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المنافسة والغيرة
كتبها: حيدرعاشور

احيان��ًا تكون املنافس��ة مطلوبة ورضورية، يف مكان العمل، خاصة اذا فّعلها املس��ؤول 
ضمن خطط مستقبلية لتسحني االداء واالرتقاء بالعمل لينافس مثيالته وسط الساحة 

االجتامعية اجلهة التي حتدد اجليد وتؤرش عىل الردئ.
والغ��رية يف العمل مهام كانت صفاهتا تش��به الغرية بني االصدق��اء والزمالء واالخوان 
وبني كل ش��خصني يف مكان واحد او يش��ركان ضمن اطار عمل واحد.. اذا وظفت 
الغرية لصالح العمل بحرص، تقدم اجلميع نحو الطريق الصحيح والناجح واملثمر... 
ولكن اذا حتولت اىل غرية عمياء فأهنا تصبح مدمرة وقاتلة تؤدي يف معظم االحيان اىل 

ما ال حتمد عقباه ..
هذه الغرية التي تتمثل بشكل اسايس بإقدام البعض عىل التشويه االعمى للشخصيات 
املنتج��ة والفعال��ة ف��ام ان كتب املب��دع او املنتج.. كالم��ًا منطقيًا او فك��رة توضيحية او 
موضوعًا اجتامعيًا هامًا خيرج له منافس��اً بذائقة )خربانه( ينسف العمل بحجة انه ردئ 
او ضعيف او ييسء للجهة التي يعمل هبا.. او تعدى خط مرشوع الدائرة او املؤسسة.. 
ولو كان املس��ؤول ذات دراية ومتفهم ومثقف ومعني بالعمل جوهرًا وادارة لتكش��ف 

الصحيح من القراءة االوىل اال ان مسؤولو هذا الزمان يعتمدون عىل اقوال العميان.
نقول هذا الكالم ونعرف ان املنافس��ة مطلوبة ألهنا تؤدي اىل نتيجتني اجيابيتني اوالمها 
رفع املس��توى واالداء يف العمل، وثانيهام تقديم اخلدمة واملعلومة الصحيحة والواقعية 
للمستهلك اذا كان عمل حرفيًا، وذائقيًا اذا كان عمال كتابيًا. لكن الغرية هي حماولة – 

للمراوحة يف املكان- واعالن االفالس اخللقي والسقوط يف فخ االستسهال.
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كربالء تحتضن االجتماع االول
 لممثلي العتبات المقدسة في العالم االسالمي

العتبة الحسينية تستقبل مئات الحجاج 
من مختلف المحافظات

حكمة العدد
القلب ميرض كما ميرض البدن، وشفاؤه يف التوبة واحلمية!
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مهن تص���ارع تط���ور المجتمع 

في طريقها الى االنقراض 



)11( وك��م قصمن��ا من قرية كانت ظاملة وأنش��أنا بعدها بعد إهالك أهلها قومًا.. آخرين مكاهنم.. )12( فلام أحس��وا بأس��نا فلام 
أدركوا ش��دة عذابنا إدراك املش��اهد املحسوس إذا هم منها يركضون هيربون مرسعني.. )13( ال تركضوا عىل إرادة القول أي قيل 

هلم إستهزاء وارجعوا إىل ما أترفتم فيه من التنعم والتلذذ واألتراف إبطار النعمة ومساكنكم التي كانت لكم لعلكم تسئلون.
)14( قال��وا ي��ا ويلنا إنا كنا ظاملني.. )15( فام زالت تلك دعواهم فام زالوا يرددون ذلك وإنام س��امه دعوى ألن املولول كأنه يدعو 
الوي��ل ويقول يا ويل تعاىل فهذا أوانك حتى جعلناهم حصي��دا وهو النبت املحصود خامدين ميتني من مخدت النار قيل نزلت يف 
أهل اليمن كذبوا نبيهم حنظلة وقتلوه فس��لط اهلل عليهم بخت نرص حتى أهلكهم بالس��يف ومعنى لعلكم تس��ئلون أي تس��ئلون 
ش��يئا م��ن دنياكم فإنكم أهل ثروة ونعمة وهو إس��تهزاء هبم . )16( وما خلقنا الس��امء واالرض وما بينه��ام العبني وإنام خلقنامها 
تب��رصة للنظار وتذكرة لذوي االعتبار وتس��بيبا مل��ا ينتظم به امور العباد يف املعاش واملعاد فينبغ��ي أن يتبلغوا هبا إىل حتصيل الكامل 
وال يغ��روا بزخارفه��ا الرسيعة الزوال.. )17( ل��و أردنا أن نتخذ هلوا )1( ما يتلهى به ويلعب الختذن��اه من لدنا قيل أي من جهة 
قدرتن��ا أو م��ن عندنا مما يليق بحرضتنا من الروحانيات ال من األجس��ام إن كنا فاعلني ذل��ك.. )18( بل نقذف باحلق عىل الباطل 
فيدمغه فيمحقه فإذا هو زاهق هالك إرضاب من اختاذ اللهو وتنزيه لذاته س��بحانه من اللعب أي من ش��أننا أن نغلب احلق الذي 
م��ن مجلت��ه اجلد عىل الباطل الذي من عداده اللهو واس��تعري القذف الذي هو الرمي البعيد املس��تلزم لصالبة املرمي والدمغ الذي 
هو كرس الدماغ بحيث يش��ق غش��اءه املؤدي إىل زه��وق الروح تصويرا ألبطاله به ومبالغة فيه ولك��م الويل مما تصفون مما ال جيوز 
عليه.. يف املحاس��ن عن الصادق عليه الس��الم ليس من باطل يقوم بإزاء حق إال غلب احلق الباطل وذلك قول اهلل تعاىل بل نقذف 
باحلق عىل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.. )19( وله من يف الساموات واالرض خلقا وملكا ومن عنده يعني املالئكة ال يستكربون 
عن عبادته وال يس��تحرسون وال يعيون منها.. )20( يس��بحون الليل والنهار ينزهونه ويعظمونه دائام ال يفرون، ويف العيون عن 
الرض��ا عليه الس��الم إن املالئكة معصومون حمفوظون من الكفر والقبائح بألط��اف اهلل تعاىل قال اهلل فيهم ال يعصون اهلل ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل وله من يف الس��اموات واالرض ومن عنده يعني املالئكة ال يس��تكربون اآلية . ويف رواية ليس 
يشء من أطباق أجسادهم إال ويسبح اهلل عز وجل وحيمده من ناحيته بأصوات خمتلفة. )21( أم اختذوا آهلة من االرض بل اختذوا 
واهلم��زة ألن��كار إختاذه��م هم ينرشون املوتى وهم وإن مل يرصحوا ب��ه لكن لزم إدعاؤهم هلا األهلية فإن م��ن لوازمها األقتدار عىل 
ذل��ك وامل��راد ب��ه جتهيلهم والتهكم هبم.. )22( لو كان فيهام آهلة إال اهلل غري اهلل لفس��دتا لبطلتا وتفطرت��ا ولقد وجد الصالح وهو 
بقاء العامل ووجوده فدل عىل أن املوجد له واحد وهو اهلل جل جالله، يف التوحيد عن الصادق عليه السالم إنه سئل ما الدليل عىل 

أن اهلل واحد قال اتصال التدبري وكامل الصنع كام قال عز وجل لو كان فيهام آهلة إال اهلل لفسدتا فسبحان اهلل رب العرش العظيم.

َوَكم َقَصمنا ِمن َقرَيٍة كاَنت ظامِلًَة َوَأنَشأنا َبعَدها َقوًما آَخريَن ﴿11﴾ َفَلاّم َأَحّسوا َبأَسنا إِذا ُهم ِمنها َيرُكضوَن ﴿12﴾ 
ُكم ُتسَألوَن ﴿13﴾ قالوا يا َويَلنا إِّنا ُكّنا ظامِلنَي ﴿14﴾ َفام زاَلت  ال َترُكضوا َوارِجعوا إىِل ما ُأتِرفُتم فيِه َوَمساِكنُِكم َلَعلَّ
امَء َواأَلرَض َوما َبيَنُهام الِعبنَي ﴿16﴾ َلو َأَردنا  تِلَك َدعواُهم َحّتى َجَعلناُهم َحصيًدا خاِمديَن ﴿15﴾ َوما َخَلقَنا السَّ
ذناُه ِمن َلُدّنا إِن ُكّنا فاِعلنَي ﴿17﴾ َبل َنقِذُف بِاحَلقِّ َعىَل الباِطِل َفَيدَمُغُه َفإِذا ُهَو زاِهٌق َوَلُكُم الَويُل  َ ِخ��َذ هَل��ًوا اَلختَّ َأن َنتَّ
حرِسوَن ﴿19﴾  كرِبوَن َعن ِعباَدتِِه َوال َيس��تَ ��امواِت َواأَلرِض َوَمن ِعنَدُه ال َيس��تَ مِمّ��ا َتِصفوَن ﴿18﴾ َوَلُه َمن يِف السَّ
�ُه  ٌة إاِلَّ اللَّ وَن ﴿21﴾ َلو كاَن فيِهام آهِلَ ًة ِمَن اأَلرِض ُهم ُين��رشِ ذوا آهِلَ َ ي��َل َوالنَّهاَر ال َيفُروَن ﴿20﴾ َأِم اختَّ ُيَس��بِّحوَن اللَّ
ًة  ذوا ِمن دونِِه آهِلَ َ �ِه َربِّ الَعرِش َعاّم َيِصفوَن ﴿22﴾ ال ُيسَأُل َعاّم َيفَعُل َوُهم ُيسَألوَن ﴿23﴾ َأِم اختَّ َلَفَسَدتا َفُسبحاَن اللَّ

ُقل هاتوا ُبرهاَنُكم ه�ذا ِذكُر َمن َمِعَي َوِذكُر َمن َقبيل َبل َأكَثُرُهم ال َيعَلموَن احَلقَّ َفُهم ُمعِرضوَن ﴿24﴾

سورة األنبياء

تفسيرالسورة

لنختم القرآن الكريم 



اعلم يا ولدي العزيز ...
ان البهجة والرسور من األمور املطلوبة 
لدى اإلنسان يبحث عنها يسري خلفها 

كي حيرزها .
واعل��م ي��ا ول��دي ... ال��ذي يوج��ب 
البهج��ة وال��رسور إحدى ع��رش فعل  

وهي :-
األول : ق��راءة يس . الث��اين : الوضوء 
. الثالث : االس��تياك . الرابع : الغس��ل 
يف امل��اء اجل��اري . اخلام��س : اجللوس 
يف املاء اجلاري . الس��ادس : التكلم مع 
األحباب . الس��ابع : إزالة الش��عر من 

األعضاء . الثامن : حلق الرأس .
التاس��ع : تقلي��م األظف��ار . الع��ارش: 

املداومة عىل الطاعات والعبادات .
 احل��ادي ع��رشة : املداوم��ة عىل صالة 

اجلامعة.
خذ نصيحتي وال تستصعب األمر فانه 
أسهل كلام عزمت عىل فعلها ... وهذا 

لك يا ولدي ...

من األدعية التي اش��تهرت عن إمامنا زين العابدين )عليه السالم( 
، ه��ي مناجات��ه يف جوف الليل ، وعىل اخلصوص يف ش��هر رمضان 
املب��ارك.. وهنيئ��ًا ل��راوي هذا الدع��اء !.. أبو محزة الثاميل اكتس��ب 
اخلل��ود من خ��الل نقله هلذه املناج��اة ، كام أن أخاه م��ن قبل ، وهو 
كمي��ل بن زياد ، اكتس��ب اخللود يف الذكر ، من خ��الل نقله لدعاء 

عيل، والذي اشتهر بدعاء كميل أو دعاء اخلرض )ع(.
وق��د نقل يف املصباح عن أيب محزة الث��اميل )رمحه اهلل( أنه قال : )كان 
زين العابدين يصيّل عامة الليل يف ش��هر رمضان، فإذا كان الّس��حر 
دع��ا هبذا الدع��اء (.. فلنلتفت إىل هذا التعب��ري!.. أي أن إمامنا زين 
العابدي��ن كان يف النه��ار يصوم ك��ام يصوم باقي املس��لمني ، ولكن 
إذا ج��ن عليه اللي��ل ، فإنه يقيض ليلته يف الص��الة بني يدي اهلل )عز 
وجل(، فإذا كان السحر ، دعا هبذا الدعاء ، وكأنه يتّوج سحره هبذه 

املناجاة البليغة !.
��اد والصلحاء ، أهنم كان��وا خيتمون  ومم��ا ينقل عن الكثري م��ن العبَّ
قيامه��م يف صالة الليل ، بفقرات من هذه املناجاة ، بل لعلهم كانوا 
يق��رؤون مجيع هذه املناج��اة الطويلة يف قن��وت صلواهتم يف جوف 

الليل.. فطوبى هلؤالء !..
فكم من اجلميل أن يقف اإلنس��ان يف جوف الليل يف حمراب عبادته 
ب��ني يدي ربه مترضع��ًا باكيًا ، متأس��يًا بإمامه عيل بن احلس��ني زين 
العابدي��ن )ع( ، وه��و يناج��ي ربه بفن��ون الدع��وات ، وخاصة يف 
املواس��م املناسبة ، كشهر رمضان ، ويف ساعة السحر.. ومن املعلوم 
أن ساعة السحر هي أغىل ساعة يف ساعات العمر ، فكيف إذا كانت 
تلك الس��اعة يف شهر رمضان املبارك ، ويف ليايل القدر املباركة ؟!.. 
فيا ترى رب العاملني أال يباهي هبذا العبد الذي قام من لذيذ فراش��ه 
، إذ أن��ه من دون أن يفرض عليه ش��يئًا يف ه��ذا املجال ، قام ليحيي 

سنة من سنن النبي املصطفى )صىل اهلل عليه وآله(.

لك يا ولدي ..
يكتبها: الشيخ حممود الصايف

وفر البهجة 
والسرور

وقفة مع دعاء
 اأبي حمزة الثمايل )ح1(
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أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز عناوين

• مواطن عراقي من اهالي الموصل يعيد 700 كتاب ومخطوطة ال تقدر بثمن الى جامعة الموصل بعد ان خبأها في بيته اثناء فترة 
احتالل داعش االرهابي للمدينة...

• األمم المتحدة تعلن عدم شرعية استفتاء على استقالل إقليم كردستان وتدعو الى ضرورة تسوية الخالفات عبر الحوار والمفاوضات...

• شرطة مدينة كربالء المقدسة تضع خطة امنية محكمة لمرافقة حجاج بيت اهلل الحرام من المحافظات الغربية والشمالية...

• وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة تتبنى أسلوبًا جديدًا لتمويل المشاريع المتوقفة بعد موافقة مجلس الوزراء...

 176 الف حصة اغاثية توزعها وزارة الهجرة 
والمهجرين الى اهالي 21 حيا وقضاء في 

مدينة الموصل.

 20 ألف مدرسة يحتاج العراق بحلول العام  
2022 نتيجة النمو السكاني السنوي ...

 300 كيلو متر  أكبر ساتر ترابي يشيده الحشد الشعبي  
لتأمين طريق )بغداد – دمشق - عمان( الدولي...

• لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية تصوت على مقترح التعديل لقانون المالك للتوصيف الوظيفي لخريجي الجامعات والمعاهد..

العد التنازلي لمعركة تحرير تلعفر.. رمق داعش األخير

رئيس هيئة الحشد الشعبي يشيد بجهود لواء الطفوف بإعادة وتأهيل االليات العسكرية المدمرة

الشعبي عن   قرب   انطالق   عمليات     حترير     مدينة   تلعفر،   آخر    أعلنت قوات احلشد 
االعالم  من  مصدر  وذكر  كافة  فصائله،  الداعيش،  بمشاركة   أكرب   مواقع   التنظيم 
استكامل   كافة   بعد  مشارف  تلعفر  عىل  حتتشد  الشعبي  احلشد  قوات  ان  احلريب 
اللواء نجم  نينوى  قائد عمليات  اعلن   التحضريات   اللوجستية   للمعركة. يف حني 
اجلبوري انتهاء حتشيد القوات العراقية بمحيط تلعفر، مبينًا ان ساعة الصفر باتت 
قريبة. فيام أعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع حممد خضري عن بدء املعركة من خالل 
تنفيذ رضبات جوية عىل حتصينات داعش ، مشريا إىل أن اهلجوم الربي سيبدأ بعد 

إكامل تنفيذ تلك الرضبات اجلوية .

أشاد رئيس هيئة احلشد الشعبي فالح الفياض بجهود لواء الطفوف التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف تأسيس معسكر 
هو  العمل  هذا  ان  الفياض  وأضاف  املقدسة،  كربالء  مدينة  اىل  زيارته  خالل  وذلك  العسكرية،  االليات  وتأهيل  بإعادة  خيتص 
اخالص ووفاء للمرجعية الدينية العليا، ومن االعامل اجلهادية املهمة والصعبة. منوها اىل ان احلشد هو قوة حكومية تابعة لرئاسة 
الوزراء وان الربملان واملرجعية العليا هي مع بقاء احلشد وان يكون منضبطا وحتت إدارة الدول، مشريا اىل ان لواء الطفوف يمثل 
رافدا اساسيا عسكريا مهام بمسك احلدود العراقية السورية وهييئ االجواء وتأمينها لقطعات حرس احلدود ألخذ دورها االسايس 
يف تلك املناطق، مثنيا عىل دور لوائي عيل االكرب والطفوف يف السيطرة عىل احلدود العراقية السورية وان  العام القادم سيشهد تفعيل 

قانون  هيئة احلشد الشعبي بالربملان الذي سيعالج مال للحشد من احتياجات ونواقص مادية وبرشية.

• 17 مليون دوالر تمنحها مؤسسة  )يو كي اكسبورت 
فاينانس البريطانية للتمويل( لشركتين بريطانية 

وأمريكية إلنشاء محطتي كهرباء في العراق...

60 دولة وعدت بالمشاركة في إعادة أعمار 
المناطق العراقية المتضررة من عصابات 

داعش اإلرهابية ...

600  عائلة مسيحّية تعود لمنازلها في 
سهل نينوى لتنبعث حياتهم مرة اخرى 

من الرماد...

باالرقام  باالرقام باالرقام 
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• الخبير االقتصادي ميثم لعيبي: يوصف االنفتاح 
االقتصادي بين العراق والسعودية بالتحوالت  
باإليجابية، لكونه سيرفع احتكار بعض البلدان 

للسوق العراقية...

• رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي يجهر 
داخل البرلمان العراقي : النصر الذي حققه العراق على 

اإلرهاب هو نصر لألمة العربية واإلسالمية...

• الجنرال أألميركي أندرو كروفت
 يؤكد ان معركة الموصل عراقية بامتياز والمقاتلون الحقوا 

الدواعش بكفاءة عالية...

العد التنازلي لمعركة تحرير تلعفر.. رمق داعش األخير

المرجعية الدينية العليا توزع مساعدات بين أهالي قرية إمام غربي

لواء علي االكبر يقتل )4( انتحاريين من الدواعش تسللوا مع النازحين 

بحث وزير الداخلية،  قاسم األعرجي ،  يف العاصمة اإليرانية 
طهران مع املسؤولني اإليرانيني اجراءات تنظيم مراسم زيارة 
األربعني. حسب وكالة تسنيم  االيرانية لألنباء أن األعرجي 
ثنائية.  مباحثات  إلجراء  فضيل  رمحاين  اإليراين  نظريه  التقى 
املرتبطة  باملسائل  يتعّلق  ما  املسؤولني  بني  املباحثات  وتتناول 
أجل  من  الدولتني  بني  والتنسيق  احلسيني  األربعني  بمراسم 
تسهيل  الثنائية  املباحثات  تتناول  كام  للمراسم،   أفضل  إقامة 
عملية زيارة الزوار اإليرانيني اىل العراق خالل أيام األربعني.
جميد  احلسيني  االربعني  ملراسم  املركزية  اللجنة  امني  وكان 
والعراقي  االي��راين  الداخلية  وزي��ري  أن  أعلن  قد  آقابابائي 
تفاهم إلقامة مراسم  املقبل مذكرة  سيوقعان خالل االسبوع 

االربعني احلسيني.

وزير الداخلية العراقي يبحث مع نظيره اإليراني تنظيم مراسم زيارة األربعينية

وا:
قال

وا:
قال

وزعت جلنة اإلغاثة التابعة ملكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل السيستاين مساعدات إنسانية واغاثية اىل أهايل قرية إمام 
الدينية  املرجعية  ان  مضيفا  املوسوي(،  )شهيد  اللجنة  عضو  ذلك  أكد  وقد  نينوى،  حمافظة  يف  القيارة  ناحية  جنوب  الواقعة  غريب 
متواصلة يف تقديم املساعدات اإلنسانية واالغاثية ألهايل املناطق املحررة والنازحني، حيث تم توزيع 1600 سلة غذائية بني أهايل 
قرية إمام غريب ومساعدات اخرى واإلطالع عن قرب عىل واقعهم وسبل التخفيف عن معاناهتم، الفتا اىل ان أهايل القرية تعرضوا 
اىل هجمة رشسة من قبل اإلرهابيني نزحوا عىل أثرها للمرة الثانية واستطاعوا العودة اىل قريتهم بعد حتريرها من قبل ابطال األجهزة 
األمنية. من جانبهم، ثمن أهايل القرية املساعي واجلهود احلثيثة واملتواصلة من قبل املرجعية الدينية يف تقديم املساعدات والدعم 

ألهايل املناطق املحررة والنازحني بشكل مستمر.

من  عنارص   4 الشعبي-  احلشد  يف   11 –اللواء  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء  قوات  قتلت 
ذلك  أكد  عبطة.  تل  باجتاه  تلعفر  قضاء  من  النازحني  مع  تسللوا  االرهابية  داعش  عصابات 
)سجاد عبد اهلل( مسؤول عمليات اللواء، مضيفا  بعد االتصال من قبل االهايل بوجود متسللني 
دواعش قادمني من قضاء تلعفر بإجتاه تل عبطة خرجت قوة من لواء عيل االكرب و بالتعاون مع 
انتحاريني معهم شخص  اللواء قتل 3  ان  املنطقة، مبينا  الشعبي اىل  فصائل اخرى من احلشد 
ايصال  العملية من خالل  انجاح هذه  انه كان لألهايل دور مميز يف  مبينا   ، رابع حيمل سالحا 

املعلومات الدقيقة عن الدواعش املتسللني.
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يغفل  ما  غالبًا  اإلنسان 
ويتوّجه  نفسه،  عيوب  عن 
إلى عيوب الناس، ويحاول 
أن يتخذ من هذه العيوب 
ألن  وسيلًة  كذبًا  أو  صدقًا 
ويتفّكه  وقته،  فيها  يقضي 
معائب  عن  الحديث  في 
تسلية  ذلك  ويتخذ  الناس، 
الوقت  نفس  في  غافاًل  له 

عن عيوب نفسه

الذنوب عيوب

الوضع  خالف  هو  العيب 
فإن  شك  وبال  الطبيعي، 
هي  العيوب  أوضح  من 
خالف  الذنب  ألن  الذنوب؛ 
في  الطبيعي  الوضع 
اهلل  وبين  بيني  العالقة 
عملته  فالذي  تعالى، 
فهذا  تعالى  اهلل  وعصيت 
واهلل  عبد  ألنني  عيب 
وأنا  السّيد،  هو  تعالى 
المالك،  وهو  مملوك 
أعمَل  أن  الطبيعي  ومن 

وفق ما أراده سيدي

صدىالجمعة

الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي

 بالصحن الحسيني الشريف  الموافق 18/ 8/ 2017

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مع  نبقى 
موجهًا ومعلاًم ومربيًا، وقد ذكر لبعضهم 
ولعل  وتوجيهات،  نصائح  جمموعة 
ال��س��الم(  )عليه  ذك���ره  م��ا  جم��م��وع  م��ن 
يف  هنالك  أن  نرى  اهل��داة،  األئمة  وبقية 
الربوية  املنظومة  هذه  أن  الربية  مقام 
الكريم  القرآن  من  املجموعة  األخالقية 
املنظومة األخالقية  املطهرة، هذه  والسنة 
شخص  تربية  يف  كبريًا  اهتاممًا  اهتمت 
إذا  ب��أن  ال��ف��ردي،  النحو  عىل  اإلن��س��ان 
حصلنا عىل هذا الكنز وهو الفرد الشك 
سيكون املجتمع يف خري، فهذا البناء لكل 
فرد من أفراد املجتمع فيه حالة من البناء، 
يلجأ  وأن  ذاتًا،  اإلنسان  يتعلم  أن  والبد 
اعتقادية  منظومة  له  ذاتًا، وتكون  اهلل  إىل 
وضعه  وب��ح��س��ب  ال�����ذات،  ب��ح��س��ب 
يف  األول  املقام  يف  املقدار  هذا  اخل��اص، 
التكاليف  من  كثري  ولذلك  املخاطبة، 
يعرب عنه  كأفراد، وما  اإلهلية جتري علينا 
الصالة  أن  بمعنى  العينية،  بالوجوبات 
تكون واجبة عىل كل فرد، والصوم أيضًا، 
االستطاعة،  برشط  جيب  كذلك  واحلج 
ولذلك هنالك تكاليف يف هذه املنظومة 
واح��دًا،  واح��دًا  علينا  تقع  أن  الكبرية 
حيث  التي  التوجيهات  بعض  مقابل  يف 

عليها الشارع املقدس وأراد هلا أن حتدث 
يتصّدى،  الذي  من  مهم  وغري  باخلارج، 
البقية،  عن  سقطت  خارجًا  وقعت  فإذا 
وبقية  باملعروف  األم��ر  واجبات  يف  كام 

الواجبات الكفائية.
الغرض من ذلك؛ أن هنالك جمموعة من 
املنظومة األخالقية غري قضية الواجبات، 
من  نوع  وإنام  االلتزامات،  قضية  وغري 
التدريب األخالقي يف مقام الرقّي، وأمري 
املؤمنني )عليه السالم( يوضح يف إحدى 
والتي  للبعض،  املسألة  ه��ذه  عباراته 
يغفل عن  ما  اإلنسان غالبًا  بأن  تتلخص 
عيوب نفسه، ويتوّجه إىل عيوب الناس، 
وحياول أن يتخذ من هذه العيوب صدقًا 
وقته،  فيها  يقيض  ألن  وسيلًة  كذبًا  أو 
الناس،  معائب  عن  احلديث  يف  ويتفّكه 
نفس  يف  غافاًل  له  تسلية  ذل��ك  ويتخذ 
احلالة  وهذه  نفسه،  عيوب  عن  الوقت 
تربويًا تعرب من الرذائل، وتؤثر عىل نفس 
فعىل  ثانيًا،  جمتمعه  وعىل  أواًل  اإلنسان 
نفسه إذ أهنا ستأخذ به إىل اهلاوية، ألّنه ال 
بتنقيتها، وإنام  يبدأ  يلتفت إىل نفسه حتى 
إىل  تشاء  ما  تفعل  العنان هلا ألن  سيطلق 
عمليًا  الصعب  من  مهاوي  إىل  تنزلق  أن 

