
يمكن القول ان دورة "كأس العالم" لكرة القدم  
تمثل ذروة االهتمام العالمي بهذه الرياضة، 
تتنافس الدول الستضافتها، وتنفق المليارات 
لتلك االستضافة وتتداخل فيها السياسة من 

أوسع األبواب، وتشد أنظار البشر إلى 
مبارياتها. وبشكل متزايد تحظى كرة القدم 
باهتمام الماليين من البشر، هذا في األوقات 
العادية حيث الدورات المحلية واإلقليمية. اما 
كأس العالم فيعتبر ذروة السنام، يتم االستعداد 
للتنافس فيه بعد أجراء تصفيات إقليمية عديدة 

تؤدي إلى فرز الفرق األكثر حظا في مبايرات 
كأس العالم. وما أكثر ما يبذل من أموال لتأهيل 
الفرق الرياضية، وما أكثر اهتمام شركات 
السياحة التي تزدهر في هذه المواسم لتحقق 
أرباحا طائلة. ويمكن القول ان الرياضة تحولت 
الى عالم تجاري بحت تتنافس فيه الشركات 

العمالقة لتوفير احتياجات القلة الصغيرة من 
محترفي كرة القدم ضمن المقوالت الخيالية 

   إزاء مفهوم "السوبرمان". 
من حيث المبدأ فان الرياضة مطلوبة، وهناك 
حث كبير على ممارستها لتحسين الحالة 
الصحية لألفراد، وبدونها تتضاءل حركة الدم 

في الجسم ويتعرض البشر للعاهات الناجمة عن 
ذلك. وينسب الى الرسول عليه افضل الصالة 
والسالم: علموا أوالدكم السباحة والرماية 
وركوب الخيل. وقد نشأت في العقود األخيرة 
حالة وعي صحي تمزج بين عاملين: نوعية ما 

المطلوبة منه   يتناوله اإلنسان، والحركة

من  لتحسين حالته الصحية. فال ضير أبدا  
تطوير األداء الرياضي، بل انه مطلوب جدا. 
ولكن هناك فرق شاسع بين الرياضة الحقيقية 
المطلوبة من االفراد، كالسباحة والجري 
وتنشيط االعضاء باالساليب المختلفة، 
والرياضة المقننة التي تحولت الى تجارة 

عمالقة اضعفت الطبيعة العفوية المرتبطة 
بالرياضة الحقيقية التي يشارك فيها الجميع. 
وبرغم ما يقال عن االهتمام بقضايا البشر، 
فكثيرا ما انحصر االهتمام بالدوائر الضيقة التي 
تحددها الجهات ذات المصلحة خصوصا في 

   "العالم الحر".

يمكن القول ان الدورة الحالية لـ "كأس العالم" 
التي تقام في دولة قطر ربما تكون األكثر إثارة 
ألسباب عديدة: فقد أنفقت حكومة ذلك البلد أكثر 

مليار دوالر لتهيئة كافة الوسائل  02من 

إلنجاحها، وليس هناك دول كثيرة لديها االمكانات 
المالية التي تؤلها للقيام بذلك. فباإلضافة للنفط 
تعتبر قطر من أكبر مصدري الغاز الى العالم. 
ثانيها: ان الدورة حظيت باهتمام غير مسبوق 

وحدثت محاوالت كثيرة لمنع حدوثها، سواء من 
الدول التي خسرت أمام قطر الستضافتها ام 
المجموعات ذات األجندات المختلفة سواء 
مجموعات المثليين ام رافعي شعارات تحرير 
المرأة ام المجموعات الحقوقية التي أظهرت 
اهتماما مبالغا فيه بحقوق العمال الوافدين الذين تم 

توظيفهم ألنجاز اإلنشاءات المطلوبة للدورة 
الرياضية. ثالثها: انها جاءت بعد توقف الدورة 
السابقة بسبب وباء كورونا، فجاء االهتمام بها 

   متميزا من قبل هواة كرة القدم. 
عن توسع   في عالم تنتشر فيه الظواهر الناجمة

دوائر االستهالك والبذخ، أصبحت الرياضة 

ضرورة لتوفير قدر من التوازن من أجل الحفاظ 
على الصحة العامة. وقد كشفت ظروف الوباء 
أهمية إعادة تأهيل البشر لتقوية مناعة األجسام 
خصوصا بالرياضة وتنظيم أنماط الحياة. مع ذلك 
ال بد من النظر الى االفراط في تحويل الرياضة 
الى تجارة وعالم اقتصادي عمالق ومادة للتنافس 

السياسي، كل ذلك ال ينسجم مع ما يفترض ان 
يتناغم مع مقولة "الروح الرياضية" في مجاالت 
التسامح والتعاون والتعارف والتآخي. مطلوب 
من الجميع إعادة النظر في الرياضة وقيمها 
لتصبح ممارستها ظاهرة شعبية وعدم المبالغة في 
مجاالت ما يسمى كمال األجسام المحصورة 

بالقلة الضئيلة التي تهتم بأشكال الجسد أكثر من 
توفير احتياجاته الطبيعية من الحركة التي تنشط 
حركة الدم والقلب. مطلوب العودة الى حالة 
التوازن التي يفترض ان تتجسد في حياة اإلنسان 
على كافة الصعدان، فإن حدث ذلك فسوف يكون 
"كاس العالم" مهرجانا رياضيا حقيقية ال ينحصر 

بالعدد المحدود من الرياضيين المشاركين في 
   الدورات التنافسية.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 444العدد  ة،عشر التاسعة السنة

 2222ديسمبر  1-11

 (4)صعالم الجراثيم )الفيروسات( 

 وتداخل السياسة والرياضة كأس العالم

 (7)صكتاب: اإلكراه في الدين 

 (4)صفي امريكا “ الحالل”تجارة 
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 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
 

*ضمن برامج مؤؤسؤسؤة 
األبؤؤؤؤرار اإلسؤؤؤؤالمؤؤؤؤيؤؤؤؤة 
األسؤؤبؤؤؤوعؤؤيؤؤؤة، أقؤؤؤامؤؤؤت 
الؤؤمؤؤؤسؤؤسؤؤة نؤؤدوة طؤؤبؤؤيؤؤة 

عؤؤالؤؤم ” تؤؤحؤؤت عؤؤنؤؤوان: 
الؤؤفؤؤـؤؤيؤؤروسؤؤات وجـؤؤدل 

اسؤتؤضؤافؤت “  اللؤقؤاحؤات
فيها الـدكــتـؤور خـؤـؤالـؤد 
الـؤؤشؤؤـؤؤـؤؤفؤؤـؤؤي  طؤؤبؤؤيؤؤب 

متخصص بعلم الفيروسات ـ العراق / بريطانؤيؤا  
م.  0200نـوفــمـبـر  71 وذلك يــوم الخــمــيـس

 أدار الندوة وقدم لها الدكتور سعيد الشهابي.
 

*وفؤؤي أجؤؤواء بؤؤطؤؤولؤؤة 
كؤؤأس الؤؤعؤؤالؤؤم، أقؤؤامؤؤت 
الؤؤمؤؤؤسؤؤسؤؤة نؤؤدوة تؤؤحؤؤت 

الؤريؤاضؤة بؤيؤن ” عنوان: 
“ السؤؤؤؤيؤؤؤؤاسؤؤؤؤة والؤؤؤؤمؤؤؤؤال

استضافت فيها األسـتؤـؤاذ 
يـؤؤحؤؤـؤؤـؤؤيؤؤـؤؤى حـؤؤـؤؤـؤؤرب 
 إعالمي ومحلل سياسؤي 
ـؤؤ لؤؤبؤؤنؤؤان ، وذلؤؤك يـؤؤـؤؤوم 

م. أدار الؤنؤدوة  0200نـوفــمـبـر  02 الخــمــيـس
 وقدم لها الدكتور سعيد الشهابي.

 

 ندوة نادي الخليج: 

 أزمة الطاقة وكأس العالم

 00*أقام نادي الخليج ندوته الشهرية يوم الثالثاء 
أزمؤة ” ، وكانت الؤنؤدوة بؤعؤنؤوان: 0200نوفمبر 

، وقد استضاف فيها كال من “ الطاقة وكأس العالم
الدكتور رودني شكسبير أستاذ أكاديؤمؤي وخؤبؤيؤر 
اقتصادي  والدكتور إقبال أساريا  أستاذ أكاديمؤي 
وخبير اقتصادي  والسيد هاشم عؤالء مصؤطؤفؤى 
 باحث ومحلل فؤي الشؤؤون الؤريؤاضؤيؤة . وأدار 

 الندوة وقدم لها السيد شبير رضوي.
تحدث الدكتور أساريا عن األزمة االقتصادية في 
أوروبا بسبؤب األحؤداث فؤي أوكؤرانؤيؤا، وحؤاجؤة 
أوروبا لمزيد من العمال. بينما تحدث السيد هاشم 
عن تاريخ الفيفا وعؤالقؤة الؤريؤاضؤة بؤاالقؤتؤصؤاد. 
وأخيرا تحدث الدكتور شكسبير عن فشل الؤنؤظؤام 
المالي في العالم والؤذي يؤتؤسؤبؤب فؤي مؤزيؤد مؤن 

 الديون على المواطنين.
 

 المؤتمر الخامس لمنتدى حواء 

 لتنمية المرأة المسلمة
 

أقؤام “  المرآة المسلمة أمام الؤمؤحؤن” تحت عنوان: 
منتدى حواء لتنؤمؤيؤة الؤمؤرأة الؤمؤسؤلؤمؤة مؤؤتؤمؤره 

نؤوفؤمؤبؤر  6السنواي الخامس، وذلك يؤوم األحؤد 

0200 . 
ابتؤدأ الؤمؤؤتؤمؤر بؤتؤالوة 
آيات بينات من الؤقؤرآن 
الكريم تؤالهؤا الؤقؤاريء 
الحاج حامؤد الؤبؤصؤري 
 أبؤؤو حسؤؤن ، وبؤؤعؤؤده 
قؤؤدمؤؤت األخؤؤت زيؤؤنؤؤب 
مفتاح  البحرين  كؤلؤمؤة 
افؤؤتؤؤتؤؤاحؤؤيؤؤة وتؤؤرحؤؤيؤؤبؤؤيؤؤة 
بؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤاضؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤن 
والمتابعين. تالها كؤلؤمؤة 

الشيخ حسن التريكي الؤتؤي بؤارك فؤيؤهؤا لؤألخؤوات 
الكريمات في منتدى حواء لتنمية المرأة الؤمؤسؤلؤمؤة 
إقامة مؤتمرهن الؤخؤامؤس، ودعؤا لؤهؤن بؤالؤتؤوفؤيؤق 
والنجاح. ثم تحدث عن مكانة المرآة في الؤمؤجؤتؤمؤع 

 وعناية اإلسالم بالمرأة، ومكانة األم المقدسة.
بعد ذلك توالت كلمات األخوات المشؤاركؤات عؤبؤر 
ثالث جلسات نقاشية. شارك في الجلسات  كل مؤن 
األخوات: أمل القطان وأميرة برغل وبثينؤة عؤلؤيؤق 
 من لؤبؤنؤان ، وآالء الشؤهؤابؤي وزهؤراء الشؤهؤابؤي 
وجنان العريبي  من البحرين ، والؤدكؤتؤورة مؤائؤدة 
النواب وندى الشؤمؤري  مؤن الؤعؤراق  وأم هؤانؤي 
الحسن  من المنطقة الشؤرقؤيؤة  والؤدكؤتؤورة مؤريؤم 

 الرفيعي  من المغرب .
 

