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النفسية «فن ّ
تخطي األزمات»
الصحة
ّ

تم�� � ُّ�ر بضع�� ��ة أيام م�� ��ن دون تس�� ��جيل اصابة جديدة
ُ
بوباء فيروس كورونا المستجد ،بل وإن مؤشرات
الش�� ��فاء تتصاعد تدريجيًا بحس�� ��ب اإلعالن الرسمي
ل�� ��وزارة الصحة للموق�� ��ف الوبائي اليوم�� ��ي لمدينة
كربالء المقدس�� ��ة وبعض المدن األخرى ،وهو ما
يبشر بالخير ،ويحمل بش�� ��ائر االنتصار العريض..
ّ
بإمكانية االنحسار ،ومن ثم القضاء على هذا الوباء
القاتل في القريب العاجل إن شاء اهلل.
يعد فاتحة خير وتفاؤل وأمل
المهم في هذا كونه ّ
بق�� ��رب زوال خطر الوباء ،ورف�� ��ع حظر التجوال،
وه�� ��ذا ما دع�� ��ا المس�� ��ؤولين بالفع�� ��ل للتصريح بأن
اس�� ��تمرار الوضع عل�� ��ى هذا المنوال؛ سيس�� � ّ�رع من
صدور هذا القرار ،ولكن يبقى األهم هو استخالص
ِ
العب�� ��رة من ه�� ��ذه التجربة بع�� ��د عودة األم�� ��ور الى
مجاريه�� ��ا الطبيعية ،ورجوع الن�� ��اس الى مصالحهم
في ممارسة الحياة من بعد هذه األزمة الكبيرة وهذا
االبتالء العظيم.
التقيد بالحظر،
ال ش�� ��ك إن االس�� ��تمرار بمزيد من ّ
وااللت�� ��زام بالتوجيه�� ��ات الصحي�� ��ة يط�� ��وي صفحة
ال بش�� ��عار(:نهزم كورون�� ��ا باإللتزام)،
المحنة ،عم ً
ألن هذا التقيد وااللت�� ��زام  -بعد التوكل على اهلل-
ه�� ��و ما أّدى ويؤدي الى مثل ه�� ��ذه النتيجة اإليجابية
عما قامت
وندعو اهلل تعالى الى استمرارها ،ناهيك ّ
ووجه�� ��ت به من عمل
ب�� ��ه المرجعي�� ��ة الدينية العليا ّ
كبير عبر رجاالتها وممثليها ..س�� ��واء في مس�� ��ألة
التكافل االجتماعي بتوزيعها الس�� ��الل الغذائية على
المحتاجين واقتدت بها الناس ،أو بإقامة المش�� ��اريع
الصحية لمقاوم�� ��ة الوباء ( ،ارحموا من في األرض
يرحمكم من في السماء).

أخبار
ومتابع��ات

قدمتها العتبة الحسينية المقدسة..
خدمات طبية ّ

صناعة جهاز تعقيم إلكتروني ورفد الكوادر الصحية والمرضى
في النجف بالمستلزمات الطبية

أرسلت العتبة احلسينية املقدسة وفد ًا اىل دائرة صحة النجف
االرشف ومستشفى احلكيم العام ،وذلك لتقديم الدعم املايل
واملعنوي وكذلك مناقشة توفري األجهزة اخلاصة ملعاجلة
املصابني بفريوس كورونا.
وقال املرشف العام عىل مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة
الدكتور ستار الساعدي« :بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي قمنا
ب��زي��ارة دائ��رة الصحة يف النجف االرشف وتقديم بعض
املساعدات العينية واملالية وكذلك توجه الوفد اىل زيارة
مستشفى احلكيم العام الذي يضم املصابني بفريوس كورونا
وتوفري بعض املستلزمات الطبية ومناقشة احتياجات املستشفى
من توفري االجهزة وغريها».
واضاف ان « الدعم يأيت امتثاال لتوجيهات املرجعية الدينية
العليا التي اكدت عىل التواصل مع الكوادر الطبية الذين
يعرضون انفسهم اىل اخلطر يف سبيل انقاذ املواطنني».
من جهته مدير عام دائرة صحة النجف االرشف الدكتور
رض��وان الكندي ثمن دور العتبة احلسينية املقدسة عىل
مواصلتها الدعم الطبي وإرس��ال املساعدات التي أكد أهنا
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«ستزيد من معنويات العاملني من االط��ب��اء واملمرضني
وخصوص ًا من هم بتامس مبارش مع املرىض يف ردهات العزل
واملصابني بفريوس كورونا».
وأشار الكندي اىل ان «صحة النجف االرشف مسيطرة عىل
امل��رض رغم الزيادة الطفيفة يف عدد االصابات يف االيام
االخرية» ،داعيا املواطنني اىل «االلتزام بالتعليامت التي تصدر
من خلية االزمة واستخدام الوقاية الصحية ضد الفريوس».
ويف سياق ذي صلة ،ب��ادر قسم الشؤون الطبية يف العتبة
احلسينية املقدسة بتصنيع جهاز خاص لتعفري األشخاص
الكرتوني ًا وإه��داءه اىل مدينة االمام احلسني (عليه السالم)
الطبية يف كربالء ،ليتم تنصيبه يف بوابة قسم احلميات اخلاصة
برقود مرىض فايروس جائحة كورونا.
وقال مسؤول شعبة االجهزة الطبية املهندس كرار غر ّيب« :تم
تصميم وتصنيع هذا اجلهاز بالتعاون مع الكوادر اهلندسية يف
قسم الصيانة يف العتبة املقدسة».
وأكد غريب ان «اجلهاز يعمل إلكرتوني ًا ،من خالل مرور اي
شخص عرب البوابة سيعقم من خالل مرشاة حتتوي عىل مواد
التعقيم املركزة».

حاالت شفاء جديدة لمصابين
بكورونا في كربالء

أف��ادت دائ��رة صحة كربالء ،بتسجيل  9ح��االت شفاء
ملصابني بفريوس كورونا يف املحافظة ،يف حصيلة أخرية
ليوم الثالثاء املايض.
وقالت الدائرة يف بيان هلا ،انه «تم تسجيل  9حاالت شفاء
ومغادرهتم ردهة ُ
احلم َيات يف
ُملصابني بفريوس ُكوروناُ ،
مدينة اإلمام احلسني (عليه السالم) الطبية ،وهم بصحة
جيدة ،لريتفع عدد حاالت الشفاء اىل ( )57حالة».
وأضافت أن «عدد املصابني ا ُملتبقني يف الردهة ( )20حالة
قيد العالج».
ويشهد العراق تراجع ًا ملحوظ ًا يف أعداد املصابني ،بعد
فرض خلية األزمة املركزية حلظر التجوا ،مع استمرار إختاذ
اإلجراءات واالحرتازات الطبية الالزمة التي اشرتكت هبا
املؤسسات الرسمية والعتبات املقدسة وعدد من منظامت
املجتمع املدين ،كام ووصلت حاالت الشفاء عىل مستوى
العراق ألكثر من  728حالة.

تجهز مستفيات بغداد
العتبة الحسينية
ّ
بمعدات ومستلزمات طبية
ّ

انطلق صباح اليوم الثالثاء ،وفد من مرقد اإلمام احلسني (عليه
السالم) وبصحبته معدات وجتهيزات طبية اىل حمافظة بغداد،
لتقديم الدعم للكوادر الطبية ،وخاصة من هم يف خط الصد
األول بمواجهة جائحة (كورونا).
وقال سكرتري خلية األزمة يف العتبة املقدسة محيد الساعدي :أن
«وفد العتبة احلسينية قدم الدعم للمستشفيات اخلاصة بمعاجلة
مرىض فريوس (كورونا) يف بغداد ،وهي مستشفيات (إبن
اخلطيب ،ومدينة الطب ،والفرات)».
كرم كذلك الكوادر (الطبية ،واإلدارية،
وأوضح أن «الوفد ّ
والتمريضية ،واخلدمية) التي هي بتامس مع مرىض الفريوس
واملالمسني هلم ،كون خط الصد األول الذي يقدم جهود ًا
كبرية يف مواجهة (ك��ورون��ا)» ،مضيف ًا ان «الوفد محل معه
دع� ًام لوجستيا لتلك املستشفيات وال��ك��وادر  ،من معدات
وأجهزة ومالبس وقاية كاملة ضد الفريوس ،كبدالت الوقاية
والكاممات والنظارات وواقيات الرأس والكفوف ،باإلضافة
للمواد الطبية واملعقامت واملطهرات».

عين على العالم
ٌ
*

املكتبة الربيطانية حتتفظ بمخطوطات نادرة من القرآن الكريم أحدها منسوب اىل ّ
خط اإلمام عيل (عليه السالم).

*

مطورون سعوديون ينشؤون أول مصحف إلكرتوين ألصحاب اهلمم؛ من فاقدي وضعاف البرص ،بلغة برايل.
ّ

*

منظمة (املسلم احلر) العاملية تدعو املجتمع الدويل اىل تعليق العقوبات االقتصادية عىل الدول املصابة بوباء كورونا.

*

املركز اإلسالمي يف هامبورغ يعلن عن الدورة الثانية للمسابقات األوروبية للقرآن الكريم عرب اإلنرتنت.
Ahrarweekly
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قواعد فقهية
قاعدة الحيلولة
احليلولة متخذة من حتقق احلائل بني زمان الشك وزمان
املشكوك ،كالشك يف صالة الظهر بعد حلول وقت املغرب،
وعندئذ ال يرتتب األثر عىل هذا الشك فالقاعدة تقتيض عدم
االعتناء بالشك بعد خروج الوقت.
قال السيد اليزدي (رمحه اهلل) :إذا شك يف أنه هل صىل أم ال؟
فإن كان بعد ميض الوقت مل يلتفت وبنى عىل أنه صىل.
وجاء أيض ًا أن قاعدة احليلولة مفادها عدم االعتناء بالشك
بعد خروج الوقت .والقاعدة حاكمة عىل االستصحاب
وختتص بباب الصالة موردا ومدركا.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:
الروايات :وهي الواردة يف باب املواقيت.
منها صحيحة زرارة وفضيل عن أيب جعفر عليه السالم (يف
حديث) قال( :متى استيقنت أو شككت يف وقت فريضة
أنك مل تصلها ،أو يف وقت فوهتا أنك مل تصلها صليتها ،وإن
شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فال
إعادة عليك من شك ،حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن
تصليها يف أي حال كنت) .دلت عىل ثالثة أحكام:
األول :وج��وب اإلع��ادة عند الشك يف إتيان الصالة قبل
خروج الوقت.
الثاين :عدم اإلعادة (القضاء بحسب االصطالح) عند الشك
يف إتيان الصالة بعد خروج الوقت وهو املطلوب.
الثالث :وجوب اإلع��ادة عند اليقني بعدم اإلتيان مطلقا.
وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة.
 - 2التسامل :قد حتقق التسامل عند الفقهاء عىل مدلول القاعدة

فال خالف وال اشكال فيه بينهم كام قال سيدنا األستاذ :وكال
احلكمني (االعتناء بالشك يف الوقت ،وعدم االعتناء بالشك
خارج الوقت) مضافا إىل التسامل عليهام كام يظهر من غري
واحد ،مطابق للقاعدة ...مضافا إىل ورود النص الصحيح
املتكفل لكال احلكمني.
وعدها السيد احلكيم (قدس رسه) من املس ّلامت وقال :ويظهر
من كالم مجاعة من األعاظم يف مسألة ما لو ترددت الفائتة
ّ
املسلامت،
بني األقل واألكثر كونه (مدلول القاعدة) من
منهم شيخنا يف اجلواهر وشيخنا األعظم يف مبحث الشبهة
الوجوبية املوضوعية من رسالة الرباءة ملصحح زرارة وفضيل
(املتقدمة).
وال خيفى أنه قد تتعارض قاعدة احليلولة مع قاعدة الفراغ
فتتساقطان باملعارضة كام قال سيدنا األستاذ :إذا علم إمجاال
بنقصان ركعة من ص��الة املغرب أو ع��دم اإلتيان بصالة
العرص فإن قاعدة الفراغ يف صالة املغرب وقاعدة احليلولة يف
صالة العرص تتساقطان للمعارضة ،ويرجع إىل استصحاب
عدم اإلتيان بالركعة املشكوك فيها يف صالة املغرب فيحكم
ببطالهنا ووج��وب اعادهتا وإىل أصالة ال��رباءة من وجوب
قضاء صالة العرص  .واألمر كام أفاده .وال خيفى أن مورد
القاعدة هو الشك يف أصل العمل ال يف كيفية العمل كام قال
سيدنا األستاذ :قاعدة احليلولة  -موردها الشك يف أصل
وج��ود العمل يف اخل��ارج وحتققه ال فيام إذا كان الشك يف
صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده.
املصدر /كتاب القواعد الفقهية للسيد حممد املصطفوي.

