من أقوال أمير المؤمنينa :
ُ
يضيق بما ُج َ
ُّ
ُ
العلم فإنهُ
يتسع.
وعاء
إناء
كل ٍ
فيه إال ُ
عل ِ
ِ
المصدر /حكم وكلمات اإلمام علي (عليه السالم)

تصدر اسبوعيا عن شعبة النشر
قسم اإلعالم

رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
علي الشاهر

هيأة التحرير
حيدر عاشور

العتبة الحسينية تشرع بتوزيع
«ثالثة آالف» ّ
س���لة غذائية على

العوائل المتعففة
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حسين نصر

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي

بسبب ضعف الترويج

وغالء المنتج الوطني غرف
«األخشاب المستوردة»
تغزو األسواق العراقية

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

20

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف

أصر على أن
المجاهد الذي ّ
ِ
بدمه
ينال الجنة مخضبًا

محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

30
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داع�ش وكورونا واجلهاد الكفائي
إن فلول داعش وفيروس كورونا وجهان ٍ
لتحد واحد ،فكالهما يس�� ��تهدفان االنس�� ��ان واألوطان بالشر واالبادة ،فهل
تقف المرجعية الدينية العليا ممثلة بالس�� ��يد السيس�� ��تاني (دام ظله الش�� ��ريف) دون ردة فعل حاسمة في هذا المفصل
الخطر؟ وهي التي تواكب األحداث والتحديات العاصفة بحاضر الوطن ومس�� ��تقبله أو ً
بأول ،وتؤشر كل ظرف
ال ّ
خطير يتطلب منها الحضور القوي بفتوى او بيان او توصية أو توجيه مع عرض الحل.
تعودنا فقد دأبت على تحس�� ��س نبض الشارع العراقي ،ومس�� ��اندتها للعراقيين في كل الظروف واألحوال،
ومثلما ّ
وقد شهدنا بالفعل الحضور الدائم للعراق والعراقيين في قلب ودعاء المرجع االعلى المفدى وهو في اشد اللحظات
صعوبة قبل واثناء دخوله إلجراء العملية مؤخرًا ،وقبلها االستش�� ��عار االب�� ��وي الرحيم لمتطلبات الناس وهمومهم
وتطلعاتهم نحو حياة آمنة وكريمة في تأييده ومساندته للمطالب المشروعة للمتظاهرين.
لذلك انبثقت فتوى الجهادي الكفائي ضد وباء فيروس كورونا للكوادر الطبية من بعد الفتوى الخالدة االولى التي
هب العراقيون فيها لتلبية النداء باندفاع بطولي ش�� ��جاع للنصر أو الش�� ��هادة؛ فانتصرنا بفترة قياسية أذهلت العالم،
َّ
ونحت�� ��اج وقفة أخرى مماثل�� ��ة بنفس ذلك االلتفاف ونفس ذل�� ��ك االلتزام بتوجيهات المرجعية العليا بمس�� ��ألة إتباع
وتنفيذ التعليمات الوقائية الصحية الصادرة عن المجاهدين االبطال من اصحاب االختصاص الطبي ،وان ش�� ��اء اهلل
يكون االنتصار حليفنا ايضًا في دحر وباء فيروس كورونا المستجد ،مثلما ُدحرت فلول داعش سابقًا.
سورة ص

لنختم القراآن مع ًا
ِ

��ن رْ َ
األ رْ َ
رشا ِر }ص{62/
��رى ِر َج اًاال ُك َّن��ا َن ُعدُّ ُهم ِّم َ
َو َقا ُل��وا َم��ا َلنَا َال َن َ
َأ َّ َخت رْذ َن ُاهم ِس رْ��خ ِر ًّيا َأ رْم َز َاغ رْت َع رْن ُهم رْ َ
األ رْب َص ُار }ص {63/إِ َّن َذلِ َك َ َ
حل ٌّق
ُ
رْ
اهللُ
��م َأ رْه��لِ ال َّن��ا ِر }صُ {64/ق رْل إِن ََّام َأ َن��ا ُم ِ
نذ ٌر َو َما ِم رْن إِ َل ٍ
��ه إِ َّال َّ
َ َخت ُ
اص ُ
ات َو رْ َ
ا رْل َو ِ
الس َام َو ِ
األ رْر ِ
ض َو َما َب رْين َُه َام ا رْل َع ِزيزُ
احدُ ا رْل َق َّه ُار }صَ {65/ر ُّب َّ
ٌ
ي��م }صَ {67/أنت رُْم َع رْن ُه ُم رْع ِر ُض َ
ون
ا رْل َغ َّف ُ
��ار }صُ {66/ق رْل ُه َو َن َبأ َع ِظ ٌ
ل رْ َ
األ رْع َىل إِ رْذ َ رْخيت ِ
َص ُم َ
}صَ {68/ما َك َ
ان ِيل ِم رْن ِع رْل ٍم بِ رْاملَ َ ِ
ون }ص{69/
وح��ى إِ َ َّيل إِ َّال َأن ََّام َأ َنا َن ِذ ٌير ُّمبِنيٌ }ص {70/إِ رْذ َق َ
ال َر ُّب َك لِ رْل َم َالئِ َك ِة
إِن ُي َ
إِ ِّين َخالِ ٌ��ق َب َ اً
��ت ِف ِيه ِمن
��و رْيت ُُه َو َن َف رْخ ُ
رشا ِمن ِط ٍ��ني }صَ {71/فإِ َذا َس َّ
ُّر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه َس ِ
مج ُع َ
ون
ين }صَ {72/ف َس َجدَ رْاملَ َالئِ َك ُة ُك ُّل ُه رْم َأ رْ َ
��اج ِد َ
ين }صَ {74/ق َ
رب َو َك َ
ال
ان ِم رْن ا رْل َك ِاف ِر َ
اس َ��ت رْك َ َ
يس رْ
}ص {73/إِ َّال إِ رْب ِل َ
نت ِم َن
رب َت َأ رْم ُك َ
يس َما َمن ََع َك َأن َت رْس ُ
��جدَ ِملَا َخ َل رْق ُت بِ َيدَ َّي َأ رْست رَْك َ رْ
َيا إِ رْب ِل ُ
ني }صَ {75/ق َ
ال َأ َنا َخ رْ ٌري ِّم رْن ُه َخ َل رْقتَنِي ِمن نَّا ٍر َو َخ َل رْقت َُه ِمن ِط ٍ
ا رْل َعالِ َ
ني
}صَ {76/ق َ
��ال َفاخرْ ُر رْج ِم رْن َها َفإِن َ
َّ��ك َر ِج ٌيم }صَ {77/وإِ َّن َع َل رْي َك
ال َر ِّب َف َأ ِ
ي��ن }صَ {78/ق َ
��ر ِين إِ َىل َي رْو ِم ُي رْب َع ُث َ
َل رْعنَتِ��ي إِ َىل َي رْو ِم الدِّ ِ
ون
نظ رْ
��و ِم ا رْل َو رْق ِ
}صَ {79/ق َ
َّ��ك ِم َن رْ ُامل َ
��ال َفإِن َ
ت
نظ ِر َ
ي��ن }ص {80/إِ َىل َي رْ
رْاملَ رْع ُل��و ِم }صَ {81/ق َ
مج ِع َ
ني }ص {82/إِ َّال
ال َفبِ ِع َّزتِ َك َ ُأل رْغ ِو َي َّن ُه رْ��م َأ رْ َ
ِع َبا َد َك ِم رْن ُه ُم رْ ُامل رْخ َل ِص َ
ني }ص.. {83/

تفسير السورة

( )62يقول أعداء آل حممد صلوات اهلل عليهم يف النار ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدهم من
األرشار يف الدنيا وهم شيعة أمري املؤمنني عليه السالم.
( )63اختذناه��م هزوا صفة أخرى لرجاال عىل أن املراد نف��ي رؤيتهم لغيبتهم كأهنم قالوا
ليسوا ههنا أم زاغت عنهم أبصارنا.
( )64قال طلبوكم واهلل يف النار فام وجدوا منكم أحدا ويف أخرى إذا اس��تقر أهل النار يف
الن��ار يتفقدونكم فال يرون منكم أحدا فيق��ول بعضهم لبعض ما لنا اآلية قال وذلك قول
اهلل تعاىل إن ذلك حلق ختاصم أهل النار يتخاصمون فيكم كام كانوا يقولون يف الدنيا.
( )65ق��ل ي��ا حممد للمرشكني إنام أنا من��ذر أنذركم عذاب اهلل وما م��ن إله إال اهلل الواحد
الذي ال رشيك له وال يتبعض القهار لكل شئ.
( )66يف ه��ذه األوصاف تقرير للتوحيد ووع��د ووعيد للموحدين واملرشكني وتكرير ما
يشعر بالوعيد وتقديمه ألن املدعى هو األنذار.
( )67قل هو نبا عظيم.
( )68عن الصادق عليه السالم النبأ اإلمامة.
( )69ما كان يل من علم باملأل االعىل إذ خيتصمون إذا الطالع عىل كالم املالئكة وتقاوهلم
ال حيصل إال بالوحي.
( )70إن يوحى إىل إال إنام أنا نذير مبني أي إال ألنام وقرئ إنام بالكرس عىل احلكاية القمي
عن الباقر عليه السالم يف حديث املعراج وما راى رسول اهلل صىل اهلل عليه واله
( )71إذ قال ربك للمالئكة إين خالق برشا من طني.
( )72ف��إذا س��ويته ونفخت فيه م��ن روحي وأحييته بنف��خ الروح فيه وإضافته إىل نفس��ه
لرشفه وطهارته فخروا له ساجدين تكرمة وتبجيال له
( )73فسجد املالئكة كلهم أمجعون.
( )74إال إبليس استكرب تعظم وكان من الكافرين يف علم اهلل.
( )75قال يا إبليس ما منعك أن تس��جد ملا خلقت بيدي عن الرضا عليه السالم قال يعني
بقدريت وقويت ،أفرتى اهلل يبعث األش��ياء بيده اس��تكربت أم كنت من العالني تكربت من
غري استحقاق
()76اىل ( )83قصة ابليس لعنة اهلل عليه وامتناعه من السجود بامر اهلل.

أخبار
ومتابع��ات

لتوثيق االعتداء على «مطار كربالء الدولي»
ّ
تسلم دعوة لممثلية األمم المتحدة
العتبة الحسينية المقدسة

بعد إدانات كثرية وشجب كبري من قبل العتبة احلسينية املقدسة،
لالعتداء األمريكي اآلث��م عىل مطار كربالء ال��دويل (امل��دين)
الذي ترشف عليه ،س ّلمت دعوة رسمية اىل ممثل األمم املتحدة
(يونامي) يف العراق ،لتشكيل وفد دويل لزيارة مطار كربالء
الدويل وتوثيق االعتداء األمريكي.
وقال عضو جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة سعد الدين
البناء« :تم توجيه دعوة اىل ممثلية االمم املتحدة (يونامي) يف
العراق لتشكيل وفد من اخلرباء الدوليني لزيارة مطار كربالء
ال��دويل» ،مبين اًا ان «املطار مدين رصف ويتم إنشاؤه من قبل
الرشكات العراقية (خريات السبطني ،وطيبة) وبإرشاف العتبة
احلسينية املقدسة».
وأضافّ ،
تعرض له مطار كربالء الدويل
أن «االستهداف الذي ّ
يعدّ اعتدا اًء سافر اًا ،كون املطار ُخ ّصص لألغراض املدنية الرصفة
وخلدمة مدينة كربالء والعراق وال توجد فيه اي اسلحة او
عتاد كام زعم اجلانب االمريكي» ،مبين اًا ان «كتاب الدعوة
تس ّلمه املنسق العام لألمم املتحدة يف العراق باللغتني (العربية
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واالنجليزية) لتحديد موعد للقدوم اىل مطار كربالء الدويل
برفقة اجلهات املختصة وتوثيق ما حصل فيه».
وأكد البناء ،ان هذا اإلجراء االول ضد القصف االمريكي ولنا
اج��راءات اخرى منها خماطبة اجلهات الرسمية العراقية منها
وزارة النقل واالستثامر إلقامة دعوى قضائية ضد هذا العدوان
السافر».
مشري اًا إىل أن «مطار كربالء الدويل موقع استرياتيجي مهم قد
يكون هناك أبعاد اخرى غري هذا االستهداف وهي اهداف
ّ
موضح اًا أن «املنطقة كلها مدنية ال
اسرتاتيجية واقتصادية»،
توجد داخله أو املحيطة به أي خمازن لالسلحة أو غري ذلك».
ويف سياق متصل ،قال مسؤول قسم اإلعالم بالعتبة احلسينية
املقدسة عيل شرب :ان «وف��د اًا من جلنة الطاقة الذرية زار مطار
كربالء الدويل لفحص آثار العدوان األمريكي عىل املطار والتأكد
جراء االعداء األمريكي».
من عدم وجود مواد جرثومية ّ
شرب أن «فريق الفحص ّأكد خلو املطار من أي إشعاعات
وأوضح ّ
ضارة».
ّ

ّ
(مصغر)
إنشاء معمل
لخياطة «الكمامات الطبية»

قال مسؤول قسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة ،ان
القسم وبإرشاف مبارش من قبل قسم الشؤون الطبية ،أنشأ
معم اً
ال مصغر اًا داخل احلائر احلسيني الرشيف ،ألغراض
خياطة وتصنيع أقنعة الوجه الطبية (الكاممات) ،لسدّ
النقص احلاصل فيها ،وال��روري��ة ج��دّ اًا للوقاية من
فريوس (كورونا).
وأضافّ ،
أن «املصنع الصغري يضم كوادر وحدة اخلياطة
يف القسم وع��ددا من املنتسبني الذين جييدون أعامل
اخلياطة ،وحتت إرشاف قسم الشؤون الطبية» ،مبين اًا أن
«املعمل أنجز فعلي اًا كميات من الكاممات والتي ستوزّ ع
جمان اًا عىل املواطنني».
وجاءت مبادرة العتبة احلسينية املقدسة ،يف الوقت الذي
شهدت فيه الصيدليات واملراكز الصحية ،قلة بأعداد
الكاممات الطبية الرورية يف هذه األزمة الصحية.

العتبة الحسينية المقدسة ُتطلق حملة
«اليوم العالمي للقرآن الكريم»

ألول مرة عىل مستوى العامل ،أطلقت العتبة احلسينية املقدسة،
ّ
محلة لتخصيص يوم خاص بالقرآن الكريم للحتفاء به سنويا،اً
والذي يتزامن مع ذكرى يوم املبعث النبوي الرشيف يف السابع
والعرشين من شهر رجب األصب.
وقال مسؤول قسم دار القرآن الكريم الشيح حسن املنصوري:
ان «يوم املبعث الرشيف هو يوم نزول أول آية من الكتاب
العزيز عىل صدر النبي األعظم (صىل اهلل عليه وآله) ،ولذلك
تم اطالق محلة باسم اليوم العاملي للقرآن الكريم تتزامن مع
هذه املناسبة».
مضيف اًا ان «احلملة ال تقترص عىل العراق؛ فحسب بل ستكون
عاملية من خالل ارشاك مؤسسات قرآنية من خمتلف دول العامل،
إىل جانب وضع خطط وبرامج متكاملة لالحتفاء هبذا اليوم يف
االعوام القادمة بمشاركة دولية وعاملية».

عين على العالم
ٌ
*

العامل اإلسالمي الكازاخستاين إرشات أونغاروف ،يصدر ترمجة وتفسری ًا للقرآن الكريم باللغة الكازاخستانية.

*

تالوة القرآن الكريم عىل مدار الساعة يف مسجد موسكو الكبری ،لدفع خطر وباء (كورونا) عن املسلمني.

*

األمم املتحدة :العقوبات ضد الدول جيب أال تقيد املساعدات اإلنسانية يف زمن انتشار (كورونا).

