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محتويات العدد

صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرار
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االنتماُء

القدم الحنفاء... 
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محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

تمرُّ علينا فترة صعبة وامتحان عصيب.. حيث تتوالى 
الفت������ن واالبت������اءات عل������ى بلدنا، وآخره������ا فيروس 
كورونا، لذل������ك ليس أمامنا إال الع������ودة من الذنوب 
واللج������وء إل������ى اهلل تعالى بطل������ب العف������و والرحمة، 
وبتوّجه خالص وقلوب خاش������عة.. مس������تعينين بالتوبة 
النصوح وكثرة االستغفار، ومن ثم محاولة االعتبار 

بالذي حدث ويحدث لنا. 
 نع������م، مازال جمي������ع الناس وخاصة الفق������راء منهم 
يكت������وون بنيران هذا الفيروس القاتل، جراء تعطيله 
لألعمال والمصالح ومنذ شهور، وتسّببه بهذه الضائقة 
المالية التي تعصف بالحي������اة.. نتيجة الفرض لحظر 
التجوال الكلي أو الجزئي، وذلك من أجل المحافظة 

على سامة الناس من الخطر القاتل المحدق بهم.
ال ش������ك إن الخ������روج من المحن والفت������ن واألزمات ال 
يتحق������ق بالعواط������ف واألماني.. بل بااللت������زام بوصايا 
المرجعي������ة الديني������ة العلي������ا، وتأكيده������ا على أخذ 
االحتياط������ات الازم������ة من خط������ر الوب������اء، والتقّيد 
بتعليمات اصحاب االختصاص بمسألة التباعد، وعدم 
اقامة التجمعات االجتماعية وتجّنب المشاركة فيها، 

ومن ثم التحّصن بالوعي الصحي. 
أخيرًا، فم������ا يزال األم������ل في تجاوز س������ريع لألزمة 
معقودًا برحمة اهلل تعالى، وألطاف أئمتنا المعصومين 
عليهم السام، السيما إمامنا الغائب عجل اهلل فرجه 
الش������ريف، ومن ث������م بمرجعتن������ا المبارك������ة ممثلة 
بالسيد السيس������تاني المفدى أدام اهلل وجوده المبارك 
خيمة على الع������راق والعراقيين، فمن دواعي الرحمة 
اإللهي������ة، ومما يوجب الش������كر علين������ا؛ أن يكون رجل 
ببصيرة ثاقبة وحكيم مثله بينن������ا.. ليتّم اللجوء اليه 

في  معالجة األزمات. 
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حذرت نقابة الصحفيني العراقيني يف كربالء املقدسة الزمالء 
الصحفيني من االصابة بفريوس كورونا مؤكدة عىل رضورة 
االلتزام بالوقاية الصحية التي اقّرهتا خلية االزمة الصحية يف 

املحافظة اثناء العمل امليداين
وقال رئيس فرع النقابة توفيق احلبايل خالل بيان »ان سالمتكم 
وصحتكم غالية وهتمنا اىل حد كبري وال نتمنى )ال سمح اهلل( 
ان نفارق االحبة أو يصيبهم اي مكروه جراء هذا الفريوس 

الذي ال يفّرق بني اجلميع...
اول  الكاملة  املعرفة  لديكم  االحبة  أهيا  »انتم  البيان  واضاف 
بأول عن نسب اإلصابات والوفيات بسبب كورونا..ونتمنى 
عليكم مجيعا االلتزام بالوقاية الصحية التي اقّرهتا خلية االزمة 

يف املحافظة..
اال  التجول  عدم  اىل  الصحفيني  الزمالء  النقابة  بيان  ودعا 
لعمل رضوري جدًا حفاظًا عىل سالمتكم ..ويمكن أن يتم 
التعاون فيام بينكم يف بعض التغطيات الصحفية واإلعالمية 

املهمة ملنع التجمعات وحتقيق مبدأ التباعد االجتامعي .

نقابة صحفيي كربالء تحّذر 
الصحفيين: ال نتمنى ان نفارق 

األحبة وعليكم االلتزام بالوقاية 
الصحية خالل العمل 

كإجراٍء احترازيّ للوقاية من كورونا

العتبُة العبّاسية تشرع بنصب كاميراتٍ 
حراريّة ذات دّقة عالية في مداخل 

بوّاباتها

فرقة اإلمام علي القتالية
 تتبنى دفن المتوفين بكورونا

املشاريع  التابعة لقسم  رشعت مالكاُت شعبة االّتصاالت 
اهلندسّية يف العتبة العّباسية املقّدسة، بالتعاون مع قسم حفظ 
 Temperature( النظام بنصب كامريات مسٍح حرارّية
Screening Thermal Camera( ذات دّقٍة عالية يف 

مداخل بّواباهتا، يتّم من خالهلا الكشف عن درجة حرارة 
الوافدين للمرقد سواًء أكانوا زائرين أو منتسبني. 

االحرتازّية  اإلج���راءات  حزمة  ضمن  اخلّطة  هذه  وت��أيت 
من  والوقاية  للحّد  املقّدسة،  العتبُة  اّتذهتا  التي  والوقائّية 

انتشار وباء كورونا املستجّد.

معركة  القتالية  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  فرقة  أبطال  خيوض 
فايروس كورونا من خالل  بمحاربة  متثلت  نوعها  من  جديدة 
السالم(  )وادي  مقربة  يف  الفايروس  هذا  جراء  املتوفَّني  دفن 
املوسوي  طاهر  وق��ال  األرشف.  النجف  حمافظة  يف  اجلديدة 
املستشار اإلعالمي لفرقة اإلمام عيل )عليه السالم( ان »األبطال 
الذين لّبوا نداء املرجعية الدينية العليا يف حماربة داعش اإلرهايب 
ها هم اليوم أيضا يواصلون النداء من خالل حماربتهم لفايروس 
النجف  حوزة  يف  طالب  باقر  حممد  الشيخ  أشار  كورونا«.فيام 
من  تتلف  املوتى  دفن  يف  املعتمدة  »الطقوس  أن  إىل  األرشف 

ديانة إىل أخرى وكٌل له طقوسه اخلاصة بالدفن .
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نسب انجاز متقدمة في العتبة الحسينية المقدسة  تتبنى انشاء منظومة اوكسجين
مشروع مصنع االدوية التابع 

للعتبة الحسينية المقدسة 

احلسينية  للعتبة  العامة  األم��ان��ة  كشفت 
امل��ق��دس��ة، ع��ن أهن���ا وّج��ه��ت ك��وادره��ا 
اهلندسية والفنية بالعمل عىل انشاء منظومة 
للشفاء  مركز  كل  يف  مركزية  اوكسجني 

انشأته يف حمافظات البالد.
الصحي  القطاع  عىل  العام  املرشف  وقال 
ستار  الدكتور  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
تقوم حاليا  »العتبة احلسينية  إن  الساعدي، 
كل  يف  مركزية  اوكسجني  منظومة  بإنشاء 
لعالج  قبلها  من  انشاؤه  تم  صحي  مركز 
من  عدد  ويف  )كورونا(  بفريوس  املصابني 

املحافظات«.
وأضاف أن »اهلدف من انشاء هذه املنظومة 
امل��رىض  وح��ي��اة  صحة  ع��ىل  للحفاظ  ه��و 

املصابني هبذا الفريوس«.
وبتوجيه  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  يذكر 
من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
عبد املهدي الكربالئي، قامت بوضع مدن 
وزارة  ت��رف  حتت  هلا  التابعة  الزائرين 
املايض،  اذار/م��ارس  شهر  ومنذ  الصحة 
للقطاع  ودع��اًم  املواطنني،  بخدمة  لتكون 
الصحي يف مواجهة جائحة )كورونا(، كام 
أنجزت العتبة احلسينية )4( مراكز للشفاء 
األرشف،  والنجف  املقدسة،  كربالء  يف 
 )6( بتنفيذ  الرشوع  اىل  باإلضافة  وبغداد، 
ودياىل  البرة  حمافظات  يف  أخرى  مراكز 
وميسان  والديوانية،  وواس��ط  ق��ار  وذي 

لعالج املصابني بالفريوس.

للعتبة  التابعة  السبطني  خريات  رشكة  كشفت 
احلسينية املقدسة، عن طبيعة االعامل اجلارية يف 
مرشوع مصنع االدوية يف حمافظة كربالء املقدسة 
وفيام  العراق،  يف  نوعه  من  األكرب  يعد  وال��ذي 
بينت أنه خالل االسابيع الثالثة  املقبلة سيصل 
اعادة  بعد  وذل��ك  العراقية  املوانئ  إىل  املصنع 
العاملية  املوانئ  يف  والتفريغ  الشحن  عمليات 

والتي علقت بسبب جائحة )كورونا(.
املهندس  الرشكة  يف  االستثامر  مسؤول  وق��ال 
مرشوع  يف  مستمرة  »األع��امل  إن  حممد،  باسم 
االنجاز  بنسبة  تقدما  وتشهد  االدوي��ة  مصنع 

بلغت 65% بالنسبة لالعامل املدنية«.
وأوضح أنه »كان من املؤمل وصول اول شحنة 
اخلاصة  وامل��ع��دادت  االنتاجية  اخل��ط��وط  م��ن 
املخصصة  القواطع  التربيد وبعض  باملصنع من 
تفيش  ان  اال  املايض،  آذار  شهر  بدايه  للمصنع 
دون  حال  والعامل  العراق  يف  )كورونا(  جائحة 

ذلك بسبب توقف عمليات الشحن«.
وأضاف أن »املصنع تم فحصه من قبل رشكات 
السبطني  خريات  رشكة  مع  وبالتعاون  خاصة، 
قبل عدة أيام إلعادة اجراءات شحنه اىل العراق، 
وأنه خالل مدة ثالثة أسابيع ستصل الشحنة اىل 
ميناء أم قر يف البرة«، مبينا أنه »بعد وصول 
بربط  اخل��اص  اخل���رباء  طاقم  ننتظر  الشحنة 
اخلرباء  وصول  ان  اىل  الفتا  املصنع،  وتركيب 

يرتبط مع فتح الطريان والتنقل بني الدول«.

د. ستار الساعدي:

الهدف من انشاء 
هذه المنظومة هو 

للحفاظ على صحة 
وحياة المرضى 
المصابين بهذا 

الفيروس

في جميع مراكز الشفاء التابعة 
لها والخاصة بعالج مصابي كورونا

جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقفُ مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

ال يخفى على الجميع الدور األبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وحرصها المستمر على حفظ 
وحدة العراق وسيادته ورعاية مصالح المواطنين، وسنسلط الضوء في هذه الزاوية على بعض خطب الجمعة التي 

تزامنت مع االحداث المهمة التي مرّت على العراق.

اخلطبة  ابينها يف  ان  اوّد  التي  األمور  أمور ومن  اىل عدة  سأتطرق 
الثانية :

ربام يف هناية هذا الشهر هناك اجتامعات ُتعقد بني اجلانب العراقي 
العراقية واجلانب االمريكي بشأن االتفاقية السرتاتيجية  احلكومة 

طويلة األمد التي ُيراد إبرامها بني اجلانبني.
اوّد ان نتعرض اىل بعض األمور املتعلقة هبذه االتفاقية..

اجلانب  اجلانبني  بني  األمد  طويلة  سرتاتيجية  اتفاقية  عقد  ُي��راد 
ُيمّثل  االمريكي  اجلانب  وتعرفون  االمريكي  واجلانب  العراقي 
األع��راف  بمقتىض  أي  دولية  اتفاقية  وهي  للعراق  حمتلة  دول��ة 

الدولية البد من االلتزام ببنودها أوالً .
ويف  السيايس  املجال  يف  متعددة  جوانب  هلا  االتفاقية  هذه  ثانيًا: 
املجال االمني ويف االقتصادي والثقايف والرتبوي جوانب متعددة.
ثالثًا : هذه االتفاقية متّس املصالح العليا للشعب العراقي واملصالح 
العليا للدولة العراقية وترسم صورة العالقة بني اجلانبني سواء كان 

مع الشعب العراقي او مع الدولة العراقية..
فإذن البد من األخذ بنظر االعتبار أمرين مهمني اتعرض هلام اآلن:

أوالً  : 
أكان  سواء  اخلرباء  بكبار  االستعانة  من  العراقي  للجانب  البد 
او  االقتصادي  او  السيايس  او  القانوين  املجال  يف  اخلرباء  هؤالء 
االمني او التعليمي او الثقايف ألنه االتفاقية يف مجيع هذه املجاالت 
وسواء أكان اخلرباء عراقيني او من غري العراقيني ألنه من املشكلة 
اخواين ومن اخلطورة أي ثغرة يف هذه االتفاقية يمكن ان تشّكل 
وحارض  ومستقبل  العراقية  الدولة  ومستقبل  حارض  عىل  خطرًا 

الشعب العراقي فليس من الصحيح التعّجل يف هذا األمر.
طبعًا اخواين فاتني ان اذكر ان هناك مراحل ثالث:

املفاوضات،  مرحلة  االتفاقية،  هلذه  والصياغة  اإلع��داد  مرحلة 

ومرحلة العرض عىل جملس النواب من أجل ان يرى ممثلو الشعب 
العراقي هذه االتفاقية ويطلعوا عليها وبعد ذلك حيصل التصويت 

عليها.  
اآلن ليس من الصحيح التعّجل واإلرساع يف هذه املسألة اذ البد 
العراقي  الشعب  تّص  وأمور  مسائل  هناك  والتأين،  الرتّيث  من 
من  ذلك  وغري  املوازنة  مسألة  يف  بّينا  كام  فيها  اإلرساع  اىل  ندعو 
العراقي  الشعب  مصالح  متّس  مهمة  مسائل  هناك  ولكن  األمور 
التعّجل  وعدم  فيها  التأيّن  اىل  ندعو  والسرتاتيجية  املدى  البعيدة 
او سلبيات يف  ثغرات  اهلل  اذا حصلت ال سمح  واإلرساع، ممكن 
مستقبل  عىل  واملستقبل  احلارض  يف  خطرًا  تشّكل  االتفاقية  هذه 

الشعب العراقي ومستقبل الدولة العراقية..
املفاوضات  مرحلة  قبل  والصياغة  اإلعداد  مرحلة  يف  اآلن  فإذن 
املجاالت  مجيع  يف  اخل��رباء  بكبار  استعانة  هناك  تكون  ان  البد 
املجاالت  من  وغريها  واالقتصادية  واالمنية  والسياسية  القانونية 
التي تبحثها هذه االتفاقية، ُهم جيلسون ويكون هناك تأّن يف هذه 
أمور سلبية يف هذه  هناك  ثغرات وهل  هناك  يبحثون هل  املسألة 
والدولة  العراقي  الشعب  عىل  خطرًا  تشّكل  ان  يمكن  االتفاقية 
مرحلة  يف  البد  املسألة  هذه  ال..  أم   ً ومستقبال  حارضًا  العراقية 
الثانية والثالثة البد من االستعانة  اإلعداد والصياغة قبل املرحلة 

هبؤالء اخلرباء..
ثانيًا: 

مكونات  جلميع  العليا  املصالح  متّس  االتفاقية  هذه  ان  حيث 
يف  املكّونات  هذه  مجيع  تشرتك  ان  البد  العراقي،  الشعب  وفئات 
بل  الشيعة  مصالح  متس  فقط  ليست  هي  الثالث،  املراحل  هذه 
متس ايضًا مصالح االخوة الُسّنة، ليست فقط متّس القومية العربية 
والرتكامن  األك��راد  مصالح  ايضًا  متس  بل  العراقي  الشعب  من 
الشعب  ابناء  من  املسلمني  مصالح  متس  فقط  فليس  وغريهم..، 
الديانات االخرى كل مواطن عراقي  العراقي بل حتى اصحاب 
هذه املسألة بالنسبة مهمة وخطرية فالبد هنا وليس من الصحيح 
ان يكون هناك اقتصار عىل بعض مكونات الشعب العراقي لكي 
يشرتك ويقوم بمرحلة اإلعداد والصياغة لالتفاقية والتفاوض بل 
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اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد 
املوافق  7/�ــشــفــر/1428هـــ  يف  الكربالئي  املهدي 

2008/2/15م :

اعداد:حيدر عدنان



ُن�شرت يف جملة االحرار العدد )113( 
اخلمي�س 13 �شفر 1429هـ / املوافق 21�شباط 2008م

العراقي بجميع طوائفه  الشعب  البد من اشرتاك مجيع مكونات 
بجميع مكوناته الدينية والقومية والفئوية يف هذه املسألة كام ُقلنا 
حارضًا  العراقية  للدولة  االتفاقية  هذه  ألن  الثالث  املراحل  يف 

ومستقبالً  وللشعب العراقي حارضًا ومستقبالً ..
االتفاقية  بالنسبة هلذه  ُنعيد ونؤكد هنا عىل مسألتني مهمتني  إذن 
ً، ثانيًا :  البد من االستعانة بكبار اخلرباء يف مجيع املجاالت أوال 
البد ان تشرتك مجيع مكونات الشعب العراقي يف هذه املسألة يف 

املراحل الثالث.
األمر اآلخر الذي اودُّ بيانه:

الشك اخواين انكم تطلعون اآلن عىل ان هناك طرحني فيام يتعلق 
ُاريد ان اتكلم يف هذين الطرحني وال  انا ال  بالتشكيلة الوزارية، 

نبنّي وجهة نظرنا انام ابينُه لكم لكي تكونوا عىل اطالع.
الشاغرة،  ال��وزاري��ة  احلقائب  ملء  مسألة  هو   : األول  الطرح 
تعلمون اخواين ان عددًا من الوزراء استقالوا من وزاراهتم وهذه 
الوزارات الشاغرة البد من ملئها، هناك طرح يقتر عىل انُه هذه 
اكرب  الثاين:  الطرح  الشاغرة مُتأل بوزراء ُجدد،  الوزارية  احلقائب 
يكون  وان  شامل  وزاري  تغيري  حيصل  ان  وهو  واوسع  هذا  من 

هناك تقليص لعدد الوزارات.
ال ُنريد ان نتحدث يف هذين الطرحني وال ُنريد ان نقول ان االول 
افضل واصلح من الثاين وال انُه الثاين افضل واصلح من األول..، 
ال ُنريد التحدث يف هذا إنام عىل ِكال احلالني البد من االعتامد عىل 
معايري مهمة من اجل ان يكون هناك اداء أفضل يف هذه الوزارات 
ومن اجل ان نصل اىل الطموحات واآلمال التي يبتغيها ويأملها 
ابناء الشعب العراقي خاصة بعد هذه املرحلة العسرية، البد من 
اعتامد معايري الكفاءة املهنية والنزاهة واالخالص والوالء للوطن 
والشعب بعيدًا عن املحاصصة السياسية والطائفية والفئوية هذه 
اذا  الطرحني  كال  عىل  كثريًا،  بالعراق  ارّضت  التي  املحاصصة 
او  اآلن  والُكل  املعيار  اعتامد هذا  الثاين البد من  او  األول  ُاعمد 
االغلب اآلن يقول ان هذه املحاصصة ارّضت بالبلد كثريًا، فالبد 

حتى يكون هناك األداء يف الوزارات ويف مجيع مؤسسات الدولة 
األداء األفضل الذي ينشده مجيع ابناء الشعب العراقي الذي عانى 
كثريًا يف هذه الفرتة والفرتة التي سبقته البد من اعتامد هذه املعايري.

