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في استطالع أجرته ((الوسيلة))

عن العمل التطوعي في القرية

                �  16صفحة
�أوائــــل

 خا�ص – الو�سيلة

االحتفال بمولد النبي األكرم (ص)
وحفيده اإلمام الصادق (ع)
�أقامت م�ؤ�س�سات القرية (هيئة الو�سيلة ،ونادي �سماهيج ،و�صندوق
�سماهيج اخلريي) �إحتفا ًال مبنا�سبة املولد امليمون للر�سول حممد
بن عبدالله (�ص) وحفيده الإمام جعفر ال�صادق ،و مبنا�سبة مرور
�أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية  و كان االحتفال على مرحلتني ففي الليلة
االوىل وهي ليلة اجلمعة 2009/3/12م �أقامت امل�ؤ�س�سات احتفال
باملنا�سبة  يف م�أمت �سماهيج الكبري.حيث �شارك يف احلفل رئي�س 
املجل�س  الإ�سالمي العلمائي �سماحة ال�سيد جميد امل�شعل بكلمة
�أو�ضح فيها �أبعاد �شخ�صية النبي حممد �صلى الله علية و�آله و�سلم
وكيف �أن هذا النبي هو رحمة للنا�س جميعا   ،كما ت�ضمنت فقرات
احلفل م�شاركة لفرقة الإمام املنتظر (عج) الإن�شادية من املالكية....
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مشروع سن التكليف لبنات الزهراء (ع)

ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ب�ضروبه
امل � �ت � �ع� ��ددة ،اخل � �ي ��ري ،ال ��دي �ن ��ي،
الثقايف ،االجتماعي ،هو من �أنبل
و�أ�سمى الأعمال التي حثن ّا عليها
ديننا الإ��س�لام��ي احلنيف ونادت
ب��ه ال�شرعة الربانية يف املفردات
ال �ق��ر�آن �ي��ة ويف خ �ط��اب �أه ��ل بيت
ال�ع���ص�م��ة (ع)  ،ب�ح�ي��ث �أ�ضحى
املجتمع �أي جمتمع �إن�ساين ُيقا�س
ح �ج��م ت �ق��دم��ه ال �ث �ق��ايف والفكري
والديني بقدر ما يحمله ذلك املجتمع
يف وعيه ويف منظوماته احل�ضارية
من ثقافة التطوع وروحية العطاء
يف ممار�ساته و�أفعاله على �أر�ض
الواقع  ،يف جمتمعنا ال�سماهيجي

�صفحة 5
هنالك م�ؤ�س�سات عريقة د�أبت على
هذا املفهوم وهذه الثقافة منذ فجر
ت�أ�سي�سها  ،ومل ت� ُأل جهد ًا يف م ِّد يد
العون والعطاء بجهدها وجمهودها
وكل �إمكاناتها  ،من قبيل ال�صندوق
اخلريي  ،نادي �سماهيج الثقايف
والريا�ضي  ،هيئة الو�سيلة  ،بنات
ال��زه��راء (ع) ،وامل ��آمت احل�سينية،

وجم�م��ل امل�ؤ�س�سات الأه�ل�ي��ة ذات
اله ِّم امل�شرتك  .يف هذا اال�ستطالع
الذي �أجرته الو�سيلة مع عدة وجوه
اج�ت�م��اع�ي��ة يف ال �ق��ري��ة �س�ألناها
عن انطباعها و �آرائ�ه��ا عن العمل
التطوعي  ،وكيف النهو�ض به �إىل
ماهو �أف�ضل ؟
                   حتقيقات 9-8

الناصر :دافعنا لبناء المشاريع الخيرية

هو خدمة الدين ومذهب أهل البيت (ع)

انطالقا من القول امل�أثور " خري النا�س �أنفعهم
للنا�س "  ،وجت�سيدا للآية الكرمية ( ومن يعظم
�شعائر الله ف�إنها من تقوى القلوب) �سعى ال�سيد
احمد ال�سيد جواد ال�سيد نا�صرالنا�صر من دولة
الكويت ال�شقيقة للم�ساهمة يف امل�شاريع اخلريية
رغبة يف ر�ضا الله تعاىل  ،و�شفاعة �أهل البيت (ع)
فهلموا ملتابعة هذا اللقاء ال�شيق معه ...
                                                          لقاء العدد 6

املنرب احل�سيني

�صفحة 11
غ�سيل الأموال

�صفحة 13
�سيف اجلنمه

بعد غياب( ..صحچوم الحياح) تعود من جديد
� إعداد :حممد حم�سن احلايكي
حوار :عبا�س بوهاين
مركز دار الزهراء (ع) عبارة عن م�ؤ�س�سة �إ�سالمية ن�سائية
مبنطقة �سماهيج تتوىل تنفيذ العديد من امل�شاريع والربامج الدينية
واالجتماعية لبنات ون�ساء املنطقة ومن �أه��م م�شاريعها   م�شروع
التكليف ال�سنوي للفتيات والذي يقام بالتعاون مع املجل�س الإ�سالمي
العلمائي.
وقد كانت �إنطالقة بنات الزهراء (ع) يف �إقامة دورة التكليف منذ
العام 2000م..
                      حـــواء 10
  

التقيناه ��م هن ��اك ،جمموع ��ة قررت ا�سرتج ��اع املا�ضي
عرب بوابة الألع ��اب ال�شعبية ..و�أين ..هناك ،يف �ساحة
الن ��ادي الكب�ي�رة ..يجتمع ��ون ع�ص ��ر كل جمع ��ة �إحيا ًء
لرب ��اط وثي ��ق لتل ��ذذ ح�ل�اوة الذكري ��ات ..غ�ي�ر �آبه�ي�ن
بحداث ��ة الزم ��ان وتطورات ��ه ..فق ��ط يف تل ��ك ال�ساع ��ة
الع�صري ��ة ،يتنا�سون هموم احلياة ،ويحملون عبق ًا من
�أكوام الر�صا�ص التي يرجع تاريخها �إىل ال�سبعينيات
يف �سماهيج ،ك�أنها مالذ املتعة الأخرية لديهم.
                                     الريا�ضية 14
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يونيو  - 2009جمادى الثانية 1430هـ

االحتفال بمولد النبي األكرم (ص) وحفيده اإلمام الصادق (ع)
�أقام���ت م�ؤ�س�س���ات القري���ة (هيئ���ة الو�سيل���ة،
ونادي �سماهي���ج ،و�صن���دوق �سماهيج اخلريي)
�إحتفا ًال مبنا�سبة املولد امليمون للر�سول حممد بن
عبدالل���ه (�ص) وحفيده الإم���ام جعفر ال�صادق ،و
مبنا�سب���ة مرور �أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية  و كان
االحتف���ال على مرحلتني فف���ي الليلة االوىل وهي
ليل���ة اجلمع���ة 2009/3/12م �أقام���ت امل�ؤ�س�سات
احتف���ال باملنا�سب���ة  يف م����أمت �سماهي���ج الكب�ي�ر.
حيث �شارك يف احلف���ل رئي�س املجل�س الإ�سالمي
العلمائ���ي �سماح���ة ال�سي���د جمي���د امل�شع���ل بكلمة
�أو�ض���ح فيها �أبع���اد �شخ�صية النب���ي حممد �صلى

الل���ه علي���ة و�آل���ه و�سلم وكي���ف �أن ه���ذا النبي هو و�سلم ويف خت���ام احلفل ّ
تف�ضل احل�ضور بتناول
رحم���ة للنا�س جميعا   ،كما ت�ضمنت فقرات احلفل وجبة ع�شاء بهذه املنا�سبة العطرة.
م�شارك���ة لفرقة الإمام املنتظر (عج) الإن�شادية من
املالكية وقد كان���ت بحق من �أروع االنا�شيد معنى
ح�ضور مميز يف املهرجان امل�سرحي
و�أحلان ًا �شدت احل�ضور  ،ومن ثم كانت لنا فر�صة
لال�ستمت���اع بالكلمة وال�شعر اجلميل ومع الأ�ستاذ
�أم���ا املرحل���ة الثاني���ة فكان���ت عب���ارة ع���ن
علي مرهون الذي �ألقى ق�صيدة باملنا�سبة ،و�أخريا مهرجان م�سرحي بهذه املنا�سبة وقد �أقيم يف
كان م�س���ك اخلت���ام ومع امل�ل�ا املت�ألق امل�ل�ا اليا�س  ال�ساحة املقابلة ملركز الدي���ر ال�صحي ليلة ال�سبت
امل���رزوق ال���ذي �شن���ف �آذان احل�ض���ور ب�صوت���ه   2009/3/20ولقد كان احل�ضور مميز ًا وخا�صة
ال�شج���ي وهو يقر�أ اجللوات وي�أتي بقراءة املولد م���ن الن�ساء حيث بد�أ الإحتف���ال بتالوة عطرة من
امليم���ون للنب���ي حممد �صل���ى الله علي���ه وعلى �آله الذكر احلكيم للقارئ ح�سني على �أبوعبا�س ،تالها

تكريم طلبة الدورة القرآنية السادسة

جو من البهجة
يف ليلة اجلمعة املوافق 2009/5/21م   .ويف ٍ
وال�سرور� ،أقامت الهيئة حفل تكرمي طلبة الدورة القر�آنية
ال�ساد�سة   ,وكانت افتتاحية احلفل تالوة لأربعة من طالب
الدورة لآيات من القر�آن الكرمي ،وبعدها تف�ضل ع�ضو املجل�س 
الإ�سالمي العلمائي ال�شيخ ر�ضي القفا�ص ،ب�إلقاء كلمة احلفل
التي كانت فيها ر�سالتان ،الأوىل موجهة لأولياء الأمور وما
يجب عليهم جتاه �أبنائهم واجتاه الله �سبحانه وتعاىل يف
والثانية للطلبة وما يجب عليهم من االهتمام بالقر�آن الكرمي
من جميع النواحي من تف�سري وجتويد وكل علوم تنبع من

القر�آن ال�شريف .ثم �ألقى الطالب �أحمد حممد عبدعلي كلمة
نيابة عن �إخوانه الطلبة بينّ فيها �شكره وتقديره للمعلمني
على ح�سن �إدارتهم لهذه الدورة بامتياز و�أو�ضح ا�ستفادته
العميقة من الدورة ،ثم كانت هناك وقفة لتكرمي الأخ علي عبد
الكرمي مبنا�سبة ح�صوله على املركز الأول -يف م�سابقة الذكر
احلكيم العا�شرة -يف حفظ جزئي ع ّم وتبارك.
ويف نهاية احلفل قام ال�شيخ ر�ضي القفا�ص وال�شيخ �أحمد
فرج بتوزيع الهدايا على الطلبة والتقاط ال�صور التذكارية
معهم.

م�شاركة لفرقة الر�سالة املحمدية من �سرتة ،والتي
دارت حول احلياة ال�صعبة والظلم الذي يتعر�ض 
ل���ه االن�سان ب�شتى �صوره بع���د ذلك �أتى دور فرقة
الفج���ر من املنام���ة ،والتي كانت ممي���زة جدا وقد
كان���ت م�سرحي���ة كان الرمز فيه���ا حا�ضرا اال وهو
الوحدة الوطنية من خ�ل�ال بل�سم و�شامبو اللتني
مثلتا رمز للحالة البحريني���ة مبكوناتها الطائفية
واملذهبي���ة وكيفي���ة املحافظ���ة عل���ى ه���ذا الكي���ان
الوحدوي بعد ذلك اتت فرق���ة الو�سيلة امل�سرحية
والتي حتدثت عن ال�ضياع يف الدنيا والآخرة.

مسجد السيدة زينب (ع) يحتضن اإلحتفال

بمولد السيد زينب (ع)

مبنا�سبة مولد ال�سيد زينب احلوراء عليها ال�سالم� ،أقامت هيئة الو�سيلة �إحتفا ًال
بهذه املنا�سبة العطرة ليلة الأحد 2009/5/2م يف م�سجد ال�سيدة زينب (ع) .
وقد بد�أ االحتفال بتالوة عطرة من �آيات الذكر احلكيم للقارئ ح�سن باقر احلايكي
ومن ثم كلمة املنا�سبة لف�ضيلة ال�شيخ عي�سى امل�ؤمن والتي �أو�ضح فيها معنى
كلمة زينب وهي زين لأبيها ومن ثم ركز على كيفية اال�ستفادة من نهج احلوراء
عليها ال�سالم فهي متثل �أمنوذج للن�ساء ب�شكل خا�ص وللعامل �أجمع ب�شكل عام  ,
بعد ذلك �أتى دور ال�شعر وان�سياب الكلمات مع ال�شاعر املبدع علي ال�سالطنة بعد
ذلك �أتى دور االحلان الوالئية مع فرقة �أمل العامل وبعد ذلك �أحتفنا االخ احلاج
حممد عي�سى ال�سماهيجي وابنه املبدع �صادق باجللوات واالهازيج و�أخريا قامت
الهيئة بتكرمي بع�ض  الطلبة املتميزين من طابة التعليم الديني مبركز ال�سيدة
زينب (ع)  .
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الوسيلة والجمعية الحسينية تزوران الرادود صالح المؤمن
�ضم���ن براجمه���ا و�أهدافها للتوا�ص���ل مع خدمة
�أه���ل البي���ت عليه���م ال�س�ل�ام قام وف���د م َث���ل كل من
هيئ���ة الو�سيل���ة واجلمعية احل�سيني���ة بزيارة اىل
خ���ادم �أهل البيت (ع) الرادود واملن�شد املتميز الأخ
�صال���ح امل�ؤمن يف منزله الكائ���ن يف مدينة �سيهات
باململكة العربية ال�سعودي���ة وذلك يف يوم اجلمعة
املواف���ق 2009/4/24م  ,وق���د رحً ب االخ الرادود
�صالح امل�ؤمن بالوفد حيث ا�ستقبل الرادود و�أبوه
و�إخوان���ه الوفد وق���د دار حديث ح���ول حمبة �أهل
البيت (ع) وماميثله �أهل البيت بالن�سبة ل�شيعتهم،
و�ض���رورة التم�سك مببادئهم ونقل هذه املبادئ من
جي���ل �إىل جيل ،بعد ذلك حت���دث الرادود �صالح عن
�آخ���ر اعمال���ه خلدمة �أه���ل البيت وه���و االنتهاء من
اال�ص���دار املمي���ز (ب�سم���ة) وهو عبارة ع���ن �أنا�شيد
واهازي���ج يف حمبته���م عليهم ال�س�ل�ام ,ومن جهته

حتدث الوفد عن االعمال التي تقدمها هيئة الو�سيلة
واجلمعي���ة احل�سينية يف هذا املجال و�أن حب الآل
منغر����س يف كل فرد من  قري���ة �سماهيج  وقد �شكر
الوفد ال���رادود �صالح امل�ؤمن عل���ى م�شاركته لقرية
�سماهي���ج يف احياء وفاة الإمام ال�صادق (ع) وقدم
الوف���د درع��� ًا تذكاري ًا و�شه���ادة تقدي���ر با�سم جميع
م�ؤ�س�س���ات القري���ة �شكرا منها وعرفان��� ًا وت�شجيع ًا
خل���دام اه���ل البي���ت (ع) ومن جهت���ه قدم ال���رادود
�صال���ح امل�ؤمن ت���ذكار ًا للوفد وهو عب���ارة عن �آخر
ا�صدارات���ه وهو ا�ص���دار ( ب�سمه ) ,ه���ذا وقد وعد
ال���رادود واملن�ش���د االخ العزي���ز �صال���ح امل�ؤم���ن
مب�شاركة قرية �سماهيج يف احتفالهم مبولد االمام
احل�س�ي�ن (ع) الق���ادم ويف نهاية اللق���اء �شكر الوفد
ال���رادود وعائلته على ح�سن اال�ستقبال ودعوه لرد
الزيارة يف القريب العاجل.

الوالد

�أ�سم املولود /املولوده

ابراهيم حممد عبدالله احلمد

حممد

مو�سى جعفر حممد املعلم

جعفر

ناجي جمعة حممد �سلمان

حممد

عبا�س علي �سبت

جنات

ناجح حممد �سلمان

ح�سن

�صالح عبدالر�ضا املعباد

رفيف

منذر ح�سن علي �آل حبيب

فاطمة

طيب حممدح�سن

حممد

علي ح�سني عبدالله املطوع

مرمي

مالك عبدالله �شم�سان

قا�سم

نور الدين علي النور

حممد

يو�سف عبدال�شهيد خرفو�ش

رما�س

يا�سر عبدال�شهيد خرفو�ش

مالك

ح�سني عبدالله يو�سف

دانيال

طلبة الدورة القرآنية في السعودية
يف �سعيها لتطوير الربامج الرتفيهية التي ُت َقدَّم لطلبة الدورة
القر�آنية ،قامت هيئة الو�سيلة بتنظيم رحلة لطلبة املرحلة الثانية
والثالثة  -من �صف الرابع الإبتدائي �إيل الأول الإعدادي مع طلبة
املجموعة املتميزة � -إىل اململكة العربية ال�سعودية (الدمام) بالتعاون مع
حملة املقداد ،والتي انطلقت يف �صباح اجلمعة املوافق 2009/4/24م.
وقد ا�ستمتع الطلبة بهذه الرحلة �أ�شد اال�ستماع حيث حر�صوا على
جتربة جميع االلعاب املتوفرة يف حديقة االلعاب كما زاروا حديقة
احليوان الواقعة يف مدينة الدمام وتعترب هذه من اخلطوات املتميزة
يف جمال الرتفيه الذي تعدة الهيئة للطلبة وقد �أثنى �أولياء االمور على
هكذا خطوات ومتنوا للهيئة املزيد من اخلطوات املتميزة.