*

نيوزلندا ..إحياء ذكرى االعتداء اإلرهايب عىل مسجد النور يف (كرايس تشریش) والذي ذهب ضحيته ( 51مصلي ًا).
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ُ
وكيل المرجع ّية الدين ّية ُ
العليا:

ُ
الحصانة ضرور ّية ح ّتى نتجاوز المرحلة بعيدًا عن الهلع والخوف
ُ
الدينية
المرجعية
وكيل
ألقى
ّ
ّ

العليا سماحة السيد أحمد
ُ

عزه) يوم الجمعة
الصافي (دام ّ

( ٢٤رجب ١٤٤١ه�) الموافق ل�( ٢٠آذار
ً
توجيهية حول ما
كلمة
٢٠٢٠م)،
ّ

صحية
يمر به البلد من ّ
تحديات ّ
ّ
بسبب ّ
تفشي فيروس كورونا
المستجد في عموم العالم.
ّ

ويف ماييل نص الكلمة:

رب
الرحيم ،احلمدُ هلل ّ
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
ّ
ونبينا أيب
العاملني،
سيدنا ّ
وصىل اهلل عىل ّ
الطيبني الطاهرين.
القاسم ّ
حمم ٍد وعىل آله ّ
تشهد البالد وكثري من دول العامل بل
معظمها ،هذا الوباء وهو وباء فريوس
ك��ورون��ا ،ال���ذي ن��س��أل اهلل ت��ع��اىل أن
يعافينا ويدفع ع ّنا هذا البالء ،وحتدّ ثنا
الديني،
قبل أسبوعني ح��ول اجلانب
ّ
أعرج عليه بشكلٍ رسيع ح ّتى أنتقل اىل
ّ
اآلخر رْين.
املحور رْين
َ
َ
تعلمون ّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل ،وبمقتىض
َب َّ ُ
اهلل
عقيدتنا ( ُقل َّلن ُي ِصي َبنَا إِ َّال َما َكت َ
َلنَا) ،بمعنى ّ
أن اإلنسان املؤمن دائ اًام
يكون يف حالة طمأنينة ،وهذه العالقة ما

بني العبد ور ّبه هي عالقة ٍ
سيده،
عبد مع ّ
ريك إلينا
وكام ورد يف بعض األدعية (خ ُ
نازل ُّ
ورشنا إليك صاعد) ،نحن نتعامل
مع اهلل سبحانه وتعاىل وهو ُ
حمض اخلري
وحمض الرمحةّ ،
ُ
وكل ما يصدر من اهلل
تبارك وتعاىل عىل العبد أن يكون يف
منتهى العبود ّية والتذ ّلل اليه ّ
جل شأ ُنه،
ولذلك اإلنسان املؤمن عليه دائ� اً�ام أن
ٍ
سكينة ووق��ار ،النتيجة هذه
يكون يف
عوامل واإلنسان ينتقل من عامل ٍ اىل آخر،
نعم ..اإلنسان مطا َل ٌب أن حيفظ نفسه
فكام نؤمن هبذه األم��ور أيض اًا الشارع
املقدّ س مل يسمح لنا أن ُهنلك أنفسنا،
بل وجب علينا أن نحافظ عىل أنفسنا،
ولذلك ح ّتى يف هذا املحور –أتك ّلم-

وهنيئ
علينا أن ال نستهني هبذا الوباءّ ،
ّ
كل اإلمكانات التي حتفظ أنفسنا ،ألنّه
معني فقط
ال قدّ ر اهلل -اإلنسان غريّ
بنفسه وإ ّن��ام بمحيطه وبأهله وبناسه،
ولذلك الوصايا التي تأيت من اجلهات
املعنية وأه��ل االختصاص علينا أن
ّ
نطبقها ،والغرض منها هو املحافظة عىل
ّ
أنفسنا وعىل اآلخرين ،وهذا ال يتعارض
األول
األول ،يف اجلانب ّ
مع اجلانب ّ
اإلن��س��ان املؤمن يس ّلم باملقادير التي
يبينها أو التي يفرضها أو التي تأتينا من
ّ
اهلل تبارك وتعاىل ،لكن يف نفس الوقت
الدينية توجب علينا
أيض اًا نفس املعايري
ّ
أن نحافظ عىل أنفسنا.
الطبي ،تعلمون
املحور الثاين هو املحور ّ

قبل أربعة أ ّيام حتديد اًا يوم ( 21رجب)
البعض س��ؤا اً
ُ
سيدنا
وجه
ّ
ال اىل سامحة ّ
السيد السيستاين(أدام اهلل ظ ّله الوارف)،
ّ
النص ال��ذي أيض اًا أنتم
أن��ا أذك��ر ه��ذا
ّ
تعرفونه ،لكن أقف عند بعض الفقرات
الطبي أيض اًا من
التوضيحية ،اجلانب
ّ
ّ
اجلوانب التي جيب أن نحرتم اجلهد
االختصاصية
الذي ُيبذل من الكوادر
ّ
السيد
يف هذا اجلانب ،ولذلك سامحة ّ
عندما ذكر يف هذا االستفتاء وأرجو أن
يد ّقق اإلخوة ،قالّ :
(إن عالج املرىض
واجب
ورعايتهم والقيام بشؤوهنم هو
ٌ
الكفائي هو
كفائي) ومعنى الواجب
ّ
ّ
ٍ
أنّه جيب عىل فئة أن تتصدّ ى هلذا األمر،
َم رْن هذه الفئة؟ قال( :عىل ّ
املؤهلني
كل ّ
املؤهل يف هذا
ألداء هذه
املهام) ،عاد اًة ّ
ّ
الطبي -يكون من
اجلانب -اجلانب
ّ
األطباء أو الكادر التمرييضّ  ،وغريهم
ّ
الطبية أي
الشؤون
يف
هو
يكون
الذي
ّ
مؤهل ألن يامرس هذا العمل ،هذا ما
ّ
اً
يتع ّلق هبم ،أيضا هؤالء ال ُبدّ أن تتو ّفر
هلم اإلمكانات ،ولذلك قال سامحته:
املعنية)...
(لكن جيب عىل السلطات
ّ
�ن بيده القرار و َم رْن
ومعنى السلطة َم� رْ
معنية
سلطات
بيده اإلمكانات ،هذه
ٌ
ّ
ماذا جيب عليها؟ (جيب عليها أن تو ّفر
مجيع اإلمكانات التي ُتساعد عىل أداء
املهمة) ،تو ّفر هلم ّ
كل اإلمكانات
هذه ّ
واملساعدات التي جتعلهم ينهضون هبذه
املهمة عىل أفضل ما يكون( ،وال عذر
ّ
ّ
بالتخيل عن هذه الوظيفة) وهي
هلم
وظيفة تقديم هذه اإلمكانات ،الحظوا

اآلن ه��ذه املسألة ،يف اجل���واب ع َقدَ
مقارنة وهي مقارنة رائعة ما بني العمل
األطباء
الذي يعمل به هؤالء اإلخوة
ّ
حفظهم اهلل تعاىل ،والعمل الذي يعمله
املقاتلون عندما يقفون عىل سوح القتال،
�دو واضح
ه��ؤالء يدافعون يف صدّ ع� ٍّ
(داعش) وغريه وهم بالنتيجة يمنعون
ه��ؤالء أن يصلوا اىل العباد والبالد،
وه��ؤالء أيض اًا يدافعون يف صدّ خماطر
كثرية حتاول أن تفتك بالناس ،ولذلك
ُيرجى هلم أن يكون هلم ه��ذا األجر
مقارب اًا ألجر هؤالء األبطال ،وال قدّ ر
اهلل إذا ُت ّ
ويف أحدٌ منهم أيض اًا ُتكتب هلم
هذه املنزلة -منزلة الشهادة ،-إذن نحن
ٍ
مهمة جيب أن نلتفت إليها
أمام
حالة ّ
الديني -كام ّبينت -هو
مجيع اًا ،املنظور
ّ
ّ
أن اإلنسان املؤمن يكون دائ اًام مطمئ ّن اًا،
الديني ق��ال :جيب
لكن أيض اًا املنظور
ّ
عجل
عليك أن حتافظ عىل نفسك ،ال ُت ّ
تعرض نفسك اىل اهلالك ،هذا ينشأ
وال ّ
املختصة وأن
من أن نسمع كالم اجلهات
ّ
نتقيد هبذه التعليامت ،ألنّه -ال سمح
ّ
اهلل -إذا مل نعمل ذلك قد يؤ ّدي ذلك اىل
خط ٍر يصعب بعد ذلك تداركه ،وأنتم
ٍ
تعلمون ّ
حلظة
أن العامل اليوم يف ّك��ل
اإلحصائيات املرعبة ،مع ّ
أن
يزودنا هبذه
ّ
ّ
بعض الدول تدّ عي نفسها ّأهنا متقدّ مة
يف هذا اجلانب ومع ذلك هذا الوباء
تفشّ ى فيها بشكلٍ رسيع ،اإلنسان الذي
الطبية يف هذا املجال
يراجع النرشات
ّ
اىل حدّ قبل أ ّيام مل يعتقد أنّه وباء باملعنى
الذي انترش ،اآلن البعض س ّلم ّ
أن هذا

الطبية تكون قو ّية
ٌ
وباء وبدأت النصائح ّ
بحسب خماطر هذا الفريوس وطبيعة
إمكانات البلد.
إذن إخ��واين علينا أن ال نستهني هبذه
نتقيد قدر املستطاع ّ
بكل
األمور وإنّام أن ّ
هذه الوصايا ،خوف اًا من أن تصل األمور
ال سمح اهلل -اىل ما ال ُحيمد عقباه.أنوه عنها هو
النقطة الثالثة التي ّ
أحب أن ّ
االجتامعي ،واملقصود هو إبداء
املحور
ّ
املساعدات فيام بيننا ،وصفة الرتاحم
هذه من الصفات احلميدة ،وعىل مجيع
امللل واألدي���ان واجل��ه��ات ّ
أن الناس
ترتاحم يف ما بينها ،الناس تتواصل
باملعروف يف ما بينها ،أحدهم يبدي
املساعدة اىل اآلخر ،هذه وصايا عا ّمة ّ
أن
ّ
تستغل هذا الظرف ،وحتاول
الناس ال
ّ
تستغل هذه
بعض النفوس اجلشعة أن
احلالة ،بالعكس نحن نقول هذا الظرف
جيعل الناس عندما تتالحم ّ
لعل هذا
يعجل بأن ُيرفع هذا
التالحم اهلل تعاىل ّ
ّ
نستغل ه��ذه الظروف
البالء ،أ ّم��ا أن
يمر هبا البلد ،ونحاول أن
الصعبة التي ّ
نحبس بعض املساعدات عن الناس أو
توفريها وإن كان بامل ،لكن أن نتعامل
بقضية فيها زيادة يف األسعار قد تكون
ّ
اً
جمحفة خصوصا للناس التي ال تستطيع
أن تؤ ّمن ه��ذه االحتياجات ،أعتقد
ّ
أن هذه صفة غري محيدة ،عىل العموم
إخواين نحن يف ظرف يستدعي م ّنا أن
نكون دائ اًام يف أهبة االستعداد يف ما بيننا،
وأيض اًا ُنثني عىل اجلهد الكبري كام أثنت
املرجعي ُة املباركة عليهم.
ّ

قواعد فقهية
قاعدة (الحق لمن سبق المعنى)
معنى ال��ق��اع��دة :ه��و ث��ب��وت احل��ق
بواسطة السبق يف التسيطر بالنسبة إىل
األمكنة العامة .كاملساجد واألسواق
والساحات التي تكون يف معرض
استفادة املجتمع.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار
القاعدة بام ييل:
 - 1الروايات :وهي الواردة يف الباب.
منها رواية طلحة بن زيد عن أيب عبد
اهلل عن أمري املؤمنني عليهام السالم
ق��ال( :س��وق املسلمني كمسجدهم،
فمن سبق إىل مكان من السوق فهو
أحق به إىل الليل) ،دلت عىل أن السبق
إىل املكان يف السوق توجب احلق ملن
سبق إليه ،وهو املطلوب.
ومنها مرسلة ابن أيب عمري عن أيب عبد
اهلل عليه السالم قال( :سوق املسلمني
كمسجدهم) ،د ّلت عىل أن احلق ملن
سبق.
ومنها النبوي املشهور  -ال��ذي هو
املستند يف غ��ري واح���د م��ن الكتب
الفقهية :-
من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو

أحق به ،دل عىل أن كل مسلم سبق إىل
اليشء الذي مل يكن ملكا خاصا ملالك
مسلم (م��ن األمكنة واألم���وال) هو
األحق بالترصف يف ذلك اليشء.
تبني أن داللة الروايات يف املقصود
قد ّ
تامة ال إشكال فيها ،وإنام االشكال كله
يف السند ،وهو أن رواية ابن أيب عمري
مرسلة والنبوي أيضا مرسل ،ال يكون
هل��ام سند أص��ال ،وأم��ا رواي���ة طلحة
وإن كان هلا سند ولكن بام أن طلحة
بن زيد مل يوثق فال يمكن املساعدة
عىل نقله ،ودع��وى االنجبار بالعمل
غري مسموعة ،ملا حقق أن العمل ال
يكون مصحح السند إال أن يصل حد
االمجاع ،والوصول إىل ذلك احلد غري
متحقق قطع اًا.
 - 2السرية العقالئية :قد استقرت
السرية عند العقالء عىل أن من سبق
إىل املكان ال��ذي مل يكن ملكا ملالك
خاص هو أوىل وأحق بالترصف فيه،
فيكون احلق ملن سبق ،وبام أنه مل يرد
الردع من الرشع هلذه السرية فتصلح
أن تكون مدركا للقاعدة .كام قال شيخ

الطائفة رمحه اهلل :إذا سبق (أحد) إىل
موضع من تلك املواضع (العامة) كان
أحق هبا من غريه ،ألن ذلك جرت به
عادة أهل األمصار يفعلون ذلك ،وال
ينكره أحد.
ف���رع���ان األول :اس���ت���دل الشيخ
األنصاري رمحه اهلل بالنبوي املتقدم
(من سبق ...الخ) عىل كون األحياء
سببا لتملك األرايض ،وعليه يكون
احياء األرايض يف املوات من مدلول
القاعدة.
والتحقيق :أن مدلول القاعدة هو
ث��ب��وت احل���ق ،ال ث��ب��وت امل��ل��ك كام
ه��و امل��رصح ب��ه ،فيختص باملساجد
واألسواق والساحات ،وأما االحياء
فهو سبب امللكية الثابت بالنصوص
الصحاح.
الثاين :قال املح ّقق صاحب اجلواهر
رمحه اهلل يف القضاء( :إذا ورد خصوم
مرتتبني بدأ باألول ف��األول) من غري
ف��رق بني الذكر واألن��ث��ى والرشيف
والوضيع ،ألحقية السابق من غريه يف
مجيع احلقوق املشرتكة.

استفتاءات شرعية

حيوان البحر
السؤال  :هل يوجد اشكال يف ح ّلية وهو من حيوان البحر يف نفس الزيت
الذي يتم فيه قيل دجاج غري مذكى ؟
السمك امليت يف جوف احليوان ؟
اجلواب  :أكل السمك امليت املوجود اجلواب  :ال جيوز .
يف ج��وف السمكة املباحة إذا كان
مباح اًا حمل إشكال فال يرتك االحتياط السؤال  :ما حكم اكل (االستكوزا)
وهو حيوان بحري ؟
باالجتناب عنه .
اجلواب  :حيرم اكله .
السؤال  :هل جيوز اكل بيض السمك
السؤال  :هل حيرم أكل القواقع وهي
من احليوان ؟
اجلواب  :بيض السمك تابع للسمك ،من احليوانات التي تقع عىل ساحل
فبيض املحلل حالل وان كان املس البحر ؟
وبيض املحرم حرام وان كان خشن اًا ،اجلواب  :نعم حيرم اكلها .
املحرم
وإذا اشتبه انه من املحلل أو من
ّ
السؤال  :هل جيوز اكل املحار وهو من
فال بد من االجتناب عنه .
حيوان البحر ؟
السؤال  :هل جيوز اكل (ام الربيان) اجلواب  :ال جيوز .
وال��ق��ب��ق��ب (ال���رسط���ان) وه���ي من
السؤال  :يوجد يف األس��واق سمك
حيوانات البحر ؟
رشائح جممدة فيتنامي املنشأ واليوجد
اجلواب  :ال جيوز .
تم
عىل الغالف ن��وع السمك ال��ذي ّ
السؤال  :هل جيوز أكل الروبيان املقيل صيده فهل هو حالل ؟

اجلواب  :السمكة امليتة اذا كانت يف يد
املسلم حيكم بحليتها وان مل يعلم أهنا
ماتت يف خارج املاء بعد أخذها أو يف
آلة الصيد قبل اخراجها أو اهنا ماتت
عىل وجه آخر  ،وهكذا حيكم بحليتها
وان مل يعلم كوهنا من ذوات الفلس اذا
كان ذو اليد املسلم قد عرضها لألكل
ومل يكن ممن يستحل غري ذوات الفلس
من االسامك.
واذا كانت السمكة امليتة يف يد الكافر
مل حيكم بحليتها وان أخرب باصطيادها
ع��ىل ال��وج��ه امل��وج��ب للحلية اال أن
حي��رز ذل��ك ول��و من جهة االطمينان
باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد
اخ��راج االس��امك من امل��اء قبل موهتا
ويندر ان خيتلط هبا يشء من امليتة.
وهكذا ال حيكم بحلية ما يف يد الكافر
من السمك إذا شك يف كونه من ذوات
الفلس وان أخرب بكونه منها اال أن
يطمئن بذلك.

تزامنًا مع قرار حظر التجوال في كربالء المقدسة..

