من أقوال اإلمام الجواد a
ال تكن ول ّيًا هلل في العالنية ،عدوًا له في السر.
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ُ
طريق النجاة
الدعاء
ُ
مم�� ��ا الش�� � ّ�ك فيه من بين الوس�� ��ائل التي أنعم اهلل تعالى بها على عبده هي وس�� ��يلة الدع�� ��اء التي تعطي للقلب
اطمئنانًا ،خاصة مما يدعو اهلل به ،والدعاء يس�� ��تجاب عندما تكون القلوب متوجهة هلل عز وجل في الس�� ��راء
والضراء ،والمهم فيها ان يتقبل قلب العبد نتيجة دعائه فليس بالضرورة ان يدعو العبد ربه لتحقيق أمر ما
ليس فيه مصلحة له فاهلل عز وجل ادرى بعاقبة االمور ،ومع الدعاء هنالك التعاون وعدم الش�� ��ماتة وااليثار
والتصرف بعقالنية.
وم�� ��ا نح�� ��ن فيه من ظرف عصيب يحتاج منا الدعاء والتق�� ��رب الى اهلل عز وجل واالهم من ذلك ان ال تضعف
(د َعوا ََهّ
ين َلُه ِّ
اهلل ُم ْخل ِ
ين
الد َ
ِص َ
عالقتنا مع اهلل اذا رفع عنا هذه الغمة والحذر ان نجعل هذه االية تنطبق علينا َ ُ
ون).
اهْم ِإَلى اْلَبِّر ِإَذا ُهْم ُي ْشِر ُك َ
َفَلَّما َن َّج ُ
إضاف�� ��ة الى االلتزمات بالتعليمات التي تصدر من الجه�� ��ات ذات العالقة وال نيأس مما نحن فيه فهنالك ممن
يعاني من االسوء ولو اطلعت على مصائب الناس لهانت مصيبُتك.

سورة ص

لنختم القراآن مع ًا
ِ

َو َما َخ َل ْقنَا الس��امء َو ْ َ
ض َو َما َب ْين َُه َام َب ِ
األ ْر َ
ين َك َف ُروا
اط اً��ال َذلِ َك َظ ُّن ا َّل ِذ َ
َّ َ
َ
ِ
ِ
َّ
َف َو ْي ٌ
ي��ن آ َمنُوا
��ن ال َّن��ا ِر }ص {27/أ ْم َن ْج َع ُل الذ َ
��روا م َ
��ل ِّل َّل ِذ َ
ي��ن َك َف ُ
ين ِيف ْ َ
احل ِ
الص ِ َ
األ ْر ِ
ض َأ ْم َن ْج َع ُل ْ ُامل َّت ِق َ
ني َكا ْل ُف َّجا ِر
ات َك ْ ُامل ْف ِس ِ��د َ
َو َع ِم ُلوا َّ
َاب َأنزَ ْلنَا ُه إِ َل ْي َ
��ك ُم َب َار ٌك ِّل َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذ َّك َر ُأ ْو ُلوا
}صِ {28/كت ٌ
َْ
األ ْل َب ِ
اب
��اب }صَ {29/و َو َه ْبنَ��ا لِدَ ُاوو َد ُس�� َل ْي َام َن نِ ْع َم ا ْل َع ْب��دُ إِن َُّه َأ َّو ٌ
َ��ات ْ ِ
ض َع َل ْي ِه بِا ْل َع ِ ِّ
}ص {30/إِ ْذ ُع�� ِر َ
اجل َي ُاد }ص{31/
الص ِافن ُ
يش َّ
ري َعن ِذ ْك�� ِر َر ِّب َح َّتى َت َ��و َار ْت بِ ْ ِ
��ت ُح َّب ْ َ
َف َق َ
احل َج ِ
اخل ْ ِ
اب
��ال إِ ِّين َأ ْح َب ْب ُ
وق َو ْ َ
األ ْعن ِ
الس ِ
وها َع َ َّ
َاق }ص{33/
}صُ {32/ر ُّد َ
يل َف َط ِفقَ َم ْس اًحا بِ ُّ
َ
اب }ص{34/
��م َأ َن َ
َو َل َقدْ َف َت َّنا ُس�� َل ْي َام َن َوأ ْل َق ْينَا َع َىل ُك ْر ِس�� ِّي ِه َج َس��داً ا ُث َّ
َق َ
��ال َر ِّب ْاغ ِف ْر ِيل َو َه ْب ِيل ُم ْل اً
نت
��كا َّال َين َب ِغي ِ َأل َح ٍد ِّم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك َأ َ
اب
يح َ ْجت ِري بِ َأ ْم ِر ِه ُر َخاء َح ْي ُث َأ َص َ
ا ْل َو َّه ُ
الر َ
اب }صَ {35/ف َس َّخ ْر َنا َل ُه ِّ
الش�� َي ِ
��و ٍ
اص }صَ {37/و َ
}صَ {36/و َّ
اط َ
ي��ن
آخ ِر َ
ني ُك َّل َب َّن��اء َو َغ َّ
ُم َقرنِ َ��ني ِيف ْ َ
األ ْص َف ِ
��اد }صَ {38/ه َذا َع َطاؤُ َنا َفا ْمن ُْن َأ ْو َأ ْم ِس ْ
��ك بِ َغ ْ ِ
ري
َّ
ِ
َ
َ
��ن َم ٍ
ِح َس ٍ
آب }ص{40/
��اب }صَ {39/وإِ َّن ل ُه عندَ َنا لزُ ْل َفى َو ُح ْس َ
الش ْ��ي َط ُ
ب َو َع َذ ٍ
ان بِن ُْص ٍ
وب إِ ْذ َنا َدى َر َّب ُه َأ ِّين َم َّس ِ��ن َي َّ
اب
َوا ْذ ُك ْر َع ْبدَ َنا َأ ُّي َ
ض بِ ِر ْج ِل َك َه َذا ُمغْ ت ََس ٌل َبا ِر ٌد َو َ َ
}صْ {41/ار ُك ْ
اب }ص{42/
رش ٌ

تفسير السورة

( )27ظن الذين كفروا ان خلق السموات واالرض باطل فويل للذين كفروا من
النار بس��بب هذا الظن )28( .عن الصادق عليه السالم قال ال ينبغي ألهل احلق
أن ينزلوا أنفس��هم منزلة أهل الباط��ل ألن اهلل مل جيعل أهل احلق عنده بمنزلة أهل
الباطل أمل يعرفوا وجه قول اهلل يف كتابه إذ يقول أم نجعل الذين آمنوا اآلية)29( .
القمي عن الصادق عليه السالم ليدبروا آياته أمري املؤمنني واألئمة عليهم السالم
فهم أولو األلباب قال وكان أمري املؤمنني عليه السالم يفتخر هبا ويقول ما أعطي
أح��د قبيل وال بع��دي مثل ما أعطيت )30( .ووهبنا لداود س��ليامن نعم العبد أي
نعم العبد س��ليامن إنه أواب كثري الرجوع إىل اهلل بالتوبة والذكر )31( .إذ عرض
علي��ه بالعيش بعد الظهر اجلياد التي تقوم عىل طرف س��نبك يد أو رجل وهي من
الصف��ات املحمودة يف اخليل )32( .فقال إين أحببت ح��ب املال الكثري واملراد به
هن��ا اخليل التي ش��غلته عن الذك��ر )33( .عن أمري املؤمنني عليه الس��الم إن هذه
اخليل كانت ش��غلته عن صالة العرص حتى فات وقتها قال ويف روايات أصحابنا
أنه فاته أول الوقت ( )34وعن الصادق عليه الس��الم أن اجلن والشياطني ملا ولد
لنلقني منه ما لقينا
لسليامن (عليه السالم) ابن قال بعضهم لبعض إن عاش له ولد نّ
من أبيه من البالء فأشفق منهم عليه فاسرتضعه يف املزن وهو السحاب فلم يشعر
إال وقد وضع عىل كرس��يه ميتا تنبيها عىل أن احلذر ال ينفع من القدر وإنام عوتب
عىل خوفه من الشياطني )35( .قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي الحد من
نّ
فس��خرنا له الريح فذللناها لطاعته إجابة لدعوته
بعدي إنك أنت الوهاب)36( .
جت��رى بأم��ره رخاء لينة ال تزعزع حي��ث أصاب أراد )37( .والش��ياطني كل ب نّناء
وغواص )38( .وآخرين مقرنني يف األصفاد قرن بعضهم مع بعض يف السالسل
ليكفوا عن الرش ( )39هذا الذي أعطيناك من امللك والبس��طة والتس��لط عىل ما
مل يس��لط به غريك فاعط من ش��ئت وامنع من شئت غري حماسب عىل منة وإمساكه
لتفوي��ض الترصف فيه إليك )40( .عن الصادق عليه الس��الم يف قوله تعاىل هذا
عطاؤنا اآلية قال أعطي سليامن (عليه السالم) ملكا عظيام ثم جرت هذه اآلية يف
رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله فكان له أن يعطي من ش��اء وما شاء ويمنع من شاء
ما ش��اء وأعطاه أفضل مما أعطى سليامن (عليه السالم) ( )42ارضب برجلك إىل
األرض هذا مغتسل بارد ورشاب أي فرضهبا فنبعت عني.

أخبار
ومتابع��ات

ّ
يتفقد األعمال الجارية
الشيخ الكربالئي
بصحن العقيلة زينب (عليها السالم)

حملة تطهير واسعة في
كربالء لمواجهة كورونا
باش���رت ف���رق االس���تجابة لح���وادث ()CBRN
الكيمي���اوة والبايلوجية واالش���عاعية بتطهير
أغلب االبنية الموجودة في عموم المحافظات
ب���دأ ً م���ن دور العب���ادة والجامع���ات والمدارس
واالس���واق والش���وارع العام���ة والمؤسس���ات
الحكومية اضافة الى الموالت التجارية وساحة
التظاهرات وغيرها.

إحياء ذكرى
(اإلنتفاضة الشعبانية المباركة)

اطلع املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ،عىل األعامل اجلارية يف مرشوع صحن العقيلة
زينب (عليها السالم) وتوسعة مقام التل الزينبي ،وما وصلت إليه
من نسب إنجاز.
وقال رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية املهندس حسني رضا
مهدي :ان «نسبة االنجاز الكلية يف الصحن الرشيف وصلت قرابة
مبين اًا أن «اجلهات
( ،)% 40وان االعامل متواصلة عىل مدار الساعة» ،نّ
املرشفة عملت عىل تكثيف العمل وزيادة األيدي العاملة يف املرشوع؛
من أجل إكساء جهة التل الزينبي بشكل كامل بامدة الكونكريت
باإلضافة إىل االنتهاء من اهليكل األسايس للتل لالستعداد الفتتاح
املنطقة أمام الزائرين بشكل مؤقت يف شهر حمرم احلرام القادم».

اس���تذكر العراقي���ون ،ف���ي الخامس م���ن آذار
الحال���ي ،ذك���رى م���رور ( 29عامًا) عل���ى إندالع
االنتفاضة الشعبانية المباركة ،والتي جاءت ردًا
على السياس���ات الرعناء لح���زب البعث المباد،
ووحشيته في قتل العراقيين.
وال تمر هذه المناسبة دون أن ّ
يقلب من عايش
أي���ام االنتفاض���ة ،ذكريات���ه عن جرائ���م البعث
الغاش���مة ف���ي الهج���وم على مدين���ة كربالء
المقدسة ،واإلساءة إلى مرقدي اإلمام الحسين
وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السالم) ،إذ
تعرضا لهجمات من القصف المس���تمر التي ال
ّ
تزال آثارها ّ
موثقة كإدانة على الجريمة.

الحشد الشعبي يعلن ختام عملية
قادة النصر غرب األنبار
أعلن احلشد الشعبي نجاح وختام عملية قادة النرص األمنية التي انطلقت غرب حمافظة األنبار .
وقال قائد عمليات األنبار للحشد ،قاسم مصلح« :انطلقت عملية قادة النرص بعد أن تلقينا معلومات استخبارية وحتركات العدو
يف هذه املناطق و كانت هناك جهوزية كاملة بعمليات قاطع األنبار للحشد بكافة ألوياهتا ومديرياهتا».
وأضاف أن «ألوية ( )13 - 17 -19 - 18واملديريات الساندة نّ
متكنت من تفتيش مناطق (الكعره واحللكوم وأطراف املليص
ومديسيس وعكيش وقرية املشاحلة ودحام احلرج وعكاشات اطراف احللكوم وبنيان اسحايل) التي تعد مهمة ويستغلها العدو
لالختباء فيها وين نّفذ بعض العمليات يف اخلط الدويل الرسيع من هذه املناطق من خطف وأخذ فدية من بعض الرعاة املتواجدين يف
هذه املناطق» ،كاشف اًا عن «اعتقال ( )7اشخاص مشتبه هبم ومتت إحالتهم للجهات املختصة للتحقيق معهم».
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كاسر األمواج بميناء
الفاو ضمن (غينيس)

كربالء ..إجراءات احترازية جديدة
لمواجهة (كورونا)

كش���فت وزارة النقل عن تقديم طلب لمفاتحة
ْ
الجه���ات المعنية إلدراج كاس���ر االم���واج الغربي
لمين���اء الفاو في موس���وعة غيني���س لالرقام
القياس���ية كأطول كاس���ر أمواج ف���ي العالم،
وبط���ول بل���غ ( 15,306كم) وامكاني���ة تصنيفه
ليكون رمزًا منافسًا للمشاريع المناظرة.

العراق يسعى إلى إعادة التوازن
للسوق النفطية

ق���ال وكي���ل وزارة النفط ،حام���د يونس في
اختت���ام االجتم���اع ال���وزاري الثام���ن ألعض���اء
منظمة أوبك والمتحالفين معها في فيينا،
إن «بع���ض األعضاء يطالب���ون منحهم مزيدًا
من الوقت لتقييم تداعيات فايروس كورونا
على الس���وق النفطي���ة العالمي���ة ،وتأجيل
عملية الخفض اإلضافي لإلنتاج».
وأضاف يونس ،انه «لدى األعضاء بعض الوقت
إلى نهاي���ة الش���هر الحالي لتقيي���م أوضاع
الس���وق النفطي���ة من قب���ل اللجن���ة الفنية
الوزاري���ة لمراقبة اإلنتاج ،وه���ي نهاية المدة
المقررة لالتفاق السابق».

قررت خلية األزمة يف حمافظة كربالء املقدسة ،اختاذ عدد من
نّ
اإلجراءات االحرتازية والتدابري للوقاية من فريوس كورونا
املستجد حيث سجلت املحافظة إصابة واحدة ملواطنة قادمة
من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وق��رر االج��ت��امع اخت��اذ ع��دة إج���راءات من بينها االستمرار
باالجراءات االحرتازية والوقائية وتشديدها واالبتعاد عن
التجمعات واالستمرار بغلق قاعات االحتفاالت واملالعب
والقاعات الرياضية املغلقة وشاشات العرض ومدن االلعاب
ملدة ( 15يوم اًا) اضافة اىل منع دخول اي أجنبي اىل املحافظة من
الدول املؤرش فيها االصابات.
كام أق��رت اخللية بتقنني دخ��ول العراقيني من املحافظات
املجاورة إال للرضورة القصوى ويستثنى من هذا القرار
املوظفون العاملو ن يف املحافظة.

عين على العالم
ٌ
* إقامة الدورة الـ ( )46من املسابقة القرآنية الوطنية يف الفلبني ،حتت عنوان( :القرآن وحقوق املرأة والطفل يف اإلسالم).

* الصني تعلن شفاء ( 49856مصاب ًا) بفريوس كورونا ،فيام أعلنت منظمة الصحة العاملية ،استبعاد حتول املرض إىل وباء.
* اهلند :عصابات ترضب صحفيني خالل تغطيتهم األحداث املعادية للمسلمني.
* أنقرة :أكثر من  130ألف مهاجر يعربون األرايض الرتكية إىل اليونان.
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خالل كلمة له عن اإلبتالءات اإللهية..