استفتاءات شرعية

البالد اإلسالمية
السؤال  :ما العربة يف كون البلد اسالمي ًا اجلواب  :ال جيب عليه ذلك ،إال إذا كان
او غرياسالمي او كون املطعم او رشكة ال يأمن عىل نفسه من نقصان دينه � باحلدّ
جراء البقاء يف املهجر .
االسامك او رشكة اللحوم اسالمية من املتقدم بيانه � ّ
عدمها؟ فهل العربة يف ذل��ك بكون
الرئيس او صاحب الرشكة مسل ًام ام السؤال  :متى جيب عىل املهاجر املسلم
العربة باكثرية السكان املسلمني يف ذلك املتوطن يف البالد غري اإلسالمية ،العودة
البلد او املوظفني املسلمني بالنسبة اىل اىل البلدان اإلسالمية ؟
اجلواب  :جيب عليه ذلك إذا علم أن
تلك الرشكة ؟
اجلواب :البلد االسالمي هو ما يكون بقاءه فيها يؤدي اىل نقصان دينه أو دين
الغالب فيه مسلمني والعربة باملدينة او أوالده الصغار.
القرية ال الدولة واما املطعم والرشكة وي��ت��ح��ق��ق ذل����ك ال��ن��ق��ص��ان ب��رتك
فالعربة بمن تشرتي منه فقد يكون الواجبات ،أو فعل املحرمات ،برشط
صاحب املطعم وق��د يكون املدير او أن ال تؤدي تلك العودة اىل املوت وال
توقعه يف حرج وال رضورة توجب رفع
مسؤول البيع .
التكليف ،كتلك الرضورة التي تدعوه
السؤال  :لو هتيأ ملكلف ما السفر إىل بلد اىل أكل امليتة خوفا عىل نفسه من املوت
إسالمي يستطيع السكنى فيه مع بعض مثال .
الصعوبات اإلقتصادية قياس ًا بوضعه
احل��ايل هنا .فهل جيب عليه السفر إىل السؤال  :ما هو حكم املهاجر اضطرار ًا
ذلك البلد اإلسالمي وترك السكنى يف من بلد اسالمي اىل آخر غري اسالمي ؟
اجل����واب  :إذا ح��ك��م��ت ال����رضورة
الدول الغربية ؟

إعداد :محمد حمزة جبر

عىل املسلم أن هياجر اىل البالد غري
اإلسالمية مع علمه بأن تلك اهلجرة
تستوجب نقصانا يف دينه ،كام لو سافر
إلنقاذ نفسه من املوت املح ّتم أو غري
ذلك من األمور املهمة ،جاز له السفر
حينئذ بالقدر الذي يرفع الرضورة دون
ما يزيد عليها .
السؤال  :هل جي��وز للمسلم ان يبيع
املالبس اجللدية غري املذكاة  ،واملصنعة
يف بالد الكفر ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل االحوط اال مع
احتامل التذكية .
السؤال :لو تويف مكلف مسلم يف بلد
غري إسالمي ال توجد فيه مقربة خاصة
باملسلمني  ،وأمكن نقله لبلد إسالمي
ليدفن فيه  ،غري أن تكاليف النقل باهظة
 ،فهل يكفي ذلك جلواز دفنه يف مقربة
الكافرين؟
اجلواب :ال يكفي .

ريبورتاج

منظمة الصحة العالمية:

كربالء افضل بكثير
الوضع الصحي في
َ
من المحافظات األخرى
األحرار :قاسم عبد الهادي – تصوير :مرتضى ناصر

اكد ممثل الصحة العالمية في

العراق ،الدكتور ادهم اسماعيل ان
الوضع الصحي في العراق وكربالء

على وجه الخصوص افضل بكثير
من باقي البلدان والمحافظات

االخرى نتيجة التزام المواطنين

الكربالئيين بالحظر الصحي

المفروض عليهم ،وان منظمة

الصحة العالمية رصدت الماليين من

الدوالرات إليجاد عالج خاص بالفيروس
ومن المؤمل الحصول عليه خالل

االيام القادمة.

للوقاية من الفيروس يجب االلتزام بتوجيهات
المرجعية ومنظمة الصحة العالمية

خطورة كورونا

وب��ني إسامعيل خ��الل م��ؤمت��ر صحفي
عقده يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن
احلسيني املقدس قائ ً
ال :ان حضورنا اىل
العتبة احلسينية املقدسة ك��ان بنا ًء عىل
الدعوة الكريمة املقدّ مة من قبل ممثل
املرجعية الرشيدة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي للتباحث يف عدة امور
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مهمة مستقبلية ومنها ما خيص فريوس خالل منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع
كورونا ،ألن اجلميع عىل علم ودراي��ة اخلرباء االختصاص يف ذلك».
تامة بخطورة وم��ا يسببه من اصابات نتائج مفرحة  ...وخمترب البد منه
ووفيات يف العامل بشكل عام والعراق واضاف قائ ً
ال :ان «الوباء منترش يف العامل
ع��ىل وج��ه اخل��ص��وص» ،م��وض��ح� ًا أن امجع ولكن ما يدخل الفرح والرسور بان
«خطورة الفريوس تتمثل بعدم اجياد الوضع الصحي يف حمافظة كربالء افضل
العالج الشايف له بشكل تام لغاية االن ،بكثري من املحافظات العراقية االخرى،
عىل امل حتقيق ذلك يف الفرتة القادمة من وكذلك ف��ان العراق افضل بكثري من

الدول االخرى ،وان حمافظة كربالء
هي بحاجة اىل خمترب لرسعة الكشف
ع��ن ال��ف��ريوس ب��ام يف ذل���ك رسع��ة
التعامل مع املرىض املصابني».

االلتزام بالتعليامت

ومل��واج��ه��ة ال���ف���ريوس (ك���ام يؤكد
إسامعيل) فهناك «عدة امور وحاالت
أساسية جي��ب االل��ت��زام هب��ا لتجاوز
االزمة بشكل تام ومن مجلتها االبتعاد
عن اخلوف واهللع والتذمر ،وااللتزام
بتوصيات منظمة الصحة العاملية
واالرشادات الصادرة منها واملتمثلة
بارتداء الكفوف والكاممات بام يف
ذلك البقاء يف املنزل وااللتزام بحظر
التجوال الصحي ،فض ً
ال عن االلتزام
بتوجيهات املرجعية الرشيدة التي
متلك من احلكمة واملعرفة ما مل يمتلكه
اجلميع».

نصل اىل أع��داد خميفة؛ ألن الوضع ذلك فيام يتعلق مع الفريوس والنظام
الصحي لغاية اآلن حتت السيطرة الصحي بشكل عام».
ونتائج الشفاء كبرية بفضل تعاون لقاء مثمر يف الوقت املناسب
مجيع األطراف ،بام يف ذلك املواطنون وك��ان ممثل الصحة العاملية قد زار
والتزامهم باحلظر الصحي ،وان ك��رب��الء والعتبة احلسينية املقدسة
االرقام التي بينتها وكالة رويرتز عن وإلتقى َ
ممثل املرجعية العليا سامحة
عدد االصابات يف العراق غري دقيقة الشيخ عبد امل��ه��دي الكربالئي؛
بن عىل دليل بل كانت نتيجة هبدف االط��الع عىل الواقع الصحي
ألهنا مل ُت َ
اتصاالت هاتفية ،وعندما ُيقلل عدد يف العراق واملحافظة بشكل خاص
منحى اجيايب س ُيخف وتبادل وجهات النظر فيام خيص ذلك
املصابني و ُيتخذ
ً
حظر التجوال وبالتايل القضاء عليه والنصح الصحي املشرتك ،وبدوره
تدرجيي ًا والعكس من ذلك صحيح» .قدّ م اىل ممثل املرجعية تفصي ً
ال بجميع
ترتيب القطاع الصحي
االجراءات الصحية املتخذة من قبل
واش��ار إىل أن «القطاع الصحي يف منظمة الصحة العاملية ملواجهة املرض
ال��ع��راق حيتاج اىل ترتيب وتنظيم واحلد من انتشاره والتي وقفت اىل
وإع���ادة النظر بالكثري م��ن ام��وره ،جنب واح��د مع احلكومة العراقية
ولدينا خطط طويلة األمد يف سبيل ووزارة الصحة بشكل خاص.

ماليني الدوالرات للعالج

وأك��م��ل حديثه ق��ائ � ً
ال :ان «مجيع
اإلجراءات املتخذة من قبل احلكومة
العراقية كانت بالتنسيق والتعاون
مع منظمة الصحة العاملية ،وهذه
اإلج����راءات تتصاعد م��ع تصاعد
الفريوس إقليميا وعاملي ًا ،وان منظمة
الصحة العاملية رصدت املاليني من
الدوالرات إلجياد العالج».

احصاءات غري صحيحة

ويف الوقت نفسه بني إسامعيل :ان «ما
يشاع هنا وهناك بأن أعداد املصابني
يف العراق كبري ومل تكشف عنه وزارة
الصحة فهو ام��ر خاطئ متاما ومل
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خالل فترة قصيرة وبجهود استثنائية..

العتبة الحسينية المقدسة
تفتتح مركزًا صحيًا لمواجهة (كورونا)

محمد القرعاوي
األحرار /إبراهيم العويني – حسنين الزكروطي  /تصويرّ /

بهدف دعم جهود دائرة صحة كربالء لمواجهة خطر جائحة (كورونا) ،وتوفير الخدمات

الطبية ألبناء المحافظة وزائريها ،افتتحت العتبة الحسينية المقدسة مركز (الشفاء)
للرعاية والطوارئ ،والذي ُأنشئ خالل مدة لم تتجاوز الـ ( )15يومًا على أرض معرض كربالء
الدولي وسط المدينة.

المركز ،الذي افتتحه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد
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المهدي الكربالئي ،ومعه األمين العام للعتبة المقدسة السيد جعفر الموسوي ومحافظ

كربالء المهندس نصيف الخطابي مع شخصيات رسمية وشعبية ،يمثل بادرة أمل

لمواجهة الفيروس القاتلّ ،
يعد إنجازًا استثنائيًا من قبل العتبة المقدسة التي بذلت
والذي ُّ
صرح الشيخ
على مدى سنين طويلة جهودًا كبرى في المجاالت الطبية والعمرانية ،فيما ّ
الكربالئي أن المركز سيبقى مفتوحًا لخدمة أهالي مدينة كربالء المقدسة وزائريها،

ولتدعيم دور الصحة بعد القضاء النهائي على الفيروس.

املرشف العام عىل املشاريع الصحية يف العتبة احلسينية املقدسة
الدكتور ستار الساعدي قال ل� (األحرار) أن «املركز تم االنتهاء
مبين ًا
منه بشكل كامل خالل فرتة قياسية وهي ( 15يوم ًا)»ّ ،
أن «املركز حيتوي عىل ( 60رسي��ر ًا) بواقع ردهتني للرجال
والنساء».
وأض��اف أن «املركز حيتوي عىل ع��دة أقسام منها األشعة
والسونار واملختربات والعناية الفائقة ،باإلضافة اىل أقسام

التن ّفس االصطناعي وغسل الكىل ،فض ً
ال عن قسم اإلنعاش
الكلوي».
واوضح الساعدي أن «املركز جمهز بأحدث األجهزة الطبية
العاملية ،فض ً
ال عن توفري أفضل طرق التكنولوجيا ملراقبة
األجهزة عرب الشبكة العنكبوتية».
من جانبه بني مسؤول شعبة االجهزة الطبية يف العتبة احلسينية
املقدسة ،املهندس كرار غر ّيب :أن «البناية الصحية املخصصة
Ahrarweekly
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ستضم أجهزة االنعاش الرئوي وغرف
للطوارئ واالنعاش
ّ
عزل املرىض والغرف التشخيصية والعمليات الصغرى».
وأشار إىل أن «األمانة العامة يف العتبة احلسينية املقدسة لدهيا
تعاون كبري مع مجيع الرشكات املجهزة لألجهزة الطبية يف
العراق ،وبفضل اهلل وبركات أيب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) وصلت هذه األجهزة وتم تنصيبها يف املركز الذي
سيقدم خدمات كربى للمصابني بفريوس كورونا ،وكذلك
خدمات طبية ملا بعد القضاء عىل الفريوس».
من جهته حمافظ كربالء املقدسة نصيف اخلطايب قدّ م شكره
لسامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ،مشيد ًا
بجهود الكوادر العاملة عىل إنجاز املركز الصحي وخالل
فرتة قصرية جد ًا.

وقال اخلطايب يف حديثه ل� (األح��رار) :أن «العتبات املقدسة
عودتنا دائ ًام وهي ترفع عن كاهلنا ،وتسدّ بعض االقسام التي
ّ
يراد تدعيمها بمؤسساتنا كافة ،وأهنا تقوم باعامل كبرية خلدمة
كافة رشائح املجتمع» ،مضيف ًا أن «العتبة املقدسة تعمل اليوم
بكل جهدها عىل محاية املجتمع من هذا الوباء اخلطري».
فيام حتدّ ث مدير عام صحة كربالء املقدسة ،الدكتور صباح
املوسوي قائ ً
ال« :هذا اإلنجاز حيمل رسالتني مهمتني ،أوهلا
رسالة اطمئنان للمواطن الكربالئي ،بإضافة هذا الرصح
الطبي الذي سيدخل للخدمة إن شاء اهلل تعاىل ،فهو رسالة

إجيابية للمواطن لالطمئنان عىل صحته ،كام أنه سيدخل
ملواجهة (كورونا) وغريها».
وأض��اف« ،بالنسبة للرسالة الثانية فأن دو ً
ال عظمى تفتخر
بإنجازاهتا الرسيعة خالل فرتات قياسية ،لكن مالكاتنا البطلة
يف العتبة احلسينية اثبتوا أن كفاءة العراقيني هي أيضا عالية ،كام
أننا نوصل رسالة اىل أهايل كربالء ،مل يبق إال القليل ،وعلينا
أن نلتزم ونكون أكثر ارصار ًا باإللتزام ومراعاة التعليامت
الصحية ،لنعلن أن كربالء قد انترصت بنجاح عىل (كورونا)».
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حملة تعمل عليها العتبة الحسينية خالل الموسم الربيعي...

