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بشائُر النصر

العراقي��ون يبتهج��ون باالنتص��ارات العظيم��ة الت��ي حققته��ا القوات 
العراقية واحلش��د الش��عبي وقّدمت تضحيات من اج��ل صيانة الوطن 
واملقدس��ات ، وال يغفل عاقل دماء الش��هداء التي ارت��وت منها ارض 
الع��راق او اجلرحى الذي��ن حتّملوا اجلراح بدال من جراح املقدس��ات ، 
وه��ذا النرص العراقي ه��و بفضل العراقيني ويس��تحقونه بكل جدارة ، 
وحتى تكتمل بش��ائر النرص فالقضاء عىل الفساد االداري واملايل يكون 
العراق اباد االرهاب ميدانيا واداريا وجيب ان تكون احلرب عىل الفساد 
بنفس وترية احلرب عىل االرهاب حتى يس��رّد العراق عافيته ويعود اىل 

مكانته املتقدمة والزاهية بني الدول التي تناشد الرقي والتطور .
التهنئة التي ترفع ملقام املرجعية بمناس��بة االنتص��ارات متنحها للقوات 
العراقي��ة ب��كل اصنافهم واحلش��د الش��عبي ألهنا تراكم تس��تحقوهنا ملا 

بذلتموه من تضحيات يف ساحات الوغى . 
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اثناء لقائهم مع الش���يخ الكربالئي وفد جامعة النهرين يقدم الش���كر 

واالمتنان للعتبة الحسينية لدعمها المتواصل للعلم واالساتذة

حرُب المياه 

) لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان( )اإلمام الباقر(

البش���رية..  التنمي���ة 
ثقافة إيجابية

االشراف اللغوي: عباس الصباغ 
التنضيد اإللكتروني: حيدر عدنان

التصميم واالخراج
علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي
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) 65 ( أمل تر أن اهلل سخر لكم ما يف األرض جعلها مذللة لكم معدة ملنافعكم والفلك جترى يف البحر بأمره ويمسك 
الس��امء أن تقع عىل األرض إال بمش��يئته إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم، يف اإلكامل عن النبي صىل اهلل عليه وآله بعد 
ذكر األئمة االثني عرش بأسامئهم قال ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرين، هبم يمسك اهلل عز وجل السامء 

أن تقع عىل األرض إال بإذنه وهبم حيفظ األرض أن متيد بأهلها .
) 66 ( وه��و ال��ذي أحياكم بع��د أن كنتم نطفا ثم يميتكم إذا جاء أجلكم ثم حيييكم يف اآلخرة إن االنس��ان جلحود 

للنعم مع ظهورها .
) 67 ( لكل أهل دين جعلنا منسكا متعبدا ورشيعة ومذهبا هم ناسكوه يذهبون إليه ويدينون به فال ينازعنك سائر 

أرباب امللل يف أمر الدين .
يف اجلوامع أن بديل بن ورقاء وغريه من كفار خزاعة قالوا للمسلمني مالكم تأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما قتله اهلل 

يعنون امليتة فنزلت وادع إىل ربك إىل توحيده وعبادته إنك لعىل هدى مستقيم طريق إىل احلق سوي .
) 68 ( وإن جادلوك فقد ظهر احلق ولزمت احلجة فقل اهلل أعلم بام تعلمون من املجادلة الباطلة وغريها فيجازيكم 

عليها وهو وعيد فيه رفق .
) 69 ( اهلل حيكم بينكم يوم القيمة فيام كنتم فيه ختتلفون من أمر الدين .

) 70 ( أمل تعلم أن اهلل يعلم ما يف الس��امء واألرض فال خيفى عليه يشء إن ذلك يف كتاب هو اللوح كتبه فيه قبل أن 
يربأه إن ذلك إثباته يف اللوح أو احلكم بينكم عىل اهلل يسري .

) 71 ( يعبدون من دون اهلل ما مل ينزل به س��لطانا حجة تدل عىل جواز عبادته وما ليس هلم به علم وما للظاملني من 
نصري .

) 72 ( وإذا تت��ىل عليه��م آياتن��ا من القرآن بينات واضح��ات الداللة عىل العقايد احلقة واألح��كام اإلهلية تعرف يف 
وج��وه الذي��ن كفروا املنك��ر اإلنكار لفرط نكريه��م للحق وغيظهم ألباطي��ل أخذوها تقليدا وه��ذا منتهى اجلهالة 
يكادون يس��طون بالذين يتلون عليهم آياتنا يثبون ويبطش��ون هبم قل أفأنبئكم برش من ذلكم من غيظكم عىل التالني 

وضجركم مما تلو عليكم النار وعدها اهلل الذين كفروا وبئس املصري النار .

 َ ْرِض إاِلهَّ بِإِْذنِِه إِنهَّ اهللهَّ اَمء َأن َتَقَع َعىَل اأْلَ ِري يِف اْلَبْحِر بَِأْمِرِه َوُيْمِس��كُ السهَّ ْرِض َواْلُفْلَك جَتْ ا يِف اأْلَ َر َلُكم مهَّ َ َس��خهَّ َأمَلْ َتَر َأنهَّ اهللهَّ
ٍة  يِيُكْم إِنهَّ اإْلِنَساَن َلَكُفوٌر }احلج/66{ لُِكلِّ ُأمهَّ ِحيٌم }احلج/65{ َوُهَو الهَِّذي َأْحَياُكْم ُثمهَّ ُيِميُتُكْم ُثمهَّ حُيْ بِالنهَّاِس َلَرُؤوٌف رهَّ
ْسَتِقيٍم }احلج/67{ َوإِن َجاَدُلوَك َفُقِل  ْمِر َواْدُع إىَِل َربَِّك إِنهََّك َلَعىَل ُهًدى مُّ َجَعْلَنا َمنَسًكا ُهْم َناِسُكوُه َفاَل ُيَناِزُعنهََّك يِف اأْلَ
َ َيْعَلُم  َتِلُفوَن }احلج/69{ َأمَلْ َتْعَلْم َأنهَّ اهللهَّ ُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفياَم ُكنُتْم ِفي��هِ خَتْ ُ حَيْ ُ َأْعَل��مُ بِ��امَ َتْعَمُلوَن }احلج/68{ اهللهَّ اهللهَّ
ْل بِِه ُسْلَطاًنا  ِ َما مَلْ ُيَنزِّ ِ َيِس��ريٌ }احلج/70{ َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللهَّ ْرِض إِنهَّ َذلَِك يِف ِكَتاٍب إِنهَّ َذلَِك َعىَل اهللهَّ ء َواأْلَ ��امَ َما يِف السهَّ
ِذيَن َكَفُروا  َناٍت َتْع��ِرُف يِف ُوُجوِه الهَّ امِلنَِي ِمن نهَِّصرٍي }احلج/71{ َوإَِذا ُتْت��ىلَ َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيِّ َوَم��ا َلْي��َس هَلُم بِِه ِعْلٌم َوَم��ا لِلظهَّ
ِذيَن َكَفُروا َوبِْئَس امْلَِصرُي  ُ الهَّ اُر َوَعَدَها اهللهَّ ن َذلُِكُم النهَّ ُئُكم برَِشٍّ مِّ ِذيَن َيْتُلوَن َعَلْيِهْم آَياتَِنا ُقْل َأَفُأَنبِّ امْلُنَكَر َيَكاُدوَن َيْسُطوَن بِالهَّ

}احلج/72{ 
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اأجوبة امل�سائل الدينية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرضات أعضاء جلنة الثقافة الدينية يف كربالء املحرمني..

حتية وإعجاب..
وبعد يرجى اإلجابة عىل السؤال التايل :

س : ما هي أرضار اخلمر، وملاذا حرمها الدين اإلسالمي؟
كربالء: عيل عبود ابو حلمة

1958/12/18م
)اخلمر وأرضارها(

للسيد عبد الرضا الشهرستاين

ذكرنا يف العدد االول من الدورة االوىل أرضار اخلمر من الناحية االجتامعية النفسية وذكرنا أقوال الدكاترة والفالسفة يف أرضارها 
وايضًا يف صفحة اخرى يف تفس��ري قوله تعاىل : )يس��ألونك عن اخلمر( ونضيف عىل ذلك اآلن م��ا نرشته جريدة )اليقظة( بتاريخ 
23/رجب/ س��نة 1378هجرية، شباط 1959 العدد )3083( يف )اخبار حول العامل( مرض الكحول جيتاح فرنسا، كان تناول 
املرشوبات الكحولية بفرنس��ا خالل الس��نتني االخريتني قاتالً  بنسبة ستني اىل املائة، اكثر من مرض السل الذي أصبح يتقهقر امام 

تقدم الطب يف هذا امليدان، انتهى ما يف اليقظة.
ولق��د ج��اء الطب بمعداته الكيمياوي��ة فأثبت ان القول الفصل يف اخلمر ما قاله النبي )صىل اهلل عليه وآله وس��لم( اهنا ام اخلبائث 
واوضح جليًا : انه ال يشء أرض عىل البدن والعقل واجلامعة االنسانية من اخلمر فإهنا ال تبقي عضوًا من اعضاء شارهبا إال أفسدته.

ففس��اد اجله��از اهلضمي من احللق اىل املع��دة وتورمها وبثرها وجراحها وتورم الكبد وتش��معه وورم الطح��ال والقلب وكربمها 
وتصلب االمعاء ومالس��تها وورم املرارة والكليتني واملثانة وتولد احلجر والرمل فيها وتش��نج الدماغ وتصلب االغشية املخاطية 
والش��عرية وانسداد مسامات اجللد وخلل االسفنج الرئوي وغدد البصاق وغدد املذي واالنثيني واملفاصل والعصب وغري ذلك 
من بطالن االعامل الفسيولوجية يف مجيع أعضاء بدن االنسان اكثر ما حيدث بسبب رشب اخلمر، واالمراض الناشئة من ذلك اكثر 
ما يعرض لش��ارهبا فيس��تعد بسبب رشهبا اىل قبول انواع االمراض من سوء اهلضم والس��ل واالستسقاء والقولنج واحلمى النائية 
وان��واع احلميات ووج��ع القلب والكبد والطحال والكليتني وحبس البول ووجع االنثي��ني وحبس املني واملذي ووجع املفاصل 
وانخالعها والنقرس وعرق النساء والرعشة واالسرخاء واخلدر والفالج والرصع واجلنون والسكتة القلبية والرئوية والدماغية 
والصمم والعمى والش��لل والدمامل واخلراجات وانواع القروح اجللدية والس��من املفرط ال��كاذب تارة واهلزال اخرى وصفرة 
اللون بعد امحراره وقلة النوم بعد مخار الس��كر وفس��اد العقل بحيث ال يؤمن شارهبا عىل ابنته واخته وعرضه وماله واذا عرض له 

أحد االعراض واألمراض يصعب عالجه او يتعذر وال مندوحة له إال املوت.
كل ذلك نقلناه من إحياء الرشيعة عىل مذهب الشيعة ج1، ص298.

املصدر : )سلسلة تراث كربالء )1( – أجوبة املسائل الدينية � 49/4(.



استنهاض الصالحين لمحاربة الفساد
)َأْيَن َأْخَياُرُكْم َو ُصَلَحاُؤُكْم 
َوَأْيَن َأْحَراُرُكْم َوُسَمَحاُؤُكْم 
ِفي  ُعوَن  َاْلُمَتَورِّ َأْيَن  َو 
ُهوَن  َاْلُمَتَنزِّ َو  َمَكاِسِبِهْم 
َقْد  َأَلْيَس  َمَذاِهِبِهْم  ِفي 
َهِذِه  َعْن  َجِميعًا  َظَعُنوا 
َاْلَعاِجَلِة  َو  ِة  ِنيَّ َالدَّ ْنَيا  َالدُّ

َصِة...( َاْلُمَنغِّ

والكدح  والجهد  السعي 
يؤدي الى النجاح وهو سر 
الموفقية اال ان هذا ليس 
افراد  فهناك  كليًا  قانونًا 
السعي  في  عمرهم  افنوا 
أنفسهم  واجهدوا  والجد 
في  ولكنهم  نهار  ليل 
النهاية لم يظفروا بشيء 
وهذا احد االمور المحبطة 
لالنسان في الحياة الدنيا..

الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

 في 26/ربيع االول/ 1439هـ الموافق 2017/12/15م:

امري  اىل خطبة  نتعّرُض يف خطبتنا هذه 
يتعرض  التي  السالم(  )عليه  املؤمنني 
فيها اىل بيان حال الدنيا ويذكر اصنافًا 
من الناس انترشت يف عهده وربام تنترش 
يف امكنة وازمنة متعددة وخمتلفة وتكون 
واالن��ح��راف،  الفساد  النتشار  سببًا 
ويبني يف نفس الوقت فئات اخرى من 
يتوجع  انه  وكيف  واالخيار  الصلحاء 
يستنهض  ث��م  فراقهم  ع��ىل  ويتفجع 
الفئات الصاحلة للوقوف يف وجه  هذه 
يبني  ثم  والفساد..  االنحراف  اسباب 
ينال  ال  ورض���اه  تعاىل  اهلل  طاعة  ان 
بمجرد التمنيات والدعاوى بل البد ان 
االنسان  هبا  يأيت  واجبات  هناك  تكون 
بمواجهة  يتعلق  ما  خصوصًا  املؤمن 
اسباب الفساد واالنحراف يف املجتمع 
فإذا جاؤوا بذلك نالوا رضا اهلل تبارك 

وتعاىل، فيقول )عليه السالم(: 
َهِذِه  ِمْن  َتْأُمُلوَن  َما  َو  إِنهَُّكْم   ِ َاهللهَّ )ِعَباَد 
َمِديُنوَن  َو  ��ُل��وَن  ُم��َؤجهَّ َأْث��ِوَي��اُء  ْنَيا  َالدُّ
َعَمٌل  َو  َم��ْن��ُق��وٌص  َأَج���ٌل  ُم��ْق��َت��َض��ْوَن 
ٌع َو ُربهَّ َكاِدٍح  ُفوٌظ َفُربهَّ َدائٍِب ُمَضيهَّ حَمْ
ِشْئَت  َحْيُث  بَِطْرِفَك  ْب  ارِْضِ َخاِس... 
ُيَكابُِد  َفِقريًا  إاِلهَّ  ُتْبرِصُ  َفَهْل  َالنهَّاِس  ِمَن 

ِ ُكْفرًا َأْو َبِخياًل  َل نِْعَمَة َاهللهَّ َفْقرًا َأْو َغنِّيًا َبدهَّ
دًا  ُمَتَمرِّ َأْو  َوْفرًا   ِ َاهللهَّ بَِحقِّ  َاْلُبْخَل  َذ  َ اخِتهَّ

َكَأنهَّ بُِأُذنِِه َعْن َسْمِع َامْلََواِعِظ َوْقرًا(
ث���م ي��ت��وج��ع ع���ىل رح��ي��ل األخ��ي��ار 
)عليه  فيقول  واألح���رار  والصلحاء 

السالم(: 
َو  َو ُص��َل��َح��اُؤُك��ْم  َأْخ��َي��اُرُك��ْم  )َأْي���َن 
َأْي��َن  َو  ُسَمَحاُؤُكْم  َو  َأْح��َراُرُك��ْم  َأْي��َن 
ُهوَن يِف  َامْلَُتَنزِّ َو  ُعوَن يِف َمَكاِسبِِهْم  َامْلَُتَورِّ
َمَذاِهبِِهْم َأَلْيَس َقْد َظَعُنوا مَجِيعًا َعْن َهِذِه 

َصِة(. ِة َو َاْلَعاِجَلِة َامْلَُنغِّ نِيهَّ ْنَيا َالدهَّ َالدُّ
 ِ ا هلِلهَّ ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َفإِنهَّ
ا إَِلْيِه َراِجُعوَن َظَهَر َاْلَفَساُد َفاَل ُمْنِكٌر  َو إِنهَّ
ٌ َو اَل َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر َأَفبَِهَذا ُتِريُدوَن  ُمَغريِّ
َتُكوُنوا  َو  ُقْدِسِه  َداِر  يِف   َ َاهللهَّ اِوُروا  جُتَ َأْن 
 ُ َاهللهَّ َدُع  خُيْ اَل  َهْيَهاَت  ِعْنَدُه  َأْولَِيائِِه  َأَعزهَّ 
تِِه َو اَل ُتَناُل َمْرَضاُتُه إاِلهَّ بَِطاَعتِِه  َعْن َجنهَّ
َلُه  اِرِكنَي  َالتهَّ َاآْلِمِريَن بِامْلَْعُروِف   ُ َلَعَن َاهللهَّ

اِهنَي َعِن َامْلُْنَكِر َاْلَعاِمِلنَي بِِه( َو َالنهَّ
 ِ يقول االمام )عليه السالم( : ))ِعَباَد َاهللهَّ
ْنَيا َأْثِوَياُء  إِنهَُّكْم َو َما َتْأُمُلوَن ِمْن َهِذِه َالدُّ
َأَجٌل  ُمْقَتَضْوَن  َمِديُنوَن  َو  ُلوَن  ُمَؤجهَّ

َمْنُقوٌص(
ويشّبه  ال��س��الم(  )عليه  االم���ام  ينّبه 
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الذين  بالضيوف  الدنيا  اه��ل  وض��ع 
وباالفراد  ضيافة،  يف  معينة  ملدة  دعوا 
دائنوهم،  يركون  ال  الذين  املدينني 
دار  الضيف  يرى  ال  أن  الطبيعي  فمن 
يتعلق  ال  فهو  االبدية  حمطته  املضيف 
أبدًا وال يثق هبا وال حيرص عليها،  هبا 
وليس امام الشخص املدين الذي يتابعه 
دائاًم من سبيل سوى منحه كل  الدائن 
اليوم  يأيت  بأن   ً أمال  بالتدريج،  جيد  ما 
الذي يكون قد سّدد فيه كل دينه، كأن 
الذي منحنا اهلل تعاىل من ديوننا  العمر 
التي تؤخذ منا يف كل حلظة، واملشكلة 
الذي  العمر  ذلك  جانب  اىل  انه  املهمة 
هبا  نقوم  التي  اعاملنا  برسعة  ينقيض 
تبعاهتا، فكل  والتي وجيب علينا حتّمل 
ام طالح  به االنسان صالح  عمل يقوم 
تفاصيله..  بكل  تعاىل  اهلل  عند  حمفوظ 
فاإلمام )عليه السالم( ينّبه اهيا االنسان 
ان اجلك يف تناقص فإن مل تكن اديت 
حق اهلل تعاىل فسارع اآلن وبادر اىل اداء 
يتناقص  االجل  هذا  ألنه  احلقوق  هذه 
تناقص  واالي��ام  الشهور  م��ّرت  وكلام 
تقصري  م��ن  حصل  م��ا  ف��ت��دارك  اكثر 
واحلقوق  وعبادتك  اعاملك  يف  ونقص 

اىل الناس وبادر اىل التوبة..
ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َفُربهَّ 

ٌع َو ُربهَّ َكاِدٍح َخاِس( َدائٍِب ُمَضيهَّ
اىل  ي��ؤدي  والكدح  واجلهد  فالسعي 
هذا  ان  اال  املوفقية  س  وهو  النجاح 
افنوا  اف��راد  فهناك  كليًا  قانونًا  ليس 
واجهدوا  واجل��د  السعي  يف  عمرهم 
النهاية  يف  ولكنهم  هنار  ليل  أنفسهم 
االم��ور  اح��د  وه��ذا  ب��يء  يظفروا  مل 
الدنيا ولعل  املحبطة لالنسان يف احلياة 
العبارة اشارة اىل السعي املتعلق باالمور 
االمور  انتهت هبم  ثم  والدنيوية  املادية 
اجهدوا  ما  حمّصل  وضياع  اخلسارة  اىل 
واجهدوا  سعوا  الذين  او  أنفسهم  فيه 

انفسهم لنيل املقامات املعنوية ولكنهم 
اهواء  اليهم  تسّللت  حينام  ضيعوها 
وطمعهم  الشيطان  ووساوس  النفس 

باملقامات الدنيوية والوجاهات..
االغرار  عدم  اىل  السالم(  )عليه  اشار 
)عليه  بقوله  هبا  واالبتهاج  باألعامل 
ُربهَّ  َو  ٌع  ُمَضيهَّ َدائٍِب  )َفُربهَّ   : السالم( 
يف  جم��دٍّ  من  كم  يعني  َخ���اِس(  َك���اِدٍح 
العبادة متعب نفسه يف االتيان هبا مضيِّع 
هلا بام يلحقها من العجب والرياء ونحو 
كإبطاله  ويضيعها،  يبطلها  مما  ذل��ك 
ساع  من  وكم  واالذى  باملن  صدقاته 
ضل  الذين  اع��اماًل  االخ���رسون  وه��م 
حيسبون  وهم  الدنيا  احلياة  يف  سعيهم 
يأتون  ال��ذي��ن  صنعا  حيسنون  اهن��م 
يف  املعتربة  لرشائطها  فاقدة  بالطاعات 

القبول..
 : ال��س��الم(  )عليه  االم���ام  ي��ق��ول  ث��م 
ِمَن  ِشْئَت  َحْيُث  بَِطْرِفَك  ْب  )ارِْضِ
َفْقرًا  ُيَكابُِد  َفِقريًا  إاِلهَّ  ُتْبرِصُ  َفَهْل  َالنهَّاِس 
َبِخياًل  َأْو  ُكْفرًا   ِ َاهللهَّ نِْعَمَة  َل  َبدهَّ َغنِّيًا  َأْو 
دًا  ُمَتَمرِّ َأْو  َوْفرًا   ِ َاهللهَّ بَِحقِّ  َاْلُبْخَل  َذ  َ اخِتهَّ

َكَأنهَّ بُِأُذنِِه َعْن َسْمِع َامْلََواِعِظ َوْقرًا(
يف  النظر  امعن  أي  بَِطْرِفَك(  ْب  )ارِْضِ
ما  ص��دق  ل��ك  يظهر  ال��ن��اس  طبقات 

قلناه.
هبذه  السالم(  )عليه  االم��ام  رّك��ز  لقد 
منها  فئات  اربع  عىل  البليغة  العبارات 
أساس  تشكل  منحرفة  ومنها  حمرومة 

فساد املجتمع وانحرافه ثم اهنياره:

اسى  يقعون  الذين  الفقراء   : االوىل 
الفقر فينهكهم فمنهم من يصرب ومنهم 
ليسّد  اجلريمة  احضان  يف  يرمتي  من 
اخالقيًا  ينحرف  او  وجوعته  فقره 
الروايات  عنه  عرّبت  وقد  وسلوكيًا.. 