هناك  يكون  ان  البد  املعايري  اعتامد  يف  نتكلم  ان  يكفي  ال  ايضًا 
مصداقية يف التطبيق البعض من الكتل السياسية تدعو اىل اعتامد 
هذه املعايري ولكنها يف الواقع هي باقية وُمّرة عىل االعتامد عىل 
هذه املحاصصة، فإذن اخواين كي ُنخلص لوطننا ولشعبنا وحتى 
املعايري  هذه  اعتامد  من  البد  ولوطننا  لشعبنا   ً فعال  خدمًا  نكون 
ألنه حينئذ اذا ُاعتمدت هذه املعايري الكفاءة واملهنية واالخالص 
او  التيار  او  اجلهة  لتلك  االخ��الص  وليس  والشعب  للوطن 
بصورة  املسؤول  او  الوزير  اليها  ينتمي  التي  الطائفة  او  احلزب 
عامة وكذلك النزاهة حينئذ نستطيع  ان نذهب اىل ما هو طموحنا 
وما هو ُمرادنا.. باعتبار اخواين هذه الوزارات هي وزارات جلميع 
وليست  اخرى  مدينة  دون  ملدينة  وليست  العراقي  الشعب  ابناء 
هي  بل  اخ��رى..  قومية  دون  وقومية  اخرى  طائفة  دون  لطائفة 
وزارات الغرض منها تقديم اخلدمة جلميع أبناء الشعب العراقي 

مهام كان هذا املواطن انتامئه او انتسابه.. 
فالبد ان نعتمد هذه املعايري ونكون صادقني يف اعتامد هذه املعايري 
وهو الطريق الوحيد كي نخرج من هذه الدوامة ونخرج من هذه 
الوضع الذي نحن فيه، اآلن بعد ان حصل بعض التحّسن النسبي 
اخلدمة  تقديم  اىل  حقيقة  توّجه  هناك  يكون  ان  البد  األمن  يف 

للمواطنني وتقديم اإلعامر واخلدمات املطلوبة..
األمر اآلخر الذي اود ان ابّينُه: 

هناك ايضًا اخواين بعض املسؤولني يف السلطة الترشيعية والتنفيذية 
يضغطون كثريًا من اجل تعيني بعض اقارهبم او معارفهم يف مواقع 
مهمة يف الدولة وكيل وزير او مدير عام او سفري او غري ذلك من 
املواقع املهمة فقط ألنُه من اقربائه او معارفه دون ان يكون هناك 

حتى احلد االدنى من الكفاءة واالداء املهني  املطلوب  .
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السؤال : ما هو وقت غسل اجلمعة ؟
غروب  إىل  اجلمعة  ي��وم  من  الفجر  طلوع  من   : اجل��واب 

الشمس .
 

النّية  تكون  فامذا  السبت  ليلة  للجمعة  اغتسل  إذا   : السؤال 
وهل جيزي عن الوضوء ؟

اجلواب : يقصد القضاء وجيزي عن الوضوء .
 

ثم  اجلمعة  فجر  بعد  اجلنابة  من  شخص  اغتسل   : السؤال 
عن  يغنيه  فهل  اجلمعة  غسل  ال��زوال  قبل  واغتسل  أحدث 

الوضوء ؟
اجلواب : فيه إشكال .

 

السؤال : هل جيزي غسل يوم اجلمعة قضاًء )يف يوم السبت( 
او رجاًء )يف يوم اخلميس( عن الوضوء ؟

رجاًء  الغسل  ولكن  يغني  السبت  يوم  القضاء   : اجل��واب 
اليغني عىل األحوط وجوبًا .

 

السؤال : هل جيوز أن اغتسل بنية غسل اجلمعة عر اجلمعة 
قبيل املغرب واصيل صالة بنفس الغسل؟وما طريقة النية ؟

القربة  تنوي  أن  استحبابًا  االحوط  و  جيوز  نعم   : اجلواب 
املطلقة من دون قصد األداء وال القضاء .

 

يوم  عر  واغتسلت  اجلمعة  يوم  اغتسل  مل  اذا   : السؤال 
املغرب هل  بعد دخول وقت صالة  أو  املغرب  قبل  السبت 

يكفي عن الوضوء ؟
عن  ويغني  الشمس  غ��روب  قبل  القضاء  جيوز   : اجل��واب 
الوضوء واما بعده فال يصح القضاء وجيوز اتيانه رجاًء ولكنه 

ال يغني عن الوضوء .

السؤال : هل يشرتط يف الغسل الرتتيب بني اجلانبني ؟
اجلواب : ال جيب وانام جيب عىل األحوط تقديم غسل الرأس 

والرقبة عىل بقية البدن فقط .
السؤال : هل يصح التيمم مع العجز عن الغسل للمستحبات 

؟
والوضوءات  املستحّبة  األغسال  عن  بدليته  يف   : اجل��واب 

املستحّبة حّتى للمتطهر من احلدث إشكاٌل بل منع .

السؤال : هل يغني غسل زيارة االمام احلسني )عليه السالم( 
عن الوضوء ؟

اجلواب : يؤتى به رجاًء وال يغني عن الوضوء .
 

السؤال : غسل االحرام هل هو مستحب ام واجب؟ وهل 
جيزي عن الوضوء ؟

اجلواب : هو مستحب وجيزي عن الوضوء .
 

السؤال : ما حكم غسل التوبة ؟ وهل جيزي عن الوضوء ؟

برجاء  فيؤتى  استحبابه،  يثبت  مل  بل  جيب  ال   : اجل��واب 
املطلوبية، وال جيزي عن الوضوء .
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االمامي  الشيعي  الفقه  منها  يستمد  التي  املصادر  أهم  من 
مادته هو الكتاب و الدستور اإلهلي اخلالد القرآن الكريم، 
و أّما مصدره الثاين فهو احلديث النبوي الرشيف و كذلك 
حرص  ولقد  السالم(،  )عليهم  الطاهرة  عرتته  أحاديث 
الشيعة عىل تدوين االحاديث الرشيفة و تسجيلها بدقة و 
أمانة ، منذ العهد النبوي إىل يومنا هذا رغم كل الصعاب 
ويوازي  هذا  ذلك،  أجل  من  الكثري  تكبدوا  و  املخاطر  و 
حديث املعصوم )عليه السالم( يف احلجية واألمهية، فعله 

وتقريره.
ثّم إّن الفقه اإلمامي الشيعي اإلسالمي كذلك يستمد من 
العقل يف إطار خاص مثل باب املالزمات العقلية، وكذلك 
من إمجاع الفقهاء الكاشف عن وجود نص وارد يف املسألة 
ِقَبل املعصوم )عليه السالم( وإن مل يصل ذلك النص  من 

إىل يد املجتهد، ومل يقف عىل مستند ذلك االمجاع.

إن اإلمامة كالنبوة ال تكون إال بالنص من اهلل تعاىل عىل 
أراد  إذا  بالنص  املنصوب  اإلمام  أو لسان  لسان رسوله 
أن ينص عىل اإلمام من بعده، وحكمها يف ذلك حكم 
يعينه  فيمن  يتحكموا  أن  للناس  فليس  فرق،  بال  النبوة 
اهلل هاديا ومرشدا لعامة البرش، كام ليس هلم حق تعيينه 
أو ترشيحه أو انتخابه، ألن الشخص الذي له من نفسه 
وهداية  العامة  اإلمامة  أعباء  لتحّمل  استعداد  القدسية 
البرش قاطبة جيب أال يعرف إال بتعريف اهلل وال يعني إال 
بتعيينه، وقد نص النبي )صىل اهلل عليه وآله( عىل خليفته 
أيب  بن  عيل  عمه  ابن  فعني  بعده،  من  الربية  يف  واإلمام 
يف  للخلق  وإماما  للوحي  وأمينا  للمؤمنني  أمريًا  طالب 

عدة مواطن، وأشهرها بيعة الغدير.
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م�شادر الفقه ال�شيعي
الوصول  إمكان  عدم  أو  املاء،  وجود  عدم   -1

إليه .
٢- حصول الرضر من استعامل املاء، كحصول 
تأّخر  أو  زيادته،  أو  واشتداده،  مثاًل،  املرض 

الشفاء والربء منه.
أو  املاء يف الوضوء  3- اخلوف فيام لو استعمل 
به  يرتبط  مّمن  غريه  عىل  أو  نفسه،  عىل  الغسل 
ويكون من شأنه التحّفظ عليه واالهتامم بشأنه، 
أو  كان  إنسانًا  املحرتمة،  النفوس  غري  ولومن 

حيوانًا.
يصعب  حّد  إىل  واملشّقة  احل��رج  استلزام   -4
املاء، كام إذا  حتّمله عليه، سواء أكان يف حتصيل 
وهوانه،  لذّله  املوجب  االستيهاب  عىل  توقف 
وجب  وإاّل   - بحاله  يرّض  بثمن  رشائه  عىل  أو 
نفس  يف  أم   - قيمته  بأضعاف  كان  وإن  الرشاء 
استعامله لشدة برودته، أو لتغرّيه بام يتنّفر طبعه 
ال  قلياًل  لوكان  كام  استعامله  يالزم  فيام  أم  منه، 
وبني  الوضوء  يف  استعامله  بني  للجمع  يكفي 
لشدة  إليه  حاجته  فرض  مع  به  ال��رأس  تبليل 
حرارة اجلو- مثاًل-، بحيث يقع لواله يف احلرج 

واملشّقة.
5- ما إذا استلزم حتصيل املاء أو استعامله وقوع 

الصالة أو بعضها خارج الوقت.
مساٍو  أه���ّم،  ب��واج��ب  مكّلفًا  يكون  أن   -6
يستدعي رصف املاء املوجود فيه، كإزالة اخلبث 
عن املسجد، فإنه جيب عليه التيمم ورصف املاء 
لباسه متنّجسًا  أو  بدنه  إذا كان  يف تطهريه وكذا 
احلدثّية  للطهارة  عنده  املوجود  املاء  يكف  ومل 
واخلبثّية معًا، فإنه يتعنّي رصفه يف إزالة اخلبث، 
إزالة  يف  امل��اء  يرف  أن  فيه  االوىل  كان  وإن 

اخلبث أّوال، ثم يتيّمم بعد ذلك.

ّموارد التيمم

النصّ باإلمامة

اإعداد: حممد حمزة جرب



أسهمت العتبة الحسينية المقدسة على مدى سنوات طويلة إليجاد مؤسسات تعنى بتراث وثقافة 
أهل البيت )عليهم السالم(، لترسيخها في المجتمع والتذكير بها، في ظل الهجمات الغربية 

الشرسة على ثقافتنا اإلسالمية بشكل عام، وكان من بين هذه المؤسسات مجمع االمام الحسين 
)عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث اهل البيت )عليهم السالم( الذي يعدّ واحدًا من المصادر 

العلمية والمعرفية البارزة والمهمة في هذا المجال.. مجلة )األحرار( ارتأت تسليط الضوء على هذا 
الصرح المعرفي والتعريف به لقرائها األعزاء.

صرحٌ علمي وثقافي أغنى المكتبات
 بمؤلفات إسالمية قيمة

مجمع اإلمام الحسين »عليه السالم« العلمي لتحقيق تراث أهل البيت..

االأحرار/ ح�شنني الزكروطي ـ ت�شوير/ ح�شنني ال�شر�شاحي
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حيث يقول األستاذ مشتاق صالح املظفر، مدير جممع االمام 
البيت  اهل  تراث  لتحقيق  العلمي  السالم(  )عليه  احلسني 
م،   ٢014 سنة  العلمي  املجمع  »تأسس  السالم(:  )عليهم 
وكانت الغاية من تأسيسه هو  نرش تراث اهل البيت )عليهم 
االعالم  علامئنا  مؤلفات  من  اخلّطي  اخلزين  وحتقيق  السالم( 
اجليل  يطّلع  كي  للمجتمع،  واظهارها  عليهم(  اهلل  )رضوان 
احلارض عىل تراث اهل البيت وعىل علوم اهل البيت، كذلك 
نرش )علم التحقيق( يف ربوع العراق حيث ان هذا العلم اندثر 
يف زمن النظام البائد واصبح  نادرا جدا ، اما االن  بحمد اهلل 
ونِعمِه وَمّنِه استطعنا ان نعيد نرش علم التحقيق يف الكثري من 
العلمية، واصبح هناك تواصل  العراق و احلوزات  جامعات 
بالنسخ اخلطّية  العراق، وتزويدهم  بني املْجمع واملحققني يف 
او  املدينة  اىل  للسفر   حتتاج  او  عليها  احلصول  يصعب  التي 
الدولة التي فيها تلك النسخة، واصبح املحقق يف منزله يطلب 
النسخة وترسل اليِه النسخة عىل برامج التواصل االجتامعي 
املحقق  عىل  االم��ور  تسهيل  عملنا  كان  لذلك  )التلغرام(، 

واملهمة الصعبة التي كان يعاين منها.
وأضاف، أنه »يف عام ٢014م أقام املْجمع مؤمترًا خاصًا جلمع 

شمل املحققني، سواء أكانوا من داخل العراق او خارجه يف 
كل من )لبنان، إيران والبحرين( والتعّرف عليهم، كذلك يف 
ودينية  علمية  شخصيات  حضور  شهد  والذي  ٢015م  عام 
فهد  بن  امحد  للعالمة  مؤمترا  عقد  كام  املحققني،  من  وعدد 
له مل  احليل )أعىل اهلل مقامه(، وقد عثر عىل نسخ خطية تعود 
ومجعها  مؤلفاته  بتحقيق  املْجمع  وُقام  سابقًا،  مطبوعة  تكن 

وطباعتها لعدة جملدات«.
مؤمتر أيب طالب )عليه السالم(..

طالب  ايب  مؤمتر  اقامة  عىل  نعمل  االن  »نحن  قائاًل:  وأردف 
ايام  خالل  اعالميًا  املظلومة  الشخصية  تلك  السالم(  )عليه 
حياته وحتى بعد وفاته، وقد مجعنا ما ُكتَِب عنُه وما ُالَِف عنه، 
والعمل  عنوانًا،   )11٢( يقارب  ما  اىل  العدد  ووصل  وقد 
ان  اىل  املظفر  ونوه  املؤمتر«،   اقامة  لغاية  البحث،  يف  مستمر 
املحاور  عن  ترج  ال  ان  »جيب  طالب  ايب  مؤمتر  يف  املشاركة 
االربعة التي حددها القائمون واملتمثلة يف )املحور العقائدي، 
والرتبوي،  االخالقي  املحور   ، واالجتامعي  التارخيي  املحور 
املشاركني  اللغوي واالديب(، ولغاية االن وصل عدد  املحور 

يف البحوث اىل )5٢( باحثا تم قبوهلم «.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

11
ل�سنة 2020 م



إحياء تراث أهل البيت )عليهم السالم(..
وتابع املظفر، أن »جممع طبع لغاية االن )115( اصدارًا، وهذا 
قياسيا  رقام  يعدُّ  املخطوطات  جمال  يف  االصدارات  من  العدد 
يف العراق خصوصًا وان كثريا  من املجاميع العلمية السابقة مل 
تطبع  هبذا العدد من االصدارات، واملْجمع عىل تواصل مستمر 
العتبات  يف  أكانت  سواء  التحقيقية  العلمية  املراكز  مجيع  مع 
املقدسة او يف املؤسسات العلمية خارج العراق كمؤسسة آل 
ومدينة  والنجف  كربالء  يف  بفروعها  السالم(  )عليهم  البيت 
قم املقدسة، كذلك العتبات املقدسة يف سوريا وايران، كام لدينا 
تواصل مع  بعض املكتبات اخلطية يف أوربا، كذلك لدينا مركز 
الفقيه العاميل الذي اسسه فضيلة )الشيخ حممد تقي العاميل( 
اضافة  العلمية،  املكتبات  اغلب  مع  تواصاًل  يمتلك  والذي 
اىل الراغبني واهلاوين للمخطوطات، حتى اصبح يمتلك من 
املخطوطات ما يزيد عن )5000( نسخة خطية مصّورة، وقد 
سّخر كل ما لديه من خمطوطات يف خدمة املجمع، وهو مستمر 
يف تواصله يف أوربا وتركيا والدول االسالمية وايران ،ولديه 

نوادر من املخطوطات«.
تأثري املخطوطات يف البلدان غري االسالمية..

تثقيف  املجمع  يصب عىل  تركيز  أن »جّل  إىل  املظفر  ويلفت 
الظلم  من  ب�)35(عامًا  مر  املجتمع  كون  العراقي   املجتمع 
كراسة  لديه  جيدون  من   اىل  االمر  وصل  حتى  واالستبداد، 
العراقي  الشعب  ُحِرم  وقد  باإلعدام،  حيكم  قد  كتابًا  وليس 
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أهل  ثقافة  او  الدينية  الثقافة  نعمة  من  الفرتة  تلك  خالل 
املجمع  النشاطات  ُجل  فإّن  لذا  السالم(،  )عليهم  البيت 
البيت )عليهم  اهل  ثقافة  الراهن تصب يف نرش  الوقت  يف 
السالم( ثم التوجه اىل خارج العراق، وقد ملسنا نتائج طيبة 
االص��دارات  رشاء  خالل  من  الفرتة  هذه  خالل  واجيابية 
العلمية  احل��وزة  من  اخبارًا  ملسنا  حتى  باملجمع،  اخلاصة 
معارض  احد  مسؤول  وقال  االرشف،  النجف  مدينة  يف 
هي  املعرض  يف  مبيعًا  االص��دارات  اكثر  ان  هناك  الكتاب 
تراثية  ألهنا  املجمع؛  من  تصدر  التي  االص��دارات  تلك 
بحسب  سابقا  مطروقة  غري  عناوين  ومتتلك  وتصصية 
االمكانات  توفر  حال  ويف  املعرض،  مسؤول  به  اشاد  ما 
سنعمل عىل ترمجة هذه االصدارات اىل اللغات االخرى«.

هيكلية املْجمع..
وفيام خيص هيكلية املجمع وفروعه، يبني املظفر بأن املجمع 
يتكون من »ست وحدات الوحدة اساسية وكل وحدة منها 
االدارية،   )الوحدة  وهي  املختلفة،  ووظائفها  عملها  لدهيا 
ايران  مجهورية  يف  بفرعني  الفنية  الوحدة  التحقيق،  وحدة 
االسالمية فرع يف قم ملا يمتلكه املجمع من حمققني عراقيني 
الفقه  يف   للتخصص  مركزين  تأسيس  فتم  البلد،  هذا  يف 
قم  مدينة  يف  مركزًا  له  أّس��س  كام  والعقائد،  واالص��ول 
الرتاث(  لتحقيق  املعصومة  فاطمة  )مركز  باسم  املقدسة 
الغروية يف رشح  العمل بتحقيق دورة فقهية )التحفة  وبدأ 

مدينة  يف  اما  شالل(  بن  خرض  للشيخ  الدمشقية  اللمعة 
الرضا  )االم��ام  مركز  باسم  مركز  تأسيس  تم  فقد  مشهد 
الفرائد  )ال��درر  حتقيق  يف  عملهم  وبدأ  ال��رتاث(  لتحقيق 
من  وهو  املظفر(،  حسن  )حممد  للشيخ  القواعد(  رشح  يف 

الرشوح املهمة املعتمدة عند املراجع«.
آلية اختيار املحققني..