أكثر من «مليون ونصف مليون» نبتة

كربالء
تزين شوارع
ّ
َ

األحرار /إبراهيم حميد العويني

مع بدء الموسم الربيعي ونمو األزهار ،باشر قسم الزينة والتشجير في العتبة الحسينية المقدسة،
بحملة تشجير واسعة للشوارع المؤدية الى مركز المدينة فضالً عن الحدائق العامة ،بغية اظهارها

بأبهى ُحلة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها بين مدن العالم التي يقصدها ماليين الزائرين سنويًا.
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وقال معاون رئيس قسم الزينة والتشجري يف العتبة املقدسة،
حممد حسني رايض :ان «القسم بارش ضمن املوسم الربيعي
بتشجري املداخل وال��ش��وارع الرئيسة والفرعية والطرق
اخلارجية واحلدائق العامة القريبة من العتبتني احلسينية
مؤخر ًا من
والعباسية املقدستني» ،مضيف ًا أنه «تم االنتهاء ّ
العمل يف شارعي الشهيدين أمحد زيني وحسن زيني واللذين
تم تأهيلهام بالكامل من قبل العتبة احلسينية املقدسة ليكونا
متكاملني من مجيع اخلدمات».
وبني أن «األعامل املنجزة يف الشارعني ستضيف مجالية ملركز
املدينة بكوهنام من الشوارع القريبة من حرم اإلمام احلسني

(عليه السالم)» ،مشري ًا إىل أن «القسم استحدث فكرة جديدة
وهي عمل ديكورات خاصة بمداخل املدينة القديمة من
خالل استثامر املرمر (القديم) يف تغليف الشتالت املوجودة
بد ً
ال من املقرنص» ،موضح ًا أن «العمل سيضيف مجالية أكثر
من املقرنص املستخدم سابق ًا».
واكد رايض ان «القسم زود مدن الزائرين التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة وكذلك منطقة بني احلرمني الرشيفني
بالنباتات والشتالت املتنوعة خالل املوسم الربيعي» ،مبين ًا
ان «هذه النباتات ستزيد من حتسني البيئة اىل حد كبري».
وأضاف« ،من أهم االماكن التي زود هبا القسم ايض ًا هي

محمد حسين راضي
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،

وغيرها وتشرف عليها كوادر مختصة

مداخل وخمارج مدينة كربالء املقدسة وكذلك
املدينة القديمة اضافة اىل اقسام العتبة احلسينية
املقدسة وبعض املشاريع واملؤسسات التابعة
للعتبة املقدسة» ،مشري ًا إىل ان «القسم مل يقترص
عمله فقط عىل اقسام العتبة وإنام ايض ًا هنالك
تعاون كبري مع بلدية كربالء املقدسة يف تشجري
بعض ال��ش��وارع املهمة منها ش��ارع االسكان
وشارع الرتبية».
واوضح ان «القسم لديه احصائية كاملة لعدد
الشتالت التي يقوم بزراعتها يف ال��ش��وارع
واألماكن العامة تصل اىل مليون ونصف املليون
سنوي ًا» ،مبين ًا أنه «يف ّ
كل موسم تتم زراعة (500

16

،

القسم يعمل على زراعة عدة نوعيات من الزهور منها
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ألف) نبتة ،والعمل جا ٍر عىل زيادة العدد خالل
السنوات املقبلة» ،الفت ًا إىل أن «للعتبة احلسينية
املقدسة مشتال كبريا ُيعنى بزراعة وتطعيم او
هتجني الزهور النادرة وباهظة الثمن واستثامرها
يف التزيني».
فيام قال مسؤول وحدة زهور القطف ،املهندس
حسام سمري عبد األمريّ :
أن «القسم يعمل عىل
زراع��ة عدة نوعيات من الزهور منها (ال��روز
واجلربر والبصليات) وغريها وت��رشف عليها
كوادر متخصصة من قبل املهندسني الزراعيني
وتكون هذه النباتات حتت عناية خاصة وظروف
ومعايري حم��ددة مثل درج��ة احل��رارة والرطوبة

واحلموضة والتغذية والسقي كي تستمر انتاجيتها عىل مدار السنة».
واضاف أن «هنالك أنواع ًا عديدة من األشجار والزهور ،تتم زراعتها يف الشوارع
واحلدائق العامة من نباتات الزينة منها( :البتونيا ،حلك السبع ،اسرت ملكي،
القرنفل ،اللهانة ،أكاسيا املرصي ،خف اجلمل ،الشجر اجلهنمي ونخل الزينة
ترس الناظرين».
الكناري) ،ومجيعها تضيف ملسة ومجالية ّ
واجلدير بالذكر ان قسم الزينية والتشجري التابع للعتبة املطهرة أنشأ معم ً
ال متخصص ًا
إلنتاج أسمدة (البيتموس) من خملفات النخيل والتي تسهم يف تقليل االعتامد عىل
االسمدة املستوردة.
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أطلقت جمعية كشافة الوارث

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة،

العديد من النشاطات والحمالت

الوقائية خالل أزمة فيروس كورونا،

لمساندة الجهات المختصة ،وكان
أبرزها إنشاء معمل خاص لتعبئة

المواد المعقمة بإشراف أخصائيين

من مديرية صحة كربالء المقدسة.

ضمن حملتها الوقائية ضد فيروس كورونا..

كشافة الوارث تنُ شئ معم ً
ال
لتعقيم وتعفير مدينة كربالء المقدسة
تقرير :حبيب باشي -تصوير :عباس الشريفي
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مسؤول وح��دة اإلع��الم يف مجعية كشافة
ال��وارث ،ك��رار محود زي��ارة حت��دّ ث قائ ً
ال:
بادرت مجعية كشافة الوارث بإطالق العديد
من النشاطات واحلمالت الوقائية ومساندة
اجلهات املختصة حيث كانت مجعية كشافة
الوارث السباقة بإنشاء معمل لتعبئة املواد املعقمة
بإرشاف أخصائيني من مديرية صحة كربالء املقدسة
ليتم توزيعها عىل العوائل املتعففة بحمالت منظمة اضافة
اىل دعم املؤسسات الصحية هبذه املعقامت وكذلك توزيعها
عىل اقسام وشعب العتبة احلسينية املقدسة».
وأضاف« ،تم توزيع ( )30.000قنينة اىل هذه اللحظة علام
اهنا وزعت جمان ًا» ،مبين ًا« ،تم جتهيز كل من حمافظة بغداد
وبابل واملؤسسات العسكرية والقوات األمنية املنترشة يف
الشوارع العامة ،كام تم التنسيق مع شعبة الرقابة الصحية
التابعة لقسم الشؤون الطبية يف العتبة املقدسة بتنظيم

محلة تعقيم املحيط اخلارجي للحرم املطهر صباح كل يوم
وتشمل الكرفانات اخلارجية واالب��واب والكيشوانيات
اضافة اىل االقسام والشعب املحيطة باحلرم الرشيف».
وأوضح زيارة أن «عدد املواقع التي تم تعقيمها بلغ أكثر
من ( )50موقع ًا وقسام وشعبة ومركزا وهذه احلملة تكون
«تم تشكيل فريق لتعقيم املواقع
بشكل يومي» ،مضيف ًاّ ،
اخلارجية للعتبة املقدسة ومنها جممع أيب ذر الغفاري
(رض��وان اهلل تعاىل عليه) وجممع االم��ام الرضا (عليه
السالم) واخلاصني بإسكان العوائل املتع ّففة وكذلك بناية
احلوزة النسوية».
وتابع حديثه« ،أطلقنا محالت تعقيم يومية بالتعاون مع
جمموعة من الشباب املؤمن املتطوعني يف حمافظتي كربالء
املقدسة وبغداد تستهدف االحياء البعيدة والتي عادة ما
تقطنها العوائل الفقرية ،حيث يتم تعقيم بيوهتم واالثاث
اضافة اىل الفروع والشوارع العامة».
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أما يف حمافظة بابل (واحلديث لزيارة)« :فقد بادر شباب
مجعية كشافة الوارث وبجهود ذاتية بتجهيز سالل غذائية
ومعقامت ليتم توزيعها عىل العوائل املتعففة يف املحافظة،
كام تم وبالتعاون مع دار الوارث للطباعة والنرش ،توزيع
( )2500نسخة من املنشورات التوعوية عن كيفية الوقاية
من الفريوس ،فض ً
ال عن طباعة ( )2000نسخة من كراس
منظمة الصحة العاملية واخلاص بفريوس كورونا والذي
جييب عىل الكثري من التساؤالت التي تطرح من قبل عامة
الناس؛ إلرشادهم عن كيفية الوقاية من هذا الوباء وتم
توزيعها عىل اقسام العتبة احلسينية املقدسة وكذلك يف
حمافظتي بغداد وبابل».
ومن جهة أخرى فقد قامت مجعية كشافة الوارث بالتنسيق
مع شعبة املخترب التابعة للعتبة احلسينية املقدسة (بحسب
«تتكون من ثالث وحدات (بكرتيولوجي،
زيارة) والتي
ّ
لفحص االغذية واملياه ،ووحدة الفحص الكيميائي ،ووحدة
الرقابة الصحية) ،لتعمل هذه الوحدات عىل فحص األغذية
كيميائي ًا وبكرتيولوجي ًا ،فضال عن الفحص الفيزيائي».
من جهته ،قال مسؤول شعبة املخترب عيل بدر نجم :إن
«تنسيق شعبة املخترب تم من خالل مجعية كشافة الوارث
حيث كان هلا العمل االكرب من خالل تعقيم وتعفري كافة
املناطق يف مدينة كربالء املقدسة».
واضاف ،انه «تم التنسيق كذلك مع خلية االزمة يف حمافظة
كربالء واصدار توصيات صحية لكافة اقسام العتبة احلسينية
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املقدسة ،وتم توزيع منشورات تثقيفية للوقاية من خماطر
فريوس كورونا عىل كافة أقسام العتبة املقدسة».
واكد نجم ،ان «شعبة املخترب تعمل ضمن قوانني وزارة
الصحة والبيئة العراقية حيث يوجد تنسيق بينها وبني
خمتربات الصحة العامة يف بغداد وكربالء وكذلك دوائر
الرقابة الصحية يف ب��غ��داد وك��رب��الء» ،الف��ت� ًا اىل اعتامد
«املواصفات القياسية العراقية يف التحاليل املختربية والرقابة
الصحية من حيث التنسيق مع اجلهاز املركزي للتقييس
والسيطرة يف بغداد».
فيام حتدث املرشف عىل مرشوع التعقيم ،الدكتور مهند كاظم
العاميل ل� (األحرار) ،انه «متت دعوتنا من قبل العتبة احلسينية
املقدسة وايض ًا من مجعية كشافة الوارث ،حيث انشأنا خط
(إنتاج وتعبئة) ،ملادة املعقم لليدين واألسطح ،وبنسبة قاتل
للجراثيم ( )99.9واملخصصة لتوزيعها عىل املواطنني جمان ًا،
ونحن االن يف خضم مشكلة ومشكلة كبرية وهي تفيش وباء
فريوس كورونا وهذا هو ديدن العتبة احلسينية املقدسة دائ ًام
ان تكون بجانب املواطن وبجانب الناس الفقراء».
وبني نجم ،ان «عمل اخلط االنتاجي املتواضع كان بجهود
ذاتية وضمن اختصاص ومعايري صحية ،حيث ان املادة
املستخدمة هي امل��ادة التي تعد من عائلة (الكلور) وهي
ماده خمففة ممكن استخدامها لالسطح وتعقيم اليد أيض ًا بعد
ختفيفها».
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األدبية

ٌ
شفاه االنتظار
تلبية على
ِ
(عجل اهلل تعالى فرجه الشريف)
إلى
ِ
منقذ البشرية وأمل المستضعفين في األرض اإلمام المهدي المنتظر ّ
إي���������م���������ان دع�����ب�����ل
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�����وج
������ر وال�����ه�����������������������������وى م�������� ُ
ال�������ن�������ا��������س ب�������ح� ٌ
ُ

َ
������ج�������وا
ل��������ب��������ي��������ك ي������������ا اهلل ق������������د ��������س� ُّ

م���������ذ اأح������������رم������������وا ب������ب������ي������ا�������س ل����ه����ف���� ِت����ه����م

ُ
������������������������������ق ي������������ر ُّ
جت
�������م والأف�
* ك��������غ��������م��������ائ� ٍ

