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المكرم عل�� ��ى س�� ��ائر المخلوقات
�ان
يتمي�� � ُ�ز اإلنس�� � ُ
ّ
األخرى ..ب�� ��ل ومكمن تكريمه وتفضيله إنما بميزة
العق�� ��ل ،بالعق�� ��ل اس�� ��تحق أن يمن�� ��ح الخالفة على
األرض ،وبالعق�� ��ل س�� ��يكون باإلم�� ��كان معرفة آيات
الخلق في األنف�� ��س واآلفاق وادراك حقائق الحياة،
وهذا طبعا ليس أمرا س�� ��هال يمك�� ��ن أن يتوفر لكل
إنسان ،بقدر كونه يحتاج الى اجهاد العقل بإدامة
التفكر.
لكن ومما يؤسف له عندما ال نعطي لهذا العقل حقه
التفكر ،ال نمنحه ما يس�� ��تحقه من الجهد من
من ّ
اجل ش�� ��حذه ،وادامة الردع لهوى النفس والشهوات
بإدامة التفكير بالموت والنشور والحساب ،كي ال
يصل الحال أحيانًا بهذا العقل الى الكسل والخمول،
التفك�� ��ر بعظمة الخلق واس�� ��تمرار المطالعة
ولعل ّ
يحفز العقل على النشاط ،خاصة
للكتب أكثر ما ّ
ق�� ��راءة الق�� ��رآن الكري�� ��م لما في�� ��ه من أنب�� ��اء الغيب
واالطالع عل�� ��ى قصص األمم الس�� ��الفة وحوادثها،
يوسع إدراكات ذهنية اإلنسان أكثر.
وهو ما ّ
فماذا بعد شهر رمضان الكريم؟ كيف نحافظ على
تحقق فيه من مكتسبات؟!
ما ّ
أغلبن�� ��ا يرغب في داخله أن يس�� ��تمر ش�� ��هر رمضان
المبارك ،وال أعني فقط مراسم الصيام ،بل أشياء
كثيرة ..طقوس وممارسات أحببناها ،لما فيها من
تنظي�� ��م لألوقات والمهام في نه�� ��ار الصائم وليليه،
كم�� ��ا وم�� ��ا فيه من روحانية نش�� ��عرها ف�� ��ي أوقات
األس�� ��حار خاصة ،لكن مع األس�� ��ف أيضا سرعان ما
ننسى وتجرفنا مشاغل الحياة ومشاكلها الى حيث
ال نريد أو نرغب.
رئيس التحرير

هاتف املجلة 07435000170
رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
علي الشاهر
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المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
إبراهيم العويني

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
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التصوير
وحدة التصوير

تأهيل األزقة المؤدية
لمقامي عبد اهلل
الرضيع وعليّ األكبر

افتتاح مشروع كاميرات
المراقبة في شوارع كربالء

افتتحت مديرية املرور يف حمافظة كربالء املقدسة ،شعبة
االتصاالت ومراقبة الكامريات بعد إعادة تطويرها ،والتي
دخلت إىل اخلدمة يف مراقبة الشوارع وحركة السيارات
بإستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ،ليتسنى للكوادر
العاملة من الدوريات الراجلة فك االختناقات املرورية
التي حتدث يف مركز املدينة وبشكل حديث ومتطور.

بارشت مالكات قسم شؤون خدمات املدينة القديمة
ومداخلها التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،بإعادة تأهيل
زقاقي عيل االكرب وعبد اهلل الرضيع (عليهام السالم).
مستمر
وقال رئيس القسم نافع اخلفاجي :إن «العمل
ّ
احلسينية املقدّ سة
بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة
ّ
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بتأهيل مداخل
ألنا
املدينة القديمة وأزقتها ولتكون الئقة باملكانّ ،
تستقبل زائري أيب عبد اهلل احلسني وأخيه أيب الفضل
(عليهام السالم) عىل مدار السنة».
وأض��اف ،ان «امل��رشوع انطلق إلع��ادة تأهيل هذا
ختسفات وحفريات قديمة يف
الزقاق بسبب وجود ّ
املنطقة ،وقدم وهتالك مادة املقرنص عىل أرصفته،
تم رفع املقرنص ليتم تبديل شبكة اخلدمات من
حيث ّ
كلي ًا».
املجاري واملاء والكهرباء و جتديدها ّ
اجلدير بالذكر ّ
أن قسم شؤون خدمات املدينة القديمة
ومداخلها يقوم بإعادة تأهيل مجيع املناطق الرتاثية
القديمة ،واملحيطة بالصحن احلسيني الرشيف ،كونا
تعكس الرتاث العريق للمدينة املقدسة ،إضافة إىل
يتم جتهيز املنطقة من مواد اإلنشاء
جتميل املنطقة حيث ّ
ذات مواصفات عاملية فائقة.
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العتبة الحسينية المقدسة توزّع
مياه الشرب ألهالي البصرة
واص���ل قسم الصيانة يف العتبة
احلسينية املقدسة ،أعامل توزيع املياه
الصاحلة لرشب إىل أهايل البرصة،
بحسب ما ّأكده رئيس القسم كريم
األنباري.
وأض���اف أن «امل��الك��ات تستخدم
ال��ع��ج��الت احل��وض��ي��ة (ال��ت��ن��اك��ر)
لتوصيل امل���اء ال��ص��ال��ح للرشب
للعوائل يف حمافظة البرصة؛ لسدّ
جزء من احتياجات املواطنني للامء
ولتسهم هذه اخلطوة ولو باليشء
اليسري يف توفري املياء ملواطنني السيام
شحة املاء
املناطق التي تعاين من ّ
الصالح للرشب».

العتبة الحسينية المقدسة
تواصل دعمها للمنتوج الوطني
وتكشف عن مشروعين جديدين

الشمري:
الخطة تتضمن
إنشاء محطة
لألبقار ومصنع
لأللبان وحقل
إلنتاج بيض
المائدة..

كشف امل��رشف ال��ع��ام ع��ىل مشاريع التنمية
الزراعية يف العتبة احلسينية املقدسة ،اخلبري
ال��زراع��ي عدنان ع��وز الشمري ،عن اخلطة
املستقبلية للعتبة احلسينية يف القطاع الزراعي،
مبينا أن اخلطة تتضمن إنشاء حمطة لألبقار
ومصنع لأللبان وحقل إلنتاج بيض املائدة.
وقال الشمري ،إن «لدى قسم التنمية الزراعية
التابع للعتبة احلسينية املقدسة خطة مستقبلية،
ومنها إنشاء حمطة لالبقار ومصنع لأللبان
وحقل إلنتاج بيض املائدة وذلك لدعم القطاع
الزراعي والصناعي يف البلد».
وأض��اف أن «اخلطة املستقبلية هلذه املشاريع
سيتم تطويرها وتوسعتها» ،موضح ًا أن
«مرشوع مدينة سيد الشهداء (عليه السالم)
الزراعية جمهز بالطاقة الكهربائية ،كام أن إلدارة
املدينة نية لبناء خمازن خاصة للمحاصيل بعد
دراسة هذه املشاريع من اجلانب االقتصادي
والزراعي وحتى الفني لتحقيق أعىل نسبة من
الفائدة».
يذكر أن مدينة سيد الشهداء (عليه السالم)
الزراعية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة،
قامت خ��الل املوسم األول (العام امل��ايض)
بزراعة (1٢00دون��م) من احلنطة ،فيام قامت
ه��ذا امل��وس��م ب��زي��ادة املساحة لتقوم بزراعة
(5000دون������م) ،ك��ام أض��اف��ت ( ٢٢مرشة
حمورية) للسقي ليصبح املجموع ( 3٦مرشة)،
وتغطي املرشة الواحدة ما بني (1٢0 - ٨0
دون ًام) ،كام تم حفر ( ٢٢بئر ًا) ،مع استخدام
أح��دث املكائن يف عمليات الزراعة ليكون
العمل برسعة ودقة فائقة.

المتحدث باسم القائد العام:
الحكومة ستبني منظومة
أمنية متكاملة

أك��د املتحدث باسم القائد العام للقوات
املسلحة العميد حييى رس��ول ،ان احلكومة
العراقية تعمل عىل بناء القدرات العسكرية
والتسليحية بأفضل األسلحة واملعدات ،وبناء
منظومة أمنية متكاملة وفق أسس ومعايري
مهنية.
وقال رسول يف ترصيح صحفي :ا ن «القائد
العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي أكد خالل جولة قام هبا ملقر وزارة
الدفاع التقى خالهلا وزير الدفاع وعدد ًا من
املعاونني وقادة األسلحة والفرق والتشكيالت
األخ���رى وال��ض��ب��اط ،رضورة إع���ادة اهليبة
للمؤسسة العسكرية والتعامل بحزم مع
العصابات اإلرهابية وفلوهلا وع��دم إتاحة
الفرصة هلا ملامرسة نشاطاهتا اإلرهابية وتنفيذ
عمليات إرهابية ،فضال عن أمهية بناء املنظومة
العسكرية وتسليحها ب��أح��دث األسلحة
واملعدات».
وأض��اف رس��ول ان «القائد العام حث قادة
اجليش عىل ان تكون املنظومة األمنية موجودة
حلامية أمن البالد واملواطن العراقي ،وكذلك
محاية املتظاهرين ،والتعامل بكل حكمة وعقل
مع التظاهرات».
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فقـــــــه وعقائد

�صوم احلامل
السؤال  :هل جيوز للحامل أو املرضع التي يرض الصوم هبا
وبحملها أن خترج الفدية فور ًا قبل شهر رمضان ؟
اجلواب  :ال جيزي اخراجها إال بعد استمرار احلمل وبعد
اليوم الذي افطرت فيه .

السؤال  :ما حكم املرأة احلامل التي مل تصم شهر رمضان
بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم عل ًام انا
كانت يف الشهر الرابع ومل تصم حلد اآلن ،وما هو احلكم ان
جاء شهر رمضان اآليت ومل تصم حيث انا ستكون مرضعا
خالل الشهر القادم ؟
اجلواب  :جيب عليها القضاء اذا متك ّنت وكذا جيب عليها السؤال  :امرأة حامل يف الشهر السابع وعل ًام أنا تراجع
الكفارة باعطاء  750غرام ًا من احلنطة اواخلبز ونحومها الطبيب وعندها مواعيد للتحليل يف يوم  ٢1من شهر
رمضان وأعطاها الطبيب دواء ترشبه قبل التحليل ،هل أنا
للفقري عن كل يوم .
تفطر؟
السؤال  :بالنسبة للمرأة احلامل اذا كان جنينها يترضر اجلواب  :جيب تغيري املوعد وان كان صعب ًا فان مل يتيرس
وك��ان التحليل رضوري � ًا افطرت وقضت .وبامكانا ان
بالصوم  ،فام حكمها ؟
تسافر وتفطر فال جيب تغيري املوعد حينئذ .
وهل عليها قضاء او كفارة .
اجلواب  :احلامل املقرب (يف شهري الثامن او التاسع) إذا
خافت الرضر عىل نفسها ،أوعىل جنينها جاز هلا االفطار السؤال  :اين وضعت يف  ٢3شعبان وصمت شهر رمضان
� بل قد جيب كام إذا كان الصوم مستلزم ًا لالرضار املحرم كله فهل الصيام صحيح مع العلم اين اكون طاهرة قبل
باحدمها � وجيب عليها القضاء بعد ذلك كام جتب عليها صالة الفجر ام عيل اصوم الشهر مرة اخرى ؟
الكفارة أيض ًا ،ويكفي يف الكفارة اعطاء الفقري ( 750اجلواب  :حتتسبني مقدار عادتك يف احليض منذ الوالدة
غراما) من احلنطة اودقيقها بل جيزي مطلق الطعام حتى حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك يف احليض
سبعة أيام فحتى اليوم األول من الشهر املبارك كنت نفساء
اخلبز اواملعكرونة ايض ًا.
واما احلامل غري املقرب (من الشهر االول ايل ناية الشهر وبعده يكون صومك صحيح ًا و ان استمر نزول الدم عليك،
السابع) فإن كان الصوم يرض هبا او بجنينها او كان موجب ًا نعم بعد ميض عرشة ايام عىل صيامك اي يوم الثاين عرش من
لوقوعها يف احلرج الذي ال يتحمل عادة فيجوز هلا االفطار شهر رمضان فام بعده اذا صادف يوم عادتك يف احليض و
كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و عىل
وجيب القضاء وال جتب عليها الكفارة .
ويف املوردين فان أخرت القضاء اىل شهر رمضان املقبل اي حال ففي األيام التي كان عليك ان ترتكي العبادة حسب
لعذر آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة اخرى لتأخري القضاء التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها .
عىل األحوط وجوب ًا .
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حاكمية الروح
ربام أن االتفاق اجلامع عىل أن الروح مستقلة عن اجلسم،
ومن ثم عالقتها معه هي عالقة قائمة عىل أساس حاكمية
الروح عىل اجلسم ،حيث السبق يف الوجود واحلاكمية عىل
كل صنوف املادة.
وه��ذا السبق ُيعنى ب��ه ،أن اهلل (سبحانه وتعاىل) خلق
(عز وجل) ،أما
األرواح قبل األجسام ،وهي من عنده ّ
وميت،
جمرد يشء جامد ّ
احلاكمية فهي أن اجلسم من دونا ّ
وهي التي جتعل منه كائن ًا حيوي ًا وفاع ً
ال.
وقد أهتمت األدي��ان الساموية ومنها الدين اإلسالمي
بقضية الروح ،ووضع هلا اعتبارات كثرية ،مميز ًا هبا عن عامل
املادة ،ولذلك فهنالك من يطلق عىل املسلمني واملؤمنني
بالروحانيني ..أما غريهم وخاصة الغرب فيطلق عليهم
باملاديني ..نسبة إىل تسامي األوائل (املسلمون) واهتاممهم
بالروح قبل املادة.

في معرفة الجنة
اجلنة وهي دار النعيم األبدي املوعودة للمؤمنني ،إال
جمرد جنة ترفيهية كام يظنها البعض ،أو يشكل
ّأنا ليست ّ
بأنا ّ
للذات والغرائز والطعام والرشاب ،بل
آخرون ّ
إنه من قال ان فيها تعطيال لدور الفكر والعقل بل نحن
يف سري وتكامل وزيادة معرفة حتى يف اجلنة وسيطلع
من يدخل اجلنة عىل آالء اهلل ونعامئه وعظمته وملكه
وباقي صفاته ما جتعل معرفته الدنيوية ال يشء بالنسبة
اىل تلك املعرفة وهذا كله حيصل بالفكر والتعقل فال
تعطيل لقوى االنسان العقلية يف عامل االخرة وكون ان
هناك نع ًام تسدّ حاجة بعض القوى يف االنسان يف ذلك
العامل ال يمنع ان تأخذ باقي القوى حظها من الغذاء
الروحي املناسب هلا.