العتبة الحسينية تشرع بتوزيع
«ثالثة آالف» ّ
سلة غذائية على
العوائل المتعففة

َ
الزكروطي وضياء األسدي – تصوير /مرتضى ناصر
األحرار /حسنين

ِ
الوقت الذي تشهد فيه محافظة كربالء المقدسة ،وبقية المحافظات العراقية ،حظرًا للتجوال
في
ضمن خطة خلية األزمة الحتواء أزمة فيروس (كورونا) ومنع انتشاره ،والتي تقتضي بالحد من حركة
الناس حفاظًا على سالمتهم؛ استشعرت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مسؤولية
العوائل المتعففة في المحافظة وظروفهم المعيشية ،والتي يصعب عليها توفير قوتها اليومي
خالل الظرف الراهن.
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إذ رشع��ت شعبة التبليغ والتعليم
الديني يف العتبة امل��ق��دس��ة ،بتوزيع
أك��ث��ر م��ن ( )3.000س��ل��ة غذائية
عىل العوائل املتعففة وذوي الدخل
املحدود من ساكني املناطق الفقرية يف
كربالء املقدسة ،وبواقع ( )250سلة
غذائية لليوم الواحد ،والتي ابتدئت
م��ن ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر ل��ي��وم األرب��ع��اء
 2020/3/18وحتى أوقات متأخرة
من الليل ،وشملت السلة الغذائية
( )11نوعا من املواد األساسية ،بحسب
ما أفاد به مسؤول الشعبة ،الشيخ فاهم
االبراهيمي.
واض��اف يف حديثه ل� (األح���رار) ّ
ان
«ه��ذه امل��ب��ادرة ج��اءت نظر اًا للظروف
الراهنة والطارئة التي حلت عىل البلد
والعامل ،وهي حدوث اصابات ملواطنني
بفريوس ك��ورون��ا املستجد يف عموم
العراق ومنها حمافظة كربالء املقدسة،
ما دع��ا خلية االزم��ة يف املحافظة اىل

ان تفرض حظر اًا للتجوال حفاظ اًا عىل
سالمة املواطنني من تفيش هذا املرض
واصابة عدد منهم ».
وتابع بالقول« ،ال خيفى عىل الكثري ان
هنالك عوائل فقرية ليست هلا القدرة
عىل رشاء املواد الغذائية األساسية وهي
مضطرة للبقاء يف البيت وعدم اخلروج
للعمل ،لذا كان هناك توجيه من قبل
سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
بتوزيع هذه السالل الغذائية كمرحلة
اوىل ألكثر من ثالثة االف وجبة عىل
العوائل الفقرية واملتعففة».
وأكد اإلبراهيمي ،أن «العتبة املقدسة
متواصلة بتوزيع تلك السالل الغذائية
وألكثر من يوم واحد ،وهذه املبادرة هلل
احلمد ليست االوىل بل سبقتها مبادرات
بتوزيع املعقامت عىل العوائل املتعففة
واملحتاجة» ،موضح اًا ان «السلة الغذائية
شملت ( 11نوع اًا) من املواد الغذائية

ابرزها الرز بوزن (5كغم) لكل عائلة
وكذلك الزيت والسكر والبقوليات
منها (الفاصوليا ،العدس وغريمها)
اضافة اىل معجون الطامطم».
من جهته حتدّ ث الشيخ صالح اخلفاجي،
أحد سكان منطقة السجاد التي شملها
التوزيع ،أن «هذه املنطقة تعد واحدة من
اكرب املناطق الفقرية يف املحافظة وتزيد
اع��داد بيوت الساكنني فيها ألكثر من
( )1500بيت ،ونيابة عن اهايل هذه
املنطقة واصالة عن نفيس اتقدم بالشكر
اجلزيل اىل كل من ساهم ودعم هذه
املبادرة التي هي ليست بالغريبة واالوىل
للعتبة املقدسة».
يذكر ّ
أن اليوم األول للمبادرة شمل
اكثر من ( )250سلة غذائية واستمر
ألكثر من ي��وم واح��د ومل يقترص عىل
حي دون اخر بل شمل أغلب ساكني
األحياء الفقرية من العوائل املتعففة يف
املحافظة.
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مستشفى اإلمام زين العابدين «عليه السالم»

تنجح بإجراء أول عملية زراعة «الكلى» وافتتاح
ردهات جديدة للمرضى
األحرار /حسين نصر  -تصوير /صالح السباح

افتتح المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة سماحة الشيخ

عبد المهدي الكربالئي ردهات جديدة

للمرضى في مستشفى اإلمام

زين العابدين (عليه السالم) التابع

والمتكونة من
للعتبة المقدسة،
ّ

طابقين وبواقع ( )6غرف في كل طابق

وتتضمن تقديم
وبمجموع ( )٢٤سريرًا،
ّ

الرعاية الفائقة للمريض بعد إجرائه
للعمليات والتداخالت الجراحية.
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الشيخ الكربالئي :لدينا ثقة كبيرة بالكوادر الطبية العراقية في تقديم

أفضل الخدمات للمرضى

وقال سامحته يف كلمة له مع الكوادر الطبية :أن «الكوادر
العراقية ذات كفاءة علمية عالية ،ونعمل عىل إبراز هذه
الطاقات والكفاءات وأن تكون هناك أفضل الوسائل
العلمية والطبية املتطورة يف املستشفى؛ من اجل ان نعطي
فرصة اىل الطبيب العراقي وتوظيف مهاراته يف هذا املجال».
وأضاف« ،كام يعلم اجلميع ّ
أن الكثري من الكوادر الطبية يف
الدول هم من العراقيني ،ونحرص عىل إعادة هذه الكفاءات
ليقدموا اخلدمات ألبناء بلدهم ،فضال عن إعادة العراق
ملكانته املتقدمة يف جمال الصحة».
وتابع قائ اً
ال :أن «تأسيس مركز للتطوير وتعليم الكوادر

الطبية هو الستمراية ومواكبة ما يصل له العامل من امكانيات
علمية وطبية ،إضافة اىل العمليات املهمة التي يضطر هلا
املريض السفر خارج العراق والتي ينفق اموال طائلة عليها،
باالضافة اىل العوامل النفسية والظروف التي يتعرض هلا
خارج البلد».
وأكد سامحته« ،بجهودكم وحرصكم عىل البلد سنجح طبع اًا
بتقديم وتوفري كل اخلدمات التي حيتاجها املريض من زراعة
الكىل والعمليات الناظورية والعمليات اجلراحية األخرى،
ولدينا ثقة كبرية بالكوادر الطبية العراقية يف تقديم أفضل
اخلدمات».

Ahrarweekly

13

فيام ّبني مدير املستشفى الدكتور صفاء احلسيني« ،يعمل
املستشفى ومنذ تأسيسه عىل تقديم أفضل اخلدمات الطبية
للمواطنني» ،مبين اًا« ،من أجل زيادة تلك اخلدمات وضمن
ّ
خطتها التطويرية افتتح املستشفى رده��ات طبية جديدة
تتضمن أربعة وعرشين رسي��ر اًا ضمن معايري اجل��ودة آيزو
 9001لعام  ،2015وجمهزة بأحدث األج��ه��زة الطبية
واخلدمية».
«يتضمن املستشفى كافة االختصاصات اجلراحية
وأضاف،
ّ
املوجودة واملتعارف عليه من اختصاصات اجلراحة العامة،
واجلراحة التنظريية وجراحة املفاصل وجراحة العظام
وجراحة القلب املفتوح ،كام حيتوي املستشفى عىل أقسام
خاصة بالنساء والتوليد وأخرى باألنف واحلجرة وجراحة
العيون (الفاكو) واجلراحة التجميلية لتشوهات املصابني من
أبطال احلشد الشعبي والقوات األمنية ،والكسور وجراحة
قلب األطفال ،كام يوجد أيضا أقسام خاصة بجراحة املجاري
البولية وزراعة القلب ،وتتم عىل أيدي كوادر طبية عراقية».
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من جهته قال مدير التنسيق الطبي ملستشفيات العتبة احلسينية
املقدسة ،الدكتور ستار الساعدي« :تم اجراء اول عملية
زرع كىل يف مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
ونجحت العملية بالكامل وهلل احلمد ،وهي جزء من مرشوع
زراعة الكىل وعمليات املجاري البولية املتطورة».
ولفت إىل أن «زراعة الكىل جترى يف أربعة مراكز بالعراق
واكرب مركز جيري ( )40عملية بالسنة ،فيام تطمح كوادرنا
الطبية العاملة إىل شمل أكرب عدد من املرىض».

من جهتها شكرت وال��دة املريض مهند ستار (من أهايل
بغداد) العتبة احلسينية املقدسة عىل تقديم أفضل اخلدمات
الطبية والدوائية للمرىض وبأسعار مدعومة لولدها ،مبينة
ّأهنا «راجعت الكثري من املستشفيات خارج العراق ملعاجلة
ولدها ولكنها كانت تصطدم بالتكاليف املالية الباهظة
إلجراء العملية» ،مضيفة ّأهنا «وجدت األمل بشفائه عرب
مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) ،حيث أجروا
هلم العملية بنجاح فائق».
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األدبية

بجرحــه
يا ما ِلكًا ُك َّل
الزمان ُ
ِ

للد الللشللهللداء ِ «عللللليلله الللسللام»
فللي ذكلللرى
والدة أبلللي األحلللللرار سلل ِّي ِ
ِ

ي�����ب�����ق�����ى ف�������������������وؤادي ب�����������ال�����������والءِ ُي�������ح������� ِّل� ُ
������ق
����ول املُ�������ص���ط���ف���ى ب� َ
������ك ي���ب���ت���دي
ي�����ا ب�������نَ ال�����ر������ص� ِ
ق��������ال��������وا ب�����������ص�����ع�����ب�����انَ ال����������������������والد ُة ا مَّإن�����������ا
������اك ي������������و ُم ال� َ
ف������� ُه�������ن� َ
والدة
�����������وم
��������ف ي�
ٍ
��������ط� ِ
ُ
�����ج�����راح�����ه
����ر ال����� ُع�����ل�����ى ِب
ِ
ي�������ا ف� ِ
�������ات�������� ًا ع�����������ص� َ
ف������������اإذا اب������ت������داأن������ا ك�����ن�����تَ اأن������������تَ ن�������ص���ي���دَ ن���ا
َ
����������ك ������ص����� ِّي�����دي
واإذا دخ�����ل�����ن�����ا يف رح����������ا ِب
���دة
ب�������اأب�������ي اأب������������ا االأح��������������������را ِر ك���������لُّ ق���������ص����ي� ٍ
��ب ال��ف��ت��ى
ي�����ا ب������نَ ال�����ر������ص� ِ
����ول املُ�������ص���ط���ف���ى ح�������ص� ُ
�����م
ي������ا ُح���������ص����نَ َم� ْ
��������ن ال ُح���������ص����نَ غ������ر وال ِئ������ك� ْ
اف������ت������ح م�����غ�����ال�����ي� َ
�����د دج�����ا
����ق ال����������زم����������انِ ف������ق� ْ
�����رح� َ
�����ك ُك� مَّ
���������ل اأ����������ص���������را ِر ال����ع����دى
�����ج� ِ
اف�����ت�����ح ب� ُ
َ
�������م
اف�������ت�������ح ع��������ي��������ونَ
اخل�������ائ�������ف�������ن ف�������اإنمَّ������� ُه ْ
ي������ا �������ص� َ
����������ر ِب���ن���ا
�����وت ُج�
����������رح ال�����ث�����ائ�����ري�����نَ اأث� ْ
ِ
اف�����ت�����ح ل����ن����ا ال�����دُ ن�����ي�����ا ال�����ت�����ي ق������د اأُغ�����لِ�����ق�����تْ
مَّ
�����ه
ي�������ا م������ا ِل������ك������ ًا ُك�
�����رح� ِ
�����ج� ِ
�����������ل ال���������زم���������انِ ب� ُ
����د ُذ ِه������ل������ن������ا ك������ي� َ
����رح�����ن�����ا
ف�����ل�����ق� ْ
�����ف ُن�����ع�����ل�����نُ ُج� َ
������ر
ه���������� َو ي�
ُ
������������وم ������ص�����ع�����ب�����انٍ ُ
وح���������������زين ث�������ا ِئ� ٌ
م�������������والي ت�����ب�����ت�����دي ال������ف�������������ص� ُ
�����ول وت����ن����ت����ه����ي
ٌ
َ
��������������������دة ب���ن���ا
��������������رق ف��������������االأي��������������ا ُم واح�
ال ف�
ٌ
ب��������ل��������وى ،دم�������������اء امل�����������ص�����ل�����م� َ
رخ����ي���������ص����ة
����ن
�����ب ُم���ب���ت���ل���ى
ر ذه�
ال
ِ
�������������ول ق������ل� ٍ
��������ص�������يء غ���������� ُ
َ
ال����ن����ه����و�����ش اىل ال����ع����دى
ف���م���ت���ى م����ت����ى ي���������و ُم
ِ
ف�������اأع�������ذ ْر اأب���������ا االأح���������������را ِر �����ص����وت����ي ل�����و ���ص��ك��ا
�����ة غ������� مَّ����ص� ً
����ة
ت�����ب�����ق�����ى ج�
��������������راح ال������غ������ا�������ص������ري� ِ
ُ
ُ
����������������ول ق�����������ص�����ي�����د ًة الأق������و َل������ه������ا
اأن������������ا ال اأق�
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محسن حسن الموسوي

�����ر يف م������ع������ن� َ
ق������ل������ب ي����خ����ف� ُ
���ق
�����اك
ٌ
وال�������������ص������ع� ُ
�����������ه ي������ت������و مَّث� ُ
�����ق
�����ر ب�����ف�����ي������� ِ����ش ِدم������������ا ِئ�
ِ
ع�������������ص� ٌ
ُ
���������ص��������وت ال����������������������والد ِة ي����ع����ب� ُ
���ق
يف ك�������رب�������ا
َ
���������ر ي����ت����خ����ن����دقُ
���������اك ُج
وه����������ن�
ٌ
����������������رح ث����������ا ِئ� ٌ
���������رح� َ
������اع� ٌ
������ق ي�����ت�����ا مَّل� ُ
����ق
���������ق ُج�
���������ك ��������ص� ِ
ِ
����������ي� ِ
ِل� َ
������رح� َ
������ك ي���ن���ط� ُ
��ق
واإذا اخ���ت���ت���م���ن���ا ك�������ان َ ُج� ُ
ت���������ص����م����و م������ع������اين ال�������ك��������ي�������اءِ ِ وت��������������و ِرقُ
�������������ك يف ِرح���������ا ِب� َ
َ
��������ك ت���������ص����رقُ
�����اء دو َن�
خ������ر�������ص� َ
ُ
������������������������ق
�������م ُم���� َت����ع���� ِّل
م��������ت�������� َو ِه� ٌ
�������ج ب��������وال ِئ��������ك� ْ
�������م ي����ت����خ����لمَّ����������� ُ
���ق
ي��������ا ِع������������� مَّز ِم�
ْ
������������ن ب��������وال ِئ��������ك� ْ
ل������ي� ُ
����ة ُم�����ط����� َب� ُ
����ق
����������م احل�����ق�����ي�����ق� ِ
�����ل االأذى وف� ُ
������وت اأخ�����������رقُ
ب�����������ص�����وى اجل�
��������������راح ف������ك������لُّ ��������ص� ٍ
ِ
ر������ص�����خ�����وا ِل� ُ
����م ال����غ����ا�����ص����م���� َ
ن واأط�������رق�������وا
����ظ�����ل� ِ
ل�������ي� َ
������ل املَ�����������ذ َل�����������ة ِ ف������ال������ع������دى ت������ت������د مَّف� ُ
�����ق
ل������ل������غ������واي������ة ي������ط������رقُ
�������������ن
اإ ّال ع������ل������ى َم�
ِ
ْ
����������ط ال�����ن�����ف�����و�� َ����ش ل���������ص����ا َن����ه����ا ك�������ي ت���ن���ط���ق
اع�
ِ
�����ف ب�����ا������ص����� ِم� َ
ول������ق������د ُذه�����ل�����ن�����ا ك������ي� َ
����ك ن���ن���ط� ُ
��ق
�������وراء �������ص������وت������ي ي����خ����ف� ُ
���ق
م�������������اذا ب��������ع��������ا���������ص�
َ
ِّ
�����ول ُي�����ح����� ِّل� ُ
����ق
واحل����������������زنُ يف ُك�
�����������ل ال������ف�������������ص� ِ
����������������������ر ي�����ت�����ع�����لمَّ� ُ
����ق
�������������������ذوب واآخ�
���������م ي�
ُ
ٌ
هَ ������������ ٌّ
م������ن ي�����������ص�����ري ..م������ن ي���ن���ت���ق���ي ..م���������ن ي�������ص���رقُ
���ة ت�������ص���ه� ُ
��ق
وال���������������روح م������ن ه��������ول ِ ال����ف����ج����ي����ع� ِ
ُ
وم������ت������ى �������ص������ي� ُ
ن �����ص����ت�����قُ
�����وف ال�������������ص������ادق������ َ
ف�������اأن�������ا ب�������ب�������ا ِب� َ
��������ي األ������ع� ُ
�����ق
������ك م�������ن ج���������راح� َ
َ
�������������ك ال������ط������ه������و ِر ُي������ح������دّ قُ
����ر يف َد ِم�
وال�����������ص�����م� ُ
�����������ي ُم�������ه�������ج� ٌ
������ة مم���������ا ج������������رى ت������ت������م������زمَّقُ
ه�
َ