السيد الصافي :ما يضرب العالم اليوم من جراء (كورونا)
ً
مدعاة لنا ل ّلجوء الى اهلل تعالى
البُ ّد أن يكون
أجاب ممثل المرجعية الدينية
َ

السيد أحمد
العليا ،سماحة ّ

ٍ
تساؤل
عزه) ،عن
الصافي (دام ّ

العراقي والعالم
الشارع
طرح ُه
ُ
ُ
ّ

نتعرض
اإلسالمي عمومًا ،هل ما ّ
ّ

البشرية أم ماذا؟
ابتالء على
له هو
ّ
ٌ
ٍ
كلمة
وجاء جواب سماحته خالل
(التقرب
(متلفزة) حملت عنوان:
ّ

عز ّ
وجل لرفع البالء).
إلى اهلل ّ

الرمحن
وفيام ييل نّ
نص الكلمة :بسم اهلل نّ
رب العاملني والصال ُة
الرحيم ،احلمدُ هلل نّ
نّ
حممدٍ
والسالم عىل خري خلقه أب القاسم نّ
الطيبني الطاهرين ،سالم اهلل
وعىل آله نّ
عليكم نّأيا اإلخوة واألخوات ورمحة اهلل
وبركاته..
ٌ
يمر
س��أل
سائل نتيجة الظرف ال��ذي نّ
يمر به بلدُ نا :هل هذا
به العامل وأيض اًا نّ
ابتالء من اهلل تعاىل عىل البرش نّية أم ماذا؟
ٌ
فأحببت عىل نحو اإلجي��از الرسيع أن
ُ
ٍ
دينية فقط،
أبني هذا املوضوع من
نّ
جهة نّ
ٍ
بجهات أخرى
أي ليست لنا عالقة
الديني هلذه
إ نّن��ام أحت��دنّ ث حول املفهوم
نّ
القضية.
نّ

حيب عباده كام
بدء اًا اهلل سبحانه وتعاىل نّ
حتب َب إليه)،
ورد يف الدعاء (يا
َ
حبيب َم ْن َّ
واإلنسان حيتاج اىل اهلل سبحانه وتعاىل
كل ٍ
يف نّ
آن وزم��ان ،ويف بعض احلاالت
اإلنسان يغفل ويبتعد نتيجة الوثوق
الكبري بنفسه والزائد عن احلدنّ  ،ونتيجة ما
الطب
يكتشف من أشياء كثرية تتع نّلق يف
نّ
ويف الصناعات وغريها فينشغل.
اهلل سبحانه وتعاىل ال يريدُ للعبد نّإال
اخلري ،وبالنتيجة إذا خرج العبدُ نّ
عام أراده
اهلل تعاىل نّ
مرتني
فاهلل تعاىل نّ
مرة نّ
ينبه العبد نّ
ثالث أو عرش ،نّ
لعل هذا العبد يرجع
اىل اهلل تعاىل ،أنا أعتقد إنصاف اًا نّ
أن العامل
اآلن وال أقول نّ
أعمم،
كل العامل ح نّتى ال نّ

الترصفات الناس
لكن بسبب الكثري من
نّ
َنس َيت اهلل تبارك وتعاىل ،وهذا النسيان
ٌ
الناس
نسيان يف العمل،
املقصود منه
ُ
احلتمي
اتنّكلت عىل نفسها و َنس َيت ال نّلقاء
نّ
ال��ذي سنواجه به اهلل تبارك وتعاىل،
فعملت يف الدنيا ك��ث��ري اًا م��ن املعايص
والظالمات ،نّ
ينبه عباده.
فاهلل تعاىل نّ
الحظوا يف س��ورة يونس عندما نقرأ
متر علينا بعض اآليات الرشيفة،
القرآن نّ
ال��ت��ي أي��ض � اًا واردة يف دع���اء الطاعة
املهدي (صلوات اهلل
املنسوب لإلمام
نّ
وس��الم��ه عليه) ،ال��دع��اء طويل لكن
يتضمن هذه اآلية الرشيفة ،ماذا تقول؟
نّ
احل َي ِ
(إِ َّن َام َم َث ُل ْ َ
اة الدُّ ْن َيا َك َام ٍء َأنزَ ْلنَا ُه ِم َن

ات َ
األ ْر ِ
ض ِممَّا َي ْأ ُك ُل
الس َام ِء َف ْ
اخ َت َل َط بِ ِه َن َب ُ
َّ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
اس َواألن َْع ُام َح َّت َى إِذا أ َخذت األ ْر ُ
ض
ال َّن ُ
��ن َأ ْه ُل َها َأ َّ ُن� ْ�م
ُز ْخ ُر َف َها َوازَّ َّي َ��ن� ْ
�ت َو َظ َّ
َق ِ
اها َأ ْم ُر َنا َل ْي اً
اد ُر َ
ال َأ ْو َ َنار اًا
ون َع َل ْي َها َأ َت َ
َاها َح ِصيدَ اًا َك َأن َّ ْمل تَغْ َن بِ َ
األ ْم ِ
س).
َف َج َع ْلن َ
ْ
طبع اًا هذه القواعد جتري والتاريخ ُيعيد
نفسه ،اإلنسان ك نّلام يبتعد عن اهلل تعاىل
ماذا يتو نّقع؟ يتو نّقع مزيد اًا من التنبيهات
له لع نّله يرجع ،فإذا مل يرجع اهلل تبارك
تعاىل -والعياذ نّ
باهلل -ينزل البالء ،إذا

نزل بنا العذاب وأنتم تعلمون نّ
أن املوت
دائ� اً
��ام ع��ىل األب���واب ،اإلن��س��ان يف متام
ٍ
ساعة ماذا حيصل؟
الصحة ال يعلم بعد
نّ
ٍ
أو بعد دقيقة ماذا حيصل له؟ فال ُبدنّ أن
يكون اإلنسان مستعدنّ اًا إذا ج��اء هذا
البالء ،يف بعض احل��االت يكون هذا
البالء رمح اًة للناس ح نّتى تنتبه.
الفرق بني موت الفجأة -أجارنا اهلل
وإ نّي��اك��م -وت��ر نّق��ب امل��وت ف� ٌ
�رق كبري،
اإلنسان ينتبه ،اإلنسان يرت نّقب املوت،
يومي اًا يف الصحف ُتنبئُنا
اآلن األع��داد نّ
بأعداد املصابني بل البعض يقول هذه
األعداد التي ُتعلن هي نّ
أقل من الواقع،
أجارنا اهلل تعاىل ومجيع الناس من نّ
كل
يتهيأ
سوء ،لكن أقول :اإلنسان عليه أن نّ
يتهيأ للبالء؟ أن يدفعه
للبالء ،نّ
بأي يشء نّ
باإلياب اىل اهلل تعاىل وبالتوبة اىل اهلل
تعاىل.
اإلخ���وة املؤمنون اآلن يف ك� نّ
�ل مكان
عليهم أن يعقدوا جمالس التوبة ح نّتى

يف البيوت ،وجمالس االستغفار وإرجاع
والتوجه اىل اهلل تبارك وتعاىل
الظالمات
نّ
الغمة عن
أن يكشف اهلل تعاىل ه��ذه نّ
األ نّم��ة ،الحظوا يف س��ورة يونس أيض اًا
اآلية الرشيفة تتحدنّ ث عن موضوع ،ويف
قضية هي عندما ينزل العذاب ( َف َل ْو َ
ال
نّ
َّ
َت َف َن َف َع َها إِ َيام ُ َنا إِال َق ْو َم
َكا َن ْت َق ْر َي ٌة آ َمن ْ
اب
س َملَّا آ َمنُو ْا َك َش ْفنَا َع ْن ُه ْم َ َع��ذ َ
ُيو ُن َ
ِ
اخل� ْ�زيِ ِيف ْ َ
َاه ْم إِ َىل
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َو َم َّت ْعن ُ
ِح ْ ٍ
ني) ،اإلنسان عندما يأتيه هذا البالء
جيب أن ينتبه أننّه ُيشارف عىل االنتقال
من الدنيا اىل اآلخرة ،وقلت نّ
إن اإلنسان
يومي اًا فعليه أن ينتبه ،فالناس
ُيشارف
نّ
الطبيعية ،فقد
اآلن متوت باألسباب
نّ
الصحة فنفقده
أتم
نّ
يكون اإلنسان يف نّ
وق��د يكون مريض اًا فيعيش اىل سنني
طويلة ،اهلل تعاىل جعل املوت غري معلو ٍم
بالنسبة لنا ،ح نّتى نكون دائ اًام عىل أهبة
االستعداد.
ما ي��رضب العامل اليوم من ج��راء هذا
الفريوس ال ُبدنّ أن يكون مدعا اًة لنا اىل
يشء
اللجوء اىل اهلل تعاىل ،اليوم ال ينفع ٌ
الطبيعية
نّإال رمحة اهلل ،نعم ..األسباب
نّ
اإلنسان ُي نّيئها واهلل تعاىل أبى نّإال أن

جتري األمور هبذه األسباب ،لكن نحن
دينية نتك نّلم ونعتقد نّ
أن اهلل
كمنظومة نّ
تعاىل يرفع البالء.
ْ
الغمة عن هذه األ نّمة،
اللهم
اكشف هذه نّ
نّ
ٍ
مر هبا الناس أف��راد اًا
وكم من مشكلة نّ
ومج��اع��ات ..اهلل سبحانه وتعاىل رفع

وكأنا مل تكن ،لكن حيتاج األمر
الغمة
نّ
نّ
اىل ٍ
أحب أن نّ
أركز
إقبال عىل اهلل تعاىل ،أنا نّ
عىل نّ
أحب
حيب عباده ،واهلل إذا
نّ
أن اهلل نّ
نحبه أيض اًا ( ُق ْل إِ ْن
عباده علينا نحن أن نّ
ون َّ َ
وين ُ ْحيبِ ْب ُك ُم َّ ُ
ُكن ُت ْم ُ ِ
حت ُّب َ
اهلل).
اهلل َفا َّتبِ ُع ِ

رسيع الرضا كام نقرأ يف دعاء
اهلل تعاىل
ُ
ال��رض��ا) ،اهلل تعاىل
كميل (ي��ا
َ
رسي��ع نّ
يرىض ع نّنا لكن علينا أن نتقدنّ م خطو اًة
إليه ،هذا البالء أو األمراض خصوص اًا
عندما تصيب العا نّمة ،عىل الناس املؤمنة
يتوجهوا اىل اهلل تعاىل واىل
أينام كانت أن نّ
نّ
األئمة
(صىل اهلل عليه وآله) واىل
النبي
نّ
نّ
األطهار (سالم اهلل عليهم).
نسأل اهلل تعاىل أن يرفع هبم البالء عن
اللهم إننّا نسألك أن تدفع ع نّنا
هذه األ نّمة،
نّ
ٍ
هذا البالء وأن ُترينا يف أهلنا يف نّ
مكان
كل
اللهم اجعلنا من الذين يقبلون
خري اًا،
نّ
ق���درك ويقبلون ق��ض��اءك ،ويقبلون
توجهها لنا ونسلم منها.
األقدار التي نّ
اللهم أن ترمحنا
نحن عبيدُ ك ونسألك
نّ
األصب الذي ُتنزل
وهذا شهر رجب
نّ
اللهم ارمحنا برمحتك يا
فيه اخل��ريات،
نّ
من يقبل اليسري ويعفو عن الكثريْ ،
اقبل
ُ
واعف ع نّنا الكثري إننّك أنت
م نّنا اليسري
ْ
واكشف
الغفور الرحيم ،ارمحنا برمحتك
بمحم ٍد وآله،
ع نّنا العذاب إننّا مؤمنون
نّ
ونسأله تعاىل مت��ام العافية والسالمة
بمحم ٍد وآله وآخر دعوانا أن
للجميع
نّ
نّ
وصىل اهلل عىل
رب العاملني،
احلمد هلل نّ
الطيبني الطاهرين.
نّ
حمم ٍد وآله نّ

لو سألوك عن اإلمام الباقر (عليه السالم)
س /1من الذي ل نّقب االم��ام حممد بن
عيل -عليهام السالم – بالباقر؟
س /2هل االمام الباقر افضل اهل زمنه
السنة بان االمام
حيث تذكر كتب اهل ُ
الباقر ك��ان تلقيه العلم ع��ن مج��ع من
الصحابة ومن كبار التابعني :امثال :عبد
اهلل بن عباس ،عبد اهلل بن عمر ،أنس
بن مالك ،سعيد بن املسيب ،حممد ابن
احلنفية ,إبراهيم بن سعد بن أب وقاص,
يزيد بن هرمز امل��دين ،عبيد اهلل بن أب
راف��ع ،عطاء بن يسار اهل��اليل ،عبد اهلل
بن خباب األنصاري ،نعيم بن عبد اهلل
املجمر ،،أي ان علمه (عليه السالم) مل
يكن وليد صدفة أو طفرة بل هو نتيجة
لعمل دؤوب من كال الطرفني املعلم
لدين؟
علم نّ
واملتعلم وليس ان علمه ٌ
أو اً
ال :جاء يف كتاب االمامة والتبرصة
ص 64لوالد ال��ص��دوق وه��و عيل بن
بابويه القمي عن االمام موسى بن جعفر
الكاظم (عليه السالم) انه ق��ال :اسم
جدي اب جعفر (عليه السالم) يف التوراة
:باقر  .وروى مثل هذا احلديث يف كتاب
اكامل الدين للشيخ الصدوق ويف كتاب
كفاية االث��ر للخزاز فالظاهر من هذه

الرواية ان لقب االمام حممد الباقر (عليه انك ستبقى حتى تلقى ولدي حممد بن
السالم) ك��ان موجودا ومشهورا قبل عيل بن احلسني بن اب طالب املعروف يف
وجوده الظاهري ومل يلقبه النبي ( صىل التوراة بالباقر .
اهلل عليه واله) بل لقبه اهلل تعاىل وذكره
يف التوراة وال يتعارض هذا مع ما ورد ثاني اًا :نحن نعتقد بان علوم االئمة بعضها
يف كالم النبي (صىل اهلل عليه واله) قال لدين وبعضها متلقى من االم��ام الذي
جلابر بن عبد اهلل االن��ص��اري  :اسمه قبله ,وبعضها تظهر يف عمود من نور قائم
اسمي وانه يبقر العلم بقرا .....فقول بني يديه.
النبي اخبار عن اسم الباقر عند اهلل تعاىل وهكذا هم (عليهم السالم) مسددون
ويف االدي��ان السابقة قال وال��د الشيخ بروح القدس الذي هو مأمور من قبل
البهائي  :ومل ينكر تلقيبه بباقر العلم اهلل تعاىل بالتاييد هلم (عليهم السالم)
منكر بل اعرتفوا بانه وقع موقعه وحل وهناك رواي���ات عديدة تنص عىل ان
حمله  .وقال االمام زين العابدين (عليه علوم االئمة ليست بالتعليم والتعلم بل
السالم) ابني حممد اسمه يف التوراة الباقر علومهم من جانب اهلل تعاىل .
يبقر العلم .
فاالمام ابو جعفر الباقر (عليه السالم) ما
وق��د تصفحنا مرشعة البحار للشيخ تتلمذ عىل يد احد من الصحابة او التابعني
آصف حمسني فلم نجد ما ذكرت بانه بل بالعكس التابعون ومنهم الصحاب
خلص اىل ع��دم صحة تسمية االم��ام اجلليل جابر بن عبد اهلل االنصاري قد
بالباقر من قبل النبي (ص��ىل اهلل عليه تتلمذ عىل يديه (عليه ال��س��الم) .وان
واله) مع ان الشيخ حمسني نفسه يقول يف االمام الباقر (عليه السالم) قد سافر اىل
الباب الثالث ما سوى الرواية االوىل من الكوفة ايضا كام ذكر يف ورود زيارة امني
الروايات غري معتربة سندا ) وقد جاء يف اهلل املعروفة فقد روى االمام الباقر (عليه
هذه الرواية االوىل عن االمام الصادق السالم) انه زار مع ابيه قرب جده امري
عليه السالم ان رسول اهلل قال ذات يوم املؤمنني (عليه السالم).
جلابر بن عبد اهلل االنصاري  :يا جابر

استفتاءات شرعية

المساجد
ال��س��ؤال :ه��ل تنطبق األح��ك��ام عىل
احلسينية كام تنطبق عىل املساجد ؟
اجل����واب :ك�� نّ
ال  ،ب��ل خيتص املسجد
بأحكام مثل عدم جواز املكث فيه عىل
ُ
اجلنب واحلائض والنفساء وعدم جواز
تنجيسه وتضاعف االجر عىل الصالة
يعم احلسينية  ،نعم
فيه وغري ذلك مما ال نّ
يشرتكان يف جريان أحكام الوقف عليهام
مفصل يف الرسالة الفتوائية .
كام هو نّ
السؤال :هل جيوز استخدام ماء املسجد
يف اغراض غري الوضوء مثل غسل اليد؟
اجل��واب :الجيوز إال مع جريان العادة
بذلك لكل من يريد مع عدم منع احد
فان ذلك يكشف عن عموم االذن.
ال��س��ؤال :ان��ا ويل ع��ىل مسجد وفيه
مكيفات صاحلة وابواب وجائني متربع
بمكيفات احسن وابواب احسن وانفع
وم نّلكها للمسجد فهل جيوز للويل تبديل
االب��واب واملكيفات باالحسن ؟ ام يف
املسالة تفصيل؟
اجل���واب :إذا كانت ملك اًا للمسجد

م��ن غ��ريه��م ،املساجد ودور العبادة
االسالمية ؟
اجلواب :ال جيوز عىل األحوط دخوهلم
يف املساجد  ،وأما دخوهلم يف دور العبادة
وغريها فال بأس به.

