من أقوال اإلمام الكاظم a
من تك ّلف ما ليس من علمه ،ض ّيع عمله وخاب أمله.
المصدر  :بحار األنوار
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ق�صف �صاروخي على مطار مدين!
إن الضربات العسكرية بالرغم مما يشوبها غالبًا من تفكير ورغبة عنيفة ،وطغيان نفس االنتقام على أصحاب القرار
فيها ،أقول بالرغم من كل ذلك إال إن هناك في النهاية يجب أن تكون المبررات أو الدواعي للمجرمين خاضعة لنوع
ما ،من شبه المنطق والعقالنية حتى ،وإن يكن بأدنى درجاتهما ،أو من أجل الكذب واإلفتراء فحسب ،على مستوى
التسويق اإلعالمي لتضليل الرأي العام العالمي لمثل هكذا قرار وتصعيد خطير.
وهذا كله يس�� ��قط في االستهداف األمريكي الغادر لمنشآت مطار كربالء الدولي وضربها واستهدافها بالصواريخ
وهو مشروع مطار مدني ،وسقوط شهيد وجرحى في الحادث ،اضافة طبعًا الى االضرار المادية الكبيرة التي لحقت
بهذه المنش�� ��آت ،والمطار يعد من أكبر المش�� ��اريع العمرانية والحضارية والخدمية التي تبنتها العتبة الحس�� ��ينية
أي استراتيجية عسكرية ،وهو بالتالي
المقدسة ،وسارت بها بعمل حثيث ومضني ..ناهيك عن نأيه وبعد عالقته عن ّ
مطار مدني ما زال قيد اإلنشاء.
وه�� ��ذا م�� ��ا يوجب على الجميع كحكوم�� ��ة محلية ومركزية والخارجي�� ��ة العراقية للعمل م�� ��ع المنظمات العالمية
والمحاكم الدولية ،وجميع األقالم الش�� ��ريفة ،ألخذ دورهم في نق�� ��ل الصورة الحقيقية ،وتوضيح الطابع المدني
البح�� ��ت للمطار عبر وس�� ��ائل االعالم من اجل فضح الجريمة ،وتحميل الجان�� ��ب األمريكي كامل التبعات على هذا
العمل غير المسؤول ،ومنافاته األعراف والمواثيق المنصوص عليها دوليًا.
سورة ص
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تفسير السورة

( )43ووهبنا له أهله ومثلهم معهم بأن أحييناهم بعد موهتم ويف الكايف عن الصادق عليه
السالم إنه سئل كيف أويت مثلهم معهم قال أحيى هلم من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذلك
بآجاهل��م مثل الذين هلكوا يومئذ ( )44وخذ بيدك حزمة صغرية من خش��ب فارضب به
وال حتنث وذلك أنه حلف أن يرضب زوجته يف أمر ثم ندم عليه فحل اهلل يمينه بذلك وهي
رخصة باقية يف احلدود كام ورد عنهم عليهم السالم إنا وجدناه صابرا فيام أصابه يف النفس
واأله��ل واملال نعم العبد أيوب (عليه الس��الم) إن��ه أواب  ،ويف الكايف عن الصادق عليه
السالم إن اهلل تعاىل يبتيل املؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة وال يبتليه بذهاب عقله أما ترى
أيوب (عليه السالم) كيف سلط إبليس عىل ماله وعىل أهله وعىل كل يشء منه ومل يسلطه
عىل عقله ترك له يوحد اهلل عز وجل  )45( ،واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أوىل
القوة يف العبادة والبرص فيها )46(.جعلناهم خالصني لنا بخصلة خالصة ال ش��وب فيها
هي ذكرى الدار دائام فإن خلوصهم يف الطاعة بس��ببها وذلك ألنه كان مطمح نظرهم فيام
يأتون ويذرون جوار اهلل والفوز بلقائه واطالق الدار لألش��عار بأهنا الدار احلقيقية والدنيا
مع��ر )47( .وإهنم عندنا ملن املصطفني األخيار )48(.واذكر إس��امعيل واليس��ع قيل هو
ابن أخطوب اس��تخلفه إلياس عىل بني إرسائيل ثم اس��تنبأ وذا الكفل هو يوش��ع بن نون
( )49هذا ذكر وإن للمتقني حلس��ن مآب مرجع )50(.جنات عدن مفتحة هلم األبواب.
( )51متكئني فيها يدعون فيها بفاكهة كثرية ورشاب قيل االقتصار عىل الفاكهة لألش��عار
ب��أن مطاعمهم ملحض التلذذ فإن التغذي للتحلل وال حتل��ل ثمة )52(.ال ينظرن إىل غري
أزواجهن أتراب ل��ذات بعضهن لبعض ال عجوز فيهن وال صبية )53(.هذا ما توعدون
ليوم احلس��اب ألجله )54(.إن هذا لرزقنا ماله من نفاد انقطاع )55(.هذا األمر هذا وإن
للطاغني لرش مآب )56(.جهنم يصلوهنا فبئس املهاد )57(.هذا فليذوقوه محيم وغس��اق
هو ما يغس��ق أي يس��يل م��ن صديد أهل الن��ار والقمي قال الغس��اق واد يف جهنم ()58
واخر عىل اجلمع من شكله قيل من مثل املذوق أو العذاب يف الشدة أو مثل الذائق أزواج
أصن��اف )59(.هذا فوج مقتح��م معكم حكاية ما يقال لرؤس��اء الطاغني إذا دخلوا النار
ودخ��ل معهم فوج تبعهم يف الضالل واالقتحام ركوب الش��دة والدخول ( )60قالوا أي
األتباع للرؤس��اء ب��ل أنتم ال مرحبا بكم بل أنتم أحق بام قلت��م لضاللكم وإضاللكم أنتم
قدمتموه لنا )61( .قالوا القمي ثم يقول بنو أمية ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا يف
النار وذلك أن تزيد عىل عذابه مثله فيصري ضعفني من العذاب.

أخبار
ومتابع��ات

إدانة كبيرة للقصف الغاشم على مطار كربالء الدولي..
العتبة الحسينية :سنقيم دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية

تعرض مطار كربالء الدول (املدين) فجر يوم اجلمعة املاضية
َ
مع ّ
للقصف األمريكي مع مقرات أخرى تابعة للحشد الشعبي،
يبدو واضح ًا للمجتمع الدول حجم االنتهاكات األمريكية
والتطاول السافر عىل العراق واخرتاقها لسيادته ،وهو ما يتط ّلب
موقف ًا جدّ ي ًا من احلكومة العراقية للرد عىل هذه االنتهاكات.
العتبة احلسينية املقدسة ،التي ترشف عىل إنشاء مطار كربالء
ال��دول ،كان هلا موقف إجتاه ما حصل وخصوص ًا فيام يتع ّلق
باستهداف املطار بوصفه منشأة مدنية وليست عسكرية ،حيث
أصدرت بيان ًا أوضحت فيه ما حصل.
وقالت إدارة العتبة املقدسة أن «منشآت مطار كربالء الدول قد
تعرضت للقصف بعدة صواريخ من قبل الطريان األمريكي مما
أدى إىل استشهاد أحد املدنيني (عامل خدمة) وجرح آخرين
ممن يعملون يف تشييد املطار إضافة إىل حدوث أرضار كبرية يف
املنشآت اإلدارية واخلدمية».
وبينت أن «هذا املطار مدين صف وترشف عىل إنشائه باالتفاق
ّ
مع عدة رشكات عراقية ومن قبل كوادر عراقية مدنية بحتة وان
رر له أص ً
ال» داعية ،وسائل اإلعالم
هذا االعتداء الصارخ ال م ّ
املحلية واألجنبية إىل «توثيق هذا العدوان واالطالع عىل الطبيعة
املدنية ملنشآت املطار وحجم األرضار واخلسائر النامجة عنه».
فيام طالب معاون األمني العام للعتبة املقدسة ،السيد أفضل
الشامي ،احلكومة العراقية بأن «يكون هلا موقف ًا واضح ًا إجتاه
هذا القصف الذي راح ضحيته شهيد وجريح ،وحدوث أرضار
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باألبنية التابعة للمطار».
وأضاف« ،لنا احلق بالذهاب إىل املحكمة الدولية إلقامة دعوى
رر
ضد اجلهة التي قامت بذا العمل من دون أن يكون هنالك م ّ
أبد ًا».
من جهته نفى مسؤول قسم اإلعالم بالعتبة احلسينية ،عيل شر،
إن «مطار كربالء الدول هو مطار مدين يتم العمل به من خالل
رشكات عراقية وهو احد املشاريع االسرتاتيجية التي تعمل
وترشف عليه العتبة احلسينية املقدسة منذ سنوات».
ودعا شر «وسائل االعالم املحلية واالجنبية اىل التواجد يف
مطار كربالء لغرض توثيق اإلعتداء عىل املطار واخلسائر التي
خلفها بني شهيد وجريح وختريب للمنشآت».
ويف سياق متصل ،طالب نائب حمافظ كربالء املقدسة عيل امليال،
احلكومة املركزية بإجراء حتقيق دول عر جلان دولية عالية
املستوى ملعرفة مالبسات االستهداف األمريكي ملطار كربالء
املدين» ،مبين ًا أن «إستهداف املطار هو إستهداف للعتبة احلسينية
املقدسة وبالتال هو إستهداف للمرجعية الرشيدة».
وقال امليال يف ترصيح صحفي :أن «املطار هو موقع مدين حتت
اإلنشاء ويوجد فيه موظفون مدنيون وحتيط به مزارع ملواطنني
وليس مقر ًا لقوات عسكرية أو خمازن لألسلحة».

معرض توثيقي

b
عن سيرة السيدة زينب

تزامن ًا مع ذكرى استشهاد السيدة زينب (عليها السالم)،
ّ
نظمت شعبة التوثيق واملعارض يف العتبة احلسينية املقدسة
معرض ًا توثيقي ًا جلميع مقامات السيدة زينب (عليها
السالم) يف العراق وسوريا ،باإلضافة إىل بوسرتات
ُع ّلقت بالقرب من صحن العقيلة زينب ،تتحدث عن
دورها القيادي والريادي يف معركة كربالء ،بحسب ما
أفاد به مسؤول الشعبة الباحث سعيد زميزم.
عرفت
وأضاف أن «املعرض ّ
تضمن عرض ( 60بوسرت ًا) ّ
بحياة هذه السيدة اجلليلة ،وكذلك ما قيل عنها عىل لسان
الشعراء واألدباء والباحثني».
وتابع ّ
أن «االحرتازات املتخذة من قبل العتبة احلسينية
املطهرة بخصوص التقليل من التجمعات ،دعانا إلقامة
هذا املعرض يف اهلواء الطلق وليكون يف متناول الزائرين
واملارين بجوار املرقد احلسيني الطاهر».
ّ

العتبة الحسينية تساهم بطباعة
( 17مليون) مطبوع لوزارة التربية

كشفت مطبعة دار ال��وارث للطباعة والنرش التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة عن مسامهتها بطباعة ( 13منهج ًا) دراسي ًا
ل��وزارة الرتبية بواقع (  )2.132.000كتاب ًا خالل عام
(2019م).
وقال مدير املطبعة ،املنتظر صالح :ان «الكوادر العاملة يف
املطبعة تواصل جهودها لإلرتقاء باجلودة والرسعة بالطباعة
باالضافة اىل استخدام مكائن وطابعات ذات جودة عالية
وتقنيات حديثة متنح الكتاب سمة اجلاملية واأللوان احلقيقة،
فضال عن استخدام أجود أنواع الورق».
وأض���اف« ،ت��م طباعة (15م��ل��ي��ون) دف��رت امتحان�ي للعام
الدرايس( 2019م) وفق ًا للمواصفات املطلوبة من قبل وزارة
الرتبية العراقية».
واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية افتتحت مطبعة دار الوارث
للطباعة والنرش عام (2013م) خلدمة الثقافة يف العراق.

عين على العالم
ٌ
*

البحرين ..علامء دين يستنكرون األصوات التي تدفع باجتاه تعطيل معاجلة قضية أبناء الوطن العالقني يف إيران.

*

نيويورك تايمز :أمريكا تتوقع إصابة ما بني ( 160و )214مليون شخص بكورونا عىل أراضيها.

*

أسرتاليا تصدر مذكرات اعتقال بحق ( 42رج ً
ال وامرأة) سبق أن سافروا إىل سوريا لدعم تنظيم «داعش» التكفريي.

*

إغالق حرم السيدة معصومة (عليها السالم) ومسجد مجكران يف مدينة قم املقدسة بسبب تفيش فايروس كورونا يف البالد.
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قواعد فقهية
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
املعنى :معنى القاعدة هو عدم إقامة احلد
عىل العمل اجلنائي الذي يقع اشتباها،
فاملراد من الشبهة هنا هو حتقق العمل
الذي عليه احلد مع اجلهل باملوضوع أو
احلكم ،كام هو احلال يف القتل عن شبهة
وغري ذلك من الشبهات ،كام قال املحقق
ص��اح��ب اجل��واه��ر رمح��ه اهلل :رضورة
سقوط كل حد با (الشبهة) .
امل��درك :يمكن االستدالل عىل اعتبار
القاعدة بام ييل:
 - 1الروايات :منها النبوي املشهور وهو
قوله صىل اهلل عليه وآله( :ادرأوا احلدود
بالشبهات)  .فهذا النبوي نفس مدلول
القاعدة بتاممه .فال كالم وال إشكال يف
الداللة ،وإنام األشكال كله يف السند،
ألن النبوي مرسل فال يعتمد عليه .قد
يقال :إن النبوي ذكر يف غري واحد من
كتب األحاديث ومدلوله مفتى به عند
الفقهاء فيمكن االعتامد عليه.
وي��ق��ال :ان ذل��ك كله ال يرفع إشكال
السند وال ينجر اإلرسال عىل ما هو
التحقيق .ومنها صحيحة احللبي عن أيب
عبد اهلل عليه السالم يف ام��رأة تزوجت

وهلا زوج فقال( :ترجم امل��رأة)  .دلت
عىل أن الرجم عىل امل��رأة فقط .وليس
عىل الزوج حد ،وذلك جلهله باملوضوع
بحسب املفروض يف السؤال.
 - 2انتفاء املوضوع :أن موضوع احلد هو
وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا مل يكن
األمر كذلك وصدر العمل من الفاعل
اشتباها ال يتحقق املوضوع للحد فتكون
القضية (أي إقامة احلد) من باب السالبة
بانتفاء املوضوع.
 - 3امل��س��اه��ل��ة :ع��ىل أس���اس النبوي
املعروف :بعثت باحلنيفية السهلة
السمحة  .كان السعي يف التسهيالت
للعباد بالنسبة إىل خمتلف املجاالت،
خاصة يف إجراء احلدود ،فيسعى أن تدرأ
احلدود بأدنى شبهة ،للبناء عىل املساحمة.
كام قال املحقق صاحب اجلواهر رمحه اهلل
ال يثبت احلد بشهادة النساء بابتناء احلدود
عىل التخفيف ،ودرئها بالشبهات .
وال خيفى أن الشبهة ب��ذاهت��ا ال تكون
موجبة لسقوط احلد بل ال بد أن تكون
الشبهة (اجلهل بالواقع) مقرونة باعتقاد
جواز العمل وبعد ذلك يدرأ احلد با ،كام

قال سيدنا األستاذ :املراد بالشبهة املوجبة
لسقوط احلد  -يف الوطء بالشبهة – هو
اجلهل عن قصور أو تقصري يف املقدمات
مع اعتقاد احللية حال ال��وطء( ،وذلك
إلطالق األدلة الدالة عىل نفي احلد عن
اجلاهل) وأم��ا من كان جاهال باحلكم
عن تقصري وملتفتا إىل جهله حال العمل
حكم عليه بالزنا وثبوت احلد  .واألمر
كام ذكره.
 - 4التسامل :قد حتقق التسامل بني الفقهاء
عىل مدلول القاعدة وال خالف فيه
عندهم ،كام قال املحقق صاحب اجلواهر
رمحه اهلل يف حد الرسقة :ال خالف وال
إشكال يف درئه (حد الرسقة) بالشبهة،
كغريه من احلدود  .فاألمر متسامل عليه.
فرعان:
األول :قال املحقق صاحب اجلواهر رمحه
اهلل يف الرسقة( :فلو توهم امللك فبان غري
مالك مل يقطع) للشبهة  .واألمر كام أفاده.
الثاين :ويسقط احلد بادعاء الزوجية،
وال يكلف املدعى بينة وال يمينا .وكذا
 يسقط احلد  -بدعوى ما يصلح شبهةبالنظر إىل املدعي .