ّ
�����������ه
واط�����������������وف�����������������وا ب�������ال�������ب�������ي�������ت يف ول�
ٍ

���������ج
������اب م����������ن ا ِ
ي�������ن���������������س� ُ
أرواح����������������ه����������������م وه� ُ

ُ
�������������ك ف
ي���������������س�������ع�������ونَ �������س������ب������ع������ ًا وامل��������������ائ�

������������وج
اآث�������������������ا ِره�������������������م ل�������ل�������م�������رت�������ق�������ى ف�
ُ

ي������ت������ف������ت������ح������ونَ ك�������م�������ا ال�������������زه�������������و ِر ك����م����ا

�������������رج
���������رف���������ا ِت���������ه���������م ُم
ُ
ل����������و اأنَّ يف َع َ

�������م ح�����ي�����ن�����م�����ا ان�������ت�������روا
و ُم���������ن���������ى م��������ن��������اهُ � ْ

�����ج
ك��������ال��������ل��������وؤل�������� ِوؤ ازده�����������������������رتْ ب������ه������ا ال������ل� ُّ

��������وى ه����وى
�����������روح ك�����ل ه�
ن�����ح�����روا اأ������س�����اح�����ي ال�
ً
ِ

�����ج������وا
ا ّإل ه������������وى ال��������رح��������م� ِ
�������ن ُم������������ذ ح� ُّ

��������ف اأ�� ِ��������س� ٌ
ن م���������ن ه������������ َو خ���������ائ� ٌ
م���������ا ب������������ َ
��������ف

��������������ه ي������رج������و
وب�������������رغ�������������م ك������������ل ذن���������������و ِب�
ِ
ِ

ٌ
�����ر
وم������������������وؤم�
�����������������ل ل�����������ل�����������ق�����������اءِ م������ن������ت������ظ� ٍ

����ج
ب�������ح�������ج�������ى م�����������ن ال����������������ق����������������راآنِ ي�����ح�����ت� ُّ
ً

ِّ
����������رق�����������ب����������� ًا مي���������������س�������ي ول��������ي�����������������س ل����ه
م�

�����ج
ا ّإل ان����������ت����������ظ����������ا َر ح�������ب�������ي�������ب� ِ
������ه ن������ه� ُ

������������ي الأ�����������������س����������������واقُ ت�����������س�����ه�����ر ُه
ن����������������ا ٌر ه�
َ

������ج
ول���������������������ق���������������������اوؤ ُه ب�����������امل�����������رجت�����������ى ث�������ل� ُ

ي������ن������ج������و م�����������ن ال���������������ن���������������رانِ يف غ�����������د ِه

�����������������واق لي�����ن�����ج�����و
��������ن م�����������ن الأ�������������������س�
ل���������ك� ْ
ِ
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ّ
فأطمئن ..
أشع ُر أ ّنك تسمعني
ح���ي���در ع��اش��ور

بأنك غير بعيد عني
العلى ،مكتمل الده�سة،
نح َو ْ
�سيدي ،اأحكمتُ وثاقي متجه ًا ْ
متكئ ًا على ما هو كل خا�س فيك ،متيقن ًا ان ال�ساة يف عمق
�سريحك تغ�سل ال��روح من اأدرانها ،فالروح وحدها ق��ادرة ان
تتح�س�سك حولها ،فاأ�سعر اأنك ت�سمعني ،فاأطمئن باأنك غر بعيد
مني ،ويف كل خطواتي هناك �سوء ينر ظام طريقي وير�سدين
اليك ،متتلكني الرهبة والفزع .مرة اأتعر فا ّ
أغطي كوابي�س
روحي بالأنن ،واأخرى متلوؤين بال�سعادة ،واأتيقن اأن النور نورك
يهديني اىل طريقك القومي ،وينتزع اآلم��ي من منت احلياة،
ومينحني هام�س ًا يف ح�سرته ،وهام�س ًا يف كتاباتي ،وياأخذ بيدي،
وي ِغيثني حن يت�سظى كياين واأغرق بالوهم .ما اأ�سعدين حن
منحتني توفيق ًا يف حياتي ،وف�سحة اأم��ان مبملكتك املقد�سة،
كاخلارج من الظلمة اىل النور ..يكفيني يا تاج راأ�سي ،اأنك
موجود يف قلبي ،يكفيني اأين موعود اأن اأكون بجوارك ،يكفيني
اأن اراك دائما باأحلى �سفاتك يف دنياي ،اأما يف اأن األقاك يف
اليوم امل�سهود باأبهى �سورك.
َ
�سريحك ا ْأغ ُ
�سل قلبي من اأ ْد َرا َنه -خادم ًا ل �س ِعيف ًا-
�سيدي ،يف
حزين ًا ل ُم�ست�س ِل َم ًاْ ،
ر عط ِر النبوة ،واأنا على قمة
مل ا ُأ�س َّم غ َ
الح��را�� ِ�س اأن ل اأخطئ يف ح�سرتك ،واأط��ي��ل ال� ُ
�رق� َ�ب با
ْ
َ
ُ
َ
بة َج��دْ ث��ك ،ف�اأغ��زل ال��دم��و َع ،وا ْأ�سبغها بلون
ٍ
هوادة،على عت ِ
َ
النواح ،ول ي ْن ُق�سني غ ُر الح�سا�س بطيب �سفاعتك ...اأ ُّي َها
المل احلقيقي للجنة ،ا َل ْي َك اتو�سل ،فا َت ْ�س َح ْب �سفاعتك عنْي،
أوجاعي ،لقد َعلَّقْت عليك اآمايل ُكلَّ ُها ،واليك الآنَ
ا َّن َها َث َمر ُة ا ِ
األوذ واأ ْم�سي ،اأملي اأنْ ل ا ُأكون بعيد ًا عنك .فعند اأعتاب بوابتك
أح�س اأنك ت�سمعني من على بعد،
أح�س بالفزع ويف قلبي نحيب ،ا ُ
ا ُ
و�سوتي ل يبلغك ..ا�سعرك ،اأ�سمع وقع خطواتك يف كل ركن
من اركان ح�سرتك ،ما زال بي اأمل ،اأحاول اأن اب�سر ،ول اأراه..
فكل ما اأراه مائكة ب�سرية كاأمواج النور تدور حول �سريحك
ُتغ�سل النفو�س من براثينها و ُتبلل الروح بعطر الولية ،وثبات
ُ
يظل يف القلوب كي اأ�سل اىل �سعو ٍر ملمو�س بزهو الروح وحاوة
النف�س ،فاأر ّتب عطاياك يف القلب ،فاأنت معي دائما وان مل
نلتق..
ِ
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��ال
ي���ا ش��ه��رَ ال���ص���وم ت���ن���ادي���ن���ا...أي���ن اإلق���ب� ْ

اآي� ُ
��وك ط���ري���قْ
��������ات اهلل تنادينا… ل�������س���ل� ِ

ن���ح���و اجل����ن����ات ف���ت���دف���ع���ن���ا؛ ل���� َن���� ُك����ونَ ف���ري���قْ

ف����ري� ُ
وال�����ذك�����ر ع���ري���قْ
���ة م�����ذك�����و ٌر،
���ق اجل����ن� ِ
ُ

يف �����س����ورة �����س����ورى م����ذك����و ٌر ب���ال��� َّن����� ِّ��س ع��ت��ي��قْ

ل���ي���غ���ري ال���ن���ف�������س اللوامة… ول���ل���ح���قِّ ب���ري���قْ
���ذاب
اأراأي��������تَ ي���ا م�����س��ل��م اأو ت�����س��م � ْع ع���ن ���س��ر ع� ْ

جت��ن��ي��ه الأم� ُ
�������ة ا ْإن ن����ام����تْ خ���ل� َ
�������واب
��ف الأب�
ْ

���ح���� ّك����م غ��������ويٌ ف������ ّت������انٌ
��اب
ِ
ف���� َت� َ
مب�������س���ر ����س���ب� ْ

���س��ب��اب
����س���ب���اب الأم��������ة اأجناد… ي����ا خ����ر
ْ

��ر اإىل ال��ع��ل��ي��ا و ِب� َ
ال���ب���اب
�����ر ِق
ل���ن���دمي ال�������س� َ
ْ
�����ط� ْ

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

ب��� ّل���غ���ن���ا ي�����ا رب اأم����ان����ي����ن����ا؛ ل���ن���ق���ود زم������ا ْم

ر ����س���ه���ور ال����ع����ا ْم
ب��ل��غ��ن��ا ي����ا رب ب��� ّل���غ���ن���ا خ������ َ

ِل���� َن����ن����ع����م ف����ي����ه ب����ال����و�����س����ل يف خ�����ر ق����ي����ا ْم

و ِل���ن���ن���ع���م ف���ي���ه ب� ُ
��احل�������س���ن���ى يف خ����ر ����س���ي���ا ْم

���ر َم��������را ْم
و������س�����اة ال���ع���ي���د جت���م���ع���ن���ا وال���� َّن���������س� ُ
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ٌ
خ������������������������اط������������������������رة

يض��يء القلب
ن��و ٌر
ُ
القلب مراآة ت�ستقبل نور الإميان والهداية ،وامل�سدر من اهلل تعاىل،
ُ
وينعك�س على �سفحته ،وينت�سر منه اإىل �سائر اجلوارح ،في�سبط
اإيقاعها وحركتها على الطاعة واللتزام.
فرى الإن�سان وي�سمع ويتحرك بنور اهلل؛ اأي تعاف النف�س اأي اأمر
ل ير�سي اهلل تعاىل،
ول تقبل اإل على ما هو طاعة وحال ،وكلما كانت املراآة �سقيلة..
�سافية؛
كلما ا�ستقبلت تلك الأ�سعة النورانية ،وعك�ستها ب�سكل اأف�سل
واأنقى..وتاأتي الذنوب واملعا�سي لتع ّكر هذا ال�سفاء ،وتق ّلل من
اإ�سراقة النور يف القلب ..بل رمبا زادت كثافتها ،اإىل اأن تغدو
يعب عنه
حجاب ًا �سميك ًا مينع و�سول اأي �سعاع اإىل القلب ،وهذا ما ّ
ب�(الرين) كما يف قوله تعاىل( :ل ..بل ران على قلوبهم ما كانوا
يك�سبون)
ويف �سهر رم�سان فر�سة ثمينة ليعود للقلب �سفاوؤه واإ�سراقته،
وتزول عنه �سحب الذنوب والغفات ..فه ّا توبة �سادقة ،وعبادة
خمل�سة ،وت�س ّرع بن يدي اهلل تعاىل ،لكي نغ�سل بها قلوبنا ونعيد
للمراآة �سفاءها وملعانها وفطرتها ال�سليمة.
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مقاالت

وأثره في تجاوز األزمات
التعاون
ُ
عالء الشاهر

ٍ
معين أو
يعرف بإنه تآزر وتعاضد مجموعة معينة ألجل الوصول الى
هدف ّ
هو ما ّ
مجموعة أهداف والتي بتحقيقها تسود األلفة والمحبة والخير وهو يشمل جميع
تصب في خدمة وتحقيق تلك األهداف ،وهو من فضائل
الصور اإلنسانية الرائعة التي ُ
المبادرة وتقويتها
األخالق الحميدة التي يحملها اإلنسان والتي تعمل على تنمية روح ُ
لدى الفرد في المجتمع إذ ال يمكن ان يتم القيام بأغلب اإلحتياجات اليومية ألي
مجتمع ما لم يتحلى هذا المجتمع بصفة التعاون حيث إنه يعمل على ادامة التفاعل
والتواصل في العالقات المجتمعية وتقويتها وتعضيدها وفق ُأسس رصينة تجعل
مستو ٍ
ٍ
ً
عال في التنسيق
ومحبة والفة لما يشهده من
من المجتمع اكثر تماسكًا
للوصول للهدف المنشود.
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الصحيحة (للطفل) فض ً
ال عن الدعم واالحرتام والفرحة
التي ستدخل عىل قلوب الوالدين ،أو عىل صعيد العمل
فيعترب تقديم الن ُُصح واإلرشاد للزمالء أو املساعدة يف إنجاز
رِ
للقوة والتامسك اذ إن هكذا مبادرات
عملٍ ما هو بمثابة اظها ٍر
تعمل عىل توفري الوقت واجلهد وشيوع روح األخوة واخلري
و فيه إمتثال لقول اإلمام عيل (عليه السالم)« :خري الناس من
نفع الناس».