ف��األم��ر للويل ال��رشع��ي بعمل م��ا فيه
مصلحة املسجد  ،وإذا كانت وقف اًا فإن
استغنى عنها متام اًا جاز نقله إىل مسجد
باملرة
ٍ آخر فإن مل يكن أو استغنى عنه نّ
دفع للحسينية وإال ُصفت يف املصالح
العامة  ،وإذا مل يمكن االنتفاع هبا إ نّ
ال
ببيعها وكانت بحيث لو بقيت عىل حاهلا السؤال :ما هو حكم من دخلت املسجد
وصف ثمنها يف ونسيت انا حائض وبعد ذلك تذكرت
ضاعت وتلفت بيعت ُ
وخرجت من املسجد؟
املسجد .
اجلواب :ال يشء عليها.
السؤال :ما رأي سامحتكم يف بناء منائر
للمسجد أو تعليتها؟ وع��ىل فرض السؤال :يوجد اثاث قديمة والبعض
الكراهة كام هو املشهور فلو طرأ عنوان منها مستهلك يف مسجد هل جيوز لنا
آخ��ر كرتويج الدين وإع��الن املذهب بيع ه��ذا االث���اث ورشاء بثمنه اث��اث
وبيان كون املسجد لطائفة خاصة ونحو ج��دي��د ،حيث الت��وج��د لدينا نفقات
ذل��ك فهل ترتفع الكراهة أو تصبح تغطي احتياج املسجد؟
اجل��واب :اذا امكن االستفادة منه يف
راجحة عند مزامحة العنوان اآلخر؟
اجل���واب :يظهر من بعض ال��رواي��ات نفس املسجد او يف مسجد اخ��ر او
النهي عن تعلية املنارة عن سطح املسجد حسينية اخ��رى او يف املصالح العامة
لزم ذلك واما اذا كان بحيث اليرتتب
ولكنها غري نقية السند.
عىل ابقائه إال الضياع والتلف جاز البيع
ال��س��ؤال :ه��ل جي��وز دخ��ول أصحاب وصف الثمن يف نفس املسجد.
الكتابيني والكفار
الديانات السابقة من
نّ

ُ
جامعة
وارث االنبياء
ّ
تنظم برنامجًا لطلبتها
يتضمن
ّ

زيارة االضرحة المقدسة والمؤسسات االنسانية
األحرار /ضياء األسدي  -تصوير  /محمد القرعاوي

ُ
جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة  ،برنامجًا اسبوعيا مقترحًا
نظمت
ْ
من قبل طلبة الجامعة يتضمن زيارة العتبات المقدسة والمؤسسات االنسانية يشمل
جميع الكليات التابعة لها ..كان أوله لطلبة كلية االدارة واالقتصاد حيث تشرفوا بزيارة العتبة
الحسينية المقدسة والتبرك بمضيف اإلمام الحسين (عليه السالم) ويأتي الهدف من هذا
البرنامج غرس القيم والمبادئ الحقة التي يعتمدون عليها في وضع منهاجهم األكاديمي،
وألنهم جيل سيعتمد عليهم في بناء المستقبل القادم.
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الدكتورصفاء السعيدي

ه��ذا وشمل الربنامج
ل���ق���ا اًء ب��ال��س��ي��د اف��ض��ل
الشامي ،رئيس قسم التعليم
ال��ع��ايل ال��ت��اب��ع للعتبة احلسينية
املقدسة يف قاعة سيد االوصياء داخل
وجه
الصحن احلسيني الرشيف الذي نّ
مجوع الطلبة والطالبات عرب حمارضة
توعوية حول أمهية املبادئ والقيم العليا
لطلبة اجلامعات ألنم نخبة املستقبل
الذين ُيعتمد عليهم الحقا ،مؤكد اًا
عىل خصوصية اهلوية العراقية وحاجة
االنسان الواعي هلا يف ظل الظروف
الراهنة التي تعيشها البالد.
حتقيق االه���داف جي��ب ان يكون عرب
الوسائل الصحيحة
وب���ني «ال��ش��ام��ي» ،ان ال��وص��ول اىل
االهداف يقوده نظريتان االوىل صحيحة
واألخ���رى خاطئة .فالنظرية االوىل:
حيكمها مبدأ (الغاية ت� نّ�ربر الوسيلة)
واغلب العامل يعمل بموجبها ،وهذه
النظرية البعض يعمل هبا حتى وان
كانت الوسيلة هي الوصول عن طريق
القتل او السلب او التفجريات او غريها،
وبعض الناس يعمل هبا بقصد او بدون
قصد ،فهو نّ
يفكر بالغاية ولكن الوسيلة
تكون صحيحة ،مثال اً شخص يريد ان

ينجح يف االمتحان ،فرتاه نّ
يغش مثال اً او
يستخدم وسيلة اخرى ،فأنت وصلت
اىل اهلدف ولكن الوسيلة غري صحيحة،
وهبذا انت عملت بنظرية (الغاية تربر
الوسيلة) ،وهذا املبدأ فيه مشاكل كثرية
طه يف
يشوه صورة االخرين و ُيس نّق ُ
وقد نّ
االخر ،فالوصول اىل االهداف جيب ان
يكون عرب وسائل صحيحة» .موضحا،
ان املفهوم ال���ذي جي��ب ان نعمل به
كمسلمني (شيعة) بالنظرية ،واملفهوم
الثاين أن مذهب اهل البيت (عليهم
السالم) ال يمثنّله اشخاص ،وإنام متثله
العقيدة واملفاهيم الصحيحة ،الطريق
طاع
اآلخ��ر واملفهوم اآلخ��ر هو (ال ُي ُ
اهلل من حيث ُيعىص) يعني مثال اً أين
اريد ان ُا نّ
صيل فآيت اىل مكان مغصوب
و ُا نّ
صيل ،ولذلك قد تسمعون بأن بعض
املقاتلني يف جبهات القتال وهم يقاتلون
(داع���ش) ك��ان��وا يضطرون للدخول
لبيت احد الناس ،فكانوا يرتكون رقم
موبايلهم يف البيت لكي يتصلوا هبم
فيام بعد لالستئذان من اصحاب البيت،
ولذلك هذا املبدأ ال ُيطاع اهلل من ُ
حيث
نضعه يف بالنا مجيع اًا».
ُيعىص
ُ
سباقة بالتواصل
العتبة احلسينية املقدسة نّ
الثقايف واالجتامعي

يف سياق متصل قال الدكتور (صفاء
السعيدي) االستاذ يف جامعة وارث
االن��ب��ي��اء :ليس بالغريب ع��ىل العتبة
احلسينية املقدسة تنظيم مثل هكذا برامج
سباقة بالتواصل
وهي دائ � اًام ما تكون نّ
الثقايف واالجتامعي مع اوالدها الطلبة يف
جامعتي وارث االنبياء والزهراء(عليهام
السالم) التابعتني لقسم التعليم العايل
وه��ذا التواصل وال��زي��ارات ج��اءا عن
طريق مقرتح من طلبة املرحلة االوىل
للعام اجلاري هو تنظيم برنامج يتضمن
زي���ارة العتبات امل��ق��دس��ة ،م��ؤك��دا ان
الربنامج سيشهد يف االسابيع املقبلة
زي���ارة دار املسنني واألي��ت��ام وم��رىض
الرسطان وهو سيشمل مجيع الكليات
يف كال اجلامعتني ولن يقترص عىل كلية
دون اخرى.
من جهته حتدنّ ث الطالب (وسام عامد)
ممثل الطلبة يف كلية االدارة واالقتصاد
بقسم املحاسبة ،قائ اً
ال :إن «الزيارات
والنشاطات اجلامعية هي مهمة جد اًا
للجميع ألنا ختلق جوا انسانيا للطلبة،
اضافة اىل الطلبة ستنقل صورة انسانية
للعامل لتؤكد ان طلبة جامعة وارث
االنبياء ليس جمتمعا دينيا بل إنساني اًا
وعلمي اًا أيض اًا».
Ahrarweekly
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بعد تأهيله وفق التصاميم اإلسالمية الحديثة..

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح
(سوق الحسين العصري)
األح���رار /قاسم عبد ال��ه��ادي  -تصوير /خضير فضالة

قبل أكثر من عامين ،أطلقت العتبة الحسينية المقدسة مبادرة تأهيل األسواق التراثية
والقديمة القريبة من الحرمين الشريفين لإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما
السالم) ..سعيًا منها إلظهار المدينة بالصور التي تليق بمكانتها وكرامة زائريها ،وحفاظًا عليها
كونها ّ
تمثل قيمة تاريخية وتراثية للمدينة ،إلى جانب ِق ِ
دم بنائها واحتياجها دائمًا للتجديد واإلدامة
ّ
وللمتبضعين.
وتوفير كافة سبل الحماية والسالمة ألصحاب المحال التجارية
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احلاج ح�شن ر�شيد
وخ��الل األسبوع امل��ايض ،افتتح األمني
ال��ع��ام للعتبة امل��ق��دس��ة ال��س��ي��د جعفر
املوسوي ،السوق اخلامس من األسواق
املؤهلة ،وهو (سوق احلسني العرصي)
الكائن بالقرب من الصحن احلسيني
املقدس من جهة باب الكرامة ،والذي
يعود تأسيسه إىل حقبة احلكم امللكي يف
العراق وحتديد اًا يف سنة ( ،)1935وقد
شهد حفل االفتتاح حضور اًا شعبي اًا كبري اًا
متم نّث اً
ال بعدد من مسؤويل العتبة املقدسة،

الذين أعربوا
وكسبة السوق واملواطنني،
َ
عن سعادهتم للخدمات اجلليلة التي
تقدمها العتبة احلسينية املقدسة إلظهار
يرس
امل��دي��ن��ة امل��ق��دنّ س��ة بالشكل ال���ذي نّ
الناظرين وبام يتناسب مع قدسيتها.
ويف هذا السياق حتدّ ث عضو جملس إدارة
العتبة احلسينية املقدسة احلاج حسن رشيد
قائ ً
ال :ان «من ضمن األعامل التي تقوم هبا
العتبة املقدسة هو تطوير وتأهيل األسواق
القريبة من الصحن الرشيف وإحياؤها؛

كونا أسواقا تراثية ومتتد اىل عمق تارخيي
ك��ب��ري ،ل��ذل��ك نّ
رك���زت العتبة احلسينية
إهتاممها لتطوير هذه األسواق وبذل كل
اجلهود املادية والفنية إلحيائها وإظهارها
باملظهر الذي يليق بمدينتنا املقدسة».
وأض��اف قائ اً
ال :ان «أحد هذه األسواق
التي أع��ادت العتبة احلسينية املقدسة
تأهيلها هو (س��وق احلسني العرصي)،
الذي ُيعدُّ من األس��واق الرتاثية الكبرية
والقديمة جد اًا
Ahrarweekly
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وكان ايض اًا مركز اًا إلحياء أفراح وأتراح
أهل البيت (عليهم السالم) ،باإلضافة
اىل كونه سوق اًا جتاري اًا قريب اًا من العتبتني
املقدستني ،ومعروفا ألهل املدينة» ،مشري اًا
إىل أن «مبادرة إحياء األس��واق وإدامتها
هلا أثر اقتصادي وبصمة تضاف اىل مجالية
املنطقة ومجالية مدينة كربالء املقدسة
بشكل عام ويو نّفر مساحة للزائر لرشاء
والتسوق».
املواد
نّ
فيام حتـــدّ ث املـــرف عــى تأهيل سوق
احلسني العرصي ،املهندس كــرار جواد
حسني قــائ ـ ً
ال« :ت��م إع���ادة تأهيل سوق
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احلسني العرصي الكائن قرب الصحن
احلسيني املقدس من جهة باب الكرامة
بتصميم وخمططات هندسية تالئم الرتاث
االسالمي ملدينة كربالء املقدسة ،وتم
اعداد هذه التصاميم من قبل قسم رعاية
ومحاية الصحن اخلارجي ومداخله ،وان
العمل كان بالتعاون مع كسبة السوق من
أصحاب املحال».
وأكمل حديثه ،أن «العمل بتأهيل السوق
شمل ع��دة أم��ور منها تسقيفه بمساحة
مصممة وفق
( 350مرتا مربعا) بمسقفات نّ
تصاميم هندسية حديثة ورصينة وكذلك،

إعادة تأهيل البنى التحتية له بصورة تامة
من ناحية املجاري ومياه الرشب وكذلك
منظومة إيصال وق��ود الكاز اىل الفنادق
املتواجدة فيه او بالقرب منه ،وإضافة
عدة منظومات له ومنها منظومة التربيد
املركزي والتي تعد الفريدة واألوىل من
�ت مراعاة
نوعها يف ال��ع��راق وكذلك مت� نّ
رشوط السالمة املهنية وال��دف��اع امل��دين،
فض اً
ال عن منظومة الدفاع املدين بواقع ثامن
كابينات ملواجهة اي خطر طارئ (ال سمح
اهلل) ،مع إكساء األرضية بامدة املرمر التي
تم رشاؤها من مناشئ رصينة ،بام يف ذلك

تغليف جدران السوق بأرشطة حديثة
ذات شكل معامري إسالمي».
ويبني حسني أن «فكرة إع��ادة تأهيل
نّ
األس�����واق تنطلق م��ن م��ب��دأ إظ��ه��ار
حمافظة كربالء باملظهر الالئق وبأهبى
ص��ورة ممكنة تليق بقدسيتها وجتلب
نظر الوافدين سواء من داخل العراق
وخ���ارج���ه» ،م� نّ
�وض��ح � اًا أن «خططهم
تتضمن إع��ادة تأهيل مجيع
املستقبلية
نّ
أسواق املدينة القديمة».
��رب ع��دد كبري م��ن املواطنني
ك��ام وأع� َ
عن سعادهتم للخدمات التي تقدمها

االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
ومنها إع��ادة تأهيل األس��واق القديمة
امل��ج��اورة للصحن احلسيني املقدس
وإضفاء املسحة اجلاملية عليها ،حيث
حت��دث امل��واط��ن احل��اج عباس الكلش
الذي ينتمي لرابطة فنادق كربالء ،عن
أمهية هذه املبادرة ،مبتدئ اًا كالمه بحديث
رشي��ف للنبي األك��رم (ص��ىل اهلل عليه
حبيب اهلل) ،مبين اًا أن
وآله)( :الكاسب
ُ
«األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
أقدمت عىل مبادرة مجيلة وطيبة متمثلة
بتطوير سوق احلسني األثري التارخيي

الرتاثي الذي يعد َمعل اًام من معامل كربالء
املقدسة».
وأض��اف أن «هذا العمل يضفي مجالية
للمدينة و ُي��ع��ط��ي زمخ��� اًا أك��رب للعمل
ودخ��ول الزائرين له بشكل مستمر»،
مشري اًا إىل ان «العمل يف هذا املكان يكمل
معامل كربالء ،ونتمنى ان يتم اكامل باقي
الفروع واألس��واق القديمة التي تعطي
مج��ا اً
ال للمحافظة التي تستقبل املاليني
من الزائرين بشكل مستمر ،وسط فرحة
وم��ب��ارك��ة الكسبة وأص��ح��اب املحال
التجارية».
Ahrarweekly
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التح ّرش الجنسي «الغريب عن مجتمعنا» على طاولة البحث..

