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الملخ�ض

للشباب دور مهم وأسايس يف عملية التنمية ملا يتمتعون به من قدرات ومواهب خمتلفة هلا تأثريات 
مضاعفة يف دفع عجلة التقدم والرقي االجتامعي، بمشاركة الشباب والعمل معهم ودعمهم يمكن حتقيق 

التقدم والقدرة عىل التغيريات املنشودة.

يقتدى به رغم التحديات والظلم الذي واجهه، فقد ظل ملتزمًا  يعد منهج اإلمام احلسني مثاالً 
ثابتًا من اجل حتقيق أهداف إصالحية، ومل هتتز مبادؤه، اذ تعامل مع إحداث تلك املرحلة وكأهنا حمنة 
فجرت طاقاته وطاقات من شاركه بتلك املسرية اإلصالحية، من هنا حياول بحثنا تسليط الضوء عىل 
تنمية  يف  املختلفة  بأبعادها  احلسينية  النهضة  من  استلهامها  اليوم  لشباب  يمكن  التي  والعرب  الدروس 
قدراهتم وتفعيل دورهم خالل حماور معينة منها املحور االقتصادي واملحور البيئي فضاًل عن الضيافة 

والكرم عند العراقيني يف زيارة األربعني خدمة للشعائر احلسينية املباركة.

الكلامت املفتاحية: الشباب، املنهج اإلصالحي، الوعي املجتمعي، التنمية.
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Abstract 

Youth has an important and fundamental role in the development process because of 

their various capabilities and talents that have multiple effects on the wheel of progress 

and social advancement with the participation of youth, working with them, and 

supporting them in order to achieve progress and ability to make the desired changes.

   The approach of Imam Hussein "peace be upon him," is an example to be emulated 

despite the challenges and injustices he faced. He remained firmly committed to 

achieving reform goals, as his principles have not been shaken. So, he dealt with the 

events of that stage as if it were an ordeal that launched his energies and the energies 

of those who participated in that reform process. At this point, our research attempts to 

shed light on the lessons and examples that today’s youth can look up to the Husseini 

Renaissance in its various dimensions in developing their capabilities and activating 

their role through certain axes, including the economic axis the environmental axis, as 

well as hospitality and generosity of the Iraqis during the Arbaeen as a service provided 

to the blessed Husseini rites.

The light on the lessons and lessons that today's youth can draw inspiration from 

the Hussein renaissance in its various dimensions in developing their capabilities 

and activating their role through certain axes, including the economic axis and the 

environmental axis, as well as the hospitality and generosity of Iraqis in visiting the 

forty services of the blessed Hussein rituals.

Key words: youth, reform process, community awareness, development.
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المقدمة

يكاد ال خيتلف اثنان حول ما تثله زيارة اربعينية 
كوهنا  للمسلمني،  قدسية  من   احلسني ــام  االم
احدى املناسبات الدينية التي يستذكرون فيها الظلم 
حينها،  احلاكم  من  االصالح  امام  له  تعرض  الذي 
الزيارة حتمل يف جوهرها معاين وحماور  ان تلك  إال 
متعددة، هدفها رفع املستوى الثقايف للفئات العمرية 
كافه، وتركيزها عىل رشحية الشباب، وما يرتتب عىل 
ذلك بطبيعة احلال من تأثري اجيايب يف مستوى الوعي 
املجتمعي، من خالل تطبيق الرؤى واألفكار النبيلة 

يف املجتمع، وما يتبعه من تطور وتقدم املجتمعات.

ان االجواء االيجابية التي يعيشها االفراد السيما 
شريحة الشباب خالل هذه الزيارة، تستنهض فيهم 
التي  االبداعية،  واالفكار  االنسانية  الثقافية  القيم 
والتقدم،  التطور  من  مزيد  بتحقيق  الثقة  تمنحهم 
سواء ما يتعلق بالبيئة واالقتصاد والخدمات، التي 
التنمية  متطلبات  تحقيق  باتجاه  جميعها  تصب 

المستدامة.
اأوًل: منهجية البحث

مشكلة البحث: أ. 

أهم التساؤالت التي انطلق منها بحثنا هي:

أجواء    بسيادة  االربعينية  الزيارة  سامهت  هل   
املحبة والتسامح والثبات عىل املبادئ السامية؟

باملنهج    العراق  يف  الشباب  ثقافة  تأثرت  هل   
االصالحي لإلمام احلسني عليه السالم؟

 هل الكرم والضيافة عند العراقيني )املتمثلة بدور   

من  املليونية  اإلعداد  كفت  املواكب(  أصحاب 
الزائرين؟

االربعينية    الزيارة  اجواء  استثامر  باإلمكان  هل   
لوضع سيناريوهات اصالحية يف املجتمع؟

هدف البحث: ب. 

طاقات  لتوجيه  األربعينية  الزيارة  اجواء  استثامر 
منهج  جسدها  التي  السامية  االهداف  نحو  الشباب 
االمام احلسني عليه السالم بدعمهم وتشجيعهم عىل 

ثقافة األعامل التطوعية.   

أمهية البحث:	. 

يستمد البحث امهيته من امهية املناسبة الدينية عىل 
العامل بشكل  قلوب أعداد غفرية من البرش يف انحاء 
عىل  االنظار  يوجه  وأيضا  خاصة،  والــعــراق  عــام 
رشحية واسعة تشكلها فئة الشباب يف العراق، وأمهية 
استثامر طاقاهتم لتحقيق مزيد من التطور والتقدم، اذ 
ان بوسع تلك الرشحية ان تشكل عوامل تغيري اجيابية 

يف املجتمع.

فرضية البحث: د. 