ويرسد املظفر تفاصيل أكثر حيث يوضح أن »طريقة اختيار 
املحققني تعتمد بالدرجة االوىل خربهتم أي  البد ان يكونوا 
واالصول،  الفقه  موضوعي  يف  وحتديدا  كبرية  خربة  ذوي 
كذلك البد ان يكون متضّلعًا يف هذا العلم حيث الفقه كام 
يعلم اجلميع علم وموضوع واسع وال خيوضه اال ذو علم، 
لذلك يكون اختيار املحقق يعتمد من حيث فضيلته العلمية 
وعقيدته ومتكّنه من التحقيق فليس كل فقيه هو حمققا وليس 

كل حمقق هو فقيها«.
وعن املصادر التي يعتمدها املجمع يف حتقيقاته وهل تقتر 
عىل املصادر الشيعية، يوضح املظفر أن »املذهب اجلعفري 
الوحيد الذي ال يميز بني عامل وعامل من أي طائفة كان او 
مذهب كان، وحتى العالمة احليّل لديه موسوعة كبرية باسم 
تذكرة الفقهاء وهو يقارن بني مذهب االمام جعفر الصادق 
واحلنفية  )املالكية  االربعة  املذاهب  وبني  السالم(  )عليه 
مذهب  بني  باملسائل  يقارن  حيث  واحلنبلية(  والشافعية 

وآخر وهذا ال جتده لدى أتباع املذاهب األخرى«.
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العتبة الحسينية تطلق مبادرة للحّث 
على التبرّع ببالزما الدم 

الإنقاذ املر�شى امل�شابني بفريو�س كورونا 

الحسينية  للعتبة  التابع  الدينية  الشؤون  قسم  في  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  أعلنت 
المقدسة، عن تشكل خلية لمتابعة االشخاص المتعافين من فيروس )كورونا(، من أجل حّثهم 

على التبرع ببالزما بالدم التي أصبحت عالجًا للمصابين بالفيروس.

إْذ تشكل البالزما حوالي )55 %( من الدم، والتى تحتوى على كميات كبيرة من األجسام المضادة 
التي تولدها الخاليا المناعية لحماية جسم اإلنسان من االلتهابات والعدوى، حيث يقوم األطباء 
بجمع البالزما الغنية باألجسام المضادة من مريض شُفي مؤخرًا ونقله إلى األشخاص الذين 

يعانون بشدة من نفس الحالة.

   االأحرار/ ح�شني ن�شر
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وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي ل�)االحرار(: 
لكثرة  بالتحديد  البرة  حمافظة  يف  املبلغني  توجيه  »تم 
دائرة  مع  للتعاون  )كورونا(  بجائحة  املسجلة  االصابات 
كورونا  من  املتشافني  زي��ارة  عىل  والعمل  البرة،  صحة 
لغرض التربع بالدم من اجل استخراج مادة البالزما«، مبينًا 
أنه »لو متكّنا من مجع )100( متربع يصبح لدينا )1000( 
متشاٍف من )كورونا(«، مؤكدًا أن »عدد املتربعني وصل إىل 
القضاء  حتى  مستمر  والعمل  املحافظة،  يف  شخصًا   )80(

عىل فريوس كورونا يف العراق«. 

وأشار اإلبراهيمي إىل أن »العتبة احلسينية املقدسة تقّيم مثل 
بالتربع، وهتدي املتربع هدايا منها  املبادرات اإلنسانية  هذه 
مرقد  من  الشفاء  تربة  عىل  حتتوى  وعلبة  الكريم  املصحف 
االمام احلسني )عليه السالم( باالضافة اىل بعض احلاجيات 
»دائرة صحة  ان  والنذور«، مضيفًا  اهلدايا  للتربك من قسم 

البرة خّصصت مبلغ )٢50( ألف دينار لكل مترّبع«.
أن  إىل  اإلبراهيمي  أشار  واإلنسانية،  الدينية  الناحية  ومن 
التي  النفس  إحياء  جوانب  من  جانبًا  يمثل  بالدم  »التربع 
الترّبع  »برنامج  أن  مبينًا  السمحاء«،  الرشيعة  عليها  أكدت 

الإنقاذ املر�شى امل�شابني بفريو�س كورونا 

العتبة الحسينية المقدسة 
تقيّم مثل هذه المبادرات 
اإلنسانية بالتبرع، وتهدي 

المتبرع هدايا منها المصحف 
الكريم وعلبة تحتوى على 

تربة الشفاء من مرقد االمام 
الحسين )عليه السالم( باالضافة 

الى بعض الحاجيات للتبرك

 الشيخ فاهم اإلبراهيمي

العتبة  شكلت  وقد  العراقية.  املحافظات  مجيع  ويشمل  مستمر  بالدم 
الدين لزيارة املصابني يف املستشفيات  احلسينية وفدًا من املشايخ ورجال 

من أجل رفع الروح املعنوية لدهيم«.
إذا  بالبالزما  للتربع  قواعد  »هناك  ان  كريم:  أمحد  الدكتور  بني  من جهته 
كان املصاب قادرًا عىل حماربة عدوى) )COVID-19 املميتة، إن التربع 
الذين يقاتلون هذه احلالة يف  إنقاذ حياة األشخاص  بالبالزما  يساعد يف 

مجيع أنحاء العامل«.
التابعة  الزائرين  مدن  بوضع  قامت  احلسينية،  العتبة  أن  بالذكر  واجلدير 
للقطاع  ودعاًم  املواطنني  بخدمة  لتكون  الصحة،  وزارة  ترف  حتت  هلا 
الصحي يف مواجهة جائحة )كورونا(، كام أنجزت العتبة احلسينية مخسة 
مراكز للشفاء يف كربالء املقدسة، والنجف األرشف، وبغداد، باإلضافة 
اىل الرشوع بتنفيذ )6( مراكز أخرى يف حمافظات البرة ودياىل وذي قار 
وواسط والديوانية، وميسان لعالج املصابني بالفريوس، فضاًل عن توجيه 
تابعة  أوكسجني  بإنشاء منظومات  املقدسة  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 

هلذه املراكز.
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يرى مثقّفون وأدباء عراقيون، أّن جائحة 
)كورونا( التي عمّت أرجاء العالم، قد أّثرت تأثيرًا 

بالغًا على الحياة اليومية والمشهد الثقافي 
بشكل كبير، بسبب حظر التجوال والتوصيات 

الطبية التي وجّهت بضرورة االنعزال البيتي قدر 
اإلمكان واالبتعاد االجتماعي، وهو ما ال يمكن 

بالنسبة للفعاليات الثقافية واالجتماعية، على 
الرغم من أّن الفضاء اإللكتروني صنع مساحة 

جديدة لعقد الندوات واللقاءات الثقافية 
المباشرة مع الجمهور.

ما الذي تغير.. وما هي العبر 
المستخلصة منها؟

حياتنا وم�شهدنا الثقايف حتت �شطوة )كورونا(
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ويف استطالع أجرته )األحرار( مع أدباء ومثقفني عراقيني، 
مشهدنا  عىل  للجائحة  الفعيل  األثر  عىل  املشاركون  وقف 
الشاعر  يقول  حيث  عام،  بشكل  اليومية  وحياتنا  الثقايف 
واملرتجم نصري فلّيح يف هذا اخلصوص: أن »أزمات الوجود 

املجتمع  تعيد  كورونا،  مع  نعيشها  التي  هذه  مثل  الكبرية، 
)البنية  تسميته  يمكن  ما  اىل  نفسه  والوعي  الفرد  تعيد  مثلام 

التحتية( للوجود والوعي«. 
ويتابع بالقول، »معروف أّن الفعاليات الثقافية غائبة او شبه 
غائبة، وما موجود منها انتقل اىل العامل االفرتايض الرقمي... 
القارئ  أو  الكاتب  وعي  مستوى  عىل  حيدث  الذي  ما  لكن 

بأسئلته األساسية عن القراءة والكتابة؟«. 
التحتية،  بالبنية  سامها  ما  حول  هامًا  اعتقادًا  فليح  ويضع 
موضحًا، »أعتقد أّن )البنية التحتية( هنا تتجىل يف العودة اىل 
أسئلة من نوع »ملاذا نقرأ« و«ملاذا نكتب«؛ ذلك أّن الكثري من 

جذور هذه األسئلة األهم كانت راقدة مضّببة حتت جمرى 
اليومية املندفع من ليل اىل ليل ومن  التيار املتدفق للحياة 

هنار اىل هنار«.
السطح  اىل  ُترج  الكربى  »األزم��ات  أّن  فليح  ويضيف 
ما هو  الوجود واملعنى:  أسئلة  أسئلة أساسية ذات صلة، 
طريقهم؟..  يف  البرش  يسري  وأين  املوت؟  هو  ما  العيش؟ 
يف  التعمق  اىل  األزمة  أوصلتهم  الذين  ألولئك  وبالنسبة 
أسئلة من هذا النوع، فإهنا ستزيدهم عمقًا ونضجًا.. أما 
من كان أصاًل طارئًا عىل عامل الكتابة والثقافة، فسيستمر 
بساطة؛  بكل  االفرتايض  اىل  الواقعي  العامل  من  العوم  يف 
ذلك أنه مل يتوقف فعاًل مع األسئلة األساسية هذه بعمق 

ذات يوم«.

أما الروائي والناقد إبراهيم سبتي، فيقول: » مل تشهد حياتنا 
الثقافية من قبل حالة من التوقف بمثل ما تشهده اليوم حتت 
جائحة وباء كورونا، هذا الوباء الذي أرغم العامل أمجع عىل 

إيقاف االنشطة والفعاليات الثقافية املبارشة«. 
ويضيف، »عىل الصعيد الشخيص، أجد أّن اجلائحة واحلظر 
الذي  طالت مدته، قد أتاحت فرصة إعادة النظر يف كثري من 
األمور الثقافية واملنجز األديب بصورة عامة، فأضفت علينا 
املتابعة والكتابة والتفاعل وهي  نوعًا من االلتزام برضورة 
حالة جديدة ان نتواصل مع اجنحة الثقافة املختلفة بصورة 

فردية ومن خلف الشاشات«.
ويشاركنا سبتي جتربته خالل األزمة فيقول: »كنت حريصًا 
عىل استمرار التفاعل مع املشهد الثقايف الذي ظهر بأشكال 
خمتلفة وهي بالتايل سامهت بتنشيط اللقاءات التفاعلية ليس 
اللقاء  عن  بعيدًا  الثقايف  وجودنا  يستمر  لكي  بل  ليشء، 
املبارش يف األمايس وحمارضات القاعات املزدمحة«، مضيفًا، 
التفاعلية مل تأخذ حّيزًا كبريًا بعد  »مع أين أرى بأن األمايس 
بسبب حداثتها عىل جمتمعنا«، مؤكدًا أن اجلائحة أسهمت يف 
حتدث  كانت  ما  وثقافية  أدبية  بإنجازات  التنافس  روح  بث 
وبالتايل  هلا  الثمني  الوقت  توفري  الذي ساهم يف  احلظر  لوال 

الوصول اىل حالة من احلضور«.
ويردف قائاًل: »أعتقد بأّن املشهد الثقايف مل يتأثر كثريًا بزمن 
بطرائق  العزلة  عىل  التغلب  عىل  االرصار  ُوِجد  طاملا  الوباء 
والتفاعل  للمشاركة  املجال  فسح  فالوقت  خمتلفة،  إبداعية 
الثقايف  املشهد  بقاء  إىل  بنظري  فأّدى  السابق،  من  أكثر  ربام 

ينتعش ويتجّدد«.

ما الذي تغير.. وما هي العبر 
المستخلصة منها؟
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السيالوي:  حسن  صالح  والصحفي  الشاعر  يقول  فيام 
»أجد أن املشهد الثقايف تفاجأ بام فعله هذا الفريوس بسكان 
االرض، فهو وألول مرة يشّل احلياة العامة يف مجيع مناطق 
املعمورة، والتاريخ كان حيدثنا عن  أوبئة مل تستطع ان تعم 

من  املستوى  هبذا  يكن  مل  التواصل  ألن  كلها؛  االرض 
اصبحت  التي  الرسعة  أن   نالحظ  »هنا  مبينًا،  التأثري«، 
هذا  وجود  ترسيع  سبب  هي  كانت  عرنا  مميزات  من 
الفريوس يف مجيع بلدان العامل، ومن هنا نستطيع ان نقول 
فيأتيه الرضر من جانب  ينقلب عىل نفسه  العامل أخذ  ان 

يظنه خريًا«. 
رأسًا  وقلبه  العامل  غرّي  الذي  »كورونا  أن  حديثه  ويتابع 
بدائل  عن  يبحث  العراقي  املثقف  جعل  عقب   عىل 
كثرية ملامرسة نشاطه الثقايف، وبات االنرتنيت ومنصات 
القى  الذي  الثقايف  للعمل  بدياًل  االجتامعي  التواصل 

من  العديد  وراح  االخر  بعضهم  وذم  بعضهم  استحسان 
كثرية  تطورات  عىل  مقبلة  الثقافية  احلياة  بأن  يرون  املثقفني 

بسبب ما يمر به العامل من انكسار علمي وثقايف«.
ان  يقول  ك��ث��ريًا،  احلقيقة  م��ن  السيالوي  يقرتب  وح��ني 
يشء  جت��اه  اإلنساين  العلم  ضعف  عن  كشف  »ال��ف��ريوس 
بنى  يف  متوقعة  بتغيريات  الثقافية  األنساق  هّدد  مرئي،  غري 
يف  تغيري  من  حيدث  ان  يمكن  ملا  وذلك  العاملية  الثقافات 
الذي  االقتصاد  »هذا  مضيفًا،  وتوجهاته«،  العامل  اقتصاد 
وجعل  قليلة  أشهر  مدى  عىل  اته  امكان  من  كثريًا  خرس 

املجتمعات تصارع من اجل وجودها املادي واملعنوي«. 
وبتعبري أدق وقريب من الواقع، يقول السيالوي: »أعتقد ان 

األثر عىل املشهد الثقايف يف العراق والعامل أثر مهم وخطري، 
واملجالت   الصحف  تعد  ومل  والنرش،  الطباعة  توقفت  فقد 
وال  يومية  وال  اسبوعية  نشاطات  هنالك  تعد  ومل  تصدر 
مهرجانات وال بحوث معنية بالشأن الثقايف، كل ذلك ترك 
العامل  ويف  العراق  يف  الثقافة  واقع  عىل  كبريًا  أثرًا  وسيرتك 

كّله«.
أما الشاعرة واألكاديمية إرساء العكراوي فرتى أّن »جائحة 
جزء  الثقايف  واملشهد  واقعنا  يف  يشء  كل  يف  أّثرت  كورونا 
مواقع  ووجود  املنزيل  »احلجر  أن  مضيفًة  الواقع«،  هذا  من 
التواصل االجتامعي أتاحت أمرين، االول تفرغ الكثري من 
األدباء واملثقفني ملزاولة القراءة والكتابة اإلبداعية مستغلني 
للعزلة  ذهبية  فرصة  ذلك  عاّدين  املفروض،  الفراغ  وقت 

والعطاء الفكري«.
واألمر اآلخر هو »النشاط اإللكرتوين فأصبح لكل شاعر أو 
قاص أو فنان منصة يف منزله يطل من خالهلا عىل متابعيه، 
وازدهرت النشاطات التفاعلية برعاية االحتادات والروابط 
الثقايف  املشهد  فكان  بعناية،  منظم  مبارش  بث  عرب  األدبية 
مزدهرًا وفعااًل عىل العكس من الكثري من أجزاء الواقع التي 

أصاهبا الركود«.
وتتتم العكراوي حديثها بيشء من احلزم فتقول: أن »األدَب 

ال حيّده ظرف أو مكان«.
الذي  العابدي،  قاسم  الشاعر  أيضًا  احلديث  ويشاركنا 
العراقي  واإلنسان  عام  بشكل  »اإلنسان  أن  قائاًل:  أوضح 
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بشكل خاص يرتبط بعالقات اجتامعية وثقافية كبرية، فالفرد 
العراقي اجتامعي بالفطرة؛ لذا فهو يتواجد خارج منزله اكثر 
من تواجده يف املنزل، فتجده يف مناسبات االفراح واألحزان 
االحاديث  يتبادل  املقاهي  ويف  السوق  يف  وجتده  والزيارات 
الثقايف واألديب يف كثري  املنتمني للوسط  مع اصدقائه كام جتد 
الثقافية«،  واملهرجانات  الشعرية  االمايس  يف  األحيان  من 
كلمة  قلب  رضبت  كورونا  »جائحة  أن  بالقول  مستطردًا 
التواصل االجتامعي التي يتميز هبا العراقي قبل وجود مواقع 
جدا  قليلة  الزيارات  واصبحت  االمور  فاختلت  التواصل 
النت  أدبية عرب  الوسط االديب بجلسات  او معدومة واكتفى 

واصبحت املناسبات االجتامعية ملغاة تقريبًا«.
ويؤّكد العابدي إن »هذا األمر مؤمل جدًا ولعّله ستكون لديه 
الفرد  ألن  ولكن  والقريب،  البعيد  املدى  عىل  سلبية  نتائج 
عليهم(  وسالمه  اهلل  )صلوات  حممد  بآل  يرتبط  العراقي 
ارتباطًا روحيًا سيستطيع جتاوز هذه املحنة برغم كل سلبياهتا 

من  ص��درت  التي  التوجيهات  إطاعة  خ��الل  من  وذل��ك 
املرجعية الدينية الرشيفة هبذا اخلصوص«.

كاظم،  إيامن  والصحفية  الكاتبة  مع  فكان  اخلتام  مسك  أما 
العابر  الفريوس  ذل��ك  انتشار  أزم��ة  ظل  »يف  قالت:  التي 
من  كان  العاملي  اليومي  للسيناريو  تغيريه  ومع  للقارات 
البدهيي أن يكون املثقف فريسة لفضوله املعريف ويتابع باهتامم 
أزمة  وإن  السيام  أمامه  املتاحة  واالستنتاجات  املفاهيم  كل 
املنزيل؛  احلجر  وهو  أال  املثقفني  يغري  بإجراء  اقرتنت  الوباء 
الذي منحهم الفرصة الذهبية والوقت املثايل لشحن طاقتهم 
عن  الواردة  املعلومات  ومقارنة  واملطالعة,  القراءة  بساعات 
املجهري؛  القاتل  شيفرة  لفك  ملحة  حاجة  كأول  الفريوس 
وألنه كائن مستجد وضيف ثقيل عىل العامل مل خيرج املثقفون 

بخالصة عنه«.
املثقفون إىل قراءات متنوعة يف  بالقول، »لذا انرف  وتتابع 
منصات  استخدموا  كام  واألدبية،  العلمية  امليادين  من  كثري 
التواصل االجتامعي ملناقشة كثري من األفكار واستعراض 
الوقت  استثامر  إىل  تدعو  ومقرتحات  الكتب  عناوين 
الفكرية  الفرد  إمكانات  مع  يتالءم  يومي  منهاج  وتأسيس 
ومراجعة أدائهم اإلنساين بشكل عام يف ظل التهديد الذي 
ال يميز األعامر واألجناس واجلنسيات والفروقات الفردية 
استخالص  عىل  األقدر  كوهنم  االجتامعية..  واملستويات 
نحو  االنسان  مسار  تغري  هائلة  أح��داث  هكذا  يف  العرب 

املجهول«.