مركز اإلرشاد األسري
يناقش أسباب الظاهرة ومعالجتها

األحرار /حسنين الزكروطي – تصوير /صالح السباح

ما هو مفهوم التحرش
الجنسي؟ وما هي أسبابه؟ ومن
هم األشخاص الذين يتعرضون
للتحرش؟ ،فضالً عن اآلثار النفسية
والجسدية التي يمكن أن ُتصيب
الشخص المتحرش والشخص
الذي يتعرض للتحرش؟ ،وهل
هناك اجراءات وقائية للحد من
هذه الظاهرة؟ ،وغيرها من
االستفهامات التي ُطرحت على
مركز اإلرشادي األسري في
العتبة الحسينية المقدسة من
قبل العوائل الكربالئية وحتى
من غير الكربالئية على أمل
للحد من
إيجاد الحلول المناسبة ّ
هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم
بالسنوات االخيرة ،لتأتي االجابة
من قبل المركز االرشادي خالل
ندوة تثقيفية وتوعوية أقامها في
ِ
مقره الكائن في منطقة الجمعية
بمحافظة كربالء المقدسة،
وشهدت مشاركة ثلة من األساتذة
المختصين ومراكز تنموية
وإرشادية في المحافظة ،إضافة
الى العوائل التي طرحت الفكرة.
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المركز أخذ على عاتقه إقامة الندوات التوعوية للعوائل وبيان
الدكتورة رجاء ياسين

اسباب حدوث هذه الظاهرة وغيرها وكيفية معالجتها

جملة (األح��رار) حرصت عىل حضور
الندوة وأجرت عدنّ ة لقاءات كان أوهلا
مع األستاذة الدكتورة رجاء ياسني عبد
اهلل ،إستشارية يف مركز االرشاد االرسي
والتي قالت« :بتوجيه من سامحة املتويل
ال��رشع��ي للعتبة احلسينية املقدسة
ومبادرة مركز اإلرشاد اإلرسي جاءت
هذه املبادرة التثقيفية والتوعوية املهمة
واملتمثلة بإقامة ن��دوة خاصة بظاهرة
التحرش اجلنيس ،والتي تعدنّ إحدى

أخطر الظواهر االجتامعية التي بدأت
تظهر وتتفاقم يف السنوات األخرية».
وأضافت أن «مراجعة العوائل الكريمة
اىل املركز بشكل مستمر ،ومطالبتهم
برضورة اكتشاف أسباب الظاهرة واحلد
منها ،فقد أخذ عىل عاتقه اقامة الندوات
التوعوية للعوائل وبيان اسباب حدوث
هذه الظاهرة وغريها وكيفية معاجلتها».
وتابعت حديثها أن «ه��ذه الندوة هلا
متس العائلة
خصوصية عالية؛ كونا نّ

العراقية بمختلف أطيافها ،وبإعتبار
يمس الطفل
التحرش يمكن أن
ان
نّ
نّ
واملراهق وامل��رأة ،وقد تناولنا يف هذه
ال��ن��دوة أس��ب��اب ومسببات التحرش
وأنواعه ،ومن هم األشخاص
اجلنيس،
ُ
الذين يتعرضون للتحرش؟ ،إضافة إىل
اآلث��ار النفسية واجلسدية التي تصيب
الشخص املتحرش والشخص الذي
يتعرض للتحرش؟ ،واخ���ري اًا كيفية
الوقاية من هذه الظاهرة».
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االستشارية زينب الحربي

وأردفت« :من خالل دراستنا املستمرة
للظواهر الالأخالقية املخالفة للتعاليم
اإلسالمية ،نجد أن الكثري من هذه
الظواهر ج��اءت نتيجة االستخدام
غري الصحيح لألجهزة االلكرتونية يف
نّ
ظل التطور الكبري يف عامل التكنولوجيا

وكثرة مواقع التواصل االجتامعية،
إض��اف��ة اىل ضعف املتابعة األرسي��ة
لألبناء (احلرية املبالغة هبا) ،وضعف
الوعي الديني والثقايف ،أدى اىل تفاقم
هذه الظاهرة ،كذلك االضطرابات
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النفسية او السلوكية التي تصيب
االن��س��ان ممكن ان تكون اح��د تلك
االسباب».
فيام كان اللقاء الثاين مع االستشارية
زينب احلرب من مركز االرشاد االرسي
والتي قالت« :بي نّنا يف ندوة التحرش
اجل��ن��يس أس��ب��اب وم��س��ب��ب��ات تفاقم
الظاهرة يف املجتمعات اإلسالمية،
كذلك أن��واع التحرش واملتمثلة يف
التحرش اللفظي واملرئي وااللكرتوين
عرب مواقع التواصل االجتامعي وايضا

متعنا
التحرش اجلسدي وغريها ،واذا نّ
يف سبب تفاقم هذه الظاهرة نجد أن
أهم األسباب تتمثل يف ضعف
إحدى نّ
الواعز الثقايف والديني لدى املتحرش
إضافة اىل غياب الرقابة من قبل األرسة
يف ظ��ل التطور اإلل��ك��رتوين الكبري،
حيث سيتو نّلد لدى االنسان وخصوص اًا
يف مرحلة املراهقة (والتي تعدنّ أخطر
مرحلة يمر هبا األنسان)
سلوك سلبي أو غري أخالقي
من جانبها بي نّنت إحدى احل��ارضات،

والء جمال

وه��ي والء مج��ال من مركز الرافدين
للتنمية البرشية قائلة :ان «ظاهرة
التحرش ولألسف الشديد بدأت تظهر
بشكل كبري يف املجتمعات اإلسالمية،
ولعل االسباب كثرية منها ما يتعلق
بالتواصل االجتامعي واالستخدام
اخل��اط��ئ هل��ا ومنها م��ا يتعلق بضعف
الثقافة ال��ع��ام��ة ل��دى بعض األف���راد
وخصوص اًا املراهقني منهم كذلك غياب
الرقابة االرسية لألبناء خصوص اًا يف ظل

وج��ود بعض القنوات االجنبية التي
ختاطب فئة الشباب من كال اجلنسني
عرب الربامج التلفزيونية واملسلسالت
واألفالم التي ختالف املبادئ االسالمية
وحتى اإلنسانية ،وبالتايل تكون آثار
هذه األفكار سلبية لدى املراهقني؛ وهو
ما أ نّدى إىل تفاقم هذه الظاهرة بشكل
أكثر يف السنوات األخرية».
وأكملت حديثها« ،شكر كبري للعتبة
احلسينية امل��ق��دس��ة وم��رك��ز اإلرش���اد

االرسي ال��ذي يسعى بشتى الوسائل
والطرائق إىل إجياد احللول املناسبة للحد
من هذه املشاكل التي كام أسلفنا سابقا
تأيت نتيجة غياب الدور الرقاب لألرسة
أو ضعف الوعي الديني والثقايف»،
معرب اًة عن أملها «بمتابعة هكذا نشاطات
من التي يقيمها مركز اإلرشاد األرسي
ومجيع املراكز اإلرشادية والتوعوية؛
ملا هلا من أدوار مهمة يف حماربة الفكر
املتوجه ألبنائنا وبناتنا».
اإلجنبي
نّ
Ahrarweekly
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األدبية

تجسد فيها
معنى البطولة قد
ّ
بمناسبة وفاة العقيلة زينب عليها السالم

��������د ث���������������وب الأ��������������ش�������������ى ول������ت������ع������ت������لِ
ف���������ل���������رت� ِ
اآه�������������ات�������������ن�������������ا ودم�������������وع�������������ن�������������ا جن�������ري�������ه�������ا
ف��������ودي��������ع��������ة ال�������������زه�������������راء ب�������ع�������د �����ش����ج����ون����ه����ا
م����������ات����������ت ب�������������اأر��������������ض ذك�����������ره�����������ا ي��������وؤذي��������ه��������ا
م������ه�������������ش������وم������ة رح����������ل����������ت ع������ق������ي������ل������ة ح������ي������در
ع������������ن ه����������������ذه ال���������دن���������ي���������ا اإىل ب�������اري�������ه�������ا
رح���������ل���������ت وخ�������� ّل��������ف��������ت ال��������ق��������ل��������وب ل�����ف�����ق�����ده�����ا
ح�����������������رى واأع��������������������������ن ��������ش�������ي�������ع�������ة ت�����ب�����ك�����ي�����ه�����ا
ل������ه������ف������ي ع�����ل�����ي�����ه�����ا م����������ا راأت م����������ن ده�������ره�������ا
اإل �����������ش����������ه����������ام ن��������������وائ��������������ب ت������رم������ي������ه������ا
ق����������د واج����������ه����������ت حم����������ن ال�����������زم�����������ان ب���������ش����ره����ا
ف�������ه�������ي ال���������ت���������ي ورث�����������������ت خ���������������ش�������ال اأب������ي������ه������ا
ه������������ي ق��������������������دوة ل��������ل��������م��������وؤم��������ن��������ات ك�������اأم�������ه�������ا
ه�����������ي ث������������������ورة ��������ش�������د ال�����������ع�����������دى ك������اأخ������ي������ه������ا
�������ش������ه������دت ل������ه������ا اأر������������������ض ال�������ط�������ف�������وف ب�����اأن�����ه�����ا
م������ع������ن������ى ال�������ب�������ط�������ول�������ة ق����������د جت��������� ّ������ش�������د ف����ي����ه����ا
وال�����������������ش��������ام ت�����������ش�����ه�����د اأن زي��������ن��������ب �����ش����رخ����ة
ك������������ل ال���������ط���������غ���������اة ��������ش�������م�������اع�������ه�������ا ي�������ردي�������ه�������ا
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زينب
هي
ُ

ح�����ي�����در ع����اش����ور

زينب
لو كانوا يعرفون
َ
�شيدي ،قد ملكت زينب ...مفاتيح اجلنان واأ�شرار قوتك ،يا �شر
ال�شر ،يا قوامي�ض الإن�شانية  ،اآه لو كانوا يعرفون زينب ،هي عناوين
اخللود مل ي�شل اليها اي بليغ بال�شفاه ول �شليع يف املفردات ،انك
امراأة تتوهجن يف اأفكار عارفيك على مر الزمان ،ت�شحبينهم نحوك،
ب�شوت �شرك و�شر خلودك وفي�ض علومك ،وتتج ّلن يف عطائك
كرامات ل حدود لها ،م�شروطة بالبكاء على �شيد �شباب الكوان ،
فتحت�شدين مع كل زينبية اأعلنت العزاء على �شهيد كربالء ،واذا ما
ا�شاءت العيون والقلوب جاء نداوؤك هم�شا  :ايها املخل�شون ا�شمع
هديل �شنواتكم وانك�شار قلوبكم..حقا انكم ت�شكنون يف الزمن نف�شه
ايامكم الدامية ،اليوم كما هي ايام الم�ض...الن ل ينق�شكم غري
ال�شر بقليل من ال�شنن..
 �شيدتي العظيمة يا �شر اهلل يف ال�شموات والأر���ض  :اأي��ة رايةاأحملها كي اأرقى اليك ،واأ�شجل على تراب مقاماتك العالية اعرتافا
متبوعا بالولء واأختم تبعيتي بدمع العن  ،وام�شح كل اأحالمي  ،عند
تراب جدثك  ،متاأمال ان ا�شمعك ّ
ترتنن واأنت فمي ،تومئن يل ان
اأ�شغي بقلبي لندائك  ،دون اأن اأ�شاأل او اأجيب ...ا�شمعك ايتها البتول
املنفية ُمدنا  ،واأنت اأ�شوات �شاهدة على �شهيد الطف ودمه امل�شفوح
على ار�ض املقد�شات  ،تهوي اليك القلوب املفجوعة بفلذات اأكبادها
والعقول الباحثة عن اهلل والقلوب املجزوعة بجزعك  ،واأج�شاد
خائفة ان مت�شها النار بيوم ل ريب فيه  ،واأنت مفاتيح اجلنان ..
يا جبل ال�شر وعنوان العقلين  :تعرفن اأنهم يخافون نطق ا�شمك،
عاجزون بالتو�شل اليك اإل ان يعرفوا حق املعرفة فلذة كبدك الذي
مزقته ال�شيوف ،مركون اىل القبول او الرف�ض م�شروط بلعن اولئك
الذين متطوا لذبح خري الب�شر ومل ي�شمعوا ا�شتنجادك ونحيب قلبك
املثكول..
�شيدتي العظيمة يا جبل ال�شر �شيبقى ي�شجل القلم على �شطور
الزمان ماآثرك ،ومن بحر كراماتك اأ�شطورة العظمة وملحمة الإباء،
ويبحث عن عمق �شرك بن موجات الدموع ،وخفايا ال�شلوع ،وغور
الأحزان ووجع القلب ..
�شيدتي ايتها ال�شاخمة يف جمد خلودها بداأت اأح�شي اأيامي فيطول
افرق
الطريق اليك ،ومي�شي الوقت ياأكل وقتي ،مل اعد بو�شعي اأن ّ
بن اللحظة الآتية والتي م�شت ،لذا داهمتني فكرة التخ ّلي عن
الوقت ،فتعلمت من وحي �شوتك ور�شالتك الزينبية العا�شورائية:
ان احلياة واملوت كليهما يف قوة الل�شان ،وان الناجن فقط من مت�شكوا
بحبلك املتن ،منهم من نال هديته ،ومنهم من ينتظر.
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ال��ع��ب��اسُ ف��ي ذاك����رة ال��م��اء

خ��ل��ي��ل ال����ح����اج ف��ي��ص��ل

�����راح ف������ب������ع������رتْ خ����ي� ُ
َ َّ
���ل
مل اجل����������������������������� َ

ون���������������وى ف�����������ش����� ّل�����ى خ�����ل�����ف�����ه ال�����ن�����خ� ُ
����ل

ٌ
ظ�����������������������������������ام���ئ اأن������ف������ا�� ُ�����ش������ه ق���ب���ل
ه�������و

ب���ال���ع���������������������������������������ط���ر ي����ب����ت����لُّ
ول������ه������ات������ه
ِ

���م
ُم����ب����ت������ ِ���ش� ٌ

�������ب رغ������������م ال���������دم���������ا ي���ح���ل���و
وخم���������� َّ�������ش� ٌ

�����ر ب����ط���� ًال
ن������ح������ َو امل����ن���� َّي������������������������������� ِ
���ة �������ش������ائ� ٌ

���ده����ا ي��ت��ل��و
وح�������ش���ا ُم���������������������������ه���ا ل����ن���������ش���������ي� ِ

ج������������اء م��������ن اأق�������������ش������ى ط����ف����ول���� ِت����ه
ق��������د
َ

����خ يف ال����ع��������������ل����ى ي����دل����و
وب��������دل�������� ِو ������ش�����ي� ٍ

�������ر ِه ق��������د ������ش�����������������ا َغ م�����ع�����ج�����ز ًة
وب��������ن��������ح� ِ

َ
َ
أر�������������������ض ل�����������ن ت���خ���ل���و
ت����ن����ب����ي����ك اأن ال

ت����ن����ب����ي����ك اأن امل������������������������������� َ
َ
���وت م���ن���ي���ت���هُ

أه�����ل�����������ه ال����ق����ت� ُ
���ل
وب���������������������������������������اأنَّ ع������������اد َة ا
ِ

وم����ق� ّ
���ع
���ط������������������������������� ُ
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أوداج
ال ِ

خ������������������������اط������������������������رة

ُ
أح���ج���ي���ة ال�����روح
أم��������ي��������رة س���ع���ي���د

الكتابة كالع�شق  ..فعل مغمو�ض باللذة والده�شة والإبداع،
ولأن الأمل كانحدارات اجلبال ...
يبداأ من الذروة؛ يجب اأن اأكتب.
للروح اأحجبة  ...والب�شرية اأهم من الب�شر ..
ومن ذا الذي حقا يرى؟!
ل ي�شاعدنا �شيء على الروؤية� ،شوى وم�شات النور،
هناك وم�شة تراها  ...فرتى على اإثرها حياة،
وهناك وم�شة تراها فرتى على اإثرها غيبا،
وهناك وم�شة ت ّود لو ل تدوم،
وهناك وم�شة تخفيها بكفيك وتتمنى لو تدوم،
وم�شات بحياتي ..
هي تلك التي هتكت �شرت احلجب بيني و بن الروح.
للروح اأحجبة عدة من�شدلة اأمامنا  ..كاأثواب بي�شاء،
احلجاب غاللة للبع�ض  ..واأبواب مو�شدة للبع�ض الآخر،
ّ
يتخطى ..
وبن النقي�شن درجات ،وهذا الذي
ي�شتطيع اأن ي�شت�شعر كفيه ليزيح احلجاب...
هذا هو من يحاول جاهدا اأن يرى.
اإنني اأرى ..ل بب�شري الذي وهبت ..
ولكن بب�شريتي التي ل اأملك،
اإنني اأرى  ..اأرى الآن اأكر من ذي قبل،
واأعرف اأخريا اإجابات كثري من اأ�شئلة �شغلتني.
املعرفة هي تلك اللعنة التي ت�شيب الغافل،
كتبت هذا يوما ما  ...واأ�شدقه كل يوم اأكر من ذي قبل،
لكن املعرفة  ..نعمة للعارف.
فقط هذا اجلاهل هو الذي يتاأذى كاملغم�شة عيناه طوي ًال...
ليفتحهما فجاأة على توهج قر�ض ال�شم�ض قد ي��عمى!.
Ahrarweekly

23

الشرطة النهرية في كربالء..
متعددة
أدوار كبيرة ومهام
ّ
مهمتهم إنقاذ الغرقى
جنود خلف الكواليس
ّ
ّ
المسطحات المائية وردع المخالفين
وحماية
األحرار /قاسم عبد الهادي  -تصوير /حسن خليفة

ّ
يتطلب جهدًا كبيرًا من قبل الجهات
لجة المياه ،مما
األخطار والحوادث ذاتها على اليابسة أو داخل ّ