الوسيلة وبنات الزهراء يقيمان مضيف السيدة زينب (ع)

يف جو �ساده الفرح والغبطة وعلى وقع
االنا�شيد الوالئية �أقامت   كل من هيئة الو�سيلة
وبنات الزهراء (ع)  ،م�ضيف ًا مبنا�سبة مولد
ال�سيدة زينب عليها ال�سالم وذلك يف ليلة ال�سبت
 2009/5/1وقد ا�شتمل امل�ضيف على عدة �أنواع
من امل�أكوالت املحلية والتي كان لبنات الزهراء

دورا كبريا يف �صنعها هذا وقد ا�ستمتع احل�ضور
بهذه املائدة والتي تنوعت بني الرجال وال�صغار
وحتى االجانب من الهنود والبنغال قد حر�صوا
على التزود من هذه املائدة ,ويعربهذا امل�ضيف عن
احلب الكبري ل�صاحبة املنا�سبة وكيف ال وهي زينب
عليها ال�سالم وكفى.
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ذكريات

ِسيف ََ
الج َنمه
 بقلم -علي �أحمد م�سعود
ت�ضامن ًا مع املطالبني بوقف ردم ال�سواحل  ,يكون حديثنا عن ِ(�سيف) �أو ِ(�سيفة)
(اجلنم ��ه) املمت ��د بني ب�ستاين "ن�صـُر " ً و "ريـّا" ,حي ��ث تلتقي �سمـاهيج بالدير ,وهو
م ��ا كان �ساح ًال ل�شم ��ال القرية ,وهي حماولة ال�ستذكار تلك الأمكن ��ه الغابرة و�أُنا�سها
املا�ضني  .وقدكان ذلك ال�ساحل من النظافة مبكان  ,حيث ميكن للإن�سان اجللو�س �أو
الإ�ستلقاء على رماله النظيفه دون اخلوف من �أن تت�سخ ثيابه .
خلف هذا ال�سيف اجلميل كانت توجد غابة من النخيل تختفي فيها (دار يو�سف)
وبع�ض بيوت ال�سعف التي (يظعن) فيها البع�ض �صيف ًا  ,طلب ًا لـ "النفاهه" بالقرب من
البح ��ر  ,كبي ��ت املرحوم عبدالله حممد بن حمـّود  ,وكانت زوجته املرحومه "بت علي"
تفر�ش الأر�ض برمال ال�ساحل لت�ضع عليها "�شـَ َربات املاء" فملوحة الرمل متنع النمل
من �أن يدبو عليها .
واحلديث عن ِ(�سيف اجلنمة) ي�ستدعي احلديث عن النا�س الذين كانوا يرتادونه
لال�سرتخ ��اء  .ف�إ�ضاف ��ة �إلين ��ا نحن �شباب فريق ��ي (العايل واجلنم ��ه) ي�أتي جمموعة من
�شب ��اب �سماهي ��ج ممن كون ��وا �صداقات مع �أه ��ل (اجلنمه) كاملرح ��وم من�صور عبدالله
حمم ��د ال ��ذي �إفتتح دكان ًا يف بيت ��ه �أ�صبح جمل�س� � ًا ي�ستقبل فيه الأ�صدق ��اء ,منهم باقر
ال�سي ��د ج ��واد و�أحم ��د ال�صائ ��م  ,وعطيه �صال ��ح  ,و�آخ ��رون الحت�ض ��رين �أ�سما�ؤهم .
ولل�سي ��د باق ��ر عالقة خا�ص ��ة باملرحوم عبدالله عي�سى عبا�س تق ��وم على ما ي�شبه عملية
تب ��ادل الأف ��كار ! �إذ يطل ��ق الأول طرف ��ة �أو تعليق� � ًا فيتناوله ��ا الثاين ب�إ�سلوب ��ه ال�ساخر
لي�ضي ��ف �إليه ��ا حرف� � ًا �أو كلمة ثم يطلقها م ��ن جديد  ,,مما ي�ضفي عل ��ى اجلل�سات جو ًا
من الفكاهة واملرح .
وم ��ن الدي ��ر ي�أتي �أفراد عدي ��دون ً� ,أبرزهم الأخوان املرحوم ��ان �أحمد النهام (�أبو
�إهني ��دي) وعي�سى النهام واملرحوم حجي عبدالل ��ه ال�سناب�سي ,وال�سيد بدر ,و�سلمان
عي�سى و�آخرون  ,وكان نقا�شهم ي�شتد  ,فهم بني م�ؤيد للغرب وم�ؤيد لل�شرق ,و �أتذكر
جي ��د ًا �إن ��ه  -عن ��د �إحتدام النقا�ش – كان بع�ضهم يك ��رر نطق كلمة الدوالر خمت�صرة
هكذا (ال ُدلر  ,ال ُدلر  ,ال ُدلـر)!
و تكتم ��ل ال�ص ��ورة باحلدي ��ث ع ��ن املرحوم كنن بن عل ��ي ,فبيته عل ��ى (فلتة حجر)
م ��ن ال�ساح ��ل .وكان تل ��ك الفرتة ال يعمل  ,ب ��ل يعتا�ش على ما يجنيه م ��ن �صيد ال�سمك
 ,بو�ض ��ع اخلي ��وط يف (البط ��ح) ل� �ـ (لِ�سبيطيـّ ��ه) �أو بـ ( تِ ّقري ) احلظ ��ور الربيـّه  ,وكان
ح�س ��ن الني ��ة  ,يرى � ّإن للحظرة �سبعة �أرزاق ! ول ��ه يف ذلك طرائف مع جارنا املرحوم
احل ��اج يو�س ��ف الف ��والذ ال ��ذي (يت�ض ّم ��ن ) حظرة (اخلي ��ط) ولذلك فه ��و ال يوافقه ذلك
ال ��ر�أي ! وكن ��ا ن�ستمت ��ع ب�شرب �شاي ��ه احللو (اخل ��ادر) املغلي على اخل�ش ��ب ,ون�ستمع
لذكرياته يف (�إعريبيا) و (را�س م�شعاب) مع البدوان والإمريكان .وقد �إعتاد �أن يختم
�أحاديثه بامثال وحكم من �إخرتاعه  ,وقد تناقلها النا�س عنه مثل ( فِ لو�سك ) و (�أخويي
زندي) و (�أودامك يا ها الإن�سان �إبجم ؟) وغريها ,يعرفها جيد ًا (�إبن عمنا) علي ح�سن
من�صور و (�إبن عمه) يو�سف احللي.
ومل تك ��ن جم ��اورة مقربة الدير املوح�شه  ,ومارواه بع�ضهم  -ممن كانوا يعربون
لي�ل�اً ب�ي�ن القريتني  -عن م�صادف ��ة �أنا�س يقفون لهم باملق�ب�رة لينهوهم عن املرور حتى
ال ي�شغلوه ��م ع ��ن عب ��ادة ربهم ! مل تكن لتمنع ال�شباب م ��ن �أن (يتعتموا) على ال�سيف
قبل �أن يخلدوا للنوم الهاينء على الرمل البارد! الذي تعكره دودة �صغرية ,تل�سع ثم
تتك ��ور كح�ص ��اة ال ميك ��ن متييزها عن بقي ��ة احل�صى ! وكنا نحتال عليه ��ا بالنوم على
(الوزره) التي تف�صل بني �أج�سامنا و الأر�ض !
قب ��ل م� � ّدة �شاه ��دت برناجم� � ًا عن �إح ��دى اجلزر ,وكان ��ت ال�سواحل نظيف ��ة جميلة
كنظافة وجمال هذا ال�ساحل قبل �أربعني عام ًا ,فوقع نظري على حيوان بحري �شبيه بـ
(ال�شرجب) له (ع�ضع�ض) واحد  ,فعادت بي الذاكرة �إىل �ساحلنا هذا  ,وتذكرت (�أبو
�إ�سك�ي�ن) ال ��ذي كنا نطارده على �سيفة اجلنم ��ة فيهرب �إىل داخل جحره  ,وقد �إنقر�ض
ه ��ذا الكائ ��ن كم ��ا �إنقر�ض غريه من الأحياء البحري ��ة  ,,ومل يتبق لنا يف هذه اجلزيرة
�سوى رجاء رحمة الله .
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مجلة عين العودة
تعد م���ن �أقدم الأن�شط���ة الثقافية التي
متي���زت يف الواق���ع االجتماع���ي للقري���ة
ب�ش���كل ع���ام ون���ادي �سماهب���ج ب�ش���كل
خا����ص ,وه���ي جترب���ة فريدة م���ن نوعها
يف تل���ك الفرتة حت�سب يف جمموع العمل
ال�صحايف لأبناء �سماهيج .
ت�أ�س�ست املجل���ة احلائطيه يف بدايات
ع���ام  1976ع���ن طري���ق جلن���ة الثقاف���ة
وامل�سرح بن���ادي �سماهيج وتولت رئا�سة
حتريره���ا جماع���ة ال�صحاف���ة بالن���ادي
,واملجلة حتم���ل ا�سم (عني العودة) ن�سبة
اىل الع�ي�ن ال�شه�ي�رة التي تق���ع يف �شمال
�ش���رق �سماهي���ج وت�صدر�أ�سبوعي��� ًا م�ساء
كل ي���وم خمي����س ويف بع����ض الأحي���ان
ت�صدر �شهري ًا ويرافق ا�صدارها يف بع�ض 
املوا�سم ملح���ق ريا�ضي خا�ص ,ا�ستمرت
يف ال�صدورلف�ت�رة زمنية طويل���ة اىل �أن
احتجبت يف نهاية الثمانينيات من القرن
املا�ضي ,ويف �أ�شهر ابريل ومايو ويونيو
من عام  1993عاودت مرة �أخرى بالظهور
ولك���ن هذه امل���رة بحلة �أخ���رى على �شكل
ورق���ي بعد ان كانت لف�ت�رة طويلة ت�صدر
حائطي ًا اال انها مل ت�ستمر بعد �آخر عدد لها
م���ن �شهر يوليو من العام ذاته وانحجبت
عن الظهور وذلك لأ�سباب �إدارية .
كان اله���دف الرئي�س���ي م���ن ان�شائه���ا

ن�ش���ر الثقاف���ة والتوثيق ل�ش����ؤون القرية
والن���ادي وه���ي جمل���ة اجتماعي���ه حمليه
عم���ل عليه���ا العديد م���ن ال�شب���اب الواعي
والطم���وح و�ضم���ت �أقالم ثقافي���ة راقية  ,
و�أه���م مامييزها �أنها كان���ت تعتمد ب�شكل
ذات���ي م���ن قب���ل �أ�س���رة التحرير,وتعتمد
�أغلب مواده���ا على �أخب���ار القرية �إ�ضافة
اىل املقاالت والتقارير اخلربية واملقابلة
والر�س���م الكاريكات���وري اله���ادف والتي
جعل���ت الكثري من املتابعني له���ا من �أبناء

القري���ة تب���دوا عليه���م حال���ه م���ن الرتقب
وال�شغف وال�س�ؤال عن وقت �صدورها.
وم���ن الآثار الإيجابيه له���ا �أنها خلقت
ّجو ًا م�شجع ًا للكتابة والتوثيق يف العمل
ال�صحف���ي ويظه���ر ذلك من خ�ل�ال �صدور
جمالت حائطي���ة �أخرى كمجلة (الرباعم)
يف الف�ت�رة ماب�ي�ن   ,1981-1980
و(امل�ص���ور الريا�ض���ي) يف �أوا�س���ط
الثمانينيات وتوالت حماوالت  مو�سميه
�أخرى.

سماهيج كما يصفها الشيخ التاجر
ال���ع���دي���د م����ن ال���ك���ت���اب وامل���ح���دث�ي�ن 
وامل�����ؤرخ��ي�ن الأع��ل��ام حت���دث���وا وذك����روا
م�سمى �سماهيج يف م�ؤلفاتهم ومدوناتهم
التاريخية   ,كما ان ا�سم �سماهيج جاء
يف العديد من الكتابات املحلية والعربية
والأجنبيه  ,ولعل واحدة من هذه امل�ؤلفات
املحليه القليلة والفريدة النوع التي ت�صف
�أرخبيل البحرين يف حالته اجلغرافيه
واالق��ت�����ص��ادي��ه وال�سيا�سيه يف ت�سل�سل
زمني �سابق للبحاثة وامل���ؤرخ البحريني
املرحوم ال�شيخ حممد علي التاجر حتت
عنوان (عقدالآل يف تاريخ �أوال ) والتي
قامت ب��ا���ص��داره ون�شره يف ع��ام 1994
م�ؤ�س�سة الأيام للطباعة والن�شرومن اعداد
وت��ق��دمي ابراهيم ب�شمي   ,وفيه يتحدث
ال�����ش��ي��خ ال��ت��اج��ر يف م�����ش��اه��دات��ه الح��دى
املواد اجلغرافيه الإجتماعيه التي دونها
عن �سماهيج وتوابعها (جزيرة املحرق
احل��ال��ي��ه) وي�صف �أح��ي��اء (اجل��ن��م��ة ,ريا
,احل��ل��ة) ح��ي��ث ينقل ال��ت��اج��ر ع��ن بع�ض 

امل�����ص��ادروامل��ع��اج��م �أن منطقة
�سماهيج يف ال�ساحل ال�شرقي
وكانت اح��دى امل��دن الكبار يف
قدمي الزمان وهي جزيرة يف
البحريف ا�شارته اىل �سماهيج
التاريخية ق��دمي�� ًا.ويف مقام
�آخ���ر ينقل ال��ت��اج��ر�أن �أر�ض 
���س��م��اه��ي��ج ذات ب�ساتني
با�سقة وم��ي��اه ج��اري��ه وان
�أهلها فالحون وغوا�صون
و�صيادو �سمك .
ومن جانب �آخر ين�سب
ال���ت���اج���ر �أح�����د العلماء
الأج�لاء ل�سماهيج وهو
امل���ح���دث ال�سماهيجي
ال�شيخ عبدالله بن �صالح
(ت 1135ه��ـ) �صاحب الت�صانيف املفيده
وال�صحيفة العلوية .
كما تخلل و�صفه ل�سماهيج عن طريق
الإ�ست�شهاد ب�أبيات �شعرية متنوعة ل�شعراء

ت���غ���ن���وا
ً
وو�صفوا جزيرة �سماهيج قدميا ومن ذلك
بيت من ال�شعر لل�شاعر �أب��ود�ؤاد الأيادي
(واذا ادب��رت تقول ق�صور  من �سماهيج
فوقها �آكام) .
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كان زمان

الباب العود

�أوائل
اح���دى ال�شخ�صي���ات الن�سوي���ه البارزة
عل���ى امل�ست���وى القري���ة حتى نهاي���ة القرن
املا�ضي  ,واح���دى �أهم الرائدات يف العمل
الديني واالجتماعي  ,عرفت بال�شريفة فهي
من الفا�ض�ل�ات املربيات وخطيبة ح�سينية
بارعة وامر�أة جليلة القدروحافظه للقر�آن
الك���رمي  ,بلغ���ت يف توا�ضعه���ا وخدماته���ا
اجلليل���ة احرتام وتقدي���ر اجلميع ,حتظى
بهيبة يف النفو�س ملقامه���ا الرفيع والفريد
من نوعه.
من مواليد �سماهيج لعام 1912م ن�ش�أت
وترع���رت ال�س���رة مو�سوية ينح���در ن�سلها
م���ن ن�سل الإمام الكاظ���م (ع) ,تتلمذت على
ي���دي والدته���ا املربية والفا�ضل���ة املعروفة
باملعلم���ة ال�سي���ده ها�شمي���ة ال�سي���د عمران
ال�سي���د عل���ي (رح) حي���ث حفظ���ت الق���ر�آن
الكرمي والتعاليم العبادية على يديها ومن

زوايــــــــا
 بقلم-جعفريتيم

الوسيلة  ....نظرة تاريخية

من �أر�شيف ح�سني �إبراهيم ح�سن

يعت��ب�ر من �أ�شهر املعامل البحرية الب����ارزة يف �ساحل �سماهيج  
,ويع����ده املهتم����ون بال��ت�راث من املع����امل احل�ضاري����ة القدمية
الت����ي برع فيها الأقدم����ون يف الفن والهند�س����ه ,وللباب العود
ق�صة حي����اة وكفاح من حيث الفك����رة والتفعيل وقد عمل عليه
الأول����ون يف نحت����ه وق�ص����ه من����ذ قدمي الزم����ان لال�ستف����اد منه
 ,وه����و عب����ارة عن مع��ب�ر بح����ري ي�ستخدمه البح����ارة للمرور
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والتنقل والإبحار م����ن واىل ال�ساحل ,وعرف ب�شكله الطويل
املتعرج بكرثة املنحنيات من الأعلى اىل الأ�سفل وتبد�أ نقطته
العلي����ا م����ن البندر(ريا) بعمق مائ����ه ويلتقي بالب����اب ال�صغري
وي�صب يف الغليل اىل �أن ينخف�ض مائه ,تعر�ض الباب العود
قب����ل �أع����وام قالئل مثل باق����ي املعامل البحري����ة الأخرى للطمر
حتت االنقا�ض .

للمت�أمل يف فل�سفة وجود العمل اال�سالمي بقرية �سماهيج يجد
امل�ؤ�س�سات الفاعلة خ�صو�ص ًا هيئة الو�سيلة حقيقة اجتماعية وتاريخية
وا�ضحة وقائمة من خالل عدت عوامل �أهمها (الزمن  ,اال�شخا�ص ,
الفكر ,املجتمع) كل هذه العوامل �ساعدت يف تهيئة ون�ضوج الفكرة
وتفعيلها على �أر�ض الواقع  ,ورمبا اليدرك الكثري منا فل�سفة ذلك على
�أن املا�ضني من ال�سلف ال�صالح من �أجدادنا و�آبائنا وبقية النخبة العاملة
قد �أ�س�سوا هذا ال�صرح ب�شكل غري مبا�شر ملا قاموا به من جهد كبري
وت�ضحيات عظيمة �أدى اىل تكوين �شيء ي�سمى (هيئة الو�سيلة) وذلك
يف بدايات عام 2005م .
ومن الطبيعي القول �إن تراث وفكر املخل�صني يف فرتة ثمانينيات
القرن املا�ضي هي نتيجة �أ�سا�سية لتبلور تنظيم الو�سيلة وهو مايعني
ا�ستمرارية هذا الفكر احلركي امل�ستنري للعمل الإ�سالمي بالقرية اىل
الأف�ضل .
و�إن نظرة واحدة لثمار عمل الو�سيلة وانتاجاتها على االر�ض يعني
�إدراكنا للجهود املخل�صة ولت�ضحيات املخل�صني الأوائل  ,وان اال�ستمرارية
يف تنظيم الأمر والعطاء يعني متجيد وتخليد ذكرى املربينَ الأفا�ضل من
�آبائنا املا�ضني رحمهم اهلل تعاىل .
ولذلك ونحن على اعتاب دورة انتخابية ثالثة وجديدة من دورات
هيئة الو�سيلة املمثلة للعمل اال�سالمي بالقرية علينا �أن نحر�ص على تقوية
هذه امل�ؤ�س�سة يف توجهها الديني واالجتماعي العام بالدعم وامل�ساندة كما
كان العاملون االوائل من �آبائنا يتطلعون اىل التنظيم االجتماعي من
�أجل رقي جمتمعهم ملا فيه اخلري وال�صالح .
zawaya74@gmail.com

شريفة سيد علوي سيد ابراهيم
ث���م درج���ت يف تعل���م اخلطاب���ة احل�سينية
والن�سخ���ة و�سلك���ت ال�شريف���ة يف ذلك �أثر
والدته���ا يف التوا�ضع وااللت���زام والتعليم
والرتبية لنا�شئ���ات القرية حيث يرجع لها
الف�ض���ل يف الوع���ي الدين���ي واالجتماعي
لن�س���اء القرية كما تخرج على يديها العديد
م���ن مثقف���ات و�شاب���ات القري���ة وت�أث���رن
بتعاليمه���ا والتزامه���ا الدين���ي والأخالقي
يف تعليمه���ن ال�صالة والق���ر�آن واخلطابة
والن�سخ���ة وطريق���ة احلدي���ث الفخ���ري
والآداب اال�سالمية .
(ع) ومب�أمت���ه وذل���ك يف ا�شرافه���ا علي���ه
ا�شته���رت بالق���راءة احل�سيني���ة يف من���ذ رحي���ل والدته���ا يف 1968م وبنائه���ا
عا�شوراء ووفيات �أهل البيت (ع)وكان لها امل����أمت م���رة �آخ���رى يف ع���ام 1989م بع���د
دور كب�ي�ر يف احيائها املنا�سبات يف معظم جهود حثيثه من قبله���ا ومب�ساعدة ثلة من
امل�آمت الن�سوية يف القري���ة خ�صو�ص ًا م�أمت امل�ؤمنني .
عل���وي (ال�شريفة) حالي ًا ال���ذي ت�أ�س�س يف
اما على ال�صعيد االجتماعي فقد حظيت
ارتباط ٌ
ٌ
اخلم�سينيات  ,لها
وثيق باحل�سني ال�شريفة مبحبة خا�صة لدى اجلميع ن�سا ًء