بالقول : )كاد الفقر ان يكون كفرا..(
الثانية : االغنياء الذين غرقوا يف النعم 

اهلل  نسوا  حتى  والشهوات  وامللذات 
عن  عيوهنم  واعموا  أنفسهم  ونسوا 
الكفر.. يف  وه��ووا  الفقراء  صيحات 
فهناك اغنياء حينام ينعم اهلل تعاىل عليه 
تعاىل  اهلل  طاعة  يف  ونِعمُه  ماله  يوّظف 
الفقراء  ومساعدة  احلقوق  أداء  ويف 
ان  ب��دال  غني  وهناك  واملحتاجني.. 
هنا  والشكر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يشكر 
الشكر  وانام  فقط  باللسان  الشكر  ليس 
يف  النِعم  ه��ذه  توظيف  وه��و  العميل 
ومنها  تعاىل  اهلل  اراده��ا  التي  امل��وارد 
استخدام هذه النِعم يف طاعة اهلل تعاىل 

ومساعدة افراد املجتمع..
ان  تصوروا  الذين  البخالء   : الثالثة 
من  بعض  الثروة..  زيادة  البخل سبب 
تومهًا  يتصورون  عليهم  تعاىل  اهلل  انعم 
اخلمس  من  تعاىل  اهلل  بحق  البخل  ان 
ان  يتصورون  احلقوق  وبقية  والزكاة 
وزيادة  املال  عىل  للحفاظ  سبب  ذلك 

املال واالمر ليس كذلك..
يسمعون  الذين ال  املتمردون   : الرابعة 
كالم احلق اما لعنادهم او لتمكن الدنيا 

منهم..
يتمرد ويعاند وال يستمع  البعض  ترى 
وال  يتقبلها  وال  والنصائح  املواعظ  اىل 
ال  ثقيل  سمعه  كأنام  فهذا  هبا  يعمل 
املواعظ  تكرار  من  الرغم  عىل  يسمع 
املواعظ  عىل  متمردًا  فراه  والنصائح 

والنصائح وال يعمل هبا.
خطبة  م��ن  الفقرات  بقية  وسنكمل 
اخلطبة  السالم( يف  )عليه  املؤمنني  امري 
اهلل  ش��اء  ان  اجلمعة  لصالة  القادمة 

تعاىل.. 
بام  للعمل  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  به  وجهنا 
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين..
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ال�سيُخ الكربالئي: انت�سرمت على اأعتى قوة ارهابية.. فما اأعظمكم من �سعب

 تحّدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإمام  خطيب 

األول/  26/ربيع  في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة 

1439ه� الموافق  2017/12/15م، تحّدث في ُخطبته قائال: 

أهيا االخوة واالخوات :
جزء  آخر  حترير  عن  رسميًا  أعلن  ايام  قبل 
تنظيم  سيطرة  من  العراقية  االرايض  من 
عىل  نلقي  املناسبة  وهبذه  االرهايب،  داعش 

مسامعكم هذه الكلمة:
اهيا العراقيون الرشفاء 

القتال  من  اع��وام  ثالثة  عىل  يزيد  ما  بعد 
الضاري، وبذل الغايل والنفيس، ومواجهة 
انترصتم  والتحديات؛  الصعاب  خمتلف 
العراق  استهدفت  ارهابية  قوة  اعتى  عىل 
انترصتم  ومستقبله،  وح���ارضه  بامضيه 
وعزيمتكم  الصلبة،  ب��إرادت��ك��م  عليها 
الراسخة يف احلفاظ عىل وطنكم وكرامتكم 
بتضحياتكم  عليها  انترصتم  ومقدساتكم، 
وفلذات  انفسكم،  قدمتم  حيث  الكبرية 
اكبادكم، وكل ما متلكون فداًء للوطن الغايل 
وااليثار  البطولة  ص��ور  اسمى  فسطرتم 
من  بأحرف  احلديث  العراق  تاريخ  وكتبتم 

امام  مدهوشًا  العامل  ووق��ف  وكرامة،  عّز 
صالبتكم وصربكم واستبسالكم، وايامنكم 
النرص  ه��ذا  حتّقق  حتى  قضيتكم  بعدالة 
املنال،  بعيد  أنه  الكثريون  الذي ظن  الكبري 
خالل  ملموسًا  واقعًا  منه  جعلتم  ولكنكم 
البلد  كرامة  به  فحفظتم  نسبيًا،  قصرية  مدة 
وعزته، وحافظتم عىل وحدته ارضًا وشعبًا، 

فام اعظمكم من شعب.
القوات  ابطال  يا  امليامني..  املقاتلون  اهيا 
وعناوينها؛  صنوفها  بمختلف  املسلحة 
فتوى  صاحبة  العليا  الدينية  املرجعية  إن 
التي سّخرت كل امكاناهتا  الكفائي  الدفاع 
وتقديم  املقاتلني،  إسناد  سبيل  يف  وطاقاهتا 
العون هلم، وبعثت بخرية ابنائها من اساتذة 
وطالب احلوزة العلمية اىل اجلبهات.. دعاًم 
منهم  العرشات  وقدمت  املقاتلة،  للقوات 
ألحٍد  ت��رى  ال  الطريق..  ه��ذا  يف  شهداء 
اىل  يرقى  جمدًا  وال  فضلكم،  يداين   ً فضال 

التارخيي  االن��ج��از  ه��ذا  حتقيق  يف  جمدكم 
لفتوى  الواسعة  استجابتكم  فلوال  املهم.. 
اىل  البطويل  واندفاعكم  وندائها،  املرجعية 
االسطوري  وصمودكم  القتال،  جبهات 
فيها بام يزيد عىل ثالثة اعوام؛ ملا حتقق هذا 

النرص املبني.
أهله  وأنتم  واليكم  ولكم  منكم  فالنرص 
وأصحابه.. فهنيئًا لكم به، وهنيئًا لشعبكم 
السواعد  تلك  وبوركت  وبوركتم  بكم، 
تلك  وبوركت  هبا،  قاتلتم  التي  الكريمة 
أنتم  فيها،  رّبيتم  التي  الطاهرة  احلجور 

فخرنا وعّزنا ومن نباهي به سائر االمم.
لقد  بكم  أسعدنا  وم��ا  ال��ع��راق  أسعد  ما 
اسرخصتم أرواحكم، وبذلتم مهجكم يف 
اننا  ومقدساتكم،  وشعبكم  بلدكم  سبيل 
نعجز عن ان نوفيكم بعض حقكم، ولكن 
اهلل تعاىل سيوفيكم اجلزاء األوىف، وليس لنا 
عليكم،  بركاته  يف  يزيد  بأن  ندعوه  ان  اال  

ِ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

وجيزيكم خري جزاء املحسنني.
اهيا االخوة واالخوات

اخلشوع  م��ن  بمزيد  نستذكر  ال��ي��وم  اننا 
رّووا  الذين  االب��رار  شهداءنا  واالج��الل 
ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية، فكانوا 

نامذج عظيمة للتضحية والفداء.
ونستذكر معهم عوائلهم الكريمة : آباءهم 
وإخوهتم  وأوالدهم  وزوجاهتم  وأمهاهتم 
فجعوا  الذين  االع��زة  أولئك  وأخواهتم، 
بمزيد  الفراق  أمل  يقابلون  فغدوا  بأحبتهم 

من الصرب والتحمل.
اجلرحى  اعزاءنا  وشموخ  بعزة  ونستذكر 
وهم  الدائمة  باإلعاقة  اصيبوا  من  والسيام 
ان  تعاىل  اهلل  شاء  الذين  االحياء  الشهداء 
واجه  شعب  بطولة  عىل  شهودًا  بيننا  يبقوا 
بتضحيات  عليهم  فانترص  العامل،  ارشار 

ابنائه.
املواطنني  مجيع  وامتنان  بإكبار  ونستذكر 
الكرام الذين سامهوا يف رفد ابنائهم املقاتلني 
يف اجلبهات بكل ما يعزز صمودهم، حيث 
كانوا خري نصري وظهري هلم، يف واحدة من 
أروع صور تالحم شعب.. بكافة رشائحه 

ومكوناته يف الدفاع عن عزته وكرامته.
ونستذكر بشكر وتقدير كل الذين كان هلم 
دور فاعل ومساند يف هذه امللحمة الكربى 
والشعراء  واالطباء  واملثقفني  املفكرين  من 

والكّتاب واالعالميني وغريهم.

األشقاء  لكل  والتقدير  الشكر  نقّدم  كام 
واالصدقاء الذين وقفوا مع العراق وشعبه 
الداعي، وساندوه،  يف حمنته مع االرهاب 
اهلل  سائلني  واملساعدة  العون  له  وقّدموا 
رش  اجلميع  ع��ن  ي��دف��ع  ان  القدير  ال��ع��يل 

االرشار، وينعم عليهم باألمن والسالم.
وهناك عدة أمور البد من ان نشري اليها :

هناية  يمثل  ال  داعش  عىل  النرص  إن   :ً أوال 
بل  واالره��اب��ي��ني..  االره��اب  مع  املعركة 
دام  ما  وتتواصل  ستستمر  املعركة  هذه  ان 
الفكر  فاعتنقوا  ُضّللوا  قد  أناسًا  هناك  ان 
بالتعايش  صاحبه  يقبل  ال  الذي  املتطرف 
معه  خيتلفون  ممن  اآلخ��ري��ن  مع  السلمي 
الفتك  عن  يتورع  وال  والعقيدة،  الرأي  يف 
باملدنيني االبرياء، وسبي االطفال والنساء، 
اخلبيثة،  اهدافه  اىل  للوصول  البالد  وتدمري 
فحذار  بذلك...  تعاىل  اهلل  اىل  ويتقرب  بل 
اخلطر  ه��ذا  مع  التعامل  يف  ال��راخ��ي  من 
االرهابية  العنارص  عن  والتغايض  املستمر، 
تربص  التي  النائمة  واخل��الي��ا  املسترة 

الفرص للنيل من أمن واستقرار البلد.
ان مكافحة االرهاب جيب ان تتم من خالل 
التصدي جلذوره الفكرية والدينية وجتفيف 
منابعه البرشية واملالية واالعالمية ويتطلب 
مدروسة  مهنية  خطط  وفق  العمل  ذلك 
األمني  والعمل  املطلوبة،  بالنتائج  لتأيت 
االساس  يشّكل  كان  وان  واالستخباري 

يف مكافحة االرهاب اال ان من الرضوري 
لكشف  التوعوي  بالعمل  ذلك  يقرن  ان 
وانحرافه  االره��ايب  الفكر  وبطالن  زيف 
احلنيف،  االس��الم��ي  ال��دي��ن  ج���ادة  ع��ن 
االعتدال  خطاب  وترويج  نرش  مع  متزامنًا 
والتسامح يف املجتمعات التي يمكن ان تقع 
باإلضافة  املنحرف،  الفكر  هذا  تأثري  حتت 
الظروف  حتسني  عىل  العمل  رضورة  اىل 
واع���ادة  امل��ح��ررة،  امل��ن��اط��ق  يف  املعيشية 
اعامرها، ومتكني اهلها النازحني من العودة 
بعزة وكرامة، وضامن عدم االنتقاص  اليها 
تكرار  وجتنب  الدستورية،  حقوقهم  من 

األخطاء السابقة يف التعامل معهم.
ال  العراقية  األمنية  املنظومة  إن    : ثانيًا 
الرجال  من  الكثري  اىل  ماسة  بحاجة  تزال 
االب��ط��ال ال��ذي��ن س��ان��دوا ق���وات اجليش 
وال��رشط��ة االحت���ادي���ة خ���الل ال��س��ن��وات 
اجلبهات،  معها يف خمتلف  وقاتلوا  املاضية، 
 ،ً املناطق وعورة  اكثر  بالًء حسنًا يف  وأبلوا 
أهٌل  أهنم  وأثبتوا   ،ً قساوة  الظروف  وأشد 
والعرض  االرض  عن  الدفاع  يف  للمنازلة 
نتائج مذهلة فاجأت  واملقدسات، وحققوا 
الشباب  سيام  وال  ودوليًا..  داخليًا  اجلميع 
العمليات  خمتلف  يف  شاركوا  الذين  منهم 
العسكرية واالستخبارية، واكتسبوا خربات 
قتالية وفنية مهمة، وكانوا مثاال ً لالنضباط 
والعقائدي  الوطني  واالندفاع  والشجاعة 
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

ومل يصبهم الوهن او الراجع أو التخاذل.
االستعانة  اس��ت��م��رار  ال���رضوري  م��ن  ان 
واالنتفاع هبذه الطاقات املهمة ضمن األطر 
السالح  حترص  التي  والقانونية  الدستورية 
لدور  الصحيح  املسار  وترسم  الدولة،  بيد 
البلد،  هؤالء األبطال يف املشاركة يف حفظ 
ً، والوقوف  أمنه حارضًا ومستقبال  وتعزيز 
لإلرهابيني..  جديدة  حم��اوالت  أي  بوجه 
بغرض النيل من العراق وشعبه ومقدساته.

ثالثًا :  ان الشهداء االبرار الذين سقوا ارض 
جنان  اىل  وارتقوا  الزكية،  بدمائهم  العراق 
اخللد مرضجني هبا لفي غنًى عنا مجيعًا، فهم 
ولكن  مقتدر،  مليك  عند  صدق  مقعد  يف 
العناية  هو  هلم  الوفاء  درج��ات  أدن��ى  من 
وغريهم،  واليتامى  االرامل  من  بعوائلهم 
الكريمة  احلياة  وتوفري  ه��ؤالء،  رعاية  ان 
والتعليم  والصحة  السكن  حيث  من  هلم 
وطني  واجب  وغريها  املعيشية  والنفقات 
واخالقي، وحق الزم يف اعناقنا مجيعًا، ولن 
الذين  شهدائها  عوائل  ترعى  ال  أمة  تفلح 
سبيل  يف  ارواحهم  وبذلوا  بحياهتم  ضحوا 
عزهتا وكرامتها، وهذه املهمة هي بالدرجة 
االوىل واجب احلكومة وجملس النواب بأن 
العيش  لتأمني  يوفرا خمصصات مالية وافية 
الداعي  االرهاب  شهداء  لعوائل  الكريم 
البنود  من  كثري  عىل  مقدمًا  باخلصوص، 

االخرى للميزانية العامة.
رابعًا : إن احلرب مع االرهابيني الدواعش 
اجل��رح��ى  م��ن  االالف  ع���رشات  خ��ّل��ف 
املشاركني  االبطال  صفوف  يف  واملصابني 

بحاجة  منهم  وكثري  القتالية،  العمليات  يف 
بعوق  اصيبوا  وآخرون  الطبية،  الرعاية  اىل 
كالشلل  بالغ  بعضهم  يف  والعوق  دائ��م، 
االطراف،  وبر  البرص،  وفقدان  الرباعي، 
بالرعاية  االح���ق  ه��م  االع����زة  وه����ؤالء 
الفضل  من  هلم  ملا  سواهم،  مّمن  والعناية 
حتررت  ملا  فلوالهم  العراقيني،  مجيع  عىل 
االرض، وما اندحر االرهاب، وما حفظت 
االعراض واملقدسات، ومن هنا فإن توفري 
العيش الكريم هلم، وحتقيق وسائل راحتهم 
واجٌب  ملعاناهتم  ختفيفًا  املمكن..  باملقدار 
وجملس  احلكومة  وي��ل��زم  واج���ب،  وأي 
النواب ان يوفرا املخصصات املالية الالزمة 
أخرى  مصاريف  عىل  وترجيحه  لذلك، 

ليست هبذه االمهية.
خامسًا: إن معظم الذين شاركوا يف الدفاع 
الكفائي خالل السنوات املاضية مل يشاركوا 
فيه لدنيًا ينالوهنا أو مواقع حيظون هبا، فقد 
لنداء  استجابة  القتال  جبهات  اىل  هّبوا 
املرجعية، واداًء للواجب الديني والوطني، 
والعراقيني،  للعراق  حبهم  اليه  دفعهم 

أن  من  العراقيات  اع��راض  عىل  وغريهتم 
عىل  وحرصهم  الدواعش،  بأيدي  تنتهك 
االرهابيون  يناهلا  أن  من  املقدسات  صيانة 
أي  من  خالصة  نواياهم  فكانت  بسوء، 
باحرام  حظوا  هنا  ومن  دنيوية،  مكاسب 
هلم  واصبحت  اجلميع،  نفوس  يف  بالغ 
الشعبية  االوساط  خمتلف  يف  سامية  مكانة 
ال تدانيها مكانة ُ أي حزب او تيار سيايس، 
املكانة  هذه  عىل  املحافظة  الرضوري  ومن 
حماولة  وعدم  احلسنة،  والسمعة  الرفيعة، 
تؤدي يف  لتحقيق مآرب سياسية  استغالهلا 
ما  املقدس  العنوان  هبذا  حيّل  ان  اىل  النهاية 
نتيجة  املحرمة..  العناوين  من  بغريه  حّل 
لألخطاء واخلطايا التي ارتكبها من اّدعوها.

وفعال  جدي  بشكل  التحرك  ان   : سادسًا 
ملواجهة الفساد واملفسدين يعّد من اوليات 
الفساد  مكافحة  من  فالبد  املقبلة،  املرحلة 
خالل  من  وقوة  حزم  بكل  واالداري  املايل 
عملية  وبخطط  القانونية،  االط��ر  تفعيل 
الشكلية  االج���راءات  عن  بعيدًا  وواقعية 

واالستعراضية.
ان املعركة ضد الفساد - التي تأخرت طويال 
ً- ال تقّل رضاوة عن معركة االرهاب إن مل 
الرشفاء  والعراقيون  وأقسى،  أشد  تكن 
الذين استبسلوا يف معركة االرهاب قادرون 
معركة  غ��امر  خ��وض  ع��ىل  اهلل-  بعون   -
أحسنوا  إن  أيضًا  فيها  واالنتصار  الفساد 

ادارهتا بشكل مهني وحازم.
بأيدي  يأخذ  أن  القدير  العيل  اهلل  نسأل 
اجلميع اىل ما فيه خري العراق وصالح أهله 

إنه سميع جميب.
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السؤال: ماحكم من صلى الفجر بعد طلوع الشمس بنية األداء لكونه يعتقد ان انتهاء 

الوقت هو قبل صالة الظهر بقليل ؟

الجواب: صالته صحيحة .

ما حكم إفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني من دون أن تكون 
والدته حاماًل ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
اإلنجاب وعملية العقم 

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : ما هو راي سامحتكم يف عملية اطفال االنابيب ؟
غض  مع  الرحم  خارج  يف  االخصاب  كان  ان  جيوز   : اجل��واب 
املقارنات املحرمة واال فال جيوز اال للرضورة كاحلرج  النظرعن 

الشديد .

املراة  )ان  يعني  وهو  البديل(  )االم  مصطلح  حكم  ما   : السؤال 
التي ال تتمكن من انجاب االطفال وذلك بسبب خلل يف رمحها 
فلتلجأ ايل امراة رمحها جيد ويضعون يف رمحها بيضة خمصبة من 

املراة التي ال تستطيع انجاب االطفال( فهل جيوز ذلك ؟
العورة فانه  اذا استلزم كشف  اجلواب : جيوز يف حد ذاته ولكنه 
الجيوزاال لرضورة ثم ان ترتب احكام االمومة لصاحبة البويضة 
واحلضانة  االرث  مسائل  يف  االحتياط  من  فالبد  اشكال  حمل 
انه  كام  زوجها  ابن  لكونه  ذكرًا  كان  ان  هلا  حمرم  ولكنه  ونحوها 

حمرم لصاحبة الرحم حتي لو مل ترضعه .

السؤال : ما حكم عملية الربط للنساء بغرض حتديد النسل علاًم 
ان الزوجني عندمها ما يكفي من االوالد ؟

القناة  لغلق  جراحية  عملية  جتري  ان  للمراة  جيوز   : اجل��واب 
التناسلية )النفري( وان كان يؤدي اىل قطع نسلها بحيث الحتمل 
بدهنا  من  كشفه  حيرم  ما  كشف  عىل  ذلك  توقف  اذا  ولكن  ابدا 
للنظر اليه او للمسه من غري حائل مل جيز هلا الكشف اال يف حال 
الرضورة وال جيوز للمراة ان جتري عملية جراحية لقطع الرحم 
او نزع املبيضني ونحو ذلك مما يؤدي اىل قطع نسلها ولكن يستلزم 
رضرًا بليغًا هبا إاّل اذا اقتضته رضورة مرضية ونظري هذا الكالم 

كله جيري يف الرجل ايضًا .

القناة  لغلق  جراحية  عملية  جتري  ان  للمراة  جيوز  هل   : السؤال 
التناسلية )النفري( ؟

القناة  لغلق  جراحية  عملية  جتري  ان  للمرأة  جيوز   : اجل��واب 
التناسلية )النفري( وان كان يؤدي اىل قطع نسلها بحيث ال حتمل 
بدهنا  من  ما حيرم كشفه  ذلك عىل كشف  توقف  اذا  ابدًا، ولكن 
للنظر اليه أو للمسه من غري حائل مل جيز هلا الكشف اال يف حال 
الرضورة ، وال جيوز للمرأة أن جتري عملية جراحية لقطع الرحم 
أونزع املبيضني ونحوذلك مما يؤدي اىل قطع نسلها ولكن يستلزم 
رضرًا بليغًا هبا اال اذا اقتضته رضورة مرضية، ونظري هذا الكالم 

كله جيري يف الرجل ايضًا .

السؤال : هل جيوز استعامل اقراص منع احلمل لتحديد النسل ؟
اجلواب : جيوز يف حد ذاته إن مل يؤد إىل تلف النطفة بعد انعقادها 

وإال فال جيوز عىل األحوط إال مع الرضورة كاحلرج الشديد .

السؤال : هل حيّق لاّلم أن تسقط جنينها إذا كانت غري راغبة به ومل 
تلجه الروح ، من دون خطر جدي عىل حياهتا ؟

اجلواب : ال حيّق هلا ذلك ، إاّل إذا كان يف بقائه رضر عليها أوحرج 
يشّق عليها حتّمله .

السؤال : هل يعترب االجهاض قتل عمد فهل عليه كفارة ؟
اجلواب : ليس فيه كفارة إن كان هناك مسّوغ لإلسقاط،وفيه الدية 

عيل املبارش لالسقاط .



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تقيم ندوة ثقافية عن الجرائم االلكترونية التي تعاني منها  االسرة 
والمجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها..

• مجموعة قنوات كربالء الفضائية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تحصد جائزة أفضل فلم عراقي، خالل مشاركتها في 
مهرجان السماوة الدولي لألفالم الروائية القصيرة بمشاركة الدول العربية واألجنبية.

• وجهاء وشيوخ عشائر مدينة كربالء المقدسة يعقدون مؤتمرا عّبروا فيه عن رفضهم للقرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي...

•  مجلس األمن الدولي يقّر مؤخرًا أن العراق قد وفى بآخر التزاماته حيال قرارات البند السابع المتعلقة ببرنامج النفط مقابل 
الغذاء والخروج من البند يوفر فرصًا لالستثمار واستعادة أموال مجّمدة. 

مليون دوالر مبيعات البنك المركزي 
العراقي من العملة األجنبية..

مليون دينار سلفة مصرف الرافدين للتدريسيين 
الجامعيين في العراق..

دوالرًا في الثانية الواحدة يخسر 
العراق بسبب الفساد

•لواء علي االكبر احد تشكيالت الحشد الشعبي يؤكد ضرورة الحفاظ على النصر الذي تحقق على كيان داعش االرهابي..