بمهمة
فكان أن اضطلعت (الشرطة النهرية)
الرسمية المعنية بتوفير األمن واألجواء اآلمنة للناس،
َ
ّ
بعيدة عن حركة الناس إال ّأنها قريبة من الشواطئ النهرية والبحيرات وجداول المياه ،إلسعاف
أمام من يستغل هذه األمكنة
سد الطريق
َ
الغرقى ورصد المخالفات غير القانونية ،فضالً عن ّ
لتنفيذ أعمال إجرامية وإرهابية.
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السواح
نعمل على تثقيف
ّ
الذين يرتادون بكثرة األنهر
والمناطق المائية ،وإبعاد
الشباب عن السباحة
باألماكن العميقة
العميد نبيل خليل إبراهيم

وتنقسم (الرشطة النهرية) اىل عدة نقاط
متابعة سواء يف اليابسة او االنار فض اً
ال
عن مراصدها املنترشة يف طريق كربالء
� الرزازة التي تقع باجلانب الغرب منها
بالقرب من حمافظة االنبار ،إىل جانب
تدريب املنتسبني عىل قيادة ال��زوارق
النهرية وكذلك محاية املسطحات املائية
من خالل املراقبة الشديدة واملنترشة لي اً
ال
ون��ار اًا وبينها (بحرية ال��رزازة) واسعة
املساحة والقريبة من املناطق الساخنة
شهدت فيام مىض أعامال إرهابية
التي
ْ
لداعش وأخواهتا.
وال ش��ك أن للرشطة النهرية دور اًا
وفعا اً
متضمن اًا اجلانب االنساين
ال،
كبري اًا نّ
نّ
وعمليات إنقاذ الغرقى من خالل مفرزة
الغواصني التابعة هلا بام يف ذلك انتشال
اجلثث يف حال عدم القدرة عىل انقاذها
وكذلك احلد من ظاهرة الصيد اجلائر
لألسامك للفرتة من  3/1لغاية  5/1من
كل عام كونا الفرتة اخلاصة بتكاثرها،
كام أن للرشطة النهرية ممثلة بمنتسبيها
دور اًا كبري اًا بالتقليل من حاالت انتحار

املواطنني التي تقع بالقرب من بحرية
الرزازة واحلد منها مقارنة مع السنوات
السابقة نظر اًا لبعدها عن العيون والرقابة،
جملة (االحرار) بادرت للتعريف بمهام
(الرشطة النهرية) وواكبت عملهم عن
قرب من خالل جولتها الصحفية يف
والتقت املعنيني وخرجت
بحرية الرزازة
ْ
باحلصيلة التالية:

ماهي الرطة النهرية ؟

يبني مدير قسم الرشطة
يف هذا السياق نّ
النهرية يف حمافظة ك��رب��الء املقدسة
العميد نبيل خليل إب��راه��ي��م قائ اً
ال:
«ت��م تأسيس مركز ال��رشط��ة النهرية
يف املحافظة ي��وم  2007/5/1عىل
ي��د ال��ل��واء رائ��د شاكر ج��ودت مدير
رشطة حمافظة كربالء املقدسة األسبق،
ومن ناحية احلركات كان املركز تابعا
اىل مديرية رشط��ة االقضية ،ويف عام
 2008تم فك ارتباط مركز الرشطة
النهرية م��ن االقضية وحتويلهم اىل
النجدة وجتهيزها باآلليات من املركبات
والزوارق ،ويف عام  2010تم انفكاك
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تقوم مفرزة الغواصين
بإنتشال وإنقاذ الغرقى
والحد من الصيد الجائر

المقدم داخل األسدي
ّ

الرشطة النهرية من قسم النجدة
وحتولت من مركز الرشطة النهرية
اىل قسم الرشطة النهرية التابع
اىل مديرية رشطة حمافظة كربالء
املقدسة ،وتناوب عىل آمرية املركز
عدد من الضباط هم (املقدم نمري
عبد احلافظ ،النقيب داخل عطية،
العقيد خضري عباس ثامر ،العقيد
حممد حرجية ،العقيد منعم عبد
الرضا ،واخ��ري اًا املتحدنّ ث العميد
نبيل خليل إبراهيم».

أقسام متعدّ دة

وأضاف قائ اً
ال :ان «قسم الرشطة
النهرية ينقسم اىل املقر اضافة
اىل نقطة اجل��زرة ونقطة الساحل
الرفيع ونقطة الرصد 6
وسيطرة ُ
والرصد  9ومجيعها مقسمة عىل
أكتاف بحرية ال��رزازة التي باجتاه
معمل الثرمستون» ،مبين اًا ،أن
«مهام الرشطة النهرية تنقسم اىل
ثالثة حم���اور ،امل��ح��ور االول من
الناحية التدريبية التي تتضمن رفع
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القدرة القتالية ملنتسبي الرشطة
النهرية وكفاءة سواقي ال��زوارق
والغواصني من خالل ال��دورات
الداخلية واخل��ارج��ي��ة ،واملحور
الثاين والذي يتضمن مراقبة املنطقة
بشكل جيد من خالل نقاط املراقبة
املنترشة يف بحرية ال��رزازة وتسيري
الدوريات لي اً
ال ون��ار اًا يف البحرية
ونر النهدية ايضا بام يف ذلك تامني
ومحاية املسطح املائي والرزازة التي
مثل اًام يعلم اجلميع اتصال حدودها
مع املناطق الساخنة ومنها جرف
الصخر والفلوجة وغ��ريه��ا من
املناطق ،وتكون احلامية عن طريق
املراصد املنترشة عىل أكتاف بحرية
الرفيع بإجتاه
ال��رزازة من سيطرة ُ
الرصد رقم  ،4فض اً
ال عن مفرزتنا
املتواجدة يف قضاء اهلندية وهي
احلضرية أ واحلضرية ب».
ويكمل حديثه« ،من مهامنا أيض اًا
السواح واملواطنني الذين
تثقيف
نّ
ي��رت��ادون بكثرة األن��ر واملناطق

املائية ،واي��ض� اًا إبعاد الشباب عن
السباحة باألماكن العميقة والبعيدة
ع��ن مناطق اليابسة ،أم��ا املحور
الثالث فيتضمن واجب اًا إنساني اًا يتمثنّل
بإنقاذ الغرقى يف البحرية بواسطة
مفرزة الغواصني املتواجدة يف القسم
ونمتلك مفرزة الغواصني يف مركز
الطف يف ناحية احلسينية بكربالء»،
موضح اًا« ،أن لديم مفرزة الغواصني
مهامها االساسية هي انتشال وإنقاذ

احل��االت اخلطرة بالنسبة للشخص نظر اًا لبعدها عن مركز املدينة ،وتتم
الغريق ،وكذلك احل��د من ظاهرة عرب دورية ومراصد خاصة» ،مضيف اًا
الصيد اجلائر لألسامك».
أن «املخالفني يتم حماكمتهم لينالوا
جزاءهم العادل».
التقليل من حاالت االنتحار
وجاء يف حديثه :ان «ملنتسبي الرشطة أقسام بواجبات خمتلفة
النهرية دور اًا هام اًا بالتقليل من حاالت وم��ن جهته حت��دث م��ع��اون مدير
انتحار املواطنني التي كانت حتدث قسم الرشطة النهرية املقدم داخل
بكثرة خالل الفرتة السابقة وكذلك األس��دي ق��ائ� اً
ال :ان عمل الرشطة
احلدنّ من احلاالت غري األخالقية التي النهرية يتمثل بعدة حم��اور أمهها
كانت حتدث يف منطقة بحرية الرزازة اجلانب االمني الذي يتضمن حفظ

جانب من اإلستطالع الميداني للشرطة النهرية في بحيرة الرزازة
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الحفاظ على الجانب
االقتصادي الذي يتمثل
بالثروة السمكية داخل
األنهر والبحيرات

املسطحات املائية والبحريات واالنر العام الكامل باستثناء الفرتة املحصورة محاية الرزازة

واجلسور وكذلك املنازل التي تقع
ب��ال��ق��رب م��ن اجل��س��ور ك��ذل��ك منع
جت���اوز اي شخص ع��ىل البحريات
واالنر ،وكذلك احلفاظ عىل اجلانب
االق��ت��ص��ادي ال���ذي يتمثل بالثروة
السمكية داخ��ل األن��ر والبحريات
ح��ي��ث ن��س��م��ح جل��م��ي��ع ال��ص��ي��ادي��ن
ونساعدهم بعمليات الصيد عىل مدار
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بني  3/1اىل  5/1من كل عام نظر اًا
لتكاثر االس���امك خ��الل ه��ذه الفرتة
ونأخذ دورنا الفعال هبذا املوضوع»،
مبين اًا أن «قسم الرشطة النهرية يضطر
الستخدام سالح متوسط وخفيف
يف األوق��ات واألح��داث الرضورية؛
حلامية البحريات واألنر داخل حمافظة
كربالء».

وتابع حديثه« ،لدينا مهام أخرى
تتمثل بحامية حميط بحرية ال��رزازة
وكتفيها األيمن واألي��رس ،وكذلك
ساحل البحرية من خالل مراصدنا
املنترشة يف تلك املناطق والبالغ عددها
( 5مراصد».

آليات خاصة متعددة

األول يتضمن عملية قيادة الزورق
والثاين يكون فنيا خاصا بعمليات
الصيانة ،ومن خالل ذلك قمنا بفتح
شعبة فنية داخل قسم الرشطة النهرية
يف حمافظة كربالء يكون عملها خاصا
بصيانة الزوارق التي تتعرض لعطل ما
نتيجة العمل املستمر».

ويضيف األس����دي« ،ت��م تزويدنا
باآلليات اخلاصة وال��زوارق من قبل
قيادة رشطة حمافظة كربالء املقدسة
حيث نمتلك يف الوقت احل��ايل (13
زورق اًا) مخسة منها يف نر اهلندية و ثامنية
يف بحرية الرزازة ،ويقود الزوارق عدد
من املنتسبني الذين دخلوا دورات عدة
يف مقر الرشطة النهرية يف العاصمة دور فاعل يف الزيارات املليونية
ب��غ��داد وك��ان ال��ت��دري��ب ع��ىل نوعني ويستطرد قائ اً
ال« ،عملنا كبري وفعال

خالل الزيارات املليونية التي تشهدها
حمافظة كربالء املقدسة واملتمثل بشعبة
الغواصني التي هلا دور فعال بعملية
إنقاذ الغرقى ،حيث قمنا بإنقاذ اكثر
من  10حاالت غرق حصلت خالل
زي���ارة األرب��ع��ني يف ال��ع��ام السابق
وانتشال م��ا ي��ق��ارب ال��� ( 20جثة)
خالل نفس الزيارة».
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر
ّ

«ابن سبأ»
بين الحقيقة والخيال
ّ
كلما نقرأ أو نسمع من المناوئين لخط الوالء ألهل البيت (عليهم السالم) كالمًا يقولون فيه
لعلي (عليه السالم) وأشباه
للتشيع ،أو ّأنه ّأول من قال بالوصية
المؤسس
ّأن ابن سبأ هو
ّ
ّ
ّ
ذلك من األقوالّ ،
نتذكر على الفور في ّ
علي (عليه
حق هؤالء قوال ً بليغًا ألمير المؤمنين ّ

السالم) يقول فيه( :أعجز الناس من قدر على أن يزيل النقص من نفسه ولم يفعل).

وأيض اًا نّ
نتذكر كالم اًا كتبه الصحاب اجلليل
أبو ذر الغفاري للصحاب اجلليل سلامن
املحمدي جاء فيه(( :واعلم نّ
أن أعجز
نّ
الناس عجز اًا من اتنّبع نفسه هواها ومت نّنى
عىل اهلل األماين ،نّ
وإن أكيس الناس كيس اًا
من دان نفسه هلل وعمل ملا بعد املوت).
فهذه الكلامت  -يف الواقع  -نّ
تشخص لنا
حالة من حاالت النفس البرشية يف املجال
املعريف ،فاإلنسان ا نّلذي يعجزه هواه عن
إكامل نقصه املعريف ،وهو قادر عىل ذلك
ولكنه مل يفعل لسلطنة اهلوى عليه جتد نّ
أن
حجة أو
أقىص ما يمكنه النهوض به من نّ
دليل يدحض به دعاوى اآلخرين ا نّلذين
خيالفون مذهبه ومرشبه هو اهتامات جمانية
مل ختضع ملخترب التحقيق والتدقيق ،وتراه
يتامدى يف بناء استنتاجاته هذه ح نّتى ينتهي
به األمر إىل التسافل باللجوء إىل خسيس
األقوال واألفعال تبع اًا هلواه ..وهذا ك نّله
��� يف الواقع ��� نتاج حي لعقدة النقص
ا نّلتي تنتاب أمثال هؤالء الناس ا نّلذين
كانوا قادرين عىل أن يزيلوا النقص عن
أنفسهم ولكنهم مل يفعلوا ذلك ،وظ نّلوا
أسارى اهلوى وما متليه النفس األ نّمارة

30

Ahrarweekly

بالسوء عليهم!!
الكريم أيض اًا ،نّ
أن هذه (القصة) هل تقوى
عىل إثبات نفسها ،فض اً
ال عن االستعانة
هبا يف دفع ما عليه اآلخرين من اهلداية
واحل���قنّ امل��ب��ني إذن ،فلنتابع م��ع� اًا هذه
احلكاية ،ونستعرض شؤون عازفيها منذ
بادئ أمرهم!!
وق��د ع��زف ع��ىل ه��ذا ال��وت��ر ��� حكاية
ابن سبأ ��� الكثري من العجزة وتبعهم
عىل ذلك ُان��اس أعجز منهم ،وهم من
ا نّل��ذي��ن قد يغرت البعض هبم وحيسبهم
من املؤرخني األثبات ،أو من املح نّققني
األفذاذ ا نّلذين ال يرشح عن قلمهم سوى
النور أو احلقنّ املبني ،مع أننّه ��� وبقليل من
البحث فقط ��� يكتشف املرء نّ
أن هؤالء قد
ذهب اهلل بنورهم وتركهم يف ظلامت ال
وأن نّ
يبرصون ،نّ
صوروه
كل ما قالوه أو نّ
إننّام هو يف واقعه َ َ
(ك َ��رس ٍ
اب بِ ِق َيع ٍة َحي َْس ُب ُه
َّ
آن َما اًء َح َّتى إذا َجا َء ُه َ ْمل َ ِ
الظ ْم ُ
جيدْ ُه َش ْيئ اًا
َو َو َجدَ َّ َ
اهلل ِع ْندَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َو َّ ُ
اهلل َ ِ
يع
رس ُ
ِْ
احل َس ِ
اب).
فمث اً
حممد رشيد
ال ,جتد من املتأخرين مثل نّ
رضا ينقل هذه القصة يف صفحة 6 ��� 4

من كتابه (الس نّنة والشيعة) يقول( :كان
التشيع للخليفة الرابع ع نّ
يل بن أب طالب
نّ
املحمدية يف دينها
األمة
هذه
ق
تفر
نّ
مبدأ نّ
ويف سياستها .كان مبتدع أصوله يودي
اسمه (عبد اهلل بن سبأ) أظهر اإلسالم
خداع اًا ،ودع��ا إىل الغلو يف ع نّ
يل ألجل
ودنياها
تفريق هذه األ نّمة وإفساد دينها ُ
عليها).
وإذا أردت مستنده فيام يذكره هنا ،وجدته
يقول بعد ذلك( :ومن راجع أخبار واقعة
اجلمل يف تاريخ ابن األثري مث اً
ال يرى مبلغ
تأثري إفساد السبئيني لذات البني دون ما
كاد يقع من الصلح ،راجع ص  ،95و
 103 ،96من اجلزء الثالث).
إذن فهو قد اعتمد عىل (تاريخ ابن األثري)
فيام يذكره من هذا األمر اجلليل واخلطري
التشيع أله��ل بيت النبوة ا نّل��ذي
بحق
نّ
نصت عليه اآلث��ار النبوية الصحيحة
نّ
وال��ق��اط��ع��ة ،ومل يك نّلف (حم� نّ�م��د رشيد
رض��ا) نفسه مناقشة األدل��ة الصحيحة
املتضافرة � من كتبه نفسها � عىل وجوب
مواالة العرتة الطاهرة ،وإننّام أناط األمر
ك نّله ب� (ابن سبأ) ،واعتربه هو املؤسس