ورجاال وذلك ل�شخ�صيته���ا الفذه والقريبة
لديه���م وكان���ت الن�س���وة كث�ي�ر ًا مايذه�ب�ن
لزيارته���ا وال�س�ل�ام عليه���ا وا�ست�شارته���ا
وطل���ب اال�ستخ���ارة والبح���ث يف ح���ل
م�شاكله���ن وعوائقهن االجتماعية وكل ذلك
مل���ا لها من جاللة قدر يف قلوب النا�س  ,كما
كانت ت�ساع���د املحتاج�ي�ن والأيتام وتعود
املر�ضى  ,كان���ت حمافظة على اقامة �صالة
الليل وال�صلوات امل�ستحبة وكثري ًا ماتقر�أ
الق���ر�آن الكرمي وتدعو للم�ؤمني وامل�ؤمنات
يف �صلواتها وخلواتها مع الله عز وجل .
كان���ت ال�شريف���ة مبعي���ة جمموع���ة
م���ن الن�س���اء املحيط���ة به���ا تقم���ن باحي���اء
املنا�سبات اال�سالمي���ة ومواليد �أهل البيت
(ع) وتقي���م �صل���وات االعي���اد وال�صلوات
امل�ستحب���ة وكذل���ك يف لي���ايل اجلمع���ات
حتييه���ا بقراءة دع���اء كميل كم���ا يف ليايل

�شه���ر رم�ضان يف كل ليلة تق���ر�أ فيه القر�آن
واالدعية امل�أثورة.
حافظ���ت ال�شريف���ة عل���ى ت���راث والدتها
يف كل �ش���يء وم���ن ذل���ك اقامته���ا �سنوي��� ًا
لذكرى ي���وم ان�شقاق القم���ر جمل�س ًا خا�ص ًا
به���ذه املنا�سبة تق���ر�أ فيه الق�ص���ة والأدعية
وبعد ذلك اك���رام ال�ضيوف وال���ذي ا�شتهر
عن���د الن�ساء با(ال�ش���راج)  ,ق�ضت ال�شريفة
حياتها الأخرية يف امل�أمت و�أو�صت ب�أهمية
احلفاظ عليه م���ن اجلانب الإداري واملايل
والر�سايل .
لل�شريفة م���ن الأوالد ح�سن ومن البنات
خاتون وحمي���دة ولها الكثري م���ن الأحفاد
واحلفيدات ,انتقلت �شريف���ة ال�سيد علوي
ال�سي���د ابراهي���م اىل رحمة الل���ه تعاىل يف
بتاريخ . 2005-12-30

6

لقاء العدد

العدد الثامن -السنة الثالثة

الو�سيلة

يونيو  - 2009جمادى الثانية 1430هـ

والدتنا تعتبر ثاني امرأة تقيم مأتم للنساء في تاريخ الكويت المعاصر

الناصر :دافعنا لبناء المشاريع الخيرية هو خدمة الدين ومذهب أهل البيت (ع)
� أجرى احلوار � -أ .ناجي جمعه

انطالقا من القول امل�أثور " خري النا�س �أنفعهم للنا�س "  ،وجت�سيدا للآية الكرمية ( ومن يعظم
�شعائر الله ف�إنها من تقوى القلوب) �سعى ال�سيد احمد ال�سيد جواد ال�سيد نا�صرالنا�صر من دولة
الكويت ال�شقيقة للم�ساهمة يف امل�شاريع اخلريية رغبة يف ر�ضا الله تعاىل  ،و�شفاعة �أهل البيت (ع)
فهلموا ملتابعة هذا اللقاء ال�شيق معه :
• ما هو الدافع الرئي�سي لكم للم�ساهمة يف
امل�شاريع اخلريية؟
 ال���داف���ع الأول والأخ��ي��ر  ه��و خدمةالدين ومذهب �أهل البيت عليهم ال�سالم
وتنفيذا لو�صايا �أن��ا���س  عزيزين على
قلوبنا وهما اخلال احلاج حممد اخللف
والوالدة ال�سيدة مرمي ال�شخ�ص ون�س�أل
الله تعاىل �أن يوفقنا للم�ساهمة الفعالة
يف �أعمال اخلري املختلفة �سواء داخل
البحرين �أو خارجها فالإن�سان امل�ؤمن
يرغب �أن يق�ضي حياته يف عمل اخلري.
• من يدير �أموال الورثة التي قمتم بامل�ساهمة
بها يف بناء امل�شاريع اخلريية؟
 يف احلقيقة ال ي��وج��د عندنا �أم���والن��دي��ره��ا مل�����ش��اري��ع اخل�ي�ر ب��ق��در م��ا هي
جمموعة و�صايا من مرحومني قدموها
ل��ن��ا ال�ستثمار �أم��وال��ه��م يف امل�شاريع
اخلريية .
• هل ب�إمكانكم �أن تعددوا لنا املرحومني
امل�ساهمني يف هذه الو�صايا؟
 بالن�سبة �إىل   م�سجد ال�سيدة زينبفقد بني على نفقة ثلث املرحوم حممد
اخل���ل���ف ال��ب��ن��اي وه����و خ����ال وال���دت���ي
الكرمية ال�سيدة مرمي ال�سيد �إبراهيم
ال�شخ�ص التي �ساهمت يف بناء م�أمت
�أبون�صيب للن�ساء.

�أما بالن�سبة لبناء احل�سينية  ففي بداية
الأمر كانت  الفكرة �شراء ار�ض م�شرتكة
لبناء ح�سينية لكن حدثت هناك بع�ض 
الإ���ش��ك��االت فقد تقدم لنا جمموعة من
�أه��ايل �سماهيج لبناء جممع �إ�سالمي
قرب م�سجد ال�سيدة زينب (ع)   ،ونظرا
لت�أخر �إقامة ه��ذا امل�شروع فقد ف�ضلنا
�أن ننف�صل  ،واحل��م��د ل��ل��ه وج��دن��ا �آل
�أبون�صيب لديهم م���أمت ق��دمي ويحتاج
�إىل �إعادة بناء فاتفقنا معم لهدمه و�إعادة
بنائه واحلمد لله قد وفقنا لذلك.
• هل لكم م�شاركات خريية يف دول اخلليج
غري التي قامت يف البحرين؟
• و� ُّأي م�شاريع قمتم بها داخل بلدكم دولة � -إىل الآن ال يوجد  ،لكن الوالدة رحمها
الكويت ال�شقيقة ؟
ال��ل��ه قبل وف��ات��ه��ا كما �أخ�برت��ن��ي ب�أنها
 يف احل��ق��ي��ق��ة �أن ن�����ش��اط��ن��ا احل���ايلتربعت يف بناء م�سجد يف الهند  ،ولها
ا���س��ت��م��ددن��اه م���ن وال��دت��ن��ا املرحومة
م�ساهمات خريية يف �إي��ران وحتديدا
ال�سيدة م��رمي ال�شخ�ص وه��ي تعترب
يف خرا�سان  ،ومل اطلع على حقيقته
ثاين امر�أة تقيم م�أمت للن�ساء يف تاريخ
وذلك لأن والدتي من النوع الذي يعمل
الكويت املعا�صر يف منطقة املن�صورية
وال يتكلم فلم تكن تخربنا بكل �شيء،
ق�����رب ال��ع��ا���ص��م��ة خ���ل���ف احل�سينية
فكانت تقوم بالأعمال اخلريية وتعطي
العبا�سية وبعد وفاة الوالدة  -رحمها
الأموال ملراجع التقليد يف تكتم و�سرية
الله – قمنا ببناء م�أمت ن�سائي �آخر يف
منطقة الد�سمة وت�سمى با�سمها وهو وان �شاء الله ن�سري على نهجها .

م��ا ي���زال قائما حاليا وي��ع��ود تاريخه
�إىل اخلم�سينيات من القرن املن�صرم
واحل��م��د لله �أن ال��وال��دة ق�ضت عمرها
يف خدمة جدها احل�سني عليه ال�سالم
وكانت �أمنيتها �أن حت�ضر يف افتتاح
م���أمت �أبون�صيب للن�ساء ولكن املنية
• هل �ساهمتم يف م�شاريع خريية �أخرى عاجلتها يف عام 2003م.
غري بناء امل�سجد وامل�أمت؟
 يف ح��ق��ي��ق��ة الأم�����ر ال ت��وج��د عندنا • هل م�ساهمتكم مقت�صرة على الطائفةم�����ش��اري��ع خ�يري��ة غ�ير ال��ت��ي ق��ام��ت يف ال�شيعية �أم �أن لكم م�شاريع ًا خا�صة بالطائفة
قرية �سماهيج  ،وبف�ضل الله ومعرفة ال�سنية الكرمية؟
احل����اج ح�����س��ن ���س��ل��ط��ان ف��ق��د دل��ن��ا على  -اعتقد بان عمل اخلري يجب �أن يكون
مناطق كهذه املنطقة الكرمية ،فكان بناء ل��وج��ه ال��ل��ه ت��ع��اىل ف��ل��ي�����س ف��ي��ه جمال
امل�سجد بناء على حاجة هذا احلي من للتفرقة ب�ين  م�شروع �شيعي �أو�سني • ك�ي��ف ت �ت ��أك��دون م��ن ��ص�ح��ة امل�ستندات
�سماهيج فقمنا ب�شراء الأر�ض على نفقة فم�ساعدة النا�س  واجب ديني على كل املقدمة لكم قبل �أن تقوموا بالتربع؟
 يف احلقيقة نحن ال نقدم �أي تربعاملرحوم حممد البناي ثم قمنا ببنائها  ،امل�سلمني.
• ه��ل تفكرون يف �إن���ش��اء جمعية خريية
مل�ساعدة املحتاجني؟
 �إن �شاء الله مع �أننا ال نعتقد ب�أننا�سنكون بحجم اجلمعيات ال�ضخمة
املوجودة حاليا بالكويت فلكل مرجع
دي��ن��ي م���ؤ���س�����س��ة ُت��ع��ن��ى ب����أم���ور اخلري
و�أ���ش��ه��ر م��راج��ع التقليد ال��ذي��ن لديهم
جمعيات ال�سيد ال�سي�ستاين وال�سيد
اخلامنائي وال�سيد ال�شريازي واملريزا
ح�سن االحقاقي احلائري وال�سيد ف�ضل
الله .

حتى نطمئن بان الأموال التي �سنقدمها
�ست�صرف يف مكانها ال�صحيح  ،فمثال
ار����ض  امل�سجد ا���ش�تري��ن��اه��ا ب�أنف�سنا
و�أوق��ف��ن��اه��ا يف الأوق������اف اجلعفرية
مبملكة البحرين ويف مرحلة البناء كان
حتت �إ�شراف �أخ عزيز وثقة هو احلاج
ح�سن �سلطان � ،أم��ا ال�شروع يف هدم
وبناء م�أمت �أبون�صيب فقد كان بعد �أن
جل�سنا مع القائمني على امل�أمت وت�أكدنا
من حاجتهم الفعلية لذلك واحلمد لله
�ألفيناهم �أنا�س ًا معروفني ب�صالحهم يف
البحرين وحت��دي��دا يف قرية �سماهيج
وهذا �شيء �شجعنا  ،وكان �أي�ضا حتت
�إ�شراف الأخ ح�سن �سلطان وهو رجل
ثقة ومقاول بناء ومهند�س  وم��ن �أهل
املنطقة ويكفي تزكيته لآل �أبون�صيب
كل ذلك �شجعا يف �إقامة هذه امل�شاريع
اخلريية  دون احلاجة لالطالع على �أي
م�ستند .
• هل قمتم بالتن�سيق مع الأوقاف اجلعفرية
مب�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ق �ب��ل ال �� �ش��روع يف بناء
امل�سجد وامل�أمت؟
 ب�لا �شك وم��ن �أج��ل ت�لايف اخلالفاتبني �أت��ب��اع �أي من املرجعيات الدينية
فال�سمجد ا�شرتينا �أر�ضه ثم �أوقفناها
وب��ع��د �إمت�����ام ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء �سلمناه
ل�ل��أوق���اف � ،أم���ا بالن�سبة ل��ل��م���أمت فقد

كان تابعا للأوقاف ولكن �إدارت��ه حتت
�إ�شراف عائلة �أبون�صيب الكرام فعندما
قمنا ببنائه كان حتت ت�صرف الأوقاف
اجل��ع��ف��ري��ة لأن���ه���ا اجل���ه���ة احلكومية
املخولة لإدارة الوقف اجلعفري .
• كيف ك��ان��ت تتم خ�ط��وات عملية البناء
الفعلية؟
 يف احلقيقة كانت عملية البناء مق�سمة�إىل م��راح��ل فكلما مت��ت مرحلة �أق��وم
بتحويل املبالغ اخلا�صة بها للأخ ح�سن
�سلطان وكان بيننا توا�صل وات�صاالت
دائ��م��ة بالتلفون وال���زي���ارات املتبادلة
التي نقوم بها بني احلني والآخر  .
• هل لكم كلمة �أخرية تودون قولها يف ختام
هذا اللقاء املبارك؟
 �أوجه ال�شكر لكل من �ساهم يف عمليةب��ن��اء امل�سجد �أو امل����أمت  ،وخ�صو�صا
�أه��ل �سماهيج ال��ذي �أعطونا الفر�صة
�أن نقوم بعمل خريي كهذا الذي يوثق
�أوا�صر الأخوة واللحمة بني الأ�شقاء ،
كما �أوجه �شكر خا�ص ل�شركة التكييف
(بريل) الذين تربعوا بوحدات تكييف
لكل م��ن م�سجد ال�سيدة زينب وم�أمت
�أبون�صيب  ،و�أعتقد ب�أنه �سيكون لنا
ارت���ب���اط ك��ب�ير ب���أه��ل ال��ب��ح��ري��ن عامة
و�أهايل منطقة �سماهيج خا�صة لوجود
جزء منا يف هذه املنطقة املباركة .
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إرتفاع السكري وأعراضه
 د .جعفر عبا�س علي عي�سى
ا�ست�شاري طب عائلة و�أمرا�ض ال�سكري
هناك بع�ض الأ�شخا�ص ي�صابون بداء ال�سكر من النوع
الثاين لأكرث من � 8أعوام دون ال�شعور به واكت�شافه.
هناك عر�ضان يظهران عند �أغلب املر�ضى:
الظم�أ امل�ستمر وكرثة التبول.وذلك ب�سبب زيادة معدل اجللوكوز يف اجل�سم والذي
يعمل علي خروج املياه من �أن�سجة اجل�سم وي�شعرك
باجلفاف وبالتايل ت�شرب كمية كبرية من ال�سوائل
والتي بدورها تزيد من عملية التبول.
�أعرا�ض �أخرى لظهور مر�ض ال�سكر:
� -1أعرا�ض �شبيهة ب�أعرا�ض الربد:
مثل ال�ضعف العام �أو فقدان ال�شهية وذلك لأن ال�سكر
هو وقود اجل�سم و�إذا مل ي�صل ب�شكل �سليم خلاليا
اجل�سم ،ف�سي�شعر املري�ض بالتعب وال�ضعف العام.
 -2زيادة وزن اجل�سم �أو نق�صه.:
� -3ضعف الر�ؤية:
ي�ؤدي ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم �إيل خروج ال�سوائل
خارج �أن�سجة اجل�سم – مبا يف ذلك عد�سات العني،
وهذه العملية ت�ؤثر علي قدرة العني علي الرتكيز.

ال�صحـية

ولكن مع احلفاظ علي م�ستوى ال�سكر ب�شكل معتدل
ومداومة العالج ،ترجع الر�ؤية �إيل معدلها الطبيعي..
 -4بطء يف التئام اجلروح �أو �إ�صابات متكررة:
ي�ؤثر مر�ض ال�سكر علي قدرة اجل�سم علي التئام اجلروح
ب�شكل طبيعي وقدرته علي حماربة الإ�صابات.
�إ�صابات  املهبل واملثانة هي �أكرث امل�شاكل انت�شار ًا لدى
ال�سيدات امل�صابات ب�أمرا�ض ال�سكر.
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متى حتتاج ال�ست�شارة الطبيب؟

(الأ�سيتون) فى البول

يجب ا�ست�شارة الطبيب علي الفور يف حالة وجود �أي
من �أعرا�ض  ال�سكر .ويف حالة وجود ال�سكر ،يجب
عمل فح�ص دوري لل�سيطرة علي احلالة ومتابعتها.
عدد مرات زيارة الطبيب تعتمد علي مدى �سيطرتك
علي م�ستوى ال�سكر يف الدم� .إذا كنت تعاين من
ارتفاع م�ستمر يف م�ستوى ال�سكر �أو �إذا كنت تغري
نوع العالج فيجب متابعة الطبيب ب�شكل �أ�سبوعي.
ولكن �إذا كان م�ستوى ال�سكر معتدل فلن حتتاج لعمل
فح�ص دوري �إال كل � 3أ�شهر.
بالإ�ضافة �إيل ذلك ،يجب القيام بعمل فح�ص �شامل
للج�سم كل عام.
 زيادة احلام�ض يف الدم:حتتاج خاليا اجل�سم يف بع�ض  الأحيان �إيل الطاقة
التي يقوم اجل�سم بحرقها وبالتايل ينتج عنها حام�ض 
�سام ي�سمى كيتون.
وهذه احلالة حتدث عادة للأ�شخا�ص امل�صابني بالنوع
الأول من ال�سكر.
تت�ضمن �أعرا�ض هذه احلالة ال�شعور بفقدان ال�شهية،
الغثيان ،القيء ،احلمى� ،آالم املعدة والعرق امل�ستمر.
يجب فح�ص هذا احلام�ض  يف البول عندما ي�شعر
املري�ض بهذه الأعرا�ض �أو عند ارتفاع ال�سكر لأكرث من
 240ب�شكل م�ستمر .يباع هذا االختبار يف ال�صيدلية
وميكن عمله يف البيت .يجب ا�ست�شارة الطبيب يف
حالة وجود ارتفاع يف م�ستوى حام�ض الكيتون.

ما هى اعرا�ض ارتفاع ن�سبة ال�سكر فى الدم؟
ميكن الأح�سا�س باى من الأعرا�ض الآتية:
 جفاف الل�سان و احللق كرثة �شرب املاء و التبول ال�سريع امل�ستمر ال�صداع و الدوخة و الدوار و النهجان جفاف اجللد و ال�شعور باحلكة زغللة العيون و عدم القدرة على الرتكيز و ميكن ان تتطور احلالة اىل غثيان ،قىء� ،آالمبالبطن وحدوث الغيبوبة الأ�سيتونية .
ما هى ا�سباب الأرتفاع احلاد لن�سبة ال�سكر بالدم؟
– حاالت عدم ت�شخي�ص حدوث النوع الأول من
مر�ض ال�سكر
– تعاطى جرعات غري كافية من العالج
– عدم االلتزام بالنظام الغذائى املقرر.
– حدوث امرا�ض م�صاحبة ملر�ض ال�سكر او التهابات
او جروح .
– زيادة فقدان ال�سوائل فى اجل�سم بحدوث ا�سهال
او قىء او لتناول ادوية مدرة للبول .
         فى حالة كبار ال�سن ميكن حدوث هذا الأرتفاع
خا�صة اذا مل يتم تناول ال�سوائل بكميات كافية.