هيئة الحشد الشعبي تؤكد ان الدولة تسيطر على جميع أراضيها للمّرة األولى

كامل  عىل  العراقية  الدولة  سلطة  بسط  االرهابية  )داع��ش(  عصابات  عىل  قواهتا  انتصارات  أن  الشعبي  احلشد  هيئة  أكدت 
يف   12 اللواء  آمر  السعيدي،  تقوى  أبو  وقال   .2003 عام  منذ  مرة  ألول  احلدودي  الرشيط  عىل  سيطرهتا  اىل  اراضيها،اضافة 
احلشد ، يف ترصيح صحفي ملوقع احلشد: إن انتصار قوات احلشد الشعبي والقوات األمنية عىل )داعش( انعكس بشكل إجيايب 
عىل الوضع االمني الداخيل للبالد. مضيفا إن االنتصار الكبري أعاد للعراق وجيشه هيبته ومكانته الدولية. فيام اوضح )أبو أكرب 
اخلالدي( آمر اللواء 33 يف احلشد الشعبي، ان إعالن النرص التام وّحد كلمة العراقيني وأعاد الثقة باألجهزة االمنية، مبينا أن 
دور احلشد كمؤسسة عسكرية تأمتر بأوامر القائد العام للقوات املسلحة ما زال قائاًم، وهي مستمرة بأداء الواجبات واملهام املناطة 
الدعم  الشهداء ومواكب  العليا ودماء  الدينية  املرجعية  الذي حتقق هو نرص عراقي خالص حتقق بفضل  النرص  أن  هبا. مؤكدا 

اللوجستي واإلعالم احلريب.

نوعًا من الطيور المهاجرة منها )الفالمنكو( وغيرها 
تعود الى أهوار ذي قار هذا العام...

سلعة اردنية  تم اعفاؤها من الرسوم 
الجمركية العراقية من أصل 750.

عائلة مسيحية تعود إلى 
الموصل منذ تحريرها...

باألرقام  باالرقام باالرقام 
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•)هاني موسى العقابي( عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية:
تسعيرات  المقبلة  االي��ام  في  ستفرض  األطباء  نقابة  أن 
العيادات الخاصة.. بسبب ارتفاع األسعار التي يفرضها بعض 

األطباء في عياداتهم...

•)طه الدفاعي ( عضو لجنة النزاهة النيابية:
وراء  المحافظات  إدارة مجالس  في  أو خلل  لصفقات فساد  ال وجود 
قلة المياه الحاصلة في المحافظات الجنوبية وإنما هناك شحة نتيجة 
االطالقات المائية القليلة من قبل تركيا، ويوجد تجاوزات تحصل بين 

بعض المحافظات على الكمية المائية المتوفرة.

•)محمد إقبال( وزير التربية:
الخاصة  االنسانية  الحاالت  من  التربية  صندوق  من  شملت  ال��وزارة 
الى  اضافة  الضوابط،  وحسب  المالية  بالمساعدات  التربوية،  بالكوادر 
مناقشة  عن  فضال  االختراع،  براءات  لتشجيع  مالية  مبالغ  تخصيص 

تكريم الكوادر المتميزة من المنتسبين.

أبو مهدي المهندس يكشف عن تدريب 300 ألف 
مقاتل في الحشد الشعبي

اطلقت احلكومة املحلية يف كربالء اكثر من 1200 درجة وظيفية ملديرية الربية لسد النقص يف املالكات التعليمية والتدريسية.وقال 
املهندس نصيف جاسم اخلطايب رئيس جملس املحافظة:ان املجلس وخالل جلسته االعتيادية التي عقدها مؤخرا قرر اطالق 1200 
درجة وظيفية عىل مالك تربية املحافظة للمعلمني واملدرسني.  وأضاف ان هذا االمر يأيت لسد النقص الذي تعاين منه اغلب مدارس 
املحافظة ألغلب املراحل ومن اجل ادامة التعليم والعمل عىل تطويره وجتاوز العقبات التي تصادف العملية الربوية بام فيها النقص 
احلاد يف أعداد االبنية املدرسية. وأشار اخلطايب اىل ان التقديم للراغبني بالتعيني سيتم عن طريق مديرية الربية ووفق الرشوط التي تم 
وضعها واالليات التي سيتم من خالهلا اختيار املتقدمني، مبينا ان احلكومة املحلية اشرطت عىل مديرية الربية ان تراعي نسبة االختيار 
بني الذكور واالناث ووفق احلاجة الفعلية للمدارس، فيام وضعت نقاطا للمتقدمني من بينها ان تكون 10 درجات لكل من كان مسقط 

رأس املتقدم او والده يف حمافظة كربالء و10 نقاط ملن كان من خرجيي العام 2010 وما قبلها.

وا:
قال

وا:
قال

وزارة النقل تعلن تسيير قطار من محطة البصرة الى 
محطة كربالء مرورا بالمحافظات الجنوبية

احلديد  لسكك  العامة  الرشكة  ان  النقل  وزارة  أعلنت 
قطار  حمطة  اىل  البرصة  قطار  حمطة  من  قطار  ستسري 
كربالء مرورا باملحافظات اجلنوبية...ونقل بيان للوزارة  
تم ختصيص  انه  قوله  الرشكة سالم جرب  مدير عام  عن 
اربعاء اىل  يوم  البرصة كل  لينطلق من   ]DMU[ قطار
ضمن  ذلك  ويعد  وإيابًا  ذهابًا  املقدسة  كربالء  حمافظة 
التسويقية للرشكة يف تعظيم  املنافذ  البحث عىل  برنامج 
مواردها املالية..وأضاف »  ان القطار سيغادر من حمطة 
قطار  حمطة  من  والعودة  مساء  السادسة  الساعة  البرصة 
كربالء يوم السبت يف الساعة السادسة مساء، كام يقدم 
املتعهد كافة اخلدمات للزائرين اثناء تلك الرحلة فضال 
عن هتيئة عجالت تنقل الزائرين من حمطة قطار كربالء 

اىل املرقدين الطاهرين..

تدريب  عن  املهندس،  مهدي  أبو  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  نائب  كشف 
خالل  وذلك  الشعبي،  احلشد  صفوف  ضمن  مقاتل  الف   300 من  أكثر 
مشاركته يف ندوة أقامتها وزارة اخلارجية، مبينا إن املتطوعني ممن استجابوا 
ب��دؤوا   ،2014 حزيران  أح��داث  بعد  العليا  الدينية  املرجعية  لفتوى 
باإلمكانات البسيطة يف مقاتلة ارهاب )داعش(. موضحا أن احلشد ولد يف 
خضم انكسار كبري عىل كل االصعدة يف وقت خرج ثلث أرض العراق من 
التي  املعارك  انترص يف مجيع  الشعبي  بأن احلشد  املهندس،  السيطرة. وذّكر 
الشعبي يؤدي نفس واجبات  خاضها ضد اإلرهابيني. الفتا اىل ان احلشد 
الداخلية والدفاع عىل الرغم من الفارق الزمني الكبري بني تأسيس احلشد 

الشعبي واجليش او الرشطة. 

إطالق درجات وظيفية بصفة معلم ومدرس في مدينة كربالء المقدسة



واألهلية  احلكومية  الوفود  سلسلة  ضمن 
التي تستقبلها العتبة احلسينية املقدسة عىل 
مدار العام، ترشف وفد من جامعة النهرين 
يرافقه اساتذة من مؤسسات اكاديمية من 
عّدة بلدان؛ بزيارة مرقد ايب االحرار )عليه 
الدينية  املرجعية  بممثل  واللقاء  السالم( 
العليا يف كربالء سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف مكتبه اخلاص، ويأيت اهلدف 
واالمتنان  الشكر  لتقديم  الزيارة  هذه  من 
الكبرية  لوقفتهم  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
واملرشفة يف املؤمتر العلمي اخلاص بالعلوم 
اجلنائية والطب العديل الذي ُعِقَد يف حرم 

 ،2017/11/11 يف  النهرين  جامعة 
الصلة  ذات  املقدمة  البحوث  وناقش 
من  وجهاهتا  بمختلف  اجلنائية  بالعلوم 
ومرسح  والبيئية  الطبية  العدلية  الناحية 
عىل  للوقوف  املادية  والعينات  اجلريمة 

مستجدات العلم اجلنائي.
ويف كلمة القاها ممثل املرجعية الدينية العليا 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل 
العراق  بلدنا  »ان  فيها:  جاء  احلارضين 
الشعوب  مجيع  م��ن  وق��ف��ة  اىل  بحاجة 
ومجيع من هيدف اىل حتقيق السالم ، و ان 
يعيش املجتمع االنساين وفق اسس كيفية 

الصحيح،  السلمي  االجتامعي  التعايش 
والعراق االن يمر بمحنة كبرية من مجلتها 
وكذلك  تكفريي،  فكر  مواجهة  يف  حمنته 
يف  االخ��وة  حضور  وان  الداخلية،  حمنته 
يف  حقيقية  وطفرة  نقلة  يمثل  املؤمتر  هذا 
حتقيق اسس علمية يف هذا اجلانب«، وبنَي 
سامحته: ان هذا املؤمتر من االمور اجليدة 
يف  ويساهم  احلبيب  بلدنا  يف  تعقد  التي 
اجلانب،  هذا  يف  العلمية  القدرات  تطوير 
اخلارج  من  القادمني  االخ��وة  من  ونأمل 
الصورة  وشعوهبم  بلداهنم  اىل  ينقلوا  ان 
يعيش  بلد  فهو  ال��ع��راق،  ع��ن  احلقيقة 

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: محمد القرعاوي

اثناء لقائهم مع الشيخ الكربالئي
وفد جامعة النهرين يقدم الشكر 

واالمتنان للعتبة الحسينية لدعمها 
المتواصل للعلم واالساتذة
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بمحنة  مّر  لكّنه  الشعوب،  كبقية  احلياة 
نحتاج  ونحن  منها،  خرج  اهلل  واحلمد 
مؤسسات  جلميع  العلمي  البناء  اىل  االن 
االساتذة  الدولة واالستفادة من خربات 
واالخوة يف هذه اجلوانب، وليس هنالك 
ضري يف ان نتعلم من االخرين، ونتواصل 
وجتربة  خ��ربة  م��ن  يمتلكونه  مل��ا  معهم 
هذا  يف  يتقدموا  ان  الفرصة  هلم  اتاحت 
املجال وبقية املجاالت، ونأمل ان يطلعوا 
العراق،  مدن  خمتلف  يف  احلياة  مناح  عىل 
البلد  هبذا  النهوض  يف  دور  هلم  ويكون 

املقدس.
من جانبه حتدث الضيف االستاذ يف قسم 
هدرسفيلد  جامعة  يف  العلمي  البحث 
»اهل��دف  ان  ق��ائ��ال:  الكيالين  مصطفى 
املقدسة  كربالء  مدينة  لزيارة  االس��ايس 
لتقديم  الكربالئي  الشيخ  سامحة  ولقاء 
الشكر اخلاص لدعمهم الكبري يف انجاح 
املؤمتر الثاين اخلاص بالعلوم اجلنائية، من 

خالل تذليل مجيع العقبات«.
القادم  الوفد  بطبيعة  الكيالين  وع��ّرف 
من  اساتذة  جمموعة  يضمُّ  »الوفد  قائال: 

مملكة بريطانيا ومجهورية تركيا، اضافة اىل 
وجود مؤمترين قادمني من مجهورية مرص 
جامعة  من  اساتذة  اىل  اضافة  العربية، 
ان  الكيالين  واكد  االمريكية«،  مشيكن 
من  استيائه  ع��ن  ع��رَب  االس��ات��ذة  بعض 
واالجنبية  العربية  االعالم  وسائل  بعض 
للحقيقة  مغايرة  صورة  لنقل  تسعى  التي 
عن هذا الشعب املتواضع واجلميل«.        
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العطاء الحسيني

خالل زيارته معهد اإلمام الحسين للمكفوفين..
محافظ كربالء يناقش سبل تسهيل مراجعة المكفوفين في 

المؤسسات الحكومية مع ادارة المعهد

االحرار/ حسنين الزكروطي
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العطاء الحسيني

العتبة  راع��ت  ال��ذي��ن  املكفوفني  رشحي��ة 
املجتمعية  ظروفهم  املقدسة  احلسينية 
فتدارست  والنفسية،  الصحية  وحالتهم 
اوضاعهم وافتتحت هلم معهدا متخصصا 
باسم اإلمام احلسني )عليه السالم( لرعاية 
مجيع  يقدم  البرص  وض��ع��اف  املكفوفني 
اخلدمات جمانا، ومنذ افتتاحه زرع البسمة 

يف قلوهبم قبل 
حمياهم وراح يعلمهم آليات 
جمتمعيا  اندماجهم  يف  تساعد  ووس��ائ��ل 
انطالقته  منذ  وك��ان  اسي��ا،  ذل��ك  وقبل 
الزائرين  من  للكثري  ووجهة  اعجاب  حمط 
زار  املضامر  هذا  ويف  الرسمية  واجلهات 
عقيل  االس��ت��اذ  املقدسة  ك��رب��الء  حمافظ 
النشاطات  اىل قسم  التابع  املعهد  الطرحيي 
الذي  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  العامة 
ابدى اعجابه بالطرائق املتبعة يف التدريس 
عىل  موكدا  لذلك،  املستخدمة  واالجهزة 
دعمه الكامل هلذا املرشوع االنساين الكبري.

جواد  سامي  االستاذ  املعهد  مدير  وحتدث 

لالطالع  جاءت  »اهنا  الزيارة:  طبيعة  عن 
عىل تفاصيل الدراسة والعناية يف املعهد التي 
واملؤسسات  االخ��رى  امل��دارس  هلا  تفتقر 
واش��ار  اخل��اص��ة«،  بظروفهم  تعنى  التي 
جواد اىل »تفاعل السيد الطرحيي مع املعهد 
وعّده مرشوعا انسانيا، بعد اطالعه الكامل 
واالجهزة  والطرائق  املعهد  هيكلية  عىل 

امل���س���ت���خ���دم���ة يف 
جاهزيته  عن  مفصحا  التعليم، 

التامة لدعم هذا املرشوع«.
وناقش مدير املعهد افكاره التي ختدم رشحية 
املؤسسات  مراجعتهم  خالل  املكفوفني 
احلكومية مع السيد حمافظ كربالء، موضحا 
ذلك بقوله: »من املؤمل ان يتم عقد مؤمتر 
او ندوة يف العتبة احلسينية املقدسة للمعهد 
لألخوة  االشارات  بعض  وضع  اجل  من 
املعوقني كافة سواء أكانوا معوقني جسديا 
التنقل  يف  مساعدهتم  هبدف  مكفوفني  ام 
والتجوال يف دوائر الدولة بحكم املمكن، 
»برايل«  بلغة  لوحات  وضع  خالل  من 
اجل  من  احلكومية  املؤسسات  بعض  يف 
تسهيل عملية وصول هؤالء املكفوفني اىل 
مبتغاهم يف االقسام وغريها، كذلك وضع 

قطع خشبية يف بداية السالمل تسهل عملية 
صعود املكفوف وكبار السن دون عناء«.

االفكار  هبذه  اعجابه  املحافظ  ابداء  وبعد 
تقديم  عملية  بترسيع  منه  »جواد«  طالَب 
تسهيال  ممكن  وق��ت  ألق��رب  املقرحات 

ملراجعة هذه الرشحية. 
املقدسة  كربالء  حمافظ  حتدث  جانبه  من 

ق��ائ��ال: »ال 
خيفى عىل اجلميع ان هذا 
املرشوع االنساين الكبري جاء بعد جهد 
مبارك من قبل العتبة احلسينية املقدسة التي 
االنسانية  اخلدمة  تقديم  عىل  دائام  عودتنا 
العموم،  بوجه  وال��ع��راق  كربالء  ملدينة 
اجلهات  بقية  عن  غائب  هو  ربام  وال��ذي 
املعهد  ان  مضيفا  املجتمع،  يف  املسؤولة 
انه يعمل عىل اهداف عظيمة تساهم  تبني 
ينظر  التي  املظلومة  الرشحية  هذه  بتحويل 
مؤثرة  او  فاعلة  غري  اهنا  عىل  البعض  هلا 
بناء  تساهم يف  مؤثرة  اىل طاقة  املجتمع  يف 

وتطور البلد«.
ملساندة  الكامل  اس��ت��ع��داده  ع��ن  معربا 

ومساعدة هذه املرشوع ويف اي وقت.   

الخدمات  قلت  شريحة  اتجاه  االنسانية  ينشد  من  لكل  ووجهة  الكثيرين  اعجاب  محط  كان 
المجتمعية اتجاهها لسنين طوال، حتى ُامتحنوا بمصاعب عديدة، فصار الفرد منهم منعزال 

على حالته مبتعدا عن مجتمعه، منفردا بمعاناته منذ صباه.
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العتبة الحسينية تفتتح روضة السيدة رقية لرعاية االطفال االيتام
سماحة الشيخ الكربالئي :  اكثر من ) 1125( تلميذا يتيمًا 
في مدارس السيدة رقية وعلي االصغر عليهما السالم 

روضة  املقدسة  احلسينية  العتبة  افتتحت 
االطفال  لرعاية  السالم  عليها  رقية  السيدة 
حضور  وسط    ، املقدسة  كربالء  يف  االيتام 
واكاديمية   واجتامعية  دينية  شخصيات 

واعالمية. 
وقال املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
من  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
روضة  افتتاح  يأيت   : االفتتاح  كلمة  خالل 
االيتام  لرعاية  السالم   عليها  رقية  السيدة 

املقدسة   احلسينية  العتبة  اهتامم  دائرة  ضمن 
ان  مبينا«  األيتام  لرشحية  التعليمي  باجلانب 
التي  املهمة   املراحل  من  الروضة  مرحلة  
القابلية  هلم  لتكون  االطفال  اعداد  فيها  يتم 
فيها  ويوجد  االبتدائية  الدراسة  يف  للبدء 
حيتاج  لذلك  التعليمية   الدروس  من  نمط 
املدرسة   اىل  الدرايس واحلضور  الطفل اجلو 
وااللتزام يف الدرس  والتحضري وغري ذلك 
امهية  تكمن  هنا    ، تفاجئه  التي  االمور  من 

عىل  وتساعدهم  االطفال   لتمهيد  الروضة 
مرحلة   يف  الدراسية  االج��واء  مع  التأقلم 
الدراسة االبتدائية ، مضيفا« نويص االخوة 
واالخوات االعتناء يف االطفال بام يناسبهم 
من املناهج  والوسائل التوضيحية  باإلضافة 
يف  االخ��رى  االمم  خربة  من  االستفادة  اىل 

جمال التعليم .
احلسينية  العتبة  ان   « سامحته  وأض���اف 
املدارس  من  جمموعة  تشييد  امتت   املقدسة 

 االحرار : حسين نصر / تصوير صالح السباح 
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تزامنًا مع والدة النبي األعظم 
أيتام كربالء يهّنئون ممثل المرجعية الدينية العليا 

السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء  مركز  دأَب 
وإقامة  هبم  واالهتامم  األيتام  احتضان  عىل 
دجمهم  إىل  وهتدف  جتمعهم  متعددة  نشاطات 
وخلق  لدهيم  الذات  قوة  وتنمية  املجتمع  يف 
مجلة  بني  ومن  بينهم،  فيام  التعارف  من  جو 
وعوائلهم  األيتام  دع��وة  النشاطات،  تلك 
اهلل  )صىل  األعظم  الرسول  بمولد  لالحتفاء 
احلسني  اإلمام  رحيانته  رحاب  يف  وآله(  عليه 
عطائه  عىل  اعتادوا  من  وهتنئة  السالم(  )عليه 
املهدي  عبد  الشيخ  كسامحة  األب��وي  وحنوه 

الكربالئي. 
البّناء؛  هاشم  الدين  سعد  السيد  وحت���ّدَث 
املرشف العام عىل مدارس السيدة رقية والسيد 
ممثلية  »اعتادت  قائاًل:  لأليتام  األصغر  عيل 
مكتب السيد السيستاين )دام ظّله( يف كربالء 
بإرشاف سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

إىل  ف��ب��ادرت  لأليتام  بالغًا  اهتاممًا  ت��ويل  أن 
احتضاهنم يف مدارس خاصة توفر هلم العديد 
االمتيازات  عن  فضاًل  املجانية  اخلدمات  من 
تعليم  تنفرد هبا ومنها  التي  التعليمية والدينية 
يف  اليومية  الصالة  ب��أداء  االل��ت��زام  األطفال 
بناية  يف  هلم  خ��اص  مصىل  بناء  وت��م  أوقاهتا 
الظهرين  صالة  ألداء  فيه  جيتمعون  املدرسة 
مجاعة، وهناك نشاطات متعددة هلذه املدارس 
ومنها املشاركة يف إحياء والدات ووفيات أهل 
مولد  بمناسبة  واليوم  السالم(  )عليهم  البيت 
مجع  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول 
مركز احلوراء زينب )عليها السالم( عددًا من 
التهاين لسامحة  لتقديم  الشهداء  وأبناء  األيتام 
الذي  املقدسة  للعتبة احلسينية  املتويل الرشعي 
باالهتامم  وي��ويص  برؤيتهم  ص��درُه  ينرشح 

البالغ هبم لتعويضهم عام فقدوه«.

عليها  رقية  السيدة  مدرستا  منها 
 ) والثانوية  )االب��ت��دائ��ي��ة   ال��س��الم 
وك��ذل��ك م��درس��ة ع��يل االص��غ��ر 
عدد  وبلغ  والثانوية(   )االبتدائية 
مبينا   ، يتياًم    )1125  ( االط��ف��ال  
االهتامم  هو  االس��اس  اهل��دف  ان   «
واحتضان  رشحية االيتام وتقديم هلم 
ونحن  والتعليمية   الربوية  الرعاية 
وهتذيبهم   تربيتهم  عىل  مسؤولون 
يف  ال��ن��ج��اح  وحت��ق��ي��ق  وتعليمهم  
هناك  موضحا  هلا  نطمح  مستويات 
التالميذ  عرض  يف  جدا  مهم  جانب 
اىل فرق  ب��اإلض��اف��ة  ع��ىل االط��ب��اء  
وتزور   العراق  خارج  من  تأيت  طبية 
السالم  عليها  رقية  السيدة  مدارس 
السالم   عليه  االصغر  عيل  ومدارس 
ان  اىل  مشريا  التالميذ  صحة  وتتابع 
من  العملية  الدينية  بالربية  االهتامم 
خالل اقامة صالة اجلامعة والدروس 
ضمن  ومن  واالخالقية   القرآنية  
الروضات  افتتاح  االهتاممات  هذه 
االيتام   االطفال  رشحية  واحتضان 

ورعايتهم.
الدين  سعد  السيد  بني  جهته  من 
االمني  مكتب  مدير  مهدي  هاشم 
و  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
افتتاح  ان  امل���دارس:   عىل  امل��رشف 
السالم  عليها  رقية  السيدة  روض��ة 
تضاف  كربالء  يف  االي��ت��ام  لرعاية 
يف  وثانوية  ابتدائية  مدارس   )4( اىل 
روضة  و  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ان  مبينا«  والبنات   للبنني  االطفال 
هذه  يف  لألطفال  االستيعابية  الطاقة 
من  اما  طفال   )  250( هو  الروضة 
بشكل  هلم  فتقدم  اخلدمات  جانب 
وامللبس  املأكل  ناحية  من  منتظم 
عن  فضال  والقرطاسية  وال��ن��ق��ل 
اخلدمات الصحية والعالجية مشريا 
يف  املقدسة   احلسينية  العتبة  ان  اىل 
بن  اوالد مسلم  انشاء مدرسة  صدد 
االيتام  لرعاية  السالم  عليه  عقيل 
ح��ي��ث ت��ت��ك��ون م��ن مخ��س��ة ط��واب��ق 
حوايل  فيها  االنجاز  نسبة  وصلت 
اكثر من) 60% ( من املرشوع الكيل.
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ملعرفة املزيد، واكبت جملة »االحرار« ذلك؛ 
واملعنيني،  املترضرين  من  ع��ددًا  والتقت 
عن  والبحث  املعاناة  هذه  اسباب  لتثبيت 

اجوبة علها ترطب االجواء املعكرة..
وبالقرب  الكربالئي  الشارع  يف  جتولنا 
اسطوانات  يوزعون  الذين  الوكالء  من 
املدينة  ومناطق  السكنية  االحياء  يف  الغاز 
يعربون  ما  املواطنني  اكثر  وكان  القديمة، 

واهنا  اخلدمة،  لتحسن هذه  ارتياحهم  عن 
افضل مما كانت عليه يف السنوات املاضية.