هلذا املذهب ،وهو املخرتع ألصوله،
املفرق لأل نّمة ،وهو يودي أظهر
وهو نّ
اً
اإلس��الم خداع ,ا وهو وهو (إل��خ)...
وهذا اخلطاب االتكايل واهلروب ترتاح
إليه النفوس املنهزمة ا نّلتي جبلت عىل
بأي
حب (األنا) واالنتصار (للذات) نّ
نّ
سبيل كان ،ح نّتى لو كان ذلك باالفرتاء
أو االستعانة ب� (الظن) ا نّلذي ال يغني
عن احل��قنّ شيئ اًا .وإال فام ا نّل��ذي يمنع
(حممد رشيد رضا) ��� وهو
كاتب اًا مثل نّ
قد توفرت عنده وسائل املعرفة ��� من
البحث العلمي اهل��ادف الرصني بدل
اللجوء إىل هذه األساليب اخلالية من
التدقيق والتحقيق؟!
وهكذا نجده أيض اًا قد فعل أبو الفداء يف
خمترصه عندما ذكر ُنبذ اًا من هذه القصة،
وكان مستنده يف ذلك تاريخ ابن األثري
صح يف ديباجة
ال غ��ري ،إذ ك��ان ق��د نّ
كتابه ب� نّ
�أن خمترصه هذا إ نّن��ام هو خمتاره
من كتاب (الكامل) البن األثري ,حيث
قال( :فاخرتته من الكامل تأليف الشيخ
ع��ز ال��دي��ن ع � نّ
يل امل��ع��روف بابن األث��ري
اجلزري).
وعند العودة إىل (تاريخ ابن األثري) جتده

قد استند بدوره عىل (تاريخ الطربي) فيام
يرويه من مرويات يف كتابه ،حيث يقول
��� أي :ابن األثري ��� (( :فأخذت ما فيه ���
أي :ما فيه من تاريخ الطربي ��� من مجيع
ٍ
واحدة منها (إىل أن
ترامجه مل أخل برتمجة
يقول) نّ
فلام فرغت منه أخذت غريه من
التواريخ املشهورة فطالعته وأضفت إىل
ما نقلته من تاريخ الطربي ما ليس فيه،
ووضعت نّ
كل يشء منها موضعه إال ما
يتع نّلق بام ج��رى بني أصحاب رسول
فإين مل أضف
اهلل(صىل اهلل عليه وآله) ،نّ
إىل ما نقله أبو جعفر شيئ اًا إال ما فيه زيادة
بيان ،أو اسم إنسان ،أو ما ال يطعن عىل
أحد منهم يف نقله .وإننّام اعتمدت عليه
املؤرخني ,إذ هو اإلمام املتقن ح نّق اًا
من بني نّ
اً
اجلامع عل اًام وصحة اعتقاد وصدقا)).
إذن فابن األثري ا نّلذي ينقل عنه نّ
كل من
وحممد رشيد رض��ا اعتمد
أب الفداء
نّ
عىل تاريخ الطربي يف نقل هذه القصة،
وملنّا كانت هذه القصة موضوعة لبيان
احلوادث ا نّلتي وقعت بني الصحابة فلم
يزد (ابن األثري) عىل رواية الطربي شيئ اًا
صح هو بذلك.
كام نّ
وكام أخذ ابن األثري عن الطربي كذلك

فعل ابن كثري يف تارخيه (البداية والنهاية),
فهو حني ذكر هذه القصة وانتهى من
رسد واقعة اجلمل ،قال(( :هذا ملخص
ما ذكره أبو جعفر بن جرير(رمحه اهلل)).
وأي��ض� اًا تابع اب��ن األث��ري واب��ن كثري يف
أخذمها عن الطربي اب��ن خلدون يف
تارخيه (املبتدأ واخل��رب) ،فإننّه بعد أن
أورد قصة (السبئية) يف ذكر حادثة الدار
واجلمل ،قال(( :هذا أمر اجلمل نّ
ملخص اًا
من كتاب أب جعفر الطربي اعتمدناه
ل��ل��وث��وق ب��ه ولسالمته م��ن األه���واء
املوجودة يف كتب ابن قتيبة وغريه من
املؤرخني)).
نّ
وقال أيض اًا يف ص  457منه(( :هذا آخر
الكالم يف اخلالفة اإلسالمية وما كان
فيها من الردة والفتوحات واحلروب،
ثم االتفاق واجلامعة .أوردهتا نّ
ملخصة
نّ
حممد بن جرير
كتب
من
وجمامعها
عيونا
نّ
الطربي ،وهو تارخيه الكبري فإننّه أوثق ما
رأيناه يف ذلك وأبعد عن املطاعن والشبه
يف كبار األ نّمة من خيارهم وعدوهلم من
الصحابة والتابعني))
املصدر/كتاب (السلف الصالح) �
مركز األبحاث العقائدية

Ahrarweekly

31

حديث الكاميرا

زينب
في ذكرى وفاة العقيلة
َ
ٌ
هول المصيبة
حفنة من البكاء ال تكفي أمام
ِ
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العوادي
عدسة /رسول ّ

b

ِ
فجع..
الم
في ذكرى
ْ
رحيلها ُ
ِ
ِ
ُ
دموعها
حضرة
القلب في
يقف
ُ
ُ
دم اللوعات..
وآالمها،
فينزف َ
َ
شهيدة ْ
فق ِد
وهي التي قَ َض ْت
واألحبة ..حيث أسلمت
األخوة
ّ
ّ
يمر سوى
روحها لبارئها ولم ّ
ٍ
عام على مصيبة عاشوراء..
إال ّأنها بقيت تحوم فوق ِ
أرض
أنين
سمعها
الطفوف ،يطرق
ُ
َ
ُ
وعويل األطفال
الثكالى
الهائمين في ِ
ليل كربالء..

( 15رجب) من كل عام هجري ..ذكرى ّ
تتوق ُد باألسى والدموع ،ذ
ِ
ِّ
الطف وصوت الحسين (عليه السالم)ّ ..إنها زينب
بطلة
كرى
المخدرات.
الكبرى العقيلة (عليها السالم) ..فخر
ّ
المصور ..تأخذنا لوعتُ
المقدس
مشهدها
إلى
نا
في هذا التقرير
ّ
ّ
َ
فكيف ال
والحزن ال يزال يسيطر على الموقف..
في الشام،
ُ
ِ
ُ
قدسيتها
يبصر
سيدة الدمع والنشيج..
المحب
يذرف
ُ
َ
ّ
دموعه عند ّ
ُّ
ِ
ُ
اآلهات..
أروقة
وتتسابق الخطوات لتجري بين
المهيب،
ْ
وجاللَ ها َ
ٍ
أعتابها الطاهرة ..وحديث القلب ..آه يا زينب!!
لتقب َل
ُ
َ
والشفاه ّ
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فنون إسالمية

ُّ
الزخرفة
فن
ِ

بين فطرية التجريد ومضامين الجمال
اعتمدَ
التقسيم املساحي لفضاء التصاميم الزخرفية املعامرية
ُ
االسالمية عادة عىل جمموعة من التناظرات الشكلية املختلفة،
ومنها التناظر الثنائي الذي متيزت به اغلب الروائع الزخرفية
املزيتة جلدران وسقوف وحمنيات العتبات املقدسة يف العراق،
وباخلصوص يف العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني  ،والتي
خصها الفنان بتناظرات ثنائية يميزها الزائر عرب املحور العمودي
املنصف لتكويناهتا املتنوعة واملتمثلة ب�اآلنية الزخرفية والزهريات
الطولية التي شغلت احليز االكرب من فضاء التصاميم ،اضافة اىل
بعض التقسيامت الشعاعية التي حقق من خالهلا التطابق الشكيل
واملظهري من حيث اهليأة بإتباع اسلوب موحد يف التقسيم وفق
التناظر الثنائي الكيل.
لقد شملت التصميم املنشورة مع النص ،واملتمثل بعقد مدبب
طويل موضوع اًا زخرفي اًا انشائي اًا من نوع احادي الزخارف النباتية
الزهرية وبعض امل��ف��ردات البسيطة م��زدوج��ة اخلطوط ذات
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الفصوص املتعددة واملتنوعة ،وبعضها مركب عىل عناص كأسية
ثالثية وثنائية الفلق ،اضافة اىل اشكال ازه��ار مخاسية وثنائية
االوراق ومفردات مركبة مزدوجة اخلطوط خمتلفة االشكال
متعددة االوراق بعضها ذات حشو بعنرص كأيس ثالثي الفلق،
فض ُ
ال عن املفردة املركبة اهليأة الشكلية تشبه ورق العنب اخلامسية
مسننة احلواف مركبة عىل عنرص ثالثي الفلق وأوراق وأغصان
نباتية بعضها مسننة احل��واف ومنها ذات حشو زهري اختذت
نقطة انبثاق االغصان وبراعم ووريقات بسيطة مدجمة مع الغصن
وملساء ملحقة ببعض املفردات املركبة والبسيطة.
يتوسط هذا التصميم شكل زخريف مستوحى من ورقة ثالثية
االط��راف وبنهايات متعددة ،وقد شغلت احليز املكاين االكرب
يف التصميم وهي ذات هيأة عامة مزدوجة اخلطوط متضمنة
براعم م��دورة ثالثية الفصوص من الداخل واخل��ارج بالنسبة
جلسم ال��ورق��ة ،وق��د تنوع اشغال فضاء أج��زاء ال��ورق��ة ذات

السيادة الزخرفية حيث شغلت اغلب مساحتها بأغصان
وبمفردات كأسية ثنائية الفلق ذات هيأة جناحية تتضمن
مفردات هندسية معينية الشكل ،يف حني متثل الفضاء
املحاذي هلا بإنشاء احادي مصمت عند االغصان وهو
مزدوج اخلطوط لبعض املفردات الزخرفية مشكال مفردة
زخرفية جاءت بمثابة الطوق او عقد يربط الورقة الكبرية
بمحيطها.
اما بدن الورقة االساسية يف الشكل فقد وظفت داخله
زخ��ارف من نوع واحد وهو الزخارف الزهرية والتي
شغلت بدورها املساحة الكلية للشكل ،حيث نفذت
بمفردات بسيطة سداسية الفصوص وثالثية وثنائية،
فض اً
ال عن االزهار املركبة مزدوجة اخلطوط ذات االوراق
املتعددة واالوراق النباتية السعفية املسننة وامللساء املدببة،
وللتنوع الشكيل الضمني احتوى الشكل االس��ايس يف
العمل عىل قلب زخ��ريف ذي شكل نجمي مكون من
طبقتني ،اخلارجية منه مفصصة والداخلية مفردات كأسية
مكررة بصورة منتظمة مثلت باهليأة العامة للقلب الزخريف
شعاعي التقسيم ،وكل هذه االج��زاء الزخرفية جمتمعة
اسهمت يف حتقيق قوة جذب برصي من حيث مظهرها
العام وتنوع اشغاهلا الفضائي ،ألن��واع من الزخارف
الكاسية والزهرية والغصنية ولالختالف وتباين قياساهتا
نتج جذب اًا برص اًا ذا تأثري مبارش عىل املشاهد فقد حقق له
رؤية انفرادية واضحة داخل التصميم الزخريف بعيد اًا
عن التمويه ،ممتزج اًا بالتكرار املتامثل واملتطابق للتصميم
ومكوناته.
التنوع اللوين يف املنظومة الزخرفية املتكاملة
اما التنوع اللوين الذي متيزت به هذه املنظومة الزخرفية
املتكاملة ،فنجد ان الفضاء االساس للمساحة الكلية ذي
لون ازرق غامق واالغصان الزهرية ذات الوان متقاربة
من الشكل االسايس والفضاء ،واالزهار املركبة مزدوجة
اخلطوط ذات اللون االبيض واخلطوط السود والذي
رسم تفاصيل املفردة وحشو بلون االزرق والبني وأخر
عوجلت باللون االصفر واللون الرتاب ،مما احدث سيادة
لونية للشكل االسايس املتناغم مع الرشيط املضفور املحيط
بالعقد امجا اً
ال مما جعله يشكل منطقة استقطاب برصي
ضمن التصميم ،وعىل الرغم من تعدد االلوان ضمن مجيع
املكونات داخل التصميم والتي اتسمت باملقاربة بشكل
كبري نظمت عىل وفق عالقات لونية منسجمة عرب توزيع
االل��وان للفضاء وال��زخ��ارف املوظفة فيه ذات تناسب
مظهري حقق وحدة لونية منسجمة املظهر للتصميم العام.
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يحبس أنفاسه
العالم
ُ
ُ

ح����س����ي����ن ف����رح����ان

يحبس أنفاسه ،والكل حذر من الكل ،ال تقترب أكثر  ..ال تصافحني  ..ال تلمس بيديك
العالم
ُ
ُ
ّ
ترش بالمواد المعقمة  ..ثم ماذا ؟ .أصبحنا نرى العالم من خالل (كمامة)
مساحة لم
البعض ُيظهر وجهها األزرق واآلخر ُيظهر وجهها األبيض في لغة طبية بدأت تنتشر
لتغني عن كل اللغات ،ربما لن تجد كالما  -في بعض بقاع األرض  -سوى ( أنت مصاب
بالوباء فابتعد ودعني أنتظر دوري )  ..فرحة صغيرة تعم لتزيح بعضا من الهم أن دولة
اكتشفت الترياق المجرب وأن األمور ستؤول إلى خير وسالم .
األخبار تتواىل حتمل مع عواجلها االحصاءات ،وحياة الشعوب أصبحت رهينة األرقام فاسم الدولة يقابله عدد
االصابات والنتيجة شلل يف مفاصل حياهتا وإن مل حيصد املوت فيها أحدا  .البعض ير نّدد ( ال عاصم اليوم  )..وآخر
جيزم أنا حرب بايولوجية وآخر يتهم اخلفاش واألفعى ويلعن الثدييات والطفرة الوراثية والتعديل اجليني هلذا
الفايروس سيئ الصيت  ..القلق من اإلصابة هاجس البرشية مجعاء فهل هو القلق عىل األنفس أم عىل األبناء أم عىل
املتعلقني واألقرباء واألصدقاء ؟ هل تتباين األولويات يف ذلك ؟
اللجوء إىل احللول كيف سيكون  -فالقضية عاملية - ،هل ستلتجئ البرشية اىل احللول الطبية وتؤمن هبا ذلك االيامن
املطلق مع استمرار الوفيات وتسارع االنتشار؟ هل سيكون للتوجه العقائدي نصيبه يف نفوس البرش مع اختالف
عقائدهم ،فغري املعتقدين بوجود اهلل تعاىل شأنه سيتوجهون حتام لبوذا وللنار والفأر والبقر والطبيعة وطقوس تقديم
القرابني لألنار والرباكني  .هو دون البعوضة التي رضهبا اهلل مثال ال يرى وال يسمع له صوت سوى صوت نعي
األخبار العاجلة .
(كورونا ) ربام لن يمنح لكاتب ما الفرصة ألن يكتب فيه قصة قصرية فضال عن رواية ربام يعجبه أن حياكي فيها
رواية ماركيز فيكتب (احلب يف زمن الكورونا)  ..اهلواء ذلك املخلوق املجاين الوحيد الذي تنعمت به البرشية منذ
بدء نشأهتا أصبح يستنشق بحذر من وراء الكاممات فأصبح حيمل إمارات املوت بل حيمل املوت بعينه  ..وأخطر ما
يف الوباء أنه ال يعرتف بأرض دون أرض وال شعب دون شعب فهو السائح الذي حتمله الرياح حيث جرت لتصنع
فوبيا من نوع جديد هي (فوبيا اهلواء أو التنفس أو الزحام أو العطاس او السعال)  ..مل حيدث جنون البقر وال أنفلونزا
الطيور واخلنازير ما أحدثه كورونا حتى كأن العامل يقف عاجزا أمامه وهو فعال لغاية اليوم أشبه بالعاجز  ..فالقراءة
للواقع مرعبة وأسوأ ما فيها هو أن ينترش وعندها سيكون الوضع يف بلدان كثرية غري ما نراه اليوم  ..اإليامن باهلل طوق
نجاة ومن اعتقد بالفرج سرياه أما النظراء لنا يف اخللق فسريددون (هل سيعم الصمت يا كورونا؟) ...ال نملك اال
الدعاء ..
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شهداؤنا

الى روح الشهيد (عامر محمد جاسم حاجم الحجيمي)