� -5إ�صابة الأع�صاب:
ً
ً
حدوث تنميل يف اليد والقدم .و�أحيانا �أي�ضا ي�شعر
املري�ض   ب�ألآم حمرقة يف الأرجل ،القدم ،الذراع
واليد.
بالإ�ضافة �إيل ذلك قد يحدث حالة من ال�ضعف اجلن�سي
لدى الرجال  ،وذلك نتيجة اخللل الذي يحدث يف
الأع�صاب التي ت�ساعد علآ حدوث االنت�صاب .
كيف ميكن جتنب حدوث ارتفاع حاد فى ن�سبة
 -6احمرار ،تورم و�ضعف يف اللثة:
ال�سكر فى الدم ؟؟
يف
حتدث
التي
إ�صابات
يزيد مر�ض  ال�سكر فر�ص ال
الإرتفاع احلاد فى ن�سبة ال�سكر فى الدم:
اللثة والعظام التي حتمل الأ�سنان بالفم.
– جتنب الأ�سباب التى ت�ؤدى اىل الأرتفاع احلاد  فى
قد
أو
 �
أ�سنانه
ض �
ونتيجة ذلك ،قد يفقد املري�ض  بع�
هو ارتفاع ن�سبة ال�سكر فى الدم اىل اكرث من  300ن�سبة ال�سكر بالدم .
واجليوب
وزيادة  القرح
يحدث خروج اللثة من مكانها
ملجم/دل مع احتمال ظهور الأج�سام الكيتونية – الألتزام بالنظام الغذائى و العالجى املقرر .
ال�صديدية بها.

ترقبوا...
ا�صدار هيئة الو�سيلة

البلدة
امل�أهولة
بقلم الكاتب
جعفر يتيم
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في استطالع أجرته ((الوسيلة)) عن العمل التطوعي في القرية ..

تطور العمل  ..وشددوا على تح
المشاركون  :أجمعوا على ِّ

 خا�ص – الو�سيلة
العمل التطوعي ب�ضروبه املتعددة  ،اخلريي  ،الديني ،
الثق ��ايف  ،االجتماعي  ،هو من �أنب ��ل و�أ�سمى الأعمال التي
حثن� � ّا عليه ��ا دينن ��ا الإ�سالم ��ي احلنيف ونادت ب ��ه ال�شرعة
الرباني ��ة  ،يف املف ��ردات القر�آني ��ة ويف خط ��اب �أه ��ل بي ��ت
الع�صم ��ة (ع)  ،بحي ��ث �أ�ضحى املجتمع �أي جمتمع �إن�ساين
ُيقا� ��س حج ��م تقدم ��ه الثق ��ايف والفك ��ري والدين ��ي بقدر ما
يحمل ��ه ذل ��ك املجتمع يف وعي ��ه ويف منظومات ��ه احل�ضارية
م ��ن ثقاف ��ة التطوع وروحي ��ة العطاء يف ممار�سات ��ه و�أفعاله
عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع  ،يف جمتمعن ��ا ال�سماهيج ��ي هنال ��ك
م�ؤ�س�س ��ات عريقة د�أب ��ت على هذا املفهوم وهذه الثقافة منذ
فج ��ر ت�أ�سي�سه ��ا  ،ومل ت� ُأل جهد ًا يف م ِّد ي ��د العون والعطاء
بجهده ��ا وجمهودها وكل �إمكاناتها  ،م ��ن قبيل ال�صندوق
اخل�ي�ري  ،ن ��ادي �سماهي ��ج الثق ��ايف والريا�ض ��ي  ،هيئ ��ة
الو�سيل ��ة  ،بنات الزهراء (ع)  ،وامل�آمت احل�سينية  ،وجممل
امل�ؤ�س�سات الأهلية ذات اله ِّم امل�شرتك  .يف هذا اال�ستطالع
ال ��ذي �أجرته الو�سيل ��ة مع عدة وج ��وه اجتماعية يف القرية
�س�ألناها عن انطباعها و �آرائها عن العمل التطوعي  ،وكيف
النهو� ��ض ب ��ه �إىل ماه ��و �أف�ض ��ل ؟ من خالل تطوي ��ر �أدواته
عل ��ى الأر�ض  ،ومدى متابعة اجلمهور ال�سماهيجي ملا يقام
يف الو�سط االجتماعي من فعاليات وبرامج تثقيفية ودينية
واجتماعي ��ة  ،وحج ��م ح�ضورها لتلك الفعالي ��ات والربامج
الهادفة  ،وم ��ا هي املرئيات التي يجدها الفرد ال�سماهيجي
والطموحات التي يراها ت�سهم يف تطوير وتقدم امل�ؤ�س�سات
التطوعية يف القرية ؟ وكانت هذه الآراء ..

علي املعلم
من حي���ث الك���وادر العاملة والفعالي���ات والربامج
الت���ي حت�ص���ل م���ن ح�ي�ن لآخ���ر  .و�أم���ا بخ�صو�ص
متابعت���ي لتلك الفعاليات ف�أنا مهت���م بالربامج التي
تقيمها ( هيئة الو�سيلة ) وب�شكل م�ستمر و�أحر�ص
على احل�ضور �إ ّال �إذا كان هنالك عائق كالعمل �أو �أي
ظرف �آخر  .و�أما ب�ش�أن ال�سلبيات التي �أراها تعيق
حرك���ة العم���ل التطوع���ي يف القرية فه���ي تتلخ�ص
يف جان���ب الإع�ل�ام  ،خ�صو�ص��� ًا � ّأن الإع�ل�ام يحت ُّل
دور ًا رئي�سي��� ًا يف �إظه���ار الفعالي���ات الت���ي تقيمه���ا
امل�ؤ�س�سات يف القرية  ،فكم ح�صلت فعالية مل �أ�سمع
عنها �إ ّال بعد �إقامتها .
�أ  .زه�ي�ر عبدالل���ه خلي���ل  :بالن�سب���ة للفعاليات
الت���ي تق���ام يف القري���ة �أرى �أنه���ا قليل���ة  ،ولكنه���ا
وباملقارن���ة بال�سابق فهي �أف�ضل بكثري من حيث � ّأن
الفعاليات والربامج تطورت وتقدمت  .و�أما ب�ش�أن
تطوير العمل التطوعي يف القرية من وجهة نظري
ف����أرى � ّأن �إ�شراك عدد �أكرب م���ن الطاقات املوجودة
يف القري���ة بالإ�ضاف���ة �إىل �شخ�صي���ات م���ن خ���ارج
القري���ة �أمر جي���د ومرغوب فيه  .و�أم���ا من الناحية
الإعالمي���ة ف�أقرتح �أن ت�شم���ل التغطيات م�ستويات
�أك�ب�ر م���ن امل�ساحة املحلي���ة  ،وبالن�سب���ة للتغطيات
يف املنتدي���ات واملواق���ع فاملالح���ظ �أنه���ا �ضعيف���ة .
وبخ�صو�ص ح�ضوري للفعاليات املقامة يف القرية
فعلى ح�س���ب الظروف �أح�ضر  ،فف���ي ال�سابق كنت
�أتابع الربامج �أكرث من الوقت احلايل .

العمل التطوعي والإعالم
�صنوانٌ ال يفرتقان..
احلاج عل���ي املعلم  :العم���ل التطوعي جيد جد ًا
 ،ولي����س هنال���ك �أف�ضل من���ه ل���دى كل النا�س فعمل
اخل�ي�ر ه���و حم���ل ا�ستح�س���ان وت�شجيع م���ن قبلنا
ونح���ث عليه ب�شدة  ،ونحن �إن�ش���اء الله م�ستعدون
ل���كل ما من �ش�أنه خدمة هذا العمل واالرتقاء به مبا
يف ذلك اجلانب املادي  .و�أما بخ�صو�ص احل�ضور
لتل���ك الربام���ج والفعالي���ات التي تق���ام يف القرية ،
ف�أنا �أحر�ص على احل�ضور ما كانت يل فر�صة لذلك
فطبيع���ة العمل ( بحا ّر ) ال ت�سم���ح يل بح�ضور كل
الفعالي���ات ولكن���ي �أح�ض���ر و�أفرغ عمل���ي للمواليد
واالحتفاالت التي تقام يف امل�آمت .
�صالة اجلماعة والدرو�س الدينية ..
حمم���د علي احللي  :ر�أي���ي يف العمل التطوعي
�أحمد عبدالر�ضا  :العمل التطوعي هو �أمر جيد
احلا�ص���ل يف القرية ب�أن ُّه جي���د وال ب�أ�س به عموم ًا
 ،وعن���دي التفاتة دقيقة به���ذا اخل�صو�ص وهو يف ي�ستح���ق كل الإ�ش���ادة وكل الدعم م���ن قبل املجتمع
ن���درة العامل�ي�ن يف احلق���ل التطوع���ي يف القرية  ،كل املجتمع  ،فتدري����س القر�آن للأطفال والنا�شئة ،
ولكن قيا�س ًا لبع�ض القرى ف�أرى � ّأن �سماهيج �أف�ضل و�إقام���ة الفعاليات والربام���ج املخت�صة ب�إحياء �أمر

علي ح�سن احلاج
�أه���ل البيت (ع) لهو عمل كب�ي�ر ويتطلب كل ال�شكر
م���ن قبلنا ونح���ن ن�ش ُّد على �أي���ادي العاملني   .و�أما
بخ�صو����ص ح�ضور ي لتل���ك الفعالي���ات والربامج
ف�أن���ا �أحر����ص ما �أمك���ن �إىل �أن �أح�ض���ر االحتفاالت
و�ص�ل�اة اجلماع���ة وغريها من الأم���ور املحببة من
قب���ل ال�ش���ارع املقد�س  ،ولك���ن يف بع����ض الأوقات
ال �أ�ستطي���ع �أن �أح�ض���ر ب�سبب العم���ل والإن�شغالت
الكث�ي�رة والأعم���ال اخلا�صة  .نعم �أن���ا من املهتمني
بتطوي���ر العمل التطوعي يف القرية  ،واقرتاحاتي
ه���ي يف دخ���ول طاق���ات جدي���دة ودم���اء �شاب���ة يف
م�ضم���ار العمل التطوعي مل���ا له من مردودات جيدة
على م�س�ي�رة العمل يف القرية عل���ى املدى املنظور
وامل�ستقبلي            .
ح�سني حبيب اليتيم  :العمل التطوعي �أمر جيد
و�أمتن���ى وجود فعاليات �أك�ث�ر تقام يف �سماهيج ملا
لها من م���ردودات �إيجابية على القري���ة ككل  .و�أما
م���ن حيث االهتم���ام بالربامج والفعالي���ات ف�أنا من
املتابع�ي�ن املهتم�ي�ن لكل تل���ك الفعالي���ات املقامة يف
القري���ة  و�أحر����ص على احل�ضور ح�س���ب الإمكان .
ول���دي مالحظة �أرى �أنها مهم���ة وت�ستحق الوقوف
عليه���ا من قبل العاملني يف قريتنا وهي يف ال�سبب
الكام���ن وراء عدم وجود درو����س دينية كال�سابق ،
فالدرو����س الديني���ة �أمر مهم له���ذا اجليل بل وحتى
للأجي���ال ال�شاب���ة  ،ف����أرى �أن ينظ���ر القائمون على
العم���ل يف تخ�صي�ص يوم واح���د على �أٌل تقدير من
كل �أ�سب���وع لتدر�س امل�سائ���ل ال�شرعية يف الر�سالة
العملية ويف الفقه واالبتالءات التي ت�صيب املكلف
و�إلخ من �أمور تثقيفية جيدة .
عل���ي ال�صغ�ي�ري � :أرى � ّأن ما يق���وم به ال�شباب
ه���و �أم���ر �إيجاب���ي ي�ستح���ق ال�شك���ر والتقدي���ر ،
فالعمل التطوعي تط���ور تطور ًا جيد ًا و�أخذ �شوط ًا

حممد علي احللي
كب�ي�ر ًا من التط���ور والتقدم يف �ضروب���ه املختلفة .
و�أن���ا م���ن الأف���راد احلري�ص�ي�ن عل���ى احل�ضور يف
���ب يف �صال���ح
كل الفعالي���ات والربام���ج الت���ي ت�ص ُّ
رق���ي املجتم���ع م���ن النواح���ي الثقافي���ة والديني���ة
واالجتماعي���ة  ،ول���دي به���ذا اخل�صو����ص �سلبي���ة
�أرى �أن يت���م معاجلته���ا وت�سليط الأ�ض���واء حولها
جي���د ًا  ،وه���ي تكمن يف ِّ
حث النا����س على املحافظة
على �ص�ل�اة اجلماعة وتوعيتها عل���ى احل�ضور من
خ�ل�ال ن�شرات ومل�صقات حت���وي بع�ض الأحاديث
عن �أحد املع�صومني (ع)  ،والنقطة الأخرى يف هذا
اخل�صو�ص والتي �أرى �أننا مق�صرين �أ�ش ّد التق�صري
فيه���ا هي يف ع���دم االهتمام من قب���ل املجتمع ومن
قبل العاملني خا�ص���ة يف �إحياء الأدعية والزيارات
تخ�ص �أهل البي���ت (ع) ف�أين نحن من مفاتيح
التي ُّ
كنوز كبرية ؟ و�أين نحن
اجلنان ؟ وما يحوي���ه من ِ
عن كل الأدعية وكتب املناجاة والزيارة ؟..
ال�شراكة الأهلية ودور املر�أة ..
احل���اج عل���ي ح�س���ن احل���اج  :بوجه���ة نظ���ري
�أرى �أن��� ُّه ال زال هنال���ك نق�ص يف العم���ل التطوعي
ً
فمث�ل�ا تدري�س الق���ر�آن �أم ٌر
احلا�ص���ل يف القري���ة ،
جي���د ولكن هن���اك ق�صو ٌر في���ه كونه مق�ص���و ٌر على
فئ���ة الأطف���ال والنا�شئ���ة فيم���ا ال�شب���اب م�ستثنون
من ذل���ك التدري�س  ،ومن ناحي���ة الدرو�س الأخرى
كالفقه والعقائد ً
مث�ل�ا فرنى �أنها منقطعة وال �أدري
مل���اذا؟ وهنا �أق�ت�رح يف �أن ي�شمل التدري����س �أموراً
�أخرى وم�ساح���ات ثقافية متعددة فمجاالت احلياة
وا�سع���ة وال ي�صح �أن نقت�صر على بع�ض اجلزئيات
���ب فقط يف الإطار
 ،فم���ا نراه من تدري�س هو ين�ص ُّ
التقلي���دي  ،و�أق�ت�رح �أن يت���م ا�ستدع���اء كف���اءات
وطاق���ات علمي���ة متخ�ص�ص���ة لها باعه���ا الكبري يف
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حديثه  ..و ِإشراك دما ٍء جديد ٍة فيه ..
العلم والعمل التطوعي  .و�أما بخ�صو�ص الربامج
التطوعي���ة احلا�صل���ة يف القرية ف�أنا م���ن املتابعني
لتل���ك الربامج �إذا م���ا كانت ت�شدين تل���ك الفعاليات
وتلك الربامج  ،وبخ�صو�ص مرئيات و�أفكار معينة
لتطوير امل�ؤ�س�سات التطوعي���ة يف القرية ف�أرى � ّأن
التن���وع يف العمل م�صدر ثراء حلركة التطوع  ،فما
ن�شه���ده هو نوع من التكت�ل�ات واملجاميع الب�شرية
املح���ددة ورغ���م كونها من�سجم���ة فيما بينه���ا �إلآّ � ّأن
املطلوب هو يف �أن ي�شهد العمل التطوعي نوع ًا من
التجديد يف الدم���اء وال�شراكة الأهلية بني خمتلف
امل�ؤ�س�سات يف املجتمع .
احل���اج داود الفوالذ ّ � :إن  العمل التطوعي الذي
يق���ام يف القرية وميت��� ُّد �أي�ض ًا بفوائ���ده �إىل معظم
الق���رى يف البحري���ن وذل���ك م���ن خ�ل�ال الفعاليات
والربام���ج التي تنفذها ( هيئة الو�سيلة ) بالتعاون
م���ع ال�صندوق اخل�ي�ري ونادي �سماهي���ج الثقايف
والريا�ض���ي  ،لهو ي�ستحق ال�شك���ر من قبل اجلميع
والتع���اون معهم �أي�ض ًا ملا فيه �صالح العمل والقرية
 .ف�أن���ا �شخ�صي��� ًا �أح���د املتابع�ي�ن لتل���ك الفعالي���ات
و�أحر�ص دائم ًا على ح�ضورها و�أ�شجع على �إقامتها
 .و�أم���ا بالن�سبة لالقرتاح���ات التي �أ�أم���ل من هيئة
الو�سيلة النظر �إليها هي تتمثل فيما يلي  :م�شاركة
العن�ص���ر الن�سائي ب�ش���كل �أكرث  ،عم���ل حما�ضرات
متنوعة ولو يف كل ثالثة �شهور حما�ضرة واحدة ،
ح���ث ال�شباب من خالل الفعاليات على (( التنمية))
م���واد تنمية املواه���ب �أو الدرا�س���ة �أو زيادة العمل
يف الإنت���اج وعدم الإعتماد على الغ�ي�ر �أو الي�أ�س ،
وحث (( كبار ال�سن )) على ح�ضور �صالة اجلماعة
م���ن خالل التن�سي���ق مع اخلطب���اء و�أ�صحاب امل�آمت
م���ن حيث الرتكي���ز يف اخلط���ب على ف�ض���ل �صالة
اجلماع���ة  ،و�أخري ًا تزيني القرية يف مولد الر�سول
الأعظم (�ص) ب�شكل يوازي و�ضع الالفتات ال�سود
يف بداية �شهر حمرم .
حما�ضرات لل�شباب وا�ستطالع �آراء اجلمهور..
�أ  .ح�س���ن حمي���د  :العم���ل التطوع���ي لي����س كل
�إن�س���ان يف جمتمعن���ا يُقب���ل علي���ه وميار�سه �ضمن
م�ؤ�س�س���ة معينة  ،كونه لي�س به مردود مادي يرجع
بالنفع على الف���رد  ،و�أما من حيث تطور العمل يف
القرية فامل�شاهد �أن ُّه تطور تطور ًا نوعي ًا عن ال�سابق
 ،وبخ�صو����ص ح�ض���وري للفعالي���ات الت���ي حتدث
يف القري���ة ف�أنا من املتابعني لتل���ك الفعاليات وتلك
الربام���ج  ،وب�ش����أن املقرتحات ف�أق�ت�رح �أن حت�صل
ُّ
حت����ض م���ن خاللها ال�شب���اب �إىل
ن���دوات تثقيفي���ة

ح�سني يتيم
خو����ض غمار العم���ل التطوعي وتعريفه���م ب�أهمية
ذلك العمل و�إيجابياته الكثرية .
�أ  .حمم���د ح�س���ن �سلم���ان  :الفعالي���ات يف
القري���ة قليلة ج���د ًا ولكنه���ا متعددة امل�ص���ادر وهذا
م���ا ي�ؤثر ب���دوره على �سمع���ة القرية �سلبي��� ًا  ،و�أما
ع���ن الربامج ف�أجده���ا منح�صر ًة كث�ي�ر ًا يف الطابع
الدين���ي وهي قليلة جد ًا  ،و�أم���ا عن ال�سلبيات التي
�أراها يف العمل التطوعي فهي االفتقار �إىل تطبيق
النظري���ات الإدارية مثل ع���دم التنظيم اجليد  ،عدم
التن�سي���ق واملتابع���ة م���ن اللجان العامل���ة  ،وغياب
التخطي���ط الإداري  ،عدم وج���ود جلان فرعية ذات
فعالي���ة  ،واالفتق���ار �إىل هيكل���ة م�ؤ�س�ساتية حديثة
 .و�أما االقرتاح���ات فهي �إج���راء درا�سات وبحوث
ا�ستطالعي���ة عن حجم احل�ض���ور ون�سبته ال�ضئيلة
ومقارنت���ه م���ع الكثاف���ة ال�سكاني���ة يف القرية وذلك
لغر����ض معرف���ة الإيجابيات يف العم���ل وتطويرها
والوقوف على ال�سلبيات ك���ي يت ّم جتاوزها  .و�أما
بخ�صو�ص املتابعة واحل�ضور للفعاليات والربامج
فبق���در الإم���كان �أحر�ص على احل�ض���ور ولو لوقت
ق�صري    .
هيئة الو�سيلة كنموذج للعمل التطوعي
فا�ضل عبا�س ال�صايغ� :أنا من املتابعني لأن�شطة
و فعاليات و برامج هيئة الو�سيلة و ذلك لعدة �أ�سباب
منه���ا تنوع هذه الأن�شطة  ،فهناك الأن�شطة الثقافية
و االجتماعية و الدينية و الريا�ضية منا�سبتها لكل
فئ���ات املجتم���ع و م�ستوياته���م  ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أن
حركة تلك الفعاليات طوال ال�سنة و عدم اقت�صارها
عل���ى فرتة معينة دون �أخرى ،فمث ًال فعالية العقيقة
فهي من وجهة نظ���ري فعالية جديدة من نوعها يف