أسعدني ..
ما
َ

ح���ي���در ع��اش��ور

ّ
بظل سر اهلل
وأنا أحتمي
المقدس

ما ا�صعدَ َك واأن��ت تتمي بظل �صر اهلل ،ومكان مقد�ش ،يحوي
ج�صدا طاهرا البن خر خلق اهلل ،ال �صيء ا�صمى من �صريحه
واأنت تهرب اليه من ملذات احلياة ،لي�صغلك طريق املوت ،واأنت يف
عنفوان ع�صقك ،واالأفواه تنطق ر�صا�صا قاتا ال تعرف احلال
واحل��رام ،وهي متر عليك يف كل حلظة ،واأن��ت مت�صك باملقد�ش،
ا�صما ومكانا وتاريخا خملدا ..تخرق الوجوه املنفعلة والقلقة
واملت�صككة ،وذات االأل��وان ،واأنت تغتال بب�صرتك كل ما تراه،
وما ت�صعر به ،وما ال تراه ،حاما من جميل �صنع اهلل احاما من
املفردات وذكريات من عبق رحم املقد�ش...
الن�صيحة ،ا���ص��رخ جنب ف�����ص��اءات��ه ،وت��ت ظ��ال خيمته،
�ك له ما كان يف داخلك وعن كل �صيء تغر ،اإال �صريحك
واح� ِ
والعا�صقن�..صريحك يتدفق �صعودا نحو ال�صماء لي�صع كل ما
حوله ،والعا�صقون يتدفقون اليك على مدار ال�صنة ،هاج�صهم
ح�صولهم �صك ال�صفاعة يف احلياة منك ،و�صغلهم ال�صاغل الهروب
من حراب املوت املفاجئ ،يحتمون منه بك.
�صيدي ،ت�صمعني اأرج��وك ا�صمعني ل�هة ،امنحني ف�صحة يف
املكان كي انزع روحي من غرور احلياة ،وانتز ْع اأنت بلطفك االلهي
ال�صوك من قلبي واأغثني يف ما ابتاين به الرحمن الرحيم.
مل اعد اأ�ص� ،الثعابن تتنا�صل كل ثانية ومتاأ االر�ش بكرثة،
تغويني لت�صلمني ل�صياطينها ،واأن��ت قد وعدين يوما ان تكون
دائما بجنبي.
�صيدي ،ان��ا االن خائف ،اق��رب من املجهول واحل��زن ميلوؤين،
خامتتي توم حويل ،وال �صيء يحميني �صوى املوت ،والثعابن
قاتلة ال ترحم دائ���رة يف ك��ل م��ك��ان ،تريد ان تخرجني من
�ص�ي .وتلك العظيمة زهرة الكون وعطر اجلنان ال تفارقني،
تذكرين مبحرابك ،ويدها الكرمية تدفعني لل�صاة قرب راأ�صك
ال�صريف ،و�صوت دعائي ا�صحى ينحني وي�صيق ،فلم يعد يل �صاح
غر البكاء وانا خال من اخ دافئ و�صديق و ّ
يف ،فا�صند حلمي اىل
�صدري ب�صغف روحانية املكان وقد�صيته كي ابقى يقظ القلب
واجلوانح ،ا�صتفيق فجاأة من خويف وعيني تكتحل بقد�ش مقامك،
وروحي تنطق ب�صوت خافت  :ما ا�صعدين واأنا اأحتمي بظل �صر
اهلل املقد�ش ...ال�صام عليك يا ح�صن.
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ُ
ــوراء
رايــــة عـــاشـ
َ
������ص�����اح�����ب ال�����ط�����ل�����ع ال�����ب�����ه�����ي ال����ب����ا�����ص����م
ي�������ا
َ
اأن���������ت ال�������ص���ج���اع���ة ي�����ا اأب���������ا ال���ف�������ص���ل ال�����ذي
م�������ا اأع�������ظ�������م ال���������ص����ج����ع����ان ع�����ن�����د ل���ق���ائ���ه���م
ع���������ص����ق ل�����ه�����م ن�����ح�����و ال��������������ردى و�����ص����ي����وف����ه����م
اأه����������ل ال���������ص����ج����اع����ة ب������دره������م ب����ع����د ال���ن���ب���ي
اأ�������ص������د ٌ  ،ت����خ������ ّ���ص����ل ب����ال���������ص����ج����اع����ة وارث��������ا
واأب��������������������وك راي�����������������ات ال��������ر���������ص��������ول ب���ك���ف���ه
يف ك���������رب���������اء ٍ ا�������ص������م������ه ه������������زّ ال������وغ������ى
م����ل����ك ال���������ص����ج����اع����ة َ وال���������ص����ه����ام����ة َ ح���ام���ي���ا
�����ر احل�������������ص������ا َم م������داف������ع������ا ع�������ن دي����ن����ه
�������ص������ َه� َ
ع�����ل�����م احل�����������ص�����ن وق����������د ح����م����ل����ت جم�����اه�����دا
ي�����������وم ب��������ه اأه�������������ل ال�������ر��������ص�������ول و�����ص����ح����ب����ه
ي�������������وم ي�������ج�������اه�������ر ب�������امل�������ب�������اه�������ج ف�����رح�����ة
َ
وب����������������رزت ك����احل���������ص����ن ال����ع����ظ����ي����م ب����ك����رب����ا
مل اأن���������������ش ق������ول������ك ح�������ن �����ص����ي����ف����ك واث�����ب�����ا
ح���������ارب���������تَ ������ص�����م�����اآن�����ا ك����ل����ي����ث ٍ ق��������د ظ���م���ا
ُ
���������ال ال�����������ص�����ح�����اي�����ا ع���� ّم����ن����ا
ودع��������������اك اأط����������ف�
ف�����وث�����ب�����تَ ك������االأ�������ص������د اجل�����������ص�����ور م������ط������اردا
ه��������رب��������تْ ح�������������ص������و ُد امل���������ارق���������ن وم����������ن ل���ه���ا
ف����������������اإذا احل�����������������ص��������و ُد اأم����������ام����������ك ال�����دن�����ي�����ا
ووق����������ف����������تَ يف امل��������������اء ال����������������زالل ب���ل���ه���ف���ة
ف��������اأب��������ى وف�������������������اوؤك ل����ل����ح���������ص����ن واأه�������ل�������ه
ف������رم������ي������تَ م��������ن ك��������ف ٍ ع��������ذوب��������ة م��������ا ب���ه���ا
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ق�����م�����ر ال������ع�������������ص������رة ،ي������اب������ن خ�������ر اأك������������ارم
������ر ع����م����ائ����م
اأردى ب�������ي�������وم ال�������ط�������ف ��������ص� ّ
ب������ع������د ّوه������م ك����ال���������ص����ق����ر ف���������وق ح�����م�����ائ�����م ِ
وامل�����������������وت ع������ن������د ن�����ف�����و������ص�����ه�����م ك�����ت�����وائ�����م
وو�������ص������ ّي������ه ال�����ع����� ّب�����ا������ش ح�����������ص�����نُ ف�����واط�����م
خ��������ر اخل���������������ص�������ال ،وم����������ا ل�����ه�����ا م��������ن خ�����امت
اب����������ن امل����������ك����������ارم ،اب����������ن اأت��������ق��������ى ه����ا�����ص����م
����م
ف�����ت�����م�����ال�����ك ال������ف������ر�������ص������ان ذع����������ر ب�����ه�����ائ� ِ
اأه�����������ل ال�������ر��������ص�������ول ،ف�����ي�����ا ل�������ه م�������ن ع���ا����ص���م
ف����������������اإذا ب��������ه ي������ت������ع������اىل ع������ن������د ج����م����اج����م
ي����������وم ال������ط������ف������وف وي�������������وم ه�����ت�����ك حم��������ارم
اأ������ص�����ح�����وا �����ص����ب����اي����ا م������ن ج����ي����و�����ش غ���وا����ص���م
ق����������������وم ،واأح�����������م�����������د وال��������ت��������ق��������ى مب����������اآمت
ف����ح����م����ي����تَ ي�������ا ع������ ّب������ا�� ُ�����ش خ�����������د َر ف�����واط�����م
ع���������ن دي������������ن رب������������ي ح������ام������ي������ا م���������ن ظ������امل
����د ب�����ه�����ت�����ان ٍ ه��������������وا ِة دراه����������م
م�������ن ح�����������ص� ِ
ن�����ح�����ن ال����ع����ط����ا�����ص����ى ف����ا�����ص����ق����ن����ا م�������ن ع���ل���ق���م
َ
������������ل ال�����������ص�����ال�����ة ي�������ا ل�����ه�����م م�������ن غ���ا����ص���م
اأه�
ملّ��������������ا راأت��������������������ه ح���������ام���������ا ك�����ال�����ق�����ا������ص�����م
ك�������ه� ٌ
������ف ي����������������واري خ������وف������ه������ا م��������ن �������ص������ارم
ف���������م���������اأت ك������ف������ك م���������ن ع�����ل�����ي�����ل م����ن����ا�����ص����م
اأن ت�����������ص�����رب امل�������������اء ال���������ف���������رات ك����غ����امن
وح�������م�������ل�������تَ ج��������������ودك ������ص�����اع�����ي�����ا مل������ح������ارم

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

�����������واء
ارت�
ٌ

بللشللرى مللهللدي بللديللرة

ا َ
إليك  ..يا �ص َّيدَ املَاء،
َيا َ
مالك اك�صر احل َياة.
كف ُج َ
مد يل َّ
ودك..
َّ
للرفات،
ِلب َقا َيا روحي ُ ..
ك َف َ
مح ،
ّاك �ص َنابل َق ٍ
يف ّ
نبلة ُف ْ
رات !
كل ُ�ص ٍ
ملن َ
ي�صاء.
واهلل ُي ِ
�صاع ُف ْ
يا �ص ِّيدَ املَاء
َيا ُجو َد َ
املط ْر ..
اء،
َيا ُ�صق َيا ار ِت َو ْ
ال�صاقي ..
َيا اأ ُيه َا َّ
َو اأنتَ ال َكفيل،
ُ
الف�صل اأنتَ ..
َف
ال�ص ْ
بيل.
َواأنتَ َّ
ا ِأع ْد اإ َّ
يل َ
نب�ش احل َياة،
فاأنت �ص ِّيدُ َم ْن اأعا ْد
من ُ�ص َ
قياك موعدا،
يل ْ
يف ح�صري..
يف يو ِم امل َعاد..
يا عبا�ش!.
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بسبب ضعف الترويج وغالء المنتج الوطني

غُ ُ
رف «األخشاب المستوردة»
تغزو األسواق العراقية
تحقيق /حسنين الزكروطي – تصوير /حسن خليفة

ال َ
زال الشاب (حسين عالء) ذو ( )٢7سنة متحيرًا في اختيار غرفة زفافه – (غرفة االخشاب)  -قبل ان
يشرع بالدخول الى القفص الذهبي ،فهو بين إرادة تسعى لتحقيق رغبة خطيبته في اقتنائه غرفة
وتعدد األلوان ،وبين رغبة
حديثة من مناشئ أجنبية إما تركية او ايطالية تمتاز بحداثة التصاميم ّ
تعرف بالمتانة والجودة.
والديه ووالديها باقتناء غرفة فاخرة ُت ْصنع في معامل النجارة المحلية التي ُ
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غرف النوم العراقية ذات صناعة وج��ودة كبيرة ال يختلف عليها أحد
تزوجوا مؤخّ رًا
ويؤكد ذلك الكثير من الذين ّ
أما (حممد) ذو ( )24سنة فبعد خترجه من اجلامعة وارتباطه
بزميلته فقد كانا يبحثان عن غرفة اخشاب بمبلغ ال يتعدى
(املليون) دينار ،التق رْتهام (األح��رار) يف احد معارض غرف
االخشاب يف حمافظة كربالء ،وكان يظهر عليهام احلرج بسبب
لكن صاحب املعرض كان متساه اً
ال معهام
الظرف امل��اديّ ،
وساعدمها بخيارات عدة بني اقتناء غرفة قديمة تم صيانتها
ٍ
حديثة ذات منشأ اجنبي بمواصفات
وطالؤها من جديد ،او
عادية.
ويقول حممد« :منذ اشهر ليست بقليلة كنت ابحث عن
غرفة بسيطة تتناسب مع ما حددته من مبلغ لرشائها وال
زلت ابحث ،رغم ان الكثريين من اصحاب املعارض كانوا
ينصحونني بابتياع غرفة قديمة متت صيانتها وطالؤها حتى

اين ذهبت م��رار اًا اىل حمال خاصة بالنجارة لكني مل اجد ما
أبحث عنه».
وتابع «مل ارغب ابد اًا باقتناء الغرف احلديثة التي يمكن رشاؤها
تعمر
بقيمة مليون دينار ،فأصدقائي كثري اًا ما نصحوين باهنا لن ّ
اكثر من سنتني او ثالثة ،وهي ليست بمتينة ،واضف اىل ذلك
ان زوجتي ال ترغب أيض اًا باقتناء هذا النوع من الغرف».
أما حسني فيقول« :يف احلقيقة إن غرف النوم العراقية ذات
صناعة وج��ودة كبرية ال خيتلف عليها أحد ويؤكد يل ذلك
مؤخر اًا ،لكن الواقع
تزوجوا
ّ
الكثري من االصدقاء الذين ّ
يتحدث عىل العكس من ذل��ك حيث أصبح اجت��اه أغلب
الشباب املقبلني عىل الزواج وانا من ضمنهم نحو رشاء غرف
النوم املستوردة ألسباب عدة امهها الشكل اجلميل الذي يرس
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الناظرين بام يف ذلك ان اغلبها ذات مواصفات عالية وتقاوم الظروف البيئية املختلفة والبعض
القليل منها يقاوم جودة الغرف العراقية ،بام يف ذلك الرغبة الكبرية للزوجة اجتاه الغرف ذات
االلوان املختلفة ،ويف بعض االحيان تكون لدوافع (الغرية بني الفتيات االخريات)».
ويرى حسني ان «الغرف العراقية تكون اغىل سعر اًا من غرف النوم املستوردة لذلك يبتعد
الشباب املقبلون عىل الزواج عنها قدر االمكان».
ولعبت وسائل االتصال االجتامعي املختلفة دور اًا كبري اًا وفاع اً
ال بتوجيه الناس وترغيبهم إلقتناء
املعزز بتقديم اإلغراءات كخدمة التوصيل املجاين
غرف النوم املستوردة من خالل النرش املستمر ّ
وضامن جودة ونصب الغرفة وغري ذلك.

النجارة بين الماضي والحاضر

ويتحدث ملجلتنا النجار (مشتاق طالب ابو شمطو) صاحب احد معامل النجارة يف مدينة
كربالء املقدسة عن مهنة النجارة ومتيزها الفني يف صناعة غرف النوم ،قائ اً
ال« :ان مهنة النجارة
إرث مهني للعائلة من اجدادنا ووصو اً
ال اىل والدي الذي كان يمتهنها منذ الستينيات يف دكانه
الواقع يف منطقة «باب الطاق» – احدى املناطق القديمة يف مدينة كربالء ،بعدها استلمت هذه
املهنة وحتديد اًا منذ عام 1994م واىل يومنا هذا ،وحقيقة اذا قارنّا مهنة النجارة قبيل عام 2003
نمو اًا واقتصاد اًا ،كون مجيع
وبعده يمكن ان نقول ان العمل يف ظل النظام السابق كان اكثر ّ
العوائل وحتى الشباب املقبلني عىل الزواج كانوا يعتمدون بشكل مبارش عىل الغرف العراقية
سواء أكانت تلك الغرفة جاهزة او عن طريق طلب مواصفات حمددة (حسب الطلب) ،وبأجود
انواع اخلشب ،لذلك كان عمل النجارة له مردود اقتصادي كبري لصاحب املهنة وللبلد ،اما
بعد عام 2003م وحتديد اًا بعد سقوط النظام البائد وانفتاح العراق عىل العامل ودخول االجهزة
والغرف االجنبية (الرتكي ،املاليزي ،الصيني ،االيطايل) بشكل غري ّ
منظم بسبب الظروف التي
كان يمر هبا البلد ،أصبحت مهنة النجارة ليست هلا تلك القيمة االقتصادية واالجتامعية ،بل ان
الكثري ممن كانوا يمتهنون هذه املهنة تركوها وفتحوا مشاريع اخرى».

السوشيال ميديا يغلق أبواب النجارين

ّ
«لعل السبب الرئيس يف تدهور هذه املهنة الفنية القديمة يرجع اىل ضعف الرقابة
ويضيف:
احلكومية يف عملية استرياد املواد او عدم وجود آلية حمددة لالسترياد مما ادى اىل انتشار البضائع
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على الرغم من وفرة غرف االخشاب األجنبية
ف���ي أغ��ل��ب ال��م��ع��ارض ال��ع��راق��ي��ة بشكل
ملحوظ في السنوات االخيرة اال ان اإلنتاج
المحلي يبقى متو ّفرًا أيضًا

املستوردة يف شتى القطاعات الصناعية والزراعية بشكل كبري وغري منتظم ،يضاف اليها رغبة
الزبون (الشاب والشابة املقبلني عىل الزواج) عىل اختيار نوعية الغرفة كأن يرى بأن السلعة
املستوردة اكثر رصان اًة ومجا اً
ال من املنتج املحيل او الوطني معتمدين بذلك عىل نوعية الرتويج
للسلعة (الغرفة) املعروضة عرب املواقع االلكرتونية».