كورونا الذي غيّر العالم وقلبه رأسًا على 
عقب  جعل المثقف العراقي يبحث عن بدائل 

كثيرة لممارسة نشاطه الثقافي، وبات االنترنيت 
ومنصات التواصل االجتماعي بدياًل للعمل 

الثقافي الذي القى استحسان بعضهم وذم 
بعضهم االخر وراح العديد من المثقفين يرون 
بأن الحياة الثقافية مقبلة على تطورات كثيرة
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ل��ف��ت��وى ال���دف���اع ال��ك��ف��ائ��ي
البعدُ الستراتيجي

األعىل  املرجع  أطلقها  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  تكن  مل 
بعد  أي   ،)٢014  /  6  /13( يف  ظله(  )دام  السيستاين 
ثلث  من   يقرب  ملا  الداعيش  االجتياح  من  فقط  أيام  ثالثة 
مرجع  فقهي صادر من  تكن جمرد نص  مل  العراق،  مساحة 
تقليد اىل مقلديه فقط وهو امر معتاد عليه يف تاريخ املرجعية 
الشيعية عىل طول التاريخ، او نصًا املته مصلحة وقتية، وانام 
كانت مرشوعًا سرتاتيجيًا وطنيًا متكاماًل وموّجهًا اىل مجيع 
دفاعًا  ويدافع  العراقيني  من  السالح  حيمل  ان  يستطيع  من 
ببصريته  املرجع  ايقن  ان  بعد  وذل��ك   عينيًا  وليس  كفائيًا 
او  حلظته   وليد  يكن  مل  للعراق  الداعيش   الغزو  إن  الثاقبة 
ظرفه اخلاص، بل كان مرشوعًا دوليًا إقليميًا وسيا - طائفيًا 
تدمرييًا، ًأعّد بسيناريو متقن يف الكواليس املعتمة ملخابرات 
انتشل  الذي  النيساين  الديمقراطي  التغيري  تستسغ  مل  دول 
او  او تستمرئه  مقيتة  براثن ديكتاتورية شمولية  العراق من 
انتقال عدوى الديمقراطية اىل متوهنا،  فراحت  خافت من 
تشّن حربًا إرهابية هوجاء بدئت بسيناريو األعامل اإلرهابية 

العراق وكان داعش احللقة  التي طالت االبرياء يف شوارع 
االكثر دموية يف هذا السيناريو الذي كان اهلدف منه تدمري 
وبنى  ومادية  برشية  وموارد  حضارية  كمرتكزات  العراق 
حتتية  اوال، وارجاعه اىل مربع الصفر اي اىل ما قبل التغيري 
العراق  مساحة  لثلث  الداعيش  فاالحتالل  ثانيا،  النيساين 
وبعد  له  اسرتاتيجية  انطالق  وبؤرة  اهلدف،  هذا  بداية  كان 
عرب  وزحف  سوريا  مساحة  نصف  من  يقرب  ملا  احتل  ان 
ليؤسس  له  مرسحا  كانت  التي  السورية   � العراقية  احلدود 
ملا  كان يسمى بالدولة االسالمية يف العراق والشام، وكانت 
عصاباته  من  حجر  مرمى  عىل  بغداد  العاصمة  حينها  يف 
من  تبقى  ما  لقضم   ً بداية  االحتالل  هذا  ليكون  املتوحشة 
بقية  اىل  الوفرية، وليزحف  باخلريات  املكتظة  العراق  ارض 
املدن اآلمنة ويدمرها تدمريا، خاصة املقدسة منها ككربالء 
مجيع  عنه  اعلنت  هدف  وهو  وغريها،  االرشف  والنجف 
بحذافريه  الطائفي  امل��رشوع  تنفيذ  وليتم  داع��ش،  ادبيات 
الرموز  مجيع  باستهداف  املوصل  يف  مالحمه  ب��دأت  ال��ذي 

بقلم: عبا�س ال�شباغ
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االمهية  تتوضح  هنا  وم��ن  لسكاهنا،  واحلضارية  الدينية 
السرتاتيجية لفتوى اجلهاد الكفائي التي استطاعت ان حتّشد 
وعناوينهم،  مشارهبم  اختالف  عىل  العراقيني  مجيع  طاقات 
وهي التي افشلت هذا املرشوع وشلته متاما وقد ايقن املرجع 
مرشوعا  ليس  هو  االحتالل  مرشوع  ان  السيستاين  األعىل 
متواصل  اسرتاتيجي  مرشوع  هو  بل  بعينه،  حمددا   زمكانيًا 
العراق قاعا صفصفا، وعندها سيكون  ينتهي اال بجعل  ال 
العراق ارضا وشعبا وحضارة يف خرب كان ويصبح العراق 
املتوحش  السيناريو  هذا  من  املطلوب  وهو  عني  بعد  اثرا 
وأوقفته  ذريعا،  فشال  الكفائي  الدفاع  فتوى  افشلته  والذي 
عند حده  بل قلبت الطاولة عىل رؤوس واضعيه ومهندسيه 

ومنفذيه ومربجمي أجنداته.
وبناًء عىل مضمون تلك الفتوى اخلالدة انربى مجيع العراقيني 
اياها  ملبني  اجلميلة  وفسيفسائهم  طيفهم  الوان  مجيع  ومن 
ت  غصَّ حتى  واملقدسات،  والِعرض  االرض  عن  دفاعا 
اعدادهم  وصلت  ان  وبعد  هبم  والتدريب  التطوع  مراكز 
متوقع  غري  بشكل  احلاجة  عن  فاض  مستوى  اىل  املليونية 
قويًا  سندًا  لتكون  كافية  املتطوعني  اعداد  وكانت  للجميع 

مايكشف  وهو  الباسل  العراقي  وللجيش  االمنية  للقوات 
الطاقات  بتحشيد  للفتوى  احلقيقي  السرتاتيجي  اهلدف  عن 
البرشية املتاحة لتكون عونا سرتاتيجيا  لقوى االمن واجليش 
مل  العراقي  اجليش  ان  ثابتة  كحقيقة  للجميع  معلوما  فكان 
يكن إبان االجتياح الداعيش للعراق جاهزا جهوزية كاملة 
تؤهله ألخذ دوره الوطني  يف الوقوف ضد اهلجمة الداعشية 
استكمل هبا  التي  القوة  الشعبي هو  فكان احلشد  الصفراء، 
التي  املناطق  مجيع  يف  الضاربة  قوهتم  االمن  وقوى  اجليش 
استوىل عليها داعش ابتداء من جرف النر وانتهاء باملوصل 
اىل  الضاري   القتال  من  سنوات  ثالث  مدى  وعىل  احلدباء 
اجليش  منتسبي  ودم��اء  جهود  بتضافر  امل��ؤزر  النر  حتقق 
وفصائل  واملتطوعني  والبيشمركة  االمنية  والقوى  العراقي 
احلشد الشعبي وغريهم ومن مجيع رشائح النسيج املجتمعي 
يتحقق  ومل  العراق  يف  واملذهبي  والديني  والقومي  واالثني 
النر املبني إال بتلك الدماء التي اختلطت عىل اديم الوطن 
وكل ذلك حتقق بفضل الفتوى التي جاءت يف وقتها وهدفها 
املناسبني ولوالها لتغريت اخلارطة اجليوسرتاتيجية  للعراق 

تغيريًا تامًا ال سمح  اهلل.
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السالم(  عليهم  البيت  ألهل  السيايس  )املنهج  كتابه  ويف 
معرفة  عن  اجلابري  الستار  عبد  السيد  املؤلف  يتحدث 
به  ليقتدي  السيايس  العمل  يف  السالم(  )عليهم  منهجهم 
من كان من أتباعهم، ومن ثم بالتتبع عند فهم منهجهم يف 
التي  الشبهة  اجلواب عن  للمتكلم  يتسنى  التعامل، حيث 
مواقفهم،  اختالف  مع  عصمتهم  حول  تطرح  أن  يمكن 
البيت )عليهم السالم( يف عالج  والوقوف عىل هنج أهل 
من  أفراد  هم  بام  يعيشوهنا  كانوا  التي  السياسية  القضايا 
األمة خاصة وأن مجيع االجهزة احلاكمة التي حكمت بالد 
املسلمني كانت تنظر إىل االئمة )عليهم السالم( عىل أهنم 
قادة سياسيون وأئمة دينيون وليسوا جمرد فقهاء عاديني أو 

دائاًم  جيعلوهنم  احلكام  كان  ولذا  الرعية،  سائر  من  أفرادا 
حتت الرقابة املشددة، والذي هيمنا هو موقف أهل البيت 
كانت  التي  والثورات  احلكومات  من  السالم(  )عليهم 
التعامل معها وامكان قبوهلا وكيفية  تعلن ضدها وطريقة 

التعايش يف ظل تلك احلكومات.
يذكر السيد اجلابري يف الفصل االول، موقف أهل البيت 
الرسول )صىل اهلل  بعد وفاة  السلطة  السالم( من  )عليهم 
حياة  يف  املسائل  أهم  من  االمامة  مسألة  وان  وآله(،  عليه 
منها  الفكرية  األصعدة  خمتلف  عىل  االسالمي  املجتمع 
والعملية، وقد أدى االختالف يف مسألة اإلمام اىل رصاع 
يطمح  واحد  كل  كان  التي  السياسية  االجتاهات  بني  دام 

اإعداد: ح�شني ن�شر

المنهج السياسي 
ألهل البيت )عليهم السالم(

ش���ملْت الش���ريعة اإلس���المية جمي���ع 
وقائ���ع الحي���اة، وم���ن بينها الش���ؤون 
السياس���ية، وكان الب���د م���ن أن يكون 
لكل مسألة سياسية حكم خاص بها، 
وكذل���ك ما يتعلق بالقيادة وش���ؤونها 
بوصفه���ا م���ن المس���ائل المهمة في 
الواقع السياسي، ثم أن المتشرع من 
المؤمني���ن يحب أن يحذو ف���ي أعماله 
السياس���ية ح���ذو أهل البي���ت )عليهم 
السالم(؛ وإال واجه في عمله السياسي 
الكثير من األخط���اء التي تجعله مدانًا 

أمام الشرع الشريف.
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بني  وقع  اختالف  وأول  احلكم،   سدة  اىل  الوصول  اىل 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  وفاة  عند  اإلمامة  حول  املسلمني 
وأله(، إْذ كانت قريش تعد العّدة للسيطرة عىل احلكم قبل 
وفاة النبي )صىل اهلل عليه وآله( فعقدوا جملسهم يف سقيفة 
النظرية  صعيد  عىل  أما  اليهم،  السلطة  لنقل  ساعدة  بني 
االسالمية  العقيدة  ألن  متاما  خمتلف  األمر  فان  االسالمية 
تبتني عىل أساس ان اخلالفة تتم بالنص وان اخلليفة جيب 
اهلل  )صىل  النبي  هبا  يتحىل  التي  الكامل  بصفات  يتحىل  ان 
التي  اخلاصة  واملقامات  والعصمة  العلم  من  وآله(  عليه 
جعلها اهلل تعاىل للمخلصني من عباده الذين أوكل إليهم 
السنن االهلية يف  البالد وهو من  العباد وساسة  أمر هداية 
سالف االمم وقد نص القرآن الكريم عىل ان الُسنة اإلهلية 

ال تتغري وال تتبدل.
فيام تضمن الفصل الثاين من الكتاب، كيفية االستفادة من 
كل  حيتاجها  التي  املسائل  فمن  القاعدة،  بناء  يف  الفرصة 
حتقيق  من  عربه  يتمكن  جيل  تربية  وفكري  سيايس  اجتاه 
عىل  رصاع  وج��ود  عند  السبب  وهل��ذا  وغاياته،  أهدافه 
الصعيد الفكري او السيايس يسعى كل اجتاه لتحقيق مآربه 
عن طريق بناء جيل حيمل االفكار التي تدم توجهه ولو 
اتفق ان احلركة السياسية او الفكرية اجلديدة كانت والدهتا 
غري رشعية لنظرية عقائدية او سياسية وكان يف بقاء النظرية 
األصلية هالكها فالبد ان يسعى أصحاب التيار اجلديد اىل 
الوسائل التي يتمكنون فيها من إلغاء احلركة التي تربوا يف 
النبي  وفاة  بعد  االسالمية  البالد  يف  حصل  وما  حجرها، 
توجهات  والدة  عن  عبارة  كان  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل 
سياسية كانت تعمل ببطء أيام حياة الرسول األكرم، وكان 
اهلدف األساس هلذه االجتاهات السيطرة عىل خريات بالد 
اجلهاد  نتائج  ومصادرة  القبلية  السلطة  وحتكم  املسلمني 
التي  الشهداء  دماء  ثامر  وجني  االسالم  ألبطال  الطويل 
النبي  بقيادة  املسلمون  خاضها  التي  املعارك  يف  سالت 
)صىل اهلل عليه وآله( وأمري املؤمنني )عليه السالم( لتصّب 
اىل  الوصول  التي حاولت  القريشية  العصابات  يف صالح 
ما  هلا  فكان  والدسائس  املؤمرات  طريق  عن  احلكم  سدة 

أرادت.
الثورات  إىل  الثالث  الفصل  يف  اجلابري،  املؤلف  وأشار 
ان  إذ  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  ومواقف  املسلحة 
احلضارة  عاشتها  التي  امل��ف��ردات  اح��د  املسلح  ال��راع 

بعض  لتحقيق  سبيل  وه��ي  العصور  ع��رب  اإلسالمية 
االهداف التي تعجز احللول السلمية عن إجيادها، وللعمل 
حّث  حيث  اإلس��الم��ي،  الفكر  يف  واس��ع  جم��ال  املسلح 
اإلسالم عىل اجلهاد إلعالء كلمة اهلل ونرش الدين احلنيف 
يف أرجاء املعمورة، فكانت حروب بدر وُأحد واالحزاب 
وشيعتهم  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وتاريخ  وُحنني، 
للحّد  الثائرون  فيها  سعى  التي  املسلحة  بالثورات  زاخر 
التي قادها  من ظلم الطواغيت وايقاف حركة االنحراف 
طالب السلطة، وتعد ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
االنحراف  اندلعت ضد حركة   التي  الوحيدة  الثورة  هي 
اإلمام احلسني  يسع  مل  اىل درجة  التي وصلت يف مسارها 
إىل  يرمي  كان  فاملخّطط  السكوت؛  معها  السالم(  )عليه 

إلغاء مجيع املظاهر اإلسالمية.
فاملنهج  الدولة،  قيادة  فتضمن موضوع  الرابع  الفصل  اما 
قيادة  (يف  السالم  )عليه  عيل  اإلمام  املؤمنني  ألمري  العام 
واالجتامعية  واالقتصادية  األمنية  األصعدة  عىل  الدولة 
باألمن وعدم  االهتامم  امجاله يف  يمكن  ما  واإلدارية جيدد 
اح��رتام  عىل  والتأكيد  ب��ه،  باالخالل  ك��ان  ألي  السامح 
ما  اخلاصة  لألموال  التعّرض  وعدم  الشخصية  احلقوق 
إرجاع  وكذلك  مرشوعة،  بطرائق  عليه  احلصول  يتم  دام 
مجيع املفردات القانونية اىل القرآن الكريم والسنة النبوية، 
واحرتام املال العام واحلقوق العامة، وإلغاء قانون التمييز 
واجلامعات  لألفراد  السياسية  احلرية  واح��رتام  العرقي، 
إيكال  وأيضًا  العامة،  احلقوق  عىل  التجاوز  عدم  رشيطة 
الكفاءة،  البالد لألشخاص عىل أساس  اإلدارية يف  املهام 
قصص  يروون  كانوا  الذين  )القصاصني(  طرد  وكذلك 
التوراة واالنجيل يف املساجد أيام عمر وعثامن بعد إصدار 
قانون منع رواية احلديث النبوي يف حماولة من السلطة لسّد 
احلرب  دفع  حياول  السالم(  )عليه  وكان  الثقايف،  الفراغ 
برضورة  الواليات  عىل  عامله  ويوّجه  الداخيل،  والراع 
إعامل الضوابط املوضوعية يف انتخاب املوظفني يف الدولة، 
والتأكيد عىل إّتباع السبل العلمية والرجوع اىل أهل اخلربة 

يف خمتلف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والعمرانية.
)عليهم  البيت  أله��ل  السيايس  املنهج  كتاب  ان  ُيذكر 
السالم(، صدر ضمن سلسلة إصدارات شعبة الدراسات 
والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  يف  اإلسالمية  والبحوث 

التابع للعتبة احلسينية املقدسة.

اإعداد: ح�شني ن�شر
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حممد طاهر ال�شفارعند االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( )2-2(

أخالقية الثورة 

بعطاء  عظيمة  فكانت  بالعطاء  احلسني  ث��ورة  اقرتنت  لقد 
التي هي أخالق  احلسني وشموخ احلسني وأخالق احلسني 
باألخالق  رّصح  ال��ذي  القرآن  أخ��الق  إهن��ا  وع��يل،  حممد 
العظيمة لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فقال تعاىل خماطبًا 
أيضًا  هي  والتي  عظيم(  خلق  لعىل  )وإن��ك  الكريم:  نبيه 
أخالق األئمة املعصومني )عليهم السالم( فأي خلق أعظم 

من هذا اخللق ؟ 
لقد مّثل اإلمام احلسني )عليه السالم( يف وقفته يوم عاشوراء 
أمام  اليوم  ذلك  يف  وقف  األخ��الق،  وأعظم  القيم  أروع 
اجلموع ليعظهم وينبههم إىل ما هم مقدمون عليه من األمر 
إال  أبت  ودناءهتا  الدنيا  أغرهتا  التي  النفوس  أن  الشنيع غري 
طغيانًا وكفرًا، وبلغ من خّسة الشمر أن يتطاول عىل احلسني 
سيد شباب أهل اجلنة )عليه السالم(  فأراد مسلم بن عوسجة 
أن يرميه بسهم فمنعه احلسني )عليه السالم( وقال: أكره أن 

أبدأهم بقتال. 
هذه كانت أخالق رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( الذي كان 
كلام زاد أذى قريش له كان يقول: اللهم اهد قومي فأهنم ال 
الذي مل  املؤمنني )عليه السالم(  يعلمون، وهي أخالق أمري 
حقن  إىل  يسعى  كان  بل  كلها  حروبه  يف  بالقتال  عدوه  يبدأ 

الدماء وهداية الناس إىل جادة احلق.
اإلس��الم  منهج  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  أع��اد  لقد 
احلقيقي بأخالقه العظيمة بعد أن حاول األمويون طمس هذا 
املنهج وحمو ذكر اإلسالم بسياستهم الظاملة املستبدة )ويأبى 
اهلل إال أن يتم نوره ولو كره املرشكون(، فتم نور اهلل باحلسني 

بعد أن بزغ بدعوة اإلسالم املحمدية الرشيفة. 
)ج1ص٢7(  االس��الم(  )ضحى  كتابه  يف  أمني  أمحد  يقول 
يكن حكاًم  مل  األموي  أن احلكم  )احلق  االموي:  عن احلكم 
كان  عربيًا  املحسن  ويكافئ  الناس  بني  فيه  يسّوى  إسالميًا 
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فيه  وإنام احلكم  أو موىل  املجرم عربيًا كان  أو موىل ويعاقب 
عريب واحلكام خدمة للعرب وكانت تسود العرب فيه النزعة 

اجلاهلية ال النزعة االسالمية(.
بالنزعة  صبغت  بأهنا  أمني  أمحد  يصفها  التي  الفرتة  تلك  يف 
اجلاهلية كانت السلطات االموية حتتقر املوايل - وهم كل من 
هو ليس بعريب - وقد زخرت كتب التاريخ بآالف القصص 
قبل  من  املوايل  يالقيه  الذي  والتعسف  االحتقار  هذا  حول 
والتنكيل  االضطهاد  نري  حتت  يرزحون  فكانوا  األمويني، 
والقتل واإلذالل واالمتهان يف كل البالد اخلاضعة حلكم بني 

أمية يف تلك الفرتة.
كان لسيد الشهداء )عليه السالم( منهجه الذي حارب هذه 
الرسول  هنج  فيه  فأعاد  البغيضة  والطبقية  املقيتة  العنرية 
سواسية  )الناس  يقول:  الذي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  االكرم 
فضل  )ال  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  وقوله   ،) املشط  كأسنان 

لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى( 
كام أعاد فيه هنج أبيه أمري املؤمنني الذي يقول: )الناس صنفان 
الدين أو نظري لك يف اخللق(، وقد تّوج سيد  إما أخ لك يف 
الشهداء )عليه السالم( ذلك النهج اخلالد بمواقفه العظيمة 
)عليه  احلسني  اإلمام  جّسد  اليوم  ذلك  ففي  عاشوراء،  يوم 
السالم( منهج الرسول االعظم )صىل اهلل عليه وآله( وأمري 
املؤمنني بكل أبعاده اإلنسانية واألخالقية، من هذه املواقف 
موقفه اخلالد الذي وقف فيه إىل جانب هذه الطبقة املسحوقة 
أنه ملا رُصع  السري والتواريخ  املوايل - فقد ذكر أصحاب   -
أحد املوايل الذين قاتلوا إىل جنبه )عليه السالم( وهو واضح 

الرتكي موىل احلرث املذحجي استغاث باحلسني. 
الكبرية  احلسني  روح  يف  جيد   �� العبد   �� املوىل  هذا  كان  لقد 
احلسني  ولّبى  آالمه،  عن  واملخفف  جلراحه  الشايف  البلسم 
رأسه  عند  يقف  مل  السالم(  )عليه  ولكنه  اليه  فمشى  نداءه، 
التي  باجلنة  ويبرّشه  خريًا  هبا  فيجّزيه  كلامت  ببضع  وخياطبه 
وعدها اهلل إياه وأصحابه من الشهداء كام فعل )عليه السالم( 
هلذا  يعيد  أن  احلسني  اإلمام  أراد  بل  األصحاب،  أغلب  مع 
أراد  أن يموت شهيدًا،  قبل  الدنيا  انسانيته يف  الصالح  املوىل 
أن يشعره بحريته بعد أن سلبها منه األمويون، أراد ان يقول 
الذين  األج��الف  ه��ؤالء  من  وأسمى  وأنقى  أطهر  إن��ه  له 
اخلسة  من  األدنى  احلضيض  يف  وهم  باألنساب  يتفاخرون 

والوحشية. 
فامذا فعل احلسني )ع( مع ذلك املوىل؟

فهل هناك موقف  واعتنقه،  السالم( عليه  )عليه  انحنى  لقد 

أروع واعظم وأنبل من هذا املوقف ؟ لقد كان هذا املوقف 
درسًا لكل األنظمة العنرية والعرقية التي متيز بني عرق و 
آخر، لقد وجد ذلك املوىل يف احلسني األمل الذي يرفع عن 
يف  فتجده  كاهله،  عن  العبودية  ربقة  ويزيح  الظلم  اإلنسان 
آخر رمق من حياته تغمر قلبه الطمأنينة واحلنان فتطفو عىل 

شفتيه ليخاطب نفسه: 
وآله( واضٌع خده  اهلل عليه  اهلل )صىل  وابن رسول  مثيل  من 
عىل خدي ؟ وتفيض روحه الطاهرة اىل بارئها راضية مرضية 

مطمئنة. 
مواله  أسلم  مع  العظيم  املوقف  هذا  احلسني  اإلمام  ويكرر 
وتفارق  ابتسامة  فمه  وتعلو  فيرشق وجهه  وبه رمق  فيعتنقه 
له:  يقول  وكأنه  احلسني،  يعانق  وهو  الدنيا  الطاهرة  روحه 
أبا عبد اهلل ألنك علمتنا معنى احلياة  يا  شكرا لك يا سيدي 
احلرة الكريمة وهي باملوت معك، شكرًا لك يا سيدي ألنك 
االمام  عّلم  لقد  املوت  هي  الظاملني  مع  احلياة  أن  إىل  نبهتنا 

احلسني أصحابه معنى احلرية والكرامة واالباء.
 كام أهلم األزمان معاين احلق والعدل واخلري فتجّسد اإلسالم 
)عليه  فمنهجه  اخلالدة  مواقف احلسني  أبعاده يف  كله وبكل 
الذي  املؤمنني  وأمري  والرسول  القرآن  منهج  هو  السالم( 
موتكم  يف  واحلياة  مقهورين  حياتكم  يف  )امل��وت  يقول: 
ذلك  يف  احلسني  لإلمام  العظيمة  املواقف  وتتواىل  قاهرين(، 
الكائنات احلية  إنسانيته وعطفه ورمحته ورفقه  اليوم لتشمل 

من غري البرش. 
الدعة  حالة  يف  وهو  باحليوان  يرفق  أن  يمكن  اإلنسان  أن 
نفسه،  عىل  ايثارًا  الرفق  هذا  يكون  أن  غري  من  واالستطاعة 
ولكن يف يوم عاشوراء ويف ذلك الظرف العصيب كان سيد 
به األعداء  الظمأ مأخذه وقد أحاطت  الشهداء قد أخذ منه 
وهم يرمونه بالسهام ليصدوه عن املاء، ويشتد القتال ويشتد 
الناحية  هذه  يف  وكان  الفرات  نحو  من  فيحمل  العطش  به 
عمرو بن احلجاج الزبيدي عىل رأس أربعة أالف فيكشفهم 
)عليه السالم( عن املاء وأقحم الفرس املاء فلام ولغ الفرس 
وأنا  عطشان  )أن��ت  السالم(:  )عليه  احلسني  قال  ليرشب 

عطشان فال أرشب حتى ترشب ... (!!
ما أعظمك يا سيد الشهداء ؟ وما أروع مواقفك ؟ وما أجّل 
عىل  فسالم  ؟  متجددًا  درس��ًا  يوم  كل  تعلمنا  التي  ثورتك 
عىل  وسالم   ، الزكية  نفسك  عىل  وسالم  العظيمة،  روحك 

دمك الطاهر، وسالم عىل خلقك النبوي العظيم
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املخل�ُس الذي اأفنى حياته يف خدمة 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم(

العاّلمة والخطيب الحسيني السيد نزار المولى )رحمه اهلل(

بعــَد اأن طــاف املحّبــون واحل�شــينيون بجثمانــه يف 
ال�شــحن احل�شــيني ال�شــريف يف يــوم االأربعاء )14 
اآيــار 2018(  املوافــق 30  املبــارك 1439،  رم�شــان 
لتودعيــه اإىل ماأواه االأخري مع النبــي واآله )عليهم 
اأف�شــل ال�شالة وال�شالم(، كتَب ال�شاعر االأ�شتاذ علي 

ال�شفار موؤرخًا يوم رحيله املفجع:
م�شى ناعيًا لل�شبِط يف كلِّ حمفٍل

                                        فهل ذكَرُه يفنيِه ريُب منوِن
فدْع عنَك داَل الوجِد اأّرخ على املدى

                                          نزاٌر �شدا يف جّنة وعيوِن
اإنــه العالمــة واخلطيــب احل�شينــي الالمــع ال�شيــد 
الدنيــا  �شغــل  الــذي  اهلل(،  )رحمــه  املــوىل  نــزار 
بخطابتــه و�شعــره وحمّبتــه الأهــل البيــت )عليهم 
ال�شــالم(، مدافعــًا عن ق�شيتهــم ومعّرفــًا باأخالقهم 
ومبادئهــم ال�شاميــة، وليكــون لنا معه هــذه الوقفة 

اال�شتذكارية، عرفانًا لدوره ومكانته العظيمة.

أهل  خدم  فقد  ينتهي،  وال  يبدأ  املوىل،  السّيد  عن  احلديث 
البيت )عليهم السالم( بكل إخالص ووالء، وهو كام يقول 
ولده اخلطيب احلسيني السّيد حسني املوىل »من الشخصيات 

احلسينية املخلصة«، معرفًا إيانا والقراء بشخصه وحياته:
الوالدة املباركة ورشف اخلدمة

هو السيد نزار ابن السيد عيل ابن السيد عباس املوىل املوسوي 
ا بن  يرجع نسبه إىل السيد إبراهيم املجاب ابن حممد العابد 

االمام موسى بن جعفر )عليهم السالم(.
وهو واحد من سلسلة أبناء املرحوم السيد عيل املوىل الذي 
اواخر  اىل  العرشينيات  فرتة  يف  املعروفني  اخلطباء  من  كان 

وكان  شخصيته  يف  وأّث��ر  امل��ايض،  القرن  من  اخلمسينيات 
واحدًا من اوالد السيد عيل النوابغ حيث كان اصغر اخوته، 
حيث كان السيد عيل املوىل يقرأ يف ناحية القادسية يف النجف 

االرشف.
النجف  بمحافظة  املشخاب  قضاء  يف  املوىل  نزار  السيد  ُولِد 
ُتتح  ومل  االبتدائية  الدراسة  وأكمل   ،1939 سنة  األرشف 
الظروف  كانت  املتوسطة حيث  الدراسة  الفرصة إلكامل  له 
عىل  تعتمد  عائلته  وكانت  الوقت،  ذلك  يف  صعبة  املعيشية 
مهنة الفالحة نسبة حلياهتم الريفية الزراعية، ولذا ألقى ثقله 
لتعّلم فنون اخلطابة احلسينية التي فتح عينيه عليها بعمر مبكر 

االأحرار/ عالء ال�شاهر
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وكان يأخذ بعض الدروس الدينية عىل يد والده اىل ان تويف 
والده )رمحه اهلل(، وكان ايضًا من الشخصيات االخرى التي 
تأثر هبا شخصية اخيه املرحوم السيد حسني املوىل الذي تويف 
سنة 1989 ايضًا حيث تتلمذ عىل يديه وتعلم فنون اخلطابة 

احلسينية وإرشاد الناس عرب املنرب احلسيني.
ويف هناية الستينيات قررت عائلته اهلجرة اىل كربالء املقدسة 
واإلقامة فيها، وهنا اخذ السيد نزار املوىل )رمحه اهلل( يتتلمذ 
يقارب  ما  تضم  كانت  التي  كربالء  يف  االساتذة  بعض  عىل 
فتأثر  امل��دارس،  من  وغريها  اهلندية  كاملدرسة  مدرسة،   30
السيد  املرحوم  منهم  االساتذة  وبعض  الشخصيات  ببعض 
بالصدر، وكان  املدعو  القزويني والسيد عيل احلسيني  كاظم 
السيد  اخلطيب  العالمة  سامحة  الوقت  ذلك  يف  أساتذته  من 

مرتىض القزويني الذي حرض درسه وتأثر بخطابته.
وقد ارتدى السيد املوىل العاممة بداية السبعينيات وهي الفرتة 
التي شهدت مطاردة رشسة من قبل البعثيني للعلامء ورجال 
املضايقات  من  مثلهم  اآلخر  هو  عانى  وقد  األعالم،  الدين 
عىل  حفاظًا  آخر  اىل  مكان  من  يتنقل  وك��ان  وامل��ط��اردات، 
بالنسبة  أما  املطلوب،  بالشكل  رسالته  ي��ؤدي  وكي  نفسِه 
كان  حيث   ،1954 عام  منذ  فكانت  احلسيني  املنرب  إلرتقائه 
بعض  يف  وكانت   ،1989 سنة  حتى  العراق  جنوب  يف  يقرأ 
االحيان ُتكتب عليه التقارير من قبل البعثيني يف ذلك الوقت، 
هتديد  ويف  ُمطاردًا  بقي  ولكنه  كربالء  إىل  للهجرة  اضطر  مما 
يف  الديني  نشاطه  ممارسة  عن  يمنعُه  مل  ذلك  ولكن  مستمر، 
التابعة  النواحي  بعض  يف  يقرأ  كان  حيث  كربالء  خ��ارج 

ملحافظة النجف األرشف.
ويروي ولده، أن السّيد املوىل )رمحه اهلل( كان كثريًا ما يذكر 
النظام  أزالم  وكان  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مصائب 
من  الذعًا  نقدًا  هلم  يوّجه  فكان  منربه  حتت  جيلسون  املقبور 
اهلل  شاء  ولو  املقصودون  اهنم  ويعرفون  يشعرون  ال  حيث 
تبارك وتعاىل اُلخذ السيد وُاعدم وُالقي يف السجون لكن اهلل 
تبارك وتعاىل حفظه ورعاه من بطشهم بأنفاس سيد الشهداء 
)عليه السالم(، إال أنه ويف سنة 1994 تعرض للسجن لعدة 
الديني وتم متزيق عاممته كي  نشاطه  وُمنَِع من ممارسة  أشهر 
القبض عىل  إلقاء  تم  كام  املنرب..  يرتقي  العاممة وال  يلبس  ال 
ولده األكرب وُاودع يف السجن وهي وسيلة ضغط عىل السيد 
احلسني  اإلمام  وبركة  تعاىل  اهلل  وبفضل  نعم  ولكن  الوالد، 
اهلل  يترضع ويدعو  كان  تعاىل حيث  اهلل  نّجاه  السالم(  )عليه 

تعاىل وبربكة اهل البيت رعاه اهلل تعاىل وحفظه.
خطابته احلسينية

والحظ  اخلطابة  يف  مدرسة  اهلل(  )رمح��ه  امل��وىل  السيد  ك��ان 
اخلطباء  من  جمموعة  بينهم  ومن  كربالء،  ابناء  من  مجع  ذلك 
اخلطابة  يف  فنه  يتذكرون  الذين  املدينة  ابناء  من  امُلعارصين 
وتتلمذوا عىل يديه، ويشهدون لُه بذلك، كام يتذكرون أيضًا 
مواقفه املرشفة يف إقامة املجالس احلسينية يف أجواء مشحونة 
ولربام  هنجه،  عىل  واستمر  أبى  أنه  إال  مستمرة،  ومضايقات 
هو أول من قرأ املصيبة احلسينية يف الصحن احلسيني الرشيف 

بعد عام ٢003.
احلسيني  املنرب  بعميد  اهلل(  )رمحه  املوىل  نزار  السيد  تأثر  وقد 
تأثرًا عجيبًا  الوائيل )رمحه اهلل(  الدكتور أمحد  الشيخ  املرحوم 
السبعينات،  فرتة  يف  الوائيل  الشيخ  جمالس  حيرض  كان  حيث 
كام واتذ لنفسه هنجًا يف النعي حيث كان يتميز بصوت شجي 
ليذكر مصيبة جّده سيد  بالوصول اىل مصيبة كربالء  ويتفنن 
مع  متينة  عالقات  له  وأصبحت  السالم(،  )عليه  الشهداء 
أرباب املنرب احلسيني واخلطباء واملبلغني، وكذلك له عالقات 
طيبة مع مجيع طبقات املجتمع، وأصبحت له مقبولية مع مجيع 

الناس.

يف خدمة الق�شية احل�شينية العظيمة
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السيد حسين المولى: كان والدي )رحمه اهلل( من أشدّ المدافعين عن المرجعية 
الرشيدة، وكنت أالحظ لعدّة مرات انه إذا دخلنا على السيد السيستاني )دام ظله 

الوارف( فقد كان يحتفي به احتفاًء كبيرًا ويحتضنه..
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كام كان السيد املوىل يكتب الشعر باللغتني الفصحى والدارجة 
البيت  أهل  ورث��اء  مدح  يف  القصائد  بعض  ولديه  )الشعبية( 
ُقِرئت يف حمافل  التي   القصائد  السالم( وهناك بعض  )عليهم 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري  مولد  يف  قصائد  منها  كربالء 
يف  وقصائد  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  مدح  يف  وقصائد 
مدح  يف  أخرى  وقصائد  السالم(  )عليها  الزهراء  مولد  ذكرى 

ورثاء أئمة أهل البيت )عليهم السالم(.
كام ويروي ولده يف حديثه، عن مكانة السيد املوىل )رمحه اهلل( 
السيستاين  اإلمام  بسامحة  املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  لدى 
)دام ظّله الوارف(، فقد »كان من أشّد املدافعني عن املرجعية 
السيد  عىل  دخلنا  إذا  انه  مرات  لعّدة  أالحظ  وكنت  الرشيدة، 
السيستاين )دام ظله( فقد كان حيتفي به احتفاًء كبريًا وحيتضنه«.
العليا،  املرجعية  لدى  واملكانة  املقبولية  هلذه  »نسبة  ويضيف، 
ليكون  استاملته  إىل  السياسية  األح��زاب  ببعض  دفعت  فقد 
وجاهة  يل  بأن  عليهم  جييب  وكان  عنهم،  وممثاًل  منهم  واحدًا 
كبرية وسمعة طيبة بني الناس وأنا رجٌل جاهي باحلسني )عليه 
مثل  بعيدًا عن  الناس، وبذلك كان  بفالن من  السالم( وليس 
البيت )عليهم  هذه األجواء، وقىّض حياته خملصًا لقضية أهل 

السالم(«.
ويتابع بالقول، أن »سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام 
كام  له،  وحمّبًا  اهلل(  )رمحه  والدي  بشخصية  معجبًا  كان  عزه( 
كان يقيم صالة اجلامعة يف الصحن احلسيني الرشيف بداًل من 
الشيخ الكربالئي يف كثري من األحيان، وأذكر أنه مَل بنى بعض 
إىل  كتابًا  رفعوا  كربالء،  يف  الغدير  جامع  واملتربعني  املحسنني 
تكليف شخصية إلمامة  منه  الكربالئي وطلبوا  الشيخ  سامحة 
نص  وكان  املنطقة،  أهايل  رعاية  وكذلك  اجلامع  يف  الصالة 
الفضل  أهل  من  شخصًا  نجد  مل  الكربالئي:  الشيخ  جواب 
والعلم نكّلفه هبذه املهمة سوى السيد نزار املوىل وهو خطيب 
معروف له باع يف الفضل والعلم ويف اخلطابة، وفعاًل كّلف هبذه 

املهمة، خدمة للدين والناس«.
مرضه ورحيله املفجع

حيث  اهلل(،  )رمحه  والده  حياة  أواخر  كبري،  بأمل  ولده  ويرسد 
يقول ان »السيد الوالد انقطع عن املجالس احلسينية يف أواخر 
أمّل به، وكان هذا االنقطاع يسّبب له  أيام حياته، بسبب مرض 
حالة نفسية صعبة جدًا، فهو عىل مدى ستني عامًا كان مرافقًا 
للمنرب احلسيني ويبث عربه لوعاته وشجونه عىل مصائب أهل 
زيارة  عن  ينقطع  مل  فهو  ذلك  ومع  السالم(،  )عليهم  البيت 

رضيح اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
أقعدته  أمراض  بعّدة  ُأصيب  اهلل(  )رمحه  »السيد  أن  ويضيف 
عن احلركة، وأذكر آخر زيارة له للحرم احلسيني الطاهر كيف 
أمسك بالشباك الرشيف وأخذ يبكي بكاًء عجيبًا، لتعلقه بإمامه 
حالته           ازدادت  زيارته  من  قصرية  فرتة  وبعد  السالم(،  )عليه 
الكلوي وجلطة  الفشل  الصحية سوءًا حيث عانى من مرض 
دماغية وفقد الوعي ملدة )٢٢ يومًا(، حتى انتقل إىل جوار ربه، 
وبعد تغسيل السيد وتكفينه بات يف حرم االمام احلسني )عليه 
السالم( ويف ليلة النصف من شهر رمضان املبارك وهذا توفيق 
بجثامنه  التشييع  وانطلق  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  من 
لتشييعه  الكبرية  االعداد  وتوافدت  الغدير  جامع  من  صباحًا 
وإقامة جمالس الفاحتة عىل روحه، بعد حياة أفناها يف خدمة أهل 

البيت )عليهم السالم(«.