 ندوة ملتقى األربعاء 

 في مركز أهل البيت )ع(

أقؤؤام مؤؤركؤؤز أهؤؤل الؤؤبؤؤيؤؤت  ت  الؤؤثؤؤقؤؤافؤؤي جؤؤلؤؤسؤؤتؤؤه 
األسبوعؤيؤة الؤتؤي يؤعؤقؤدهؤا تؤحؤت عؤنؤوان مؤلؤتؤقؤى 
األربعاء، وكان مؤوضؤوت جؤلؤسؤة هؤذا األسؤبؤوت: 

، “ الحرب على إيران بين السياسة واإليديولوجؤيؤا” 
تحدث فيها كل من: األستاذ يحيى حرب  إعؤالمؤي 
ومحلل سياسي ، واألستاذ سامي العسكري  باحث 
في الشؤون السياسيؤة . وأدار الؤمؤلؤتؤقؤى الؤدكؤتؤور 

 02محمد كاظم الثعالبي.وكان ذلك يؤوم األربؤعؤاء 
 .0200نوفمبر 

 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

مؤسسة دار الحكمة تحتفل بميالد 

 العقيلة زينب الكبرى )ع(
 

احتفلت مؤسسة دار الحكمة  البحؤرانؤيؤة  بؤمؤيؤالد 
عقيلة الهاشميين السيدة زينب بنت أمير المؤمنؤيؤن 
 ت  في الخامس من جمادى األولى. تضؤمؤن هؤذا 
الحفل البهيج عددا مؤن الؤفؤقؤرات: كؤلؤمؤة لؤألخؤت 
الكريمة فاطمة الؤعؤاشؤق  مؤن لؤبؤنؤان ، وقصؤيؤدة 
بالمناسبة للشاعر ناصر رسول، ومؤجؤمؤوعؤة مؤن 

األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 
واألهؤؤؤؤؤؤؤؤؤازيؤؤؤؤؤؤؤؤؤج 
لؤؤلؤؤمؤؤنؤؤشؤؤد السؤؤيؤؤد 
أحؤؤمؤؤد الؤؤوداعؤؤي، 
كؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤا شؤؤؤؤؤارك 
الؤؤؤؤؤرادود نؤؤؤؤؤور 
الديؤن الؤكؤاظؤمؤي 
ببعض األنؤاشؤيؤد. 

وأدار عرافة الحفل السيد هاشم فضؤل. كؤان ذلؤك 
على قاعة مؤسسة  0200نوفمبر  02يوم الجمعة 
 دار الحكمة.

 

 قصيدة مهداة لمؤسسة األبرار
 

أهدى جؤنؤاب الؤدكؤتؤور 
رشيد معطي ـ وهو مؤن 
رواد مؤؤسؤسؤة األبؤرار 
الؤؤمؤؤلؤؤتؤؤزمؤؤيؤؤن ـؤؤ قصؤؤيؤؤدة 
شعرية جميلة فؤي مؤدح 
الؤؤمؤؤؤسؤؤسؤؤة وإدارتؤؤهؤؤا. 
فشكرا لفضيلة الدكؤتؤور 
الؤؤؤكؤؤؤريؤؤؤم عؤؤؤلؤؤؤى هؤؤؤذا 
 اإلطراء وحسن الظن:

 
 مركز األبرار أهديك السالما

 عشت لإلحسان والبر دواما
 عشت للعرفان والفن معا

 مثلما الخيرات فعال وكالما
 فيك نجمان: سعيد وتريكي

 وكال اإلثنين قد كان الهماما
 بكرمان الضيف ما أنداهما

 يعشقان العلم حبا وغراما
 يقبسان العلم من آل النبي

 من بأسباب العلى هاموا هياما
 من علي، حسن أو من حسين

 كلهم للخلق كان إماما
 علموا الدنيا دروسا لم تزل 

 مشعل الدرب الذي يهدي األناما
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تجارة "الحالل" تلقى إقباالً متزايداً 

 في المدن االمريكية

كانت قيمة تجارة الحالل فؤي الؤعؤالؤم فؤي الؤقؤرن 

الماضي ال تزيد عن بضؤع عشؤرات الؤمؤلؤيؤارات 

من الدوالرات، لكن خالل العقدين الماضيين فقط 

 قفزت إلى أكثر من ترليونين ومئتي مليار دوالر.

ويرى مختصون أن تسارت نمو السلع والخدمات 

الحالل في الدول الغربية وأهمها امؤريؤكؤا ، جؤاء 

نؤؤتؤؤيؤؤجؤؤة لؤؤعؤؤوامؤؤل عؤؤديؤؤدة أهؤؤمؤؤهؤؤا ارتؤؤفؤؤات عؤؤدد 

المهاجرين من الدول اإلسالمية بما فيها الؤعؤربؤيؤة 

بالطبع، فضال  عن ارتفات هامش الربح بؤالؤنؤسؤبؤة 

للشركات العاملة في تؤجؤارة السؤلؤع الؤحؤالل فؤي 

 الغرب.

وقال البؤاحؤث اقؤتؤصؤادي شؤريؤف عؤثؤمؤان: هؤذه 

صناعة أصبحت رائجة في الفترة األخيرة وصؤل 

وحؤدهه أكؤثؤر مؤن  0272حجم تعاملتها فؤي عؤام 

مليار. وهذا الرقم لم يؤرتؤفؤع كؤثؤيؤرا  بسؤبؤب  022

تعطل سالسل اإلمداد ولكن التوقعات تشؤيؤر إلؤى 

مليار وهذا  012نحو  0202أنه سيصبح في عام 

يعني أن معدل النمو السنوي سؤيؤصؤل إلؤى أكؤثؤر 

في المئة ". وأضاف: تجارة الحالل شكلت  1من 

ما نسبته نحو أربعة في المئة من اجمالي التجؤارة 

العالمية بحسب تقرير حالؤة االقؤتؤصؤاد الؤعؤالؤمؤي 

 الذي أصدرته مؤسسة دينر ستاندر.

وحسب التقرير فإن األغذية والمشروبات الحالل 

على اختالف أنواعها شكلت ما قيؤمؤتؤه تؤريؤلؤيؤون 

ومئة وسبعؤيؤن مؤلؤيؤار دوالر فؤي حؤيؤن شؤكؤلؤت 

الخدمات والتعامالت اإلسالمية األخرى ما قيمتؤه 

 تريليون دوالر.

وأكمل عثمان: "جانب العرض أيضا  أصبح مهما  

جدا  ترى بعض البائعؤيؤن مؤن مؤنؤتؤجؤات الؤحؤالل 

سواء كانت لحوما  أو خدماٍت مصرفيؤة، هؤم مؤن 

غير العقائديين لؤكؤنؤهؤم يؤرون أن هؤامؤش الؤربؤح 

مرتفع لذلك يهتمون بهذه التجارة". ولفت إلؤى أن 

امريكا التي تعد أكبر مستهلك للحوم في العالم، إذ 

كيلوغؤرامؤا فؤي الؤعؤام،  702يستهلك الفرد البالغ 

وبحسب وزارة الزراعة، أصبح تصدير الؤلؤحؤوم 

الحالل إليؤهؤا هؤدفؤا، بؤعؤدمؤا بؤدأت شؤريؤحؤة مؤن 

االمريكيين بتفضيل الؤمؤنؤتؤجؤات، لؤيؤس ألسؤبؤاب 

 دينية فقط بل ألن بعضهم يصفها باأللذ.

وتسيطر شركات الواليات الؤمؤتؤحؤدة والؤبؤرازيؤل 

واألرجنتين والهند إضافة إلى النمسا عؤلؤى أكؤثؤر 

من ثمانين في المئة من منتجات الؤلؤحؤوم الؤحؤالل 

 التي تبات في العالم.

افتتاح أكبر مسجد ألتباع أهل البيت 

 )ع( في مسقط

افتتح في مسقط مسجد جامع السالم، أكؤبؤر مسؤجؤد 

ألتبات أهل البيت  ت  في سلطنة عمؤان بؤحؤضؤور 

آية هللا محسن أراكي عضو مجلس الخبراء القيؤادة 

 بالجمهورية االسالمية االيرانية.

واقيمت مراسم افتتاح مسجد جامع السالم بحضور 

وزير االوقاف العماني محمد بن سعيد المؤعؤمؤري، 

وآية هللا محسن اراكؤي عضؤو الؤمؤجؤلؤس االعؤلؤى 

للحوزات العلمية ورئيس اللجنة الثقؤافؤيؤة بؤمؤجؤمؤع 

 تشخيص مصلحة النظام.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور مؤجؤمؤوعؤة 

من علماء الشيعة والسؤنؤة فؤي عؤمؤان، وعؤدد مؤن 

عؤلؤؤمؤؤاء الشؤيؤؤعؤؤة مؤن الؤؤدول الؤعؤؤربؤؤيؤؤة، قؤؤدم فؤؤؤاد 

الساجواني شيخ قبيلة اللؤواتؤيؤة  ووزيؤر الؤزراعؤة 

العماني األسبق، اللوح التذكاري لهذا المسجد الؤى 

 وزير األوقاف العماني.

وشيد مسجد جامع السالم في مسؤقؤط عؤلؤى أرض 

ألف متر مربع وتبلغ مسؤاحؤة الؤبؤنؤاء  02مساحتها 

ا مؤربؤع ؤا، مؤن قؤبؤل إدارة األوقؤاف  70802 مؤتؤر 

 اللواتية العمانية.

وأفادت العالقات العامة لمسجد جؤامؤع السؤالم فؤي 

مسقط، أن حفل إزاحة الستار عن كتاب "المؤسؤجؤد 

في فقه النظام اإلسالمي" الذي ألفه آية هللا أراكؤي، 

من المقرر أن يقام مساء اليوم الثالثؤاء، بؤحؤضؤور 

رئيس األوقاف اللواتية العمانية وسفير الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية ومجموعة من علؤمؤاء الشؤيؤعؤة 

 والسنة في سلطنة عمان.

 

 إيران تفوز بالمركز الثالث في

 مسابقة موسكو الدولية للقرآن
 

أحرز القارئ االيراني "سيد مصؤطؤفؤى حسؤيؤنؤي" 

المركز الثالث في النسخة العؤشؤريؤن مؤن مسؤابؤقؤة 

 موسكو الدولية للقرآن الكريم.

