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ف�شل زيارة احل�شني )عليه ال�شالم(:
عن اأبي �سعيد املدائنيِّ »قال: دخلت على اأبي عبداهلل ال�سادق )عليه ال�سالم( فقلت: ُجِعلُت ِفداك اآتي قرَب احل�سني )عليه ال�سالم(؟ 
قال: َنَعم يا اأبا �سعيد اأئت قرب احل�سني ابِن َر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأطيِب الأطيبني، واأْطَهِر الّطاهرين، واأَبّر الأبرار، 

كتاب كامل الزياراتفاإّنك اإذا ُزرَته كتَب اهلُل لك بِه خم�سًة وع�سرين َحّجة« ..



حممد ح�سني العميدي العالم بني البناء والهدم

الخبار  لن�سر  كو�سيلة  العالم  القرن ظهر  على  يزيد  ما  منذ 
وتداول الفكار على امل�ستوى املحلي والعاملي، ومبرور الزمن حتول 
اإىل اآلة هائلة الأذرع تتحكم فيما يراد ن�سره من علوم ومعرفة ووعي 

وار�ساد.
وخ�سع العالم يف انحاء عديدة من العامل للمنهجية والتوجيه 
والتحكم  ال�سيا�سة  دهاليز  ويدخل  الإن�ساين  م�ساره  من  ليخرج 
ال�سلطوي اأو الفئوي امل�ستند اىل دوافع خا�سة، ومع ذلك فاإنه مازال 
ميثل ال�سلطة الرابعة التي من مهامها ت�سخي�ص مواطن اخللل يف 
النظام ال�سيا�سي وما يتخلله من نواح اجتماعية واقت�سادية وحقوقية، 
والعمل على معاجلته عن طريق الطرح الذي ينتهج البحث والتنقيب 
والتقومي، او النقد البناء املتوازن البعيد عن تثبيط الهمم وبث روح 

الياأ�ص وال�ستياء يف اأو�ساط املجتمع.
نظام  بيد  جامدة  اآلة  من  العالم  حتول  اأن  وبعد  العراق  يف 
�سمويل اىل زهرية تتنوع الوانها بح�سب الوان الطيف الجتماعي، 
فاإن قنواتًا انتهجت ا�سلوب الطرح املتوازن الذي يتيح للمتلقي تذّوق 
التفاوؤل بقدر ما ينقل اليه من موؤ�سرات القلق والحباط، فيما بقيت 
قنوات اخرى ت�سخ برامج ومواد بلغة مبطنة ظاهرها احلر�ص على 
الوطن واملواطن، وباطنها ثني النا�ص عن ال�سري يف طريق التحول 

الدميقراطي وحتمل امل�ساق للو�سول اىل الهداف املن�سودة.

ل نبتغي من هذا الطرح اأن يتحول الإعالم اإىل واجهة للحكومة 
اإمنا يجب اأن يكون واجهة للدولة، وكما هو معلوم فاإن هناك فرق كبري 
بني احلكومة ذات ال�سالحية املنتهية بدورة او دورتني، وبني الدولة 
ذات البعد احل�ساري الذي ميتد لآلف ال�سنني، وعليه فاإنه مطالب 
مبراعاة جوانب ال�سورة اليجابية عند تناوله الحداث واملواَزنة بني 
اآمنة ومزدهرة، وبني �سرورة  متطلبات املجتمع امل�سروعة يف حياة 
الحتفاظ بروح التفاوؤل واملثابرة والت�سحية يف �سبيل احلفاظ على 

ما حتقق من مكا�سب والتحفيز اإىل ما هو اأف�سل.
ومن ال�سروري مبكان التوجه نحو �سد نواق�ص الإعالم والبث 
والف�سائي الإ�سالمي ليت�سنى له م�سايرة ما يجري من تطورات يف 
الع�سر احلديث، بدًء من اآليات نقل ال�سورة واحلدث اإىل طريقة 
اأمواج التحلل  الطرح والتناول، حتى ل تنجرف �سرائح املجتمع يف 
هو  ما  كل  تقليد  ف�سائيات حملية حتاول  تطلقها  التي  والنحراف 
على  ول حر�ص  تدقيق ومتحي�ص  دون  دخيلة  ثقافات  من  م�ستورد 

الأخالقيات التي قد تتاأثر بالآتي من املجتمعات الأخرى.
وبقدر ما لالإعالم الذي يتبع الإثارة وخلق النفعالت من �سدى 
وا�سع فاإن موجاته تتك�سر على اأعتاب احلقائق املتوازنة التي يبثها 
الإعالم الذي يتمتع ب�سفات املو�سوعية والواقعية واحليادية اخلالية 

من التزّلف واملواراة واملناورة.
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على بعد 30 كيلومرتا  باجتاه ال�سرق من العا�سمة بغداد 
تقع منطقة املدائن التي ت�سم بني ثناياها مرقد ال�سحابي 
اجلليل �سلمان املحمدي ر�سوان اهلل تعاىل عليه...

املدائن تدعو العراقيني اإىل موا�شلتها..   

الرّدات احل�شينية.. 
من ال�شعائر اىل الأطروحات اجلامعية

تعد �سعرية الرّدات احل�سينية اإحدى ال�سعائر والطقو�ص التي 
توؤديها مواكب العزاء خالل اأيام �سهر حمرم احلرام يف كربالء 
املقد�سة ...

الرتاث الإ�شالمي.. 
اأهميته ودوره يف احلياة الإ�شالمية 
الرتاث الإ�سالمي م�سطلح �سامل لكل ما له عالقة 
بالإ�سالم ومن ن�سو�ص القران الكرمي وال�سنة النبوية 
ال�سريفة واأحاديث اأهل البيت ) عليهم ال�سالم(...

ال�شيد اأف�شل ال�شامي يف �شيافة �شبكة هجر
ا�ست�سافت �سبكة هجر الثقافية وعلى مدى اأ�سبوع كامل من 
�سهر �سفر �سماحة ال�سيد اأف�سل ال�سامي نائب الأمني العام 
للعتبة احل�سينية املقد�سة

العنف الأُ�شري وتاأثرياته يف املجتمع

ف العنف الأ�سري بكونه ظاهرة را�سخة يف اأغلب  يتَّ�سِ
املجتمعات وباخل�سو�ص املجتمعات العربية التي يكون فيها 
باأ�سكال متعددة....

اإن النا�ص عادة ما ينظرون اإىل الأمور ب�سكل �سطحي 
فال يتعمقون بالعواقب وما توؤول اإليه الأمور، ولذلك نرى 
اأكرثهم يقفون مع املنت�سر ..

الطاغوت والت�شليل



اقرأ في هذا العدد

العتبة احل�سينية املقد�سة - العدد 23 - �سهر جمادى الأوىل 1431هـ

 يرى معظم اأبناء ال�سعب العراقي اأن الربملان اجلديد 
تقف اأمامه العديد من امل�سائل التي ينبغي عليه تداركها 

واإيجاد حلول لها، وعلى راأ�سها اإ�سالح ما مل يتمكن 
الربملان ال�سابق من اإ�سالحه وان كانت لها حينذاك 
اأ�سباب وم�سوغات اأخذا حيزا كبريا من الواقع ومنها 

على �سبيل املثال املحا�س�سات احلزبية والطائفية 
والقومية وغريها والتي عرقلت �سري عجلة الربملان 

حينها اإىل حجم كبري.
ومما ينبغي اأن يقال يف هذا املقام هو ل بدية التحلي 

ب�سفة ال�سالح من اأجل حتقيق الإ�سالح احلقيقي 
والتخلي عن روح الأنانية من اجل الو�سول اإىل النتائج 

املرجوة من الإ�سالح حيث اأن العقالء يوؤكدون دائما 
على اأن ل اإ�سالح ول �سالح مع روح الأنانية خا�سة اإذا 

�سادت يف اأجواء القائمني على احلكم.  
اإن الدميقراطية اليوم بحاجة ما�سة اإىل اأن تكر�ص 

جميع �سعاراتها ومنهجيتها يف �سبيل الإ�سالح خا�سة 
وانه كان ول يزال الهدف املن�سود للم�سلحني يف كل 
زمان وهي الهدف املن�سود اليوم لكل اخلريين وعلى 

راأ�سهم مراجع الدين العظام )اأدام اهلل تعلى ظاللهم 
الوارفة( لذلك يقف الربملان احلايل اأمام م�سوؤولية 

عظيمة خ�سو�سا بعد اأن مت ت�سخي�ص الكثري من نقاط 
اخللل من قبل الأع�ساء اجلدد ف�سال عن تعهداتهم 
لل�سعب بحث اخلطى حلل م�ساكله العالقة والنهو�ص 

بواقعه بكل اأ�سكاله وها هو القرار قد اأ�سبح بني اأيديهم 
وطريق الإ�سالح مفتوح اأمامهم على م�سراعيه، فهل 

�سيح�سد ال�سعب ثمرة زرعه وتنهي اإىل غري رجعة 
مظاهر احلكام الذين ت�سيطر عليهم الأهواء وروح 

الأنانية.
                                                  يحيى الفتالوي
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�شعبة الن�شـــاطــات و  العــالقات الثقافية
من اأوليات عمل الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ومنذ ان 
ت�سنمت ادارتها ال�سرعية بعد عام 2003 ن�سر الثقافة الإ�سالمية 

بني اأو�ساط املجتمع كافة، ...

معامل الفحم والتلوث البيئي 
ل تزال اجلولت الرقابية لدائرة البيئة يف حمافظة كربالء 

املقد�سة م�ستمرة يف الك�سف عن م�سادر الأ�سرار البيئية يف 
املحافظة، والعمل على التخل�ص منها واإيجاد احللول البديلة لها.

نقيب ال�شيادلة يف كربالء:
اإن�شاء معمل ل�شناعة الأدوية يف املحافظة 

اإن الأمر الطبيعي الذي ل ميكن اأن يعيبه العقالء هو 
الذهاب اإىل ال�سيدلية لغر�ص ...

الفن  يف خدمة احلياة
كما هو معروف فان الثقافة البيزنطية وخا�سة يف جمال 
الفن كانت م�سيطرة ب�سكل وا�سح يف كل اأرجاء املعمورة 

ولكن الفن الكويف متكن من ارتقاء ...

هو موىل اأبى ذر الغفاري، واأ�سمه جون بن حّوي، عاد اإىل 
املدينة من بعد ا�ست�سهاد موله اأبي ذر، واأ�سبح من موايل 

اأهل البيت، فكان يف خدمة اأمري املوؤمنني، ...

جون ورائحة امل�شك

34

م�شائل �شرعية وفق فتاوى
يكرث ال�سوؤال عن الأغاين املحللة والأغاين املحرمة، فهل ن�ستطيع 

اأن نقول اأن الأغاين املحرمة ...

ال�شالح 
والإ�شالح 



تزامنا مع الحتفالت التي اأقيمت يف حمافظة 
كربالء املقد�سة مبنا�سبة يوم املراأة العاملي، زار وفد �سم 

مائة �سجينة �سيا�سية بزيارة العتبة احل�سينية املقد�سة، 
والتقى باأمينها العام �سماحة ال�سيخ عبد املهدي 

الكربالئي على قاعة خامت الأنبياء يف ال�سحن احل�سيني 
ال�سريف. 

وقال �سماحته يف كلمة األقاها بالوفد: » بالرغم 
من املعاناة التي عاناها ال�سجناء جراء احلكم الظامل 

للنظام ال�سابق يف العراق وهم ينزحون حتت �سياط 
الظاملني ممن كانوا يرف�سون الظلم وال�سطهاد 

ويرف�سون تلك ال�سيا�سة الظاملة ووقفوا بوجه الظاملني 
وكانوا ين�سدون احلرية والعدل واحلق ملجتمعهم و�سعبهم 

و ن�سر الإ�سالم واملوؤمنني، وبالرغم من تلك الأجواء 
التي كان فيها الكثري من املعاناة، ال ان تلك الفرتة 
تعترب مدر�سة تربوية متكاملة كما اإن الطف مدر�سة 

تربوية متكاملة جلميع الأجيال«.
واأ�ساف: اأن »اأول ما ن�ستفيده من تلك الدرو�ص هو 
به  اأدت  لذلك  للمجتمع  اإلهية  ر�سالة  ال�سجني يحمل  ان 
ل  وهذا  املكان،  ذلك  يف  يكون  ان  والظروف  الحداث 
يعني ان املوجودين يف ال�سجن يحملون تلك الهموم فقط، 
بل لبد ان ي�ستمر حمل هذه الر�سالة اىل املجتمع حتى 

ر�سالة  هي  الر�سالة  تلك  لن  ال�سجن  من  اخلروج  بعد 
اإلهية مقد�سة غري معهودة بزمان ومكان معينني بل متتد 
ما امتد الزمان واملكان مع احلياة، لذلك لبد اأن ناأخذ 
بنظرنا ان ذلك ال�سجني الذي عانى وكابد تلك ال�سنني 
يحمل  ر�سايل  اإن�سان  انه  ويعي  يفهم  ان  يجب  الطوال 

هموم ال�سالم ويحمل ر�سالة الإ�سالح اإىل املجتمع ومن 
اجل ذلك لبد ان يتحمل اي�سا ما �سيمر به من معاناة بعد 
خروجه من ال�سجن لن الذي يحمل لواء الإ�سالم واحلق 
والعدل والإ�سالح ت�ستمر معاناته طاملا هناك حق وباطل 

وظلم وعدل وخري و�سر«.
وتابع قائال:» اإن ال�سجني معني بهذا الأمر اأكرث من 
غريه لن الظروف التي عا�سها يف ال�سجن ر�سخت لديه 
ذلك املعنى الواعي يف نف�سه وعرف ان احلياة الدنيا امنا 
هي �سراع مع احلق والباطل واخلري وال�سر ول قيمة لها 
وان الإن�سان مهما عا�ص يعاين ويقا�سي الظروف ال�سعبة 
واحد  �سيء  يبقى  ولكن  اآجال  ام  عاجال  �ستنتهي  التي 
وهو ما قدمه لدينه وملجتمعه و�سيبقى ذخرا له عند اهلل 

تعاىل«.
وتابع �سماحة ال�سيخ الكربالئي »�سمعت ان الكثري 
ال�سعبة  الظروف  من  يعانني  مازلن  الخوات  من 
وي�سرب  الن�سان  يتحمل  ان  والقا�سية،ومقت�سى الميان 
وهكذا هو حال الدنيا �سواء كان الن�سان يف ال�سجن او 
مبعنى  الكافر  وجنة  املوؤمن  �سجن  الدنيا  لن  خارجه 
ان معاناة الن�سان املوؤمن م�ستمرة حتى وان كان خارج 
وال�سمود  الثبات  م�ساألة  هو  الخر  والمر  ال�سجن، 

بذلك  كلل  الذي  وال�سرب 
حققته  الذي  الباهر  النجاح 
هذه ال�سريحة، حيث نالحظ اإن 
الكثري من الأخوات ال�سجينات 
يف  مهم  موقع  ويف  قدوة  �سرن 
املجتمع وما و�سلن لتلك املكانة 
ال من خالل تلك التجربة التي 
مررن بها يف ال�سجن  فلت�ستمر 
والتوكل على اهلل  رحلة ال�سرب 

والثقة باهلل تعاىل واهلل �سيعطي العزة وال�سموخ وال�سوؤدد 
لذلك الن�سان ال�سابر«

وا�ساف » لعلكم تالحظون ان حالكم بعد خروجكم 
من ال�سجن يختلف عن حالكم قبل دخوله، وهذا التقدم 
والت�سحية  الميان  يف  فالتطور  عليه،  حافظوا  والتطور 
وال�سرب قيم ا�سا�سية حلفظ ال�سالم وقد جت�سدت بهذه 
الدرو�ص  ناأمله ان تتذكروا دائما تلك  ال�سريحة، والذي 
وت�ستمروا بعطائكم للمجتمع واإن كان البع�ص مير الن 
اللهي  بظروف �سعبة ولكن هذا يدخل برحلة البتالء 
حققها  التي  الرائعة  الثار  تلك  يتذكر  ان  وعليه  لعبده 
تلك  ج�سدوا  حينما  جمتمعهم  اىل  بالن�سبة  ال�سجناء 

القيم. 
كما ان معركة الطف ج�سدت القمة يف تلك املباديء 
الوعي  بامل�سوؤولية  وال�سعور  والت�سحية  )اليثار  ال�سامية 
والب�سرية ال�سمود الثبات وكيف ان المام احل�سني واهل 
كثرية  لجيال  ومنارا  مدر�سة  �ساروا  ا�سحابه  ثم  بيته 
امتدت من زمن معركة الطف عام 61 للهجرة اىل يوم 
القيامة( .. والذي ناأمله من الخوات ان يراجعن انف�سهن 
وهل هن اف�سل مما كّن يف تلك اليام وال�سنني يف ال�سجن 
ام انهن تراجعن بع�ص ال�سيء يف جت�سيد املبادئ والقيم 

فمقت�سى الميان ان الن�سان املوؤمن يتقدم« .
من جهته قال علي قا�سم مدير مكتب رئي�ص املوؤ�س�سة 
املنت�سرة يف حمافظات  الـ)24(  : دعونا جميع مكاتبنا 
منهن  �سجينات  تكرمي  لغر�ص  كربالء  اىل  العراق 

على ال�شجناء ال�شيا�شيني اأن ي�شتمروا يف حمل ر�شالتهم 
املقد�شة اإىل املجتمع حتى بعد خروجهم من ال�شجن 

الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة خالل لقائه وفد ال�سجينات ال�سيا�سيات :

• ان كربالء ترمز لبطلة كربالء العقيلة زينب 
ال�سجينات  تفهم  ان  ونتمنى  ال�سالم(  )عليها 
زينب يف ت�سرفها واخالقها وتربيتها ومواجهة 

الظامل 
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�سنني  ق�سني  اللواتي  املراأة  �سوؤون  ق�سم  عن  م�سوؤولت 
مزمنة  اأمرا�ص  من  ا�ستكني  منهن  والبع�ص  ال�سجن  يف 

وامرا�ص م�ستع�سية. 
املراأة  عيد  يف  التكرمي  يكون  ان  رغبنا  وا�ساف: 

العاملي، و�سادف التكرمي يف كربالء املقد�سة لن كربالء 
ال�سالم(  )عليها  زينب  العقيلة  كربالء  لبطلة  ترمز 
ونتمنى ان تفهم ال�سجينات زينب يف ت�سرفها واخالقها 
وتربيتها ومواجهة الظامل كي ن�ستمد من هذه البطلة كل 
حذو  ال�سجينات  حتذوا  ان  ونتمنى  املطلوبة  املوا�سفات 

زينب )عليها ال�سالم(. 
وتابع » ت�ستلم كل �سجينة منحة �سهرية ا�سافة اىل 
قطعة الر�ص التي وزعت يف املحافظات وان �ساء اهلل يف 

امل�ستقبل �ستتم امل�سادقة على التقاعد وهو )500( الف 
كل �سهر بالإ�سافة اإىل )50( الفا عن كل �سنة ق�سيت يف 

ال�سجن. 
وكان جا�سم حممد جعفر وزير ال�سباب والريا�سة 

قام  قد  وكالة  العراق  يف  ال�سجينات  موؤ�س�سة  ورئي�ص 
بتكرمي ال�سجينات يف حمافظة كربالء املقد�سة تزامنا مع 

يوم املراءة العاملي.
اىل ذلك فاإّن عددًا من ال�سجينات ال�سيا�سيات عربن 
عن امتنانهن و�سكرهن حلفاوة ال�ستقبال الذي حظني به 
التي  �ساكرات اجلهود  العتبة احل�سينية املطهرة،  داخل 
يتنا�سب  مبا  املطهرة  العتبات  واقع  تطوير  يف  ت�ساهم 

ومكانتها يف قلوب امل�سلمني.

 وحتدثت بع�ص ال�سجينات ال�سيا�سيات عن ظروف 
اعتقالهن من قبل النظام البائد .

نادرة احمد ح�سن مديرة ق�سم �سوؤون املراأة يف املقر 

العام للموؤ�س�سة يف بغداد قالت: منذ تاأ�سي�ص املوؤ�س�سة يف 
عام 2006 ولغاية الن جتاوز عدد ال�سجينات 1000 �سجينة 
م�سجلة يف كافة الفروع املنت�سرة يف املحافظات عدا اقليم 
كرد�ستان، وتتابع هذه الكاتب �سوؤون ال�سجينات �سواء من 

الناحية املادية واملعنوية اأو ال�سحية والجتماعية.
واأ�سافت: قدمت املوؤ�س�سة خدمات كثرية لل�سجينة 
ال�سباب  وزير  املوؤ�س�سة  رئي�ص  كر�ص  حيث  ال�سيا�سية، 
والريا�سة اهتماما خا�سا بال�سجينة ملا لقت من ظروف 
ولكن  ق�سما من حقوقها  ال�سجينة حاليا  اأخذت  �سعبة، 

نطمح لالأكرث.

تلك  يف  القمة  ج�سدت  الطف  معركة  ان   •
وال�سعور  والت�سحية  )الإيثار  ال�سامية  املبادئ 
بامل�سوؤولية الوعي والب�سرية ال�سمود والثبات 
وكيف ان المام احل�سني واهل بيته ثم ا�سحابه 

�ساروا مدر�سة ومنارا لجيال كثرية  
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•ح�سني النعمة  - عالء ال�سالمي

ولأهمية مزاره ال�سريف يف قلوب امل�سلمني 
انطلقت جملة الرو�سة احل�سينية اىل املدائن 
لتتبني احلال  يف ذلك املزار الذي ي�سم اأي�سا 
مرقد عبد اهلل بن جابر الأن�ساري، وحذيفة 
اهلل  )�سلى  الر�سول  �سر  حامل  اليمان  بن 
عليه واآله و�سلم( يف املنافقني، وعلي الطاهر 
ال�سالم(  عليه   ( الباقر  حممد  الإمام  بن 

ال�سريف  مزاره  اىل  جثامينهم  ُنقلت  حيث 
اآنذاك  الديني  املرجع  من  باأمر  1931م  عام 
اهلل  )طيب  الأ�سفهاين  احل�سن  اأبو  ال�سيد 

ثراه( اإثر في�سان اأ�ساب نهر دجلة ..
هادي  ح�سن  للمزار  اخلا�ص  الأمني 
الذي  املزار  تاريخ  :يعود  قال  اجلبوري 
العمارة  اىل  توحي  مغربية  بت�ساميم  ُ�سيد 
العثمانية اأو العبا�سية مزدانة بنقو�ص مغربية 
ت�سييد  تاريخ  ويعود  كما  متاأخرة،  اىل فرتات 
اليمان  بن  وحذيفة  جابر  بن  اهلل  عبد  قباب 
وقبة  عليهم(  اهلل  )ر�سوان  الطاهر  وعلي 

هو  الذي  الع�سكري  احل�سن  الإمام  م�سجد 
اىل  املحمدي  �سلمان  مزار  �سمن  اأي�سا 
 8 بقطر  فهي  �سلمان  قبة  اأما   ،1997 عام  
بارتفاع  فهما  املنارتان  اأما  م   17 وبارتفاع  م 
رميهما  اىل  تعر�ستا  وقد  مرتين  وقطر  23م 

اإعمار  من  النتهاء  بعد  املوؤمل  من 
لقرب  الذهب  من  �سريح  ت�سنيع  املزار 
ال�سحابي �سلمان املحمدي ر�سوان اهلل 

عليه وتغيري اأ�سرحة ال�سحابة الباقني 

حالت قلة التخ�سي�سات املالية والظرف 
الأمني دون اأن نبا�سر بالت�سميم والبناء 
معاً فكان املقرتح اإزالة اليوانات القدمية 

التي كانت اآيلة لل�سقوط  

على بعد 30 كيلومرتا  باجتاه ال�شرق 
املدائن  منطقة  تقع  بغداد  العا�شمة  من 
ال�شحابي  مرقد  ثناياها  بني  ت�شم  التي 
اجلليل �شلمان املحمدي ر�شوان اهلل تعاىل 
عن  عجزت  الذي  ال�شخ�ص  ذلك  عليه، 
و�شفه الكلمات فلخ�شها ر�شول الن�شانية 
جمعاء حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
حينما قال )�شلمان منا اأهل البيت(، ومنها 
تظهر عظمة هذا الرجل الذي كرمه اهلل 
عز وجل حتى يف وفاته حيث جاء اأمري 
املوؤمنني الإمام علي بن اأبي طالب )عليه 
ال�شالم(  من املدينة اإىل املدائن مبعجزة 
مثواه  يف  وو�شده  وكفنه  فغ�شله  اإلهية 

الأخري و�شلى على جثمانه..