عبدالله علي ر�ضي
القرية التي تنظم ب�ش���كل جماعي يف مكان عام يف
امل�أمت مث ًال و لها �أبعاد اجتماعية دينية  ،كذلك زيارة
قرب العالمة ال�شي���خ ح�سن الدم�ستاين و ا�ست�ضافة
ال�شخ�صي���ات الإ�سالمي���ة  ،و مهرجان���ات الأعي���اد
الإ�سالمي���ة  ،كما ال نن�سى ال���دور الكبري الذي تقوم
به جلنة التدري�س يف القرية و براجمها املتوا�صلة
الت���ي ال تتوق���ف .بالن�سب���ة �إىل احل�ض���ور يف هذه
الربام���ج و الفعالي���ات  ،ف�إين �أحاول ق���در الإمكان
امل�شاركة باحل�ضور خ�صو�ص ًا �إذا كانت الفعالية يف
القري���ة يف م�سجد اجلامع �أو يف امل�أمت الكبري �إذ قد
يحول العمل بيني و بني احل�ضور .من املالحظات
التي الحظتها من���ذ ت�أ�سي�س الهيئة �أن هناك تعاون
و تظافر جهود جميع م�ؤ�س�سات القرية االجتماعية
من نادي �سماهيج و ال�صندوق اخلريي يف تنظيم
بع����ض الفعاليات االجتماعية و الإ�سالمية  .كما �أن
هناك مالحظات قد ت�ؤخذ على هيئة الو�سيلة �أنها ال
تقدم برامج ت�ستهدف فئة ال�شباب خا�صة.
عب���د الل���ه ر�ض���ي  :بالن�سب���ة يل� ،أن���ا �أحر����ص
عل���ى احل�ضور يف فعاليات الهيئ���ة متى ما �سمحت
الظ���روف .فيم���ا يتعل���ق بربام���ج و �أن�شط���ة هيئة
الو�سيل���ة ف����إين �أراه���ا تقت�ص���ر فق���ط عل���ى الفئات
ال�سني���ة ال�صغرية م���ن � 7سن���وات �إىل � 16سنة �أما
فئ���ة ال�شب���اب ف�ل�ا �أرى �أن هن���اك برام���ج ديني���ة و
ثقافية تنظمها الهيئ���ة موجهة لتلك الفئة العمرية .
و�أما املرئيات واالقرتاحات التي �أرى �أن ت�سهم يف
تطوير العمل التطوعي فهي :
املفرو����ض على جمل����س �إدارة الهيئة خ�صو�ص ًا
بع���د انتهاء فرتة �إدارته للعم���ل �أن يعقد اجتماع �أو
�سل�سلة اجتماع���ات تقييمية لعمل الهيئة و مناق�شة
م���ا مت �إجنازه من �أعمال و برام���ج و �أهداف قيا�س ًا

�إىل م���ا هو م�أمول و معرفة نقاط القوة و ال�ضعف.
وتفعي���ل دور اجلمعي���ة العمومي���ة و جعلها حمور
حركة هيئة الو�سيلة ب�صورة �أرفع مما هو موجود
واقع��� ًا و تكوي���ن قاعدة �شعبي���ة جمتمعية �أكرب لأن
الر�صيد املجتمعي ال�شعب���ي لأي م�ؤ�س�سة مهم جد ًا
يف عملي���ة اال�ستم���رار و التوا�ص���ل و التطوي���ر،
واالنفت���اح و التوا�ص���ل و التعاون م���ع م�ؤ�س�سات
القري���ة ب�ص���ورة �أكرب مم���ا هو موج���ود  .وتطوير
الفعالي���ة الإ�سالمي���ة الت���ي تنظمها هيئ���ة الو�سيلة
و �إدخ���ال �أفكار جدي���دة يف الن�شاط���ات و الربامج
الدينية و الثقافية و حماولة �إخراجها من النمطية
التقليدي���ة �إىل التجدي���د  ،و �أعتق���د �أن هناك بوادر
له���ذا التجدي���د يف الفعالي���ات م���ن خ�ل�ال فعالي���ة
العقيقة اجلماعية  ،و اخلتمة القر�آنية اجلماعية و
بع����ض ور����ش العمل و كل تلك الفعالي���ات لها �أبعاد
اجتماعية و ثقافية و لي�ست دينية فقط   
حماول���ة تنظي���م و ت�صمي���م برام���ج و م�شاريع
موجه���ة جت���ذب لفئ���ة ال�شب���اب و جلن���ة التدري�س 
عليه���ا م�س�ؤولية كبرية يف هذا اجلانب  .و تطوير
اجلان���ب الإعالم���ي يف هيئ���ة الو�سيل���ة وابت���كار
و�سائ���ل �إعالمية جديدة حتى ميك���ن للنا�س معرفة
م���ا ج���رى و ما يجري و ما �سيج���ري يف الهيئة من
برام���ج و ن�شاطات و م�شاريع وعدم االقت�صار على
توزي���ع الإعالن���ات املل�صق���ة التقليدية عل���ى �أماكن
معينة من القرية.

ترقبوا...
ا�صدار الو�سيلة االن�شادي الأول

فجر االمراء
لفرقة الأمراء االن�شادية
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االنترنت..صديق أم عدو
حـــــــواء

 بقلم –�أ .كلثوم كمايل
�ضغطات قليلة على �أزرار لوحة املفاتيح،
ونقرات �صغرية   على زر الف�أرة ويتحول
العامل الكبري �صورة �صغرية بني يديك...
�إنه االنرتنت ،تلك ال�شبكة العنكبوتية التي
غدت فردا جديدا من �أفراد معظم املنازل.
ولكن ثمة �س�ؤال يبحث عن �إجابة يف
خ�ضم ان�شغالنا يف �سرب �أغوار هذا الغريب
وهو :هل هي�أنا �أنف�سنا و�أطفالنا ال�ستقبال
هذا الفرد اجلديد �أم �إننا تركنا الأمور ت�سري
بنا حتى وجدنا �أنف�سنا يف منعطف خطري
مما مل يكن يف احل�سبان؟
ف��ه��اه��ي الأم تطلق �شهقة ق��وي��ة وهي
ت�ضبط ابنها الذي مل يكمل العا�شرة متلب�سا
بالتل�ص�ص على �صور �إباحية عرب االنرتنت،
وتلك التي حت�شرج �صوتها من البكاء وهي
حتكي �إن ابنتها التي تبلغ  11ربيعا حتادث
�شبابا ع�بر �أح���د م��واق��ع امل��ح��ادث��ات على
االنرتنت!!
هذه احلوادث وغريها الكثري هي بع�ض 
مم��ا �أن��ت��ج��ه اال���س��ت��خ��ف��اف بتهيئة �أنف�سنا
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و�أطفالنا للتعامل مع هذا ال�ضيف اجلديد.
عزيزتي
ا لأ م . .
مل ي���ع���د
االنرتنت
ذل��������������������ك
ال�������ص���دي���ق
الويف الذي
مي���ك���ن �أن
ت��ق��ر عينك
و�أن����������������ت
تاركة طفلك
ب�����ص��ح��ب��ت��ه،
دومن��������ا ����س�ل�اح
يعينه على مواجهة
���ش��ره ح�ي�ن ب����روز �أن��ي��اب��ه..
�إن ال��وازع الديني هو �أق��وى �سالح يحمي
الإن�سان �صغريا كان �أم كبريا من الوقوع
يف املحظور ،فهل �سلحتي به �صغريك قبل
انفراده ب�شا�شة احلا�سوب ل�ساعات طويلة؟؟
وهل حر�صتي يوما على ا�ستخدام برامج
حجب املواقع الإباحية واملحظورة حتى

ال يزورها طفلك ول��و يف حلظات غفلة �أو
انتهاء معركة ال�ضمري ل�صالح ال�شيطان؟؟
�أختي العزيزة..لنواجه هذا
ال�ضيف ولنتعلم كيف
نتعامل م��ع��ه دون
ال��ت�����ش��ك��ي��ك يف
�إن ف���وائ���ده
ال ت���ق���ل عن
خم����اط����ره،
وب����أن���ن���ا يف
ع�����������ص�����ر ال
ن�ستطيع
ف�����������ي�����������ه
اال�ستغناء
ع�����������������������ن
خ����دم����ات����ه،
وال ن����ك����ون
ال���ذي ���ص��رخ يف
مثل ويل الأمر
وجه معلمة ابنته يوما متهما �إياها مبحاولة
�إف�ساد ابنته ملجرد طلبها بحثا با�ستخدام
االنرتنت!!!

مشروع سن التكليف لبنات الزهراء (ع)
م��رك��ز دار ال��زه��راء (ع) ع��ب��ارة عن
م���ؤ���س�����س��ة �إ���س�لام��ي��ة ن�����س��ائ��ي��ة مبنطقة
���س��م��اه��ي��ج ت���ت���وىل ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من
امل�شاريع والربامج الدينية واالجتماعية
لبنات ون�ساء املنطقة ومن �أهم م�شاريعها  
م�شروع التكليف ال�سنوي للفتيات والذي
يقام بالتعاون م��ع املجل�س  الإ�سالمي
العلمائي.
وق��د ك��ان��ت �إن��ط�لاق��ة ب��ن��ات الزهراء
(ع) يف �إقامة دورة التكليف منذ العام
2000م ،وي��ت��م م��ن خ�لال ه��ذه ال���دورة
تعليم الفتيات �أه���م الأح��ك��ام املتعلقة
بفرتة التكليف من �ضمنها �أحكام الفقه
(ال��و���ض��وء ,ال�����ص�لاة ,التيمم ,الغ�سل
,امل��اء املطلق وامل��اء امل�ضاف  ,احلجاب
وغ�ي�ره���ا)  ،وب��ع�����ض درو�����س الأخ�ل�اق
(ال�����ص��دق ,ال�����ص��داق��ة   ,ب���ر الوالدين
وغريها) ،ودرو�س من العقائد (التوحيد
,ال��ن��ب��وة ,الإم���ام���ة ,امل��ي��ع��اد وغريها)
و�أخري ًا درو�س من �سرية �أهل البيت (ع)

خ�صو�ص ًا ال�سرية العطرة لل�سيدة فاطمة
ال����زه����راء(ع) و�إب��ن��ت��ه��ا ال�����س��ي��دة زينب
(ع)   ،بالإ�ضافة �إىل التدريب العملي
على الو�ضوء وال�صالة ،حتت �إ�شراف
معلمات من ذوي اخل�برة ،ويتم تنفيذ
هذه الدورة ب�شكل مكثف يف مدة تقارب
الثالثة �أ�شهر ،وي�شارك يف ال��دورة ما
يزيد عن خم�سة ع�شر فتاة ،ويزداد هذا
العدد من �سنة �إىل �أخ��رى ،بعد ذلك يتم

تعليم الفتيات جتويد القر�آن يف العطلة
ال�صيفية مع تنفيذ برنامج ترفيهي لهن،
ويتم تنفيذ ه��ذا ال�برن��ام��ج ك��ل ع��ام مع
�إدخ��ال بع�ض  التح�سينات �سنوي ًا ،فقد
مت يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ت��زوي��د الفتيات  
مبلخ�صات للمنهج متكنهن من الرجوع
لها بعد ال��دورة وق��د متت امل�شاركة مع
املجل�س العلمائي يف احلفل املوحد الذي
يقام كل �سنة بدء ًا من عام 2006م.

خطوات
 بقلم-زهراء املو�سوي

كريمة علي (ع)
قد تكرثامل�سميات يف العالقات اال�سرية حتت خانة احلب ,املودة
,االحرتام ..الخ لكن لي�س كل ذلك �أ�سا�س العالقة اال�سرية !بل �أن
هناك من ال�صفات احلميدة والأخالق الفا�ضلة مايجعلها تتداخل
وتتناغم مكونة عالقة من �أ�سمى العالقات لنموذج �إن�ساين رائع وفريد
تقتدي به الب�شرية .
والإ�شارة هنا لرمز خا�ص ولي�س عام واملق�صد يف ذلك هي تلك
ال�شخ�صية العظيمة التي من �ش�أنها �أن حتمل كل تلك امل�سميات يف
العالقات الأ�سرية والتي قد يكون ر�أ�س تلك امل�سميات الت�ضحية فهي
�أول مايبنى به العالقة.
نعم كرمية علي(ع) تلك ال�سيدة العظيمة التي �ضحت من �أجل كلمة
احلق والتي �ضحت من �أجل �أن حتمي �شعارات �أهل بيتها(ع).....
زينب(ع) وما ادراك من زينب تلك هي التي �شربت وتغذت من بيت
الطهر والنبوة وتلك التي تربت على يد �أ�شرف اخللق فلم تكن فقط
الأخت �أو الأبنة التي حتمل احلب واملودة لأهلها بل كانت ذاك اجلبل
الذي �صمد و�ضحى من �أجل �أن ال تهتز �أركان البيت املحمدي فقد حمت
ودافعت عن كل حق حتمله معها ووا�صلت الطريق حتى بعد ما ر�أت من
هول امل�صاب الذي �أدمى قلبها ولكن مع ذلك �أبت �أن تكون جمرد ابنة
حتمل بني طيات قلبها امل�شاعر فقط  .........بل �أن تكون رمز ًا للبطولة
وال�شجاعة والت�ضحية.
فهل يا ترى هناك نظري لها يف هذا العامل يجعل من الت�ضحية �أول ما
مييز مفهوم للعالقات الإ�سرية؟!
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المنبر الحسيني

ودوره الفعال في بناء األجيال
 ال�شيخ عبا�س ال�سماهيجي

ال يخفى على اجلميع ما للمنرب احل�سيني
على مر الع�صور من الأثر البليغ يف الرتويج
ملذهب �أهل البيت عليهم ال�سالم فهو مدر�سة
�شعبية تبث الوعي والإر�شاد الديني �أينما
وجد املنرب وتغذي الأجيال وتهذب النفو�س 
على �إختالف �أهوائها و�إجتاهاتها   ,فالكل
مدر�سة من تلك اجلامعة احل�سينية العلوية

التي �شاءت لها الأقدار �أن تبقى حية يافعة
ال يخفى نورها وال يتغري عذبها �إىل يوم
القيامة و�أثرها يف املا�ضي واحلا�ضر م�شرق
  ,فالرجل وامل���ر�أة وال�صغري والكبري وكل
فرد يف املجتمع يقول لقد تعلمنا وتهذبنا
م��ن مدر�سة احل�سني عليه ال�سالم والكل
يقول روي �أو �سمعنا عن الإم��ام احل�سني

عليه ال�سالم وك�أنهم يعي�شون عا�شوراء مع
الإمام عليه ال�سالم بالرغم �أن بينهم وبينه
�أي ب�ين  الإم���ام عليه ال�سالم م�سافات من
الزمن ي�ستحيل �أن تعي�شه �أي �شخ�صية بهذا
الوجود يف النفو�س مع هذا الكم الزمني  ,
وهذا كله بف�ضل املنرب احل�سيني ,,,
فكم وكم هو مهم يف حياتنا هذا
املنرب لبناء الأجيال   ,ون�صيحتي لأبنائي
وبناتي ال��ك��رام �أن يلزموا منابر الوعظ
والإر����ش���اد وت��ذك��ار احل�سني عليه ال�سالم
وت�ضحياته وال�سري عليها   ,و�أن يواظبوا
على احل�����ض��ور يف امل����آمت كح�ضورهم يف
املواكب العزائية  ,فحياتهم ال ت�سمو �إال به
�أي باملنرب احل�سيني .
وفق الله اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح ,
واحلمد لله رب العاملني .