مؤن مسؤابؤقؤة  02وأقيم الحفل الختامي للدورة الـؤ

موسكو الدولية للقرآن وتكريم الفائزيؤن فؤي هؤذه 

نؤوفؤمؤبؤر  02الدورة من المسابقة عصر  األحؤد 

للميالد في مسجد جامع موسكو الكبير في  0200

 العاصمة الروسية.

وقد فاز بالمراكز األربعة األولى لهذه الؤمؤسؤابؤقؤة 

القرانيؤة الؤدولؤيؤة، "أحؤمؤد كؤوزو" مؤن تؤركؤيؤا، 

و"عبد الرحمن فرج حؤافؤب بؤرعؤي بؤدوي" مؤن 

مصر، "سيد مصطفى حسيني" من الجؤمؤهؤوريؤة 

االسالمية االيرانية، و"خالد ياسين محمؤد"  مؤن 

 اليمن على التوالي.

وأقيم الحفل الختامؤي لؤمؤسؤابؤقؤة الؤقؤران الؤكؤريؤم 

الدولية في موسكو، بحضور "الشيخ راوي عيؤن 

الدين" رئيس مجؤلؤس شؤورى االفؤتؤاء الؤروسؤي 

وعدد من سفراء الدول االسالمية المعتمدين لدى 

 روسيا.
 

زعماء مسلمون: التعدي على 

المساجد في الهند انتهاك صارخ 

 للحقوق الدينية
 

وصؤؤف الؤؤقؤؤادة الؤؤمؤؤسؤؤلؤؤمؤؤون فؤؤي واليؤؤة "أوتؤؤار 

بؤراديؤؤش" الؤؤهؤؤنؤؤديؤة، أوامؤؤر مؤؤحؤؤكؤمؤؤة مؤؤقؤؤاطؤؤعؤؤة 

فاراناسي، بتغيير المواقع اإلسالميؤة إلؤى مؤعؤابؤد 

هندوسية، باالنتهاك لسلطؤات الؤمؤحؤكؤمؤة الؤعؤلؤيؤا 

 والبرلمان الهندي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيؤه الؤحؤكؤومؤة 

الهندية ذات اإلرث الهندوسي المتطرف، لتغيؤيؤر 

مواقع إسالمية بينها مساجد تاريخيؤة وتؤحؤويؤلؤهؤا 

 إلى معابد هندوسية.

وقال خالق أحمد خان، المدعي السابق في قضية 

مسؤؤجؤؤد  بؤؤابؤؤري  فؤؤي تصؤؤريؤؤح صؤؤحؤؤفؤؤي: إن 

المسلمين استندوا في اعؤتؤراضؤهؤم حؤول تؤغؤيؤيؤر 

المساجد إلى معابد هندوسية، على قانؤون أمؤاكؤن 

العبادة، الذي يمنع حصول أي تؤغؤيؤيؤر فؤي هؤذه 

 األماكن.

وأضاف، أن هذا القانون أقره البرلؤمؤان الؤهؤنؤدي 

وأكدته الهيئة الدستورية للمحكمة الؤعؤلؤيؤا، وا ن 

تتعدى محكمة محلية على سلطة المجلس األعلى 

 والبرلمان.

وفي قضية تغيير مسجد  جيانؤفؤابؤي  إلؤى مؤعؤبؤد 

هندوسي أيضا ، ذكر أن المسلمؤيؤن أقؤامؤوا عؤلؤى 

عاما   صلواتهؤم فؤي هؤذا الؤمؤسؤجؤد،  022مدى  

وفجأة يُطلب منهم تركه؛ في تعٍدٍّ كبيرعلى أماكن 

 العبادة من قبل الحزب الحاكم.
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 عالم الجراثيم )الفيروسات(*

اذا حددنا المقالة بعض الشئ وتكلمنا عن 

الفيروسات سنجد أنفسنا أمام عالم كبير النعلم 

منه إال القليل ولكن مجرد معرفة المبادئ 

األساسية لهذا العالم هي نعمة كبيرة ألنها تفيد 

وافادت في تفسير أكثر األمراض المعدية بل انها 

فسرت أسرار وأسباب االوبئة والجائحات على 

 مدى عصور من تاريخ البشرية.

هذه االوبئة فتكت  بالبشرية وكانت وماتزال 

تشكل اهم الكوارث البشرية التي ادت بحياة 

الكثير من البشر بل ضحاياها  فاق كل الكوارث 

الطبيعية عدى الحروب والتي اليمكن عدها من 

 الكوارث الطبيعية.

أول اكتشاف لهذه المخلوقات الصغيرة كان في 

نهاية القرن التاسع عشر على يدي علماء 

اوروبيين بعد مالحظة إصابات في ورق التبغ 

والذي يؤدي بحياة هذه النبتة الغالية واالثر 

وأطلق لقب او …االقتصادي المترتب على ذلك

على هذا المسبب عالم هولندي اسمه  virusاسم 

مارتينوس بجرنيك والذي يختلف عن البكتريا 

بصغر حجمه النه يترشح من خالل الثقوب 

والذي كان السبب في ’ الفلتر‘الصغيرة لنوت من 

الن ورق  filterable agentتسمية الفيروس بـ

الفلتر يمنع مرور البكتريا بسبب حجمها الكبير 

 مقارنة بالفيروس.

وألن علمنا في البداية كان مقصورا على اضرار 

الفيروسات لما تسببه من أمراض وآفات بشرية 

او زراعية..استعمل االسم أيضا عندما يتلف 

الحاسوب اإللكتروني بواسطة نظام معين يخرب 

الجهاز ويشله كما هو الحال مع الفيروس عندما 

يصيب الخليه في الجسم  حيوان كان او نبات  

ويستخدم مواردها العادة صنع نفسه والتكاثر 

 ومن ثم هدم الخلية!.

هذا العمل التخريبي  أدى إلى اإلسرات في 

البحوث إلى معرفة هذا النوت من الجراثيم ألجل 

 إيجاد الدواء واللقاح المناسبين..

الفيروس باختصار شديد أصغر كائن حيوي 

معروف لحد االن ال يرى بالمجهر العادي ولكن 

وهو يعيش ويتكاثر … فقط بالمجهر اإللكتروني

داخل الخلية ولكنه يبقى حيا ولو لفترة محدودة 

 خارجها وهذا له أثر مهم في انتشار العدوى.

الفيروس عبارة عن شفرة وراثية اما 

DNAاوRNA  يحيط بها غالف خارجي من

مادة البروتين عادة  وهذا الغالف الخارجي له 

نتوءات تساعده على االلتصاق بخاليا الجسم 

المختلف  ويكون انتقاء خاليا الجسم من قبل 

الفيروس نفسه، فهناك فيروس للكبد و هناك 

فيروس للرئة واخر للجهاز العصبي . وهكذا.. 

وهذا مايسمى بالتوقيع الجغرافي للجراثيم في جسم 

 .(tropismاإلنسان 

عالج الفيروسات كان ومازال اصعب من عالج 

البكتريا الن الفيروس يدخل الخلية ويحتمي 

بداخلها لذلك القضاء عليه قد يؤدي القضاء على 

الخلية نفسها..!! كذلك الن الفيروس كائن صغير 

جدا وبسيط التكوين نراه قادرا على تغيير نفسه 

بتغيير جيناته وهذا بدوره يحير جهاز المناعة 

 HIVمثل ال .. RNAوخصوصا في نوت ال

Corona and influenza viruses. 

كما أن … انه بالشك صرات من أجل البقاء 

لالنسان قابلية التكيف بواسطة العلم والحفاظ على 

 نفسه كذلك الحال مع ابسط المخلوقات!

والبد من اإلشارة  هنا إلى بعض الحاالت الوبائية 

او الجائحات التي تسببت في موت الكثير من 

 البشر والهلع بين بني البشر:

اولها كان مرض الجدري الذي 

فتك بالكثير، ولكنه أوحى إلى 

البشر ان يفكروا ويكشفوا ربما 

اول لقاح في تاريخ البشرية.. عن 

طريق استعمال ما يسمى جدري البقر والذي 

ساهم بانقاذ الكثير من الناس.. بل فتح أبواب علم 

ثم جاءت االنفلونزا …. المناعة على مصارعيه

والتي حصدت الماليين والتي دفعت العلماء إلى 

اكتشاف لقاح متغير حسب تغير الفيروس لكل 

سنة وهذا أيضا ساهم في الحد من شراسة هذا 

 الفيروس..

ثم ما شاهدناه حديثا في جائحة الكورونا والتي 

بدورها تطلبت تطوير اللقاح بشكل مستمر.. الن 

 الفيروس يتغير بشكل سريع.

ونتيجة لهذه الكوارث الصحية تقدم الطب في 

 مجاالت عديده منها :

ظهور مضادات للفيروسات وهذا ماشاهدناه -7

 HIVفي التقدم الهاءل في عالج المصابين بالـ

تشخيص دقيق وسريع  وخالل ساعات عن -0

 PCRطريق الكشف عن البصمة الوراثية 

تطوير اللقاحات واستخدام مايسمى -0

genomic editing 

وهذا تقدم هائل حيث يتم إعادة برمجة ما تقوم به 

الخلية في جسم اإلنسان إلنتاج ما يشبه النتوءات 

التي تحيط بالفيروس والتي بدورها تحفز الجهاز 

 المناعي للجسم. انه صرات من أجل البقاء!

ورب سائل يسأل هل هناك فائدة مرجوة من 

نحن في … الفيروسات؟ الجواب نعم ..ولكن 

بداية الطريق هناك فيروسات استخدمت 

كمضادات حيوية في قتل البكتريا التي تسبب 

القروح  المزمنة، في اوروبا الشرقية. كذلك 

هناك اتجاه وبحوث في استخدامها في عالج 

 الخ…والقضاء على بعض الخاليا السراطانية

 ﴿وما يعلم جنود ربك اال هو﴾!  صدق هللا العظيم 

واخيرا وليس اخرا، اليوجد في الطب سواء كان 

في مرحلة التشخيص، اللقاح او العالج شيئا 

حتميا ولكن هناك دائما  االعتماد على الترجيح 

وهو موازنه مابين الضرر والفائدة.. فال يخلو اي 

عالج او لقاح من اعراض جانبية وعلى كل 

شخص ان يراجع طبيبه ويتعرف على ما يناسبه 

 من عالج او لقاح.. وفوق كل ذي علم عليم.

 
لندن  –* ندوة أقيمت في مؤسسة االبرار االسالمية 

 )الدكتور خالد الشفي( 2222نوفمبر  17بتاريخ 
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الرياضة بين المال والسياسة
*

 

الموضوت مهم ليس النه حدث يفرض نفسه، بؤل 

 النه بدأ يأخذ ابعادا اكبر.

الرياضة حق طبيعية للجميع رافقت االنسان مؤنؤذ 

بدء البشرية. نحن اليوم امام ظاهرة جديدة تتخفى 

 بثياب الرياضة.