استفتاءات شرعية

الغصب
ال��س��ؤال  :ما حكم َم��ن أستاجر حمله اجلواب  :نعم لصاحب البيت احلق يف
وبعد عدة اشهر اكتشف ان املحل الذي ذلك .
استأجره مغصوب من اصحابه من قبل
السؤال  :هل جيوز البيع او ال��رشاء او
املالك احلال ؟
اجلواب  :جيب عليه ان يسرتيض املالكني املساطحة يف مدينة الزائرين يف النجف
األرشف ؟
ولو بدفع االجرة .
اجلواب  :نعم جيوز ذلك مع العلم بعدم
السؤال  :ما حكم بقاء الزوجة مع زوج غصبية القطعة املطلوبة وإ ّ
ال فان قس ًام
يكرهها عىل السكن يف بيت مغصوب؟ منها حمكوم بالغصبية .
وما حكم صالهتا فيه؟
اجلواب :جيب عليها اخلروج من البيت السؤال  :ما حكم اجللوس والصالة يف
املذكور والطاعة عليها لزوجها يف ذلك بيت ارضه مغتصبة إذا كان الشخص ال
واالك���راه الرافع للتكليف ال يتحقق يملكها وإنام هو موكل بحراستها ؟
عادة يف امثال املقام ،وعىل فرض حتققه اجل��واب  :ال جي��وز ذل��ك بل الب��دّ من
فتقترص يف البقاء والترصفات عىل مقدار مراجعة املالك ( املغصوب منه ) او
وليه .
ال��رضورة ويف هذه احلالة ال اشكال يف وكيله او ّ
صحة صالهتا .
شخص استوىل عىل حمل جتاري
مهجرة السؤال :
السؤال  :يوجد بيت لعائلة
ٌ
ّ
وقد اتى اشخاص وسكنوا يف البيت صاحبه م��رشّ د من قبل النظام البائد،
واآلن رجع صاحب البيت فهل جيوز بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبني
ل��ه اخراجهم م��ن البيت ومطالبتهم باالستيالء عليه  ،فهل حيق لصاحب
بدفع اجيار أو ما شابه ذلك خالل تلك املحل املطالبة باملحل أو ً
ال  ،وباألرباح
ال��ت��ي حصل عليها الغاصب؟وعىل
السنوات ؟

فرض عدم استجابة الغاصب الرجاع
املحل وعدم إعطائه االرباح فام هو احلل
؟
اجلواب  :له املطالبة باملحل وببدل منافعه
الفائتة عن الفرتة التي كان الغاصب
فيها مستولي ًا عليه  ،وعىل فرض عدم
استجابته لذلك بكافة الوسائل املمكنة
يرفع األمر إىل اجلهات املعنية بذا األمر .
السؤال  :هل جيوز الدخول يف بيت مبني
من احلرام ؟
اجل��واب  :إذا كانت األرض مغصوبة
او امل��واد التي بنيت به مرسوقة مل جيز
الدخول فيه .
السؤال  :ل أرض زراعية مع أخويت من
وقسم من الفالحني يمتنعون عن
السادة
ٌ
إعطاء احلصة املالكية فام حكم عباداهتم
وصالهتم وغريها ؟
اجل���واب  :إذا كانت األرض مملوكة
لطرفني مل جيز ترصف أحد الطرفني فيها
من دون رضا اآلخر فتكون صالته فيها
باطلة عىل األحوط .

دور المرجعية الدينية العليا في السلم المجتمعي..

تستعد إلقامتها العتبة الحسينية
ندوة
ّ
في فرنسا
االحرار :حسين نصر

تستعد جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) التابعة لقسم التعليم العالي في العتبة الحسينية
المقدسة ،إلقامة ندوة علمية حول (دور المرجعية الدينية العليا بين الماضي والحاضر في
دعم وتركيز مبادئ السلم المجتمعي) بالتعاون مع المراكز العلمية الفرنسية والمرتبطة
بجامعة السوربون ،والمعهد الكاثوليكي في باريس.
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أك��د ذل��ك السيد (اف��ض��ل الشامي)
معاون االم��ني العام للعتبة احلسينية
املقدسة للشؤون الفكرية والثقافية،
مضيفا ان اجلامعة هيأت من خالل
استعدادهتا عدة لقاءات مع نخبة من
الشخصيات العلمية الفرنسية .مبينا
ان برنامج الندوة من أولوياته تسليط
الضوء عىل ال��دور ال��ذي تعمل عليه
املرجعية الدينية العليا يف العراق ،اضافة
اىل توكيد بيان َثبات خطاب -مراجع
الدين -رغم الظروف املختلفة التي
مرت با البالد خالل الفرتات العصيبة
ّ
حتى وقتنا احل���ارض ،وتتناول ابعاد
البحوث ودراسة فتاوى مراجع الدين

اخلاصة بالوضع االجتامعي ويف ازمان
خمتلفة ،والتأكيد عىل نقطة مهمة جد ًا
وهي (ثبات اخلطاب) وهذا يعني انه
وبثبات هذا اخلطاب الذي ينطلق من
ٍ
ٍ
مبان فقهية معتمدة من
مبان ثابتة..
منهاج (القرآن الكريم) الذي عملت به
السنة النبوية الصحيحة ومواقف االئمة
االطهار (عليهم السالم) وأحاديثهم
الرشيفة.
وأض���اف ،ان» ه��ذا الثبات باملواقف
يؤكد عىل مبادئ انسانية وساموية مهمة
جاء با الدين االسالمي ومجيع االديان
الساموية التي مل تتعرض للتحريف،
مشريا اىل ان» الندوة العلمية سوف

تعقد يف منتصف الشهر السادس اذا
كانت الظروف مؤاتية بالتزامن مع مؤمتر
تقيمه اجلمعية االوربية
السالم الذي
ُ
لتعارف االديان يف العاصمة الفرنسية
باريس ،فضال عن ختصيص يوم اضايف
للعتبة احلسينية املقدسة يف أعامل مؤمتر
السالم يكون خمصصا للنشاط الذي
تقيمه جامعة وارث االنبياء (عليه
السالم) مع املراكز العلمية.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان جامعة وارث
االنبياء (عليه السالم) يف حمافظة كربالء
املقدسة تقيم هذه الندوة ضمن سلسلة
ندواهتا اهلادفة إىل نرش وتأصيل الفكر
االسالمي والوعي الديني والثقايف.
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إنجاز أكثر من %87
من مشروع مركز اإلمام الحسين (عليه السالم)
التوحد
لرعاية أطفال
ّ
على بعد كيلومترات قليلة عن
مركز مدينة كربالء المقدسة ترتفع
بناية متعددة الطوابق بواجهتها
الزجاجية المدورة لتخطف أنظار
المغادرين والقادمين من وإلى
المدينة المقدسة ،وتشخص البناية
على الطريق الرابط بين بغداد وكربالء
المقدسة لتكون مركزا متخصصًا
لمعالجة مرضى التوحد الذي تبنت
إنشاءه العتبة الحسينية المقدسة.
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األحرار /حسنين الزكروطي  -تصوير /صالح السباح

المهندس كريم عواد محمد

وتواصل الكوادر الفنية واهلندسية يف
رشكة ديب للمقاوالت العامة وبارشاف
قسم املشاريع االسرتاتيجية واالستثامرية
التابع للعتبة احلسينية املقدسة اعامهلا
إلنجاز م��رشوع مركز اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) لرعاية اطفال التوحد.
وي���أيت امل���رشوع ال���ذي وص��ل��ت نسبة
انجازه اىل  %87.5ضمن احد املشاريع

اخلدمية واالنسانية الكرى التي تسعى
العتبة احلسينية املقدسة من خالهلا اىل
خدمة رشحية املتوحدين واالنتقال بم
اىل حالة افضل.
وب��ح��س��ب م���ا صح ب���ه امل��ه��ن��دس
االس��ت��ش��اري كريم ع��واد حممد مدير
م��وق��ع م��رك��ز اإلم���ام احل��س��ني (عليه
ال��س��الم) لرعاية اطفال التوحد عن

قسم املشاريع ملجلة (االح���رار)« :ان
املساحة البنائية مل��رشوع معهد اإلمام
احلسني(عليه السالم) لرعاية اطفال
التوحد تبلغ ()7680م ،2وبارتفاع
يصل اىل ()38.45م ،مقسمة عىل (3
أبنية رئيسة) ،وتتمثل يف البناية االدارية
وه��ي لألطباء وامل��م��رض��ني وال��ك��ادر
االداري وكادر االرشفة وكادر احلاسبة
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واملراقبة ،والبناية الرئيسية واملتكونة
من رسداب مصمم لوقوف سيارات
��ول اىل مكاتب إلدارة
اخل��دم��ة وحت� ّ
الرشكة املشغلة للمركز ،وثامنية طوابق
موزعة للطوابق العالجية واملخترات
وص��ف��وف دراس��ي��ة وص��ف��وف فردية
وصفوف مجاعية ،وبمواصفات معاهد
التوحد العاملية م��ن حيث االل��وان
ّ
واملتخصصة بالتوحد ونوع االرضية،
كام تضم القاعة الرياضية التي حتتوي
ارضيتها عىل اخلشب اهل��زاز ،والذي
يتالءم مع املواصفات الكاملة ألطفال

التوحد ،فيام سيكون اجلزء االخر من
البنايات واملتمثل يف البناية املخروطية
ع��ب��ارة ع��ن ث��الث��ة ط��واب��ق ،بمساحة
ت��ق��ارب (  200م��رت م��رب��ع) ،بينام
سيخصص الطابق االريض من البناية
املخروطية الستقبال اولياء االطفال.
واردف« :ان الطابق االول من املرشوع
تبلغ مساحته ( 1130م��رت مربع)
ويضم كال من غرف العالج املنفرد
ّ
وعددها مخس ،وغرف العالج اجلامعي
بنفس العدد وقاعة العالج الوظيفي
وغريها من الغرف اخلاصة بالتكامل

سيكون الجزء االخر من البنايات
والمتمثل في البناية المخروطية
عبارة عن ثالثة طوابق ،بمساحة
تقارب (  200متر مربع)
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احل��ي والرتبية النفسية واحلركية،
اضافة اىل جمموعتني صحية وصالة
لتناول الطعام ،ويف الطابق الثاين
توجد مكتبة وقاعة رياضية ومكان
ترفيهي وقاعة للعالج الوظيفي وغرفة
لتبديل املالبس اضافة اىل غرف العالج
بالرسم والتأهيل املهني واجلزء الدائري
لعرض املواهب ،وبذا تكون مساحة
الطابق ()950م ،»2فيام خصص
الطابقان الثالث والرابع اىل صفوف
فردية وعددها سبع غرف ،وصفوف
مجاعية بنفس العدد واملساحة ،وثالث

غ��رف للتخاطب واخ���رى للمرشف
وقاعة للطعام وخمزن وجمموعة صحية،
ضم الطابق اخلامس ( )14غرفة
بينام َّ
للصفوف الفردية واجلامعية ،وغرفتني
للتخاطب واخرى للمرشف واملراقب
وقاعة للطعام وخمزنا وجمموعة صحية،
بينام ضم الطابق السادس صفوفا فردية
ومجاعية وعددها ( ،)10وغرفا خاصة
ب��ال��ع��الج احل��ي وال��وظ��ي��ف��ي وغرفة
للتخاطب واخرى للمرشف واملراقب
وقاعة للطعام وخمزنا وجمموعة صحية،
فيام ضم الطابق السابع ( )12صفا

فرديا ومجاعيا وثالث غرف للتخاطب
واخ���رى للمرشف وامل��راق��ب وقاعة
للطعام وخمزنا وجمموعة صحية».
واش���ار حممد اىل ان املساحة اخلالية
املحيطة باملرشوع ستكون حتت ارشاف
اللجنة امل��ع��امري��ة يف قسم املشاريع
االسرتاتيجية لتهيئة التصميم النهائي
لتلك املساحة ،والتي من املفرتض ان
تكون عبارة عن ملعب مخايس وملعب
لكرة طائرة مغلق ،اضافة اىل «مدينة
ختيلية» متثل االج��واء الواقعية بشكل
ُّ
مصغر ح��ي��ث ت��ض��م اس��واق��ا شعبية

وم��رك��زا للرشطة وم��درس��ة وش��وارع
عامة وغريها ،ليتجولوا فيها ويتسوقوا
وكأهنم يعيشون يف مدينة واقعية.
منوها اىل ان م��رشوع التوحد ال��ذي
وصلت نسبة انجازه اىل  %87.5بعدة
ام��ور من بينها احتواء ارضية قاعات
االل��ع��اب عىل م��ادة مطاطية مفروشة
عىل خشب من ن��وع ه��زاز اهل��دف من
ذلك تقليل األذى حال وقوع الطفل
عىل االرض فضال عن تزيني القاعات
الدراسية بالرسوم التي تتالءم مع حالة
املريض».
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وختم حممد حديثه بالتنويه اىل ان الطاقة
التصميمية واالستيعابية التي كان عليها
للمرشوع كانت ستضم من()80�70
طفال ،ولكن العتبة احلسينية املقدسة
استدعت خراء بعالج اطفال التوحد
م��ن مجهورية م��رص العربية ملناقشة
وتعديل بعض التصاميم الداخلية
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اخلارجية لكي تكون اكثر مالءمة مع هذا
املرشوع االنساين الكبري ،وقد ادت هذه
التشاورات اىل تعديل بعض التصاميم
والوظائف اخلاصة باملرشوع لتصبح
الطاقة االستيعابية للمعهد ترتاوح بني
( )300 �270طفل ،اضافة اىل بعض
التعديالت اخلاصة بأجهزة التريد

والتكييف والسقوف الثانوية وغريها».
من جانبه حتدث املهندس ميثم ثامر
ممثل رشكة ديب للمقاوالت يف مرشوع
معهد اإلم��ام احلسني(عليه السالم)
لرعاية التوحد ق��ائ��ال« :ان م��رشوع
معهد اإلم��ام احلسني(عليه السالم)
لرعاية اطفال التوحد يعد االول من

العتبة الحسينية
المقدسة استدعت خبراء
بعالج اطفال التوحد من
جمهورية مصر العربية
لمناقشة وتعديل بعض
التصاميم الداخلية
الخارجية لكي تكون اكثر
مالءمة مع هذا المشروع
االنساني الكبير

المهندس ميثم ثامر

نوعه يف جمال املشاريع االنسانية اخلاصة
بفئة التوحد يف العراق ،ملا يمتاز به هذا
املرشوع من مواد رصينة ذات الدرجة
االوىل يف مجيع انواعه ،وهو ما اكدت
عليه العتبة احلسينية املقدسة مع رشكة
ديب للمقاوالت العامة منذ الوهلة االوىل
عىل تأسيسه ،فاملواد املوجودة يف واجهة