المحدث السماهيجي والصحيفة العلوية
 بقلم-جعفريتيم

تعترب ال�صحيفة ال��ع��ل��وي��ة �أو
ال��ت��ح��ف��ة امل��رت�����ض��وي��ة ( )1من
اح����دى امل���ؤل��ف��ات املو�سوعية
امل�����ص��ن��ف��ة ال���ت���ي ق����ام بجمعها
العامل البحراين املحدث ال�شيخ
عبدالله بن �صالح ال�سماهيجي
ت 1723م (.)2
وال�صحيفة العلوية حتتوي على
الع�شرات من اخلطب والأدعية
وامل���ن���اج���اة و�أح����رازوح����ج����ب
وا���س��ت��غ��اث��ات وا���س��ت��غ��ف��ارات
وه��ي��اك��ل وع������وذات من�سوبة
لأم�يرامل���ؤم��ن�ين الإم���ام علي بن
اب���ي ط��ال��ب (ع) وق���د اعتربها
الباحثون والعلماء على انها
ال�صحيفة العلوية الأوىل .
وق����د ب���ادرال�������ش���ي���خ "النوري
م�ي�رزا ح�سني ب��ن م�ي�رزا علي
حمد الطرب�ستاين ت��ـ 1320ه��ـ
ا�ستدراك ًا منه بالبحث وجمع
م��اف��ات ال�سماهيجي م��ن تراث
الأدع��ي��ة واملناجاة ل�ل�إم��ام علي
(ع) والتي �أطلق عليها العلماء
ال�صحيفة ال��ع��ل��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة  ,
وكانت هذه املح�صلة من جمع
امل��ح��دث ال�سماهيجي واملريزا
ال����ن����وري ه���وال���ن���ت���اج املكمل
لل�صحيفة العلوية احلالية .
وق��د كتبت ال�صحيفة العلوية
االوىل والثانية باخلط احلجري
ال���ق���دمي ح��ت��ى ق���ي���ام املكتبات
وطبعها ع���دت ط��ب��ع��ات حديثة

الإ�سالميــة

يف لبنان واي���ران والهند وقد
قام بت�صحيحها ومراجعتها()3
الكاتب كامل �سليمان �صاحب
كتاب (يوم اخلال�ص ) .
مقدمة ال�صحيفة :
ي����ؤك���د امل���ح���دث ال�سماهيجي
يف مقدمته التي كتبها مل�صنفه
املو�سوعي ( ال�صحيفة العلوية)
�أن الذي ذكره يف ال�صحيفة من
�صحيح ال��رواي��ات التي ثبتت

لديه كما ر�آه���ا يف �إج��ازت��ه من
الأدع��ي��ة الم�ير امل���ؤم��ن�ين (ع)  ,
ك��م��ا و���ض��ح ال�سماهيجي �أن��ه
قام على االعتماد على امل�شهور
م��ن امل��ن��ق��ول يف ب��ط��ون الكتب
املعتمدة وامل�شهورة والأ�صول
امل�سندة بني كبار علماء الطائفة ,
وق���د ك��ان��ت ط��ري��ق��ت��ه يف كتابة
امل�صنف ح��ذف اال���س��ن��اد وذلك
حتا�شي ًا من الإكثار.
هناك لفتةجميلة ومالحظةرائعة

قد الحظها النا�شر يف �صياغة
املقدمة للمحدث ال�سماهيجي
وو����ص���ف���ه���ا ال���ن���ا����ش���ر(ب�ب�راع���ة
اال����س���ت���ه�ل�ال وب��ل�اغ����ة ال���ق���ول
وح�سن الت�ضمني)( ,)4واملقدمة
قد ا�ستهلها امل�ؤلف بذكر عناوين
لبع�ض  ك��ت��ب ال��ع��ل��م��اء الأع�ل�ام
وكبار رم��وز الطائفة ال�شيعية
مثل كتاب مفتاح الفالح لل�شيخ
ال��ب��ه��ائ��ي   ,وم�����ص��ب��اح النجاح
للكفعمي   ,وت��ه��ذي��ب الأحكام
لل�شيخ ال��ط��و���س��ي   ,والكايف
ل��ل��ك��ل��ي��ن��ي وغ��ي�ره����ا م����ن كتب
الأدعية والتهذيب والأخالق .
وق���د �أط���ل���ق ال�����س��م��اه��ي��ج��ي يف
�آخرمقدمته على ا���س��م امل�ؤلف
(ال�صحيفة العلوية والتحفة
املرت�ضوية )  ,وك��ان م��راده �أن
يتحف اخ��وان��ه يف ال��دي��ن من
املتعبدين واملتهجدين   ,وقد
�س�أل الله تعاىل �أن يجعلها يف
�صحيفة احل�����س��ن��ات وذخ�ي�رة
ال��ن��ج��اة ع��ل��ى �أن ي�����ش��رك��ه يف
ثواب كل من انتفع بها واقتناها
وكتبها وا�ستكتبها.
______
امل�صادر:
 -1مقدمة املحدث ال�سماهيجي .
 -2ل��ؤل��ؤة البحرين ال�شيخ يو�سف
البحراين .
-3ال�صحيفة العلوية املباركة ,دار
الأ�� �ض ��واء ب�ي�روت ,ال�ط�ب�ع��ة الثانية
1416هـ.1995/
-4امل�صدرنف�سه.
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وجدان والئي
 مو�سى املعلم

فقه األسرة واألخالق البيتية
م�صطلحاتٌ نتناولها يف حواراتنا اليومية ومتتلىء بها �أعمدة ال�صحف
ويت�صارع عليها �أ�ضداد الفكر يف كل البلدان الإ�سالمية  ,وهي مو�ضع
�إهتمام كل الفئات وال ُينكر �أحد �ضرورتها  ,,,الرتبية  ,احكام اال�سرة ,
م�ستوى حرية املر�أة  ,الزواج  ,الطالق  ,ا�ساليب الرتبية  ,حقوق الطفل ,
اموال القا�صرين � ,ش�ؤون الوالية  ,وكل ما يتعلق بذلك ,,,
واخللل يكمن يف �أننا نطرح كل ذلك بن�سبة تفوق ما نتحرك عليه
عملي ًا لطرح الثقافة اال�سرية بكل ما يحيط بها �إو �إننا نتعامل ب�إزدواجية يف
طرح هذه الثقافة يف �إعالمنا ومنابرنا ,,
لو �إن كل �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع وما ميتلك من كنز كبري يتمثل
يف منابره الإعالمية و�أقالمه وم�ساجده وم�آمته  ,لو �إن كل هذه الطاقات
تتحرك مب�س�ؤولية منظمة وواعية لتطرح امل�شاريع القوية واملتوا�صلة لثقافة
الأ�سرة كلها وفقه الرتبية والأخالق البيتية والأحكام ال�شرعية والقانونية
للزواج والطالق وما يرتبط بهما وخ�صو�ص ًا يف الوعي قبل الزواج وتكون
املكتبة اال�سالمية حميطة بذلك وي�صبح هذا الهم الثقايف والإجتماعي
مطروح ًا ب�شكل عملي ونظري لر�أينا من كل ذلك النتيجة التي ميكن لها �أن
تخفف من كل �سلبيات املجتمع ,,,
نتمنى لكل من يتحمل امل�س�ؤولية وي�ست�شعرها �أن ينظر بعني
الإعتبار لهذا الإقرتاح ولتكن حواراتنا يف ا�ساليب تطبيقه  ,,,فهو متهيد
ل�صناعة املجتمع ال�صالح .

moosaalmoallim@gmail.com

فتاوى ال�سيد ال�سي�ستاين
ال�س�ؤال :ما هو تعريفكم للق�سمة والن�صيب؟
اجلواب :الق�سمة والن�صيب والرزق
�سواء يف الزواج او غريه لي�س �أمر ًا
خارج ًا عن االختيار بل اذا اختار
االن�سان – ب�إرادته وحم�ض اختياره
– �شيئ ًا كالزواج ب�إمر�أة معينة،
ينك�شف �أنه كان ن�صيبه ذلك
فاهلل تعاىل قدّر له �أن يختار هذه
املر�أة ويتزوجها باختياره فاالرادة
لها دخل يف اختيار الزوجة وكذا
الزوجة الختيارها دخل يف ق�سمتها
ون�صيبها وعلم اهلل تعاىل او تقديره
اليخرج فعل االن�سان عن اختياره وبعبارة اخرى �إن اهلل تعاىل له كتاب
املحو واالثبات وكتاب اللوح املحفوظ فقد يقدر اهلل تعاىل الغنى لالن�سان
ب�شرط �أن يعمل وي�سعى ويقدر له الفقر �إن مل يعمل ومل يجتهد واالن�سان
اذا اختار الك�سل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن لي�س �أن يقول ب�أن
ن�صيبي وق�سمتي كان هو الفقر اذا كان ب�إمكانه العمل وال�سعي ليكون
غني ًا لكنه ترك ذلك ب�إختياره.
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الثقافية
العدد الثامن -السنة الثالثة

العودة إلى الذات
� أ .ناجي جمعه
�صح���وت م���ن �سباتي الأب���دي ورحت
�أ�صرخ بكل ما �أوتيت من قوة  ،بح �صوتي
لكنني مل �أتوقف عن ال�صراخ علني �أ�صحو
م���ن تل���ك الرقدة الت���ي ت�شب���ه �إىل حد بعيد
نومة �أه���ل الكهف � .أ�شع���ر وك�أن �أع�ضائي
مفكك���ة كل ع�ض���و يتحرك لوح���ده دون �أن
يربط���ه بباق���ي الأع�ضاء راب���ط � .أغم�ضت
عين���ي وفتحتها فج����أة وكررت ذل���ك مرارا
فرمب���ا �سهل علي الولوج �إىل عامل احلقيقة
ال���ذي ابتع���دت عن���ه لتعلق روح���ي  بعامل
املثل  .مل تع���د الأ�شياء كال�سابق �أ�صبح كل
�شيء معقد ويحت���اج �إىل تف�سري  .خرجت

م���ن وحدت���ي وعزلت���ي �إىل ع���امل الف�ض���اء
وا�ضع���ا النظ���ارة امللون���ة ك���ي �أرى الدنيا
ب�ش���كل خمتل���ف  ،لكنني مل �أع���د قادرا على
التحرر من انح�شار الروح يف زاوية الأنا.
رحت �أت�س���اءل  :هل ميكنني �أن �أحترر من
نف�سي ؟!  .نعم �أنا �سجني الذات؛  فالأ�ضلع
حتولت �إىل  ق�ضبان حديدية �سميكة كالتي
و�ضعها ذي القرنني على ي�أجوج وم�أجوج
 ،والقل���ب �أغرقن���ي بدمائه ف�ص���رت �أ�سبح
يف بح���ره ال���ذي لي�س في���ه م���د وال جزر ،
والرئت���ان غ���دت زواب���ع هوائي���ة يرهقني
�شهيقها وزفريه���ا .ا�ستطعت بعد فرتة من
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جهاد النف�س �أن �أحترر من اجل�سد � ،أخريا
ا�ستطع���ت التحلي���ق يف كل م���كان � ،صرت
�أجتول يف الأر�ض و�أ�سيح فيها وال احتاج
يف ذل���ك �إىل و�سائل نق���ل حديثة  ،فروحي
�أخف و�ألطف من هم�سات الهواء  .يف البدء
راق يل ما ر�أيت ف�صرت �أ�سجل كل ما �أراه
وا�شع���ر به  يف مذكرات���ي ال�شخ�صية التي
ملأته���ا بالتجارب واخل�ب�رات احلية حتى
�أ�صبحت �شاهدا عل���ى الع�صر  .وبعد فرتة
كلت نف�سي وغ�شيني التعب لهول ما اطلعت
عليه فالرتاجعات واالنتكا�سات �صبغت كل
ما يحيطني  بلون داكن ا�ستطاع �أن ي�سرب
الي�أ�س واخلنوع �إىل روحي � ،صرت انظر
بت�أفف وك�آب���ة و�إح�سا�س بالعدم لوجودي
ال���ذي ال �أرى �أي فائ���دة من���ه �س���وى تلقي
ال�صدم���ات  ،فع���دت �إىل نف�سي وخاطبتها:
�أمل ي���ك �سجنك �أحب �إيل مم���ا �صرت �إليه!!
عندها فقط ق���ررت العودة �إىل الذات حتى
�أمتت���ع باحلري���ة الت���ي افتقدته���ا ببع���دي
عنها.

�آفق �آخر
التراث
تدوين
ُ
ِ
الحسيني ..
 ميثم علي م�سعود

ُ
التجربة والطموح
هيئة الوسيلة ..
موقع يخولني فيه �سرد جتربة ( هيئة الو�سيلة ) وهي امل�ؤ�س�سة
ل�ستُ يف ٍ
الواعدة يف تنظيمها من الناحية الزمنية  ،والعريقة يف حركتها وتاريخها
يف العمل الإ�سالمي واالجتماعي والثقايف  ،ال�ضاربة بعراقتها و�أ�صالتها
�إىل اجلذور .فلي�س من املنا�سب عق ًال �أن �أكتب و�أطرح ر�أيي يف جترب ٍة مل
�أخ�ضها �أ�ص ًال ومل �أ�سرب غمارها و�إن كنتُ �أحد املن�ضويني حتت جناحيها ،
و�أحد الذين ن�ش�أوا بني �أرجائها يف حلقات الدر�س الديني والقر�آين وجممل
فعالياتها املخت�صة ب�إحياء �أمر �أهل البيت (ع) .
نعم فقط من له حق �أن يكتب يف تلكم التجربة هم �أولئك النفر املخل�صني
الذين نذروا �أوقاتهم الثمينة من �أجل جمتمعهم و�أُنا�سهم فقط وفقط من
�أجل مر�ضات اهلل و�سعي ًا من �أجل خدمة عياله  ،ابتداء من العاملني الأوائل
عقود خلت وال زالوا
الذين بذروا هذا الغر�س املبارك يف هذا الطريق قبل ٍ
مرابطني على الثغور ،ومرور ًا ب�أع�ضاء جمل�س �إدارة هيئة الو�سيلة ال�سابقة
واحلالية .
فتجربة عريقة كتلك ال ميكن اختزالها عرب مقال هنا �أو ر�أي هناك � ،إمنا
مقاالت مطول ٍّة ودرا�سات م�ستفي�ضة للوقوف على كل
حتتاج تلكم التجربة �إىل
ٍ
احليثيات املو�ضوعية التي رافقت ن�ش�أة ذلكم البذر الطيب الذي �أثمر نبات ًا
طيب ًا  ،و�إىل قراءة كل تفا�صيل وظروف ذلك احلراك الإ�سالمي الواعد ،عرب
كل مقاطعه الزمنية التي م َّر بها وعاي�شها و�أ�ستوعب ظروفها وبقي ورغم كل
التحديات اجل�سام حمافظ ًا على كينونته ورا�سخ ًا ب�أقدامه على الدرب .
�صحي ٌح �أنّ �أي جتربة �إن�سانية ال تخلو حال ن�شوئها من ال�سلبيات والعرثات
نك�سات يف بع�ض الأحيان  ،وهذا ين�سحب على جممل
الكثرية  ،ورمبا �إىل
ٍ
يخ�ص
امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع الأهلي بتنوعها واختالف م�شاربها وال ُّ
م�ؤ�س�سة عاملة بعينها  ،ولكن وبالنظر �إىل ال�سنني القليلة من عمر هيئة
الو�سيلة كم�ؤ�س�سة منظمة لها براجمها الهادفة ولها فعالياتها الأهلية املتعددة
� ،أقول ميكن �أن نطلق على تلكم التجربة ( الو�سيلية ) ب�أنها جترب ٌة رائد ٌة
يف جمال العمل الإ�سالمي قيا�س ًا بعمرها امل�ؤ�س�سي  ،ومتطورة ك ّم ًا ونوع ًا يف
طروحاتها التي تقدم ُّه للجمهور.
�إذ ًا نحن �أمام جتربة ت�ستح ُّق �أن نقف عليها م ّلي ًا  ،وال يجد ُر �أن من ّر عليها
مرور ًا �سريع ًا �إذا ما كن ّا من�صفني  ،فما حتقق من نتاج على الأر�ض لهو �أو�ضح
دليل على الثمار التي ّ
حت�صلت ُبعيد ن�ش�أة تلك امل�ؤ�س�سة املباركة �سوا ٌء على
م�ستوى الوعي الديني �أو على امل�ستوى االجتماعي �أو الثقايف .
كلمات يف هذا املقال �أو ذاك  ،ولكنّ
نعم الطموح �أكرب من �أن ُي�صاغ ببع�ض ٍ
الأكيد �أنّ هيئة الو�سيلة بكل كوادرها والعاملني فيها من �أعلى الهرم �إىل
الكوادر من اليافعني وال�شباب  ،يحملون بني جوانحهم التي تفي�ض بالإميان
وبحب �أهل البيت (ع) روح ًا كبري ًة لدافعية العمل و�إىل خدمة النا�س  ،و�إىل
تعزيز اللحمة االجتماعية التي هي مبثابة ال�ضمانة الوحيدة يف م�سرية �أي
جمتمع من املجتمعات  ،نحو طريق ال�سالم و الأمن الأهلي  ،الذي �أفهم ُه
ٍ
�أنّ هيئة الو�سيلة بكل مكوناتها وبكل طاقاتها الب�شرية ُ
حتمل �ضمن �أولوياتها
وعلى ر�أ�س �أجندتها الآنية وامل�ستقبلية  ،اجلانب االجتماعي وكانت وال زالت
ال�س ّباقة يف هذا املجال و�سعت يف هذا ال�سبيل بكل عنفوانها و�إمكانياتها ،
و�آي ُة ذلك هو يف �إقامتها لكث ٍري من الفعاليات االجتماعية الهادفة واحت�ضانها
للعديد من الربامج واخلطط وامل�شاريع التي ت�ستهدف بالدرجة الأوىل تقوية
احل�س اجلماعي  ،ومتتني ال�شراكة الأهلية بني
اجلبهة الداخلية و تعزيز
ِّ
خمتلف امل�ؤ�س�سات يف قريتنا العزيزة .

الو�سيلة

العدد الثامن  -السنة الثالثة

يونيو  - 2009جمادى الثانية 1430هـ

غسيل االموال
� إعداد -عبداملنعم معيوف

تعريف املهنة:
مت ا���س��ت��ح��داث ه����ذه امل��ه��ن��ة منذ
وق��ت ق��ري��ب وب��الأخ�����ص بعد �أح���داث
ال������والي������ات الأم����ري����ك����ي����ة ب���ت���اري���خ
���11س��ب��ت��م�بر   2001وي���ت���ب���ادر �إيل
ذه��ن ال��ق��ارئ ما معني غ�سيل املوال؟
ه�������دف ال����ع����دي����د م�����ن اجل����رائ����م
االقت�صادية يف جني الأم��وال للأفراد
�أو اجلماعات املرتكبة لهذه اجلرائم.
غ�سل الأموال هي عملية �إخفاء امل�صدر
غري القانوين لهذه الأموال وحتويلها
�أو دجم��ه��ا يف االق��ت�����ص��اد امل�شروع.
م����ن خ��ل��ال االجت�������ار يف الأ���س��ل��ح��ة
و ال��ت��ه��ري��ب وامل����خ����درات وال���دع���ارة
واالختال�س والر�شاوى ,وجرائم تد ُّر
�أم���وال وجت�بر  مرتكبيها علي عملية
غ�سل �أو تبيي�ض  ه��ذه الأم����وال عن

ط��ري��ق �إخ��ف��اء م�����ص��دره��ا الأ�سا�سي.
كيف تتم عملية غ�سل الأموال؟
املرحلة الأويل :وت�سمى مرحلة
الإح��ل�ال:يف امل��راح��ل الأوىل لعملية
غ�سل الأم����وال ,يتم �إدخ����ال الأم���وال
ال���ن���ق���دي���ة ع��ب�ر ال���ن���ظ���ام امل�������ص���ريف ,
وي��ت��م ذل��ك ع��ن ط��ري��ق تق�سيم املبالغ
الكبرية �إيل مبالغ �صغرية ,والتي قد
ت��ودع مبا�شرة يف ع��دة ح�سابات من
امل�شاريع التجارية التي ت��در النقود
ب�شكل م�ستمر مثل ال�سوبرماركت�س 
وال��ف��ن��ادق وال��ك��راج��ات ,..كما ميكن
�أن يتم تق�سيمها وحتويلها عن طريق
احلواالت و ال�سندات املالية والأ�سهم.
املرحلة الثانية :وت�سمي مرحلة
التغطية وتتكون بعد دخول الأموال
�إىل النظام امل�����ص��ريف  ,حيث تتم عن

ضرورة القانون في المجتمع
 بقلم :عبدالله حبيب الفرج (*)2

ال �ق��ان��ون �� �ض ��رورة والمي� �ك ��ن ت�صور
جم �م �ت��ع ب � ��دون ق ��ان ��ون وال ق ��ان ��ون ب ��دون
م��ؤ��س���س��ات خمت�صة م��ن ال��دول��ة لت�شريعه
وت �ن �ف �ي��ذه يف امل �ج �ت �م��ع و�إال ف� � ��إن احلياة
ت���ص�ب��ح م �ث��ل غ��اب��ة ت�ع�ي����ش ف �ي �ه��ا كائنات
ح�ي��ة ي�سيطر ف�ي�ه��ا ال �ق��وي ع�ل��ى ال�ضعيف
وي �� �س��ود ق��ان��ون ال �ق��وة ع�ل��ى ق ��وة القانون.
وامل�ق���ص��ود ب��ال�ق��ان��ون ه�ن��ا ه��ي القواعد
امل�ضطردة ال��دائ�م��ة التي ت�صدرها ال�سلطة
املخت�صة وتوقع اجل��زاء على من يخالفها .
فالقانون �ضرورة �إجتماعية وبدونه ال ميكن
�أن نت�صور وج ��ود جمتمع �إن���س��اين منظم
ت�سود فيه العدالة وقواعد العدل بني النا�س .
�إن ال�ق��ان��ون ظ��اه��رة �إجتماعية ،ب��ل هو
�ضرورة �إجتماعية  ،فال قانون بغري جمتمع
وال جم�ت�م��ع ب�غ�ير ق��ان��ون .ف��ال �ف��رد املنعزل
ف��ر���ض ن �ظ��ري ب�ع�ي��د ع��ن ال ��واق ��ع .وقواعد
ال�ق��ان��ون ال تنظم �إال ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي تن�ش�أ
ب�ين ال�ن��ا���س ،ف�لا ق�ي��ام ملجتمع ب�غ�ير قواعد

البـراحـــــة

ط���ري���ق �إخ���ف���اء وط��م�����س ع�ل�اق���ة تلك
الأموال املغ�سولة يف االقت�صاد بحيث
ي�صبح م��ن ال�صعوبة التمييز بينها
وب�ين  الأم���وال من م�صادر م�شروعة.
امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة :ال���دم���ج وه��ي
امل��رح��ل��ة النهائية حيث ي��ق��وم غا�سل
الأم��������وال ب���دم���ج ه����ذه الأم��������وال يف
�أن�����ش��ط��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ت��ب��دو م�شروعة
وك���أن��ه��ا �أن�����ش��ط��ة اق��ت�����ص��ادي��ة عادية ,
وا�ستثمارها يف ال��ع��ق��ارات وال�سلع
الثمينة �أو امل�شاريع التجارية...الخ.
ك��ي��ف ي ��ؤث��ر غ�سل الأم�����وال علي
التجارة؟
عندما تغفل البنوك و امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية عن عمليات غ�سل الأم��وال
���س��واء ب�سبب �إه���م���ال امل��وظ��ف�ين �أو
ت��واط���ؤ الإدارة مع مرتكبي اجلرائم
ف���ان ذل���ك ي���ؤث��ر ع��ل��ى �سمعة النظام
امل�����ص��ريف يف ال��ب��ل��د وب��ال��ت��ايل علي
ح��ك��وم��ت��ه��ا و امل���واط���ن�ي�ن ال��ع��ادي�ين.
�أم��ا على امل�ستوى العاملي  ,فت�ؤثر
عملية غ�سل الأموال �سلبا علي ال�سوق
امل��ايل عن طريق كرثة تقلبات �أ�سعار
�صرف العمالت ب�سبب عمليات التحويل
غري املتوقعة للأموال من بلد �إيل �أخر.