ومن اآلثار الشاهدة عىل التعاون الكثري من األحداث حيث
يتضح ذلك جلي ًا عندما أمر الرسول الكريم حممد (صىل اهلل
ٍ
مسجد يف االسالم (مسجد قباء) يف
عليه وآله) ببناء أول
املدينة املنورة فبادر النبي حممد (عليه وعىل آله أفضل الصالة
والسالم) طوع ًا بالعمل واملساعدة مع اجلميع لغرض إنجاز
البناء بالرسعة املمكنة وهو ما منح اجلميع الشعور بالقوة
واملساواة وحب عمل اخلري لآلخرين ،فكانت هذه املبادرة
خري مثال للتعرف عىل معنى التعاون وقد خاطب اهلل تعاىل
كمنهج ودستور لتحقيق الحاجة الى التعاون
املسلمني برضورة إعتامد التعاون
ٍ
األهداف العليا للرسالة املحمدية إذ قال تعاىل ((وتعاونوا
إن طبيعة اإلنسان هي الضعف وعدم القدرة عىل إنجاز
الرب والتقوى))املائدة.2/
عىل رِ ّ
الكثري من األشياء ويف هذا األمر تتجىل قدرة اخلالق (عز
وجل) بأن جعل من هذا األمر ُمدخ ً
ال إلستشعار الرمحة ومد
أهمية التعاون
يد العون لآلخرين ،فاحلياة قائمة عىل التعاون والتضامن
ُيعدّ التعاون من أهم العوامل املساعدة لتحقيق النجاح مع اآلخرين وما نشاهده يف هذه األيام من كثرة األزمات
املنشود سواء كان عىل مستوى الفرد أو املجتمع حيث انه واالبتالءات التي تصيب عموم املجتمعات تظهر رِ
بقباهلا
للرتاحم والتعاون وا ُملبادرة لتنمية روح
يمنح اإلنسان شعور ًا عالي ًا بأمهية عطاءه للغري وهو ما جيعله املبادرات التطوعية
ُ
تغري الكثري من العادات
يبذل املزيد من أجل تكامل املجتمع وضامن وصوله اىل أعىل التكامل بني الناس عىل الرغم من ّ
إن للتعاون أمهيته ُ
قي إذ ّ
الكربى يف سبيل تقدم والتقاليد والظروف إال أن النهج القويم الذي أختطه النبي
درجات ُ
الر ّ
األمم وإزدهارها فبه ضامن إلرتفاع شأهنا ،فعىل مستوى حممد (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه) وأه��ل بيته األطهار (عليهم
األمم يكون التعاون القاسم املشرتك لوحدهتا وقوهتا اذ انه السالم) يبقى له الريادة والسيادة ،وذلك وفق ًا ملا ذكره النبي
يساهم يف ُرقيها العمراين واالقتصادي والعلمي فض ً
ال عن الكريم يف حديثه (من مشى يف عون أخيه و منفعته ،فله ثواب
انه يمثل درع ًا لوقايتها و درء املطامع اخلارجية عنها ألن املجاهد يف سبيل اهلل) ،وهنا نشاهد هذا احلديث يتسق متام ًا
هذه الوحدة والقوة ا ُملتحصلة من التعاون املشرتك تكون مع ما طرحه سامحة املرجع األعىل سامحة السيد عيل احلسيني
كفيلة بردع تلك املخاطر ،أو عىل مستوى األف��راد يكون السيستاين (دام ظله ال��وارف) يف فتواه اخلاصة بالتكافل
التعاون عام ً
ال مه ًام يف تقسيم الواجبات وتذليل العقبات اإلجتامعي وربطها مع فتوى اجلهاد الكفائي بمخاطبة ذات
واذابة النرجسية لدى البعض و زيادة العطاء بشقيه الفردي ا ُمللبني لتقديم املعونة واملساعدة للفقراء لضامن زوال هذه
واجلمعي والبذل من أجل اآلخرين فض ً
ال عن تقليل اجلهد األزمة وإستشعار املؤمنني بروعة هذه املنزلة واحلرص عىل
والوقت املطلوبني إلنجاز األعامل فبالتايل يعمل عىل رفع العمل هبا وتنفيذها ،وهنا تتضح احلاجة املاسة للتعاون ومما
الطمأنينة النفسية وزيادة الروابط اإلجتامعية عىل مستوى جيعلنا نتوق إليه لضامن احلصول عىل رضا اهلل تعاىل والفوز
زمالء العمل و األصدقاء و األقرباء او حتى عىل مستوى باجلنة ومصداق ًا لقول اإلمام الصادق عليه السالم« :ما قىض
ملسلم حاجة إال ناداه اهلل :ع ّ
يل ثوابك و ال أرىض لك
العائلة ومثال ذلك هو عندما يقوم الطفل بمساعدة الوالدين مسلم
ٍ
والقيام ببعض األعامل املنزلية فإنه س ُيسهم يف تنمية الشعور بدون اجلنة».
باملسؤولية و اإلعتامد عىل النفس وتعلم القيام باألشياء
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حوارات

الطفولة البريئة
وتهديدات االستخدام
غير المبرمج لألنترنيت ()2-2
حوار :حنان الزيرجاوي
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عالم الطفولة ..حيث البراءة والصفاء ،ونقاء التخيالت ،واألحالم الرائعة ،إنه ذلك العالم الملكوتي
الموشح بالغفلة والسهولة واللعب ،وأولى محطات االنطالق الى الحياة الفسيحة.
هم فلذات األكباد ،وريحانة الحياة ،وزهور العمر ،وبلسم الجروح ،انهم كنز اإلنسانية ومستقبلها،
فعلينا أن نعمل على إعدادهم إعدادًا مناسبًا يتناسب مع حجم المسؤوليات المستقبلية التي
ستلقى على عاتقهم ،كونهم بناة المستقبل.
لذا كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور ابراهيم صفاء الصائغ اختصاص الطب النفسي ومدير مكتب
الصحة النفسية بدائرة صحة ذي قار ،فكان معه هذا الحوار:
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هناك نداءات من الكثيرين بضرورة تقليل عدد ساعات االنشغال بالنت
والذهاب لغلق الهاتف الذكي ،وترك استخدامه ولو لبعض الوقت..

�الح��ظ أن ال��م��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة التي
* ُي� َ
تستهدف فئة المراهقين يفوق عددها
المواقع الموجهة لباقي الفئات العمرية
األصغر سنًا ،لماذا؟

اذ اصبح الكثري من الناس عىل وعي تام ان النت ووسائل
التواصل االجتامعي قد جعلتهم مدمنني عىل استخدامها ويف
نفس الوقت وهم منزعجون منها.
اذ إن هناك نداءات من الكثريين برضورة تقليل عدد ساعات
االنشغال بالنت وال��ذه��اب لغلق اهلاتف الذكي ،وترك
استخدامه ولو لبعض الوقت.
اذ حيتاج االنسان اىل النظر للمجتمع من عينه اخلاصة وليس
من عني الفيس او الواتساب!.

 ان املواقع الشبكية تستهدف فئة الشباب وذلك بسببمحاستهم وانجذاهبم للتكنولوجيا ،وال نالحظ هذا الولع
لدى كبار السن ..املنشغلني بمواجهة مصاعب احلياة ،وهناك
وقت طويل وضائع لدى الشباب الذي ممكن ان يقضيه
بالتصفح ،بينام ال جيد كبار السن ذلك الوقت ،أو االهتامم * ما هي طبيعة االخطار على المراهقين
من جذبهم الى بعض االلعاب وارتيادهم
بالتكنولوجيا .

* هناك جوانب سلبية على استخدام االطفال المواقع التي ال تراعي الجانب االخالقي؟

ل��ألج��ه��زة الذكية ,كيف يمكن مواجهتها
وجعلها جوانب ايجابية لألطفال؟

 يتم ذلك من خالل تقنني الربامج ،وحتديد االوقات ،نعمعىل االبوين ان يشرتطا عىل الطفل ..ماهي الربامج التي
يتابعها؟ وحيددا له وقتا لذلك.

 يف كل دول العامل هناك خماطر وخم��اوف من استغاللاالطفال واملراهقني من خالل استغالل رغباهتم واندفاعهم
وقلة وعيهم ،فنسمع قصصا كثرية عن االبتزاز واالستغالل
اجلنيس واملادي ،وال يعي االبوان هذه اخلطورة اال بعد فوات
االوان .وعليه فإننا نحتاج لتنمية وعي االبوين قبل وعي
االبناء ،ومن ضمن هذه املخاطر هي جعل عقل املراهق
اسريا لفكرة االلعاب احلربية ،وسيدفعه ذلك لتطبيق هذه
االساليب غري املدنية ضد املجتمع.

* من أبرز ما أستجد من مشكالت العصر
ب��دخ��ول األنترنت ه��و طمس الكثير من
العادات االجتماعية كالتواصل مع االصدقاء
واألق���ارب واأله���ل ..حيث اقتصر التواصل * يتم في مواقع التواصل االجتماعي تداول
معهم عبر الشبكة العنكبوتية؟ كيف مجموعة من المخاطر التي تصيب االطفال
يمكن معالجة هذه المشكلة؟
جراء استخدامهم المفرط لألنترنت ومنها
 -هناك ثورة من داخل نفوس الناس عىل االنرتنت ،ومشاكله على سبيل المثال :
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يشمل الفيس وال��ك��روب��ات وم��ق��اط��ع ال��ف��دي��و التي
تحمل بتفاصيلها ايماءات وايحاءات بالعنف والتنمر،
فيشتبه المراهق بأن الدنيا كلها اصبحت عنيفة..

أو ً
ال /التوحد
 ه��ذا غري صحيح ،فمرض التوحد م��رض يكون معالطفل منذ نشأته ،ويظهر فوق السنتني ،واالنرتنت يسبب
زيادة شدة هذا املرض؛ اذا كان موجود اصال.
ولكن ال يسبب املرض.
التنمر
ثاني ًاّ /
 نعم ممكن جدا ان يسبب التنمر ،فالنت يشمل الفيسوالكروبات ومقاطع الفديو التي حتمل بتفاصيلها ايامءات
واحياءات بالعنف والتنمر ،فيشتبه املراهق بان الدنيا كلها
اصبحت عنيفة ،وان العنف واستغالل االخرين اصبح
* كيفية حماية اجيالنا الجديدة من خطر
اسلوب حياة يوميا عليه ان خيتربه وجيربه ويطبقه.
يرتك الطفل من دون رقابة ،ومن دون حتديد وقت معني
لالستخدام.
وهناك عدة مشاكل ستحصل للطفل ..منها:
* تعلم التمرد عىل االبوين وعىل الكادر التدرييس.
* فقدان االحساس بجامل احلياة.
* االبتعاد عن التواصل االجتامعي.
* االحساس بامللل.
* التعرض لالبتزاز وما خيلفه من صدمات نفسية.
*االطالع عىل امور قد تكون غري مالئمة للطفل ،واخرى
غريها.

ت���روج لها بعض
* تتعالى االص���وات والنصائح بمخاطر االف��ك��ار ال��ش��اذة ال��ت��ي
ّ
االنترنيت على االطفال ويتم ذكر عدد المواقع االلكترونية؟
م��ن االم����راض النفسية ال��ت��ي يسببها  -يتم ذلك من خالل الرقابة اللصيقة الستخدام الطفل
ادم��ان الطفل على االلعاب االلكترونية للنت ،ومتابعته وتوجيهه باستمرار وعدم تركه وحيد ًا
وشبكة االنترنيت؟ ..ما هو رايكم بذلك طوال الوقت ،وتعليمه مبادئ االستخدام الصحيح قبل
وم���اه���ي اغ��ل��ب ت��ل��ك االم������راض وب��م��اذا ان يستخدمه ،وحتديد موعد ووقت لالستخدام ،وحتديد
تنصحون االباء؟
املواضيع التي سيتم تصفحها بالنت ،تربية الطفل منذ
الصغر عىل الرصاحة ،وعدم الكذب وااللتزام باملبادئ
 -نعم ،ادمان استخدام النت سيكون واردا جدا عندما واالخالقيات العامة.
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حديقة الكتب
إعداد /حسين نصر

النبوة في الشرق األوسط
إشكالية انحصار
ّ

بحث موجز لطرح قديم � جديد

ٍ
تحد حقيقي للدين
ّإن بيان أهمية معالجة إشكالية (انحصار النبوة في الشرق األوسط) فهي

اإلبراهيمي بتمثالته الواقعية والتاريخية (اليهودية والمسيحية واإلسالم) التي ال يقوم بها
واليخضر لها عود دون النبوة ،واإلشكالية انما تتمركز وتستهدف هذا العمود.
عمود
ّ