العدالة

ومرجع التقليد
العدالة املعتربة يف مرجع التقليد عبارة
عن االستقامة يف ج��ادة الرشيعة املقدسة
الناشئة غالب ًا عن خوف راسخ يف النفس.
وينافيها ترك واجب ،او فعل حرام من دون
مؤ ِّمن وال فرق يف املعايص يف هذه اجلهة
بني الصغرية والكبرية ،ويف عدد الكبائر
خالف ،ويأيت السؤال التايل :هل األعلمية
رشط للتقليد؟
َّ
اجلواب :نعم هو رشط يف املقلد يف موارد
العلم باالختالف يف الفتوى.
كام يرد سؤال آخر :ما هو تعريف األعلم؟
اجل��واب :األق��در عىل استنباط األحكام،
وذل��ك ب��أن يكون أكثر احاطة باملدارك
وبتطبيقاهتا من غريه بحيث يوجب رصف
الريبة احلاصلة من العلم باملخالفة اىل فتوى
غريه.
ول��ذا يشرتط يف مرجع التقليد أن يكون
جمتهد ًا عاد ً
ال ،وتثبت العدالة ُبأمور :
ين أو االطمئنان
األول :العلم ال��وج��دا ّ
ّ
العقالئية كاالختبار
احلاصل من املناشئ
ّ
ونحوه.
الثاين :شهادة عادلني هبا.
الثالث :حسن الظاهر ،وامل��راد به حسن
الديني ،وهو يثبت أيض ًا
املعارشة والسلوك
ّ
األولني.
بأحد األمرين ّ
ً
واألعلمية أيضا -
ويثبت االجتهاد -
ّ
بالعلم ،وباالطمئنان  -بالرشط املتقدّ م -
وبشهادة عادلني من أهل اخلربة ،بل يثبت
بشهادة من يثق به من أهل اخلربة وإن كان
واحد ًا ،ولكن يعترب يف شهادة أهل اخلربة
أن ال يعارضها شهادة مثلها باخلالف ،ومع
التعارض يأخذ بشهادة من كان منهام أكثر
خربة بحدّ يكون احتامل إصابة الواقع يف
شهادته أقوى من احتامهلا يف شهادة غريه.
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برك��������ات

�صيد ال�صهداء من اأيدي (خدَ مته)

الأحرار :علي ال�صاهر
لو ُقلنا ّ
أن اإلمام الحسين (عليه السالم) لم يمتْ (جسدي ًا) وهو بالطبع (الشهيد الحيّ) ،وهو
اآلن بنفسه يدير شؤون بيته المبارك (المرقد الشريف حالي ًا) ،هل تعتقدون أنّه سيبقى داخل
بيته معزو ًال عن الناس والرعية ،أم أنّه في الوقت الذي يدير به شؤون بيته ،بالتأكيد سنراه
يخرج بنفسه إلى كل مكان ناشر ًا فيه بركاته وخيره ومعرفته ،وهو الحجّة على الخلق
واألمين على إيصال تعاليم الدين الحنيف ،والوقوف على حاجات الناس ليقضيها لهم.
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هكذا احلال جيري بالنسبة إلدارة العتبة
احلسينية املقدّ سة ،وهي األمينة واملك ّلفة
رشع ًا (من قبل املرجعية الدينية العليا)،
التي نجحت ب���إدارة ش��ؤون وأم��ور املرقد
ٍ
عزلة عن املجتمع ،عن
املطهر ،ولك ّنها أيض ًا مل تبقَ يف
ّ
قضاياه ومهومه وحاجاته ،بل خرجت لتشمل كل شرب
يف ك��رب��الء لتكون بحق (مدينة احل��س��ني) ،وك��ذل��ك مل
وسعت
تتوقف عند حدود املدينة بل عربت جغرافيتها
ْ
لتقديم اخلدمات للناس يف أغلب املدن العراقية ،ضمن
رسالتها اإلنسانية النابعة من التعاليم احلسينية العظيمة،
وليست االحتياجات املادية فقط ،هنالك احتياجات
معرفية وروحية تقتيض من إدارة العتبة املقدسة أن تناقشها
ترشع أيض ًا بإجياد كيان وكينونة
وتضع احللول هلا ،ثم
ُ
الحتواء األفكار واحللول عرب إنشاء املراكز واجلامعات
واملستشفيات.
ُ
أن ّ
ومنذ ْ
تشكلت األمانة العامة
شهدت كربالء املقدسة،
للعتبة املقدسة ،مشاريع يف قطاعات خمتلفة ،ضمنت إجياد
الدواء والعالج وفرص العمل والتعليم وحاجات الناس
االستهالكية وص��و ً
ال إىل أبسط اخلدمات التي حيتاجها
املواطن ،يف الوقت الذي نقول فيه نعم هنالك حكومة
وهنالك مؤسسات دولة ،ولكن ال يعني أن تقف إدارة
العتبة املقدسة مكتوفة األي��دي وهي ترى وتسمع كم
الناس الذين هم بحاجة إىل من يو ّفر هلم احتياجاهتم وإن
كانت بالنزر القليل ،وكذا احتياجاهتم املعرفية والروحية،
ولذلك فكل ما قامت به مل يكن لصناعة دولة داخل دولة
كام يتهمها البعض ،ولكن من أجل أن تسري بموازاة مع
املشاريع احلكومية ،وهي التي نجحت نجاح ًا كبري ًا وعربت

أشواط ًا واسعة يف إجياد املشاريع احلقيقية االستثامرية اآلنية
وبعيدة املدى ،إىل احلد الذي صار حيلم الناس ّ
بأن املشاريع
التي تقيمها الدوائر احلكومية لو ّأنا كانت بإرشاف وتنفيذ
من قبل العتبة املقدسة بالقياس مع مشاريعها العمالقة
وأنا مع
والريادية وبمختلف املجاالت احلياتية ،خصوص ًا ّ
بقوة عرب مالكاهتا
كل أزمة تطرأ عىل البلد جتدها حارضة ّ
خلدمة الناس والتخفيف عن كاهلهم ،وهو ما ملسه اجلميع
جلي ًا خالل أزمة (كورونا) ،وكيف تعاملت العتبة املقدسة
مع هذا الوباء ،بحس ودراية وتكافل ،فرشعت بمساعدة
املحتاجني ،وكذلك مساندة الكوادر الطبية يف عملها،
ومن ثم إنشاء املراكز الطبية بفرتات قياسية جد ًا ،ملعاجلة
املصابني بالفريوس ،وهي ليست باجلديدة عىل إدارة
ومالكات العتبة احلسينية املقدسة ،التي سبقت ذلك يف
وقوفها مع حاجات الناس وأبناء الوطن الواحد عىل مدى
سنني طويلة.
وهذه هي كلمة احلق التي جيب أن يسمعها اجلميع.
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ل�صد حاجات الأ�صواق املحلية..
العتبة احل�صينية ت�صعى ّ

إنشاء مفقس لألسماك بطاقة إنتاجية
تصل إلى (مليون يرقة)

الأحرار :اإبراهيم حميد العويني

أعلن قسم التنمية الزراعية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن إنشاء مفقس لألسماك ضمن
مشروع بحيرات (الكرطة) أحد المشاريع االستثمارية التابع للعتبة المقدسة ضمن مشروع خاص
بتربية األسماك ذات النوعية الجيدة.
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وقال رئيس القسم واملرشف عىل املرشوع قحطان الشمري
ان «اهلدف من إنشاء املفقس هو احلصول عىل جيل جديد
خال من األمراض وله مقاومة عالية جد ًا إضافة إىل تقليل
الكلفة املالية».
وأض��افّ ،
أن «املفقس يعدّ من أكرب املفاقس عىل مستوى
العراق بطاقة إنتاجية عالية ،تصل اىل مليون يرقة خالل
موسم التكاثر».
وأوضح أن «األصناف تم اختيارها من أمهات ذات النوعية
اجليدة التي تم اخراجها من داخل مرشوع البحريات التي
عملنا عليها مسبق ًا» ،مبين ًا ّ
أن «العملية تتم من خالل سحب
البيوض وحفظها ملدة ( 7٢ساعة) وبعد عمليات التفقيس
يتم نقلها اىل أحواض التغذية اخلاصة».

بحريات) حلد اآلن بمساحة تصل اىل ( 400دونم) عىل أرض
غري صاحلة للزراعة (ماحلة) وتم استثامرها اىل ذلك حيث ان
كل حوض مساحته تبلغ ( 40دون ًام) باإلضافة اىل أحواض
الفقس بحدود ( ٢0حوض ًا) بمساحة ( 5دونامت)».
التوسع مستمرة ومن املؤمل ان يصل
كام وأكد أن «عمليات
ّ
يف املستقبل إىل أكثر من ( 1000دونم)» مشري ًا إىل أن «من
أهداف املرشوع هو تأمني الس ّلة الغذائية بامدة حلوم األسامك
والتشجيع عىل املنتج الوطني».
واوض���ح ،ان «االس��ع��ار مل تتجاوز احل��د املعقول بل هي
ترتاوح مع سعر بيع االسامك يف االسواق العراقية مع توفر
الدعم املستمر هلذه االسعار» ،مشري ًا إىل أنه «قد تم استخدام
تقنيات متطورة للمرشوع منها العالفات االوتوماتيكية

الشمري لـ (األحرار) :من أهداف المشروع هو تأمين الس ّلة الغذائية بمادة لحوم األسماك
والتشجيع على المنتج الوطني ،واألسعار لم تتجاوز الحد المعقول..
وكشف الشمري «عن إنشاء أكثر من ( ٢0حوض ًا) بسعة
( 5دون��امت) ضمن هذا امل��رشوع» ،مبين ًا أن «طريقة تربية
متر بعدة مراحل تبدأ من الريقة واالصبعيات ومن
األسامك ّ
ثم اىل مرحلة الكفيات ليتم نقلها من األحواض الصغرية اىل
ّ
البحريات».
وأشار إىل انه «عدد البحريات التي تم إنشاؤها هي (10

الطائفة غري الغاطسة التي حتافظ عىل االعالف من اهلدر بد ً
ال
من استخدام الطريقة التقليدية القديمة ،كذلك استخدام
منظومات االوكسجني من خالل نافورات غاطسة لتوليد
االوكسجني واستعادة نسبته الطبيعية ،وهذه العملية تساهم
يف تقليل نسبة املياه املستخدمة وايضا تزيد من رسعة نمو
االسامك».
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يف خطوة جريئة مل�صاعدة املر�صى النف�صيني..
مركز اإلرشاد األسري يفتتح عيادة صحية مجان ًا
الأحرار :ح�صني ن�صر – ت�صوير :ح�صن خليفة
افتتح مركز اإلرشاد اإلسري التابع للعتبة الحسينية المقدسة عيادة صحية ،تقدم الخدمات
لمختلف شرائح المجتمع وتستقبل المراجعين في كل يوم ثالثاء ،رغم الظروف االستثنائية
التي يشهدها العالم في ّ
ظل جائحة (كورونا).
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وقال مدير املركز عزيز النايفّ :
أن «هذه العيادة االستشارية
تفتح أبواهبا كل يوم ثالثاء إلستقبال جمموعة كبرية من
امل��رىض الذين يعانون من احل��االت الصحية النفسية»،
موضح ًا ان «ك��وادرن��ا تعمل بكل جهدها م��ن اجل
االستمرار يف نشاطاته رغم الظروف الصعبة التي يشهدها
العامل وتقديم خمتلف اخلدمات للعوائل».
تتضمن
وبني النايف أن «العمل تم ضمن احرتازات خاصة
ّ
عدة توجيهات صحية للمراجعني مثل االلتزام بارتداء
الكاممات والكفوف ،والتعقيم قبل الدخول إىل املركز،
وعدم اصطحاب أفراد العائلة وخاصة االطفال باستثناء
من حيتاج إىل الفحص واملعاجلة».
فيام بني استشاري األم���راض النفسية ،الدكتور عامر
احليدري ّ
بطيف التوحد وغريها
أن «األطفال املصابني ّ
من احلاالت النفسية بحاجة إىل مراجعة املركز ،والتأكيد
عىل عوائلهم جللبهم ،لغرض التعرف عىل اإلرش��ادات
الصحية والوقائية من فريوس (كورونا) والتواصل معهم
إلكامل اإلجراءات اخلاصة بالعالج» ،موضحا أن «الظرف
االستثنائي له مؤثراته وانعكاساته عىل الكثري من الذين
يعانون من احلاالت النفسية».
وأشار احليدري إىل أن «أغلب احلاالت التي ترد إىل املركز
يتلبسها اخلوف من فريوس ( كورونا)؛ كونه
يف هذه املدة ّ
أصبح من األمراض التي ترتك عقدة نفسية لدى الناس،
رغم أنه من أحد أمراض االنفلونزا ،وبالرغم من أن هذا
امل��رض عضوي بحت ّإال أنه أصبح نفسي ًا أيض ًا نتيجة
اخلوف والتهويل اإلعالمي من انتشاره ،ممّا و ّلد خوف ًا لدى
الناس ،السيام من الذين يعانون من الوسواس القهري،
والقلق الدائم ،واهلوس من األمراض».
من جهته أوض��ح مسؤول إع��الم املركز الدكتور أمحد
املسعودي ،أن «املركز يقدّ م استشارات خمتلفة ومعاجلات
ومتابعات للعديد م��ن احل���االت وملختلف األصناف
كالطفولة ،واملراهقة والصحة النفسية ،واملشكالت
الزوجية ،فض ً
ال عن عدد احلاالت املختلفة التي ترد إىل
املركز لالستشارة».
ولفت املسعودي إىل ّ
أن «املركز حياول الوصول إىل مجيع
َ
رشائح املجتمع عن طريق مواقع التواصل االجتامعي ونرش
املتخصصة ملساعدة املجتمع للخروج
املعلومات واملقاالت
ّ

من هذا الوضع الراهن» ،منوه ًا إىل أن «هذا اإلجراء هو
جزء من مهام املركز يف خدمة املجتمع وقت املحن وعرف
املركز بعمله اإلنساين عىل خمتلف الصعد وما هذه اإلزمة إال
منطلق مهم لتجسيد دور املركز اإلنساين يف هكذا أزمات».

* استطاع المركز خالل سنوات من
تأسيسه ،إقامة برامج توعوية شملت
شرائح واسعة من المجتمع..