مجاراة الصناعات األجنبية

ويرسد أكثر« :ك�أصحاب معامل هيمنا االستمرار يف مهنة النجارة لذلك عملنا عىل مواكبة
التطور االلكرتوين يف جمال صناعة غرفة الزواج من خالل استرياد االخشاب الرتكية واملاليزية
والصينية والروسية والرومانية وغريها ،وتفصيلها حسب رغبة الزبون او كام هو موجود يف
املعارض االجنبية ،عىل أمل ان َّنوفق يف اسرتداد جزء بسيط من اإلنتاج املحيل ،ونستحصل عىل
قوت عيشنا بنفس الوقت».
ويردف« :عىل الرغم من وفرة غرف االخشاب األجنبية يف أغلب املعارض العراقية بشكل
ملحوظ يف السنوات االخرية اال ان اإلنتاج املحيل يبقى متو ّفر اًا أيض اًا ،بل هناك الكثري من الزبائن
من هيتم بالغرفة املحلية لرصانتها ومجاهلا بحسب وجهة نظرهم ،إضافة إىل متانتها وحفاظها
عىل قوهتا يف حال نقلها (نقل االثاث) من مكان آخر ،كام هو احلال مع العوائل كثرية التنقل
(الساكنة يف االجيار) ،بعكس ما هو موجود يف الغرف االجنبية والتي تستهلك يف حال فتحها
مرة».
وشدها ألكثر من ّ

مراحل عمل غرف األخشاب

ويبني (ثائر حسن) صاحب إحدى معامل نجارة األخشاب« :ان عمل الغرفة يبدأ من عدة
ّ
مراحل بداية تكون عرب رشاء مادة اخلشب سواء من داخل العراق او عن طريق االسترياد ومن
أجود انواعه واملتمثل يف (الصاج ،اجلام ،اجلاوي) ،بعد ذلك تبدأ مرحلة ترشيح االخشاب
(تتبل) هذه
وهي املرحلة التي جتزأ فيها قطع االخشاب اىل اجزاء متعددة ومتنوعة ،من ثم ّ
االخشاب (مادة توضع فوق اخلشب) ،وبالنهاية تكبس هذه االجزاء وفق القياس املطلوب
واملخطط هلا ،وحتديد كل جزء منها نحو القوالب التي يراد تكوينها».
ويضيف :أن «املرحلة األخرية لصناعة غرفة النوم تتمثل بأعامل الطالء (الصبغ) ،باستخدام
مادة تعرف ب�(الدملوك) وهي مادة توضع عىل اخلشب االساس وتغطي مجيع اجزائه (تشبيع)
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بغية سد املسام ،ومن ثم طالؤها بامدة (السيلر) وهي مادة ذات من الزبائن يتجهون اىل االخشاب والغرف الرتكية وااليطالية
قوام صمغي تستخدم ك�امدة اساسية يف دهانات االخشاب وغريها ك�نوع من التطور او التغيري او املواكبة حسب رأي
لغلق مسامات اخلشب واحلفاظ عليه من العوامل اجلوية البعض منهم».
كالرطوبة واحلرارة وغريها ،ومن ثم تأيت املرحلة االخرية من مواكبة التطور
الطالء وتثبيت اللون».
وتابع« :ان مشاهدة االفالم واملسلسالت االجنبية عرب جهاز
وينوه حسن عن السنوات االخرية من عملهم يف هذه املهنة
التلفاز ،زادت من اطالع الناس عىل الديكورات وحفزت
بأهنا «شهدت فتور اًا كبري اًا يف الصناعات اخلشبية ،حيث اصبح
الكثري من العوائل وخصوص اًا ذات الدخل اجليد اىل طلب مثل
جممل عملنا يرتكز عىل صناعة االبواب والقواطع اخلشبية يف
هذه الديكورات مما جعلنا نتامشى مع هذه الرغبات وتوفريها
املنازل اكثر من صناعة غرف النوم» ،عازي اًا سبب ذلك اىل
لسدِّ حاجة العوائل ،وهذا ال يعني ان االنتاج الوطني ال يدخل
«اعتامد أغلب الزبائن عىل الغرف االجنبية املستوردة؛ كوهنا
ضمن اطار التطور واملواكبة بل تتوفر لدينا الكثري من الغرف
متثّل هلم ّ
اقل سعر اًا واكثر زين اًة وتطور اًا من الغرف املحلية
والديكورات التي ُأنتجت يف معاملنا العراقية وبأيد عراقية
حسب وجهة نظرهم».
بحتة ،لتبقى رغبة الزبائن يف االختيار».
من جانبه يتحدث (مهند خشام) صاحب احد معارض غرف
وحول ما يميز غرفة االخشاب املستوردة عن املحلية اجاب
االخشاب والديكور يف مدينة كربالء املقدسة قائ اً
ال« :ان تغيري
خشام« :ال شك ان كل معامل االخشاب يف العراق وعموم
رغبة الزبون بني السنوات ما قبل 2003م وما ُيقدّ م االن يف
العامل لدهيا مواصفات يف انتاجها متيزها عن غريها من املعامل،
املعارض الشك يعتمد بالدرجة االساس عىل التطور اهلائل
ولكن بحسب خربتنا يف عامل صناعة الغرف والديكورات
يف مجيع جماالت احلياة السيام بعد ظهور االنرتنيت ووسائل
يمكن لنا ان نستنتج ان غرف االخشاب االجنبية وحتديد اًا
التواصل االجتامعي بحيث اصبح بكل سهولة االطالع عىل
املستوردة من تركيا والصني وايطاليا هلا من املميزات ما تفوق
العامل اخلارجي ومواكبة االحداث ،وهذا التطور بالتأكيد أثر
الغرف املحلية ،ولعل ابرزها يتمثل يف التصاميم احلديثة التي
بشكل كبري عىل رغبات الناس وأذواقهم ،لذلك جتد الكثري
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تكتشفها ال��دول املصنعة والتي تتناسب مع مجيع احجام
املنازل ،كذلك توسيع ذائقة الزبون يف اختيار لون الغرف
وال��دي��ك��ورات ع��رب توفري جمموعات خمتلفة م��ن االل��وان
واالطارات بعكس الغرف والديكورات املحلية والتي تكون
غالب اًا باللون (الصاجي)».

فوائد مادية ...وتجنب االساءة للمعرض

ويردف« :مل نعتمد عىل الغرف املحلية يف عرض الديكورات
ّ
ولعل
وغرفة الزواج بل مل نتعاون سابق اًا مع املعامل العراقية،
السبب يرجع اىل التقصري منا ،او من اصحاب املعامل انفسهم
يف سوء عرض وترويج منتجاهتم ،او من الزبون نفسه ،ولكن
عىل العموم ان أغلب املعارض تعتمد بشكل كبري عىل توفري
متيز اًا ،لكسب رضا الزبون ،والتي قد
أجود املنتجات وأكثرها ّ
تتوفر يف الغرف املستوردة اكثر من املحلية ،كذلك جيد بعض
اصحاب املعارض صعوبة احلصول عىل الثقة الكافية يف
التعامل مع املعامل االنتاجية العراقية من حيث االعتامد عىل
اجلودة والضامن ،ولذلك يتجه اىل االسترياد».
وخيتتم حديثه برورة التوجه اىل مساندة املصانع العراقية
وتفضيلها عىل املنتوج االجنبي «سعي اًا لرفع املنتج الوطني
وبالتايل اقتصاد البلد عىل ان تكون هذه املعامل عىل قدر
التنافس والضامن وجودة االنتاج».

مراعاة الجوانب النفسية

ويرى خشام أيض اًا ان عىل اصحاب املعارض «األخذ بعني
االعتبار اجلوانب النفسية للزبائن ،حيث كام يعلم اجلميع
ان اغلب الشباب املقبلني عىل ال��زواج وبسبب الظروف

يمر هبا البلد يعانون
السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي ُّ
من بعض املشاكل املادية ،لذلك جيب عىل اصحاب املعارض
اختيار البضائع التي تراعي نفسية الزبائن وتالمس اذواقهم
ومشاعرهم وإمكاناهتم املادية».
ويتابع« :ان صناعة الغرف والديكورات يف املعامل العراقية
تكون اكثر كلفة من استريادها من املعامل االجنبية؛ كون ان
املكائن اخلاصة لصناعة الغرف سواء أصنعت غرفة واحدة
او عدة غرف فأهنا تستغرق نفس الوقت والتكلفة العاملية
واملادية ،لذا فأن اغلب املعارض التي تعتمد عىل مصانعها
اخلاصة يف صناعة الغرف والديكورات تتجنب صناعة الكثري
من الغرف املحلية او تعتمد عىل خاصية «طلب الزبون».
اخلالصة:
من خالل ما تقدم سجلت (االحرار) مجلة امور ،منها:
 �1ضعف الرقابة احلكومية عىل عملية االسترياد (رقابة غري
منتظمة) منذ عام 2003م ،بحسب اصحاب املعارض.
 �2التسويق االلكرتوين اسهم بالرتويج للمنتج املستورد يقابله
ضعف الرتويج للمنتجات املحلية.
التسوقية لدى الزبائن من خالل نظرهتم بأن
 �3غياب الثقافة
ّ
املنتوجات االجنبية اكثر رصانة وجودة من املنتجات املحلية.
 �4عدم قدرة املعامل العراقية عىل جماراة التطور يف جمال مجالية
صناعة االخشاب ،وه��ذا رأي عامة الشباب املقبلني عىل
الزواج.
 �5انخفاض اسعار الغرف املستوردة مقارن اًة بالغرف املحلية.
 �6ميل اصحاب املعارض اىل املنتجات املستوردة لكوهنا متثل
اقل سعر اًا واكثر فائدة ورغبة لدى الزبائن.
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر
ّ

معرفة فن إدارة األزمات
من خالل القرآن الكريم
ترى الكاتبة (سوسن سالم الشيخ) أن الثقافة التنظيمية اإلسالمية ساهمت بنصيب وافر
في علم إدارة األزمات ،وإن كان غير المسلمين قد انتبهوا إلى هذا العلم حديثًا ،فإن ذلك ال
والسنة النبوية
ينفي وجوده ضمن العلوم العربية واإلسالمية ،فقد ذكر في القرآن الكريم
ُ
الشريفة وكتب عنه كتاب متخصصون أثروا المكتبة اإلسالمية بمؤلفاتهم.

كام وتبني أن ال��ق��رآن الكريم نبهنا إىل
أمهية الطاعة والصرب والتأين يف إصدار
القرارات وعدم إختاذ امل��رؤوس القرار
دون الرجوع إىل القيادة ودون أن يفوض
يف ذلك.
وهنا تسوق لنا الكاتبة ه��ذا احلديث
لتقف عىل فن إدارة األزمات ومعاجلتها،
مستندة بذلك عىل القرآن الكريم والسنة
النبوية املرشفة ،فض اً
ال عن إدارهت��ا عىل
مدى احلكم اإلسالمي ،وذلك يف كتاهبا
(إدارة ومعاجلة األزمات يف اإلسالم).
بداي اًة فإن األزمة تعرف بأهنا حدث يسبب
تغري اًا يف احلياة العادية للمجتمع ،والوقت
الذي يستغرق حدوث األزمة إىل عودة
احلياة الطبيعية يسمى وقت االسرتجاع.
كام تعرف :خلل يؤثر مادي اًا عىل النظام
كله كام أنه هيدد االفرتاضات الرئيسية
التي يقوم عليها هذا النظام.
كام ُتعرف :األزمة حلظة حرجة وحاسمة
تتعلق بمصري الكيان اإلداري الذي
ّ
مشكلة بذلك صعوبة حادة
أصيب هبا
أمام متخذ القرار جتعله يف حرية بالغة
يف ظل مساحة من عدم التأكد وقصور
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املعرفة واخ��ت��الط األس��ب��اب بالنتائج
وتداعى كل منها يف شكل متالحق ليزيد
من درج��ة املجهول وم��ن ت��ط� ّ�ورات قد
حتدث مستقب اً
ال من األزم��ة ويف األزمة
ذاهتا.
وبحثت امل��ؤل��ف��ة ع��ن أص��ل ومفهوم
األزم��ات يف القرآن الكريم ،وجت��د أن
هنالك خصائص هلا بينها:
 املفاجأة العنيفةَ ( ،ب� رْ�ل َت رْأتِي ِهم َبغرْ َت اًة
َفت رَْب َه ُت ُه رْم َف َال َي رْست َِط ُيع َ
ون َر َّد َه��ا َو َال ُه رْم
ُي َ
نظ ُر َ
ون) (األنبياء.)40 :
 التعقيد والتشابكُ ،(ظ ُل َام ٌت َب رْع ُض َها
َف رْو َق َب رْع ٍ
ض إِ َذا َأ رْخ َر َج َيدَ ُه َ رْمل َي َكدرْ َي َر َاها
َو َمن َّ رْمل َجي َرْعلِ َّ ُ
ورا َف َام َل ُه ِمن نُّو ٍر)
اهلل َل ُه ُن اً
(النور.)40 :
(و َلن رَْب ُل َو َّن ُكم بِ َ رْ
يش ٍء
 زيادة حالة اخلوف َص ِّم َن رْ َ
اخل رْو ِ
ِّم َن رْ َ
ف َو رْ ُ
األ رْم َو ِ
وع َو َن رْق ٍ
ال
اجل ِ
َو رْ َ
س َوالث ََّم َر ِ
األ ُنف ِ
ات َ و َب ِّ ِ
ين)
الصابِ ِر َ
رش َّ
(البقرة.)155 :
(و َظ ُّنوا
 العمل يف ظروف عدم التأكد َيط ِهبِ رْم َ د َع� ُ�وا َّ َ
َأ َّ ُهنرْ��م ُأ ِح َ
اهلل ُ رْخم ِل ِصنيَ َل ُه
نج رْي َتنَا ِم رْن َٰه ِذ ِه َلن َُكو َن َّن ِم َن
الدِّ َ
ين َلئِ رْن َأ َ
ِ
َّ
ين) (يونس.)22 :
الشاك ِر َ

 ضغط الوقت ( َق َال َت رْز َر ُع َ
ون َس رْب َع ِسنِنيَ
َد َأ اًبا َف َام َح َصدت رُّْم َف َذ ُرو ُه ِيف ُسن ُب ِل ِه إِ َّال َق ِل اًيال
ِّممَّا َت رْأ ُك ُل َ
ون) (يوسف.)47 :
 اخلدمة حتت التهديد ( َق� َ�ال َما َم َّكنِّي
ِف ِ
ُوين بِ ُق َّو ٍة َأ رْج َع رْل َب رْين َُك رْم
يه َر ِّيب َخ رْ ٌري َف َأ ِعين ِ
َو َب رْين َُه رْم َر رْد اًما) (الكهف.)95 :
 اشتداد جبهة املواجهة (إِ رْذ َج ُاء ُوكم ِّمن
َف رْو ِق ُك رْم َو ِم رْن َأ رْس َف َل ِم ُ
نك رْم) (األحزاب:
.)10
 الدخول يف دائرة من املجاهيل ( َمت َٰىرص َّ
رص َّ
يب) (البقرة:
اهللَِ ،أ َال إِ َّن َن رْ َ
َن رْ ُ
اهللِ َق ِر ٌ
.)214
أما بالنسبة للرتاث اإلسالمي العظيم،
فهو يزخر بإمكانية استخراج ن��امذج
تارخيية أو نامذج فكرية ،ويمكن نجعلها
مقياس اًا ل��وض��ع احل��ل��ول وامل��ع��اجل��ات
لألزمات خاصة ،إذا تساوت الظروف
أو األسباب ،أضف إىل ذلك أن نامذج
ال���رتاث اإلس��الم��ي تعد ف��ك��ر اًا مرتاك اًام
يمكن أن نرجع إليه لنستفيد منه يف وضع
احللول يف األزمات؛ فهو بمثابة الذاكرة
لنا نحلل ال��ن��ص��وص ونستنبط منها
ونكون لنا
املنهج السليم لنؤصل احللول
ّ

مرجعية قائمة عىل الرشع الذي نؤمن به
فتوافقنا ألهنا مستقاة من الثقافة التنظيمية
اإلسالمية.
ثم أن القراءة الواعية لرتاثنا اإلسالمي
متكننا من الوقاية من األزم��ات أو اً
ال ثم
التخطيط واإلعداد لكل أنواع األزمات
حتى ال تفاجأ هبا.
وقد اختارت الباحثة أزمات عدّ ة ُذكرت
يف ال��ق��رآن الكريم يمكن م��ن خالهلا
استنباط املنهج القرآين لعالج هذا النوع
من األزمات والقياس عليها يف األزمات
املعارصة التي تتشابه معها يف األسباب أو
حماولة جتنب األسباب كي ال نقع فيها أو
العالج الفوري كي ال تتفاقم فيصعب
عالجها ،ومتثلت هذه النامذج ب� (الغرق
وال��ط��وف��ان يف ع��رص النبي ن��وح � عليه
السالم � ،واألزم��ة االقتصادية يف عرص
النبي يوسف � عليه السالم � ،األزمة يف
عرص النبي شعيب � عليه السالم) وهنا
نس ّلط الضوء عىل الكارثة أو األزم��ة
األوىل التي وقفت عندها املؤلفة وهي
(قصة الطوفان).
ّ
وتبني املؤلفة أن هذه الكارثة الطبيعية
ّ
تبدأ ب� (اإلنذار) ،وهو اإلخبار برشّ مل يقع