البنايات الثالث والتي متثل (الفورنتك
االسباين) لعلها ألول مرة تستخدم يف
مدينة كربالء املقدسة ،كذلك اجهزة
التكييف والتريد ذات املنشأ البلجيكي.
وتابع «ان تعاون العتبة احلسينية املقدسة
مع رشك��ة ديب للمقاوالت مل يكن هو
البذرة االوىل يف مرشوع التوحد بل سبقته

عدة اعامل من بينها مرشوع قناة كربالء
الفضائية يف مدينة النجف االرشف
والذي توقف ألسباب معينة» .ونطمح
ان يستمر التعاون مع العتبات املقدسة
وباخلصوص العتبة احلسينية املقدسة ملا
متلك من اسرتاتيجية تساعد الرشكة عىل
اظهار ابداعاهتا الفنية املطلوبة منها».
Ahrarweekly
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األحرار /إبراهيم حميد العويني

ُ
َ
مركز كربالء للدراسات
كشف
والبحوث ،التابع للعتبة
الحسينية المقدسة عن
عزمه مواصلة جمع الوثائق
المهمة والمفقودة الخاصة
بمدينة كربالء المقدسة ،في
السجالت والوثائق العثمانية،
بصدد اكمال موسوعة كربالء
الحضارية التي تعد االولى من
نوعها في المدينة بعد إصدار
( )50جزءا منها كمرحلة اولى.
الباحث عبد األمير القريشي

ُ
ُ
الحسينية المقدسة تكشف عن
العتبة
وثائق تاريخية جديدة لمدينة كربالء
َ
أكد ذلك الباحث (عبد االمري القرييش)
مدير املركز ،مضيف ًا ان املركز أعلن سابقا
عن حصوله عىل ألف وثيقة تارخيية من
ختص مدينة كربالء
االرشيف العثامين
ّ
املقدسة بالتحديد ،اعتمدها املركز بشكل
اس��اس يف موسوعته احلضارية بعد ان
فتح آفاق التعاون مع اجلامعات العربية
والعاملية اضافة اىل املراكز العلمية يف مجيع
انحاء العامل تقريب ًا.
وأش���ار «ال��ق��ري��يش ،اىل ان «املوسوعة
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ختص
تناولت جممل االمور التي كانت ّ
احلياة الكربالئية االجتامعية والثقافية
والتارخيية والفكرية وحتى الفلكلورية
اىل جانب االم��ث��ال واحل���رف اليدوية
اض��اف��ة اىل حم��ور ب���ارز ح��ول النهضة
احلسينية مستعرضا به كل جمريات الثورة
احلسينية والنهضة االصالحية بدءا من
انطالق اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
من مكة املكرمة وص��وال اىل كربالء».
منوها اىل ان «امهية املوسوعة تأيت بقدر

اهتامم العامل بمدينة كربالء املقدسة،
لكوهنا اصبحت حمطة جلميع املسلمني
اضافة اىل املهتمني بالتاريخ من الكتاب
والباحثني وامل��ؤرخ��ني بعراقة وأصالة
تاريخ ه��ذه املدينة التي ارتبط اسمها
باإلمام احلسني(عليه السالم)».
م��ن جهته ق��ال ال��دك��ت��ور (ن��ذي��ر جبار
اهلنداوي) املساعد العلمي يف املركز :من
املهام األساسية التي عمل عليها املركز
هو إنجاز موسوعة كربالء احلضارية

تخص
الموسوعة تناولت مجمل االمور التي كانت ّ
الحياة الكربالئية االجتماعية والثقافية والتاريخية
والفكرية وحتى الفلكلورية

التي تتضمن عدة حم��اور منها املحور
االجتامعي والثقايف والديني والسيايس
وكذلك املحور اجلغرايف» ،مبينا «وبعد
دراسة هذه املحاور وصلت جلنة ادارة
املركز اىل قناعة انه ال يمكن الوصول
اىل نتائج مهمة ودقيقة إال بالوصول
اىل الوثائق العثامنية التي ختص تاريخ
هذه املدينة بدء ًا من السيطرة العثامنية
واالحتالل العثامين اىل وقتنا احلارض».
مضيف ًا ،ان «العثامنيني متكنوا من خزن
مجيع الوثائق التي ختص العراق والعامل
العريب وكان العراق له احلصة الكرى
منها مؤكد ًا «ان الوثائق التي ختص العامل
العريب تصل اىل ( )10ماليني وثيقة
ومنها املكتوبة باللغة الرتكية وقسم منها

باللغة العربية ومتك ّنا من احلصول عىل
( )1000وثيقة ختص تاريخ كربالء
بالتحديد.
وأش��ار اهلنداوي اىل ان «نسبة العراق
كانت األكثر من بني الواليات العثامنية
يف عدد الوثائق املؤرشفة ألن العراق
يعدّ مركز القرار واملسيطر عىل املنطقة
بشكل عام» ،منوه ًا اىل ان «املوسوعة
تتضمن اجلانب الديني واملوقف العثامين
ّ
من العتبات املقدسة واملزارات الدينية
واحلوزة العلمية واحلسينيات واملواكب
إض��اف��ة اىل التنوع السكاين للمدينة
والتوزيع السكاين ملركزها وأطرافها من
االرياف والقرى كذلك تضم املوسوعة
–بيوتات -وأعيان وعلامء وشيوخ

كربالء» ،مؤكدا ان «مجيع هذه الوثائق
تم اخضاعها اىل التحليل والتدقيق من
قبل املختصني» .مشريا اىل ان «املوسوعة
شهدت مشاركة كبرية من قبل العرب
واألجانب وقد صدر منها حتى االن
حوال مخسني جزء ًا من اصل ()200
جزء وسيتم ترمجتها اىل عدة لغات».
ويذكر ان مركز كربالء للدراسات
والبحوث التابع لألمانة العامة للعتبة
احلسينية امل��ق��دس��ة ق��د أع��ل��ن يف 27
 /ترشين ال��ث��اين ،2014 /عن تب ّنيه
م��رشوع كتابة موسوعة حضارية عن
مدينة كربالء املقدسة ،تضم الرتاث
الديني والتارخيي الذي تشتهر به املدينة
املقدسة.
Ahrarweekly
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األدبية

هلل محتسبا
قضى ِ

ط�������اه�������ر ال����ت����م����ي����م����ي

و�خل�����ام�����������س �ل����ع���������ص����رون ذ�ك ����ص���ه���ادة
������م �مل���������ص����ه����دُ
ل����ل����ك����اظ����م �مل�����ح�����م�����ود ِن�������ع� َ
ف������ي������ه ق�����������ص�����ى هلل حم����ت���������ص����ب����ا وم������ا
دون �ل�����������ص�����ه�����ادة ي����رت���������ص����ي وي���������ص����د ُد
�آل �ل�����ر������ص�����ول ج���م���ي���ع���ه���م ل����ب����و� �ل���� ِن����د�
���م وه�������و م�����وؤك�����دُ
ب���ال�������ص���ي���ف �أو ب����ال���������ص� ّ
�����ص����ادة
������ج �����ص����ي����دّ م�����ن
ٍ
ق����ا�����ص����ي �حل�������و�ئ� ِ
ع�������م�������رو� �حل�������ي�������اة ع�����ق�����ي�����د ًة ت�����ت�����اأب�����دُ
������اء ع����م����اده����ا وم�����د�ره�����ا
وج����������دو� �ل�������دم� َ
ف����ا�����ص����ت���������ص����ه����دو� هلل دوم����������ا و�ف������ت������دو�
����م ط�����ه �ل����ر�����ص����ول ع���ل���ى �ل���ه���دى
ف�����اأب�����وهُ � ُ
�أدى �ل����ر�����ص����ال����ة ك�����ل�����ه�����ا ..ي�������ص���ت���ط���ر ُد
��ة
رب �ل���������ص����م����اء ب�������ص���رب� ٍ
ح����ت����ى ق�������ص���ى ّ
���ح����دُ
ب����ال���������ص����م �أث����ق����ل����ه����ا �ل�����ك�����ن�����و ُد �مل����ل� ِ
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َّ
ألطمئن
لي بضوءٍ
ل ِّو ْح ّ
ح���ي���در ع��اش��ور

ُ
وق ْدني إلى شفاعتك

ل�� ّو ْح ّ
يل ب�صوءٍ الأطمئنَّ � ،أن ري��ح �ل��وب��اء ال تنال مني،
ُ
تع�صف باملوؤمنني .فمن �أي��ن
فال�صموم �لقاتلة هَ � َّب��تْ
ببكة ُت ِ�ص َنني من �أم��ر���ٍ�س حاكها �أع���د�وؤك فخ ًا
يل َ
أنت كونٌ يو ُ
ال�صطيادي..؟ و� َ
ؤرق �لباغني و�لكافرين با�صم
�هلل ،ودم��ك �لطاهر ك��ان وال ي��ز�ل نبتة خالدة تقذف
�اء ك ّلها �صفاعة للطيبني ،و��صو�كا مدمرة
�حلكمة دم� ً
كاللعنة ُّ
تق�س م�صاجع ��صحاب �ل�صقيفة؛ �صنّاع �ملوت.
جلرذ�ن يف
أرو�ح �صريرة ويتنا�صلون كا ِ
�نهم يتذ�كون ك �ا ٍ
�لظالمات وتنتفخ �أود�جهم وتت�ص ّمم �أنيابهم على �الآمنني
من �لنا�س ،ولكن �هلل بقوتك يقع�صهم كالقملُ � ..
أزددت
�إميانا �إنّ �خلونة �صياطني ي�صبهون �لوباء �لذي ي�صنعونه
لقتل لكل ما هو �ن�صاين ..و�أنا حني ال �أخل�س هلل ولك ،ال
�أ�صمع نف�صي وال ت�صمعني �ملالئكة �حلا ّفني بقبك فاأ�صيع
يف �لعبث� :آه من نو ٍر كله ظالم.
ل � ّو ْح ّ
يل ب�صوءٍ الأطمئنَّ  ،وق��دين �إىل �صفاعتك يا دليل
نف�صه
�لعافية� .جعلني �أرك��ب �لنور كان�صان يبحث عن
ِ
غابة من �خلوف و�لقلق
و�صط �صوئك �العظم .يف روحي ٍ
�أريد �أن �أق�صي عليهما بالدعاء تت قبتك ،وقد �صمنت
ّ
يل �الجابة� .أ�صعر �أنك قب ّلتني غ�صيتني بغ�صاء �لعافية
أت�ص�س �ن قلبي ن�صج كعقلي
مبلء �حلياة وال ير�ها �أحدّ � ،
وغ��ادر �لتحجر و�لتع�صب ،وظلي �أ�صبح و�ح��ة خ�صر�ء
ت�صبه مدينتك ،يحيا �لياأ�س ،ماحي ًا كل �صبهاتي ،نقيا
كرت�بك .فكل �صيء با�صمك كتابُ ،
ريح با�صمك �صفاء
وكل ٍ
ودو�ء .
ل ّو ْح ّ
يل ب�صوءٍ الأطمئنَّ  ،فقد تركت على بابك كل �صيء،
وهرولت كنهر �صرير فقد جمر�ه .وكلما توغلت فيك ثبت
�إمياين وز�د يقيني ،وكلما نهلت وتع ّمقت يف بئر عقيدتك،
�أ�صمع �صوتك و�صمتك ،وكلما �قرتب من قبك �ل�صريف،
ويالم�س ج�صدي �صريحك �غرق يف مر�آة روحي و�ر�ك يف
�لكلمات و�الأحاديث و�لت�صرع ،فتت�صرب �أحز�ين ،و��صعر
�إن �هلل غفر يل بع�س ذنوبي با�صمك فاأدمنت �لت�صابق
مع �لد�خلني من زو�رك و�خلارجني من �أبو�بك فاأ�صبحت
عالقة بيني وبني �الأبو�ب وبيني وبني �الأر�س �لتي ت�صم
ج�صدك كاأنها ت�صجل كل يوم قدومي.
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ِرفـ ًقًا ب ِـأَ
ابـ ً
ُ
َ
ـة
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ــ
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ــذ
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ـئد
فـ
ُ
َ
َ
َ
ٍ
َ
ْ
ْ
م��ع االع���ت���ذار إل���ى ص��اح��ب ال��ع��ص��ر وال��زم��ان

ا�ص��ع�ا ..
�ب ُط ْه ِ�ر َك َ ،،خ ِ
َ�ص َ
رح ِ
��ج�دَ �ل� َه�� َوى ِ ،،ف��ي ْ
َح� َتى� ،ن�ط� َ َوى ِف َ
�ل���وج�و َد  ،،ت�� َ َ�ص ُ�رع�ا ..
�ي�ك
ُ
��ح �ل�� ُف��ت�ُ�ونَ  ،،و�ص� َ َ
�اق َن ْح��و �ص�َ� َم�ا َكا ..
َط َف َ
��دي ،ف�َ�ك ّْحل َع�� ْي� َن� َن�ا ِب�� ِل�� َقا َكا ..
َم��ه� ْ ُ

�ب�اح َق ِ�ص��ي��دَ ة ً..
� ْأ�ص ِرج  ،،ل� َن�ا َب� ْو َح ْ
�ل��ص ِ
�ء  ،،ت� َ ْح� ِكي ِل�ل َْ�ز َمانِ ُع���ال َكا ..
َنو َر َ
�ل�ح�ب  ،، ،ن� َ ْج َ
ن� َ ْج َ
�ل�ح�ب ،،
ي�ع ُ
��و�ك رب� ِ ُ
ي�ع ُ
و�ك رب� ِ ُ
ْ��صال ِة َو َر� َكا ..
َق�د َح َّ�ن ِع�ي�ص�ى .. ،ل�ِل َ

ط� َ َ
��رعا ..
��ر ًح�ا ب�ِ� َن�ا و ت�َ� َف َ
ال َ
�ل��ص�دَ ىُ .. ،ج ْ
َي�ب�ْ�نَ �ل��ه�ُ�دَ ى .. ،ف� َ َ
�ال���ص��وقُ َف�تَ �الأَ ْ�ص� ُل��عا ..

�أُ ْ�ص� ُكب ْ َن��دَ َ� َك  ..و�أَك� ْ ِ�رع �الأَ ْق��دَ َ� َحا ..