شموعك نو ٌر لطريقك الى اهلل تعالى
ُ
حيدر عاشور
سني حزني الخمس الضائعة بدونك .وها هم أوالدك الثالثة (علي وأمل وكرار) يسكنون ألم
أعيد
ها أنا
ُ
َّ
رحيلك األبدي ،وينسونني للحظات حزني الدائم عليك ،ويفتخرون أن والدهم شهيد العقيدة والمذهب،
وفارس من فرسان المرجعية الدينية العليا وبطل من أبطال الحشد الشعبي المقدس.
يش���عون نورا وبهجة ،وقد كبروا خمسا فوق أعمارهم،
ها أنا أقف فوق جدثك مع ش���موعك الثالث وهم
ّ
ل���م يبقوا كما تركتهم .وإن تركتهم لم يترك���وك فأنت في احداق العيون وبالقلب مطبوع« ..وعلي»
أصبح لبقا ويشبهك بكل الشهامات الرجولة التي كنت تتصف بها.
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ك��ن مطمئنا «ي��ا ع��ام��ر» :فهو فتى مميز
ورائ��ع ،حيمل يف سجاياه بعض صفات
ال��رج��ال العمليني ول��ه ع��الق��ات طيبة
مع كل ارحامنا وجرياننا واملخلص هلل
والدين والوطن .ها نحن نجتمع كعائلة
حولك وسنظل مائة سنة ان اعطانا اهلل
العمر (عائلة الشهيد عامر) ونفتخر بك
حيز يف قلوبنا .صحيح أننا نقيم
واالمل نّ
عزاءنا عليك كل سنة ولكننا مل ننسك
وال حلظة .نعيد ذكراك مع كل ركن من
ارك��ان البيت ،رغم تواضعه ونواقصه
نجد روح��ك متلؤه بعطرك وصورتك
ك��ان��ت ش��اه��دا ناطقا لكل ترصفاتنا
واف��ع��ال��ن��ا .نصبح و ُن��م��يس ع��ىل صدى
صوتك ..كنت وال تزال رفعة رأس لنا،
ورخصت
وجتربة انتفاضك عىل نفسك ،نّ
روحك فداء للمذهب والعقيدة ،كانت
درسا نتعلم منه كيف خيتار االنسان احلر
مصري ُه ؟  .مل يكن باألمر السهل ع نّ
يل
وانت حتمل سالحك ملبيا لنداء املوىل
املقدس «السيستاين» باجلهاد الكفائي.
وقتها كنت خائفة وانت فرح بالنداء..
أنا أقول لك املوت سيبعدك عنا ،وانت
ترشح يل القيم العليا للشهادة يف سبيل
 االرض والعرض واملقدسات -حتىجعلتني امتنى الشهادة معك .ويف كل
تقص علينا شيئا
محلة عسكرية كنت
نّ
من بطوالتك وقوة احلشد الشعبي وهو
حيصد ويصهر (داع��ش) امل نّلون بألوان
اجلنسيات واملق نّنع بأقنعة غربية ورشقية
وعربية وخونة من ارضنا باعوا انفسهم
لإلرهاب من اجل خساراهتم الصدامية
ووالئهم لورثة قطع الرؤوس اصحاب
املذهب الدموي.
«عامر» اتذكر حني سألتك عن
احلرب ،وكيف يمكنني ان اساهم هبا ؟
 .قلت بصوت منخفض  :ال ! االحسن
لك ان ال تعريف شيئا عن احلرب ! فليكن

اهتاممك بالبيت واالوالد فهم قرة عيني
من بعدي .وال جهاد للنساء ،فجهادهن
يساوي جهاد س��وح القتال اذا صانت
املرأة نفسها ور نّبت ابناءها عىل حب اهلل
والوطن.
مل يقل «عامر» أكثر من هذا القول ،ولكن
كلامته القصرية التي لفظها كانت كافية
إلعالمي ان الصرب هو عنوان املرأة املؤمنة
باهلل وأن الفقر والعوز ال يعنيان شيئا امام
غنى النفس .ولعل من يسكن كربالء
ويعرف ان احلسني حق ومعرفته طاعة
وعادلة وانسانية .يبدأ معه حبه للحسني
بحب الشهادة وه��ي سمة ال يناهلا اال
من يراه احلسني بعني الشفاعة .فاحلرب
من أجل العقيدة التي أنضجها احلسني
يف نفوس مواليه قد ختثرت مثل الدم يف
القلب العاشق لكربالء احلسني .والثبات
عليها ال يمكن ان يكون باألمر السهل.
وعندما اراج��ع نفيس وكلامت «عامر»
كنت أخجل من نفيس ،وار نّدد معها :اذا
مل يعمل االنسان احلسيني شيئا من أجل
مذهبه وعقيدته وكربالئيته وعراقيته من
ِ
والئه ،حينئذ
شأنه ان يلفت االنظار اىل
ينساه الناس وتنساه عائلته شيئا فشيئا.
وهنا مج��دت من جديد دارت برصها
روعها يشء ما
حول قرب «عامر» وكأنه نّ
فتوقفت عن احلديث مع نفسها .نظرت
اىل أوالده��ا وهم هائمون بالترضع اىل
اهلل بعيون دامعة وقلوب مشتاقة وحرمان
أبوي مبكر .كانت حتس ان هنا شيئا ال
تعرفه ،شيئا مؤثرا بشكل خارق للعادة
البرشية ،وال ش��ك ان ال��ص��وت ال��ذي
اخرتق قلبها يشبه صوت «عامر»  ،بحيث
مل تكن تظن مطلقا ان ذاك الصوت الذي
يناجي اهلل بالترضعات املبكية واحلزينة،
كان صوت ابنها «عيل» .
نظرت اليه وكأنا ترى «عامرا» من جديد
 .ضوء اخ��رتق قلبها فتوهجت روحها

بسعادة خمفية رغم هول املصيبة .فقالت
يف قرار نفسها  :ملاذا مل انتبه ل�»عيل»  ،أعلم
أنه نسخة من ابيه ولكنني مل اكتشفها اال
للحظة .أين كنت من قبل؟ استمر يا فلذة
كبدي بالقراءة فريح حبيبي «عامر» هتب
من عندك ،وقد عادت ا نّيل كي تطمئنني.
واستأنف «عيل» بصوته الذي بدأ شيئا
فشيئا قويا نابعا من القلب ،يمأل املقربة
وتتجاوب اصداؤه عىل ارضحة الشهداء
البعيدة والقريبة .كنت اصغي وادهش
 :هذا هو صوت «عامر» فمن كان يقدر
ان يظن ذلك فيه ؟ .ومنذ هذه اللحظة
وعند قرب الشهيد بدأ تاريخ جديد معي
وك��أن شيئا يف حيايت قد تغري .فصوت
«عيل» ينفذ اىل قلبي ،ويالحقني يف كل
خطوة اخطوها وك��ل ت��رصف اترصف
فيه .وشخصيته ظهرت كشخصية أبيه
رجال عاشقا يف أعامق نفسه لوالية االمام
احلسني(عليه ال��س��الم) ،وح��ب عظيم
للمذهب والعقيدة ول���ألرض .وفتح
«عيل» بإنشاده الشجي كل افق هذا العامل
االريض الذي مل ارغب يف البقاء فيه بعد
رحيل «عنوان بيتي» ورمز عائلتي ورس
بقائي .ادرك��ت ان االنسان يعيش من
اجل مبدأ ويموت من أجل قضية .وال
اخفي مشاعري فقد انفجرت ومجعت
بني الفرح واحل��زن يف آن واح��د ،وكنت
اشعر برغبة يف أن ألقي بنفيس بقوة اىل
قرب «عامر» وأعانقه مثل طفلة تعانق أمها.
ولكن ب��رصي جتمد عىل صخرة املرمر
الرخامية وأن��ا أق��رأ « الفاحتة عىل روح
الشهيد السعيد (عامر حممد جاسم حاجم
احلجيمي) الذي استشهد بتاريخ/ 9 -
 -2015 / 3يف الدفاع عن أهايل ناحية
العلم يف حمافظة صالح الدين .شعرت
بشغف وشوق مل احلظ حينها ما كان حييط
ب وثبت اىل نفيس حني سمعت صوت
«عيل» يرن فوق رأيس:
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مقاالت

األبعاد الكونية

للحوراء زينب
إن خيارات االرتقاء
المشرعة أمام
الطامحين لبلوغ
الغايات السامية
بـجهاد النفس
االكبر ،متاحة للذي
يقدر على اإلتيان
بمصداق المهمة
الصعبة وربما شبه
المستحيلة ،ولكن
من يقدر على
بلوغها إال صفوة
الصفوة؟ فلوال
السيرة الطاهرة
المطهرة ألئمة
الهدى سالم اهلل
عليهم أجمعين؛
لكانت أطروحة
اإلسالم مجرد
نظرية عائمة في
فراغ المثالية،
وفرضية من
فرضيات الكمال
التي ال تطبيق لها
على ارض الواقع.
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(عليها السالم)
ط���ال���ب ع���ب���اس ال��ظ��اه��ر

ولكن هل تراه تقليديا موقف سيدتنا احلوراء زينب
الكربى سالم اهلل عليها يف واقعة الطف ،ومعدنه
معدن أي موقف آخر يف القيمة املادية واملعنوية؟
فبعد كل تلك التفاصيل املريرة التي مل يشهد تاريخ
تتوجه
البرشية هلا نظريا ،بفواجع الواقعة الرهيبة،
نّ
سيدتنا وموالتنا احلوراء زينب اىل اهلل بدعائها يف تلك
اللحظات العصيبة ،وهي قرب أشالء ممزقة جلسد
أخيها اإلمام أب عبد اهلل احلسني عليه السالم ،املرضج
بالدماء ،وأوصاله نب األسنة وحدنّ السيوف ورضخ
احلجارة ،فضال عن نّ
رضها بسنانك خيول بني أمية ،يف
حماولة ملحو أي أثر له بطمس شاهد اجلريمة وشهيدها؛
تقبل منا
فتقدنّ مه بني يدي اهلل جل جالله قائلة « :اللهم نّ
نّ
ومقطعها يف
هذا القربان» فأي قربان مهشنّ م األعضاء
سبيل اهلل؟ وهل جاءت صخة احلق الزينبية املدوية
تلك التي مازال صداها رغم األلف واالربعامئة من
السنني ،يرتدد يف اآلفاق أسري قيود الفاجعة ..بل أ
كانت جمرد صخة منفعلة كرد فعل عاطفي حزين من
قبل امرأة وأم ثكىل فجعت بقتل مجيع أبنائها وإخوهتا
وأه��ل بيتها النبوي ،وه��ي تسترشف آف��اق الزمن
ومكنون األرسار بمثل تلك الرصخة /النبوءة ،وهل
مثل تلك الرصخة يمكن ان ييش بضعف من اي نوع
كان! بقدر وضوح شموخ النربة واخلطاب بعلو شأن
االي��امن ،واالستهزاء باحلياة .لذا كان خطابا حتدنّ ى
السيوف بكل شجاعة وهي مل تزل تقطر دما ،وأعلن
هزيمتها املنكرة وهي يف أوج نشوة االنتصار املزعوم..
بل مازالت تلك الرصخة تتفاعل يف متون التاريخ
وتنسحب عىل أرضية احلارض ،حمركة سكون اخلنوع
يف دواخ��ل ال��ذات اإلنسانية برمتها رغم املواجهة
ٍ
لواحد من أغلظ عتاة اإلنس وأكرب فراعنة العصور،
املسودين بفعاهلم وجه التاريخ البرشي ،فتوبخه عليها
نّ
السالم جمربة ،وهي غنية حتى عن هذا التوبيخ ،كونا

العاملة غري املع نّلمة وهو الداعر الفاجر املاجن ،ومن
خلفه خاطبت املسرية اإلنسانية برمتها بالقول( :ولئن
جرت عيل الدواهي خماطبتك ،إين الستصغر قدرك،
واستعظم تقريعك ،واستكثر توبيخك ،ولكن العيون
حرى ،) ..فتطلق للزمن بنبوءهتا
عربى ،والصدور نّ
اهلائلة قائلة ( :فو اهلل ال متحو ذكرنا ،وال متيت وحينا).
بيقني تتزحزح روايس اجلبال وال يتزحزح ،ويف
اشد حلظات املحنة وأكثرها تشابكا ،وهي تقف بني
فاجعتني تكالبتا عىل قلبها املكلوم؛ أوالمها :فاجعة
الفقد جلميع أهلها وذوي��ا ،وق��د تل نّقتهم بصربها
جمزرين كاألضاحي الواحد تلو اآلخ��ر ،وم��ن ثم
تركهم ثالث اًا جمرد أشالء ممزقة عىل رمضاء كربالء دون
غطاء ،وبني ثانيهام وهي عظمة مسؤوليتها القادمة يف
استكامل ما ابتدأه احلسني بنهضته االهلية وسفك دمه
الطاهر حينام مل جيد طريقا آخر سوى التضحية بكل
ما يملك ،ومن ثم مسؤولية العيال وهي مصفدة
باحلديد ،وتك نّفلها برعاية النساء واألطفال يف رحلة
القافلة املريرة ،وتف نّقد شؤونا وشجونا من كربالء اىل
الشام بتكليف من أخيها وإمامها احلسني عليه السالم،
آخذا العهد منها أن تستكمل حلقات نضته والسري
يف االمتدادات اإلهلية املرسومة بمشيئة السامء لنهضته
املباركة ،فييضء هلا األبعاد الكونية لدورها املحوري
يف واقعة الطف ،إمتاما لألهداف اإلهلية باملنظور البعيد
للنهضة احلسينية املباركة ،وكيف هلا ان تقود وهي يف
تلك احلالة نصف صاع احلق مع الباطل وتنترص..
ولتمد ألهدافه العليا عىل مساحة الزمن حلني أزوف
أوان اللحظة احلاسمة بخروج احلجة املنتظر(عجل
اهلل فرجه الرشيف) ليمألها ع��دال وقسطا بعدما
ملئت ظلام وجورا؛ لتكون ثورة حسينية لكنها مهدوية
االنتصار.
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أسرة ومجتمع

ُ
البيت،
ربة
ِ

ٌ
مدرسة لتربية وتنشئة أجيال المستقبل...

أهم المشاكل التي تواجهها ربات البيوت
هي
ما ُّ
ُّ
في ظل المتغيرات العصرية..؟

توجهُ
معظم ربات البيوت م�شاكل ع�شرية متنوعة تعيق احيانا دورهن املهم والكبري يف تربية وتن�شئة اأجيال
ُ
ّ
ّ
امل�شتقبل للبالد حتت ظل متغريات الع�شر املتقلبة .جملة "الحرار" حاولت من خالل اقالم مبدعيها ان ت�شاهم يف دعم
ربات البيوت ،يف مواجهنت امل�شكالت الأ�شرية ،والو�شول اىل حلول منطقية ،بهدف تر�شيخ مكانة ودور ربة البيت بكونها
اأ�شا�ض الأ�شرة ،وعن�شر ًا فاع ًال يف عملية تطور وتنمية املجتمع ،كما اأنها تلعب دورا اإيجابيا يف تربية اأبنائها وم�شاندتها
لزوجها ،ولكن ينق�شها ال�شند ،وخا�شة عندما تتعر�ض ل�شغوط اجتماعية واقت�شادية من هذا املنطلق..

تقول الدكتورة (ايامن الكبييس) استاذ االعالم يف جامعة بغداد:
ان التنشئة االجتامعية تعد عملية قصدية مدروسة فهي ليست
اعتباطية او عفوية ملا هلا من دور مهم يف توعية الطفل بثقافة بيئته
وجمتمعه وارثه احلضاري .هذه التنشئة تأيت عىل وفق منظومة
تربوية تبدأ من الطفولة تتكفل هبا اوال االرسة ومن ثم املدرسة
والبيئة واملجتمع .ومساعدة املتعلمني عىل اكتساب امليول
واالجتاهات اهلادفة وتنمية حس املواطنة لديه .وقد يصادف
االبوين السيام االم مشكالت عديدة يف ظل االيقاع الرسيع
للعامل ،ومت��رد االطفال عىل واقعهم وحضور التكنولوجيا
ووسائل التواصل االجتامعي وما تفتحه من نافذة للغزو الثقايف
واالجتامعي الذي يتأتى من دول اجلوار وهو االكثر تأثريا يف
ثقافة الطفل .كل تلك االمور تلزم االرسة بوجوب تعريف
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الطفل بالقيم والرموز الوطنية والثقافية واإلرث احلضاري.
ولتخطي املشكالت التي قد تكون ربة البيت اقل تعرضا هلا من
االم العاملة كونا عىل متاس مبارش وإطالع تام بنشاطات طفلها
وجماالت اهتاممه وميوله ،البد هلا من بيئة صاحلة تتمثل يف توفري
ظروف سكن مقبولة ووضع اقتصادي مالئم ووجود الوعي
يف التعامل مع االطفال فضال عن ضامن وجود العدالة وعدم
التمييز العنرصي.

دور االسرة في التنشئة االجتماعية

تقول (أحالم عباس) ربة بيت  :من الواضح أن كلمة ربة بيت
هلا وصمة عائلية متميزة مرتبطة هبا بالبقاء بني جدران البيت
 .ويبدو أن الناس يعتقدون أن النساء اجلالسات يف املنزل ال
يؤدين أي دور سوى اجللوس يف البيت ويشاهدن التلفاز

االعالمي
حسين فرحان

الدكتورة
(ايمان الكبيسي)

معرب
أثناء النهار ،يا هلا من فكرة مدمرة! ال يوجد كالم آخر نّ
أكثر .ولكن أقول ان االم السعيدة والقائدة جليل املستقبل هي
املحظوظة بام يكفي لتتمكن من بناء جيل قادر عىل ادارة نفسه
ووطنه وعائلته .إن تنشئة ُأرسة واعية دون أن تبذل ربة البيت
جهودا كبرية ليس باألمر السهل ،ويف بعض األحيان يكون
حمصنة ضد تلك الصعوبات،
صاع اًا حقيقي اًا .بالتأكيد أنا ُ
لست نّ
يتعني ع َّ
يل العمل بجدٍّ كل يوم جلعل حياة أرسيت تسري
وال يزال نّ
بسالسة قدر اإلمكان.