13

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

ثقــــــــافة اإ�سـالمية

مــــــــــاذا لــو
�ص ّلىبناالإماماملهدي�صالةالعيد؟
بقلم /حنان الزيرجاوي
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لكل صالة جماعة إمام يؤم المصلين ،فالصالة قبلة الحب واالحترام ،الصالة أخالق
العبد وهي ما تضيف له الوئام ،الصالة أدب ونور على طول األيام ،الكل مباح له أن
يصليها ،ولكن أين منها صاحب الزمان والزمام ،بيده زمامها ونحن ننتظره بحرقة
على طول الدهر ونحن في اهتمام ،متى يعلن ظهوره كي نأتم به صالة القرب
بأحلى إمام وأحلى تمام.
دعونا نتأمل قلي ً
ال ...لو كان اإلمام هو من يؤم صالة العيد
او صالة اجلمع ...ماذا سيحدث؟!
صالة تتحول من مستحبة لصالة واجبة.
ص��الة جتمع كل املسلمني وتتوحد ب��اذان واح��د وإم��ام
واحد...
سيدي يا صاحب الزمان ،كلام مر العيد وانت غري موجود
بيننا ازداد حزننا.
فأنت الذي جيب أن يؤم املصلني هذا اليوم.
فيسعد الناس برؤية وجهك.
سيدي متى ترانا نراك تؤم املأل ؟!
ترى هل سنكون من املصلني خلفك..
كأين أختيل ذلك املنظر..
منظر هو األقرب اىل العني..
اكتست السامء باللون األخرض..
أصبحت كأنا لون عاممة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
وأمامنا إمام اهلدى ،نور اهلل عىل األرض ،ووجه نبيه الطاهر
حممد (صىل اهلل عليه وآله) ،علم الدين ،وإمام املتقني ،مألت
السامء اخلرضاء عىل عرضها طيور النورس البيض مرفرفة
بأجنحتها حتمل يف مناقريها ورودا محرا كأنا تستقبل ضيفا.
أصبحنا النسمع غ��ري أص���وات الصلوات والتسابيح
والدعوات ،أ ّما األرض فغطاؤها اللون األبيض ،أصبحت
طريقا واح��دا منبسطا كأنا هتيأت ليسري عليها ملك من
السامء ،ويف ناية الطريق أعدّ العمل ملرسح كبري تتوسطه
منصة خشبية كأنا ساجدة هلل سجدة شكر بعد طول انتظار
يبدو عليها الوقار.
أتساءل من ذا الذي سيخطب؟!!

عليها ستار يف أول سويعات النهار عند رشوق أول خيط
للشمس ،حتى الشمس خجلت من الظهور اليوم وكأن
أحدا أكثر منها نورا سيسلب منها هيبة رشوقها لنا مضيئة
منذ أن خلق اخللق..
منظر وكأن الدنيا كلها انتظرته دهورا وهي تعد له العدة..
منظر يصعب عىل الكل ختيله ،منظر مهيب ،ووقت فريد،
والنور البد منه لتكون األبصار شاخصة إلعالن الشمس
عن رشوقها لتعلن العيد ،فهو عيد فريد يتميز عام مىض من
أعياد يف الدهور السابقة ،فهنا وعىل األرض ستقام وما أن
حان وقت الصالة أسدل الستار عن املرسح ليرتاءى للناس
منظر كأن املئذنة يف السامء كأن صوتا واحدا يشد الناس
باالنتباه ،اخرتق الصوت قلوب الناس قبل آذانم بالتكبري
كأنه الشالل يسقي وال يغرق!!
نعم فقد سقى الناس بكل رقة كالندى الذي يتساقط عىل
الزهور الذابلة بعد أعوام عجاف لرتتد الروح فيها كأن
منقذا أتى لينقذنا من ضالل أنفسنا!
نعم فهو صوت منقذنا وإمامنا إم��ام اهل��دى نور اهلل عىل
األرض ووجه نبيه الطاهر حممد (صىل اهلل عليه وآله) علم
الدين وأمام املتقني.
قلبي اليك من االشواق حمرتق
ودمع العني من اآلماق مندفع
الشوق حيرقني والدمع يغرقني
فهل رأيت غريقا وهو حمرتق
اللهم وفقنا لنكون صادقني وأمناء كي نحقق االستعداد
لظهور وليك املهدي عجل اهلل فرجه الرشيف لكي يمأل
األرض قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا.
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�سخــــــــــــــو�ص

بعد �صنني طويلة ّ
ق�صاها يف متابعة �صوؤون الأمة،
والوقوف على حاجاتها ،وحماربة ال�صتعمار
الذي اأتى باخلراب والويالت للعراق ،ياأتي البع�ض
لي�صيء اإىل �صخ�صه ومرجع ّيته ،وهو الذي مل
يعرف من الدنيا �صوى الكفاح واجلهاد واإعالء �صاأن
امل�صلمني ..اإنّه املرجع الديني الراحل ال�صيد حممد
اليزدي (اأعلى اهلل مقامه
كاظم الطباطبائي
ّ
ال�صريف) ،موؤلف كتاب (العروة الوثقى) والرجل
القامة الذي اأُفرتيَ عليه بعد �صنني من قبل
الكتّاب واتهموه باخليانة والوقوف مع ال�صتعمار
الإنكليزي ،وهو الأمر الذي يجعلنا نخ�صى حقيقة
اأن ياأتي اأحدهم يوم ًا ما ،وي�صيء اإىل مقام املرجع
الأعلى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين (دام
ظله) ،فيعمل على تغيري التاريخ وحقيقة عظمة
ون�صال هذا الرجل ،فيكيل له الإتهامات ..والتاريخ
وي�صدقه اجلاهلون.
هو هكذا ..يكتبه املتاآمرون
ّ

السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي..

�صاحب (العروة الوثقى)
ُ
اإعداد /علي ح�صني
اسمه ونسبه الرشيف:
هو السيد حممد كاظم ابن السيد عبد العظيم الطباطبائي
السيد إبراهيم الغمر بن
اليزدي النجفي  .وينتهي نسبه إىل ّ
احلسن املث ّنى ابن اإلمام احلسن املجتبى بن أمري املؤمنني
(عليهم السالم) ،املولود ،يف إحدى قرى مدينة يزد اإليرانية
يف عام (1٢47ه�).
رشع السيد قدس رسه يف طلب العلم من والده يف مدينة
يزد ،فدرس املقدمات احلوزوية والسطوح عىل علامء يزد،
ثم سافر إىل مدينة مشهد املقدسة وواصل دراسته فيها ،ثم
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توجه إىل مدينة أصفهان والتحق بدرس كبار علامئها ،ثم
هاجر قدس رسه إىل مدينة النجف األرشف يف السنة التي
تويف فيها الشيخ مرتىض األنصاري يف عام (1٢٨1ه���)،
فحرض بحوث كبار علامئها  .وبعد هجرة املريزا الشريازي
إىل سامراء شكل السيد اليزدي قدس رسه حلقة دراسية،
رسعان ما حتولت إىل حوزة دراسية مشحونة بالفضالء
وأه��ل التحقيق من طلبة العلوم ،وك��ان ع��دد الطالب
احلضور يف تزايد مستمر.
من أساتذته( :الشيخ حممد باقر النجفي ،السيد حممد باقر

اخلوانساري ،الشيخ حممد جعفر آبادي ،املريزا حممد حسن
الشريازي املعروف باملجدد ،الشيخ رايض ابن الشيخ حممد
اجلعفري ،الشيخ مهدي اجلعفري ،الشيخ مهدي آل كاشف
حممد هاشم املوسوي اخلونساري ،الشيخ
الغطاء،
السيد ّ
ّ
حسن األردكاين).
أما تالمذته ،فهم فخر األمة أيض ًا ،وأكثرهم أصبحوا فيام بعد
مراجع دين ورجال علم يشار هلم بالعظمة ،ومنهم (السيد
حممود ابن رشف الدين التربيزي املرعيش ،الشيخ أمحد كاشف
الغطاء ،الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ،الشيخ موسى
السيد حسني الطباطبائي الربوجردي،
أبو مخسني اإلحسائيّ ،
السيد حمسن
السيد أب��و احلسن امل��وس��وي اإلص��ف��ه��اين،
ّ
ّ
احلجة الكوهكمري ،الشيخ
حممد ّ
السيد ّ
الطباطبائي احلكيمّ ،
السيد أمحد األعرجي اخلونساري،
ضياء الدين العراقي،
ّ
السيد عبد احلسني رشف الدين
الشيخ آقا بزرك الطهراينّ ،
حممد رضا النجفي اإلصفهاين،
املوسوي العاميل ،الشيخ ّ

حممد احلسيني الفريوزآبادي،
السيد ّ
عباس ّ
القميّ ،
الشيخ ّ
حممد تقي اخلونساري).
السيد ّ
ّ
مرجعيته وجهاده:
بعد وفاة املرجع االشهري املريزا الشريازي األول سنة (131٢
ه�) ،توجهت األنظار صوب املرجع السيد اليزدي (قدس
رسه) ،وأخذ يامرس دوره املرشف واملسؤولية إجتاه الناس
واملقلدين ،وكان إضافة إىل دروس��ه ،فقد أقام العديد من
املشاريع ،منها:
* مدرسة السيد كاظم اليزدي (ال��ك��ربى) :تقع يف حملة
احلويش بني شارع الرسول وسوق احلويش .حتتوي عىل ٨0
غرفة يف طابقني ،أمام كل غرفة إيوان صغري ،كهندسة سائر
تم بناؤها سنة  13٢7ه�
املدارس عىل طراز العرص الصفويّ .
* سوق السيد كاظم اليزدي يف الكوفة :عىل شاطئ نر
يمر بالكوفة.
الفرات الذي ّ
* خان الزائرين (خان الوقف) او (مدرسة اليزدي الثانية):

00
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تحركت بحزم لمقاومة االحتالل البريطاني ،وشارك أبناء اليزدي في العمل العسكري
المباشر ،حتى استشهد أحدهم في المعركة هو السيد محمد (رحمه اهلل).
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أنشأ السيد اليزدي خان ًا يف حملة العامرة إلقامة الزائرين
الوافدين لزيارة أمري املؤمنني يوم مل تكن يف النجف
فنادق أو أماكن عامة إلستقباهلم ،سنة  13٨5ه�.
* محام اليزدي :يقع يف مدينة الكوفة بجوار جامع
اخللخايل.
أدواره السياسية:
تعرض السيد اليزدي (قدس رسه) إىل ظلم وجتن كبري
ّ
عىل شخصيته وسريته من قبل بعض الكتاب ،حيث
وصمه بعضهم بعدما مل يكلف نفسه بالبحث الدقيق
بأنه من أنصار االستبداد وأنه مل يكن عىل وعي سيايس
ٍ
كاف ،بينام الناظر إىل أدواره السياسية املختلفة جيد فيه
فقيه ًا جماهد ًا ،وعامل ًا واعي ًا ،يتحرك يف أكثر من صعيد
ملحاربة االستعامر والنفوذ األجنبي يف بالد املسلمني،
ومل يكن يرى نفسه وقف ًا عىل إيران أو عىل الشيعة حتى،
بل كان يرى دائرة مسؤوليته متتد لتشمل الدفاع عن
بالد املسلمني عموم ًا.
ففي بيان له قال :يف مثل هذا اليوم الذي محلت الدول
األوربية عىل املاملك اإلسالمية كإيطاليا عىل طرابلس
الغرب من جهة ،والروس من جهة أخرى أشغل شامل
إيران بعساكره واإلنكليز ،أنزل عساكره يف جنوب
إيران وأحدث باإلسالم خطر اضمحالله.
فلهذا جيب عىل عموم املسلمني من العرب والعجم،
أن يستعدوا لدفع الكفار عن ممالك اإلس��الم وال
يتقاعدوا بكل صورة عن بذل أنفسهم وأمواهلم يف
سبيل إخراج إيطاليا من طرابلس الغرب ،وإخراج
عساكر الروس واإلنكليز من إي��ران ،فإن ذلك أهم
الفرائض اإلسالمية.
وع��ىل صعد مقاومة االحتالل الربيطاين للعراق،
فقد شارك السيد اليزدي مشاركة فعالة من خالل
حتريك عشائر العراق الذي كانوا يرجعون يف التقليد
إليه ،األمر الذي أدهش الربيطانيني حيث أنم كانوا
يتوقعون موقف ًا سلبي ًا عىل األقل من الشيعة بالنسبة
الحتالهلم العراق إن مل يكن مؤيد ًا هلم ،نظرا للظلم

واالضطهاد الذي وقع عليهم أيام االحتالل العثامين،
وباملنطق السيايس فإنم يتوقعون منهم أن جيدوا يف
هزيمة العثامنيني واألتراك أمام الربيطانيني نرص ًا.
إال أن املرجعية الشيعية يف النجف األرشف حتركت
بحزم ملقاومة االحتالل الربيطاين ،وشارك أبناء اليزدي
يف العمل العسكري املبارش ،حتى استشهد أحدهم يف
املعركة هو السيد حممد (رمحه اهلل).
ويقــول بعض المؤرخيــن أن البريطانيين بعدما
اســتطاعوا هزيمــة األتراك ،واحتــالل العراق،
أرادوا القضاء على العشائر وأهل النجف ،نظر ًا
لمواقفهم القوية تجاه البريطانيين ،فأرسلوا
للســيد اليزدي رسو ًال يقول له بأن النجف سيتم
قصفهــا ،وإنهــم ال يريــدون تعريضــه لألذى،
فاألفضــل أن يخرج من النجف ،فســألهم :هل
يخرج وحده أو مع عائلته؟
فقالوا :بل مع العائلة!
فأجاهبم السيد اليزدي أن أهل النجف كله عائلته ،وإن
ما يصيبهم يصيبه وهو سيبقى جالس ًا بينهم.
ومن املواقف املرشفة للسيد اليزدي (املفرتى عليه)،
موقفه من حادثة (محزة بيك) يف كربالء سنة (1333
للهجرة) ،وموقفه ك��ام قلنا م��ن أح���داث النجف
عام ( 1915للميالد) ،وموقفه من الثورة العراقية
الكربى ،والتي ال يسعنا الوقوف عندها مجيع ًا ،ولكن
الك ّتاب املنصفني كتبوا الكثري عنها وأنصفوا هذا
الرجل املعطاء وصاحب السرية املنرية.
تويف (قدس رسه) يف غرة يوم الثالثاء  ٢٨من شهر
رجب سنة  1337ه� عىل إثر مرض (ذات الرئة)
ودفن يف مقربة خلف جامع عمران بن شاهني يف العتبة
العلوية ،بعد عمر من اجلهاد واملقاومة ضد املحتل،
ح ّتى وصفه كثريون باملرجع الشهيد.
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م�ساركــــــــــــات

الـــصـــيـــام
مدر�صة لرتبية النفو�ض
الصوم أعـظم مدرسة لتربية النفوس عند المسلمين ،تختلف كثير ًا عن المدارس التربوية األخرى
التي تعتمد في التربية على اإللقاء للمواعظ والحكم فتحرّك القلوب ثم ما تلبث أن يذهب
ما فيها من خشوع وتأثير بمرور بعض الوقت دون أن تنعكس في السلوك الشخصي للفرد
ّ
ويهذبها ويصبح لها عادة مالزمة في طريق الحياة
بفعل إيجابي أو عمل جديد يقوّم النفس
والتربية اإليمانية بممارسة عملية للصائمين أنفسهم طيلة شهر بكامله يتدربون فيها على
اإليمان والمُثل علم ًا وعم ًال ويجدون في الصوم دروس ًا غالية يتعلمون منها الكثير من الدروس
العملية العظيمة التي نجدها في مدرسه الصوم.