َو�خْ ف� ِ ْ
��وب َج��ن� َ َا َحا ..
��س ب� ِ َ�ص ْح َ�ر َ�ء � ..ل�� ُق ُل ِ
ِرف�ْ� ًق�ا ب�ِاأَف�ْ�ئدَ ٍة َت ُ
وب َ�ص�� َباب�َ�ة ..
��ذ ُ

ري �ل� ِع��ص�ْ�ق َ ..ع� ْي�ن� َ َ
َع� ْي�� َن َ
ِ�ي��ر �ل� ِع��ص�ْ�ق ..
��اك َن��مِ�� ُ
اك َن�م ُ
ْ
��س �الأَ ْر َو َ� َح ..
ف�ا�ص ِ
�ل�وج��و َد َ ،،و�آن� ِ ِ
�ف ُ
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ٌ
خ������������������������اط������������������������رة

ٌ
�����������������اة
ص�

واث������������ق ال���ج���ل���ب���ي

ُي�صلُّي �ملالك على مع�صمي فيمنّيه بالب�صمالت فمي
الأن �حلقيقة �صاعت علينا ف�صار �ملوحد كاملجرم
و�صارت عناقيد فجر �الباة 00رماال مباعونها نرمتي
�صاأتلو �صالتي 00و�أرمي زكاة
بحجم �ل�صيوف على مقب�س من ن�صيم �حلياة 00
ليخرج من قاعها �ملظلم
وليد� لنا ي�صبه �خلالدين على خده نقطة من دمي
ويف كفه قطعة من حياة000
ّ
يغذي ند�ها ويحذر منها وي�صغي �ليها
على من ن�ص ّلي �أبا �لثائرين
على جدك �مل�صطفى �الكرم
على من تدّ ى ظالم �لعناد فجاءت ر�صاالته كالن�صيم
تغطي تو�بيت �أر�س �ل�صو�د ليخرج يو�صف من مع�صمي00
وي�صحك �أيوب بعد �ل�صقاء ويقر�أ مو�صى حروف �ل�صماء
لي�صعد هارون لالأجنم ويرفع عي�صى �صليب �حل�صني
وتبكي �لزهور وتخرج الطمة للخدود000تعزّ ي �أبانا على فقده
فمن جاء بعد 000يعزّ ي �لبتول على مرمي00
�أتبكي وعلمك �ن �حل�صني �صياء يغطي �صناه �ل�صياء
ولكنك تبكي الأن �خلطيئة ّ
حطت على جبهة من �صقاء
جتر �لركاب لريمح مهر بغري جلام
كاأن �لرحاب ّ
ن�ص ّلي كناعور ماء جفيف و�صاحله قبلة من عظام
�أتونا الأن �لغمام �ل�صحيق ميوت من �جلوع حد �لهيام
فماعوننا �صهوة من �أدمي تلونها بقعة من ممات
خيول وغيم وجوع وخوف وموت ونور ي�صقّ �ملو�ت
تعبنا من �لنوم خوف �ل�صياء على فاقد من نعيم �لب�صر
فع�صنا ومن فوقنا �لذكريات متر فنقفز خلف �ل�صور
�ىل من �أ�صك�ّي جنيع �الدب و�صا�صتنا من طغاة �لعرب
خذوين وفكو� قيود �لعر�ق فف�صة �صوتي جنون �لذهب
فال بيت ياأوي طريد �حل�صني وال�صقف ي�صني بغاة �لطلب
دعاء على �لناكثني �ل�صغار ومن ميرقون حلد �لعطب
ّ
تو�صاأ �صعف �لنخيل �لق�صب
�ذ� ما �لرت�ب �أقام �الذ�ن
ح�صني �أتدري باأن �حل�صني ما عاد ي�صغي ل�صوت �لند�ء
�أتدري ملاذ� �لفر�ت �صحيح ويف دجلة �خلري ماتت مياه
فمن فرط ما �أرخ�صا من دموع تاآخا على �ملوت طول �حلياة
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الطالق

يتصدر قائمة
ّ

الظواهر االجتماعية..
يهدد الحياة الزوجية..
واالستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي
ّ

تحقيق /قاسم عبد الهادي  -تصوير /حسن خليفة

ّإن االستخدام الخاطئ لوسائل االتصال االجتماعي ،السيما الفيسبوك أو التويتر او االنستغرام
يهدد استقرار األسرة المدمنة عليها
تسبب بالعديد من المشاكل واالوجاع بين الزوجين وأصبح ّ
ّ
وسببًا رئيسًا بحدوث حاالت الطالق السيما عند الشباب والشابات المتزوجين حديثًا ،او حتى في
حالة عدم الطالق فان الزوجين يكونان بعزلة عن بعضهما البعض ويعيشان في منزل واحد بشكل
منفرد ،وعلى العكس من ذلك فان قلة استخدام التواصل االجتماعي يجعل االتصال بالشريك
كبيرا والتفاهم بينهما بشكل ايجابي في تكوين االسرة والمجتمع بشكل عام.
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التفكك األسري
ويرى الناشط املدين حممد حسنيّ ،
بأن «هناك أسباب ًا كثرية تؤدي
إىل إيقاع الطالق ببن الزوجني بعيد ًا عن اخليانة الزوجية او ما
شابه ذلك ،فان الغرية الزوجية تلعب دور ًا كبري ًا ّ
بتفكك األرسة
من خالل متابعة زوجة ما خلصوصيات زوجة أخرى التي
تواصل بشكل مستمر نرش خصوصياهتا عر مواقع التواصل
االجتامعي املتضمنة الزيارات الرتفيهية او الرحالت اخلارجية
مما يسبب مشاكل عديدة يف االرسة التي ال تستطيع ذلك ،وربام
الشخص االجتامعي الذي هو عىل تواصل مستمر مع األصدقاء
عر التواصل االجتامعي ،السيام الفيسبوك ومن دون قصد
اخليانة الزوجيةّ ،
فإن هذه الترصفات تلعب دور ًا كبري ًا بتش ّتت
االرسة ومطالبة الزوجة بالطالق يف بعض احلاالت.

حرص الزوجين على بعضهما

الناشط المدني محمد حسين

ويتابعّ ،
أن «االستخدام السهل لوسائل االتصال بمختلف
اشكاهلا وانواعها منح اجلميع وبمختلف االعامر مزاولة النرش
والتواصل مع من حيب حتى وان كان يف بلد آخر ،وهو االمر
الذي يثري حفيظة الزوج او الزوجة بسبب احلرص الزائد من خميف دون مراقبة حكوميةّ ،
وإن عوامل اجل��ذب هلا اصبح
بعضهام للبعض االخر ،وربام تغريدة او بوست واحد جيعل بشكل كبري وصل حد االدم��ان ناسيا يف الوقت نفسه املدمن
واجباته اليومية سواء كان طالب ًا او عام ً
الطالق حدّ ًا فاص ً
ال او موظف ًا ،وأ ّثر ذلك
ال بينهام».
سلب ًا عىل مسؤوليات الفرد واملجتمع بشكل عام».

خطورة برامج التواصل االجتماعي

ويضيف حسنيّ ،ان «برامج التواصل االجتامعي بدأت تسحب ازدياد حاالت الطالق
البساط من التواصل االنساين املبارش وتستحوذ عىل نسب كبرية
من وقت اإلنسان ويكون سبب ذلك عدم الشعور باملسؤولية
او االدمان عىل استخدامها يف مجيع االوقات والظروف ،واهنا
بدأت تتطور يوم ًا بعد يوم وان االستخدام بدأ يزداد بشكل

ومن جهته حتدّ ث الناطق الرسمي باسم رئاسة حمكمة استئناف
كربالء االحتادية القايض حممد مريي جبار قائ ً
الّ :
ان «حمكمة
االحوال الشخصية تنظر بالدعاوى بني الزوجني بصورة خاصة
والدعاوى االرسية عامة ومنها الدعاوى التي تتعلق بتصديق
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القاضي محمد ميري جبار

وايقاع الطالق ام��ام حمكمة االح��وال
الشخصية ،وان ح��االت الطالق التي
تتعلق باالستخدام اخلاطئ ملختلف
وسائل االتصال واخليانة الزوجية قد
ازدادت بشكل الف���ت» ،مضيف ًا ان
«العراق شهد تغيري ًا كبري ًا وانفتاح ًا عىل
استخدام االنرتنت ومواقع التواصل
االج���ت���امع���ي ،ول��ك��ن امل���الح���ظ هو
االستخدام السيئ هلا ،وظهر تأثريها عىل
حياة الزوجني ،مما أدى إىل تفكك األرس
وبالتال حدوث حالة الطالق التي تنهي
الرابطة الزوجية».

الجدد
طالق المتزوجين ُ

الشخصية «يثري حفيظة ال��زوج وربام
يصل اىل مرحلة االنتقام او اهناء الرابطة
الزوجية املقدسة بوقوع الطالق بينهام مما
يؤدي ذلك اىل هدم االرسة واهنائها سواء
كان للزوجني أطفال من عدمه ،ولوحظ
ايضا خالل الفرتة السابقة بان حاالت
الطالق التي حتدث بني الزوجني دائام
ما تكون بني حديثي ال��زواج ولألعامر
الشابة الذين ال يمتلكون التجربة الكافية
للحياة الزوجية واألرسية وكيف تكون
الزوجة مطيعة لزوجها وكيف يكون
الزوج حمافظ ًا عىل زوجته وارسته وإنشاء
جيل صالح يف املجتمع».

وان االستخدام السيئ كام يبني (جبار) ضرر الطالق قليل !!!

م��ن قبل ال��زوج��ة ل��وس��ائ��ل االت��ص��ال وان «الطالق يكون اقل رضر ًا واخف
عن طريق اجهزة املوبايل س��واء عن وط���أة يف ح��ال ان ال��زوج��ني مل ينجبا
طريق اجراء املكاملات مع االخرين او االط���ف���ال ،وع���ىل ال��ع��ك��س م��ن ذل��ك
عن طريق الرسائل او تبادل الصور
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فان االطفال يكونون بحضانة احد
الزوجني مما يعيق عملية الرتبية بغياب
احد االبوين» .كام أوضح جبار.
ويكمل حديثه« ،ب��دورن��ا كمحكمة
أحوال شخصية نبذل اجلهود القصوى
بغية اصالح ذات البني بتوجه النصح
واالرش���اد للزوجني واحالتهم اىل
مكتب الباحث االجتامعي املتواجد
يف حماكم االح���وال الشخصية بعموم
العراق الذي يبذل قصارى جهده ايضا
يف سبيل تقريب وجهات النظر وجتاوز
االخ��ط��اء التي حدثت بني الزوجني،
ويف الكثري من االحيان يكون اصار
ال��زوج بامليض بوقوع الطالق اكثر مما
عليه يف االصالح وعودة احلياة الزوجية
لوضعها الطبيعي ،وهناك ح��االت تم
االصالح بني الزوجني بعد بذل مكتب
الباحث االجتامعي والقضاة بشكل
عام جهودا كبرية من خالل اعالمهم
ان احلياة الزوجية مقدسة البد هلا ان
تبنى عىل اسس التفاهم وع��دم اخليانة
ويساعد احدمها االخ��ر بالفهم وعدم
افشاء املواضيع اخلاصة بني الزوجني
وان يكون هناك تدبر من اجل بناء ارسة
صاحلة يف املجتمع».

في حال ان الخيانة الزوجية صدرت من الزوج فان
للزوجة الحق بمطالة القضاة بالتفريق القضائي
وفق قانون االحوال الشخصية

نتائج إيجابية بللإصللالح ذات
البين بشرط !!!

ويف حال ان الزوجني (واحلديث جلبار)
متفهامن للوضع االرسي فان «النتائج
تكون اجيابية بإصالح ذات البني بينهام او
هناك اواص ومودة بينهام او تكون هناك
رابطة قرابة اجتامعية بني االهل او من
اجل احلفاظ عىل االطفال او ان التحصيل
العلمي لكالمها يساهم بتجاوز االخطاء
التي حصلت بينهام وبناء حياة زوجية
جديدة».

تقديم االدلة الدامغة
والجزاء العادل

ويلفت إىل ان «ما ملسناه ان هناك مراحل
متطورة تعد يف فقه القانون اجلنائي خيانة
زوجية من خالل ما يعرضه الزوج امام
املحكمة من صور فاضحة للزوجة يف
بعض االح��ي��ان وه��ذا االم��ر مرفوض
رشعا وقانونا وممكن للزوج ان يكمل
اج��راءات الدعوى اجلزائية امام قايض
التحقيق ووق��وع الطالق بتهمة اخليانة
الزوجية وفق امل��ادة ( )377من قانون
العقوبات رقم ( )111لسنة ()1969
ويقدم الدليل يف ذلك سواء عن طريق
تقديم الصور او املحادثات او من خالل
تقديم االدلة املادية ،وبذلك فان الزوجة
تنال جزاءها العادل مع عشيقها وتعاقب

باحلبس خليانتها مع عشيقها وفق املادة
املذكورة ،ولفرتة حمددة من قبل قايض
التحقيق او يلتجئ الزوج اىل اجراءات
الطالق من اجل سرت زوجته التي قىض
منها وطره لسنني وبذه احلالة يسقط حقه
بإقامة الدعوى اجلزائية باعتبار ان الرابطة
الزوجية بينهام قد انتهت بوقوع الطالق».

للزوجة حق قانوني

وأردف قائ ً
ال« :يف حال ان اخليانة الزوجية
ص��درت من ال��زوج ف��ان للزوجة احلق
بمطالة القضاة بالتفريق القضائي وفق
قانون االح��وال الشخصية الذي ينص
عىل ان (إذا أرضّ احد الزوجني رضرا
يتعذر معه استمرار احلياة الزوجية وفق ًا
للامدة ( )40الفقرة رقم ( ،)1وبذلك فان
للزوجة احلق باملطالبة بالتفريق القضائي؛
باعتبار ان العصمة بيد ال��زوج ويكون
رافض ًا للطالق».

االنتقام من الزوجة

ويكمل حديثه« ،خالل الفرتة السابقة
حصلت خيانة زوجية من قبل احدى
ال��زوج��ات وان ال���زوج ش��اه��د احلالة
بأم عينه ان هناك جهاز موبايل عائدا
لزوجته ليبادر بعملية االنتقام من خالل
الغرية وعنرص االستفزاز ليقوم بقتل
زوجته التي اصبحت ضحية بني يديه
وان اجلريمة التي ارتكبها كبرية ،حيث

تعرضت الزوجة للرضب املشدد الذي
أدى لوفاهتا ،مما ادى باملحكمة اىل اختاذ
العقوبات الالزمة بحقه وهو االع��دام
وبالتال املترضر االكر هي االرسة مجيعا
واالطفال بشكل خاص الذين فقدوا
وال��دهي��ام بسبب االس��ت��خ��دام اخلاطئ
لوسائل التواصل ،وهي قصة واحدة
لكثري من القصص التي نشاهدها بشكل
مستمر».

التدابير االحترازية

ويشري جبار إىل ّ
«احل��د من ظاهرة
أن
ّ
اخليانة الزوجية او االستخدام السيئ
لوسائل التواصل االجتامعي يعتمد
ع��ىل ال��زوج��ني انفسهام وان اجلريمة
عندما تصل املحكمة فان القانون يأخذ
جمراه العادل ،وهناك ما يسمى بالتدابري
االح��رتازي��ة واملتضمنة عدة نقاط منها
عىل الزوجني ان حيصنا انفسهام من ناحية
الرشع والدين وال جتوز هلام اخليانة وجيب
ان تكون الزوجة حمافظة عىل زوجها يف
ح��ال غيابه وترحاله وسفره وكذلك
بالنسبة للزوج ان يصون زوجته يف مجيع
االحوال» ،مضيف ًا أن «وسائل التواصل
االجتامعي وجدت خلدمة املجتمع عامة
من خالل استخدامها باألمور االجيابية
وليست السلبية ،وجيب أن تكون هناك
مراقبة عىل الفرد خالل استخدامه هلذه
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الوسائل ومنع االستخدام السلبي هلا».

شك الزوجين بعضهما
بالبعض اآلخر يزول عند
وصول المحكمة

وب��دوره��ا حتدثت الباحثة االجتامعية
بمحكمة االحوال الشخصية يف كربالء
املقدسة ،بيداء رع��د قائلة :ان «أكثر
الدعاوى هي دعاوى تصديق الطالق
تكون بسبب شك الزوجة بأن زوجها
يتواصل م��ع ام���رأة غريبة ،وبمجرد
هذا الشك تذهب الزوجة لبيت اهلها
وحيصل خ��الف بينهام ،وتكون هناك
ردة فعل عند الزوج وتصل االمور اىل
حالة الطالق ،فعند مراجعتهام للباحث
االجتامعي واثناء سري الدعاوى سيتم
عرض احلقائق ،فان كان الرجل لديه
شك بزوجته او كانت الزوجة لدهيا
شك بزوجها يتم ع��رض ه��ذه االم��ور
عىل القضاة بشكل عام ،وان اكثر هذه
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احلاالت ُحتل ،بعودة الزوجني اىل احلياة
الطبيعية وحل مجيع املشاكل بينهام».

