.
الت�سلل هي لعبته ومتعته لأكرث من عقدين ..نبقى معكم يف

حديث خا�ص بالو�سيلة مع احلكم الدويل يو�سف القطان.

�إن كن ��ت تبح ��ث ع ��ن قا� ٍ��ض للمالع ��ب ،يف�ص ��ل يف
منازعات الفرق املتناف�س ��ة ،وخ�صو�ص ًا يف �سماهيج،
ف� ��إن الأنظ ��ار تتج ��ه �سريع� � ًا ودون عن ��اء �إىل قام ��ة
حتكيمية �أخذت باع ًا طوي ًال من اخلربة يف امل�ستطيل.
ا�سم مث ��ل مملكة البحري ��ن يف موندي ��ال ك�أ�س العامل
 .94القط ��ان الذي يقول �إن م�صيدة الت�سلل هي لعبته
ومتعت ��ه لأك�ث�ر م ��ن عقدي ��ن ..نبقى معك ��م يف حديث
خا�ص بالو�سيلة مع احلكم الدويل يو�سف القطان.
البطاقة ال�شخ�صية
احلكم الدويل /يو�سف عبدالله القطان
موالي ��د  - 1955موظ ��ف يف وزارة املوا�ص�ل�ات
(�إدارة الربيد)

م�ستوى التحكيم يف البحرين،،

�سابق� � ًا ،كان م�ستوى التحكي ��م يف البحرين �أف�ضل
بكثري ،فكان ��ت للحكام الكثري من امل�ش ��اركات الدولية
احل�صول على ال�شارة الدولية،،
والقاري ��ة �أمثال (�إبراهيم الدوي ،جا�سم مندي� ،أحمد
جا�سم ،عبدالغفار العل ��وي ،حممد خلقون ،مبارك بن
ح�صلت عل ��ى ال�شارة الدولية �سن ��ة 1990/1989
و�أول مب ��اراة �شاركت فيها هي مب ��اراة ال�سعودية مع
دين ��ه� ،إدري� ��س م ��ال الله ،حمم ��د رفيع ،مط ��ر املالود،
الكويت �ضمن مباري ��ات ت�صفيات ك�أ�س العامل  90يف
للتحكيم،،
اعتزالك
يو�س ��ف حممد ،يو�سف �شري ��ف وحممد املاجد) وكان
�إيطاليا و�أقيمت املب ��اراة بعد حترير الكويت مبا�شرة
ه� ��ؤالء من �أف�ضل كوكبة احل ��كام يف اخلليج والوطن
على �أر�ض الكويت.
�ت
�
ن
وكا
2002م
�ام
�
ع
�م
�
ي
التحك
�زال
�
ت
اع
�ررت
�
ق
العربي.
وق ��د �شارك ��ت يف ك�أ� ��س الع ��رب يف قط ��ر وك�أ� ��س �آخ ��ر مب ��اراة دولي ��ة �شاركت به ��ا هي مب ��اراة اليابان
�أما حاليا يف البحري ��ن ،فيوجد الكثري من احلكام
الع ��امل لل�شباب يف �أ�سرتاليا ع ��ام  1993وك�أ�س الأمم و�أوزبك�ست ��ان �ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل يف اليابان ال�شب ��اب والذي ��ن �أمتن ��ى منه ��م �أن يبذل ��وا الكثري من
الأفريقي ��ة ع ��ام  1994قب ��ل �أن �أ�ش ��ارك يف مباري ��ات وكوريا.
اجلهد واالهتمام ب�أنف�سهم ملا ميلكوه من طاقة حتتاج
ك�أ� ��س الع ��امل  94والتي �أقيم ��ت يف الواليات املتحدة
�إىل الرتكيز ليكونوا يف م�صاف احلكام العامليني.
الأمريكية حل�ص ��ويل على درجات ممتازة وقد ك�سبت
�أهم مباراة يف م�شوارك الدويل،،
واكت�سب ��ت الكثري من اخلربة العاملي ��ة و�أ�صبحت من
كلمة �أخرية،،
حكام املونديال الذي يحلم به كل حكم يف العامل وهو
�أما �أهم مب ��اراة �شاركت يف حتكيمها كانت مباراة
�شع ��ور ال يو�صف وذكريات جميل ��ة كونك تعي�ش هذا هولن ��دا والربازيل يف دور الثماني ��ة يف ك�أ�س العامل
�أق ��دم �شك ��ري وخال�ص �أمنيات ��ي ملعد ه ��ذه الفقرة
املحف ��ل الكبري و�أنت ترف ��ع ا�سم مملك ��ة البحرين يف  94ب�أمري ��كا والت ��ي احت�سب ��ت فيه ��ا ه ��دف ملهاج ��م
املنتخ ��ب الربازيلي بيبيتو والذي �أث ��ار جد ًال وا�سع ًا ولكم كل التوفيق والنجاح �إن �شاء الله.
�سماء املونديال.
يف الأو�س ��اط الريا�ضية �آن ��ذاك ،وذلك لوجود الالعب