القلع عنها.
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صدىالجمعة

اهلل  وإن  التوبة،  مسألة  نالحظ  فمثاًل 
ومل  التوبة  ب��اب  فتح  وتعاىل  سبحانه 
الراقي،  إىل  الروح  أن تصل  إىل  يغلقه، 
عمليًا  ولكن  النظري،  اجلانب  وه��ذا 
الذنوب  وعمل  متسك  كلام  فاإلنسان 
سيكون من الصعب عليه أن يقلَع عنها، 
اهلل تعاىل فتح الباب، ولكن اإلنسان إذا 
يقلع  أن  الصعب  فمن  فعل  عىل  تعود 
تعّود وصار جزءًا من حياته،  عنه، ألنه 
مثاًل اإلنسان يكذب والعياذ باهلل، وفجأة 
أين  يف  صعوبة  سيجد  يتوب  أن  يريد 
يتحدث بال كذب، فعليه أن يبذل جهدًا 
سنة  اجلهد  هذا  يستمر  وقد  مضاعفًا، 
يقلَع عن هذه  أو ثالثة إىل أن  أو سنتني 
أو مرتني  الذي يكذب مرة  أما  الرذيلة، 
ثم يلتفت إىل نفسه ال جيد تلك الصعوبة 
من  نوع  وهذا  الرذيلة،  هذه  يرفض  أن 
الرين )بل ران عىل قلوهبم(، واإلنسان 
إذا تعود عىل فعٍل فمن الصعب أن يقلع 

عنه بعد ذلك.
ولذلك يقال حسن العادة يف ترك العادة، 
قد  مسائل  إىل  يتعود  ال  اإلنسان  أن  أي 
جتره إىل اهلاوية، نعم الرب فهذا أمر جيبل 
وهو شبيه بنداء الفطرة، فاخلري هو الذي 
األم��ور  لفعل  اإلن��س��ان  داخ��ل  هيتف 

اجليدة املطابقة ملجمل التعاليم اإلهلية.
السالم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري  اإلم��ام 
عن  البحث  مسألة  عمق  يف  ي��دخ��ل 
أن  بعد  ألحدهم  فيقول  الناس،  عيوب 
)عليه  قال  حّقه،  يف  أشياء  جمموعة  ذكر 
السالم(: »يا عبد اهلل ال تعجْل يف عيِب 

أحٍد بذنبِه( 
وهنا نسأل سؤال: هل الذنب عيب؟

وكيف  األخالقية  املنظومة  إىل  لنلتفت 
ال  يشء  ه��و  فالعيب  معها،  نتعامل 
فيه عيب يف  أن يصدر، فشخص  ينبغي 
خلقته، فام معنى العيب يف اخللقة.. زائد 
هذا  لكن  املتعارفة،  خلقته  يف  ناقص  أو 

أصابع  بستة  يولد  فشخص  ذنبًا،  ليس 
والوضع الطبيعي لبني آدم أن لديه مخسة 
أصابع فيعرب عنه عيب، ولذلك الفقهاء 
يف املعامالت لدهيم خيار ويذكرون فيها 
ابطل  أن  حقي  من  أي  اخليار،  معنى  ما 
أبطله،  أن  وبينك ومن حقي  بيني  البيع 
متى؟.. من مجلة اخليارات التي يملكها 
العيب،  عنه خيار  يعرب  واملشري  البائع 
أن  عىل  ال��دار  هذه  منك  اشريت  فأنا 
احلاجة،  هذه  مثاًل  أو  صحيحة،  تكون 
لكنه بان خالف ذلك، فيعرب عنه عيب، 
الطبيعي،  العيب هو خالف الوضع  إذًا 
العيوب هي  أوضح  من  فإن  وبال شك 
الوضع  خالف  الذنب  ألن  الذنوب؛ 
الطبيعي يف العالقة بيني وبني اهلل تعاىل، 
فهذا  تعاىل  اهلل  وعصيت  عملته  فالذي 
السّيد،  هو  تعاىل  واهلل  عبد  ألنني  عيب 
الطبيعي  ومن  املالك،  وهو  مملوك  وأنا 
فإذا  سيدي،  أراده  ما  وف��ق  أعمَل  أن 
خرجت عن ذلك وعن سمت العبودية 
سيكون  وهنالك  عيب،  يكون  فهذا 
وهذا  الطبيعي،  الوضع  خالف  خلل 
فليس  له،  االلتفات  وجيب  ج��دًا  مهم 
ذنب هو  ذنب ولكن كل  كل عيب هو 
الذنوب،  العيوب ليست  عيب، فبعض 
مثاًل اإلنسان لديه عيب يف طريقة مشيِه 
أو طريقة كالمه، ممكن أن يغري والناس 
ذنبًا  يرتكب  مل  ولكنه  عيب،  هذا  تقول 
ولكن الناس تعيبه عىل ذلك، فرضنا أنه 
بينه وبني اهلل  عيب، لكنه ليس ذنبًا فهو 
تعاىل مل هيتك سر العبودية، لكن الذنب 

هو عيب، أين املشكلة فينا؟
عىل  نتعّود  أن  فينا  األشياء  أخطر  من 
عيبًا،  نحسبها  ال  ثم  بطريقة  األم��ور 
بعض  يف  نتسامح  ترانا  الذنوب  بعض 
فينا، ونتعامل مع  الذنوب، ألهنا شائعة 
نادرة  ألهّنا  آخر  بشكل  الذنوب  بعض 
ذنب  ه��ذا  أن  واح��د،  القياس  أن  مع 

وه��ذا ذن��ب، وه��ذا عيب وه��ذا عيب؛ 
التي  ال��ذن��وب  احل���االت  بعض  يف  ب��ل 
نتعامل معها أللفتها بيننا قد تكون أشنع 
وأكثر خطورة من الذنوب التي ال نبتيل 
من  أن  نرى  اآلثام،  نعدد  لو  واآلن  هبا، 
وهذا  الكذب،  اسم  مثاًل  اآلث��ام،  مجلة 
من  خييفنا  واحلديث  رش،  لكل  مفتاٌح 
الفردية  الثقة  هيدم  ألنه  الكذب  مسألة 
فاإلنسان يكذب ولكننا  أو االجتامعية، 
ال نتعامل مع الكاذب تعامل املستهجن، 
شاعت،  ق��د  احل��ال��ة  ه��ذه  ألن  مل���اذا؟ 
ال��ش��ارع  ي��ك��ذب ويف  ال��ص��ان��ع  ف��رى 
وأصبحت  ي��ك��ذب،  واالب���ن  ي��ك��ذب 
زيٍد  مع  نتكلم  بحيث  شائعة  القضية 
يكذب!..  أنه  نعلم  ونحن  الناس  من 
احلالة  هذه  لشياع  نستهجن،  ال  لكننا 
املجتمعات  هبا  تبتىل  احلالة  وهذه  بيننا، 
واألمم، عندما يرون االنحرافات كأهنا 
ويرون  والصحيح،  الواقع  األم��ر  هي 
اخلطر،  األمر  هي  الصحيحة  املسارات 
تبتىل  الناس  من  فالكثري  تبتىل،  فاألمة 
بالرشاوى، ويعترب مسألة الرشوة طبيعية 
مع  ونتعامل  منها  نتأثر  ال  ونحن  جدًا، 
املرتيش، ونحن نعلم أن بطنه مملوءة من 
له إجالال واحرامًا،  أقوم  لكن  احلرام، 
ولكن حلمه وعظمه بناه من رسقة قوت 
وفالن  وفالن  فالن  ألن  ملاذا؟  الناس، 
طبيعية  بطريقة  الرشوة  هذه  يتعاطون 
وحقيقة  كبرية  مشكلة  وه��ذه  ج���دًا، 
الربية  بغري  نتخلص  كيف  نعرف  ال 
يربى  أن  الب��د  فاإلنسان  الصحيحة، 
األرسة  دور  ه��ذا  صحيحة  بطريقة 
بعض  سلطنته  حتت  من  وكل  والتعليم 
هي  الصحيحة  فالربية  فيهم،  يؤثر  من 
يتنافرون من  اناسًا  للمجتمع  تنتج  التي 

السيئات.
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ال�صيد ال�صايف: تكرمي اهلل تعاىل لبني اآدم كيف نفهمه؟ 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب 

الجمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام 

1438ه�  القعدة  ذي   25 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 

الموافق 2017/8/18م تحدث قائالً: 

كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ق��ال  اخ���وايت  اخ��ويت 
ْلَناُهْم  َومَحَ آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ )َوَلَقْد   : الكريم 
َباِت  يِّ الطَّ ِمْن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف 
َتْفِضياًل  َخَلْقَنا  مِمَّْن  َكثرٍِي  َعىَل  ْلَناُهْم  َوَفضَّ

)70(( – سورة االرساء- .
هذه اآلية الكريمة انا لست بصدد تناوهلا 
ان  أحب  ولكن  بدقة،  التفسري  نحو  عىل 
وهي  اآلية  ذكرهتا  مهمة  مسألة  اىل  اشري 
ْمَنا  مسألة التكريم، اآلية تقول: )َوَلَقْد َكرَّ
ويف  عقله  يف  التكريم  وه��ذا  آَدَم(  َبنِي 
خلقته، اهلل تبارك وتعاىل كّرم هذا املخلوق 
الرب  يف  ال��رزق  يف  عليه  ووس��ع  آدم،  بني 
والبحر ثم فضله عىل كثري ممن خلق.. هذا 

التكريم كيف نصل اىل فهمه؟!  
فردية  وتطبيقات  مفردات  عن  سأحتدث 
عالقة  هل��ا  ليس  مؤسساتية  واجتامعية 
تتحدث  ال  اآلية  هذه  اص��اًل..  بالتكريم 
مذهب  وع��ن  معني  دي��ن  ع��ن  اخ���واين 
و  كلية  قاعدة  عن  تتحدث  وان��ام  معني، 
مع  التكريم  هذا  آَدَم(،  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ )َوَلَقْد 
االوص��ي��اء،  مع  او  يتفق  كيف  االنبياء 
وانام  الكالم  هذا  بصدد  لسنا  االن   ً فعال 

اىل  يعرب  ما  وهو  آخر  منعطف  يف  الكالم 
خالف التكريم.. وما الذي أوصل بعض 

الترصفات اىل ما هي عليه اآلن؟
امري  ح��دي��ث  م��ن  مقاطع  سابقًا  ق��رأن��ا 
املؤمنني )عليه السالم( ملالك االشر وقال 
ان الناس صنفان اما لك يف الدين او نظري 
هناك  الرشيفة  اآلي��ة  مع  اخللق،  يف  لك 
يف  لك  نظري  الذي  مكّرم  هذا  اذن  تطابق 
اخللق ال جيوز لك ان تعتدي عليه والذي 
يف الدين عرّب عنه اخ، فبني اخ ونظري فأما 
 ، اخللق  يف  لك  نظري  او  الدين  يف  لك  اخ 

انت وهو اخلالق واحد..
بعض  سأذكر  ألين  اخ��واين  مقدمة  ه��ذه 
التكريم  لعدم  حقيقة  املؤملة  التطبيقات 
تكون  االح���رام(  )ع��دم  كلمة  واستعري 
الفهم  مع  انسجامًا  اكثر  يعني  افضل 
العريف .. طبعًا الكالم ليس سياسيًا، انا ال 
احتدث االن عن مطلب سيايس  وانام اذكر 
او  قد تكون سياسية  مفردات يف مؤسسة 
حكومية غري معني بذلك، ولكن بالنتيجة 

حالة من حالة عدم االحرام.
مفهوم  وه��و  ف��ردي  بسيط  بمفهوم  اب��دأ 

مهمة  حالة  يمثل  اجلار  االن  قطعًا  اجلار، 
من حياة كل مّنا .. حقيقة يترصف بعض 
االحرام،  لكل  منافية  ترصفات  اجلريان 
يتطاول عىل  اجلار  لذلك؟  دعانا  الذي  ما 
جاره، اجلار يأيت بالنفايات عىل باب جاره 
عجيبة  غريبة  بأصوات  ج��اره  يزعج  او 
املنظومة  هذه  وجتد  جاره،  ينتهك  واجلار 

خالف التكريم وخالف االحرام.. 
املسألة  ه��ذه  سياسية  غ��ري  املسألة  ه��ذه 

اجتامعية عرفية من املسؤول عن ذلك؟!
اجلار البد ان يكون عزيزًا واجلار قد يكون 
مطلع عىل حالك اكثر من ارحامك واكثر 
اجلار  حيرم  ال  البعض  فتجد  اخيك  من 
االحرام  ثقافة  وهي  ثقافة  هناك  اصاًل.. 
املجتمع  بدأت وشائج  ُفقدت  اذا  املتبادل 
ولنأخذ  الدولة  دوائر  من  دائرة  تتقطع.. 
دائرة  يراجع  ال��ذي  من  التقاعد..  دائ��رة 
التقاعد؟ الناس املتقاعدون كبار السن او 
فقط  تنم  ال  ترصفات  جتد  واهلل  املرىض.. 
عن عدم االحرام وانام عن اهانة قد تكون 
مشاكل  كأن  املوظف  هذا  جتد  متعمدة.. 
الرجل  ه��ذا  عىل  يصبها  بأرسها  الدنيا 

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

بقلم: طالب عباس الظاهر

املتقاعد. 
املتقاعد البد ان يكّرم ألنه قىض  اجتامعيًا 
وقتًا يف خدمة بلده، انت تأيت به يف ظرف 
وسائل  ابسط  ع��ن  بعيدة  وق��اع��ة  ح��ار 
استعالئية  بطريقة  معه  وتتكلم  املعيشة 
خصوصية  أي  يل  ليس  موظف  ألنني 
ألين موظف وانت املوظف بالغد القريب 
ستكون متقاعدًا.. انا ال اعلم املسؤول عن 
التعامل  طريقة  يرى  كيف  احلاالت  هذه 

مع هؤالء؟
عدم احرام.. بل يف بعض احلاالت حالة 
العراقية  اجلوية  اخلطوط  االذالل..  من 
سأذكر  بنفيس..  شاهدهتا  انا  حالة  وهذه 
لكم مثال ً بسيطًا والحظوا ما هو مستوى 
القضية  نص  انقل  البعض..  عند  الذكاء 

واريد ان الفت النظر اىل مشكلة عندنا.
هذا  دقيقة،   )11.59( الساعة  البطاقة 
للمطار  تأيت  ان  والبد   .. الطريان  وقت 
قبل ساعتني، وعندما تأيت للمطار تفاجئ 
الثالثة  الساعة  التوقيت  فيها  الشاشة  ان 
الطريان، أي ان الفرق هو ثالث ساعات، 
كنا نتوقع ان االخوة تأخر يف الطائرة قال 
ال نحن نقصد هذا ان نكتب شيئًا خالف 

الواقع !! 
هذا من العجائب، ملاذا تكتب ؟! قال ألننا 
اذا كتبنا يف الثالثة الناس ستتوهم ستعتقد 
انه يف اليوم القادم فنحن نكتب يف احلادية 
عرش وتسع ومخسني دقيقة حتى يأتوا من 

وقت خوفًا من ان يتومهوا. 
فرى املسافر يبقى يف املطار ست ساعات 
جدًا  الذكي  الوقر  الشخص  هلذا  احرامًا 
ان  عليهم  حرصًا  يتومهوا  ال  هؤالء  حتى 
ال يتومهوا يفعل هذا.. وجتد يف املسافرين 

املرأة الكبرية والشيخ الكبري.
اقول ملاذا هذه االستهانة بالناس؟! 

له  اج��د  مل  االن  اىل  السؤال  ه��ذا  حقيقة 
املسؤول عن  ان   ، واحد!  اال يشء  جوابًا 
يشمل  سياسيًا  ليس  والكالم  ملف  أي 
ان  يشء..  واي  واملعمل  والسيارة  اجلار 
رمحة  رفة  قلبه  يف  توجد  ال  املسؤول  هذا 
عىل االخرين ابدًا وال هيتم بمشاعر الناس 

..
الناس  احرام  حترّض  مسألة  هذه  اخواين 
الكريم  القران  هبا  ون��ادى  حترّض  مسألة 
يفقهون  ال  وهؤالء  املؤمنني،  امري  وبينها 
االخرين  حي��رم��وا  ان  يمكن  وال  شيئًا 
هي  حترم..  ال  التي  املؤسسات  هذه  كل 
ادري  ال  انا  وبائسة،  عاجزة  مؤسسات 
ما الذي اوصل هؤالء اىل ان ال حيرموا.. 
والكالم  بالسالم  حتى  عليهم  يبخل 
يعملون  خ���دم  ه���ؤالء  وك���أن  ال��ط��ي��ب 
عندهم.. من املسؤول عن ذلك؟ ما الذي 

اوصلنا اىل هذا ؟!
بالشيم  معروف  شعب  العراقي  الشعب 
عمل  الذي  ما  والنخوة  واهلّمة  والكرامة 

بنا هكذا؟ و ما الذي اوصلنا اىل هذا ؟! 
بدأت  اشياء  ه��ذه  تفهم  ان  الناس  عىل 
فينا اجتامعيًا، االنسان البد ان هيتم  تنخر 
هذا هبذه  جتد  عليهم،  ويعطف  باآلخرين 
عام   16 شابًا  وجتد  الالمباالة  من  احلالة 
يرابط عىل جبهات القتال حيمي هذا البلد 

الذي يضم امثال هؤالء. 
يف مقام املقارنة ال مقارنة بني شاب اعطى 
حيرم  ال  انسان  وبني  للبلد  شبابه  زه��رة 
وتريّب  جاهدة  تسعى  ام  بني  بلده..  اهل 
حتى تعطي شموعًا تنري الدرب لآلخرين 
وبني اناس ال يفقهون شيئًا وال يفهمون، 
وحقيقة عدم الفهم مشكلة ماذا نفعل ملن 

ال يفهم؟ 
انا ذكرت امثلة واالمثلة كثرية .. املطلب 

اللياقة واالحرام  .. هناك فقد يف  واضح 
والتعامل .. واملسؤولون عن هذه امللفات 
ارادوا  ان  املتابعة  اىل  يبادروا  ان  عليهم 
ماذا  ويعلموا  يفهموا  ان  عليهم  حسنًا.. 

يدور .. كنز البالد هو االنسان.
جتد واهلل تالميذ انت تتأذى.. ترى بعض 
املدارس كيف جيلس التالميذ يف املدرسة 
هذا  يف  التلميذ  ه��ذا  يتعلموا..  وكيف 
العمر البد ان تتوفر له اجواء جيدة حتى 
يفهم فراه حيري بنفسه وبمكانه.. ما الذي 

اوصلنا لذلك؟! 
ان  الناس  عىل   .. مشكلة  تسألني  مشكلة 
املشاهد  ه��ذه  ن��رى  عندما  نتأذى  تتعلم 
يل  تقول  بالناس،  هيتم  اح��د  ال  امل��ؤذي��ة 
الناس  ال،  اقول  هتتم،  ال  الناس  الناس.. 
هتتم.. ستأيت زيارة االربعني وسرى هذا 
مالئكة  ليسوا  ه��ؤالء  اخلدمة  يف  التفاين 
نسعى  ان  البد  لكن  الناس،  من  ه��ؤالء 
اكثر..  جو  إلجياد  ونسعى  اكثر  لتثقيف 
ومسؤول  منصب  عنده  كونه  ملجرد  هذا 

عىل الناس ان ختضع له وتعمل عبيد.
ما هذه االفكار وما هذه الرؤية؟

البد ان حُيرم الناس اخواين، وهذه ثقافة 
بيننا  فيام  نتساعد  ان  اجلميع  من  وارج��وا 
تكريم  هناك   .. املفصلية  االشياء  كل  يف 
نحرم  ان  والب��د  آدم  بني  م  ك��رّ تعاىل  اهلل 
ملاذا  اخل��ري..  يف  ونتساعد  بعضًا،  بعضنا 
هذه الالمباالة يف كل يشء.. عسى اهلل ان 

يلتفت الينا ويوفقنا ملا حيب ويرىض.
اللهم احفظ البالد والعباد وانرص اخوتنا 
القتال  جبهات  يف  امل��راب��ط��ني  االع���زاء 
وانرصهم نرصًا عزيزًا وهيئ لنا من امرنا 
العاملني وصىل اهلل  رشدًا و احلمد هلل رب 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

انسان  إن��ه  ب��ام  اإلن���س���ان..  إن  الش��ك 
بني  قيمة  أع��ىل  يمثل  إن��ام  ف��ح��س��ب.. 
ما  إذا  ال  وكيف  احلياة،  هذه  موجودات 
ادركنا بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو مصدر 
هذا التكريم هلذا اإلنسان؟ لكن السؤال: 
مكّرم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  كرمه  ما  هل 

عندنا ؟!
من  العديد  واقعنا  يف  نجد  األس��ف  مع 
يف  هذا  خالف  جتري  واألمثلة  املظاهر 
مفاصل احلياة اليومية.. خاصة يف تعامل 
بعضنا مع البعض اآلخر كبعض املوظفني 
واملؤسسات  الدوائر  يف  املراجعني  مع 

احلكومية عىل سبيل املثال. 
إذ نفتقر يف هذا التعامل اىل احرام اإلنسان 
لكرامته  نعري  فال  فقط،  إنسان  إن��ه  بام 
أمهية، رغم إن حترض األمم واملجتمعات 
انسانية  احرام  بمدى  يقاس  إنام  ورقيها 
هذا اإلنسان بالدرجة اإلساس.. ال سيام 
يف  يتجاوز  احلنيف  اإلسالمي  ديننا  وإن 
اإلنسان  احرام  مسألة  وأوامره  وصاياه 

اىل احرام احليوان والنبات أيضا.
)االنسان مكرم(

به اإلنسان من قبل اهلل  إن أعظم ما كّرم 
ْمَنا  َكرَّ )َوَلَقْد  بالعقل  تكريمه  هو  تعاىل 
متّيز  إذ  باخللق  كّرم  وكذلك  آَدَم(،  َبنِي 
االنسان بتكريم اهلل تعاىل بخلقه أيضا عن 
كثري من املخلوقات ) َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن 
يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم(، واجياده يف أكمل هيئة 
ونعم  منن  اىل  طبعا  إضافة  وص���ورة.. 
ومواهب كثرية خّصت املشيئة اإلهلية هبا 
هذا اإلنسان من دون املخلوقات مجيعا، 

كونه اخلليفة عىل األرض. 

)مظاهر مؤملة من عدم االحرام(
بني  والترصفات  املظاهر  بعض  هناك 
عىل  ت��دل  الشديد  األس��ف  مع  اجل��ريان 
قيمة   .. القيمة  البعض هلذه  احرام  عدم 
) اجلوار( أو اعطاءها حقها من األمهية، 
فراه يأيت بترصفات تؤذي اجلار أو تسبب 
يف اقالق راحته أو تزعجه، وطبعًا هناك 
الوصايا يف الرشيعة اإلسالمية وتأكيداهتا 
عىل حسن اجلوار، ملا يمثله اجلار من أمهية 
الناس،  يف مسألة والتآخي والتعاون بني 
ويف شدة الروابط ومتاسك وقوة النسيج 
األخ  من  أقرب  اجلار  ألن  املجتمع..  يف 
يف  وكام  وأرحامه  ألهله  والولد  ألخيه، 

األمثال:) اجلار قبل الدار(.
مع  االحرام  بعدم  التعامل  أيضا  وهناك 
رشحية املتقاعدين من قبل بعض املوظفني 
.. إذ تفتقر الكثري من ترصفات املسؤولني 
مع هذه الرشحية اىل اللياقة، خاصة وهم 
عمرهم  سنوات  أفنوا  وقد  السن  كبار 
يتم  تكريمهم  وبدل  املجتمع  خدمة  يف 
لسنهم  ال  االحرام  بعدم  معهم  التعامل 

وال لتضحياهتم . 
 )االحرام مسألة حترّض(

ان تعامل املوظف مع املراجعني باحرام 
املوظف  هذا  يعرب عن حترض  إنام  وتقدير 
الذي  املكان  أو  للمنصب  تقديره  وعن 
موظفا  او  م��دي��را  أك��ان  س��واء  يشغله، 
تكرس  أن  جي��ب  الثقافة  ه��ذه  ع��ادي��ا، 
ال��دوائ��ر  مجيع  ويف  املوظفني  مجيع  ب��ني 
يعكس  وكذلك  احلكومية،  واملؤسسات 
يأيت  وطبعا  املؤسسة،  او  الدائرة  نجاح 
عندما  لآلخرين  والتقدير  االحرام  هذا 

املكان  هذا  يف  وجد  بأنه  املوظف  يدرك 
عليه  راتبا شهريا  واجبا سيتقىض  ليؤدي 
وهو ليس متفضال يف عمله، وإن الناس 
العديد  يترصف  وكام  عنده،  عبيدا  ليس 
املوظفني مع األسف هبذا األسلوب  من 
املرفوض وهناك أيضا الكثري من املظاهر 
تم  وما  اجتامعيًا..  فينا  تنخر  التي  املامثلة 

ذكره ليس إال مثال فقط.
)خدمة عاشوراء أنموذج التحرض(

انه شعب  العراقي  الشعب  املعروف عن 
بصفاته  العامل  أذهل  وقد  وشهم  شجاع 
يف  وبطولته  استجابته  وآخرها  النبيلة 
الدفاع عن املقدسات وحرمات الوطن، 
ومضياف..  طيب..  شعب  فإنه  كذلك 
اخلدمة  يف  خ��اص��ة  ن��خ��وة،  وص��اح��ب 
احلسينية أيام عاشوراء بتقديمه اخلدمات 
عن  اللسان  يعجز  مما  الزائرين..  جلموع 
موجودة،  البذرة  يعني  حماسنها..  ذكر 
هذه  بنفس  الثقافة  هذه  نشيع  ال  فلامذا 
الروحية؟ ملاذا ال يكون تعاملنا هكذا يف 

غري عاشوراء وبنفس هذا التحرض؟ 
نحتاج أن نتعاون فيام بيننا، وأن تشيع فينا 
روح املسؤولية بدل الالمباالة واالتكالية 
نحتاج  مشاكلنا،  حل  يف  اآلخرين  عىل 
املجتمع  تنفع  التي  األمور  يف  نتعاون  أن 
تعمم  أن  نحتاج  للعباد..  مصلحة  وفيها 
مظاهر  من  فإهنا  االح��رام،  ثقافة  بيننا 
تعاىل  اهلل  ألن  اإلنسان  فنكّرم  التحرض، 

كّرمه.      

من وحي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهراحترام انسانية االنسانية
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اعداد/ محمد حمزة جبر

اذا كان االعلم في غير بلد المسلم فهل يجوز له العدول 
الحد مراجع بلده ؟

الجواب : ال يجوز .