لزيارة  »ان  مفادها:  فرضية  من  البحث  ينطلق 
اربعينية االمام احلسني دورًا يف تفجري طاقات الشباب 
بنهضة  ستساهم  بدورها  التي  االبداعية،  باألفكار 

املجتمع«.
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مفاهيم  الح�شيني:  والمنهج  ال�شباب  ثانيًا: 
تعريفية

مفهوم الشباب: . 1

بحسب  الشباب  مصطلح  بتفسري  الرؤى  تتباين 
حتديد  وايضًا  املتخصصون،  هبا  هيتم  التي  الزاوية 
املرحلة العمرية، حيث يمكن وصف الشباب بصورة 
عامة باملرحلة العمرية التي يتحول خالهلا الشخص 
االستقاللية  حال  اىل  )الطفولة(  االعتامد  حالة  من 
بأهنا  املرحلة  هذه  املتحدة   االمم  فت  عرَّ )البلوغ( 
االنسان بني 		و 		  فيها عمر  يرتاوح  التي  الفرتة 
عامًا  لكن تقرير التنمية االنسانية العربية لعام 		0	  
ع املفهوم ليمتد من 		 اىل 		 عاما )تقرير تنمية  وسَّ

 .)		 ،	0		

ينظر االقتصادي للفئة العمرية من رشحية الشباب 
مواءمة  تم  ما  إذا  تساهم  عمل،  قوة  عن  عبارة  بأهنا 
حيتاجه سوق  بام  مواهبها  وصقل  والتدريب  التعليم 
العمل اىل زيادة معدالت الناتج القومي للبلد وتنويع 

مصادر الدخل.

املرحلة  تلك  بأهنا  االجتامع  علامء  يراها  حيث 
عالمات  عليهم  وتبدو  االفــراد،  بحياة  تر  العمرية 
بشكل  والبيولوجي  والنفيس  االجتامعي  النضج 
واضح، ويكون الفرد خالهلا أكثر محاسًا للتفاعل مع 

التغريات املحيطة به. 

النفيس  اجلــانــب  عــىل  النفس  علامء  ــز  رك بينام 
بتعريفهم ملفهوم الشباب، فاحليوية والنشاط اهم ما 

والرغبة  باالستعداد  ترتبط  وأيضًا  الفرد،  به  يتسم 
اإلنسانية  العالقات  ومرونة  التعلم  عىل  والقدرة 

وحتمل املسؤولية.

التي  العمرية  املرحلة  لتلك  الرؤى  تتنوع  وهكذا 
يطلق عليها سن الشباب. اذ ركز البعض عىل النضج 
والتكامل االجتامعي للشخصية يف حتديدهم ملفهوم 
والقدرات  الصفات  من  بعدد  واتسامها  الشباب، 
من  اهنا  اىل  مشريين  املتميزة،  والنفسية  االجتامعية 
صالحية  وأكثرها  وأخصبها  العمرية  املراحل  أهم 
للتجاوب مع املتغريات الرسيعة واملتالحقة التي يمر 

هبا املجتمع االنساين املعارص. 

مجيعها  الـــرؤى  تلك  االعتبار  يف  اخــذنــا  وإذا 
وارتباطًا بالتحري يمكن القول ان مصطلح الشباب 
كمي  تغري  مرحلة  يفرس  اجلنسني،  كال  عىل  يطلق 
خالهلا  ختتلط  الفرد،  شخصية  مالمح  يف  ونوعي 
الرغبة يف تأكيد الذات مع البحث عن دور اجتامعي 
يتم  والذي  التغري  اىل  املستمر  السعي  مثالية مع  أكثر 
االجتامعي  السياق  يف  الفرد  حركة  ضبط  من خالله 
مسؤولية  ليتحمل  فــيــه،  يعيش  الـــذي  واملحيط 
املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
والسياسية، وحتى تكون تلك املسامهة فعالة يسعى 
اىل اكتساب املؤهالت العلمية واملعرفية والتقنية، كام 
يسعى اىل امتالك املزيد من اخلربات التي تساعد عىل 
املادي واملعنوي )الشباب  االرتقاء بمستوى االنتاج 

عامد التنمية. مصادر الكرتونية. 		(. 
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بمصطلح  اخلــاصــة  املفاهيم  تــعــددت  ومــهــام 
حتديد  وكذلك  اهتاممه،  موقع  من  كال  الشباب، 
مال  رأس  تعد  الرشحية  تلك  فان  عمرها،  سنوات 
ال  وتنميتها،  هنضتها  حتقيق  تبغي  التي  املجتمعات، 
التي  النامية  البلدان  يف  للمجتمعات  بالنسبة  سيام 
بالبلدان  مقارنة  الشباب،  نسبة  سكاهنا  بني  ترتفع 
هلذا  السكان،  شيخوخة  من  تشكو  التي  املتقدمة 
التي  اهلامة  املواضيع  كأحد  الشباب  موضوع  يطرح 

هلا دور يف التغري والتنمية.

أهم خصائص فئة الشباب: . 	

البالد  فهم عامد  معينة  بخصائص  الشباب  يتمتع 
ورمز القوة ومن خالهلم يمكن حتقيق التقدم والتنمية 
خصائص  ومــن  املختلفة  التغريات  عىل  والــقــدرة 

الشباب ما ييل:

يشهد تاريخ البرشية اليوم اكرب جيل من الشباب أ. 
 %	0 ويمثل  شاب  بليون   	.	 يبلغ  حيث 
)شباب.  النامية  البلدان  يف  الشباب  هؤالء  من 

 .)	0 .	0	0

العراق نحو)	.	( مليون ب.  الشباب يف  بلغ عدد 
نسمة يف سنه  		0	 وبنسبة )0	%( من امجايل 
السكان ضمن فئة الشباب العمرية )		- 		( 
التنمية 0	0	-		0	.  يف سنة  		0	 )خطة 

.)			

يشكل الشباب نسبة عالية من اهلرم السكاين يف ج. 
طاقة  ومصدر  جمتمع  كل  عامد  الشباب  العراق، 
منتجة ومن جانب آخر هم مصدر خطر جسيم 
احلياة  وفرص  هلم  عمل  فرص  تتوفر  ال  عندما 

الكريمة. 