املدائن
 تدعو العراقيني اإىل موا�شلتها..   
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بالقذائف مع قبة �سلمان من قبل اجلماعات 
الإرهابية..

متكنت  اأن  بعد   : اجلبوري  وا�ساف 
خطر  من  املنطقة  تاأمني  من  المنية  القوات 
مع عمليات  وبالتن�سيق  الإرهابية،  اجلماعات 
اخلا�سة  الأمانة  با�سرت  والر�سافة  بغداد 
على  املحمدي  �سلمان  مزار  تطوير  مب�سروع 
مرحلتني الأوىل اإعداد الت�ساميم وبناء �سور 
واملن�ساآت  املزار  وم�سيف  والأيوانات  املزار 
ال�سحية وقد حالت قلة التخ�سي�سات املالية 
بالت�سميم  نبا�سر  اأن  دون  الأمني  والظرف 
الأيوانات  اإزالة  املقرتح  فكان  معًا  والبناء 
واملن�ساآت  لل�سقوط  اآيلة  كانت  التي  القدمية 

ديوان  من  القرار  جاء  ثم  القدمية  ال�سحية 
احليدري  �سالح  ال�سيد  باأمر  ال�سيعي  الوقف 
ال�سريف  املزار  بناء  باإعادة  الديوان  رئي�ص 
الأيوانات  ودمج  حديثة  ت�ساميم  وفق 
الت�سميم  هذا  �سمن  وامل�سيف  واملن�ساآت 
ترتقي  حديثة  هند�سية  بت�ساميم  اجلديد 
وغريها  املقد�سة  الكاظمية  العتبة  مل�ساف 

العتبات. من 
التي  املزار  »م�ساحة  اأن  القول  وتابع   
اأكرث من ع�سرة  اأن�سئ عليها الإعمار اجلديد 
م�ستطيل  �سبه  �سكل  على  مربع  مرت  اآلف 
بعر�ص 88 م وطول 125م لأربع اأبواب فرعية 
وثالث اأبواب رئي�سية، الوىل من جهة بغداد 
)عليه  الكاظم  مو�سى  الإمام  باب  و�ست�سمى 
ال�سالم( وباب با�سم فاطمة الزهراء )عليها 

ال�سالم(  باجتاه نهر دجلة وباب الإمام علي 
)عليه ال�سالم( باجتاه النجف ال�سرف . 

من  النتهاء  بعد  املوؤمل  ومن  واأ�ساف: 
اإعمار املزار ت�سنيع �سريح من الذهب لقرب 
ال�سحابي �سلمان املحمدي ر�سوان اهلل عليه 

وتغيري اأ�سرحة ال�سحابة الباقني ..
يف  القانوين  املعاون  قال  جهته  من 
احمد  الرزاق  )عبد  للمزار  اخلا�سة  الأمانة 
اخلا�سة  الأمانة  ت�سكلت  اأن  بعد  ال�سمري(: 
للمزار ال�سريف مبوجب قانون رقم 19 ل�سنة 
2005 قانون اإدارة العتبات املقد�سة واملزارات 
ال�سيعية ال�سريفة املن�سور يف الوقائع العراقية 
يف 2005/12/28 و�سمن املادة )2( حتديدًا 
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ال�سيعية  للمزارات  العامة  الأمانة  ا�ستندت 
على  اليد  بو�سع  ال�سيعي  الوقف  وديوان 
قبل  من  واإدارته  املحمدي  �سلمان  مزار 
من  �سلمان  اإن  اعتبار  على  اخلا�سة  الأمانة 
�سمن  كان  لذا  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل 

الوقف ال�سيعي مبوجب هذا القرار 
من  املزار  على  خماوف  هنالك  وكانت 
تعر�ص  حيث  والتفجري  بالهجوم  له  التعر�ص 

لأكرث من مرة لهجوم بقذائف هاون �سقطت 
على املنارة وقبة �سلمان ) ر�سوان اهلل عليه( 
الأمانة  قطعت  اأن  بعد  ال�سمري:  وتابع   .

املرقد  عائدية  ا�ستالم  يف  �سوطًا   اخلا�سة 
امل�ساكل  بع�ص  ح�سلت  الت�ساميم  واإعداد 
على  املوافقة  ومتت  قانونيا  جتاوزها  مت  التي 
املدائن  لبلدية  التابعة  العقارات  حيازة بع�ص 
ريا�ص  البلديات  وزير  موافقة  على  وح�سلنا 
م   6000 م�ساحة  تخ�سي�ص  على  غريب 
حيث يحد املزار 14 بيتا، ونحن الآن يف طور 
من  املزار  اىل  و�سمها  �سرائها  على  املوافقة 

تقدمي  ومت  7000م  ومب�ساحة  ال�سرق  جهة 
تقرير مف�سل عن م�ساحة هذه الدور وتثمني 
وزارة  مفاحتة  اأثرها  على  ومت  العقارات 

الدور  هذه  ل�سراء  مبالغ  بتخ�سي�ص  املالية 
�سم  بفكرة  رحبوا  فقد  لأ�سحابها  وبالن�سبة 

ديارهم اىل املزار ..
مو�سع  �سلمان  مزار  اإن  ال�سمري:  وقال 
العامة  والأمانة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  عناية 
للمزارات ال�سيعية وحيث اإن الت�ساميم اأعدت 
ال�ست�ساري  املكتب  الهند�سية يف  الدائرة  من 
ومت  جدًا،  عال  والتن�سيق  الكوفة  جامعة  يف 

بـ)خم�سة  تقدر  الأعمار  لهذا  ميزانية  ر�سد 
دينار  مليونًا(  وخم�سني  ومائتني  مليار  ع�سر 
عراقي ونفذ من امل�سروع املرحلة الأوىل ببناء 

ال�سور والأيوانات بكلفة 4 مليار .
الرزاق حمد  املهند�ص عبد  اىل ذلك بني 
مزار  يف  الإعمار  على  امل�سرف  ال�سهيلي 
اأنه:  عليه(  اهلل  )ر�سوان  املحمدي  �سلمان 
يوجد �سمن م�سروع تطوير املزار م�سروع بناء 
الإ�سالمية  الثقافة  ون�سر  لبث  �سخمة  مكتبة 
لفتا  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  وتعاليم 

اإن مزار �سلمان مو�سع عناية ديوان 
العامة  والأمانة  ال�سيعي  الوقف 

للمزارات ال�سيعية 
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اىل اإنهم الآن يف طور الت�سال مع دور الن�سر 
ل�سراء  ال�سيعية  للمزارات  العامة  والأمانة 

وامل�سادر.. الكتب 
مر  ال�سريف  املزار  اإن  ال�سهيلي:   وتابع 
ببناء  العثماين  العهد  يف  الأوىل  بعمارتني 
ثم  1997م  عام  يف  الثاين  والبناء  ب�سيط 
حيث  طورها،  يف  نحن  التي  الثالثة  العمارة 
ال�سريف  ال�سليماين  ال�سحن  م�ساحة  تبلغ 

املرقد  م�ساحة  يتخلله  ×100م  70م  بعر�ص 
املنفذة  اجلهة  اإن  م�سيفا:   46م×60م،  بـ 
والعمل  العراقية  القمر  �سركة  هي  للم�سروع 

م�ستمر ومتوا�سل بف�سل اجلو الأمني بعد اأن 
جفت منابع القاعدة يف املدائن.

من جهتهم رحب عدد من الزوار باإعمار 
الهتمام  اأن  اىل  م�سريين  ال�سريف،  املزار 
بعد  وا�سحا  بدا  املقد�سة  املراقد  بعمارة 
يف  الإرهاب  بوؤر  وقمع  الأمن  ا�ستتباب 

املنطقة..

النجف  اأهايل  من  عاما   )47( اأحمد  اأم 
املرقد  لزيارة  عائلتها  مع  جاءت  ال�سرف 
اأتاح لنا  ال�سريف، وقالت  » احلمد هلل الذي 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  زيارة  فر�سة 
على  وتقت�سر  املنال  �سعبة  كانت  اأن  بعد 

الأماين فقط «
�ساحب  م�سلم  حمد  احلاج  قال  فيما 
الذي  هلل  احلمد  املدائن:  ق�ساء  يف  مطعم 

�سلمان  ال�سحابي  لزوار  وهياأها  الأمور  ي�سر 
والتقرب  بزيارته  ال�سالم(  )عليه  املحمدي 
اأكرث  الأمور  تتهياأ  اأن  اأمال  تعاىل  اهلل  اىل  به 

وتكون هنالك زيارات ب�سكل مكثف اىل املزار 
ال�سريف.. 

غادرنا مرقد �سلمان املحمدي ر�سوان اهلل 
واهايل  عليه  القائمني  دعوات  حاملني  عليه 
املرقد  بزيارة  جميعا  العراقيني  اىل  املدائن 
الو�ساع  ا�ستتباب  بعد  واملنطقة  ال�سريف 
املنطقة  تعود  حتى  الهدوء،  وعودة  المنية 
خ�سو�سا  بالزوار  ممتلئة  عهدها  �سابق  اىل 

واإنها تعد اأي�سا من الماكن ال�سياحية املهمة 
يف البالد ...  

فر�سة  لنا  اأتاح  الذي  هلل  احلمد 
ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  زيارة 
بعد اأن كانت �سعبة املنال وتقت�سر 

على الأماين فقط
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تعد �سعرية الرّدات احل�سينية اإحدى ال�سعائر 
اأيام  خالل  العزاء  مواكب  توؤديها  التي  والطقو�ص 
�سهر حمرم احلرام يف كربالء املقد�سة ا�ستذكارا 
ليوم ا�ست�سهاد �سبط النبي الإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم(. 
اأ�سبحت الردات كما هو احلال مع باقي  وقد 
ال�سعائر احل�سينية �ساغاًل لالأكادمييني والباحثني 
عناوين  منها  فجعلوا  العليا  الدرا�سات  واأ�سحاب 

لأطروحاتهم. 
الهّيال  �سامي  الباحث  اأطروحة  وجاءت 
املو�سومة بـ)الأداء التجاوبي يف الرّدات احل�سينية( 
لتكون اأول بادرة لأكادمييي الدرا�سات العليا ب�سهادة 
اأ�ساتذة جل�سة املناق�سة، الذين اأكدوا اإنها الأطروحة 
الأوىل يف مادتها ومو�سوعها وما حازته من درجة 

تقدير )جيد جدا عايل( كان م�ستحقا لها..
كلية  يف  املو�سيقية  الفنون  ق�سم  رئي�ص  وقال 
الفهداوي  اأحمد  �سالح  الدكتور  اجلميلة  الفنون 
�سامي  الباحث  ر�سالة  اإن  املناق�سة،  ورئي�ص جل�سة 
هيال رائدة وفريدة يف طرحها ومو�سوعها م�سريا 
منه  تطلبت  اإنها  الهيال  لر�سالة  مناق�سته  خالل 
لت�سوير  املو�سيقي  التحليل  لعملية  كبريا  جهدا 
املظاهر العا�سورائية للردات احل�سينية التي ت�سكل 

مفردة من مفردات التاريخ العراقي عرب الزمن ..
وبنّي الفهداوي،" اىل نتائج الدرا�سة التي تو�سل 
الدينية  ال�سعائر  عالقة  اىل  ت�سري  الباحث  اإليها 
واأوجه  املو�سيقية  العنا�سر  زاوية  من  بالدنيوية 
واللحن  والإيقاع  املو�سيقى  م�ستوى  على  املقاربات 

اإمنا يتجاوز ذلك اىل م�ستوى الهارموين"..
العليا  الدرا�سات  طلبة  الفهداوي  ودعا 
لال�ستلهام  العراقي  املجتمع  يف  عموما  والباحثني 
ال�سائدة  والفلكلورية  ال�سعبية  املظاهر  جميع  من 
يف املجتمع العراقي الرثي عرب الطقو�ص والرتاتيل 
وتوظيفها بجهد علمي رائد وعلى وجه اخل�سو�ص 

ال�سعائر الدينية.. 
مناق�سة  جلنة  ع�سو  �سعوبي  هيثم  الأ�ستاذ 
الر�سالة قال،" متت مناق�سة ر�سالة الباحث �سامي 

هّيال يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد، وقد 
كان مو�سوع الر�سالة من البحوث الرائدة يف هذا 
الرتاث  من  جزء  على  ال�سوء  �سلط  حيث  املجال 
يف  م�ستمرة  زالت  ل  حية  ثروة  بو�سفه  الإ�سالمي 
على  قائم  ذاته  بحد  فن  وهذا  كربالء،  مدينة 
الطف  واقعة  ب�سرد  اجلماهري  وا�ستثارة  ال�سجن 

بجزئياتها وجمرياتها..
املتمر�ص طارق  الأ�ستاذ  البحث  على  امل�سرف 

ح�سون قال، "جاءت اأطروحة الهيال ملحاكاة  الردات 
احل�سينية يف مواكب املحالت ال�سعبية والقدمية يف 
اأقام الباحث درا�سة  مدينة كربالء املقد�سة حيث 
اأكادميية على هذا الرتاث ال�سعبي امل�ستمر بعلمية 
الإيقاعي  اجلانب  من  بنتائج  وخرج  ومو�سوعية 
املرتبط بالن�سو�ص )الردات احل�سينية( واجلانب 
واملو�سيقي  الفني  املرتبط بجميع اخلزين  اللحني 

املرتبط بالرتاث ال�سعبي الكربالئي.. 
التاريخ  يف  " لنا  احللو،  علي  الإعالمي  وقال 
الطف  واقعة  اأهمها  ومن  كثرية  وعرب  �سواهد 
اخلالدة بدم الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ومن 
هذه ال�ساهدة احلية واخلالدة تنهال العرب بوفرة 
لتكون خري مثال لثوار ورموز العامل من �سيا�سيني 

واجتماعيني �سد اجلربوت والطغيان"..
الإمام احل�سني  ثورة  " اإن مدى  احللو،  وتابع 

والتجريبي  الريادي  الدور  له  امل�سرح  اإن 
الكبري يف بحث ق�سية الإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم(

 من ال�شعائر اىل الأطروحات اجلامعية 
الرّدات احل�شينية..
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)عليه ال�سالم( ينعك�ص اإيجابيا وب�سورة كبرية على 
ومتثيل  واأداء  مو�سيقى  من  امل�سرحية  الفنون  واقع 
ومن فر�ص كثرية كانت تاأخذ من �سخ�سية الإمام 

ال�سهيد )�سالم اهلل عليه( منارا يقتدى به"..
والتجريبي  الريادي  الدور  له  امل�سرح  اإن  واأكد 
)عليه  احل�سني  الإمام  ق�سية  بحث  يف  الكبري 
ال�سالم( ومن هذا امل�سرح احلي وامل�ستمر ك�سعرية 
ال�سالم( جاء  البيت )عليهم  اأهل  اأتباع  بها  يتقلد 
اأداء  من  ليتخذ  والأكادميي  الباحث  هّيال  �سامي 
ذلك  وتطلب  لدرا�سته،  مو�سوعا  احل�سينية  الردة 
كربالء  مدينة  ومناطق  حارات  يف  يع�ص  اأن  منه 
املقد�سة م�ستعينا بذوي ال�ساأن ممن عا�سروا مال 
الكربالئي  املنظور  كاظم  وال�ساعر  الزغري  حمزة 
ثمار  فكانت  احل�سينية  الردة  جمال  يف  وغريهما 
تلك املناق�سة بواقع جيد جدا مما جعل من الهيال 
فردا يطرق هذا اللون من التجارب بعمق وجعل منه 

بحثا اأوليا ي�ستفاد منه ..
الباحث �سامي هيال ذكر اإن مو�سوع ر�سالته مل 
يطرق من قبل، واإن اأطروحِته ب�سهادة اأ�ساتذة جل�سة 
ال�سابقة الأوىل، مبينا �سبب اختياره  املناق�سة هي 
ملو�سوع الر�سالة اإنه لأجل ت�سليط ل�سوء على الردات 

احل�سينية من اجلانب الفني وذلك لغفلة الباحثني 
ال�ساأن، هذا من جانب  بهذا  الدرا�سات  واأ�سحاب 

وجانب اآخر هو افتقار كلية الفنون اجلميلة..
وقد اأثنى يف ختام حديثه على موؤازرة النخبة 
العا�سورائية  املرا�سيم  يديرون  ممن  املخت�سة 

والهيئات  املواكب  ق�سم  اأمثال  كربالء  مدينة  يف 
والرادود  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف  احل�سينية 
الكلكاوي  وال�ساعر عزيز  الكربالئي  حممد حمزة 
واحلاج اأحمد دلوي واحلاج ح�سن ال�سباغ والأ�ستاذ 

علي املنظور..
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الرتاث الإ�شالمي م�شطلح �شامل لكل ما له عالقة 
بالإ�شالم ومن ن�شو�ص القران الكرمي وال�شنة النبوية 
يف  ال�شالم(  عليهم   ( البيت  اأهل  واأحاديث  ال�شريفة 
نتناول يف  الواقع  الن�شو�ص وتطبيقها على  فهم هذه 
لقائنا هذا اأهمية الرتاث الإ�شالمي ودوره يف احلياة 
الإ�شالمية مع الدكتور »حممد �شعيد األطريحي« باحث 
املو�شم  جملة  حترير  ورئي�ص  الإ�شالمي  الرتاث  يف 

الهولندية.

الروضة الحسينية: ماذا نعني مب�شطلح 
الرتاث وهل له تفرعات اأخرى؟

الطريحي: الرتاث الإ�سالمي كم�سطلح يعني 
والقلمية  الفكرية  الآثار  من  الأمة  موروثات  كل  به 
والكتابية اأو يف خمتلف الفنون والداب والعلوم وجاء 
الكثري  امل�سلمون  فيه  اأنتج  قرن  اأربعة ع�سر  بعد  ذلك 
من الكتب والكنوز الأثرية التي ما يزال املاليني منها 
يف زوايا املكتبات العامة واخلا�سة،والرتاث له اأهمية 
كبرية اليوم يف حال ا�ستخدمنا اليجابي منه وانه لي�ص 
كل ما يف الرتاث هو ح�سن وايجابي وان ما يجب عمله 
غري  الإ�سافات  من  له  اأ�سيف  مما  الرتاث  هوتنقية 
منه  الأ�سيل  على  والتاأكيد  لالأمة  واملفرقة  احل�سنة 

وحتليله واإظهاره اإىل عامة النا�ص وال�ستعادة منه.
 

الروضة الحسينية: قلتم ان يف الرتاث 
خريا و�شرا، فما ال�شبل التي متكننا من تنقيته؟ 

املوؤ�س�سات  مهمة  من  ال�ساأن  هذا  الطريحي: 
املتعلقة بالأبحاث ومن �ساأن الباحثني،وان يكون الباحث 
وعلى  املختلفة  والعلوم  الفنون  على  ومطلعا  اأ�سيال 
الباحث ان يكون مو�سوعيًا وان تكون له معرفة كبرية 
بعلوم القراآن الكرمي وال�سنة ال�سريفة والعلوم العربية 
يجب  كثرية  واأمور  اخلطوط  ونوعية  والآثار  والتاريخ 
اأو الباحث يف الرتاث وال�سيء  ان يتميز بها امل�سنف 
املهم الأخر هو ان يكون بعيدًا عن الأهواء والتع�سب.
يبني  اإمنا  الرتاث  التق�سري احلا�سل على حمور  وان 

التع�سبات احلا�سلة يف العامل الإ�سالمي حاليًا. 

ميكننا  وكيف  الحسينية:  الروضة 
اأهل البيت ) عليهم ال�شالم(  الفادة من تراث 

كونه تراثا غنيا وكبريا ومتنوعا ؟
يكون هناك خطوات ويف  ان  الطريحي: يجب 
مقدمتها الإح�ساء الدقيق لكل ما كتب بحق األ البيت 
) عليهم ال�سالم( ويجب علينا البحث يف كل املكتبات 
اأو  بالعربية  �سواء  الن�سو�ص  عن  العامل  يف  املوجودة 
غريها،كما ان ال�سيد)عبد العزيز الطباطبائي( قام 
بكتابة كتابه املعروف )اأهل البيت يف املكتبة العربية( 
الفن  اأ�ستاذ  بالكتابة  تبعه  اأجزاء كما  بعدة  وقد طبع 
كتابه  يف  الطهراين(  بزرك  )اأغا  ال�سيخ  العالمة 
يزيد  ما  فيه  وذكر  ال�سيعة(  ت�سانيف  اإىل  )الذريعة 
على الألف عنوان ملوؤلفي ال�سيعة، لذا نحن بحاجة اإىل 
جهود لن�سر اآثار اآل البيت )عليهم ال�سالم( ومن كتب 

بحقهم وتعريف العامل اأكرث باآثارنا وتراثنا. 

ال�شحيح  من  هل  الحسينية:  الروضة 
الراأي القائل بالتعامل مع الرتاث كتاريخ فقط؟

تاريخ  هو  الإ�سالمي  الرتاث  ان  الطريحي: 
بحد ذاته ويجب ان نتعامل معه كاأنه اإن�سان حي رغم 
غاية  يف  معه  التعامل  يجب  عليه،كما  الزمن  مرور 
الدقة والعلمية والتاأكد من اأ�سول اخلط اأو الورقة وكل 
�سيء يعود للرتاث لن الرتاث هو تاريخ من املمكن ان 
يحمل يف طياته الكثري من الزيف لذا يجب ان نتعامل 

مبو�سوعية و�سدق مع كل �سيء خمطوط وموثق .

من  كربالء  تعد  الحسينية:  الروضة 
املدن العاملية ول تقت�شر على الرتاث الإ�شالمي 
حتوي  وهي  التاريخي  العمق  على  واإمنا  فقط 
يف  القي�شر  )كني�شة  امل�شرق  يف  كني�شة  اأقدم 

كربالء( كيف تف�شرون ذلك ؟
الطريحي: كني�سة القي�سر هي اإحدى كنائ�ص 
للقوافل  حمطة  كانت  املنطقة  هذه  كون  التمر  عني 
مهمة جدًا  الكني�سة  وهذه  ال�سام  من  للعراق  املتجهة 

تاريخه  �سنة)310(ه يف  املتوفى  الطربي  وقد ذكرها 
ولروايته اأهمية كبرية حيث تعد من اأهم كنائ�ص ال�سرق 
والكنائ�ص قد وجدت من جنوب بابل وحتى بالد ال�سام 
والكوفة واحلرية حيث كانت حتوي الكني�سة على اإعالم 
ويدر�ص فيها وهي مدر�سة مهمة )لالهوت( حيث وجد 
عام   ال�سرية  �ساحب  اإ�سحاق«  ابن  حممد  »جد  فيها 
ووجد  �سريين«  ابن  حممد  »جد  فيها  ووجد  )12(هـ 
فيها اأي�سا »جد حممد بن ن�سري« وهو من القادة الذين 
�ساركوا يف معركة الأندل�ص حيث كانت امل�سيحية هي 
ال�سائدة اآنذاك وحدث فيها التغيري وانت�سر الإ�سالم يف 
احل�سارات  فيها  امتدت  كربالء  املعمورة،اإذن  اإرجاء 
منذ بدء اخلليقة وهناك اآثار يف منطقة الطارات وهي 
توؤرخ لوجود الإن�سان العاقل ومنذ ثالثني األف �سنة وهي 
اأوىل احل�سارات يف العامل  امتداد حل�سارات العراق 
وكربالء يف تاريخها القدمي كانت حا�سرة من حوا�سر 
بوجود  والعامل  العراق  مدن  دّرة  الن  وهي  الدنيا 

ال�سريحني املقد�سني فيها. 