احلكومة  من  جرب«  »امحد  املواطن  ويأمل 
التقصري  متابعة  املعنية  واجلهات  املحلية 
ألن  املقرص  عىل  كبرية  غرامات  وف��رض 
اكثر الذين يزودون االهايل يف املناطق التي 
نفعيون  اشخاص  هم  الوكالء،  يصلها  ال 
ويبيعون  ومبتزون  باحلبس  يبالون  ال 

عبوات الغاز بقيمة تزيد عن السعر املحّدد 
احيانا يكون غري جيد  الغاز  ان  اىل  اضافة 

وسيع النفاد«.
من  ال��ن��رصاوي«  »هب��اء  املوطن  واع��رب 
سكنة دور البستنة يف شارع الشيخ الوائيل، 
عن استيائه من ازعاج اصحاب الستوتات 
ورداءة  اخليول،  جترها  التي  العربات  او 
ينفد  الغاز  اسطوانة  ان  الغاز حيث  نوعية 

انتشرت في اآلونة االخيرة بعض المخالفات في الشارع العراقي عامة 
والكربالئي بشكل خاص والتي بدورها تسبب اذى وضررًا كبيرًا ربما 
الخطيرة  المخالفات  ومن هذه  المواطن،  بحياة  المساس  الى  يؤدي 
على المجتمع بشكل عام هي اسطوانات الغاز غير المرخصة من قبل 
الجهات المعنية والتي دخلت البلد عن طريق بعض التجار بصورة 
غير مشروعة، ومنها االسطوانات الصينية وااليرانية واللبنانية التي 
السائل،  بالغاز  بتعبأتها  والمرخص  المناسب  غير  بسمكها  تتميز 
بأوزان  الواضح  التالعب  وكذلك  االستعمال،  اثناء  انفجارها  وسهولة 
وايضا  التجهيز،  معامل  بعض  قبل  من  التعبئة  اثناء  االسطوانات 
انتشرت وبشكل ملفت للنظر ظاهرة التالعب بأسعار البيع المخالفة 
المنتجات  توزيع  شركة  ـ  النفط  وزارة  قبل  من  اصال  المحدد  للسعر 
النفطية والبالغ ستة االف دينار، وغيرها من االمور المهمة المتعلقة 

بهذا الجانب.

عوائل كربالئية 
تعرب عن 

استيائها من 
التالعب بأسعار 

واوزان اسطوانات 
الغاز 

والجهات المعنية 
تهدد بمعاقبة 

المخالفين.. 
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ان  وخيمن  ثقيلة،  ت��زال  ال  وه��ي  غازها 
سائل  اي  او  باملاء  ملؤها  يتم  اإلسطوانة 
اخر ويضاف اىل ما تبقى منها الغاز، وهي 

مشكلة تتكرر باستمرار«.
االعالمي  الزميل  املتحدثني  من  وك��ان 
الذي  العبيدي«  محودي  عاشور  »حيدر 
حيث  اجلانب،  هبذا  معاناته  عن  حتدث 
سلبا  تعكس  سيئة  ممارسات  »هناك  قال: 
التخلف  علنية  عىل  وتؤرش  املجتمع  عىل 
االجتامعي، وغياب السلطة الرقابية تساعد 
عىل اتساع ما هو عشوائي وسلبي، وحيث 
ال يعدل املعوج اال بالقانون، وألن الغش 
التعامل  هو  وأسوؤه   بات يف كل مكان، 
باملواد اخلطرة واملميتة يف حالة وجود اي 
واضاف  اهلل«،  سمَح  ال  نقص  او  خلل 
املواطنني  من  نسمع  االخ��رية  اآلون��ة  »يف 
ان هناك انفجارات حتدث يف قلب البيت 
او  الغاز(  )اسطوانة  غش  بسبب  العراقي 
حتويرها او فساد مفعوهلا او اضافة كميات 
من الغاز غري الصالح لالستعامل البرشي 
جتربتي  وعن  استنشاقه،  حالة  يف  مميت 

اسطوانات  يوزع  ممن  احدهم  ان  اخلاصة 
ستة  يتعدى  مرتفع  وبسعر  العراقية  الغاز 
االلف دينار عراقي، سألته هل االسطوانة 
عراقية املنشأ؟ اجاب بنعم، وبعد نفاِدها، 
ذات  نكرها  للتبديل،  دورها  جاء  ووقت 
ايرانية،  االسطوانة  هذه  ان  وقال  املوزع، 
ولن ابدهلا اال بعرشين الف دينار، وهكذا 
وتركها  االسطوانة،  استعامل  من  ُحِرمت 

من  ألمنعه  وكذلك  مبدأ،  صاحب  ألنني 
الباب  هذا  من  وغشهم،  االخرين  ابتزاز 
النهاية  ال بد للدولة واحلكومة املحلية يف 
)الغرامة   – اجليوب  طريق  تسلك  ب��ان 
النقدية(، ملكافحة الغالء والغش والقضاء 

عىل الفاسدين الصغار والكبار«.
حمافظة  غاز  فرع  مدير  حتدث  جهته  من 
كربالء املقدسة املهندس داود سلامن نايف 
قائال: بالنسبة لعمل رشكة تعبئة الغاز فرع 
حمافظة كربالء، فهو االرشاف عىل معامل 
لنا  التابعة  واحلكومية«  »االهلية  الغاز 
للمعامل  وبالنسبة  موظفونا،  ويديرها 
عليها  االرشاف  ي��ك��ون  منها  االهلية 
قبلنا  يتم من  الغاز  مبارش، وجتهيز  بشكل 
االسطوانات  بتعبئة  املعمل  ويقوم  ايضا، 
املرتبطني  الوكالء  اىل  وتسليمها  الفارغة 
النفطية  املنتجات  توزيع  مع رشكة  بعقود 

يف املحافظة.
معامل  سبعة  لدينا  »يوجد  نايف:  وتابع 
واحد،  حكومي  معمل  اىل  اضافة  اهلية 
جلميعها  اليومي  االن��ت��اج  معدل  يكون 

يقارب  ما  اي  اسطوانة  الف   18 بحدود 
تسهم  وهي  شهريا،  اسطوانة  الف   540
بسد حاجة املحافظة، اما يف ايام الزيارات 
فيتضاعف  واملليونية  الدينية  واملناسبات 

العدد اىل ثالثة اضعافه تقريبا«.
عىل  املواطن  يعتمد  ان  جيب  واض��اف: 
ال��وك��الء  م��ن  ال��غ��از  اس��ط��وان��ات  رشاء 
الوكالة  ورقم  أسامؤهم  املثبتة  الرسميني 

يف  منه  بالسحب  يقوم  ال��ذي  واملعمل 
غرامات  فهناك  فيها،  يبتاع  التي  املنطقة 
سواء  املخالفني  عىل  ج��دا  عالية  مالية 
الوكالء ام املعامل، وبالنسبة للوكالء يتم 
وبدورنا  االحيان،  بعض  يف  العقد  الغاء 
االسطوانة  بنوعية  املواطن  بتثقيف  قمنا 
املنشورات عىل  توزيع  املطابقة من خالل 
مجيع املعامل، وفيام خيص اسعار البيع فان 
من  اصال  املحدد  بالسعر  ملزم  الوكيل 
قبل وزارة النفط � رشكة توزيع املنتجات 
النفطية والبالغ ستة االف دينار وبخالف 
ذلك فمن حق املواطن تقديم شكوى عىل 

الوكيل البائع«.
لدينا رقابة مبارشة  نفسه:  الوقت  مبينا يف 
عىل معامل االنتاج وتوفري الغاز للمعامل 
والصاممات  االسطوانة  صيانة  وكذلك 
والوارشات  باإلبر  والتجهيز  هبا  اخلاصة 
اىل  اضافة  اخلاصة،  االم��ور  من  وغريها 
املعامل  عىل  مبارشة  رقابة  لدينا  ذل��ك 
تقوم  التي  التفتيشية  اللجان  خالل  من 
بالزيارات املفاجئة، وان الوزن املقرر من 

قبل رشكة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط 
الواحدة  لألسطوانة  كيلوغراما   12 هو 
يقارب  ما  وزهنا  الفارغة  االسطوانة  وان 
ال� 16 كيلوغراما، وعليه فان الوزن الكيل 
كيلوغراما،   )28( املمتلئة  لألسطوانة 
ويف حالة رصدنا الوزن دون املقرر سيتم 
وبالنسبة  كبرية،  مالية  غرامات  ف��رض 
تعبئة  رشكة  فان  الفارغة  لألسطوانات 
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عاملية  مناشئ  من  باستريادها  تقوم  الغاز 
وتكون  والدنامرك  الصني  امثال  رصينة، 
هذه خاضعة لفحوصات السيطرة النوعية 
النرويج  مع  عقد  لدينا  ارشاف��ن��ا،  حتت 
عىل  البالستيكية  االسطوانات  باسترياد 
ذلك  خالل  من  ونجحت  التجربة  سبيل 
السيطرة  لفحوصات  خاضعة  ألهن��ا 
مع  مقارنة  وزهنا  خلّفة  وكذلك  النوعية 

االسطوانات االخرى«.
واوضح نايف: اضافة اىل ما تقدم قامت 
يف  غ��از  حمطات  عىل  ب��األرشاف  رشكتنا 
احلسينية  العتبة  وكانت  خمتلفة  اماكن 
املقدسة سباقة يف إدخال التكنولوجيا قبل 
غاز  حمطة  انشاء  تم  حيث  الدوائر،  باقي 
غاز  حمطة  اىل  اضافة  احلسيني  احلائر  يف 
املجتبى  احلسن  االم��ام  مدينة  يف  اخ��رى 
كربالء  طريق  للزائرين  السالم«  »عليه 
ال��وارث  مطبعة  اىل  اض��اف��ة  النجف،   �
ونحن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة 
انشاء  اهبة االستعداد لإلرشاف عىل  عىل 
تم  اليء  الفنادق وهذا  الغاز يف  حمطات 
املحافظة  جملس  امام  وتوضيحه  تعميمه 
او  لألرشاف  رشكتنا  باستعداد  واملحافظ 
انشاء هذه املحطات، اضافة اىل ذلك فان 
املجمعات السكنية احلديثة وحسب قرار 
الصادر   37138 املرقم  ال��وزراء  جملس 
اجلهات  مجيع  ألزم   2013/12/10 يف 
منظومة  بأنشاء  االستثامرية  او  احلكومية 
ونحن  اجلديدة  السكنية  البنايات  يف  غاز 
التصاميم  عل  ب��األرشاف  نقوم  بدورنا 
انتهاء  حلني  البداية  منذ  عليها  واملصادقة 
عىل  ن��ك��ون  بعدها  وم��ن  فيها  العمل 
ملواكبة  فيها  الغاز  لتجهيز  تام  استعداد 

التطور يف الدول االخرى.
قامت  الغاز  تعبئة  »رشكة  ان  اىل  واش��ار 
دولة  من  بالستيكية  اسطوانات  باسترياد 
العالية  ب��اجل��ودة  تتميز  والتي  النرويج 
اضافة اىل كوهنا خفيفة الوزن حيث يبلغ 
اململوء  ووزهنا  كغم   5.5 الفارغ  وزهنا 
املواطنني  17.5 كغم، وتم توزيعها عىل 
احلديدية  االسطوانات  استبدال  بطريقة 
مقابل  وبدون  البالستيكية  باألسطوانات 
االسطوانات  سعر  ان  من  الرغم  عىل 
ب��ح��دود ض��ع��ف سعر  ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة 

تتحمل  وهب��ذا  احلديدية،  االسطوانات 
رشكة تعبئة الغاز فرق السعر كدعم منها 
اقتنائها  عىل  هلم  وتشجيعا  للمواطنني، 
كوهنا جتربة جديدة والقت نجاحا واقباال 
بصدد  الرشكة  وان  اجلميع  من  واسعا 

توسعة هذه التجرب«.
بموضوع  يتعلق  »فيام  حديثه:  واكمل 
للمواصفات  املطابقة  غري  االسطوانات 
طريق  عن  البلد  اىل  دخل  النوع  هذا  فان 
ومنها  م��رشوع��ة،  غ��ري  وب��ط��رق  التجار 
ولبنانية  واي��ران��ي��ة  صينية  اس��ط��وان��ات 
وبدورنا قمنا بمصادرة هذه االسطوانات 
احلكومية،  وكذلك  االهلية  املعامل  من 
ألهنا تشكل خطورة عىل املواطن وامكانية 

وبُسمٍك  شفافة  ألهنا  بسهولة  انفجارها 
غري  ه��ي  كذلك  للتعبئة،  مناسب  غ��ري 

خاضعة لفحوصات السيطرة النوعية«.
مسؤول  وكيل  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
تعبئة  رشكة  يف  واملتابعة  التفتيش  شعبة 
ماجد  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الغاز 
كاطع حممد قائال: طبيعة عملنا هو التفتيش 
واحلكومية  االهلية  املعامل  عىل  والرقابة 
املطابقة  السالمة«  »فحص  من  تبدا  التي 
االسطوانة  وزن  ع��ىل  املراقبة  وبعدها 
وأنضاحها واالليات والسجالت اخلاصة 
حسب  املخالفات  تثبيت  يتم  وبعدها 
اجلميع،  لدى  واملعلومة  املثبتة  االستامرة 
التباين يف  ونقوم بني فرة واخرى برصد 
حالة  ويف  اخرى  اىل  اسطوانة  من  الوزن 
فرض  يتم  ال��وزن  بقلة  املخالفة  اثبات 

غرامات مادية خمتلفة«.

واضاف: »بالنسبة ملسؤول السالمة التابع 
العربات  بمراقبة  القيام  فواجبه  لرشكتنا 
ويسجل  امل��رخ��ص��ة،  وغ���ري  امل��رخ��ص��ة 
عىل  الغرامة  وف��رض  عليها  مالحظاته 
العقوبات  استامرات  حسب  املخالفني 
تكون  مراقبتنا  ان  ك��ام  ل��دي��ه،  امل��ح��ددة 
واحلكومية  االهلية  االنتاج  معامل  عىل 

بالتعاون مع رشكة التوزيع يف كربالء«.
عن  ختتلف  احلكومية  املعامل  »ان  مبينا: 
االل��ت��زام��ات،  كثرة  خ��الل  م��ن  االهلية 
بشكل  تنترش  اهنا  السلبيات  ناحية  ومن 
املعامل االهلية، ويف حالة كثرة  واسع يف 
ملدة  املعمل  بغلق  نقوم  فأننا  السلبيات 
مخسة ايام تقريبا بعد الوصول اىل مراحل 
مضاعفة  حالة  ويف  املخالفات،  تكرار 
املخالفة فان العقوبة تتضاعف ايضا وهذه 
ومجيع  كربالء،  يف  ج��دا  ن��ادرة  احل��االت 
املعامل يف كربالء سواء أكانت االهلية ام 
املعمل  من  بالغاز  جتهيزها  يتم  احلكومية 

الرئيس يف حمافظة بابل«.
ومن خالل ما تقّدم هناك ممارسات سيئة 
تعكس سلبًا عىل املجتمع وترش عىل عدم 
يف  تطبيقه  غياب  نتيجة  القانون  اح��رام 
العراقي،  املجتمع  حياة  مفاصل  بعض 
هذا  من  صارمة،  غرامات  فرض  وعدم 
ان  املحلية  للدولة واحلكومة  بد  الباب ال 
الغالء  بمكافحة  اجليوب  طريق  تسلك 
الصغار  الفاسدين  عىل  والقضاء  والغش 
عىل  املواطن  يعتمد  ان  وجيب  والكبار، 
ال��وك��الء  م��ن  ال��غ��از  اس��ط��وان��ات  رشاء 
الوكالة  ورقم  اسامئهم  املثبت  الرسميني 
كثرة  بسبب  فيها،  يبتاع  التي  واملنطقة 
للمواصفات  املطابقة  غري  االسطوانات 
طريق  عن  البلد  دخلت  والتي  االمنية 
جت���ار ال���س���وء، ب��ط��رق غ���ري م��رشوع��ة 
وااليرانية  الصينية  االسطوانات  ومنها 
فان  البيع  اسعار  خيص  وفيام  واللبنانية، 
من  اصال  املحدد  بالسعر  ملزم  الوكيل 
قبل وزارة النفط � رشكة توزيع املنتجات 
النفطية والبالغ ستة االف دينار وبخالف 
ذلك فمن حق املواطن تقديم شكوى عىل 

الوكيل البائع.            
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الشهيد أمحد ماجد عاشور، من مواليد 
العرب  شط  قضاء   � البرصة  حمافظة 
عيل  ل��واء  أبطاء  أحد   ،1996 سنة   �
للعتبة  التابع  السالم(  )عليه  األك��رب 
وحاز  النداء  لّبى  املقدسة،  احلسينية 
مكحول  ق��اط��ع  يف  ال��ش��ه��ادة  رشف 

بتاريخ )2015/11/15(.
كان حيلم أمحد أن يكون من أول امللّبني 
األرض  وحترير  الكفائي  اجلهاد  لنداء 
عمره  أن  بيد  اإلرهابيني،  دنس  من 
دراسته  بإكامل  أهله  ورغبة  الصغري 
أواًل تأخر لفرة عن االلتحاق، إال أنه 
بعد ذلك بدأ التدريب يف املدرسة التي 

درَس فيها حيث كانت خالل العطلة 
الصيفية ساحة للتدريب..

الكفائي  اجلهاد  فتوى  ص��دور  منذ 
حيرض  الشهيد  كان  استشهاده  وحتى 
ويدعو  لشهيد  يصادفه  تشييع  لكل 
اهله  اىل  ويعود  بالشهادة،  يُ�رزق  ان 
للشهادة  شوقه  عن  والدته  ليحدث 
ي�ُحمل  ال��ذي  اليوم  ذلك  يأيت  وهل 
فيه شهيدًا ملبيًا نداء املرجعية ويكمل 
حديثه مع والدته بانه سيكون )عريس 
متيقن  وهو  اجلنة  اىل  ويُ�زف  احلشد( 
العمر.. ال� )20( من  اىل  انه ال يصل 
لكثرة عشقه للشهادة كان دومًا يقول 

 ( ال��زواج،  او  بالنجاح  له  يدعو  ملن 
فيه  اكون  الذي  اليوم  بقرب  يل  ادعو 

شهيدًا(..
بعد اكامل تدريبه التحق مع املجاهدين 
األبطال يف )ارض الطفوف( حيث انه 
)ارض  ب�  املعركة  ارض  يسمي  كان 
الطفوف( فيقول ألهله ان هذه واقعة 
االم��ام  ن��رصة  وجي��ب  الثانية  الطف 

املهدي عج...
اعتاد  كام  امه  رأس  وقبل  اهله  ودع 
حتى  ايام  سوى  متِض  ومل  ذلك،  عىل 
الشباب  م��ن  جمموعة  م��ع  استشهد 

املجاهد فوق جبال مكحول

تقديرًا وعرفانًا لتضحيات شهداء الحشد الشعبي المقدس في مواجهة 
تنظيم داعش اإلرهابي... تنشُر )األحرار( سلسلًة قصص حياة الشهداء.