خالد باقر النجار
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رمــضــان
كـــريـــم

حيث تظهر لنا روعة هذه العبادة فسبحان العيل القدير
الذي رشع لنا كل هذا اخلري مما فيه صالح نفوسنا وحياتنا
يف اإلخ��الص هلل فاإلخالص من ال��دروس الغالية التي
تتعلمها النفوس بالصوم فام سمعنا أنه صام م� ٍ
�رائ أو
منافق قط ذاك أن غاية الرياء وهدفه احلقيقي هو مدح
املادحني أو طلب املنزلة يف أعني اخللق بام يامرسه املرائي
من وج��وه الطاعات وال��رب وه��ذا األم��ر غري حاصل له
بالصوم ألن الصوم رس بني العبد وربه (جل وعال) من
أجل طاعة ورضا اهلل تعاىل وحده دون سواه ،وملا كان
نسبه اهلل تعاىل
الصوم كله خالص ًا هلل ال تشوبه شائبة الرياء ّ
إىل نفسه وتك ّفل سبحانه باجلزاء عليه؛ يعنى أنه تعاىل قد
كشف مقادير ثواب غريه من األعامل الصاحلة والطاعات

وأنا تضاعف من حسنة إىل عرش إىل سبعامئة ضعف إىل
ما شاء اهلل تعاىل ،إال الصيام فإنه سبحانه وتعاىل يثيب
عليه بغري تقدير فهو جل شأنه الذي انفرد بعلم مقدار
ثوابه وتضعيف حسناته وكل هذا من ثمرة اإلخالص يف
تلك العبادة اجلليلة وحاجة النفس لإلخالص أشد من
حاجة اجلسد للطعام والرشاب واهلواء ،فاإلخالص من
أهم أسباب تزكية النفوس وطهارهتا ونجاهتا يوم القيامة،
وكل طاعة أو عمل نرجو جزاءه عند اهلل تعاىل البد له من
إخالص يبعده عن النظر للمخلوقني ويوجهه للخالق
ّ
(جل وعال) وبذلك يكون له عند اهلل (تبارك شأنه) القبول
واملثوبة فهو ركن من أرك��ان العمل ورشط من رشوط
قبوله.

21

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

حديقة الكــــتب

نهج البالغة صوت الحقيقة
دراسة اثباته في ضوء النص النقلي
وماهية المنجز الفني

يعدها :حسين نصر
ّ

ان ال���ذي يبحث ّ
ويدقق في حقيقة كتاب
(نه���ج البالغ���ة) ألمي���ر المؤمنين وس���يد
الوصيين اإلمام علي بن أبي طالب عليه
السالم البد له من إسقاط التشكيك في
حقيقت���ه بأدلة علمي���ة ،وحجج منطقية
بعيدة عن العاطف���ة واالنحياز المذهبي
ولعل ( خطبة الشقشقية) وما فيها من
مضامين تاريخي���ة ،وصراحة من االوضاع
السياس���ية ،الت���ي أعقبت وفاة رس���ول
االنس���انية محمد ( صل���ى اهلل عليه واله
وسلم)وان المتتبع ألحداث صدر االسالم
تتوض���ح ل���ه حقيق���ة مف���ردات ( الخطبة
الشقش���قية) ويسقط كل ما يحيط بها
من اوهام واهية.

ويرى املؤلف الدكتور صباح عباس عنوز يف كتابه (نج
البالغة ..صوت احلقيقة /دراسة إثباته يف ضوء النص
النقيل وماهية املنجز الفني) ،ان نج البالغة صوت انبثق
من الوجدان اليقيني لنفس مل تعرف سوى اهلل خالقها،
ومعني الرسالة منبثقا ذلك االم��ام عيل املرتىض عليه
السالم ،وتضمن املبحث االول :كتاب نج البالغة بني
احلقيقة واالنبثاق قد وجد الباحث وعيا مجعي ًا أموي ًا أنشئ
عىل الكره واحلقد والبغضاء من جانب ،ومن جانب آخر
فان عدالة االمام عيل عليه السالم ابت عليه إال ركوب
سبيل العدل ،وهذا ماال يرتضيه اجلمع االكثر عىل وفق
قول الباري عز وجل(وأكثرهم للحق كارهون) فعىل
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الرغم من علم الناس بأحقية االمام عيل عليه السالم
إال إنم ساندوا معاوية وتركوا حديث الرسول (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) حول عامر (ريض اهلل عنه) خلف
ظهورهم ،ملاذ يراد إذن قبالة مسخ التاريخ وتطميس
احلقائق ومالحقة أتباع االمام عيل عليه السالم؟ لقد
تبني بعد حني أن حرهبم ال إنسانية فوصل االمر هبم اىل
معني بل امتد اىل
تزييف احلقائق ومل يقف االمر عند حد ّ
نب تراث االمام عيل عليه السالم الفكري ،فقد جترؤوا
وأحلقوا أقواله بآخرين حينا وهامجوا أصاحبه احلاملني
بضامرهم تلك األقوال بالقوة حينا آخر.
وذكر يف املبحث الثاين نص الشقشقية يف ضوء النظريات

احلديثة انبثاق يقني وحقيقة وجدانية ،لقد بدأ النص
بالقسم والتوكيد واناه بالقسم والتوكيد ،ملقي ًا احلجة
عىل املسلمني يف ذلك ،إذ لوال البيعة ووجود اجلمع
وما أمره اهلل سبحانه للعلامء بعدم جماراة الظلم ،أللقي
حبل اخلالفة عىل سبيلها  ،اي يركبها من يريد فال
معربة عرب االيامء ( عفطة
حاجة له هبا  ،وختمها بصورة ّ
عنز) ألن االيامءة أن تشري إىل االمور أشارة واضحة،
وبذلك حققت اخلامتة مقصدها للسامعني فيها تم
تعظيم موقف اخلطيب وأث��ارت مشاعر السامعني
وجددت ذاكرهتم ورشحت كل جزء من هذه االجزاء
وهذا النوع من اخلطبة هو من حي ّقق مقاصد اخلطيب
عىل رأي أرسطو ،ولقد انقطع االمام عيل عليه السالم
عن االستمرار فيها النا حققت أهدافها بأمرين وهو
ما اراد البوح به و التذكري بكل يشء لتحصيل املقارنة
من السامع نفسه.
وتضمن املبحث الثالث مرجعية البناء االبداعي
اخلاص لنصوص نج البالغة دراسة تطبيقية يف ضوء
النظريات احلديثة،ان نصوص االمام عيل عليه السالم
ترتقي اىل مستوى املثل بعد ان تتكاثف وح��دات
(الرصاع واحليوية والتلوين الشعري) وكان يستعمل
االستعارات والكنايات واملجازات يف أشد املواقف
قسوة وأكثرها رضاوة يف حني تتطلب مثل هذه االمور
تدبرا عقليا وتأم ً
ال وحتتاج اىل الرجز املؤطر بالتشبيه
احليس ووجدنا االمام عليا (عليه السالم) يستعمل
التوازي والتكرار والرتكيب يف السياق املبني عىل مبان
رصفة متساوية ،االمر الذي ينتج عنه إيقاعان داخيل
وخارجي ،فضال عن ازمنة نفسية موحدة تثمر املتعة
فتلقي بظالهلا عىل املتلقي الذي انس لتلك االقوال
فكالم االم��ام عيل عليه السالم يمتاز بثبات نفيس
ووجداين يقيني موحد.
ومهام يكن من أمر فان كالم االمام عيل عليه السالم قد
اتسم بالسمو البالغي وتراتب الفن القويل ،واستعمل
أرقى االساليب البيانية التي تتطلب هدوءا نفسيا ،وقد
استعملها وهو يف احلرب أو يف العتب او يف كل ما
يثري العاطفة وهييج االشجان ،فلم هيبط الفن القويل

عنده اىل املبارش وال يتوقع عند احلسية وانام كان تأمله
وتدبره عىل وتريه واحدة ،نعم لقد دنا كالمه مكثفا
حتى ارتقى اىل مستوى املثل فأصبح ومضة إرشادية
تنفع لكل زمان ومكان.
ويشمل املبحث الرابع الوحدة العضوية مفتاح الوحدة
الدالية يف نصوصن االمام عيل عليه السالم ،اذ نجد
الوحدة املوضوعة يف النصوص القصرية لالمام عيل
عيل عليه السالم تأخذ طابعا إبداعيا خاصا ال يقوى
عليه غريه ،إذ له القدرة يف السيطرة عىل الوحدات
الثالث التي تظهر يف نصه القصري فتنصهر يف وحدة
داللية ذات ومضة احيائية ،فاملوقف من الوجود
يعرب عنه برؤيته التحليلة واالحيائية ،ثم حيرص عىل
ّ
تقديم الرؤية االرشادية لدى املتلقي  ،اما الوحدة
احليوية فجسدها بأحاسيسه اذا يعبئ الكلامت موقفه
الشعوري عرب العواطف واالحاسيس وما يتطلبه منه
واجبه الديني النابع من الوجدان اليقيني لديه ،ليجعل
ذلك يف خدمة الذكري والنصح حني يقرع كالمه ذهن
املتلقي ،ويسحبه نحو عاطفة أصيلة فيحكم املتلقي من
خالهلا عىل أعامله ،ثم تأيت وحدة التداعي او التلوين
الشعوري ليجعلها يف خدمة الوحدتني السابقتني
فتوظف الوحدات الثالث وحدة الرصاع ،والوحدة
احليوية ووحدة التداعي توظيفا واعيا مصورا للواقع
املعيش ،فيحصل الذكر لواقعة احل��دث ،والرؤية
الواعية جلادة الصواب من لدن املتلقي.
اخلالصة
نصوص نج البالغة وثيقة أدبية مصوغة فنية ومرتبة
فكريا اتسمت بخصائص كالمية مل نجدها يف كالم
االخرين فكان أداة خاصة به فجاء كالما ابداعيا ال
اتباعا فصح ان يؤخذ مثال او اقتباس ًا لينري نصوص
االخرين اذ ان كالم االمام عيل عليه السالم عايل املقام،
عميق الغور ،بعيد السنام ،غريب السري ،اليقوى عىل
مسايرته االدباء ،وال ينأى عن االقتداء به العلامء.
اجلدير ذكره أن الكتاب من إصدارات مؤسسة نج
البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.
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�سل�سلة ا الإجنازات

ق�������ن�������اة

الفضائية

الأحرار� /صياء الأ�صدي – ت�صوير� /صالح ال�صباح

* كانت البداية بتأسيس قناة كربالء الفضائية في شهر رمضان المبارك عام 2009
وفكرة تأسيسها جاءت نتيجة االقبال الكبير على الموقع االلكتروني الرسمي للعتبة
الحسينية المقدسة ،وبدأت كقناة فتية واحدة إسوة بباقي القنوات حديثة االفتتاح،
وفتوتها كانت على مستوى االرشيف والكادر الذي اخذ حينها يزج بدورات قدمها
أساتذة متخصصون في مجاالت العمل في القنوات وهي االن تعمل بكادر متخصص
يشار له باإلمكانية العالية واالحترافية.
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* بعد مرور  7سنوات عىل تأسيس قناة كربالء الفضائية
ولدت فكرة تأسيس قناة القرآن الكريم والتي كانت بدايتها
ايض ًا تعتمد عىل ال��ق��راءات املوجودة ضمن االرشيف
وخالل الفرتة التي مضت تم استحداث برامج ودعم
القناة ،واآلن هي قناة متميزة يف جمال القرآن الكريم.
* مل يمر كثري عىل تأسيس قناة القرآن الكريم حتى تأسست
قناة ثالثة اخرى وهي قناة تابعة لديوان الوقف الشيعي
كانت ُتدار من قبل مسجد الكوفة وهي قناة السفري التي
مقرها لندن وناطقة باللغة االنكليزية لتكتمل املجموعة
ّ
وتكون بثالث قنوات فضائية.
* تنفرد القناة بزيادة املساحة للمشاهدين وذل��ك من
خالل البث يف غالبية التطبيقات االلكرتونية سواء عىل
مستوى املوقع االلكرتوين او عىل مستوى برامج التواصل

االجتامعي فض ً
ال عن تطبيق قناة كربالء الفضائية عىل
اجهزة ( االندرويد) و(االيفون) وال��ذي يتضمن البث
املبارش وبقية املحتويات.
* من منطلق البث االلكرتوين ال يقل أمهية عن البث
الفضائي كون معظم الناس تستخدم االجهزة الذكية ما
جعل ادارة القنوات حترص عىل اضافة خدمة يف املوقع
االلكرتوين وهي استطاعة املشاهد ان يرجع خلدمة البث
ملدة ست ساعات ويشاهده بيرس وسهولة .
* تعمل املجموعة بكوادر تصل اعدادها اىل ()500
شخص بمختلف العناوين وال��ص��ف��ات م��ن ضمنهم
ا ُملتعاقدون ومن يعمل بنظام القطعة وهذا عىل مستوى مقر
القناة وكل املكاتب واملراسلني التابعني هلا يف داخل العراق
وخارجه وهي توقد شمعتها الثانية عرشة.
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* القناة تعمل باجلانب الفضائي عىل القمرين ( نايل سات)
و(اهلوتبريد) ،وللقمر (النايل سات) تبث بتقنية ( ) SD
وتقنية (  )HDمراعية مسألة الكثري من املتابعني ال يملكون
( رسيفرات) حديثة متكنهم من التقاط البث بتقنية ( (.HD
* للقناة م��رشوع مهم وه��و مهرجان النهج السينامئي
وال��ذي اكتملت منه مخس دورات وال��ذي فتح ابواب
للقناة وللعاملني وللخارج باإلضافة اىل اجلانب التلفزيوين
اخلوض يف الدخول لعامل السينام وأثمرت هذه التجربة
انتاج ما ال يقل عن(  ) 30فيلام سينامئيا تم مشاركته يف
مهرجانات عديدة واحلصول عىل جوائز كثرية.
* لكون البث الفضائي ال يمكن احصاء املشاهدين له اال
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عن طريق االستبيانات اخذت القناة عىل عاتقها اخذ طريقة
اخرى حلرص املشاهدين وهو اجلانب االلكرتوين ،وهي ان
اي شخص يدخل عىل موقع القناة يعني انه سجل وبحسب
تقارير اعدهتا فقد بلغت نسبة املشاهدة يف ( )15٢٢مدينة
بالعامل وهذه مثبتة بالتقارير من رشكة ( جوزور ) تزود القناة
بتقرير كل ثالثة اشهر وهذا انجاز كبري.
* ع��ىل مستوى ال��ع��راق ف��أن اكثر م��ن مؤسسة عملت
استبيانات كأن تكون شبكة االع��الم ومؤسسة موازين
فالقناة اذ مل حتصد املركز االول عىل مستويات القنوات
العراقية فتكون املستوى الثاين وهو انجاز آخر كونا دينية
متخصصة وحتصد هكذا مراكز.

* للقناة عدة مكاتب مهمة اوهلا يف العاصمة بغداد واخر
يف النجف االرشف ومكتب يف سامراء يبث من خالهلا
الزيارات واالدعية التي تقرأ يف مرقد العسكريني فض ً
ال
عن الربامج املبارشة من هناك  ،اما يف خارج العراق فلدهيا
مكتب يف اجلمهورية االسالمية االيرانية واخر يف دولة لبنان
ومكتبان احدمها يف هولندا واخر يف لندن ،هذا فض ً
ال عن
استوديوهات مقر القناة التي يبلغ عددها اثنني واملعروفني
االول بتسمية ستوديو ( ، )313واستوديو اخر مساحته
حوايل ( )1000م ٢مل ُيستكمل بشكل كامل ،اضافة اىل
استوديو يف العتبة احلسينية املقدسة واستوديو ايران.
* للقناة اكثر من دورة براجمية فمثال ً يف شهري حمرم وصفر
دورة براجمية خاصة ويف شهر رمضان دورة براجمية خاصة
وباقي االشهر الدورات الرباجمية هلا ُحتدد حسب املناسبات
عىل عكس او يزيد عن املعمول به يف القنوات الفضائية
العامة وهي ان ال��دورة الرباجمية تكون اربع دورات عىل
حسب فصول السنة.