الروضة الحسينية: تتعر�ص جمتمعاتنا 
فهل  الثقايف،  والغزو  العوملة  من  هجمات  اىل 
يف  ال�شالمي  تراثنا  على  للحفاظ  �شبل  من 

النفو�ص؟
عامة  لدى  الوعي  ننمي  ان  علينا  الطريحي: 
والتمييز  ال�سحيحة  العلوم  حول  والتنمية  النا�ص 
و�سائل  خالل  ومن  �سواها  دون  اجليدة  الأ�سياء  بني 
الت�سال ميكننا ان ندقق يف املعلومة وان ن�سورها وان 
نو�سلها ب�سكلها ال�سحيح وان حمافظتنا على الرتاث 
ياأتي من خالل الأ�ساتذة والباحثني واملحققني من اجل 
اإخراجه بال�سكل ال�سحيح من ثم يقدم لالأمم للتعرف 

على تراثها. 

الأ�شرحة  الحسينية:  الروضة 
مرت  ال�شالم(  )عليهم  البيت  لآل  الإ�شالمية 
طم�شا  هذا  يعد  هل  م�شتمرة  جتديد  مبراحل 

لرتاثها وهويتها؟

 • عالء املو�سوي - �سفاء ال�سعدي 
اأهميته ودوره يف احلياة الإ�شالمية

الرتاث الإ�شالمي 
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الأ�سرحة  يف  احلا�سل  التطور  ان  الطريحي: 
الع�سور  ح�سب  وهو  طبيعي  تطور  هو  الإ�سالمية 
اأمر  للمراقد  العمراين  التطور  اأمر  فان  الإ�سالمية 
الع�سر  يف  املوجودة  احلالة  مع  يتعاي�ص  طبيعي  جدا 
الإمام احل�سني)عليه  فيه، فمثال �سريح  توجد  الذي 
ال�سالم( قد مر بعدة مراحل تطوير ومل تعّد طم�سا، 
وهو يحدث يف كل ع�سر ليوثق حالة التطور احلا�سل 

فيه من عمران وازدهار .

كتب  لكم  كانت  الحسينية:  الروضة 
حول الكوفة وتاريخها فهل لكم ان حتدثونا عن 

ذلك  ؟
حول  الكتب  من  جمموعة  هناك  الطريحي: 
»ف�سل  منها  كتب  الع�سرة  تتجاوز  ومتعلقاتها  الكوفة 

الكوفة وف�سل اأهلها«و »ف�سل الكوفة وف�سل م�ساجدها« 
الفرن�سي  للم�ست�سرق  الكوفة  نقد على خطط  وهناك 
»لوي�ص ما �سنيون« وهناك جغرافية الكوفة ومن اأهمها 
الديانات الن�سرانية يف الكوفة و�سواحيها وعن احلرية 
والنجف وبابل كما ان لدي ثالثني كتابًا حول الرتاث 
الإ�سالمي يف الهند كون اأمارة الهند يعود عمرها اإىل 
)700( �سنة وهناك ثروة هائلة من العمائر الإ�سالمية 

واملخطوطات اأي�سا. 
التي  الكربى  الإ�سالمية  العا�سمة  هي  والكوفة 
اتخذها الأمام علي )عليه ال�سالم(عا�سمة لالإ�سالم 
الإمام  و�سفها  كما  والكوفة هي  الإ�سالمية  واخلالفة 
وكنز  اهلل  ورمح  العرب  ال�سالم( جمجمة  علي)عليه 
ال�سادق)عليه  »جعفر  الإمام  قول  الإميان،ويف 
البيت«  اآل  ونحبها  حتبنا  علوية  الكوفة  ان  ال�سالم( 
لالإمام  كان  حيث  الأوىل  اجلعفرية  املدر�سة  وهي 

م�سجد  الطلبة يف  ال�سالم(املئات من  ال�سادق)عليه 
الكوفة يخو�سون يف احلديث وال�سنة النبوية ال�سريفة 
الأول  العرب  فيل�سوف  وهو  »الكندي«  منها  ظهر  وقد 
بن  »وجابر  الأول  العرب  �ساعر  املتنبي  منها  وتخرج 
حيان« كيمائي العرب الأول اإ�سافة اإىل عدد من العلماء 
واملحدثني وكّتاب القراآن الكرمي وال�سنة النبوية وهذا 
القليل  اإل  للكوفة  يبق  مل  ولالأ�سف  التاريخ  عرب  كله 
من  الكثري  جند  بينما  الأوىل  القرون  يف  كتب  مما 
بينما  و«خرا�سان«  و«بغداد«  »�سمرقند«  عن  الكتب 
وجدنا اأقدم ن�ص كتب عن الكوفة وهو ملحدث الكوفة 
ال�سيد العالمة)حممد بن احل�سن ال�سجري احل�سني( 
واملتوفى بتاريخ)445(هـ يف منت�سف القرن اخلام�ص 
اأهلها( الذي كتب كتابه بعنوان)ف�سل الكوفة وف�سل 
واأحاديث  واأهلها  الكوفة  ف�سائل  يحوي  كتاب  وهو 
خمتلفة منذ اأيام نبينا اإبراهيم اخلليل )عليه ال�سالم( 
وكذلك من اأيام النبي الأكرم حممد )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم(. 

رئي�ص  ب�شفتك  الحسينية:   الروضة 
حترير جملة املو�شم ال�شادرة بهولندا ما الذي 

قدمتموه فيها عن الرتاث الإ�شالمي ؟
الطريحي: جملة املو�سم �سدرت منذ ربع قرن 
يف هولندا وهي تت�سمن ثالثني األف �سفحة من اجلزء 
من  الكثري  ون�سر  جمع  مت  وفقد  الثمانني   اإىل  الأول 
الرتاث الإ�سالمي بعلومه وفنونه وكل فروعه وبالذات 
املتعلقة  الأثرية  والتحقيقات  والأدباء  العلماء  تراجم 
بالأ�سرحة و امل�ساجد وهناك العديد من الكتب التي 
انه  كما  املو�سم  دار  وت�سدر عن  الرتاث  ن�سرت حول 
هناك الآلف من الوثائق املتعلقة باآل البيت ) عليهم 

ال�سالم( .

العا�سمة الإ�سالمية  هي  • الكوفة 
الكربى التي اتخذها الأمام علي )عليه 
واخلالفة  لالإ�سالم  ال�سالم(عا�سمة 

الإ�سالمية



من هذه املنقبة قد ي�ستدل البع�ص على معاين 
خمتلفة منها قلة اإدراك بع�ص امل�سلمني بالأحكام 
يف  الكثريون  عده  الذي  الزمن  ذلك  ويف  الفقهية 
يرى  وقد  لالإ�سالم،  التاريخية  احلقب  �سدارة 
اآخرون فيها تلك العلمية الفذة التي يتمتع بها الإمام 
احل�سني )عليه ال�سالم( ولكن ما ي�ستحق التنويه 
اإليه هو اأن اخلالفة يف الإ�سالم والتي تعني اليوم 

ينبغي  والإمارة  واململكة  الرئا�سة 
لها اأن تتمتع ب�سفة الإملام بكل اأمور امل�سلمني اأو من 
يكون يف معيته، لتكون قادرة على اإ�سدار الأحكام 
تف�سل  اأن  ل  املجالت  خمتلف  ويف  والت�سريعات 
ال�سيا�سية عن الدين وهذا اأمر مل يكن معتادا عند 

امل�سلمني اآنذاك.
واإن من بني الأدلة على ذلك ذهاب الإعرابي 
عندما ح�سل له اإ�سكال �سرعي اإىل خليفة امل�سلمني 
ولكنه فوجئ بان اخلليفة ل معرفة له بحلها وكاأنه ل 
دراية له باأمر الدين، وهنا للقارئ اأن يت�ساءل ماذا 
�سيحدث لو  مل يقدم علي )عليه ال�سالم(، وماذا 

�سيعمل اخلليفة حيال تلك املع�سلة التي واجهته؟.
وهنا ل ميكن اأن يكون اأمامه اإل خياران ل ثالث 
اأن يرتك الإعرابي يف حريته من  اإما  اأولهما  لهما 
بالدين  والتخبط  الفو�سى  هي  وهذه  جواب  غري 

بعينه، والثاين اأن ي�ستنبط حكما جديدا، ول ميكن 
ا�ستبعاد احلل الثاين كونه قد وقع فعال اآنذاك ومت 
اإ�سدار اأحكام مرجتلة خمالفة للن�ص كما يف ق�سية 
املراأة التي اتهمت بالزنا فاأمر برجمها من غري تفقه 
ولول ا�ستجارتها بعلي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( 
لقتلت، بل والأ�سد من ذلك اأن ت�سبح عملية اإ�سدار 
الأحكام املخالفة للن�سو�ص القراآنية قاعدة وم�سى 

العمل بها اإىل يومنا هذا.
كما اأن يف هذه الق�سة بعدين اأحدهما اأخالقي 
والآخر تنظيمي، والأخالقي هو عدم ا�ستعجال اأو 
اإجابة  يف  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإمام  تدخل 
الإعرابي اإل بعد الإذن له من قبل اأبيه اأمري املوؤمنني 
)عليه ال�سالم( وهذا اأمر دائم احل�سول يف �سرية 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( فهنالك بع�ص امل�سائل 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  على  تعر�ص  كانت  التي 

 • �سامي جواد كاظم

احل�شني )عليه ال�شالم( 
ومع�شلة الأعرابي!!

�شلمة،  اأبي  عن  للمجل�شي:  الأنوار  بحار  يف 
�شرنا  فلما  اخلطاب،  بن  عمر  مع  حججت  قال: 
يا   : اأقبل علينا فقال  باأعرابي قد  فاإذا  بالأبطح 
اأمري املوؤمنني! اإين خرجت واأنا حاج حمرم فاأ�شبت 
واأكلت، فما يجب  النعام، فاجتنيت و�شويت  بي�ص 
فاجل�ص  �شيء!  ذلك  يف  يح�شرين  ما  قال:  علي؟ 
فاإذا  اأ�شحاب حممد،  ببع�ص  لعل اهلل يفرج عنك 
فقال  يتلوه،   واحل�شني   اأقبل  قد  املوؤمنني  اأمري 
فدونك  طالب  اأبي  بن  علي  هذا  اأعرابي  يا  عمر: 
يا  علي:  فقال  و�شاأله،  الأعرابي  فقام  وم�شاألتك، 
اأعرابي! �شل هذا الغالم عندك - يعني احل�شني - 
فقال الأعرابي: اإمنا يحيلني كل واحد منكم على 
الآخر! فاأ�شار النا�ص اإليه: ويحك هذا ابن ر�شول 
اهلل  فا�شاأله! فقال الأعرابي: يا ابن ر�شول اهلل! 
اإين خرجت من بيتي حاجا حمرما، - وق�ص عليه 

الق�شة -. 
فقال له احل�شني: األك اإبل؟ قال: نعم، قال: 
فا�شربها  نوقا،  اأ�شبت  الذي  البي�ص  بعدد  خذ 
بالفحولة فما ف�شلت فاهدها اإىل بيت اهلل احلرام. 
قال عمر: يا ح�شني! النوق يزلقن. فقال احل�شني: 

يا عمر! اإن البي�ص ميرقن. 
اإىل  و�شمه  علي  فقام  وبررت،  �شدقت  فقال: 
�شدره وقال: )ذرية بع�شها من بع�ص واهلل �شميع 

عليم(.
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عليهما  احل�سني  اأو  احل�سن  يكلف  وهو  ال�سالم( 
ال�سالم بالإجابة عليها لأبعاد معينة ل اعتقد اأنها 

باتت غريبة على عقل اللبيب.
الذي  الرتخي�ص  فاإن  التنظيمي  الأمر  واأما 
للح�سني  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  منحه 
بالإجابة هو بعينه عملية منح �سهادة الجتهاد يف 

اأيامنا لكل من و�سل درجتها.
)عليه  احل�سني  الإمام  اإجابة  اإىل  وبالعودة 
العلم  مقدار  منها  ن�ست�سف  اأن  ميكن  ال�سالم( 
اللدين الذي كان يتمتع به والذي ا�ستقاه من جده 
واأبيه واأمه)�سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني(، 
حيث بنّي اأن النعامة ل تختلف يف �سيء عن اجلمل 
الطويل  العنق  اأما  الأرجل  وعدد  الري�ص  با�ستثناء 
والأرجل الطويلة وال�سنام واحلجم فهي بعينها لكال 
)عليه  احل�سني  الإمام  جعل  ما  وهذا  احليوانني، 

مب�ساواة  احلكم  ي�سدر  ال�سالم( 
النعامة بالناقة.

اخلليفة  من  تدخل  بادرة  ظهرت  ذلك  وبعد   
اأوقعته يف حمذورين يوؤديان اىل التقليل من �ساأنه 
الإمام  من  ال�سادر  باحلكم  اقتناعه  عدم  اأولهما 
ب�سبب جهله باملو�سوع وثانيهما �سعيه اإىل التقليل 
الإجابة  وجميء  ال�سالم(  )عليه  الإمام  علم  من 
الدامغة من قبل الإمام على ا�ستدراكه اأو تدخله يف 
املو�سوع بعدما اأخرج نف�سه منه بنف�سه وباعرتافه 
اآنفا، وذلك حينما قال اأن النوق يزلقن كاإ�سارة منه 
اىل ان النوق قد يكون منها ما هي عاقر ول تلد، 
ال�سالم( مبا غاب  الإمام احل�سني )عليه  فاأجابه 
عن فهمه باأن يف البي�ص كذلك من يكون فا�سدا ول 

يفق�ص.
احلكم  اأن  الذهن  اإىل  يتبادر  قد  هنا  اإىل 

اأهل  ولكن  مطافه  نهاية  اإىل  و�سل  قد  واحلل 
البيت )عليهم ال�سالم( والإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( لهم راأي اآخر حيث بقيت اآلية الت�سرف 
ال�سرف  جهة  الإمام  حدد  وهنا  مبهمة،  بها 
بالإهداء اإىل الكعبة وهو احلكم ال�سرعي يف هذه 
الفقراء  على  توزيعها  عرب  تتم  والتي  امل�ساألة،  

الذين ل يجدون قوت يومهم.
ودللت  اأخرى  اإ�سارات  احلادثة  هذه  ويف   
خالل  من  اإليها  الو�سول  احلاذق  للمفكر  ميكن 
متعنه بلغة املخاطبة التي جرت يف هذه احلادثة 
ويف غريها من احلوادث بني اخلليفة وبني الإمام 
المتيازات  تلك  ال�سالم( تخ�ص  احل�سني )عليه 
واملنا�سب التي كانت حم�سورة باأمري املوؤمنني علي 
بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( ومل يكن لغريه اأدنى 
مراتب الأحقية يف تقم�سها، كما اأن تلك املخاطبات 
كانت تعطي �سورة وا�سحة جدا عن مكانة كل فرد 
)عليهم  البيت  اأهل  عند  اآنذاك  الأمة  اأفراد  من 

ال�سالم(.  
من  ال�سادرة  الف�سل  بالكلمة  النهاية  وتاأتي 
القراآين  وبالدليل  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري 
الذي ل ميكن لأحد جحده واإنكاره يف اإثبات اأحقية 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( واأنهم ل يف�سلهم عن 
اإل  تت�سق  ل  الأمور  واأن  فا�سلة  ور�سوله  تعاىل  اهلل 
بالعودة اإليهم وان من غ�سب ذلك منهم واأبعدهم 
عن منا�سبهم �سيلقى عند اهلل ح�سابه، هو والذين 
�سعوا اإىل حتريف احلقائق، وذلك عندما قال اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�سالم() ذرية بع�سها من بع�ص 

واهلل �سميع عليم(. 
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• تقرير: �سباح جا�سم

ال�شيخ الكربالئي:
ندعو  الكتل ال�شيا�شية 

اأن تكون مب�ستوى امل�سوؤولية
قطع ال�ضعب العراقي �ضوطاً كبرياً يف م�ضار الدميقراطية خالل ال�ضنوات ال�ضبع املا�ضية، باذاًل 
ت�ضحيات ج�ضيمة وخ�ضائر فادحة من اأجل تدعيم ركائز هذه الدميقراطية الوليدة يف منطقة تعج 

باالأنظمة التي اأقل ما يقال عنها اأنها ت�ضلطية..
وقد كانت انتخابات "ال�ضابع من اآذار" نقطة البداية التي توؤ�ض�س لدولة تعتمد معايري احلقوق 
والواجبات الد�ضتورية كمرجعية عامة، فيما يامل العراقيون اأن ترقى الكتل ال�ضيا�ضية الفائزة يف 
هذه االنتخابات اإىل م�ضتوى امل�ضوؤولية من حيث تقدمي التنازالت املتبادلة للو�ضول اإىل نقطة 
العدل  العمل الدميقراطي وتر�ضيخ مفاهيم  االأطراف، وال�ضروع الإكمال م�ضرية  تالقي جلميع 

وامل�ضاواة والرعاية بكافة اأوجهها..

وقد دعا ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقد�سة 
اجلمعة  �سالة  خطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ 
 9 يف  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  اأقيمت  التي  الثانية 
ربيع الثاين 1431هـ املوافق 2010/3/26م الكتل ال�سيا�سية 
تكون مب�ستوى  اأن  العراقي  ال�سعب  قبل  الثقة من  نالت  التي 
بعد  قائال،"  العراقي  ال�سعب  اياها  حملها  التي  امل�سوؤولية 
امل�ساركة الوا�سعة من قبل اأبناء ال�سعب العراقي يف النتخابات 
واأداء املواطنني للم�سوؤولية الوطنية من خالل م�ساركتهم هذه 
وحتملِّهم لكثري من الأو�ساع ال�سعبة واحلرجة التي مّر بها 
اأبناء ال�سعب خالل الفرتة املن�سرمة، وتقدميهم الكثري من 
الت�سحيات؛ فاإننا ندعو الكتل ال�سيا�سية التي نالت الثقة من 
تقّدر  واأن  امل�سوؤولية،  تكون مب�ستوى  اأن  العراقي  ال�سعب  قبل 
طبيعة الظروف احل�سا�سة التي مير بها ال�سعب العراقي ويتم 
ذلك من خالل تعاونها فيما بينها وتفاهمها مبا يكفل م�سلحة 

ال�سعب العراقي". 
اجناز  على  قادرة  قوية  حكومة  ت�سكيل  ان  واأ�ساف،" 
املهام التي ياأمل ويطمح اأبناء ال�سعب اجنازها من احلكومة 
اجلديدة، واملتمثلة بالإ�سراع بتقدمي اخلدمات، وتوفري الأمن 
وال�ستقرار وتطوير البلد، خا�سة يف جمالت ال�سحة والرتبية 
للفقراء  املعا�سي  امل�ستوى  ورفع  وال�سكن  والعمران  والتعليم 
العمل  فر�ص  وتوفري  والأيتام،  ال�سهداء  وعوائل  والأرامل 
للعاطلني، مع توفري فر�ص ال�ستثمار، مبا يكفل حتقيق التقدم 
الثغرات  باأن على احلكومة القادمة جتاوز  املن�سود"، موؤكدًا 
كما  ال�سابقة،  احلكومة  اأداء  يف  ح�سلت  التي  والإخفاقات 
ندعوها اإىل البتعاد عن التجاذبات والت�ساحنات فيما بينها، 

وتقدير حجم امل�سوؤولية الوطنية امللقاة على عاتقها". 
لو  القادمة فيما  الكربالئي،" ان خطورة املرحلة  واأكد 
ت�سكلت مثل هذه احلكومة القادرة على حتقيق اآمال ال�سعب 
يعترب  ال�سعب  لأن  ال�سابقة  املرحلة  ا�سد من  فاإنها  العراقي، 
الفر�سة القادمة املرحلة الأخرية لختبار الكتل ال�سيا�سية يف 

مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها من خالل 
براجمها النتخابية". 

ال�سيا�سية  الكتل  تدر�ص  اأن  ناأمل  حديثه،"  يف  وتابع 
الأخطاء التي ح�سلت منها يف ال�سابق وتدر�ص برحابة �سدر، 
وقبول، ومن دون اعتداد بالنف�ص وعناد، اأ�سباب ومنا�سئ هذه 
اجل  من  للحكومة  بالن�سبة  وكذلك  والإخفاقات،  الأخطاء 

ت�سحيح امل�سرية ونيل ثقة ال�سعب العراقي". 
م�سكلة  معاجلة  اهمية  اىل  الكربالئي  ال�سيخ  وتطرَق 
الفقر قائاًل،" ُعقدت يف جامعة كربالء ندوة ُعر�ست فيها 
درا�سة و�سعتها جلنة من امل�سوؤولني واملخت�سني حول �سيا�سات 
التخفيف من الفقر يف العراق". مو�سحًا" اإننا يف الوقت الذي 
ن�سكر هوؤلء الإخوة على جهدهم العلمي، ندعو جميع امل�سوؤولني، 
وموؤ�س�سات الدولة املعنية مبعاجلة الفقر، اإىل الهتمام مبثل 
هذه الدرا�سات، وتبّنيها بعد مناق�ستها، وتقييمها حني الأداء، 
)ومنها  خا�سة  جلان  بت�سكيل  املعنية،  الدولة  اأجهزة  وقيام 
جمل�ص النواب وجلنة مرتبطة بالأمانة العامة ملجل�ص الوزراء 
العراقية  للحكومة  الوزراء  برئي�ص  مبا�سرة  ارتباطها  ويكون 

القادمة(، مهمتها متابعة تنفيذ ما يتم التفاق عليه من بنود 
بالعتبار  تاأخذ  متكاملة  ا�سرتاتيجية  وو�سع  ال�سيا�سة،  هذه 
و�سع املعاجلات الجتماعية والقت�سادية والتعليمية والرتبوية 

وال�سحية  مل�سكلة الفقر يف العراق. 