االعتراف بالخطأ امام
الجميع

وتكمل حديثها« ،ب����دوري كباحثة
اجتامعية اقوم بتقديم النصح واالرشاد
ل��ل��ط��ريف ،ب����رضورة اس��ت��م��رار احل��ي��اة
الزوجية وخصوص ًا للزوجة التي لدهيا
اطفال وكيف سيكون مصري االطفال،
والس��ي��ام ان بعض االزواج اع��رتف
لزوجته بارتكابه اخلطأ وتعهد هلا بأنه
ال يتكرر مستقبال باتصاله ببعض النساء
وقام بمسح ارقام املوبايل ،والتي بدورها
تقتنع أحيان ًا بذا الكالم».

االبتعاد عن االحكام
الشرعية

وك��ان للباحث االجتامعي يف رئاسة
حمكمة استئناف كربالء � حمكمة احداث
كربالء ،حممد علوان حمسن مداخلة جاء

فيها« :الب��دّ لنا ان نشري اىل ان الزواج
من االهداف السامية والروابط املقدسة
يف املجتمع التي وضعت هلا الكثري من
االحكام والقواعد لتنظيمه ،كام أن هناك
ام��ور ًا تطرأ عىل احلياة الزوجية جتعل
استمرارها صعب ًا ،لذلك نجد خروج
بعض العوائل عن االح��ك��ام ،بسبب
تأثري مواقع التواصل االجتامعي عليه
واستخدامها بصورة سلبية ،ويعود اىل
ع��دة ام��ور امهها ابتعاد الشخص عن
االت��ص��ال املبارش ب��اهلل وع��دم االلتزام
بالواجبات الدينية واالحكام الرشعية».
ويضيف« ،عملنا كباحثني اجتامعيني
يتضمن ثالثة حماور ،االول نتناول من
خالله اجلانب الرشعي والثاين يكون
من الباب القانوين بينام يعتمد الثالث عىل
اجلانب النفي ،ويف بعض االحيان وما
ملسناه من خالل عملنا فان الزوجة تعمل
بالضد من زوجها ومت��ارس العادات
اخلاطئة كره ًا به وكجزء ملا مارسه الزوج
ومل حيرتم عالقتهام» .بحسب قوله.

محسن :نجحنا بإعادة الوئام بين زوجين كانا
منفصلين ألكثر مللن  20عللامللًا ،عبر التدخل
وإصالح ذات البين بينهما

عمل الباحث االجتماعي استخدام االسلوب
القانوني

ان اهلدف االسمى الذي يعمل عليه
الباحث االجتامعي كام يوضح حمسن
«هو إصالح ذات البني بني الزوجني
املتخاصمني بعيد ًا عن ذك��ر مصدر
املشكلة التي حدثت بينهام ،ويكون
عملنا خاصا بإجياد طرائق احلل هلا
وتذليل معوقات اخلالف بام يف ذلك
توعية الزوجني وتذكريهم بتعاليم
ال��دي��ن االس��الم��ي ومكانة العالقة
الزوجية ،وبذلك حصلنا عىل ردود
فعل إجيابية بتقبل االم���ر م��ن قبل
الزوجني».
وي���رسد حم��س��ن تفاصيل نجاحهم
بالتدخل بني زوجني استمر الطالق
بينهام ملدة  20عام ًا« ،فبعد حضورمها الخالصة
اىل املحكمة وم��ن خ��الل النصائح ان وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي
املوجهة هلم ،متت عملية الصلح بينهام وج���دت خل��دم��ة املجتمع ع��ام��ة من
وع��ودة احلياة الزوجية اىل وضعها خالل استخدامها باألمور االجيابية
الطبيعي».

ويكمل حديثه« ،يف بعض االحيان
نلجأ اىل استخدام االسلوب القانوين
مع ال��زوج ،حيث نبني له أن عملية
الطالق ستجره عىل دف��ع النفقات
املالية بام يف ذلك اجور احلضانة ونفقة
االطفال والتي هي قابلة للزيادة كلام
زاد عمر الطفل وصو ً
ال اىل سن الثامنة
عرش ،وغريها الكثري من االمور التي
يتحملها ال���زوج مستقبال اي بعد
الطالق وخاصة اذا ك��ان موظف ًا يف
احدى دوائر الدولة ومن خالل ذلك
حصلنا عىل نتائج اجيابية ايض ًا بعودة
احلياة الزوجية اهلانئة».

وليست السلبية ،وم��ن خ��الل ذلك
جيب عىل الزوجني االلتزام بتوجيهات
الدين االسالمي احلنيف واالبتعاد عن
املحرمات التي هنى عنها اهلل «سبحانه
وتعاىل) ،وجيب ان تكون هناك مراقبة
من قبل اجلهات احلكومية عىل الفرد
خالل استخدامه هلذه الوسائل بشكل
عام.
وان احلد من ظاهرة اخليانة الزوجية او
االستخدام السيئ لوسائل التواصل
االج��ت��امع��ي يعتمد ع��ىل ال��زوج��ني
انفسهام وان اجلريمة عندما تصل
املحكمة ف��ان القانون يتخذ جم��راه
العادل ،بام يف ذلك قلة استخدامها مع
ما يتناسب مع الواجبات اليومية للفرد
واالرسة عامة ،دون أن ننسى أن احلياة
الزوجية مقدسة البد هلا ان تبنى عىل
اسس التفاهم واملحبة واإلخالص،
وكذلك عدم إفشاء املواضيع اخلاصة
بني الزوجني وان يكون هناك تدبر من
اجل بناء ارسة صاحلة يف املجتمع.
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر
ّ

من هم أقوام األويغور؟
وقصة إعتناقهم لإلسالم؟
(المنسية) ،ترزح اليوم أقوام تركية األصل ،تحت
ضمن ما يمكن أن نصطلح عليه بالحياة
ّ
وطأة الديكتاتورية الصينية ،والذين يسكنون في إقليم (شينغيانغ) وغالبيتهم من
ّ
يشكلون نسمة كبيرة ال
الذين
المسلمين ،ونعني بهم أقوام (األويغور) المسلمين،
َ
يستهان بها ،إال ّأن نظرة الحكومة الصينية لهم ووصفها بأنهم متشددون دينيًا ،تعمل منذ
فترة طويلة على إحتجاز ما ال يقل عن (مليون إويغوري) ،في معسكرات بائسة تحت ذريعة
(التهذيب والتأديب) ،بينما هي في األصل تسعى إلى سلخهم من هويتهم اإلسالمية.

ويف أوائل القرن العرشين أعلن اإليغور
لفرتة وجيزة االستقالل ،ولكن املنطقة
خضعت ب��ال��ك��ام��ل لسيطرة الصني
الشيوعية عام .1949
وعىل الرغم من تعدّ د املعتقدات الدينية
وتنوعها فقد كان التسامح الديني هو
التعصب لدين
السائد بينهم ،وع��دم
ّ
واحد.
ويف (حديقة الكتب) يف هذا األسبوع،
أحببنا تسليط الضوء عىل هذه األقوام،
وكيف اعتنقت الديانة اإلسالمية ،من
خ��الل كتاب (األوي���غ���ور ..دراس���ة يف
أصوهلم التارخيية وأحواهلم العامة (744
  1258م) لألستاذ الدكتورة سعادهادي الطائي.
واألويغور تعني االحتاد والتضامن باللغة
األويغورية ،وهم عبارة عن أقلية عرقية
تركية تنتمي عرق ًيا وثقاف ًيا إىل املنطقة
العامة لوسط ورشق آسيا.
وق��د اعتنق األوي��غ��ور دي��ان��ات ع��دة،
ورب��ام يكون بسبب تنقلهم من بلد إىل
آخ��ر ،وتأثرهم ب��أق��وام وشعوب عدة
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واختالطهم معهم ،فض ً
ال عن ما شهدوه
من تطور فكري وديني عر املراحل
التارخيية لدولتهم.
والب���د م��ن التنويه هنا إىل أن تعدّ د
وتنوعها بني األويغور يؤكد
الديانات
ّ
لنا أن الضعف الذي كان يصيب إحدى
هذه الديانات ل ُتحل حملها ديانة أخرى ال
يعني بالرضورة عدم وجود أتباع للديانة
تطور الفكر الديني الذي
السابقة ،إ ْذ أن ّ
شهده األويغور ال ينبغي أن ُيعمم عىل
اجلميع ،ويعتمد ه��ذا األم��ر بالدرجة
األوىل عىل ّق��وة إيامهنم بمبادئ الديانة
التي اعتنقوها.
هلذا أشار الكاتب والباحث (بارتولد)
إىل حقيقة مهمة جد ًا قائ ً
ال« :وعىل وجه
العموم فإن كل دين وجد له أتباع ًا بني
األويغور فيام عدا اليهودية».
وه��ذا األم��ر يؤكد تعدد الديانات التي
اعتنقها األويغور ،فض ً
ال عن تأكيده عىل
عدم انتشار الديانة اليهودية بينهم ،ولعل
أحد أهم األسباب التي تكمن وراء ذلك
هو أهنا مل تكن ديانة تبشريية.

مر األويغور بعبادة األوثان أو ً
ال ثم
وقد ّ
انتقلوا إىل الديانة (الشامانية) املشابة
ل� (الطوطمية) ،كام وعبدوا احليوانات
املفرتسة واألليفة ويعود طبع ًا خلوفهم
من األوىل واستفادهتم غذائي ًا من الثانية،
لتأيت بعدها الديانة (الزرادشتية) وكذلك
(البوذية) و (املانوية) و (التاوية) ،ومجيع
ه��ذه الديانات هي وضعية من وضع
اإلنسان وليست ساموية كام معروف لدى
اجلميع ،لكن املحطة األبرز التي كانت يف
تاريخ هذه األقوام هو اعتناقهم للدين
اإلسالمي وذلك يف حدود القرن الثالث
اهلجري ،ويشري (بارتولد) إىل أن ثقافة
األويغور البوذية قد تداعت أمام اإلسالم
هنائي ًا يف القرن الثامن اهلجري ،إذ توقف
إط��الق أس��م األوي��غ��ور عليهم .حيث
أصبح ُيطلق عىل األويغور املسلمني يف
الصني اسم (هوي .)Hui
ويشري الدكتور أسامة أمحد تركامين إىل
أن ذلك مؤكد أن انتشار اإلس��الم بني
األويغور كان عىل نطاق ضيق يف بداية
االم��ر وبتأثري من جرياهنم يف ب��الد ما

وراء النهر ،غري أن االنتشار األوسع
واجلامعي كان يف عهد (القراخانيني).
ويروى أن الرتك الذين تركوا عقيدهتم
القديمة املرتكزة عىل القام والشمن
(ال��ش��ام��ان) أو دياناهتم م��ن (مانوية
وب��وذي��ة ومسيحية) وت��رك��وا مع هذه
األدي���ان م��ا ك��ان يتعلق ب��ا م��ن آداب
واعتنقوا اإلسالم ،وهلذا عندما استقر
عدد من املسلمني يف الصني ممن ُأطلق
عليهم يف السابق اسم ال� (دايش) أي
(التاجر) واختلطوا مع ّ
سكان املناطق
اجلنوبية والوسطى منها أطلقَ عليهم
الصينيون (هوي) الذي كان يطلق عىل
املسلمني املستقرين يف غرب الصني ومن
ذوي األصول الرتكية أي من األويغور
عىل أساس أهنم مجيع ًا مسلمون.
ويعني اسم (ه��وي) املقطع األول من
كلمة (هويغور) التي كانت تطلق سابق ًا
عىل املسلمني من األويغور ،وقد بقي
هذا اللقب ومنذ قرون عدّ ة ُيطلق عىل
املستقرين يف املناطق
عموم املسلمني
ّ
اجلنوبية والوسطى من الصني والذين
أصبحوا ُي ّ
شكلون مع ساللتهم قومية
مستقلة ُأضيفت إىل القوميات العديدة

التي حتفل با الصني ،كام ُ
وأطلق فيام
بعد اسم (جان � هوي) عىل األويغور
املسلمني الذين يرتدون عاممة ثنائية عىل
رؤوسهم ،وقد أطلق األويغور أسام ًء
عدة عىل املسلمني مثل كلمة (جوماق)
التي كانت تعني (املسلم).
وم��ن احل��ق��ائ��ق املهمة أن األوي��غ��ور
يشكلون الكتلة السكانية األك��ر
للمسلمني يف غرب الصني يف تركستان
التمسك
الرشقية � الصينية ،وهم شديدو
ّ
بمبادئ الدين اإلسالمي وتقاليده.
وهلذا فمن املالحظ أن معظم األويغور
من املسلمني حيملون أس��ام ًء إسالمية
صحية مثل اسم (حممد) ويكتب عندهم
(مح هه ممه ت) ،وكذلك (عبد الشكور)
و ُيكتب عندهم (ئا بدو شوكور) ،فض ً
ال
عن اهتاممهم ببناء املآذن يف مساجدهم
عىل عكس معظم املساجد املوجودة يف
بقية أنحاء الصني.
وقد أشار امل��ؤرخ (يلامز أوزطونا) إىل
مسألة مهمة جد ًا تؤكد األثر اإلجيايب
الكبري للدين اإلس��الم��ي ع��ىل تاريخ
األوي���غ���ور ،ق��ائ�� ً
ال( :وب��ال��ف��ع��ل ف��إن
األويغور مل يمتلكوا دولة عاملية موسعة

ومل يكن بوسع االمراطورية الرتكية
التي فقدت صفة كوهنا من دول الرشق
األقىص أن تبقى ثابتة يف آسيا الوسطى
فإن دولة بذا الشكل مل تكن لتطمع يف
أن تتوسع يف حني أن تقاليد األت��راك
وكرامتهم كانت تقتيض حمافظة وضعهم
العاملي وإضافة إىل األسباب ال��وارد
ذكرها يف إعتناق األتراك لإلسالم فقد
ك��ان هناك عامل معنوي ،فقد اعتنق
قسم من األتراك (البوذية واملانية) بعد
نبذهم (الشامانية) ،وظهر أثر جتارب
ق��رن واح��د أن ه��ذه األدي���ان ال تتفق
والبنية القومية للشعب الرتكي ،فقد
أح��دث اعتناق ه��ذه األدي���ان إخ��ال ً
ال
بتقاليد األتراك ونتح عنه ختريب البنية
السياسية للدولة الرتكية وتغيري القيم
املعنوية لألتراك ،وقد أدى اعتناقهم
لإلسالم بمحض إرادهت��م وعىل شكل
كتلة واح��دة وتكيف الوضع القومي
معه إىل وصوهلم إىل أقوى املراحل التي
وصلوها يف تارخيهم احلافل).
كام ويشري املؤرخ حممد التونجي إىل أن
«األويغور أسهموا إىل ٍ
حد كبري يف نرش
اإلسالم بني املغول).
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حديث الكاميرا

كيف أزهر قلب (سجين اآلل) إلى مرقد نوارني شامخ
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عدسة /محمد القرعاوي

في ذكرى رحيل اإلمام الكاظم

a

تاريخ ( 25رجب) من كل عام،
يتجدد على قلوب محبي
ٌ
حزن ّ
أهل البيت (عليهم السالم)،
لفقدهم إمامًا عظيمًا من األئمة
المعصومين ،الذي القى مصائب
َ
وعاش لسنوات طويلة
كبرى
في السجن نتيجة لمواقفه
العظيمة في الدفاع عن كلمة
اإلسالم والمسلمين ولتنتهي
حياته الشريفة مسمومًا
مظلوما ..إنه موالنا اإلمام
موسى الكاظم عليه السالم).