* للقناة جهود كبرية يف نقل مراسيم الزيارات املليونية ونقل
الصلوات عرب البث املبارش والذي يعرف باملكلف ولكن
القناة عاجلت هذا املوضوع من خالل احلصول عىل تردد
خاص هلا لكل السنة حمجوز وهو ما يوفر موضوعة املبلغ
واحلصول عىل ترددات خمتلفة يف كل بث.
* للقناة جهود كبرية يف تغطية املالحم التي سطرها ابطال
احلشد الشعبي املقدس يف مواجهتهم براثن داعش االرهايب
من خالل توفري سيارة للنقل اخلارجي وهذه موفرة ضمن
خطتنا للبث املبارش ،فض ً
ال عن هتيئة كادر متخصص يف
ايام زيارة االربعني يكونون مرافقني حلركة الزائرين املشاية
واملواكب ابتدا ًء من حركتهم من راس البيشة يف البرصة
وانتقاال ً اىل احلركة يف املحافظات اجلنوبية وص��و ً
ال اىل
كربالء احلسني (عليه السالم).
* ملجموعة قنوات كربالء الفضائية خطط مستقبلية سرتى
النور يف املستقبل ابرزها انشاء مركز تطوير اعالمي .
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ْ�����ظ ً
َف���� َي����ا َل���� َه����ا َحل َ
���ن ُد ْونِ َخ��� َّن�������ا�� ِ��ض
�����ة ِم������ ْ
َ
���ح َواإِغْ � َ
������ض
������ال�� ِ
َف����� َم� ِّ
���ي ��ُ���ص���� ْب� ٍ
����ج�����دُ وا اهلل ِف������ ْ

���ي َع � َل���� ٍ�ن
ُت����� ْو ُب����� ْوا ِاإ َىل ا ِ
هلل ِيف �� ِ���ص� ٍّ
���ر َو ِف������ ْ

َ
�����ن َث����������� ْو ِب اأَ ْد َن�����������ا�� ِ����ض
جت�
�����������ر ُدوا اأُ َّم������ ِت������ي ِم� ْ
َّ

اح��� َت���دَ َم���تْ
����را ًرا َق ِ
��ر َف� ُ
��ع َاأ�� ْ����ص� َ
�����د ْ
َوا ْد ُع�������� ْو ُه َي� ْ

َف ْ َ
����ذ ُر َي�����ا َق����� ْو ِم�����ي ِب���������اإِ ْف���� َال�� ِ���ض
������اجل ْ
������د ُب ُي����� ْن� ِ

���ر َح������ ً
��م
َو َ ِّ
���ة ُع���ظْ ��� َم���ى ِب���� َ���ص��� ْو ِم��� ُك� ُ
ت� ُ
�����م������وا َف� ْ

ْ���ب ِم���� ْث� ُ
���را�� ِ���ض
َف����ال������ َّ���ص���� ْو ُم ِل���لْ��� َق���ل ِ
��������خ ِل����ل� َّ
���ل املْ ُ� ِّ

����ل َر ِّب َع��� َل���ى ا ْل���� َه���������ا ِدي َو ِع ْ َ
�����ه
َو�� َ����ص� ِّ
�����رت ِت ِ

���ر ال��� َّن���ا�� ِ��ض
�����م ِم ْ
َو َم� ْ
����ص���ا ِئ ِ
�������ن َ
������ن َق��� َف���ا اإِ ْث� َ
�����رهُ � ْ

جب لمن عرفك كيف ال ُ
يخافك!..؟
َع ٌ
ُ
يحم�صني ويبقيني قادر ًا
القد�صية وحدها ،هي كل ما
فيو�صا ُته
ّ
على اأن تدمي اىل ما ل نهاية .هي التي تر�صدين يف ح�صن القول،
واىل فخامة الخالق تظهرين ،وجتاور طموحي ال�صرعي الوحيد،
وتثبت يقني المي��ان باحلياتني يف جوانحي .هي احللم النهائي
للتخفيف من خطر اخلوف ان اأخطئ ،واخلروج من منوذج الن�صان
امل�ص ًّنع ،باأك� ما يف احلياة قابلية للزوال.
ان يف كل حلظة بجوار موقع النور املت�صل بال�صماء ،هناك في�ض
قد�صي يع ّلمك كيف تن�صى نف�صك..؟
ت�صم عطره ،ان ت�صمع �صوته .ان تراك املالئكة
حني حتاول :ان ّ
ي�صجل ا�صمك من املوالني ،تخرج من �صريحه
احلا ّفون بقره .ان ّ
بعالمات ل اح��د يعرفها اإل قلبك وذات���ك وروح���ك ونف�صك،
والآخ��رون ي�صريون اليك بالرجل ال�صالح ،ويلقبونك بالطيب،
والأجمل والأثقل ميزانا ،اأولئك الذين يخدمون ب�صدق وب�صمت
وقوة يهابها كل ناظر اليهم فيقول يف ال�صر والعلن :
كلمة ولقب ل يناله اإل
انهم ح�صينيون  !..وم��ا اأعظمها م��ن ٍ
ال�صادقون املوؤمنون.

ح�����ي�����در ع����اش����ور

عجبا ملن يعرف ذلك ول يوا�صل ب�صدق ال�صري باجتاه نورك ،!..
وعجبا ملن عرفك كيف ل يخافك! .؟.
�صرت يا �صاحب الفي�ض القد�صي ،ماأوى لكل من خ�صر اأيامه .اأ�صع
يدي خجال على �صريحك ،واهم�ض اليك بكل ما يدور يف قلبي،
واأنت تنحني كل �صيء ول اطلب ،وانا من مل يعط يوما .اأي �صيء،
وبقيت احلم حتت قبتك العظيمة ،ان تقبلني وت�صاأل الذي ط ّهرك
من الرج�ض ان يط ّهرين ويقبلني ،ل حيلة يل بقربك غري ادانة
نف�صي ان مل اك��ن يف كل �صيء ،ويف كل ظ��رف ان�صان يحتاج اىل
املغفرة والر�صا ،لطول ما يدوم الميان واحلياة.
ٌ
�صيدي،
تغري فيها كل
�صراخ رث يحيط بنا من كل ناحية  ،والأر�ض ّ
�صيء ،و َنح َر اخلري وفا�ض ال�صر وبداأ المل ينطفئ �صيئا ف�صيئا ،
اإل قبلتك ،قبلة الأمل ،وطريق الحرار يزدان بريقا بلون ال�صماء،
فيعود المل بعني املنتظرين لنور من �صلبك ،ي�صعل ال�صلوات براكني
ل حدود لها لتحرق كل �صيطان اأن�صي ،وتعمي ب�صائر الناكرين،
وتقذف يف قلوبهم الرعب ،وك�صف القناع عن املتلونني يف ملكوت
عجب ملن عرفك كيف ل يخافك!...؟.
ح�صرتكٌ ،

نزار حبيب الحسناوي

َ
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َي�
����ي ع����ي���������ص����ى امل���������ص����ي� ْ
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ً
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وجت�
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جت������������������وب ق���������ف���������ار ن��������ف��������و���������ض ال��������ه��������وى
ُ
ً
وت��������ر���������ص��������م ف����������ج����������را ب�������ع�������ي�������دا م����������داه
ف���������اأن���������ت امل������خ������ ّل�������������ض �� ِ������ص������� ْن�������و امل���������ص����ي����ح
َ
��������ه��������ودي م�����و������ص�����ى ال���ك���ل���ي���م
��������������راك ال�������� َي
ي�
ُّ
َ
������وره�������ا
�������������اق اأو ط�
ل�������� َ�����ص������ ْي������ن������اء اإن ت�
ِ
ً
ُ
�����������ه َط������������ ْوف������������ة م���������ن خ�����ي�����ال
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ِ
َ
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�
ك
������ض
�
�������
�
������ف
ُي�������ن�
��������������������������ر َب زم�����������������������انٍ ب� ِ
ْ
ُ
ف�����ي�����ن�����ك�����������ص�����ف احل�����������������قُ حم���������������ص������� ًا ل�������هُ
ٌ
��������ص���������لِ الإل�������������ه
ف�����������اأن�����������تَ وري�������������������ث ل���������ر�� ْ
ْ���������ب ال������� ّ����ص�����م�����اء
ف��������اأن��������ت ُجت��������� ّ������ص�������دُ ُك���������ت َ
ف����������اأن����������ت ال��������������زب��������������و ُر و َت����������� ْورا ُت�����������ه�����������ا
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َ
���������������ص�������ني الإب���������������اء
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ِّ
ٌ
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خ��������������������اط��������������������رة.....

ت���ت���ع���ك� ُ
��ز ع���ل���ى ق���و ِت���ك

أميرة الشربيني

ُ
َ
تتحول الأيام اإىل اأ�صابيع والأ�صابيع اإىل �صهور،
عندما
يتملكك �صعور ل اإرادي اأنك تعدُّ ال�صاعات كي ينتهي اليوم لياأتي اآخر ،مثل اأي
حبي�ض يتحول اليوم بالن�صبة لك اإىل جمرد واحد من اأيام عدة مت�صابهة،
ويتملكك �صعور اأنك فقط بانتظار اليوم اأن مي َّر.
يقتل ذلك الإح�صا�ض متعتك احلقيقية باليوم ،وباأي �صيء قد تفعله خالل ذلك
اليوم ،حتى واإن كان �صيئا ت�صتمتع به.
ل تدرك هذا يف البداية ،تردد دوما اأنك بخري واأن الأمور على ما يرام ..خ�صو�صا
واإن كنت حبي�ض املنزل لأ�صباب طبية اأو وقائية� ،صاعتها اأنت بحاجة لأن تتم�صك
بكل طاقة الر�صا وال�صر الكامنة بداخلك كي ت ّر املرحلة ب�صالم.
ُتذ ّكر نف�صك مبن هم يف حالت اأ�صواأ وحتمد اهلل على حالتك الب�صيطة ،وتردّد
لنف�صك اأن الأمور �صتتح�صن واأن تلك جمرد مرحلة وت ّر.
ت ّر الأيام وتتباعد عنك ذكريات الرفقة.
ُتفكر يف امل�صنني وامل�صجونني وحبي�صي الفرا�ض والكرا�صي املتحركة.
تذهب ملنطقة �صعور مل تكن لتت�صور اأنك �صتدركها يف مثل هذا ال�صن.
تخر نف�صك اأنها جمرد جتربة و�صتم ّر وتتعكز على قوتك.

مقـــــــــــــــــــــــاالت

في السيادة العراقية

جـــدل

عبا�ض ال�صباغ

يبدو من تكرار السيناريو المتمثل بضرب
االماكن التي يعتقد انها تعود الى الحشد
الشعبي الذي يتبع وظيفيا القائد العام
للقوات المسلحة  ،أن الواليات المتحدة
الطرف المعني في هذه المعادلة الشائكة
انها التريد ان تفهم ان تكرار سيناريو
ضرب مقرات وجودها في العراق من قبل
بعض الفصائل المسلحة المناوئة لهذا
التواجد  ،ان هذا االمر هو رسالة عملية
وصريحة برفض هذا التواجد وضرورة انهائه
بأسرع وقت ممكن كي اليستحيل العراق
الى ساحة تصفيات حسابات مسلحة تضر
باألمن القومي للبلد  ،وجميع تلك الضربات
ابتداء من الضربة التي وجهتها الطائرات
ً
االمريكية المسيّرة نحو مطار بغداد والتي
اغتالت فيها قادة النصر على داعش مطلع
العام الحالي  ،والمسلسل بتوجيه الضربات
المتبادلة مستمر وعلى حساب السيادة
العراقية وهيبة الدولة .
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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 00يبدو من تكرار السيناريو املتمثل برضب االماكن التي
يعتقد انا تعود اىل احلشد الشعبي الذي يتبع وظيفيا القائد
العام للقوات املسلحة  ،أن الواليات املتحدة الطرف املعني
يف هذه املعادلة الشائكة انا التريد ان تفهم ان تكرار سيناريو
رضب مقرات وجودها يف العراق من قبل بعض الفصائل
املسلحة املناوئة هلذا التواجد  ،ان هذا االمر هو رسالة عملية
ورصحية برفض هذا التواجد ورضورة انائه بأرسع وقت
ممكن كي اليستحيل العراق اىل ساحة تصفيات حسابات
مسلحة ترض باألمن القومي للبلد  ،ومجيع تلك الرضبات
املسرية
ابتدا ًء من الرضبة التي وجهتها الطائرات االمريكية ّ
نحو مطار بغداد والتي اغتالت فيها قادة النرص عىل داعش
مطلع العام احلايل  ،واملسلسل بتوجيه الرضبات املتبادلة
مستمر وعىل حساب السيادة العراقية وهيبة الدولة .
واملؤسف له ان تستغل الواليات املتحدة الوضع السيايس
واالمني اهلش للعراق اذ جاءت هذه الرضبات متزامنة مع
اصعب ازماته السياسية التي يعيشها من ناحية استمرار
التظاهرات املطالبة بجملة من احلقوق املرشوعة  ،فضال
عن حالة الفراغ الدستوري والسيايس املتأيت من خلو
منصب رئيس احلكومة الذي هو منصب رئيس السلطة
التنفيذية والسيادية االهم لتسيري االمور وقيادة البلد نحو
بر االمان ومنذ عدة اشهر ،ناهيك عن االخفاق املستمر
للقوى السياسية يف ام��الء ه��ذا املنصب بشخص يكون
ُمرضيا من كافة االطراف وحسب خارطة طريق تعتمد مجلة
رشائط منها تشكيل حكومة انتقالية غري جدلية وبعيدة عن
التحزب ونج التحاصص التوافقي املقيت  ،وثانيا التمهيد
نحو اجراء انتخابات مبكرة من اجل اعادة تأسيس العملية
السياسية وعىل اسس دولتية رصينة وصحيحة .
اقول يف هكذا مناخ سيايس متأزم ومربك وضعف دولتي
تشن الواليات املتحدة رضباهتا اجلوية
 /حكومايت واضح ّ
الثأرية من بعض الفصائل املحسوبة عىل اليسار العراقي
منتهكة ابسط مبادئ القانون ال��دويل يف اح��رتام سيادة
الدول وعدم التدخل يف شؤونا الداخلية  ،فالعراق دولة
مستقلة وذات سيادة وعضو فاعل يف االرسة الدولية ،
وتوجيه الرضبات االنتقامية بشتى الذرائع دون الرجوع
اىل احلكومة العراقية (مهام كان شكلها) هو جتاوز اخر عىل
السيادة العراقية املنتهكة كون تلك الفصائل هي فصائل