23

21

20
17

ول
اال

ن 
نو

كا



ل����ي���������ش احل�������ي�������اة ب������������اأن ت����ع����ي���������شَ خم�����ّل�����دا
ل��������ك��������نَّ اك����������������َر م����������ن ��������س�������ري�������ف م�������ّي�������ٍت
ام��������ة  ي�������ح�������ي�������ي  زال  م�����������ا  ف������م������ح������م������د 

ج�����ه�����ال�����ةٍ  اُي  ال�������ت�������اري�������خ  ق��������ّل��������ِب  ِق����������ف 
ب�����ن�����وره�����ا اأزاَح  ب��������ب��������ارق��������ٍة  ف���������اأت���������ى 

اذا  ل�����الن�����ث�����ى  ع����������ار  ان  ع�����ل�����ى  ُج������ب������ل������وا 
ُي���������س����ري ال�����ن�����خ�����ا������س�����ِة  يف  اب�����������ٌن  وي��������ب��������اُع 
زم����اُن����ه����ا ال����ب���������س����و�����شِ  ح����������رِب  يف  وي�������ط�������اُل 
ه������������ذا زم������������������اٌن ق���������د جت�������������س������َم ِع���������ب���������اأُه
ي��������ا َم����������ن ُب������ع������ث������َت م�����ت�����م�����م�����ًا مل��������ك��������ارم ال������
اب������ل������ج������َت ظ������ل������م������اَء اجل�������ه�������ال�������ِة ب����ه����ج����ة ً
وب������ن������ي������َت ل�������ل�������زه�������راء ب������ي������ت������ًا �����س����ق����ُف����ُه
ح�����ّم�����ل�����ت�����ُه خ�������و��������شَ ال����������ن����������وازِل �����س����اك����ي����ًا
زوج����������ت����������ُه خ������������َر ال�������ن���������������س�������اِء ت����ع����ف����ف����ًا
زَل����������ٍة م��������ن  امل�����رت�����������س�����ى  خ�����������س�����ال  يف  ل��������و 
ب�������ل ل�������و ي������������راه امل���������س����ط����ف����ى غ����������َر ال�������ذي
ل������ك������ن������ُه اأم������������������ُر ال���������������س�������م�������اِء اراده���������������ا
ال������ذي ال�������������وادي  يف  ان��������ت  ف����اخ����ل����ع  ن����ع����ل����ي����َك 
ال����ع����ل����ى ال���������������س�������م�������اوات  ربُّ  ق�����ال�����ه�����ا  ه��������و 
ذك�����������رُه جت�������ّل�������ل  ت�����������س�����ق�����ى  ال  وع�������ل�������ي�������َك 
ول������ق������د ُح������م������ل������َت ع�����ل�����ى ال��������������راق ت����ق����رب����ًا
م������ر�������س������ٍل ن�������ب�������ي  يف  ذل��������������ك  ك��������������ان  م����������ا 

ُق������ّل������دا اآدَم  اب���������ن  ع�����ن�����ق ِ  يف  ف��������امل��������وُت 
جم��������ددا احل��������ي��������اة َ  اأح��������ي��������ا  م�������وت�������ه  يف 
وب������������ن������������وره ك�������������ّل ت������������ن������������ّوَر واه���������ت���������دى
��������س�������ادت ب�����غ�����اب�����رة ال���������ده���������وِر ع�����ل�����ى امل�������دى
م��������ا ك����������ان م��������ن َج���������������وِر ال������ع������ت������اة ت�����ب�����ددا
ل�������ت�������واأدا ال����������رم����������اِل  يف  ت��������������وارى  ج����ي����ئ����ت 
ل�����ي�����������س�����ددا رب��������������ًا  او  ل�������دي�������نٍ   ����������س���������ّدا 
ُت������خ������م������دا ان  جت�������������������اوزت  ل��������الرب��������ع��������ن 
حم����م����دا ذاَك  ك������������اَن  ال����������ّري����������ِة  ������س�����ّي�����د 
ُم�����ن�����ج�����دا ي�����������ُك  ومل  ع�����������زت  اذ  اخ�������������الق 
وو������س�����ج�����ت م������ن ت����ل����ك ال�����������س�����ح�����اري م���ع���ب���دا
ظ����������لُّ ال�������������س������م������اِء وار�����������س����������ُه ت����ت����و�����س����دا
ِل������ي������ف������َل������ق ال��������ه��������ام��������ات ل������ي������ث������ًا اأرم��������������دا
ب��������ل خ��������ر ان���������������س�������اب ال����������َري����������ة َم�������ول�������دا
م��������ا ك�����������ان ل�������ل�������زه�������راء زوج����������������ًا ا������س�����ي�����دا
وت������������������رددا ت���������زوي���������ج���������ه  يف  ل�������������ت�������������اأّن 
اجن���������������اَب م��������ن ي����������رث ال�������ر��������س�������ول حم����م����دا
ه�����دى ال�������ن�������ار  ع�����ل�����ى  ان  رُب�����������ك  ��������س�������اَء  ق�������د 
اك������د ق���������د  ط������������وى  يف  مل������و�������س������ى  ي���������وم���������ًا 
م��������ت��������وددا ال�������ع�������ل�������ى  رب  ق�������ال�������ه�������ا  ق����������د 
ح�������ت�������ى دن�������������������وَت م����������ن االل����������������ه ت�����ع�����ب�����دا
حم������م������دا امل��������ر���������س��������ل��������ن  ب������������ن  االُك 

خ�سر البياتيسيُد الرسل
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العلوية ميعاد كاظم الالونديملوُك الجوِد

عبث��ًا كانت حت��اول تغيره فكلم��ا تقدم به 
العم��ر زاد حر�س��ه على مقتنيات��ه ونقوده 
خ�سي��ت عليه الوقوع يف براث��ن البخل اذا 
م��ا تفاقم تعلقه بالدنيا فت��ودي ب�ساحبها 
اىل ه��م دني��وي وح�سرة اخروي��ة، وكثرًا 
م��ا يقع على كاهل ام��ه ف�ش نزاعات ولدها 
م��ع اخوت��ه ان جت��راأ احدهم عل��ى العبث 
مبمتلكات��ه لك��ن بع��د جه��د جهي��د، فكرت 
االم ان ت�ستثم��ر اأي موق��ف ميك��ن ان يغر 
ولده��ا احم��د اىل االف�س��ل فعن��د حل��ول 
�سه��ر رم�سان املبارك دعت��ه يف اليوم االول  
ابوي��ه  م��ع  واالن�سم��ام  اال�ستيق��اظ  اىل 
واخوت��ه رغم ان��ه مل ُيكل��ف بال�سيام بعد 

لكنه��ا ارادت ان يع��اين اأمل اجلوع كي ي�سعر 
ب��اآالم وحرم��ان الفقراء عّله��ا بذلك تك�سر طوقًا م��ن قيد حر�سه 
وفع��ال ً �س��كا احمد الأمه كيف ان انياب اجل��وع بداأت تنه�ش معدته 
اخلاوي��ة، قالت له ان��ت حتر�ش دائم��ًا ان تهتم بطعام��ك وتختار 
االف�س��ل واالطي��ب لك��ن اعل��م ان هناك بطون��ا ت�ستغيث مل��ن ي�سد 
رمقه��ا بلقيم��ات ال تغن��ي وال ت�سمن من جوع، قال له��ا احمد : نعم 
يا ام��ي كيف يعي�ش هوؤالء ونحن ننعم بالعي�ش الرغيد لقد راأيتهم 
عل��ى �سا�سة التلفاز كانت وجوهه��م م�سفرة وابدانهم نحيلة، قالت 
ل��ه نع��م يا ولدي لق��د امتحنهم اهلل تع��اىل بالفق��ر واألب�سهم ثوب 
ال�س��ر والقناعة وباملقابل امتحننا بالغنى وامرنا ان نذكرهم مبا 

انعم علينا اح�سانًا ال منّية..
تاأثر احمد بكالم امه وبان عليه اللن والتعاطف ويف اليوم الثاين 
�س��بَّ نزاع جديد بن االخوة �سحب احمد اقالمه اخل�سبية امللونة 
م��ن يد اخي��ه اال�سغر بق��وة فانك�س��رت احداها وخد�س��ت ا�سبعه 
و�سرع��ان م��ا �س��ال دم��ه فاأخذ ي�س��رخ م��ن االمل هرعت الي��ه امه 
تلف��ه بحنانها قب��ل ال�سم��اد وموبخة ولده��ا اال�سغر عل��ى فعلته 
لك��ن هنا �سرع��ان ما قدح��ت يف راأ�سها فكرة ومن قل��ب هذا احلدث 
املوؤمل قالت له وهي ت�سكن جرحه بكلماتها الدافئة انظر يا ولدي 
اىل جرح��ك كم ه��و �سغر وب�سي��ط ن�سبة اىل الذي��ن ينزفون كل 

ي��وم الأجلنا لنبق��ى جميعًا 
ياأب��ه  مل  معاف��ن  �سامل��ن 

الن�سغال��ه  وهل��ة  اول  لكالمه��ا 
باأمل��ه لكن��ه ع��اد فتنب��ه مل��ا قال��ت 

�سائ��ال ً اياها اأنعرفهم ي��ا امي؟ قالت 
ل��ه : �ساأري��ك اإياهم غ��دا عن��د زيارتنا 

للمراق��د املقد�سة ان �ساء اهلل تعاىل، فرح 
كث��رًا لعر�سه��ا وج��اءت اللحظ��ة املرتقب��ة، 

مذه��وال ً اوقفت��ه ام��ه ام��ام عار�س��ة عمالق��ة 
حتم��ل �سورًا ملل��وك اأجادوا باغلى م��ا ميلكون ومل 

يبخلوا بالنفو�ش والدماء هوؤالء يا ولدي من �سهروا 
لننع��م نحن بن��وم هانئ من جاع��وا و�سبعنا من ا�ستكت 

ا�سنانه��م من �سقي��ع ال�سواتر لتبقى منازلن��ا دافئة اآمنة 
ه��وؤالء من تيتمت عياالتهم لنعي�ش انا وانت بعزة وكرامة، 

هن��ا انه��ار احمد باكي��ًا وقد احت�س��ن �سدر امه بق��وة �ساعرًا 
بالتق�س��ر وخجال ً منهم ثم عاد وم�س��ح دموعه خماطبًا اإياهم 

�ساأك��ون بط��ال ً �سائرًا عل��ى اثركم وباذال ً حيات��ي قربانًا الأعظم 
نداء وا�سمى وطن.. اأعدكم يا حماة بالدي.
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يا صاحَب الخلِق            الرفيع السامي

ال�سيد حميد ح�سن البو �سلوات

ي�������ا ������س�����اح�����ب اخل������ل������ق ال�����رف�����ي�����ع ال���������س����ام����ي
االم����������������������اِم ع���������ل���������ى  اهلل  اآج��������������������������رك 
امل�����������س�����ي�����ب�����ه ع��������ل��������ى  اهلل  اآج������������������������رك 
رج����������ال����������ك����������م رق����������اب����������ه����������ا خ�����������س�����ي�����ب�����ه
رج�������ال�������ك�������م ن��������ام��������ت ع������ل������ى ال������رم�������������س������اء
ال������ن�������������س������اء ل���������غ���������رب���������ِة  ل�������ه�������ف�������ي  وا 
ب������������ن ال������������ع������������دى زي�������ن�������ب�������ك�������م وك�����ل�����ث�����م
دم ب���������ل  دم���������ع���������ًا  ي�����ب�����ك�����ي  ال  ق�����ائ�����م�����ك�����م 
��������س�������ت�������اأخ�������ذ ال�������������ث�������������ارات ي����������ا م����ه����دي����ن����ا
ت������اأت������ي������ن������ا م��������ت��������ى  اهلل  ف����������������رج  ي������������ا 
ط����������ال����������ت ع������ل������ي������ن������ا م����������������دة ال�������غ�������ي�������اب
ح�������������س������دك ال���������ي���������وم ك��������ام��������ل ال�����ن�����������س�����اب
ل�������ك�������ي ن����������دو�����������ش ال�������ك�������ف�������ر وال��������ك��������ف��������ارا
ب�������������ه ع���������ل���������ي ه������������������زم االأ�������������������س������������������رارا
ن�����������ري�����������دك م�����������ن ال���������ط���������غ���������اة ت����ق����ت���������ش
وال����ن���������ش ي�����ج�����ع�����ل(  ح�����ي�����ث  اأع�������ل�������م  )اهلل 
ال������ك������ت������اب يف  اهلل  ع���������ب���������اد  اأن�����������ت�����������م 
م��������ن دن���������������ش االرج�����������ا������������ش واالأن�����������������س��������اب
ح���������س����ي����ن����ك����م اأ���������س��������الع��������ه م����ر�����س����و�����س����ه
وي�����������������س��������األ��������ون ع���������ن ق������ت������ل ال�����ب�����ع�����و������س�����ه
ف�������ه�������ل ت������������������رون ح������ج������ه������م م�������ق�������ب�������وال ؟
واحل���������������������س����������ن ال������������زك������������ي وال��������ب��������ت��������وال
������س�����ع�����ي�����ك�����م ي����������ا ������س�����ي�����ع�����ت�����ن�����ا م�����������س�����ك�����ور
دي������������ن ال���������ه���������دى ب������ك������م غ������������دا م����ن���������س����ور
ال�����ق�����������س�����ي�����دة اآخ���������������ر  يف  اخ���������وت���������ي  ي���������ا 
مت�������������س������ك������وا ب������������احل������������وزة ال������ر�������س������ي������دة
ن�����������س�����ح�����ت�����ك�����م ب����������ه����������ذه ال�����ن�����������س�����ي�����ح�����ة
�������س������ت������دخ������ل������ون اجل���������ن���������ة ال����ف���������س����ي����ح����ة

ي���������ا م�����ن�����ق�����ذ ال�������ن�������ا��������ش م���������ن االأوه������������������ام
ح�������س���ي���ن���ك ال���������س����ب����ط ال���������س����ه����ي����د ال����ظ����ام����ي
م���������������س�������ي�������ب�������ة غ����������ري����������ب����������ة ع�����ج�����ي�����ب�����ه
ن�����������������س��������اوؤك��������م ق����������د ������س�����ب�����ي�����ت ل�����ل�����������س�����اِم
ال��������ب��������ي��������داِء اىل  ف�������������رت  اط�������ف�������ال�������ك�������م 
ب����������ن ال����������ع����������دى اأم�����������������س��������ت ب����������ال حم�����ام�����ي
اأع��������ظ��������م م��������ن��������ه  ك���������������ان  رزٍء  واأي 
ف������ل������ي������اأخ������ذ ال�����������ث�����������ارات ب����ال���������س����م���������س����اِم
��������روا ال����ب����ن����ي����ن����ا اآب��������������اوؤن��������������ا ق���������د ب�����������������سّ
ط���������ال���������ت ع������ل������ي������ن������ا م���������������دة االع����������������������واِم
ال�����������س�����ي�����ُب ق��������د ������س�����اح�����ت م��������ع ال�����������س�����ب�����اِب
ل������ك������ي ن���������دو����������ش ال������ك������ف������ر ب������������االأق������������داِم
ال�������ف�������ق�������ارا ذا  ال��������ب��������ت��������ار  ل�������ن�������ا  ج�������������رد 
وان���������������ت ������س�����ب�����ل االأ�����������س����������د ال�������������س������رغ������اِم
وك������������������ل م�������������ن ل����������������دورك����������������م ت�����ق�����م�����������ش
االن�����������ع�����������ام ��������������س�������������ورة  يف  ب�������ح�������ق�������ك�������م 
وط��������ه��������رت��������ك��������م �������������س������������ورة االح��������������������زاب
و����������س���������اأن���������ك���������م ك��������ف��������ال��������ة االأي������������ت������������ام
ق�����������د ق��������ت��������ل��������وه وال�������������دم�������������ا حم�����ف�����وظ�����ه
ع�������ل�������ى ث���������ي���������اب احل��������������ج واالأح����������������������������راِم
ق���������د ف������ج������ع������وا ال�������و��������س�������ي وال�������ر��������س�������وال
ل����������و ي��������ن��������ظ��������رون ل������ل������ذب������ي������ح ال���������دام���������ي
�������س������ال������ح االأع������������م������������ال ل������ك������م م��������ذخ��������ورا
ب������������امل������������ال وال���������ب���������ن���������ن واالأق������������������������������الم ِ
اأن�����������������س��������ح��������ك��������م ب�������ج�������م�������ل�������ة م������ف������ي������دة
ف�������������������ان ف��������ي��������ه��������ا ع�������������������زة اال�������������س������������الم
ب�����ال�����ل�����ه�����ج�����ة ال�������وا��������س�������ح�������ة ال���������س����ري����ح����ة
وال��������ع��������م��������ر ه�������������ذا مي�������������س������ي ك����������االأح����������الم
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يا صاحَب الخلِق            الرفيع السامي

حكاية سرُّ السعادة 
يحكى اأّن اأحد الّتجار اأر�سل ابنه لكي يتعلم �سّر ال�ّسعادة لدى اأحكم رجل يف العامل، فم�سى الفتى اأربعن يومًا 
اإليه، وعندما و�سل وجد يف  ي�سعى  الذي  ي�سكن احلكيم  اإىل ق�سر جميل على قّمة جبل، وفيه  حّتى و�سل 
ق�سر احلكيم جمعًا كبرًا من الّنا�ش، فانتظر ال�ّساب �ساعتن ليحن دوره. اأن�ست احلكيم بانتباه اإىل ال�ّساب، 
�ساعتن،  بعد  ملقابلته  ويعود  الق�سر،  داخل  بجولة  يقوم  اأن  منه  وطلب  االآن،  يّت�سع  ال  الوقت  له:  قال  ثّم 
امللعقة يف يدك طوال  اأم�سك بهذه  الّزيت:  للفتى ملعقًة �سغرًة فيها نقطتان من  اأ�ساف احلكيم وهو يقّدم 
اأخذ الفتى ي�سعد �سالمل الق�سر ويهبط مثّبتًا عينيه على امللعقة،  اأن ين�سكب منها الّزيت!  جولتك، وحاذر 
ثّم رجع ملقابلة احلكيم الذي �ساأله: هل راأيت ال�ّسجاد الفار�سّي يف غرفة الطعام؟ واحلديقة اجلميلة؟ وهل 
ا�ستوقفتك املجلدات اجلميلة يف مكتبتي؟ ارتبك الفتى واعرف له باأّنه مل يَر �سيئًا، فقد كان هّمه االأول اأال 
ي�سكب نقطتي الّزيت من امللعقة، فقال احلكيم: ارجع وتعّرف على معامل الق�سر، فال ميكنك اأن تعتمد على 
�سخ�ش ال يعرف البيت الذي ي�سكن فيه. عاد الفتى ليتجّول يف الق�سر منتبهًا اإىل الّروائع الفنّية املعلقة على 
اجلدران، و�ساهد احلديقة والّزهور اجلميلة، وعندما رجع اإىل احلكيم ق�ّش عليه بالّتف�سيل ما راأى، ف�ساأله 
احلكيم: ولكن اأين قطرتا الّزيت اللتان عهدت بهما اإليك؟ نظر الفتى اإىل امللعقة، فالحظ اأّنهما قد ان�سكبتا، 
فقال له احلكيم: تلك هي الّن�سيحة التي اأ�ستطيع اأن اأ�سديها اإليك! �سّر ال�ّسعادة هو اأن ترى روائع الّدنيا، 
ة، فال�ّسعادة هي حا�سل �سرب  وت�ستمتع بها، وذلك دون اأن ت�سكب اأبدًا قطرتي الّزيت. فهم الفتى مغزى الق�سّ

حة، فهما التوليفة الّناجحة �سّد الّتعا�سة. الّتوازن بن االأ�سياء، وقطرتا الّزيت هما ال�ّسر وال�سّ

27

21

20
17

ول
اال

ن 
نو

كا



العلمي  املؤمتر  إقامة  العلمي:  املجال   -1
السنوي األول املشرك

البالغة  هن��ج  ع��ل��وم  م��ؤس��س��ة  ت��واص��ل 
املجتمع  رف���د  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
ضمنها  ومن  العلمي  بنتاجها  اإلسالمي 
تكللت  التي  العلمية  امل��ؤمت��رات  إق��ام��ة 
بالتعاون   األول  السنوي  مؤمترها  بانعقاد 
السبت  يوم  الكوفة،  دراس��ات  مركز  مع 
عنوان  حتت   ،2016/12/24 املوافق 
الدولة يف ضوء عهد  وإدارة  احلكم  )نظام 
ملالك  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام 

األشر(.
ضمت  واسعة،  بمشاركة  املؤمتر  وحظي 
املؤمتر  ناقش  وقد  باحثًا،   180 من   أكثر 
وإداري���ة  وقانونية  سياسية  ع��دة  حم��اور 
املحور  أي��ض��ا  ت��ن��اول  ك��ام  واق��ت��ص��ادي��ة، 
واألديب  واللغوي  والنفيس  االجتامعي 

واألخالقي وحقوق اإلنسان .

وقد تبنت املؤسسة نرش األبحاث املشاركة 
ضمن سلسلة من اإلصدارات حتت عنوان 
»سلسلة دراسات عهد اإلمام أمري املؤمنني 
لغرض  االش��ر«  ملالك  ال��س��الم(  )عليه 

االنتفاع منها بأكرب قدر ممكن.
بعنوان  ن��دوة  إقامة  الثقايف:  املجال   -2
)النبوة واالمامة يف عرص التأسيس رضورة 
التالزم ووحدة املسار( شارك فيها جمموعة 
خمتلف  م��ن  االكاديميني  الباحثني  م��ن 
اجلامعات العراقية، يف قاعة سيد األوصياء 
)عليه السالم( وذلك يوم السبت: 8/ 7/ 
2017م، املوافق 13/ شوال/ 1438ه�.

اليوتيوب  قناة  اإلع��الم��ي:  املجال   -3
اخلاصة باملؤسسة

)عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم��ري  فكر  ن��رش  هب��دف 
السالم(، وعلوم كتاب هنج البالغة الذي 
املؤلفات  من  العديد  وعليه  منه،  ُألفت 
انه  فيه  قيل  حتى  رشح  من  بأكثر  ورشح 

)دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق( ملا 
حيمله من العلم واملعرفة والفصاحة، ويتم 
نرش اعامل من انتاج املؤسسة ترشح خطب 
وفواصل  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري 
للخطب املشهورة يف هنج البالغة، والعمل 
مادهتا  تستقي  متنوعة  برامج  انتاج  عىل 
وأفكارها من كتاب هنج البالغة باإلضافة 
أمري  ختص  التي  وال��زي��ارات  االدعية  إىل 
عىل  والعمل  ال��س��الم(،  )عليه  املؤمنني 
الفواصل الدعائية للكتب واملجالت التي 
للناس االطالع  ليتسنى  تصدرها املؤسسة 
قصرية  افالم  بانتاج  القناة  وتقوم  عليها، 
املؤمنني  امري  ذكرها  التي  احليوانات  عن 
)عليه السالم( يف هذا الكتاب وعجائبها، 

وكثري من املشاريع االخرى يف القناة.
4- املجال البحثي:

البالغة عملها  تواصل مؤسسة علوم هنج 
)عليهم  البيت  أه��ل  خدمة  يف  ال��دؤوب 

إحدى المؤسسات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، ذات التخّصص العلمي في فكر اإلمام علي 
)عليه السالم( وعلوم كتاب نهج البالغة، تتخذ منه بوابة فكرية لفهم المشروع العلوي في بناء اإلنسان 
على هدي المبادئ الصحيحة للدين اإلسالمي، وقد حصلت المؤسسة على إجازة دائرة المنظمات غير 

الحكومية ومنحت الشهادة المرقمة B78510(1(، فيما توزعت نشاطاتها في أربعة مجاالت هي:

مؤسســُة علوِم نهِج البالغة.. 
إشراقٌة فكريٌة لمشروٍع ُيسهُم في بناِء اإلنسان 

االحرار / حسين النعمة
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بني  علومهم  ن��رش  خ��الل  م��ن  ال��س��الم( 
الناس وبيان جوهر الدين الذي بنى بنيانه 
وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  الكريم  الرسول 
جهودها  ث��امر  املؤسسة  تقطف  وال��ي��وم 
من  كوكبة  ب��إص��دار   2017 ع��ام  خ��الل 
مخسًة  عددها  بلغ  التي  القيمة  املؤلفات 
هنج  كتاب  يف  ختصصيًا  عنوانًا  وأربعني 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وسرية  البالغة 

وفكره وهي:
اإلمام عيل )عليه السالم( يف فكر   -1

معتزلة بغداد.
رسائل اإلمام عيل )عليه السالم(   -2

دراسة يف هنج البالغة حجاجية. 
)عليه  ع��يل  اإلم����ام  م���روي���ات   -3

السالم( يف لسان العرب. دراسة داللية.
هنج  يف  اإلق��ت��ص��ادي  امل��ع��ج��م   -4

البالغة.
اإلمام  رؤي��ة  يف  السيايس  الفكر   -5

عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.
عيل  اإلم��ام  عند  االداري  الفكر   -6

)عليه السالم( يف هنج البالغة.
)عليه  لعيل  اخلصيصة  املنزلة   -7
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  عند  السالم( 

وآله(.
عند  اخل��ط��اب  اس��رات��ي��ج��ي��ات   -8

اإلمام عيل )عليه السالم(.
السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل   -9
مكانتهم وفضلهم وموقف األمة منهم يف 

هنج البالغة.
املواطنة يف فكر اإلمام عيل )عليه   -10
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املياه  شحة  مسالة  ان  امل��ؤك��د  م��ن  ص��اَر 
ُتفرد  ال��ذي  احل��د  اىل  خطورهتا  وصلت 
باإلمام  املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  له 
حم��ورا  ال����وارف(  ظله  )دام  السيستاين 
ممثلها  يلقيها  التي  اجلمعة  خطبة  يف  خاصا 
واملرجعية   ، املقدس  احلسيني  الصحن  يف 
لألمور  إاّل  تتطرق  ااّل  مسبقا  ن��وه��ت 
احلرجة واخلطرية وحسب احلاجة  وعرّبت 
هذه  من  املتزايد  قلقها  عن  املحور  هذا  يف 
)تردنا  بالقول  تفاقمت مؤخرا  التي  احلالة 
املياه  وضع  حول  مطمئِنة  غري  معلومات 
بالنسبة  جديدة  هتديدات  وهناك  البالد  يف 
احليوانية  وال��ث��روات  الزراعية  ل��ألرايض 
املرجعية  وطالبت  امل��ن��اط��ق(،  بعض  يف 
احلكومة واملعنيني بالشأن املائي واالروائي 
للرأي  املعامل  واضحة  مائية  سياسة  بوضع 
والترّصف  جهدهم  قصارى  وبذل  العام 
العاجل ازاء هذا املوضوع املؤّثر عىل عجلة 
املواطن  ومعيشة  وحياة  الوطني  االقتصاد 
العراقي املغلوب عىل امره ، كام نّوهت من 
جانب اخر اىل عدم االساف والتبذير يف 
عىل  التجاوز  او   ، كان  غرض  وألي  املياه 
الطني  يزيد  ومّما   ، املائية لآلخرين  احلقوق 
بلة ، النقص الواضح  يف مناسيب االمطار 
سنتنا  السيام  السنوية  معدالهتا  وت��ديّن 

احلالية التي تنبئ بموسم امطار شحيح .