وتفيد النصوص الدينية القرآنية بالذات
ان اهلل تعاىل بعث لكل أمة من األمم
نبي ًا أو رس��و ً
ال لريشدهم وهيدهيم اىل
الدين احل��ق ،وه��ذا طبع ًا يشمل كل
األمم عىل وجه الكرة األرضية ،وهو
معطى يتحدى املضمون السالف الذي
توصله النصوص الدينية ويصطدم معه
بشكل جيل ،أن التاريخ واالنرتبولوجيا
(املنطقة اجلغرافية) ختلو من اإلشارة إىل
أي نبي خارج منطقة الرشق األوسط،
ومن الناحية القرآنية أيضا تعد كل من
اليهودية واملسيحية واإلس��الم امتداد ًا
تكاملي ًا لدين واحد ،دين ابراهيم الذي
ظهر يف الرشق (العراق حتديد ًا) وتكمل
املسيحية واليهودية ويكمل اإلسالم
ما قبله ،عندها السياق املنطقي يقتيض
أن ي��ك��ون ال���رشق م��وض��ع� ًا إلرس��ال
الرسل وي��أخ��ذوا حمل اهتامم القرآن
الكريم ،كام تلك البقعة حوت أسبق
احلضارات وأكثرها تقدم ًا منها ،وملاذا
مل يرد يف القرآن إال األنبياء الذين بعثوا
يف منطقة ال��رشق األوس��ط ،والتاريخ
واالنرتبولوجيا وبدراسة مايض البرشية
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ال يشتمل كالمها عىل اي ذكر لألنبياء
خارج تلك البقعة.
يتحدّ ث املؤلف (السيد عيل احلسيني)
يف مقدمة الكتاب ان األنبياء املذكورين
يف القرآن مل يتجاوزوا الرشق األوسط،
ففي جزيرة العرب ُبعث (هود ،صالح،
إسامعيل ،شعيب ،حممد) ،وك��ان يف
العراق( :آدم ،نوح ،ادريس ،إبراهيم،
يونس ،ذو الكفل) ،ويف بالد الشام:
(ل���وط ،إس��ح��اق ،ي��ع��ق��وب ،أي��وب،
داود ،إلياس ،اليسع ،زكريا ،حييى،
عيسى) ،ويف م��رص ك���ان( :ي��وس��ف،
موسى ،ه��ارون) (ع��ىل نبينا وعليهم
الصالة والسالم)( ،طبع ًا عىل خالف يف
حتديد أماكن بعضهم) ،وعىل إثر ذلك
ومن متحور األنبياء واألديان الساموية
اإلبراهيمية يف ق��ارة واح��دة وضمن
منطقة حم��دّ دة فيها (ال��رشق االوس��ط)
تتبلور العديد من االسئلة بينها :ماذا
عن سائر األمم األخرى الذين يعيشون
خارج الرشق األوسط عىل سطح هذه
املعمورة؟
هنا يتساءل الكاتب :مل��اذا نزلت كل

األديان الساموية يف الرشق األوسط ومل
نسمع بنبي يف باقي مناطق العامل مثل
الصني واهلند وأفريقيا واالمريكيتني؟
ويثري أسئلة إشكالية ،منها :ملاذ مل ُيبعث
األنبياء خارج الرشق األوسط ..إذ ًا ال
وجود للنبوة خارج أس��واره ومل يظهر
نبي يف شعوهبا ،نعم ظهر يف الصني
(احلكيم) كبديل للنبي ،فقد ظهر يف
أورب���ا الفالسفة العظامء ،م��ن أمثال
أرسطو وافالطون وسقراط وغريهم
كثريون ومل يظهر يف أوربا كذلك نبي!،
وعن قصد أمهلنا ما جاء يف هذه اإلثارة
من ان بعض تلك األقوام ولغاهتا مل يرد
فيها حتى مفردة (دي��ن) ،ويمكن عرب
مراجعة يف علم األديان لرتى سطحية
ه��ذا الطرح اب��ت��دا ًء من اللغة األكدية
واآلرامية واليونانية والصينية وصو ً
ال
إىل اللغات األوروبية كل تلك اللغات
تعرف تلك الكلمة وهلا عندها معنى.
ع��رض السيد ع��يل احلسيني مؤلف
الكتاب يف الفصل األول ،التساؤل:
مل��اذا مل يبعث اهلل أنبياء خ��ارج الرشق
األوسط؟ ،فقد انطلقت اإلشكالية من

قضية عدها مس ّلمة وهي ليست كذلك
مفادها ال وجود ألنبياء يف غري الرشق
االوسط ،وهل ذكر التاريخ شيئ ًا عن
األنبياء السابقني ،ب��د ً
ال من صياغته
السابقة :وملاذا اليوجد أنبياء؟
ومن مجيل ما قيل أن «عدم االجياد ال
يدل عىل عدم وجود» وهذه املالحظة
حتول اإلشكالية إىل سؤال ،ومع هذا
ّ
التصحيح فجوابه يف النقاط التالية:
أديان شفهية وتاريخ غري مكتوب ،مبين ًا
أن أقدم تاريخ الكتشاف التدوين يعود
للسومريني يف حضارة وادي الرافدين
اخ��رتاع الكتابة
ويعد علامء التاريخ
َ
هو يفصل بني عصور ما قبل التاريخ
والعصور التارخيية التي ظهرت فيها
احلضارات اإلنسانية الكربى.
ثاني ًا :نور احلكمة من مشكاة النبوة:
تركن طائفة ال ب��أس هبا من العلامء
إىل نبوة شخصيات خ��ارج ال��رشق
األوسط مل تعتد البرشية عىل وصفها
بغري احلكمة أعني فالسفة اليونان
من أمثال سقراط وافالطون وارسطو
جر ًا.
ّ
وهلم ّ

وذكر يف الفصل الثاين ،ملاذا مل يذكر
القرآن األنبياء خارج الرشق األوسط،
خلو
ك��ام اف��رتض��ت اإلشكالية ع��ن ّ
سائر بقع األرض وشعوهبا من تاريخ
م��دون ومكتوب لرسلها ،كيف اذن
يسوغ للقرآن ان يرسد ويذكر تلك
ّ
االم��م والشعوب برسلها وانبيائها
الذين ال تعرف عنه تلك االمم شيئ ًا
أص�� ً
ال ،أال يكون ه��ذا مدعاة لرمي
القرآن باالختالق والكذب من قبل
تلك الشعوب ،موضح ًا أن نتيجة
ذلك كله ،ان بعث األنبياء يف مكان
حم��دد غ��ري ع��ائ��ق م��ن ب��ل��وغ دعوهتم
لسائر األمم ،مبين ًا يف الفصل الثالث
أن الدين صدفة جغرافية وارث ثقايف
من الناحية الدينية ،فإن الدين صدفة
جغرافية وارث ثقايف كام قالوا يرثه
الطفل من ابويه ويكرب عليه والواقع
يشهد بتأثر الفرد بدين حميطه اجلغرايف
والبيئي ،فاملولود يف الرشق مسلم ويف
أوروب��ا مسيحي واالرسائييل هيودي
ويف الصني كونفوشيويس ويف اهلند
هندويس واليابان بوذي وهي إشكالية

قديمة وسبب تأثري العقل اجلمعي
والبيئي عىل الفرد بوصفها عام ً
ال مه ًام
وقوي ًا يف ّ
تشكل قناعاته.
خ��الص��ة اإلش��ك��ال��ي��ة بعد التعديل
واملغالطة يف املنطق ،أن أحقاب ًا تارخيية
ت��دون ،رب��ام لعدم اعتامد التدوين
مل
ّ
آنذاك؛ كام هو احلال لألديان القديمة
الغالب عليها سمة الشفاهية ،فقد
نص القرآن الكريم رصاحة عىل أنه مل
يذكر كل األنبياء بل طوى من ال ُيدرى
عنهم شيئ ًا ،عىل سبيل اجلزم وهذا إذا
غضضنا النظر عن الكتاب الكريم
مل يعد بغرض إيراد التاريخ واألسامء
بقدر ما هو يذكر الوقائع واألحداث
والشخصيات هبدف العربة واهلداية،
وال ينكر تأثري البيئة واملجتمع عىل
ثقافة اإلنسان عموم ًا ودينه األول
ال��ذي وجد أهله وحميطه عليه مما ال
دور له فيه وال اختيار.
اجلدير بالذكر أن الكتاب موجود يف
املكتبات وه��و من إص���دارات شعبة
البحوث والدراسات يف قسم الشؤون
الدينية التابع للعتبة احلسينية املقدسة.
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مقاالت

ثقافة ترشيد االستهالك
يف احلقيقة ان سياسة الرتشيد الذي هو يف ابسط تعاريفه(استخدام
ٍ
تقنيات
املوارد املتاحة بالشكل األمثل ،من خالل االعتامد عىل
وإجراءات حمدّ ٍ
ٍ
دة دون إحلاق األذى بإنتاجية األفراد وراحتهم،
حيث ّ
إن الرتشيد يف استهالك ه��ذه امل���وارد ال يعني منع
ٍ
ٍ
عالية للحدّ من هدرها،
بكفاءة
استخدامها ،بل استخدامها
وهي ثقافة تتعلق باملستوى احلضاري للبلد وتعكس درجة
ّ
حترض مواطنيه ومتدّ هنم قبل ان تكون امرا او توجيها حكوميا يف
االزمات ،فال عالقة للرتشيد مع االزمات بل هو مطلب يومي
وحضاري ّ
بغض النظر عن وجود ازمة ام ال  ،وهذه الثقافة
تنبع يف االساس من االحساس العايل والصادق بثقافة املواطنة
الصاحلة واالحتكام اىل مبدأ عدم التبذير وكثرة االرساف ووضع
االمور يف نصاهبا الصحيح ،فاملوارد املائية والطاقة الكهربائية
الوطنية حق عام للجميع وليست حسابا جمانيا مفتوحا ألي
احد كان وبدون حسيب او رقيب وقد يكون سوء استخدامهام
مؤثرا عىل حقوق االخرين فيها وقد حيرم االستهالك العشوائي
يف استخدامها  ،املواطنني االخرين من استحقاقاهتم التي كفلها
هلم الدستور والعرف وآليات العقد االجتامعي ،واليندرج
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عبا�س ال�سباغ

التخبط العشوائي يف استخدامها حتت يافطة احلريات الشخصية
حسب مبدأ (بكيفي) ،بل يندرج حتت عنوان ال اخالقي يكمن
يف التعدي عىل االخرين ومصادرة حقوقهم والتي تستوجب
تفعيل عقوبات رادعة ضدهم ،فاملياه هي اعظم نعمة وهبها اهلل
واليفرط هبا او ييسء
لإلنسان الذي بدوره جيب ان حيافظ عليها
ّ
استهالكها  ،ومن جهة اخرى ان االستهالك غري املسؤول هلذه
الثروة هو ليس حرية شخصية بقدر ماهي تضامنية او تكافلية
بني اجلميع  ،والبد من تفعيل ضوابط قانونية واخالقية وحتى
عرفية حتدد اخلطوط البيانية هلذا االستهالك كي يصب يف الدرجة
االساس يف الصالح العام ومصلحة املواطن ايضا .
واالم��ر ذاته ينطبق عىل ملف الكهرباء وكال امللفني يدخالن
حالة االنذار مع حلول فصل الصيف رغم ان املعنيني يف كال
امللفني يؤكدون ويف فصل الربيع ان فصل الصيف القادم سيكون
«االفضل» قياسا اىل فصول الصيف السابقة له وعند احتدام قيظ
الصيف يكون املواطن البسيط امام االمر املأساوي الواقع اذ
تتكرر معاناته السابقة كأي فصل صيف وتعاد ذات املشكلة
من نقص وتردي يف جتهيز الطاقة الكهربائية الوطنية واستمرار

معاناته مع جشع اصحاب املولدات االهلية وهي معاناة
صارت شبحا يالحق املواطن كل صيف ناهيك عن الشحة
الواضحة يف جتهيز املياه الصاحلة للرشب .
ال��دع��وة اىل ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية الوطنية
واستهالك املاء الصالح للرشب التعد نوعا من الرتف الفكري
او «التفلسف» برأس املواطن او ماشابه ذلك  ،فملف الكهرباء
� مثال� يف بلدنا ابتلع موازنات بأكملها دون حتقيق نتيجة
ملموسة تتناسب مع املليارات املهدورة  ،ومع هذا ماتزال
وزارة الكهرباء حتبو رغم اجلهود احلثيثة واألم��وال الفلكية
التي ختصص هلا ،وألسباب عديدة يعود بعضها للوزارة نفسها
واالليات البريوقراطية وحاالت الفساد املسترشية فيها كأي
مفصل حكومي ،والبعض االخر يعود بعضها للمواطن نفسه
من حيث سوء استخدام الطاقة الكهربائية وتبذيره املستمر
هلا ويتجىل ذلك يف عدة امور يكمن بعضها يف سايكلوجية
«املحرومية» التي تنتاب البعض وعقدة «التعويض» باستخدام
غري م��دروس وعبثي للطاقة الكهربائية وهدر غري مربر هلا
فضال عن عدم دفع االستحقاقات املرتاكمة يف ذمة املواطن من
حقوق.