أمحد احلايكي يتحدى فئة الناشئني باجلد واملثابرة
 كتب – علي ح�سن �آل معتوق
ن�سلط ال�ضوء يف هذه الفقرة لنتحدث ب�إيجاز عن �أحد
نا�شئي �سماهيج يف لعبة كرة الطاولة ممن رفعوا ا�سم
نادي �سماهيج ملن�صات التتويج يف هذه اللعبة خالل
فرتة ق�صرية من تفعيل اللعبة يف النادي.
�أحمد حممد �سعيد احلايكي من مواليد �شهر يوليو
1994م ان�ضم �إىل فريق تن�س الطاولة عام 2007م
وكان الفريق حتت قيادة املدرب عبدالنبي الفرج
واكتفى الفريق بفكرة الت�أ�سي�س وامل�شاركة نظر ًا

حلداثة عهد اللعبة.
ويف عام  2008جاء املدرب امل�صري �أحمد ربيع
ليتطور م�ستوى الالعبني تدريجي ًا ،وكان �أحمد
احلايكي �أحد الالعبني الذين ميتازون بال�سرعة والدقة
يف اللعب فحقق وقتها الفريق املركز الثاين حا�ص ًال على
امليدالية الف�ضية.
ومتكن احلايكي من الو�صول ملن�صة التتويج مرة �أخرى
مع فريق الأ�شبال بنيل امليدالية الربونزية ليثبت نف�سه
ك�أحد الالعبني الأ�سا�س يف الفريق.
يلعب احلايكي حالي ًا يف فئة النا�شئني بعد �أن كان

يف فئة الأ�شبال العام املا�ضي .يقول احلايكي :ت�أثرت
بالالعب البحريني حمد بوحجي ،ويف ما يتعلق
باملرحلة القادمة يذكر ب�أن التجربة فيها �أ�صعب نظر ًا
مل�ستوى الالعبني ،طاحم ًا يف حتقيق مراكز متقدمة
�ضمن هذه الفئة.
ويوا�صل احلايكي� ،أريد اال�ستمرار واملثابرة على �أداء
التمارين لكي �أكون العبا متميزا يف لعبة تن�س الطاولة
مما ي�ؤهلني لالن�ضمام للمنتخب البحريني لكرة
الطاولة .متمنني املزيد من التوفيق والتطور لالعب
وللعبة
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على مالعب مساهيج ..وبرعاية مساهيج ملتيميديا

اجلحافل واجلنمة والفهود أبطال الدورات الكروية

مشروبات الطاقة


 كتب -املحرر الريا�ضي
�أقيمت على مالعب �سماهيج
العديد من ال ��دورات الريا�ضية
طيلة الن�صف الأول من ،2010
وال��ت��ي رع��اه��ا �إع�ل�ام��ي�� ًا موقع
�سماهيج ملتيميديا� .إذ ا�ستطاع
فريق اجلنمة وبكل جدارة خطف
ك��أ���س دورة �سماهيج ال�صيفية
برعاية مركز �شباب املحرق وذلك
ب�ع��د ف ��وزه ع�ل��ى ف��ري��ق ال�شبكة �إبراهيم احلايكي (�أف�ضل العب) فريق التحرير بنتيجة مقامها
خلدمات الأف��راح بنتيجة قا�سية وعبدالله من�صور هداف الدورة� .ستة �أه ��داف مقابل ث�لاث��ة .نال
تلخ�صت يف �ستة �أه��داف مقابل
وتوّ ج رئي�س نادي �سماهيج �أحمد عبا�س جائزة �أف�ضل العب،
هدف يف مباراة كان فيها اجلنمة امل �ه �ن��د���س ع �ب��داحل �� �س��ن جعفر � �ص��ال��ح ر� �ض��ي �أف �� �ض��ل حار�س
ال �ط��رف الأق � ��وى .ح�صل جهاد احل��اي �ك��ي ف��ري��ق ال �ف �ه��ود بط ًال وحممد ال�سلم هداف الدورة.
فيما قام ع�ضو جمل�س بلدي
الدخيل (�أف���ض��ل ح��ار���س) ،علي للدورة الرم�ضانية على ح�ساب