هل يجوز الغش في االمتحان ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

الغش في المعامالت

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

الغش  تعريف  ه��و  م��ا   : ال��س��ؤال 
بالتفصيل ؟

اجلواب : الغش حرام . فعن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه و آله أنه قال : » من 
غش أخاه املسلم نزع اهلل بركة رزقه ، 
و سد عليه معيشته و وكله إىل نفسه 
األدن��ى  بإخفاء  الغش  يكون  و   ،»
و  بالرديء  اجليد  كمزج   ، األعىل  يف 
كمزج   ، امل��راد  يف  امل��راد  غري  بإخفاء 
الصفة اجليدة  بإظهار  ، و  باللبن  املاء 
مع أهنا مفقودة واقعا ، مثل رش املاء 
أهنا  ليتوهم  اخل��رضوات  بعض  عىل 
خالف  عىل  اليشء  بإظهار  و  جديدة 
الفضة  بامء  احلديد  طيل  مثل   ، جنسه 
أنه فضة أو ذهب  ليتوهم  الذهب  أو 
ظهور  مع  اإلعالم  برك  يكون  قد  و 
أحرز  إذا  كام   ، خفائه  عدم  و  العيب 
عدم  يف  عليه  املشري  اعتامد  البائع 
إعالمه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و 
فإن   ، له عيبه  ليظهر  املبيع  ينظر يف  مل 
عدم إعالم البائع بالعيب � مع اعتامد 

املشري عليه � غش له .

ال��غ��ش يف  م��ا ه��و حكم   : ال��س��ؤال 
املعامالت ؟

تفسد  ال  حرم  وان  الغش   : اجلواب 
اخل��ي��ار  يثبت  ل��ك��ن   ، ب��ه  امل��ع��ام��ل��ة 
يف  إاّل   ، االط��الع  بعد  للمغشوش 
إظهار اليشء عىل خالف جنسه كبيع 
أنه  عىل  الفضة  أو  الذهب  بامء  املطيل 
وحيرم  البيع  فيه  يبطل  فانه   ، منهام 
وقعت  اذا  هذا   ، البائع  عىل  الثمن 
الغش.  فيه  ما  شخص  عىل  املعاملة 
الذمة  يف  الكيل  عىل  وقعت  إذا  واما 
ال��وف��اء  مرحلة  ىف  ال��غ��ش  وح��ص��ل 
بفرد  تبديله  يطلب  ان  فللمغشوش 

آخر ال غش فيه.

السؤال : هل جيوز للمدرس املرشف 
مساعدة  الدراسية  االمتحانات  عىل 
باعطائهم  امل��م��ت��ح��ن��ني  ال��ط��الب 
معلومات عن اجابات االمتحانات ؟

له  سمحت  اذا  الجي��وزاال   : اجلواب 
االدارة .

ما ورد يف حرمة  لنا  اذكرو   : السؤال 
الغش ؟

عليه  اهلل  صىل  النبّي  عن   : اجل��واب 
وآله أّنه قال: »َمْن غشَّ مسلاًم يف رشاء 
أو بيع فليس مّنا« وقال صىل اهلل عليه 
مّنا«.  فليس  غّشنا  ومن  »أال   : وآله 
أخاه  غّش  »ومن  مّرات.  ثالث  قاهلا 
وأفسد  رزقه،  بركة  اهلل  نزع  املسلم، 

عليه معيشته، ووّكله اىل نفسه«.
أنه  السالم  عليه  الباقر  ااِلم��ام  وعن 
وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  »َم��رَّ  قال: 
يف سوق املدينة بطعام فقال لصاحبه: 
ما أرى طعامك ااِّل طّيبًا، وسأله عن 
أن  اليه  وجّل  عّز  اهلل  فأوحى  سعره. 
فأخرج  ففعل،  الطعام،  يده يف  يدسَّ 
طعامًا ردّيًا فقال لصاحبه: ما أراك ااِّل 
وقد مجعت خيانة وغشًا للمسلمني«.
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العطاء الحسيني

ورصح السيد سعد الدين البناء، مدير 
احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني  مكتب 
لتفّقد  الزيارة  هذِه  تأيت  قائاًل:  املقدسة 
املرىض الراقدين بمستشفى اإلمام زين 
العابدين )عليه السالم( واالطالع عىل 
حالة خطرة إلحدى النساء املوصليات 
تفجري  من  الناجية  أكرم(  )إليفا  وهي 
يف  الداعشيات  االنتحاريات  إح��دى 
اجلانب االيمن باملوصل«،  موضحًا أن 
حالتها  تّبنت  املقدسة  احلسينية  »العتبة 
وسيتم إرساهلا إىل خارج البالد بسبب 

صعوبة حالتها الصحية«. 
من جهتة بني الدكتور اكثم امحد صالح 
راجعت  ق��ائ��اًل:  ج��راح��ي  اخصائي 
املريضة أليفا اكرم مستشفى االمام زين 

إصابتها  بعد  السالم(  )عليه  العابدين 
حيث  يوم،   )25( منُذ  متعددة  بشظايا 
وجود  الرسيري  الفحص  ل��دى  تبني 
القطنية  الفقرة  بمستوى  دخول  فوهة 
االط��راف  خزل  و  امل��رأة  لدى  الرابعة 
السفلية، كام أن العمود الفقري اصيب 
منطقة  ويف  مكثف  بشكل  بالشظايا 
تعد  احلالة  وه��ذه  الشوكي،  النخاع 
وإن  خصوصًا  الصعبة  احل��االت  من 
املخروط  يف  كانت  البالغة  اإلص��اب��ة 

النخاعي«.
والد  موسى(  خلف  )اك��رم  قال  فيام  
اصابة  اىل  تعرضت  ابنته  ان  املريضة: 
بالغة يف العمود الفقري خالل التفجري 
اإلرهايب الذي حصل باملوصل بتاريخ 

ان  بعد  صباحا   )/2017/7/1(
حررهم  اجليش العراقي من عصابات 
داعش االجرامية واثناء خروج العوائل 
انتحارية  فّجرت  املحررة  املناطق  اىل 
داعشية نفسها عىل العوائل والذي راح 
ضحيته أربعة شهداء، فيام أصيبت ابنتي 
إىل  إثرها  وتوجهنا  بالغة،  بإصابات 
أربيل ولكن مل يتم عالجها عىل الرغم 
من رصفنا ملبالغ مالية كبرية، حتى جئنا 
إىل كربالء وطرقنا  باب العتبة احلسينية 
االمام  وبربكات  هي  وهاي  املقدسة، 
يف  االن  ترقد  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى 

السالم( عىل أمل شفائها«. 

العتبة الحسينية تتبنى عالج امرأة 
موصلية بعد هروبها من داعش 

أجرى المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة، س���ماحة الش���يخ عبد 

المهدي الكربالئي زيارة خاصة لمستش���فى االمام زين العابدين )عليه الس���الم(

لالطالع على حالة المواطنة الموصلية  )أليفا أكرم( الزوجة وأالم والناجية  الوحيدة 

من انفجار االنتحارية الداعشية  الذي باغتت  الجيش العراقي  و فّجرت نفسها وسط 

جموع األهالي الفارين  من عصابات داعش في الجانب االيمن بالموصل. 
االحرار/ حسين نصر - تصوير/ حسنين الشرشاحي 
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العطاء الحسيني

اخلاصة  اإلحصائية  التقارير  كشفت 
احلسينية  للعتبة  التابع  السفري  بمستشفى 
املقدسة عن ارتفاع كبري يف عدد العمليات 
التي جيرهيا خالل هذه الفرة، حمطام بذلك 
العمليات  لعدد  املفرض  القيايس  الرقم 

املحددة شهريا. 
وقال املعاون اإلداري للمستشفى خضري 
يف  العاملة  الطبية  »ال��ك��وادر  ان  ي��اس 
مستشفى السفري حققت نسب انجاز غري 
العمليات  ونوع  عدد  صعيد  عىل  متوقعة 
التي جترهيا«. مبينا، »يف شهر متوز املايض 
 )1117( املستشفى  يف  اج���ري  فقط 
عملية جراحية، وُأنشئ مستشفى السفري 
هبدف  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من 
الفقرية  للعوائل  الطبية  اخلدمات  تقديم 
إذ  جمانية،  بصورة  العراق  يف  واملتعففة 
الكربى  فوق  عمليات  املستشفى  جيري 
تأمينهم  تعذر  بعد  العراقيني  للمرىض 
لكلف العمليات يف املستشفيات اخلاصة 
وأض��اف  ال��ع��راق.  خ��ارج  إجرائها  او 
أجريت  التي  العمليات  »معظم  خضري، 

وفوق  العظمى  بني  تباينت  املستشفى  يف 
العظمى اىل جانب العمليات التي تتطلب 

جراحة رسيعة«. 
إجراء  املستشفى  يف  »يتم  ياس،  وأوضح 
تتوفر  وال  وم��ع��ق��دة  ن����ادرة  عمليات 
عىل  ق��ادرة  ال��ع��راق  داخ��ل  مستشفيات 
السفري  مستشفى  وتتفرد  إج��راءه��ا«. 
بإجراء  العراق  يف  املستشفيات  باقي  عن 
بالكىل،  اخلاصة   )DNL(�ال عمليات 
وهي من العمليات اجلراحية بالغة التعقيد 

ويستلزم 
إج���رائ���ه���ا 
رفيعة  مهارات  متتلك  طبية  كوادر  توفر 
وأشار  متطورة.  طبية  معدات  جانب  اىل 
ان  اىل،  للمستشفى  اإلداري  امل��ع��اون 
»الدعم املتواصل من قبل العتبة احلسينية 
املتويل  وس��امح��ة  ع��ام  بشكل  امل��ق��دس��ة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الرشعي 
حتقيق  من  املستشفى  مّكن  خاص  بشكل 

هذه النتائج اإلنسانية هبذا التفوق«.
مستشفى  يف  اجلراحية  الكوادر  ونجحت 
لعدد  جتميلية  عمليات  إجراء  يف  السفري 
جانب  اىل  الشعبي  احلشد  جرحى  من 
يعانون  ملن  املعدة  قص  بعمليات  القيام 
املستشفى  ويستعني  املفرطة،  السمنة  من 
يف بعض العمليات بكوادر طبية تستقدم 
خصوصا  ال��ع��راق،  وخ��ارج  داخ��ل  من 
اجلراحيني املختصني يف عمليات كان من 

النادر القيام هبا يف املستشفيات العراقية.

 يحّطم الرقَم القياسي بعدد 
األحرار/ محمد حميد الصوافالعمليات اليومية

مستشفى )السفير(
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جممع  ويف  املقدسة  كربالء  مدينة  شهدت 
اقامة  ال��س��الم(  )عليه  ال��ش��ه��داء  سيد 
اخلاصة  الثانية  للدورة  االول  االجتامع 
بممثيل العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة 
يف العامل االسالمي، وقد جاء هذا االجتامع 
متهيدا اىل املؤمتر الدويل الثالث، والذي من 
املفرض اقامته يف العتبة الكاظمية املقدسة 
يف االشهر القليلة القادمة، من اجل توفري 
طقوس  تأدية  اثناء  للزائرين  الراحة  سبل 
عىل  احلفاظ  خالل   من  املباركة؛  الزيارة 
األجواء األمنية واخلدمية للعتبات املقدسة 
والعامل  ال��ع��راق  يف  الرشيفة  وامل���زارات 

االسالمي.
ويف هذا السياق حتدث معاون االمني العام 
العتبة  ممثل  و  والفكرية  الثقافية  للشؤون 
الشامي  افضل  السيد  املؤمتر  يف  احلسينية 
قائال: جاء االجتامع االول اخلاص بممثيل 
الرشيفة  امل���زارات  و  املقدسة  العتبات 
والذي يقام كل ثالثة اشهر هبدف مناقشة 
كربالء  بمدينة  اخلاصة   )9( رق��م  بيان 
حماور  ست  من،  يتألف  الذي  و  املقدسة 
من اصل 18، اعدت من قبل جلان خمتصة 
اجتامعية  و  امنية  ودراس��ات  بحوث  وفق 
حفظ  هبدف  املقدسة  العتبات  وضعتها 

سالمة وراحة الزائرين«. 
تم  حم��اور  ثالثة  هناك  الشامي:  واض��اف 
املقدسة،  العتبات  ممثيل  قبل  من  مناقشتها 

هلا  يتعرض  التي  اجلرائم  انواع  وتتمثل يف 
الزائر اثناء اداة الزيارة، وما هي املعاجلات 
اجل  من  املقدسة  العتبات  هبا  تقوم  التي 
اىل  اض��اف��ة  اجل��رائ��م،  ه��ذه  ع��ىل  القضاء 
العتبات  تتبعها  التي  القوانني  مناقشة 
االسالمية  البلدان  بمختلف  املقدسة 
من  واآلراء  االفكار  تبادل  يف  والسعي 
اجل ترشيع قوانني حتمي الزائرين، كذلك 
هناك اقراحات حول تشكيل جلان فرعية 
مشركة بني العتبات هبدف توسيع الرؤيا 

املستقبلية خلدمة الزائرين«.
تبادل اخلربات و االفكار

دائرة  يف  العام  املدير  معاون  حتدث  فيام 
يف  الرشيفة  وامل��زارات  املقدسة  العتبات 
قائال:  االنباري  عيل  فاضل  احلاج  العراق 
اجتامعات مهم جدا  اقامة مثل هكذا  »ان 
من  الرشيفة  وامل��زارات  املقدسة  للعتبات 
بينها  فيام  واخل��ربات  االفكار  تبادل  اجل 
دولة  بني  واالنظمة  القوانني  تنوع  بسبب 
مناقشة  تم  االجتامع  هذا  ويف  اخ��رى،  و 
جم��م��وع��ة م��ن االق���راح���ات ال��ت��ي متثل 
القانونية  اىل  اضافة  االداري���ة  اخلدمات 
التي اخذت احليز االكرب يف هذا االجتامع 
محاية  يف  وب���ارز  مهم  دور  للقانون  مل��ا 
الزائرين، وقد تم طرح جمموعة كبرية من 
هبا  تقدم  التي  والتوصيات  االقراحات 
الرشيفة  واملزارات  املقدسة  العتبات  ممثلو 
والتي هتدف مجيعها اىل تقديم سبل الراحة 
من  االطهار  االئمة  لزيارة  الوافدين  اىل 

خمتلف البلدان«.
املعصومة  فاطمة  السيدة  م��زار  ممثل  أما 
)عليها السالم( الشيخ فالحي فقال: هذا 
االجتامع االول من الدورة الثانية  اخلاص 
املقدسة واملزارات الرشيفة يف  العتبات  يف 

العطاء الحسيني

بهدف حماية الزائرين وتوفير األجواء المناسبة لهم..

األحرار/ حسنين الزكروطي - تصوير/ حسنين الشرشاحي

كربالء تحتضن االجتماع االول
 لممثلي العتبات المقدسة في العالم االسالمي
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جمموعة  تناول  والذي  االسالمية  الدول 
من املواضيع يف الفقرة التاسعة التي يدور 
خالل  طرح  الزائر،  حقوق  حول  حمورها 
االقراحات   من  جمموعة  االجتامع  هذا 
حول ما يمكن ان تقدمه العتبات املقدسة 
واخ��رى  االمنية  اجلهات  مع  بالتنسيق 
الكريم  الزائر  خدمة  سبيل  يف  االجتامعية 
املواضيع  اىل  اضافة  بأفضل صورة ممكنة، 
التي تم مناقشتها من قبل االعضاء هو ما 
خيص سكن الزائر يف الفنادق بصورة عامة 
مع توفري مكاتب خاص بشكاوى الزائرين 
يف حال كان هناك قصور من قبل صاحب 
الفندق، ومن جانب اخر كان هناك اقراح 
النشاء مكاتب استشارية قانونية وفق جلان 
واالجتامعية  القانونية  املواضيع  يف  خمتصة 
و الدينية  تكون قريبة من العتبات املقدسة 
من  الزائر  يستطيع  الرشيفة  وامل���زارات 
خالهلا تقديم شكوى يف حال تعرضه اىل 

الرسقة او التحرش اجلنيس و غريها«. 
للزائر مكانة كبرية عند اجلميع

)عليها  رقية  السيدة  م��زار  ممثل  يبني  فيام 
قائاًل:  احللباوي  نبيل  الشيخ  ال��س��الم( 
التقاء  او  االجتامع  فكرة  اصل  ان  الشك 
التي  الرشيفة  واملزارات  املقدسة  العتبات 
يترشف هبا ممثلو البلدان االسالمية بخدمة 
من  يلوذ هبم  االطهار ومن  االئمة  زائري 
تبادل  هو  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
بنتائج  اخلروج  اجل  من  والرؤى  االفكار 
مضيفًا،  للزائرين«،  العامة  املصلحة  ختدم 
للمؤمتر  اإلع���داد  ب��ص��دد  ال��ي��وم  »ن��ح��ن 
الثالث الذي من املفرض اقامته يف العتبة 
املقدسة  العتبات  بأمناء  اخلاص  الكاظمية 

و املزارات الرشيفة، البد لنا ان نشري اىل ان 
املؤمتر االول الذي اقيم قبل قرابة االربعة 
اشهر كان حموره الرئييس هو حقوق الزائر 
اما  اجلميع،  عند  وقدسية  مكانه  من  له  ملا 
املواضيع  اىل  تطرقنا  فقد  االجتامع  هذا  يف 
يف  والبحث  ال��زائ��ر  بحامية  تتعلق  التي 
ان  ينبغي  التي  االل��ي��ات  و  االج���راءات 

تتبع«. 
ان االج��ت��امع خ��رج  ب��ال��ذك��ر:  اجل��دي��ر 
ومتثلت  املهمة  التوصيات  من  بمجموعة 
أو  قانوين  مكتب  ،انشاء  التايل  النحو  عىل 
شعبة للقسم القانوين التابع لكل موقع من 
ليقدم  للمؤمتر  التابعني  األعضاء  مواقع 
للزائرين،  املجانية  القانونية  اخلدمات 
هذا  تسجيل  متابعة  يف  مهامه  وتتمثل 
السلطات  عرب  قانونيًا  مصادقته  و  املكتب 
الصيغ  استخالص  اىل  اض��اف��ة  املعنية 
القانونية  باخلدمات  املتعلقة  واألنظمة 
بلد،  أي  يف  السارية  القوانني  من  للزائر 
ال��دول��ي��ة بشأن  ال��ق��وان��ني  واس��ت��خ��الص 
العتبات  زي���ارة  بصدد  وال��ذي��ن  ال���زوار 
جمال  يف  املطروحة  تلك  السيام  املقدسة 
جلنة  تشكيل  جانب  اىل  املذهبية،  السياحة 
للزوار  القانونية  املشاكل  ومعاجلة  ملتابعة 
يف املحافظات )يف بناية املحافظة( ،كذلك 
املكتب  املناطة هبذا  املهام  إعداد و صياغة 
واإلداري��ة  القانونية  اخلدمات  اىل  بالنظر 
منشورات  وإعداد   ، البلدان  يف  املشركة 
القانونية  اخلدمات  حول  خمتلفة  بلغات 
االجتامع  مكان  وسيكون  للزوار،  املقدمة 
املقدسة  العتبات  بممثيل  اخلاص  القادم 
احلج  منظمة  بضيافة  الرشيفة  املزارات  و 

يف  أشهر،  ثالثة  بعد  االيرانية  وال��زي��ارة 
يف  يليه  ال���ذي  االج��ت��امع  سيكون  ح��ني 
العلوية  العتبة  بضيافة  االرشف  النجف 
مواضيع  اضافة  امكانية  مع  املقدسة، 
حتديد  لغرض  القادم  االجتامع  يف  أخرى 
للمؤمتر  الرئييس  املوضوع  ليكون  أحدها 
الكاظمية  العتبة  يف  سيعقد  ال��ذي  العام 
عدة  املجتمعون  اق��رح  وق��د  املقدسة، 
سيعقد  ال��ذي  الثالث  للمؤمتر  مواضيع 
ما  ومنها  املقدسة،  الكاظمية  العتبة  يف 
تأهيل  وكيفية  وتطويرها  باخلدمة  يتعلق 
للزائرين،  اخلدمات  أفضل  لتقديم  اخلَدم 
كذلك مناقشة الربامج املعرفية التي ختص 
بني  التجارب  تبادل  اىل  اضافة  الزائرين، 
يف  التوسعة  عىل  بناء  املقدسة  العتبات 
والعمرانية،  واالقتصادية  الفنية  اخلدمات 
والثقافة  اإلع��الم  من  االستفادة  كذلك 
من  بالزائر  االرتقاء  اجل  من  اإلسالمية 
وغريها،  القرآنية  املعرفية  الربامج  خالل 
تشكيل  رضورة  عىل  املجتمعون  أكد  كام 
تقسم  العتبات  بني  مشركة  فرعية  جلان 
ال��ق��رآن  ب��ح��وث  يف  خ��اص��ة  جل��ان  اىل- 
كيان  عىل  باحلفاظ  هتتم  واخ��رى  الكريم 
األرسة  اىل جانب جلنة متخصصة يف جمال 
وسائل االتصال احلديثة هبدف االستفادة 
خاصة  جلان  كذلك  الزائرين  خلدمة  منها 

باملشاريع اهلندسية والعمرانية.
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زيارة مستشفى زين العابدين
رعاية  شعبة  هبا  قامت  تفقدية  زي��ارة  يف 
من  وع���دد  واجل��رح��ى  ال��ش��ه��داء  ذوي 
عالقات  ومكتب  الطفوف  لواء  جماهدي 
العابدين  زين  ملستشفى  األكرب  عيل  لواء 
حلادث  تعرضوا  الذين  اجلرحى  لزيارة 
ارهايب جبان يف منطقة عني اجلحش اثناء 
املقدسة،  كربالء  ملدينة  باإلجازة  عودهتم 
وقال معاون مسؤول شعبة ذوي الشهداء 
ان  اخلطيب:  حيدر  السيد  واجل��رح��ى 
تضحيات  تثمن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
لقوى  ت��ص��دهي��م  يف  االب��ط��ال  اب��ن��اءه��ا 
الصعاب  كل  لتذليل  تسعى  كام  الظالم، 
تأمني  وحت��اول  ابناءها  سالمة  اجل  من 
كافة العالجات والفحوصات الرضورية 

ان  املعالج  الطبي  الكادر  بني  كام  هل��م، 
مستشفى  يف  ال��راق��دي��ن  اجل��رح��ى  كافة 
والبالغ عدد )13( بصحة  العابدين  زين 
املستشفى  ت��رك  من  ومنهم  ج��دا  جيدة 
بعد اكتسابه الشفاء وبقي يف مشفانا )8( 
عام  منها  للخروج  طريقهم  يف  جرحى 

قريب.
زيارة االعالميني اجلرحى

املجاهدين  لتضحيات  وإكرامًا  وتعظياًم 
ل���واء ع��يل االك���رب »عليه  االب��ط��ال م��ن 
شعبة  م��ن  م��ش��رك  وف��د  زار  ال��س��الم« 
وممثاًل  واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية 
عالقات  ومكتب  اخلطيب  حيدر  بالسيد 
االم��ام  ملستشفى  اخلفاجي  امح��د  اللواء 
عىل  لالطالع  السالم  عليه  العابدين  زين 

الذين  الراقدين  للجرحى  الصحية  احلالة 
ضمن  مؤخرا  اصابات  لعدة  تعرضوا 
قاطع عمليات حترير )املوصل – احلرض( 
لشعبة  التابع  احل��ريب  امل��راس��ل  ومنهم 
اثري  املقدسة  العتبة  يف  احل��ريب  اإلع��الم 
خليل  سعد  اجلريح  واملجاهد  عبود  رعد 
بليغة  إلصابات  تعرضا  اللذان  ابراهيم 
حّتدث  وقد  املقدس،  الواجب  اداء  اثناء 
املراسل اجلريح قائال: مل يثنني جرحي هذا 
عن مواصلة مسرييت اجلهادية واإلعالمية  
بل مل أزدد أال عزما وارصارا لنقل احلقيقة 
وتوثيقها حتى تطهري اخر شرب من ارض 
الوطن، ويف الوقت ذاته كّرم الوفد القادم 
التربيكات  ببعض  اجلرحى  املجاهدين 
جهودهم  مثمنني  الرشيف  الرضيح  من 
وتضحياهتم واصفيهم كام قالت املرجعية 
الدينية عنهم باأليادي الطاهرة التي مَحت 

البالد من قوى الظلم والضاللة.
زيارة مساعد آمر لواء الطفوف للجرحى 

التابعني له
ويف زيارتان تفقديتان قام هبا عضو جملس 
إدارة العتبة احلسينية املقدسة احلاج فاضل 
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شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى
 تواصل عملها بزيارة الجرحى من قوات الحشد الشعبي

لوال التضحيات الجس���يمة التي قدّمها ابطالنا من الحش���د الش���عبي 
والدماء الزكية لش���هدائنا االبرار لما تحقق النص���ر المؤزر ولما طهرت 
الب���الد من االوغاد وبالفت���وى الحكيمة حفظت الب���الد والعباد وإكراما 
لذلك س���اهمت العتبة الحسينية المقدسة بتفقد الجرحى من قواتنا 
االمنية والحش���د الش���عبي وابداء المس���اعدة له���م ولعوائلهم حتى 
يتماثلوا للش���فاء كما ان لها دورا كبيرا وبارزا برعاية عوائل الش���هداء 

وسد النقص الحاصل لهم في معونة الحياة.
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عوز ومسؤول شعبة رعاية ذوي الشهداء 
واجلرحى احلاج امحد رسول والسيد حيدر 
واملشايخ  اخلدم  السادة  وبرفقة  اخلطيب 
املقدسة  العتبة  منتسبي  من  وعدد  الكرام 
لواء  آمر  مساعد  اجلريح  املجاهد  ملنزل 
املوسوي(  رايض  )امحد  السيد  الطفوف 
الشهيد  برفقة  حل���ادث  ت��ع��رض  ال���ذي 
اإلعالمي محزة الالمي وبعض املجاهدين 
التحاقهم  اث��ن��اء  مكيشيفة  منطقة  يف 
ذوي  رّح��ب  وق��د  امل��ق��دس،  لواجبهم 
حضورهم  مثمنني  القادم  بالوفد  اجلريح 
الشهداء  عوائل  مع  وتواصلهم  القيم 
االب���رار وك��ذل��ك اجل��رح��ى م��ن احلشد 
الشعبي حيث قّلد السيد اخلطيب املجاهد 
للرضيح  التربيكات  من  ببعض  اجلريح 
التي  اجلسيمة  لتضحياته  إكراما  الرشيف 
ومن  الدينية،  املرجعية  لنداء  تلبية  قدّمها 
جرحي  قائال:  املوسوي  بني  ذلك  خالل 
به  وافتخر  وقوة  عزم  اال  يزيدين  ال  هذا 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام  بربكة  وانا 
ودعاء املرجعية الدينية للمجاهدين امتتع 
بصحة جيدة وسأعاود ملقر اللواء إلكامل 
املقاتلني  اخ��ويت  م��ع  اجلهادية  مسرييت 
زيارة  ويف  واملقدسات،  للدين  فداء  وانا 
اخرى قام هبا معاون مسؤول شعبة ذوي 
السيد حيدر اخلطيب  الشهداء واجلرحى 
وبرفقة السادة خدمة االمام احلسني »عليه 
السالم« وعدد من جماهدي لواء الطفوف 
احلسني  عبد  عيل  اجلرحيني  للمجاهدين 
اللذين  عليوي  رحيم  وامحد  الرزاق  عبد 
اإلعالمي  الشهيد  برفقة  حلادث  تعرضا 
مح���زة ال��الم��ي وك����ان ه���دف ال��زي��ارة 
وتقديم  الصحية  حالتهم  عىل  لالطمئنان 
وكذلك  هل��م  واملعنوي  امل���ادي  ال��دع��م 
التربيكات   بعض  ال��ق��ادم  ال��وف��د  منح 
عن  املجاهدان  عرّب  وقد  للمجاهدين، 
فخرمها هبذه الزيارة املباركة حمملني الوفد 
الدينية  للمرجعية  سالمهم  أمانة  القادم 
العز  لساحات  الرجوع  عىل  معاهدهيا 
التهاين  اسمى  بعثوا  وكذلك  وال��رشف 
االمنية  لقواتنا  الكبري  النرص  بمناسبة 
وّجل  ّعز  املوىل  سائلني  الشعبي  واحلشد 
الظلم  قوى  دنس  من  العراق  حيفظ  ان 