ويف ختام خطبته دعا ال�سيخ الكربالئي جمل�ص النواب 
اإىل اإقرار قانون يت�سمن معاجلات هذه امل�سكلة الجتماعية 
بحيث يكون ملزمًا جلميع احلكومات القادمة اأن ُتطبقه، مع 
الع�سر  لل�سنوات  الدولة  ميزانية  تخ�سي�ص جزء خا�ص من 
القادمة حتى ميكن حتقيق املعاجلة التدريجية لهذه امل�سكلة 

التي تفاقمت يف ال�سنوات الأخرية. 
امل�شاريع ال�شتثمارية تتاأثر 

بتاأخر ت�شكيل احلكومة
من جانب اآخر ذكَر خمت�سون بالقت�ساد العراقي، ان 
بع�ص امل�ساريع ال�ستثمارية قد تتاأثر بتاأخر ت�سكيل احلكومة 
املقبلة، وخ�سو�سا النفطية منها، اما امل�ساريع التي تتعلق بعمل 

هيئة ال�ستثمار فلن تتاأثر كون عملها م�ستمر مع املحافظات.
تاأخر  اىل  الطعان  هالل  القت�سادي  اخلبري  وينظر 
ناحية  من  ال�ستثمار  على  واثره  العراقية  احلكومة  ت�سكيل 
“حاجة ال�ستثمار اىل بيئة م�ستقرة �سيا�سيا وامنيا وان تاأخر 
ت�سكيل احلكومة املقبلة، يربهن على عدم جاهزية ال�ستقرار 

ال�سيا�سي يف العراق وانه مل ي�سل اىل امل�ستوى املطلوب”.
عمليات  “اإعاقة  اىل  الطعان  بح�سب  يوؤدي  ما  وهو 
ال�ستثمار واحلال ي�سمل م�ساريع النفط وجولت الرتاخي�ص 
جميع  داعيا  م�ستقرتني”  وحكومة  دولة  اىل  بحاجة  لأنها 
الطراف امل�ساركة بالعملية ال�سيا�سية اىل “ت�سكيل احلكومة 
موقف  يف  امل�ستثمرين  ي�سع  تاأخريها  لن  �سريعة  ب�سورة 

النتظار اىل ما بعد ت�سكيلها”.
يف  القت�سادية  اللجنة  ع�سوة  ا�ستبعدت  جانبها  من 
الربملان عامرة البلداوي ان تتاأثر امل�ساريع ال�ستثمارية، وقالت 
ان تلك امل�ساريع “من اخت�سا�ص الهيئة الوطنية لال�ستثمار 
التي لها براجمها وعالقاتها ومن املحتمل ان ل تتاأثر بتاأخري 

ت�سكيل احلكومة اأو غري ذلك ”.
الناحية  ومن  “م�ستقلة  الهيئة  فاأن  البلداوي  وبح�سب 

متكاملة  ا�سرتاتيجية  و�سع  �سرورة   •
الجتماعية  املعاجلات  و�سع  بالعتبار  تاأخذ 
وال�سحية  والرتبوية  والتعليمية  والقت�سادية 

مل�سكلة الفقر يف العراق.
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العملية لها اآليات عمل خا�سة ل تتاأثر كثريا بعمليات انتقال 
ال�سلطة، خ�سو�سا اذا كانت هناك حكومة م�سوت عليها، كما 
وان التخ�سي�ص موجود واملوؤ�س�سات كذلك، والهيئة تدير عملها 

بالتعاون مع حكومات املحافظات”. بح�سب اأ�سوات العراق.
الهادي  عبد  بالربملان  والغاز  النفط  جلنة  ع�سو  اما 
احل�ساين فريى ان “القت�ساد العراقي وال�ستثمار قد يتاأثران 
بعملية تاأخري ت�سكيل احلكومة وذلك من خالل عدم امكانية 
اطالق مبالغ ال�ستثمار للم�ساريع الكربى املقدرة بـ 16 مليار 
للم�ساريع  اأطلقت  ان هناك مبالغ معينة  بالرغم من  دولر، 

اخلدمية مثل الكهرباء وغريها”.
واأو�سح احل�ساين ان “تاأثر امل�ساريع الكربى مرتبط بواقع 
جولت  عقود  اما  املقبلة”  للحكومة  املرتقبة  الإ�سرتاتيجية 
بال�سراكة  مرتبط  “فمو�سوع  بالنفط  املتعلقة  الرتاخي�ص 
املعقودة بني ال�سركات الجنبية والعراقية، وهو �ساأن ذو �سلة 

بقرارات الدولة ولي�ص احلكومة”.
اما امل�ساريع الزراعية التي تتولها وزارة الزراعة فاأو�سح 
خطة  “لديها  الوزارة  ان  نا�سر  ر�سيد  في�سل  م�ست�سارها 
اإ�سرتاتيجية مل�ساريع ل تتاأثر بتاأخر ت�سكيل احلكومة من عدمه، 
لن خطوات العمل واملوازنة لعام 2010 قد اأقرت”. م�سيفا 
�ستبقى م�ستمرة  املهمة  الزراعية  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  ان 

بح�سب اخلطط املو�سوعة لها”.
النتخابات جتربة فريدة 

و�سف مواطنون الذهاب اإىل �سناديق القرتاع 
بالـ”جتربة الفريدة” من نوعها التي “تتمناها اأغلب ال�سعوب 
باملنطقة”، يف حني راأى اآخرون اأن تاأثري و�سائل الإعالم كان 

حمدودا على اإرادتهم النتخابية وبني غالبية الأزواج منهم اأن 
اأ�سرهم �سوتت على هواهم.

وقال املواطن عبد اجلليل �سالح )39 �سنة( اإن التجربة 
ال�سرق  يف  لها  مثيل  “ل  العراق  يف  احلديثة  الدميقراطية 
الأو�سط”، م�سريا اإىل اأن �سعوب دول املنطقة كافة “يتمنون 

من  اإرادتهم  مبح�ص  يختاروا  كي  عراقية  هويتهم  تكون  اأن 
يحكمهم”.

على  اجلاثمني  حكامهم  زوال  “يتمنون  اأنهم  واأ�ساف 
�سدورهم منذ عقود واأن تتاح لهم حرية اختيار حكامهم من 

خالل �سناديق القرتاع” .
الإعالم  و�سائل  الدعائية عرب  و�سائل  تاأثري  اأن  واأو�سح 
الناخبني”، م�ستدركا  قناعة  التاأثري على  “حمدودا يف  كان 
“لكن الإعالم اأ�سهم يف حث املواطنني على امل�ساركة والإدلء 

باأ�سواتهم”. 
وو�سف اإح�سان طالب )45 �سنة( م�ساركته بالنتخابات 
بـ”احلدث املهم يف حياتي وحياة العراقيني كافة ل�سيما وهم 
يعي�سون جتربة جديدة مل يعتادوا عليها خالل حكم النظام 

ال�سابق”.
 وب�ساأن موا�سفات املر�سح الذي اختاره يوم القرتاع قال 
طالب اإن الختيار كان “ملن اأثق بقدرته على التغيري والبناء 
وقربه من املجتمع النجفي”، دون اأن يحدد هويته اأو الكيان 

الذي ينتمي اإليه.
وتابع طالب “طلبت من زوجتي اأن تختار املر�سح الذي 

اخرتته”، �سارحا اأن اأغلب الن�ساء “ل ميتلكن معرفة كافية 
ب�ساأن ما يجري على ال�ساحة ال�سيا�سية”، ح�سب راأيه.

واأ�سرته  م�ساركته  اإن  �سنة(   52( �سادق  جميل  وقال 
بالنتخابات تعد “واجبا وطنيا و�سرعيا يف اآن معا”.

توافقية اأم اأغلبية؟
وعرّبَ م�سوؤولون ومواطنون يف كركوك التي بقيت حمور 
عدم ا�ستقرار يف العالقة بني العرب والأكراد، عن تاأييدهم 
انه  اىل  م�سريين  التوافق  مبداأ  اأ�سا�ص  على  لت�سكيل حكومة 
الأن�سب للعراق يف املرحلة احلالية، فيما راأى اآخرون �سرورة 
ال�ستفادة من التجربة ال�سابقة وت�سكيل حكومة اغلبية بوجود 
وبالتايل تطور  معار�سة قوية مبا ي�سمن حما�سبة احلكومة 

البالد.
حمافظ كركوك عبد الرحمن م�سطفى عرّب عن تاأييده 
لت�سكيل حكومة �سراكة وطنية جتمع خمتلف العراقيني فيها 
وقال لوكالة ا�سوات العراق ان من “املهم م�ساركة اجلميع يف 
اإدارة احلكومة العراقية لأن اإدارة البالد ومعاجلة امل�سكالت 
الكتل  اأن ت�سل  ناأمل  لذلك  العراقيني جميعا،  هي م�سوؤولية 
الكل  م�ساركة  ي�سمن  بينها  اتفاق  اإىل  املختلفة  ال�سيا�سية 
اأبينا  اأم  وا�ساف“�سئنا  ال�سعبة”.  املرحلة  وخا�سة يف هذه 
على اجلميع التعاون وامل�ساهمة يف حل امل�ساكل، فدون ذلك لن 

تتقدم الأو�ساع”.
لكن رئي�ص جمل�ص ق�ساء احلويجة ح�سني علي �سالح، 
لل�سعب  الأف�سل  الأغلبية هي  “حكومة  باأن  عرب عن قناعته 
العراقي من احلكومة التوافقية التي دمرت البلد”، على حد 

تعبريه. بح�سب تقرير اأ�سوات العراق.
تعني فر�ص مبداأ  التوافقية  “ان احلكومة  وقال �سالح 
املحا�س�سة، وكل جهة �ستكون لها ح�سة معينة يف احلكومة 
وبالتايل فاإن رئي�ص الوزراء لن يقدر على حما�سبة احد كونه 
بناء  اهمية  اىل  لفتا  تلك”.  او  اجلهة  هذه  على  حم�سوب 
“حكومة اأغلبية تقابلها معار�سة قوية تراقب عمل احلكومة 

فهذا هو ال�سحيح”.
الأف�سل  �سكل احلكومة  ب�ساأن  الروؤى  التباين يف  وحالة 
لقيادة البالد يف املرحلة القادمة، توافقية ام اغلبية، انعك�ست 
يف ال�سارع الكركوكي اي�سا. فراأى حممود حممد احمد )47 
لأنها  للبالد،  الأف�سل  هي  التوافقية  “احلكومة  ان  عاما(  
وبالتايل  الآخرين  اآراء  و�ستوؤخذ  بال�سلطة  النفراد  �ستجنب 
البتعاد عن حكم فئة وت�سلطها على اأخرى”. م�سريا اىل ان 
“حكم الطرف الواحد لن يدوم كثريا، لكن بالتوافق �سوف 

يدوم احلكم اأكرث”.
فيما مل يجد ح�سن عبداهلل  خلف )52 عاما(  �سرورة 
ان  وقال  توافقي  ا�سا�ص  على  القادمة  احلكومة  لت�سكيل 
“ح�سول حالة التوافق �سعبة جدا فار�ساء الكل اأمر م�ستحيل، 
خا�سة اأن هناك كيانات وقوائم عديدة فائزة يف النتخابات 
وبن�سب متقاربة، فال ميكن التو�سل اإىل التوافق بني اجلميع”، 

م�سريا اإىل اأن “الأف�سل هو ت�سكيل حكومة اأغلبية”.
واختلف مع الراأي الأخري نوزاد حممد ) 38 عاما(  الذي 
قال ان “العراق مازال بحاجة للتوافق اإىل اأن ي�سل اىل بر 
القادمة  احلكومة  تكون  ان  نريد  “نحن  وا�ساف  الأمان”. 
توافقية، لأن العراق بلد متنوع القوميات والطوائف والأديان 
ويحتاج حلكومة ت�سم اجلميع لكي ل ت�سعر فئة معينة بالغنب 

او الإهمال”.
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اجلزء الثاين

ال�شيد اأف�شل ال�شامي 
نائب اأمني عام العتبة احل�شينية املقد�شة 

يف �شيافة �شبكة هجر الثقافية

وعلى  الثقافية  هجر  �شبكة  ا�شت�شافت 
�شماحة  �شفر  �شهر  من  كامل  اأ�شبوع  مدى 
العام  الأمني  نائب  ال�شامي  اأف�شل  ال�شيد 
للعتبة احل�شينية املقد�شة وم�شوؤول ق�شم 
العديد  طرح  مت  وقد  العتبة  يف  الإعالم 
من الأ�شئلة املختلفة يف تلك ال�شت�شافة 

وقد اأجاب عنها ال�شيد بالتف�شيل.
ال�شابقة  احللقة  مو�شوع  خ�ش�ص  وقد 
الأمور  وبع�ص  املبا�شر  البث  لق�شية 
احللقة  هذه  ويف  بها،  املتعلقة  الأخرى 
التي حملت يف  ال�شئلة  من  بع�شا  نتناول 
معرفة  اىل  وال�شعي  املو�شوعية  �شبغتها 
يف  املطهرة  العتبات  عمل  تفا�شيل  بع�ص 

كربالء املقد�شة خا�شة. 

يتيم �آل حممد
- ال�شوؤال الأول وهو يخ�ص ذخائر العتبة احل�شينية ال�شريفة وما وقع لها 
اأيام الطاغية الهالك، فهل تعر�شت لنهب اأو �شرقة يف زمنه ؟ واأين م�شري هذه 

الذخائر والتحف ؟ فهل مت ا�شرتجاعها ؟

وقد  النفي�سة  الهدايا  بع�ص  ي�سم  خا�ص  مكان  املقد�سة  العتبة  يف  يوجد 
ال�سابقة،  الأوقاف  وزارة  قبل  من  2000م،  عام  مرة  اآخر  جردها  مت 
عام 2007  ت�سكيل جلنة خا�سة جلردها  حالها حتى  على  مغلقة  وبقيت 
اأهمها  ومن  العتبة،  لدى  الآن موجودة  وهي  ت�سويرها قطعة قطعة،  ومت 
يف اعتقادي ال�سعرة املن�سوبة للنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وم�سحف 
من�سوب اإىل اأمري املوؤمنني الإمام علي عليه ال�سالم، ونتمنى من اهلل تعاىل 
اأن يعيننا على افتتاح متحف الإمام احل�سني عليه ال�سالم ليمكن لنا عر�ص 

بع�ص هذه الهدايا �سمن املعرو�سات.

درع امل�ساحلة الوطنية اىل المانة العامة 
للعتبة احل�سينية املقد�سة

جميع العاملني عراقيون ولكن العتبة ت�ستفيد 
من خربة اي جن�سية يف جمال اخت�سا�سها

عدد الزائرين الذين يدخلون مدينة 
كربالء املقد�سة �سنويا يزيد عن )35( 

مليونا
إعداد: حسني السالمي _ يحيى الفتالوي
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ال�شوؤال الثاين بخ�شو�ص جتديد البناء للمدينة، �شمعنا �شابقا يف بع�ص ال�شا�شات الف�شائية اأن هناك م�شروعا معدا لرتميم 
وجتديد احلرم احل�شيني والعبا�شي وما حولهما على الطريقة الإ�شالمية مع التو�شعة .. فهل ميكن اأن تخربونا عن هذا 

امل�شروع؟

ما هي امل�شروعات املزمع اإن�شاوؤها للعتبات املقد�شة؟؟وهل �شوف نرى العتبات املقد�شة يف م�شتوى احلرم املكي واملدين؟؟؟؟

هناك م�ساريع كثرية تقوم بها اإدارة العتبة لغر�ص تقدمي اخلدمات للزائرين منها قريبة من العتبة املقد�سة، ومنها على 
مداخل املدينة اأ�سوة مبدينة احلجاج واملدينة املنورة، ولكن بخدمات اأكرب، ومنها م�ستقباًل لتو�سعة العتبتني املقد�ستني من 

خالل �سراء املمتلكات القريبة من العتبات املقد�سة.

هل يوجد حوزة ن�شائية تابعة للعتبة احل�شينية واذا كانت الإجابة بنعم هل يحق لنا النت�شاب اإليها؟

توجد حوزة ن�سائية مرتبطة مبدر�سة الإمام احل�سني عليه ال�سالم، يديرها ال�سيخ اأحمد بن ال�سهيد ال�سيخ عبد الر�سا 
ال�سايف.

وي�سرتط احل�سور لالأخوات الدار�سات واأن ل يزيد عمرها عن )25(، واأن تكون خريجة متو�سطة، ونتمنى اأن ي�ستمر ن�ساط 
املدر�سة احلوزوية للن�ساء والرجال يف العتبة احل�سينية املقد�سة من اأجل رفد املجتمع باملبلغني واملبلغات.

لقد قامت وزارة البلديات العراقية ومن خالل بع�ص ال�سركات الهند�سية باإعداد ت�سميم اأ�سا�ص ملدينة كربالء املقد�سة، 
ويبني هذا الت�سميم اأن هناك تو�سعة للعتبتني املقد�ستني، ول ندري حتديدًا متى �سيتم تنفيذ مثل هذا امل�سروع، اإل 
اأن رئي�ص الوزراء العراقي خ�س�ص مبلغًا العام املا�سي لغر�ص البدء ب�سراء املباين املجاورة للعتبتني املقد�ستني وبداأنا 

اخلطوة الأوىل ب�سراء بع�ص هذه الأبنية. ولكم كل ال�سكر والتقدير

هل يتم تاأهيل خدمة احل�شني قبل اخلدمة؟

عن تاأهيل العاملني يف خدمة الإمام احل�سني عليه ال�سالم، فان اإدارة العتبة املقد�سة تقوم مبنح ال�سخ�ص املتقدم للتعيني 
مهلة زمنية قبل التعيني ت�ستغلها لل�سوؤال عنه وعن اأخالقه وتعامالته مع الآخرين وذلك عن طريق جلنة خا�سة تتحرى عنه 
يف منطقته ومكان عمله، فاإذا كان ال�سخ�ص ح�سن ال�سرية وال�سلوك فيتم قبوله وتعيينه وبعد التعيني يتم اإدخاله بدورات 
القراآن الكرمي ودورات فقهية واأخالقية يقدمها الأخوة يف ق�سم التوجيه الديني لغر�ص رفع م�ستوى العاملني، اأما الأخوات 

العامالت، فهناك دورات تقدمها بع�ص املدر�سات لرفع م�ستواهن الديني.

يتيم �آل حممد
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هناك بع�ص الأخبار �شمعناها اأو اطلعنا عليها من خالل النت ومن خالل العالم عن دور العتبة بامل�شاحلة الوطنية �لقلم �ملك�سور
وانها ا�شتلمت درع امل�شاحلة، وكيف انها قدمت الكثري من اجل ذلك، هل ممكن اأن تكلمونا عن هذا ال�شيء بايجاز هل 
هو توجيه من احلكومة ام املرجعية الدينية ام من ذاتكم وهل كانت تدعم الدولة هذا امل�شروع لن كنتم تاأجرون 
الفنادق وتقدمون الطعام للوفود و�شمعت بع�ص الحيان حتى اجرت ال�شيارات من اجل ان يخرج العراق من الفتنة 

الطائفية

ان التوجيهات املباركة وال�سديدة للمرجعية الدينية العليا يف النجف ال�سرف والتي تنظر اىل العراق والعراقيني جميعا 
بنظرة ابوية راف�سة اي لغة عنف اوحتري�ص داعية يف الوقت نف�سه اىل حتكيم العقل والقانون ولغة احلوار والت�سامح 
واملحبة وقطع الطريق امام اعداء البلد لفر�ص اجنداتهم اخلا�سة وحتقيق م�سالح �سيقة على ح�ساب م�سلحة العراق 
العليا هي التي دفعت ادارة العتبة احل�سينية املقد�سة اىل دعوة الكثري من ابناء الوطن مبحتلف اطيافهم ومذاهبهم 
وذلك لن اعداء اهل البيت عليهم ال�سالم واعداء العراق من التكفرييني والرهابيني حاولوا ادخال اخلوف والرعب 
اىل قلوب النا�ص وزرع حالة عدم الثقة وال�سغينة يف قلوبهم على اخوانهم يف الوطن من اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم 
وكانو يخربونهم بان من يدير العتبات املقد�سة لي�سوا بعراقيني وانكم حينما تدخلون اىل هذه املدن �ستقتلون لذلك ومن 
خالل �سعينا احلثيث لدعوتهم لزيارة كربالء املقد�سة �ساهدوا بام اعينهم ان كل دعايات الرهابيني كذب وافرتاء وان 
اخوانهم يف هذه املدينة املقد�سة قد رحبوا بهم وا�ستقبلوهم وتعاملوا معهم باخالق املوؤمنني التي تعلموها من ائمتهم 
عليهم ال�سالم يف اكرام ال�سيف وح�سن ال�سيافة و�سعر هوؤلء الخوة وكما �سرحوا انهم و�سط اخوانهم بل اهليهيم 

وع�سائرهم وان حماولت غ�سل الدمغة لعزلهم عن اخوانهم يف الو�سط واجلنوب باءت بالف�سل .
وعن �سوؤالك عن الدرع اجيبك بنعم حيث قدمت رئا�سة الوزراء العراقية درع امل�ساحلة الوطنية اىل المانة العامة 
للعتبة احل�سينية القد�سة على جهودها املتميزة يف ا�ستقبال الع�سائر وابناء املحافظات ال�سمالية والو�سطى والغربية 
واعادة ج�سور الثقة بني ابناء ال�سعب الواحد واف�سال خمططات التكفرييني والبعثيني الرامية لزرع الكراهية والبغ�ساء 

بني العراقيني .
ثانيا بالن�شبة للدعوات التي تقدم للدوائر واجلامعات واملدار�ص لالطالع على اعمال العتبة هل تخت�ص بكربالء ام 
ت�شمل بقية املحافظات، وملاذ ل تقوم العتبة بان�شاء حمامات خارج كربالء ليغت�شل الزائر قبل دخوله كربالء لن من 

م�شتحبات زيارة احل�شني ع الغ�شل 

ان الدعوات التي توجهها العتبة احل�سينية املقد�سة فهي مفتوحة للجميع وان الطلبات التي تقدم من جميع املدن يتم 
تلبيتها وبالتن�سيق مع ق�سم العالقات العامة يف العتبة احل�سينية املقد�سة .

اما مو�سوع احلمامات فهناك من�سات �سحية متنقلة وثابتة حتاول ان تلبي بع�ص احتياجات الزائرين ونحن م�ستمرون 
بتو�سعتها .

�لقلم �ملك�سور
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يرى بع�ص الزوار اخوة ايرانني يعملون بالعتبة كريافة ال�شجاد او غريها فهل بالعتبة موظفون ايرانيون 

لقد ذكرت �سابقا ان جميع العاملني هم من العراقيني ولكن العتبة ت�ستفيد من خربة اي جن�سية يف جمال اخت�سا�سها فمثال 
الهنود يف ترميم الأ�سرحة املقد�سة واعادة تذهيب املئذنتني واليرانيني يف جمال ريافة ال�سجاد واك�ساء اجلدران باملرمر 
والكويتيني يف جمال بناء م�سقف يف منطقة مابني احلرمني و�سركات اجنبية يف جمال خدمة �سبكة املعلومات والت�سالت 
والف�سائية واعتقد من املفيد لالن�سان ان ي�ستفيد من جميع له خربة كما يفعل اخوتنا يف كل العامل وخا�سة يف بلدان اخلليج 

العربي .

ماهو �شندوق بركة اجلمعة

 ان �سندوق بركة اجلمعة هو م�سروع طرحه �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف دام عزه يف احدى خطب �سالة اجلمعة يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة طالب فيه املوؤمنني ممن يتمكن بتقدمي ولو جزء قليل من املال جلمعه لتزويج ال�سباب العزاب غري 
مي�سوري احلال وفعال مت �سناعة �سناديق لهذا الغر�ص يتم ن�سرها يف عموم ال�سحن يجمع بعدها الموال ل�سراء املواد 
ال�سرورية التي يحتاجها ال�ساب املتقدم للزواج وفق ا�ساليب وطرق خا�سة ولقد مت حلد هذا الوقت تزويج اكرث من )500( 

�ساب .

ما تقدم العتبة للزائر الذي يفقد اأمواله هل ممكن تعطون اح�شائية بالرقام عن العتبة كعدد الوفود والزوار وقيمة 
امل�شاريع وكم يكلف اطعام الزوار بامل�شيف يف اليام العادية ويف �شهر رم�شان واملنا�شبات املليونية

يف اح�سائية اطلقها رئي�ص اللجنة القت�سادية يف جمل�ص حمافظة كربالء املقد�سة عن عدد الزائرين الذين يدخلون مدينة 
كربالء املقد�سة �سنويا يزيد عن )35( مليونا هذا الرقم بحد ذاته يحتاج اىل خدمات كبرية ونحن نحاول ان نقدم ما 

ن�ستطيعه للزائرين ب�سكل يخفف عليهم عناء ال�سفر وي�ساعدهم على اداء الزيارة بي�سر واطمئنان .

�ص / كيف يتم جمع الأموال من ال�شباك املقد�ص وما هي موارد �شرفها:

يتم جمع الموال من ال�سباك املقد�ص وفق اللية واخلطوات التالية :
1- ي�سدر امر من المني  العام للعتبة احل�سينية املقد�سة بت�سكيل جلنة برئا�سته وع�سوية اع�ساء جمل�ص الدارة وروؤ�ساء 

الق�سام للعتبة .
2- يتم دعوة بع�ص امل�سوؤولني احلكوميني ) املحافظ او من ينوب عنه ( ، رئي�ص جمل�ص املحافظة او من ينوب عنه ، مدير 
ال�سرطة او من ينوب عنه ، ممثل عن احدى احلوزات الدينية يف كربالء ، مدير اوقاف كربالء املقد�سة ، رئا�سة املحكمة ، 

�لقلم �ملك�سور
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ء  جلز ا

بع�ص الوجوه الجتماعية كاملخاتري ، بع�ص ال�سخ�سيات وال�سيوف الذين يح�سرون للعتبة واذكر بع�ص ممن ت�سرف باحل�سور 
) ال�سيد �سالح احليدري وال�سيد هادي املدر�سي وال�سيخ عبد احلميد املهاجر وال�سيد جا�سم الطويرجاوي وال�سيد ن�سرات 
ق�ساق�ص وال�سيخ جعفر البراهيمي وال�سيخ جالل الدين ال�سغري وال�سيد رئي�ص الوزراء نوري املالكي وال�سيد نائب رئي�ص 

اجلمهورية عادل عبد املهدي واخرين ل ي�سع املجال لذكرهم جميعًا ( .
3- تتهياأ جمموعة خا�سة من الخوة الذي يكّلفون بهذه اخلدمة على ان يرتدوا مالب�ص خا�سة لهذا الغر�ص .