امل� �ح ��رق حم �م��د ح �� �س��ن عبا�س
مبعية رئ�ي����س امل��رك��ز الك�شفي
علي حممد ال�سيد بتتويج فريق
اجل �ح��اف��ل ب �ط� ً
لا ل � ��دورة مركز
�سماهيج الك�شفي الرم�ضانية
اخلام�سة للنا�شئني ،التي �أقيمت
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ن��ادي��ي �سماهيج
وال��دي��ر .وذل��ك بعد تفوقه على
ف ��ري ��ق ال �� �ش �م ����س يف امل� �ب ��اراة
النهائية التي جمعت الفريقني
على �صالة نادي �سماهيج .ح�صل
جائزة �أف�ضل العب ح�سني في�صل
وع�ل��ي احلايكي �أف�ضل حار�س
وال� �ه���داف حم �م��د ال �� �س �ل��م .كما
�أقيمت �أي�ض ًا ال��دورة ال�شاطئية
ودورة ال�صداقة للنا�شئني.

بعد الفوز يف مجيع املباريات

صغار مساهيج حيققون بطولة (أشبال الوطن)
 خا�ص -نادي �سماهيج
فاز فريق �أ�شبال الن ��ادي لكرة ببطولة
�أ�شبال الوطن التي نظمها نادي توبلي
بع ��د ف ��وزه يف املب ��اراة النهائي ��ة على
فريق نادي بارب ��ار بنتيجة  27مقابل
 25هدف بعد مباراة مثرية ت�ألق فيها
جميع �أف ��راد الفري ��ق بقي ��ادة الكابنت
حممد عي�سى.
ح�صل �أحمد علي عون على لقب �أح�سن
العب ونال جائ ��زة �أف�ضل حار�س علي
عي�سى اخلزنة كما �أكمل �إداري الفريق وق ��د مثل الفريق كل م ��ن :احمد عون� ،سعي ��د ،عي�س ��ى حممد عي�س ��ى ،ح�سني
رائ ��د النور بقية اجلوائ ��ز با�ستحقاق عل ��ي عي�س ��ى ،ح�سني عبدالنب ��ي ،علي عبدالل ��ه� ،أحمد عبدالل ��ه ،عبدالرحيم
فتيل ،حممد عبداحل�سن ،ح�سن حممد علي و جا�سم احلايكي.
لقب �أف�ضل �إداري يف البطولة.