التحديات التي تواجه الشباب يف العراق: . 3

التي  والتحديات  الشباب  قضايا  توضيح  يمكن 
تواجههم خالل االيت: 

الفئات ترضرًا أ.  أكثر  تثل  العراق  الشباب يف  فئة 
احلروب  عبء  حتملوا  فهم  االزمات  وقت  يف 

والرصاعات، وقلة فرص العامل والبطالة.
العمرية ب.  للفئة  الشباب  البطالة بني  ارتفاع معدل 

وبني  الذكور  عند   %		 بنسبة   )		  -		(
االناث نسبة )		%( عام 		0	.

انخفاض معدل املشاركة يف النشاط االقتصادي ج. 
من 		% عام 	00	 اىل 		% عام 		0	.

وجود ظاهريت البطالة املقنعة والعاملة الناقصة يف د. 
صفوف املشتغلني من قوة العمل.

يف ه.  والشابات  الشباب  اعداد  يف  احلاد  االرتفاع 
العراق ونسبتهم يعد حتديًا للسياسة االقتصادية 
وذلك يتطلب توفري املزيد من اخلدمات التعليمية 
ومرافق البني التحتية اضافة اىل اجياد فرص عمل 

الئقة هلم.
االقتصادية و.  احلياة  يف  املشاركة  فرص  حمدودية 

تؤدي اىل حالة االنعزال والتطرف والعنف.
اىل ز.  يدفع  وهتميشهم  الشباب  اوضاع  جتاهل 

ازدياد نسبة االنحراف واجلريمة.
ترتب عىل هذه املعاناة تداعيات اجتامعية خطرية ح. 

مكونة  اخلارج  من  الوافد  اإلرهاب  مع  تتفاعل 
بيئة غري آمنة جلذب راس املال االستثامر األجنبي 
وهبذا تقل فرص العمل والتشغيل)خطة التنمية 

.)			 -	0			 ،	-	0		

االقتصادية  العوامل  اىل  تعزى  التحديات  هذه 
واالجتامعية واملؤسساتية التي يمر هبا البالد.
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استطالع  نتائج  تثيل  يمكن  االطــار  هذا  ضمن 
التي  التحديات  اهم  حول  العراق  يف  الشباب  رأي 

تواجههم بالشكل البياين ادناه:

�شكل بياني -1 التحديات التي تواجه ال�شباب في العراق للمدة )2004- 2016(
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االقتصادي 

الفقر، البطالة، (
)  التضخم

الفساد المالي 
واالداري

تعزیز 
الدیمقراطیة

تحقیق االستقرار 
واالمن الداخلي

اخرى

%

المصدر: إعداد الباحثتين اعتمادًا على المعلومات الواردة في برنامج االمم المتحدة االنمائي، 
تقرير التنمية االنسانية العربية للعام 		0	UNDP ، ، ص0	.

يعكس الشكل البياين أن:

- 0	% من التحديات تشمل الوضع االقتصادي 
)الفقر، البطالة، التضخم(.

- 0	% تثل حاالت الفساد املايل واإلداري 

األمني  واالستقرار  االجتامعي  الوضع   %	0  -
إضافة اىل ضعف املشاركة السياسية. 

املنهج احلسيني:. 	

»انام خرجت لطلب االصالح يف ُامة جدي« 

عليه  احلسني  ــام  االم رفعه  ــذي  ال الشعار  هــذا 
ذلك  حتقق  سواء  االصالح  نرش  اىل  هيدف  السالم، 
بالعمل أو النصح أو التعاليم السامية التي حيملها ابن 
انه كان  النبوة، فخروجه وأهله وصحبه، رغم  بيت 
يعرف ان كربالء ستتخضب بدمه شهيدًا مع العديد 
من أهله وصحبه، فيتحقق بذلك االصالح، بسبب 
موته، ال مل يكن هذا ما ينشده، انام خرج امامنا ثائرًا 
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بوجوده،  يتحقق  ان  أراد  الذي  االصالح،  طلب  يف 
اما املوت املوعود به فهو قد يأتيه بعد سنني من تغيري 
نظام احلكم ونرش االصالح وهذا كله أحد االسس 
احلسيني  النهضوي  ــرشوع  امل عليها  تأسس  التي 

اإلصالحي)صالح الطائي، 			(.  
على  الح�شيني  للمنهج  ال�شالحي  الأثر  ثالثًا: 

فئة ال�شباب: 

فئة  عىل  احلسيني  االصالحي  املنهج  أثر  يتبني 
الشباب خالل أربعة جوانب هي:

األثر اإلصالحي الشمويل للمنهج احلسيني عىل . 	
فئة الشباب 

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االقتصادي عىل فئة الشباب.

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االجتامعي عىل فئة الشباب.

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
البيئي عىل فئة الشباب.

فيام ييل عرض مقتضب آلثار اإلصالح بجوانبها 
األربعة

عىل . 1 احلسيني  للمنهج  الشمويل  اإلصالح  أثر 
الزيارة  يف  دورهم  الشباب  ممارسة  الشباب:  فئة 
معروف  الدينية،  الشعائر  خالل  األربعينية 
تتخللها  وما  احلسينية  النهضة  والداين  للقايص 
منذ  تزال موجودة  دينية ال  من شعائر وطقوس 
أكثر من 00		 سنة حتى ظهور سيدنا قائم آل 

 .بيت النبوة

البرشية  التنمية  حــالــة  تعكس  النهضة  ــذه  ه
رؤوس  عىل  حتافظ  التي  التنمية  وهــي  املستدامة 
االموال املادية والبرشية والطبيعية ويلعب رأس املال 
االموال  رؤوس  بني  الربط  يف  مهاًم  دورًا  االجتامعي 
الثالثة واالستدامة تعني: تأمني القدرات والطاقات 
املتوفرة  نفسها  بالكفاءة  القادمة  لألجيال  واملصادر 

للجيل احلايل )نبيلة محزة، األمم املتحدة، 				، 		(

وتعتمد التنمية البرشية املستدامة عىل ثالث ركائز 
أساسية هي:

أشكاله  بكل  البرشي  املــال  بــرأس  االعتناء   -
املكتسبة  والقدرات  املهارات  للجميع  يتوفر  بحيث 

للمشاركة يف دورة اإلنتاج.