والظاللة.
صكر واالصابة الثانية تواليا

يف  املكرمة  حلي  اخرى  تفقدية  زي��ارة  يف 
لالطمئنان  االرشف  النجف  حمافظة 
املجاهد  يمر هبا  التي  الصحية  احلالة  عىل 
ابطال  اح��د  صكر  ه��اين  ك��رار  اجل��ري��ح 
الذي  السالم«  »عليه  االك��رب  عيل  ل��واء 
حتّدث  ما  حسب  الثانية  لإلصابة  تعرض 
الشعبي  احلشد  يف  ايضا  املجاهد  وال��ده 
الشيخ هاين صكر قائال: كان كرار مرصًا 
اخوته  ملؤازرة  القتال  لساحات  للذهاب 
يف اجلهاد بعد تعرضه لإلصابة االوىل اثر 
اخلالدية  منطقة  يف  هاون  قذيفة  سقوط 
مطلع عام 2016 لكن بعد متاثله للشفاء 
اصيب  حتى  وق��ات��ل  االل��ت��ح��اق  ع���اود 
للمرة الثانية ومل أَر منه اال اهّلمة والعزيمة 
وفد  ح��رض  وق��د  املستمر،  واالرصار 
الزيارة مسؤول الشعبة احلاج امحد رسول 
وبعد  اخلطيب،  حيدر  السيد  وبرفقة 
واملعيشية  الصحية  حالته  عىل  االط��الع 
اشاَد الوفد القادم باملواقف البطولية التي 
قدّمها املجاهد )كرار( وتم تسليمه بعض 
مثمنني  الرشيف  الرضيح  من  التربيكات 
الدين  نرصة  سبيل  يف  اجلسيمة  تضحياته 
الدينية  املرجعية  لنداء  وتلبية  واملقدسات 
متاثله  التواصل حتى  ذويه عىل  معاهدين 

للشفاء.
جريح يصف جرحه بانه وسام فخر

اخلطيب  السيد  زار  االط��ار  نفس  ويف 
املجاهد  منزل  اخل��دم  ال��س��ادة  وبرفقة 
منتسبي  احد  عودة  شناوة  حيدر  اجلريح 
احلسينية  العتبة  يف  احلريب  اإلعالم  شعبة 
اثناء  إلصابة  تعرض  وال��ذي  املقدسة 
املراسل  وبرفقة  املقدس  الواجب  تأديته 
احلريب اجلريح اثري رعد يف منطقة احلرض 
املوصل،  حترير  عمليات  قاطع  ضمن 
املعنوية  بالروح  القادم  الوفد  أشاَد  حيث 
التي  واإلرصار  والعزيمة  واهّلمة  العالية 
اجلراح  رغم  )حيدر(  املجاهد  يمتلكها 
بأهنا  وصفها  كام  اإلصابة  جّراء  واآلالم 
رفاقي  أم��ام  به  افتخر  وس��ام  اإل  هي  ما 
بسيط  جزء  وهذا  القيامة  يوم  يل  وذخرية 
ابطالنا  قّدمها  التي  التضحيات  ام��ام 
يف  االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد  من 
القادم  الوفد  ك��ّرم  وقد  ال��رشف،  سوح 
املجاهد اجلريح ببعض من التربيكات من 
ودواء  شفاء  له  لتكون  الرشيف  الرضيح 

اعطاها  التي  وبسالته  لشجاعته  وعنوان 
للوطن وتلبية لنداء املرجعية الدينية ضد 

كيان داعش االرهايب.
الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة  تتواصل  فيام 
جلرحى  مستمرة  ب��زي��ارات  واجل��رح��ى 
احلشد الشعبي والقوات االمنية وتفقدهم 
الصحية  حالتهم  ع��ىل  واالط��م��ئ��ن��ان 

واملعيشية.  

19

24

20
17

ب
آ



العطاء الحسيني

للزائرين  االوصياء  مدينة سيد  استقبلت 
التابعة  –بغداد(   كربالء   ( طريق  عىل 
حجاج  قوافل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
مناسك  ألداء  املتوجهني  احلرام  اهلل  بيت 
العراقية  املحافظات  خمتلف  من  احل��ج 
بينها )املوصل – دياىل – االنبار- صالح 

الدين –بغداد( .
والتقت جملة االحرار بمعاون مدير مدينة 
ثامر  )ح��ازم  الزائرين   االوص��ي��اء  سيد 
من  بتوجيه  قائاًل:  أوضح  والذي  محزة( 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
وحمافظة  االنبار  حمافظة  حجاج  استقبلنا 

دي���اىل وص���الح ال��دي��ن وامل��وص��ل وان 
االعداد التي تدخل الينا حوايل ) 750( 
بتقديم  وبارشنا  اليوم  م��دار  عىل  ح��اج 
وجبات  تقديم  تّم  حيث  هلم  اخلدمات 
الصحي  املركز  وج��ود  وكذلك  اطعام 
لتقديم اخلدمات الصحية وكذلك توفري 
ومفروشة  مكيفة  بقاعات  هلم  املبيت 

وجمهزة.
امحد  »اللواء  كربالء  قائد رشطة  قال  فيام 
قيادة رشطة  ان   : زويني« ملجلة االحرار 
امنية  خطة  وضعت  املقدسة  ك��رب��الء 
الفرات  عمليات  قيادة  مع   وبالتنسيق 
اهلل  بيت  حجاج  ومحاية  لتامني  االوسط  

استالمهم  نقطة  من  العام  هل��ذا  احل��رام 
بابل  ملحافظة  االداري����ة  احل���دود  م��ن 
اسكاهنم  وحلني  بغداد  وحمور  والنجف 
احلسينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  يف 
املقدسة حلني وصوهلم اىل نقطة االستالم 
قوات  بقيادة  عرعر،  بمنفذ  والتسليم 
»لدينا  مبينًا  االحتادية،  والرشطة  احلدود 
مؤمنة  احلجيج  ف��رة  طيلة  مرابطة  ق��وة 
اجليش  طريان  وكذلك  ارضية  بقطعات 
العراقي ومرابطات عىل الطرق وناقالت 
الطرق  هذه  فحص  ويتم  املحاور  لكل 
يوميا قبل مغادرة احلجاج ملدن الزائرين«.

تعدُّ حمافظة الديوانية وبحسب إحصاءات 
وزارة العدل من بني املحافظات املتصدرة 

بعدد حاالت الطالق بالنسبة للزواج.
يف  االرسي  االرش����اد  م��رك��ز  دأب  ل��ذا 
احلسينية  للعتبة  التابع  الديوانية  حمافظة 
قبل  من  معدة  برامج  إقامة  عىل  املقدسة 
خمتصني  للحد من هذه الظاهرة التي هتدد 
االرسة واملجتمع وكان من ضمنها دورة 
الزواج واملتزوجات  املقبالت عىل  تأهيل 
األوىل  وتعترب  املركز  اقامها  والتي  حديثا 

من نوعها يف حمافظة الديوانية.
النفس  علم  يف  حم��ارضات  ضمت  وق��د 
والطب البرشي  والفقه والتنمية البرشية 

العتبة الحسينية تستقبل مئات الحجاج من مختلف المحافظات
ي 
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االرشاد االسري يقيم  ُأولى دوراته في تأهيل المقبالت على الزواج 
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العطاء الحسيني

تواصل وحدة املرايا  يف  قسم الصيانة التابع 
مرشوع  انجاز  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
مجعت  مزججة  فنية  وزخ����ارف  ن��ق��وش 
احلسيني  احل��رم  يف  واحل��داث��ة  االصالة  بني 
واألروق����ة امل��رشف��ة.. وق��ال احل��اج كريم 
العتبة  يف  الصيانة  قسم  مسؤول  االنباري 
احلسينية: »تم انجاز )98%( من اعامل اعادة 
والتي  القبلة  لباب  املرايا  تزجيج  و  تأهيل 
االبيض  اللون  مرايا  مر   )365  ( ل�  تصل 
و)109( مر الوان و )474( مر فقط رواق 
القبلة«، مبينا »بلغ عدد التزجيج األروقة من 
رواق الشيخ حبيب اىل رواق العلامء اكثر من 

)5( مليون قطعة مرايا«. 
وأوضح األنباري، ان »املرايا املستخدمة يف 

تتحمل  عالية  بمواصفات  التزجيج  أعامل 
واحل���رارة  كالضغط  املختلفة  ال��ع��وام��ل 
املناشئ  أرقى  من  مستوردة  وهي  والربودة 
إلنجاز  جاٍر  »العمل  ان  مضيفًا  العاملية«، 
للمراحل  وصل  حيث  القبلة  باب  رواق 
األخرية من انجازه وشارك فيه جمموعة من 

املختصني من فنّي قسم الصيانة«. 
قد  السابقة  »املرايا  ان  إىل  األنباري  ولفت 
السنوات  من  طويلة  عقود  عليها  مضت 
طريقة  ع��ن  ن��اه��ي��َك  اغلبها  هت��ال��ك  وق��د 
مقرنصات  عمل  وهي  جدا  القديمة  العمل 
وديكورات من اجلبس عىل حزم من العضود 
)الكالبتوس(  اشجار  من  املقتطعة  اخلشبية 
احل��رم  ب��ج��دران  مثبتة  ب��ح��امالت  ت��وص��ل 

هتالكت  قد  العضود  وهذه  احلبال  بواسطة 
وهناك  االرضة،  حرشة  بفعل  االخرى  هي 
تصدعات وشقوق كثرية يف املناطق العلوية 

مما اضطرنا للقيام باألعامل اجلديدة«.
الزجاج  فيام بني عيل جاسم مسؤول وحدة 
متباينة  املرايا  وأشكال  نقوش  ان  واملرايا 
واخلط  السليمية  منها  واألل��وان  األحجام 
أل��وان  فيها  ونستخدم  النباتية  والنقوش 
والربونزي  كاألبيض  الزجاج  من  متعددة 
واألص��ف��ر واألمح���ر وال��ن��ح��ايس ووأع��امل 
تزجيج القبة الكبرية لرضيح اإلمام احلسني 
ن��ادرة  فنية  »لوحة  ستشكل  السالم  عليه 
فريدة  وستكون  وصف  أي  تفوق  ونفيسة 

عىل مستوى مجيع األرضحة يف العامل«.

انجاز 98% من تزجيج ضريح االمام الحسين )عليه السالم(

الشهادات  محلة  من  متخصصون  القاها 
البرشية،  التنمية  يف  وم��درب��ون  العليا 
النفيس  التأهيل  يف  موضوعات  تناولت 
ال��زواج  ع��ىل  للمقبالت  واالج��ت��امع��ي 
يف  وموضوعات  حديثا،  واملتزوجات 
الطبي  البرشي من أمهها الفحص  الطب 
بناء ارسة سليمة  الزواج وأمهيته يف   قبل 
عىل  اكدت  فقهية  وموضوعات  صحيا، 

حقوق الزوجني يف اإلسالم.
فيصل،  عباس  هدى  الدكتورة  وقالت 
املركز  عمل  خطة  »ضمن  املركز:  مديرة 
اقمنا هذه الدورة التي هتدف يف األساس 

اىل احلّد من املشاكل االرسية التي سجلت 
اعىل مستوياهتا يف السنة األوىل من الزواج 
فهم  وعدم  ونفسية،  اجتامعية  السباب 
دور الزوجني جتاه بعضهام، وكان اهلدف 

من الدورة الوقاية من هذه املشاكل«.
اختيار  عىل  »حرصنا  قائلة:  وأضافت 
واخل��ربة  الكفاءة  ذوي  من  املحارضين 
األهداف  لتحقق  ختصصاهتم  جماالت  يف 
األوىل  تعترب  التي  الدورة،  هلذه  املنشودة 

من نوعها يف حمافظة الديوانية«.
ال��دورة  يف  املشاركات  اح��دى  وحتدثت 
املركز  يف  العاملني  جهود  »نشكر  قائلة: 

وكذلك  وت��ط��وي��ره��ا  ب��امل��رأة  ل��اله��ت��امم 
فيها  طرحت  حيث  الدورة،  هذه  القامة 
من  احلد  شأهنا  من  متنوعة،  موضوعات 
مثل  ال��زواج  بعد  تواجهنا  التي  املشاكل 
كيف  وتعلمنا  وأهله  الزوج  مع  املشاكل 
واجباتنا  وكذلك  املشاكل  ه��ذه  نتالىف 
الرشعية جتاه ازواجنا، ورضورة الفحص 
التشوهات  لتنجب  ال��زواج  قبل  الطبي 

اخللقية والعقلية لالطفال«.
شهادات  املركز  إدارة  وّزعت  اخلتام  ويف 

ورة. عىل املشاركات يف الدَّ
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فرح سمير قطان

ْع����َاُم����َه����ا اأَ ���ْت  �������صَ ُن���كِّ اْل������َع������َوالمِ   َّ ممِ

����ٍد ����مَّ ُمَ اآلمِ  ����ْل����ممِ  عمِ �����ُر  َب�����اقمِ اأْل������َي������ْوَم 

��همِ ��َح��َي��اتمِ بمِ اْلأََذْى  ���ْى  َق���ا����صَ َوَل����َط����اَلَ����ا 

��همِ ��َي��ائمِ ��َط��ْم�����سمِ ���صمِ ��ٍد لمِ ����ْن َح�����صَ َك�������اُدْوُه ممِ

ُح����ْرَم����ٍة ������ْن  ممِ َل������ُه  َك������ْم  اأَْك����������َرُ  اأهلُل 

َل��ْي��َت��َه��ا ��ْج��نمِ َط�����ْورًا  ْ ال�����صِّ ��َه��ا يفمِ بمِ ��ْى  اأَْم�����صَ

َم��ا لِّ  ال������ذُّ َم����َق����اممِ   ْ يفمِ َط�������ْورًا  �����ْي�����َم  َواأُقمِ

��ًا ق��اتمِ ��ّم��ًا  ���صَ ���ْرجمِ  ال�������صَّ  ْ َل����ُه يفمِ اأَْه�������َدْت 

���َدى اْل���عمِ َب���َل���َغ  اإمِْذ  ْي����همِ  اأَْف����دمِ �����ْي  َوبمِ ���ْي  ���اأَبمِ بمِ

ُب ��َق��اممِ ُي���َج���اذمِ َف���َغ���َدا َع���َل���ْى ُف���ُر����سمِ ال�����صَّ

َف���ْق���ُدُه مِ  اْل����َع����َوالمِ  ْ َم����ْن يفمِ ��َج��ا  ���صَ َوَل���َق���ْد 

���اُم���َه���ا ����ْى اأَيَّ �����صَ ��ْب��غمِ اْلأَ ����ْن ���صمِ ����َودَّ ممِ َوا�����صْ

����لَّ اْل����ُق����ُل����ْوبمِ َط��َغ��اُم��َه��ا ���َف���ْت غمِ ���ْن���ُه ����صَ ممِ

���َئ���اُم���َه���ا لمِ �������َراممِ  اْل�������كمِ  ْ يفمِ �����َم  �����كَّ َتَ َّ������ا  َل

��َواُم��َه��ا ْي����َن����ةمِ اأَْزَع����َج����ْت����ُه ���صَ َوَع������ْن اْلَ����دمِ

��اُم��َه��ا �����صَ ��يَّ همِ ��بمِ ال��نَّ َه���َت���َك  َق���ْد  ��اممِ  ال�����صَّ  ْ يفمِ

���اْل���َب���َا اأَْق���َواُم���َه���ا ����َل بمِ ���اَخ���ْت َوُع����ْوجمِ ����صَ

����َع َه���اُم���َه���ا �����َف�����اةمِ َوَق�������ْد َت����َرفَّ َب������ْ�َ اْلُ

َغ������ْدرًا َوَه�����ْل َي��ْخ��َف��ى َع��َل��ْي��همِ َم���َراُم���َه���ا؟

��َم��اُم��َه��ا �����رَّ ���صمِ �������همِ اأَ������صَ ����ْي����همِ اْلُ����َن����ى َوبمِ فمِ

��َق��اُم��َه��ا ���صمِ �����َواُه  قمِ اأَْوَه������ْت  اإمِْذ  اْلأَْن���َف���ا����سَ 

��ْت اأَْع���َاُم���َه���ا �����صَ ْي���َع���ةمِ ُن��كِّ ���رمِ ������ْن ال�������صَّ َوممِ

بمناسبة شهادة اإلمام الباقر
َكاُدْوُه ِمْن َحَسٍد ِلَطْمِس ِضَياِئِه             

األدبية

ّسر الحياة 
أعيش يف نجمة ..

ي��وٌم تلم��ع وت��يضء .. وي��وٌم تذهب 
وتنطفئ ..

حني تلمع..
أن��ا أبتس��م .. وه��و يبتس��م .. ونحن 

نبتسم .. 
و حني تيضء ..

كلن��ا نخ��اف م��ن أن تذه��ب يف ي��وٍم 
وتنحرس..

و حنَي ذهبت ..
أدركُت ما معنى الفراق .. 

و حني انطفأت ..
علمت ما معنى الظالم .. 

...
نعيش يف كوٍن متقلب األحوال .. 

و يف كل حاٍل .. أنا خائفة .. 
إن ح��دث يشء .. س��وف أخ��اف من 

احلارض ..
و إن حرض .. أتذك��ر ما مىض وأحترّسُ 

و أفتقر .
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اني  اشعر  فيك  حسين..  يا 
وراشمخ نحو السماء

اش
ر ع

يد
ح

ال�صماء،  نحو  خملدة،  يديك  من  براحة  دائما  تنه�صني 
ي�صيء  والقدر  مهدك  �صروق  منذ  الزائر  اأيها  قائا: 
والوجع  ال  بلغة  داخ��ل��ك  يف  لتتاأمل  نحوي  م�صريك 
لي�صنع  هلك  ال���ذي  ال��وح��ي��د  الن�����ص��ان  ان��ن��ي  وال����زع، 
وال�صهادة  الوت،  على  النت�صار  ابتغاء  و�صحى  احلرية، 
ت�صلقت احلياة يف �صبيلي ويف �صبيلك، منذ يوم الطفوف..

�صبيلك  يف  والنّية  يحييني،  دائما  ذكرك  �صيدي،  قلت: 
ويعرفني  احلياة،  مرارة  يل  يع�ّصل  الذي  العذب  الكنف 
جوارك  يف  اأك��ون  الن�صان..وح�  وان��ت  ان�صان،  باأنني 
ج��ل��دي،  م�����ص��ام��ات  ويتخلل  وج����ودك،  ع��ط��ر  اتنف�س 
ارك��ان  م��ن  رك��ن  ك��ل  يف  عنك  بالبحث  ع��ي��وين  ف��ت��ب��داأ 
با  القلوب  يف  ي��درج  الدعاء  وكاأنك  �صريحك،فاأراك 
زيارتك  ح��روف  وكل  حولك،  يطوف  من  يبارك  ه��دف، 
والنف�س  الروح  ال�صدور، وكل معانيها تا�صر  تتوهج يف 

والكيان، فينطلق الع�صق من العقل..
فاأنك �صوف  – وال  ال�صدق  – كل  اأكون �صادقا  ان  ارجو 
تبعدين عنك من قبل ان يبداأ انطاق الع�صق من القلب...

عن  البحث  و�صاأوا�صل  يوم،  كل  معك  العهد  �صاأجدد  لذا 
زمنا  مينحني  ان  اهلل  واأ�صاأل  بها،  اخاطبك  جديدة  لغة 
بال�صمري  اأ�صل اىل درجة خادمك  وعمرا جديدا، حتى 
والعقل والقلب والرادة، وكل مقايي�س الطاعة والولء، 

والنتماء ، والعقيدة .. 
و�صاألتها   ، العيون  حديث  ل�صت  اأنا   ، النور  ايها   ، �صيدي 
..؟  هج�  اخر  ان�صان  يّف  ترى  ام  ..؟  تراين  هل  عنك. 
الذي ُيطمئن قلبي انني ا�صعر يف مرابك القد�س انني 
 ، متوهجة  بدموع  اليك  واأتو�صل   ، ال�صماء  نحو  ا�صمخ 
معك... وينتهي  بك  يبداأ  عمرا  متنحني  ان  مرقة، 

بخدمتك،  و�صاأجهر  الوقت،  كل  فيه  معك  اك��ون  عمرا 
واأهجر �صعفي.

اياد حنين الياسري

م���ع���ززة ع�������ادت  ق�����د  ال���رب���ي���ع����  ام 

م��راب��ع��ن��ا اأح����ل����ى  ي����ا  ال���رب���ي���ع����  ام 

ك��م ق��د ���ص��رب��ت��ي ك���وؤو����س ال����ذل ُم��رع��ة

م���رح���م���ةٍ  دون  ل�����ص��ب��اب  ق���ّت���ل���وا  ك����م 

م�����ص��خ��رة اهلل  ك���ت���اب  ي���ح���م���ل���ون  ه����م 

����ص���ف���ٍه م�����ن  اهلل  ع����ب����اد  ي����ك����ف����رون 

ه��دى اأي  ال�����ص����ام  ع���ن  ي���ع���رف���ون  ل 

رزي��������ة ح�����ل ب����ال�����ص����ام ����ص���ره���م���وا

منطقهم ال��ت��ك��ف��ري  ����ص���وى  ي��ع��رف��ون  ل 

ف���ه���م ����ص���ن���ائ���ع ا����ص���رائ���ي���ل ت��دف��ع��ه��م

ف��ك��م ���ص��ب��اٌب ل��ن��ا راح�����وا ب��ح��ق��ده��م��وا

ه������ذي ج���ح���اف���ل���ن���ا ج�������اءت ُم���ل���ب���ي���ة ً

واندفعوا والم��وال  النف�س  ارخ�صوا  قد 

مي�����ص��ون وال�����وت مي�����ص��ي ط���وع ام��ره��م��وا

�صطروا قد  الف��ذاذ  والتادية  الي�س 

ام�����ا م���ك���اف���ح���ة الره���������اب ���ص��ول��ت��ه��م

ه��زائ��م��ه��م يف  ����ص���ري���ع���ًا  ردَّ  وال���������رُد 

وق������وة ال�����و ت���رم���ي ف���وق���ه���م ح��م��م��ًا

واحل�����ص��د مي�����ص��ي وم���ل���ك ال�����وت ي��ت��ب��ع��ُه

حل�����ص��ن م���وط���ن���ه���ا وال���������ص����ُر م��ن��دح��ُر

ل��ه��ف��ي ع��ل��ي��ك ع����اك ال���ب���و����ُس وال���ك���دُر

وه�����ل ل��ب��ن��ي��ك م����ن ُع�������ذٍر ف��ي��ع��ت��ذروا

ك��م ُح����رة رج��م��وا ك��م راأ�����س ق��د ب��روا

فجروا وك��م  خ��ان��وا  ك��م  ال�صريعة  با�صم 

ظ��ف��روا ب���ه  ان  ����ص���غ���ريًا  ي���رح���م���ون  ل 

حل���ى ً ط�����وال واث��������واُب ل��ه��م ق�����ص��روا

ع���ن و���ص��ف��ه��ا ت��ع��ج��ُز الق�����اُم وال�����ص��وُر

ك��ف��روا ق��د  ���ص��ذاذ  �صرعهم  يف  وال��ن��ا���ُس 

ي�صتعُر ال��ن��ا���س  ب����  احل��ق��د  ل��ي��ج��ع��ل��وا 

ت�صطُر الآه������اتمِ  ع��ل��ى  ال��ث��ك��اىل  ت��ل��ك 

ام����ا ال����ف����داء وام�����ا ال��ن�����ص��ر وال��ظ��ف��ُر

خ������َوُر ول  خ�������وٌف  ل  ال����ن����ي����ةمِ  ن���ح���و 

واحل��ج��ُر والن����ه����اُر  الر������سُ  فت�صحك 

نفتخُر ال���ده���ُر  ح��ي��ي��ن��ا  م���ا  ب���ه  ن�����ص��رًا 

زاأروا ان  ال���غ���اب  ل���ي���وث  ال���ل���ي���وث  ه���م 

ف�����ص��اروا ب��� ال��رب��ى ج���رذان ق��د ُذع���روا

ت��ن��ف��ج��ُر ك���ال���رك���ان  الر������س  دك����ت  ان 

ي���ذُر ول  ُي��ب��ق��ي  ل  ال��ك��ري��ه��ة مِ  ع��ن��د 

األدبية

وعادت ام الربيعين
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الغشُّ التربوي في المدارس 
ظاهرة تتسع قاعدتها بين الطلبة.. 

والتربية والتعليم أداة رخوة في السيطرة عليها
الكثير منا يتسأل ما سبب انتشار ظاهر الغش بشكل كبير في الفترة االخيرة ؟ 

وهل لألساتذة او المعلمين دورًا في انتشاره ؟ وما هي المبررات التي وضعها الطالب 
الستخدام هذه الظاهرة ؟ وهل للتطور االلكتروني دورا بذلك ؟ ومن هي الجهات 

المسؤولة عن انتشاره ؟ وما هو رأي الشرع ؟  و ما الذي سيحدث للمجتمع بالمستقبل في 
حال استمراره ؟ و ما هي الضوابط او الشروط الواجب توافرها للحد من هذه الظاهرة؟ 

ومن خالل ذلك يمكن الوصول لتوعية وتثقيف الطالب للسعي و المثابرة في الحصول على 
درجات النجاح من خالل احترام الوقت واعطاء العلم مكانته في المجتمع، يضاف لها توعية 
الطلبة بشكل مستمر من قبل خطباء المنابر، وكذلك الدور الكبير لوسائل االتصال االخرى 

بالتحذير من هذه الظاهرة لما لها من اضرار سلبية على المجتمع و الفرد في أن واحد.