عراقية بالدرجة االساس والتعاطي معها او معاجلتها بأية
طريقة كانت هي من ضمن اختصاص احلكومة العراقية
حرصا وهي صاحبة القرار يف هذه املعاجلة  ،فأصحاب هذه
الفصائل هم مواطنون عراقيون قبل كل يشء وهم خيضعون
حتت طائلة القوانني العراقية وهي من حتاسبهم ،والواليات
املتحدة تنتهك مبدأ اخالقيا اخر يتعلق باتفاقية االطار
االسرتاتيجي املربمة بينها وبني العراق عام  ٢00٨لغرض
تأطري منظومة العالقات املرتتبة بني البلدين ويستوجب
عىل الواليات املتحدة وضمن مبادئ هذه االتفاقية ان
«حترتم» السيادة العراقية وكام جاء يف ديباجتها ( :ان مثل
هذا التعاون مبني عىل أساس االحرتام الكامل لسيادة كل
منهام وفق أه��داف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،ورغبة
يعزز التعاون بينهام،
منهام يف التوصل إىل تفاهم مشرتك ّ
دون جتاوز سيادة العراق عىل أرضه ومياهه وأجوائه ،وبنا ًء
عىل كونام دولتني مستقلتني متكافئتني ذوايت سيادة) فهي مل
حترتم ابسط بنود هذه االتفاقية ورضبتها عرض احلائط ومل
تغادر عقلية اجلبار املتغطرس الذي مايزال بعد انيار االحتاد
السوفييتي ممسكا هراوته الغليظة لرضب اي طرف يناوئه ،
فيكون بحسب هذا املبدأ القيمة اخالقية او سياسية التفاقية
االطار التي و ّقعها مع العراق يف ظرف امني عسري وكان
العراق حمتاجا من هذه االتفاقية اىل شيئني متالزمني االول
ماخيص حتقيق السيادة الكاملة عىل اراضيه بتقنني انسحاب
القوات االمريكية من اراضيه حينئذ كونا قوات حمتلة لبلد
مستقل وذي سيادة والثاين برجمة ماتبقى من تلك القوات
ألغ��راض التدريب واالستشارة  ،وبقاء ه��ذه االتفاقية
دون تفعيل حقيقي طيلة هذه السنني يدل عىل ان العراق
مايزال بلدا حمتال من الناحية النظرية ،لذا كان جيب عىل
تدول ملف تكرار
احلكومة العراقية ممثلة بوزارة اخلارجية ان ّ
جت��اوزات الواليات املتحدة عىل السيادة العراقية واالمن
ملوحة باتفاقية االطار االسرتاتيجي املو ّقعة
القومي العراقي ّ
بينهام  ،والتي تنص عىل وجوب احرتام سيادة العراق وعدم
التعدي عليها الي سبب كان وكان يفرتض ان تقوم احلكومة
العراقية هبذا االجراء غداة قصف مطار بغداد الدويل الذي
هو منشأة سيادية وتم استهداف قائد عسكري عراقي رفيع
املستوى تابع للمؤسسة العسكرية العراقية التي هي مؤسسة
سيادية ايضا .
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الى روح الشهيد الشيخ (رضا عبد الرزاق المياحي)

السالمُ على الشهيد  ..المضحي

حيدر عاشور
لمْ تحدَّ ذهنهُ حدود ،ففي سيرة عمرهِ حكايات رسمها الزمن تحت وطأة كابوس مزعج اسمهُ البعث،
وأخرى رسم لحظاتها بنفسهِ واقتصر الطريق ،وكان في عقلهِ شيء ما ،كأحالم االرتقاء بصفوف العلماء.
لكن المشهد الذي لن يفارق مخيّلته وال يمكن نسيانه حتى آخر لحظة من حياته هو سجن والده بتهمة
التحريض ضد البعث ،ألنه من شرفاء البصرة ،الذين يشار اليهم بالصالحين ،والملتزمين بكل ما هو مقدس
في سيرة االئمة االطهار .وبنفس الوقت كان يتلوى كالحمامة الذبيحة من شدة االلم لعجز تام في كليتيهِ.
مرضه كفتى ،وسجن أبيه جعاله ينتفض مستغيث ًا بموالته(فاطمة المعصومة)..
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فاستجاب اهلل له بكرامتها فشفي متاما من مرضه .فنذر روحه
ونفسه فداء ملواله احلسني -عليه السالم .-فحني تذكر االمام
احلسني عند السيدة «معصومة» ،تأكد ان اهلل حيقق لك ما يعجز
ِ
هب للحياة مبكر ًا ،وقف
البرش عن
حتقيقه .كان فتى نشيط ًا َّ
عىل قدميه كشبيه ألبيه يف خدمة اإلنسانية فأكمل املتوسطة،
وتثخينه
رغم جرجرته بني فرتة وأخرى اىل االمن البعثي،
ُ
باجلراح ،فالنظام عدو مبارش لكل ما هو إمامي وال يعرف
معنى للرمحة .ويف أجواء مليئة بالقلق واخلوف ،اخرتق هذه
احلواجز النفسية ،ملتحق ًا بصفوف احلوزة العلمية يف النجف
االرشف ،ليقلع عن صدره ذلك الضيق املرتاكم يف نفسه.
ِ
دماغه بالعلوم
شعر أنه بحاجة اىل أن يمأل كل خلية من
َ
ّ
اإلمامية حتى لو كلفه ذلك حياته .فغرف من بحر احلوزة
حتى تعمم بالعاممة البيضاء .فالزم مساجد اهلل ،يف كل صالة
وأذان ،واقامة جمالس حسينية ،عرف بصوته الشجي ..فأحيا
ذكر استشهاد االمام احلسني برباعة ..فدرس عىل اثرها فن
اخلطابة ليكون خطيب ًا حسيني ًا مزكى من قبل اساتذة احلوزة.
ِ
روحه
وحني سقط الصنم غمرته فرحة كبرية ،تغلغلت يف
ّ
فشعر بأنه أقوى باإليامن من
كأن دوره احلوزي اآلن بدأ،
َ
ِ
أي وقت مىض ،مبارك ًا احلياة اجلديدة يف ِ
وعلنه ،مظهر ًا
رسه
عالمات السعادة بانتصار الدم عىل السيف ،فريدد  :اهلل
أكرب احلسني انترص .كانت الفرحة تغمر يف عروقه املمتلئة
بالضياء كأصوات حسينية شجية ،تنساب اليه من كل حدب

الشهادة يف سبيل اهلل واحلسني .ف���(داع��ش) االرع��ن بدأ
كاملرض يفتك باألطفال والشيوخ والنساء .فالتحق مقات ً
ال
ومدافع ًا ،ومرشد ًا ومبلغ ًا ،يف صفوف املجاهدين ،معاضدً ا
«باملضحي» لفرط سعيه يف
سمي
ِّ
هلم يف كل امليادين ،حتى ّ
عون املقاتلني ،والتقدم يف القتال رغم قلة خربته العسكرية،
لكن روحه األبية مل تدعه يبتعد عن صفوفهم وهو القائل:
«عند رجوعي من اجلهاد أشعر بالغربة».
حني ازفت ساعة املواجهة ،واألص��وات تصيح تقدّ موا،
وأطبقت النار عىل املجاهدين والرمال واختلط الدخان
ّ
واختضت االرض بدماء السعداء ،ما
بالعواصف والرجال،
أبطأ من خطواته وهو حيمل أرساره اىل اهلل .يف كل هجوم
هو يف الساتر املتقدم ،يف َف ْو ِ
هة البندقية يف صولة الصائلني،
يتنقل كالفراشة اجلميلة املغطاة بالبياض املحمدي ،تعطي
يشم املقاتل رائحته فيزداد
من رحيقها وال تفكر أن تأخذّ ،
مهة وق��وة .وعىل خطوات منه كان نثار الرصاص يلمع
حتت اشعة الشمس املتوهجة ،مما اضطر أن يرسم خطة
املروعة ،فعرب الساتر ومحل
لوقف اطالق النار هبذه الكثافة ّ
قاذفته ،توقع وراء الرصاص أجسام حية معدّ ة للتفجري أو
ظهور سيارة مفخخة .واالحتامل الثاين صحيح ما أن ظهرت
بصاروخ قاذفة فتفجرت بقوة
السيارة املفخخة حتى رضهبا
ِ
هائلة ،لكثرة ما حتمله من متفجرات ،عىل أثرها أصيب بكتفه
األيمن ،فتكرست عظامه ،وبقي طر ًحيا يف الفراش ملدة ،لكنه

سيبقى مكانك في القلوب خالد ًا ،وفي ذاكرة الحوزة شيخ ًا جلي ً
ال.
وصوب .من منابر النور التي رصخت يا حسني بال خوف
ضمت كل املوالني يف
او تردد ،ومن الزيارة االربعينية التي ّ
العامل .اصبح كروح شفيفة حت ّلق فوق منابر التوعية واإلرشاد
هتب عىل وج ِهه االبيض
كالسحب الثقيلة احلبىل باملطرّ .
الناصع عالمات النور بوضوح .لكن احلياة ما بعد التحرر
اصبحت خمذولة ،كل يشء فيها بات ال يشء .كان املوت
يطوي من يشاء باملجان ،وهو يطلق رصخات االحتجاج
ويبكي حني حييص الشهداء من الفقراء ال ذنب هلم سوى
أنم شعب العراق.
ال أدري ما قصة تاريخ الدم العراقي املباح ،الذي اصبح
موقد ًا يوميا يأيت بسحب املوت ّ
غطت ارض العراق بالدم.
فتعالت أصوات االستغاثة :ان الشياطني قدموا لتخريب
االنسان وقتله .فدّ ب الرعب يف أوصال أهالينا وانفسنا.
فجاءت الفتوى املقدسة للسيد عيل السيستاين تصدح من
الصحن احلسيني الرشيف :ان من يقتل يف سبيل العرض
واالرض واملقدسات يكون شهيد ًا .تلك الفتوى مل تكن
ِ
عقله الراجح
جمرد كلامت عند «شيخ رضا» ،مل تغب عن
ً
ً
معناها املقدس ..فقد استوقفته فرأى فيها شيئا مجيال هو

أحس أنه بمقدوره السري من جديد حتى التحق
وما أن
ّ
ً
باملجاهدين عىل سواتر الصد ..كان يبتسم قائال :بني الوالدة
واملوت ،زمن قصري ،بل حلظات .فأنا عىل موعد مع الشهادة
للقاء احلبيب سيدي وموالي احلسني الشهيد.
ويف ليلة االثنني الشاحبة من أيمن املوصل ،امتص ضوؤها
هدوء سواتر الصد برتنيمة أسطورية مجعت حوهلا املجاهدين
واملشايخ .وكان صوت»شيخ رضا» الشجي يملك زمام
اجللسة ليتنبأ بالقول الفصيح :ان هدوء منطقة «السحاجي
املوصلية» تضم لنا يوم غد معركة رشسة استعدوا هلا بكل ما
ّ
وسأصيل هذه الليلة حتى الصباح استعداد ًا
اوتيتم من قوة،
للقاء اإلمام .
وما أصعب صباح يوم االثنني ٢017/٢/٢0-م -حني
بدأ هجوم الدواعش االنذال عند التاسعة والنصف ،حتول
ِ
صوالته ،جيندل كل من تقع عليه
الشيخ اىل شبيه الغضنفر يف
عيناه حتى فاجأته تلك السيارة املفخخة اللعينة وهي حتمل
املوت معها ،مل متهله أن يكمل اجلهاد فكانت الشهادة عنوانه
«املضحي» رحل اىل اهلل
االخري فهتف الشجاع  :اهلل أكرب
ِّ
شهيد ًا.
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اأ�رسة وجمتمـــــع

حــــــمـ ٌ
ـــــاة
ٌ
�����������ة
وك������������ ّن�

بقلم /ميمن موؤيد ال�صعيدي

إمرأتان في حياة
رجل واحد وجودهما
ٍ
جوهري في رحلته نحو
القمم ،أو في بقائه
على الهامش ،األولى
ُأمّه :أص ُله ومصنعُه،
والثانية زوجتُه :نصفه
الثاني ومسكنُه.
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أحد أهم األدوار األساسية لألم يف حياة أوالدها هو التوجيه ،ديني ًا كان أم
وبر
إجتامعي ًا أو أخالقي ًا ،فتستمر بالعطاء اىل أن تصل بإبنها اىل سن النضوج ّ
ٍ
إمراة جديدة ُتكمل املسرية معه جنب ًا
االمان ،ل ُيكمل ما تبقى من ُعمره مع
اىل جنب.
أبدي
نمق وصائب كهذه املقدمة ،فبعض البيوت
جحيم ّ
ليت الواقع مثايل ُ
ٌ
وم ّ
ُتسعر ناره إحدى املذكورتني وتنفخ فيها االخرى ،فيسعى الرجل بني هذه
وتلك حماو ً
تدعي كل منهام حبه ،وتزعم أنا الباحثة
ال اإلمخاد بال جدوىّ ،
عن راحته ،حتى يصل ذلك املسكني حافة االنيار ،فيرتاجعا عندئذ ،فال
يكاد ينفض عنه رماد النار القديمة ّإال واستعرت ُأخرى.
ٌ
وجهل ،وخامتتها إنتقام ،إذا
حرب بال هدنة ،فصوهلا متنوعة ،غري ٌة ،وحقدٌ ،
ٌ
كان القصد االنتصار فتد ُّب ٌر بسيط ُيظهر ّ
أن املعركة تنتهي لصالح إحدهيام
ّ
ولكن احلرب مستمر ٌة جول ًة بعد جولة.

ٌام صربت و ر ّبت رج ً
ال تتمناه كل النساء وحيسدها
عليه كل االمهات لكن يتبخر كل ذلك يف غمضة
عني حال رؤية إبنها مع زوجته فتتغري كل مبادءها
يف سبيل الظفر به.
ٌ
زوجة ناضجة تر ّبت عىل القيم واالخالق فإذا هبا
ترمي ما تر ّبت عليه جانب ًا ،فإن بدر من زوجها
ٌ
مقرص معنا ،وإن طلبت
وصال ألمه عاتبته :أنت ّ ٌ
احلامة طلب ًا خفيف ًا منها ،فذاك أثقل من جبل ،أما
إذا هتور زوجها وفكر ّيرب أمه ٍ
بامل من رزقه فذلك
يوم عسري كعرس قلبها.
أيتها احلامة ُك ِ
نت ك َّن ًة يوم ًا ما ،أيتها الك َّنة ستصبحني
مح��ا ًة يوم ًا م��ا ،رفق ًا ب��ذاك الرجل املنهك ،فقد
تشتت عقله بتوافه االمور وأصبح مسجون ًا يف
ٌ
ليعم
فتنازالت
تلك الزاويه،
ٌ
بسيطة ترتاكم كافية ّ
اهلدوء ويسود احلب تطبيق ًا لقول اهلل (عز وجل)
«و َال َت ْس َت ِوي ْ َ
الس ِّيئ َُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي
َ
احل َسن َُة َو َال َّ
َأ ْح َس ُن َف�إِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْين َُه َع��دَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِيلٌّ
َِ
مح ٌيم» (فصلت ،)34 :ثم ماذا عن مبدأ احرتام
طبق يف هذا
الكبري والعطف عىل الصغري؟ َمل ال ُي ّ
البيت؟ وأين دهاء املرأة الذي تضج به الكتب؟
فطريق قلب الرجل يمر عرب حب واحرتام الزوجة
ألمه ،وهل ينفع التذكري بعمر كليكام لرتفق احلامة
بزوجة ابنها وتعاملها بلني وعطف بينام تتحمل
الزوجة الصغرية بعض املسؤولية عند تعاملها
مع تلك الكبرية يف السن املريضة أكثر االحيان؟
ِ
طيعة بينام تأص ّلت طباعها .يروى عن
فطباعك ّ
اإلمام الصادق عليه السالم قوله« :إنام املرأة قالد ٌة
ٍ
خطر ،ال لصاحلتهن
فانظر ما تتق ّلد ،وليس
المرأة ٌ
وال لطاحلتهن:
فأما صاحلتهن فليس خطرها الذهب والفضة،
�ري من الذهب والفضة .وأم��ا طاحلتهن
هي خ� ٌ
خري منها» (معاين
فليس خطرها الرتاب ،الرتاب ٌ
األخبار للصدوق).
ِ
ٌ
هيمها األمر :لك اخليار بأن تكوين
رسالة اىل من ّ
خري ًا من الذهب والفضة أو دون الرتاب.