ولوال أن مصيبة عاشوراء واستشهاد اإلمام الحسين (عليه
مر به من ظلم كبير على آل بيت النبي األكرم
السالم) وما ّ
لكانت مصيبة اإلمام
(صلى اهلل عليه وآله) على أرض كربالء،
ْ
الكاظم (عليه السالم) هي المصيبة العظمى ،فما القاه (سالم
اهلل عليه) من األذى واآلالم ما ال يمكن وصفه أبدًا.
ولكن من العطايا اإللهية ،أن جعل اهلل (سبحانه وتعالى) مراقد
ّ
يؤمها
أهل بيت العصمة (عليهم السالم) مراكز إشعاع نورانيةّ ،
الماليين من الزائرين العارفين ّ
بحقهم ،رغم أنف الطغاة الذين
سلبوا ّ
حق محمد وآله (عليهم أفضل الصالة والسالم) ،ولذا
يتجدد معها
وبتجدد ذكرى رحيل إمامنا الكاظم (عليه السالم)ّ ..
ّ
العهد بالوالء والبيعة لهم.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد (غسان شبات حسون العتابي )

صقر فصيل اقتحام الفوج الثاني للحشد المقدس
حيدر عاشور
ِ
ِ
معتقده
داخله غض���ب يصرخ خوفا على
(غس���ان العتابي) الى الحي���اة الخالدة عبورًا هادئًا ،لكن في
عبر
ُ
َ
ِ
ِ
عيني من يرفض الواقع الذي تعيشه البالد بعنف .قضى
وأرضه وأهله ،وفي عينيه تلك الحيرة التي تالزم
ّ
تعلمه من ِ
أمه ،وكان ّ
اربعين عامًا وهو متمسك بما ّ
ينفذ تعاليمها على خير وجه ،حتى شعرت أمه أن
وتوجهها حيث تشاء نحو الطريق القويم لألئمة االطهار(عليهم
(غسان) نقطة ضوء في حياتها تنير طريقها ّ
الس���الم) ،وأي تغيير يطرأ على عشقه عليه يكون ش���ؤما على حياته فتركته على عاداته واخالقه تحت
ملبدة باألماني المحنطة.
سماء ّ

32

Ahrarweekly

ودخل بروح عالية وقناعة يقينية اىل طريق
املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف
ال يسمع غ��ريه��ا ومل ي��ب��ال ق��ط باحلياة
وزخرفها .فام كان ليبال اال بصوت أمه
فهي بنظره اجلنة اإلهلية التي حتميه وتسعده
يف احلياة وتشفع له يف االخرة .ويبدو من
شخصيته مل يكن لديه من مطمع سوى أن
يتسنى له أن يموت شهيدا يف طاعة اهلل
حتى النفس االخري .بعد حرب رضوس
قاومها يف عهد الطاغية استطاع أن حيمي
نفسه من جراثيم –البعث -قدر املستطاع.
وبذا القدر املستطاع كانت نفسه اللوامة
فأسس مجعية لرعاية
تعرص قلبه وكبدهّ ،
االرام��ل واألي��ت��ام بعد أن أفلت شمس
البعثيني وأرشق ن��ور شمس املرجعية
التي مل يغادر دفئها وترضعها للمؤمنني
يف اصعب االيام .وموكبه احلسيني الدائم
بعد احداث  2003شاهد عىل رعايته هلذه
الرشحية التي حيبها اهلل .الفكرة التي شقت
طريقها يف دماغه فكرة النور اإلهل��ي يف
ِ
عشقه لإلمام احلسني(عليه السالم) وهي
احلب واجلامل الفطري يف االنسان املسلم
الشيعي .غري أنه مل يرتدد هنيهة واحدة
يف تطوعه للدفاع عن حرم السيدة زينب
(عليها السالم) .اذ كان مندفعا بالغريزة
الفطرية ملتمسا الشهادة والرجوع للعراق
شهيدا .فقاتل قتال االبطال عنها ،وهو
يل ّقن جماميع النرصة االرهابية دروسا يف
الصمود الشيعي ضد موجات التكفري
السلفي .ويف كل صد قوي جلبهة النرصة
وهو يتنفس احلياة يشعر بقشعريرة طفيفة
كقشعريرة تنبعث حني تضع أمه احلنون
يدّ ها الكريمة عىل رأس��ه وكأنه رشب
ك��أس م��اء مث ّلج يف جو مت��وزي ملتهب
باحلرارة ينزل عىل قلبه فيبتهج منترص ًا بذا
االحساس.
وحني اطلق املرجع األع��ىل السيستاين
ر من الشهادة الزينبية
فتواه الكفائية ،ع َ
يصبان يف
اىل الشهادة احلسينية رغم أهنام ّ

هنر اإلمامة املوحدّ .قبل يد ِ
أمه واستأذهنا
وال��ت��ح��ق ب��احل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي جم��اه��دا.
فكان أس���د ًا شيعي ًا يف محاية اإلمامني
وطهر
وحرر ّ
العسكريني(عليهام السالم)ّ ،
مع املجاهدين – بلد وسيد حممد وعزيز
بلد وسيد غريب والبوحشمة -وببطولة
خارقة اقتحم مع املجاهدين لفك احلصار
عن أهال -الضلوعية وبني سعد -ليتسنم
بذه الشجاعة قيادة «أمر فصيل االقتحام
للفوج الثاين للحشد الشعبي» ول ّقب
باسم ( حجي جون) لكثرة ذكره ل�(جون)
موىل االمام احلسني(عليه السالم) .فشاع
اسمه بني (الدواعش) ،فأي معركة يكون
فيها (جون) يكون املوت الزؤام .فكان»
غسان» مصدر رع��ب لكل الدواعش.
فكانوا بمواجهته جيهزون امل��وت بكل
طرائقه وحيثياته وتدبرياته بخطط شيطانية
رهيبة .وعند معركة (سور شناس) قرب
اإلمامني العسكريني(عليهام السالم) كان
خطر اره��اب الدواعش قد بان واضحا
لقوات احلشد الشعبي والقوى العسكرية
االخ��رى ،فكانت مهمة فصيل «غسان»
ص��د اهل��ج��وم وك��رس اجنحتهم ،ولكن
اسلحتهم الثقيلة واملفخخني واالنتحاريني
كانت تتقدم وهت��وي كأمطار الراكني
اهلائجة واحلارقة ،يأتون سيوال من احلقد
البرشي القاتل .لكن ابطال احلشد ويف
مقدمتهم «غسان» كانوا مؤمنني بالشهادة،
فصدوا اهلجوم بكل ما اعطاهم اهلل من قوة
وبنفس ثابت لسيد الشهداء يف نفوسهم
واصلوا القتال من انبثاق الفجر اىل انتهاء
النهار .كانت ليلة باردة من ليال / 2 / 28
 .2015ما أن انفلق الفجر حتى ظهر امام
سواتر الصد املحصنة –بلدوزر -ضخم
مفخخ عن بكرة ابيه وممتلئ بالدواعش
املفخخني .حاول «غسان» ايقاف حركة –
البلدوزر -برضبه بقاذفة مبارشة ومتجهة
اىل صوب سائقه ،وب��ذه الرضبة شحذ
مهم االبطال املجاهدين للنيل ممن وراء

عجلة البلدوزر ،وفعال تم تفجريه وصعد
العجلة اىل عنان السامء ومت��زق وتطاير
الدواعش مع قوة االنفجار اهلائلة ،لكن
املعركة مل حتسم تعاقب اصحاب ورثة
قطع ال��رؤوس هجموا وفجروا انفسهم
مع بلدوزر جديد كان معدا حلركة مباغتة
ثانية هلجوم متواصل حني توسط الدخان
والنار مل يشاهد بصورة واضحة سدد
«غسان» قاذفته اليه عن قرب ولكن قبل
اطالق القذيفة جاءت رضبة مبارشة اىل
عجلة البلدوزر الثانية من قبل ما يسمى
(ابو األبرامز) وتفجرت العجلة وأخذت
معها كل من حوهلا .هنا وصل « غسان»
اىل ب��داي��ة العبور اىل جهة اهلل مرضجا
بدمائه عبور النار يف اهلشيم بني ثنايا القتال
الدامي.
ك��ان صباحا ب���اردا متوهجا باألنفاس
املباركة التي رافقت كل االرواح املجاهدة
التي غ��ادرت احلياة حية عند اهلل ترزق.
ألقى «غسان» جسده الطاهر عىل ارض
الساتر برزانته املعهودة وابتسامته الصامتة
وحبه الكبري هلل واحلسني ،بعد اصابته
برضبة قوية يف رأسه ..رقد وعيناه خترتقان
مصعدتان اىل السامء
دخان املعركة ومها
ّ
وقلبه عامر برضا أمه ،شعر بكل ما حوله
يغيب رويد ًا ..رويد ًا وبإحساس مقدس
ينساب يف روحه ونفسه .بدا له أن السيدة
زينب تدنو منه شيئا فشيئا بذلك الوشاح
اإلمامي واخلامر اإلهلي لتقول له  :ال ختف
انت يف رعاية اخي احلسني أنه قادم اليك
لينقلك اىل صفوف انصاره واملستشهدين
معه .ومل��ا كانت حرشجة امل��وت ترتدد
يف حلقه وهو ينطق الشهادة هلل ورسوله
الكريم ،جتمهر حوله املجاهدون وهم
هيللون ملا يرون من وجه كالبدر وقد فتح
هلم عينيه لتلتقي بم نظرته االخرية كأنه
يوصيهم بكربالء واملقدسات .ولسان
حاله يقول »:ما حمتاج يش بس املذهب
والوطن احتاجوه هو اآلن حيتاجكم».
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مقاالت

ّ
تحل نظرية المؤامرة
هل
لغز كورونا ؟

ع������ب������اس ال����ص����ب����اغ

وق��ب��ل ان يستفحل ف��اي��روس ك��ورون��ا
ويتحول اىل مرض هيدد االمن الصحي
العاملي وي��ش� ّ
�ل حركة التجارة وهي��دد
االقتصاد العاملي  ،وقفت منظمة الصحة
العاملية عاجزة ليس فقط عن اجياد عالج
ناجع للحد من انتشاره  ،وال��ذي بدأ
يسجل اصابات مميتة يف اغلب دول العامل
حتى يف اكثر الدول تقدما علميا وصحيا
وبيئيا  ،كام وقفت هذه املنظمة عاجزة
ايضا ع��ن التوصل اىل تفسري معقول
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ألسباب ظهور ه��ذا امل��رض بعيدا عن
التكهنات والشائعات ،اذ ان كل اآلراء
املطروحة عىل الساحة العلمية هي جمرد
افرتاضات وهتويامت واهتامات متبادلة
هلذه الدولة او تلك باهنا السبب وراء
تفيش هذا الفايروس ال��ذي سجل اول
حضور له يف سوق هوانان للمأكوالت
البحرية يف ووهان يف الصني  ،ومجيعها مل
تصل اىل دليل قاطع  ،فال يوجد حلد هذه
اللحظة اي تفسري منطقي ألسباب ظهور
ه��ذا امل��رض او كشف هنائي للخارطة
اجلينية له كي يوضع له العالج الناجع
فكل يوم يكتشف العلامء سلسلة جينية
جديدة له اكثر فتكا من غريها وحتتاج
اىل عالج اكثر فعالية  ،فكل ما مطروح
حاليا من عالجات يف وسائل التواصل
االجتامعي او وسائل االع��الم هو جمرد
تروجيات او تسويقات اعالمية مل تصل

اىل درجة الثبات العلمي ليدخل مرحلة
االختبار الفعيل امل��ؤدي اىل التسويق
الدوائي وإلنقاذ حياة االف البرش او رفع
حالة الذعر عنهم عىل االقل  ،خاصة وان
العامل مجيعه يعاين من حدوث اصابات
م��ؤك��دة ووف��ي��ات يف وق��ت تنترش فيه
اعراض مشابة له كاإلنفلونزا املوسمية
يف فصل الشتاء وهو امر معتاد عليه.
لغموض االسباب التي رافقت الظهور
املفاجئ هلذا املرض وانتشاره الرسيع ،
فقد تعددت النظريات التي حاولت ان
تضع اي تفسري يشفي الغليل لظهوره
كمحاولة يائسة للوصول اىل حل مقنع
للعالج ,البعض م��ازال متمسكا بنظرية
املؤامرة التي تعود اىل حقبة احلرب الباردة
يف تفسري االحداث وتفكيكها افرتاضيا،
وذلك بطرح فكرة احلرب البيولوجية
(املفرتضة) التي تشنها الواليات املتحدة

ضد الصني عىل هامش احلرب التجارية
املستعرة بينهام وضمن سياق نظرية
امل��ؤام��رة الكالسيكي ويف رم��ي التهمة
ع��ىل اجل��ان��ب الصيني مستغلني بعض
عادات الواقع الغذائي الشعبي للشعب
الصيني مثل ماسمي بحساء اخلفافيش
والسيام بعد ان ثبتت التجارب املخترية
عالقة الفايروس بأمراض اخلفافيش،
او باملقابل ان السبب يعود اىل «امهال «
الصني املتعمد لبعض جتاربا البايلوجية
وضمن نفس سياق التسلح اجلرثومي
بينها وبني الغرب ويف ذات املدينة التي
انطلق منه كورونا املتجدد فخرج االمر
ع��ن سيطرهتا ،وك��ل ه��ذه اآلراء تأيت

كمحاولة ل��رضب عصفورين بحجر
واح��د االول الصاق التهمة باجلانب
الصيني وتشويه سمعته والثاين تطويق
الصني وحماربتها اقتصاديا وكرس حدة
تفوقها التجاري  ،ولكن االمر ختطى
الصني بكثري فظهر املرض يف الكثري من
البلدان البعيدة عن الصني وعن بعض
ع��ادات الغذاء املقرفة فيها ،كام ان ما
يطرح من عالجات وامصال تتوصل
اليها هذه اجلهة او تلك مل تزل ايضا جمرد
افرتاضات علمية وتسويق اعالمي قد
يكون بعيدا عن الصحة فامزال الفايروس
ينترش يف مجيع انحاء العام ،والغموض
مل يكتنف اسباب ظهوره فقط بل رافق
حتى طرائق عالجه التي تراوحت بني
الدجل والشعوذة واخلرافات املضحكة
وبني تسابق بعض مراكز البحوث اىل
«اط��الق» عالجات له ورغم االعالن
عن شفاء االالف من املصابني اال ان

ذلك مل يتجاوز وسائل االعالم مع بقاء
االف املصابني دون عالج ينقذ حياهتم
ويطمئن املتخوفني منه  ،تبقى نظرية
املؤامرة هي االرجح كحد ادنى يف االقناع
رغم تأكيد بعض العلامء عىل انه ال يوجد
دليل عىل التالعب باهلندسة الوراثية
للفايروس أي أن الطفرات الوراثية
تتسق متاما مع التطور الطبيعي له سواء
من امريكا او من الصني  ،خطأ كان ام
عمدا  ،فقد رافقت هذه األزم��ة الكثري
من الشائعات واملعلومات اخلاطئة،
وحتولت التغطية اإلعالمية إىل حرب
نفسية ورعب صحي عاملي ،يكاد يفوق
يف خطورته مضار ”فريوس كورونا“
التاجي فتبقى نظرية املؤامرة هي االقرب
للتصديق لفك شيفرة لغز هذا املرض بعد
ان عجزت خمترات العامل حتى يف الدول
املتقدمة التي اصابا املرض هي االخرى
عن وضع تفسري منطقي واحد له .
Ahrarweekly

35

أسرة ومجتمع

التس ّوق عبر االنترنت الطريق األسهل !..