إلرضاء االسرة او الوصول الى غاياتهم بتحقيق نتائج متميزة قدر االمكان البعض من الطلبة يستخدم ظاهرة الغش

ـ الدعمي: الجهات الرقابية تتحمل الجزء االكبر في انتشار وسائل الغش

ـ االسدي: الغش ظاهرة غير اخالقية وتعارض القيم الدينية واالجتماعية

الأحرار/ ح�صن� الزكروطي
ت�صوير/ احمد القري�صي
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ارضاء االسرة
الطلبة  من  جمموعة  ترى  السياق  هذا  ويف 
جتعل  التي  االسباب  من  ان  والطالبات: 
الطالب يتجه اىل اسلوب الغش هو حماولة 
حال  يف  منهم  اخل��وف  او  االه��ل  ارض��اء 
حصوهلم عىل درجات متدنية  او اليأس يف 
الوصول اىل املستويات التي يطالب هبا من 
استخدام  اىل  يضطر  وبالتايل   , االرسة  قبل 
اىل  للوصول  اسهل  بأهنا  ي��رى  اساليب 
قد  التي  العواقب  عن  النظر  بغض  غايته 
تسببها هذه الظاهرة باملستقبل، اضافة اىل 
يف  الطالب  عىل  االرسي��ة  الرقابة  ضعف 
خالل  من  الكبري  الكروين  التطور  ظل 
اكثر  يعترب  ال��ذي  االجتامعي  التواصل 
العنارص التي جتذب الطلبة للهو واالبتعاد 

عن واجباهتم الدراسية.
عوامل سلبية

الرياضيات  م��ادة  يف  االستاذ  حتدث  فيام 
ورئيس  للبنني  سعيد  بن  عثامن  ثانوية  يف 
ال��س��الم(  احلسني)عليه  االم���ام  م��رك��ز 
حممد  غسان  والتعليم  للتنمية  اخل��ريي 
اخلفاجي قائال: ان فقدان االمل باحلصول 
مع  االمتحانات  يف  عالية  درج��ات  عىل 
جتاوز  يف  الطالب  ل��دى  االرادة  ضعف 
هي  تواجهه  التي  االجتامعية  املعوقات 
بعض  جتعل  التي  الرئيسية  االسباب  من 
مع  الغش  اسلوب  اىل  يتجهون  الطلبة 
جيب  التي  الفرعية  احلاالت  بعض  وجود 
السقف  ضيق  منها  باحلسبان  تأخذ  ان 
الزمني بسبب كثرة العطل الرسمية خاصة 
الزائرين  تستقبل  التي  املحافظات  يف 
او  املعلم  يضطر  وبالتايل  العام  مدار  عىل 
رشح  او  امل��واد  بعض  خيترص  ان  االستاذ 
املوضوع بشكل رسيع من اجل اهناء املادة 
الدراسية املطالب هبا يف الوقت املحدد، و 
العبء  تتحمل  والتعليم  الربية  وزارة  ان 
امل��ج��ال خ��اص��ة يف ظل  االك���رب يف ه��ذا 
التخبطات احلاصلة يف اغلب املدارس من 
ناحية االدارة و التنظيم حيث يوجد يف كل 
غرفة دراسية )صف( ما يقارب االربعني 
االحيان  بعض  يف  يولد  قد  هذا  و  طالب 

صعوبة ايصال املعلومات اىل مجيع الطلبة 
اغلب  ان  ن��رى  ل��ذا   ، االس��ت��اذ  قبل  م��ن 
الطلبة اصبحوا يتجهون اىل وسائل اخرى  
تكون  كأن  النجاح  درجة  عىل  للحصول 
الغش،  او  اخلصويص  التدريس  اجتاه  يف 
اليه  ينتمي  الذي  االرسي  اجلو  اىل  اضافة 
اجواء   يف  يعيش  كان  اذا  خاصة  الطالب 
االبوين  قبل  من  النفسية  الضغوطات 
فيصح  اهلدف االسايس لدى الطالب هو 

ارضاء االهل فقط.
كيفية الحد من هذه الظاهرة

املتعلق  املستقبيل  التخطيط  تطوير  رضورة 
باملناهج الدراسية  اىل جانب فتح دورات 
لكي  باملدرسني  خاصة  نفسية  تدريبية 
يتسنى هلم فهم احلالة االجتامعية و النفسية 
التي يمر هبا الطالب، واجياد طرق حديثة 
الدراسية  املعلومات  ايصال  من  متكنهم 
تقليل  اىل  اضافة  اسهل،  بشكل  للطالب 
دراسية)صف(  غرفة  كل  يف  الطلبة  عدد 
لكي يتسنى للطالب فهم الدروس بشكل 
اليوم  يف  الدروس  عدد  تنسيق  مع  اوسع 
الذي  الصيف  فصل  يف  خاصة  الواحد 
بشكل  احل��رارة  درج��ات  بارتفاع  يعرف 

كبري.
الغش والشريعة االسالمية

االسدي  عامد  الشيخ  حتدث  جهته  ومن 
من قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية 
االم��ور  م��ن  الغش  ان  ق��ائ��اًل:  املقدسة 
من  هو  و  االسالمية  الرشيعة  يف  املحرمة 
بغض  االخالقية  غري  القبيحة  املظاهر 
اجتامعية،  او  دينية  قيمة  يمثل  كونه  النظر 
تعريفه هو إراءة اليش عىل خالف واقعه، 
وقد استعمل الغش يف املعامالت التجارية 
امور  يف  التجارية  وغري  والشارع  البيع  يف 
عدة  كام هو احلال يف القاعات االمتحانية، 
من  الكثري  يف  صاحبه  ُذّم  ق��د  الغش  و 
ال��رس��ول حممد  ال���واردة عن  االح��ادي��ث 
)ليس  قال:  حيث   ) وال��هِ عليه  اهلل  )صىل 
اخر  حديث  ويف  مسلم(،  غش  من  منا 
يقول الرسول االكرم: )من غش املسلمني 

حرشه اهلل مع اليهود(، فاإلنسان

تكلبف الدعمي

غسان محمد عباس

فالح حسن
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يف  مبتغاه  اىل  الوصول  يف  يعجز  عندما 
بعض احلاالت نجده يتجه اىل االساليب 
امللتوية غري قانونية مثلام حيصل االن مع 
بعض طلبة العلم يف املدارس، خاصة ان 
زماننا  يف  العلم  اىل  ينظر  اصبح  االنسان 
هذا عىل انه مكسب جتاري او حمصل مايل 
بإمكانه ان يرتقي من خالله يف املجتمع ، 
اية صلة بالعلم  وهي باحلقيقة ليست هلا 
عىل  احل��ص��ول  ليس  منها  اهل���دف  الن 
تفيد  ان  يمكن  التي  العلمية  املفردات 

املجتمع يف املستقبل.
الحد من هذه الظاهرة

من  تدخل  الغش  مسألة  يف  احللول  ان 
حماربة  هو  منها  االول  مستويني،  خالل 
فهو  الثاين  ،اما  الظاهرة  هذه  مقتضيات 
الرقابة  وض��ع  خ��الل  من  املوانع  اجي��اد 
حيدث  كام  هلا  تروج  التي  االس��واق  عىل 
خالل  من  الضعيفة  النفوس  بعض  عند 
االل��ك��رون��ي��ة  االج��ه��زة  اىل  ال��روي��ج 
)السامعة( من جهة و تشديد الرقابة من 
قبل االساتذة عىل الطلبة اثناء االمتحانات 
من جهة اخرى اىل جانب  تربية االوالد 
عىل  احلصول  يف  املثابرة  و  السعي  عىل 
درجة النجاح مع احرام الوقت و اعطاء 
ناحية  من  اما  املجتمع،  يف  مكانته  العلم 
ان يكون هناك توازن بني  الوزارة فالبد 
النمو  مع  وضعتها  التي  الدراسية  املادة 
رضورة  مع  للطالب  العلمي  و  الفكري 
الوزارة  خالهلا  من  تنظم  قوانني  ترشيع 
و  الطالب  اجتاه  ووظائفه  االستاذ  عمل 

بالعكس
اسباب انتشار ظاهرة الغش

القانونية  الشبعة  وبدوره حتدث مسؤول 
فالح  كربالء  حمافظة  تربية  مديرية  يف 
الغش  عملية  ان  قائال:  عسكر  حسني 
بعيد ولكن يف اآلونة  منذ زمن  موجودة 
بحيث  كبري  بشكل  تفاقمت  االخ��رية 
عىل  االلكرونية  املواقع  بعض  اصبحت 
هلذه  تروج  االجتامعي  لتواصل  برامج 
والسبب  ومغري  مبارش  بشكل  الظاهرة 
االلكرونية  الوسائل  كثرة  اىل  يعود 
وسهولة الوصول اليها من قبل اجلميع، 

بام يف ذلك االستخدام السلبي هلا من قبل 
الرقابة االرسية  الطالب، اضافة لضعف 
مع وجود اماكن تبعد الطالب عن اجواء 
و  الكازينوهات  او  ك�املقاهي  الدراسة 

قاعات البلياردو وغريها.   
اجراءات قانونية

الربية  وزارة  وضعتها  اج��راءات  هناك 
من  للحد  النهائية  االم��ت��ح��ان��ات  يف 
ظاهرة الغش ومنها زيادة عدد االساتذة 
السؤولني عن الرقابة يف قاعات االمتحان 
التشويش يف حال  اجهزة  لوجود  اضافة 
خارج  شخص  بني  تواصل  هناك  كان 
يف  املوجودين  الطالب  احد  مع  القاعة 
القاعة االمتحانية كذلك وجود كامريات 
مراقبة تساعد االساتذة عىل كشف الطلبة 

الذين يامرسون الغش يف االمتحانات.
الحد من هذه الظاهرة

من  الطالب  لدى  الوعي  زيادة  رضورة 
اولياء  مع  امل��دارس  ادارة  اجتامع  خالل 
االم���ور ب��ني ف��رة واخ���رى، اض��اف��ة اىل  
االساتذة  قبل  من  املستمرة  التوجيهات 
الدراسية  امل��واد  يف  االجتهاد  ب��رضورة 

مبتغاهم  و  اه��داف��ه��م  اىل  ل��ل��وص��ول 
قانونية  غري  وسائل  اىل  اللجوء  دون 
ومرفوضة، اضافة اىل التوجيه والتحذير 
املنابر  خطباء  خالل  من  للطلبة  املستمر 
للغش  ملا  االخرى  االتصالية  والوسائل 
من ارضار سلبية عىل املجتمع و الفرد يف 

أن واحد.
انتشار الغش االلكتروني

مديرية  يف  االمتحانات  مدير  وحت��دث 
تكليف  االستاذ  كربالء  حمافظة  تربية 
الغش  م��وض��وع  ان  ق��ائ��ال:  ال��دع��م��ي 
االلكروين الذي ظهر يف اآلونة االخرية 
سّبب الكثري من املشاكل للربية و الوزارة 
يف  يوجد  ذلك  خالل  ومن  عام،  بشكل 
 )132( رقم   قانون  الربية  وزارة  نظام 
اذاع  او  افشى  لعام 1996 جيرم كل من 
او رسب او ساعد عىل هنج هذه الظاهرة 
اخلطرية سيام اذا كان ضمن املؤمتنني عىل 

اسئلة االمتحانات او غريهم.
جرائم مخلة بالشرف

عدة  تضمن   )132( املرقم  والقانون 
فقرات عىل النحو التايل)يعاقب باحلبس 
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او  السنة كل من رسب  تقل عن  ال  مدة 
غري  بصورة  ت��داول  او  اذاع  او  افشى 
املدرسية  االمتحانات  اسئلة  مرشوعة 
العامة،  االمتحانات  اسئلة  او  النهائية 
عىل  تزيد  ال  مدة  السجن  عقوبة  تكون 
اجلرمة  مرتكب  ك��ان  اذا  سنوات  سبع 
واضعي  او  االمتحانات  جلان  يف  عضوا 
احلفاظ  او  بنقلها  مكلف  او  اسئلتها 
ترمجتها،  او  تغليفها  او  هتيئتها  او  عليها 
تزيد  ال  م��دة  احلبس  العقوبة  وت��ك��ون 
املنصوص  اجلريمة  كانت  اذا  السنة  عن 
البند  الفقرتني )1،2(  من هذا  عليها يف 
يعاقب  امهال،  او  تقصري  عن  نشأت  قد 
تزيد  ال  و  سنة  عن  تقل  ال  مدة  باحلبس 
عىل  ساعد  من  كل  سنوات  ثالث  عىل 
النهائية  املدرسية  االمتحانات  يف  الغش 
هبا،  القيام  هل  او  العامة  االمتحانات  او 
ال ترسي احكام الفقرة )1( من هذا البند 
يف  الغش  يرتكبون  الذين  الطالب  عىل 
داخل القاعة االمتحانية، يعاقب بالسجن 
من  كل  سنوات  سبع  عىل  تزيد  ال  مدة 
تالعب بالدفاتر او االوراق املستخدمة يف 
االجابة عىل اسئلة االمتحانات املدرسية 
بالسجالت  او  العامة  االمتحانات  و 
ك�تبديل  بدرجاهتا،  اخلاصة  املدرسية 
الكتابة فيها او سحب اوراق  او  اغلفتها 
حتريف  او  فيها  اوراق  اضافة  او  منها 
اجلرائم  تعترب  استبداهلا،  او  درج��اهت��ا 

القرار جرائم  املنصوص عليها يف  املعنية 
خملة بالرشف، ينفذ هذا القرار من تاريخ 

نرشة يف اجلريدة الرسمية(.
ازدهار ظاهرة الغش وتطورها

يف املايض كان الغش يستخدم من خالل 
القصاصات الورقية التداول بني الطالب 
من  املسؤولية  كانت  لذا  االمتحان  اثناء 
سهولة  خالل  من  افضل  املراقبني  قبل 
السيطرة عىل الطلبة و منعهم عن الغش 
من  الرغم  وعىل  احلارض  الوقت  يف  اما 
وجود اجهزة حديثة نستطيع من خالهلا 
كشف تشويش الوسائل التي يستخدمها 
الطالب والكشف عنها ولكن مع شديد 
االسف ظهرت طرق اخرى من يصعب 
داخل  عمليات  كإجراء  عليها  السيطرة 
صغرية  سامعات  ادخال  اجل  من  االذن 
التواصل  اجل  من  استخدمت  احلجم 
ايصال  حياول  الذي  االخر  الطرف  مع 

املعلومات هلم عن طريق تلك االجهزة.
مطالبات مشروعة

و  الدينية  التوعية  زيادة  برضورة  نطالب 
اضافة  اخلطباء  منابر  خالل  من  الفكرية 
بام  والطبية  الرقابية   اجلهات  تكاتف  اىل 
يف ذلك القانونية مع وزارة الربية للحد 
من هذه الظاهرة التي يف حالة استمرارها 
مؤثرة  نتائجها  ستكون  النحو  هذا  عىل 
عىل املجتمع العراقي بشكل عام، وبرأيي 
اجلهات  استطاعت  حالة  يف  الشخيص 

الرقابية ان تقف امام اجلهات املمولة هلذا 
االجهزة ووضع عقوبات قاسية بحقهم 
بامكننا السيطرة والقضاء للحد من هذه 

الظاهرة.
التنسيق بين المناهج 

الدراسية و نفسية الطالب
اسس  يمكن وضع  تقدم  ما  ومن خالل 
امل��ادة  ب��ني  ال��ت��وازن  رضورة  يف  تكمن 
الربية  وزارة  وضعتها  التي  الدراسية 
للطالب  العلمي  و  الفكري  النمو  مع 
املستقبيل  التخطيط  تطوير  خ��الل  من 
املتعلق باملناهج الدراسية  اىل جانب فتح 
باملدرس  خاصة  نفسية  تدريبية  دورات 
االجتامعية  احلالة  فهم  هلم  يتسنى  لكي 
إجياد  مع  الطالب  به  يمر  التي  النفسية  و 
طرق حديثة يف رشح املواد متكن االساتذة 
للطالب  الدراسية  املعلومات  ايصال  من 
بشكل اسهل، اضافة اىل وجوب ترشيع 
غرفة  كل  يف  الطلبة  عدد  تقلل  قوانني 
للطالب  يتسنى  لكي  دراس��ي��ة)ص��ف( 
حالة  ويف  اوسع،  بشكل  ال��دروس  فهم 
استطاعت اجلهات الرقابية ان تقف امام 
اجلهات املمولة هلذا االجهزة) السامعات 
قاسية  عقوبات  وض��ع  م��ع  غ��ريه��ا(  و 
بحقهم اضافة اىل تشديد الرقابة من قبل 

االساتذة عىل الطلبة  اثناء االمتحانات. 
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املرعيش  السيد  العالمة  رافقْت  التي  األمور  من 
علامئنا  كبار  من  وه��و  رسه(  )ق��دس  النجفي 
عمره،  ط��ول  احل��ج  إىل  يذهب  مل  أن��ه  األع��الم، 
وعندما كانوا يسألونه عن السبب، كان يقول: أنا 
لسُت مستطيع، ومرًة أهدى إليه أحد أقربائه نفقة 
احلج، فأخذها وأعطاها إىل إحدى املستشفيات، 
لو كنُت ذاهبًا  السبب، قال:  وعندما سألوه عن 
هلذا السفر وهنا ماتت امرأة يف املستشفى بسبب 
عدم وجود األجهزة، عندما كنت أقول )لبيك( 

لناداين ريب )ال لّبيك!(.
أوىص )قدس رسه( أن يدفن يف بوابة مكتبته بداًل 
عن احلرم الرشيف، حتى يكون قربه حتت أقدام 
تعد من أكرب  اليوم  أن مكتبته  العلم، كام  طالب 
كتبها  قد اشرى قساًم من  العامل، وكان  مكتبات 

عن طريق صالة اإلجارة.

يرتديه  ما  أمجل  رجل  انه  بركاته(  )دامت  السيستاين  السّيد  عن  عرفنا 
البيت )صلوات اهلل عليهم( يف  بآبائه أهل  تأّثر  التقوى وقد  لباس  هو 
نظرهتم للحياة، وإهنا الطريق املوصلة للعامل اآلخر }وإن الدار اآلخرة 

هلي احليوان{.
يف بيته الصغري املتواضع )املستأجر( كان فيه رغد العيش، تقدم له الكثري 
ليستبدلوا هذا البيت بآخر يتناسب ومقام املرجعّية ولكنه رفض وأغلق 
األبواب، وسمعت منه وسمع منه الكثري قولته: )أنا وأوالدي ال نضع 

حجرًا عىل حجر يف هذه الدنيا، وسوف نعافها وال نملك فيها شيئًا(.
الذي  واقعنا  مع  ينسجم  ال  قد  السيد  سامحة  اختذه  الذي  املوقف  هذا 
نعيش فيه، ولكنه ال يعبأ بكل مغريات العرص، ما دام يسرجع املايض 
البعيد لدى جّده اإلمام عيل )عليه السالم( بعد أن اضطر إىل قيادة األمة 

حني أتعبها املسري يف دروب تضيع فيها مواقع األقدام.
* املصدر: )اإلمام السيستاين أمٌة يف رجل ص - 205( 
للدكتور صالح الظاملي.

00

عالٌم وأثر

نحن قوٌم ال نضع حجرًا موقف واحد
على حجر!

24

ب
آ

20
17

28



هناك نصوص توحي بأن لإلمام احلسني 
بكر، وكذا  أيب  باسم  ابنًا  السالم(  )عليه 
يمكن  ال  لكن  عمر،  باسم  ابن  آخر  له 
فيهام  التشكيك  ألن  ذل��ك،  يف  ال��ب��ّت 
ظاهر حسب تلك  النصوص; ألن الذي 
يأيت باسم أيب بكر بن احلسني يأيت غالبًا 
احلسني  مع  قتلوا  ضمن  الذين  باسمه 
)عليه السالم(؛ يف حني ال يأيت اسم أيب 
تصحيف  هناك،  وهو  احلسني  بن  بكر 

متوّقع. 
مع  وُقتل  الطبقات:  يف  سعد  ابن  قال 
عنهام  جعفر  اهلل  ريض  عيل  بن  احلسني 
قتلهام  احلسني  بن  بكر  وأبو  احلسني  بن 
بن  اهلل  وعبد  الغنوي،  عقبة  بن  اهلل  عبد 
 احلسن قتله ابن حرملة الكاهيل من بني 
أسد، والقاسم بن احلسن قتله سعيد بن 

عمرو  االزدي.
الغنوي  عقبة  بن  عبداهلل  قتل  فبقرينة 
اهلل  عبد  وك��ون  احلسن،  بن  بكر  أليب 
مها  والقاسم  وعمرو،  بأيب  بكر،  املكّنى 
أبناء اإلمام احلسن، وقد شهدوا كربالء 
النصوص  املعركة  حسب  يف  وقتلوا 
اآلنفة قبل قليل، فال يستبعد التصحيف 
ابنان  لإلمام  بأهّنام  والقول  أمر كهذا،  يف 

احلسني. 
الكبري  املعجم  يف  الطرباين  ذك��ر  وك��ذا 
أسامء شهداء الطف فقال: وأبو بكر بن 

احلسني  ألم ولد، والقاسم بن احلسن ألم 
ولد، وعون بن عبداهلل بن جعفر. 

ويف تاريخ الطربي: قال أبو خمنف: قال 
عقبة بن برش األسدي، قال يل أبو جعفر 
عبد  ورمى  احلسني...  بن  عيل  بن   حمّمد 
احلسني  بن  بكر  أبا  الغنوي  عقبة  بن  اهلل 
بن عيل  بسهم فقتله، ويف مقاتل الطالبيني 
ورد: وأبو بكر بن احلسني بن عيل بن أيب 
طالب وُامه ُام ولد، وال  نعرف ُامه، ذكر 
خمنف،  أيب  عن  عنه،  إسنادنا  يف  املدائني 
عقبة  عبداهلل  بن  أّن  راشد:  أيب  ابن  عن 

الغنوي قتله. 
اإلم��ام  ت��رمج��ة  يف  عساكر  اب��ن  وق���ال 
احلسني: ورمى عبُد اهلل بن عقبة الغنوي 
فقال  فقتله،  عيل  بن  بن  احلسني  بكر  أبا 

سليامن بن قته:  
وعند غنيٍّ قطرة من دمائنا  

                      ويف أسد ُاخرى ُتعدُّ وُتذكُر
واح��د،  القاتل  يكون  أن  يعقل  ال  إذ 
واألشعار التي قيلت من قبل سليامن بن 

قته جاءت  فيهام مجيعًا. 
وهل أن عبداهلل بن عقبه � أو عقبه الغنوي 
� اختصا بقتل من اسمه أبو بكر من ولد 
عيل  فقط، وملاذا ال نرامها يقتالن آخرين 

من ولد عيل وعقيل وجعفر. 
التصحيف  وق��وع  يستبعد  ال  وبذلك 
بني أبو بكر بن عيل وأبو بكر بن احلسن 

أن  وبتصوري  احلسني،  بكر  بن  وأب��و 
إىل  احلسن  ابن  من  واض��ح  التصحيف 
عبد  يكون  أن  وال  استبعد  احلسني،  ابن 
بن  بكر  أبا  قتل  قد  الغنوي  عقبة  بن  اهلل 
لكن  احلسني  معًا،  بن  بكر  وأبا  احلسن 
السؤال ملاذا ال يقع السالم عىل أيب بكر 
وزي��ارة  الرجبية  الزيارة  يف  احلسني  بن 
بكر  )أيب  عىل  السالم  وقع  كام   الناحية 
بالسهم  املرمّي  الويل،  الزكي  احلسن  بن 
عقبة  بن  اهلل  عبد  قاتله  اهلل  الردي،  لعن 
ابن  وجود  يف  يشككنا  وهذا  الغنوي(، 
ويوكده  بكر  أيب  احلسني  باسم  لإلمام 
نقل  فقد  نقوالهتم،  يف  املؤرخني  ارتباك 
عن  ان��س��اب  االرشاف  يف  ال��ب��الذري 
والعباس  احلسني  ُقتَِل  قوله:  املدائني 
وعثامن وحمّمد بنو عيل، وعيل بن  احلسني 
وعبد اهلل وأبو بكر والقاسم بنو حسني، 

وعون وحمّمد ابنا عبداهلل بن جعفر. 

هل كان للحسين )عليه السالم(
 ابن باسم أبي بكر؟

»ابن تيمية«.. كافر بشهادة علماء أهل السّنة

من كتاب )التسميات بين التسامح العلوّي والتوظيف األموّي( للسيد علي الشهرستاني

فهو  مسلم  كّفر  )من  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال 
كافر( وقال االمام جعفر الصادق )عليه السالم(: )كام تدين 

تدان(.
كام خرج كبري الناصبية ابن تيمية بتكفري الشيعة وكثري من فرق 
االسالم باعتقاده هو املسلم الوحيد والباقي كفار فارتد عليه 
حديث رسول اهلل )ص( بأن من يكفر مسلم فهو كافر وجاء 

تكفريه عىل لسان مجيع املذاهب السنية كام ييل:
1� )الشقي ابن تيمية, أمجع علامء عرصه عىل ضالله وحبسه(( 

]سيف اجلبار املسلول عىل أعداء األبرار: 42[.
أهل  األكابر حّتى متاأل عليه  يّتبع   � تيمية  ابن   � يزال  2� )وال 
عرصه ففّسقوه وبّدعوه , بل كّفره كثري منهم ( ] تطهري الفؤاد 
من دنس االعتقاد للشيخ املطيعي احلنفي من علامء األزهر : 

. ]10
ابن  : من كان عىل عقيدة  بدمشق وغريها  � )وقد نودي   -3
تيمية حّل ماله ودمه( ]مرآة اجلنان لالمام الشافعي 240/4[.
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يف هذا البحث سأعرج عىل أهم املحركات 
يف  األول  ال����دور  هل��ا  ال��ت��ي  األس��اس��ي��ة 
البلدان  بأكثر  السياسية  األحداث  حتريك 
تصبو  الذي  النري  املركز  بعّدها  اإلسالمية 
تقرير  أو  بفعٍل  أو  بقوٍل  قاصدٍة  كل  إليه 

واملتمثلة باملؤسسة الدينية.
ومن خالل قراءتنا لتاريخ العراق السيايس 
ال نجد أي شائبة يف إن هذه املؤسسة هي 
املناخ  األساس يف حتريك السواكن داخل 
االعتدال  حيقق  الذي  بالشكل  السيايس 
واإلصالح يف املجتمع، وهذا ما سنرسمه 
املتميز  ل��ل��دور  البحث  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
العثامين  احلكم  هنايات  من  املؤسسة  هلذه 
إىل  وصواًل  األجنبي  االحتالل  وبدايات 
العرشين  ث��ورة  أح��داث  رسم  يف  دوره��ا 

كحلقة أوىل تتبعها حلقات أخر.
إن البدايات األوىل يف الوعي السيايس هلذه 
املؤسسة ظهر يف هناية القرن التاسع عرش، 
إذ كان هناك سبب أسايس هلذا النمو متمثال 
السيد حممد حسن  التي أصدرها  بالفتوى 
الشريازي يف مدينة سامراء لتحريم امتياز 
التبغ يف إيران عام )1891( والتي جاءت 
لتمثل تيار عكيس ضد النفوذ األجنبي يف 
إيران، إذ مثل هذا التصدي الدور األساس 
يف التخلص من األزمة وحتقيق النرص ضد 

مطامح الربيطانيني)1(.