االمن املائي واإلروائي يف العراق  معّرض 
الركي  )اليسو(  سد  ملف  بسبب  للخطر 
احلدودي املثري للجدل والذي يعد  واحدا 
من 22 سدا ضمن مرشوع جنوب رشق 
السد  هذا  إقامة  جتري  حيث  األناضول 
عىل هنر دجلة بالقرب من احلدود السورية 
 50 بنحو  امل��ش��رك��ة  ال��رك��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
كيلومرا وبمواصفات هندسية عالية وهبذا 
إنشاء  من  انتهت  قد  تركيا  تكون  االنجاز 
سد  بعد  واألضخم  األك��رب  الثاين  سدها 
  2018 شباط  يف  اكتامله  وعند  أتاتورك،  
املقبل ، سيؤّثر تأثريا حادا يف الصيف املقبل 
واالروائية  املائية  النشاطات  جممل  عىل 
حوايل  سيستهلك  ألنه  وذلك  العراق  يف 
أن  ويبدو   ، دجلة  هنر  منسوب  من   %40
احلكومة الركية وجدت  منفذا  بالتالعب 
عىل أحكام القانون الدويل اخلاص بالدول 
أعايل  دول  عىل  يفرض  والذي  املتشاطئة 
مع  ال��ت��ش��اور  النهري)تركيا(  امل��ج��رى 
وعدم  )ال��ع��راق(  املجرى  أسفل  ال��دول 
فقد   ، بتاتا  حي��دث  مل  وه��ذا  هبا  اإلرضار 
العراقي  املشهد  تداعيات  تركيا  استغلت 
هذا  رضب��ت  التي  السياسية   وال��ف��وىض 
املشهد  اضافة اىل حالة احلرب مع داعش 
كام استغلت الفراغ الذي تركته احلكومات 
بعدم  مجهورية  ام  كانت  ملكية  السابقة 

العراق  ج��ريان  مع  املائية  احلقوق  تثبيت 
تلك احلقوق كام هو  تقّنن  وفق معاهدات 
احلائط  ،  ضاربة عرض  به دوليا   معمول 
التي  والتقارير  العراقية  املناشدات  مجيع 
تبّثها وسائل االعالم عن حاالت اجلفاف 
التي ترضب وسط وجنوب العراق . وكان 
أن  الربملانية  واالهوار  املياه  بلجنة  يفرض 
التنفيذية يف احلكومة  تتواصل مع اجلهات 
املائية   امل���وارد  ك���وزارة  ب��األم��ر  واملعنية 
اخلارجية  وزارة  مع  التنسيق  عن  فضال 
العراقية ، وتقديم ادلة اىل اجلهات الدولية 
التي  االرضار  حجم  وب��ال��ص��ورة  تؤكد 
وحجم  الركية  املائية  السياسة  احدثتها 
الزراعية  ال��ث��روة  يف  ال��ف��ادح��ة  اخلسائر 
عىل  السياسة  تلك  وتداعيات  واحليوانية 
العراق   يف  االقتصادية   النشاطات  جممل 
حذر  فقد  القريب  املستقبل  وبخصوص 
ستعصف  كبرية  مائية  كارثة  من  اخل��رباء 
عن  فضال  واجلنوب  الوسط  بمحافظات 
انقطاع مياه الرشب فيها لذا جيب االساع 
بمفاحتة احلكومة الركية والضغط عليها ، 
او اللجوء اىل املنظامت العاملية املختصة هبذا 
املجال وعدم ترك األمور سائبة لتؤدي اىل 
االحتقان السيايس بني البلدين  وربام اكثر 

من ذلك  او انتظار »الفرج«.

حرُب المياه  بقلم: عباس الصّباغ

21

ول
اال

ن 
نو

كا
20

17

30



لد
مو

 ال
لة

سا
ر

مشاركات

َبًة  ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ َب اهللهَّ قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: )َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ
اَمِء * ُتْؤيِت ُأُكَلَها ُكلهَّ ِحنٍي بِإِْذِن  َبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السهَّ َكَشَجَرٍة َطيِّ

ُروَن(. ُهْم َيَتَذكهَّ ُ اأَلْمَثاَل لِلنهَّاِس َلَعلهَّ ُب اهللهَّ ا َوَيرْضِ َ َرهبِّ
ورسول  االنبياء..  ونبي  االنسانية..  انسان  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 

الرسل..
رسالة حممد جتديد لالطروحات الساموية والتي انقطعت منذ أمد طويل 
تلك  ومنذ   ، السالم(  )عليه  وعيسى  السالم(  )عليه  موسى  عهد  عىل 
الوالدة الرشيفة كان هو املوعود وهو املعد لريتقي بمسؤولياهتا النبوية 
السامء  بإرادة  االريض  الكائن  هذا  ويسمو  االسالمية  رسالتها  وتبليغ 

ورعايتها شأنًا ويعلو زمكانيًا برشف تلك املسؤولية.
املعطاء،  االرض  انسان  اىل  السامء  حق  لدعوات  انسانية  رضورة  النبوة 
الفيل  عام  من  االول  ربيع  من  عرش  السابع  يف  الرشيف  املولود  فكان 
إيذانًا برسالة جديدة، وحتى اذا وضعت االمة السيدة الفاضلة آمنة بنت 
وهب )رضوان اهلل عليها( وليدها العظيم والوحيد مألت عينيها قسامت 
وليدها  ان  املنري، أحست  املرشق  البسيم وجبينه  الويضء وثغره  وجهه 
بنغم  يشفي صدرها وينطلق فمها ويتحرك لساهنا وشفتاها فتصدحان 
املطلب  عبد  جده  سامه  كام  حممد..  واعد..حممد..  منشود  وامل  وادع   ٍ
واين الرجو ان حيمد وان يكون حممدا.. حممد الكلمة الطيبة.. مبعوث 
السامء وباهلدى ودين احلق.. حممد انسان االنسانية وسيد االنام وعزته 
واالسم..  املسمى  والكلمة..  الذات   .. العظيامن  ويلتقي  واصالته.. 
عىل  وجرت  كالم  من  قت  ختلهَّ والتي  احلياة..  معجزة  التاريخ  فيشهد 
االية  وتصبح  آية،  الكلمة  تكون  البرشية  حياة  يف  مرة  وألول  اللسان 
الزمن،  اعمدة  وتطاول  االجيال  مدى  الناس  تتحدى  خالدة  معجزة 
وعاش الرسول يف حياته من عمره الرشيف واحتف االنسانية بمذكرات 
رائعة وسرية عطرة تعّد املصدر الثاين للترشيع االسالمي بعد املصحف 
الرشيف، ولنا فيها اسوة حسنة ملن كان يرجو اهله واليوم االخر والتي هي 
ترمجة حية نجتيل سناها ونستهدي االستقامة يف مضامينها من فيض نوره 
عند ظلامتنا وسيبقى الدهر رّويًا بجالل السرية عطاًء لكل ما احتاجت 
البرشية اىل حتقيق نرص وانجاز عهد وتسديد حي، فيام عطاء القران الذي 
العامل  وسادت  االسالم  ُخطى  عىل  االمة  سارت  حني  املجد  دنيا  صنع 
بالعلم واجلهاد حتى عاشت الزهو يف بنود القيم والبطولة وهنج الفداء، 
وكتب اهلل هلا البقاء نرصًا ولضوء احلق حمبة وسالما عىل اعداء االنسانية 
الظالميني دواعش العرص وعصابات االرهاب، ومع فجر ذكرى املولد 
الرشيف نجدد العزم ونحقق النرص يف عراق املقدسات..نحن منترصون 
.. ألننا صادقون.. النا عطاُء الدم..ان امة عطاؤها الدم هلي امة تستحق 
ان  وتستحق  االمم  بني  دورها  تأخذ  ان  وتستحق  احلياة  وسمو  املجد 
تعيش حتت اشعة الشمس وفوق أديم هذه االرض املعطاء، ومع فجر 
النرص عىل جحافل االرهاب، وما  الرشيف حتقق  النبوي  املولد  ذكرى 
كان النرص حليف امة االنتظار اال بفتوى اجلهاد وبربكات املرجع االعىل 

السيد املفدى السيستاين – دام ظله الوارف- .

حرُب المياه 

بقلم : محمد عبد الهادي آل محبوبه
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يف  أن���ه  ي���ص���ّدق  مَل 
رحاب سيد الشهداء ايب 

عبد اهلل احلسني )عليه السالم(، 
افريقيا حيمل يف صدره عشقًا  جاء من 

وأهدافًا، رسمها  وأمايَن وأحالمًا  خاصا 
عىل اوراقه وحفرها يف قلبه، ليباركها عند 
االمام احلسني)عليه السالم(، بعد مسرية 
عرشين سنة من عمر تشيعه وتبديل عقيدة 
املعصومني  االئمة  خطى  عىل  والسري 
املسيحي  املستبرص  انه  السالم(،  )عليهم 
بلدة  يف   1979 سنة  ولد  يوسف(  )عيل 
ال��ك��ام��ريون  مج��ه��وري��ة  وس��ط  )دواىل( 
االفريقية وجد نفسه مسيحيا عىل طريقة 
حتى  مسيحيته،  ع��ىل  واستمر  آب��ائ��ه، 
القضايا  جيد  به  وإذا  عرش،  الثامنة  بلوغه 
يف  صديقه  يطرحها  ال��ت��ي  العقائدية 
طاملا  التي  فطرته  مع  تنسجم  الدراسة ال 
صقلها بقراءة الكتاب)املقدس( والتعمق 
الكتاب  مع  صغره  منذ  ك��ان  ألن��ه  فيه، 
مترشبة  وروحه  نفسيته  وكانت  املقدس، 
أفريقيا-  يف  املسيحية  املدارس  وألن  به، 
اعتقاداهتا  عىل  منكفئة   - يبدو  ما  عىل 
فقط وبدون استعراض ومقارنة مع بقية 

األديان، 
ج���اه���اًل ف���ق���د ب��ق��ي 

وال  ي����ع����رف ع��ن��ه ب�����اإلس�����الم 
بيده  الباري  أخذ  حتى  القليل  اليء  إال 

فأخرجه من الظلامت إىل النور.
)برناد  املسيحي  استبصار  ك��ان  كيف 

رومري شغام( )عيل يوسف(..؟
اىل  املسيحية  من  استبصاره  كيفية  وعن 
االسالم قال )عيل يوسف(: تأثرت ذات 
من  مسلاًم  وك��ان  دراستي  بصديق  ي��وم 
اخواننا الُسنة، وكل لقاء معه كان حيدثني 
عن االسالم، وعن النبي حممد )صل اهلل 
عليه واله وسلم(، مما جعلني يف  مقارنة 
بني الفكر املسيحي واإلسالمي، فأجد يف 
كل معرفتي الفكرية، ان صوت االسالم 
اكثر قوة ومتانة يف داخيل ومتركزًا يف  هو 
لّب قلبي، وبدأ عقيل يبحث عن الطريق 
صديقي  زرت  هبدوء...ومرة  الصحيح 
من  )وال��دت��ه(  رج��وع  بمناسبة  داره  يف 

احل��رام، وقد  اهلل  بيت 
متنوعة  كتبًا  يل  اه��دت 
وعن  التوحيد  ع��ن  تتحدث 
يف  وال���ِه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  ال��رس��ول 
من  نسخة  منحي  اىل  اضافة  اإلنجيل، 
القران الكريم مرمجًا اىل اللغة الفرنسية، 
وهي اللغة التي اجيدها بطالقة، فقررت 
بعد ذلك أن التجئ بعقيل اىل منهج خمطط 
باحلقائق  واإلمل��ام  لالستيعاب  م��دروس 
اطالع وامجع  للمسلمني، فرصت  الدينية 
واآلراء  االقوال  بني  وأقارن  املعلومات 
حليايت  اخلتام  مسك  وكان  واالحاديث، 
املسيحية، دخويل اىل االسالم احلنفي عىل 
احد  وهو  )دواىل(،  بلدة  شيوخ  احد  يد 
الشيوخ املعروف بإعطائه دروس القران 
النطق  وبعد  املنطقة،  سكان  عىل  الكريم 
القرآن  من  اج��زاًء  حفظت  للشهادتني 
الكريم وتفقهت ببعض االمور العقائدية، 
الدروس  يف  تواجدي  كثرة  مع  والفقهية 
االخالقية والقرآنية وجدت الشيخ يميل 
البيت  أهل  خط  اىل  ومجيل  حمبب  بشكل 
يف  ختّصصه  بحكم  ال��س��الم(،  )عليهم 
عىل  ذهنّيتي  فتفّتحت  والرواية،  احلديث 

المستبصر المسيحي )علي يوسف(: 
قدمُت الى العتبة الحســينية المقدسة لفتح آفاق التعاون معها 

من اجل رفد المجتمع االفريقي  بالثقافة والفكر الحسيني

حاوره: حيدر عاشور العبيدي
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السالم(،  البيت)عليهم  أهل  أحاديث 
فوجدت أّن كالمهم نور، وحديثهم رشد 
هيدي إىل احلّق والصواب، فاستنار قلبي 
البيت)عليهم  أهل  معارف  بأنوار  وعقيل 
السالم(. فرصت اطالع وامجع املعلومات 
حتى  واآلراء(  )االق���وال  ب��ني  وأق���ارن 
باللغة  شيعية  اسالمية  جملة  بيدي  وقعت 
تأتيني  العربية، فشاركت فيها وأصبحت 

بعد صدورها اىل داري بشكل منتظم.
اهل  اتباع  قافلة  يف  يسري  يوسف(  )عيل 

البيت ...!
يقول عيل يوسف: بعد مطالعايت لكتاب 
نفسية  صدمة  اعرتني  والسياسة  االمامة 
شديدة لألحداث التي اطلعت عليها ومل 
ترتبط  أمور  منها  قبل،  من  اعلمها  اكن 
برصاع االمة للهيمنة عىل دفة احلكم بعد 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.. وكنت 
اىل  الوصول  اجل  من  املطالعة  من  أكثر 
امورًا  مطالعايت  يف  اواجه  كنت  احلقيقة، 
متناقضة هائلة وعقائد متضاربة يف اوساط 
يف  االستغراب  اثار  ما  وهذا  املسلمني، 
املذهب  عىل  تعرفت  خالهلا  فمن  نفيس. 
الشيعي، وجدته اكثر قوة ومتانة وصحة 
ومتاسكا وهداية؛ وهذا ما دفعني للبحث 
عن الكتب الشيعية فحصلت عىل بعض 
الكتب من هذا القبيل فطالعتها وأمعنت 
اتبعُت مذهب أهل  النظر فيها وبال ترّدد 
عامرة  وسعادة  السالم(  )عليهم  البيت 
رساالته  وأهل  اهلل  عند  مقبولة  وروح��ًا 
يف االرض...ومن يومها التحقت بحوزة 
ال��ذي   الشيعة  علامء  أح��د  عند  شيعية 
اإلسالمي  الدين  دراس��ة  عىل  شجعني 
ق��راءايت  يف  تعمقت  وح��ني  أكثر،  بعمق 
ينظر  الذي  احلقيقي  الدين  وجدته طريق 
يمتلك  مكّرم  موجود  بأّنه  اإلنسان  إىل 
العوامل التي تؤّهله لنيل املراتب السامية 
َبنِي  منا  َكرهَّ )َوَلَقد  تعاىل:  قال عنه  ، حيث 
َوَرَزقناُهم  َوالَبحِر  الرَبِّ  يِف  لناُهم  َومَحَ آَدَم 
مِمهَّن  َكثرِي  َعىل  لناُهم  َوَفضهَّ يِّباِت  الطهَّ ِمَن 
ولكن  )اإلساء:70(  َتفِضياًل(  َخَلقنا 
هذا اإلنسان يمتلك القدرة بإذن اهلل عىل 
يصل  حّتى  باختياره  ويتسافل  ينحط  أن 

 ..( تعاىل:  قال  كام  احليوانّية،  املرتبة  إىل 
َبَع َهواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل  َأخَلَد إىَِل اأَلرِض َواتهَّ
َتُركُه  َأو  َيلَهث  َعَليِه  حَتِمل  إِن  الَكلِب 

َيلَهث ..( )األعراف:176(.
اىل  اق��ران��ه  ي��دع��و  املسيحي  املستبرص 

اإلسالم
خاصة  ك��ب��ريًا  ع��يّل  االس���الم  تأثري  ك��ان 
املسلمني،  علامء  من  العديد  اجالس  وانا 
اجللسات،  م��ن  ال��ع��دي��د  معهم  وع��ق��د 
ومبادئ  بأصول  قرب  عن  اتعرف  كي 
السالم(،  )عليهم  البيت  أه��ل  مذهب 
وأه��ل  اهلّل  كتاب  بالثقلني  والتمّسك 
ايضا  كنت  ال��س��الم(،  )عليهم  البيت 
وجدهتم  طائفتي،  بأبناء  التواصل  كثري 
حيقق  اسالمي  مذهب  العتناق  متلهفني 
هلم  ويعيد  الفطرية  احتياجاهتم  كافة  هلم 
نتيجة  اصاهبم  ال��ذي  املفقود  ال��ت��وازن 
ضيق زاوية رؤية من يتلقون منهم الدين 
اصدقائي  عىل  عرضت  ملا  فأنني  وهل��ذا 
الكثري  وجدت  التشيع  مذهب  ومعاريف 
البيت )عليهم  منهم اعتنقوا مذهب اهل 

السالم( برحابة صدر.
اه��داف��ه وأح��الم��ه ال��ت��ي رس��م��ه��ا من 

الكامريون اىل كربالء املقدسة
وخططه  وأمانيه  وأحالمه  اهدافه  عن 
اىل  افريقيا  من  هبا  جاء  التي  املستقبلية 
عيل  عنها)  يقول  املقدسة  كربالء  مدينة 
دولتي  يف  حققت  ان  ي��وس��ف(..ب��ع��د 

االفريقية وبلديت )دواىل( انجازات فكرية 
املسؤول  وكنت  وإعالمية،  وعقائدية 
املؤمنني  من  للكثري  الدينية  التوعية  عن 
الكثري  يف  وأشارك  احرض  نفيس  وجدوا 
اىل  )دعوة  مشاركايت  من  املؤمترات،  من 
مرشوع النجف عاصمة الثقافة االسالمية 
( عام 2012 وشاركت يف مؤلفات باللغة 
وغري  كتايب)املسلمون  منها  الفرنسية 
الفرنسية(  باللغة  للمتحدثني  املسلمني 
عاشوراء  زي��ارة  )ترمجة  الثاين  وكتايب 
ومعجزاهتا  امهيتها  عن  مقدمة  ول��دّي 
وخصائصها(، ونجحت بإصدار صحيفة 
اطلقُت عليها اسم )بنور احلسني(، تنقل 
الشيعية  االوس��اط  يف  جديد  هو  ما  كل 
املناسبات  خاصة  وموضوعية،  وبحياد 
الدينية الئمة اهل البيت )عليهم السالم(.
)عيل  قال  كربالء  زي��ارة  من  هدفه  وعن 
االمام  مدينة  اىل  جميئي  سبب  يوسف(: 
افاق  لفتح  هو  السالم(،  )عليه  احلسني 
الديني  االسايس  اهلدف  وحتقيق  التعاون 
واإلنساين والتواصل مع كافة املؤسسات 
يف العامل لرفد اإلسالم واملجتمع اإلسالمي  
عنه  والدفاع  احلسيني،  والفكر  بالثقافة 
الغرب  اعداء  من  الرشسة  اهلجامت  ضد 
تشويه  خمتلفة   بأساليب  حاولوا  الذين 
اال  يتحقق  ل��ن  وه��ذا  اإلس���الم  سمعة 
بالتعاون املشرك بني املؤسسات الرصينة 
من  وغريها  املقدسة  احلسينية  كالعتبة 
)سعد  السيد  التقيت  لذلك  املؤسسات. 
العام   االمني  معاون  البناء(  هاشم  الدين 
جمريات  عىل  للوقوف  املقدسة,  للعتبة 
بالشأن  هتتم  التي  اإلعالمية  التطورات 
اإلسالمي يف دول العامل وكيفية التصدي 
الصورة  وإي��ص��ال  املتطرفة  للهجامت 
من  اح��الم��ي  حتقيق  وامت��ن��ى  الواقعية. 
املقدسة  احلسينية  العتبة  تعاون  خ��الل 
دار نرش  بناء  اجل  من  يف دعم مرشوعي 
ترجم كل نشاطات العتبة يف الكامريون، 
اضافة اىل اطالق قناة بنور احلسني تبث يف 