بعد وهو التخويف ،حيث بعث اهلل تعاىل
نوح اًا (عليه السالم) إىل قومه ليعبدوا إهل اًا
واحد اًا ويرتكوا عبادة األصنام ،ودعاهم
لي اً
ال وهن���ار اًا مل��دة أل��ف سنة إال مخسني،
فلم يقتنعوا فأنذرهم نوح (عليه السالم)
فسخروا منه وحتدوه.
وثاني اًا يأيت (التخطيط ملواجهة األزمة) :إذ
أوحى اهلل (سبحانه وتعاىل) إىل نوح (عليه
السالم) ملا يأس من إيامن قومه بصناعة
سفينة ومل يكن اإلنسان قد عرفها من
قبل ،فأمر بصناعتها من اخلشب واحلبال
أو املسامري وهي املواد املتاحة واملوجودة
حينئذ ،كام أمر سبحانه بجمع احليوانات
من كل زوجني اثنني حلملهم عىل السفينة
بعد صنعها.
نجى
وملا وقعت الكارثة وغرق الكفار ّ
اهلل تعاىل نوح اًا والذين معه إىل األرض
اجلديدة التي رسوا عليها وعاشوا فيها ،ثم
يأيت بعدها احتواء األزمة واخلروج منها،
فقد كانت الكارثة األرضية هي الغرق
والوسيلة الوحيدة للنجاة كانت يف صنع
وسيلة يمكنها السري يف املاء وهي السفينة
واخلروج هبا إىل اليابسة وكان اخلروج من
األزمة هو الوحي إىل نوح (عليه السالم)

بطريقة بناء السفينة بجمع اخلشب من
الغابات وتقطيعه إىل أل��واح ،وصناعة
احلبال من ليف النخيل لربط األل��واح
اخلشبية ،بعضها ببعض بقوة حتى تتحمل
األمحال الثقيلة عليها وهي تسري عىل املاء.
أما السلوك التايل أو املرحلة اجلديدة فهو
استعادة النشاط ،واستئنفت احلياة عىل
األرض اجلديدة يف جمتمع كله من املؤمنني
وجعل اهلل (سبحانه وتعاىل) ذرية نوح هم
الباقني وعمروا األرض بمنهج اهلل تعاىل.
ليأيت بعدها (التع ّلم) ،والذي يعرف بأنه
التغري يف امليل لالستجابة حتت تأثري اخلربة
املكتسبة بمعنى أن اإلنسان حني يكتسب
مزيد اًا من اخل��ربة والتجربة نجده يميل
الترصف والسلوك بأشكال ختتلف
إىل
ّ
عن أشكال السلوك التي كان يأتيها قبل
مدة بتلك اخل��ربات والتجارب وتعتمد
عىل نظام الذاكرة ونظام الدوافع ونظام
االجتاهات ونظام القرارات ،وجيب أن
يدعم التعلم باستمرار ليحتفظ الفرد
ِ
نسيه وجيب أن يصاحب
بام تعلمه وإال
التدعيم التجربة أو اخل��ربة حتى يمكن
للتع ّلم أن يتحقق وإال اختفى السلوك
املتعلم بعد فرتة.
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حديث الكاميرا

والمكرمات
جني ٌة من أرض الطيب
ثمار
ْ
ٌ
ّ
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عدسة /محمد القرعاوي

«مزرعة فدك للنخيل»

فضالً عن قيمة االسم الذي
حملته واعتباراته التاريخية
والنفسية ،إلرتباطه بسيرة
السيدة الزهراء (عليها السالم)،
أخذت مزرعة (فدك) التي
فقد
ْ
أقامتها العتبة الحسينية
تيمنًا ببستان السيدة
المقدسة ّ
ّ
تحتل
الزهراء (بستان فدك)،
مكانتها الريادية في مجال زراعة
النخيل وتسويق التمور لألسواق،
وبأنواع وأصناف مختلفة.

المزرعة ُأنشئت بالقرب من بحيرة الرزازة في محافظة كربالء
ٍ
دونم) بعد استصالحها
تقدر ب� (٢.٠٠٠
المقدسة ،على أرض بمساحة ّ
زراعيًا ،وشملت المرحلة األولى منها زراعة ( ١6ألف) فسيلة نخيل،
ّ
المتمثلة بزراعة ( ٢.٠٠٠فسيلة)،
لتنطلق بعدها المرحلة الثانية
المقرر أن يصل
ولتكون ضمن الخطة الموضوعة لها ،حيث من
ّ
سد حاجة
في
عدد النخالت فيها إلى ( 7٠ألف) نخلة ،تساهم
ّ
وربما العربية مستقبالً بمحاصيل التمور،
السوق المحلية ّ
وبأنواع وأصناف مختلفة بينها (المستكي ،الخيارة ،أمير حاج،
المطوك ،عوينة أيوب ،ليلوي ،جب جاب ،الخضرواي ،الحالوي،
ّ
مجهول ،دجلة نور ،البلكة ،العمبرة ،الزاملي) وأصناف أخر تصل
إلى أكثر من ( 63٠صنفًا) من التمور.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد (هاشم اسماعيل راهي)...

بدمه
المجاهد الذي أص ّر على أن ينال الجنة مخضبًا
ِ
حيدر عاشور
ٌ
رجل ال يعرف الخوف او التردد ،كان يتصور نفس���ه كمث���ل أعلى للملبين لنداء الجهاد الكفائي في تأدية
الواجب الوطني المقدس في الدفاع عن كل ما هو عراقي ،وكبطل من ابطال الحش���د الش���عبي الذين
هبوا كالعواصف المميتة لقلع متوحش���ي (داعش) من جذورهم ،ليبعد شبح الموت بالذبح والحرق عن
أهله بالدم والدين والمذهب ..شعور يصعب تعريفه ،ويفرض نفسه على عقل االنسان وقلبه .لكن قلبه
المفعم بااليمان كان مغتبطا يتلذذ بش���عور الس���عادة التي تنتظره والمنبثقة من ثقته بنفس���ه التي
ال حد لها في طبيعته الحس���ينية النهمة التي تربى عليها ،واحساس���ه المطلق بشجاعته في مواجهات
مميت���ة م���ع جرذان الموت الداعش���ي .لم يحفل معها كيف تك���ون النهاية .ولو أنه ف���ي لحظات القتال
الحاسم كان يبالغ فيما يقوله لنفسه عن عدم خوفه من خطر الموت ،طالما الموت يسمى شهادة.
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مل حيصد (هاشم راه��ي) من احلياة الدنيا سوى نافذة ضيقة،
برص من خالهلا اىل احلياة احلقيقية التي البد من الوصول اليها
بالتضحية .كان يعتقد ان كل االنبياء واالوصياء قد نالوا اعىل
املراتب هبا حني قدموا دمهم الطاهر قربانا هلذا اخللود الدائم...
واالمام احلسني –عليه السالم -كان يمثل له كل مصائب االرض
والسامء واكثرها ظلام واصعبها قسوة ،فجرد نفسه من كل ما هو
ليس رضوريا وحمّصها بالصرب حتى متكن من البدء يف طريق
التضحية ،فأسس موكبا حسينيا خلدمة العقيدة واملذهب ،وبحر
باملوكب ،ورفع رايات احلق احلسينية وصدح صوت الناعي هيز
اركان منطقته ،وقاوم رضارة اعداء العزاء يف عرص مهجية قائد
احلفرة! ،وصمد امام عصف رياح الفقر التي ال تفارق بيته
وعائلته املتكونة من زوجة رؤوم وستة اطفال جاؤوا بعد عناء
ورصاع وخسارات روحية ونفسية واقتصادية متكررة..
ان للفقر مذاقا ساما اذا ما تضافر عىل رجل قنوع يبحث عن
حياة افضل ال تشوهبا شوائب الفساد وال تنجسها افعال الطغاة
ومضاعفاهتم ويتجنب الرتاكامت التي تؤدي اىل تلويث معتقده
باالمام احلسني –عليه السالم ..-وهو معزول يف موكب بسيط
اسسه ليكون قريبا من اهلل بشفاعة باب رمحة اهلل عىل االرض،
ليضمن خط اجلنة الثابت بمواالة أهل بيت النبوة ،حسب
امكاناته وطاقاته بال ضجيج وال غضب.
لكن ارصاره الروحي والنفيس لنيل اجلنة خمضبا بدمه ،حلم
يراود كل من يسمع ان اجلرثومة اليزيدية تطور نفسها لتلوث
املجرى العام لدواخل االنسان الشيعي ،ينتفض بقوة ويدعو
اىل مدامهة مكمنها واستئصاهلا قبل ان تلد وتتكاثر ،فام جيري
حوله يربط دواخله بعضها اىل بعض..معتقدا ان كل من حياول
منع اوتفجري اواغتيال زوار االمام احلسني-عليه السالم -هو
جرثومة يزيدية البد من اجياد مقاوم لقتلها ،ولكن ثمة–اشياء-
تسمر خطاه وتكبله من الداخل..فكان ينفذ
عميقة يف دواخلهّ ،
ارادته وفعله البسيط يف موكب اخلدمة احلسينية حماوال متزيق
غضبه واالفالت من طوقه عسى ان جيد ما حيقق حلمه االبدي يف
الوصول اىل احلياة احلقيقية خمضبا بدمه كاالنبياء واالوصياء...
احلم ،عليك ان حتلم ،ج��رب احللم ،ان��ه الوسيلة الوحيدة
خلالص من احللم نفسه ..مل يطل احللم كثريا بعد ان ادرك مراحل
عديدة من تلك االماين الراسخة يف القلب والعقل ..حيفران
مصريه بعناده وجلاجته الدائمة ،كل من يعادي احلسني عليه ان
حياسب ..فكيف اذا بدأ اليزيديون اجلدد بالعداء ملوايل احلسني يف
عقر دارهم ..فيا روح ما بعدك روح ..منذ إنطالق فتوى جهادية

كفائية لالمام السيستاين -دام ظله -تقلد سالحه حتت جناح
–البدراويني -وجتاوز يف التحاقه منطق اجلهاد الكفائي تاركا
وراءه  -االبناء والزوجة واملوكب -بصرب وتؤدة ،حيال املسرية
احلقيقية لتحقيق حلمه االبدي ،واالنسياق لنزعاته النفسية لسرب
كل ما فكر به نحو االجتاه بثبات اليقني خلط اجلنة واحلياة اخلالدة
بظل اهلل واحلسني الشهيد...
كان فارسا حقيقيا يف كل مواضع اجلهاد ،يشار اليه بالبنان والصرب
والشجاعة ،من خالل مكتسباته الروحية وجتربته املحضة يف
احلياة توصل اىل سرب أغوار نفسه:
ان االنسان جيب ان ُيوهب كام هو قد َوهب ،وان حيب اخاه من
ملته وغريها كهدف ومصري ملعايشته السلمية عىل ارض يظللها
علم مشرتك وراية عقائدية ،البد من ان حتقق هدفها االنساين..
ويتجرد لريى ويتجرد ليتخذ موقفا ويتجرد ليفعل ثم يتجرد
ليعشق االرض التي منحته وطن اًا وليحبها واهلها بجنون..
ك��ان يف كل معركة ي��ردد قسم ال��والء لالمام احلسني –عليه
السالم -لبيك يا حسني -فشهد حترر جرف الصخر والرمادي
وغريها من االرايض التي دنّسها -داعش -االرهايب  ،كانت
طلقاته جتندل التكفرييني حتى اختاره اهلل اىل جواره شهيدا..
رمحك اهلل اهيا املغوار الصبور (هاشم اسامعيل راهي)...
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ي��ك��ش��ف م���ع���ان���اة ال��م��واط��ن��ي��ن
وبعض إنسانية الصيادلة
ع��ي��س��ى اخل����ف����اج����ي /ع����يل اخل���ال���دي

تعد موضوعة الصيدليات والمذاخر الطبية من المواضيع المهمة التي
ّ
لها مساس مباشر بحياة الناس بصورة عامة ،والمرضى بصورة خاصة
بأنواعها السارية والمعدية والمزمنة ،خصوصا ما تمر به البالد من
أزمات وتقلبات ..لذا جاء هذا االستطالع استجابة لكثير من التساؤالت
ِ
بظالله على حياة الشعوب
التي تخص هذا القطاع الحيوي ،وبما يلقي
باعتبارها الركيزة االساس للمجتمعات..
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اشتمل االستطالع عىل نقاط متعددة،
ومفاصل متنوعة تعاملت مع معاناة
املواطن من واقع الصيدليات واملذاخر.
بدئ استطالعنا بسؤال كثري التداول بني
الناس.
الذين يعملون عىل رصف الوصفات
الطبية يف الصيدليات ،هل هم من محلة
إجازات ممارسة املهنة ام إناس اعتمدوا
بمهنتهم عىل خرباهتم اليسرية؟
فكانت االجابات متفاوتة حسب ما رآه

املستطلعون من وجهة نظرهم فكانت
( )%35صيادلة ،و( )%47باعة من غري
االختصاص ولكن ب��خ��ربات يسرية،
و( )%18ال يعلمون ان كانوا صيادلة او
ال.
ال��س��ؤال التايل ال��ذي يتبادر اىل اذه��ان
الناس ويتساءلون عنه دائام .ملاذا التباين
واالختالف يف اسعار االدوية املباعة؟
فذهب ( )%5اىل رص��ان��ة املنشأ ودق��ة
اخل��ل��ط��ات الطبية م��ن ضمن املركب

الدوائي يف حني عزا ( )%20اىل جشع
الصيدليات ،و( )%17اىل جشع املذاخر
ع��ىل اع��ت��ب��اره��ا املجهز ال��رئ��ي��يس لكل
الصيدليات يف حني كانت (  )% 58اىل
ضعف الرقابة.
وعن طرح سؤال حول اتفاقيات مسبقة
ما بني الطبيب والصيدلية بخصوص
رصف بعض ان��واع االدوي���ة؟ ()%75
اجابوا بنعم وأيدوا االتفاق يف حني()%1
نفوا كليا ذلك االتفاق يف حني ()%15
Ahrarweekly

33

 %36لجأوا الى المذاخر لفقدان
دواء معين في الصيدليات
اكدوا بعدم علمهم مطلقا بذلك االتفاق.
ترويج السلع الدوائية
املهتم واملراقب للشأن الطبي يعلم جيدا ان
هناك مندوبني جيولون الطرقات ويبحثون
عن اسامء اطباء من اصحاب اختصاصات
عالية وصيدليات لريوجوا لبعض السلع
الدوائية مقابل منافع شخصية لألطباء
والصيادلة عىل السواء فكانت()%63
نعم،و()%14كال،و( )%23ال اعلم .
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وباالنتقال اىل حمور آخر من االستطالع
فلقد اك��د( )% 36اهنم جلأوا اىل املذاخر
ال��ط��ب��ي��ة إلجي����اد ع���الج غ��ري م��ت��وف��ر يف
الصيدليات و(  )% 44مل يلجأوا اىل ذلك
يف حني ( )%20جلأ احيانا لذلك لتأمني
دواء ما.
بالتأكيد ان ألصحاب الصيدليات مواقف
انسانية تتباين من صيدلية اىل اخرى ومن
ص��ي��ديل اىل آخ��ر وخ��ص��وص��ا م��ع ذوي

الدخول املحدودة واملعوزين ( ) % 19
اجابوا – بنعم -ان لدهيم ما يكفي من
الروح االنسانية و(  ) % 37نفوا ذلك ،فيام
( ) % 44اجابوا ان البعض من الصيدليات
والصيادلة لدهيم تلك امليزة االنسانية
 .وكتخصص يف جمال الصيدلة وتطوير
املهنة ومواكبة التقدم العلمي اسوة بباقي
االختصاصات الطبية فقد أكد ()%42
-بنعم -عىل التطوير فيام رأى ( )% 27كال

عبروا عن ضعف اداء
ّ %٤3
نقابة الصيادلة من حيث
دورها الرقابي..
ال يستوجب ذلك فيام ( )%31ال يعلمون
شيئا عن املوضوع كله.
وت��ت��واىل االس��ئ��ل��ة االستطالعية فجاء
السؤال -الثامن -حول إقدام املواطن عىل
رشاء دواء منتهي الصالحية ( )%40ايدوا
بأهنم قاموا برشاء تلك السلعة و()%38
نفوا و( )%22اكدوا اهنم مل ينتبهوا اطالقا
لصالحية ال��دواء ..وكنتيجة لذلك جاء
السؤال التاسع مكمال للثامن حول قيام

االشخاص برفع دعوى قضائية لدى نقابة
الصيادلة او املحاكم بسبب غ��الء سعر
االدوية ورصف خاطئ او انتهاء صالحية
( )%12اج��اب��وا نعم و( )%70ك��ال و
( )%18ذهب باجتاه انه فكر هبذا املوضوع
ومل يفعل.
واختتمنا استطالعنا بسؤال حول نقابة
الصيادلة وإجراءاهتا االدارية ( )%5اجابوا
–بنعم -وأهنا تقوم وبقوة بدورها الرقايب

وامل��ايل واإلداري عىل املذاخر احلكومية
والصيدليات و( )%43يرون بأن اداءها
ضعيف ،يف حني ( )%52ي��رى ان دور
النقابات معدوم .
اهم املقرتحات التي وردت بخصوص
الصيدليات واملذاخر الطبية:
 .1قيام وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابة
الصيادلة العراقية بعمل دورات خاصة
للمتدربني او الفاعلني يف الصيدليات
Ahrarweekly

35

 %١9يشعرون بإنسانية

اصحاب الصيدليات

ازاء مرضى محدودي الدخل

إلطالعهم عىل االسامء التجارية والعلمية
لألدوية والتعرف عىل طريقة عملها وعدم
االكتفاء بإعطاء املسكنات للمرىض بحجة
عدم اطالعهم الن ذلك يضعف ويسبب
خلال للجهاز املناعي.
 .2توفر طبيب عام اضافة اىل الصيدالين
يف الصيدليات وامل��ذاخ��ر الطبية االهلية
واحل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع املختلط لضامن
التشخيص الدقيق ورصف االدوية املناسبة
الن ارواح الناس متوقفة عىل صحة اعطاء
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الدواء ومدى االنتفاع منه .
 .3تشكيل جلان متخصصة ومتعددة املهام
من قبل وزارة الصحة العراقية (دائ��رة
الرقابة ) ونقابة الصيادلة لالرشاف ومتابعة:
أ -اجازة ممارسة املهنة للصيادلة والتأكد
من تشخيصها ونفاد صالحيتها
ب -حرص املتدربني يف الصيدليات كوهنم
طالبا يف كلية الصيدلة يف املراحل املتقدمة او
متخرجني حديثا .
ج -ت��وح��ي��د اس��ع��ار االدوي����ة ووض��ع

ستيكرات الصقة عىل غالف الدواء جلميع
الصيدليات واملذاخر الطبية واملستودعات
التابعة لوزارة الصحة وحسب املنشأ.
د .الرتكيز عىل ال��دور الرقايب من خالل
ال���زي���ارات ال���دوري���ة وب���أوق���ات خمتلفة
وخ��ص��وص��ا امل��ن��اط��ق ذات ال��ك��ث��رة يف
الصيدليات وعدم التهاون مع الصيدليات
املخالفة ،وتفعيل قانون العقوبات املالية
واإلدارية والتخصصية متاشي اًا مع ما معمول
به عاملي اًا.