الدور الذي خاضته هذه املؤسسة من  أما 
بداية  يف  خاصة  فيها  الدين  رجال  خالل 
الدستورية  الثورة  وقبيل  العرشين  القرن 
والتي   )2()1911  -  1905( اإليرانية 
تبعًا  كربالء  يف  ال��رأي  انقسام  إىل  أدت 
ملرجعية املقلدين إىل فريقني سمي احدمها 
)املرشوطة( والتي تؤيد املبادئ الدستورية، 
)املستبدة( وهم من  فهو  الثاين  الفريق  أما 

رفضوا الدستور مجلًة وتفصيال )3(.
ومن الطبيعي أن يكون هذا التأثري واضحًا 
الرعايا  من  الكثري  لوجود  البلدين  بني 
والنجف  كربالء  يف  الساكنني  اإليرانيني 

بحكم التجاور بني البلدين.
إن اليقظة التي أحدثتها الثورة الدستورية 
السائدة  الفكرية  البنى  قوضت  إيران  يف 
ونجحت  والسياسة  احلكم  حول  آن��ذاك 
يف إعادة الثقة يف نفوس األمة وقدرهتا عىل 
يف  العلامء  أكد  حيث  احلكم،  يف  املشاركة 
تقاطع  أي  وجود  عدم  العلمية  احلوزات 
بني احلركة الدستورية واملبادئ اإلسالمية 

احلقيقية.
يف  اجل��امه��ري  أي��دت  فقد  لذلك  ونتيجة 
بذلك  الدستورية متحدين  احلركة  كربالء 
عىل  حتفظ  ومن  العسكري  احلاكم  إرادة 
التأييد  العلامء. وملا حتول ذلك  احلركة من 
إىل مظاهرة عارمة امتدت إىل مجيع مناطق 

إىل  احلاكمة  السلطات  سارعت  املدينة 
تفرق  مذبحة  وأح��دث��ت  بعنف  قمعها 
بعدها الناس هربًا من املوت والتجأ قسم 
مما  الربيطانية  القنصلية  إىل  املتظاهرين  من 
أزعج هذا السلوك العديد من الناس الذين 
عملوا عىل إدانته، إذ كان هلذه اإلدانة األثر 
األجنبية  السفارات  دور  حتجيم  يف  الكبري 

يف العراق)4(.
العراق  يف  اجلديد  السيايس  الوعي  إن 
جريئة  سياسية  مواقف  عرب  يتجسد  اخذ 
املتخذ  للموقف  رؤية واضحة  تتواتر عىل 
مبدأ متكامل  وأصبحت حماربة االستبداد 
العلمية  احل���وزة  يف  ال��دي��ن  ع��ل��امء  ل��دى 
دفعهم  ال��ذي  األم��ر  النجف  يف  الرشيفة 
والرقي(  )االحت���اد  ح��زب  مع  للتعاون 
الركي ضد استبداد السلطان عبد احلميد 
ثالث  ملدة  بينهم  التعاون  واستمر  الثاين 
سنوات )اهنارت وانتهت مع بروز سياسة 
التريك )الطورانية( التي رشع االحتاديون 

بانتهاجها( )5(.
يكن  مل  الدينية  املؤسسة  موقف  إن  كام 
السياسية  األح��داث  حتريك  عىل  مقترصًا 
العراقية الداخلية أبان تلك املدة بل تعدى 
التي  األح��داث  يف  اإلقليمية  املساندة  إىل 
يف  خصوصًا  بأرسها  املنطقة  هلا  تتعرض 
القوات  اجتاحت  عندما   )1911( عام 

دور رجال الدين الشيعة 
في األحداث السياسية العراقية )1900 – 1920( )ح1(
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املائي  اخل��الف  اثر  إي��ران  شامل  الروسية 
الربيطانية  القوات  وقيام  بينهام  احلاصل 
تلك  بررت  حني  إي��ران  جنوب  باحتالل 
إي���ران جاء  اهل��ج��وم ع��ىل  إن  ال��دول��ت��ان 
 ،)6(  )1907( عام  اتفاقية  عىل  استنادا 
قتل  عىل  الروسية  القوات  وعملت  كام 
يف  الرعب  وإشاعة  تربيز  يف  الدين  علامء 
علامء  أعلن  وعندها  الناس)7(،  صفوف 
النجف  يف  وخ��اص��ًة  ال��ع��راق  يف  ال��دي��ن 
الروسية  القوات  ضد  اجلهاد  األرشف 
الذي  اخلرساين  االخوند  ومنهم  الغازية 
النجف  مدينة  خارج  اخليام  بنصب  أوعز 
اجلهاد  ملواصلة  استعدادًا  اجلامهري  لتعبئة 

ضد الغزاة.
مرقد  الروسية  القوات  قصفت  وعندما 
ال��رض��ا )عليه  ب��ن م��وس��ى  اإلم���ام ع��يل 
مدينة  يف  الدين  علامء  اجتمع  ال��س��الم( 
احليدري  مهدي  السيد  وهم  الكاظمية 
والشيخ مهدي اخلاليص والسيد إسامعيل 
الصدر والسيد عبد اهلل املازندراين والشيخ 
حسني  حممد  والشيخ  االصفهاين  اهلل  فتح 
والسيد  ال��رام��اد  ع��يل  والسيد  النائيني 
تقي  حممد  والسيد  الكاشاين  مصطفى 

الشريازي املقيم يف سامراء )8(.
االستعامرية  ال��ب��وادر  ب���دأت  وع��ن��دم��ا 
العراق  باحتالل  للعيان  تظهر  الربيطانية 
تبعا لتنوع املصالح السياسية واالقتصادية 
هلذا  وتنفيذًا  العراق  يف  واإلسراتيجية 
محلة  تسيري  عىل  بريطانيا  عملت  املخطط 
الفاو  يف  نزلت  البحرين  من  عسكرية 

كان  فام    )1914 الثاين/  ترشين   1( يوم 
للسلطات العثامنية إال العمل لتعبئة اجلهود 
شيخ  اصدر  اذ  الربيطاين،  الغزو  ملقاومة 
اجلهاد  فتوى  افندي(   )خ��ريي  اإلس��الم 
  )1914/  2 ت   7( ي��وم  يف  الغزاة  ضد 
بيان  يف  ون��رشت  )11ت2(   يف  وكررها 
إىل  ت2(    23( يف  عامل  ثالثني  من  مؤرش 
أن هذه الفتوى مل تلق جتاوبًا من املسلمني 

وكان أثرها ضعيفًا إىل حد كبري)9(.
الدين يف  كام وعملت عىل حتريض رجال 
املقدسة  األماكن  وباقي  وكربالء  النجف 
وصورت  اجلهادية  احلركة  إىل  باالنضامم 

احلرب بأهنا حرب جهادية ضد الكفار.
إن هذه املواقف للمؤسسة الدينية وخاصًة 
املواقف السياسية مل تأِت من فراغ بل كانت 
اإلسالمية  احلركة  بنمو  متمثلة  بداياهتا 
هذه  إن  وكيف  املقدسة  الشيعية  املدن  يف 
السيايس  الفكري  االجت��اه  شكلت  امل��دن 
والرئيس يف تلك املدن خالل املدة املمتدة 
بني أوائل القرن العرشين وحتى االحتالل 
االنكليزي للعراق عام 1914 حيث متثل 
السياسية  املظاهر  من  بعدد  النمو  ذلك 
عنها  تولدت  التي  للتيارات  والفكرية 
الرغم  وع��ىل  وك��رب��الء  النجف  وكانت 
قد  األخ���رى  الشيعية  امل���دن  أمه��ي��ة  م��ن 
للحركة  األسايس  القيادي  املركز  شكلتا 

اإلسالمية ومظاهرها الفكرية وتياراهتا.
املسلمني  علامء  كبار  قام  الوقت  هذا  يف 
لفتوى  استجابة  أو  منهم  بمبادرة  الشيعة 
إىل  تدعو  مماثلة  ف��ت��اوى  اإلس���الم  شيخ 

االنكليزي  االح��ت��الل  ومقاومة  اجلهاد 
الرغم  عىل  احل��رب  يف  العثامنيني  وتأييد 
ال  العثامنيني  بان  يقني  عىل  كانوا  أهنم  من 
إال  الصحيح  اإلسالمي  الوجه  يمثلون 
إن رشهم أهون عليهم من خطر االنكليز 
املدن  سكان  بتعبئة  قاموا  حيث  الكفار، 
وتنظيم  اجلهاد  عىل  وحثهم  والعشائر 
جبهة  إىل  وق��ي��ادهت��م  املجاهدين  تطوع 
اهلامني  التطورين  هذين  وعرب  احل��رب، 
جديدة  حقبة  الدينية  املؤسسة  دخلت 
والفكري  السيايس  تطورها  من  وهامة 
كانت  الزمن  من  عقد  نحو  امتد  ال��ذي 
هلذه  البارزة  السمة  هي  املسلحة  املواجهة 

احلقبة.. يتبع.
---------

1. حازم صاغية، رصاع السالم والبرول 
الطليعة(  دار  )ب��ريوت،  ط1،  إي��ران،  يف 

1978، ص 86-85 .
2. امحد كرسوي تربيزي، تاريخ مرشوطة 
هفتم،  ج��اب  مؤسسة  ط��ه��ران،  إي���ران، 

1346ه�، ص 2 .
حقائق  اهليمي،  احلسني  عبد  عالء  د.    .3
ع��ن امل��واق��ف يف ال��ع��راق م��ن ال��ث��ورة 
الدستورية االيرانية )1905 - 1911 م(، 
جامعة الكوفة، كلية الربية بنات، مطبوعة 

بالرونيو، ص 2 - 16.
4.   ماجد الغرباوي، الشيخ حممد حسني 
ط1،  الدستورية(   احلركة  )منظر  النائيني 
ص   ،1999 للنرش،  األع��راف  مؤسسة 

.62
5. ماجد الغرباوي، 63 .

6. ماجد الغرباوي، ص 47 .
من  اجتامعية  ملحات  ال���وردي،  عيل   .7
انتشارت  ق��م،  احلديث،  العراق  تاريخ 
ص  ط1،  1413ه����،  ال��ريض،  الرشيف 

. 59 - 57
8. ماجد الغرباوي، ص 5.

9. امحد باقر علوان الرشيفي، كربالء بني 
 ،)1939  -  1918( العامليتني  احلربني 
رسالة ماجستري غري منشورة، معهد التاريخ 
العريب والراث العلمي للدراسات العليا، 

بغداد، 2004، ص 33.

شواهد من التاريخ

31

24

20
17

ب
آ



كلنا نحتاج إىل التغيري يف وقت ما، أو يف مفرق طرق نحتاج 
إليه؛ ولكن التغيري ال يشمل تغيري النفس فقط بل كيف حتمل 
كل من القادة واملوظفني والعمالء وحتى نفسك عىل التغيري 
من  كثري  يف  لنفسك  تسأله  ربام  س��ؤال  هذا  األفضل؟  إىل 
األوقات خاصة يف ظل الظروف التي يمر هبا العامل العريب يف 
هذا الوقت.. فال حيدث التغيري احلقيقي إال إذا أراد الناس من 
قلوهبم هذا التغيري فعاًل وعملوا عليه، ويقول تعاىل }إِنَّ اهلّلَ اَل 
وْا َما بَِأْنُفِسِهْم.. )الرعد: 11({، وهنا  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُيَغريِّ
نعرض عليكم بعض الطرق التي حتفز هبا التغيري لدى نفسك 
ومن حولك، ومنها: احتضان طاقة الفرد: فكل منا له طاقة 
وإرادة كبرية وأنت ال تعرف مدى قوتك إال إذا إستجمعت 
كل إرادتك يف عمل يشء معني ولكننا يف هذا الوقت ومع 
ألحد  يسمح  ال  التكنولوجيا  عرص  يف  نعانيها  التي  الرسعة 
إال يف التفكري يف كثري من األشياء يف نفس الوقت وهذا هيدر 
تضع  أن  جيب  تتغري  أن  تريد  عندما  لذلك  ويشتتها  طاقتك 
لنفسك تسلسل معني حيتوي عىل خطوات لكي تنفذها عىل 

حدى بكل إرادتك لكي  تصنع التغري احلقيقي.
ختربنا  ذلك  وعن  للحقيقة:  أقرب  التغيري  جعل  وكذلك 
نظرية األهداف، أن اهلدف يصبح فعال ومؤثر عىل صاحبه 
فهو  للقياس  وقابل  امللموس  للواقع  أقرب  يكون  عندما 
للتنفيذ واإلنجاز  الواضحة  األمل واخلطوات  يعطيه  بذلك 
لذلك إن كانت لديك أهداف حمددة تستوجب منك التغيري 

سوف تقوم به من أجل حتقيق أهدافك
اضافة اىل رسم صورة حية: فمن املفيد جًدا إذا بحثت عن 
وتستمع  حوهلا  من  العامل  غريت  كبرية  لشخصيات  نامذج 
لنصائحهم وتقرأ كتبهم وتصغي ألقواهلم، مما يساعدك عىل 

تطوير نفسك واختاذ خطوات أفضل نحو تغيري أفضل.

سألت  هل  ولكن  األخر؛  عن  معني  لون  ُيفضل  شخص  كل 
نفسك يوًما، هل لتلك األلوان تأثري عىل حالتنا املزاجية أم ال؟، 
وهل األلوان تؤثر عىل مزاجك؟ وفًقا للعديد من الدراسات يف 
جمال علم النفس، تم اإلشارة إىل كل لون بالتفصيل وتأكدت 
يتم حتديد سلوك  البرشي حيث  واملزاج  لون  العالقة بني كل 
اإلنسان من خالل تغري اللون الذي يفضله أو الذي يراه أمامه، 
فهو عليه عامل كبري، ولعلك تالحظ إنه ُمنذ آالف السنني قد 
استخدمت جمموعة خمتلفة من األلوان لطالء املنازل واجلدران 
املحيطة  باإلنسان، وذلك ألنه دون إن يدري البرش إن لتلك 

األلوان تأثري اجيايب أو سلبي عىل صحتهم و مزاجهم أيًضا.
وأنا  صغري  ُمنذ  ملاذا  نفسك،   سألت  هل  املثال  سبيل  وعىل 
ُأفضل ارتداء املالبس ذات االلوان الزاهية؟ من الواضح وفقا 
املزاج  تعزيز  عىل  تعمل  امللونة  الثياب  ألن  ذلك  لألبحاث، 
وتؤدي بك إىل اجلو  من املرح، وذلك بعكس األلوان القامتة 

والتي تؤرش عىل بعض من االنطوائية و احلساسية.
كام يقول الكثري من الناس أنه حجة ال أساس هلا من الصحة 
احلالة  تأثري عىل  هلا  األلوان  أن  بعضهم    يقرأ  أو  نقول  عندما 
املزاجية، و مع ذلك، فإن احلقيقة هي أن معظم الوقت، سواء 
كان ذلك يف املدارس والكليات واملنازل وأماكن العمل  يكون 
يف  حتى  العاطفي؛  سلوكنا  عىل  مبارش  و  فعال  تأثري  لأللوان 
من  الضوء  أن  الدراسات  من  كبري  عدد  أثبت  الطبي  املجال 

األلوان املختلفة له القدرة عىل الشفاء واالسرخاء.

التغيير لألفضل
تعرف على تأثير
 االلوان عليك؟

تنمية بشرية
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كيف ُتزيد ثقتك 
في نفسك؟

أحياًنا عندما نكون يف حالة اسرخاء تظهر يف عقولنا الكثري من  األفكار منها ما 
قد يكون قيم ومنها ما ليس له قيمة ليظل جمرد فكرة. ولكن عندما حتاول إجياد 
حل ملشكلة ما أيًضا تراود الكثري من األفكار يف ذهنك بدرجة ال يمكنك معها 
أن تركز لتصل إىل حل هنائي لذلك قمنا بكتابة هذا املقال لنساعدك يف ترتيب 

أفكارك
هذه  لذلك  أواًل  تذكرها  تستطيع  أن  جيب  أفكارك  برتيب  تقوم  أن  قبل  أواًل 
األفكار داخل  أكرب كمية من  تنفذها لكي تستطيع جتميع  أن  املالحظات جيب 

عقلك.. 
ورود  ميعاد  حتديد  يمكنك  فال  السيارة:  داخل  صغرية  بمذكرة  احتفظ  بداية 
لكي  السيارة  يف  صغرية  ومذكرة  بقلم  حتتفظ  أن  جيب  لذلك  لعقلك  األفكار 

تستطيع عندها كتابة أفكارك قبل أن تنساها
الورقة  حتب  ال  كنت  فإن  باملفكرة:  يعرف  برنامج  الذكي  اهلاتف  لك  يوفر  كام 
أن  يمكنك  عينيك  أمام  واحد  مكان  أفكارك يف  بكل  االحتفاظ  وتريد  والقلم 
تقوم بتحميل أي تطبيق يسمح بالكتابة عىل اهلاتف الذكي لتستطيع استخدامه 

يف تدوين أفكارك فور ورودها يف عقلك. 
الربيد  فتح  بمجرد  لنفسك:  الكروين  بريد   ارس��ال  يمكنك  كذلك  تقنيا 
التي  االلكروين اخلاص بك واكتب رسالة إىل نفسك حتتوي عىل كل األفكار 

تفكر فيها وضعها يف حفظ املسودات حتى تعود هلا كلام احتجت إىل ذلك.
األفكار  تتدفق  ما  فعادة  الرسير:  من  بالقرب  وورقة  قلم  تضع  ان  يفوتك  وال 
قلم  تضع  أن  يمكن  لذلك  النوم  قبل  خاصة  االسرخاء  حاالت  يف  عقلك  يف 
ومذكرة صغرية تكتب فيها كل ما يبدر يف ذهنك حتى لو كانت جمرد مذكرات 

ولكنها مفيدة للمخ وتصفية الذهن
األفكار تظل جمرد أحالم ال قيمة هلا من دون أن يتم تنفيذها و أول يشء يمكن 
إن  إنام  بأس هبا  األفكار عشوائية فال  إذا كانت  األفكار.  ترتيب  به هو  تبدأ  أن 
لتستطيع  جيد  بشكل  برتيبها  تقوم  أن  جيب  ما  مشكلة  حل  يف  األفكار  كانت 
استخالص احلل منها. وجيب أن تعلم أنك ان أردَت استيضاح األمر جيب أال 
حتاول الضغط عىل خاليا خمك لكي ترتب أفكارك بداخله ولن حتصل من هذه 

الطريقة إال عىل االصطدام باحلائط والتعب والصداع

حتتاج دائاًم إىل ثقتك يف النفس يف حياتك املعتاد 
عليها، لذا حاول أن تفكر فيام تستطيع السيطرة 
وبعد  بكتابتهام  قم  ثم  تستطيع  ال  وم��ا  عليه 
االنتهاء من كتابة هذه النقاط حدد النقاط التي 
املحيطة  البيئة  اعتبارك  يف  وضع  تغيريها  متلك 
للعمل  لديك  املتاحة  واملساحة  وعالقاتك  بك 
أكرب  جتميع  وحاول  جيًدا  بفهمها  قم  ثم  عليها 
التي  ضعفك  نقطة  ع��ن  املعلومات  م��ن  ك��م 
حددهتا وكيفية التخلص منها وركز كل طاقتك 

يف اجتاه تغيريها..
بعض  ه��ن��اك  ك��ان  إذا  السلبية  م��ن  واه���رب 
التي  األماكن  أو  املواقف  بعض  أو  األشخاص 
فجدير  حمبطة،  سلبية  بأحاسيس  تشعر  جتعلك 
بك ان حتاول االبتعاد عنها وجذب األشخاص 
بأكرب قدر من  يتمتعون  الذين  املتفائلني حولك 
تتحامل عىل  أفعاهلم وأقواهلم، وال  اإلجيابية يف 
نفسك، كام جيب أن تبذل قصارى جهدك يف كل 
به م عمل وإذا حدث ماال ترىض عنه  تقوم  ما 
عميق  نفس  خذ  ولكن  نفسك  عىل  تتحامل  ال 
وح��اول  التالية,  اخلطوة  يف  تفكر  أن  وح��اول 
ما  تعرف  أن  فمحاولة  اإلجهاد،  عن  االبتعاد 
مهمة،  التوتر واإلجهاد يف حياتك  هي مصادر 
نفيس  أشغل  هل  كثرًيا؟  أعمل  هل  كالسؤال: 
بدياًل  جتد  أن  حاول  لذا  األنشطة؟  من  بالكثري 
أن  وجي��ب  فيه  تعيش  ال��ذي  اليومي  للروتني 
املطلوب  التوازن  إليها  وتعيد  حياتك  ترتب 
الراحة  فرات  بعض  عىل  يومك  حيتوي  بحيث 

واالسرخاء.

تنمية بشرية

كيف تحافظ على افكارك من النسيان؟
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مشاركات

الصباح  منذ  جتلس  يوم  كل  يف  كعادهتا 
تلك  ع��ىل  الليل  غسق  وح��ت��ى  الباكر 
اللوحة الزرقاء فأصاهبا يشء من االدمان 
كثب  عن  املوضوعات  تلك  تتابع  وهي 
من صور تافهة وأفكار مزيفة وحماورات 
بعيدة كل البعد عن الدين واخللق ، حتى 
املنزيل  وشغلها  وأبيها  أمها  عن  أبعدها 
وعالقتها العائلية فأصبحت يف ختبط وال 
من  تتخلص  وكيف  تفعل  م��اذا  تعرف 

تلك املصيبة العتامء...
ثورة  انتابتها  املوعود  اجلمعة  ي��وم  ويف 
عىل  رسالة  تاركة  الغضب  من  عارمة 
:)وداعا  تقول  وهي  الشخصية  صفحتها 
أيتها اللوحة الزرقاء ( ، وشكرا لك ألنك 
الرحلة  هذه  مسار  عن  فكرة  يل  قدمت 
السوداء ، وعرفتيني بأناس مل أكن أعرفهم 
وابتعدت  وتسامرت  فضحكت  قبل  من 
عن مهوم الدنيا...، لكن قبل أن أفارقك 
أحب أن أبني ما وجدته فيك من سلبيات 

لعل من يقرأها ينتفع هبا :  
لقد رسقتي كل وقتي وشغلتيني عن ذكر 

أقطع  أن  كدت  وحتى  الصالة  وعن  اهلل 
واخلفايا  بك،  التعلق  شدت  من  الطعام 
ال يعلمها إال اهلل ، فكثري من الصفحات 
الكثري من بني اإلسالم  أبتيل هبا  السوداء 
وبناته باسم التواصل االجتامعي والبعيدة 
ما  وه��ي  النموذج  ه��ذا  ع��ن  البعد  ك��ل 
بأسامء  يسمي  فبعضهم  الرمحن،  تغضب 
للذكور  أناثية  بأسامء  أو  لإلناث  ذكورية 
تافهة  ص��ور  ينرش  اآلخ���ر  وال��ب��ع��ض   ،
عن  البعد  كل  بعيدة  وحم��اورات  وأفكار 
رسوله  وال  اهلل  تريض  ال  والتي  االسالم 
إال القلة القليلة منهم ، فطلبات للصداقة 
تكتب  للمنشورات  وتعليقات   ، ترسل 
ورسائل   ، تعطى  للصور  وإعجابات   ،
وما  بني هذا وذلك  فام   ، ترسل  للخاص 
هو إال أن يتقرب به إىل الزيف الشيطاين، 
جتد  الفتيات،  إلحدى  تافه  منشور  فكم 
عليه اآلالف من التعليقات واإلعجابات 
أال يدل ذلك عىل حب النارش ال املنشور،  
فكم سقطت عندي قيمة كثري من الرجال 
ليس  وكأهنم  غريزهتم،  وراء  الالهثني 

لدهيم بنات يف بيوهتم فهم اآلن يعاِكسون 
واجلزاء من جنس العمل وكام تدين تدان، 
الشيطان  كامئن  من  كمني  اال  أنت  وما 
املغادرة  سوى  يل  سبيل  وال   ، له  ومأوى 
ال��ربوج  تلك  من  والتخلص  واخل��روج 

الكاذبة. 
ازعاج  إال  أنت  فام  الفيس!(  اهيا  )وداعا 
للشهوات  وإثارة  للوقت  وضياع  مستمر 
تلك  قالته  م��ا  ه��ذا  للشبهات  وت��زي��ني 
أرادت  والتي  والعفيفة  الرشيفة  االمرأة 
وعفتها،  ورشفها  وخلقها  دينها  سالمة 
رأت  عندما  عائلتها  وسمعة  وسمعتها 
اللوحة  تلك  يف  والغرائب  العجائب 
الزرقاء من أصدقاء وصديقات متنكرون 
تلك  تكون  ان  أج��ل  من  ومهية  بأسامء 
عليها  وما  لالصطياد  سهلة  فريسة  املرأة 
سوى املغادرة والتخلص من تلك الرحلة 

املضيعة للوقت واجلهد واملال .