4- بعد اخالء احلرم املطهر من الزائرين تبداأ املرا�سيم اخلا�سة بذلك .
5- بعد جلو�ص اجلميع امام القرب ال�سريف تبداأ املرا�سيم بقراءة القران الكرمي ثم زيارة المام احل�سني ) عليه ال�سالم( 
يعقبها قراءة جمل�ص ح�سيني خا�ص باملنا�سبة ثم يتوجه اجلميع لفتح باب �سريح المام احل�سني ) عليه ال�سالم( وباقي 

ال�سرحة ) �سريح ال�سهداء و�سريح ال�سهيد حبيب بن مظاهر ال�سدي و�سريح ال�سيد ابراهيم املجاب(.
6- يتم دخول بع�ص الخوة من اع�ساء جلنة فتح ال�سريح املقد�ص امام جميع احلا�سرين جلمع الموال يف اكيا�ص خا�سة ثم 

ايداعها يف غرفة خا�سة داخل احلرم املطهر ذات ثالثة مفاتيح تكون موجودة عند ثالثة ا�سخا�ص.
7- يحدد يوم لعملية فرز وعد املبالغ والهدايا التي مت جمعها لال�سرحة املقد�سة وي�سارك اكرث من خم�سني �سخ�سًا منتخبني 

ومبالب�ص خا�سة لتاأدية هذه اخلدمة وبا�سراف وم�ساركة جمل�ص ادارة العتبة املقد�سة وروؤ�ساء الق�سام .
8- يكتب حم�سر خا�ص بكل فتحة �سباك يدون فيه كل التفا�سيل اخلا�سة بذلك .

9- تودع الموال العراقية يف ح�ساب خا�ص يف امل�سرف باإ�سم العتبة احل�سينية واحل�ساب هو ) م�سرف الر�سيد فرع كربالء 
/ 21 رقم احل�ساب 30210 ( .

10- اأما الأموال غري عراقية فيتم ت�سكيل جلنة خا�سة لغر�ص حتويلها اىل العملة العراقية لت�ساف اىل نف�ص احل�ساب املذكور 
اعاله.

11- اما القطع الذهبية والف�سية فيتم الحتفاظ بها لغر�ص ال�ستفادة منها يف العتبة فمثاًل اعادة اك�ساء املئذنتني من ذلك 
فقد ا�ستخدم بحدود 100 كغم من الذهب ال�سايف .

12- يتم ت�سجيل جميع اخلطوات حلركة هذه الموال خطوة بخطوة يف �سجالت خا�سة لغر�ص توثيقها واعادة مطابقتها يف 
نهاية كل عام مع املوجودات لغر�ص امل�سادقة عليها.

ملاذا ل ي�شرف من اموال العتبة باعمار كربالء املقد�شة وتزويج ال�شباب وم�شاعدة النا�ص بالعمليات اجلراحية التي �لقلم �ملك�سور
يجرونها

 ان الموال املذكورة ت�سرف وفق موارد ال�سرف املحددة يف الر�سائل العملية ملراجعنا العظام وميكن مراجعتها ملعرفة 
ذلك وهناك �سندوق خا�ص لتزويج ال�سباب يف العتبة املقد�سة مت من خالله م�ساعدة الكثري من ال�سباب الفقراء وتزويجهم 
، اأما العمليات اجلراحية فيتم دعمها من خالل مكتب �سماحة اية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين ) دام ظله 

الوارف ( ح�سب حالتها واهميتها.
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هل هناك ا�شدارات للعتبة باللغات غري العربية كا�شدار مقروء او ويب او م�شموع
توجد عدة ا�سدارات يف العتبة احل�سينية املقد�سة منها ما يخ�ص الزائرين ) دليل الزائر( ويحوي على الر�سادات التي يحتاجها 
الزائر وهو باأربع لغات ) انكليزي ، اوردو ، فار�سي ، عربي( وهناك جملة جديدة باللغة النكليزية حتمل ا�سم ) النه�سة 
احل�سينية ( وميكن ت�سفحها على املوقع اخلا�ص بالعتبة احل�سينية املقد�سة ) www.imamhussain.org( ا�سافة 
اىل الزيارات املخ�سو�سة باللغتني الفرن�سية والنكليزية ، كما �سيتم ان�ساء موقع باللغة النكليزية خا�ص بالمام احل�سني ) 

عليه ال�سالم( �سيتم رفعه على الويب �سايت قبل نهاية �سفر لهذا العام .

اأخي ال�شامي ، بني الفينة و الأخرى يطل علينا زائر و بيده راية ين�شبها حلرم الإمام احل�شني اأو اأبي الف�شل العبا�ص عليهما 
ال�شالم .. تارة يقولون باإن احلرم يبدل رايات القباب كل �شهر هجري و ين�شبونها للقباب و تارة يقولون باإنها من داخل احلرم 

املطهر ... و تارة يقول اأحدهم باإنه دفع مبلغًا و تارة يقول اأهدوه خدام احلرمني !
بيت الق�شيد هو : هل اإدارة العتبات ت�شمح بتوزيع الرايات ؟! ، اأم اأن العملية ت�شوبها الوا�شطات !؟

و هل هذه الرايات املتداوله كانت يف يوم من الأيام مرفوعة على القباب الطاهرة .. اأم معلقة داخل ال�شحن ال�شريف ؟! و ملاذا 
ن�شمع باإن الربكات تباع ؟! األي�ص حري بخدام احل�شرات الزاكية اأن يقدموها لطاّلب احلوائج بال جزاء و �شكور !؟ اأ�شئلة كانت 

جتول يف خاطري و نريد منكم اإجابة وافية ...

اخي يو�سف ان الراية املرفوعة على قبة المام احل�سني عليه ال�سالم ل ميكن ان تباع او تهدى ال يف حالت خا�سة جدا اما 
مات�سمعونه عن ح�سول البع�ص على راية المام احل�سني او اخيه ابي الف�سل العبا�ص عليهما ال�سالم فبالتاكيد هي لي�ست الراية 
التي ترفع على �سارية القبة املقد�سة امنا رايات رمزية بقيا�سات ا�سغر يتم و�سعها على القبة الداخلية لعدة ايام ليتم اهداوؤها 
اىل بع�ص املوؤمنني، او يقوم ال�سخ�ص بعمل راية م�سابهة للراية احلقيقية ويطلب و�سعها على القبة الداخلية للتربك ونحن نقوم 
بو�سعها تلبية لطلبه ونعيدها اليه بعد عدة ايام بدون مقابل ونحن م�ستعدون اليوم وغدا القيام بذلك خدمة ملحبي اهل البيت 

عليهم ال�سالم .
وب�سبب كرثة الطلبات على الخوة يف اق�سام الهدايا والنذور يف العتبتني املقد�ستني من قبل الزائرين للح�سول على مثل تلك 
الراية ولخبارهم الخوة يف الق�سم املذكور بانهم لي�ستطيعون ال�سراء فقد اخربوين بانهم ي�سطرون ل�سراء تلك الراية نيابة 

عنهم وو�سعها يف القبة الداخلية واعادتها اليهم

هل هناك نية من امل�شوؤولني يف احلرمني لإن�شاء اإذاعة دينية اإقليمية تذاع من احلرم اإىل جميع دول منطقة اخلليج كاإذاعة 
اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية الناطقة باللغة العربية اأو اإذاعة الأمل التي تذاع من الب�شرة وت�شل نوعا ً ما اإىل الكويت يف 

حالة مالئمة املناخ ؟
اخي العزيز د�ستغيب ن�سكرك على هذه امل�ساعر الطيبة ودعاوؤكم ال�سادق واود ان اخرب من خاللكم ومن خالل هذه ال�سبكة 
املباركة جميع حمبي �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم يف العامل ان مهمة ادارة العتبات املقد�سة بعد �سقوط النظام كانت �سعبة 
وع�سرية وخ�سو�سا وان الرهاب العاملي قد اعترب �سحن المام احل�سني عليه ال�سالم وقبته ال�ساخمة الهدف الول لهم خاب 
�سعيهم وظنهم وقد برزت بعد �سقوط النظام تيارات خمتلفة وتوجهات �سيا�سية متعددة وا�سماء مل تكن معروفة برزت هي 

الخرى، لذلك حددت الهداف الرئي�سية للعمل يف هذه العتبات منذ اليوم الول واهمها 
1- احلفاظ على قد�سية هذه العتبات واملناطق املحيطة بها والتعامل بحزم مع من يحاول امل�سا�ص بذلك .

يو�سف �لزهر�ء

د�ستغيب

�لقلم �ملك�سور
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التدخل يف  داخلية  او  ال�سماح لي جهة خارجية  وعدم  قراراتها  وحرية  املقد�سة  العتبات  ا�ستقاللية  على  2- احلفاظ 
�سوؤونها 

3- احلفاظ على ا�ستقرار هذه املنطقة املقد�سة امنيا ومنع حدوث اي خروقات او حماولت للبع�ص والتي يريدون منها ان 
تكون و�سائل للح�سول على مكا�سب او اثبات وجود �سمن ال�سراع املحتدم بني الطراف ال�سيا�سية املختلفة .

4- العمل على جعل العتبات املقد�سة مركز ا�سعاع فكري وثقايف وحمطة مهمة جلمع كلمة اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم 
ون�سر ثقافة الت�سامح واحلوار البناء وخ�سو�سا بني ابناء العراق .

5- العمل بجد واخال�ص للنهو�ص بامل�ساريع العمرانية والثقافية املهمة لتعوي�ص تلك الفرتة املظلمة والتي عانت فيها عتباتنا 
املقد�سة من التهمي�ص والهمال املتعمدين من قبل النظمة الظاملة .

6- ال�سعي احلثيث جلعل جميع اخلدمات التي تقدم للزائرين الكرام جمانا وبال مقابل وعدم ال�سماح لي منت�سب با�ستغالل 
عمله لغرا�ص خا�سة وحما�سبة من يعمل خالف ذلك .

7- التعامل مع اجلميع باعتبارهم زوارا ل�سيد ال�سهداء عليه ال�سالم وان�ساره يوم كربالء والت�سرف بخدمتهم .
ومن خالل ماتقدم كان على الخوة الذين ت�سدوا حلمل هذه امل�سوؤولية ملوا�سلة الليل بالنهار يف بداية المر لنهم يدركون 
جيدا ان اي حادث �سيء ل�سمح اهلل يحدث يف حرم المام احل�سني عليه ال�سالم �سيرتك تداعيات كثرية على الو�سع 
العراقي برمته بل على و�سع اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم يف املنطقة والعامل ولعل ماحدث يف �سامراء املقد�سة بعد ذلك 
�ساهدا على مانقول حيث �سعى الرهابيون من خالل جرميتهم اىل جر العراق اىل حرب طائفية لتبقي ولتذر لول رعاية 

اهلل ونظر المام املهدي عجل اهلل عاىل فرجه ال�سريف فكيف اذا حدث مثل ذلك يف حرم المام احل�سني عليه ال�سالم
ل�سمح اهلل ونقول جلميع اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم يف كل العامل ناموا قريرة عيونكم فان اخوانكم يف كربالء املقد�سة 
قد عاهدوا اهلل تعاىل ور�سوله والئمة الطهار عليهم اف�سل ال�سلواة وال�سالم بان تكون ارواحهم ودماوؤهم رخي�سة يف 

�سبيل احلفاظ على عتباتنا املقد�سة 
اما اجلواب على �سوؤالكم

ان للعتبة احل�سينية املقد�سة اذاعة تا�س�ست اأقبل اكرث من اربع �سنوات وميكن ال�ستماع اليها من خالل الدخول اىل موقع 
العتبة احل�سينية املقد�سة.

وكذلك توجد اذاعة يف العتبة العبا�سية املقد�سة ميكن ال�ستماع اليها عن طريق الدخول اىل موقع الكفيل اللكرتوين .
www.alkafeel.net

ملاذا ل تكون �شالة جماعة واحده بال�شحن جلميع املوؤمنني 

نحن نحرتم وجهة نظرك ولكنني اأت�سور اأن تعدد �سلوات اجلماعة يف العتبات املقد�سة لي�ص بجديد وخ�سو�سًا اإذا عرفنا 
ان اأبواب العتبات املقد�سة تبقى مفتوحة للزائرين والزائرات، ومعظمهم ل ي�ستطيع امل�ساركة يف �سالة اجلماعة اأو لعله 
مرتبطة مبوعد يقت�سي منه الأ�سراع بالزيارة واخلروج مما يعّجل خروجه وجود ممرات للحركة، وهذا مما ي�سبب وجود 

فوا�سل ولعدم كفاية اجلماعة الواحدة باأعداد امل�سلني تعدد هذه ال�سلوات ول اظنها م�سكلة كبرية.

د�ستغيب

د�ستغيب
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جهاز املوبايل
بني الديكور وال�سرورة و�سوء ال�ستخدام

جهاز املوبايل
بني الديكور وال�سرورة و�سوء ال�ستخدام

جهاز املوبايل
بني الديكور وال�سرورة و�سوء ال�ستخدام

م�سادرا  كــان  ــذي  ال البائد  احلكم  زوال  بعد 
لكافة حريات املواطن العراقي وب�سبب النفتاح على 
العامل الذي يعي�سه العراق حاليا، دخل املوبايل اإىل 
العراق واأ�سبح من امل�ستحيل على اأحدنا اأن ل يقتني 

بني  للتوا�سل  و�سيلة  يعترب  الــذي  اجلهاز  هــذا 
خا�سة  اأحوالهم  على  والطمئنان  النا�ص 
والو�سع الأمني املتقلب يف البلد، وق�ساء 
اغلب الأمــور من جتارة واأعمال يف هذا 

اجلهاز.
 كل هذه الفوائد وغريها مت ركنها 
من قبل البع�ص وحتول املوبايل عندهم 
اإىل هواية تدفعه اإىل اقتناء اأكرث من نوع 
اأو موديل اأو تبديله بني اأ�سبوع واآخر وهو 
يعرف اإن �سعره عند البيع يكون ن�سف 
قيمة �سعر �سرائه، بالإ�سافة اإىل التبذير 

الناجم عن �سوء ا�ستخدامه.
على  الكبري  والإقــبــال  التدفق  ولهذا 

وتكاثر  ــل  ــاي ــوب امل جــهــاز  �ــســراء 
بيعه  حمالت  وتعدد  نوعياته 
حتى ل تكاد منطقة تخلو من 

اإك�س�سواراته  وبيع  لبيعه  حمل 
وكارتات التعبئة.

بع�ص  يف  جولة  احل�سينية(  للـ)الرو�سة  وكــان 
�سرائه،  على  املواطنني  اإقبال  مدى  ملعرفة  املحالت 
حمل  �ساحب  باقر  الأخ  مع  الأوىل  وقفتنا  فكانت 

)فــودافــون( 
دخول  عند  قــال:  للموبايالت 

كان  العراق  اإىل  املوبايل  جهاز 
الإقبال على �سرائه ب�سورة كبرية 

الن  ولغاية  الثمن،  غــايل  انــه  مع 
يقبل النا�ص على �سراء هذا اجلهاز 

اجلديد  ال�سنع  مواكبة  بــاب  من 
املتطور.

اأجهزة  هناك  باقر:  واأ�ساف 
م�ستعملة ملدة �سهر اأو اقل ا�سرتيها 
اأرباع  ثالثة  اأو  بن�سف  املواطن  من 
اجلهاز  نظافة  ح�سب  ال�سعر  ويحدد  �سعرها، 
وهناك مواطنون يبدلون جهاز املوبايل بني فرتة 

واأخرى.
يــعــمــل يف �سيانة  ــــذي  ال عــلــي  ــدر  اأمــــا حــي
املوبايالت  ــواع  اأن اغلب  اأ�سلح  فقال:  املوبايالت 

لي�ص  كونه  يعطل  ما  كثريا  ال�سنغافوري  ولكن 

يكون  ت�سليحه  وحتى  العالية  باملتانة 
نــادرة  غــيــاره  قطع  لن  الثمن  غــايل 
في�سطر  الأحيان،  اأغلب  يف  الوجود 
جهاز  و�ــســراء  رميه  اإىل  املــواطــن 

جديد.
عبد  ح�سن  املواطن  واأ�ــســار 
الأمري اإىل اإن دخول املوبايل اإىل 
العراق زاد من م�ساريف املواطن 
العراقي حيث اأ�ساف اإىل قائمة 
م�سروفاته ال�سهرية �سعر كارتي 
تعبئة ر�سيد اأو اأكرث بالإ�سافة اإىل 
اخل�سارة التي يجنيها من تبديله 

بني فرتة واأخرى.
مـــن جــانــبــه عــلــل الإعـــالمـــي 
�سفاء ال�سعدي �سبب امتالكه اأكرث 
اأكرث  اقتناء  م�ساألة  باأن  جهاز،  من 
من هاتف �سببها كرثة الأعمال التي 
من املمكن اأن يديرها �سخ�ص واحد، 
والأمــر الآخــر واملالحظ خالل هذه 
الفرتة انه بداأ ال�ساب يهتم مبظهره 
مكمالت  اإحـــــدى  واإن  اخلـــارجـــي 
من  اأكـــرث  امتالكه  هــي  املظهر  هــذا 
هاتف، فنجد اأن اأكرث ال�سباب يبدلون 

اأجهزتهم بني فرتة واأخرى.

27 الرو�شة احل�شينية جمادي الأول  1431 هـ



ف العنف الأ�سري بكونه ظاهرة را�سخة يف  يتَّ�سِ
اأغلب املجتمعات وباخل�سو�ص املجتمعات العربية 
التي يكون فيها باأ�سكال متعددة، ولعل اأ�سد واأكرث 
ي�سبب  الذي  النف�سي  العنف  هو  انت�سارًا  اأ�سكاله 
حالة من الكتئاب ال�سديد لل�سخ�ص املعنَّف خا�سة 

مع الظروف املعي�سية ال�سعبة.
وُيق�سد بالعنف الأ�سري، عنف الآباء والأمهات 

اأو الأبناء فيما بينهم،  اأبنائهم،  فيما بينهم و�سد 
عديدة  اأ�سرارًا  يرتك  ومعنوي  بدين  عنف  وهو 

توؤثر فيهم م�ستقباًل حيث ت�سري الدرا�سات النف�سية 
من  بينهما  يحدث  وما  الوالدين  خالفات  ان  اإىل 
احلياة  يف  �سلبا  توؤثر  قد  وم�ساجرات  م�ساحنات 
الزوجية لأبنائهما عند الكرب، لأن انتقال ال�سراع 
الأبناء  يتعّلم  ل  عندما  ينتج  اآخر  اإىل  جيل  من 
م�ساهدتهم  ب�سبب  والتفاهم  التوا�سل  �سلوكيات 
ومراقبتهم للخالفات بني والديهم وكيف يتعاملون 

ب�سكل �سلبي بع�سهم مع بع�ص. 
الناجح  املجتمع  لتكوين  اأ�سا�ص  والأ�سرة جزء 
ويجب بناء هذا الأ�سا�ص بطريقة الرتبية ال�سليمة 
ما  �سخ�ص  كل  فيعرف  املجتمعية  الثقافة  وتو�سيع 
فمن  العنف،  لنبذ  ال�سعي  من  ولبد  عليه،  وما  له 
البيت يبداأ النتماء ومن ثم ي�سبح �سلوك الأبناء يف 

اخلارج مراآة ملا هو داخل بيوتهم. 
ولأجل ا�ستقراء النطباعات الجتماعية حول 
الذي  ال�ستبيان  هذا  كان  الأ�سري  العنف  م�ساألة 

اأجرته جملة )الرو�سة احل�سينية(.

العنف يف الرتبية
ال�ستبيان  طرحه  الذي  الول  ال�سوؤال  عن 
العنف وا�ستخدامه  الآباء اىل  واملتعلِّق مَبيل بع�ص 
كطريقة للرتبية والتوجيه داخل املنزل، اأجاَب قرابة 
الن�سف باأن ذلك غري �سحيح وبلغت ن�سبتهم %54، 

فيما قال 41% ان ذلك �سحيح يف بع�ص الأحيان، 

العنف الأُ�شري وتاأثرياته يف املجتمع
ا�ستبيان حول موؤ�سرات الوعي والدراك الرتبوي لدى اأولياء الأمور

• �سباح جا�سم-ح�سني ال�سالمي

اأ�سلوب  اىل انهم يف�سلون   %67 اأ�سار   •
راأى  الرتبية، يف حني  الرتغيب والرتهيب يف 
32% ان ا�سلوب الت�سامح والعفو عند الإ�ساءة 

هو الأمثل.

داخل  العنف  ا�ستخدام  ان   %54 قال   •
ذلك  ان   %41 اأ�سار  فيما  �سحيح،  غري  املنزل 
َ 5% فقط انهم يعتقدون اأن  �سحيح اأحياناً، وبنينّ

العنف يف الرتبية �سحيح. 
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الرتبية  يف  العنف  باأن  يعتقدون  َمن  ن�سبة  وكانت 
�سحيح قليلة جدًا بلغت 5% فقط. ومن هذه النتائج 
ُيالحظ ان اأغلبية العوائل العراقية ل تعتمد العنف 
يف تربية الطفال مما يعد موؤ�سرًا على ان املجتمع 

عمومًا يتمتع بالوعي والدراك املنا�سب.

ال�شلوك الرتبوي املثايل
املجتمع  يراه  الذي  الرتبوي  ال�سلوك  عن  اأما 
مت  الذين  اأغلبية  قال  فقد  الطفال  لرتبية  مثاليًا 
)الرتغيب  اأ�سلوب  يف�سلون  انهم  ا�ستطالعهم 
والرتهيب( وبلغت ن�سبتهم 67%، يف حني راأى %32 
عند  والعفو  )الت�سامح  ا�سلوب  ان  امل�ستطَلعني  من 
الإ�ساءة( هو الأمثل يف الرتبية، بينما قال 1% فقط 

ان )احلزم والرتهيب( هو الأ�سلوب الأ�سح. 
موؤ�سرات  تقدم  ن�ستنتج  الفقرة  هذه  ومن 
العراقي حيث  املجتمع  �سلوك  على �سحة  وا�سحة 
لغة  عن  البتعاد  على  الواردة  الآراء  اغلبية  اأكدت 

العنف والرتهيب يف تربية الأطفال.

التعامل الزوجي
العوائل  اأرباب  مبعاملة  يتعلق  �سوؤال  وعن 
لزوجاتهم، وهل ي�ستعملون العنف وال�سرب يف تلك 
انهم  ا�ستطالعهم  مت  الذين  ن�سف  قال  املعاملة، 
 ،%54 ن�سبتهم  وبلغت  اأبدًا  زوجاتهم  ي�سربون  ل 
يف حني اأفاد 42% انهم احيانًا يفعلون ذلك، بينما 
ن�سبة 4% ي�سربون زوجاتهم لأي  اأظهر ال�ستبيان 
�سبب يدعو لذلك براأيهم. وعلى الرغم من النتائج 
�سرب  �سلوك  من  الن�سبة  هذه  اأن  اإل  عة  امل�سجِّ

اأهل  يتّدين مبذهب  ا�سالمي  الزوجات يف جمتمع 
ان  ان تزول من حيث  ال�سالم يجب  البيت عليهم 
الإ�سالم وتعاليم الأئمة ال�سمحاء منعت من �سرب 

الزوجة اإل يف حالت نادرة وخا�سة جدًا.