مـــســـتـــقـــبـ ٌ
ــل
بال م�صتقبل!

بقلم :ندى الزيرجاوي

ٍ
ٍ
وحارض مظلوم ،ومستقبلٍ مهزوم،
ماض معدوم،
بني
أبناء املستقبل!
يعيش ُ
ٌ
مشكلة هتدر األجيال؛ حيث صعوبة املعيشة،
ح ًقا َّإنا
وإمه���ال األب��وي��ن بسبب انشغاالت احل��ي��اة ،وهجمة
اإلنرتنيت وبرامج التواصل االجتامعي الرشسة ،وما
ٍ
ٍ
وغياب
وهتميش كامل للدين،
حيمله من أفكا ٍر فاسدة،
جمتمع أنكته احلروب واملآيس،
للعادات والتقاليد ،وسط
ٍ
يمكن السيطرة
أ ّدت إىل إخراج جيلٍ عديم املسؤولية ،ال
ُ
عليه ،أو النهوض به ،ال ُيمكن ْ
أن نطلق عليه :جيل
املستقبل.
أي مستقبلٍ سيقوده ذلك اجليل؟!
ُّ
إن مل نستطع إجياد احللول اجلذرية له ،وذلك عن طريق
ٍ
جهد
القضاء عىل اجلهل ونرش التعليم باإلضافة إىل بذل
ٍ
مكثف لالرتقاء والنهوض بالواقع الذي تعيشه تلك
الفئة.
ٍ
نعم ،ال خيلو األمر من ٍ
ومتابعة كبرية ومستمرة،
تعب
لكن قيل ساب ًقا «من طلب العىل سهر الليايل».
جيب علينا االلتفات لتنشئة وبناء وإعداد جيلٍ من الشباب
الواعي والقادر عىل اإلصالح إعدا ًدا متينًا ،وهذا البناء
يبدأ من السنوات األوىل للرتبية ،واالهتامم بالطفل الذي
هو ثمرة ونتاج املستقبلَّ ،
فإن ما تزرعه اليوم حتصده غدً ا.
للمرأة احلصة الكربى من الرتبية واجلهد ،فيقع عىل
عاتقها ْ
أن تسقي تلك الرباعم من ينابيع حمبتها؛ لتنمو
وتكرب باألخالق الفاضلة ،سواء كانت أ ًما أو معلمة،
فهي التي تروي تلك البذور بالقيم واملبادئ الصحيحة
وحب اآلخرين؛ لكثرة متاسها وتواجدها مع الطفل،
ِّ
ً
ِّ
نافعا ،حمصنًا من كل الفايروسات
وبذا تريب جيال
ً
ناجحا ً
الدخيلة عىل ديننا وجمتمعنا وعاداتنا ،يمكن االعتامد عليه
للنهوض بواقع األمة وحتمل مسؤوليته.
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ال����ص���ت���غ���ف���ار

ّ
لتشكل مسبحة تدور دورة استغفار
يدير تلك اللؤلؤات التي تجمّعت
أو دورة ألم من كثرة المعاصي ،تدور بين يديه وهو مطرق الرأس ،ال
يدري يستغفر ألي شي! فذنوبه قد بلغت حدود الجبال الرتفاعها ،وهنا
يسلك الشيطان طريقه ليصعد بسلم الى قلبه العاصي ليقول( :تستغفر
ألي شي وقد اسرفت في ذنوبك وثقلت هذه الذنوب فهل لديك أمل بأن
يغفر لك قم فأنت في النار ال محالة هل تظن أن اهلل سيغفر لك ذنوبك
بعد كل ما عملته هل تظن أن تدويرك لهذه السبحة سيغفر لك..؟)،
ّ
ويحطم ظن اإلنسان باهلل.
ويصل الشيطان إلى هدفه

�صفاء طارق ال�صمري
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ولألسف نجد ه��ذا االن��س��ان ينقاد بسهولة نحو
الشيطان ليقول «لن يغفر اهلل يل» ناسي ًا قوله تعاىل (ال
ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون) .وليس هذا
فقط بل ال يستغفر ويتجه لسجن نفسه بني جدران
املعايص فيتسبب بالكآبة و يف ناية املطاف جيد هذا
اإلنسان نفسه عىل ف��راش امل��وت ويقول (يا ليتني
قدمت حليايت ) وخيرس آخرته ودنياه .يا له من غافل..
هكذا هي احلياة ان كنت ال تعلم فهي ال تستبرش
بوجه يائس فام بالك بمن يئس من رمحة اهلل ناسيا
قوله تعاىل الذي جيعلنا نتأمل وتدمع أعيننا لنقول
كم نحن ج��اح��دون أهيا اإلنسان وعصاة .وكم
انت عظيم ورحيم يا إهلي ،يقول اهلل عز وجل (قل
ياعبادي الذين ارسفوا ال تقنطوا من رمحة اهلل أن اهلل
غفور رحيم) نجد يف هذه اآلية رسالة عظيمة تقول:
أهيا اإلنسان مهام قمت بمعايص فاعلم أن باب اهلل ال
يغلق وطريق التوبة ال يقطع.
ٍ
وصاف وقل له يا إهلي انا العايص
اجته هلل بقلب نقي
وانت الغافر انا الضعيف وانت القوي ،انت الرحيم

ذو املغفرة اغفر ملن ال يملك إال الدعاء ،وال يتوجه
إليك إال بدموع العاصني.
عاهدوا اهلل أنكم لن تعودوا ملعاصيكم وذنوبكم
وجاهدوا أنفسكم واعلموا أن هذا هو الصواب
واح��ذروا ان تأخذوا من التوبة واالستغفار وسيلة
نحو املعصية فال يعني أن اهلل جعل لكم طريق التوبة
واملغفرة هذا جيعلكم ترسفون يف املعايص بحجة ان
اهلل غفور رحيم ال لتعلموا ان بقدر ما اهلل غفور رحيم
هو شديد العقاب واحلساب لذا أحذروا من غضب
اهلل عليكم ،كذا لك نجد يف التوبة واالستغفار دروسا
روحية وتربوية هتذب اإلنسان وجتعله يسلك طريق
اإليامن ،حينام تر ّدد «أستغفر اهلل وأتوب إليه» ستجد
هلا تأثري ًا ،إىل جانب غفران الذنوب ستجد ان أثرها
تربوي وهتذيبي يعلم اإلنسان كيف يعرج بروحه نحو
حري بنا اليوم ان ننرش مفهوم
سامء امللكوت ..لذا
ٌّ
االستغفار الذي يعد مه ًام جد ًا خاصة كونه أداة نحو
طريق التوبة وأول سالح للمؤمن.
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طبيبـــــــــــــــــــــك اأنا

الدكتور فاهم علي الجبوري

اإلسعافات األولية ...

امنحالمصاب
الثقةواالهتمام
وبادلهالحديث
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الأحرار/قا�صم عبد الهادي

هي المساعدة االولية التي يقدمها الفرد
(متخصص او غير متخصص) إلنسان في حالة
تهدد حياته او تسبب اعاقة والما شديدا
بسبب مرض مفاجئ او حادث وذلك بهدف
المحافظة عليها ومنع المضاعفات لحين نقله
الى المستشفى او وصول الفريق الطبي,
ولمعرفة المزيد عن االسعافات االولية مجلة
«االحرار» التقت الدكتور فاهم علي الجبوري
اختصاص طب الطوارئ في مدينة االمام
الحسين عليه السالم الطبية والذي بين ما
يأتي:

إساسيات إنقاذ احلياة
تشمل (االتصال املبكر ,االنعاش القلبي الرئوي املبكر،
الصدمة الكهربائية ،الرعاية الطبية املتقدمة املبكرة).
أمهية االسعافات االولية
هي الفرق بني (احلياة واملوت ،العجز املؤقت والدائم،
الشفاء الرسيع وال��ط��وي��ل) ،واه��م اسباب الوفاة
لألشخاص من سن  ٢0اىل  ٢٨سنة هي احلوادث
حيث تسبب حوادث السيارات تقريبا نصف او كافة
وفيات احلوادث العامة.
امهية التدرب عىل االسعافات االولية
هناك عدة امور جيب التدرب عليها (مساعدة النفس،
مساعدة االخ��ري��ن ،االحساس بالرضا من خالل
االستعدادات للكوارث «قلة اخلدمات الطبية او تأخر
وصوهلا» ،مهارات املسعف «رسعة الترصف ،قوة
املالحظة ،الذكاء ،البدء باالهم ثم املهم ،استغالل
ابسط االمكانيات املتاحة»).
موضوعات االسعافات االولية
(النزيف ،الصدمة ،احلروق ،الكسور ،االنفجارات،
الطلقات النارية ،التسمم ،لدغ الثعبان ،االجهاد
احل����راري ،رضب��ة الشمس ،الصعق الكهربائي،
الغرق) ،واول ما جيب عمله (مسح املوقع ،الفحص
املبدئي ،استدعاء املساعدة الطبية ،الفحص الثانوي).
الفحص املبدئي
الفحص بالرتتيب (الوعي ،جمرى اهل��واء ،التنفس،
النبض) ،فحص الوعي هبز الكتفني والسؤال هل انت
بخري؟ واذا حتدث املصاب فذلك يعني انه واع وجمرى
التنفس لديه مفتوح وقلبه ينبض ،واذا مل يستجب
فانه (فاقدا للوعي) ويف هذه احلالة اطلب من احد
املوجودين االتصال عىل اهلالل االمحر.
استكامل الفحص املبدئي
التأكد من التنفس بالنظر وبالسمع واإلحساس ،انظر
اىل ارتفاع الصدر وانخفاضه ،اسمع صوت خروج
اهل��واء من االن��ف او الفم ،االحساس بتيار اهلواء

اخلارج من االنف او الفم يف خد املسعف ,ال بد ان تتم
عملية التأكد من التنفس خالل ( 5ثواين) فقط ،التأكد
من جمرى اهلواء بإمالة الراس اىل اخللف مع رفع الذقن
لألعىل يف حالة الشك يف وجود اصابة بالعنق يتم فتح
جمرى اهلواء عن طريق دفع الفك يف حالة استمرار
عدم تنفس املصاب.
فحص النبض
يتم فحص النبض عن طريق حتسس الرشيان السبايت
بمدة ال تزيد عن ( 10ثوان) من خالل التنفس او
السعال او احلركة التي تعد دليال عىل وجود نبض،
وعند التأكد من عدم وجود نبض ابدأ يف االنعاش.
استدعاء املساعدة الطبية
املعلومات الواجب ابالغها (مكان احل��ادث ،رقم
اهلاتف الذي تتصل به ،ماذا حدث ،عدد املصابني،
حالة املصابني ،املساعدة التي قدمت هلم).
اتبع اخلطوات التالية
التكن انت من يغلق اخلط اوال يف حالة االتصال
اهلاتفي ،استكامل الفحص املبدئي ,فحص جمرى اهلواء
والتنفس ،املصاب يتنفس اذا كان جمرى اهلواء مفتوح ًا،
اذا كان املصاب ال يتنفس تأكد من فتح جمرى اهلواء.
التوصيات
عرف نفسك للمصاب ان كان واعي ًا وللمحيطني به
واذكر بانك مدرب عىل االسعافات االولية وانقاذ
احلياة ،امنح املصاب الثقة واالطمئنان واظهر االهتامم
بحالته وتكلم معه واستمع له ،ال حترك املصاب من
مكان االصابة مامل تكن هناك خطورة حمدقة به.
بالنسبة للحروق تكون االسعافات االولية كام ييل:
ابعد املصاب عن سبب احلريق بسحبه بواسطة بطانية،
برد املكان املصاب باملاء البارد أو فوطة مبللة ملدة 10
دقائق ,انزع اخلواتم وساعة اليد واحلزام وربطة العنق
إن وجدت ،قم بتغطية املنطقة املصابة بشاش نظيف
استدع املساعدة الطبية حلروق الدرجة
غري الصق،
ِ
الثانية أو الثالثة.
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مـــــــــفا هيم
مفــــــــاهـيم

الســـعادة
بقلم  :عالء ال�صاهر

ان عملية اختيار طريقة الحياة لإلنسان في ّ
ظل هذا
التزاحم وتحديد اولوياته وقضاياه تبع ًا ألهميتها
ترتكز بالدرجة األساس على ما يتحقق له من السعادة
التي ينشدها كل منا ،فاألذكياء هم من ينجحون
في اغتنام اللحظات الجميلة التي يحبونها ليصنعوا
بشكل صحيح
منها سعادتهم ،يفعلون أغلب االشياء
ِ
فتكون هذه األفعال جواز سفر لهم ليسكنوا في
قلوب مُحبيهم بل انهم يبنون في تلك القلوب ُغرف ًا
للهجران ألن أرواح المُحبين اقتنعت بهم
غير قابلةٍ ِ
يكسبون رضا القلب والعقل مع ًا.
فجعلتهم ِ
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معنى السعادة  :هي كل ما ُيدخل الفرح والرسور اىل نفس االنسان فتو ّلد شعور ًا
ُمفع ًام بالرضا والفرح لألشخاص الذين ُي ِ
ٍ
يشء ما يستجلب هذا
قدمون عىل عمل
الفعل للخري فيو ّلد السعادة والتي تكون عبارة عن شعور داخيل ُيرتمجه االنسان اىل
ٍ
مر به وكذا جيعل من
ترصفات وافعال جتعل منه سعيد ًا وراضي ًا عىل املوقف الذي ّ
حوله مليئ ًا باملشاعر واالحاسيس اجلميلة وهو ما ينعكس باألثر االجيايب عىل خمتلف
جوانب احلياة اليومية لتجعل منه إنسان ًا مليئ ًا باإلجيابية ومبادر ًا عىل الدوام لفعل اخلري