اللوحة الزرقاء
زيد علي كريم
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مشاركات

على قارعة الطريق
ي

ام
ش

 ال
ي

عل
ن 

سي
ح

عقله  متلئ  االح��الم  كانت  صغره  منذ 
إدراك��ه،  يف  االي��ام  فنون  خالهلا  تورقت 
وذلك الطريق الذي لطاملا قىض اياما فيه 
ممتطيًا  جوانبه  عىل  بعد  فيام  ليتكئ  زاحفًا 
 ، الذهبية  رماله  معرشًا  الرملية  صهباءه 
بدت له مجيلة ُبنية العينني كحلية الرموش 
وردية اخلدود ، شفاها سيٌل جرف امجل 
مالمسًا   . بعيدا  اخليال  ليأخذه  مشاعره 
قمرًا  احتضن  لياًل   ، االسود  الشعر  ذلك 
بمنتصف الشهر ، استشعر دنياه عىل هذا 
النحو ..طعم هذه االيام بطعم احللويات 
التي اشراها ابواه له ، يتذوقها بطرٍف امحر 
منهيًا  الرشفة  ثم  الرشفة  لريتشف  ندي 
..اللمسات  حارصه  الذي  الرمق  ذلك 
كجامل  ليس  ايامِه  داعبت  التي  الناعمة 
رقيق  يتذكر  يزال  ال  فهو   ، يشء  ذكراها 

ندرهتا وطرافِة حسها .
الكل يغني له ويصفق والكل حيبه وحيب 
ترفعه  كي  تتشابك  واالي��ادي  ابتسامته 
بعيدًا كطرٍي عانق السامء وأحتضن النجوم 
تلك  ذك��ري��اِت  مج��ال  فيال   ، بجناحيه 

الطفولة الربيئة ..
وكأنه  املتخبطة  وحلظاته  ملخيالته  تركوه 
او  عليها  يتكئ  عىص  دون  يسري  اعمى 
وخماطر  شوكًا  ملئ  طريقًا  يدليه  معينًا 
وخبايا الزال ال يعرف توابعها املستقبلية 
يف  توقف  هناك  الطريق  قارعة  ..ع��ىل 
اال  حوله  جيد  مل  التي  مراحله  من  مرحلة 
صحبة السوء والضياع ، واملجتمع الذي 
تنكره ، االب واألم ، االخوة واألخوات  
. ارسته بكل تصنيفاهتا ناكرٌة اياه ، وكأنه 
 ، يعرفوه  ومل  يومًا  يروه  مل  خفي  شخٌص 
 . جديد  نشاط  الفرة  هذه  يف  له  اضافوا 
قتلوا احلب داخله انسوه احالمه وأهدافه 
أغرقوها بنزف السلوكيات التي زرعوها 
فيه بسبب عدم املراقبة واحلرص والتعاون 

معه لكشف شخصيته ..
من  كثري  يف  الفشل  اىل  يتعرض  الكل 
حمطات احلياة ولكن كم منا من بحث عن 
مَل الفشل؟! وأينا قدم املساعدة للفاشل ؟! 
كي يتمكن من االنتقال عرب رحلة اهلدف 
حيث يغوص يف اعامق الشوق اىل النجاح. 

اصنافًا  حتيطه  املحارة  داخل  هناك  ليجد 
وأنواعا مميزة من أللئ التقدم واالختالف 
فشله  حتمل  للفرد  يمكن  ال  ..احلقيقة 
لوحده علينا مجيعًا ان نتحمل فشله الذي 
سقط فيه وترسب كمبادئ داخله ليضيع 
كانت  ..البداية  املطاف  هناية  يف  شخص 
من قبل االب واألم والنهاية تقف وتنتهي 
القريب  بالفرد  فاإلحساس  املجتمع  عند 
سواء كان ابن يل او مهام كانت املسميات 
بمجتمعها  امٍة  لنجاح  جديدة  بداية  هو 
قادرة  خالهلا  ستتنقل  التي  املراحل  بكل 
عىل مواجهة الصعاب وبالتأكيد لن يلجئ 
االبناء اىل البحث عن غريها*، وبالتفكري 
املنطقي ان االمة بحاجة ألبنائها اكثر من 

سواها.. 
��������������������������������������������������������

مع  تتناىف  ترعى اخالقيات  ُأخرى  إمٍة   *
اخالقيات االمة التي ينتمي هلا الفرد 
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مُتارس  التي  القديمة  واملهن  احلرف  ُتعدُّ 
االباء  لعمل  جتسيدًا  احل��ارض   الوقت  يف 
االمة  ت��راث  امل��ايض حيث  واالج���داد يف 
االنسان  شيدها  التي  القديمة  وحضارهتا 
النشاط  ع��ن  وع���ربت  ي��دوي��ا  ال��ق��دي��م 
املدن  اشتهرت  العراق  ويف  له،  االبداعي 
األع��امل  هب��ذه  منها  والريفية  اجلنوبية 
اليدوية التي ال تزال قائمة ليومنا هذا رغم 
يف  احلاصل  والتطور  احلديثة  التكنلوجيا 
املجتمع اال ان البعض ال يزال يامرس هذه 
املهن التي يف طريقها اىل االنقراض بسبب 
اجتاه البعض االخر اىل املواد واآلالت التي 
والتي  االخرى  الدول  من  استريادها  يتم 

تواكب التطور التكنلوجي املعارص.
ويف هذا السياق حتدث املواطن عامر محيد 
اليدوية  امل��واد  لبيع  حمل  صاحب  حسني 
يف  عملنا  نواصل  قائاًل:  )األحرار(  ملجّلة 
من  يدويًا  تصنع  التي  واآلالت  املواد  بيع 
)الطبگية(  منها  االشخاص  بعض  قبل 
اخلبز؛  رغيف  تشكيل  يف  تستعمل  التي 
شكل  عىل  يكون  ما  منها  انواع  عدة  وهلا 
مغلف  ي��ك��ون  م��ا  ومنها  فقط  خ��وص 
خمتلفة,  واحجام  قياسات  وهلا  باإلسفنج 
واخلوص  احللفة  من  الطبكية  هذه  تتكون 

املختصني  بعض  بواسطة  صناعتها  ويتم 
يف  العمل  ونواصل  خمتلفة،  بأسعار  وتباع 
بيع املهفات حيث كنا نأيت هبا من البساتني, 
هلذه  البيع  قل  فقد  االخ��رية  اآلون��ة  يف  اما 
واستخدام  الوضع  تطور  بسبب  االل��ة 
املادي  الدخل  وزيادة  احلديثة  التكنلوجيا 
ألصحاب البساتني الذين كانوا يصنعوهنا, 
ان��واع  املهّفات(   � اليدوية  )امل���راوح  ول��� 
العجمي والعريب, ومدينة  النوع  ايضا منها 

كربالء مشهورة بصناعتها«.
التبلية وتفوقها عىل التطور!

التي  التبلية  وبيع  بصناعة  ايضا  نقوم 
وتتكون  النخيل,  صعود  لعملية  تستخدم 
من عدة اقسام وهي الظهر والذنب واحلبل 
والظهر,  الذب  بني  بني  بالربط  يقوم  الذي 
الصناعات  وازده��رت  التطور  زاد  ومهام 
ومل يتم اكتشاف اية وسيلة لصعود النخيل 
الوحيدة  الطريقة  وهي  )التبلية(  سوى 
النخيل,  استمرار  مع  وتستمر  واالزل��ي��ة 
والبعض اخرع الرافعات لصعود النخيل 
عدم  بسبب  تنجح  مل  العملية  هذه  لكن 
الزراعية  االرايض  يف  السري  عىل  قدرهتا 
اخرى  صناعة  ولدينا  والطينية،  والرملية 
احلاممات  يف  تستخدم  التي  الليفة  وهي 

ويتم صناعتها يف املناطق الريفية وهلا انواع 
ومقاسات ومنها البالستيكية واحللفية.

صناعة التنور الطني
وبالنسبة لصناعة التنور الطني الفخار من 
من  نساء  او  كانوا  رجال  االشخاص  قبل 
خالل جتميع الطني احلر وادخاله يف معمل 
تشكيل  ثم  ومن  بالتنانري  اخلاص  للفخار 
التصميم اخلاص بكل تنور حسب القياس 
منها سعر حمدد، وهذه  ولكل  له  واحلاجة 
املهنة يف السابق كان الطلب عليها بشكل 
كبري اما يف الوقت احلارض فقد قل الطلب 

تراث وآثار

مهن تصارع تطور المجتمع 
في طريقها الى االنقراض

االحرار/قاسم عبد الهادي
عدسة/ شعبة التصوير

24

ب
آ

20
17

36



تراث وآثار

املجتمع  رافق  الذي  التطور  بسب  عليها 
التطور  ان  اال  االخ��رية،  السنوات  خالل 
عملنا  عىل  سلبا  اثر  املجتمع  يف  احلاصل 
الناس  من  الكثري  الن  احلارض  الوقت  يف 
بدأت تستعمل اآلالت التي يتم استريادها 
من اخلارج اضافة اىل زيادة دخلهم املادي.

االسكايف مهنة تتم بطريقتني
جبار  حامد  املواطن  حت��دث  جهتِه  وم��ن 
 64( العمر  من  البالغ  عيل«  »ابو  سلطان 
االسكايف  بمهمة  يعمل  وال���ذي  ع��ام��ا( 
قائال: »هذه املهنة تقسم اىل قسمني اخلياطة 
اليدوية واخلياطة بواسطة املكائن اخلاصة، 
للخياطة،  خمصص  مكان  منهام  ولكل 
املقصف  طريق  عن  تتم  مثال  فاليدوية 
اليد  بواسطة  وتتم  واخل��ي��ط  )امل��خ��راز( 
ما  منذ  املهنة  امارس  وشخصيا  البرشية، 
النظام  ايام  وخالل  عاما،  الثالثني  يقارب 
اخلياطة  عىل  العمل  يف  اعتمد  كنت  البائد 
اليدوية فقط نظرا الرتفاع اسعار املكائن، 
عىل  العمل  اعتمدت  النظام  سقوط  وبعد 
اخلياطة بكلتا الطريقتني النخفاض اسعار 
وذات  باخلياطة  اخل��اص��ة  املكائن  تلك 

املنايش العاملية ومنها االملانية والصيني«ة.
هبوط واضح يف الدخل اليومي

طريقها  يف  املهن  »هذه  عيل:  أبو  ويضيف 
اىل االنقراض نتيجة تطّور املجتمع واعتامد 
اغلب املواطنني عىل رشاء االحذية اجلديدة 
نظرًا النخفاض االسعار وانتشارها بكثرة، 
املادي  العائد  كان  السابقة  السنوات  ففي 
اما  يوميا  الف   100 اىل   70 من  ي��راوح 
املايل  املردود  يتجاوز  فال  احلايل  الوقت  يف 
ويعود  الواحد  اليوم  يف  دينار  الف   20 ال� 
البرشية  احلياة  تطور  اىل  ذلك  يف  السبب 
اغلب  لدى  االقتصادي  املستوى  وارتفاع 
املواطنني بام يف ذلك انخفاض نسب الفقر 
االحذية  اسعار  وانخفاض  املجتمع،  يف 
مع  مقارنة  جدا  كبري  بشكل  والشحاطات 

السنوات السابقة«.
خجل البعض وتذّمر اآلخرين

جل  ان��ص��بَّ  »شخصيًا  حديثه،  ويتابع 
اعتامدنا يف اآلونة االخرية عىل بيع االحذية 
االسكايف  مهنة  ممارسة  مع  والشحاطات 
ويف  املادي،  بالعائد  احلاصل  النقص  لسد 
من  ي��ردد  الناس  بعض  املقابل  الطرف 
اجل خياطة احلذاء اخلاص به او الشحاطة 

امر  وه��و  واحلياء  اخلجل  بسبب  وذل��ك 
مفرح ومشاعر طيبة من قبلهم عىل العكس 
من البعض االخر الذي ال يرىض بالعمل 
الذي تقدمه له ويذهب متذمرا بحجة اننا 

مل نعمل له بالشكل الصحيح واملطلوب«.
السعودية ومهنة االسكايف

التقيت  جت��وال��ن��ا  وخ���الل  ال��ص��دف��ة  ويف 
اهلل  عبد  ب��ن  ج��واد  السعودي  باملواطن 
مهنة  عن  سالته  الذي  عيل«  »ابو  الدباب 
االسكايف واملقارنة بني العراق والسعودية 
يف ممارستها فأجاب قائاًل: »مهنة االسكايف 
مدينة  يف  وخاصة  السعودية  يف  متوفرة 
يف  عليه  ع��ام  م��ق��ارب��ة  بنسب  االح��س��اء 
يف  هو  البلدين  بني  الفرق  ولكن  العراق 
العراق يامرسها العراقيون اما يف السعودية 
ومنهم  االجانب  االغلب  عىل  فيامرسها 
بنغالدش،  )اهلند،  اسيا  رشق  دول  من 
التابع  اهل��ف��وف  ح��ي  ففي  الباكستان( 
ما  هناك  فيه  اسكن  الذي  االحساء  ملدينة 
مهنة  يامرسون  اشخاص  اخلمسة  يقارب 
متوفرة  فأهنا  الندافة  مهنة  اما  االسكايف، 
جتاري  شارع  وهناك  السعودية  يف  بكثرة 

خاص بالندافة«.
مراحل صناعة )تنور الطني(

وحتدثت املواطنة سمية عبود »ام رقية« من 
املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  احلسينية  ناحية 
واملكانس  الطني  تنور  بصناعة  تعمل  التي 
اليدوية قائلة: »بدأنا العمل بصناعة التنور 
القرن  من  التسعينات  بداية  منذ  الطني 
عىل  االقتصادي  احلصار  بسبب  امل��ايض 
العراق وتدهور الوضع املادي, وهذه املهنة 

العراق  من  اجلنوبية  املحافظات  هبا  تشتهر 
ألهنا تنسجم مع واقعهم الريفي وهي عىل 
واحِلب  )التنور  منها  خمتلفة  اشكال  عدة 
والرِشبة( ويتضمن عملنا مرحلتني, االوىل 
ومزجه  وخت��م��ريه  الطني  بإحضار  نقوم 
)خدمة  باخلدمة  العملية  ه��ذه  وتسمى 
الطني( حيث يتم غمره باملاء حتت االرض 
كامل  يوم  ملدة  »حفرة«  حفر  طريق  عن 
ومن ثم خلطه مع سامد احلمري بعد اخراج 
عىل  ووضعه  منه  اخلشن  والطني  احلصو 
شكل جماميع صغرية قرب القرص اخلاص 
بعملية الفخار وبصورة دائرية وبعدها يتم 
وضعه لفرة معينة حتت الشمس, واملرحلة 
الثانية يتم صناعة الرقبة اخلاصة هبذه االلة 
وتسمى  االول  اجلزء  مع  تركيبها  ثم  ومن 
يكون  وبعدها  باالستئصال.  العملية  هذه 
اىل  وحيتاج  مراحل  عىل  الطني  التنور  بناء 
ما يقارب العرشة ايام ليكون جاهزًا للبيع 
 30  -  20( من  ت��راوح  خمتلفة  وبأسعار 
وهناك  التنور  حجم  حسب  دينار(  الف 
مواصفات  ذات  احجام  مخسة  اىل  اربعة 

خمتلفة«.
طعم اخلبز بالتنور الطني

وتضيف أم رقية: »فيام خيص التنور الطني 
الرغيف  طعم   اىل  تعود  خاصة  ميزة  فله 
الربام(  )التنور  ب�  يسمى  وما  فيه  املصنوع 
االباء  من  ورثناها  التي  االم��ور  من  وهو 
ما  اىل  الواحد  التنور  وحيتاج  واالج��داد 
يقارب ال� 12 ساف مقسمة عىل اربعة ايام 

يف كل يوم ثالث مراحل«.
املكانس ماهلا وما عليها

املكانس  ص��ن��اع��ة  عملية  خي��ص  وف��ي��ام 
صناعة  »يتم  قائلة:  رقية  أم  فتحدثت 
املكانس اليدوية من خالل سعف النخيل 
بعد  قصه وتنشيفه حتت اشعة الشمس من 
املكانس  وعمل  حياكته  ثم  ومن  الرطوبة 
حيث  خمتلفة،  قياسات  وحتت  منه  اليدوية 
تصل  طوال  سنني  من  املهنة  هذه  امارس 
ورغم  عاما،  عرش  اخلمسة  يقارب  ما  اىل 
جدًا؛  باهض  الكهربائية  املكانس  سعر  أن 
اال ان التطور احلديث الذي يعيشه العراق 
من  الكثري  جعل  االخ��رية  السنوات  يف 
املواطنني يعتمدون عىل املكانس الكهربائية 

يف عملية التنظيف«.
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ظواهر اجتماعية

وعدم  واالس���واق  املحالت  تسمية  عشوائية  من  بالرغم 
وجود ضوابط السم املحل التجاري وشكل لوحة االعالن 
عزيز  لديه  من  فكل  الشوارع  تسمية  يف  العشوائية  اصبحت 
باسم  له ليجعل تسميته  اقرب شارع  مفقود رفع لوحة عىل 

عزيزه ، ويف بعض االحيان جتد شارع له اسمني .
متخصصة  حكومية  جهات  هلا  الشوارع  تسمية  ان  املعلوم 
تراعي كل الضوابط يف اخيار االسم املناسب للشارع اما كل 
من يرغب باسم ويقوم بخط لوحة بل حتى ليس بخط بل 
كتابة عادية والبعض منها فيها اخطاء امالئية ليجعلها اسم 

شارع تعترب بعيدة عن الذوق العام .
البلدية واملرور  اسم الشارع يكون معلوم ومتفق عليه لدى 
اما يف هذه  دالة  نقطة  املعنية ليصبح  الدوائر  والرشطة وبقية 

الصورة فاهنا اشبه بالفوىض  

ان اجلهود التي تبذل من قبل عامل التنظيف واالليات املخصصة 
هلا ال يمكن لنا ان نبخسها فاهنا تعمل بكل امكاناهتا لتنظيف املدينة 
، ولكن هل هذه اجلهود واالليات تكفي للتنظيف ؟ اجلواب ال 
تكفي ولعدة اسباب منها مثال عدم تعاون املواطن معهم ، ومنها 
اليها يف  التي اود االشارة  الظاهرة  الكادر واالليات ، ولكن  قلة 
يتساقط  احلاويات  او  النفايات  رفع  يتم  عندما  االحيان  بعض 
وهذه  الطريق  جوانب  عىل  او  السيارة  خلف  النفايات  بعض 
الظاهرة كاهنا تقول ضاعت جهودكم ، وظاهرة اخرى جتد عامل 
تنظيف يعمل بجد فعندما يقوم باستخدام املكنسة يتطاير الغبار 
يف الشارع الن اغلب الشوارع واالزقة مليئة باالتربة فتسبب جو 
ملوث ولربام اذا صادف مرور مريض بالربو فانه يتوقف وال جيتاز 

الشارع اال بعد تطاير الغبار وصفاء اجلو .

اسامء املعصومني تبقى هلا قدسية يف كتابتها وقرائتها ولكن 
 ، احلكومة  بعلم  يكون  ان  جيب  مكان  الي  عنوان  جعلها 
فبالرغم من ان احياء البستنة التي انترشت بشكل كبري يف 
الرشوط  تستوف  مل  احياء  تعترب  املحافظات  وبقية  كربالء 
االساسية للحي السكني النموذجي من حيث املؤسسات 
الفرعية  ال��ش��وارع  وع��رض  حي  لكل  التابعة  اخلدمية 
والرئيسية ، بل اصبحت التسمية من حق صاحب البستان 
ما  ليطلق االسامء كيف  احلي  الوجاهة يف  له  تكون  او من 
يشاء، وال اعلم هل ان املؤسسات احلكومية ذات العالقة 
التي تتطلب عنوان من يسكن يف هذه االحياء تعتمد هذه 

التسميات العشوائية ام ان هلا تسمية اخرى ؟
ومشهورة  معروفة  اصبحت  وتسميات  احياء  هنالك  نعم 
يف كربالء بحيث اذا ما ذكرت تعلم اين هي ولكن عندما 
ان  ، فال تستطيع  السالم  ( عليه   .....  ( االمام  تقول حي 

تعرف املكان .

ظاهرة االختالف ظاهرة اليمكن لنا ان نتجاهلها او نمر عليها 
احزاب  او  ، واالختالف عىل مستوى اشخاص  الكرام  مرور 
عىل  اسم  البناء  والنقد  بدهيي  امر  حكومات  او  مؤسسات  او 
وبشكل  النقد  هذا  يامرس  عندما  ولكن  البناء  غايته  مسمى 
عشوائي من قبل املؤسسات االعالمية يصبح تسقيط وتشهري 
وانتقام ، ومما يزيد االمر سوءا ان البعض ممن يقوم بالنقد ليس 
مهني بل وحتى ال يراعي ضوابط النقد ، فتظهر حالة فوضوية 
استخدام  مع  االجتامعي  التواصل  مواقع  تناقلتها  اذا  السيام 

صور بالفوتوشوب غري سليمة .

سيارات رفع النفايات 

اسماء الشوارع

عندما يصبح النقد تسقيطًا

وتسمية االحياء كذلك
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مناسبة حدث

األخيار  الصحابة  احلجة شهر رشيف وكان  ذو  شهر 
هيتمون بالعبادة فيه اهتامما بالغًا، والعرش األوائل من 
أيامه هي األيام املعلومات املذكورة يف القرآن الكريم 
وهي أيام فاضلة غاية الفضل, ففيها ُتضاعُف األعامل، 
فيها  وُتعتق  الّدرجات،  وُترفع  احلسنات،  وُتكسب 
وهلذا  السّيئات؛  ر  وُتكفَّ العثرات،  وُتقال  قاب،  الرِّ
عىل  وتنبيهًا  لشأهِنا،  تعظياًم  وعال؛  جّل  اهلل  هبا  أقسم 
 ﴾ َع��رْشٍ َوَل��َي��اٍل   * ﴿َواْل��َف��ْج��ِر  تعاىل:  فقال  فضِلها؛ 

]الفجر:2-1[.
احلرم،  األشهر  من  شهر  ثاين  هو  احلجة  ذي  وشهر 
هذا  من  األول  اليوم  ويف  وأعظمها،  أكربها  هو  بل 
ه�   2  ( سنة   ) احلجة  ذي   6  : قيل   ( الفضيل،  الشهر 
فاطمة من  وآله(  اهلل عليه  ) صىل  اهلل  (، زوج رسول 
سورة  تبليغ  أيضًا  وفيه  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري 
براءة، وتولية عيل )عليه السالم( لذلك بأمر اهلل )عز 
جربئيل  أتى  حيث  للهجرة(،   9( سنة  وذلك  وجل( 
للنبي )صىل اهلل عليه وآله( فقال: أنه ال يؤدي عنك اال 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  رجل منك، فبعث 

عليًا فقرأها عىل الناس يف املوسم.
اخلليل  إبراهيم  مولد  احلجة(  ذي   1( اليوم  هذا  يف 
)عليه أفضل الصالة والسالم(؛ وذكر الطربي أنه من 
الطوفان إىل مولد إبراهيم خليل الرمحن 1079 سنة، 
ومن مولد إبراهيم إىل خروج موسى بني ارسائيل من 

مرص 565 سنة.
ويف اليوم )4 ذي احلجة( سنة )10 ه�(، دخول النبي 
الوداع،  حلجة  مكة  وأصحابه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
وكان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( خرج من املدينة 

يف 26 ذي احلجة.
ويف يوم )5 ذي احلجة( عىل رأس أثنني وعرشين شهرًا 
من هجرته )صىل اهلل عليه وآله( كانت غزوة السويق.

ذو الحجّة.. شهٌر أقسم اهلل بلياليِه العشْر
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بطاريات مرنة يمكن طباعتها مباشرة على المالبس...!

تعديل وراثي للنمل يجعله غير قادر على الشم...!

أول محطة اتصاالت على القمر العام المقبل...!

ابتكر الباحثون من جامعة مانشسر مكثفات 
مطبوعة  الغرافني،  عىل  تعتمد  املرونة  فائقة 
تقنية  باستخدام  املنسوجات  عىل  مبارشة 
طباعة الشاشة البسيطة، والغرافني هو مادة 
الوزن  وخفة  الشديدة  الصالبة  بني  جتمع 
الفائقة، فضال عن قابلية للبسط إىل حد بالغ 
تقنيتهم  إن  العلمي  الفريق  ويقول  الدقة. 

األجهزة  من  جديدا  جيال  ستقدم  احلديثة 
القابلة لالرتداء،مشريين إىل أن املالبس التي 
ستضاف إليها التقنية اجلديدة ستكون قابلة 
ما  املعتادة، وهو  بالطرق  والتنظيف  للغسل 
ممكنا  أمرا  الذكية  املالبس  استخدام  جيعل 
سيفتح  االبتكار  أن  موضحني  املستقبل،  يف 
األجهزة  من  أخ��رى  أن��واع  لطباعة  الباب 

ثنائية  باستخدام حرب من مواد  املالبس  عىل 
األبعاد إهنا املرة األوىل التي يتم فيها طباعة 
جهاز يمكنه ختزين الطاقة ويكون مرنا مثل 
القطن.ويذكر ان العلامء طوروا بطارية مرنة 
يمكن أن تعمل عرب طرق مبتكرة باالعتامد 
عىل السوائل اجلسدية، مثل الدموع والعرق 

واملياه املاحلة.

عىل  وراثي  تعديل  إجراء  من  العامل  يف  مرة  ألول  العلامء  متكن 
قدرة  عىل  يؤثر  ما  بالرائحة،  الشعور  عن  عاجزا  جلعله  النمل، 
 CRISPR هذه احلرشات عىل التواصل. واعتمد العلامء تقنية
املثرية للجدل، لتعطيل قدرة النمل عىل التواصل أو مجع املؤن 
أو التنافس عىل منصب امللكة، بحيث تفشل اهلوائيات ودوائر 
أجريت  بوناسيو،  د.روبرت  وقال  الكامل.  التطور  يف  الدماغ 
يمكن  الذي  النوع  وهو  اهلندي،  القافز  النمل  عىل  التجارب 
ألي نملة عاملة فيه أن تتحول إىل ملكة زائفة يف غياب امللكة 
أن  وجدنا  مبينا  مستعمرهتا.  عىل  هيمنتها  وتفرض  احلقيقية، 
يمّكن  الذي  األول  النموذج  يكون  ربام  النمل  من  النوع  هذا 
يف  االجتامعي  التفاعل  تنظم  التي  للجينات  عميق  حتليل  من 

أداة وراثية متّكن   CRISPR-Cas9 تقنية جمتمع معقد.وتعد 
النووي، ويف هذه  أقسام صغرية من احلمض  من قطع ولصق 
الدراسة تم استخدام “CRISPR لقص بروتني orco، وهو 

جزء من اجلني الرضوري حلاسة الشم.

لالتصال  الذكي  اهلاتف  استخدام  من  الفضاء  رواد  سيتمكن 
حتتية  بنية  أول  امل��ان  علامء  وضع  ان  بعد  األرض.  عىل  باملنزل 
من  ب��دءا  القمر،  سطح  عىل  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت 
العام املقبل،  وذلك من خالل ارسال مسبار أواخر عام 2018، 
لزيارة موقع هبوط أبولو 17 الذي أطلق عام 1972، وكان آخر 
نظام  استخدام  من  وبدال  القمر.  إىل  لناسا  التابعة  أبولو  بعثات 
األرض،  إىل  املسبار  من  البيانات  لنقل  خمصص  معقد  اتصاالت 

عىل  املستخدمة  ذاهتا  التقنية  وهي   ،LTE تكنولوجيا  باستخدام 
األرض التصاالت اهلاتف املحمول. وسيحمل فالكون 9 املركبة 
الفضائية التابعة لفريق ألينا، إىل املدار اجلغرايف الثابت، وهو مدار 
كلم،  ألف   42 نحو  فيه  نقطة  أعىل  تبلغ  الشكل  بيضوي  أريض 
خالل  من   2020 عام  بحلول  ثانية  جتربة  أن  إىل  الفريق  وأشار 
القاسية  القمر  بيئة  يف  للصمود  مصممة  اتصاالت  حمطات  إنشاء 

لفرة زمنية أطول من اجل بناء القرية القمرية.