 إليكم بعض الوقائع الصغيرة :

منتخبات اوروبية هددت بمقاطعة المؤونؤديؤال  72

في قطر ونددت بالفيفا التي وافقت قطر على منع 

بعض المظاهر كالسماح بالمثليين والشرب داخل 

المالعب. المنتخبات اعتبرت ذلك تهديدا لؤحؤقؤوق 

االنسان. ثالث دول هددت باالنسحؤاب وحؤاولؤت 

ارتداء شارات الؤمؤثؤلؤيؤة. اذا اسؤتؤمؤعؤتؤم لؤالعؤالم 

البريطاني التي تغطي بكثافة. ابناؤنؤا يؤحؤضؤرون 

 22المباراة وما قبلها وما بعدها. قال لي ابني ان 

بالمائة مما يجري قبل المباراة وبعدها هؤو حؤول 

المفاهيم التي نناقشها. كالم مؤكؤرر يؤتؤحؤدثؤون بؤه 

 ساعات طويلة. الدقيقة  التلفزيونية تكلف ا الف.

وزيرة خارجية بلجيكا ووزيؤرة داخؤلؤيؤة الؤمؤانؤيؤا 

حضرتا مباريات بلديهما وكل منهما تحمل شؤارة 

المثلية. في هذه الحالة ال بد لنا ان نفهم هل يؤحؤق 

للرياضة ان تكون كذلك؟ هل يحق للرياضيين ان 

 يهددوا بانهم سيعاندون؟ لماذا هذا االصرار؟

عندما نحب رياضيا لماذا؟ النه يؤمؤارس بؤمؤهؤارة 

لعبة، فنصفق له؟ هل هي مؤهؤمؤتؤه السؤيؤاسؤيؤة او 

 االيديولوجية؟ 

الرياضة كما عرفناها آالف السؤنؤيؤن هؤي نشؤاط 

 يلتقي فيه الناس بانسانية.

ثانيؤا: هؤي مؤفؤاهؤيؤم اخؤالقؤيؤة، فؤالن لؤديؤه روح 

رياضية اي انه يتسامي على الخالفات الصغؤيؤرة 

وضد التحيؤز والؤعؤنؤصؤريؤة والؤعؤنؤف. هؤذه هؤي 

 المفاهيم التي تحملها الرياضة منذ آالف السنين؟

الرياضة اليوم تحمل القيم والمفؤاهؤيؤم السؤيؤاسؤيؤة. 

الدول الغربية تعاقب الدول التي تؤخؤتؤلؤف مؤعؤهؤا. 

قؤؤاطؤؤعؤؤت روسؤؤيؤؤا وايؤؤران. مؤؤا عؤؤالقؤؤة السؤؤيؤؤاسؤؤة 

 بالرياضة؟ 

لماذا تريد ان تفرض رأيك السؤيؤاسؤي مؤن خؤالل 

 الرياضة؟ انهم يمارسون السياسة.

سيب بالتر يقول: اننا نادمون الننا صوتنا لصالح 

قطر لتنظيم المونديال، انها دول غير قادرة عؤلؤى 

 التنظيم.

الفريؤق االلؤمؤانؤي افؤتؤتؤح 

المباراة بوضع اليد عؤلؤى 

الؤؤفؤؤم، فؤؤهؤؤم يؤؤخؤؤاطؤؤبؤؤونؤؤنؤؤا 

جميعا انكم ايؤهؤا الؤعؤرب 

والؤؤمؤؤسؤؤلؤؤمؤؤون تؤؤكؤؤمؤؤمؤؤون 

االفؤؤواه. انؤؤت ريؤؤاضؤؤي، 

 عبر في مجالك.

عامؤا  22انا صحافي منذ 

امارس شيئا من السيؤاسؤة 

معها. الناس لها الحق ان 

توافق او تعارض رأيؤي. 

لكم الحق ان تخرجوا من القاعة لو افترضنؤا انؤكؤم 

جميعا وافقتم على رايي، ولكن لؤو قؤلؤت لؤكؤم: مؤا 

رأيكم ان تستشيروني في بناء منازلكم او قضاياكؤم 

الصحية؟ او امارس معكم لعبة كرة القدم؟ او انشؤد 

لكم في احدى الحفالت؟ هذه ليست قدراتي. كؤونؤي 

 اعالميا ال يبرر لي ان امارس ادوارا اخرى.

انت كرياضي اعطينؤاك ثؤقؤتؤنؤا كؤريؤاضؤي ولؤيؤس 

كعقل تفرض االيديولوجيات. استعمالك لهذا الؤحؤق 

هو ابتزاز ونفاق. اطؤفؤالؤنؤا يؤتؤعؤلؤقؤون بؤك كؤنؤجؤم، 

يحملك من هم خلفك ليحملوك مهمؤة اخؤرى. فؤمؤن 

 الذي يخون االمانة؟

عندما تأتي كالعب كؤرة قؤدم وتؤريؤد ان تؤمؤارس 

دورا دينيا او سياسيا. هذا االمر مخالف لما نعتؤقؤده 

نؤؤحؤؤن. اذا قؤؤلؤؤت امؤؤرا مؤؤخؤؤالؤؤفؤؤا لؤؤمؤؤا تؤؤؤمؤؤنؤؤون بؤؤه 

ستلومونني. لماذا يحق لك ان تقؤول فؤي بؤلؤدي مؤا 

يخالف عقيدتؤنؤا وثؤقؤافؤتؤنؤا؟ نؤؤمؤن بؤهؤا بؤعؤقؤالنؤيؤة 

 ونستطيع ان ندافع عن أرائنا ومفاهيمنا؟

عندما خلق هللا االنسان جعلهم من ذكر وانثى. كؤل 

مخالفة لهذه الطبيعؤة مؤخؤالؤفؤة غؤيؤر طؤبؤيؤعؤيؤة، ال 

 نتحدى احدا في ذلك.

 هذه الرياضة باتت تحمل المسائل التالية:

 اوال: باتت سياسة.

ثانيا: تحمل مفاهيم سياسية ضمن الحمالت الثقافيؤة 

التي تمارس على مجتمعاتنا التي تؤواجؤه حؤمؤالت 

ثقافية ممنهجة، النهم ال يستطيعون شؤن الؤحؤروب 

 علينا بسهولة.

نقلتنا الصحوة االسالمية بشكل نوعي، واصؤبؤحؤنؤا 

قادرين على مقارعة ا خؤريؤن. بؤقؤي مؤنؤفؤذ واحؤد 

 وهو تدمير الخلفية التي ننطلق منها.

نحن اقوياء بديننا وقيمنا ورموزنا. رموزنا يمثلون 

ائمتنا وابناءنا. هذه الخلفية تجعلنا قويؤا وال اخؤاف 

من التهديد. يريدون ان يحطموا هذه الخلفؤيؤة بؤهؤذه 

 الحرب الثقافية.

ثالثا: الرياض اصبحت بؤابؤا مؤن ابؤواب الؤتؤجؤارة 

الكبيرة. تخيلوا: كم هو راتؤب العؤب كؤرة الؤقؤدم؟ 

ماليين في السنة، يتفوق على كؤل رؤسؤاء الؤدول. 

 يتقاضي هذه المبالغ.

النوادي الكبرى في العالم ميزانياتها بؤالؤمؤلؤيؤارات. 

انها تجارة البؤتؤزاز الؤنؤاس. فؤي الؤمؤاضؤي كؤانؤت 

الرياضة تمارس مجانا وبيؤسؤر. قؤد ال نسؤتؤطؤيؤع 

شراء تذكرة لمباراة. انؤنؤي ارتؤاح عؤنؤدمؤا اتؤابؤع 

 مباراة رياضية، لكن كم مدتها؟ ساعة ونصف.

ماذا سيحدث بعد انتهاء كاس العالم في قطر؟ هل 

ستتحرر االرض؟ هل سيطؤلؤق سؤراح السؤجؤنؤاء 

 السياسيين؟ هل سيتم اطعام الفقراء؟ 

مليار كلفت اقامؤة مؤونؤديؤال قؤطؤر. حسؤنؤا،  002

وماذا بعد؟ ما الذي سيتغير في حياة البشر؟  اذن 

هو وهم، ساعة من ساعات اللذة في مؤقؤابؤل اخؤذ 

 مال كبير ال يستحقونه.

خامسا: اصبحت الرياضة وسيلة لتبييض سؤمؤعؤة 

القتلة والسفاحين . فالن من االمراء يشتري نادي 

بالماليين ويشتري العبا بالماليين ثم يصحب هذا 

 االمير والملك ويصبح انسانا عظيما له اتبات.

الرياضؤة اصؤبؤحؤت وسؤيؤلؤة لؤتؤبؤيؤيؤض السؤمؤعؤة 

والسياسات وخدات الناس عن امورهم الحقؤيؤقؤيؤة. 

الرياضة خرجت عن هدفها الرئيسيؤة. الؤريؤاضؤة 

واجبة يجب ان نيعمل اوالدنا الرياضة. يؤجؤب ن 

يكون هناك محترفون. انؤحؤرفؤت الؤريؤاضؤة عؤن 

مسارها واصبؤحؤت هؤذه الؤدول تؤمؤتؤص قؤدرات 

العالم وخيراتها. االمؤوال ذهؤبؤت لؤجؤهؤات غؤيؤر 

 عربية وغير اسالمية.

لو جمعنا االمول التي انفقتها الدول العربية الغنية 

السؤؤعؤؤوديؤؤة واالمؤؤارات وقؤؤطؤؤر عؤؤلؤؤى الؤؤحؤؤروب 

وحفالت الترفيه او شراء االسؤلؤحؤة او شؤركؤات 

تبييض السمعة، لو جمعنا هذه االموال لتؤجؤاوزت 

 تريليون دوالر.

ما الذي جنته االمة من ذلك؟ مؤا الؤذي كؤان ذلؤك 

المبلغ سيحققه لو انفق على  الؤتؤعؤلؤيؤم والؤزراعؤة 

والصؤؤحؤؤة؟ هؤؤذه الؤؤدول اضؤؤعؤؤف الؤؤدول فؤؤي 

احتياجاتها الغذائية. لو انؤفؤقؤت هؤذه االمؤوال فؤي 

طريق صحيح في التنمية الحقيقية فأين كنا ا ن؟ 

هذا ما نريد ان نقؤولؤه: انؤنؤا نسؤيؤر فؤي الؤطؤريؤق 

 الخطأ.

هناك مبالغات وانحرافات، هناك ضجة اعؤالمؤيؤة 

 نضيع بها شبابنا واوالدنا.

هناك ضرورة حقيقية الن نتؤحؤدث الوالدنؤا عؤن 

هذه المفاهيم والمفاهيم التي تتسلل لهم مؤن خؤالل 

 نجوم الرياضة.