�أ .حممود جا�سم

لقد انت�ش���رت يف الآونة الأخرية م�شروبات الطاقة مثل بور هور�س و
ريد بول و باي�س���ن و غريها من املنتجات التي من �ش���انها زيادة معدالت
الطاقة ملا حتتويه من م���واد من�شطة تعمل على حتفيز اجلهاز الع�صبي
مث���ل الكافيني ،ومن املعروف �أن معظم م�شروبات الطاقة يدخل �ضمن
مكوناته���ا م���واد كربوهيدراتية وماء م���ذاب فيه ثاين �أك�سي���د الكربون
وحتتوي عل���ى فيتامينات ومعادن وقد ي�ضاف �إليه���ا مركبات كيميائية
مثل التاورين والأن�سيتول والكافيني والأفيدرا والهرومان و�أع�شاب طبية
مثل جذور اجلن�سينج و اجلوران .
و يتبادر �إىل الذهن بع�ض الأ�سئلة وهي:
هل م�شروبات الطاقة مفيدة ؟
هل لها �آثار جانبية ؟
ما هو البديل ؟
لنجي���ب عل���ى ه���ذه الأ�سئل���ة و نرى هل م���ن اجلدي���ر اال�ستمرار يف
ا�ستهالكها �أو التوقف عن ذلك ؟
ملعرف���ة الإجابة على ال�س�ؤال الأول يجب علين���ا الإجابة على ال�س�ؤال
الث���اين �أوال  ،ل�ن�رى الآثار و التغ�ي�رات الف�سيولوجية الت���ي ت�سببها هذه
امل�شروبات :
ن���رى �أن علب ه���ذه امل�شروبات قد كتب عليه���ا حتذير ملر�ضى القلب
ومر�ض���ى ال�سكر ومر�ضى احل�سا�سية �ضد الكافيني واحلوامل والأطفال
لأن ه���ذه امل�شروب���ات ترف���ع مع���دل نب�ض���ات القلب وترف���ع �ضغط الدم
ومعدالت ال�سكر يف الدم ملا حتتويه على كمية هائلة من اجللوكوز وكمية
هائل���ة من الكافيني الذي يعترب مادة خمدرة ولهذا فان هذه امل�شروبات
قد ت�سبب الإجها�ض للن�ساء احلوامل .
من خالل �إجابتنا على ال�س�ؤال الثاين تت�ضح لنا �إجابة ال�س�ؤال الأول
�إذ �أن ه���ذه امل�شروبات م�ض���رة �أكرث من فائدتها و الدليل على ذلك منع
بيعه���ا يف بع����ض البل���دان مثل كن���دا وا�سرتاليا والرنوي���ج والدمنارك و
ماليزيا وتايلند ،ويف فرن�سا ممنوع بيعها �إال يف ال�صيدليات .
�إذ ًا ما هو البديل ؟
هن���اك م�شروب���ات كثرية م���ن �ش�أنها �إم���داد اجل�س���م بالطاقة التي
يحتاجه���ا بدون �أي �أ�ض���رار �أو �أخطار ومن ه���ذه امل�شروبات على �سبيل
املث���ال ال احل�ص���ر  :م�شروب ماء اجلوز و�ش���راب التمر الهندي و�شراب
قم���ر الدين و غريه���ا من امل�شروبات الطبيعية الت���ي حتتوي على �أمالح
معدنية طبيعية و فيتامينات و ال حتتوي على مواد كيميائية م�ضرة.
والآن �أت���رك لك احلكم �أيها القارئ ..هل �أطفالنا و �شبابنا بحاجة
�إىل هذه امل�شروبات التي ت�شكل خطرا على �صحة ج�سم الإن�سان ؟

الو�سيلة
ثقافية اجتماعية حملية

هيئة الو�سيلة
�إدارة العمل الإ�سالمي
قرية �سماهيج

ً
ون�صرة
مع القر�آن وعي ًا والتزام ًا

لالقرتاحات �أو اال�ستف�سار �أو امل�شاركة
alwaseelah@gmail.com
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المواسم الحسينية
والحاجة إلى التجديدْ
 ميثم علي م�سعود

طلبة الدورة الصيفية في حصة المجاالت

مستعدون للتوصيل  -المشاوير الخاصة

باص  24راكب
للحجز أو االستفسار33875969-39179513 :
هيئة الو�سيلة  -العنوان :مبنى  331ممر � 3515سماهيج  - 235هاتف17472050 :