- االعتناء برأس املال املادي.

خلق  به  يقصد  االجتامعي،  املال  رأس  تطوير   -
االدارة  حسن  عىل  يعتمد  وقانوين  مؤسسايت  اطار 
القرار،  اختــاذ  يف  واملشاركة  واإلنصاف  واملساءلة 

واملحافظة عىل البيئة واملوارد الطبيعية.

خالل  املستدامة  البرشية  التنمية  عائد  ينعكس 
تكوين القدرات يف اجلاين الكمي تثل القدرات هتيئة 
فرص عمل لتزويد العملية االنتاجية بالقوى العاملة 
القدرات  تكوين  يمثل  النوعي  اجلانب  يف  البرشية 
والتدريب  التعليم  بوساطة  املــهــارات  اكتساب 

والتأهيل.

فرص  اما  اكتساهبا،  يف  القدرات  تكوين  يتمثل 
اجتامعية،  انتاجية،  فعاليات  يف  يكون  استخدامها 
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الدولة  الربط بني  آليات  ثقافية، وسياسية من خالل 
واالسواق يتم توفري فرص عمل يعرب عنها باألجر أو 
الرتب هو العائد االقتصادي الذي به يستطيع الفرد 
نارص، معدل  واملعنوية )حسناء  املادية  تلبية حاجاته 

العائد، 		0	، 		(.

فضاًل عن ذلك يظهر اثر اصالح املنهج احلسيني 
تؤثر  التي  املستدامة  البرشية  التنمية  جوانب  خالل 

مجيعها عىل حياة الفقراء والفئات املستضعفة يف:

التعاون، االستدامة، األمن، االنصاف  التمكني، 
)حسني الرسحان، 		0	، 			(. 

امام  واخليارات  القدرات  توسيع  التمكني:   -
ممارسة  عىل  قدرهتم  من  يزيد  )الشباب(  االفــراد 
تلك اخليارات ويزيد من فرص مشاركتهم يف صنع 

القرارات.

بني  املختلفة  التعاون  طرق  يالحظ  التعاون:   -
خدام الزائرين والشعور بوجود هدف معني هو نيل 

ثواب زيارة األربعني.

هذه  توارث  اجلميع  عىل  خيفى  ال  االستدامة:   -
الشعائر من جيل اىل اخر 

ال  املليونية  الزيارة  ايام  طيلة  يالحظ  األمن:   -
توجد خروقات أمنية، وال نزاعات بني الزوار.

- اإلنصاف. 

وعليه ينعكس األثر اإلصالحي للنهضة احلسينية 
عىل الشباب خالل اآليت:

 مشاركة الشباب يف خدمة املواكب احلسينية رغم   
هذه  عمل  فرص  عىل  حيصل  مل  منهم  العديد 
مؤقتة  عمل  فرص  ختلف  املجتمعية  املشاركة 
بدون اجر اي ليست هلا مردود مادي أو عوائد 
مردودًا   هلا  ولكنَّ   Direct Returns مبارشة  
وعوائد غري مبارشة روحية ومعنوية،هذا املردود 
خالل  النشاط  حالة  حيفز  واملعنوي  الروحي 
لدى  االجيابية  الطاقة  حيفز  وبالتايل  الثواب  نيل 

الشباب.

البرشية    التنمية  حالة  تعكس  احلسينية  النهضة   
احلسيني  باملنهج  االستدامة  حيث  املستدامة، 
تطول  وان  الصرب  ان  للشباب   برسالة  تنعكس 
ينال  والياس  امللل  حالة  ونبذ  بالعزم  لكن  مدته 

الشباب حقوقهم. 

احلسيني    للمنهج  البرشية  التنمية  مؤرش  يظهر   
الوعي واالحساس  ينمي  التمكني حيث  خالل 
بالشخصية والتغلب عىل انواع التهميش واملحبة 

بني الزوار.

اجلانب . 2 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االقتصادي عىل فئة الشباب:

يعد توفري املوارد املالية من مقومات بناء االقتصاد 
القوي، لكن معرفة كيفية ادارة تلك املوارد باالجتاه 
الصحيح وعدم اإلرساف والتبذير، وُحسن الترصف 
ُيشّكل دعامة اقتصادية مهمة. فاملال له أمهية كبرية يف 
بناء الفرد واملجتمع، ودور مهم يف خلق حياة سعيدة 
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اإلنسان  أحسن  إذا  فيام  آمنة،  وحياة  صاحلة  وُأرسة 
الترّصف به، وإاّل فيمكن أن يكون وباالً عىل صاحبه، 

فهو سالح ذو حّدين.

يبني لنا القرآن الكريم يف حمكم آياته ان املال زينة 
ْنَيا﴾،  الدُّ احْلََياِة  ِزينَُة  َواْلَبنُوَن  ﴿امْلَاُل  تعاىل:  قوله  يف 
َأْمَواُلُكْم  اَم  وأيضًا اقرتن املال بالفتنة، قال تعاىل: ﴿إِنَّ
اوهلا  للامل صورتان  تتجسد  فِْتنٌَة﴾، وهنا  َوَأْواَلُدُكْم 
زينة فيام لو صانه اإلنسان ووجهه باالجتاه الصحيح، 
واختذه وسيلة لآلخرة، وكفى به نفسه وعياله وجمتمعه 
وُأّمته اإلسالمية، وقىض حوائجهم، والصورة الثانية 

فتنة إذا ما اهدره وكان التبذير مصريه.