 * ندوة مؤسسة االبرار االسالمية 
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 إعداد: الشيخ حسن التريكي 
على مرٍِّّ التاريخ، وتعاقُب األمم والحضارات، كانتِّ 
المرأةُ ممسوخةه الُهؤويؤة، فؤاقِّؤدة األهؤلؤيؤة، مؤنؤزوعؤة 
الحريَّة، ال قِّيمةه لها تُذكر، أو شأن يُعتبر، بل كؤانؤت  

ؤة أحؤوالؤؤهؤا  بؤؤاسؤتؤؤثؤنؤؤاء عصؤؤور  -تُؤقؤاسؤؤي فؤؤي عؤؤامَّ
ساالت اإللهيَّة  ر، والشَّقؤاء  -الرٍِّّ ألوان ا من الظُّلم والقه 

دة.  والذُّل، صاغت ها أهواٌء ضالَّة، أو عقائدُ فاسِّ
ع المرأة قبله اإلسالم لن  وال جرمه أنَّ الباحثه في وض 
ه؛ إذ يرى نفسهه أمامه إجمات عالهمي علؤى  يجده ما يسرُّ

ن جميع الحقوق اإلنسانيَّة.  تجريدِّ هذه المخلوقة مِّ
 المرأة عند البابليين: 
وشريعة حمورابي التي اشتهرت بؤهؤا بؤابؤل كؤانؤت  

تحبسها في عداد الماشية المملوكة، ويدل على غايؤة 
مداها في تقدير مكانة األُن ثى أنَّها كانت تفرض علؤى 
ر أن يسلمه بنتؤه، لؤيؤقؤتؤلؤهؤا أو  ن قتل بنت ا لرُجل آخه مه

 يملكها إذا شاء أن يعفو عنها.
 المرأة عند اإلغريق:

ؤهؤيؤنؤة، حؤتؤى   كانتِّ المرأة عنده اإلغريق محتؤقؤرة  مه
ؤل الشؤيؤطؤان، وكؤانؤت  كسؤقؤط  ن عمِّ سموها رجس ا مِّ
ى في األسواق، مسلوبة الحقؤوق،  المتات تُبات وتشتره
ف فؤي  ِّ الؤتؤصؤرُّ ِّ الؤمؤيؤراث وحؤقٍّ محرومة مؤن حؤقٍّ
ؤن  المال، وكانت  في غايةِّ االنحطاط سؤوء الؤحؤال مِّ
حيث نظرية األخالق والحقوق القانؤونؤيَّؤة والسؤلؤوك 

 االجتماعي جميع ا.
ا يُذكر عن فيلسوفِّهم سقراط قؤولؤه: "إنَّ وجؤوده  وممَّ
در لألزمة واالنهيار فؤي  المرأة هو أكبر منشأ ومص 
س مومة، حيث يؤكؤون  العالهم، إنَّ المرأة تُشبه شجرة  مه
ظاهرها جميال ، ولكن عندما تأكل منهؤا الؤعؤصؤافؤيؤر 

 تموت حاال ".
 ِّ ويقول أرسطو: "إنَّ الطبيعة لؤم تؤزودِّ الؤمؤرأةه بؤأيٍّ
استعداد عقلي يُعتهدُّ بؤه؛ ولؤذلؤك يؤجؤب أن تؤقؤتؤصؤره 
تربيتُها علؤى شؤؤون الؤتؤدبؤيؤر الؤمؤنؤزلؤي واألُمؤومؤة 
ضانة وما إلى ذلك، ثم يقول: "ثالث ليس لؤهؤنَّ  والحه
ؤفؤل  : العبد ليس له إرادة، والؤطٍِّّ ف في أنفسهنَّ التصرُّ
زة".  له إرادة ناقِّصة، والمرأة لها إرادة وهي عاجِّ

 المرأة عند الرومان:
عر الرومان فيما يتعلَّق بالمرأة: "إنَّ قي دها ال   كان شِّ

يُنزت، ونيرها ال يؤخؤلؤع"، وكؤان األب غؤيؤره مؤلؤزم 
ا أم أنؤثؤى، بؤل  بقهبول ضمٍِّّ ولده منه إلى أُسرتؤه ذهكؤر 
ف ل بعد والدتؤه عؤنؤده قؤدمؤيؤه، فؤإذا رفهؤعهؤه  ع الطٍِّّ يُوضه
ؤه إلؤى  ذه بي ن يديه، كان ذلك دليال  على أنَّه ضؤمَّ وأخه

 أُس رته، وإال فإنَّه يعني رف ضه لذلك.
ن عجيب ما ذكرت ه بعُض المصادر  ا ال  -ومِّ وهو ممَّ

ا القتؤه الؤمؤرأة فؤي الؤعؤصؤور  -يُكاد يُصدَّق  أنَّ "ممَّ
ومانية تحته شعارهم الؤمؤعؤروف "لؤيؤس لؤلؤمؤرأة  الرُّ
ي ؤت الؤحؤار عؤلؤى بهؤدنِّؤهؤا،  ُروح" تهعذيبها بسهك ب الؤزَّ
ورب طها باألعمؤدة، بؤل كؤانؤوا يهؤربؤطؤون الؤبؤريؤئؤاتِّ 
عؤة  بذُيول الخيول، ويُسرعون بؤهؤا إلؤى أق صؤى ُسؤر 

 حتى تموت".
 المرأة عند الفُْرس:

لون الذَّكهر عؤلؤى  ة  حربية، وكانوا يُفضٍِّّ س أُمَّ كان الفُر 
ؤا  ب، وأمَّ األنثى؛ ألن الذكور عمادُ الجيش في الؤحؤر 
. ، ويهستفيد منهنَّ غيُرهنَّ  البنات فإنَّهن ينشأ نه لغيرهنَّ
يؤنؤيَّؤة  عهتِّ المرأة الفارسية القديمة للتيؤاراتِّ الؤدٍِّّ وخضه
ؤؤن الؤؤزرادشؤؤتؤؤيؤؤة، إلؤؤى الؤؤمؤؤانؤؤويؤؤة، إلؤؤى  الؤؤثؤؤالثؤؤة، فؤؤمِّ
المزدكية، وقد تركت  كلُّ ديؤانؤة مؤن هؤذه الؤديؤانؤات 
 ، بصمتهها الواضحة على كيان األُسرة، تعيش في ذلٍٍّ
ر، واستعباد. وكانتِّ النساء تحته ُسلطة الؤرجؤل  وقه 
المطلهقة الذي يحقُّ له أن يحُكمه عؤلؤيؤهؤا بؤالؤمؤوت، أو 
ا يراه، وتطيب لؤه نؤف ؤسؤه،  ينعم عليها بالحياةِّ طبق ا لِّمه

 فكانت  كالسلعة بي ن يديه.
كما كانت  بخسة في األدوار الطؤبؤيؤعؤيَّؤة "كؤالؤحؤي ؤض 

ؤنه فؤي  والنٍِّّفاس"، يُبعدن في وقتِّه عن الؤمؤنؤازل، ويهؤقؤم 
ؤي الؤمؤديؤنؤة أو  خيام صغيرة تُضرب لهنَّ فؤي ضؤواحِّ
البلدة، وال يجوز مخالطتُهنَّ قطع ا، بل كانوا يؤعؤتؤقؤدون 
أنَّهم يتنحسون إذا مسُّوهنَّ أو مسُّوا الخيام أو األشؤيؤاء 

.  المحيطة بهنَّ
إضافة إلى تشريع نكاح المحارم في بؤعؤض الؤديؤانؤات 

 الفارسية القديمة.
 المرأة عند الهنود:

في شرائؤعِّ الؤهؤنؤدوس أنَّؤه: "لؤيؤس الصؤبؤر الؤمؤقؤدَّر،  
يح، والموت، والجحيم، والسُّم، واألفاعي، والنار،  والرٍِّّ

ن المرأة"!  أسوأه مِّ
: "ولم -رحمه هللا  -ويقول الدكتور مصطفى السباعي 

يكن للمرأةِّ في شريعة "مانو" حقٌّ في االستؤقؤالل عؤن 
جها أو ولؤدهؤا، فؤإذا مؤات هؤؤالء جؤمؤيؤع ؤا  أبيها أو زو 
جؤهؤا، وهؤي  ب أن تنتمي إلى رجٍل مؤن أقؤارب زو  وجه
يلةه حياتها، ولم يكن لها حقٌّ في الؤحؤيؤاة بؤع ؤده  قاصرةٌ طِّ
جها، بل يجب أن تؤمؤوته يؤومه مؤات زوجؤهؤا،  وفاة زو 
ت   ق معه وهي حيَّة على موقِّد واحد، واستمرَّ وأن تُحره
هذه العادة حتى القرن السابع عشر، حتى أُبطلت علؤى 
جال الدٍّين الهنود. وكانت تُقدَّم قربان ا لآللؤهؤة  ه من رِّ ُكر 

زق. ضهى، أو تهأُمر بالمطر أو الرٍِّّ  لتر 
م  وفي بعض مناطق الهند القديمة شجرةٌ يجؤب أن يُؤقؤدٍِّّ

نهة!  لها أهُل المنطقة فتاة  تأكلها كلَّ سه
 المرأة عند اليهود:

كانت  بعض طوائف اليهود تهعتبر الؤبؤنؤته فؤي مؤرتؤبؤة  
ؤرة، ومؤا  الخادم، وكان ألبيها الحقُّ في أن يبيعها قؤاصِّ
ث إال إذا لم يكن ألبيها ذريةٌ من البنؤيؤن، وإال  كانت تهرِّ

ت لها به أبوها في حياته.  ما كان يتبرَّ
ؤدهؤا ال  ل لحال المرأة في المجتمع اليهودي يهؤجِّ والمتأمٍِّّ
تختلف عن المجتمعاتِّ البدائية، فهي مؤمؤلؤوكؤةٌ ألبؤيؤهؤا 
ى منه عنده نِّكاحؤهؤا؛ ألنَّ الؤمؤهؤر  قبله الزواج، ثم تُشتره
كان يدفع ألبيها أو ألخيها على أنَّه ثمن شراء، وبؤذلؤك 
تُصبح مملوكة  لزوجها، وهو سيٍِّّدهؤا الؤمؤطؤلهؤق؛ إذ إنَّ 

يادة ال عقد زواج.  العقد في شريعتهم عقد سِّ
ؤن تؤركؤة  ث كجزء مِّ والمرأة في الشريعة اليهودية تُوره
ثؤهؤا وارثُؤه مؤع بؤقؤيؤة  رِّ المؤيٍِّّؤت، فؤإذا مؤات زوُجؤهؤا وه
المتروكات، وله أن يبيعهها أو يعضلهؤا، ثؤم إنَّ الؤمؤرأة 
غيُر طاهرة عندههم في اليوم الذي تبؤدأ فؤيؤه بؤالشُّؤعؤور 
، وحؤتؤى إذا لؤم يؤكؤن  بأنَّ عادتها الشهرية قد اقؤتؤربهؤت 
ج عؤدم مؤالمسؤتؤهؤا، وال  و  هناك أثٌر ظاهِّر، وعلى الؤزَّ
حتى بأصبعه الصَّغير، وال يسمؤح لؤه بؤمؤنؤاولؤتؤهؤا أي 
شيء، وال حتى شيئ ا طويال ، وال أن  يأخذ مؤنؤهؤا شؤيؤئ ؤا 
ؤا، وال  ه إليها أو العكس غؤيؤر مسؤمؤوح بؤه أيض  من يدِّ
جها عؤلؤى مؤائؤدة واحؤدة، وال  و  ل مع زه يسمح لها باألك 
ب ما تفضل منها في الكوب، وال يُسؤمؤح  يُسمح له بُشر 
كؤوب  لهما في المبيت في السَّرير نؤف ؤسؤه، وال فؤي الؤرُّ