(*)1

ت �ت��وىل ت�ن�ظ�ي��م � �ش �ئ��ون��ه ،وت�ن�ظ�ي��م الروابط
ب�ي�ن �أف� � ��راده ،وحت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة .وبالتايل
ت�سيري امل�ج�ت�م��ع ن�ح��و ال�ت�ق��دم والإزده � ��ار.
�إذن ال �أح� � ��د�آ مي�ك�ن��ه �أن ي�ن�ك��ر حاجة
ال �ن��ا���س ل�ل�ق��ان��ون وال �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة� ،إذ
ب��دون��ه ال مي�ك��ن للمجتمع �أن ي�ك��ون منظم�آ
�أو�أن ت�سود العدالة والإن�صاف بني �أفراده
وبدون هذه القواعد الميكن �أن تنتظم �أمور
النا�س و�أم��ور الدولة وال ميكن ت�صور دولة
ب�لا ق��ان��ون لأن م�ث��ل ت�ل��ك ال��دول��ة �ست�سود
فيها �شريعة الغاب حيث يتجرب القوي على
ال�ضعيف وتنت�شر فيها اجل��رمي��ة والظلم.
والإن�سان بالطبع ال ي�ستطيع �أن يعي�ش
مبفرده ،بل ال بد له من العي�ش يف جماعة،
�إذ ال ميكنه �أن يفي كل حاجياته بنف�سه .وملا
ك��ان م��ن ال�ل�ازم �أن يعي�ش يف جماعة ،ف�إن
ذلك ي�ستتبع دخوله مع غريه من النا�س يف
معامالت  ،وبذلك تقوم بينه وبينهم عالقات،
تتعار�ض يف �ش�أنها م�صلحته وم�صاحلهم،
وم��ن ث��م ك��ان ل��زام��آ �أن تنظم تلك العالقات
حتى ال تعم الفو�ضى �إذا ما ترك لكل �إن�سان

مطلق احلرية يف حتقيق رغباته وفق�آ مل�شيئته.
وت�ن�ظ�ي��م ت�ل��ك ال �ع�لاق��ات ي �ك��ون بو�ضع
ق��واع��د ع��ام��ة يق�صد منها احل��د م��ن حريات
الأف� ��راد ورغ�ب��ات�ه��م املطلقة  ،ه��ذه القواعد
ال �ع��ام��ة ت���ض��ع � �ض��واب��ط حت ��دد م��ا ي�ج��ب �أن
يكون عليه �سلوك الأفراد ورغباتهم املطلقة،
كما يق�صد بها كذلك التوفيق بني م�صاحلهم
حتى ي ��زول ال�ت�ع��ار���ض وال�ت���ض��ارب بينها،
هذه القواعد العامة ت�ضع �ضوابط حتدد ما
يجب �أن يكون عليه �سلوك الأف��راد  ،ولهذا
ف ��إن��ه ي�ت�ع�ين عليهم �إح�ترام �ه��ا واخل�ضوع
ل�ه��ا .وم��ن ه��ذه ال�ق��واع��د ال�ت��ي حتكم �سلوك
الأفراد على النحو ال�سابق يتكون القانون .
يتبني لنا مما �سبق ذكره �أهمية و�ضرورة
القانون للمجمتع الإن�ساين .ويف احلقيقة �أن
الكثري من الأف��راد يقبلون على �إح�ترام هذه
القواعد �إميان�آ منهم ب�ضرورة ذلك ال�ستقرار
النظام والأمن يف املجتمع .ولكن مهما ت�سامى
ه��ذا ال�شعور فهناك دائ �م ��آ قلة م��ن الأف ��راد
ق��د ت�خ��رج ع�ل��ى ه��ذه ال �ق��واع��د ح�ت��ى تردها
ال�سلطة العامة واجل��زاء الذي متلك توقيعه .
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�شــــووع
� أ .جعفر �صفوان

الجامع الكبير  :خلل األولويات
بعيدا عن هو�س افتعال الثنائيات  ،وتوليد الإ�شكاليات  ،ولكن من �أجل حماولة
ت�شخي�ص الأدواء  ،وحتجيم ال�سلبيات  ،نت�ساءل � :أي امل�ؤ�س�سات الدينية حتتل
املرتبة الأوىل يف �سلم �أولوياتنا  :امل�أمت  /املوكب احل�سيني  /اجلامع ؟
ولعل الإجابة البدهية هي  :اجلامع ي�أتي �أوال بالطبع � ،أما امل�أمت واملوكب فهي
م�ؤ�س�سات مكملة لدور اجلامع ....
هذا هو الرتاتب املنطقي  /نظريا .
لكن  ،هل هذا الرتاتب متحقق بالفعل يف واقع تعاطينا مع هذه امل�ؤ�س�سات يف
واقع قريتنا حتديدا ؟
احلقيقة �أن م�آمت القرية – بحمد املوىل – كانت وماتزال تغ�ص بامل�ستمعني ،
حتى �أن الواحد منا – يف كثري من الأحيان – ال يجد له موطئ قدم ف�ضال عن
مكان مريح يجل�س فيه  ،كما �أن من نافلة القول احلديث عن الأعداد الغفرية
امل�شاركة يف املواكب احل�سينية يف القرية ،واجلهود الد�ؤوبة وامل�ستمرة التي
تبذل يف �سبيل تنظيمها وتطويرها ،خا�صة يف املنا�سبات التي جرى العرف على
اعتبارها منا�سبات كبرية.
بيد �أننا حني ننقل عد�ستنا �إىل امل�سجد اجلامع يف القرية ف�إننا �سرعان
ما نالحظ �أن �أعداد احلا�ضرين يف �صالة اجلماعة ال يتجاوز الع�شرات ،
با�ستثناءال�صلوات املنا�سباتية ك�صالة ليلة القدر �أو الآيات ،وذات الأمريقال
بالن�سبة مل�ستوى امل�شاركة والتفاعل مع الفعاليات التوعوية واالحتفالية الأخرى
التي تقام يف اجلامع من فرتة لأخرى .
معادلة خمتلة بالفعل  :تراخ يف االهتمام بالأ�صل  ،يقابله حر�ص �شديد على
التم�سك بالفروع  ،حتى و�إن كان هذا احلر�ص حممودا يف ذاته .
لقد �أ�صبحت احلاجة ملحة لإثارة �س�ؤال جامع القرية ؛ ليكون جامعا لقلوب
وعقول �أبنائها  ،ولي�صبح كما �أراد له ال�شارع الأقد�س:حرما للعبادة الواعية ،
ومنارة للمعرفة و اخلري و الت�سامح ،واحلوار  :نهو�ضا باملجتمع  ،و�أخذا بيده .

الفرق بني قواعد القانون
و قواعد الدين والأخالق
يختلف ن�ط��اق ال��دي��ن ع��ن ن�ط��اق ك��ل من
الأخ�لاق والقانون .فالدين يتناول واجبات
الإن�سان نحو ربه ونحو نف�سه ونحو غريه.
�أما الأخالق فتتناول واجبات الإن�سان نحو
ن�ف���س��ه ون �ح��و غ�ي�ره .يف ح�ي�ن �أن القانون
يقت�صر على واجبات الإن�سان نحو غ�يره .
ولكني �أرى �أن الدين والأخالق والقانون
يف احلقيقة يهدفون �إىل �شئ واحد..وهو
تقومي �سلوك الإن�سان .وكثري من قواعد الدين
 ،خ�صو�ص�آ ما جاءت به ال�شريعة الإ�سالمية
من �أحكام �ضابطة ل�سلوك الفرد امل�سلم والتي
ال تتقاطع مع �أحكام القوانني الو�ضعية بل
تكملها وتتوافق معها .مع �أننا نحن امل�سلمون
ن� ��رى �أح � �ك ��ام ال �� �ش��ري �ع��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة هي
الأ�صل وهي الفي�صل يف كثري من الأمور.

كما يت�صل القانون �إت�صالآ وثيق�آ بعمل
الأخالق لأن الكثري من املبادئ القانونية تقوم
على �أ�سا�س �أن املتعاقد يجب �أن يقوم بتنفيذ
�إلتزامه  ،وقواعد الأخ�لاق تدعو �إىل الوفاء
بالعهد .وال�ق��ان��ون ي�ح��رم الإث ��راء ب�لا �سبب
م�شروع ،وقواعد الأخ�لاق تنهى عن ذلك .
وب�إخت�صار ف ��إن دائ��رة الأخ�ل�اق �أو�سع
من دائ��رة القانون من حيث النطاق  .ولهذا
ف�إن العديد من القواعد القانونية تقوم على
�أ��س����س �أخ�لاق�ي��ة وت�ت�ط��اب��ق معها لأن هناك
غ��اي��ات م���ش�ترك��ة يف ال �غ��ال��ب م��ن الأح� ��وال
بني القاعدة القانونية والقاعدة الأخالقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(* )1للتفا�صيل يرجى مراجعة كتابنا (دليل الطالب
�إىل مبادئ الثقافة القانونية ) .
(* )2لي�سان�س القانون والفقه املقارن2008..م...
وبكالوريو�س يف ال�شريعة الإ�سالمية 1998..م.
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بعد غياب( ..صحچوم الحياح) تعود من جديد

ت�ستاهل يا بوح�سن

� إعداد :حممد حم�سن احلايكي
حوار :عبا�س بوهاين

بني �ش���هر دي�س���مرب �إىل �إبريل تقريبا �أي
يف ال�شتاء.

التقيناه ��م هن ��اك ،جمموع ��ة ق ��ررت ا�سرتجاع
املا�ض ��ي عرب بواب ��ة الألعاب ال�شعبي ��ة ..و�أين..
هن ��اك ،يف �ساحة النادي الكب�ي�رة ..يجتمعون
ع�ص ��ر كل جمع ��ة �إحي ��ا ًء لرب ��اط وثي ��ق لتل ��ذذ
حالوة الذكري ��ات ..غري �آبه�ي�ن بحداثة الزمان
وتطورات ��ه ..فق ��ط يف تل ��ك ال�ساع ��ة الع�صرية،
يتنا�س ��ون هم ��وم احلي ��اة ،ويحمل ��ون عبق ًا من
�أك ��وام الر�صا� ��ص الت ��ي يرج ��ع تاريخه ��ا �إىل
ال�سبعيني ��ات يف �سماهي ��ج ،ك�أنه ��ا م�ل�اذ املتعة
الأخرية لديهم.

• من كان يلعبها..
  احلايك���ي :كان يلعبها م���ن القدامى كالً
م���ن جلي���ل وعبدالهادي وعبدالل���ه �أحمد
(بوحمد) ويو�سف �أحمد احلايكي.

�أجرين���ا ه���ذا اللق���اء م���ع �أح���د ريا�ضيي
�سماهيج ،ف�إىل جانب كونه كروي ًا ،وهذا
لي����س مقامن���ا الآن ..فق���د ا�شته���ر بحب���ه
وممار�سته للعب���ة الر�صا�ص ،تلك اللعبة
القدمية وامل�سلية ،املعتم���دة على املهارة
والرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي ..فكانت لنا مع
علي احلايكي هذه الوقفة.
• بداية ..حدثنا عن اللعبة وطريقتها؟
احلايك���ي( :عادة ما تلع���ب من �شخ�صني
�إىل � 7أ�شخا����ص ،والع���دد الأمث���ل له���ا
بح�س���ب خ�ب�رة الالعب�ي�ن يتك���ون م���ن
 4حت���ى  5العب�ي�ن .ويف احل�سب���ان،

• ومن يتميز فيها..
احلايكي :املميزون فيه���ا عبا�س عبدالله
(�أب���و فا�ضل) و�أخ���واي �إبراهيم وح�سن
احلايكي.
ل���كل �شخ����ص حف���رة (كون���ة) -فيك�س���ب
كل �شخ����ص الآخ���ر ع���ن طري���ق �ض���رب
الر�صا�ص���ة بالأخ���رى ،ويك���ون الفا�صل
بني لعبة ال�شخ�صني (ال�ضربة وال�ضربة)   
التكوين يف احلفرة.
وهن���اك حالة �إعادة الدور �أو ما ت�سمى بـ  
(ال�شر�ش���ك) ،وتكون عندما يقوم الالعب
بك�س���ب الآخ���ر مرت�ي�ن دون �أن ي�ص���وّ ب
(يكوّ ن) الر�صا�صة يف احلفرة.
وحتت�سب لكل (قومة ،هدّة� ،صيدة) قرابة
( 5تيل) على ما اعتاد عليه العرف ،وعند
االنتهاء ،يحت�سب لكل من كوّ ن مرتني �أو
�أكرث عدد من (التيل) كجزاء ملن مل يكوّ ن
يف اجلولة (الدور).

وتتواصل منافسات دوري سماهيج
ان����ط����ل����ق����ت يف م���ن���ت�������ص���ف ���ش��ه��ر
م��ار���س امل��ا���ض��ي م��ن��اف�����س��ات بطولة
دوري ����س���م���اه���ي���ج ل����ك����رة ال���ق���دم
SAMAHEEJ
2009م
FOOTBALL LEAGUE
وال��ت��ي جت��م��ع  9ف���رق �سماهيجية،
حيث جتري املباريات يومي الأربعاء
واخلمي�س من كل �أ�سبوع.
وقد ت�شكلت الفرق امل�شاركة كالتايل:
جم��ل�����س  ب���وه���اين ،ب���رمي���ن ،املعباد
للكهرباء� ،شباب ال��دي��رة ،ال�ساحل،
التحرير ،اجلنمةSuha Travel ،
والفهود.
ه���ذا وع��ل��ق ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
عبا�س امل�ؤذن على �أهمية الدور الذي
�ستلعبه البطولة م��ن خ�لال �أجندة
الأه���داف التي و�ضعتها اللجنة؛ ملا
لهذه املناف�سات من رابط يجمع �أبناء
القرية يف روح ريا�ضية ومناف�سة
���ش��ري��ف��ة ت��ل��ي��ق وت����اري����خ �سماهيج

ويجوز لالع���ب االن�سحاب من الدور يف
حالة م���ا �إذا قارب اخل�سارة �أو االكتفاء-
ب�شرط �أن يُ�سك���ن الر�صا�صة يف احلفرة
يف نهاي���ة املط���اف ،وم���ن ث���م يح���ق ل���ه
االن�سحاب.
وق���د يط���رد الالع���ب م���ن اللعبة بع���د �أن
ي�ستنف���د جمي���ع (التيل) الت���ي بحوزته،
ورمب���ا يك���ون مديون��� ًا �أي�ض ًا حت���ى بعد
ان�سحابه يف بع�ض الأحيان).

• ملاذا ا�شتهرت يف احلياك..
احلايك���ي :لأن �أكرث الالعبني من احلياك
وكانت تلعب يف فريج احلياك (باملحرق)
ً �سنة 1950م تقريب ًا.
• امل�صدر والأ�سعار..
  احلايك���ي :م�صدرها الكراجات وبع�ض 
�ش���ركات الأملنيوم� ،أما الأ�سعار فترتاوح
م���ا ب�ي�ن � 100إىل  400فل����س حالي��� ًا �أما
قدمي ًا من � 25إىل  50فل�س.

• والبدايات..
ً
احلايكي :تلعب من �سنة 1970م تقريبا ويف نهاي���ة احلدي���ث متن���ى احلايك���ي
ومل تنقطع ،لكن �شعبيتها قلت يف الفرتة االهتم���ام بالألعاب ال�شعبي���ة ب�شكل �أكرب
الأخرية ،وهي لعبة مو�سمية متار�س ما يف القرية وتفعيلها قبل االندثار.

ت��ت��ق��دم هيئة الو�سيلة
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال��ت�بري��ك
للكابنت علي ال�سماهيجي
(ال�����ص��غ�يري) مبنا�سبة
ح�صوله ع��ل��ى ال�����ش��ارة
ال��دول��ي��ة يف التحكيم
وج��ائ��زة �صحيفة البالد
للحكم املتميز.

تحية لصغار سماهيج لكرة اليد
 حماور ريا�ضي-منتديات �سماهيج

الكروي.
وي��ق��ول املنظم علي ح�سن املعتوق
ان ال��دوري ي�ستغرق قرابة � 3أ�شهر
حتتويه الإث���ارة املرتقبة واملتوقعة
م���ن ق��ب��ل ال���ف���رق امل�������ش���ارك���ة ،فيما
يعكف املنظمون �إظ��ه��ار ه��ذا احلدث
ال��ري��ا���ض��ي ب���أف�����ض��ل ���ص��ورة ممكنة
وي���غ���ط���ي ه�����ذا احل������دث ال��ري��ا���ض��ي
امل��وق��ع الإع�لام��ي للبطولة www.
  s a m a h e e j m m s .c o m
وحمالت �سكيما للطباعة Skeema
.Graphics

لعب فريق جتمع �صغار �سماهيج يف دوري
االحت ��اد ال�ب�ح��ري�ن��ي ل�ك��رة ال�ي��د حت��ت � 12سنة
(فئة التجمع) ال��ذي ا�ستمر حتى نهاية فرباير
امل��ا��ض��ي ،وق��د �أ��س�ف��رت النتيجة ح�صوله على
املركز ال��راب��ع يف لفتة غري متوقعة مقارنة مع
الأداء واملناف�سة واال�ستمرارية يف الو�صول
حتى الأدوار النهائية� ،إذ ًا ،ف�لا ب��د �أن ن�سلط
ال�ضوء على ما هو �أبعد من ذلك.
فقد ت�شكل الفريق يف غ�ضون تلك الفرتة
امل ��راوح ��ة ب�ي�ن ال�ت�ج�م�ي��ع والإع� � ��داد والتمرين
واللعب ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم �أع�ضاء
الفريق لتوهم م�ستجدين على اللعبة وقانونها
و�أحكامها.
ف���ش�ك��ر ًا ل�ل�ك��اب�تن ح�سن امل���س�ي��ح ع�ل��ى هذا
الإخ�لا���ص وامل�ج�ه��ود ال��دائ��ب ال��ذي �ساهم يف
اك�ت���ش��اف امل�ت�م�ي��زي��ن ال��ذي��ن وا� �ص �ل��وا م�سرية
مناف�سات املباريات حتى كادوا النيل من الك�أ�س،

ولكن هكذا �شاءت لهم املعطيات والظروف.
حيث يتميز من �أع�ضاء الت�شكيلة �إىل جانب
�أقرانهم املثابرين ،كل م��ن حممد عبداحل�سن
احل ��اي� �ك ��ي ،ن �� �ض��ال ح �� �س��ن م �� �س �ع��ود ،ح�سن
احلايكي ،عي�سى ال�سماهيجي ،ح�سني اخلزنة،
علي جعفر �أحمد ،ح�سن حممد �سعيد وعبدالله
يو�سف.