ه� .الزام مجيع االطباء وبكافة ختصصاهتم كتابة الوصفة الطبية
باآللة الطابعة ليتسنى للمريض رصفها من اي صيدلية منعا
لالحتكار من قبل االطباء وللحيلولة دون رصفها بصيدليات
االطباء انفسهم حتت عياداهتم او بالقرب منها.
 .4الرشوع بفتح صيدليات حكومية تكون نموذجا من حيث
املساحة واخلربات وتوفر االدوية وأسعارها لتدخل منافسا
قويا وتقويام للصيدليات االهلية األخرى.
 .5التوسع واإلكثار من الصيدليات التابعة للعتبات املقدسة
يف مراكز املدن واالقضية والنواحي ملناطق العراق كافة لضامن
عدم التالعب بأسامء االدوية وكذلك اسعار االدوية ..
يف اخلتام نتمنى ملرضانا وجرحانا الشفاء والعافية وان يظلنا
يمر بأزمة وباء فريوس (كورونا)
اهلل بظله وخصوصا ان بلدنا ّ
الذي انترش مؤخر اًا يف ربوع وطننا احلبيب.
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أسرة ومجتمع

���ح����وا أط���ف���الَ ���ك���م
أم����ن� ُ
(أوالدكم ) فرصة اإلبداع
حتتار األمهات يف إجياد طرائق ووسائل للعب مع طفلها وحماولة استنفاد طاقاته
ُ
بفعاليات ترفيهية ومفيدة يف آن واحد .خرباء الرتبية يؤكدون إن أهم فرتة لنمو
خيال الطفل تبدأ من عمر العامني ،لذا فهو يف حاجة من األم عىل مداعبة خياله
للتخيل
ودفعه الستخدامها وحثّه عىل تأليف قصة ،مع رضورة إفساح املجال له
ّ
ووضع النهاية حسب رغبته.
كام يستطيع اآلباء إبعاد أطفاهلم عن شاشات التلفاز عرب منحهم جما اً
ال للبداع من
لونة ،وأدوات الغراء واللمعان ،إضافة إىل الطالء،
خالل استخدام الطباشري ا ُمل ّ
بحيث يستطيع األطفال القيام بأمور من خالل هذه األدوات املتوافرة ضمن
يتوصلوا ببعض اإلهلام إىل أنشطة
ودوري ،كي
املنزلية بشكل يومي
املنتجات
ّ
ّ
ّ
وفنية مليئة باأللوان اجلميلة وا ُملسلية بالنسبة هلمُ .يمكن تنفيذ
ومشاريع
حركية ّ
ّ
هذا النشاط يف شارع آمن يقوم األطفال باختياره؛ كطريق الذهاب إىل املدرسة،
ملونة ،ورسم رموز خاصة عىل بطاقات
ويتم رسم أسهم لالجتاهات عىل بطاقات ّ
ّ
يتم
طريق،
مفرتق
إىل
األطفال
يصل
وعندما
معهم،
اللعب
ينوي
الذي
الشخص
ّ
السامح هلم باختيار بطاقة ملعرفة االجتاه التايل الذي جيب أن يسلكوه ،عرب التخمني
بالتناوب حول البطاقة التالية التي ّ
تدهلم عىل املسلك ،فقد تكون رسمة علبة بريد،
مميزة يف الشارع.
باب أسود أو أخر ،أو أي عالمة أخرى ّ

ُ
الجدال
المستمر بين
ُّ
األزواج والعائلة
يقصر العمر!
ِّ

ُ
يقصر العمر!
المستمر بين األزواج والعائلة
الجدال
ِّ
ُّ

يؤكدُ علم النفس االجتامعي إن اجلدال املستمر بني األزواج أو
األصدقاء أو األق��ارب من املمكن أن يزيد من خطورة الوفاة يف
منتصف العمر .وقال باحثون يف الدراسة التي نرشت يف دورية
(علم األوبئة وصحة املجتمع) :إن الرجال واألشخاص العاطلني
عن العمل هم األكثر عرضة لذلك .وتشري الدراسة إىل أن شخصية
الفرد وقدرته عىل التعامل مع الضغط غالبا ما يكون هلام دور يف تلك
النتائج .منوهة إىل أن اجلدال املستمر يزيد من خطورة الوفاة لدى
الرجل أو املرأة بمقدار مرتني أو ثالث مرات أكثر من املعدالت
الطبيعية ،فإهنم مل يتمكنوا من تفسري العوامل التي تفرس ذلك.
مؤكدين أن األشخاص الذين يعانون من درجات عالية من القلق
ويواجهون مطالب من األزواج واألطفال ،وأولئك الذين جيادلون
باستمرار مع أفراد العائلة املقربني ،هم أكثر عرضة ألمراض القلب
واجللطات .وقال الباحثون إن ردود الفعل الفسيولوجية للضغوط،
مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتاملية اإلصابة بأمراض القلب،
هي غالبا السبب وراء زيادة خماطر الوفاة .وفحص الباحثون بيانات
خاصة ب���( )9875رجال وام��رأة ترتاوح أعامرهم ب��ني(36و)52
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عاما ،ملعرفة الصلة بني العالقات االجتامعية املسببة
للضغوط واملوت املبكر .ووجدت الدراسة أن القلق
الدائم أو مطالب الرشيك أو األبناء ترتبط بزيادة ترتاوح
بني( )%50و( )%100يف زيادة احتاملية الوفاة ألي سبب.

النوم السيء
ُ
وتأثيره على ميل
المرأة لألكل
أظهرت رْدراسة حديثة أن النساء الالئي ينمن
يكن أكثر ميال إىل تناول املزيد
بشكل سيئ ّ
م��ن الطعام وال��وج��ب��ات منخفضة اجل��ودة.
وتتبع الباحثون نوم  500ام��رأة ،ووج��دوا
أن املشاركات ال��اليت يستغرقن وقتا طويال
لالستغراق يف ال��ن��وم ،يتناولن امل��زي��د من
السعرات احل��راري��ة ك��ل ي��وم .وأن الالئي
يستيقظن كثريا طوال الليل ،هن األكثر ميال
إىل تناول األطعمة التي تسبب البدانة .ويعتقد
الباحثون أن قلة النوم إما تؤدي إىل اجلوع ،أو
تثبيط اإلش��ارات التي خترب الدماغ بأن املعدة
ممتلئة .وتقدم هذه النتائج نظرة ثاقبة ملعرفة
السبب يف أن األشخاص الذين ينامون بشكل
سيئ يظهرون م��رارا أهنم أكثر عرضة خلطر
اإلصابة بأمراض القلب.
وإذا كانت امل��رأة تعاين من نوعية نوم سيئة
وتتناول املزيد من الطعام نتيجة لذلك ،فمن
املرجح أن تكون بدينة ،وهو عامل خطر لعدد
ال حيىص من مشكالت القلب وغريها من
األمراض.
وعىل غرار الدراسات السابقة للنوم والنظام
الغذائي ،وجدت الدراسة أن النساء الالئي
يعانني من س��وء نوعية النوم بشكل عام،
يستهلكن املزيد من األطعمة السكرية .وهذا
ما قد يفرس العالقة بني قلة النوم والسمنة
وم��رض السكري من النوع الثاين .وتؤكد
الدراسة أن النساء الالئي يعانني من نوم رديء
النوعية يمكن أن يعانني من اإلفراط يف تناول
الطعام ويتخذن املزيد من خيارات الطعام غري
الصحية.

ُ
تناول الطعام باليد
باحثون :
َ
يجعل مذاقه أفضل !..

وجدَ باحثون عامليون أن تناول الطعام باليد جيعل مذاقه أفضل ،مشددين
توخي احلذر ،حيث ثبت أيض اًا أن تناول الطعام باليد حيفزنا
عىل رضورة ّ
عىل اإلفراط يف األكل .مؤكدين إن القدرة عىل ملس الطعام تعزز املفاهيم
احلسية للدماغ .وهو ما يعني أنه حتى قبل وصول الطعام للفم ،فإن ملسه
سيجعل الدماغ يعتقد بأنه ألذ وأكثر إشباع اًا مما يكون عليه حال استخدمت
أدوات املائدة .وطلب الباحثون يف دراستهم من  45متطوع اًا أن ينظروا إىل
مكعب من (اجلبن) قبل أن يمسكوا به ومن ثم يتناولوه .وأمسك نصف
املتطوعني الطعام بعصا كوكتيل ،فيام أمسكه النصف اآلخر بأصابعهم.
وقال املتطوعون الذين يتمتعون عادة بمستوى عال من ضبط النفس عىل ما
يتناولونه من أطعمة إهنم وجدوا اجلبن ألذ عند إمساكهم به باليد.
ويف جتربة ثانية ،تم تقسيم  145طالب اًا جامعي اًا إىل جمموعتني ،املجموعة األوىل
خربت بأهنا جيب أن تكون أكثر حذر اًا جتاه نظامها الغذائي وأن تقلل كمية
ُأ ِ َ
األطعمة التي تتناوهلا بشكل كبري ،ومن ثم تتاح هلم فرصة أن يكون بوسعهم
حتقيق أهدافهم عىل صعيد اللياقة والصحة .فيام ُط ِل َب من املجموعة الثانية
أن تقلق بشكل أقل بشأن أوزاهنا وأن تسمح لنفسها باالنغامس يف الطعام
اللذيذ لالستمتاع باحلياة أكثر.
وع َّلق عىل نتائج تلك التجارب الباحثون ،بقوهلم ”هذا التأثري الذي اكتشفناه
لتناول الطعام باليد هو تأثري مثري لالهتامم .فرغم أنه حتسن بسيط ،لكنه يمكن
أن يغري الطريقة التي ُي َق ِّيم هبا الناس منتجك ،وثبت لنا أن قيام الناس الذين
يسيطرون دوم اًا عىل استهالكهم الغذائي بلمس الطعام بشكل مبارش قد يثري
استجابة حسية معززة ،ما جيعل الطعام أكثر جاذبية“.
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بعد أزمة وباء (كورونا)..
االكتفاء الذاتي حلم يدغدغ مخيلة األسرة
ُ
بقلم /ظفار اإ�صماعيل

الذاتي هو قدرة البلد على �صد اغلب االحتياجات
االكتفاء
ُ
ُّ
على جميع ال�صعد حملي ًا واالعتماد الكامل على ثرواته وموارده
الب�صرية والطبيعية وا�صتغالها باأف�صل الطرائق التي تكفل
اال�صتغناء كلي ًا عن ا�صتراد الب�صائع وال�صناعات املختلفة من بلدان
مر البلد باأزمة مثل اأزمة وباء
اخرى جنحت يف تطويرها ،خا�صة اذا ّ
كورونا الذي يوا�صل ح�صد االأرواح واالنت�صار يف اأنحاء العامل.

ويعد حتقيق االكتفاء الذايت طموح اًا جوهري اًا
حتلم بتحقيقه العديد من الدول نظر اًا ألمهيته
يف توفري التطور اهلائل للبلدان والقضاء
ع��ىل مشكالت الفقر وت��رف��ع م��ن املستوى
االقتصادي من خالل تقليل نسبة االسترياد
واالع��ت��امد ع��ىل املنتجات ال��ت��ي تصنع يف
داخله وبذلك فان امهيته تكمن يف استغالل
الثروات املتاحة وتصنيعها ،واالستفادة من
ارباحها واالستفادة من تشغيل اهايل البلد
يف تلك املنشآت واملصانع املحلية لتنتج عن
هذه العملية املهمة نتائج كثرية ال تقترص عىل
املجال االقتصادي وانام تتوسع لتشمل تدريب
االفراد واالرس ومنحهم اخلربات والقدرات
من خالل ممارستهم لألعامل املختلفة واستثامر
ثروات العقول البرشية التي ستعمل دائ اًام اىل
تطوير وجتديد ودراسة افضل السبل التي من
شأهنا تطوير االنتاج وحتسينه من خالل تراكم
اخلربات .
اً
سبيال لتطوير النفس
ويعد االكتفاء ال��ذايت
واالمكانات الذاتية نتيجة االعتامد الكيل عىل
مواطنيها وحتويل البلد عامة والفرد خاصة من
خانة املستهلك اىل خانة املنتج بكل ماحتمله
هذه الكلمة من قدرات ابداعية وابتكارات
وتدريب وقدرة عىل التعامل مع اقتصاديات
السوق احلديثة وجماراهتا.
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مبداأ االكتفاء الذاتي لاأ�صرة والفرد

يقول الدكتور (صباح عطوان) اختصايص علم االجتامع االرسي:
يبني قدرة الكائن احلي عىل مواجهة
ان االكتفاء ال��ذايت تعبري ّ
مشكالته باالعتامد عىل ذاته حرص اًا .أما يف املجال االقتصادي
فيعني السياسة التي تتبعها دولة ما ،هبدف حتقيق اكتفائها باالعتامد
عىل مواردها الذاتية فقط و يملك العراق الكثري من املؤهالت
التي تفتقر هلا دول كثرية متكنت من تطوير صناعاهتا وإنتاجها
املحيل واستعاضت به عن االسترياد من دول اخرى وفرضت
قيود اًا كثرية عىل التاجر املستورد مما جعله يعزف عن االسترياد
،ويلجأ اىل االستعانة بخرباء من دول متقدمة يف جمال عمله ،ليقوم
بافتتاح مصنع او معمل ينتج البضائع حملي اًا بمستويات قريبة
للمستورد ،حتى وصلت كفاءة االنتاج اىل مستويات عالية من

اجلودة وبكلفة اقل ناهيك عن مسامهته يف توفري فرص العمل
وتطوير ذهنية االفراد والعاملني .

ا�صتغال ثروات الباد

يعد العراق من البلدان التي تتمتع بخريات طبيعية وثروات كثرية
من املمكن االعتامد عليها وتطويرها واالستفادة التامة من مجيع
الصور التي من املمكن ان تدخل هذه الثروات الطبيعية يف تكوينها
هذا ويتمتع العراق بتنوع ثرواته الوفرية باختالف حمافظاته من
شامله اىل جنوبه حيث يمكن هلذه الثروات واخلريات ان تستغل
بشكل جيعل منها مكملة لألخرى فتنشأ سلسلة صناعات متنوعة
يكمل بعضها اآلخر ويغطي احتياجات البلد وصوال اىل مرحلة
ّ
االكتفاء الذايت وبصورة اخرى وعىل سبيل املثال ال احلرص تتمتع
املحافظات اجلنوبية بثروات طبيعية متعددة منها الزراعة وتربية
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احليوانات واألس��امك ،والنفط واملوانئ ،زراعة منتجات معينة
ال تتواجد يف املحافظات االخرى مثل زراعة رز العنرب وتربية
اجلاموس وهذه الثروات من املمكن ان جترى عليها دراسات
اقتصادية للوصول اىل افضل الطرائق التي متكن االرسة من
االستفادة من هذه اخلريات .وتقع عىل الدولة مسؤولية املحافظة
عىل احلرف الرتاثية القديمة هلذه املحافظات والسعي لديمومتها
واقامة املعارض واالسواق الشعبية لعرض مهارات وحرف كل
منطقة مما يساعد عىل اجتذاب حمبي ومقتني القطع التي حتمل
روحية احلرف القديمة ناهيك عن غالء ثمن املنتجات املصنوعة
يدوي اًا وجتارهتا وتداوهلا يف العامل .