فحسن الرتشيد يدخل يف صلب وجوهر املواطنة الفعالة
( )Active citizenshipباستشعار منظومة احلقوق
والواجبات املرتتبة عىل املواطن وضمن آليات العقد االجتامعي
 ،والرتشيد يوضح بجالء مدى حرص املواطن عىل املال العام
ورضورة إدراكه املسؤوليات التارخيية امللقاة عىل عاتقه وأمهية
تثقيف املواطنني برضورة ترشيد الطاقة الكهربائية بشكل عام
والتذكري بان وزارات الطاقة والكهرباء يف دول العامل السيام
املتقدمة منها هي ليست مجعيات خريية بل هي مؤسسات ّ
تركز
بشكل مستمر عىل ترشيد استهالك الكهرباء وهو ما أسهم
بحصول فائض من اإلنتاج لدى بعض تلك الدول يكون قابال
للتصدير مقابل مردود مايل كبري من العملة الصعبة يساهم يف
رفد املوازنات العامة ويدعم مناسيب الرفاه يف الدخل القومي
لعموم املواطنني .
ثقافة ترشيد االستهالك للكهرباء الوطنية وامل��اء الصالح
ّ
يتحىل هبا املواطن
للرشب من اهم الثقافات التي جيب ان
العراقي الذي يطمح اىل ان يعيش يف دولة مدنية وعرصية
مرفهة وهذه الثقافة هي من صلب مبادئ اقامة هذه الدولة
واستمرارية نجاحها وسمعتها داخل االرسة الدولية .
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شهداؤنا

الشهيد البطل (أمريكا أشنف عاتي المحمداوي)
ُ
الشيخ المؤمن أمريكا ابن االشنف
حيدر عاشور
ٌ
َ
عبرة ،وتنفعل حزنًا ال تجد أمامك شـــيئًا سوى الورق تفرغ عليه آالمك وشجنك العميق .فـقصة
تخنقك
أن
ْ

ٌ
مالمحه
رجل نحيف ،شـــاحب ،وهادئ ورزيـــن..
( أمريـــكا النوفلي) ترغمـــك على الكتابة والبـــكاء معًا.
ُ
ِ
اصالته .كان اســـمه ما يميزه بين رجال بيت االشـــنف من عشـــيرة أبو العيطة ،أهالي
الســـومرية عنوان
اســـمه فهو انسان طيب
ميســـان قبيلة «البو محمد» في أهوار العمارة .لم يترك له الزمن حظًا يشـــبه
ُ

ومســـالم وملتزم بعقيدته ودينه .وكانـــت الخطوط العميقة في وجهه ،وشـــعره االبيض ،تدل على أن
عمره قد تجاوز الســـبعين عامًا ،غير أن جســـمه كان قويًا كجسم رجل شـــاب ،يحارب اليأس ويبتعد عن
معاصي اهلل متمسكًا بطريق الوالية العلوية ،المهدوية ،كمؤذن وخادم في حسينية العزيز في ميسان.
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وح��ني أطلق اإلم��ام السيستاين (دام ظله) فتوى اجلهاد
الكفائي ،انقلب عامله كله رأس ًا عىل عقب ،وكان يف عينيه
محاس يمتنع عىل الوصف ،وغرية جنوبية ّ
قل نظريها .كان
يشجع عىل اجلهاد بشجاعة ينجذب اليها اآلخ��رون برضا
ّ
واطمئنان ،وينزع برقع الرياء عن وجه املجتمع بوضع احلقائق
بحكمة ودراية ال سبيل اىل انكارمها .ومسألة الفتوى اجلهادية
ال حتتمل عنده جدال أو نقاش ًا ،فهي فتوى منزهة عن اخلطأ.
أنه كان الفتا للنظر ،وهائال بسبب ال حمدودية اندفاعه نحو
تلبية نداء اجلهاد اذ انتهج طريقا للشهادة .فقد ُب ّرش بالشهادة
إبان شبابه من قبل رجل قادر برؤيا روحية عىل قراءة املستقبل،
يسببها ..قوي جد ًا هو التنبؤ الذي يربطك
والطبيعة الذي قد ّ
بالشهادةُ .دهش حني مل ُيستشهد يف االنتفاضة الشعبانية..
فقال البنه سامل« :هذا العراف اخطأ بواحدة وأصاب بالثانية
ألنني تزوجت أمك ومل ُأرزق بالشهادة» .أي يشء غري مرئي
تكهن عراف عاجل .ولكن
للنواظر البرشية ،قد يالحظه ّ
أنار أول خيط من النبوءة ،حني ترك االرض واالهل وراحة
املنزل مهاجر ًا للدفاع عن العرض واالرض واملقدسات وعن
االنسانية بشيبته البيضاء ،ففي كل معركة خيوضها كان يعتقد
بأن حياته قد أرشفت عىل هنايتها والشهادة ستكون حليفه .فلم
يعد يرى شيئ ًا غري الشهادة وال تنتظر عيناه غريها .وكان قدوته
سيد الشهداء (عليه السالم) فلم تفارق يداه تربته املقدسة
فهي مالذه للحفظ يف الدنيا والشفاعة يف االخرة .والعجيب
يف شخصية (أمريكا) انه ال هياب امل��وت ،وحني يقبل عىل
(داعش) يزجمر فيثري بصوته عزيمة املجاهدين ،ومن ينظر اليه
وهو يقاتل جيد وجهه ترتسم عليه عالمات الرسور اهلادئة
رغم زئريه كاألسد ،وكان االبطال يبتسمون مه ّللني بالصوت
كمن حيرضون احتفائية والدات االئمة املعصومني يف ليايل
شعبان املباركة .وكان ل�(أمريكا) روح الشجاعة الرقيقة ،فهو
مغوار بني املقاتلني وشديد عىل التكفريين(الدواعش) اال أنه
مستعد الن ُحيني رأسه متواضعا ،وان يصبح كأخ او ابن او
أب عند جمالسة الشباب .وذات معركة تركوه اسنادا هلم يف
اخللفيات ،كان مطيعا ألوامر قادة احلشد الشعبي ولكن كانت
تتغري مالمح وجه غضبا اذا تركوه خلفهم وهم يقاتلون .وبني
هجوم ،وهجوم ،وانفجار وآخر كان يتصل باملتقدم مدمدما
ومزجمر ًا وقد عصف به اهتياج غريب يف ارصاره عىل املشاركة
يف صد هجوم جمرمي (داع��ش) االره���ايب ..رصخ بلكنته
اجلنوبية االهوارية قائ ً
ال لقائده عرب جهاز املوبايل( :عمي

احنه نريد نروح لألمام شنو انتم حاطينه باخللفيات ..عمي
احنه جايني ناكل ونرشب لو نحارب فهمونا) ،ما أن انتهى
رِ
رِ
حوله املجاهدون مرددين
قائده حتى هزج من
من حديثه مع
(كحل اهلل عيونك أمريكه) .كان يكرر وبال توقف رضورة
ّ
ارشاكه يف أي قتال ضد (داعش) ،كأنه يرى الشهادة يف هذه
لكن وجوده يف املعارك يو ّفر للمقاتلني
املعركة وجه ًا لوجهّ ،
سهولة املواجهة واملجاهبة ضد خصم وح��ش .فكلام محت
املعركة ك��ان صوته اهل��ادر يسمعه كل من يشاركه القتال
):هاالوالد ها..عليهم بعد أبوي وأمي عليهم اغديلكم فدوة)
هبذه الكلامت (العامرجية) كان يشحذ اهلمم حتى حتقيق النرص
وحترير االهايل من سطوة الوحش الداعيش من جرف الصخر
وثم تنظيف صالح الدين وتكريت بضواحيها وقراها .كل
يشء كان حمسوبا عند اهلل رغم أمريكا مل ينس النبوءة بالشهادة،
فهدوء النفس املطمئنة ،كان اهلدوء الذي يسبق العاصفة!.
فمنذ الساعات ا ُالول لصباح  ،2015 /3 / 21حلظة امتزج
الضجيج بالصمت الذي حييط بجبال محرين ،قتال يف ذروته،
وأفكار(أمريكا) تتشابك فيام بينها ،كأنه يشعل شموع ًا أمام
نبوءة موته التي كان ينتظرها منذ أن سمعها من العراف.
اليوم تتقافز يف رأسه صدى اصوات طاملا طفا رصاخها عىل
قلبه فعاد اىل أغوار روحه فيفتخر إن ساعته ازفت وعليه أن
رِ
رِ
خياله .ارتفعت
ملكوت
يستعدّ  ،فالنداء البعيد الزال يرتدد يف
الشمس يف االفق ،فأخذت سخونة اجلبال تتصاعد اىل االعىل.
دامهته رغبة عارمة يف البكاء وهو يتفحص منابع النرص يف
روحه وروح املجاهدين ،وبكل ما ختتزنه النفس من قلق
ورهبة وخوف انبثق مع تباشري الصباح من كل مكان .فحركة
املقاتلني اصبحت مثل اشباح تطلق زفري ًا من النار .وصوت
يوجه جنوده بحكمة وهو يرصخ  :يا
(أمريكا) كان بمثابة قائد ّ
ابطال ال تطلق النار اال ان ترى عدوك مرأى البرص .كان كمن
ينزف حل ًام من اجل حتقيق نبوءته وهذا شأنه يف كل معركة.
كانت أعداد الدواعش تزداد وهو جياهد عىل حتجيم قوهتم ،مل
يبق بينه وبني التكفرييني ا ّ
ال ساتر يكشف عن صدره ورأسه.
وهو جيندل ما يمكن جندلته من الدواعش حتى متايل جسده
النحيف يمين ًا ويسار ًا ،بعد ان عانق الرصاص جبهته وصدره.
انتبهوا اليه وهو مبتسم جيلس عىل ركبتيه فوق ساتر الصد،
وكأنه حي يرزق.
*السالم عليك اهيا الشيخ املؤمن (أخو باشا املحمداوي
أمريكا النوفيل)
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أسرة ومجتمع

االستشارية :زهراء عبد الرسول التميمي

ّ
تخطي األزمات»
النفسية «فن
الصحة
ّ
تعرف األزمة ّ
يمر بها الفرد أو الجماعة او المجتمع نتيجة
بأنها موقف أو مرحلة ّ
لحدوث مشكلة معينة من عدة جوانب ،أو عجز مستمر عن اشباع حاجات
معينة ،مما يؤدي الى عدم قدرة المتعرضين لها على أداء وظائفهم ،ويسفر
عن ذلك حدوث حالة من فقدان التوازن مما يتطلب جهودًا كثيفة لمواجهتها
ّ
ألن تركها أو ّ
سيولد مشكالت عديدة تهدد كيان واستقرار
حلها بأسلوب خاطئ
الفئات الفردية والمجتمعية.
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وتعد األزمات النفسية عبارة عن ضغوط وأحداث
ومواقف نفسية داخلية تؤثر عىل احلالة النفسية للفرد
وتتمثل يف خمتلف الصعوبات التي تواجهه مما حتد من
أساليبه وقدراته التقليدية ملواجهة موقف األزمة او
التوافق وبالتايل تعيقه من انجاز أهدافه وحتدث خل ً
ال
يف توازنه النفيس واالجتامعي.
يمر به العامل اليوم من مشكلة فريوس كورونا
إن ما ّ
الوبائية جعلت األف��راد واملجتمعات  -املتقدمة
والنامية  -تعاين صحي ًا ونفسي ًا يف الوقت ذاته.
خيتلف األفراد يف مدى مواجهتهم لألزمات النفسية
أو توافقهم معها ،وذل��ك حسب ق��وة الشخصية
وال��ص��الب��ة النفسية وم��دى ادراك��ه��م للمواقف
املختلفة ،ويمكن تقييم توافق الفرد او املجتمع اىل
نوعني:
األول :إجيايب:
يتصف بالسواء ويظهر يف ص��ورة حلول اجيابية
وفعالة يف مواجهة املوقف ،بل قد يتميز البعض يف
ّ
ان يكون نموذج ًا يف االجيابية واحلث عىل التصدي
لألزمة وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي لألفراد
الواقعني حتت الضغط النفيس لألزمة.
الثاين :سلبي
قد يكون توافق األفراد غري سوي يتضح يف صورة
مظاهر سلبية تؤثر يف حالتهم الراهنة فتظهر اعراض
االضطراب والتوتر والقلق واالنسحاب مما تؤثر
سلب ًا عىل الصحة اجلسمية والنفسية كام أهنا تنذر
بفشل هؤالء األفراد يف مواجهة األزمات املستقبلية
وحتوالهتا غري املتوقعة .فبعض األفراد ينهارون عند
تعرضهم ألزمة نفسية ما (فردية كانت او جمتمعية)
وقد يتقوقعون عىل ذواهتم.
فض ً
ال عن املساندة الرسمية او املجتمعية بمختلف
مظاهرها ،يقع ال��دور األك��رب عىل الفرد ذات��ه يف
التصدي لألزمة ،فمن مقومات الصحة النفسية

السليمة ان يظهر الفرد توافقه مع البيئة املحيطة
بمختلف ظروفها ،فتقوية جهاز املناعة النفسية لدى
الفرد حيتاج إىل االفادة من خرباته السابقة .فاخلربات
النفسية التي يكتسبها اإلنسان عرب مراحل حياته هلا
دورها الكبري يف تقوية مناعته يف مواجهة مثل هذه
األزم��ات ،فكلام تعددت خ��ربات الفرد وقراءاته
كلام كان ق��ادر ًا عىل حتليل كل موقف أو اخلروج
منه بدروس يستفيد منها يف حياته القادمة ،والتأقلم
بفاعلية ورسعة مع عنارص األزمة.
وم��ن امل��ع��روف ان املجتمع العراقي وع��ىل مدار
السنوات السابقة قد تعرض ملختلف األزمات من
خمتلف النواحي النفسية والسياسية واالجتامعية
واالقتصادية والصحية ..التي من املمكن وصفها
بالقاسية والقاهرة ،فليس من اجلديد عىل العراقيني
هذه األزمة الوبائية ..فقد مر العراق يف وباء الطاعون
ووباء الكولريا .وقد أظهر الشعب العراقي مدى
صالبته ملواجهة كل تلك املواقف والتوافق معها،
ومع ذلك تظل القدرات الذاتية لدى بعض األفراد
أضعف من مقاومة األزمات التي متر عليهم وليست
كافية بمفردها ملواجهة تلك االزمات احلياتية لذا
يلجأ الفرد أحيان ًا إىل آخرين يستطيع من خالهلم أن
يواجه مشاكله ،وحتقيق حاجته يف الشعور باألمن
النفيس .من هنا تربز أمهية ورضورة تقديم آليات
الدعم النفيس واملجتمعي للتغلب عىل هذه األزمة
الفريوسية والتغلب عىل آثارها النفسية.
وجتدر اإلشارة اىل ان مركز االرشاد األرسي التابع
للعتبة احلسينية املقدسة ،يساهم يف ذلك من خالل
التوجيه واالرش��اد النفيس –االلكرتوين -ملختلف
الفئات؛ لتخطي أزمة فريوس كورونا لتحقيق اكرب
قدر من الصحة النفسية وذل��ك بطبع املنشورات
اهلادفة وتوزيعها والنرش الدائم والداعم لصحة الفرد
النفسية عىل مواقع التواصل االجتامعي.
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طبيبك انا

النكاف ..مرض يختفي ويعود..