السيد حسين نزار المولى
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أشعلَت من فيِض الهوى موقدا
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�ــــــشــــــولــــــةٌ  لــــــــه  ـــــــّك  ـــــــش � ال  والــــــــــدمــــــــــع 
اأن تـــــــــــعـــــــــــودُت  قــــــلــــــبــــــًا  يل  ــــــــكــــــــنَّ  ل
ــــــاعــــــةٍ  ــــــمــــــحــــــزون مـــــــــن �ــــــش ــــــــــــــدَّ لــــــل الب
ـــا ـــن ـــت ـــي ــــــُر اأحــــــــــــــــــــالٌم ويــــــــــــا ل ــــــم ــــــع ــــــال ف
ــن م زال  ومــــــــا  َوىّل  ــــا  ــــب ــــشِ ــــ� ال ـــــْكـــــُر  �ـــــشُ
ـــــنـــــى نــــــطــــــعــــــمــــــُه مـــــــــن ُكــــــــــــربيــــــــــــاِت امل
ــــــــَب الــــــــــذي ــــــــل ــــــــرف ق ــــــــع ـــــــــــــٌل ي ـــــــــــــدلَّ ُم
ــــــــذي ال ذا  فـــــمـــــن  دعــــــــــــــــــواُه  ــــــُت  ــــــي ــــــب ّل
ــــــــــــرٌم فــــــيــــــِه ــــــــــــغ هــــــــــــــذا حــــــبــــــيــــــبــــــي ُم
بـــيـــنـــنـــا ــــــــــــذي  ال ــــــــــــبَّ  احل اأكـــــــــُتـــــــــم  اإن 
ـــــاين وقــــــْد ـــــق ـــــشَ ِمــــــــن طـــــيـــــِب ذكــــــــــــــــراُه  �
والــــــــــٌد يل  كـــــــــــــاَن  مــــــــذ  ـــــــُه  ـــــــُت ـــــــب ـــــــَب اأح
ــــــــي عـــــــــنـــــــــُه وعـــــــــــــن طــــبــــعــــه ثــــــــن حــــــــدَّ
�ـــــشـــــطـــــوٍة وال  دنــــــــيــــــــًا  ذا  كـــــــــــــاَن  مــــــــا 
حـــــامـــــٌل جـــــــــــــــاَءه  مــــــــا  اأْن  �ـــــشـــــمـــــعـــــُت 
بـــه ـــــــــــّرْت  اأ�ـــــــــــشَ حـــــــــاال ً  �ـــــشـــــاكـــــيـــــًا  اأو 
ــــــــــــه ـــــــــا رّبــــــــــــــــــــاُه هـــــــــل اأّن ــــــــُت ي ــــــــل ــــــــُق َف
ــــُه ــــطــــاُن ا�ـــــشـــــمـــــًا ل ــــل ــــش ــــ� ـــــُل ال ـــــِم ـــــح قــــــــْد َي
مـــــــرو يف  وال  ـــــــــان  خـــــــــرا�ـــــــــش يف  ال 
ــــــــــْن اأك مل  واإن  َقـــــلـــــبـــــي  ـــــــُه  ـــــــوان عـــــــن
ـــــرى ـــــق ال واأّم  َيــــــــحــــــــدو  يــــــــــــرٍب  مــــــــن 
ـــــــــــــــُه �ــــــــــــشــــــــــــاَغ بــــــــرحــــــــالــــــــِه ـــــــــــــــاأنَّ ك
ـــــــل نــــــ�ــــــشــــــاأل املـــــــــــاأمـــــــــــوَن عـــــمـــــا جـــــرى ه
عـــلـــى ــــو  ــــل ــــت ي الــــــقــــــد�ــــــسِ  روَح  كــــــــــــــاأنَّ 
ــــه ــــال اأمـــــــــــــا اأبـــــــــــــو الـــــ�ـــــشـــــلـــــِت فـــــقـــــد ه
اأمــــــــــــرِه ـــــــن  ع املــــــا�ــــــشــــــني  نــــــ�ــــــشــــــاأُل  اأو 
لـــه ـــــــــًا  ـــــــــون ع اهلل  غــــــــــــرُي  كــــــــــــان  ـــــــــل  ه
غـــــــريـــــــُب طـــــــو�ـــــــسِ بـــــعـــــ�ـــــسُ اأو�ـــــــشـــــــاِفـــــــِه

ــــِه ــــي ــــف ــــط ُي الــــــبــــــحــــــُر  ــــتــــطــــيــــع  يــــ�ــــش ال 
ـــــــى جـــــــــــــــــدار احلـــــــــــــــــزن َتـــــنـــــفـــــيـــــه عـــــــل
اأ�ــــــــشــــــــحــــــــكــــــــُه يــــــــــومــــــــــًا واأبــــــــكــــــــيــــــــِه
ـــــــــــــاَن ُيـــــــــوؤذيـــــــــِه ــــــــا ك ــــى بــــــهــــــا م ــــش ــــ� ــــن ي
ــــِه ــــي ــــقــــ�ــــش َن االأحـــــــــــــــــــــالِم  نــــــ�ــــــشــــــوِة  يف 
اآثـــــــــــــــــــــــــــــاره �ـــــــــــــشـــــــــــــيٌء نـــــــغـــــــّطـــــــيـــــــِه
ــــــه ــــــي ــــــاغ ــــــن ن ــــــــــــــو  ل نــــــــــــبــــــــــــايل  وال 
ـــــعـــــطـــــيـــــِه يــــــحــــــمــــــُلــــــُه مـــــــــا �ـــــــــشـــــــــاَء ُي
بــــــعــــــد ذهـــــــــــــاب الـــــــعـــــــمـــــــِر يــــــــــدريــــــــــِه ؟
ـــه ـــي ـــــــــــــــــــــاُت مـــــــــــْن ف ـــــ�ـــــشـــــتـــــنـــــطـــــُق االآي ُت
فـــــــالـــــــعـــــــنُي تـــــفـــــ�ـــــشـــــُحـــــنـــــي وتــــــبــــــديــــــِه
ــــاقــــيــــِه ـــــــو طــــــــــــاَب �ــــش ـــــــوى ل ـــــــه طــــــــــــاَب ال
ــــــي وَيـــــــــْدنـــــــــيـــــــــه ــــــل ــــــث ـــــــــــُه م ـــــــــــبُّ ـــــــــــُح ُي
ــــــــــــِه ــــــــــــادي ـــــــٍم مــــــــــن اأي ـــــــي ـــــــع وعـــــــــــــــــْن ن
ــــــــسُ بــــــــــــــــــــــــاالأرواح ُتــــــفــــــديــــــِه ــــــــا� ــــــــن وال
ُيــــــــــداويــــــــــه اإاّل  لــــــــــه  ــــــــــــرحــــــــــــًا  ُج
ــــفــــيــــِه يــــ�ــــش ــــــــــــــــــــــــــاِع  االأوج ـــــــــن  م اإاّل 
ــــــطــــــريــــــِه ؟ كـــــــــــاَن )رئــــــيــــــ�ــــــشــــــًا( فــــــهــــــَو ُي
ــــــسَ َمـــــعـــــانـــــيـــــِه ــــــ� ــــــع ــــــي بــــــــــــِه ب ــــــف ــــــخ ُي
ـــــــــى ومــــــا�ــــــشــــــيــــــِه ـــــــــّن ــــــــــُرُه َغ ــــــــــشِ ــــــــــا� ح
اآويـــــــــــــــِه ـــــــِب  ـــــــل ـــــــق ال بــــــــهــــــــذا  اأهـــــــــــــــال ً 
ــــــــِه ــــــــادي ح ـــــــــــــغـــــــــــــداَد  َب اإىل  ــــــــــــــــمَّ  ُث
قـــــــوافـــــــيـــــــِه َتـــــــ�ـــــــشـــــــي  وال  ميــــــ�ــــــشــــــي 
ُيـــــــعـــــــانـــــــيـــــــِه عـــــــمـــــــا  ـــــــــال  ـــــــــب دع اأو 
ـــــِه ـــــجـــــي ـــــش ـــــ� ـــــــرًا وُي ـــــــح ـــــــش ــــــِه � ــــــان ــــــش ــــــ� ل
ـــــــا كــــــــــــاَن جــــــــــــوُف الــــــلــــــيــــــِل ُيــــخــــفــــيــــِه م
ــــــومــــــًا يـــــنـــــاجـــــيـــــِه ــــــــــــــاَت مــــــظــــــل َمـــــــــــن ب
بـــــــــاريـــــــــِه اهلِل  غـــــــــــــرُي  كـــــــــــــان  اأو 
ـــــــيـــــــِه اأ�ـــــــشـــــــّم ال  عـــــــلـــــــيـــــــِه  خــــــــــوفــــــــــًا 

حسن الصباغ الكعبي 
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كي  الكلمات  من  اأريــد  كم  اأراك،  كي   العيون  من  اأريــُد  كْم  �شيدي، 
اأحتّدث اليك، كم اأريد من الت�شرعات كي  تفتح يّل اأبوابك. مكتوب 
على نحري اأع�شقك، فاأدمنت الت�شرع حتت قبتك، والتم�شك ب�شباك 
جدثك. مل تكْن دعوة عابرة وامنا هي دعوة اىل العودة اىل اهلل، 
األقيُت حزين حتت قبتك بحرقِة  وخروجي من ندٍم موح�س. لذا 
عطرك  واأ�شتن�شُق  تربتك،  ب�شوع  َوجهي  واأمّرغ  �شيء،  كُل  اخلا�شر 
واأفّر بروحي اىل رحمتك، ُم�شتحلفك اأال تركني واأنا عبدك وابن 
عبدك وابن اأمتك. باأي تو�شل تقبلني، باأي �شوت اأ�شل اليك، باأي 
ب�شياء  �شورتي  ت�شر  كي  يدي  وتخطها  قلبي،  بها  ينطق  كلمات 
الكالم،  ملذات  من  هائجة  براكني  اأمــام  ال�شمت  جّربت  ر�شاك.. 

ح�شدُت هيجان ذاكرتي .. لكّن بعقلي حبًا وع�شقا لك ال يتكرر.  
�شيدي، توقف الزمن عند ظهور اجلائحة، واحتار املوؤمنون يف عامل 
مل نحلْم به يومًا. يت�شرعون با�شم حبك، ويحت�شنون تربتك حني 

ينامون وحني ي�شحون. عنٌي على اأبواب رحمتك وعنٌي على احلياة. 
مواليك  على  ت�شّيق  فال  مكان.  كل  يف  واجلائحة  عندك  الرحمة 
الباب. كم يف�شلنا الهواء عنك كي ن�شتعري من كربالئك خوفنا.. 
ومن اخلوف حياًة.. ومن احلياِة دمعًة.. ومن الدمِع انت. فطوبى 
الأنك  تــرابــك..  على  للموت  طوبى  بحبك،  ينب�س  ال  حني  لقلٍب 
حبيب اهلل �شيحبنا اهلل ومي�شح كل اوجاعنا واأمرا�شنا، فبربتك 

ال�شفاء، وحتت قبتك ي�شتجاب الدعاء. 
ال�شريعة،  التحايا  زمــن  يف  اأبهى  هو  ما  اىل  اهلل  زادك  �شيدي، 
الهُب  اليك،  خفيفًا  اأم�شي  واأنــا  امل�شافحة،  عن  املعطلة  واالأيــادي 
اأو�شو�س  �شياًء،  عيني  بيا�س  اأرفُع  دمعتي،  اأطوي  بُحلمي،  امل�شافة 
ما ال اأتذكر واأتذكر، يخت�ُس �شيٌء يف داخلي، اأظنُه حلمي اأن اأنال 

ر�شاك.  

ح�����ي�����درع�����اش�����ور كْم أريُد من العيون كي  أراك  
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الـــــهـــــدى: رّوى  ـــــــــذي  ال لــــلــــنــــحــــِر  �ــــــشــــــاأقــــــوُل 

ـــــَر االإبــــــــا ــــــرمــــــْت جـــــم لــــــــوال دمـــــــــــــــــاوؤَُك اأ�ــــــش

حــــ�ــــشــــيــــِنــــنــــا ــــــــــالُء  كــــــــــرب لـــــــــــوال  واهلِل، 

ــــــــــْذ يـــــوِمـــــهـــــا!  ـــــــــــــــرّبْت م ــــــــــــــــــــاآذُن ك ــــــــــا امل ومل

ـــا ـــن ـــال ــــْت تــــــــفــــــــارُق ب ــــش ــــ� ــــي تـــــلـــــك الـــــــوغـــــــى ل

ــــــــــــــــــــــوالَء، واإّنــــــــهــــــــا ـــــي الـــــــــواليـــــــــة وال ـــــم حت

يـــــــــا لـــــيـــــتـــــنـــــي ُكـــــــــّلـــــــــي اأيــــــــــــــــــــاٍد تــــــرتــــــوي

�ـــشـــغـــُلـــهـــا ـــــــفـــــــاٌه،  �ـــــــش كـــــــّلـــــــي  ـــــــــنـــــــــي  اأّن اأو 

ومــــا ــــعــــى،  تــــ�ــــش ُخــــــطــــــًى  كـــــّلـــــي  اأّنـــــــنـــــــي  اأو 

ــــى نــــفــــ�ــــشــــي، جـــــفـــــوُتـــــَك �ــــشــــّيــــدي ــــل لــــهــــفــــي ع

ــــــٍب بـــــِه ــــس مـــــــن قــــــل ــــ� ــــي ــــــــــَك. ل ــــــــــبُّ لــــــكــــــْن اأح

ـــــُل ! ـــــي ـــــت ــــــــالُم فــــيــــنــــا ق ــــــــش ــــــــاالإ� لـــــــــــــــوالَك ف

ـــــــــُل ! ـــــــــي ـــــــــٌع، وذل ـــــــــان فــــــيــــــنــــــا، فـــــــــــاإّنـــــــــــا: خ

ــــــُل ! ــــــي ــــــرت فـــــَلـــــمـــــا ا�ـــــشـــــتـــــمـــــرَّ بـــــثـــــغـــــِرنـــــا ال

ــــــــــــوُل ـــــا الـــــــ�ـــــــشـــــــالَة اأق ـــــم هــــــــــذا اأقـــــــــــــــــوُل ك

! و�ــــــشــــــهــــــيــــــُل  دٌم  فـــــيـــــنـــــا  لــــــهــــــا  يـــــبـــــقـــــى 

! َلــــــر�ــــــشــــــوُل  ــــــــا  ــــــــه واإّن ـــــــوِل،  ـــــــش ـــــــر� ال اإرُث 

ــــُل ــــي ـــــَك رح ـــــن ـــــسِ قــــــــــــــرِبَك، لــــيــــ�ــــس ع ـــــ� ــــــن مل م

ــــُل ــــي ــــب ــــق ــــت فــــــــــوق الــــــ�ــــــشــــــريــــــِح الــــــلــــــثــــــُم وال

�ــــشــــبــــيــــُل احلـــــــ�ـــــــشـــــــنُي  اإاّل  ـــــا  ـــــه ـــــاِت ـــــي ـــــح ب

! هــــــطــــــوُل  احلـــــــيـــــــاِة  يف  نـــــــحـــــــِرَك  وعـــــــطـــــــاُء 

ــــُل ميــــي اإلـــــــــيـــــــــَك  اإاّل  ــــــذى  ــــــ�ــــــش ال ـــــسُ  ـــــ� ـــــع ب

وعطاُء نحِرَك 

في الحياِة هطوُل !

 مرتضى شرارة العاملي 
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 حلٌم مسروٌق
تقول اإحداهن: 

يوم اأم�س �شّيعت اآخر اأحالمي اإىل مثواه االأخري .. 
لكني مل اأدفنه!

القيت به من �شاهق حتى تقّطع اإربا ... اإريا،
كان حلمي حلم طفلة بريئة... تر�شم وتلعب،
 وتخّيط الثياب للعبتها ذات ال�شعر االأ�شقر ...

لكن ثمة �شيئا ما، فا�س بها حتى اأغرقها مع الال �شيء،
 الذي تلكه ... خم�شيني العمر غري وا�شح املعامل! 

اأخذ بيدها واحتوى �شنّي ابت�شامتها... 
ما برح اأن �شرق اأيامها واأغرق �شفن اأفكارها...

اقتحم عاملها ال�شغري ب�شيخوخته 
وحّول لون �شعر لعبتها اإىل اأبي�س نا�شع!

�شرق مالمح الطفولة ... واأعيى تلك ال�شحكة املختبئة اخلجولة ... 
دّمر وعاث اخلراب ور�شم التجاعيد حول عينيها الرنج�شيتني!

قطف ورود قلبها حتى ت�شّحر بالكامل ...
�شلب اإرادتها ... قتل طفولتها ... وبراءة �شحكتها،

كل الذي عرفته عن احلياة لعبة قلبها املمزق،
 وخامت وبدلة زفاف... 

اإنه الزواج املبكر.

نورا كاصد العبودي 
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صمام أمان العتبة الحسينية المقدسة المالي والرقابي
اإعداد/ �شياء اال�شدي – ت�شوير/ اأحمد القري�شي 

ت
زا

جنا
االإ

لة
ل�س

�س

)1 - 2(قسمُ التدقيق والرقابة الداخلية.. 

يعدُّ قسمُ التدقيق والرقابة الداخلية واحدًا من االقسام المهمة والفعالة في االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة، تم تأسيسه بعد صدور قانون العتبات المقدسة رقم )19( لعام 2005، وضمن التشكيالت التي حددها 

ذات القانون، وهو يتولى مسؤولية مراقبة وتدقيق كافة العمليات النقدية والعينية وفقًا إلجراءات الضبط الداخلي 
المقررة والمتبعة في العتبة واجراء المطابقة الفورية والمفاجئة لحركات امناء الصندوق والمخازن النقدية والعينية 
بعد اشعار االمين العام اومن يخوّله وإعداد احصاءات الجرد السنوي وابداء الرأي والمالحظات الالزمة بما يتوافق مع 

األحكام الشرعية والنظام الداخلي للعتبة المقدسة، أمّا منتسبوه فهم من ذوي االختصاص وممن يتمتعون باألمانة 
والثقة ومن المحافظين على اداء العمل بسرية تامة.
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* بداية نشوء القسم كان بمنتسبني بعد ذلك تم هتيئة الكوادر 
ووضع اخلطط املستقبلية له، ومن االمور التي حرصت عليها 
ادارة القسم يف احلفاظ عىل خصوصية املؤسسة وإنجاح العمل.
 * حيتضن القسم املتفوقني من خرجيي اقسام املحاسبة وادارة 
يف  هلم  ال��دورات  من  العديد  اج��راء  بعد  واالقتصاد  االع��امل 
مستمرة  وهي  التخطيط  ووزارة  والنزاهة  املالية  الرقابة  ديوان 
بشكل سنوي ودوري ويعمل بطاقة برشية ال تتجاوز ال�)٢٢( 

شخصا من ضمنها رئاسة القسم.
تدقيق  )شعبة  وه��ي:  شعب  بأربع  نشاطه  ي��امرس  القسم   *
شعبة  املخازن،  تدقيق  شعبة  الرواتب،  تدقيق  شعبة  السلف، 

قيد  هي  التي  االداري��ة  الشعبة  له  ويضاف  امليداين(،  التدقيق 
التشكيل.