بة واحدة.  معه في عهره
 المرأة عند األمم النصرانية:

أهوا فؤي الؤمؤجؤتؤمؤع   جاله النصرانية األوائل ما ره هاله رِّ
ن انتشار الفواحش والمنكرات، وما آل إليه  وماني مِّ الرُّ
ن انحالل أخالقي شهنيع، فؤاعؤتؤبؤروا الؤمؤرأةه  المجتمُع مِّ
ؤؤه؛ ألنَّؤؤهؤؤا كؤؤانؤؤت تؤؤخؤؤرج إلؤؤى  مسؤؤؤولؤؤة عؤؤن  هؤؤذا كؤؤلٍِّّ

ن اللهو، وكؤذلؤك فؤقؤد  المجتمعات، وتتمتَّع بما تشاء مِّ
له الخطؤيؤئؤة، ورأس الشؤر؛ ألنَّؤهؤا سؤبؤُب  عدُّوها أص 

ن الجنة.  الفساد، وسبب خروج آدمه مِّ
فكانت المرأة نتيجة  لذلك ُمطالهؤبؤة  بؤنؤوت مؤن سؤلؤوك 
معيَّن، حتى وهي داخل الكنيسة، فقد أصدر "بولس" 
ؤة  أوامره صارمة ألت باعه، وكمؤا يؤقؤول صؤاحؤب قصَّ
الحضارة: "لتصمت  نِّساؤكم داخؤله الؤكؤنؤيؤسؤة؛ ألنَّؤه 
، ولكن إذا ُكؤنَّ يُؤرد نه أن  نه ليس مأذون ا لهن أن يتكلم 
نه شيئ ا فليسأل نه رجالهنَّ في البؤيؤت؛ ألنَّؤه قؤبؤيؤح  يتعلم 

 بالنساء أن تتكلَّم في الكنيسة".
وجؤيَّؤة بؤيؤن الؤرجؤل  وقد وصهمت الكنيسةُ العالقة الؤزَّ
والمرأة بالنجاسة؛ ولذا يجب أن تُجتنب، ولؤو كؤانؤت 
ن هذه النظرة انتؤشؤرتِّ  عن طريق نِّكاح مشروت، ومِّ
الرهبانيةُ لؤدهى كؤثؤيؤر مؤن الؤرجؤال، وامؤتؤنؤعؤوا عؤنِّ 
ؤن يؤكؤشؤف  الزواج، كما انتشرت  نظرية االزدراء لؤمه
عن زواجه؛ ألنَّ عؤالقؤة الؤزواج مؤبؤنؤيَّؤة عؤلؤى أمؤٍر 

س.  نهجِّ
مت الكنيسةُ الطالق، مهما بلغ التباُغض بؤيؤن  وقد حرَّ
الزوجين مداه، وأقصى ما يمكن اتخاذُه في مثل هؤذه 
الحال أن يفرق بينهما جسديًّا مع امتنؤات كؤلٍٍّ مؤنؤهؤمؤا 

 عن الزواج حتى يفرقه بينهما بالموت.
 المرأة عند العرب قبل اإلسالم:

أما العرب في الجاهلية كانوا ينؤظؤرون إلؤى الؤمؤرأة  
على أنها متات من األمتؤعؤة الؤتؤي يؤمؤتؤلؤكؤونؤهؤا مؤثؤل 
األموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاءوا، وقؤد 
حرموها من الميراث وكان العرب يقولون: "ال يرثنا 

 إال من يحمل السيف".
وقد كانت المرأة مصدر عار عند الؤعؤرب فؤقؤد كؤان 
أحدهم إذا ولدت زوجته بنتا  ضاق ذرعؤا واسؤتؤشؤاط 
غضبا وقد كان وأ د البنات منتشرا  بشكل كبير بيؤنؤهؤم 
 والوأ د هو دفن المولدات اإلناث وهن على قيد الحياة.

 مكانة المرأة في الحضارة اإلسالمية:
بدأ اإلسالم باستنكؤار وأد الؤبؤنؤات، والؤتؤسؤاؤل عؤن  

ُءودهةُ  سبب قتلها بدون ذنب. قال تعالؤى:   ؤو  إِّذها ال ؤمه وه
{ سورة التكوير:   2ـ  8ُسئِّلهت  * بِّأيٍّ ذهن ٍب قُتلهت 

كرم اإلسالم المرأة وأعطاها مرتبؤة عؤالؤيؤة مؤن  ثم  
الكرامة اإلنسانية حيث ساوى بينها وبين الرجل فؤي 
التكليف بالعقائد والشؤرائؤع وفؤي الؤجؤزاء والؤثؤواب، 
وبالرغم من أن لها بعض الخصوصيات التي تختلف 
بها عن الرجل حيث أن الغاية منه هذا االختالف هؤو 

 إقامة الحياة.
ؤنهؤاُت  مِّ ؤُمؤؤ  ال  ؤنُؤونه وه مِّ ال ُمؤ  يقول عز وجل في كتابه:  وه
نه  ؤو  يهؤن ؤهه ؤع ؤُروفِّ وه ُمُرونه بِّؤال ؤمه

يهاُء بهع ٍض ۚ يهأ  لِّ بهع ُضُهم  أهو 
ؤؤاةه  كه تُؤؤونه الؤؤزَّ يُؤؤؤ  ةه وه ؤؤاله ؤؤيؤؤُمؤؤونه الصَّ يُؤؤقِّ ؤؤرِّ وه ؤؤُمؤؤنؤؤكه ؤؤنِّ ال  عه
ه  ُ   إِّنَّ َّللاَّ ُمُهؤُم َّللاَّ حه يهر  ئِّكه سه

ُسولههُۚ  أُولهَٰ ره ه وه يعُونه َّللاَّ يُطِّ وه
يٌم{ كِّ يٌز حه  عهزِّ

إن هللا تبارك وتعالى قد ساوى في األحكام الشرعيؤة  
بين الرجل والؤمؤرأة، إال مؤا جؤاءت بؤه الؤنؤصؤو  
تخصها به من أحكام دون الؤرجؤل وهؤو قؤلؤيؤل، ألن 
مناط التكليف لإلنسان هؤو الؤعؤقؤل والؤبؤلؤو ، ولؤيؤس 
الذكورة واألنوثة، والشريعة جاءت عامة للناس كلهم 
ذكورا وإناثا، حيث جاء الخطاب فيه شامال لؤلؤذكؤور 
واإلناث في أغلبه، وجاء تارة خاصا بؤالؤمؤرأة وتؤارة 

 خاصا بالرجل وتارة يجمع بينهما.
ؤاتِّ  ؤمه ؤلِّ ال ُمس  ينه وه لِّمِّ يقول هللا تعالى في كتابه:  إِّنَّ ال ُمس 
قِّينه  ادِّ الصَّ قهانِّتهاتِّ وه ال  قهانِّتِّينه وه ال  نهاتِّ وه مِّ ال ُمؤ  نِّينه وه مِّ ال ُمؤ  وه
ؤيؤنه  ؤعِّ ؤاشِّ ال ؤخه اتِّ وه ؤابِّؤره الصَّ يؤنه وه ابِّؤرِّ الصَّ قهاتِّ وه ادِّ الصَّ وه
ؤيؤنه  ؤائِّؤمِّ الصَّ قهؤاتِّ وه دٍِّّ ال ُمتهصه قِّينه وه دٍِّّ ال ُمتهصه عهاتِّ وه اشِّ ال خه وه
ؤؤاتِّ  ؤؤافِّؤؤظه ؤؤحه ال  ؤؤُهؤؤم  وه ؤؤيؤؤنه فُؤؤُروجه ؤؤافِّؤؤظِّ ؤؤحه ال  ؤؤاتِّ وه ؤؤائِّؤؤمه الصَّ وه
ة   ؤره ؤفِّ ؤغ  ُ لهؤُهؤم مَّ اتِّ أهعهدَّ َّللاَّ ره الذَّاكِّ ا وه ثِّير  ه كه ينه َّللاَّ رِّ الذَّاكِّ وه

ا{. يم  ا عهظِّ ر  أهج   وه
فقد فتح اإلسالم أمؤام الؤمؤرأة كؤل سؤاحؤات الؤخؤيؤر،  

واإلسهام النافع في بؤنؤاء الؤمؤجؤتؤمؤع ورفؤعؤة الؤحؤيؤاة 
الفاضلة، وقؤد فؤتؤح لؤهؤا األبؤواب عؤالؤيؤة فؤي إطؤار 

 األخالق الصالحة.

 مكانة المرأة في الحضارات القديمة واألديان األخرى



 خير جليس 7

لم يكن صدام حسين أول دكتاتور استؤغؤل الؤديؤن، 
فقد فعله هذا حكَّام من كلٍِّّ المشارب طوال قؤرون 

دة.  متعدٍِّّ
 كؤؤان يؤؤنؤؤظؤؤر إلؤؤى حؤؤيؤؤاة الؤؤرسؤؤول مؤؤن الؤؤخؤؤارج 

ؤب بؤهؤا، ونُؤقؤدٍّسؤهؤا،  دت لنُؤعؤجه كصورة رائعة ُوجِّ
فعلينا أن نبدأ بالنظر إليها من الداخؤل؛ لؤنؤحؤيؤاهؤا. 
كلٍّ عربيٍّ في الوقت الحاضر يستطؤيؤع أن يؤحؤيؤا 
، ولو بنؤسؤبؤة الؤحؤصؤاة إلؤى  حياة الرسول العربيٍّ
الجبل، والقطرة إلى البحر، طبيعي أن يعجؤز أيٍّ 
رجل مهما بلغت عظمته أن يعمل ما عمل محمد 

، كاتؤب هؤذه الؤكؤلؤمؤات لؤيؤس كؤاتؤبؤا ، أو داعؤيؤة 
إسالميٍّة، بل كتبها مؤيؤشؤيؤل عؤفؤلؤق  الؤمؤسؤيؤحؤي  

 منظر حزب البعث.
بعيدا  عن التفسيرات الجاهزة تبقى عمليٍّة الكشؤف 
يَّة التي تربط بين كؤيؤانؤيؤن، أو  رٍِّّ عن العالقات السِّ
اتجاهين مختلفين من حيث الؤبؤنؤى االجؤتؤمؤاعؤيٍّؤة، 

والتنظيميٍّة، والفكؤريٍّؤة تؤعؤيؤش الؤتؤبؤايؤن، وتؤكؤون 
صعبة جدٍّا ، وُربَّما ُمستحيؤلؤة فؤي سؤيؤاق الؤبؤحؤث 
ِّ، ُخُصوصا  إذا كانؤت اتؤجؤاهؤات تؤرى أنَّ  العلميٍّ
يلة مؤن حؤيؤث طؤبؤيؤعؤة  عمليَّة االقتران شبه ُمستحِّ
االتجاهات، واالخؤتؤالفؤات، والؤُمؤيُؤول الؤفؤكؤريَّؤة، 
والعقديَّة، كالحالة بين الدين والؤديؤكؤتؤاتؤوريؤة، أو 

 بين فكر البعث القومي والفكر اإلسالمي.  
وفي هؤذا الؤمؤوضؤوت الؤمؤهؤم يؤقؤدم لؤنؤا الؤبؤاحؤث 
صموئيل هيلفونت الباحث من جؤامؤعؤة أكسؤفؤورد 
كتابه  اإلكراه في الدين: صدام حسؤيؤن واإلسؤالم 
وجذور التمردات في العراق  الذي صدر مؤخرا  
بؤالؤعؤؤربؤيؤة عؤن دار عؤدنؤان لؤلؤنؤؤشؤر والؤؤطؤبؤاعؤؤة 

وبترجمة الدكتورة نور محمد الحبشي من جامعة 
 الكويت،  ومراجعة الدكتور نهار محمد نوري.