وأضراره...؟
فما هي فوائده
ُ
ّ
ويف�صلها غالبية كبرية من
�لت�صوقُ عب �النرتنت ظاهرة �ت�صعت قاعدتها يف عموم �لعر�ق
�لنا�س يف �لوقت �حلايل  ،ومن ��صبابها �لرئي�صة ثورة �النرتنت �حلديثة و�ل�صهولة �لتي يوفرها هذ�
�لنوع من �لت�صوق .ولوجود �لكثري من �لفو�ئد �كت�صب �صر�ء �ملنتجات من على �النرتنت �لكثري من
�ل�صعبية يف �لوقت �ملعا�صر .وهنا �صنحاول �حل�صول على �صورة و��صحة من خالل معرفة �الإيجابيات
�لقر�ء على معرفة فو�ئده وخماطره.
و�ل�صلبيات لهذ� �لنوع من �لت�صوق ،ما ي�صاعد ّ

قال الصحفي (ف��راس الكربايس ) رئيس حترير وكالة بالد
التسوق عر االنرتنت
نيوز االخبارية :أول فائدة رئيسة يوفرها
ّ
السهولة وع��دم االنزعاج من محل النقود وأكياس التسوق
الثقيلة ،والتخلص من االزدح��ام امل��روري .خاصة النساء
واملربيات الفاضالت اللوايت جيدن يف خروجهن مشكلة .ويوفر
التسوق عر االنرتنت ارتياح ًا ،ولن يواجه املتبضع أي زحام
ولن حيتاج اىل املهارات الالزمة يف التفاوض بشأن سعر الرشاء.
ّ
ويمكن السيدات من التبضع بسهولة من منازهلن وال حيتاجن
لتضييع الوقت يف اخلروج .ولكن هناك مشاكل جيب جتنبها يف
هذا النوع من التسوق ،مث ً
ال عدم وجود إدارة صحيحة إلرسال
الطلب اضافة اىل َّ
إن هذا التسوق غري مناسب يف فحص املنتج
عن قرب .ووجود احتامل َّ
أن الصور االلكرتونية املضللة قد
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جتعلك حتصل عىل منتج بصورة معدل األلوان واملظهر ،ينتج
ندم عىل الرشاء واالنزعاج الحق ًا .وخماطر هذا التسوق
عنه ٌ
كثرية ،فقد حيدث فيه الكثري من االحتيال مثل التعرض للخداع
أن عدد ًا قلي ً
االلكرتوين او الغش يف املنتجات .كام َّ
ال من باعة
املتاجر االلكرتونية جيعلون من مهمة إرجاع األموال أو إعادة
البضائع صعب ًا بالنسبة لزبائنهم.

�النرتنت ��صبح �صوقا تناف�صية لرتويج �ل�صلع

فيام بينت االستاذة ( رجاء الربيعي ) اديبة عراقية ،ان مواقع
التسوق عر اإلنرتنت حتظى بشعبية واسعة لدى الكثري من الناس
وذلك لكوهنا توفر الكثري من األمور املهمة التي قد حيتاجها
املستهلك ،ومع االقبال املتزايد عىل التسوق االلكرتوين الذي
أرض كثريا بخدمات البيع املبارش فقد بادر الكثري من أصحاب

(تحسين كاظم)

االستاذة
( رجاء الربيعي )

املحال التجارية واملؤسسات اخلاصة اىل اقامة مواقع خاصة
عىل شبكة االنرتنت التي اصبحت اليوم سوقا تنافسية لعرض
سلع وترويج اخلدمات املقدمة للزبائن كام يقول بعض اخلراء،
الذين اكدوا ان السنوات القادمة ستشهد هيمنة مطلقة للتجارة
اإللكرتونية التي ستكون املحرك الرئيي لالقتصاد العاملي.
موضحة ،ان مستخدمي شبكة اإلنرتنت اصبحوا خيتارون
البض�ائع ،وطلبها لتصل إليه يف أقل وقت وبأسهل طريقة،
وأصبحت مواقع التسوق اإللكرتوين تتيح أحدث اإلصدارات
والسلع واملنتجات غري املتوفرة يف األسواق املحلية ،فضال عن
قيام العديد من السيدات واملتاجرات بالرتويج ملشاريعهن
اخلاصة ومنتجاهتن عر خمتلف مواقع التواصل االجتامعي .
وتشاركنا احلديث ،أستاذة علم االقتصاد بجامعة بابل (زينب
عبد االم��ري السعدي) :إن التسوق من خ��الل االنرتنت له
العديد من املزايا  ،قد ال تتوافر يف املحالت واألسواق املوجودة
داخل البلد ،حيث إن مواقع التسوق اإللكرتوين تتيح أحدث
اإلصدارات والسلع واملنتجات غري املتوافرة يف األسواق املحلية،
باإلضافة إىل أن التسوق عر االنرتنت يوفر الوقت واجلهد،
مشرية إىل أن هذا األسلوب التجاري ّ
يمكنها من االطالع عىل
خمتلف أنواع البضائع دون احلاجة إىل زيارة األسواق التجارية
 ...وتابعت قائال  :انني اعشق التسوق عر االنرتنت  ،وبالفعل
قمت برشاء العديد من املنتجات والبضائع من الدول املجاورة
من خالل مواقعها االلكرتونية  ،ألن سعرها أقل من السعر
املحيل  ،وتوجد بضائع وأشياء مبتكرة وجديدة ولذلك أحرص
عىل اقتناء ما يعجبني منها  ،مثل احلقائب والعباءات وقوالب
الكيك وغريها من البضائع.
ويؤكد (حتسني كاظم) مواطن :أن التسوق اإللكرتوين اصبح
أكثر جذب ًا للمستهلكني الذين اصبحوا أكثر وعي ًا من قبل يف
عملية التسوق اجلديدة وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي
ساهم بفتح آفاق جديدة نحوهم يف عملية الرشاء ،مضيف ًا بأن

المهندس
اياد التميمي

املستهلكني يف الوقت احلال باستطاعتهم رشاء كل متطلباهتم
عر املواقع اإللكرتونية وبأقل االسعار من االسواق املحلية مما
سمح هلم حرية االختيار أنواع خمتلفة ومتعددة من املنتوجات
العاملية .مشريا اىل سهولة حصول املستهلك عىل املنتوجات
والبضائع املختلفة من خمتلف دول العامل وخاصة مع اعتامد
معظم التجار عىل التسوق اإللكرتوين للوصول للمستهلكني
وذل��ك لعرض بضائعهم التي أخ��ذت رواجها بكل سهولة
لدى خمتلف املستهلكني  ،مما يشكل عالمة إجيابية سامهت بفتح
عملية التنافس التجاري بعد أن كانت البضائع املعروضة لدى
االسواق التجارية املحلية حمتكرة لدى بعض التجار لسنوات
طويلة وبأسعار عالية بالرغم من تواجدها لدى اسواق اخرى
وبأسعار منخفضة .

�لت�صوق �اللكرتوين �الكرث �صهولة يف �لع�صر �حلديث

ومن جانب آخر يرى ( املهندس اياد التميمي ) بأن عملية
التسوق يف الوقت احلال أكثر انفتاحا مع الثورة التكنولوجية
التي جعلت املستهلكني لدهيم أكثر من اختيار لدى قيامهم
بعملية التسوق التي تغريت وأصبحت اكثر سهولة وخاصة مع
قيام املستهلك بإدارة العملية وهو جالس يف مكانه دون احلاجة
للذهاب والبحث عن ما حيتاجه من البضائع لدى االسواق
التجارية املحلية .مبينا إن التجارة االلكرتونية سامهت ايض ًا يف
نمو األعامل التجارية لدى املجتمعات من خالل عمل رشكات
الشحن التي تقدم خدمات التوصيل للمستهلكني ،وكذلك توفري
الوظائف املختلفة التي سامهت ايض ًا بعملية التنمية االقتصادية
لدى دول خمتلفة .منوها اىل أن التسوق اإللكرتوين يعد من
النواحي املهمة لدى رشائح خمتلفة من املجتمع الذين اصبحوا
يتجهون نحو الرشاء عر املواقع اإللكرتونية وذلك ملعروضاهتا
املتميزة للبضائع وأسعارها املنخفضة التي استطاعت جذب
خمتلف األع��امر من املستهلكني الذين وج��دوا مبتغاهم دون
احلاجة لالنتظار إىل حني عرض البضائع لدى االسواق املحلية.
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أخطاء شائعة
ٌ
يفعلها األهل
في تربية
األبناء
ُ
الش���خصية تفتح للمرأة
قوة
َّ
آفاقا كبيرة
يسعى كل شخص إىل أداء العمل ال��ذي يناسبه ،ويتوافق مع شخصيته
ومؤهالته ،وجيتهد يف إتقانه بأفضل شكل .ومن املعروف أن أي عملٍ يضيف
إىل شخصية صاحبه صفات عديدة وهذا يعود إىل البيئة التي يعمل با ،مثال
يكتسب بعض األشخاص رجاحة القول والعقل ،وآخرون قوة الشخصية،
يف املقابل يكتسب أشخاص حدة التعامل .الشخصية القوية يف العمل ،جتعلك
تقومني بأمور عدة ،منها:
 إعطاء هذا العمل كل احلب ،والقدرة عىل طرح أفكار جديدة حتت مسمى(حب العمل).
 االعتناء واالهتامم بأمور العمل ،والسعي إىل إنجازه بإتقان ،وترتيب املهامتبشكل مدروس بعيد ًا عن العواطف.
 القدرة عىل معرفة احلقيقة ،وتعلم األمور اخلاطئة ،والسؤال عن األشياء التيتعيق عن إتقاهنا.
 اإلبداع يف العمل عر السؤال والبحث املستمر عن األمور التي جتعل هذاالعمل ناجحا.
حمبة أصحاب العمل ،وتكوين قاعدة من املعارف واألصدقاء ضمن بيئةالعمل لدعم ما يقوم به.
ومن سلبيات الشخصية :
 قد جتعل الشخص يميل إىل التسلط ،بالتال نفور الناس منه والبقاء وحيدا. قد يصبح مغرور ًا ومتعجرف ًا ما حيول بينه وبني الوسطية يف التعامل معاآلخرين.
 يمكن أن يظن هذا الشخص بأنه األفضل ودونه لن يعرف أحد كيفية أداءالعمل بشكل جيد.
 من أكثر األمور السلبية يف قوة الشخصية السيطرة ،فاملوظف الذي يمتلكشخصية قوية ،حياول وضع كافة األعامل حتت جناحيه بذريعة قوته ومعرفته
تفاصيل العمل.
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تعدُّ تربية األطفال مسؤولية كبرية عىل الوالدين
،وحت��ق��ي��ق مستقبل ن��اج��ح يبنى ع��ىل مكارم
األخ��الق لكي يكونوا ابناء صاحلني ،ولكن
احيانا نتيجة قلة خرة الوالدين يقعون يف الكثري
تسبب خل ً
ال يف تربيتهم منها
من األخطاء التي
ّ
أوهلا التس ّلط والسيطرة الزائدة :بعض اآلباء
ّ
يتحكمون يف ترصفات أبنائهم بشكل
واألمهات
زائد عن احلد املطلوب ،ويعاقبوهنم بقساوة عىل
أفعال غري خاطئة ،أو قد ال تستحق هذا العقاب
الشديد .الثانية مقارنة الطفل بغريه  :هلا تأثريات
سلبية عليه  ،وجيب عدم مقارنته بأخوته أو أقاربه
أو زمالئه ،بالتال سيؤ ّثر يف نفسيته وجيعله يشعر
بالغرية واحلقد عىل غريه  ،ويفقد الثقة بنفسه.
ثالثها اإلمه��ال الزائد :وهو من أخطر األمور
التي تؤ ّثر يف حياته ،وقد ت��ؤدي به عند الكر
إىل االنحراف ما يؤ ّثر سلبا يف نفسيته ،وجيعله
يشعر بأن والديه ال حيبانه وال هيتامن برعايته،
ويتوجب
وجيعله عرضة للوقوع يف أي خطأ،
ّ
خيصصا مساحة كبرية من وقتهام
عىل الوالدين أن ّ
للجلوس مع أوالدمها واالهتامم بم وإرشادهم
إىل الطرائق الصحيحة كي ال يقعوا يف االخطاء
 .رابعا عدم االتفاق عىل توحيد النهج الرتبوي:
جيب أن يعامل ال��وال��دان الطفل بنفس درجة
احلب والرتبية ،وعليهام تعلم الشدة واللني يف
األوقات املناسبة ،واحلذر من الثناء الدائم عىل
افعال ابنائهم إلرضائهم وكسب ودهم ،وهذه
املناهج الرتبوية املوحدة جتعلهم ينشؤون عىل
تربية صحيحة.

أصدقاء السوء
ُ
يهدد االسرة
خطر ّ
م�����ن�����ى زي���������ارة

أضرار إقحام الطفل
ُ
في النزاع بين الوالدين
ُيويص خراء علم النفس واالجتامع ،برضورة إبعاد الطفل عن أي
مشكالت حتدث بني الوالدين ،ملا لذلك من أرضار كبرية تقع عىل
نفسيته وطريقة تربيته .فالطفل يف سن صغرية جيد نفسه غارق ًا يف
يسبب له ذلك عدم توازن ويزرع به
مشكالت بني طرفني حيبهام ،قد ّ
صفات مذمومة ترافق شخصيته باملستقبل ..من هذه االرضار التي
حتدث للطفل.
 - 1هتديد أمنه  :عندما يقع الطفل بني مشكالت والدين متنازعني،
فإنه يشعر بعدم األمان نتيجة عدم االحساس بوجود شخص بالغ
مسؤول ،ما يو ّلد لديه شعور ًا بالضغط بسبب اضطراره إلدارة شؤون
حياته بنفسه نتيجة غياب دور القيادة الذي يمثّله الوالدان يف العالقة
الصحية.
قحم الطفل يف
حتمله  :عندما ُي َ
 - 2حتميله عبئ ًا أكثر مما جيب عليه ّ
مشكالت الوالدين ،فإنه يضطر لالستامع لشكوى أحد الوالدين أو
كالمها ،ما يو ّلد داخله شعور ًا بالضغط نتيجة ملواجهته مشكلة أكر من
يسبب املزيد من
ّ
حتمله ،كام أنه يتع ّلم كتامن مشكالته ومشاعره كي ال ّ
حيمل الطفل أعباء
األعباء للوالدين
املحملني باملشكالت بالفعل ،ما ّ
ّ
يتحملها يف هذه السن املبكرة.
أكر مما جيب أن
ّ
 - 3تشجيعه عىل العدوان السلبي والتالعب  :إذا استخدم أحد الوالدين
الطفل للحصول عىل ما يريده من الطرف اآلخر ،فإن الطفل يتعلم أن
العدوان السلبي والتالعب مها الوسيلة املثالية للتعامل مع الصعوبات
التي قد يواجهها يف العالقات ،أما التواصل املبارش واملحرتم ،حتى إن
كان صعب ًا ،فإنه يع ّلم الطفل مهارات التواصل الصحية.