يف  فيها  العاملني  مهام  تتلخص  السلف:-  تدقيق  شعبة   -1
كافة االمور املالية )الرف ، القبض، تسويات السلف( واي 
العتبة  مع  املتعاقدة  اجلهات  او  املقدسة  العتبة  اقسام  من  قسم 
احلسينية املقدسة عند ترويج املعامالت ألي غرض جيب ان متر 
عىل قسم التدقيق )شعبة السلف( ويتم تدقيقها وفق الضوابط 
االخذ  مع  املقدسة،  العتبة  ادارة  قبل  من  الصادرة  والتعليامت 
بنظر االعتبار ان تكون تلك املعامالت مستوفية جلميع ماتقدم 
وان كانت غري مستوفية للضوابط يتم كتابة مالحظات املوظف 
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بعد  اكامهلا  لغرض  الغرض  هلذا  اعّدت  خاصة  بورقة  املختص 
قبض  أو  رصفَا  كانت  سواء  املعاملة  هبذه  خالصة  كتابة  ذلك 
للمصادقة  القسم  رئاسة  عىل  وعرضها  سلف  تسوية  او  مبلغ 

عليها ومن ثم استحصال موافقة ادارة العتبة عليها.
النشاط،  وألغ��راض  )مستديمة،  انواع  عىل  تكون  السلف   *
يف  املستعجلة  واألم��ور  بالقرطاسية  تتص  والنثرية  نثرية( 
القسم، ويتم الرف هلذه السلف خالل فرتات متعددة خالل 
السلف  السنة، ويتم تسويتها هناية كل عام، وهذه االنواع من 
باإلضافة اىل سلف املهرجانات واملؤمترات والندوات وسلف 

الزواج والعالج والبناء.
٢- شعبة تدقيق الرواتب:- تأسست يف عام ٢017م، وعملها 
يبدأ من وصول كشوفات املتغريات من قسم الشؤون اإلدارية 

احلسينية  العتبة  منتسبي  لكافة  يومية  ومواقف  ادارية  كأوامر 
الغيابات  التي حتتوي عىل  اليومية  املواقف  املقدسة، عن طريق 
واالجازات بال راتب وتصحيح بعض األخطاء التي حتدث يف 
اوامر  املالية باإلضافة اىل تدقيق  الشؤون  الرواتب بقسم  شعبة 
التعيني واالستضافة والنقل وهذه االوامر مجيعها ترد اىل قسم 
التدقيق لكي تثّبت بشعبة تدقيق الرواتب وتدقيقها الكرتونيًا، 
واالوام��ر  املالحظات  متابعة  ايضا  الشعبة  اع��امل  من  ان  كام 
حلدوث  تالفيًا  وتقويميا  تدقيقيا  يكون  هنا  والعمل  االدارية، 

اخلطأ يف شعبة الرواتب التابعة لقسم الشؤون املالية.
احلركة  بتدقيق  اعامهلا  تتلخص  املخازن:-  تدقيق  شعبة   -3
املخزنية التي هي عبارة عن مستندات االدخال املخزين بشقيه 
يتم  املخزين،  واالخراج  املبارش(  واالدخال  املخزين  )االدخال 
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رشاؤها  يتم  التي  املواد  مجيع  ادخال  االول  املستند  بموجب 
او التربع هبا اىل العتبة احلسينية املقدسة واما بالنسبة لإلخراج 
املخول  اىل  طلبا  االقسام  من  قسم  اي  تقديم  بعد  يتم  املخزين 
يف  الستخدامها  امل��خ��ازن  من  م��ادة  اي  إلخ��راج  بالرف 
ممارسة نشاط األقسام ويتم ادخال هذه املستندات اىل احلاسبة 
جلميع  املخزنية  االرصدة  مراقبة  لغرض  وذلك  االلكرتونية 
املخازن  يف  الفعيل  املخزون  مطابقة  ولغرض  املخزونة  املواد 
عملها  يكون  وكذلك  السجالت،  يف  الظاهرة  االرصدة  وبني 
مع خمازن )املواد العامة، املواد االنشائية، املواد الغذائية، املواد 
الصناعي،  والسجاد  والبطانيات  اليدوي  السجاد  الكهربائية، 
الكتب، جتهيزات العاملني، الصيانة العامة، الوقود والزيوت( 
عددها  يبلغ  حيث  الفضائية،  وخمزن  العطاء  مرأب  اىل  اضافة 

اربعة عرش خمزنًا، والعمل يكون تدقيقيا ملستندات قسم املخازن 
الداخلة واخلارجة وما يسمى بتدقيق احلركة املخزنية باإلضافة 
اىل تدقيق تلك احلركة املخزنية بشكل الكرتوين ويتم تطابقها 

هناية كل عام ويتم هذا العمل ضمن عمل الكرتوين وورقي.
4- شعبة التدقيق امليداين: يستهدف عمل كوادرها تدقيق خمازن 
العتبة املقدسة وكذلك مدارس العتبة ورياض االطفال ومجيع 
املواقع التابعة للعتبة وآلية العمل تتم مع املحاسبني لكل موقع 
من خالل تدقيق مفاجئ وذلك باالطالع عىل املبالغ املقبوضة 
واملروفة وتصفية مجيع السلف اخلاصة به ،فيام يتلخص عمل 
ذاتية الشعبة االدارية يف توثيق احلضور والغياب والربيد وكل 
والربيد  بأول  اواًل  والكتب  املطالعات  طباعة  بأمور  يتعلق  ما 

الوارد لكل شعبة. 
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بقلم : عالء ال�شاهر االنتماُء
من المفاهيم المهمة في هذا العصر كونه يمّثل حلقة 

الصدّ االولى للدفاع عن حدود المجتمعات واأُلمم جغرافيًا 
وفكريًا، وان ضياعه يسبّب  تخلخاًل واضحًا لدى الفرد في 
العديد من قيمه وعاداته وتقاليده، وهو ما يضع الثِقل 

األكبر على المسؤولين والقادة وجميع الشخصيات المؤثرة 
في المجتمع ان تضع نصب أعينها كيف تنمّي الشعور 

باالنتماء ليزدهر المجتمع ويتقدّم.  
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معنى االنتماء

يف اللغة ُيقصد به االنتساب اىل يشء ما، واصطالحًا هو االرتباط احلقيقي، ويعرف بانه التمسك والثقة 
بعنر من عنارص البيئة املحيطة باألفراد واملحافظة عىل االرتباط به وجدانيًا وفكريًا ومعنويًا، وتتلف 
صور االنتامء بني االنسان وما ينتمي له سواء أكان انتامؤه لوطنه او ملؤسسته او لعائلته، ولالنتامء وظيفة 

كربى تكُمن يف تنمية الدافع النفيس لإلنسان للبذل والتعاون مع االخرين.
الحاجة الى االنتماء

من منا ال حيتاج اىل االنتامء فهو من االمور الفطرية لكل من يملك السالمة يف التفكري والتّرف، ألنه 
يمّثل اهلوية احلقيقية للفرد، عىل ان ُيرتجم هذا االنتامء باألفعال وليس باألقوال اذ انه ُيزيد من التامسك 
الراسخة بأمهية اجلزء يف حتقيق  القناعة  البعض، وانه يوّلد  والقوة ألي جمموعة تشُعر باالنتامء لبعضها 
مصلحة الكل، وهو ما يدعو املجتمع لتنمية روح املحبة لدى عامة الناس وخصوصًا فئة الشباب كوهنا 

عامد املجتمع والعمل عىل غرس قيم االنتامء لدهيم، كوهنا تعّد االساس املتني الذي يستنهض اهلمم. 

فوائد االنتماء

ان لالنتامء فوائد مّجة، فمنها ما يعمل عىل تعزيز الروابط االجتامعية بني أفراد املجتمع ومنها ما يعمل عىل 
التقليل من انتشار الظواهر السلبية، وكذلك عمله عىل تعزيز احرتام ذات الشخص ومكانته املجتمعية 
انه  عند عامة الناس وبالتايل إكساب االنسان شعوره باملسؤولية وترسيخ الشعور باالنتامء لديه، فنرى 
يعمل بجٍد واجتهاد ويقدم املستحيل من اجل الدفاع عن البيئة و املكان الذي ينتمي اليه، وكلام زاد الشعور 
باالنتامء كلام ازدادت قوة العالقة بني مجيع االطراف، وتوحدت جهودهم يف ابراز الصفات احلضارية 
الراقية  للمجتمع وعىل خمتلف اجلوانب السياسية والدينية والثقافية، وعادة ما يكون االخالص قرينًا 
لالنتامء او مدخاًل لتحصيله فالعمل بإخالص سُيضفي السهولة الالزمة يف تكوين العالقات االرسية 

املتينة وكذا يف تطوير العالقات مع االصدقاء والزمالء اذ اهنا تساعد يف تعضيد ومتتني االنتامء مستقباًل.

االنتماء لمدرسة االمام الحسين)عليه السالم(

ان من أعظم االشياء هو ان يكون االنتامء مؤثرًا عىل مّر العصور وهو ما حدث من خالل هنضة االمام 
فرتّسخت  عاشقيه  وجدان  و  قلوب  يف  النهضة  هذه  أثّرت  كيف  فنرى  امُلباركة  السالم(  احلسني)عليه 
اعادة رسم  لون سلوكهم، وكذا  ُيبدِّ املحبني وهو ما جعلهم  القضية يف عقول وقلوب كل  مبادئ هذه 
مفاهيم احلياة وقيمها ليتأملها االنسان بعد ان يتفاعل معها بكل وعي وادراك وقناعة ويعمل عىل ترمجة 
ق باألخالق احلسنة التي قام من أجلها االمام احلسني)عليه السالم(، عندها ستتجىّل  هذا االنتامء بالتخلُّ
للقايص والداين فكرة ان االنتامء لإلمام احلسني)عليه السالم( يفوق كل االنتامءات االخرى كونه يمتلك 

ابعادًا حتمل ارسارًا اهلية جتعل ممن ينتمي هلذه املدرسة فائزًا يف الدنيا واالخرة.

االنتماُء
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بطل – طويريج - الذي يشبه الشمس

الى روح الشهيد البطل )عالء صاحب خليل كرموز الجراحي(

الح الحزن، وارتفعت البيارغ وادلهمّت العتمة على قرية -أبو عويجيلة- ما بين الصدمة والصحوة، جاء 
الجراحي الفتي يفتح بابًا جديدًا ل�)طويريج(، وثمة شاهدان يُقيمان فوق حدبائه باسم الحسين واهلل أكبر، 
وكأنه يصرخ بالمشيعين: افرحوا، ليس لإلنسان إاّل ما سعى..روحي قدمتها بنصفين، نصف في طريق الثبات 

لوالية أميري، ونصف ارفع من شأن قريتي؛ وما بينهما درب الجنة.

حيدر عاشور
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 ستبقى مالمحك منقوشة في عيون  أهالي قرية -أبو 
عويجيلة- وآل الجراحي

عن  ويمسحون  اجلثامن،  الستقبال  كاملّد  يتزامحون  االه��ايل 
متزق  ينابيع  تفيض  وجهشاهتم  الدموع،  خثرة  وجوههم 
الصمت املوجع بصوٍت ال يقبل العزاء اال عىل االمام الشهيد 
بكربالء. اكتمَل احلضور، كان الوقت صباحًا.. دوت رصخة 
قوية عميقة » ال اله اال اهلل« اقتحمت االرض، الفضاء وتردد 
انتزع  صوت  شبيه.  وال  هلا  صفة  ال  رصخة  طوياًل.  صداها 
الروح من أعامقها، استقطب كل االذان..تسّمر املشيعون يف 
أماكنهم حلظات وهيمن عىل املكان صمت مرتقب، بدا مؤملا 
بجزع ال حيتمل. قد تكون رصخة زوجة او أم ولكن الصوت 
بنظام  مرسوم   – غريب  بشكل  الشهيد  لرفع  اي��ذان��ًا  ك��ان 
سارت  وال��وداع.  الفراق  بأمل  مشحون  جو  وسط  عفوي- 
اجلنازة يف طريقها اىل بيتها الدائم ولسعات ريح نيسانية تلفح 
الشهيد  ان  أحدهم:  قال  الوجع.  يعرها  والقلوب  الوجوه 
مثل  لو كنت حمظوظًا  امتنى  سيصبح شفيعًا ألهلِه، كم كنت 
عن  بعيدة  كانت  امنيايت  أن  غري  اجل��راح«،  »ع��الء  صديقي 
املوت يف سبيل اهلل قريبة من توصيل االالم اىل أهلها. تغامزت 
العيون حول هذا الصديق املشيع، حترقها وقود االسئلة. ماذا 
نقاتل  واحد  ساتر  يف  معُه  كنت  ..؟.  اجلراحي  عن  تعرف 
ونصد دواعش الكفر واالرهاب، ونفك أرس أهلنا يف جرف 

العراق  عن  وندافع  واملوصل  وتكريت  والرمادي  الصخر 
واملقدسات. فرشنا اجسادنا كدروع حصينة من أجل العقيدة 
وأن  تذمر،  بال  السواتر  مع  نتعايش  ان  تعلمنا  واملذهب، 
يف  العليا  الدينية  فاملرجعية  بحذافريها.  املرجعية  أوامر  نطيع 
الباغني والكفار  النجف االرشف تقف مقابل كم خميف من 
والتكفرييني من دول االرض، جاؤوا اىل العراق حتت رايات 
تقوده  التي  باسم)داعش(  املتأسلمة  العربية  والذل  اخلنوع 
واملرجعية  لالرهاب..  الصانعة  الدول  قوى  ومتوله  وحتركه 
هي القوة الوحيدة التي مل تدس رأسها يف الرمال، وعملت عىل 
يدًا واحدة وعقاًل  االيامن جعلنا  والعقيدة. هذا  الوطن  انقاذ 
أمل  عىل  ملحها  من  مستفيدين  دموعنا  نلملم  ونحن  فطنًا 
منح طعم حلياة أمنة بعد تطهريها من يلمسها من االنجاس. 
يومًا باخلوف وحرمنا علينا كل ما هو يف احلياة. مع  مل نشعر 
اجلراحي تعلمت الرتاتيل والرقي والشجاعة والصرب، علمني 
علمني  املذهب،  الجل  اجلرح  من  الدم  جريان  أوقف  كيف 

كيف أحب الوطن والعقيدة من اجل ان تبقى مرجعيتنا حتى 
ظهور املنتظر. هذا املسجى بالنعش ليس ابن الثانية والعرشين 
من العمر بل هو أكرب من عمره بكثري وشاهدي عىل كالمي 
أنتم اهيا املشيعون ما بني اصحاب واحباب، ونحن اصدقاؤه 
احلشدويون ايضًا شهود ان بطل طويريج يشبه الشمس الغاربة 
اسقطت ألواهنا عىل النفوس ببهاء. فقد صعدت روحه ليس 
االنذال  بل غدره  والوطن.  املرجعية  كبطل حلشد  بمواجهته 
اجلانب  مدخل  عند   ..٢017  /4  /  ٢٢ فجر  ناسفة  بعبوة 
االيرس للموصل فال غفران هلم الهنم يعرفون ماذا يفعلون... 
حتت وطأة العيون املرتصدة باحلزن يصل اجلراحي اىل مثواه 
االخري بخطى رسيعة يدخل مقربة السالم وهي ارض طيبة 
املفاجئ واجلائحة  املوت  ببعيدة عن اجلميع يف زمن  وليست 
اليها زمن  الوصول  النفس بال تردد، قد يستغرق  تأخذ  التي 
زائلة.  حياتية  أمنية  يف  رسح��ان  او  االع��امق  من  ه��واء  نفث 
اهلائمة اجلاحمة  الفاين، والروح  الوجوه تودع اجلسد  عرشات 
تقلبها  احلياة  يف  االسرية  االرواح  يف  كأهنا  احلياة  من  املنعتقة 
بكل  يستنجدوا  أ ن  اال  أمامهم  ليس  بالشجن واالمل واجلزع 
بدمه،  املرضج  شفاعة  ينالوا  أجل  من  والصاحلني  املالئكة 
صورة  بمالئكيته  يرونه  الشمس،  مثل  شابًا  يرونه  كانوا  فقد 

مجيلة من صور اهلل عىل االرض من صور اجلامل  متأل الفؤاد 
والذاكرة واحلواس. نزل اىل حلده ببطء  شديد وكأن صوته يف 
اعامقهم يرخ وعطره يف انفاسهم يزكى ومالحمه تبان الخر 
أن  ما  اجلراحي ومن معهم.  آل   منقوشة يف عيون  كأهنا  مرة 
ال   « الصوت  جاء  حتى  اهلل  لقبلة  رأسه  ورفع  احلفار  وسده 
اجلميع وسادة حلظة  الصاعقة جفْل  مثل  يدوي  اهلل«   اال  اله 
صمت رهيبة قد يكون صوت زوجة او صوت أم او صوت 
ينهال عليه  ان  قبل  الشهيد  ابنة.. كان أخر صوت قد سمعه 
الرتاب، كأنه يغادره اىل لقاء قريب بعد ان غادر االفئدة من 
دفئها وحناهنا ليسكن الروح ويبقى مع النفس، كأنه يرانا وال 
نعرف – وال يعرف – مل نعد نرى بعضنا يف نفس الضوء، لكن 
احساسنا ُيعلمنا ان الروح حولنا يف اعامقنا، واملوت هو اجلرس 
الفاصل بني حياة الوهم واحلياة احلقيقية. هنيئًا لروحك وهي 
تتار مسكنها قرًا بنيته بدمك الطاهر فام كان منك اال العبور 
اليه عرب استشهادك فأصفى عبور اىل جنات اهلل هو دم شهيد. 
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القلب،  وراحة  والسعادة  بالرضا  للعيش  احلياة  أساس  التقّبل 
وعدم  إجتاهك  اآلخرين  مشاعر  تتقبل  إن  جربت  هل  لكن 
تقبلهم لك، فهناك الكثري من  األشخاص مل يتقبلوا وجودنا يف 
حياهتم لسبب أو آلخر، قد تتطلب إهناء العالقة لعدم تقبلهم 
األوقات  من  الكثري  يف  راجحًا  يكون  ال  قد  األمر  هذا  لكن 
نتقبلها،  أن  وجيب  حياتنا  يف  علينا  املفروضة  العالقات  فهناك 
كلها  العمل  عالقات  وحتى  واالقرباء  االهل  كعالقة  هي  كام 
مفروضة ال نستطيع إهناءها بمجرد عدم تقبلهم لنا، لذا  فنحن 
ولكن  ذلك  نستطيع،  وال  احلب  االشخاص  عىل  نفرض  ال 

بأفعالنا واعاملنا واخللق احلسن.
أن  علينا  جيب  حياتنا   يف  األشخاص  هؤالء  مثل  وجدنا  واذا 
حياتنا  يف  وجودها  املشاعرهم  نحرتم  و  ونتقبلهم  نفهمهم 
بمعنى )أنا أتقبل أنك متلك هذه املشاعر احلب والكره، ولكن 

التقبل، وأن هلم  تتواجد يف حيايت( فقط علينا  ان  أنا ال اسمح 
لنا  بأن  أو ال، متامًا كأنفسنا  بأن حيبونا  املطلقة والكاملة  احلرية 

احلرية املطلقة بذلك يف مشاعرنا اجتاه اآلخرين.
ومن االفضل عدم سؤال نفسك ملاذا؟ 

وذلك لسبب بسيط وواضح جدًا هو أن االنبياء واملرسلني من 
اهلل )سبحانه وتعاىل( إختلف الناس يف حبهم فالبعض أحبهم 

واتبعهم والبعض خالفوهم وكرهوهم.
بالتايل  املشاعر  هذه  وجود  الطبيعي  فمن  نسبي  الناس  فحب 
مشاعرهم،  يف  ايضًا  متفاوتة  درج��ات  وعىل  خمتلفون  الناس 
لكن اذا بدأنا بتقبل مشاعرهم وان نفهم بأهنم هلم احلرية باحلب 
والكره  وان حب الناس ورضاهم غاية ال تدرك وأننا مل نخلق 
إلرضاء االخرين وانام لطلب الرضا من اهلل )سبحانه وتعاىل(.