املراأة وتربية البناء
وفيما يتعلق باملراأة وكيفية تعاملها مع الولد، 
وهل ان الرجل يوؤيد �سرب املراأة لأولدها الذكور، 
يرف�سون  اأنهم  ا�ستبيانهم  مت  الذين  ن�سف  قال 
�سرب املراأة لأولدها، فيما اأفاد قرابة الثلث اأنهم 
يوؤيدون ذلك وبلغت ن�سبتهم 31%، وامتنع 19% عن 

الإجابة.

نتائج العنف الأ�شري
على  املرتتبة  النتائج  عن  ال�ستبيان  وعند 
اأقرَّ 46% بـ  ممار�سة الرجل للعنف داخل الأ�سرة، 
�سلبية النتائج املرتتبة على ممار�سة العنف داخل 
تلك  بتعادلية   %44 قال  حني  يف  الأ�سرة،  نطاق 
النتائج بني ال�سلب والإيجاب ، واأ�سار 10% فقط اىل 

ان نتائج ا�ستعمال العنف داخل املنزل ايجابية.
اأما عن حالت الغ�سب وما يرافقه من عقوبات 
يقوم بها الأب جتاه اأولده يف بع�ص حالت امل�ساك�سة 
التي حتدث بينهم، فقد بنّيَ اأغلبية امل�ستطَلعني انهم 
عادة ما يحّلون الإ�سكالت التي حتدث بني اأبنائهم 
َمن قال ذلك 89%، يف  ن�سبة  وبلغت  )دون عنف( 
حني اأ�سار 6% اىل انهم ي�ستخدمون العنف فور وقوع 
امل�سكلة، وبنّيَ 4% انهم ل يتدخلون يف مثل هذا الأمر 

بل يرتكونه  لأبنائهم.

العنف يف املدر�شة 
مبمار�سة  يتعلق  الأهمية  بالغ  اآخر  جانب  ويف 
العنف من ِقبل بع�ص املعلمني جتاه تالميذهم قالت 
الأغلبية ال�ساحقة انهم �سد ا�ستخدام الع�سا متامًا 
من ِقبل املعلم وبلغت ن�سبتهم 84%، على اعتبار ان 

املعّلم مرّبي اأوًل ومن ثم فهو مطاَلب باإبداء اأ�ساليب 
ال�ساحلة،  الرتبية  مقومات  مع  الناجعة  التعليم 

وترَك 16% ال�سوؤال دون اإجابة. 

متابعة علوم الرتبية
وُخ�س�ص ال�سوؤال الخري لال�ستبيان عن مدى 
متابعة الأهل للم�ستجدات املتعلقة بق�سايا الرتبية 
مل  انهم   %42 فقاَل  والإر�ساد،  واملتابعة  والتعليم 
بنّيَ  �سنني، يف حني  منذ  الرتبية  كتابًا عن  يقراأوا 
54% انهم مل يقراأوا كتابًا حول الرتبية اأبدًا، ومبقابل 
ذلك قال 4% فقط انهم يقراأون هذه النوعية من 
الكتب دائمًا. وبالنظر للخلفية املعروفة عن م�ستوى 
ان  جند  عمومًا  العربي  للمجتمع  املتدين  القراءة 
النتائج هنا خمّيبة لالآمال وت�سري اىل غياب الوعي 
ال�سروري باأ�ساليب وطرق الرتبية العلمية احلديثة.   

عن  كتاباً  يقراأوا  مل  انهم   %42 قاَل   •
َ 54% انهم مل  الرتبية منذ �سنني، يف حني بنينّ
اأبداً، وقال 4% فقط  الرتبية  يقراأوا كتاباً حول 

انهم يقراأون هذه النوعية من الكتب.

العنف يف الرتبية

العنف يف املدر�ضة
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ان اأغلبية العوائل العراقية ل تعتمد العنف يف تربية الطفال مما 
يعد موؤ�شرًا على ان املجتمع عمومًا يتمتع بالوعي والدراك
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الطاغوت والت�شليل

وكوارث  م�سائب  من  لنا  يجري  ملا  فاح�سة  نظرة 
وانفجارات اأ�سبابها  �سراع حمموم بني اإرادتني مت�سادتني يف 
اإزاءها  ال�سعب  يتطلع  حرة  اإرادة  والنتائج،  وال�سلوك  الجتاه 
لتحقيق معطيات الكرامة والتطور والإنعتاق واإرادة قمعية يتطلع 
اإزاءها احلاكم امل�ستبد لتكري�ص موجبات التحكم مب�سري العباد 

والبالد ولو بالبط�ص والقوة...
قبل كل �سيء لبد من اجتثاث جذور ال�ستبداد من اأنف�سنا، 
ولي�ص للحاكم حق الديكتاتورية مطلقًا، وكل حاكم ي�ستبد فانه 
يعزل عن من�سبه تلقائيًا يف نظر الأنظمة الدميقراطية، لأن 
العدالة من �سرط احلاكم، وال�ستبداد الذي معناه الت�سرف 
اأي  الأمة،  ر�سا  نطاق  خارج  اأو  الدميقراطي  النطاق  خارج 
له  م�سقط  ظلم  هذا  اخلا�سة،  �سوؤونها  يف  احلاكم  ت�سرف 
عن العدالة، فالظامل الذي من طبيعته الظلم يتوغل يف جرمه 
وجريرته من غري فرق بني املظلومني، �سواء اأكانوا من �سعبه اأم 
من �سعوب اأخرى، والإيغال يف الظلم والتجرب هو الذي يو�سل 
�سوائبه  ولي�ص  الآخر،  واإلغاء  ال�ستبداد  مهاوي  اإىل  الإن�سان 
املتعلقة يف نفو�ص كل واحد مّنا، التي ميكن تروي�سها ومعاجلتها  

بالريا�سات النفتاحية.  
الظلم من �سيم النفو�ص فاإن جتد         

                                 ذا عفـــــــــــــة فلعلة ل يــظلم
ويف املثل اأن عجلة الديكتاتورية اإذا حتركت ت�سحق حتى 
اأقرب املقربني اإىل الديكتاتور، ومن اأعجب بنف�سه هلك، ومن 
اأعجب براأيه هلك، واأن عي�سى بن مرمي)عليه ال�سالم( قال: 
داويت املر�سى ف�سفيتهم باإذن اهلل، وعاجلت املوتى فاأحييتهم 
باإذن اهلل، وعاجلت الأحمق فلم اأقدر على اإ�سالحه، فقيل يا 
يرى  الذي  ونف�سه،  براأيه  املعجب  قال  الأحمق؟  وما  روح اهلل 
الف�سل كله له ل عليه، ويوجب احلق كله لنف�سه ول يوجب عليها 

حقا، فذاك الأحمق الذي ل حيلة يف مداواته. 
واأهم ميزة ميتاز بها الديكتاتور هي ا�ستهانته بعقول واأفكار 
الآخرين، بخالف احلاكم الذي ي�ست�سري، فانه يعطي الآخرين 
من عقله وياأخذ من عقولهم، ويقلب اآراءهم وينتخب الأ�سلح 
منها، لعله يكون فيه اأجنع الدواء يف معاجلة امل�ساكل، ولهذا 
ال�سبب حذر الإمام علي )عليه ال�سالم( من مغبة ال�ستبداد 
بالراأي ورّغب يف امل�ساورة بقوله )من ا�ستبد براأيه هلك ومن 
�ساور الرجال �ساركها يف عقولها( وكذلك قال – عليه ال�سالم- 

)مكتوب يف التوراة...ومن مل ي�ست�سر يندم(. 
ولكي ل نقع يف �سباك الهلكة اأو الندامة فال منا�ص من 
اأن تتحول ال�ست�سارة اإىل ثقافة متداولة بني الأفراد والأ�سر، 
وانه من ال�سواب اأن ي�ست�سري الفرد جميع الذين من حوله من 

ي�ستغني  اأن  ول ميكن  واأخوات...  واأخوة  وزوجة  وكبري  �سغري 
اأحد عن ال�ست�سارة مهما بلغ من الذكاء اخلارق والفكر الوقاد، 
فالنبي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( رغم انه كان ميلك- بغ�ص 
لت�سيري  توؤهله  الإلهي- قدرة فكرية كبرية  الوحي  النظر عن 
الأمور وت�سريفها دون حاجة اإىل م�ساورة احد، اإل انه )�سلى 
باأهمية  امل�سلمني  لتعريف  ي�سعى  كان  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل 
امل�ساورة وفوائدها ليتخذوها ركنا اأ�سا�سيا يف براجمهم، ولكي 
ينمي فيهم قواهم العقلية والفكرية كي ل تتغلغل اىل اليهم روح 
الدعة واخلمول والتكال على عقول الغري، وميكن القول بان 
هذا الأمر كان احد العوامل املوؤثرة وراء جناح الر�سول الأكرم 

يف حتقيق اأهدافه الإ�سالمية العليا. 
ما  اأحوج  وال�سالطني  احلكام  فان  املنطلق  هذا  ومن 
يتحكمون  لأنهم  والخت�سا�ص،  الراأي  اأهل  مل�ساورة  يكونون 
بالعباد والبالد، كما ل بد من توفر موجبات احلكم من التقوى 
وال�سالح والعلم والعدالة والإن�ساف، ف�سال عن تفوي�ص العباد 
اأمورهم  مت�سية  يف  عنهم  وكيال  يكون  اإمنا  احلاكم  لأن  له، 
اخلا�سة والعامة، والوكيل ل ميكن اأن يحيد عن موكله، ما دامت 
املطالبات ت�سب يف خانة القوانني التي جتلب على الإن�سانية 

جمعاء ال�سعادة والرخاء.
وها هو القراآن الكرمي يح�ص على ا�ستعمال امل�سورة يف 
اأدنى الأعمال، كاإر�ساع الولد وفطامه، ومل يبح لأحد الوالدين 
ال�ستبداد بذلك دون الآخر، بقوله تعاىل) والوالدات ير�سعن 
اأرادا  اأن يتم الر�ساعة، فاإن  اأراد  اأولدهن حولني كاملني ملن 
ف�سال عن ترا�ص منهما وت�ساور فال جناح عليهما( )�سورة 

البقرة- اآية233(. 
فما بالك باأجّل الأعمال خطرا واأعظمها فائدة، وهي قيادة 
الأمة وتقرير م�سريها! فهل بعد هذا من �سك يف حاجة امللوك 
والأمراء والروؤ�ساء الركون اإىل امل�سورة يف تربية الأمم وتدبري 

�سوؤونها نحو الأح�سن والأف�سل ويف �ستى جمالت احلياة؟!
براأيه هلك،  ا�ستبد  قائاًل: من  بنا  يهتف  العقل  ومادام 
اأن  قبل  ذواتنا  اأعماق  من  ال�ستبداد  قلع جذور  على  فلنعمل 
تعلقت  ما  واإذا  عقيم،  امللك  فان  واملن�سب،  باحلكم  ن�ستاأثر 
�سوائب ال�ستبداد يف قلوبنا وتبواأنا مركزًا �سلطويًا يف املجتمع، 
ف�سرنتكب املوبقات واجلرائم والآثام، ومبرور الزمن �سنلغي  
حق الآخرين حتى يف التنف�ص و�سن�سك يف اأنهم ب�سر مثلنا! مثلما 

ارتكب الطغاة على مر الع�سور الغابرة. 
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ب�سكل  الأمور  اإىل  ينظرون  ما  عادة  النا�ص  اإن 
�سطحي فال يتعمقون بالعواقب وما توؤول اإليه الأمور، 
ولذلك نرى اأكرثهم يقفون مع املنت�سر والفائز بغ�ص 
النظر عن جوهر النت�سار والفوز، ومن دون البحث 

يف حقيقته.
 ولذلك فان الطغاة ي�سيعون دائما وراء كل فوز 
اأو انت�سار باأن ذلك دليل على اأنهم على حق، وان ما 
حققوه من انت�سار على )العدو( كان من اهلل ليوهموا 
باإرادة  ويحكمون  اهلل  ب�سيف  ي�سربون  باأنهم  النا�ص 
اهلل، ولذلك فهم ظل اهلل يف الأر�ص، فال يحق لأحد 
اأن يخرج عليهم بقول  بعد كل هذه الأدلة والرباهني 

اأو فعل؟.
   لقد خاطب )الرئي�ص العراقي الأ�سبق( احمد 
املقد�سة  كربالء  مدينتي  اأهايل  وفد  البكر  ح�سن 
والنجف الأ�سرف عندما زاره يف الق�سر اجلمهوري 
يف العا�سمة بغداد ُبعيد انتفا�سة �سفر املظفرة يف عام 
ب�سكل  قمعها  قد  البائد  النظام  كان  والتي   )1977(
تع�سفي راح �سحيتها املئات من ال�سهداء وال�سجناء، 
خاطبهم بهذا املنطق عندما قال لهم )اإن متكننا من 
الغوغاء وال�سيطرة على الأو�ساع العامة، دليل على اأننا 
على حق وان اهلل تعاىل معنا، فلماذا يحاول النا�ص بني 

الفرتة والأخرى اإزاحتنا عن ال�سلطة(؟.
ي�سجل  �سدام  الذليل  الطاغية  ظل  وهكذا     
�سعبنا  فتارة على  الآخر،  تلو  الواحد  )النت�سارات( 
يف  العربي  �سعبنا  على  واأخرى  ال�سمال،  يف  الكردي 
الو�سط واجلنوب، وثالثة على جارنا ال�سعب الإيراين 
يف  الكويتي  ال�سعب  �سقيقنا  على  ورابعة  ال�سرق  يف 
من  والب�سطاء  ال�سذج  يخدع  وظل  اجلنوب،  اأق�سى 
العرب  )اأمة  من   واملنافقني  واملنتفعني  العراقيني، 
تلك  لكل  النهائية  املح�سلة  كانت  فماذا  املجيدة( 
بالوعة  من  اإخراجه  هو  واجلواب  )النت�سارات(؟ 

�سائعة و�سط ال�سحراء خائفا ذليال ترتعد فرائ�سه.

اإن الطاغوت يبذل عادة كل جهد ممكن من     
اإقناعهم  اجل  من  وت�سليلهم،  النا�ص  خداع  اجل 
باأحقية موقفه وقراره يف كل الأحوال، ولذلك تختلط 
اإىل  ي�ستمعون  وهم  النا�ص  عند  والعبارات  املفاهيم 
اإعالم الطاغوت، كما هو احلال اليوم مثال مع النظام 
الوهابي الذي ي�سدر فقهاوؤه الفتاوى خلدمة اأهدافه 
قبل  الإن�سان  لقتل عقل  امل�سبوهة،  واأجنداته  ال�سالة 

قتله ج�سديا.  
عقول  يف  الأوراق  تخلط  الطاغوت  دعاية  اإن     
فاإذا  واملعاين،  املفاهيم  تقلب  اأن  اجل  من  النا�ص، 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الكرمي  الر�سول  ب�سبط 
و�سلم( يتحول اإىل خارجي وبنت الر�سالة اإىل اأ�سرية 
واحلق باطال، و�سارب اخلمر وقاتل النف�ص املحرتمة 
تقلب  ثم  للموؤمنني!!،  اأمري  اإىل  بالقرود  والالعب 
الدعاية الهزمية اإىل ن�سر والن�سر اإىل هزمية، وكل 
ذلك من اجل ت�سييع احلقائق، بعد ال�ستخفاف بعقول 

النا�ص.
   اإذن، لي�ص كل منت�سر، له كرامة عند اهلل تعاىل، 
كما انه لي�ص كل مهزوم له هوانا عليه �سبحانه وتعاىل 
اأبدا، فلقد قتل الأنبياء والر�سل وال�ساحلون والأولياء 
كما  هابيل،  قابيل  وقتل  الب�سرية،  تاريخ  مدى  على 
انت�سر الطغاة اجلبابرة والقتلة واملجرمون واحلكام 
الظاملون، فماذا كانت النتيجة؟ وهل يعقل اأن نقول باأن 
ال�سحايا كانوا دوما اأهون على اهلل تعاىل من الطغاة 

واجلبابرة؟ بالتاأكيد كال واألف كال؟.
فهذا  �ساحبه،  اأحقية  دليل  الن�سر  كان  ولو     
يعني اأننا يجب اأن ن�سلم باأحقية اإ�سرائيل التي حققت 
تلو النت�سار على العرب وامل�سلمني يف كل  النت�سار 
حرب دخلتها معهم، منذ العام 1948 وحلد الآن، فما 
راأيكم اأيها العرب وامل�سلمون؟ هل ت�سلمون بحقها؟ اأم 
تغريون طريقة تفكريكم، وتعيدون النظر يف متبنياتكم 

وم�سلماتكم؟.

الطاغوت والت�شليل
• نزار حيدر
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ال�سيخ �سالح ال�سيخ هادي الكربالئي

ـــــردى      ال حتـــــدى   ً ــال ً ــي ــت ق ــي  بــنــفــ�ــش
لــهــم     ــا ً ــش ــ� ــع ت ــــــــوَت  امل ــــه  ل اأرادوا 
ـــني قـــــريـــــن اخلــــلــــود ـــش ـــ� فـــــهـــــذا ح

ــــدا ــــِع ال بـــــرغـــــم  ـــا ً ـــي ح زاَل  ــــــا  وم
ـــدى ـــه ـــري ميـــــــوُت ال ـــم ـــع وكـــــيـــــَف ل

غـــــدا  بـــــــــــذلٍّ  الــــــــعــــــــدوُّ  وذاك 

احل�شني واخللود
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قـــتـــلـــِه       يف  املـــــــــــوَت  ــــبــــوا  حــــ�ــــشِ لــــقــــد 
ــــــم اأ�ــــشــــبــــحــــت          ــــــه ــــــيُّ ــــــان ــــك اأم ــــل ــــت ف
ـــــــاٍر      وع ذلٍّ  غــــــري  يــــحــــ�ــــشــــدوا  ومل 
ــــُه         ــــوُت ــــنُي الإبــــــــــــا �ــــش ــــش وهــــــــــذا حــــ�
تـــــــزْل         مل  ـــــــــــــــــُه  لءاُت وهــــــاتــــــيــــــَك 
ـــبُّ اجلــحــيــَم        ـــش ـــ� ـــا ًي ـــواظ ـــش ــى � ــق ــب ــي ــش �
ـــــــــــورى نـــهـــُجـــُه        فــــهــــا هــــــو يـــــهـــــدي ال
ــــــــــــــورى رايــــــــــٌة         وهــــــــــا هـــــــو بـــــــني ال
ـــــــه             بـــنـــفـــ�ـــشـــي �ــــشــــهــــيــــدًا دعـــــــــاه الإل
ـــبـــنـــني         ـــي اأعــــــــــــــزَّ  ال ـــح ـــش ـــ� فــــــــــراح ي
ـــِل الــر�ــشــيــع          ــــــــاأيُّ الـــ�ـــشـــحـــايـــا كـــمـــث ف
ــــــــه                 ـــــن الإل ـــــدي فــــــــــــداُه احلـــــ�ـــــشـــــنُي ل
ــــــــحــــــــِرِه والـــــــــــــــردى                     ــــــــن كــــــــــــــــــاأنَّ مل
ــــا وعــــتــــه الــــعــــقــــوُل!!        وِمـــــــن عــــجــــٍب م
�ـــشـــتـــٍة           ذو  املــــــهــــــِد  ـــــــــو  اأخ ر�ـــــشـــــيـــــٌع 
ـــــوة ً              ـــــش ـــــــــــُه قـــــ� ــــــام بـــــــــــراءُت ــــــ�ــــــش ُت
لــــقــــد كـــــــــــاَن مـــــــن ُغــــــــّلــــــــٍة قــــلــــُبــــُه         
ــــُهُ      ــــُب ــــم تـــــــــرو  مــــــن قــــــطــــــرٍة قــــل فــــل
َّـــمـــا     ـــِب الـــظــــ ـــي ـــه ـــصُ ل ـــ� ـــع ـــو مــــ�ــــصَّ ب ـــل ف
ــــهــــم    فـــــتـــــبـــــًا لـــــــقـــــــوٍم �ـــــــشـــــــروا ديــــَن
ــم     ــُه ــَم ــش ــ� ـــوا املــ�ــشــطــفــى خ ـــقـــد جـــعـــل ل

ــــــدا ِّ ـــــــ ــــــل ــــــه ُخ ــــــكــــــن فـــــــمـــــــاتـــــــوا ول
ـــدى  ـــي �ـــشُ ـــــح متـــ�ـــش ـــــري ـــــاًء مـــــع ال هـــــب
ــــــرَّ عــــــــــــــذاٍب غـــــدا  ــــقــــون �ــــــش ــــيــــل �ــــش
ـــــكُّ  املــــ�ــــشــــامــــَع مــــنــــُه الـــ�ـــشـــدى  َيـــــ�ـــــشُ
ــــــــــــــوِردا م عــــــــــــــزٍة  ذوي  ـــــــلِّ  ـــــــك ل

ـــــغـــــى واعـــــتـــــدى  ــــى كــــــــلِّ طــــــــاغ ٍب عــــل
ــــدا ــــشِ ــــ� اأُف مـــــا  ـــــــالِح  واإ�ـــــــش ـــصٍ   ـــ� ـــرف ب
ـــــدى ـــــزُّ طــــــــوَل امل ـــــع ـــُخ ال ـــم ـــش ـــ� بــــهــــا ي

ــــــدا  ــــــنِّ ــــه فــــــــــاأجــــــــــاَب ال ــــرت ــــ�ــــش ــــن ل
ـــــى الـــفـــدا ـــــرِخـــــ�ـــــصُ اأغـــــل ولـــلـــحـــق ُي

ـــــــد حـــــكـــــى اأحــــــمــــــدا  بــــطــــلــــعــــتــــه ق
ُيــــفــــتــــدى  اأن  قــــــــلَّ  بــــاأطــــفــــالــــنــــا 
ـــــــــــــــــِدِه مـــــوعـــــدا عـــــلـــــى �ـــــــشـــــــدِر وال
بــــدا قــــــد  ـــــــــــرٍئ  ام خــــــيــــــاِل  يف  ول 

يــــدا  اأو  لـــــــُه  ـــعـــى  تـــ�ـــش رجـــــــــَل  فــــــال 
ــــيــــِه بــــ�ــــشــــهــــِم الـــــــردى  وُيـــــــعـــــــدا عــــل
ـــــــــه ُمـــــــوَقـــــــدا ــــــرامــــــا ًب كـــــــــــــاأّن �ــــــشِ

ـــــدا  ـــــِع ال �ـــــشـــــهـــــاَم  ـــــــــــــاُه  ِدم ْت  وروَّ
اجلــــــْلــــــمــــــدا  َب  ذوَّ مبـــــهـــــجـــــتـــــِه 
ــــوا الــــهــــدى ــــّل بــــدنــــيــــا يــــــزيــــــٍد فــــ�ــــش
بــــقــــتــــلــــهــــُم �ـــــشـــــبـــــَطـــــُه الأجْمـــــــــــــدا
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اخلوف من اهلل عّز وجّل مع رجائه تعاىل: قال 
اهلل �ضبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي ي�ضف املوؤمنني: 
خوفاً  ربهم  يدعون  امل�ضاجع  عن  جنوبهم  )تتجافى 
وطمعاً ومّما رزقناهم ينفقون فال تعلم نف�ٌس ما اأخفي 

لهم من قّرة اأعنٍي جزاءاً مبا كانوا يعملون(. 
»َمْن  اأّنه قال:  ال�ضالم  ال�ضادق عليه  ااِلمام  وعن 
خال بذنٍب فراقب اهلل تعاىل فيه وا�ضتحيا من احلفظة 
غفر اهلل عّز وجّل له جميع ذنوبه واِن كانت مثل ذنوب 

الثقلني«. 
وقال عليه ال�ضالم: »اُرج اهلل رجاًء ال يجرئك على 

مع�ضيته، وخف اهلل خوفاً ال يوؤ�ضيك من رحمته«. 
* ال�ضرب وكظم الغيظ: قال اهلل تعاىل يف كتابه 
اأجرهم بغري ح�ضاب(  ال�ضابرون  ُيوّفى  )اِّنا  املجيد: 

وقال تعاىل: )اِنَّ اهلل مع ال�ضابرين(. 
عن  والعافني  الغيظ  )والكاظمني  تعاىل:  وقال 

النا�س واهلل يجب املح�ضنني(. 
وعن النبي �ضلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »ما جرع 
عبد جرعًة اأعظم اأجراً من جرعة غيظ كظمها اِبتغاء 

وجه اهلل«. 
اأحبِّ  »من  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  وعنه 
بحلم،  يردها  غيظ  جرعة  جرعتان،  اهلل  اىل  ال�ضبل 

وجرعة م�ضيبة يرّدها ب�ضرب«. 
لبع�س  اأّنه قال  ال�ضالم  الباقر عليه  االإمام  وعن 
ولده: »يا ُبنّي ما من �ضيٍء اأقرُّ لعني اأبيك من جرعة 

غيظ عاقبتها �ضرب«. 