ومن املامرسات اإلجيابية يف جمال املال واالقتصاد 
القدرة  توظيف  من  املؤمنني  مجوع  به  تقوم  ما  هو 
 ،احلسني االمام  اربعينية  مناسبة  إحياء  يف  املالية 
من خالل الرصف املايل عىل املواكب وإطعام ماليني 
اقتصادية  قــدرة  عن  يكشف  عمل  وهو  الزائرين، 
كامنة يف األُّمة احلسينية، فال ميزانية مالية، وال دعم 
 دولة وال حزب، وإّنام هو تويل من مجهور احلسني
ممارسة  إاّل  هو  ما  اهلائل  التمويل  وهــذا  ــزّواره،  لـ
وتدريب اقتصادي عىل الرصف املايل املنضبط الذي 
االقتصادي  اإلصالح  لتحقيق  احلسينيون؛  يامرسه 
يف احلياة الفردية واالجتامعية، ومل تكن هذه املامرسة 
واالستعداد للرصف، بل الرصف الفعيل، لوال هذه 
الزيارة املباركة، خصوصًا وأّن بعض املؤمنني يقاسم 
زّوار احلسني قوت عياله ومؤونته السنوية)حممد 

الساعدي، 		0	، 			(

يف هذا اجلانب هنالك مؤرشان مها:

الكرم والضيافة . 1

هدر الطعام... وفيام ييل عرض هلذين املؤرشين . 2
االمور . 1 من  الطعام  اطعام  ان  والضيافة:  الكرم 

الكرم  اهل  والعراقيون  تعاىل،  اهلل  عند  املحببة 
املقدمة  واخلدمات  الرتحيب  حيث  والضيافة 
يف  كام  وكرم  سخاء  بكل  والرصف  للزائرين 

الصور

�شور ال�شيافة والعطاء في زيارة اربعينية 
المام الح�شين

�شورة )1(

�شورة )2(
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�شورة )3(

�شورة )4(

خري  من  العراق  عىل  اهلل  انعم  ما  الصور  تعكس 
يف  املواكب  اصحاب  من  دور  له  اخلري  وهذا  وفري، 
هتيئة الطعام والرشاب واملبيت، هذه صفة العراقيني 
واجلهد  االموال  وبذل  والكرم  الضيافة  عام  بشكل 
مجعيها جهود فردية من اصحاب املواكب واملتربعني 
الزائرين  فإطعام  اهلل عز وجل  لنيل رضا  الناس  من 
املبيت  اىل  إضافة  الثالث  الطعام  وجبات  وتقديم 
جهود وتكاليف هذه اخلدمات تطوعية من اصحاب 

املواكب.

وعند مقارنتها باجلانب الكمي مع واقع مستوى 
املعيشة يتبني اآليت:

بينت نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي . 	
 	0		 لسنة  العراق  يف  لالرسة  اهلشة  والفئات 

معدل انتشار نقص التغذية حيث بلغ 	.	%.
لسنة . 	  )%		.	( العراق  يف  الفقر  نسبة  بلغت 

وهجامت  االقتصادية  االزمة  وبسبب   	0		
الفقر  نسبة  ارتفاع  اىل  ادى  اإلرهابية  داعش 
إسرتاتيجية  ضمن   )%		.	( اىل   	0		 لسنة 
احلكومة  قبل  من  واالهتامم  الفقر  من  التخفيف 
اىل  النسبة  انخفضت   	0		 عام  بعد  ما 
وهذا   	0		  /	0		 لسنة   )%	0.0	(
للسكان  املنخفض  االقتصادي  الوضع  يعكس 

يف العراق. 
من . 	 الفرد  لنصيب  السنوي  النمو  معدل  بلغ 

لسنة   )	.	-(  GNP االمجايل  املحيل  الناتج 
		0	)احصاءات التنمية البرشية،		0	، 	- 

.)		

حالة التناقض بني مؤرش الكرم والضيافة وحالة 
تدين مستوى املعيشة هنالك حلقة وصل بني املؤرشين 
املتناقضني هذه احللقة هي احلب لوال حبهم لالمام 
واملتربعون  املواكب  اصحاب  بــادر  ملا   احلسني
اخلــدمــات  وبــاقــي  واملبيت  الضيافة  بمصاريف 
وامليش  الزيارة  عناء  الزائر  عىل  ختفف  التى  االخرى 
الدافع  للرصف  لالمام هو  هنا حبهم  االقدام،  عىل 
الشهرية،  وامليزانية  الدخل  من  املختلفة  والنفقات 
وترى الباحثتان ان جانب الضيافة والكرم ال يمكن 
هبا  مشارك  اجلميع  الن  وحرصها؛  نفقاته  احصاء 
عند  مفتوح  ــرصف  ال ــاب  )ب يذكر  حساب  ــدون  ب
اخلادم احلسيني( فال يمكن اعطاء ارقام دقيقة ختص 
اجلميع  الن  املليونية؛  للزيارة  والنفقات  التكاليف 
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وعادة  النبوة  بيت  ألهل  والطاعة  باحلب  يشارك 
املشاعر واالحاسيس يكون قياسها ضمن احلسابات 
غري املنظورة ويرتب عليها عوائد غري منظورة وغري 
مبارشة Indirect Returns  وبناًء عىل ذلك  ال يمكن 
والنفقات  بالتكاليف  دقيقة  إحصائية  اىل  التوصل 
مجيعها  لكن  املبارشة  والعوائد  ــرادات  اإلي وبالتايل 
 »توحد يف باب واحد هو احلب »لسيدنا احلسني
البرشية  التنمية  مـــؤرشات  مــن  مــؤرش  أهــم  وهــو 

املستدامة ونجاح املرشوع اإلصالحي.

الطعام . 	 هتيئة  يف  دور  للشباب  الطعام:  هدر 
بعض  يف  لكن  للزائرين  وإعدادمها  والرشاب 
احلاجة  عن  تزيد  الطعام  توفر  كثرة  احلاالت 
الزائرين  بعض  قبل  من  منها  االستفادة  وعدم 
وعدم  الطريق  عىل  االطعمة  رمي  اىل  يؤدي  مما 

االستفادة.