ولكن البأس أن نكسب حب بعض االشخاص يف العالقات 

تقّبل اآلخرين
فاطمة حممود احل�شيني
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دون  لكن  بنا  امل��ف��روض��ة  املحيطة 
)العطاء  العطاء واألخذ  قانون  تفعيل 
فقط( اي يف سبيل اهلل ومن باب آخر 
االحسان  إىل الناس ففيه آثار عظيمة 
ومرضاة هلل تعاىل، وإلن قلوب الناس 
إليها،  حيسن  م��ن  ح��ب  ع��ىل  جمبولة 
سيجازيك  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وإن 
قانون  تفعيل  الكون  عىل  وسيرتتب 

العطاء واألخذ. 
التي  والسهلة  البسيطة  األشياء  ومن 
يكسب  أن  يريد  م��ن  عليها  يرتتب 
الزوج  العائلة  من  حبهم  أو  رضاهم 
وأف���راد  االخ����ت..  االخ  ال��زوج��ة 
الحظت  وإذا  واالص��دق��اء،  العائلة 
اجتاهك  مقبولة  غري  مشاعرهم  أن 
ولكن  اآلليات  هذه  اتبع  ضعيفة،  أو 
استمر  عليها بضعة اشهر دون حماولة 
إىل  ال��ي��أس واالح��ب��اط وامل��ل��ل  تلل 
وجدهتا  التي  الطرائق  فمن  نفسك، 
مجيلة  ن��ت��ائ��ج  وهل���ا  وس��ه��ل��ة  بسيطة 

وُمرضية للجميع هي:
التي  األش��ي��اء  عن  تبحث  أن  اواًل: 

حيبوهنا  وتقدمها هلم.
حيبوهنا  التي  الصفات  اختيار  ثانيًا: 
ك��إن��ج��از االع����امل ب��دق��ة، ال��ص��دق 

والوضوح واالحرتام.. وغريها.
والثناء  خصوصياهتم  اح��رتام  ثالثًا: 
احلسن  واخل��ل��ق  واالط����راء  عليهم 
الشخص  عىل  كبري  تأثري  فله  معهم، 
منه  جيعل  حيث  املتلقي،  وعىل  نفسه 
وإجيابيًا وجيرب  الكل  مع  إنسانًا خلوقًا 

املقابل عىل احرتامه واإلحسان إليه.
رابعًا: والنية هي ان تنوي كل ماتقوم 
النية  ه��ذه  وت��ع��اىل(،  )سبحانه  هلل  به 

ستشعرك بالرضا اكثر والقبول.
ينتظر  ال  معطاًء  إنسانًا  كن  خامسًا: 

شيئًا من اآلخرين.

قد تكوُن اجلائحة 
مرهقة جلميع اأفراد االأ�شرة

قد يكوُن التكّيُف مع جائحة COVID-19 صعبًا للغاية بالنسبة لك ولعائلتك. 
صعبة،  خيارات  واتاذ  برسعة،  املتغرية  الظروف  مع  للتكّيف  مضطر  ولكنك 
والتعامل مع االضطرابات يف املنزل والعمل ويف جمتمعك. إن األمر ليس سهاًل 
دائاًم، كام تقول الدكتورة أمرية حرباير، اخلبرية النفسية، ولكن هناك اسرتاتيجيات 
يمكنك استخدامها للتعامل بمرونة، حتى تنتهي هذه اجلائحة. مع هذه النصائح، 
يمكنك التكّيف بشكل أفضل، أنت وعائلتك. عندما ال تشعر العائالت باألمان، 
تشعر  للوباء  املتغرية  الطبيعة  جتعلك  أن  يمكن  مرهقة.  اليومية  املشاكل  تبدو  قد 
بالتهديد أكثر. يمكنك زيادة إحساسك باألمان من خالل حتديث املعلومات التي 
يمكن أن تساعدك عىل البقاء آمنًا، ومشاركة هذه املعلومات مع عائلتك. رّكز عىل 
اإلجراءات التي تتحكم فيها، مثل املسافة اآلمنة وغسل اليدين. من املفيد أيضًا 
مشاركة رسائل األمان املتسقة، مثل: »نحن بعيدون عن الناس خارج منزلنا؛ ألن 

هذه طريقة للبقاء يف أمان«.
»نحن ننفصل عن بعضنا البعض؛ ملساعدة اآلخرين عىل عدم اإلصابة بالفريوس«.

»سنتجاوز هذا معًا«.
»إذا مرض أحدنا، سنفعل ما نحتاجه لرعاية بعضنا البعض«.

قد تكون اجلائحة مرهقة جلميع أفراد األرسة. ضع يف اعتبارك تقليل األنشطة التي 
قد تثري القلق، مثل مشاهدة األخبار. حتدث مع أرستك حول الكيفية التي ستكون 
فيها هناك أوقات قد ال يكون فيها كل واحد منكم يف أفضل حاالته، وأنه من املهم 

حماولة التحيل بالصرب والتسامح والطيبة مع بعضكام البعض.
ساعد عائلتك عىل إدارة العواطف الصعبة. دعهم يعرفوا أن مشاعر احلزن والقلق 
واخلوف مفهومة، وأنه ال بأس من التحدث عنها. قّدم اسرتاتيجيات هتدئة بسيطة، 
مثل إظهار التعاطف، والتحدث من خالل املخاوف، وأخذ فرتات راحة قصرية، 

ووضع عالمات عىل املشاعر، والرتكيز عىل التنفس.
ابذل قصارى جهدك لتكون منضبطًا بشأن جعل وحدة األرسة واالنسجام إحدى 
أولوياتك. حافظ عىل الروتني.. ضع يف اعتبارك جدولة يومك: أنشطة ممتعة تقوم 
هبا، مثل القراءة بصوت عاٍل، أو ممارسة ألعاب الطاولة، أو االستامع إىل املوسيقى، 

أو الغناء، أو الرقص.
األنشطة اإلبداعية مثل الرسم، واحلرف اليدوية، وكتابة إدخاالت دفرت اليومية، 

وإنشاء الكتب، وإجراء مقابالت الفيديو.
األنشطة عرب اإلنرتنت؛ مثل جولة يف متحف افرتايض، أو عطلة، أو التعلم عرب 

اإلنرتنت، أو األلعاب عرب اإلنرتنت.
اللياقة  ألعاب  أو  الطاولة،  تنس  أو  العائلية،  اليوجا  مثل  معًا،  الرياضة  ممارسة 
البدنية الداخلية. إذا كان من املمكن اخلروج، قم بنزهة عائلية أو ركوب دراجة، 

ولكن تأكد من احلفاظ عىل مسافة آمنة مع اآلخرين.

مي م�شطفى 
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االأحرار/قا�شم عبد الهادي

تعرف القدم الحنفاء بانه تشوه بالقدمين الوالدي للطفل، حيث تكون االقدام منحنية نحو الداخل مع قصر 
بالوتر االخيلي ويتم اكتشاف ذلك بعد الوالدة حيث يظهر لدى الطفل تشوه بالقدمين، وحقيقة ان هذه الحالة 

والدية وليس لها سبب معين معروف ولكن معظم االسباب تعزى لضيق الحيز الموجود في الرحم وبعض 
االسباب تكون وراثية ... ولمعرفة المزيد عن هذا المرض التقينا الدكتور برير محمد علي جدوع اختصاص 

جراحة العظام والكسور في مدينة االمام الحسن »عليه السالم« الطبية والذي بين ما يأتي:

القدم الحنفاء... 
العالج يكون بالتجبيس ولست 

مراحل متواصلة
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ان تشوه القدمني الوالدي يعد حالة ليست شائعة يف املجتمع 
جيب  ألنه  ومراجعة  عناية  اىل  حتتاج  لكن  قليلة  بنسبة  وهي 
هذه  تستقبل  املستشفيات  فان  عادة  مبكر،  بوقت  تعالج  ان 
تسمى  خاصة  وحدة  ضمن  الكسور  استشارية  يف  االطفال 
)وحدة القدم احلنفاء( وهي وحدة معرتف هبا وزاريا نعالج 
ال��والدة  بعد  االول  األسبوع  من  ب��دءا  احل��االت  هذه  فيها 
اسبوعني  ملدة  لتأخريها  نضطر  قد  القليلة  احلاالت  وبعض 
الساق  وحجم  جدًا  صغريا  حجمه  الطفل  كان  اذا  ثالثة  او 

صغريا ايضا.
نحتاج اىل جتبيس الساق حيث ان هذه احلاالت ال حتتاج اىل 
بالتجبيس  عمليات حيث ان 90% من هذه احلاالت تشفى 
الذي يكون عىل ست مراحل وهي طريقة متبعة يف كل دول 
العامل ويف الوقت نفسه تعد من الطرائق احلديثة يف عالج القدم 
احلنفاء، ويبدا العالج بالتجبيس لكل مرحلة اسبوع وبعدها 
يبدل اجلبس اىل آخر، وبعد ذلك نحتاج يف بعض االحيان اىل 
املوضعي، حيث  التخدير  الوتر االخييل حتت  عملية تطويل 
تكون النتائج جيدة جدًا بعد اكامل املراحل الست ويستطيع 
القدمني بشكل طبيعي عندما يكون عمره  الطفل امليش عىل 

بحدود سنة او اكثر.
التجبيس يكون عىل مراحل ألنه هناك حاالت تكون قوية اذ 
يكون  التعديل  وانام  فقط  واحدة  بمرحلة  التعديل  يمكن  ال 
تدرجييا ألنه كي ال حيصل ضغط عىل االنسجة وعىل الرشيان 

واالوعية الدموية فيكون تعديل تدرجيي وصوال اىل الشكل 
املطلوب.

بعد مرحلة التجبيس يلبس الطفل مسندا  ويبقى لثالثة اشهر 
او  ثالث  ملدة  فقط  ليال  املسند  وضع  يتم  وبعدها  متواصلة 

اربع سنوات.
وبالنسبة للحالة املرضية فإهنا حتدث يف بعض االطفال يف قدم 

واحدة والبعض االخر يف القدمني معا.
والنصيحة الطبية لعائلة الطفل املصاب اهنم اذا شاهدوا هذه 
احلالة )تشوه القدمني الوالدي( موجودة ان يراجعوا الطبيب 
املختص يف االسبوع االول من الوالدة حيث ان البعض يرتك 
الطفل لفرتات طويلة بعد شهر او شهرين وان عالج الطفل 
القدم اصعب  تعديل  تأخر يكون اصعب وايضا يكون  كلام 
لذلك فان النتائج تكون اقل، والنصيحة املهمة هي بعد إكامل 
الكثري  بل  العوائل  بعض  فان  املسند  واستخدام  التجبيسات 
اعتدلت  قد  الطفل  ان  يشاهدون  عندما  املسند  يرتكون  منها 
انتهى  امل��وض��وع  ان  فيتصورون  مجيلة  واصبحت  قدماه 
ملدة  يستخدمونه  يبقوا  بأن  نوصيهم  فنحن  املسند،  ويرتكون 
يستمرون حتى خلمس  اخلارج  اربع سنوات، ويف  او  ثالث 
اكتامل  بعد  املصاب  الطفل  عائلة  ننصح  وبدورنا  سنوات، 
فحص  لغرض  املختص  الطبيب  بمراجعة  الست  اجللسات 
احلوض للطفل والتأكد من ان ال يكون هناك خلع او تشوه 

يف الورك للطفل.
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يعّد الزنك أحد العنارص الرضورية لعمل اجلهاز املناعي باجلسم إذ أنه يساعد احلمض النووي أن يعمل بشكل صحيح 
ويعزيز النمو الصحي للمناعة منذ الطفولة، وحيتاج جسم اإلنسان إىل الزنك لتنشيط اخلاليا الليمفاوية التائية، والتي 

تساعد يف السيطرة عىل االستجابات املناعية وتنظيمها ،وكذلك مهامجة اخلاليا املصابة.
يعانون من  الذين  املناعي، واألشخاص  أنه يضعف وظائف اجلهاز  باجلسم يف  الزنك  وتكمن خطورة نقص عنر 
نقص عنر الزنك هم أكثر تعرًضا لإلصابة بالعدوى، ولذلك يفضل احلصول عليه وخصوصًا وسط أزمة انتشار 

جائحة كورونا، وهو متوافر يف الصيدليات، مع رضورة استشارة الطبيب قبل استعامله..
- ثبت أن الزنك يقّلل من مدة نزالت الربد.

- ال يمكن تناول مكمالت الزنك بجرعة عالية جًدا أو لفرتات طويلة، ألهنا يمكن أن تسبب السمية.
- الزنك مسؤول عن نشاط أكثر من 300 إنزيم خمتلف يف أجسامنا.

- عنر الزنك رضوري لتوليف الربوتني واحلمض النووي، لذلك فهو مهم لشفاء اجلروح باجلسم.
- يدعم النمو والتطور الطبيعي خالل الطفولة واملراهقة واحلمل.

- يضمن األداء السليم لبعض احلواس، مثل التذوق والشم.

فوائد الزنك لتقوية المناعة 



كان شهيدنا يميش يف بعض أحياء كربالء املقدسة برفقة بعض أصدقائه املقربني، 
حيث وجد عجوزًا متيش مع بنت بعمر 1٢ سنة تقريبًا، وكانت مكّشفة الرأس 
بدون عباءة، فتقّدم السيد عصام شرب اىل العجوز وسلم عليها وسأهلا بكل أدب 

واحرتام عن سبب عدم لبس البنت للعباءة؟ 
عباءة  لرشاء  املال  متلك  وال  معتقل  والدها  أن  منه،  أطمأنت  أن  بعد  فقالت 
للبنت، فام كان من السيد إال نزع عاممته وفتحها وبعد ذلك قام بقطع قطعه منها 
وأمر العجوز لتضعها عىل رأس الفتاة وأخرج مبلغًا من املال ودفعه هلم لرشاء 

عباءة للبنت ومساعدهتم.

احلسني  بن  لعيِلّ  يوم  ذات  فقال  حاذق  نرايّن  طبيب  له  كان  الّرشيد  أّن  حكي 
بن واقد: ليس يف كتابكم من علم الّطّب يشء والعلم علامن علم األديان وعلم 
آية من كتابه وهو قوله:  الّطب كّله يف نصف  : قد مجع اهلل  له عيِلّ األبدان، فقال 
ُفوْا ﴾ ومجع نبّينا )صىّل اهلل عليه وآله( الّطّب يف قوله:  ُبوْا َواَل ُترْسِ ﴿ َوُكُلوْا َوارْشَ
»املعدة بيت الّداء واحلمية رأس كّل دواء واعِط كّل بدن ما عّودّته«، فقال الّطبيب: 

ما ترك كتابكم وال نبّيكم جلالينوس طّبًا.

وحدك
 املغيث

ال����ّدوام يف أع���امق قلب  ت��وج��د ع��ىل 
اإلنسان نقطة نورانّية، عبارة عن: )نور 
الّتوحيد( كامنة فيه، وهي اّلتي توصله 
به،  وتربطه  الّطبيعة  وراء  ما  عامل  إىل 
البرش  الرتباط  الّطرائق  أقرب  وُتعّد 
ُتْلقى  عندما  لكن  وج��ّل(،  )ع��زّ  باهلل 
الغشاوة عىل هذا الفؤاد بسبب اآلداب 
غري  والّتلقني  اخل��راف��ّي��ة،  وال��ع��ادات 
والغرور  اخلاطئة  والّتعاليم  الصحيح، 
فإّن احلوادث وطوفان  الّنعمة،  ووفور 
البالء يمكنه متزيق هذه الغشاوة فيتجىّل 
الّنور عندئٍذ ويظهر، ويستيقظ اإلنسان 
من غفلته ويتّوجه إىل العامل الّروحاين، 

فريى خالقه يف روحه وقلبه.
حمّمد  بن  عيّل  بن  احلسن  عن  وي��روى 
اهللِ  بِ��ْس��ِم  اهلل )ع��ّز وج���ّل(:  ق��ول  يف 
اّلذي  اهلل  هو  فقال:  ِحيِم،  الرَّ مْحِن  الرَّ
كّل  والّشدائد  احلوائج  عند  إليه  يتأّله 
خملوق عند انقطاع الّرجاء من كّل من 
من  مجيع  من  األسباب  وتقطع  دون��ه، 
أستعني  أي  اهللِ،  بِْسِم  تقول:  س��واه، 
حتّق  ال  اّل��ذي  باهلل،  كّلها  أم��وري  عىل 
استغيث،  إذا  واملغيث  له،  إاّل  العبادة 
رجل  قال  ما  وهو  دعي،  إذا  واملجيب 
يا بن رسول  الّسالم(:  للّصادق )عليه 
اهلل، دّلني عىل اهلل ما هو؟ فقد أكثر عيَلَّ 
عبد  يا  له:  فقال  وحرّيوين،  املجادلون 
اهلل، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم، 
فقال: هل كرست بك، حيث ال سفينة 
قال:  تغنيك؟  سباحة  وال  تنجيك، 
نعم، قال: فهل تعّلق قلبك هنالك أن 
شيًئا من األشياء قادر عىل أن خيّلصك 
الّصادق  قال  نعم،  من ورطتك؟ قال: 
اهلل  هو  اليّشء  فذلك  الّسالم(:  )عليه 
منجي،  ال  حيث  اإلنجاء  عىل  القادر 

وعىل اإلغاثة حيث ال مغيث.

االإ�شالم طبيب بال دواء
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حتسني  يف  العسل  مع  الدافئ  املاء  من  كوب  يساعد  أن  يمكن 
العسل عىل مكونات مطهرة تفف من  اهلضم، حيتوي  عملية 
للبكرتيا  مضاد  واٍق  درع  بناء  بمثابة  وتناوله  احلمض،  ارتداد 

والفريوسات.
* حيتوي العسل عىل سكر طبيعي ال يسبب أي زيادة يف الوزن.
تناول  أن حيد من  الدافئ يمكن  باملاء  بانتظام  العسل  تناول   *
يف  الدهون  فقدان  عىل  أيضًا  ويساعدكم  احلرارية  السعرات 

البطن بسهولة.
التي  الرئيسية  العوامل  من  النوم  قبل  والعسل  املاء  رشب   *
تؤدي إىل حتسني حركة األمعاء وعالج مشكلة اإلمساك واألمل 

املرتبطة هبا بفاعلية.
* حيسن الدورة الدموية ألن ماء العسل حيرق رواسب الدهون 
اجلهاز  يف  ال��رواس��ب  من  التخّلص  عىل  ويساعد  اجلسم  يف 
من  ويتخلص  الدموية،  الدورة  حتسني  يتم  وبالتايل  العصبي، 

السموم املوجودة يف اجلسم.
املفعول  رسع  أحدمها  مستويني  عىل  الطاقة  العسل  يدعم   *
الطبيعي  السكر  يف  اجللوكوز  بسبب  امل��دى،  طويل  واآلخ��ر 

املتوافر يف عسل النحل.
ناقل  وهو  للسريوتونني،  اجلسم  إطالق  إىل  يؤدي  العسل   *
املزاجية، ويقوم بتحويل السريوتونني إىل  عصبي حيسن احلالة 

ميالتونني، والذي ينظم طول ونوعية النوم.

عيل  لإلمام  القصار  السياسية  احِلكم  يف  وردْت 
من  هبا  يتعلق  وما  السياسة،  مفردة  السالم(  )عليه 
حاجة املجتمع اإلنساين هلا ومن قيم سياسية ومجالية 
العمل  عىل  للقائم  نفسية  وتربية  والعفو(،  )العدل 
عىل  ينتر  من  بمعنى  النفس(،  )جهاد  السيايس 
نفسه األمارة بالسوء ينتر يف ميدان السياسة، وان 

مستقبل الساسة رهني بُحسن السياسة.
ويقول )عليه السالم( يف حكمه السياسية القصار:

* من ساس نفسه أدرك السياسة.
* االحتامل زين السياسة.

* ُحسن السياسة يستديم الرياسة.
* بئس السياسة اجلور.

* مالك السياسة العدل.
* رأس السياسة استعامل الرفق.

* ُحسن السياسة ِقوام الرعية.
* من َحُسنت سياستُه وجبت إطاعتُه.
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