كيف نقر�أ احل�سني (ع) خارج النطاق املتداول واملعهود ؟ مبعنى القراءة
املتج ِّردة و ال�سابحة يف ف�ضاءات املعرفة والفكر الإن�ساين الوا�سع  .املتحررة من
مق�صرين جتاه ق�ضية احل�سني"ع
كل القيود الإثنية كانت �أوالأيدلوجية ؟ �أل�سنا ّ
" ملّا اختزلنا ُه يف بع�ض الق�ضايا فقط وفقط ؟ �ألي�س احل�سني (ع) ذلك الف�ضاء
املعريف الوا�سع  ،واملدر�سة العظيمة للأجيال ؟  ،ول�سوء تقدير م ّنا ( ربمّ ا ) �أو�صدنا
�أمامه كل النوافذ حتى ال يلج عاملنا ما خال بع�ض الق�ضايا الهام�شية الغري معتدٍّ
بها �أ�ص ًال ؟
�أال نكون بذلك قد �أط ّرنا ُه وقدّمناه عرب و�سائلنا الإعالمية يف املجتمع �ضمن
طر �ضيقة  ،وبذلك �أ�ضعنا �أهدافه النبيلة ومبادئه العظيمة التي ّ�ضحى من �أجلها
�أُ ٍ
؟ �ألي�ست نه�ضة احل�سني "ع " هي نه�ضة �ض ّد التقاليد املغلوطة  ،والأعراف البالية
التي تعنون جاهلية ذلك املجتمع من عدمها ؟ .
خ�ضم ذكريات كربالء  ،هذه املحطات الثقافية
�أ�سئل ٌة نطرحها ونحن يف
ِّ
والفكرية ال�ضخمة ع ّلنا نتز ّود من معينها ال�صايف فلرمبا �إ�ستلهمنا معاين ومبادئ
هذه الذكريات العظيمة مبا ُي�سهم يف رقينا وتقدمنا فكري ًا وثقافي ًا و�إجتماعي ًا ويف
كل جماالتنا احلياتية املُعا�شة .
احل�سني "ع" مدر�سة متكاملة � ،أخالقية  ،دينية  ،تربوية � ،سيا�سية  ،توعوية،
ر�سالية  ،جهادية  ،عبادية  ،فكرية  ،ثقافية� ....إلخ  .مدر�سة تبعث �إ�شعاعاتها
املعرفية عرب الع�صور جي ًال بعد جيل ومل يربح رحمها يف �ضخِّ اجلديد واجلديد،
والأخري هو �أحد العنا�صر الأ�سا�سية خللود هذه الثورة العظمية طوال هذه الأزمان،
وال�س ُّر الكامن وراء �صمودها �أمام �أعا�صري التحريف والتزييف  ،فهل من املنا�سب
وهل من اجلدير بنا عندما ن�أتي �إىل قراءة احل�سني"ع " � ،إىل قراءة كربالء
مبا حتمل ُه هذه الكلمة من �أبعاد ودالالت تكون قراءتنا قراءة عابرة ؟!  ،قراءة
ا�سرت�سلنا فيها و�أخذناها على �أن ّها عادة فقط !!! غري مت ّبحرين يف معانيها وال
ناظرين �إىل ما وراء �سطورها ! وهاهنا مكمنُ اخللل اال�سرتاتيجي الذي وقعنا
فيه جتاه تعاطينا مع ق�ضية احل�سني" ع "  ،ومل نعي �أو ندرك ب�أنّ احل�سني "ع
تلهج بعنفوان
متجد ٌد جتدد الع�صور والأزمان  ،و�أن ق�ضيته ومبادئه الإن�سانية ُ
" ّ
احلياة ُ
وتنب�ض بالوجود وتتوه ُّج يف عطاءاتها �إىل كل الدنيا  ،و�أن ُّه ال ميكن اختزالها
يف ق�ضية امل�أ�ساة �أو البطولة �أو الت�ضحية �أو �أو �..إلخ  ،هي �أبع ُد من �أن تكون حمكومة
وفق �أطر حمددة  ،هي �إن�سانية بالدرجة الأوىل وا َملالك يف ذلك هو يف طابعها
العاملي احل�ضاري الذي ات�س ّمت به وت�أثريها الكبري الذي تركته يف نفو�س و�ضمائر
مثقفي ومفكري وفناين و�سا�سة العامل ب�صرف النظر عن توجهاتهم الدينية �أو
الفكرية �أو الثقافية .
لنقر�أ احل�سني "ع " قراءة ترتقي مب�ستوى وعينا وفكرنا وثقافتنا ال �أن نكون
مراوحني مكاننا بعد انتهاء املوا�سم العا�شورائية  ،وك�أن مل ّمير علينا �شيء ،
ونخرج من الذكرى بخفي حنني مل نتقدم خطوة واحدة للأمام ورمبا العك�س ،
�أنا ال �أق�ص ُد من قراءة كربالئنا يف �أن نركن ك ّل هذا الرتاكم الثقايف والفكري
واملعريف الذي ورثناه من لدن �أجدادنا يف زاوية الن�سيان ونذهب بعيد ًا عن هذا
ال�سياق � ،أنا �أق�صد بتفعيل دور العقل يف التعاطي مع هذه امل�س�ألة �أو تلك بطرح
الأ�سئلة وحتريك النقد للذات واملراجعة الدائمة لكل اخلطوات التي نخطوها يف
طريق التطوير والتنوير كون ُه ال�ضمانة احلقيقية للو�صول للهدف ويف تقومي عجلة
التحديث وتطويرها يف خطاباتنا وموا�سمنا  ،يف قراءة احل�سني(ع) بكل جتلياته
وبكل �أبعاده املعرفية العظيمة  .فهل ندرك ذلك ؟.

www.alwaseelah.org