لقد ارتبطت الزيارة االربعينية بقضية هدر الطعام، 
ويمكن ان يعزى ذلك اىل غياب التخطيط والتنسيق 
بني اصحاب املواكب واالفراد الذين يقدمون الطعام 
بشكل فردي، يؤدي يف أغلب األحيان اىل تلك احلالة 
تعد مشكلة كبرية، وليست االغذية  التي  اهلدر،  من 
اليشء الوحيد الذي هيدر عندما ال يؤكل، بل وموارد 
املناسبة  تلك  خالل  هتدر  واملرشوبات  باملاء  تتعلق 
احلزينة وال يتوقف اهلدر عند هذا احلد، انام يصل اىل 
العمل واملال املبذول بإنتاجه. ويف الصور تشخيص 

لبعض حاالت اهلدر باألطعمة والرشاب.

�شور هدر الطعام

�شورة )5(

�شورة )6(

عامليًا: تقدر تكلفة االطعمة املهدرة بنحو تريليون 
الطعام  اهدار  مشكلة  تقترص  ال  كام  سنويًا،  دوالر 
منظمة  تقديرات  فبحسب  فقط،  الغنية  الدول  عىل 
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، هتدر الدول 
النامية والدول الصناعية نفس كميات الطعام تقريبًا، 
من  طٍن  مليون   		0 نحو  النامية  الدول  هتدر  بينام 
 		0 الصناعية  الدول  هتدر  حني  يف  سنويًا،  الطعام 
مليون طٍن. خالصة القول تشري االحصاءات اىل ان 
تقدر  الذي  البرشي،  املنتج لالستهالك  الطعام  ثلث 

قيمته برتيليون دوالر يلقى يف سلة النفايات.

للفنادق  اإلسباين  االحتاد  أقرها  لدراسة  ووفقًا 
الطعام  من  باملئة   	0 حوايل  إهــدار  يقع  واملطاعم، 
رشائه،  عند  االنتباه  وعــدم  الترصف  سوء  بسبب 
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سوء  إىل  ــدر  اهل عمليات  من   %	0 يعزى  وأيــضــًا 
اإلدارة واحلفظ، بينام ترتبط 0	% منها بوضع الكثري 
 )https://www.noonpost.com(الطبق عىل  الطعام  من 
وبشكل عام يفقد او هيدر ثلث مجيع االغذية املنتجة 
طن  مليار   	.	 اىل  ذلك  حجم  ويصل  العامل،  يف 

سنويًا )منظمةاالغذية والزراعة 		0	(. 

الطعام  هــدر  لقضية  ان  نذكر  ان  يفوتنا  وال 
اجلمعية  حددت  يسببها،  التي  الكبرية  والتداعيات 
يف  والسبعني  الرابعة  بدورهتا  املتحدة  لألمم  العامة 
دولًيا  يومًا  عام  كل  من  ايلول   		 يوم   	0		 عام 

للتوعية بالفاقد وامُلهدر من األغذية. 

من  ــدروس  ال أهم  استنباط  يمكن  عليه  وبناًء 
ان  السالم  عليه  احلسني  لالمام  االربعينية  الزيارة 
تكون التوعية املجتمعية بمخاطر وتداعيات مشكلة 
يكون  ان  جيب  املستدام  فاالستهالك  الطعام،  هدر 
الشعار الذي ننطلق به للمسامهة بالقضاء عىل اجلوع 
والوصول اىل بيئة مستدامة من خالل االستفادة من 
بقايا الطعام، ويمكن ان يكون للشباب دور بتحقيق 
املعاجلات  ابتكار  خالل  من  السامي،  اهلــدف  هذا 

املناسبة هلذا املوضوع. 

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
من  احلشود  ميش  الشباب:  فئة  عىل  االجتامعي 
السائرة  احلشود  هذه  الدموع،  وذرف  الشباب 
هدفها واحد هو الوصول اىل املرقد الرشيف وأداء 
الزيارة، يتجىل اثر املنهج احلسيني االصالحي يف 

اجلانب االجتامعي للشباب باآليت: 

اىل . 	 الكونية  احلقيقة  تشري  االجتامعي:  التوازن 
تفاوت االفراد يف خمتلف اخلصائص والصفات 
العزيمة  قوة  ويف  واجلسدية،  والفكرية  النفسية 
واالمل وخيتلفون يف حدة الذكاء ورسعة البدهية 
ويف القدرة عىل االبداع واالخرتاع وهذا التفاوت 
يف اخلصائص الفكرية والروحية واجلسدية يقره 
 ،	00	 اقتصادنا،  الصدر،  )حممد  اإلسالم 

.)	0	
يوجد . 	 الشخصية  مقومات  اختالف  اىل  إضافة 

الثقايف  واملستوى  املعيشة  مستوى  يف  اختالف 
التوازن  حالة  يالحظ  لكن  واالجتامعي 
االجتامعي فال توجد فوارق يف مجيع املستويات 
وثبات  العزيمة  قوة  النفيس  اجلانب  فيها  بام 
ذوي  حتى  املليونية  الزيارة  وتشمل  األعصاب، 

االعاقة من الشباب وغري الشباب.

فضال عن التفاوت يف الرتكيب الطبقي للمجتمع 
ضعيف  غني  فقري  املستويات  كل  يف  التفاوت  هذا 

قوي هدفها واحد هو أداء زيارة األربعني.

االجتامعي  الرتكيب  اعادة  يتم  للنظر  والالفت 
فيها  بام  ــزوار  ال كافة  هنا  االربعينية  الزيارة  خالل 
الشباب يتجانسوا فيام بينهم مجيعًا هدفهم واحد هو 

اداء الزيارة.