فتاوى  وفق  �شرعية  م�شائل 

م�شتل من كتاب الفتاوى املي�شرة
حوارية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 
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الكرمي  القران  بن�ضخ خطية من  امل�ضلمني  بع�س  يتاجر  �س: 
يجلبونها من البلدان االإ�ضالمية. فهل يجوز ذلك. واإذا كان 
من  التحلل  يجوز  فهل  للكافر  القران  بيع  حرمة  منه  املانع 
هذا القيد لت�ضح املعاملة؟ وعلى فر�س اجلواز فكيف نتحلل 

من هذا القيد؟
ب�شمه تعاىل

ل نرخ�ص يف ذلك من حيث كونه ا�شرارا ً برتاث امل�شلمني وذخائرهم.

�س: هل يجوز ال�ضراء من حمالت تخ�ض�س بع�ضا من اأرباحها 
لدعم اإ�ضرائيل؟

ل جنوز ذلك.

�س: لقد بات معروفا ما للمخدرات من �ضرر بليغ على م�ضتعمليها 
اأو على املجتمع ككل، �ضواء من ناحية االإدمان عليها اأم من النواحي 
االأخرى ولذلك فقد �ضن االأطباء ودور الرعاية ال�ضحية حملة �ضديدة 
عليها وحاربتها القوانني املنظمة ل�ضوؤون املجتمع. فم هو راأي ال�ضرع 

ال�ضريف بها؟

ب�شمه تعاىل
يحرم ا�شتعمالها مع ما يرتتب عليه من ال�شرر البليغ �شواء من 
جهة ادمانه او من جهة اخرى، بل الحوط لزوما الجتناب 
عنها مطلقا ال يف حالت ال�شرورة الطبية ونحوها فت�شتعمل 

مبقدار ما تدعو اليه ال�شرورة واهلل العامل.
مكتب 

ال�شيد ال�شي�شتاين يف النجف الأ�شرف
اأجوبة امل�شائل ال�شرعية

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتاين يف النجف الأ�شرف

اأجوبة امل�شائل ال�شرعية

املخدرات جتارة القراآن
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دللة  ذو  اإ�سم  الثقافية،  الكوثر  منتديات 
وا�سحة على انها نوافذ ادبية ودينية واإن�سانية، 
حتاول اأن ت�سع لها ب�سمة يف عامل املعلوماتية 
الذي يت�سع يومًا بعد اآخر لتكون و�سيلة اإعالم 
عليهم  البيت  اهل  منهج  تتبنى  اإ�سالمية 
ال�سالم، يف نقل مبادئ ديننا احلنيف لأرجاء 

العامل عرب ال�سبكة العنكبوتية.
ب بـ عليل الروح  وحتدَث الأخ مدير املنتدى امللقَّ
كيفية  ال�سريح، عن  ا�سمه  رف�ص ذكر  والذي 
عامل  ولوجها  وتاريخ  املنتديات  هذه  تاأ�سي�ص 
الكوثر  منتديات  تاأ�س�ست  قائال،"  النرتنت 
عام 1427هـ.  الأوىل من  الثقافية يف جمادى 
اآخر  و�سديق  ِقَبلي  من  اإن�سائها  فكرة  وكانت 

من املوؤمنني".

واأ�ساف" مل نكن نت�سور اأن ن�سل اىل ما نحن 
عليه الآن من النت�سار اإل ان م�سيئة اهلل وبروز 
�سخ�سيات واأع�ساء يحملون بني طيات قلوبهم 
انتهجناه  اإ�سافة اىل ال�سم الذي  نور الأميان 
وهو ا�سم �سر الكون والوجود فاطمة الزهراء 
كل  )الكوثر(،  م�سمى  حتت  ال�سالم  عليها 
خدمة  املجال  بهذا  الإرتقاء  يف  �ساعدنا  ذلك 

لالإ�سالم والن�سانية".
الفكرية  امل�سرتكني  باجتاهات  يتعلق  فيما  اأما 
واملذهبية فقال الخ املدير،" عملنا داخل اإطار 
الدين الإ�سالمي ومنهج اتباع اهل البيت عليهم 
بع�ص  بيننا  فيوجد  هذا  ومع  بالذات،  ال�سالم 
الأ�سخا�ص من مذاهب اخرى، فنحن لمنانع 
املذاهب  من  واملعتدلني  املثقفني  وجود  من 

مع  لآدميتهم  النا�ص  يحرتمون  الذين  الأخرى 
اختالف طوائفهم ومذاهبم".

وتابع،" ولنا �سرف اإجابتهم ومناق�ستهم فيما 
اآل  مذهب  يف  الالئق  بال�سكل  عنه  يت�ساءلون 
ا�ساءة  حال  يف  ولكن  ال�سالم،  عليهم  حممد 
اليه فال يحق  املتبعني  او  املذهب  ما اىل  اأحد 
له بعد ذلك التواجد والبقاء �سمن امل�سرتكني 

يف املنتديات".
اما فيما يخت�ص الأق�سام الدينية فنحن ل ن�سع 
يف هذه الأق�سام اإل من يتم اختيارهم من قبلنا 
من خالل م�ساركاتهم وحماوراتهم واجاباتهم 
بعد  ذلك  ويكون  فقط،  الدينية  وموا�سيعم 
اختبارنا لهم ب�سوؤالهم عن معرفه اهلل وطرق 
عبادته وكيفية التحليق اليه �سبحانه عن طريق 

منتديات 
الكوثر الثقافية
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 قيل يف احل�شني

الرئي�ص الفيتنامي )الرئي�ص اإبراهام 

وال�سالم.  ال�سالة  عليهم  حممد  اآل  مذهب 
هو  ديني  ق�سم  على  م�سرف  كل  يكون  وبذلك 
اهلل  مّن  الذين  املوؤمنني  توجه  له  علم  طالب 
عليهم بنور الأميان حتى وان مل يكن يلب�ص زي 

طالب العلوم الدينية".
وتابع،" اأما امل�سائل الفقهية فنجيب عليها من 
خالل توجهني، الأول من خالل معرفة املرجع 
حماولة  هو  والثاين  ال�سائل،  قبل  من  املقّلد 
اإجابة يف حال  باأكرث من  ال�سوؤال  الإجابة على 

اختالف اإجابته من قبل املراجع العظام".
انتمائهم  وحدة  مع  اع�ساءنا  ان  نن�سى  ول 
من  خمتلف  تقليدهم  فان  ال�سيعي  للمذهب 
احرتام  علينا  لهم  وبذلك  اآخر  اىل  مرجع 
اختيارهم للمرجع الذي يرونه اأعَلم، واختالف 
العلماء يف م�ساألة فقهية ل يعني اختالفهم يف 
واآله  ملحمد  واملوالة  واملذهب  العقيدة  اأ�سل 
الأ�سا�ص  هذا  وعلى  اعدائهم،  من  والرباءة 
ل  كي  الأمر  هذا  اىل  املوالني  يفطن  ان  يجب 

نقع يف فتنة التفرقة".
الأخ  حتدث  ال�سالمية  للحوارات  وبالن�سبة 
املخالفني  مع  احلوارات  ان  قائاًل،"  املدير 
اإلقاء  ا�سا�ص  على  تكون  ال�سيعي  للمذهب 
كتب  من  لهم  بال�ستدلل  عليهم  احلجة 
عقلياتهم  مع  يتنا�سب  مبا  والإجابة  العامة 
وبعد  كتبهم،  من  اإجاباتنا  م�سادر  وذكر 
اأ�سل  ال�سئلة يف  القاطعة نطرح  اإلقاء احلجة 
مذهبهم وعقيدتهم ولكننا �سرعان ما نكت�سف 

هروب ال�سائل بال عودة مرة اخرى".
اأو  ورقية  من�سورات  اإ�سدار  يخ�ص  فيما  اأما 

حتى  نت�سرف  فلم  باملنتدى  خا�سة  الكرتونية 
الن باإ�سدار اأي من ذلك، ب�سبب قّلة كوادرنا 
الإدارية وباخل�سو�ص يف الأق�سام الدينية لأننا 
حري�سون جدا يف اختيار الأ�سخا�ص املنا�سبني 

لهذا العمل الهام.
عن  وا�سئلة  ا�ستف�سارات  ت�سلنا  ما  وكثريًا 
بدورنا  ونحن  للمنتدى  الر�سمي  الربيد  طريق 
جنيب عليها ح�سب مقدرتنا واطالعنا بال�سكل 
الودي مع مراعاة ذكر امل�سدر من كتب العامة 

اإن كان ال�سوؤال يف اإطار مذهبي".
يف  املتبعة  احلرية  مديات  يخ�ص  وفيما 
النقا�سات واحلوارات املختلفة داخل املنتديات 
الأدب  حدود  عند  تكون  الع�سو  حرية  فاإن 
واللتزم باملعامالت الدينية والحرتام املتبادل 
العرف  نطاق  عن  خارج  والغري  اجلن�سني  بني 
اكت�سافنا  ال�سالمي، ويف حال  باملجتمع  العام 
وجود نوايا �سيئة او حماولت غري اخالقية من 
قبل  من  اخلا�سة  او  العامة  امل�ساركات  خالل 

احد الأع�ساء يتم طرده مبا�سرة".
وعند هذا احلد املتوا�سع من الكم املعلوماتي 
منتديات  عمل  فكرة  حول  عليه  ح�سلنا  الذي 
دوام  متمنني  اختتمنا حديثنا  الثقافية  الكوثر 
تعاليم  لن�سر  جاهدًا  ي�سعى  َمن  لكل  التوفيق 
احل�سينية  النه�سة  ومبادئ  احلنيف  ال�سالم 

املباركة..

جنوده  يخاطب  وهو  قال 
ن�سه:)  ما  القتال  جبهات  يف 
واأنتم  ال�سجعان  اجلنود  اأيها 
ذلك  اىل  انظروا  خنادقكم  يف 
الرجل ال�سرقي احل�سني العظيم 
الذي زلزل الأر�ص حتت اأقدام 

الطغاة(.

واحل�سني  وحممد  القراآن  اإن 
اإليهم  النظر  يجب  مقد�سة  رموز 
الكثري  فيهم  لأن  تقدي�ص  نظرة 
حقوق  واحرتام  العليا  املثل  من 

الن�سان.

37الرو�شة احل�شينيةجمادي الأول  1431 هـ



�سوؤال وجه اإىل �سماحة ال�سيد الدكتور ع�سام العماد يف غرفة احلق من مواطن ميني جاء فيه: 
هل يوجد من اإذا �سئل يف اليمن، على اأي مذهب اأنت يقول: اأنا وهابي؟!! فاأنا واهلل ل اأعلم هذا، ومل 
ن�سمع اأّي �سخ�ص ُي�ساأل على اأي عقيدة اأنت ثم يقول اأنا وهابي! هذه مل ن�سمعها ول يوجد مذهب ي�سمى 
وهابيا، واإمنا هذه ن�سبة ن�سبت اإىل الإمام حممد بن عبد الوهاب ف�سموا ن�سبه اإليه )الوهابية(، اأما 
هناك ل يوجد مذهب معرتف به كاملذهب ال�سافعي اأو املالكي اأو احلنفي فيقال: هذا مالكي هذا �سافعي. 

اأما هذه الت�سمية اجلديدة، اأو املحدثة مبا ت�سمى )الوهابية( اأنا ل اأعلم، اأريد جوابا على هذا.
وقد اأجاب �سماحة الدكتور ال�سيد ع�سام قائال: 

الدكتور ع�شام العماد يرد على منكر 
وجود مذهب الوهابية

اعداد: يحيى الفتالوي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 بالن�سبة لل�سوؤال الذي طرحه الأخ باأنه ل يوجد �سيء ا�سمه مذهب الوهابية، 
ولكي يكون ال�سوؤال وا�سحًا، وحتى يت�سح ال�سوؤال الذي طرحتموه قبل اأن اأجيب، 
اأحب اأن اأو�سح نقطة هامة جدًا، وهي: عندما نقول اإنه يوجد فرقة معينة، فما 
هي اخل�سائ�ص وامل�سخ�سات التي جتّوز لنا اأن نطلق عليها كلمة )فرقة(، اأو 

كلمة )مذهب(. فما هي الأ�سباب لذلك؟ 
ل بّد اأن هنالك خ�سائ�ص، فمثاًل عندما نقول: اإّن هنالك مذاهب اأربعة 
عند اأهل ال�سنة، ل بّد اأن يكون هنالك م�سخ�سات لل�سافعية ت�ستطيع اأن جتّوز لنا 
اأن نقول هنالك �سافعية وهنالك مالكية، وهنالك حنبلية، وهنالك م�سرتكات، 
كانت  لو  ولكن  الأربعة،  املذاهب  هذه  بني  م�سرتكات  هنالك  نقول  اأن  مانع  ل 
امل�سرتكات 100% ملا جاز لنا اأن نقول: هذا املذهب �سافعي، وهذا مذهب مالكي، 
ولذلك قال العلماء : هنالك خ�سائ�ص لكل مذهب من املذاهب الأربعة، وهنالك 
م�سرتكات بني هذه املذاهب الأربعة، وهذه امل�سرتكات هي التي جعلتنا نقول : اأهل 
ال�سنة للمذاهب الأربعة، وهذه اخل�سائ�ص هي التي جعلتنا نقول: هذا هو املذهب 

ال�سافعي، وهذا هو املذهب املالكي، وهكذا.
ول ميكن لالإن�سان اأن يتجاهل اخل�سائ�ص املوجودة لكل مذهب، واإّل ملا وجد 
هنالك �سيء ا�سمه مادة الفقه املقارن الذي يدر�ص خ�سائ�ص املذهب ال�سافعي، 
وم�سخ�سات املذهب املالكي، ويدر�ص ما هي امل�سائل التي يفرتق عنها مذهب 

الإمام ال�سافعي عن مذهب الإمام اأحمد بن حنبل.
بع�ص  هنالك  اأن  نعني  )وهابية(  كلمة  نطلق  اأقول: عندما  اأنا  هنا  و من 
اخل�سائ�ص التي جعلت الوهابية تكت�سب بع�ص الفوارق التي جتّوز لنا اأن نقول: 

هذه املذاهب الأربعة وهذه هي الوهابية.
اأنا ل اأ�سك من خالل قراءتي لفتاوى حممد بن عبد الوهاب اأنه كان يفتي 
على مذهب اأحمد بن حنبل، ويرجع اإىل كتب حنبلية، وهو حنبلي يف الفروع، ولكن 

ما هي الأ�سباب التي جعلت اأهل ال�سّنة يف العامل يقولون مذهب الوهابية؟ 
وعلى  الوهاب  عبد  بن  اأطلقوا على حممد  ال�سنة  اأهل  كل  اأن  تعرف  اأنت 
اأفكاره )احلركة الوهابية(، والق�سية لي�ست اأن ال�سيعة اأو اأن ال�سوفية اأطلقوا 
عليهم كلمة وهابية، وكمثال على ذلك املفكر الإ�سالمي الدكتور )حممد علي 
يعتمد  قطب  �سيد  القراآن  �سهيد  وكان  م�سر،  يف  الأوقاف  وزير  وكان  البهي( 
يف كتبه عليه، وكذلك ال�سيخ الغزايل، وهو مفكر اإ�سالمي األف كتاب )احلركة 
الوهابية(، له كتاب )الفكر الإ�سالمي يف تطوره( ذكر يف الف�سل الرابع من كتابه 

احلركة الوهابية، واأطلق عليها وهابية.
كذلك الإمام حممد اأبو زهرة �ساحب كتاب ) تاريخ املذاهب الإ�سالمية(، 
تعرف انه عقد ف�ساًل خا�سًا لل�سافعية، وف�ساًل خا�سًا للمالكية، وف�ساًل خا�سًا 

لالثني ع�سرية، وف�ساًل خا�سًاـ  اأي�سًاـ  للوهابية.
ذلك  عمل  ؟  للوهابية  خا�سًا  ف�ساًل  اأفرد  ملاذا  زهرة  اأبو  حممد  والإمام 
لأنه توجد خ�سائ�ص مّيزت مذهب الإمام حممد بن عبد الوهاب عن املذاهب 

الأربعة، واإن كانت هناك م�سرتكات. 
نعم يوجد م�سرتكات، ولكني اأق�سد اأن هذه اخل�سائ�ص هي التي جعلت 
بن  حممد  اأفكار  جمموعة  على  يطلقون  العامل  يف  ال�سّنة  اأهل  مفكري  كبار 
عبد الوهاب التي تفرد بها، ولي�ص الأفكار التي ي�سرتك فيها مع بقية املذاهب 
الإ�سالمية؛ يطلقون عليها مذهب الوهابية، ولي�ست امل�ساألة ح�سبما تقول اأنني اأنا 
اأول من اأطلق هذا ال�سم على حركة حممد عبد الوهاب، والإمام حممد الغزايل 
كذلك وهو اإمام اأهل ال�سنة يطلق عليها الفكر الوهابي، واأي�سًا الدكتور يو�سف 
القر�ساوي عامل اأهل ال�سنة يف الع�سر احلديث، واأي�سًا العامل الكبري يف �سوريا 

ال�سيخ حممد �سعيد رم�سان البوطي يتحدث عن الفكر الوهابي.
وهكذا كل علماء اأهل ال�سنة يف العامل ملاذا اأطلقوا كلمة الوهابية على هذه 
الفرقة؟ لأنهم اأجمعوا اأّن هنالك خ�سائ�ص للوهابية تفّردوا بها عن املذاهب 
الأربعة وعن الإثني ع�سرية، هذه اخل�سائ�ص هي التي جعلتهم يطلقون عليها 
فرقة الوهابية اأو املذهب الوهابي. هذه اخل�سائ�ص ل توجد يف املذاهب الأربعة، 

ونحن ل نريد اأن نناق�ص ذلك الآن.
ومن هنا اأنا اأقول: اإّنك اأخطاأت عندما تقول يل: اأّنه يف اليمن ل يوجد اأحد 
يقول الوهابية! كال بالعك�ص علماء اأهل ال�سّنة يقولون ذلك؛ اذهب اإىل اليمن اإىل 

مناطق ال�سافعية، علماء ال�سافعية يف ح�سر موت، اأنت تقول اأّنك ميني، علماء 
ة ولها  ال�سافعية يف تعز كلهم يقولون: هذه الوهابية موجودة ولها اأفكارها اخلا�سّ

ة.  خ�سائ�سها اخلا�سّ
علماء  كتبها  التي  الكتب  اأ�سماء  لك  و�ساأذكر  ـ  اأي�سًا  ـ  اليمن  اإىل  وارجع 
ال�سافعية يف اليمن يف الرد على الوهابية، اإّنك تعرف اأّن العاّلمة احل�سرمي له 
كتاب يف الرّد على الوهابية، وهو عامل �سافعي، ورد عليه الوهابيون، وهو من كبار 

علماء ال�سافعية يف اليمن. 
ومن هنا اأقول لك: عندما تقول يل ملاذا اأنا اأقول )رحلتي من الوهابية اإىل 
الثنني ع�سرية(: ففي احلقيقة اأنا كنت وهابيًا يعني هذه اخل�سائ�ص املوجودة 
عند الوهابية كنت اأوؤمن بها، ومن هنا اأنا �ساأظلم اأهل ال�سّنة لو قلت: )رحلتي 
من ال�سنة اإىل الإثني ع�سرية(؛ لأن اخل�سائ�ص التي عند اأهل ال�سّنة ل توجد 

عند الوهابية.
اىل هنا مل يقتنع ال�سائل وكرر �سوؤاله ب�سيغة اأخرى كالآتي:

= اأنا �ساألتك �سوؤاًل لعلك اأدركت ما هو ال�سوؤال.. حينما كنت يف اليمن اأي 
�سخ�ص ي�ساألك على اأي عقيدة اأنت، هل كنت تقول له كنت وهابيًا ؟ يا �سبحان 
اهلل، تقول اإنك كنت وهابيًا، وما هي امل�ساكل التي وجدتها حتى تنتقل اإىل املذهب 
ال�سيعي ؟ اأنا تقريبًا اأكملت واأنا اأرجو عدم التطويل اأنا اأريد اإجابة وافية، تف�سل 

يا دكتور.
الدكتور ع�سام:

جوابي كالآتي : قال الإمام عبد احلليم حممود )�سيخ الأزهر(، وهو اإمام 
الأزهر يف زمانه، واأنت تعرف ذلك، قال كلمة عظيمة ورائعة، تبني الإجابة على 
هذا ال�سوؤال، ويف احلقيقة اأنا اأعجبتني الكلمة، ول اأنقل هذا الكالم اإّل لأين اأومن 
بهذا الكالم، لي�ص اإين اأريد اأن اأبتعد عن اجلواب، هذا اجلواب اعتربه جوابي 
اأنا، واأنا اأنقله عن الإمام، لأنني اأحّب هذا الإمام ـ رحمة اهلل عليه ـ قال ـ تربكًا 

به وبكالمهـ  :
تنازع ال�سلفية ) يعني الوهابية وان كان ال�سلفية غري الوهابية، لكن الآن 
لالأ�سف ال�سلفية تاأثرت لالأ�سف ال�سديد بالوهابية، واأنا عندي حتفظ ودليل اأن 
ال�سلفية غري الوهابية، ولكن ال�سلفية كثري منهم لالأ�سف وقعوا حتت تاأثري التيار 
الوهابي (، والتيار الأ�سعري على اأمر وهو لفظ اأهل ال�سنة، فالأ�سعرية يّدعون 
اأّننا اأهل ال�سّنة، ونحن منّثل ال�سلف ال�سالح، ونحن امتداد لهذا ال�سلف ال�سالح، 

والوهابية تزعم اأننا المتداد احلقيقي لأهل ال�سنة .
وهذا طبيعي، اأنا عندما كنت وهابيًا ل ميكن اأن اأقول اأنا وهابي؛ لأنني اأزعم 
اأنني اأمثل اأهل ال�سّنة، حتى اإّنني كنت اأعترب اأن الأ�سعريةـ  وهم جمهور اأهل ال�سّنة 
ـ على �سالل، وكنت اأهاجم الأ�سعرية، وكنت اأقول اإّنهم اأخطر من غريهم من 
الفرق ال�سالة؛ لأنهم يزعمون اأّنهم اأهل ال�سّنة ونحن اأهل ال�سّنة احلقيقيون! واأنا 

كنت اأتخيل يف ذاتي اأّنني ال�سّني احلقيقي، اأّما الأ�سعري فهو ال�سني املزّيف. 
وهذه حقيقة، واأنت اأنظر املكتبات الوهابية يف العامل يف الرّد على الأ�سعرية، 
مع اأّن �سماحة ال�سيخ ح�سن اأيوب املفكر ال�سني املعا�سر يف كتابه )تب�سيط العقيدة 
ال�سنة، ويقول كذلك القر�ساوي  اأهل  الإ�سالمية( يقول: الأ�سعرية هم جمهور 
يف كتابه )ال�سيخ حممد الغزايل يف ن�سف قرن(: والأ�سعرية هم جمهور اأهل 

ال�سّنة.
فاإنا ل بّد اأن اأبني واأنت تعرفـ  يا اأخي ال�سائلـ  الآن الأ�سعرية ميثلون جمهور 
اأهل ال�سنة يف العامل، مثاًل جامعة ديوبند يف الهند هذه ت�سمى عند اأهل ال�سّنة 
)اأزهر الهند(، مثاًلـ  اأي�سًاـ  الزيتونة )اأزهر تون�ص(، مثاًل الأزهر يف م�سر هذه 

جميعها متثل خطًا اأ�سعريًا.
و من هنا اأنتم كتبتم كتبًا كثرية يف ت�سليل الأ�سعرية، مثاًل كتاب )املو�سوعة 
الكربى يف موقف ابن تيمية من الأ�سعرية(، �سيخ الإ�سالم ابن تيمية كان يزعم 
اأننا منّثل اأهل ال�سّنة يف حني اأّن الأ�سعرية يعتربون اأن ابن تيمية خارج عن اأهل 

ال�سنة!.
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من اأوليات عمل الأمانة العامة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة ومنذ ان ت�سنمت ادارتها ال�سرعية بعد عام 
2003 ن�سر الثقافة الإ�سالمية بني اأو�ساط املجتمع 
كل  البائد  النظام  حارب  اأن  بعد  خا�سة  كافة، 
مظاهر العلم والتطور  من اأجل الو�سول باملجتمع 
العراقي �ساحب الرث احل�ساري العريق اىل ادنى 

درجات التخلف والنحطاط ..
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ادارة  داأبت  لذلك 
املجتمع  بهذا  الرتقاء  �سانه  من  ما  كل  دعم  على 
فكانت  منها،  الثقافية  خا�سة  كافة  النواحي  ومن 
هذه  احدى  الثقافية  والعالقات  الن�ساطات  �سعبة 
املحاور املهمة يف ن�سر الثقافة ال�سالمية يف املجتمع 
العراقي خا�سة وان العتبة احل�سينية املقد�سة تعد 
قبلة تتجه اليها افئدة املحبني من كل فج و�سوب.. 