و�أخري ًا� ،شكر ًا لإدارة النادي ،وباخل�صو�ص
�إدارة الفريق املتمثلة يف املحبوب رائ��د النور
و�أخ الالعبني فا�ضل �أحمد على املراقبة احلثيثة
لالعبني والت�شجيع امل�ستمر� ،إ�ضافة للإحاطة
النف�سية واالجتماعية ،ف�ض ًال عن �إقامة بع�ض
الفعاليات والرحالت الرتفيهية التي ت�ساهم يف
دميومة وترابط الالعبني.
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	•عبدالنبي علي �إبراهيم (بوفرا�س)
	•مواليد1959 :
	•جهة العمل :دائرة الزراعة التابعة للطريان املدين
	• بد�أ اللعب وهو يف عمر � 20سنة تقريب ًا �أي يف عام 1979م ،ومركزه الرئي�س 
(مدافع).
	•�أول دورة �شارك فيها كانت مع املدرب غامن عي�سى ،ويف  1978مع املدرب علي
ال�صامي ،حيث كانت البداية مع الأنوار قبل فريق النادي.
	•لعب يف ال�سباعيات ،وقد حقق مع الفريق مراكز متقدمة يف � 3سنوات
على التوايل ،ولعب يف دورة التعارف منذ  1980حتى 1993م.
	•يطمئن اللعب يف مركزه الدفاع مع كل من عبداحل�سن احلايكي
وحممد �إبراهيم م�سيح وح�سان ال�سماهيجي ،وذلك لتوافر كيمياء
التفاهم فيما بينهم .وقد لعب مع �آخرين �أمثال علي عبدالنبي
�إ�سماعيل وجعفر احللي.
	•ال زال �أبو فرا�س ميار�س هواية اللعب مع �أقرانه من الالعبني
ع�صر ًا على ملعب النادي الرملي ،وميثل فاكهة (اللعب الآرمي).

� أ .ح�سني علي من�صور
مدرب فئات �سنية

الصالبة الذهنية

جعفر ناصر يطمح بمستوى مشرف ليد سماهيج
 كتب -علي ح�سن املعتوق
لأنه من �سماهيج� ،أحب كرة اليد ،وفُطر
عل ��ى ذل ��ك من ��ذ نعوم ��ة الأظف ��ار ،دخل
مع�ت�رك اللعبة حتى �ص ��ار من البارزين
فيها ..جعفر نا�صر �سعيد مدرب اللياقة
البدني ��ة ب ��وزارة الداخلي ��ة .تلقى بع�ض
العرو� ��ض ال�شفوي ��ة م ��ن الأندي ��ة ،لكنه
ا�ستق ��ر �إىل الرف� ��ض وف�ض ��ل اللعب مع
فري ��ق قريت ��ه .معت�ب�ر ًا عل ��ي ال�صغريي
واحد ًا م ��ن ال�شخ�صيات التي �أثرت يف م�سي���ح ملو�س���م 2000م2001/م،
نا�ص ��ر ..فلنتع ��رف �إىل املزيد يف جولة بطولت���ي ال���دوري والك�أ����س 
�سريعة مع نا�صر.
للدرجة الثانية مع املدرب الراحل
الكاب�ت�ن ك���رمي ه���ادي ( رحم���ه)
• البدايات والبطوالت؟
ملو�س���م 2002م2003/م،بطول���ة
  كان���ت بدايتي م���ع فريق الأ�شبال اجلامعات اخلليجيه عام 2005م
يف ن���ادي �سماهي���ج وتدرج���ت مع منتخب الداخليه لكرة اليد.
�إىل الفري���ق الأول ،حقق���ت �أما امل�شاركات املحلية واخلارجية،
بطول���ة ك�أ����س الدرج���ة الثانية مع فكان���ت م���ع الف���رق املدر�سي���ة يف
امل���درب القدي���ر الكاب�ت�ن ح�س���ن دوري وزارة الرتبية والتعليم ،و

وجوه واعدة..

متميز بال ��ذكاء والق ��وة البدنية واللياقة
اجل�سمية والتحركات ،و�سرعة الت�صرف،
متمكن التحكم يف املواقف ال�صعبة.
ي� ��ؤدي املهارات ب�ش ��كل فني ق ��وي وقادر
على معرفة نقاط �ضعف اللعب اخل�صم
�إ�ضافة ل�سرعة رد الفعل.
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درد�شات ريا�ضية

أهرام رياضية

علي عبداللطيف
عبداهلل
فئة اللعب :الرباعم.

الريا�ضيــة

البطول���ة اخلليجيه للجامعات مع
منتخب الداخلية لكرة اليد.
• بر�أي ��ك ال�شخ�ص ��ي هل ت�ؤيد املدرب
الوطن ��ي �أم الأجنب ��ي  -وم ��اذا يعن ��ي
علي العنزور لفريق �سماهيج؟
بر�أي���ي ان امل���درب الأجنبي ميكن
�أن ي�ضيف للعبة الكثري ،فقد مل�سنا
جميع��� ًا جترب���ة امل���درب املحرتف
العراق���ي كرمي هادي (رحمه)� ،أما
العنزور فاعتدناه (م�ساعد مدرب)
ل�سنوات طويل���ة �أو مدرب ًا للفئات
ال�سني���ة ،ولي�س قائ���د ًا لفريق فئة
الأول ،فذلك يحت���اج خلربة كافية
خللق فري���ق للم�ستقب���ل كما تريد
�إدارة الن���ادي .وي�سم���ح يل ب�أن ال
�أوافق���ه ال���ر�أي يف اال�ستغناء عن
عنا�صر اخل�ب�رة م���ن الفريق مثل
خلي���ل م�شاخي���ل ،وكذل���ك م�ؤخر ًا
فا�ضل �شم�سان وحممد را�شد.

�صالح �سلمان
من مواليد 1991
كابنت فريق النا�شئني

يلع ��ب يف مرك ��ز الع ��ب االرت ��كاز ()4
.post
يتميز بالت�صويب اجليد من �أ�سفل ال�سلة و
املتابعات الدفاعي ��ة و الهجومية اجليدة،
والت�ص ��ويب اجلي ��د م ��ن داخ ��ل القو� ��س
(() )medium shot

• كون ��ك قائ ��د الفري ��ق حالي� � ًا � ،،إالم
تطم ��ح لفري ��ق �سماهي ��ج خ�ل�ال ه ��ذه
الفرتة؟
يت����أوه نا�صر..مل �أعد م���ع الفريق  
ولك���ن �أمتن���ى م���ن كل قلب���ي �أن
يح�ص���ل الفريق على مركز ي�شرف
كرة اليد بالنادي.
• ن�صيحة  ..كلمة �أخرية.
على �أقل تقدي���ر ،االهتمام باللعبة
م���ن قب���ل �إدارة الن���ادي ،و�إيج���اد
اال�ستق���رار الفني جلهاز كرة اليد،
واملحافظة على املجموعة احلالية
املوج���ودة ،ومل الفري���ق من جديد
ع���ن طري���ق ا�ستع���ادة الالعب�ي�ن 
الذي���ن ترك���وا الفري���ق لبع����ض 
االختالفات يف ال���ر�أي وال�سيا�سة
الإداري���ة املتبع���ة �أمث���ال حمم���د
ح�سن وعي�سى م�شاخيل.

�أحمد حممد احلرز
فئة اللعب :النا�شئني
العب كرة يد

 �صفاته البدنية :طول فارع وقوة ت�سديد. �صفاته ال�سلوكية:هاديء،خلوق ،متعاون،مواظب ،متقبل للنقد ويحرتم الآخرين.
 �صفاته املهارية :متطور وملتزم تكتيكياً،ميتلك اجلر�أة واجلدية يف التدريب
 -يتوقع له م�ستقب ًال يف جمال اللعبة

تعرف ال�صالبة الذهنية على �أنها اعتقاد عام لدى الفرد بفاعليته
وقدرته على �إدراك وتف�سري �أحداث احلياة ال�ضاغطة�......أو �أنها
قدرة الفرد على حتمل ال�ضغوط وموا�صلة احلياة .كما تعرف على
�أنها امتالك الفرد ملجموعة �سمات ت�ساعده على مواجهة م�صادر
ال�ضغوط وهذه ال�سمات هي:
 درجة عالية من االلتزام �أثناء ت�أدية املهام املطلوبة. درجة عالية من التحدي . درجة عالية من التحكم يف الأمور الوظيفية واحلياتية.مير الإن�سان يوميا مبواقف خمتلفة يف حياته منها احللو ومنها
املر ،منها امل�شجع ومنها املحبط ،لكن �صالبته الذهنية هي املحك
احلقيقي ال�ستمراره يف التعامل معها �أو االن�سحاب منها ،وبالتايل
اتخاذ اجلانب ال�سلبي يف هذه احلياة .
يف الريا�ضة مثال؛ ي�صنف بع�ض الالعبني على �أنهم ال ميتلكون
ال�صالبة الذهنية يف ريا�ضاتهم املختلفة ،فرناهم ين�سحبون
�أمام �أول عقبة تواجههم �أو يقدمون �أدا ًء �ضعيف ًا ن�سبي ًا مقارنة
بزمالئهم ،معللني ذلك للظروف التي يعي�شونها يف ريا�ضتهم
ك�سوء املالعب� ،ضعف التجهيزات ،م�ستوى التحكيم ،نق�ص
اخلربة �أو املدرب �أو�.......إلخ.
ه�ؤالء الالعبون ينظرون بنظرة �سلبية للجزء الفارغ من الك�أ�س،
وهم يف نف�س الوقت ال يرون التق�صري يف �أدائهم ،لأنهم ال يريدون
االعرتاف ب�ضعفهم �أ�صال ،فرناهم كثريي التذمر واالحتجاج
وذلك دليل على العجز الوا�ضح يف �أدائهم.
كما �أ�سلفنا ،فال�صالبة الذهنية هي قدرة الفرد على حتمل
ال�ضغوط وموا�صلة العمل ،ال نقف عند العقبات بل نقفز فوقها
ون�ستمر يف موا�صلة م�شوارنا ،نقدم �أق�صى جهد لدينا يف
التدريبات ،نقاتل يف امللعب ،ن�سعى للتطور ،نلتزم يف تدريباتنا،
كل ذلك يجعل منا العبني مميزين قادرين على خلق الفارق.
ال نلغي بذلك دور الظروف املحيطة بالعمل ،لكن عندما نتعذر بها
ونهمل يف �أداء مهامنا ن�صبح غري قادرين على الإنتاج ،وقد جاء
يف الأثر لأمري امل�ؤمنني (ع)(:على املرء �أن ي�سعى لإ�صالح �ش�أنه،
ولي�س عليه �أن يكون موفقا)� ،إذن م�س�ألة التوفيق بيد الباري -
جل وعال  -وكل ما علينا هو بذل املزيد من اجلهد والنظر �إىل
اجلوانب الإيجابية للحياة .
ال�صالبة الذهنية لي�ست يف الريا�ضة فقط ،لكنها يف جميع
جوانب حياتنا ،يف التعلم ،يف العمل ،يف املجتمع املحيط ،يف �أي
ن�شاط نقوم به ،لأننا عندما منتلكها كمبد�أ ثم نعممه على جميع
جوانب حياتنا ،بذلك ن�ستطيع التميز واالرتقاء.
scs.bah@gmail.com
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م�ؤ�س�ساتنا
� أ .حممد �شم�سان
نائب رئي�س هيئة الو�سيلة

كلمة هيئة الوسيلة

بيت امل�ؤيد بالقرب من مدر�سة �سماهيج-من �أر�شيف �سماهيج زمان

علي عبدالكرمي �أحمد �أبون�صيب
ح�صل القارئ ال�شاب علي عبدالكرمي
�أبون�صيب على املركز الأول يف م�سابقة
(احلفظ )الذكر احلكيم العا�شرة والتي
�أقيمت م�ؤخر ًا يف م�أمت ال�سناب�س بتنظيم
من جمعية الذكر احلكيم.
من مواليد 1993م قرية �سماهيج،
ح��ال��ي�� ًا ي��در���س يف امل��رح��ل��ة االع���دادي���ة
مبدر�سة �سماهيج االبتدائية االعدادية ,
ع�����ض��و ب��ل��ج��ن��ت��ي ال��ت��دري�����س  والفنية
بهيئة الو�سيلة وع�ضو بفرقة االمراء
االن�شادية  ,حفظ جزء عمه عام 2004م
وج���زء ت��ب��ارك ع��ام  2007م ل��ه اهتمام
�شديد باملواظبة واحل�ضور للدرو�س 
الدينية والقر�آنية ,كانت بداياته للحفظ
وت�ل�اوة ال��ق��ر�آن يف �سن ال�سابعة من
عمره والذي �شجعه �أكرث للحفظ جميئ
القارئ االي��راين حممد م�سيبي جلامع
القرية و�إعجابه ال�شديد بالطفل املعجزة
حممد ح�سني طباطبائي ,وتتلمذ على يد
جمموعة من القراء واملهتمني بال�ش�أن

القر�آين بالقرية.
ح���ازع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز
واملراكز املتقدمة يف امل�سابقات القر�آنية
والثقافية (البالغ املبني ) (حروف) التي
تقيمها م�ؤ�س�سات القرية ول��ه العديد
من امل�شاركات املحلية واخلارجية يف
الأم�سيات القر�آنية (ال��ت�لاوة ,احلفظ)
ك��م��ا ل��ه م�����ش��ارك��ات اخ����رى يف ريا�ضة
الأل��ع��اب ال��ق��وى وامل�سابقات ال�شعرية

والق�صة الق�صرية على م�ستوى مدار�س 
املحرق .
يهوى القراءة والإطالع والريا�ضة ,
ويتطلع ملوا�صلة تع َلم القر�آن وتعليمه
و�أن يكون من حفظة القر�آن املتميزين
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ب��ح��ري��ن ,ك��م��ا يطمح
للح�صول على املراكز الأوىل يف حياته
العلمية و�أن يكون طبيب ًا ماهر ًا .

قال موالنا �أمري امل�ؤمنني الإمام علي يف و�صيته البنه الإمام احل�سن عليهما
ال�سالم (( �أو�صيكم بتقوى اهلل و نظم �أمركم ))
�أو�شكنا �أن نطوي ال�صفحة الأخرية من �صفحات هيئة الو�سيلة للدورة
الثانية  ،دورة كانت مفعمة بالأحداث و الفعاليات املميزة  ،دورة كان
تالحم و ترابط القرية مع الو�سيلة ملحوظ و مميز حيث الدعم و امل�ساندة
و احل�ضور الفعال يف كل الفعاليات  ،هذا االلتفاف من �شباب و رجال القرية
حول الو�سيلة كان له بالغ الأثر يف نفو�س �أع�ضاء جمل�س الإدارة و يف ا�ستمرار
العمل و ال�سعي نحو ما هو �أف�ضل .
لقد �سعينا خالل هذه الدورة �إىل و�ضع قطار الو�سيلة على ال�سكة ال�صحيحة
من النظام و العمل امل�ؤ�س�ساتي ال�صحيح حيث مت ت�شكيل و ت�أ�سي�س اجلمعية
العمومية التي �ستقود و �ستتابع و تراقب �أداء الإدارات املتعاقبة على جمل�س
�إدارة الو�سيلة  ،و كانت �أول خطواتها و ن�شاطاتها الت�صديق على القانون
الأ�سا�سي لهيئة الو�سيلة الذي ينظم عمل الو�سيلة و يو�ضح �أهدافها و ر�ؤيتها و
ر�سالتها يف املجتمع و الذي يبني حقوق و واجبات و م�س�ؤوليات كل ع�ضو فيها
و ينظم عمل اللجان املنبثقة منها و كيفية تداخل �أعمالها وواجبات و مهام
كل جلنة .
خالل الدورة املنتهية كان تركيز العاملني يف الو�سيلة على حتقيق االكتفاء
الذاتي لدى الو�سيلة يف جميع االحتياجات ،االكتفاء الذاتي يف الكوادر
الب�شرية املدربة و العاملة و املخل�صة  ،اكتفاء ذاتي يف الأجهزة و املعدات
التي حتتاجها الو�سيلة ب�شكل م�ستمر يف جميع فعالياتها  ،حتقق بع�ض ما
�سعينا �إليه و نتمنى من الإدارة اجلديدة التي �ستنتخب يف الأيام القادمة �أن
تكمل امل�شوار و �أن تهتم بالكوادر العاملة الذين هم وقود الو�سيلة و جنودها
و �أن ال تغفل �أ�صحاب اخلربات و الإمكانيات الذين �سي�صقلون هذه الكوادر
بخرباتهم .
لقد ا�ستطاعت الو�سيلة و خالل الدورة الأوىل و الثانية �أن تك�سب حب النا�س
و ثقتهم و تقدير و احرتام امل�ؤ�س�سات يف داخل القرية و خارجها فكان هذا هو
ر�صيدها الذي منه انطلقت و �ست�ستمر بعون اهلل و دعم و م�ساندة امل�ؤمنني
الذي يجب �أن يرتجم �إىل ما هو �أكرب من خالل االنخراط يف الو�سيلة ككوادر
عاملة و الرت�شح للدورات االنتخابية القادمة و تقدمي الن�صح و التوجيه و
�إبداء الر�أي و النقد البناء الذي ي�صحح امل�سار ،فكلنا يف �سفينة واحدة و
كلنا يجب �أن ن�شعر بامل�س�ؤولية اجتاه هذا املجتمع ال�صغري املعر�ض للكثري
من الأخطار هذا املجتمع الذي يعي�ش فيه �أبنائنا و بناتنا و هم يف عر�ضة
لغزو ثقايف و �أخالقي كبري يريد �أن يحرفهم عن ما كان تربى عليه الآباء و
الأمهات و يريد �أن يحرفهم عن منهج حممد و �آل حممد عليه و عليهم �أف�ضل
ال�صالة و ال�سالم .
و�أخري َا تتقدم �إدارة الو�سيلة بال�شكر اجلزيل للم�ؤ�س�سات و الأفراد
الذين قدموا الدعم املادي �أو املعنوي لها ،و جلميع العاملني و امل�شاركني
يف فعالياتها و ن�شاطاتها ،و تتمنى لهم التوفيق و الرقي و �أن يح�سب ذلك يف
ميزان ح�سناتهم ،و ترجو منهم اال�ستمرار و بذل املزيد من العطاء.