التنازع . 	 عادة  االجتامعي:  والتكافل  الرتابط 
والتفكك يؤدي اىل هدر طاقات املجتمع ويعمل 
أهنا  االربعينية يالحظ  زيارة  تراجعه لكن  باجتاه 
تقوي الرتابط بني إفراد الزائرين كبارًا وصغارًا، 
رجاالً ونساًء، الكل سواسية وخدمة الزائر تظهر 
بأروع صورها إضافة إىل تقديم اخلدمات بأكمل 
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تدريب  االجتامعي  الرتابط  حالة  وتؤكد  وجه، 
النفس عىل املبادئ السامية وصور االيثار وتقديم 
االخرين عىل النفس)حممدا لساعدي، اإلصالح 

احلسيني، 		0	(.
شعور . 	 هو  االجتامعي  األمان  مؤرشات  ومن 

حلول  بعد  لوحدهن  امليش  اثناء  باألمان  النساء 
بأن لسوء االوضاع  الظالم: تشري اإلحصائيات 
املؤرش  هذا  شكل  األمني،  االستقرار  وعدم 
عىل   )		  -		( العمرية  الفئات  من  للنساء 
مستوى العراق نسبة )	.		%( حيث سجلت 
 )%		.	( نحو  نسبة  أدنى  االنبار  حمافظة 
ارتفاعًا  كردستان  اقليم  حمافظات  وسجلت 
بسبب  االنبار  يف  املذكورة  النسبة  عن  نسبيًا 
الزيارة  ايام  بينام طيلة  األمنية  األوضاع  استقرار 
يسود  وبعدها  الزيارة  قبل  التي  وااليام  املليونية 
الفئات  وباقي   )		-		( العمرية  للفئة  النساء 
الشعور باألمان اثناء امليش لوحدهن بعد حلول 
كافة  من  الزوار  مشاية  طريق  طول  عىل  الظالم 
أو  مشاجرة  حالة  اي  تسجل  ومل  املحافظات 
حاالت اخرى غري الئقة، وهذا ينطبق مع اهلدف 

السادس عرش من أهداف التنمية املستدامة: 

إقامة  عىل  »التشجيع  عــرش:  السادس  ــدف  »اهل
جمتمعات مساملة ال هيمش فيها أحد من اجل حتقيق 
اىل  اجلميع  وصول  امكانية  واتاحة  املستدامة  التنمية 
للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة 
البرشية،  التنمية  للجميع«)احصاءات  وشاملة 

.)	0 -		 ،	0		

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االربعني   زيارة  يف  الشباب:  فئة  عىل  البيئي 
طرقًا  الزائرين  من  غفرية  أعداد  تسلك  املليونية 
اىل  الوصول  هبدف  مبلطة  وغري  مألوفة  غري 
املنظامت  وجود  رغم  املقدسة،  كربالء  حمافظة 
لكن  الطريق  لتنظيف  الشباب  وبعض  املتطوعة 
السلبية  احلاالت  بعض  تظهر  الزائرين  لكثرة 
البيئة  املحافظة عىل  للشباب دور يف  وهنا يكون 

خالل االيت: 
املواطنة . 	 روح  وتنمية  للزوار  البيئي  الوعي  رفع 

البيئية وهو حق من حقوق االنسان 
برفع . 	 للطريق  املستدامة  اإلدارة  دور يف  للشباب 

األذى واألحراش عنه.
من . 	 البيئة  عىل  باملحافظة  املجتمعي  الوعي  نرش 

التدهور باستخدام الوسائل املرئية والسمعية.
النفايات . 	 جتميع  يف  الشباب  طاقات  استثامر 

اكياس  يف  وحرصها  البالستيكية  واألواين 
طريق  عن  بعيدة  خمصصة  امكان  يف  ووضعها 

السري. 
للشباب دور يف زيادة مساحة األرايض الزراعية . 	

»زرع  مبادرة  تفعيل  هو  االقدام  عىل  امليش  أثناء 
بذور اخلرض والفواكه اثناء الزيارة«.

دور الشباب يف تامني طريق عودة الزائرين وذلك . 	
بمتابعة توفري وسائط النقل يف مرائب السيارات.

احلد من تدهور الوضع البيئي ونقص املساحات . 	
اخلرضاء واتساق نطاق التصحر وما اىل ذلك من 
مشاكل بيئية والصورة ادناه تعكس حالة اجلانب 

البيئي 
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�شورة )7(

�شورة )8(
رابعًا: روؤى م�شتقبلية ل�شتثمار طاقات ال�شباب 

في الزيارة الأربعينية:

عملية  يف  واساسيًا  مهاًم  مــوردًا  الشباب  يشكل 
دور  وهلم  واالبتكار  واالدارة  االبــداع  فهم  التنمية 
خلدمة  خمتلفة  جمالت  يف  األربعني  ــارة  زي يف  فاعل 
املستقبلية  الــرؤى  تظهر  املباركة  احلسينية  الشعائر 

الستثامر طاقات الشباب بسيناريوهات االتية: 

سيناريو اإلصالحي  الشمويل للمنهج احلسيني . 	
االفراد  خيارات  توسيع  يعد  الشباب:  فئة  عىل 
التنمية  حتقيق  اساس  حياهتم  جودة  وحتسني 
بد من تعظيم  االنسانية، وهبدف حتقيق ذلك ال 
القدرات  حجم  مها:  اساسيني  عنرصيني 
االستثامر  امهية  تربز  هنا  من  املتاحة،  والفرص 
نسبة  يشكلون  الذين  الشباب  قدرات  بتوسيع 
كبرية من امجايل السكان يف البلدان النامية ومنها 
الثلث،  نسبتهم  تتجاوز  حيث  العربية  بلداننا 

وهبدف تعظيم حجم القدرات ال بد من االهتامم 
وحتسني اجلوانب املتعلقة بالصحة والتعليم، واما 
التوجه  خالل  من  فيتم  املتاحة  الفرص  توسيع 
الالئق،  العمل  لفرص  املولد  االقتصاد  نحو 
تطبيق  الريادية،  للمشاريع  العنان  بإطالق 
التمييز بكافة  التي تعمل ضد  النظم االقتصادية 
أشكاله، وغريها من االمور التي من شأهنا فسح 
االنسانية  التنمية  املبدعة)تقرير  لألفكار  املجال 

 )	0		 ،	0

كما من ال�شورة ادناه ال�شباب هم عماد البالد 
وقوتها 

�شورة )9(

سيناريو اإلصالحي للمنهج احلسيني يف اجلانب . 	
كثرة  هلل  احلمد  الشباب:  فئة  عىل  االقتصادي 
فيه  واالرساف  للتبذير  ومنعًا  والرشاب  الطعام 
اهلدر  إليقاف  الشباب  طاقات  استثامر  ممكن 
وحتقيق  النعم«  »حفظ  مبادرة  خالل  الطعام  يف 

متطلبات التنمية املستدامة وهي:

▪ حماولة تنظيم وجبات الطعام يف أوقاهتا.