المرض الذي يصيب األطفال بنسب كبيرة
إعداد /قاسم عبد الهادي

النكاف مرض مفقود وغير موجود في العراق ولكن في السنين االخيرة ظهرت حاالت كثيرة لإلصابة
به والظاهر للعيان ان السبب الرئيس هو االختالط بالمسافرين القادمين من الخارج والذيين قد يكونوا
سببا النتقاله ...ولمعرفة الكثير عن النكاف اوضح الدكتور عدنان هاشم محمد علي اختصاص انف واذن
وحنجرة في مدينة االمام الحسين «عليه السالم» الطبية ما يلي:
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أسباب واعراض املرض
املرض سببه فايروس يصيب الغدد اللعابية املنترشة
حتت الفك االسفل وحتت اللسان ويظهر بعد
دخول الفايروس للجسم ،وفرتة احلضانة ترتاوح
من اسبوعني اىل ثالثة اسابيع بعدها تبدأ اعراض
امل��رض بأمل يصاحبه محى واعياء وتقيؤ وبعض
االحيان املعدة تتأثر ،وتستمر فرتة االعراض من
ثالثة ايام اىل اسبوعني ،قد تصاب غدة واحدة او
اكثر من غدة ،وأي شخص نشك لديه اعراض
مرض النكاف يتم عزله وعدم التامس معه وتقبيله
ولبس الكاممة للمريض ،وكذلك عزل ادوات��ه
للحد من انتشار املرض.
طرائق العالج
يكون العالج بإعطاء املريض مضادات للحمى
واالالم وجتنب االك���الت احلامضية ويعتمد
املريض عىل احلليب والبيض املسلوق والسوائل
الدافئة ،املرض بحد ذاته ليس خطريا لكن حيمل
مضاعفات خطرية وبالتايل جيب ان يأخذ املصاب
اجازة ملنع انتقال العدوى لألخرين.
مضاعفات النكاف
احد مضاعفات املرض هي اصابة خاليا الدماغ
او التهاب السحايا وق��د تظهر وق��ت االصابة
باملرض ،ويف هذه احلالة يكون صداع قوي واحيانا
تقيؤ او غثيان عىل اثرها يدخل املريض املستشفى
كي يكون حتت العناية الطبية ،احد املضاعفات
االخ���رى مل��رض ال��ن��ك��اف ه��و ت���ورم االع��ض��اء
التناسلية وخصوص ًا عند الذكور ويكون مصحوبا
بأمل ،اما يف االناث فقد حيدث التهاب املبايض،

ومن املضاعفات االخ��رى التهاب البنكرياس،
واعراض اخرى قد تصيب االذن.
هل النكاف ٍ
معد؟
النكاف مرض جد ًا ُمعد حتى قبل ظهور اعراضه
ويكون انتقال املرض عن طريق اللعاب وكذلك
عن طريق استخدام االواين او العطاس ،فعند
ظهور االعراض نقوم بعزل املريض وادواته كي
ال يكون سببا للعدوى وانتقال املرض لألشخاص
ال��ب��اق��ني ،وبالنسبة للموظفني وال��ط��الب يتم
اعطاؤهم اجازة اجبارية ترتاوح من عرشة ايام اىل
اسبوعني ألن هذا املرض يكون ُمعديا ،واملرض
يصيب االطفال وكبار السن ويصيب الرجال
والنساء ولكن عادة يصيب االطفال بكثرة بحكم
تعاملهم واختالطهم وتناقل االدوات فيام بينهم.
هل بإمكان املرض ان يصيب الشخص ألكثر من
مرة ؟
من املفرتض ان يصاب املريض ملرة واحدة وتكون
لديه مناعة طول العمر ولكن هناك بعض احلاالت
حتدث عندهم اصابة ثانية باملرض وايض ًا هناك
اصابات لبعض االشخاص الذين تم اخذهم
اللقاح وه��ذا قد يكون بسبب املناعة الضعيفة
فعال وجيعله
للشخص او ان اللقاح يكون غري ّ
عرض لإلصابة ،يف الثالث او االربع سنوات
ُم ّ
السابقة زادت االصابة باملرض اكثر من سابقاهتا
بسبب قلة اللقاحات الدولية وزيادة االشخاص
االج��ان��ب الوافدين اىل ال��ع��راق وخصوص ًا يف
ال��زي��ارات املليونية والذين قد يكونوا حاملني
للفايروس.
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الواحة

من التراث
يكون
يقول المثل اإليطالي( :المترجم خائن) ،فيما يقول الجاحظ عن الترجمة« :البد للترجمان من أن
َ
بيانه في نفس الترجمة ،في وزن علمه في نفس المعرفة ،وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة
المنقولة والمنقول إليها ،حتى يكون فيهما سواء وغاية».

األسلوب
المستغلق في الكتابة
فعلت وسائل التواصل االجتامعي فع ً
مدوي ًا ،عندما جعلت
ال ّ
من أناس عاديني مفروغني من الثقافة أو ما يطلق عليهم ب�
(طفي ّ
يل الثقافة) ،إىل ك ّتاب وأدباء بنظر آخرين متقاربني معهم
(الطيور عىل أشكاهلا تقع) ،ح ّتى وصل األمر إىل أن ملئت
الصفحات بموضوعات نقدية وقصائد ليست ذات قيمة،
وعكف ك ّتاهبا عىل استخدام العبارات الرنانة أو ما يعرف
بالكتابة اإلنبهارية ،لكي يظهروا أمام الناس ّأهنم مثقفون
وأدباء حقيقيون ،بينام األدب ليس هذا أبد ًا ،وكام يرى أحد
الك ّتاب ّ
أن مثل هؤالء يسعون جلعل مياه كتاباهتم راكدة
لتظهر للرائي أهنا عميقة!.

مطبخ العائلة

 10مقابل 10

ُيقال ان ملك ًا أمر برتبية ( )10كالب وحشية لكي يرمي هلا
كل وزير خيطئ فتنهشه وتأكله بش�راهة ،يف إحد األيام قام أحد
الوزراء بإعطاء رأي خاطئ مل يعجب امللك ،فأمر برميه للكالب
فقال له الوزير انا خدمتك لعرش سنوات وتعمل يب هكذا!!
امهلني ( )10أيام قبل تنفيذ هذا احلكم ،فقال له امللك لك ذلك،
فذهب الوزير اىل حارس الكالب وقال له أريد ان أخدم الكالب
فقط ملدة ( )10أيام فقال له احلارس وماذا تستفيد ،فقال له الوزير
سوف أخربك باألمر الحق ًا فقال له احلارس لك ذلك فقام الوزير
باالعتناء بالكالب واطعامها وتغسيلها وتوفري مجيع سبل الراحة
وزج به يف
هلا ،وبعد مرور ( )10أيام جاء تنفيذ احلكم بالوزير ّ
السجن مع الكالب وامللك ينظر إليه واحلاشية فاستغرب امللك
مما رآه وهو ّ
أن الكالب جاءت تنبح حتت قدميه فقال له امللك
ماذا فعلت للكالب فقال له الوزير خدمت هذه الكالب ()10
أيام فلم تنس الكالب هذه اخلدمة وأنت خدمتك ( )10سنوات
فنسيت كل ذلك ،طأطأ امللك رأسه وأمر بالعفو عنه.

وعىل الرغم من أن املطبخ الضيق يكون أزمة للمرأة باملنزل ،إال أنه هناك العديد من األفكار احلديثة التي قد تساعد عىل ترتيب هذه النوعية
من املطابخ ،حيث يمكن اختيار مطبخ خشبي بسيط وغري ضخم عىل الطراز احلديث املعروف بصغر حجمه ،وكذلك احريص عىل عدم
وضع املطبخ بشكل دائري يف كل احلوائط ،بل اكتفي بحائط واحد فقط للمطبخ ووضع القطعة العلوية و السفلية به كي تستغيل بقية
احلوائط .ويمكن تطبيق فكرة األرفف عىل إحدى احلوائط ووضع االوانى واملالعق عليها ،لتمنح مطبخك ً
مميزا وكذلك جتنبك
شكال ً
زمحة املطبخ ،مع االبتعاد عن استخدام األدوات كبرية احلجم مثل سالت القاممة أو املكان اخلاص بتخزين اخلضار ،مع اختيار أدوات
بسيطة غري كبرية احلجم.
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مفهوم آخر للديمقراطية
يقول الكاتب وامل��ؤرخ (روب��رت ميكيل) يف كتابه
(األحزاب السياسية) :إن الديمقراطية التمثيلية تنطوي
عىل قصور يتمثل يف أن اجلامهري بحاجة دائ ًام إىل زعامء
قادرين عىل تعبئتها ،وهذا ال يكون إال من خالل هيئة
حاكمة تتكون من أقلية ذات تنظيم وسلطة ،إال أن هذه
بمجرد أن تتشكل ،يظهر من داخلها زعامء ذوو
اهليئة
ّ
سلطات تؤدي هبم يف النهاية إىل العمل � شيئ ًا فشيئ ًا �
نحو تعزيز مصاحلهم الشخصية بد ً
ال من خدمة مصالح
اجلامهري».
وجاء يف قانون ميكيل« :ال يمكن ألي جمتمع الوجود
من دون طبقة مسيطرة ،أو سياسية ،فاحلكومة أو
الدولة ،ال يمكن أن تكون إال هيأة مكونة من أقلية،
وهتدف هذه األقلية إىل أن تفرض نظام ًا قانوني ًا» عىل
بقية املجتمع ،هو يف حقيقته حمصلة مقتضيات السيطرة
عىل اجلامهري واستغالهلا ،وحتى عندما يكلل عدم
إرضاء اجلامهري بمحاولة ناجحة حلرمان الربجوازية
من السلطة ،فإن هذا ال يكون إال من الظاهر فقط؛ إذ
تربز دائ ًام وبالرضورة أقلية منظمة جديدة ترتقي بنفسها
إىل مرتبة الطبقة احلاكمة».

عن التعليم اإللكتروني
كتب الدكتور سراج محمد:
قرأت الكثريمن املنشورات املنتقدة للتعليم األلكرتوين
ولست أنوي مناقشة فاعليته من عدمها يف هذا
مؤخر ًا،
ُ
املنشور ،فهذا األمر قد تناوله بعض األصدقاء املختصني
بيشء من اخلربة واملوضوعية ،غري أن البعض ذهب إىل أنه
نوع من االختبار ملعرفة األستاذ اجلامعي وأملعيته وقابلياته
يف التوصيل وإدهاش الطالب واجلمهور املتفرج ،واحلقيقة
أن األمر غري متعلق برجاحة األستاذ وفاعليته ،فهذا ما ال
ّ
نشك فيه  -لكل أستاذ خربته يف ختصصه املعني به  ، -هناك
يشء اسمه سايكولوجية الكامريا ،وهو ال يتعلق بمعرفة
الشخص املتحدث أو الشارح ،بل يف استعداده النفيس
وعزل ذهنه عن العدسة إىل مضمون التحاور ،فليس كل
منفتح عىل ثقافة معينة قادر ًا عىل إظهار معرفته بصورهتا
املثالية ،إنك تريد من األستاذ أن يكون آرسا كجورج
قرداحي مث ً
ال وهذه ليست وظيفته حقيق ًة ،وهذا ال ينعكس
بحال من األحوال عىل درجته العلمية وال يقدح هبا ،ألن
األم��ر ببساطة متعلق بالدربة وامل��راس ،مل يتح للجميع
التحدث أمام الكامريا واختبار نفسه ،يف حني أن احلالة
ختتلف فيام لو كان األستاذ قبالة طلبته ،وجيب فهم هذا
اهلارمونيك اخلاص بني شخصية األستاذ وطلبته ،وعلينا
التفريق بني فعل التدريس واالعالم ،كام نجد العذر لبعض
الشعراء املجيدين بعدم متكنهم من القراءة عىل املنصة.

كربالء
أقدم صورة لمقام اإلمام المهدي «عليه السالم» في
َ

من هنا وهناك

بقعة من بقاع القدسية اإللهية ،ونفحة علوية

مر المقام الشريف ،بعدة
طاهرة ،وقد ّ

مراحل للبناء والتشييد ،ابتدئت من ّ
محل
صغير مشيد بالطين ،ومن ثم بالطابوق،
إلى أن وصل ما عليه اآلن من العمران

والهندسة اإلسالمية الجميلة.
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