أهمية الكتاب تؤعؤود إلؤى اطؤالت الؤمؤؤلؤف عؤلؤى 
األرشيف البعثؤي الؤذي اسؤتؤولؤى عؤلؤيؤه الؤجؤيؤش 
األميركي، فالمؤلف شارك في غزو العراق عؤام 

في البحؤريؤة األمؤيؤركؤيؤة وكؤان أحؤد أهؤم  0220

دوافعه لكتابة هذا الموضوت كما يقول في مقدمته 
التي خصصها  لطبعة الكتاب باللغة العربيؤة  مؤا 
سبب وجودنا هناك، كيؤف سؤارت األمؤور عؤلؤى 
نحو خاطؤئ؟ . ثؤم يؤروي الؤكؤتؤاب كؤيؤف تسؤلؤل 
البعثيون الى الؤمؤشؤهؤد الؤديؤنؤي، وكؤيؤف وحؤاول 
البعثيون إخفاء الممارسات الؤديؤنؤيؤة فؤي الؤعؤراق 

على مدى ثالثين عاما  ثم السيطرة على الدين فؤي 
العراق، وترك هؤذه السؤيؤطؤرة عؤلؤى الؤمؤسؤتؤوى 

 . 0220االجتماعي والديني لما بعد عام 
استطات نظؤام صؤدام حسؤيؤن خؤالل حؤكؤمؤه مؤن 
فرض تفسير حزب البعث للدين، حيث عمل بجؤد 
حزب البعث العربي القومي لسيطرة الدين عؤلؤى 

قطات واسع من المجتمع العراقي، وكانت للعملية 
آثار عميقة في تاريخ البعثيين في العؤراق، وكؤان 

انعكؤاسؤا  لؤتؤلؤك  0220التمرد الذي ظهر بعد عام 
الفاعليه والسيطرة والتفسير الديني، رغؤم وجؤود 
العديد من التفسيرات حول الؤنؤزعؤة اإلسؤالمؤويؤة 

لنظام صدام بعد حرب الؤخؤلؤيؤج الؤثؤانؤيؤة، بؤحؤسؤب 
الكتاب. وفي حين اعتقد عؤددٌ مؤن الؤمؤراقؤبؤيؤن أنَّ 
صدام تخلَّى عن جذوره القومية الؤعؤربؤيؤة لصؤالؤح 
النزعة اإلسالموية، نجد أنَّ الوثؤائؤق تؤكؤشؤف عؤن 

تزايد استغالل صدٍّام لإلسالم أداة ، وهذا يؤجؤب أالَّ 
ل إيديولوجي. وبدال  مؤن هؤذا يؤرى  ينسب إلى تحوُّ
المؤلف أنه ناجٌم من دمج المشهد الدينؤي الؤعؤراقؤي 
في النظام البعثي االستبدادي، فضؤال  عؤن سؤيؤاسؤة 
ن نظام الؤبؤعؤث فؤي أواخؤر عؤهؤده  التبعيث، فقد كوٍّ
بالرئاسة جمهرة  من القادة الؤديؤنؤيؤيؤن الؤعؤراقؤيؤيؤن، 

الؤؤذيؤؤن يؤؤمؤؤكؤؤنؤؤهؤؤم الؤؤحؤؤديؤؤث عؤؤن اإلسؤؤالم رسؤؤمؤؤيؤؤا  
والراغبين في ترويج صيغة للدين تمنح الشؤرعؤيؤة 

 للحكم البعثي.
يرى هؤيؤلؤفؤونؤت أنؤه لؤم يؤكؤن صؤدام حسؤيؤن أول 
دكتاتور استغل الدين، فقد فعله هذا حؤكَّؤام مؤن كؤلٍِّّ 
دة، وعلى النحؤو الؤذي  المشارب طوال قرون متعدٍِّّ

جاء في نصيحة ماكيافيللي ألميره: "من الجؤيٍِّّؤد أن 
ؤا وأن  ا وإنسانيًّا ومؤتؤديٍِّّؤن ؤا ونؤزيؤه  تبدو تقيًّا ومخلص 
تكون كذلك". كما أردف ماكيافيللي: "يجؤب عؤلؤى 
ا عؤلؤى  ِّ حاكم عؤنؤد الضؤرورة أن يؤكؤون قؤادر  أيٍّ
هؤا"، ثؤم يؤقؤدم  ل عن هذه الصفؤات إلؤى ضؤدٍِّّ التحوُّ
كشف ا للؤطؤبؤيؤعؤة الؤثؤنؤائؤيؤة لؤعؤالقؤة الؤديؤن بؤالؤدولؤة 

 االستبدادية.
 خارطة الكتاب:

ل من الكتاب صعود صدَّام إلؤى  يناقش الفصل األوَّ
السلطة، وآراءه بشأن اإلسالم، ومؤحؤاولؤة الؤنؤظؤام 

 رسم خريطة للمشهد الديني في البالد.
ويناقش الفصل الثؤانؤي اسؤتؤراتؤيؤجؤيؤة الؤنؤظؤام فؤي 

مأسسة المشهد الديني وال سيما في سيؤاق الؤحؤرب 
 اإليرانية. –العراقية 

 اإلكراه في الدين

 صدام حسين واإلسالم

يغطؤي الؤفؤصؤل الؤثؤالؤث االسؤتؤراتؤيؤجؤيؤات الؤتؤي 
استخدمها النظام الختؤراق الؤمؤؤسَّؤسؤات الؤديؤنؤيؤة 
الشيعية في العراق. ويشرح الفصل الرابع كؤيؤف 
استطات النظام قمع المعارضة اإلسالمية السؤنؤيؤة 

والشؤؤيؤؤعؤؤيؤؤة، ويؤؤنؤؤاقؤؤش الؤؤفؤؤصؤؤل الؤؤخؤؤامؤؤس حؤؤدود 
 سياسات النظام في االستمالة واإلكراه. 

ؤن الؤقؤسؤم  هذا في حدود القسم األول، بينؤمؤا تضؤمَّ
الثاني من الكتؤاب الؤفؤصؤلؤيؤن السؤادس والسؤابؤع، 

ؤؤي أزمؤؤة الؤؤخؤؤلؤؤيؤؤج   7227-7222الؤؤذي يؤؤغؤؤطٍِّّ
وعواقبهؤا، حؤيؤث يؤركؤز الؤفؤصؤل السؤادس عؤن 

استخدام النظام للدين أداة  خؤالل الؤنؤزات مؤنؤبؤعُؤه 
البنى االستبدادية، فيما يركز الفصل السابع عؤلؤى 
عواقب أزمة الخليج وتشكيل المشهد الؤديؤنؤي فؤي 
العراق، فيما ركز القسم الثالث على حملة صؤدَّام 

، وإعادة تقؤيؤيؤم عؤالقؤات 0220  -7220اإليمانية 
مجتمع الحكم، فيما يغطي الفصل التاسع عالقؤات 

النظام بالشيعة في هذه المرحلؤة. ويؤقؤدم الؤفؤصؤل 
العاشر نبؤذة عؤن سؤيؤطؤرة الؤنؤظؤام عؤلؤى مشؤهؤد 
العراق الديني خالل تسعينيات القرن الؤعؤشؤريؤن، 
بينما يقدم الفصل الحادي عشر تصور عن تفعيؤل 
النظام أجهزته االستبدادية للعمل عؤلؤى اسؤتؤغؤالل 

 اإلسالم. 

أما القسم الرابع من الكتاب فيناقش إرث سياسات 
وبؤعؤده، ويؤتؤحؤدث عؤن  0220صدام الدينية عام 

نقطة مهمة تتعلق بمساهمة طبيعة سياسات صدَّام 
ر األميركي للؤعؤالقؤة بؤيؤن الؤديؤن  في سوء التصوُّ
والدولة في العؤراق، وكؤيؤف انؤبؤثؤقؤت عؤن سؤوء 
ر هذا خطؤط حؤربؤيؤة فؤاشؤلؤة نؤجؤمؤت مؤن  التصوُّ

قت كؤالًّ مؤن نؤظؤام الؤعؤراق  رات خاطئة مزَّ تصوُّ
االستبدادي والمؤسَّسات االجتماعية التي كان من 
المفترض أن يُبنى عليها عراق جديد، فيما يغطي 
دات الديؤنؤيؤة فؤي  الفصل الثالث عشر انبثاق التمرُّ

 .0220عراق ما بعد 
 جذور االقتران 

اجتماعيٍّا  يعتقد الراحل الدكتور فالح عبد الؤجؤبؤار 
واقؤع بؤيؤن  -شأن أغلبيَّة السكؤان-أنَّ البعثيٍّ اليتيم 

الحزب واإلسالم والقبيلة، بين العروبة والطائفيؤة 
المتأسلمة واإلسالم السلفيٍّ الجامح الخالي مؤنؤهؤا، 
والقبيلة الغارقة في أيديولوجؤيؤا الؤنؤسؤب، وحؤمؤأة 
التنافس على الؤزعؤامؤة، والؤمؤوارد فؤي أوضؤات 

االحتالل حيث نشأت وحدة إزاء الخطر، أنؤظؤر: 
"فالح عبؤد الؤجؤبؤار، دولؤة الؤخؤالفؤة الؤتؤقؤدٍّم إلؤى 
الماضي: داعش والمجتمع المحليٍّ في الؤعؤراق"، 
 المركز العربي لألبحاث ودراسات السؤيؤاسؤات، 

 (. 0271بيروت، 
يقول الصحافيٍّ عبد الباري عطوان: "ال نُبالِّغ إذا 

ما قلنا إنَّ صدام حسين هو الذي ابتدأ في التمؤهؤيؤد 
ِّ لتؤنؤظؤيؤم داعؤش،  ِّ، واللوجستيٍّ ِّ، والعقائديٍّ العمليٍّ
سواء جاء ذلك بمحض الصدفة، أم نتيؤجؤة خؤطؤة 
ُمحكهمة. فعندما أدرك صدام أنَّ الواليات المتؤحؤدة 
األميركيَّة تريد اإلطاحة به وبنؤظؤامؤه مؤن خؤالل 
يٍّ شمال وجنوب العؤراق  إقامتها منطقة حظر جوٍّ

ل إلى هللا، وتبني الؤهؤويٍّؤة اإلسؤالمؤيَّؤة،  ر التحوُّ قرَّ
.  عبد الباري عطوان، الؤدولؤة  والجهاد اإلسالميٍّ
اإلسالميٍّة الؤجؤذور. الؤتؤوحؤش، الؤمؤسؤتؤقؤبؤل، دار 

 (.70،  0272الساقي، بيروت، 
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  كن رياضيا بصدق
أيها المؤمن الباحث عن السعادة، ما أوسع مداها 

وأكثر طرقها. اإليمان أقوى أسسها، فبه تطمئن 

النفس وترضى برزقها وتعشق الخير والعطاء. هذا 

اإليمان يوفر لإلنسان سعادته النفسية التي تخلق 

لديه الرضى والقناعة واالستقرار واألمن الداخلي. 