)دواىل( ومنها اىل مجيع افريقيا.
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يعيُشُه  الذي  الكبري  واهلّم  املحّقق  فبذكاء 
مصالح  رعاية  يف  احلقيقي  املسلم  العامِل 
يف  القّيم  كتابه  الُسبحاين  ابتدأ  األّم���ة، 
التي  اإلسالمية  ال��وح��دة  ع��ن  احل��دي��ث 
وصفها باألمنّية الكربى لزعامء اإلصالح، 
مبينًا أن اإلسالم قد ُبني عىل كلمتني: كلمة 
التوحيد وتوحيد الكلمة، فأما األوىل فقد 
األجيال  عامة  يف  السامء  رس��ل  هبا  ُأم��ر 
ٍة  ُأمهَّ ُكلِّ  يِف  َبَعْثَنا  )َوَلَقْد  سبحانه:  قال  كام 
اُغوَت  َ َواْجَتنُِبوا الطهَّ َأِن اْعُبُدوا اهللهَّ ُسواًل  رهَّ
ْت  َحقهَّ ْن  مهَّ َوِمْنُهم   ُ اهللهَّ َهَدى  ْن  مهَّ َفِمْنُهم 
ْرِض َفانُظُروا  اَلَلُةۚ َفِسرُيوا يِف اأْلَ َعَلْيِه الضهَّ
بنَِي( )النحل: 36(. َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ

الكلمة(  )توحيد  األخ��رى  الكلمة  وأما 
حث  فقد  اإلس��الم��ي��ة،  األم���ة  وت��وّح��د 
سبحانه يف العديد من آيات الذكر احلكيم، 
بَِحْبِل  )َواْعَتِصُموا  ومنها قوله عّز وجل: 
ُقوا( )آل عمران: 103(. ِ مَجِيًعا َواَل َتَفرهَّ اهللهَّ

الوضع  أن  السبحاين  كتب  مقّدمته  ويف 
دراس��ة  إىل  دع��اه  للمسلمني  امل��أس��اوي 
وأهدافًا،  ومفهومًا  تارخيًا  السلفية  قصة 
وال  فقهيًا  مذهبًا  ليست  أهنا  اتضح  وقد 
يكونوا  مل  السلف  وأن  عقديًا،  منهجًا 

بأقواهلم  يؤخذ  حّتى  واح��دة  وت��رية  عىل 
أفضل  يكونوا  مل  وهم  بأفعاهلم،  وحيتذى 

من اخللف.
اجتاه  أو  فقهي  مذهب  السلفية  هل   -

عقدي؟
ويقول:  السؤال،  هذا  الُسبحاين  يتساءل 
االعتقادية  اإلسالمية،  امل��ذاه��ب  متتاز 
الفقهية  أو  واملاتريدية(  )كاألشعرية  منها 
منهجًا  هلا  ب��أّن  والشافعية(  )كاحلنفية 
اهلل  كتاب  فهم  يف  إليه  يرجعون  واضحًا 
تعاىل وسّنة رسوله )صىل اهلل عليه وآله(، 
وأصول  قواعد  عىل  املنهج  هذا  ويقوم 
معروفة لدهيم، اتفقوا عىل الكثري منها )مع 
جزئياهتا(،  بعض  وتفسري  فهم  يف  تباين 
منها، وهذا االختالف  واختلفوا يف قسم 

هو ما يمّيز كل مذهب عاّم سواه.
هلذا  السلفية  ختضع  هل  هنا:  ونتساءل 
لكي  املسلمني،  بني  عليه  املتفق  املنهج، 
املذاهب  إطار  يف  للدخول  مؤهلًة  تصبح 

اإلسالمية فقهية أو عقدية؟
ثابتة  أس��س  ع��ىل  السلفية  تعتمد  وه��ل 
وفهمهم  السلف  ممارسات  من  صاغتها 
األوىل  الثالثة  ال��ق��رون  يف  للنصوص، 

التي يرون أن النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
)خري  عنه  امل���روي  حديثه  يف  قصدهم 
الذين  ثم  يلوهنم،  الذين  ثم  قرين،  الناس 

يلوهنم...( وإنه شهد له فيه باخلريية؟
هل السلفية كذلك؟ أو اهنا جمموعة أفكار 
جلامعة  خاصًا  اجتاهًا  متثل  وت��ص��ّورات، 
املصطلح،  هذا  نفسها  عىل  أطلقت  معينة 

وال متت بصلة إىل املنهج املذكور؟
السلف يف اللغة

َسلفًا  ُيسلف  َسلف  ال��ل��س��ان:  يف  ق��ال 
وسلوفًا.

وال��س��ل��ف: اجل��امع��ة امل��ت��ق��ّدم��ون، ق��ال 
ومثاًل  سلفًا  )فجعلناهم  وج���ل:  ع��ز 
املتقّدمون،  السالف:  والقوم  لآلخرين(، 

وسلف الرجل: آباؤه املتقّدمون.
احلارض  العرص  يف  السلفية  تطلق  ولكن 
 � وهو  حنبل،  بن  أمحد  اإلم��ام  أتباع  عىل 
ودافع  السنة  نرص  إم��ام  أشهر   � عندهم 
عنها ومتّسك بام عليه السلف من الصحابة 
والتابعني، ومل جياِر اآلراء التي حدثت بعد 
عهدهم، وُأوذي يف سبيل ذلك من بعض 

خلفاء بني العباس، فاحتمل وصرب.
إن الذي حدا بأمحد بن حنبل إىل الركون 

تراُث العلماء
السلفّية كما لم تعرفها من قبل

عبَر مئة وعشرين صفحة لكتاب من القطع الوزيري، وقَع صدفًة بين يدي، استطعُت أن أعرَف جيدًا 
عن تاريخ السلفية - هذا التاريخ الذي يلّفه الغموض والسوء – وقد انتابي شعور جّيد وهو شعور 
دائم عندما أقرأ لعالمة كبير مثل المحّقق الشيخ جعفر الُسبحاني الذي وّفقُت لالطالع على كتابه 

)السلفّية.. تاريخًا ومفهومًا وهَدفًا( وأحببت أن أشارك ما فيه مع القّراء.
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نهضة األنبار في كتاب

وتابعو  والتابعون  الصحابة  عليه  ما  إىل 
فّكر  أو  لرأي  قيمة  أي  يقم  ومل  التابعني 
لغريهم، هو احلديث الذي رواه البخاري 
عبد  عن  عبيدة،  عن  موضع  من  أكثر  يف 
اهلل بن مسعود، قال: خري الناس قرين ثم 
جييء  ثم  يلوهنم  الذين  ثم  يلوهنم  الذين 
ويمنه  يمنه  أحدهم  شهادة  تسبق  أق��وام 

شهادته.
وقد فرّس أمحد بن تيمية � جّمدد السلفية يف 
القرن الثامن � وأتباعه ما جاء يف احلديث 
ب� 300 سنة، وأضفوا عىل من عاش فيها 
ثوب النقاوة والطهارة من اخلطأ، واختذوا 
عىل  حّجة  وتقريرهم  وفعلهم  كالمهم 
يرّصحوا  مل  وإن  وه��م  األع��ص��ار،  سائر 
معهم  تعاملوا  ولكّنهم  ه��ؤالء،  بعصمة 

وكأهّنم معصومون.
- هل السلفية مذهب؟

إن إطالق وصف املذهب عىل يشٍء رهن 
يف  وقواعد  العقائد  يف  له  أص��ول  وج��ود 
الرشيعة اتفقت عليها كلمة أهل املذهب، 
مذهبان  مثاًل،  واملاتريدية  فاألشعرية 
وضوابط  أص��ول  منهام  لكل  كالميان 
معروفة، وقد ذكر مؤسس املذهب األول 
)م��ق��االت  كتابه  يف  ذك��ره��ا  أص��والت��ه، 
فإهنا وإن  املاتريدية  اإلسالميني(، وهكذا 
لكها  األشعرية،  مذهب  من  قريبة  كانت 

تفرق عنه بخمس وأربعني مسألة.
الفقهية،  املذاهب  يف  يقال  اليء  وذات 
عام  متّيزه  خاصة  أص��ول  مذهب  فلكل 

سواه.
السلفيون  يرى  الذين  احلديث  أهل  وأما 
عندهم  يكن  فلم  أثرهم،  يقتفون  أهن��م 
وال  العقيدة،  جم��ال  يف  م��وح��دة  أص��ول 
قواعد مضبوطة يف جمال الرشيعة بل كانوا 
ذوي أفكار خمتلفة وآراء متشتتة، وينتمون 

إىل مذاهب شّتى.
ويوضّح السبحاين أن سلف الذين ينعتون 
احلديث  أه��ل  وه��م   � بالسلفية  أنفسهم 
متضاربة،  آراء  ذوي  ك��ان��وا   � واألث���ر 
ومن  متباينة،  وأفكار  متباعدة،  ونظرات 
مرسومة  وضوابط  أصول  هلم  يكن  مل  ثم 
متفق عليها بينهم يف أي حقل من حقول 

الدين والرشيعة.
ثم يطرُح الُسبحاين أسئلة أخرى نوجزها 
ثغرات  فكري،  منهج  السلفية  )هل  هنا: 
يف صفوف أهل احلديث، التغرّي يف عقيدة 
مرص،  إىل  السلفية  ظهور  احلديث،  أهل 
خري  يف  احلّكام  النبّوة،  عرص  يف  السلف 
احلّكام،  موضوعة  ويف  الثالثة(،  القرون 
يفّند الُسبحاين مقولة )خري الناس قرين(، 
حيث حدثت الكثري من املذابح والفجائع 
النبّوة  بفرة  حلقت  التي  الفرة  خ��الل 
بعدها  ومن  كربالء،  فاجعة  رأسها  وعىل 
امللك  عبد  عهد  يف  جرت  التي  الويالت 
بن مروان والوليد بن يزيد بن عبد امللك 
الذي ُيرضب به املثل يف الفسق والفجور.

اقتفوا  الذين  العباس  بنو  بعدهم  جاء  ثم 
والفساد،  واجلور  الظلم  يف  أمّية  بني  أثر 

وأوغلوا يف اضطهاد املسلمني بشكل عام 
والعرب خاصة والعلويني بشكل أخص، 

حتى قال الشاعر:
وليَت   – لنا  داَم  مروان  بني  ظلم  ليت  يا 

عدل بني العباس يف الناِر
من  جواهبا  يطلب  )أسئلة  عنوان  وحتت 
السلفيني(، هنا يأخذ املؤلف تفصياًل أكثر 

يف حديثه عن السلفية.
إحدى أهم أسئلته: تنايس أهل البيت

القرون  أه��ل  ك��ان  إذا  السبحاين:  يقول 
واألحكام  العقائد  يف  املراجع  هم  الثالثة 
أعرض  فلامذا  احلكيم،  الذكر  وتفسري 
سلفية اليوم عن أئمة أهل البيت )عليهم 
الفرة  تلك  يف  عاشوا  الذين  ال��س��الم( 
التي  ه���(   260( سنة  إىل  املسلمني  بني 
من  بأمر  عرش  الثاين  اإلم��ام  فيها  غ��اب 
املسيح يف  كام غاب  وتعاىل(  اهلل )سبحانه 

عرصه.
البيت  أهل  أئمة  إىل  يرجعون  ال  فالقوم 
يف  وال  الفقه  يف  ال  ال��س��الم(  )عليهم 
كبار  أن  مع  قليلة،  موارد  يف  إال  الرواية، 
وجاللتهم  بورعهم  يشهدون  علامئهم 
وسعة علمهم، يف حني أهّنم يرجعون إىل 
من ال يقاس هبم، بل إىل من هو منحرف 
موّدهتم  يفرض  مل  تعاىل  اهلل  وكأّن  عنهم، 
إليهم  والرجوع  هبم  باالعتصام  ويوِص 
حديث  يف  العزيز  بالكتاب  قرهنم  عندما 

الثقلني املتفق عليه بني املسلمني.

صدرت الطبعة االوىل من كتاب »هنضة االنبار« للمؤلف امحد عودة، حيث يتناول اهم السياسات االقتصادية واإلدارية 
التي تساهم يف نجاح إعادة االعامر وعدم تكرار فشل إعادة االعامر بعد 2003.

ويدرس جمموعة جتارب ناجحة للدول التي عانت الدمار يف احلرب العاملية الثانية وامهها اليابان وأملانيا. 
ويطرح الكتاب فكرة بأن العراق واملحافظات املحررة ومنها حمافظة االنبار باهنم بحاجة اىل حلول سيعة وآنية تأيت نتائجها 

خالل سنتني ويذكر قصة حول شابني يابانيني وكيف متكن فقط هذان الشاّبان من إعادة اعامر اليابان.
وأوضح املؤلف امحد عودة اىل ان سبب تسمية الكتاب ب�)هنضة االنبار( هي اشارة اىل املحافظات املحررة والتي دمرت 

نتيجة اإلرهاب، وايضا لزيادة روح االنتامء لتلك املحافظات.
ويتطرق الكتاب كذلك ليبني بأن هذه النهضة بحاجة اىل شخص معني بمواصفات معينة علينا ان نعرفها ونفهمها لكي 

يكون اختيارنا صحيحا لقائد النهضة املجهول.
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أخريًا، تم تطهري كامل األرض العراقية من 
وإعالن  اإلرهابية،  داعش  عصابات  دنس 
وإجرامها  دمويتها  ك��ل  رغ��م  هزيمتها 
أسطورية  بملحمة  ودحرها  ووحشيتها، 
مازالت تذهل العامل، وقد سطرت بأحرف 
الدينية  املرجعية  فتوى  بفضل  ن��ور،  من 
وتضحيات  الشهداء  دماء  وبفضل  العليا، 
األبطال من القوات األمنية بكل صنوفها، 
وبفضل  الشعبي،  احلشد  جماهدي  وم��ن 
خلفهم  ووقف  ساندهم،  من  مجيع  جهود 
والغاية  النبيل،  اهل���دف  ه��ذا  لتحقيق 

العظيمة.   
فامذا يعني االنتصار عىل أعتى قوة ارهابية؟
واقع  إن  حيث  الكثري،  يعني  هذا  ببساطة 
يشهد  تعقيداته  كل  رغم  اجلديد  العراق 
خماض  رحم  من  ولدت  ضاربة  قوة  بروز 
يف  تدخل  مل  القوة  ه��ذه  العسري،  داع��ش 
وإهنا  السيام  العامل..  يف  جهة  أية  حسابات 
قد قلبت موازين القوى، وغرّيت حساباهتا 

يف املنطقة والعامل. 
هناية  داعش  عىل  االنتصار  يعني  ال  وطبعًا 
سوى  ليس  منه  انتهينا  ما  إن  أي  املطاف؛ 
شوط من أشواط املنازلة الكربى مع  أذرع 
الباطل، ولعل الفساد املايل واإلداري شوط 
منازلة  عن  رضاوهت��ا  يف  تقل  ال  ومعركة 

داعش إن مل تكن أعنف.
جذور داعش

لكن  هزمت،  داع��ش  فلول  إن  ري��ب  ال 
باقية  له  ج��ذور  من  احل��ذر  استمرار  جيب 
كحواضن متطرفة.. سواء أكانت فكرية ام 
دينية أم سياسية وغريها، ألن املعركة معه مل 
تنتِه سوى من الناحية العسكرية أما املعركة 

معاجلته،  وينبغي  فمستمرة،  الفكرية؛ 
وجتفيف منابعه البرشية واملالية واإلعالمية، 
وطبعًا أنجع طرق املعاجلة من خالل تعريته 
فكريا ودينيًا، وفضح زيف ادعاءاته الدينية 
عن  انحرافه  كشف  بل  براء..  عنه  والدين 

الدين اإلسالمي احلنيف. 
طاقات أمنية

من  الكثري  أف���رزت  داع��ش  م��ع  املعركة 
اجليش  س��ان��دت  التي  األمنية  الطاقات 
والرشطة خالل ثالث سنوات من املعارك 
الضارية ومن خالل قتاهلا عصابات داعش 
كجهد  االمنية  القوات  مع  جنب  اىل  جنبا 
استخباري أو عسكري، وقد أثبتت كفاءهتا 
يف مساندة القوات األمنية يف أشد الظروف 
منهم،  الشباب  السيام  وت��ق��ي��دًا،  قسوة 
مهمة  وفنية  قتالية  خربات  هذا  فاكتسبهم 
الرضوري  من  بل  هبا،  التفريط  ينبغي  ال 
الدستورية  األط��ر  ضمن  منها  االستفادة 
والقانونية التي حترص السالح بيد الدولة.  

عوائل الشهداء
املضحني  )ال��ش��ه��داء(  حقوق  أبسط  من 
مقارعة  يف  مجيعًا  أجلنا  م��ن  ب��أرواح��ه��م 
عوائلهم  نكّرم  أن  هو  الداعي،  اإلرهاب 
الزكية  ول��دم��ائ��ه��م  هل��م  وف���اء  وذوهي����م، 
العراق  عن  الدفاع  أجل  من  سالت  التي 
والعرض؛  األرض  فحفظت  والعراقيني، 
من  االوىل  ب��ال��درج��ة  ه��ي  املهمة  وه���ذه 

واجبات احلكومة، وجملس النواب.
رعاية اجلرحى 

جرحى  ورعاية  الكريمة،  احلياة  توفري  إن 
اإلرهابية  داع��ش  عصابات  مع  معاركنا 
عاتق  عىل  يقع  وطني  – واجب  – الشك 

اجلميع، حيث إن بعضهم أصيب إصابات 
بليغة كالعمى أو فقدان األطراف وغريها.. 
احلكومة  تتحمله  مؤكدا  الواجب  وه��ذا 
اخلصوص..  وج��ه  عىل  ال��ن��واب  وجملس 
لنا  حفظوا  قد  األبطال  هؤالء  وإن  السيام 
أرضنا ومقدساتنا من دنس األعداء، ولوال 
باألمن  نعمنا  ملا  وتضحياهتم  بطوالهتم 

والسالم. 
دعايات انتخابية

الدفاع  يف  جاهد  من  معظم  بأن  املؤكد  من 
لفتوى  استجابة  واملقدسات  الوطن  عن 
املرجعية  لنداء  وتلبية  الكفائي،  اجلهاد 
الديني  ال��واج��ب  ون���داء  العليا  الدينية 
مل  املجرمة  داعش  عصابات  ضد  والوطني 
جياهدوا من أجل هدف شخيص أو منفعة 
مكاسب  باهلم  يف  لتخطر  يكن  فلم  ذاتية؛ 
طلب  سوى  سياسية  مناصب  أو  دنيوية، 
بالغ  أكسبهم  ما  وهذا  تعاىل،  اهلل  رضوان 
إال  اجلميع،  قبل  من  والتقدير  االح��رام 
العنوان  هذا  يدعي  أن  حياول  البعض  إن 
يعني  م��ا  انتخابية،  ألغ���راض  سياسيًا 
استغالاًل ملثل هذه املكانة السامية يف قلوب 

العراقيني. 
حماربة الفساد

الريب إن معركة القضاء عىل الفساد املايل 
واإلداري بعد القضاء عىل داعش له أولوية 
انترص  ومثلام  املرحلة،  راه��ن  يف  ملّحة 
العراقيون يف أعقد الظروف وحققوا نرصا 
كاسحًا؛ سيحققون االنتصار – إن شاء اهلل 
– عىل فلول الفاسدين، لكن رشيطة العمل 

اجلدي، ووفق األطر القانونية .

مقاالت

بياُن االنتصار
طالب عباس الظاهر
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احلق: هو ما يقتيض حتققه، وقد جيب، وهو 
ما يملكه الشخص لنفسه، وانام ُسمي حقًا 
لوجوب حتققه، ومن هنا جاء احلق بمعنى 
له  قيل  وقوعه  ُمتيّقن  ما  وكل  الواجب، 
ذلك  من  اهم  ولكن   ،ً مثال  كاملوت  احلق 
انه ُيطلق عىل الذات االهلية فُيقال إنه احلق.

األمر  هو  الفقهي  املصطلح  يف  احلق  وأما 
الذي يرى الرشع اقتضاء تنفيذه وجوبًا او 
او اجلواز، مثل  اختيارًا من باب األفضلية 
التأليف  وحق  الشفعة  وحق  الفسخ  حق 

وهكذا..
وحقيقة احلق انه ملكية ما ليس بأمٍر مادّي 
رغم ان آثاره مادّية، فعىل سبيل املثال فإن 
إذًا  فهو  الرفض،  امتالك  هو  الفسخ  حق 

ليس شيئًا موجودًا عىل ارض الواقع.
أما من أين جاءت احلقوق وكيف وجدت؟ 
اهلل  من  منشؤها  احلقوق  مجيع  ان  فالواقع 
جل جالله من عّدة اجتاهات، فاهلل سبحانه 
وتعاىل عندما قرر اجياد املخلوقات ووضَع 
القوانني بكل أشكاهلا فإن ذلك اقتىض ان 
وتعاىل  سبحانه  واهلل  حقوق،  هناك  تكون 

بأسباهبا«  اال  االمور  جتري  ان  »أبى  الذي 
كل  يف  القوانني  ناموس  وضع  هبذا  فإنه 
بال  واملامت  احلياة  دورة  يف  وكبرية  صغرية 

استثناء.
من  مراتبها  هلا  قدمناه  ما  عىل  فاحلقوق 
حيث األمهية واملقومات، فاألول ما يرتبط 
باحلياة  يرتبط  ما  والثاين  واحلياة،  بالبقاء 
احلقوق  من  اخرى  مرتبة  وهناك  املفضلة، 
والتي  التعايش  او  بالتعامل  مرتبطة  وهي 

ترتبط بالعالقات الست : 
وبنظريه  وبنفسه  بخالقه  االنسان  عالقة 
ذلك  كل  وبالبيئة،  وبالدولة  وباملجتمع 
حي��ت��اج اىل ت��رشي��ع، وم���ن ه��ن��ا ج��اءت 
الرساالت والرسل لتحمل الينا الكثري من 
احلقوق الترشيعية والتي يعرّب عنها الفقهاء 
باحلقوق اجلعلّية، أي احلقوق التي حتتاج اىل 
ان يضعها واضع، وهنا جاء اجلعل من قبل 
إما  إذًا  بالتحديد، فاحلق  الرشع االسالمي 
فطري )طبيعي( او جعيل )رشعي(، كام ان 
االول له مرتبتان او حموران، والثاين ايضًا 
بجعل  يتحقق  االول  فاملحور  حموران،  له 

واملحور  وافراضها،  احلقوق  تلك  الرشع 
يعرّب  والذي  االنسان  بجعل  يتحقق  الثاين 
قبال  يف  الوضعية،  او  املدنّية  باحلقوق  عنه 

الرشعية.
عىل  تتوزع  الرشع  فرضها  التي  واحلقوق 
عدة اجتاهات، فمنها اخالقية ومنها احكام 

رشعية ومنها احكام جزائية.
النظر يف احلقوق فنجدها قد  امعنا  واذا ما 
تأخذ تقسيامت اخرى ربام افرزهتا الظروف 
والتطورات، فقيل حقوق االنسان، حقوق 
ِمن  وغ��ريه��ا  احل��ي��وان،  حقوق  الطفل، 

ُمسّميات.
وهذا ال يعني ان هناك شيئًا جديدًا حدث 
ان  بل  وضعت  جديدة  احكامًا  هناك  وان 
واملراحل  العصور واالمكنة  دين  االسالم 

ودين شامل.
وهذا املفهوم الذي قّدمناه أشار اليه االمام 
إال  بإجياز  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
جانبًا  ي��دع  مل  ان��ه  حيث   ً شامال  ج��اء  أن��ه 
او  عام  بشكل  ان  إال وذكرها  احلقوق  من 

بشكل كيل يف رسالة احلقوق.