والعمل الصالح لضامن الفوز يف الدنيا واآلخرة ،اذ ان اهلل تعاىل قد قال يف حمكم كتابه
العزيز َ ( :م ْن َع ِم َل َص ِ
احل ًا ِم ْن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم
َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون ( – )97سورة النحل.-
أسباب السعادة  :ختتلف اآلراء يف وصف السعادة نتيج ًة إلختالف االسباب
اجلالبة هلا وكذلك إلختالف معنى السعادة بني الفرد واآلخر فقد تكون كثرة االموال
سبب ًا لسعادة شخص ما اال انا ال متثل شيئ ًا من مفهوم السعادة ملن يملك الثروة
الطائلة ويف ذات الوقت مل يرزق بالذرية الصاحلة وغريها الكثري من الشواهد ،إ ّ
ال
ان هنالك بعض ا ُملشرتكات التي ُتسبب عىل األعم االغلب السعادة احلقيقية لإلنسان
وعىل رأسها هي االخالص والطاعة هلل تعاىل واالمتثال ألوامره بل قد تكون سعادة
املؤمن يف عدم عصيانه هلل تعاىل حيث يقول االمام عيل (عليه السالم) (السعيد من
أخلص الطاعة) ،والثقة بالنفس تعترب من اسباب السعادة اذ انا تعمل عىل استثارة
الطاقة االجيابية لإلنسان فتنتقل هذه الطاقة يف ترصفاته مع االشخاص املحيطني به
فنرى ان تبادل االحرتام والتعامل باألخالق احلميدة يقود اىل الشعور باالستقرار
النفيس وتوليد السعادة الداخلية للجميع ،وكذلك ممارسة الشخص لعملٍ ُحيبه يؤدي
اىل القناعة والنشاط الدائم وهو ما يقود اىل الشعور بالسعادة حيث ان االمام الصادق
(عليه السالم) يصف ما تقدم يف قوله ( :ما كل من أراد شيئ ًا قدر عليه ،وال كل
من قدر عىل يشء ُو ِفقَ إليه ،وال كل من ُو ِفقَ أصاب له موضع ًا ،فإذا اجتمعت النية
والقدرة والتوفيق واالصابة فهناك متت السعادة).
كيف تكون سعيد ًا  :ال تعلق سعادتك عىل سعادة االخرين ِ
فلتكن سعيد ًا هذا
شأنك انت فال تنتظر من احد ان يمنحك السعادة التي تبحث عنها فاملؤمن احلقيقي
يعلم جيد ًا بأن ايامنه بعدالة اهلل تعاىل هي من تقوده نحو السعادة فعليه ان ُجي ِهد نفسه
ٍ
لفرتة
لعمل اخلري لينال النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وقد يكون ترك العمل
وجيزة لغرض نيل قسط من الراحة هو مما جيلب السعادة ،اوعندما متلك الزوجة
الصاحلة واالبن البار فانام سيجلبان لك من السعادة يف هذه الدنيا مما جيعل قلبك
ينبض بالرضا ،او ان تدع فكرك ي ّتقد باإلجيابية فالتفكري باحلب والسالم والتعاون
مع االخرين يبعث السعادة يف النفس اذ يقول االمام عيل (عليه السالم) ( :من أجهد
نفسه يف اصالحها سعد ،من امحل نفسه يف لذاهتا شقي وبعد).
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حـــســـيـــنـــيـــة

تاج دار بهو

بقلم /ح�صني اأحمد اخل�صري

لمدينة كربالء المقدسة هوية خاصة تختلف عن بقية مدن العراق لما لها من مكانة كبيرة
في قلوب المسلمين في العالم عامة وللشيعة على وجه الخصوص.
اتسمت المدينة بكثرة الحسينيات ومنها حسينية تاج دار بهو المخصص لها الموضوع،
وتقع الحسينية في شارع السدرة وتبعد عن الصحن الشريف بحدود ( )100متر.
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ج��اءت التسمية عىل أم��رية من أم��راء اهلند ،وت��اج دار هبو
معناها (عروس اهلند ) جاء هبا األمري حممد عيل اللكناوي
إىل كربالء لكي يتزوجها وقد متت اخلطبة ومل يدخل هبا
ملرض أمل به رسيعا مما اضطره للذهاب إىل بريطانيا للعالج
ولكن دون جدوى فقد توىف ونقل جثامنه إىل كربالء ليدفن
يف الرواق أمام الرأس الرشيف ،وبقيت يف كربالء عىل ذكراه
ومل تتزوج حتى وافاها األجل وقد أوصت بوقفية احلسينية
 ..ودفنت يف احلرم احلسيني الرشيف بني الرأس وقرب حبيب
بن مظاهر.. .
تبلغ مساحة احلسينية اإلمجالية مع ال��دور املجاورة التي
اشرتاها األمري اللكناوي باإلضافة للقرص ( )1400مرت
ويف تاريخ( 1٨٨٢ميالدي ) تم تسميتها حسينية تاج دار هبو
تكريام لألمرية.
حتتوي احلسينية عىل ( ) 35غرفة وقاعات كبرية للمناسبات
الدينية ،وهي مكونة من ثالثة طوابق ،وتتسم بالبناء اهلنديس
اجلميل يف تصميمه من األقواس والقباب املعروفة آنذاك ويف
القاعة الرئيسية جتد املقرنصات املزججة والفسيفساء بجميع
األلوان الرائعة.
وبعد التوسعة لشارع السدرة قسمت احلسينية إىل قسمني.. .
وبعد أحداث عام ( )1991االنتفاضة الشعبانية تم هتديمها

حاهلا حال أغلب احلسينيات وبتهديمها انتهت حقبة زمنية
وت��اري��خ امتد إىل أكثر م��ن( ) ٢00ع��ام ل��رصح حسيني
مجيل ،وقد دفنت حتت األنقاض أغلب التحف والثريات
والشمعدانات وكذلك املنرب املصنوع من الفضة والتي ال
تقدر بثمن ومنها ما رسق.
وكانت الوصية الواجب تنص عىل إيواء واطعام الزائرين
ملدة ثالثة أيام بدون ثمن ،وكذلك إقامة عزاء مع الطعام
يف العرشة األوائ��ل من حمرم احلرام ويف العرشة الثانية من
رمضان من كل عام ،ويتم الرصف من ريع مدخول الوقفية
من املحالت التابعة للحسينية.
وقد تناوب عىل التولية الرشعية املرحوم حممد رضا اهلندي،
وبعد وفاته انتقلت إىل املرحوم هادي احلكيم ،ومن بعده
انتقلت التولية إىل املرحوم عبد األمري اهلندي وأوالده تباعا.
ذكريات تركت أثرا ،ففي العارش من حمرم احلرام كنا ندخل
القاعة الكبرية ملشاركتهم يف العزاء وبعد ركضة طويريج
نتجه للحسينية لتناول الغداء ،ملن شاركني الذكريات من
االصدقاء وللجميع طول العمر وللراحلني منهم الرمحة،
ساعدين مشكورا احلاج صالح اهلندي أحد أبناء العائلة
املتولية.
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�صيحة
اليقظة

ّ
(صىل اهلل
حممد
بي ّ
عندما بعث ال ّن ّ
عليه وآل��ه) بالرسالة ،سعى بكل
��وة يف سبيل
م��ا أويت م��ن جهد وق� ّ
إبالغها لل ّناس ،واستفاد من مجيع
الفرص املتاحة أمامه لكي حي ّقق
ونظرا إىل األوضاع
السامء،
ً
هدف ّ
ا ّلتي كانت سائدة يف بداية الدّ عوة
السهل مجع قريش
بحيث مل يكن من ّ
يف جملس واح ٍ��د من أجل إبالغهم
املحمد ّية اجل��دي��دةّ ،
ألن
بالدّ عوة
ّ
ً
األوض��اع مل تكن مناسبة إطالقا،
فكانت دع��وة ال ّناس إىل ال ّتوحيد
وعبادة اهلل عم ً
ال شا ًّقا ،ح ّتى ّ
أن
ً
قريشا كانت تعيق عمله وتتصدّ ى
له يف ّ
كل املناسبات ،فلم تدع أحدً ا
من ال ّناس وال من عبيدها يقرتب
ّ
(صىل اهلل عليه وآله) ،أو
حممد
من ّ
أن يتكلم معه أو يصاحبه ،وكانوا
حممدً ا رجل ساحر خيدع
يقولون أن ّ
ال ّناس ويسحرهم بكالمه.
ّ
الرسول (صىل اهلل
ذات يوم صعد ّ
الصفا فقال :يا
عليه وآل��ه) إىل تلة ّ
الصيحة
صباحاه (وك��ان��ت ه��ذه ّ
عدو
عادة عند العرب إذا هامجهم ّ
عىل غفلة صاح أحدهم يا صباحاه
فتجتمع قريش وتنهض ملواجهته).
فأقبلت إليه قريش فقالوا ل��ه :ما
لك؟ فقال :أرأيتم لو أخربتكم ّ
أن
العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم
ّ
فإين
تصدّ قوين؟ قالوا :بىل ،ق��الّ :
نذير لكم بني يدي ع��ذاب شديد،
فقال :أبو هلب ًّتبا لك هلذا دعوتنا
مجيعا فأنزل اهلل تعاىل سورة املسد ﴿
ً
َ
َ
َ
ٍ
َ
َت َّب ْت َيدَ ا أ ِيب هلب َوت َّب﴾.
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ملاذا يقال للعر�صان بالرفاه والبنني؟

اعتاد الناس بقول كلمة (بالرفاه والبنني) للعروسني اجلديدين
وكام يعتقد البعض إن معنى هذه الدعوة بالرفاهية واخللف الصالح!!.
ولكن الدعوة الصحيحة هي (بالرفاء والبنون)!!!!
والرفاء اي (باهلمزة) وليس باهلاء و معناها :التفاهم والوئام.
بني الزوجني وان يكون هلم افكار متقاربة وتوجه واحد.
أما (والبنني) فهذه دعاء أهل اجلاهلية قبل االسالم من الذين ال حيبون البنات،
فيخصون العروسني بان يرزقهم اهلل بالبنني (أي الذكور) دون االناث لكرههم
وبغضهم للبنات ،بل إذا رزق احدهم بأنثى أسود وجهه ووأدها وهي حية!!
فحرص االسالم عىل عدم التفرقة بني الذكر واالنثى بل جعل األجر أكثر ملن
عال وربى البنات!!!
لذلك تكون الدعوة الصحيحة (بالرفاء والبنون) أي الذكور واإلناث.

نفحات ولئية

من كلمات املرحوم
الدكتور اأحمد الوائلي
* الدنيا عبارة عن رحلة قصرية تبدأ بالوالدة وتنتهي باملوت
يفر من سامع النصيحة و ُينصت لسامع الفضيحة.
* من عجائب االنسان انه ّ
ّ
وتذكروا ذات يوم لن نكون
* امنحوا التسامح واملغفرة واجعلوا قلوبكم بيضا
يف هذه احلياة.
* ال ترتك شخصا عزيزا عليك بسبب ز ّلة او عيب منه ،ال يوجد احد كامل غري
اهلل سبحانه.
* الزوجة ليست بحاجة فقط اىل النفقة والسكن لكنها بحاجة اىل كلمة مجيلة
وقلب حنون وعاطفة متأل قلبها ورمحة ُتنسيها تعبها.
* االحتشام مفهوم ال يقترص عىل املالبس فقط فهناك ضحكة حمتشمة وهناك
مشية حمتشمة وهناك سلوك حمتشم وهناك اخالق حمتشمة.

�صورة نادرة
لل�صهيد ال�صيد
حممد باقر ال�صدر
(قد�ض �صره) يف
حلقة الدر�ض

العبد ال�صالح
ُ

قصة العبد الصالح املعروف باسم
تناول القرآن الكريم ّ
ّ
عرب عنه بمعلم موسى عليه السالم ،كام يف قوله
(اخلرض) ،وقد ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ً
َ
َ
َ
محة م ْن عندنا َو َعل ْمنَا ُه من لدُ َّنا
عبدً ا ِّم ْن ع َبادنا آت ْينَا ُه َر ْ َ
تعاىلْ ﴿ :
ِع ْل ًام﴾ ،واآلية توضح املقام اخلاص للعبودية والعلم واملعرفة،
لذا فإننا غال ًبا ما يوصف بالرجل العامل.
ّ
أ ّما الروايات اإلسالمية ويف خمتلف مصادرها عرفته باسم
(اخلرض) ومن بعض الروايات نستفيد بأن اسمه احلقيقي كان
(بليا بن ملكان) أما اخلرض فهو لقب له ،حيث أن ُّه أينام كان يطأ
(هتتز) وخترض حتت قدميه.
األرض فأن األرض كانت ّ
البعض أحتمل أن هذا الرجل العامل هو (إلياس) ومن هنا
ٍ
لشخص واحد،
ظهرت فكره أن إلياس واخلرض مها أسامن
ولكن املعروف واملشهور بني املفرسين والرواة هو األول.
وطبيعي أن نقول :إن اسم الرجل العامل أ ًّيا كان فهو غري مهم
ال ملضمون القصة وال لقصدها ،إذ املهم أن نعرف أنّه كان
عاملًا إهل ًيا ،شملته الرمحة االهلية اخلاصة ،وكان مكل ًفا بالباطن
والنظام التكويني للعامل ،ويعرف بعض األرسار ،وكان معلم
موسى بن عمران بالرغم من إن موسى عليه السالم كان أفضل
منه من بعض اجلوانب.
وهناك ً
نبيا أم ال؟
أيضا أراء وروايات خمتلفة فيام إذا كان اخلرض ّ
ففي املجلد األول من أصول الكايف وردت روايات عديدة تدل
نبيا بل كان عاملًا مثل (ذو القرنني)
عىل إن هذا الرجل مل يكن ًّ
و(آصف بن برخيا).
ً
عمر طويال ،وإنه رفيق
كام ونستفيد من الروايات أن اخلرض ّ
إمامنا املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) وأنيس وحشته.

القطمري والفتيل والنقري

يسأل البعض عن معنى قوله تعاىل( :وال يظلمون
فتي ً
ال) فام معنى الفتيل؟
وكذا يف اآلية األخرى (وال يظلمون نقريا) فام معنى
النقري؟
وأيضا وص��ف اهلل املعبودات األخ��رى بأنم (ما
يملكون من قطمري) فام معنى هذا؟
كل هذه الكلامت ( نقري وقطمري وفتيل ) موجودة يف
نوى التمر ،وهي كالتايل:
ُ - 1ذكرت كلمة (قطمري) يف القرآن الكريم ،و هي
اللفافة التي عىل نوى التمر  ،إذ قال تعاىل( :يولج
الليل يف النهار و يولج النهار يف الليل و سخر
الشمس و القمر كل جيري ألجل مسمى ذلكم اهلل
ربكم له امللك و الذين تدعون من دونه ما يملكون
من قطمري) [فاطر .] 13
ُ - ٢ذك��رت كلمة (فتيل) يف القرآن الكريم و هو
خيط رفيع موجود عىل شق النواة ،قال تعاىل( :أمل تر
اىل الذين يزكون أنفسهم بل اهلل يزكى من يشاء و ال
يظلمون فتي ً
ال) [النساء .]49
ُ - 3ذك��رت كلمة (نقري) ىف القرآن الكريم ،و قد
يكون هذا أصغر مثل رضبه اهلل يف القرآن ،وهو نقطة
صغرية عىل ظهر النواة يف اجلهة املقابلة للشق ،قال
تعاىل( :أم هلم نصيب من امللك فإ ًذا ال يؤتون الناس
نقريا) [النساء .]53
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