منوعات
 حول العالم
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مسدس سحري يتمكن من عالج الحروق بسرعة فائقة...!بطاريات مرنة يمكن طباعتها مباشرة على المالبس...!

من  امريكا  م��ن  باحثون  متكن 
من  يمكن  جديدة،  تقنية  تطوير 
حيث  احل���روق،  ع��الج  خالهلا 
املشوهة  احل��روق  بعالج  تقوم 
جديد.  جلد  وتنمية  للجسم 
وتتمثل التقنية اجلديدة يف مسدس 
 ،SkinGun يدعى   سحري، 
عىل  اجلذعية  اخلاليا  رش  يتم 
اجللد من خالله، مما يساعد عىل 
أربعة  خالل  سليمة  جلود  تنمية 
الباحثني  ف��ق��ط،.واخ��ت��رب  أي���ام 
يبلغ  رجل  عىل  اجلديدة  التقنية 
ويعاين  ع��ام��ا،   45 العمر  م��ن 
هبا  أصيب  شديدة،  ح��روق  من 
نتيجة سكب املاء احلار عىل كتفه 
حيث  العلوية،  وذراعه  اليرسى 
مليون   17 بواسطة  برشه  قاموا 

خالل  ليالحظوا  جذعية،  خلية 
6 أيام فقط تكون جلد جديد له، 
بأي  يصب  مل  كان  لو  كام  ويبدو 
حروق.كام قام الباحثون باختبار 
التقنية أيضا عىل شخص أصابت 
احلروق الكهربائية أكثر من ثلث 
 24 ب  رشه  تم  والذي  جسمه، 

لينمو جلدة  مليون خلية جذعية 
فقط،  أي��ام  أرب��ع��ة  بعد  اجل��دي��د 
 20 خالل  متاما  للشفاء  ليتامثل 
اجل��دي��دة  التقنية  لتثبت  ي���وم، 

فاعليتها أيضا.

متابعة  بعد  دراس���ة  وج���دت   
م��ؤرش  ان  ش��خ��ص  ال���ف   50
جيعلون  الذين  لدى  الوزن  كتلة 
اليوم  يف  وجباهتم  أكرب  الفطور 
أقل من الذين ينتظرون وجبتهم 
عندما  حتى  العشاء  يف  الرئيسة 
ي��ت��ن��اول��ون ع����ددًا مم��اث��ال من 
ويمكن  احل��راري��ة.  ال��س��ع��رات 
بني  ال��وزن  يف  الفارق  يصل  ان 
دون  كلغم   3 نحو  اىل  الفئتني 

حاجة اىل ممارسة متارين بدنية أو 
اكتشف  كام  الغذاء.  من  التقليل 
الصحة  كلية  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون 
العامة بوالية كاليفورنيا ان متديد 
يف  األخ��رية  الوجبة  بني  الوقت 
اليوم  صباح  يف  والفطور  اليوم 
مؤرش  بانخفاض  يرتبط  التايل 
الدكتورة  وقالت  اجلسم.  كتلة 
هانا كاليوفا رئيسة فريق الباحثني 
صحي  وزن  ع��ىل  للحفاظ  ان��ه 

الفطور  وجبتي  ت��ن��اول  جي��ب 
العشاء  عن  واالستغناء  والغداء 
بني  اخلفيفة  املأكوالت  وتفادي 
أكرب  الفطور  وجعل  الوجبات 
عن  واإلم��س��اك  اليوم  وجبات 
اىل 18 ساعة  فرة تصل  الطعام 
من بداية املساء. من جهة أخرى 
تكون لتناول الوجبات يف املساء 
سلبًا  تؤثر  كلها  معاكسة  نتائج 

عىل وزن اجلسم.

العلم يثبت صحة القوَل: )افطر كالملوك وتعش كالفقراء(
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انتهجْت مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة منذ أول تأسيسها 
منهج الريادة واالبداع والتميز يف الطرح والدراسة لعلوم هنج البالغة، وأن ال تكرر 

جتارب السابقني بل تفيد منها يف طرح كل ما هو جديد ومفيد.
ومن املشاريع العلمية التي ابتدعتها املؤسسة جملة املبني العلمية املحكمة، وهي أول 
جملة يف العامل تعنى بعلوم هنج البالغة، وقد تمَّ اعتامدها يف أغراض الرقية العلمية يف 
تعتمد  متقنة  علمية  دراسة  البالغة  هنج  دراسة  فهي  أهدافها  ا  أمَّ االكاديمي،  املجال 
العلوم  ألرسار  كشفها  يف  الرصني  العلمي  املنهج  وتنتهج  املوضوعية،  املعايري  عىل 
السالم(، ومن هنا تدعو  الفضائل يف فكر اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه  ومكنون 
أرسة )جملة املبني( املفكرين والباحثني يف اجلامعات واحلوزات العلمية لالرتشاف من 
املعني الصايف لينبوع مدينة العلم رشفات طويالت عميقات عىل شكل أبحاث علمية 
قة تعالج مشكالت الواقع املعارص، وتسقي ما أجدب من رياض العلم واملعرفة. معمَّ

مجّلة المبين.. ريادة وإبداع وتمّيز

مختصر اثبات الرجعة

البيوتاُت األدبّية في كربالء

الرجعة  ال��ك��ت��اب:  مقدمة  يف  وورد 
احلياة  اىل  امل��وت  من  العودة  هي  التي 
العقائدية  املسائل  أهم  من  تعد  الدنيا، 
صحة  عىل  املحقة  الطائفة  امجعت  التي 
إمكان  عىل  استدلوا  وقد  هبا،  االعتقاد 

حدوثها بدليلني ومها:
أقوام  رجوع  عىل  الدالة  القرآنية  اآليات 
بعد موهتم،  احلياة  اىل  السابقة  األمم  من 
َخاِوَيٌة  َوِه��َي  َق��ْرَي��ٍة  َع��ىَلٰ  َم��رَّ  ��ِذي  ﴿َك��الَّ
ِمْن  َخَرُجوا  ِذيَن  و﴿الَّ  ﴾ ُعُروِشَها  َعىَلٰ 
ِدَي��اِرِه��ْم َوُه��ْم ُأُل��وٌف َح��َذَر امْلَ���ْوِت ﴾ 
وأصحاب  الصاعقة،  أخذهتم  والذين 

الكهف، وذي القرنني، وغريهم.
واألحاديث الصحيحة املتواترة عن النبي 
)صىل اهلل عليه واله( واألئمة املعصومني 

)عليه السالم(.
العدالة  لتطبيق  رائع  نموذج  والرجعة 
بأن  اإلعتبار  بنظر  اخ��ذن��ا  إذ  اإلهل��ي��ة؛ 
العدل اإلهلي مرتبط ارتباط وثيق بالرمحة 

اإلهلية، ذلك ألهنا تعني أن اهلل يعيد قومًا 
حمضًا  اإلي��امن  حمض  ممن  األم��وات  من 
يتحقق  وفيها  حمضًا،  الكفر  حمض  ومن 
واملؤمنني  لألنبياء  بالنرص  اإلهلي  الوعد 
ِذيَن  ا َلَننرُصُ ُرُسَلَنا َوالَّ يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ْشَهاُد(  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَ َياِة الدُّ آَمُنوا يِف احْلَ
بعد رجعتهم  الكفار  املؤمنني من  فيأخذ 
االهل��ي  القصاص  يف  وث��أره��م  اهلل  ث��أر 
للكافرين  نكال  هو  الذي  هلم،  املذخور 
اْلِقَصاِص  يِف  ﴿َوَلُكْم  للمؤمنني  وحياة 
املهدي  قيام  اأَلْلَباِب﴾ عند  ُأويِلْ  َيْا  َحَياٌة 
من آل حممد عليه السالم، وهذا اليوم هو 
يوم الفتح الذي أخرب عنه تعاىل بقوله: ﴿
َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي 
ِذيَن َكَفُروا  )28( ُقْل َيْوَم اْلَفْتِح اَل َيْنَفُع الَّ

ْم َواَل ُهْم ُيْنَظُروَن﴾. إِياَمهُنُ
أن  الشأن  عظيم  من  الرجعة  بلغت  وقد 
السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  فيها  قال 
حتى  برجعتنا«  يؤمن  مل  من  منا  »ليس 

عند  املذهب  رضوري��ات  من  اصبحت 
مجيع العلامء األعالم املعروفني واملصنفني 

املشهورين.

اصدارات

*تأليف: الشيخ ابي محمد الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري

* تحقيق: شعبة التحقيق في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة
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صدر لألستاذ الدكتور رزاق كردي حسني معاون العميد للشؤون 
)كربالء يف  بعنوان  كتاب  الكوفة،  االثار/جامعة  كلية  االدارية يف 
الكتاب  الربيطاين ) 1914- 1921( وحيتوي  سنوات االحتالل 
عىل أربعة فصول تناول فيه تاريخ مدينة كربالء خالل املدة املمتدة 

بني عامي 1914-1921 يف سنوات االحتالل.

دراسة أولية حتليلية لواقع مدينة كربالء إضافة اىل إهنا تتضمن تراجم ألعالم احلركة األدبية يف كربالء عىل مدى ثالثة قرون 
)1100ه�-1387ه�( وقد نتج عن هذه البيوت األدبية شعراء وأدباء وأساتذة جامعيون ومفكرون المعون كبار ذاع صيتهم 

وعمت شهرهتم آفاق الدنيا بام قدموه من عطاء فكري وثقايف وإبداع حضاري يظل خالدًا أبد الدهر.

صدر عن دار بانيقيا للطباعة والنرش، كتاب »ما وراء الطف« للكاتب والباحث االسالمي 
غفار عفراوي، يتناول الكتاب عرضًا مركزًا وشاماًل ملا يعرف بواقعة الطف، أو معركة 
ونقاشات  وخطب،  وح��وارات  وح��وادث،  أح��داث  من  وتبعها  رافقها  وما  كربالء، 
وقرارات، وحتضريات ما قبل املعركة إىل حني توجه اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل 

أرض كربالء مصطحبًا عياله ونساءه وإخوته وأبناءه الصغار حتى الرضيع منهم.
يعمد الكاتب عفراوي إىل طرح العديد من التساؤالت واألفكار يف الكتاب خروًجا عن 
ألحداث  التارخيية  واملقاربات  املقارنات  من  رحبة  لفضاءات  الرسدي  التارخيي  النمط 

ووقائع مشاهبة.

البيوتاُت األدبّية في كربالء

كتاب »ما وراء الطف« 
يبحث في أسرار معركة كربالء

كتاب كربالء في سنوات االحتالل 
البريطاني  )1921-1914(

صدر حديثًا.. 
اصدارات

تأليف: موسى إبراهيم الكرباسي ـ مركز كربالء للدراسات والبحوث
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ما  امجل  من  اهنا  واظ��ن  سمعتها  عبارة 
قرأته  ملا متثله لواقع جمتمعنا احلايل الذي 
التي حيملوهنا  الشعارات  نري  يرزخ حتت 
واقالمهم  السيايس  الفكر  اص��ح��اب 
االن  االعالمية  الساحة  به  متتلئ  والذي 
عليهم  البيت  اهل  بمبادئ  ينادون  فهم 
يّدعون  عليها)كام  وي��س��ريون  ال��س��الم 
ال  آدمية  وحوش  اهنم  واحلقيقة  طبعًا( 
وام��وال  احل��رام  مال  بالتهام   يتورعون 
اليتامى والسحت وأكل اموال املظلومني 
او يعمل  ينادي  واملعوزين خالفا ملا كان 
ونجد  ال��س��الم  عليه  املؤمنني  ام��ري  ب��ه 
الكثريين منهم ويف مناسبات اهل البيت 
فضائلهم   بذكر  يستحسنون  وشعائرهم 
ومناقبهم ولكنهم ليسوا منها المن قريب 
تنطوي  التي  الواجهات  فقط  بعيد  وال 
بامور كثرية  الظلم واجلهل  عىل كثري من 

ختص امور الرعي والرعية...
وع��ىل م��ر ال��ت��اري��خ ف��ان ص��ور ال��ري��اء 
يرتدوها  كانوا  التي  واالقنعة  والتظاهر 
اولئك الذين يتشدقون بالزهد ما هي اال 
لتمرير االقناع الناس  اكذوبة  عبارة عن 
او  الغري  ام��وال  عىل  والتعدي  بسطاء 
بحجة  الغري  إلخضاع  والتطاول  الفساد 
احلفاظ عىل امواهلم لعدم فشل اصحاب 

متهيدًا  اهليمنة  وبالتايل  بادراهتا  العالقة 
لرسقتها ومصادرة االموال حتى وان 
كان مستحقيها من الذين اوىص هبم 

اهلل سبحانه وتعاىل وبحقوقهم ...
ُزهد عيل جتسدت فيه كل مفردات 
ال���رمح���ة وم��ص��ط��ل��ح��ات اخل��ل��ق 

االنسانية  عليها  سارت  التي  واالخالق 
وشللها  تعثرها  وحل��د  احلقبة  تلك  من 
امري  استشهاد  شهدت  التي  بالفرات 
الزهد  فانقلب  السالم  عليه  املؤمنني 
ح��الاًل  واحل���رام  حقًا  والباطل  طمعًا 
الخر  شخص  م��ن  القضية  وحت��ول��ت 
جمتمعات  واىل  جمموعات  اىل  افراد  ومن 
استحال هبا معرفة الزاهد فضاعت امور 
والضعيف  الفقري  مستحقات  منها  كثرية 
من  كانت  مفاهيم  وانطوت  واملتعفف 
كالتفكر  املؤمنني  ام��ري  اول��ي��ات  اوىل 
والعبادات وايتاء مستحقات رب العاملني 
للمعوزين والضعفاء والفقراء وانرصف 
ومرامي   اجتاهات  اىل  واف��راده  املجتمع 
بند  حت��ت  املجتمع  وان��خ��رط  ب��ع��ي��دة 
واالستعالء  والرف  وامللذات  املعايص 
لنا  وظهر  ذلك  غري  اىل  وما  واالستكبار 
ترف معاوية باوجه متعددة وحتت اقنعة ال 
متت بالزهد بصلة وبذلك مهدت لظهور 

واح��زاب  وجتمعات  وكتل  كيانات 
وباطنها  وتساحمه  االسالم  ظاهرها 

وامست  وم��ك��ائ��ده  الشيطان 
تفتك بكل مااوتيت من قوة 

ومعامل مزيفة من البطش 
باالوساط 

التي اوصها هبا اهلل سبحانه وتعاىل واكد 
عليها نبي االمة وباب علمه وواليته امري 
وصار  والنابل  احلابل  فاختلط  املؤمنني  
املستحق ُمعدم مسحوق وصار صاحب 
املستحق  هو  واجل��اه  والنفوذ  االم��وال 
االول واالخري وهو املستفيد من كل خري 
الفئة  بواسطه حزبه او من يربطه برباثني 

املتسلطة عىل رقاب املستضعفني ...
الفقراء  هل��والء  ام��ال  ن��رى  ان  لنا  ه��ل 
وهل  واملعوزين   واملتعففني  واملحتاجني 
امري  وطموحات  واهداف  امال  تتحقق 
حياته  افنى  التي  السالم   عليه  املؤمنني 

الرساء معاملها ؟؟؟
امتنى ذلك !!!!

مقاالت

                      عيسى الخفاجي

ُزهد علي وترف معاوية       
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أوتيت  فام  يشٍء  بكّل  اإلحاطة  يمكن  ال 
ناقصة..  تبقى  والتحليل  املعرفة  من 
البحث  بدروب  يسري  الذي  مقولة  تلك 
تريد  م��ن  ك��ان  إذا  فكيف  واحل����رف.. 
مثل  عظيمة  شخصية  ع��ن��ه  احل��دي��ث 

شخصية االمام عيل )عليه السالم(.
أو  فقط  أمامًا  طالب  أيب  بن  عيّل  يكن  مل 
إنه يمثل راهنًا عقائديًا أو ماضيًا إسالميا 
يمكن  اجتامعيًة  خصيصًة  يمثل  إنه  أو 
انتامئيٍة،  جهٍة  اىل  امل��رء  فيها  يتحّول  أن 
يف  رسالٍة  انبثاق  عىل  شاهدًا  كان  إنه  أو 
ومنتميًا  هلا  ومشّجعًا  الوالدية  حلظتها 
أجلها  من  ومضحيًا  عنها  ومدافعًا  فيها 
ومقاتاًل يف غاياهتا.. بل كان فكرًة انبثقت 
لإلسالم  احلقيقي  اإلن��ت��امء  روح  م��ن 
مدرسٍة  واىل  جهٍة  من  إهلاٍم  اىل  ليتحّول 
ومن  إنه  حتى  أخ��رى،  جهٍة  من  فكريٍة 
خالل املكان الذي ُولد فيه والزمان الذي 
إليه كان  انتمى  حترك عليه والعقل الذي 
ثقافات  أقرب منه اىل عدم اإلطالع عىل 
من  للصحراء  ما  بحكم  األخ��رى  العامل 
والتجاهل  والتذّيل  التعّصب  مكنونات 
تنطبق  التي  احل��دود  خ��ارج  هو  ما  لكل 
حتى  الصحراء،  يف  الرمال  مفهوم  عليها 
الوصول  هي  اجلغرافية  يف  األبعد  لكأن 
من  أخرى  مفازًة  تكون  لكي  املدينة  اىل 
الديني..  العقل  بدوران  والبدء  الوجود 

فيها  حتّركت  ال��ذي  العقل  فإن  ولذلك 
زمانه  سبق  إن��ه  ع��يل  اإلم���ام  شخصية 
ما  وحّلل  كاّن  ما  وفهم  مكانه  وتعّدى 
هو  سيكون  ما  إن  عىل  وبرهن  يكون 
فكرًة  نقول  حني  عيل  اإلم��ام  إن  املهم.. 
إاّل  تقّبلها  يمكن  ال  عظيمٌة  فكرٌة  فإهنا 
إن  ومعنى  الفكرة  معنى  أواًل  عرف  من 
جانب  م��ن  ليس  ع��رصه،  سبق  اإلم���ام 
جانب  من  بل  فيها  نكتب  التي  العاطفة 
يف  إليها  الوصول  نحاول  التي  احلقيقة 
احرام اإلنسان. وأعظم فكرٍة تلك التي 
نقل  وسواء  اإلنسان..  أجل  من  تضّحي 
ما  خالل  من  حصل  ما  كّل  لنا  التاريخ 
كتبته السلطة بحسب احلكمة إن التاريخ 
فإن  القّوة  أو  السلطة  أو  الزعامء  يكتبه 
يمكن  ال  خالدًة  ظّلت  عيل  اإلمام  فكرة 
وال  عليها  ال��زي��ادة  يمكن  وال  نكراهنا 
يمكن معاداهتا، بل صارت حجر الزاوية 
لكّل من فهم الدين اإلسالمي ألنه مل يأِت 
عىل أساس إنه قائٌد إسالميٌّ أو حماٍم عن 
اهلل  )صىل  الرسول  عّم  ابن  انه  أو  الدين 
عليه وآله( أو إنه كان يبحث عن خالفٍة 
الصحراء  من  تنطلق  أّم��ٍة  زعيم  ليكون 
اىل العامل األرحب بل كان يريد لإلنسان 
من  البعض  فإن  ولذا  بكرامٍة،  يعيش  ان 
السلطة  يبحثون عن  الذين  أو  املتعّصبني 
كانوا السيف الذي أراد قتل الفكرة التي 

إن األعداء مل  حيملها اإلمام عيل. بمعنى 
يكونوا ضّد عيل كفكرٍة بل ضّده كسلطٍة 
وهو الذي عافها من أجل أاّل يكون هناك 
تريد  التي  اإلسالمية  الفكرة  عىل  تأثري 
وإاّل  وحرية.  بكرامٍة  يعيش  أن  لإلنسان 
الذي  العظيم  قوله  يكون  أن  يمكن  هل 
وملكانه  لعرصه  سابق  أن��ه  يف  ج��دال  ال 
))الناس صنفان: إما أخ لك يف الدين أو 
نظري لك يف اخللق((. وهو ما دعا األمني 
العام السابق لألمم املّتحدة كويف عنان أن 
يطالب بأن تنشدها البرشية وأن تعّلق يف 

بوابات كّل املنظامت.
من هنا فإن اإلمام عيل ليس بصفته باحثًا 
إسالمي  قائد  إنه  أو  اإلسالمي  الفكر  يف 
لكي  وضّحى  وداف��ع  باهلل  وآم��ن  أسلم 
باجلنة،  امُلبرّش  وهو  الشهادة  عىل  حيصل 
قائمًة  فلسفًة  الفكرة  تكون  لكي  ولكن 
وتطرح  العقل  من  الساكن  حتّرك  بذاهتا 
االنسان  األه��م  هو  من  الكبري  السؤال 
فتلك  اإلنسان  اختار  وألنه  السلطة؟  أم 
تزل  مل  الفكرة  إن  اىل  إش���ارًة  وح��ده��ا 
ال  السلطة  ع��ن  الباحثني  ألن  حت��ارب 
يقبلون أن حتركهم فكرة اإلنسان بقدر ما 
لإلدامة  االنسان  لقتل  نوازعهم  حتركهم 

يف التواجد يف السلطة.

علي لفتة سعيد 

مقاالت

 .. اإلماُم عليٌّ
الفكرُة والفلسفْة
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وهو  الكريم  القرآن  يف  مرة   365 األيام  ُذكرت 
عدد أيام السنة.

ُذكر اليوم منفردًا 30 مرة وهو عدد أيام الشهر.
ذكر القمر 12 مرة وهو عدد الشهور القمرية.

ذكر الشهر 12 مرة وهو عدد أشهر السنة.

ُذكر اإليامن 25 مرة والكفر 25 مرة أيضًا.
ُذكرت الدنيا 115 مرة واآلخرة 115 مرة.
ُذكرت املالئكة 88 مرة والشيطان 88 مرة.

ُذكر الناس 50 مرة واألنبياء 50 مرة.
ُذكر الرجال 24 مرة والنساء 24 مرة أيضًا.

ُذكرت احلياة 145 مرة واملوت 145.
ُذكرت احلسنات 167 مرة والسيئات 167 مرة.

ذكرت السموات 7 مرات عىل عددها.
أي  مرة،   234 واملغفرة  مرة   117 العقاب  ُذكر 

بمقار الضعف.

إعجاز القرآن الكريم.. 
باألرقام

الواحة

عفك  )قضاء  السومرية  نفر  مدينة  يف  العراق  جنوب  أنشأت 
يف  صيدلية  عليه  إنشاء  تم  مكان  أول  هي  حاليا(،  الديوانية 
تداوي معظم  يستخدم يف  والرياق  األفعى  التاريخ وكان سم 
احلاالت هلذا السبب تم استعامل األفعى شعار للطب والعالج 
وال يزال هذا الشعار السومري القديم يستعمل يف الصيدليات 

بجميع أنحاء العامل.

أول صيدلية في تاريخ العالم

الالهبــة..  الصيــف  أجــواِء  وســط 
اسماعيل الصّياح يكتب:

( ثلثا الـ )حرب( الـ )حرُّ
قد ال يردينا قتلى ولكن لن نسلم

 من األذى!!
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كارثة بيئية في اســتخدام المواد 
الســامة تقتل االسماك في هور 

الخمس بمحافظة ميسان

صورة وتعليق

يروى إن الشهيد آية اهلل السيد حممد حسني هبشتي رمحه اهلل كان يقود 
سيارته يف ساعة متأخرة من ساعات الليل يف زمن الشاه وذلك يف اوج 
معارضة العلامء لنظامه العلامين يقول الذي كان مع الشهيد هبشتي يف 
السيارة، إن السيد البهشتي توقف عند اإلشارة احلمراء ينتظر الضوء 
رشطي  وال  الشارع  يف  سيارات  الساعة  تلك  يف  يكن  ومل  األخرض 

مرور.
فقلت للسيد: ال تقف مادام رشطي املرور غري موجود وليست هناك 

سيارات يف الشارع.
فقال السيد هبشتي: )صحيح أننا ضد النظام ولكننا مع النظم(؛ ذلك 
ألن النظم يف أمور احلياة من صفات املؤمنني وهو من وصايا عيّل إمام 

املتقني )عليه السالم(: »أوصيكم بنظم أمركم«.!

ل�����������ربه�����������ٍة ال�����������������������������)و(ج����������������������������ود  م�����������������ن  س�����������ئ�����������م�����������َت  وإذا 
ف��������������اج��������������ع��������������ْل م�����������������ن ال����������������������������������واو ال���������ك���������ئ���������ي���������ب���������ة س��������ي��������ن��������ا!
���������ٍة ل���������ق���������مَّ ال����������������������������ص�����������������������������)ع(وِد  م���������������ن  ت������������ِع������������ب������������َت  وإذا 
ف�������������اج�������������ع�������������ْل م����������������������َن ال����������������ع����������������نِي ال�����������ب�����������ئِ�����������ي�����������س�����������ِة م��������ي��������ام!

لماذا ال ُيصاب القلب بالسرطان؟

أوصيكم بنظم أمركم!!

هذه هي الحياة

الواحة

* الن خاليا القلب من النادر أن تعاين من انقسامات عكس خاليا 
االعضاء الداخلية األخرى والتي يكثر فيها اخلاليا الشحمية وهي 

أكثر أنواع اخلاليا محال للمواد املرسطنة كالثدي.
* ألنه مغلف بغشاء يسمى التامور وهو حيمي القلب من أخطار 

كثرية منها األورام الرسطانية.
* بسبب طبيعته العضلية ولكونه ال حيوي نسيجًا شحميًا.

محاكم اهلل من كل سوء.
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وقت االنطالقسعر التذكرةالرحلةاأليام

يوميًا

5:30 صباحًا12000 دينار للشخص الواحدسامراء – سيد محمد
5:30 صباحًا7000 دينار للشخص الواحدأوالد مسلم ـ الكاظمية المقدسة

6 صباحًا5000 دينار للشخص الواحدالسهلة ـ الكوفة ـ النجف

6 صباحًا4000 دينار للشخص الواحدزيد بن علي ـ السيدة شريفةاألربعاء

االثنين

والجمعة

الحمزة ـ القاسم 

السيدة شريفة ـ بنات الحسن

5000 دينار للشخص الواحد

6 صباحًا

األحد

قطارة اإلمام علي ـ الحر الرياحيوالخميس

3000 دينار للشخص الواحد

6 صباحًا

الثالثاء 

والجمعة

5:30 صباحًا15000 دينار للشخص الواحدمنفذ مهران الحدودي

برنامج رحالت زيارة المراقد المقدسة
 لقسم السياحة الدينية بالعتبة الحسينية المطهرة

إعالن

مالحظة/ 
* يكون انطالق الباصات من قرب مقام صاحب الزمان )عليه السالم(

* يرجى االلتزام بالوقت المحدد للسفر وبخالفه نعتذر عن إعادة المبلغ

لالستفسار يرجى االتصال على األرقام/ 07809395948 - 07602006995