أصالة العنوان العائلي  ..ربة منزل

فيام قال االعالمي (حسني فرحان ) :مل يكن للمرأة عنوان
مهني آخر أكثر شهرة من (ربة البيت) أو (املنزل) حتى دخول
املجتمع النسوي عامل الوظيفة بشكل كبري فرض عىل الواقع
اصطالحا جديدا هو (املوظفة أو العاملة) باإلضافة أللقاب
اخرى ،لكن كفة االصطالح القديم ماتزال هي الراجحة إذ ما
توزعت أدوارها
تزال املرأة متارس جزء اًا من صفتها األوىل وإن نّ
أو تعددت أماكن تواجدها  .فاملشاكل التي تعاين منها املرأة التي
حتمل صفة ربة البيت  -بالعنوان احلقيقي  -ختتلف عن تلك
التي تعاين منها املوظفة او العاملة ،ولعل من أمهها  -وبحسب
بعض اآلراء  -الروتني اليومي الذي نّ
يشكل هاجس اًا كبري اًا قد
تعجز الكثري من النساء عن التعامل معه بطريقة مناسبة .وهناك
مشاكل أخرى تتعلق بمستوى التعليم فاملتعارف أن الكثري من
ربات البيوت هن من ذوات التحصيل الدرايس البسيط نّ
بغض
النظر عن اللوايت أكملن تعليمهن ومل يامرسن احلياة الوظيفية،
وتتلخص مشكلتهن بكيفية التعامل مع احلياة بطريقة تتناسب
ومستوى التعليم الذي تل نّقاه الزوج أو االبناء ،مع وجود الرغبة
يف التعلم بل الرغبة يف ممارسة احلياة الوظيفية وهي وما سبق

الدكتور
سمير محمد

نامذج ملشاكل تتعلق باجلانب النفيس.
أما املشاكل التي تواجه (ربة البيت) يف ظل متغريات العرص
احلديث فيمكن إيالء األمهية بالذكر لقضية تربية االوالد مع
وجود هتديد حقيقي للمنظومة األخالقية بفعل هذه القفزة
الكم
وتعرض الطفل هلذا نّ
العلمية ألدوات التواصل االجتامعي نّ
اهلائل من اإلمالءات املرئية واملسموعة عرب الفضائيات وغريها
من الرباجميات مما جيعل اجلميع بام فيهم (ربات البيوت) أمام
ٍ
أترصف؟) فاملعلومات التي يتلقاها األبناء
حتد كبري هو (كيف
نّ
تتضمن معلومات ال تتناسب مع مداركهم
عرب هذه األجهزة
نّ
وفئاهتم العمرية .هنا تأيت وظيفة مؤسسات حكومية املعنية بمثل
هذه الشؤون ببث روح الوعي والثقة يف نفوس هذه الطبقة التي
هي عامد البيوت يف كل زمن واحلفاظ عىل رونقها وأصالتها
وذل��ك برسم مسارات صحيحة تكفل هلا االستمرار بأداء
واجبها جتاه جمتمعها بشكل تام .

عادات تحتاج إلى جهد مؤسساتي

من ناحيته يشري أستاذ علم النفس الدكتور (سمري حممد) إىل
أن ربة البيت بحاجة من املجتمع إىل املزيد من االهتامم بتثقيفها
وتنميتها لكي تؤدي دوره��ا كاملرأة العاملة ،وتكون نشيطة
وفاعلة يف جمتمعها ،الفت اًا إىل أنا تعتمد يف تثقيف نفسها عىل ما
تشاهده يف القنوات الفضائية أو ما تسمعه يف حمطات اإلذاعة من
نصائح جزئية ال ترقى إىل حجم احتياجاهتا ،داعي اًا املؤسسات
املعنية إىل تكثيف دورات التثقيف والتطوير للمرأة ربة البيت
خاصة يف جمال تربية األبناء؛ ألن الرتبية جزء أساس من حياة
األم ،وهي متجددة ،وليست عملية تقليدية (استاتيكية) ،بل
هي عملية متغرية ديناميكية متطورة ،وحتتاج إىل تطور يف عملية
تعزيز سلوك األطفال واالهتامم هبم وتطوير ذكائهم.
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طبيبك انا

الدهون الثالثية وطرائق الوقاية منها والعالج ...

ممارسة التمارين الرياضية والحد من تعاطي الكحول
إعداد /قاسم عبد الهادي

تعرف الدهون الثالثية على انها مركبات عضوية تتألف من ايستر الغليسيرول مع ثالثة احماض دهنية,

وهي مصدر كبير للطاقة في جسم االنسان ،وان جميع الدهون النباتية والحيوانية تحتوي على الدهون
الثالثية ,ولكن تعد الدهون الثالثية الحيوانية اخطر بطبيعة تركيبتها المختلفة ،وان جسم االنسان

يمتص الدهون الثالثية من االمعاء وينقلها الدم الى جميع الخاليا في جسم االنسان الستخدامها كمصدر
للطاقة ,والفائض يخزن في الجسم وهذا هو االختالف بين الدهون الثالثية والكوليستيرول  ...وفي هذا

السياق اوضحت (الدكتورة الرا الحانوت) ،اخصائية امراض الغدد الصم والسكري في مستشفى اإلمام زين

العابدين (عليه السالم) ما يأتي:

44

Ahrarweekly

* الكوليستريول مهم جدا يف بناء اهلرمونات ومكون اسايس
لبناء اخلاليا :ان ارتفاع الدهون الثالثية يرتبط بتدهور
صحة اجلسم وله عالقة كبرية بتطور بعض االم��راض
واحلاالت منها امراض القلب والرشايني ,السكري ,السمنة,
والسكتة الدماغية ,ويعرف ارتفاع الدهون الثالثية طبيا ب�
(فرط ثالثي غليسرييد الدم) يندرج هذا االرتفاع حتت
اضطرابات اجلسم املعروفة بمتالزمة التمثيل الغذائي او
االييض ,وهي جمموعة اضطرابات تصيب عمليات اهلدم
والبناء يف اخلاليا.
* أكثر من  %35من البالغني حول العامل يعانون من
متالزمة التمثيل الغذائي وبذلك يزيد اخلطر لديم
باإلصابة باألمراض املذكورة ،وان نسبة  %95من دهون
منتجات احلليب حتتوي عىل دهون ثالثية.
أسباب ارتفاع الدهون الثالثية
 السمنة وزيادة الوزن. الكسل وقلة النشاط البدين. تعاطي الكحول (جنبنا اهلل منه) ،حيث تسبب حتىالكميات القلية منه بزيادة مستويات الدهون الثالثية.
 التدخني. بعض االمراض. Tحبوب
 بعض االدوية مثل (تاموكسيفني , amoxifenمنع احلمل).
 اسباب وراثية.التشخيص
ان التشخيص حيتاج لفحص عينة من الدم وعىل اساس
النتائج يقرر الطبيب اذا الشخص مصاب ام ال ؟ وهل

حيتاج لعالج ام ال ؟ وهذا الفحص يتطلب الصيام ثامن
ساعات عىل االقل واحلد من تناول الدهون ملدة ثالثة ايام
عىل االقل ,اما النتائج تكون كااليت.
� احلد الطبيعي :اقل من  150مغ/ديسيلرت.
� حد ما قبل االصابة باملرض 199 -150 :مغ/ديسيلرت.
� حد عايل  499 - 200 :مغ/ديسيلرت.
� حد عايل جدا :اكثر من  500مغ/ديسيلرت.
طرائق الوقاية
ان الوقاية والعالج لفرط ارتفاع الدهون الثالثية حيتاج
تغيري نمط حياة الشخص كمامرسة النشاط البدين واتباع
نظام غذائي صحي ،وتتضمن طرائق العالج:
 ختفيف الوزن ,خصوصا اذا كان املصاب يعاين من فرطالسمنة.
 احلد من تناول االطعمة الدهنية مثل دهن اخلروف ,املقايل,الزبدة ,الكربوهيدرات ,احللويات.
 تناول ما يقارب من  6 - 5وجبات صغرية و تناولاالطعمة الغنية باأللياف مثل ال��ف��واك�ه ,اخل���رضوات,
البقوليات ,وغريها.
 ممارسة متارين رياضية عىل االقل ملدة  30دقيقة كل يوم. عدم التدخني واحلد من تعاطي الكحول. تناول االسامك مثل التونة والرسدين الحتوائها عىل زيتاالوميغا  3التي تقلل من الدهون الثالثية.
األدوية
يقوم الطبيب بوصف بعض االدوية التي تساعد يف احلد
والتقليل من الدهون الثالثية.

أطعمة تعمل على تعزيز جهاز المناعة ضد (كورونا)
 األطعمة الغنية بمضادات األكسدة ،بام فيها الباذنجان ،والقرع ،واجلزر ،والتوت ،والثوم ،والبصل رضورية لبناءاجلهاز املناعي الذي حيارب الفريوسات.
 الكركم حيتوي عىل مضادات لاللتهابات ،ومن ثم فإن له تأثري اًا قوي اًا يف مكافحة األمراض وتقوية جهاز املناعة. األطعمة الغنية بالزنك تعزز جهاز املناعة بينها األسامك ،والسبانخ ،والبقوليات ،واملكرسات. متثل الربوبيوتيك نوع اًا البكترييا النافعة وتوجد يف عدد من األطعمة أشهرها الزبادي واللبن الرائب.-البيض حيتوي عىل أكثر من  20نوع اًا من الفيتامينات واملعادن األساسية ،كام حيتوي عىل عنرص السيلينيوم.
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الواحة

من تراث العرب
رأى رجل بهلوال ً يومًا فسلم عليه فرد بهلول السالم ،فقال له الرجل :رأيت البارحة في المنام رؤيا عجيبة.
قال البهلول :خيرًا إن شاء اهلل ،وماذا رأيت؟
قال الرجل :رأيت كأنك وهبتني مائة دينار من الذهب.
وعلم بهلول بما يدور في نفس الرجل ،فضحك قليالً وقال :نعم اآلمر على ما وصفت ،لكني ال أريد أن أسترد ما
وهبته أياك في المنام.

من

هنا وهناك

يرى بعض علامء التاريخ أن لفظ (العراق) يرجع يف أصله إىل تراث
لغوي عراقي من العصور القديمة مشتق من كلمة تعني املستوطن
ولفظها أوروك ( )Urukأو أونوك ( ،)Unukويف العربية فإن
مادة ُ«أ ُر ْك» تدل عىل اإلقامة باملكان و منها األريكة بمعنى الرسير
ُ
و»أ ُر ْك» تعني مكان أيضا ،أي بمعنى مكان لإلقامة واالستقرار
واالستيطان ،وم��ن امل��ع��روف أن ال��ع��راق يعدنّ من أق��دم مراكز
االستقرار و االستيطان يف الرشق األدنى القديم ،خاصة مع وجود
نري «دجلة « و «الفرات».
ومن اجلدير بالذكر أن كلمة أوروك ( )Urukقد تكون مشتقة من
اجلذر الذي اشتق منه اسم املدينة السومرية «الوركاء» ،و تدخل
الكلمة نفسها يف تركيب مجلة مدن قديمة شهرية مثل مدينة «أور»
( )Urيف جنوب العراق وهناك الرأي القائل باألصل العرب لالسم
«عراق» والتي تعني «شاطئ البحر» أو مطلق الشاطئ ،وأنه إنام
ُس نّمي «عراق اًا» لدنوه من البحر (أي اخلليج).

مطبخ العائلة

فيتامين ()C

لمواجهة كورونا

يعكف أطباء يف الصني عىل دراسة قدرات «فيتامني يس» عىل
مكافحة فريوس «كورونا» املستجد ،الذي انترش يف عرشات
الدول وأصاب أكثر من  80ألفا وقتل ما ال يقل عن  3آالف
شخص.
وينفق العامل أكثر من  1.1مليار دوالر عىل مكمالت «فيتامني
يس» ،ومن املتوقع أن يصل هذا الرقم إىل  1.4مليار دوالر
بحلول عام .2024
ويعرف هذا النوع من الفيتامينات بفوائده الصحية الكثرية،
حيث حيارب نزالت الربد ويعزز الذاكرة ويقيض عىل التسمم
ويقوي الصحة العقلية ،كام أنه مفيد للتصدي لاللتهابات
والفريوسات مثل اإلنفولنزا ،حيث يعزز االستجابة املناعية
ويساهم يف إنتاج كريات الدم البيض ،التي تكافح األمراض.
وجتري حاليا دراسة يف الصني ،ملعرفة ما إذا كانت اجلرعات
العالية من «فيتامني يس» يمكن أن تساعد عىل حماربة «كورونا».

* عند طهي األطباق التي تأخذ وقت اًا طوي اً
ال ..نّ
يفضل استخدام األعشاب املجففة بدل الطازجة التي تفقد نكهتها عند تعرضها للحرارة
العالية لفرتة طويلة.
* عند إعادة تسخني األطعمة يف القدور ،من األفضل تذويب الثلج عنها بعد إخراجها من الثالجة.
* للتأكد من نضج الطعام ،يمكن عرب إدخال سكني أو عود خشبي يف وسط الطعام ،فإذا كان ساخنا عند إخراجه فهذا يعنى أن الطعام
قد نضج بأكمله.
* لنزع جلد الدجاج متام اًا يوضع الدجاج يف املاء ويغىل ملدة دقيقة واحدة ويصفى ويربد وينزع اجللد.
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العلم
ُ

ست كلمات
في ِّ
يروى أن النبي عيسى (عليه السالم) إلتقى يوم اًا برا ٍع يف
الصحراء ،فقال له :أيا الرجل! أفنيت عمرك يف الرعي،
ولو قضيت عمرك يف طلب العلم وحتصيله لكان أفضل
لك؟
ست مسائل
فقال الراعي :يا نبي اهلل! أخذت من العلم َ
وأعمل بموجبها.
األوىل :ما دام احلالل موجود اًا ال آكل حراما.اً
الثانية :ما دام الصدق موجود اًا ال أكذب.
الثالثة :ما دمت أرى عيبي ،ال أنشغل بعيوب اآلخرين.
الرابعة :حيث مل أجد إبليس قد مات ال أئتمن وساوسه.
اخلامسة :ما دمت ال أرى خزانة اهلل خالية ال أطمع بكنز
تنقص خزانة اهلل كي أحتاج ملخلوق.
املخلوق ،وحلد اآلن مل ْ
السادسة :حيث مل أر رجيل تطئان اجلنة ،ال أؤمن عذاب
اهلل تعاىل.
فقال عيسى (عليه السالم) :هذا هو علم األولني واآلخرين
الذي قرأته أنت وأخذته.

ٌ
سوق نظامي
شهدت مدينة كربالء املقدسة ،األربعاء املايض ،إفتتاح
ْ
سوق (حي احلر) العرصي ،بوصفه سوق اًا نظامي اًا ،يراد
منه االهتامم باألسواق التجارية وخاصة (الشعبية)،
والذي تفتقر له أكثر أحيائنا السكنية.
السوق بنته مديرية بلدية كربالء ،وهو موزنّ ع عىل حمال
ومؤهل من خمتلف اخلدمات،
عديدة ،وببناء مجيل
نّ
نّ
املتبضع أن جيد أمامه كل ما حيتاجه من
ويتيح أمام
بضائع وحاجات بيتية ،وسط بيئة نظيفة ،وليس كام
اعتدنا عليه يف أسواقنا الشعبية التي تفتقر للخدمات،
وتسوء حاهلا يف فصل الشتاء حيث تتجمع (األطيان)
ناهيك عن النفايات ،والتي ترتك أثر اًا سلبي اًا عىل نّ
املتبضع
وخصوص اًا من الزائرين والوافدين ملدينتنا.
نقول شكر اًا ملثل هذه اجلهود ،ونتمنى أن تتكرر فكرهتا
يف أحيائنا األخرى ،عىل أن يتم يف نفس الوقت مراعاة
املستأجرين وعدم فرض بدالت إجيار عالية نّ
تضطرهم
إىل هجره والعودة إىل األسواق البسيطة أو البيع عىل
أرصفة الشارع.

(المحدث الكاظمي) (قدس سره)
السيد حسن الصدر
ّ

من هنا وهناك

فقيه إمامي ،محدث ،من مراجع التقليد ،في القرن
الرابع عشر الهجري ،والمتوفى سنة  1354ه� ،في
مدينة الكاظمية بالعراق.
درس مختلف العلوم الحوزوية في الكاظمية والنجف
األشرف وسامراء ،حتى حصل على اإلجتهاد ،وصلت إليه
المرجعية بعد وفاة ابن عمه السيد إسماعيل الصدر.
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