العراق غني وقادر على �صد احتياجات اال�صرة
العراقية

يف حني تتمتع حمافظات اجلنوب بنوع معني من الثروات التي
ختتلف عن املوارد الطبيعية ملحافظات الوسط والشامل التي تنتج
اضافة اىل حماصيل زراعية خمتلفة وموارد طبيعية خمتلفة كمعامل
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االدوية يف سامراء والنفط والفوسفات واحلجر الطبيعي وتربية
الدواجن لتكون كل هذه املعطيات نظام اًا اقتصادي اًا يوصل البلد
اىل مرحلة االكتفاء الذايت فيام لو عملت الوزارات املتخصصة عىل
تطويره ووضع اخلطط التي متنح كل حمافظات العراق الفرصة
لتوفري فرص العمل لسكاهنا واستغالل ما منحته لنا الطبيعة
من تنوع اخلريات التي تقود اىل رفاهية الفرد العراقي وتطوير
وتطورها.
إمكاناته ،واملحافظة عىل حرفه القديمة التي تعتز هبا
ّ
ان السري عىل خطى االكتفاء الذايت يعطي الفرصة الكبرية للتطور
االقتصادي واالزدهار املعايش وتقيض عىل البطالة وحتافظ عىل
الرتاث وتستثمر املوارد الطبيعية وكون العراق من البلدان التي
مل جتد الفرصة للرتكيز عىل استغالل خرياته ،لذلك تزايدت فيه
معدالت البطالة واالعتامد عىل استرياد منتجات الدول االخرى
حتى حولته من بلد منتج اىل بلد مستهلك وس��وق لعرض
منتجات بلدان اخرى وتراجع االهتامم واالعتزاز باملوروثات
الشعبية واحلرفية حلضارات امتدت لسنني طويلة.

ُ
السليم!...
الطريق
ُ
م���ال���ك ال��ط��ائ��ي

عندَ ما تصل ملرحلة الطريق السليم يف التفكري ،لن جتد نفسك
مضطر اًا للخوض يف أي نقاش أو جدال ،ولو خضت فيه لن
حتاول أن تثبت ملن جيادلك بأنه خمطئ .لو كذب عليك أحدهم
سترتكه يكذب عليك ،وبدال من أن تشعره بأنك كشفته،
ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف احلقيقة! ..ستدرك
بأنك لن تستطيع إصالح الكون ،فاجلاهل سيظل عىل حاله
مهام كان مثقف اًا ،والغبي سيظل غبي اًا ! .سرتمي كل مشاكلك
ومهومك واألش��ي��اء التي تضايقك وراء ظه�رك وستكمل
حياتك .نعم ستفكر يف أشياء تضايقك من َوقت آلخر ،ولكن
ال تقلق ،سرتجع للمرحلة امللكية مرة أخ��رى  .ستميش يف
تتلون
الشارع هادئ اًا مبتس اًام ابتسام اًة ساخرة وأنت ترى الناس ّ
وتتصارع وختدع بعضها من أجل أشياء ال لزوم وال قيمة هلا
! .ستعرف جيد اًا أن فرح اليوم ال يدوم وقد يكون مقدمة حلزن
اإلهلية  ،وستزداد يقين اًا
الغد والعكس ! سيزداد إيامنك بالعناية
ّ
بأن اخلري هو فيام اختاره اهلل لك.
تغري من نفسك،
إذا وصلت يوم اًا لتلك املرحلة ال حتاول أن ّ

فأنت بذلك قد أصبحت ملك اًا عىل نفسك ،واعي اًا جد اًا ،ومطمئن اًا
من داخلك!.
ويف النهاية سندرك أن السعادة ال تتيرس يف األشياء املادية فسواء
ركبت مقعد الدرجة األوىل أو الدرجة السياحية ،فإنك ستصل
لوجهتك يف الوقت املحدد .لذلك ال حتثّوا أوالدكم أن يكونوا
أغنياء بل ع ّلموهم كيف يكونون أتقياء ،وعندما يكربون
سينظرون إىل قيمة األشياء ال إىل ثمنها .رسعة األيام خميفة!
ما أن أضع رأيس عىل الوسادة إال ويرشق نور الفجر ،وما إن
أستيقظ إال وحيني موعد النوم .تسري أيامنا و ال تتوقف! وأقول
يف نفيس :حق اًا ،السعيد من مأل صحيفته بالصاحلات .األحداث
تتسارع من حولنا ،واألموات يتسابقون أمامنا .اعملوا صاحلا..
حصنوا أنفسكم -
ألقوا السالم  -حافظوا عىل الصلوات ّ -
حافظوا عىل من حيبونكم بصدق  -ابتسموا للناس  -احفظوا
سبحوا  -استغفروا -
شيئ اًا ِمن القرآن الكريم  -تصدّ قوا ّ -
ُصوموا  -ص ّلوا  -ع ّلقوا قلوبكم باآلخرة فالدنيا ال تدوم عىل
حال ولن ختلدوا فيها .
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طبيبك انا

َح ُّب الشباب..
معد ويزول بإستخدام األدوية
مرض غير
ٍ
إعداد /قاسم عبد الهادي

هو مرض جلدي وله اسباب رئيسة منها التغيرات الهرمونية والتي تصيب الشخص خصوصا في فترة
البلوغ ألنه يستهدف هذه الفئة العمرية بالضبط ،والسبب اآلخر هو التغيرات الهرمونية التي تؤدي الى زيادة
نمو الغدد الدهنية وزيادة افراز الدهن بالجلد ،وهناك سبب شائع هو البكتريا الموجودة على الجلد او
تظهر بسبب التلوث ،ومن االسباب االخرى هو فرط التقرن او انسداد القناة الجريبية الزهرية ،فهذه هي من
االسباب او اآلليات المرضية لحب الشباب  ...وفي هذا السياق بينت الطبيبة السورية (لينا مرهش مرعج)
اختصاص االمراض الجلدية في مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) ما يأتي:
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ويظهر حب الشباب عىل سطح جلد الوجه والرقبة والصدر
والظهر وكذلك الكتفني ،فهذه هي املناطق اجللدية التي
حتتوي عىل اكرب عدد من الغدد الدهنية الفعالة.

عوامل واسباب حب الشباب

هناك ثالثة اسباب قد تساعد عىل ظهور حب الشباب وهي
(انتاج فائض من الزهم (الشحم) ،ترسب غري منتظم خلاليا
اجللد امليتة يتسبب يف تنبيه بصيالت الشعر يف اجللد ،تراكم
اجلراثيم).

عوامل اخرى

للجهازي فهو حسب العالج املستخدم عامليا.
ومن املهم جد اًا معرفة ان الليزر ال ُيعالج حب الشباب بل
ان الليزر يمكن استعامله فيام بعد لعالج ُندب حب الشباب،
ولكن عالج حب الشباب يكون لفرتة طويلة تستمر من
بالتحسن فيجب ان
اربعة اىل ثامنية اسابيع حتى يبدأ املريض
ّ
التحسن.
ال يتوقف العالج ملجرد ظهور اعراض
ّ
س/هل حب الشباب مرض معد كباقي االمراض االنتقالية
املعدية ؟
ج/كال ،فان حب الشباب مرض غري ُمعد ،ويزول بعد فرتة
معينة باستخدام االدوي��ة والعالجات املخصصة من قبل
الطبيب املختص.

وهناك عوامل اخ��رى تلعب دور للصابة مثال التعرض
للشمس او هناك ادوية معينة هلا اثار جانبية تؤدي اىل ظهور االهتامم بالطعام الصحي
حب الشباب مثل الكورتيزون ومثل موانع احلمل ،ايضا هناك جيب عىل الشخص االهتامم بصحته من خالل تناول بعض
اسباب بسبب استعامل مساحيق التجميل واسباب اخرى.
االطعمة الصحية وجتب البعض االخر منها قدر االمكان
كاالطعمة احل��ارة املقلية واملخلالت واخل��ل ،رشب املاء
كيف نتعامل مع املرض
واملرشوبات االخرى الدافئة ،االبتعاد عن تناول السلطات
يستحسن غسل الوجه مرتني يوميا صباحا ومساء لتطهريه
التي حتتوي عىل خروات نيئة غري مطبوخة ،احلد من رشب
من الشوائب وازالة بقايا اجللد امليت ،ويظهر املرض بأشكال
القهوة ،التقليل من تناول الزبادي ومنتجات االجبان واالبان
ترتاوح من خفيف اىل شديد ،ومن متوسط اىل شديد ويمكن
والثوم والبصل ،جتب تناول االطعمة اجلافة ،االبتعاد عن
مشاهدته بشكل رؤوس سود او رؤوس بيض وممكن ان
تناول احللويات املربدة كاأليس كريم والسكاكر وااللبان
يتطور بشكل عقيدي او كييس ويشكل ندبات عىل اجللد
املجمدة ،تناول االطعمة املطبوخة واملهروسة والدافئة التي
ويشكل أثر نفيس كبري ،وهناك حب الشباب يصيب كال
يتم هضمها رسيعا.
اجلنسني ويمكن ان يصيب النساء بنسبة أكرب من الرجال كام
تظهره الدراسات ،ويصيب املناطق الدهنية يف اجلسم والوجه النصيحة الطبية
والصدر والظهر وهي تسمى املناطق الدهنية وتكون فيها النصيحة هو العناية بالبرشة وان ال يتم ترك وامهال حب
افرازات دهنية اكثر.
الشباب بل جيب عالجه ألنه يرتك ندبا يف املستقبل ويرتك
اثر نفيس كبري عىل املريض ،ايض اًا العالج جيب ان يكون
العالج
خمصص من قبل الطبيب املختص وليس استخدام خلطات
عالج حب الشباب خيتلف حسب احلالة ويكون موضعيا
او عالجات وما شابه ذلك بدون وصفة.
وج��ه��ازي حيث ان العالج املوضعي بشكل اس��ايس هو
مشتقات فيتامني  Aممكن يعطي مضاد موضعي ،وبالنسبة
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الواحة

من التراث
سره) بسامراء ،فأمر الميرزا
يروى أنه قد انتشر «وباء خطير» في عصر آية اهلل العظمى الميرزا الشيرازي (قدس ّ
المؤمنين بقراءة زيارة عاشوراء في كل يوم فأرتفع الوباء.
وقد سأل البعض :كيف ارتفع الموت عن الشيعة؟
فقيل لهمّ :أنهم يقرأون زيارة عاشوراء في ّ
كل يوم فكذلك هم قرأوا الزيارة فدفع اهلل عنهم البالء.

المستجيبون األوائل
ِ
ح��دوث أي أزم��ة أو كارثة س��واء كانت طبيعية أو
مع
اصطناعية ،جت��د أن أول م��ن يستجيب للتعامل معها
ومواجهتها هم العاملون يف ف��رق اإلس��ع��اف الفوري
واإلطفائيون ،حماول اًة منهم إلنقاذ الناس ،ولذلك يمكن أن
نعدّ هم املستجيبني األوائل ملثل هذه احلاالت.
وقد أثبتت الكوادر العاملة يف املستشفيات واملراكز الطبية
يف بلدنا احلبيب ،حرصها وأمانتها يف العمل ملواجهة انتشار
فريوس (كورونا) ،وإىل احلدّ الذي غامروا فيه بحياهتم من
أجل إنقاذ املصابني ،وكذلك بالنسبة للعاملني يف الدفاع
املدين الذين أخذوا عىل عاتقهم تعقيم األماكن املختلفة،
وسط بيئة خيتبأ فيها الوباء ويمكن أن يصيبهم بأي حلظة،
فشكر اًا هلذه اجلهود وحفظ اهلل اجلميع.

مطبخ العائلة

لي العصر الحجري
ُح ُّ

يزعم علامء آثار أن أسالف البرش كانوا يتبادلون ،قبل ما يزيد
عىل  30ألف سنة ،جموهرات وحيل مصنوعة من قشور بيض
النعام متاما كام نتبادل نحن «اإلعجاب» عىل وسائل التواصل
االجتامعي يف يومنا هذا.
وكانت احليل التي عثر عليها العلامء ،عبارة عن شظايا وقطع
من قشور بيض النعام مثقوبة من الوسط.
وكشف املتخصصون الذين يدرسون احليل ،التي اكتشفت
يف دولة ليسوتو ،وهي جيب داخل دولة جنوب أفريقيا ،أن
تقييم حمتويات ما تم العثور عليه يشري إىل أهنا كانت تنتقل من
شخص آلخر ،وأهنا انتقلت من مكان صناعتها إىل مكان يبعد
مسافة تزيد عىل ألف كيلومرت.
وأشار علامء اآلثار إىل أن الصيادين وجامعي الثامر قد تبادلوا
هذه احليل من أجل تعزيز العالقات فيام بينهم ،لكنها أصبحت
مميزة بني شعب «بوشمن» ،الذي يعيش يف صحراء كالهاري.

بصحتنا ،عرب تناول األطعمة التي تزيد من مناعة
التقلبات اجلوية وتغري أجواء الطقس بني فرتة وأخرى ،يستدعي منها قدر اإلمكان ّ
ّ
اً
أجسامنا ،خصوصا ونحن نعيش وسط أزمة من إنتشار فريوس (كورونا) ،ويأيت دور املناعة بالدرجة األوىل ملحاربته.
وينصح األطباء خالل هذه الفرتات ،بتناول أطعمة عديدة تقوي جهاز املناعة لدينا ،بينها (احلمضيات كوهنا حتتوي عىل فيتامني ( )cاملهم
باكتساب املناعة وطرد الفريوسات ،السبانغ الحتوائه عىل عنرص الزنك الذي يعطي حيوية للخاليا ،الربوكيل عرب طهيه باملاء أو تناوله مع
السلطة ،الفطر كونه يساعد بالقضاء عىل اإللتهابات ،الثوم وفوائده ال تعد وال حتىص فض اً
ال عن الزبادي).
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ُ
الثقة بالنفس
يقول اإلمام الرضا (عليه السالم) ليونس وهو أحد
أصحابه ،يا يونس« :وم��ا عليك أن لو كان يف يدك
اليمنى درة ،ثم قال الناس :بعرة أو قال :الناس درة ،أو
بعرة فقال الناس :درة ،هل ينفعك ذلك شيئ اًا؟
يؤكد اإلمام الرضا (عليه السالم) هنا عىل الثقة بالنفس
وامليض ُقدُ م اًا نحو النجاح ،فمهام يقول عنك الناس
وان��ت واث��ق مما متتلكه من عزيمة وارصار ووسائل
النجاح فال تتأ ّثر بام يقولون.
والصنف اآلخ��ر بالنسبة للفاشلني الذين يفرحون
بمدح االخرين هلم ،فان واقع حاهلم ال يتغري مهام قال
اآلخرون عنه ،فان كانت درة تبقى درة للواثق من نفسه
حتى وان قالوا بعرة ،وان كانت بعرة تبقى بعرة حتى
رْ
درة!.
وان قالوا ّ
واخري اًا الحظوا البالغة يف التشبيه والسجع بالكالم بني
(د ّرة) و (بعرة).
ُ

ُ
الدين حياة
ال يزال هنالك لدى البعض حلم يعدّ ونه (حلمهم
األسمى واألول) ،وال��ذي يتمثّل بإبعاد املجتمع
اإلنساين عن فكرة االعتقاد الديني ،وحتديد اًا حماولتهم
إنكار وجود اإلله العظيم املد ّبر هلذا الكون ،ووصل
هبم األمر الذي وصفوا فيه الدين بأنه انتهاك حلرية
اإلنسان وفكره.
إال ّ
وبمجرد ما يمرون بظرف قاهر،
أن أمثال هؤالء
ّ
جيدون ما تبجحوا به طوال حياهتم جمرد أوهام شيطانية
ون��وازع سيئة ،وبالتايل لن جيدوا طبع اًا غري اهلل تعاىل
اً
توصلوا له من علم
ملجأ آمن اًا يلتجئون إليه ،حتى ما ّ
وتكنولوجيا ستكون ضعيفة جد اًا أمام أي كارثة ّ
حتل
عىل األرض.
والتمسك بتعاليمه ،ال تعني
ولذا فإن اإليامن باهلل تعاىل
ّ
أن اإلنسان قد أغلق عقله ،عىل العكس ،فالتعاليم
الدينية تدعونا إىل إشغال العقل بام هو صالح للفرد
يعبد
واملجتمع ،وأن نسعى إىل استخدام هذا
ّ
التطور بام ّ
عالقتنا مع بعضنا البعض ويديم وجودنا اإلنساين،
ثم أن عىل اإلنسان أن ال ينسى دائ اًام انّه عبد خلقه اهلل
لعبادته ،يف الوقت الذي و ّفر له كل مستلزمات العيش
عىل هذه األرض التي تعد حمطة انتقال إىل احلياة األبدية.

الشيخ محمد القندرجي
مؤذن العتبة الحسينية المقدسة ..أواخر الخمسينيات

من هنا وهناك

ترنم بآيات الذكر الحكيم ،من مئذنة مرقد اإلمام الحسين
ٌ
صوت ّ
بقي لسنوات طويلةُ ،يشجي النفوس بتالواته
(عليه السالم) ،حيث
َ
قراء القرآن الكريم.
العاطرة ،والتي جعلت منه اسمًا المعًا بين ّ
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