ولكن ماذا عن الجسد الذي يتعبه العيش ويضغط 

عليه نمط الحياة؟ كيف يمكن إعداد الجسد بما 

يجعله قادرا على توفير حياة سعيدة لصاحبه، بدون 

ان يواجه اإلعياء واإلجهاد؟ هذا هو السؤال الذي 

يبحث عن إجابة وافية خصوصا في أجواء "كأس 

العالم" الذي يبدو االلتحاق بركبه حلما ال يمكن 

  الساحقة من قاطني هذا الكوكب.   تحقيقه للغالبية

في ظل هيمنة انماط الحياة المادية التي يعيشها 

البشر في هذه الحقبة من الزمن، يعاني هذا الجسد 

من أشكال شتى من األمراض والعلل ألسباب 

شتى. وثمة جانب مهم يفرض نفسه ليكون مفتاحا 

لبناء جسد قادر على التصدي للمرض بشكل فاعل. 

لقد أدرك البشر أهمية الرياضة فمارسها منذ 

األزمنة الغابرة، وتدرج في تطوير أشكالها 

وأساليبها حتى تجاوز الحدود، فأصبحت 

الممارسات "الرياضية" حركات بهلوانية ال يطيق 

القيام بها إال القليلون، فتحولت الرياضة الى 

ممارسات تتجاوز االمكانات البشرية العادية، 

وتقتضي قضاء ساعات طويلة كل يوم من أجل 

بناء هذا الجسد القادر على اختراق ما تفرضه 

بشريته من حدود. وما الحركات االستعراضية في 

األلعاب األولمبية او القدرات التي يمتلكها العبو 

"كأس العالم" إال تجليات لهذا اإلفراط في البحث 

عن ما يسمى "الجسد الكامل". فهل هناك حقا 

وجود لهذا الجسد الكامل؟ وهل يتوقف البشر عن 

التي   السعي لتجاوزه بالمزيد من التمرينات الشاقة

  ال يقوى اغلب الناس على القيام بها؟ 

األمر المؤكد ان الرياضة مطلوبة منك يا من تبحث 

عن الجسد الصحي الذي يجري دماؤه منسابة في 

عروقه، فيحول دون انتشار األمراض، ويوفر 

للجسد مناعة ضد الجراثيم والفيروسات. وكان ذلك 

واضحا في فترة الوباء، فكانت االجسام الرياضية 

أقدر على االحتفاظ بالقدرة على التنفس، فتجاوزت 

حاالت الموت واستطاعت البقاء. ماذا يعني ذلك؟ 

إن من الضرورة بمكان الحفاظ على صحة 

األجسام بممارسة رياضة متواصلة، ولكن ضمن 

اإلمكانات المتاحة للفرد. فالرياضة ليست 

محصورة باالنتماء لفرق رياضية عالمية او نواد 

رياضية يبهض اإلشتراك فيها جيوب الشباب. كما 

ل الفرد  انها ليست تلك الحركات البهلوانية التي تحوٍّ

إلى "رياضي محترف" يهمه كمال جسمه. مارس 

الرياضة بأي شكل ال يثقل كاهلك وال يتعب جيبك 

وال يستهلك وقتك وطاقتك، تلك هي الرياضة 

  المنشودة لبناء األجسام السليمة.

 السيّدة زينب )ع( الحوراء العقيلة الّطاهرة كلمة أخيرة

 سوسن غبريس

نسبها: والدها اإلمام عليٍّ بن أبؤي طؤالؤب  ت ، 

هراء ت ، ابنة رسول  ووالدتها السيٍّدة فاطمة الزٍّ

 هللا   .

 والدتها:

رة  ولدت السيٍِّّدة زينب  ت  فؤي الؤمؤديؤنؤة الؤمؤنؤوَّ

ؤنؤة الؤخؤامسؤة  2بتاريخ:  جمادى األولى مؤن السٍّ

م، وهي الثٍّالؤثؤة  606للهجرة، أي ما يعادل سنة 

 بعد أخويها الحسن والحسين ت .

 ألقابها:

أشهرها: زينؤب الؤكؤبؤرى، الؤحؤوراء، الؤعؤقؤيؤلؤة 

  عقيلة بني هاشم ، أمٍّ المصائب، والطٍّاهرة...

 زواجها وأوالدها:

ؤهؤا عؤبؤد  جت السيٍّدة زينب  ت  من ابن عؤمٍّ تزوَّ

هللا بن جعفر بن أبي طالب، وأنجبت منه أربعؤة 

وايات ـؤ وهؤم:  ذكور وبنت ـ وفق الكثير من الرٍّ

، وعبٍّاس، وأمٍّ كلثوم. وقؤد  د، وعليٍّ عون، ومحمٍّ

د مع خالهما الحسيؤن استشهد ولداها عون ومحمٍّ

  ت  في كربالء.

 حياتها ومعاناتها:

عاشت السيٍّدة زينب  ت  في المدينة مع والديهؤا 

سؤول    ، وقؤد تؤوفٍّؤيؤت والؤدتؤهؤا  وجدٍّها الرٍّ

هراء  ت  بينما كؤانؤت تؤبؤلؤغ الؤخؤامسؤة مؤن  الزٍّ

سؤول     بؤفؤتؤرة  عمرها، بعد وفاة جدٍّها الؤرٍّ

 قصيرة.

في خالفة والدها عليٍّ  ت ، هاجرت 

هي وإخوتها معه إلى الؤكؤوفؤة الؤتؤي 

كانت عاصمة الخالفة آنذاك، لؤتؤعؤود 

بعد استشهاده مع أخويهؤا الؤحؤسؤنؤيؤن 

رة.   ت  إلى المدينة المنوٍّ

ر في حياة العقيلؤة  كانت المآسي تتكرٍّ

زينب  ت  منذ طفولتهؤا؛ فؤمؤن وفؤاة 

جدٍّها ووالدتها وهي التؤزال طؤفؤلؤة، 

إلى اغتيال والدها فؤي الؤكؤوفؤة، إلؤى 

فاجعة تسميم أخيها الحسن  ت ، إلؤى 

الفاجعؤة الؤكؤبؤرى الٍّؤتؤي تؤجؤلٍّؤت فؤي 

استشهاد أخؤيؤهؤا الؤحؤسؤيؤن  ت  فؤي 

كؤؤربؤؤالء، مؤؤع اثؤؤنؤؤيؤؤن مؤؤن أوالدهؤؤا، 

وبعض أبؤنؤاء إخؤوتؤهؤا، وأصؤحؤاب 

أخيهؤا... ومؤع ذلؤك، بؤقؤيؤت السؤيٍّؤدة 

ؤؤابؤؤرة  زيؤؤنؤؤب  ت  الؤؤمؤؤؤمؤؤنؤؤة الصٍّ

المحتسبة، المتمسٍّكة بنهؤج اإلسؤالم؛ 

نهج جدٍّهؤا رسؤول هللا   ، حؤتٍّؤى 

ضرب المثل بصبرها وعؤزيؤمؤتؤهؤا، 

وصؤؤؤارت قؤؤؤدوة  لؤؤؤلؤؤؤمؤؤؤسؤؤؤلؤؤؤمؤؤؤيؤؤؤن 

 والمسلمات.

اشتهؤرت زيؤنؤب صفاتها ونضالها: 

 ،  ت  بحكمتها ورجاحة عقلها وإيمؤانؤهؤا الؤقؤويٍّ

وهي الٍّتي ساندت أخاها الحسيؤن فؤي مؤعؤركؤتؤه 

ضدٍّ يزيد، وواجهت الطٍّاغية بجؤرأة تؤفؤوق كؤلٍّ 

حدٍّ، وجلجل صوتها في مجلسؤه، واسؤتؤطؤاعؤت 

تها أن تحمي ابن أخيها زيؤن الؤعؤابؤديؤن  ت   بقوٍّ

من بطش يزيؤد وأعؤوانؤه، وأن تؤحؤضؤن أبؤنؤاء 

إخوتها الصٍّغار، وهي الٍّؤتؤي فضؤحؤت السٍّؤلؤطؤة 

األمويٍّة آنذاك، ووضعت نتائج الثٍّورة على سكٍّة 

 االنتصار والخلود.

ؤهؤؤا  "روت عؤن: أبؤيؤهؤا اإلمؤؤام عؤلؤيٍّ  ت ، وأمٍّ

 فاطمة الزهراء  ت ... وآخرين.

روى عنها: ابؤن أخؤيؤهؤا زيؤن الؤعؤابؤديؤن  ت ، 

وجابر بن عبؤد هللا األنصؤاري، وابؤن عؤبؤاس، 

 .. وكان يقول: حدٍّثتني عقيلتنا زينب بؤنؤت عؤلؤيٍّ

وكانت عالمة، خطيبة، فصيحة، جليؤلؤة الشٍّؤأن، 

بر الجميل، والثٍّبات والتٍّسليم إلى  موصوفة بالصٍّ

د" .  هللا تعالى، وكانت ذات عبادة وتهجٍّ

 وفاتها ومكان دفنها:

رجؤب مؤن  72توفٍّيت السيٍّدة زيؤنؤب  ت  فؤي 

م، ولؤهؤا مؤن  680هـ، أي ما يؤعؤادل  60العام 

ؤا، وقؤد اخؤتؤلؤف فؤي  العمر ستٍّة وخمسؤون عؤام 

مكان دفنها، فبينما يؤكٍّد البعض أنٍّه فؤي الشٍّؤام، 

وهو المشهور، يذكر البعؤض ا خؤر عؤلؤى أنٍّؤه 

في مصر، ولؤهؤا مؤقؤام فؤي كؤلٍّ مؤن الؤبؤلؤديؤن، 

يشهدان على قداسة هذه الشٍّخصيٍّة، واحتؤرامؤهؤا 

 من قبل المسلمين جميع ا.

 مرقد السيدة زينب  ت  في دمشق

 مقام السيدة زينب  ت  في القاهرة