مقاالت

 كتاب شريعة الحقوق )الدكتور محمد صادق الكرباسي(
الحق
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ظواهر اجتماعية

ظاهرة )1( 
يفرشون  ممن  او  حمالت  كانت  سواء  املقاهي  تكثر  العراق  يف 
للمحالت  بالنسبة  الصحية  رشوطها  هلا  هذه  وطبعًا  االرصفة 
بحكم  حال  واقع  اصبحت  فاهنا  االرصفة  يفرشون  الذين  اما 
قلة فرص العمل وكثرة البطالة واالنسان البد له ان يعمل حتى 

يعيش .
بغسل  يقوم  منهم  البعض  ان  حيث  اجلميع  عىل  هنا  مالحظتنا 
اليتم  ماء  فيه  اناء  يف  االستكان(   ( املستعملة  الشاي  اك��واب 
استبداله أي انه ميلء ببقايا الشاي السائل والورقي ) البثل( مع 
هذه  باستخدام  يقوم  ثم  ومن  االستخدام  لكثرة  املاء  لون  تغري 
صحي  وغري  ملوث  هو  الغسل  ماء  هذا   ، ثانية  مرة  االك��واب 

ولالسف الشديد البعض ال يبايل هلذا االمر اخلطري.

الظاهرة )2(
الصمون  افران  وهي  معاجلة  اىل  حتتاج  التي  االخرى  الظاهرة 
قامش  قطعة  وضع  االف��ران  هذه  مستلزمات  من  ان  فاملالحظ 
 ، هلا  املخصصة  باخلشبة  تلتصق  ال  حتى  الصمون  عجينة  حتت 
االوساخ  لراكم  سوداء  نراها  البعض  لدى  القامش  قطع  هذه 
عليها نتيجة كثرة االستخدام والتصاق االتربة وبعض خملفات 
الطحني عليها نتيجة التصاق بعض النتف من العجينة ، وبالتايل 

يكون شكلها غري صحي ومقزز.
النظافة تعني الصحة السليمة والذوق السليم واجلامل بحد ذاته 
وحتى يتم جتاوز هذه الظواهر فالبد من توعية اصحاب الشان 
املؤكد  ومن  املواطن  صحة  عىل  سلبية  نتائج  له  االمر  هذا  وان 
هلم  فالبد  االسباب  هلذه  لذويه  مكروه  حيصل  ان  اليرىض  فانه 
من استخدام البدائل او التنظيف بشكل مستمر حتى نتالىف ما 

يكره وقوعه .

الظاهرة )3(
يف جمالس الفاحتة يتم توزيع القهوة عىل االخوة املعزين فاملالحظ 
ان الفنجان الواحد يستخدمه عدة اشخاص أي الفنجان الواحد 
احدهم  يكون  قد  لربام  وهذا  شخص  من  اكثر  اف��واه  يالمس 

مريضًا فتنتقل العدوى لالخر .
الدخول  قبل  القهوة  لتوزيع  خمصص  مكان  وضع  اما  االفضل 
املستخدمة  الفناجني  لغسل  اواٍن  توفري  يمكن  حتى  للمجلس 
او  القهوة،  تناول  يمكنه  اخلارج  او  الداخل  املعزي  ان  بحيث 
هامش  وعىل  واحدة،  ملرة  تستخدم  كارتونية  فناجني  استخدام 
قراءة  اثناء  باستمرار  املوزع  بيد  الفناجني  رنة  احلالة مسألة  هذه 
اجواء  يالئم  الترصف  هذا  ان  تعتقدون  هل  املجلس  يف  القران 

قراءة القران؟ 

النظافة
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أسرة ومجتمع

ام تقول  وه��ي  سنة(   33( عباس  أم 
هذه  ان  االبتدائية:  املرحلة  يف  لطفلني 
الكسل  مبدأ  غرس  عىل  تعمل  األلعاب 
عن  وترصفهم  األط��ف��ال  يف  واخل��م��ول 
التحصيل الدرايس وتقودهم إىل اكتساب 
سلوك وحاالت مرضية نتيجة لاللتصاق 
وتضيف  اخلطرة.  األلعاب  هبذه  الشديد 
فيها  األلعاب  هذه  بأن  البعض  يقول  قد 
وإنني  العقلية  الطفل  ق��درات  ينمي  ما 
أرى ان الكثري منها عكس ذلك فهي تعد 
أكثر رضرًا عىل العقل واإليداع، كيف ال 
مشدود  طوال  ولساعات  يبقى  والطفل 
ومتوترا  وخائفا  مفزوعا  ورب��ام  الذهن 
أمام شاشة التلفزيون او الكمبيوتر ملتابعة 
والربوية  الثقافة  ذات  األلعاب  من  مجلة 

املستوردة.
سنة(,   45  ( كاظم  سالم  عباس  ابو  اما 

وه����و م��ع��ل��م يف 
املدارس  احدى 
االب���ت���دائ���ي���ة، 
هلذه  ان   ي��رى 
األل�����ع�����اب 
اإلل��ك��رون��ي��ة 
ال���ك���ث���ري م��ن 
نتيجة  األرضار 
من  ت���ف���رزه  مل���ا 
وذبذبات  إشعاعات 
عىل جسم الطفل، وما يصاحب 
ذلك الحقًا من هتيؤات، وأحالم مفزعة 
أثناء الليل لبعض األطفال خصوصا تلك 
املرعبة  واملشاهد  والقصص،  األلعاب، 
املتوفرة عىل األقراص املدجمة, حيث تؤدي 
يف  الطفل  خليال  العنان  اطالق  اىل  ايضا 

أمور متناقضة.
خماطر  ي��درك  ال  الطفل  ف��ان  بالتأكيد 
وتبعات األلعاب االلكرونية ولكن تبقى 
مسؤولية ذلك عىل األهل، فمتى ما ادرك 
الوالدان العواقب املرتبة عىل اقتناء بعض 
شاشة  عرب  اإللكرونية  األلعاب  تلك 
تكون  سوف  األرضار  فإن  التلفزيون، 
الذي  الوحيد  هو  األسة  ورب  بسيطة، 
يمتلك القرار يف إسعاد أسته من خالل 
بزيارة  للقيام  املناسب  الوقت  ختصيص 
احلدائق واملنتزهات، اجلميلة والسفر ربام 
الرفيهية  والسبل  الوسائل  من  غريها  او 

التي تقلل من إحساس الطفل بامللل.
وجد العلامء ويف دراسة سابقة , ان األلعاب 
العقل  تدمري بعض خاليا  فعليًا يف  تسهم 
حيث  االستعامل,  من  أشهر  ثالثة  خالل 
أساسية  ق��درات  ثالث  عىل  تأثريًا  هلا  إن 
قدرة   : وهي  الطفل،  لدى  لالستيعاب 
عندما   , التذكر  وقدرة   , والركيز   , االنتباه 
يلعب الطفل بمعدل عرشين دقيقة يوميًا.

)بلسم  الربوية  واملرشدة  الباحثة  وترى 
األلعاب  ان  استاذ جامعية:  الكريم(  عبد 
اإللكرونية سبب أساس يف مخول العقل 
وليست دافعًا للذكاء ألسباب عدة منها: 
ان األلعاب هي يف احلقيقة تراكم خربات, 
فهذا  اللعبة,  يف  مرحلة  أعىل  يبلغ  فعندما 
هذه  ويف  وتكرار  خ��ربة  بل  ذك��اء،  ليس 
الذهنية  القدرة  فقدان  يف  املخ  يبدأ  احلالة 

والركيز.
األساسية  الواجبات  من  فأن  النهاية  يف 
لدى  املهارات  بعض  تنمية  هي  للوالدين 
القراءة  حب  مثل  مناسب,  كبديل  األبناء 
واإلطالع وممارسة بعض اهلوايات داخل 
املنزل كالرسم، واخلط، وبعض األشغال 
اليدوية، وكذلك ممارسة الرياضة املنظمة، 
توجيه  يف  كبري  الوالدين  دور  ف��إن  ل��ذا 
األبناء بحيث يكون حمددا  وترشيد وقت 
ومتفقا عليه بام يف ذلك الوقت املخصص 
لأللعاب, او الدراسة او ممارسة النشاطات 

املختلفة.

كيف تحدُّ ربة االسرة 
من غزو األلعاب 

اإللكترونية 
لمنزلهــا...؟
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مفهوم  ترسيخ  إىل  ندعو  أصبحنا  ما  كثريًا 
أجل  من  له  والتأسيس  البرشية(  )التنمية 
لتحرير  الشباب  وخاصة  بأيدينا  يأخذ  أن 
املجتمع،  خدمة  لصالح  الكامنة  طاقاهتم 
ولكّننا هل سألنا أنفسنا يومًا: هل نستطيع 

حتقيق هذا املفهوم عىل أرض الواقع؟!
جديدة  ثقافة  أو  مفهوم  لكلِّ  أن  حقيقة 
وحجر  معوقات  هنالك  تكون  وأن  البّد 
عثرة يف طريق حتقيقها، فنحن ال نريد فقط 
بخصوص  واآلراء  النظريات  نخلق  أن 
فحسب،  ومهاراته  الفرد  قابليات  تطوير 
وإنام أمهّية تطبيق ما نتعّلمه يف هذا املجال، 
وأمّهية أن ال يكون مفهوم  � التنمية البرشية 
الدورات  يف  نتعّلمها  كلامت  عن  عبارة   �
التنموية أو نقرؤها يف الكتب، هذا املفهوم 
يف  الصالح  التغرّي  ُنحدث  أن  منا  ينتظر 

السعادة  جاّدة  نحو  بيده  ونأخذ  املجتمع 
وال��ن��ج��اح، وه��و اهل��دف ال��ذي وج��دْت 
عاتِقها  عىل  حتمل  أن  )األح��رار(  جملة  فيه 
نرش  عرب  املفهوم  هلذا  الصحيح  التأسيس 
املجتمع  أف��راد  مت��سّ  التي  املوضوعات 
وتعّلم  قابلياهتم  تطوير  نحو  وتدفعهم 

املهارات والثقافات احلياتية املتنوعة.
عن  ُكتبت  التي  املوضوعات  إح��دى  يف 
التنمية البرشية ومفهومها، قرأت أن هناَك 
التي  واملعّوقات  املشكالت  من  جمموعة 
املجتمعات  يف  البرشية  التنمية  تطّور  تعيق 

والدول وال بأس من ذكرها للفائدة:
السياسّية: هي األساس  أواًل/ املشكالت 
وتنتج  البرشّية،  التنمية  مشكالت  جلميع 
وح��روب  اق��ت��ص��ادّي��ة  ح��ص��ارات  عنها 

متنّوعة.

ث��ان��ي��ًا/ امل��ش��ك��الت االق��ت��ص��ادّي��ة: هي 
احل��ال��ة  ت��ده��ور  إىل  ت����ؤّدي  م��ش��ك��الت 
االقتصادّية؛ بسبب تراجع احلالة السياسّية، 

وُتؤّثر يف الُبنى التحتّية لألمم والدول. 
جمموعة  هي  الصحّية:  املشكالت  ثالثًا/ 
من مشكالت تؤّثر سلبيًا يف حياة األفراد، 
االقتصادّية،  احلالة  تدهور  عن  وتنتج 
الفقر،  حالة  عن  الناجتة  التغذية  سوء  مثل 

وانتشار العديد من األمراض واألوبئة. 
غياب  هي  التعليمّية:  املشكالت  رابعًا/ 
استقرار التعليم الناجح يف اأُلَمم والدول. 
واالجتامعّية:  الثقافّية  املشكالت  خامسًا/ 
الناجتة  النهائّية  املشكالت  جمموعة  هي 
تظهر  حيث  السابقة؛  املعوقات  مجيع  عن 
متعصبة  سّكانّية  مجاعات  املجتمعات  يف 

وجاهلة.

تنمية بشرية

التنمية البشرية.. ثقافة إيجابية

عصيُر الكتب.. 

هل يمكن تحقيقها 
على أرض الواقع؟

ذاته من  تطوير  تعينه على  يتعّرف على مهارات ذهنيـة  أن  يريد  لمن  )روبير هوفمان(، وهو غني  تأليف  الكتاب من 
مختلف الجوانب، ولم يدخل به الكاتب في التفاصيل الممّلة لكل مهـارة بل يتخطى التفاصيل الى المفاتيح المهّمة 

لتمتلك ما يهّمك من المهارات.
* الكتاب متوّفر بنسخة ورقّية في مكتباتنا، وكذلك بنسخة إلكترونية )PDF( على الشبكة العنكبوتية.

كتاب )تعّلم 250 مهارة ذهنية(!!
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التعامل  ثقافة  البعض  يفقَد  أن  يمكن  هْل 
احلسن مع اآلخرين؟. 

ما أراه من حويل يؤّكد هذه الظاهرة السيئة، 
الكثريوَن ينظرون للبعض بالتعايل والِكرب، 
السيئة  األمور  من  احلنيف  رشعنا  يف  وهي 
أخيَك  وجه  يف  فتبّسمَك  للذنب،  اجلالبة 
صدقة، وتعاملَك بحنٍو وثقة مع الناس من 

أعظم األخالقيات املحّببة.
التعامل  )ثقافة  املوضوع  هذا  يف  هنا  نطرُح 
موضوعات  من  مهّم  كموضوع  احلسن( 
تعني  التنمية  هذه  أليست  البرشية،  التنمية 
تكون  ال  فلام  الفرد،  ومهارات  قابليات 
املبادئ  ترسيخ  جم��ال  يف  تصّب  مهاراتنا 

واألخالق احلسنة؟
هنالك  أن  البرشية  التنمية  خ��رباء  ي��رى 
يمتلك  أن  أراد  من  تفيد  وأساليب  نصائح 
فن التعامل احلسن مع الناس وهي كاآليت:

- االهتامم باالنطباع األول: إّن اهتامم الفرد 
باالنطباع األول الذي يركه لدى اآلخرين 
غالبًا ما يكون نفس االنطباع األخري للفرد 

أن  الفرد  عىل  ولذلك  عنه؛  يأخذونه  الذي 
يتحكم ويسيطر عىل ترصفاته مع اآلخرين، 
اآلخرين  نظرة  تغيري  الصعوبة  من  ألن��ه 

وتغيري فكرهتم. 
- يتقّبلك اآلخرون حسب تقديرك لنفسك: 
القليل من الناس من يدرك أّن العامل يشّكل 
هو  رأيه  خالل  من  الشخص،  عن  فكرته 
أن  واملفيد  اجليد  من  ولذلك  نفسه،  عن 
تناسبه،  التي  املكانة  لنفسه  االنسان  يتخذ 
بنفس  حيرمونُه  الناس  سيجعل  وعندها 
املكانة التي اختارها لنفسه، فمن تعامل مع 
فإّن  املجتمع،  يف  يشء  ال  أّنه  عىل  اآلخرين 
ومن  الدرجة،  بنفس  معه  سيتعامل  العامل 
العامل  فإّن  عظيم،  شأٍن  ذو  أّنه  عىل  ترّصف 
لن يكون لديِه خياٌر يف ذلك، وسيعاملُه عىل 

أّنه شخٌص له شأٌن فعاًل. 
قصد:  بال  السيئ  االنطباع  ترك  جتّنب   -
بالقيمة  فقط  ليس  الفرد  عىل  الناس  حيكم 
أيضًا  بل  لنفسه،  هو  يضعها  التي  واملكانة 
هلا،  وتقييمِه  األشياء  عىل  حكمِه  بطريقة 

فمن يتحّدث عن الوظيفة السابقة له، التي 
من  وتقليل  وحتقري  بانزعاٍج  هبا  يعمل  كان 
ينصت  من  فإّن  لديه؛  يعمُل  كان  من  شأن 
أن  بمقدورِه  يكون  لن  أن��ه  سيعتقد  إليه 
تذّكر  وعليه  اآلخر،  هو  مهاًم  شيئًا  يصبح 
احلكمة التي تقول: )ال حتكم عىل اآلخرين 

حتى ال حيكم اآلخرون عليك(. 
األمور  من  اآلخرين:  انتقاد  عن  البعد   -
فّن  اتقان  عىل  الفرد  ُتساعد  التي  املهمة 
التعامل مع الناس، إدراكِه حلقيقة أّن الناس 
حتى  أمامهم،  اآلخرين  ينتقد  من  حُتبُّ  ال 
وإن كان منافسًا لك يف العمل أو يف أمٍر آخر؛ 
فمن كان ُيريد أن يرك انطباعًا طيبًا عنه لدى 
اآلخرين، عليه أن يعمل عىل حتسني صورتِه 
أمامهم، والبعد عن األحاديث السلبّية عن 
اآلخرين، واالنتقادات التي تنّم عن وجود 

الكراهّية، واملزاجية السلبية.
امل��أث��ورة:  املقولة  تذّكر  عليَك  اخلتام  يف 

)احرْم.. حُترْم(.

ستُر عيوِب الناس

ثقافُة التعامل

تنمية بشرية

  إعداد/ علي حسين

الحِسن

يقول السيد الشهيد عبد احلسني دستغيب )رمحه اهلل(: إذا ظهر عيب مؤمن ومل تسره فأنت ظامل بحقه وسيطالبك بحقه 
يوم الدين . واحلقيقة ان اغلبنا ال يتقيد هبِذِه اخلصلة احلميدة فمن منا علم عيب صديقه ومل يعلنه؟!

وأين تلك املرأة التي عرفت عيوب جارهتا وحفظت زلة لِساهنا وحفظْت عيب جارهتا؟!
الرسول  الكايف نقاًل عن  النجاة. وجاء يف أصول  إذا متكن اإلنسان من سر عيوب غريه فهو مؤمن حقيقي ومن أهل 
األكرم )صىل اهلل عليه وآله( حيث قال: )من قال يف مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه مما يشينه وهيدم به مروءته فهو من 

الذين قال اهلل تعاىل فيهم: )إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة(.
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ي 
ف

حكمِتِه

ينّص الدستور العراقي وضمن قانون حظر حزب البعث، بمنع الرويج اإلعالمي 
من  ثالثًا  الرابعة/الفقرة  واملادة  األوىل  املادة  يف  جاء  كام  وأفكاره  البعث  حلزب 
مدة  بالسجن  )يعاقب  ييل:  ما  عىل  تنص  التي  الثامنة  املادة  يف  جاء  وكام  القانون، 
ال تزيد عىل مخس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خالل وسائل اإلعالم بنرش 

أفكار وآراء حزب البعث(.

مطار  اىل  الشهداء  حقائب  تعود  هكذا 
بغداد

بدون اكتاف حتملها
بعد كل هجوم وعمليات وحترير ..

يف كل حقيبة قصة ايثار ووطن
يف كل حقيبة عطر منزل وزقاق عراقي

يف كل حقيبة دعاء أم وجزء من ضفريهتا 
ممزوجًا )بالكليجة(

والد  ؛وجبني  فقر  قصة  حقيبة  كل  يف 
مسن.. ودموع حبيبة

وضعوا احلقائب ارضا .. ومحلوا العراق 
عىل اكتافهم بشيمة ونخوة املنادي!!

الترويُج للحزِب الدموي

هكذا هي..! الوقت المناسب لشرب الماء
* عدد كأسني من املاء بعد االستيقاظ 
ال��دورة  تنشيط  عىل  يساعد  النوم  من 

الدموية.
بنصف  الوجبة  قبل  املاء  من  كأس   *

ساعة يساعد عىل اهلضم.
* كأس من املاء قبل االستحامم يساعد 

عىل خفض ضغط الدم.
من  يقلل  النوم  قبل  املاء  من  كأس   *

اإلصابة بالسكتة القلبية.
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)أهيا الناس: من نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه، 
ومن ريض برزق اهلل مل يأسف عىل ما يف يد غريه، ومن سل 
بئرًا وقع فيها، ومن  البغي قتل به، ومن حفر ألخيه  سيف 
زل�له  نيس  ومن  بيته  عورات  انكشف  غريه  حجاب  هتك 
استعظم زلل غريه، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى 

بعقله زل، ومن تكرب عىل الناس ذل..(.
* مقطع من خطبة الوسيلة ألمري املؤمنني )عليه السالم(.

صورة وتعليق

علماء السادة الحسينية من آل اللواساني

ي 
ف

حكمِتِه

تعالــج  أغذيــة 
مرض النقرس 

هكذا هي..!

اليوريك  محض  زيادة  نتيجة  النقرس  مرض  حيدث 
الذين  فاألشخاص  املفاصل،  ىف  وترسبه  ال��دم  يف 
التخلص  يستطيعون  ال  النقرس  نوبات  من  يعانون 
من احلمض الزائد، لذلك هناك بعض األغذية التي 

تفيد يف التخّلص منه:
1- عصري الليمون له أثر فعال يف عالج داء النقرس، 

اذ يذيب األمالح املرسبة يف املفاصل.
2- األناناس مفيد جدًا يف حاالت السمنة والتهابات 

املفاصل.
3- الكركديه مفيد جدا يف حاالت النقرس.

محض  نسبة  ختفيف  عىل  يعمل  العنب  عصري   -4
البوليك يف الدم.

التفاح  أو عصري  التفاح  يفيد مغىل قرش  التفاح:   -5
املطبوخ يف عالج النقرس.

6- اخليار يفيد يف عالج النقرس.
والتهابات  النقرس  ع��الج  يف  مفيد  الكراث   -7

املفاصل.
وأالم  النقرس  أوج���اع  يسكن  الفجل  أك��ل   -8

املفاصل.
9- منقوع اجلرجري مفيد يف عالج النقرس .

يصنع نقيع اجلرجري بصب نصف لر من املاء املغيل 
عىل 20 غرام من أوراق اجلرجري.

10- عصري الكرفس مفيد ملعاجلة النقرس والتهابات 
يوميًا  كوب  نصف  مقدار  يرشب  حيث  املفاصل، 

وملدة 15 – 20 يومًا.
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تعلن إدارة روضة السّيدة رقية )عليها السالم( لأليتام والتابعة 
التسجيل  بدء  المقدسة عن  الحسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 

في الروضة، اعتبارًا 
شارع  في  الكائن  مقّرها  في   )2017  /12  /18( يــوم  من 
اإلسكان ـ قرب مستشفى الشيخ الوائلي )رحمه اهلل( 
المدرجة  المستمسكات  معهم  مستصحبين   -
ـ  التغذية  ـ  )النقل  الخدمات  جميع  أن  علمًا  أدنــاه، 

القرطاسية ـ العالج الطّبي( 

ّية.
جان

م

إعالن

* يكون القبول كالتالي:
أواًل: للذكور واإلناث لألعمار من شهر شباط 2012 لغاية شهر كانون الثاني 2013 � تمهيدي.

ثانيًا: من شهر شباط 2013 لغاية شهر كانون الثاني 2014 � روضة.
المستمسكات المطلوبة:

1. جنسية الطفل/ أو البطاقة الوطنية.
2. بطاقة السكن.

3. شهادة الوفاة لألب أو األم.
4. صور عدد )4( للطفل.

5. جنسية األم إذا كان األب متوفى وجنسية األب إذا كانت األم متوّفاة.
6. البطاقة التموينية.