▪ مجع األطعمة املرمية يف أطباقها.

▪ حفظ هذه األطعمة يف برادات.
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لتوفري  معينة  وجهات  باملنظامت  االستعانة   ▪
برادات ووسائل حلفظ األطعمة.

عىل  وتوزيعها  تغليفها  ثم  إطباق  يف  وضعها   ▪
بشكل  املحدود  الدخل  وأصحاب  املتعففة  العوائل 

وجبات جاهزة. 

من مبادرة حفظ النعم ممكن التوصل اىل االيت: 

▪ سد حاجة رشحية معينة من العوائل من الغذاء 
بدال من اهلدر واالستفادة منه بشكل افضل.

▪ زيادة حالة التواصل بني الشباب واألرس املتعففة 
يف املجتمع.

▪ تنمية ثقافة العطاء بني افراد املجتمع كام توضحها 
الصور ادناه: 

�شورة )10(

�شورة )11(

عن  الفائض  تدوير  خالل  البيئة  عىل  املحافظة   ▪
احلاجة من األطعمة، واملتبقي من املواكب احلسينية، 

واملرمي من الزائرين عىل الطريق.

سيناريو اإلصالحي للمنهج احلسيني يف اجلانب . 	
الباحث  بنيَّ  الشباب:  فئة  عىل  االجتامعي 
بن  احلسني  مأساة  إن  أرش  جون  االنكليزي 
يف  االستشهاد  معاين  أسمى  عىل  تنطوي  عيل 
االلكرتونية(.  االجتامعي)مصادر  العدل  سبيل 

ينعكس هذا السيناريو بااليت:

▪ ترسيخ ثقافة التعاون وروح املحبة ونبذ العنف 
والتطرف.

املتمثلة  املطالب  لنيل  والصرب  اإلرصار  تنمية   ▪
تلك   يف  ــودة  واجل اخلدمات  تقديم  التوظيف،  بـــ 

اخلدمات وان طالت املدة لكن تؤخذ احلقوق.

▪ رفع مستوى اندماجهم يف املجتمع. 

لتدريب  عمل  ورش  إقامة  يف  الشباب  دور   ▪
االجتامعي  والتكافل  التضحية  مبادئ  عىل  االفــراد 

وااليثار.

▪ تكريس ثقافة العمل التطوعي. 
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ال�شتنتاجات

الباحثتان  إليها  توصلت  التي  االستنتاجات  أهم 
هي:

التحديات التي يعاين منها الشباب اليوم أمامهم . 	
التضحية  املنهج احلسيني هو جتربة مستدامة فيه 
روح  الشباب  عند  وجيدد  واملواجهة  والوالء 

اإلرصار ووحدة الغلبة واملحبة بني الزوار.
العالقة . 	 عىل  مبني  املستدام  احلسيني  املرشوع 

الثنائية للتنمية البرشية املستدامة التي هي»ثنائية 
حيث  واالستخدامات«  القدرات  بني  العالقة 
إرشاك الشباب يف املسرية األربعينية تنمي عندهم 

قدرات باملشاركة واإلسهام يف عملية التنمية.
قياًم . 	 يغرس   احلسيني اإلصالحي  املنهج 

فضاًل  الشباب،  عند  جيدة  واجتامعية  أخالقية 
عن احرتام اآلخرين والبيئة

املسرية املليونية لدى الشباب جتدد عندهم روح . 	
اإلرصار وعدم التهاون يف طلب احلقوق.

أنموذج اإلصالحي احلسيني يقيض عىل التمييز . 	
واالقتصادي  والثقايف  االجتامعي  أنواعه  بكل 

إضافة إىل تكريس ثقافة املساواة والتواضع. 

التو�شيات

أهم التوصيات التي خرج هبا البحث هي:

يف املنهج اإلصالحي املستدام: عظم اهلل أجورنا . 	
 احلسني اهلل  عبد  أيب  بمصاب  وأجوركم 
وجعلنا وإياكم من الطالبني بثأرة مع وليه اإلمام 

.املهدي
احلسيني . 	 اإلصالحي  املنهج  يف  الشباب  دور 

العقائدي  الديني  اإلرث  هذا  عىل  املحافظة 
الرتاثي. 

رغم الفوارق الطبقية وحالة اإلحباط والشعور . 	
بالعجز والتهميش لكن استرشف املستقبل اجليد 

يمكن الشباب من تعزيز قدراهتم.
يف . 	 االزدحام  حاالت  من  احلد  يف  دور  للشباب 

بعض األوقات )وقت الصالة، أوقات الطعام( 
ويف بعض طرق الزوار.

البلدية . 	 اجلهات  مع  تعاوهنم  يف  دور  للشباب 
بتقديم خدماهتم اىل دوائر البلدية يف حمافظاهتم.

تشمل الزيارة األربعينية املليونية عاملية من خمتلف . 	
دول العامل وبلغات متعددة للشباب دور يف تعلم 
األملانية.... كاالنكليزية،  العاملية  اللغات  بعض 

وغريها من اللغات.
للشباب دورهم يف بناء قاعدة بيانات هتتم بتوثق . 	

عىل  باالعتامد  الزوار  أعداد  وإحصاء  وجتميع 
الوسائل  االلكرتونية احلديثة.
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االصالج«، 		0	.

https://www.noonpost.com/content/36105.
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