اصدقاء السوء اصبحوا مشكلة تعاين منها االرس
ُ
بمختلف طبقاهتا االقتصادية واالجتامعية ،فهذه
الظاهرة ال تفرق بني غني وفقري او بني متعلم وجاهل
متواجدة وتزداد انتشارا مع تقادم السنني ،هي حقيقة
البد من ان الكثري يعرفها او سمع با او عاشها لكنه
يتجنب اخلوض فيها كي ال يتعرض لإليالم او الشك
بقدراته عىل تربية ابنائه.
جيمع علامء االجتامع عىل ان افضل الطرائق ملنع
حصول كل ما ذكر آنف ًا هو رضورة ان يتشارك كل
من االم واألب يف تربية طفلهام وان ال يتهرب أي
منهام من مسؤولياته بحجة العمل واالنشغال،
وتكون البداية منذ مراحله العمرية االوىل وان حياوال
استخدام لغة مناسبة له يفهمها فلكل مرحلة لغة
خاصة با واذا الحظا اهنا ال جتدي نفعا حياوالن
استبداهلا بأخرى او استشارة املرشد االجتامعي يف
الروضة او املدرسة واالطالع عىل اخر االصدارات
اخلاصة برتبية االطفال ،كذلك حماولة فهم نفسية
طفلهام وه��ذا يظهر جلي ًا من خالل ترصفاته ،ثم
يميز بينهام وكيفية
تعريفه باخلطأ والصواب وكيفية ان ّ
اختيار اصدقائه من خالل الزيارة املستمرة ملكان
تواجده ومعرفة من هم زمالؤه حتى لو اقتىض االمر
بام لقضاء يوم كامل معه للتعرف عن كثب عىل من
يرافقهم ويقيض اغلب وقته معهم وسيكون من
االفضل التعرف عىل اولياء امور اصدقائه للتداول
معهم حول أي مشكلة قد يتعرض هلا اوالده��م،
عندها سيكون واضح ًا امامهام حجر االساس الذي
سريبيان طفلهام عليه .وهنا يأيت دورهم يف تعليمه
التحدث عن كل ما جيري بينه وبني اصدقائه ملعاجلة
أي خلل ومنذ البداية الن ما يكتسبه يف الصغر سيبقى
معه ان كان خريا فهو خري وان كان رشا فهو رش .
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طبيبك انا

فيروس كورونا المستجد ..شبح يدور حول العالم
أهم اعراضه (ارتفاع شديد في درجات الحرارة
السعال ،العطاس ،ضيق التنفس)

إعداد /قاسم عبد الهادي

يعد (كورونا) من الفيروسات (التاجية) المعروفة سابقًا والتي تسبب اصابات عند االنسان والحيوان
على حد سواء ،وبين فترة واخرى تحصل له طفرات او يبدل الفيروس المادة الوراثية ويتطور،
ومنها فيروس السارس ومتالزمة الشرق االوسط التنفسية التي حصلت في عام  ،2012في
اواخر عام  2019ظهرت اصابات بالفيروس في مدينة ووهان الصينية وبعد الكشف تبين ان هناك
نمطا جديدا من فيروس كورونا ُاطلق عليه فيروس كورونا الجديد  ...ولمعرفة المزيد عن هذا
الفيروس الذي انتشر مؤخرا في اغلب بقاع المعمورة ،يبين الطبيب السوري (الدكتور أحمد
المعدية واالنتقالية بمستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم)
محمد ديب) اختصاص األمراض ُ
ما يأتي:
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اصل الفريوس
انه من اصل حيواين ،يعني هذا الفريوس
الفريوس ُيعتقد ُ
كان موجود عند احليوانات واكر الظن هو بني اخلفافيش
او االفاعي وحصلت طفرة للفريوس وانتقل واصبحت له
القدرة عىل اصابة البرش بشكل ع��ام ،وان حجم الفريوس
يرتاوح ما بني ( )200 - 150نانومرت وهذا احلجم غالب ًا ينتقل
بالقطريات والرذاذ ،لذلك فان فالكاممة والقفازات (اجلفوف)
بإمكاهنام منع مرور الفريوس بنسبة كبرية جدا.
االعراض
ان هذا امل��رض اكتشف يف سوق شعبية بالصني واعراضه
تكون تنفسية حادة يعني هناك حرارة وسعال وضيق تنفس،
وانترش املرض برسعة يف الصني وعدد كبري من الدول االخرى
وحصلت هناك اج��راءات احرتازية وحجر عدة مدن وهذه
االجراءات مل متنع انتشار الفريوس يف العديد من دول العامل.
وبالنسبة لألعراض اخلفيفة ّ
يفضل ان يبقى الشخص يف املنزل
وعدم خروجه منه (أي ان املريض يف هذه احلالة بإمكانه الشفاء
من امل��رض من دون اخت��اذ اية اج��راءات اح��رتازي��ة) ،اما أي
مريض حيس بأعراض شديدة ومنها ارتفاع شديد يف درجات
احل��رارة وسعال شديد وضيق تنفس ففي هذه احلالة جيب
للتحري عن الفريوس وهذه
مراجعة املركز الصحي املخصص
ّ
االعراض غالب ًا ما تظهر عند كبار السن او ممن لدهيم امراض
مزمنة مثل مرىض االورام وم��رىض قصور القلب وبعض
االمراض االخرى.بالنسبة لإلصابات فان غالب ًا ما تكون بسنة
متر اعراض بسيطة ومنها حرارة وسعال وامل
 %80من احلاالت ّ
يف البلعوم ويتم شفاء املريض برسعة ،اما نسبة  %20فتكون
االعراض شديدة واالصابة حتتاج اىل دخول املشفى وهناك
اعراض تنفسية حادة ويكون املريض بحاجة اىل االوكسجني
والعناية االخرى ،وان نسبة الوفيات نتيجة االصابة بالفريوس
وصلت خالل هذه الفرتة بنسبة  %2من ُجممل االصابة.
التشخيص
عند االشتباه بشخص بإصابته بالفريوس فغالب ًا يتم التشخيص
ان كان املريض مسافر ًا اىل منطقة موبوءة او اختالطه بشخص
ُمصاب وظهور اعراض االصابة جيب عىل املريض مراجعة
املراكز الصحية املتخصصة للتحري عن اصابته باملرض،
ويتم تشخيصه عن طريق اجراء مسحة من البلعوم االنفي او
البلعوم عن طريق مفرزات القصبة يتم اخذ عينة والتحري عن
الفريوس من خالل التحاليل املطلوبة.
طرائق انتقال العدوى

الفريوس ينتقل عن طريق السعال او العطاس او مالمسة
االسطح امللوثة مثل الكريس الطاولة او مقبض الباب وغري
ذلك.
الوقاية من الفريوس
للوقاية من امل��رض فان االشخاص املصابني الذين لدهيم
االع��راض جيب عليهم ارت��داء الكاممة واالبتعاد عن اماكن
التجمعات لتخفيف انتشار الفريوس ،وبالنسبة لغري املصابني
فعليهم الوقاية من املرض من خالل الغسيل املتكرر لليدين
باملاء والصابون او التطهري باملطهرات الكحولية املتكرر كام
نؤكد عىل رضورة االبتعاد عن االماكن املزدمحة وعدم السفر
اىل االماكن املوبوءة.
العالج
يف املراكز املتخصصة لعالج ح��االت اصابة كورونا سيتم
اجراءات احلجر الصحي وهو ابقاء الشخص يف مكان معزول
لغرض ختفيف انتشار الفريوس ،وبالنسبة للعالجات لغاية
االن يتم اجراء التجارب والدراسات حول العامل إلجياد عالج
للفريوس وهناك بعض املقرتحات من خالل الدراسات ان
هناك بعض العالجات ممكن ان تنفع كعالج بصورة مبدئية،
وان احلجر الصحي ُيفرتض ان يكون كل مريض بغرفة عزل
مفردة ويكون الكادر املرشف ُمتخذا كل االجراءات الوقائية،
وان احلجر االحرتازي ملدة  14يوما عند حصول شك بإصابة
احد االشخاص حيث ان فرتة حضانة الفريوس يف اجلسم
لظهور االعراض هي  14يوما حسب درجة االصابة ومقاومة
اجلسم ،حيث ان الشخص ا ُملصاب يبقى يف احلجر حتى حيصل
عىل نسبة الشفاء التامة للمريض.
* هل الفريوس يصيب مجيع االعامر ؟
 كال ،حالي ًا مل ُتسجل اية اصابة بالفريوس لألشخاص حتتسجل أي حالة وفاة لدى االطفال.
عمر  9سنوات ومل ُت ّ
* هل الفريوس يتأثر بالظروف املناخية ؟
 نعم ،فان فريوس كورونا سيبقى مستمرا حتى يف فصلالصيف ولكن ستقل خطورة االصابة به ،ومع حتسن اجلو
وارتفاع درجة احلرارة فان الفريوس سيكون ضعيفا للبقاء عىل
االسطح واماكن خارج اجلسم ،وتكون احتاملية العدوى أقل
من حيث ان الفريوس يف اجلو احلار واجلاف يبقى عدة ساعات
بينام يف اجلو البارد والرطب ممكن ان يستمر وقت اطول يمكن
ان يصل لعدة أي��ام .النصائح الطبية ننصح املواطنني باختاذ
االج��راءات الوقائية الشخصية لتجنب االصابة بالفريوس،
املختصة.
وكام أشارت هلا اجلهات الصحية
ّ
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الواحة

من تراث العرب
ذهب أحد البخالء إلى بائع فاكهة ليشتري تمرًا ،فقال له :هل عندك تمر صغير النواة ،عظيم اللحم ،كثير الحالوة؟
َ
قال البائع :نعم.
قال البخيل :فاضبط ميزانك ،واعص شيطانك ،وزن لي منه بربع قرش.
قال البائع ضاحكًا :ال بد أن عندك اليوم ضيوفًا؟!
أمتع نفسي وعيالي!!.
قال البخيل :ال ،ولكني أريد أن ّ

من

هنا وهناك

يقول الدكتور الطبيب إبراهيم ناجي :دخل ع َّ
يل مريض
يتلوى من أمل يف بطنه وبعد الكشف عليه علمت أن الرجل
سليم وإنام يتأمل من اجلوع وهو ال يمتلك ثمن الكشفية.
فكتبت يف وصفة ال��دواء «فرخة كبرية» وأعطيتها له مع
ثمنها وقلت له ال تذهب اىل الصيدلية واذهب اىل املطعم
املحاذي.
بعد قليل رأيته خيرج من عيادة الطبيب املجاور وقد دفع
يتلوى من
ما أعطيته له من مال اجور ًا للكشف عليه وبقي ّ
اجلوع....
أهيا الطبيب ....إياك أن تكون طبيب ًا فقط ....ستكون عندها
جمرد طبيب.
ّ
بترصف
حديث اخلميس ل� حسان احلديثيّ /

مطبخ العائلة
أربع نصائح

نتائج ُمفاجئة عن تأثير
العراق على االحتباس الحراري

أنجزت احدى باحثات مركز علوم اجلو والفضاء يف دائرة
الفضاء واالتصاالت املدجمة ب��وزارة العلوم والتكنولوجيا
العراقية ،بحث ًا عن املراقبة الزمانية واملكانية لغاز  CO2و
 CH4فوق العراق باستخدام بيانات املتحسس .AIRS
وهيدف البحث اىل توظيف بيانات االقامر الصناعية املتمثلة
باملتحسس  AIRSاملحمول عىل القمر  AQUAملراقبة تغري
تراكيز  CO2و  CH4فوق العراق حيث يسهم غازCO2
و  CH4بنسبة %60و %17عىل التوال بظاهرة االحتباس
احلراري يف الغالف اجلوي لألرض.
حيث أظهرت النتائج زي��ادة واضحة يف منطقة الدراسة
(العراق) فبلغ متوسط الزيادة يف}  1.85 CO2جزء من
املليون يف السنة{ للفرتة من  2016-2010ومتوسط زيادة
بلغ } 3.5و  5.11جزء من البليون يف السنة{ للميثان عند
املستويات الضغطية القياسية  925-و  hpa 400عىل التوال،
للفرتة من .»2016 -2003

* اإلستفادة قدر اإلمكان من املساحات املتوافرة يف املطبخ ،وتوزيع األشياء فيه بصورة تضمن لنا بقاء مساحات فارغة.
* االستغناء عن األشياء غري املطلوبة أو التي ال نحتاج هلا كثري ًا يف املطبخ.
* يمكن استخدام اخلزائن الكبرية املعلقة أو األرضية ،يف حال وجود املساحات الكبرية ،وهي ترتك انطباع ًا مجالي ًا فض ً
ال عن أمهيتها بخزن
أواين الطبخ.
* ينصح دائ ًام بإكساء جدران املطبخ ب� (السرياميك) كونه سهل التنظيف ،وعدم استخدام (بورك البناء) أو (ورق اجلدران).
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الجنّ ة درجات
عن اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) أنه قال :قال
أيب يوم ًا وعنده أصحابهَ :م ْن منكم تطيب نفسه أن
يأخذ مجرة يف كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ قال :فكاع
الناس كلهم ونكلوا.
فقمت وقلت :يا أبه أتأمر أن أفعل؟ فقال :ليس إياك
عنيت ،إنام أنت مني ،وأنا منك ،بل إياهم أردت .قال:
وكررها ثالث ًا .ثم قال :ما أكثر الوصف وأقل الفعل!
إن أهل الفعل قليل ،إن أهل الفعل قليل .أال وإنا
لنعرف أهل الفعل والوصف مع ًا ،وما كان هذا منا
تعامي ًا عليكم ،بل لنب ُلو أخباركم ونكتب آثاركم.
فقال :واهلل لكأنام مادت بم األرض حياء مما قال ،حتى
إين ألنظر إىل الرجل منهم َي ْر َف ُّ
ض عرق ًا ،ما يرفع عينيه
من األرض .فلام رأى ذلك منهم قال :رمحكم اهلل ،فام
أردت إال خري ًا .إن اجلنة درجات فدرجة أهل الفعل
ال يدركها أحد من أهل القول ،ودرج��ة أهل القول
ال يدركها غريهم .قال :فواهلل لكأنام ُنشطوا من عقال
(بمعنى انح ّلوا من قيد).

الخير ّ
كله
مصلحة اإلنسان أو ً
ال وأخري ًا محلها الدين اإلسالمي
املحمدية األصيلة
نصت عليه الرشيعة
عىل عاتقه ،وما ّ
ّ
هي بالتأكيد خلري البرشية وإدامة عالقتها مع اهلل (سبحانه
وتعاىل) ،أما ما فيه من خطر وأذى هلا فبالتأكيد سيكون
هنالك التحذير والنهي واالجتناب ،وهو يف مصلحتها
أيض ًا.
وخالل تفاقم أزمة كورونا التي نعيشها حالي ًا ،ظهرت
جلي ًا عظمة الدين الذي جاء رمحة وهداية للناس ،وكان
تم إيقاف إقامة صلوات اجلامعة واجلمعة،
من بينها أن ّ
معرض ًا للتهديد باإلصابة بسبب
كوهنا تعدّ جتمع ًا برشي ًا ّ
احلشود واملالمسة واالتصال بني مصلٍ وآخر ،ومل ِ
يأت
ذلك اعتباط ًا؛ ولكن وفق تعليامت الكوادر الصحية
جتمعات
التي تسعى قدر اإلمكان لتقليل مثل هكذا ّ
ومنع االختالط كي ال تنترش اإلصابة بني شخص
وآخ��ر (ال سمح اهلل) ،وإيقاف الصلوات ال يعني
طبع ًا (تركها) ،فهي تبقى فريضة من فرائض اهلل تعاىل
التجمعات
الواجبة علينا ،ومل يكن األمر سوى تقليل
ّ
(و َأ ِ
نف ُقوا ِيف َسبِيلِ
ال أكثر ،وقد جاء يف الذكر احلكيم َ
َ
ِ
َّ
َّ
اهللِ َو َال ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِد ُ
يك ْم إِ َىل ال َّت ْه ُل َك ِة َو َأ ْحسنُوا إِ َّن اهلل ُ ِ
حي ُّب
ْ ُامل ْح ِسنِنيَ ) (البقرة.)195 /

لقطة فنية لمبنى مدينة الفنون والعلوم
في إسبانيا

من هنا وهناك

وقد نجح مصورها (لويس سايز) بإظهار
المبنى وانعكاسه على الماء المحيط به
أشبه بصورة سمكة ،لكن قلبها ال يزال
ينبض بالحياة كما يقول سايز.
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