وللتعرف على عمل هذه ال�سعبة املهمة اأجرت 
جملة الرو�سة احل�سينية اللقاءات التالية لتو�سيح 

عمل هذه ال�سعبة وخا�سة يف اجلانب احلياتي املهم 
ال وهو اجلانب الثقايف .

ال�سوؤون  ق�سم  م�سوؤول  الفتالوي  علي  ال�سيخ 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 
قال: مت تاأهيل املكان للق�سم يف اأوائل عام 1426 هـ، 
مبا يتنا�سب مع احتياجات القارئ باأحدث الطرق 
امل�سادر  من  بالعديد  ورفده  العلمية  والت�ساميم 
والإن�سانية  الدينية  العلوم  خمتلف  يف  واملراجع 
والتطبيقية مع تخ�سي�ص �سعب حتتوي على وحدات 
والثقايف  الفكري  املجال  يف  دورها  لتوؤدي  متعددة 
اإيجابًا  ينعك�ص  مبا  والباحثني  للقراء  واخلدمي 
على الوعي املعريف والثقايف العام للمجتمع وليكون 
الق�سم رافدًا من روافد املعرفة والثقافة يف العامل 
والروحية  الدينية  املكانة  مع  يتنا�سب  الإ�سالمي 

والعقائدية للعتبة احل�سينية املقد�سة. 
الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم  اأن  الفتالوي:  واأ�ساف 

ين�سوي على �ُسعب متعددة وهي: �سعبة املكتبة العامة 
وحتتوي على فرعني من الكتب، الكتب الدينية وهي 
ل تقت�سر على م�سادرنا ومراجعنا من كتب الدين، 
وثانيا الكتب الأكادميية بـ)30000( عنوان، وعمدنا 
وطلبة  للباحثني  ثقافيا  �سرحا  املكتبة  تكون  اأن 
الدرا�سات فكانت املكتبة وليدة جهود واأفكار وخطى 
الأمانة العامة للعتبة احل�سينية، وكان حر�سنا يف 
جمع امل�سادر من خمتلف البلدان فكانت لنا زيارة 
واإيران  و�سوريا  العربي  واملغرب  ولبنان  اىل م�سر 
مبختلف  اأكادميي  كتاب  اآلف  ع�سرة  بح�سيلة 

العلوم.
 وتابع الفتالوي قائال اأن: من �سمن �سعب ق�سم 
والبحوث  الدرا�سات  �سعبة  اأي�سا  الفكرية  ال�سوؤون 
واىل الآن اأ�سدرت خم�سة واأربعني اإ�سدارا، وكذلك 
وتوجد  كتب  ثالثة  حققت  والن�سر  التحقيق  �سعبة 
ال�سعبة  هذه  وتهتم  اللكرتونية  ال�سعبة  اأي�سا 

�شعبة الن�شـــاطــات و  العــالقات الثقافية
 ودورها يف ن�شر الثقافة بني اأو�شاط املجتمع العراقي 
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�سعبة  وتوجد  للباحثني،  النرتنت  خدمات  بتوفري 
على  اأخذت  التي  الثقافية  والعالقات  الن�ساطات 
وال�سرتاك  واملهرجانات  الندوات  اإقامة  عاتقها 
يف املعار�ص الدولية والداخلية ونحن الآن يف طور 
تاأ�سي�ص مكتبة وقاعة �سينمائية للطفل تعنى ب�ساأن 

توفري خدمة لأبناء البلد .. 
�سعبة  م�سوؤول  احلكيم  مي�سر  قال  جهته  من 
ال�سعبة  هذه  اإن  الثقافية:  والعالقات  الن�ساطات 
تعد من ال�سعب اخلدمية يف ق�سم ال�سوؤون الفكرية 
اإدخالنا يف  تاأ�س�ست يف عام 2006 ومت  والثقافية، 
دورات متخ�س�سة يف فن العالقات العامة كدورة 
الر�سول الأعظم التي اأقامها ديوان الوقف ال�سيعي 
حما�سرا  الرزاق  عبد  �سالح  الدكتور  فيها  وكان 
وهو الآن حمافظ لبغداد، وكذلك �ساركنا يف دورة 
العالقات العامة يف كلية العلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
بغداد، وكانت الأمور واملعلومات مركزة وا�ستفدنا 

العالقات  ل�سعبة  كم�سوؤول  عملنا  جمال  يف  منها 
الثقافية  العالقات  اإقامة  يف  للتخ�س�ص  الثقافية 
والفكرية واإقامة املعار�ص واملهرجانات، موؤكدا: اإن 
�سعبة الن�ساطات والعالقات الثقافية حتظى بعناية 

الأمانة العامة للعتبة احل�سينية..

واأو�سح احلكيم عن عمل ال�سعبة الإداري فقال: 
توجد يف ال�سعبة �ست وحدات هي وحدة العالقات 

بو�سائل  الت�سال  م�سوؤولية  تتوىل  التي  الإعالمية 
باإجراء  اأي�سا  وتقوم  جهة  من  املختلفة  الإعالم 
املقابالت والتحقيقات ال�سحفية فيما يخ�ص ق�سم 
العامة  ال�سوؤون  وحدة  والخرى  الفكرية..  ال�سوؤون 
الن�سرات  ت�سمل  التي  املطبوعات  بتوزيع  وتقوم 
والكتيبات والتقارير ال�سنوية واملل�سقات والأفالم 
بتو�سيح  وتقوم  للزائرين  �سابه  وما  والأ�سرطة 
اأهداف ون�ساطات الق�سم وما يرتبط به للزائرين 
ويتم التوزيع بداية من خالل اإح�ساء اجلهات ثم 
يتم  التي  اجلهات  اىل  الإ�سدارات  هذه  اإي�سال 
املحافظات  يف  الإداريني  كامل�سوؤولني  حتديدها 
على  وت�سرف  الثقافية،  واملوؤ�س�سات  واجلهات 
الإمام  زوار  على  جمانا  الفولدرات  بع�ص  توزيع 
يف  اجلمع  ليايل  خالل  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
العتبة املطهرة .. اما وحدة ال�سوؤون الداخلية فقد 
واملقرتحات  ال�سكاوى  تلقي  عاتقها  على  اخذت 

�شعبة الن�شـــاطــات و  العــالقات الثقافية

قال مت اإدخالنا يف دورات متخ�س�سة 
كدورة  العامة  العالقات  فن  يف 
ديوان  اأقامها  التي  الأعظم  الر�سول 
يف  �ساركنا  وكذلك  ال�سيعي،  الوقف 
العلوم  كلية  يف  العامة  العالقات  دورة 

ال�سيا�سية يف جامعة بغداد
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وتقوم  لرواده  الق�سم  يوفرها  التي  حول اخلدمات 
الثقافية  الن�ساطات  بيان  الزائرين، مع  با�ستقبال 
والجتماعية للعاملني يف الق�سم كما تقوم باإعداد 
خالل  الق�سم  داخل  واملنا�سبات  الحتفالت 
ولدينا  املبارك،  رم�سان  و�سهر  احلزينة  الأ�سهر 
اأر�سفة  الوحدة  وتتوىل هذه  الأر�سيف  اي�سا وحدة 
وغريها،  احلكومية  والتقارير  وال�سحف  الوثائق 
بل  احل�سينية  العتبة  اإ�سدارات  على  تقت�سر  ول 
تقوم باأر�سفة جميع الإ�سدارات العراقية املعتمدة 
�سحفيا واإ�سدارات املزارات ال�سيعية يف العراق كما 
تقوم باأر�سفة ال�سور وامل�ستندات القدمية اخلا�سة 
اأر�سفتها  يتم  والآن  العامل،  يف  املقد�سة  بالعتبات 
املهمة  الن�سو�ص  حفظ  عن  ف�سال  كمبيوتريا، 
التي تخدم الباحثني وذوي الدرا�سات الأكادميية.. 
واأي�سا وحدة الن�ساطات اخلا�سة التي تتوىل اإعداد 
الق�سم  ا�سم  اإ�ساعة  على  تعمل  التي  الإعالنات 
ومكانته وم�ساهماته يف خدمة الزوار واملجتمع، كما 

تقوم بتنظيم املعار�ص اخلا�سة داخليا وخارجيا، 
خالل  من  اجلماعية  املعار�ص  يف  وامل�ساهمة 
اما  للق�سم..  املخ�س�ص  اجلناح  على  الإ�سراف 
وحدة املتابعة والتن�سيق فتقوم بتن�سيق جهود �سعبة 
العالقات والق�سم والأمانة عن الن�ساطات املختلفة 

العتبة  واأق�سام  الق�سم  �سعب  بني  التن�سيق  اإ�سافة 
و�سعبها وكذلك بني الأمانة العامة والأمانات العامة 
والثقايف  واملعريف  الفكري  الإطار  وفق  الأخرى 
الذي يعنى بت�سدير فكرة و�سيا�سة العتبة املقد�سة 

تقوم  كما  العامة  والأمانات  املوؤ�س�سات  باقي  اىل 
وجدت  اإن  والتق�سري  اخللل  م�سادر  بت�سخي�ص 
ذلك  احتواء  فنية، من خالل  بطريقة  ومعاجلتها 

التق�سري والعمل على اإ�سالحه ..
وا�ساف احلكيم: قمنا با�ستحداث مكتبة خا�سة 
الأوىل يف  اللبنة  الطفل كونه  ببناء  لتعنى  بالطفل 
بناء املجتمع لذلك جاءت هذه املبادرة حر�سا من 
الق�سم وال�سعبة على تعليم وتثقيف اأطفالنا بتعاليم 
ونهج اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ف�سال عن اإن�ساء 
وحدة �سينمائية خا�سة بالأطفال من خالل قاعة 

متخ�س�سة وتوفري اأجهزة متطورة .
بال�ساأن  يعنى  ومن  املوؤ�س�سات  احلكيم  ودعا 
العتبة احل�سينية  اأن يعترب مبا تقدم عليه  الثقايف 
نواة  بزرع  وفكرية  ثقافية  م�ساريع  من  املقد�سة 
البلد  اأبناء  وتعليم  لتثقيف  مدينة  كل  يف  ثقافية 
وتوفري خدمة هي خطوة نحو العلم واملعرفة وذلك 
متطلبات  بتوفري  البلد  اأبناء  جتذب  و�سائل  بخلق 

خا�سة  مكتبة  با�ستحداث  قمنا 
بالطفل لتعنى ببناء الطفل كونه اللبنة 
من  حر�سا  املجتمع  بناء  يف  الأوىل 
وتثقيف  تعليم  على  وال�سعبة  الق�سم 
اأطفالنا بتعاليم ونهج اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم(
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لثقافة واملعرفة ... 
اىل ذلك قال عمار حممد في�سل منت�سب وحدة 
مب�سوؤولية  تعنى  الوحدة  اإن  الإعالمية:  العالقات 
الت�سال بو�سائل الإعالم املختلفة واإجراء املقابالت 
ال�سوؤون  والتحقيقات ال�سحفية فيما يخ�ص ق�سم 
الفكرية كما تقوم هذه الوحدة بر�سد ومتابعة كل 
ما يكتب وين�سر ويذاع عن العتبة احل�سينية املقد�سة 
هنالك  كان  فان  املختلفة  الثقافية  املوؤ�س�سات  من 
تو�سيح  على  نعمل  العتبة  مي�ص  �سيء  اأو  تقرير 
ال�سواب وتبيان احلقيقة من خالل الت�سال بتلك 
اجلهة الإعالمية، وتقوم الوحدة بتنظيم املوؤمترات 
ال�سحفية للق�سم، وتنظيم اللقاءات غري الر�سمية 
للعالقات  خطط  واإعداد  ال�ستقبال،  حفالت  مثل 
التي  املهرجانات  وتنظيم  الزائرين  مع  والتوا�سل 
كاملوؤمتر  الكبرية  املهرجانات  هام�ص  على  تنعقد 
ربيع  مهرجان  هام�ص  على  املنعقد  الأكادميي 
التن�سيق وا�ستقبال  الوحدة دور يف  الر�سالة ولهذه 

الوفود الر�سمية خالل املهرجانات التي ن�سارك بها 
وهذا العمل يجري داخل العراق وخارجه ملد �سلة 
الرتابط بني العتبة احل�سينية املقد�سة وما تهدف 
اأهل  تعاليم  وبث  الإ�سالمي  الوعي  ن�سر  من  اإليه 

البيت )عليهم ال�سالم(..       

من جهته قال طارق نعمة اأحد منت�سبي وحدة 
اإعداد  تتوىل  الوحدة  اإن  اخلا�سة:  الن�ساطات 
الق�سم  ا�سم  ترويج  على  تعمل  التي  الإعالنات 
ومكانته وم�ساهماته يف خدمة الزوار واملجتمع، كما 
داخليا وخارجيا،  املعار�ص اخلا�سة  بتنظيم  تقوم 
خالل  من  اجلماعية  املعار�ص  يف  وامل�ساهمة 

واإقامة  للق�سم،  املخ�س�ص  الإ�سراف على اجلناح 
املعار�ص اخلا�سة التي ت�سفي طابعا حيا وطبيعيا 
كمعر�ص  جديد  مبنظار  جديدا  مفهوما  يعك�ص 
الزهور الذي ل يقت�سر على ال�سور الفوتوغرافية 
الطبيعية،  لالأزهار  عر�ص  اىل  ذلك  يتعدى  بل 
وتتوىل هذه الوحدة متثيل الق�سم اأو الأمانة العامة 
يف الندوات اأو املوؤمترات املتخ�س�سة وت�سهيل �سفر 
امل�سوؤولني يف الق�سم )من ات�سالت، حجز تذاكر، 
حجز فنادق، وما �سابه( واإعداد ما يحتاجونه من 

مرئيات وبيانات وهدايا يف الندوات واملوؤمترات..
حماور خمتلفة تعنى بها اإدارة العتبة احل�سينية 
الثقافة  ن�سر  منها  والهدف  وتدعمها  املقد�سة 
ال�سالمية بني او�ساط املجتمع العراقي الذي عانى 
خالل العقود ال�سابقة من الويالت والدمار الإن�ساين 

بكل ما لهذه الكلمة من معنى .. 

ح�سني النعمة / عالء ال�سالمي 

احل�سينية  العتبة  عليه  تقدم  ما 
املقد�سة من م�ساريع ثقافية وفكرية هو 

خطوة نحو العلم واملعرفة 
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• علي اجلبوري

يف  البيئة  لدائرة  الرقابية  اجلولت  تزال  ل 
عن  الك�سف  يف  م�ستمرة  املقد�سة  كربالء  حمافظة 
والعمل على  البيئية يف املحافظة،  الأ�سرار  م�سادر 

التخل�ص منها واإيجاد احللول البديلة لها.
 وتنت�سر يف منطقة احل�سينية بكربالء املقد�سة 
الكثري من معامل �سناعة الفحم اأو ما ت�سمى بـ)كور( 
النار ذات التاأثري البيئي وال�سحي ال�سلبي على اأهايل 
املنطقة وكذلك العاملني يف هذه املهنة التي اجته اإليها 
الكثري من اأهايل احل�سينية يف مقاطعات )اأبو طحني، 
العوينة والعمي�سية( بعد هجرهم لالأرا�سي الزراعية، 
فيما تنتظر بيئة كربالء املقد�سة احللول البديلة التي 

اأقرتها املحافظة بهذا اخل�سو�ص.

وقد كان لأهايل منطقة احل�سينية يف حمافظة 
كربالء املقد�سة �سكاوى م�ستمرة من خملفات معامل 
�سناعة الفحم القريبة من �سكناهم، معتربين اأنها 
بال�سحة  م�سرة  واأنها  الآخرين  حقوق  على  جتاوز 

والبيئة. 
يقول )عبا�ص اأبو طحني( اأحد خمتاري املنطقة: 
"نطالب احلكومة املحلية يف كربالء املقد�سة بالنظر 
يف مو�سوع معامل �سناعة الفحم التي �سار الدخان 
البيئة  تلوث  يف  �سببًا  عنها  املتطايرة  واملخلفات 
ال�ساكنني يف منطقة احل�سينية"،  والإ�سرار ب�سحة 
خم�سة  من  اأكرث  "اإن  اإىل  الوقت  نف�ص  يف  م�سريًا 
يوؤدي  مما  بالختناق  ي�سابون  �سهريًا  اأ�سخا�ص 
اإذا مل يعالج هذا الأمر  اإىل وفاتهم والعدد �سيزداد 

ب�سرعة".
الفحم  معامل  اأعداد  "اإن  طحني،  اأبو  واأ�ساف 
عليه  الطلب  لتزايد  نظرًا  املنطقة  يف  يوميًا  تزداد 
خا�سة من قبل اأ�سحاب املطاعم واملاأكولت، اإل اإن 
ت�ساعد دخان هذه املعامل وتزايده يف الليل اأّثر كثريًا 
ال�ساكنني يف احل�سينية وخا�سة على �سريحتي  على 

كبار ال�سن والأطفال".
فيما يوؤكد املواطن )�سلمان هادي( اأحد �ساكني 
"اإن الدخان املت�ساعد  املنطقة يف حديثه ملرا�سلنا، 
من هذه املعامل كان �سببًا يف اإ�سابة اأربعة اأ�سخا�ص 
اإىل  اأدى  مما  ال�سرطان  مبر�ص  فيها  العاملني  من 

وفاتهم بعد �سراعهم الطويل مع املر�ص".
 وي�سيف هادي، "يتجه الكثري من اأهايل املنطقة 
اإىل العمل ب�سناعة الفحم وهم يتخّفون بني النخيل 
بجولت  يقومون  الذين  البيئة  دائرة  مفت�سي  من 
وطمرها،  املعامل  هذه  عن  للك�سف  م�ستمرة  رقابية 
اإل اإن العاملني فيها يعاودون عملهم مرة اأخرى نظرًا 
لعتمادهم عليها كم�سدر للمعي�سة وكذلك لأنهم ل 

معامل الفحم والتلوث البيئي 

• معامل الفحم يف منطقة احل�سينية 
و�سحية  بيئية  اأ�سرار  بكربالء، 

تنتظر حلوًل بديلة

اإن اأكرث العاملني يف �سناعة الفحم 
لعدم  نظراً  مزاولته  على  جمربون 

وجود عمل اآخر بديل
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ميلكون عماًل اآخر غريه حيث يتوارثه البع�ص منهم 
من الآباء والأجداد دون التفكري مبا ت�سببه من اأ�سرار 
وكذلك  منها  بالقرب  ال�ساكنني  للمواطنني  �سحية 

لهم".
يف  العاملني  من  عدد  اىل  حديثنا  يف  وانتقلنا 

حيث  احل�سينية،  يف  الفحم  �سناعة 
معامل  باأن  مهدي(  )ح�سن  ح  و�سّ
الفحم عبارة عن حفرة كبرية مغلفة 
بالطابوق يتم ملوؤها باخل�سب وحرقه 
يتم  والذي  الفحم  اإىل  حتوله  حلني 
اأ�سحاب  على  وبيعه  اأكيا�ص  جمعه يف 

املطاعم واملقاهي، ويقول مهدي، "اإن اأكرث العاملني 
يف �سناعة الفحم جمربون على مزاولته نظرًا لعدم 
وجود عمل اآخر بديل، اإ�سافة اإىل اأن اإهمال الزراعة 
يف اأغلب مناطق كربالء املقد�سة كان �سببًا يف ترك 
اأو  الفحم  �سناعة  يف  وعملهم  لأرا�سيهم  الفالحني 
تكون  التي  الأخرى  الأعمال  من  وغريها  الطابوق 

م�سدرًا للقمة العي�ص".
بهذه  يعمل  والذي  ح�سني(  )اأحمد  احلاج  اأما 
مزاولته  باأن  فاأكد،  �سنة  ع�سرين  من  لأكرث  املهنة 
لعمله امل�ستمر يف معمله اأدى اإىل اإ�سابته مبر�ص ال�سّل 
املتخلف  الأبي�ص  الدخان  ل�ستن�ساقه  نتيجة  الرئوي 

عن حرق اخل�سب.
لأولدي  عماًل  املهنة  هذه  "اأ�سبحت  واأ�ساف 
اأو  اأخرى  عمل  فر�سة  اأية  توفر  حالة  ويف  اخلم�سة 
بدائل لعملنا نرتكه لكي ل ي�ساب بقية العائلة مبر�سي 

القاتل".
املعامل  البيئية على  الرقابة  ت�ساوؤلنا حول  وعن 
وال�سحي،  البيئي  ال�سرر  اإىل  خملفاتها  توؤدي  التي 
وهل هنالك من بدائل للتخل�ص منها، اأجابنا املهند�ص 
)حيدر فوؤاد( مدير دائرة البيئة يف كربالء املقد�سة 
عن  بالك�سف  تتمثل  البيئة  دائرة  اأعمال  "اإن  قائاًل: 
م�سادر التلوث البيئي والتخل�ص منه، ومتثل معامل 

الفحم اأو ما ت�سمى بكور النار م�سدرًا للتلوث البيئي 
والأ�سرار ال�سحية للمواطنني ال�ساكنني بالقرب منها، 
اإ�سافة اإىل موت الأر�ص الزراعية التي يتم فيها اإقامة 
مثل هذه املعامل نتيجة للحرارة ال�سديدة واملخلفات 

من الغازات والأكا�سيد ال�سامة  ال�سادرة منها".
وافقت  الأخرية  الفرتة  "خالل  اأنه  فوؤاد  واأ�سار 

حمافظة كربالء املقد�سة واملتمثلة مبحافظها ال�سيد 
اآمال الدين الهر على ا�سترياد معامل خا�سة ل�سناعة 
الفحم ذات الهيكل احلديدي من )م�سر( ليتم بيعه 
 )6( اإىل  ت�سل  باأ�سعار  املهنة  بهذه  العاملني  على 
ماليني للمعمل الواحد وبتق�سيط �سهري للمبلغ، وهي 

جادة يف هذا الأمر كحّل بديل للق�ساء على الأ�سرار 
البيئية التي تخلفها املعامل التقليدية وكذلك توفري 
فر�سة العمل للعاملني عليها، خا�سة واإن هذه املعامل 
ال�سحية  الأ�سرار  عدمية  تكون  ا�ستريادها  املزمع 

وذات اإنتاجية عالية".

ا�شترياد معامل خا�شة ل�شناعة الفحم وبيعها 
على العاملني بهذه املهنة
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املق�سود  كان  وملّـا  ومتفاوتة،  خمتلفة  العمال  اإن 
بقاء النوع الإن�ساين، وحكومة النظام والقانون الب�سري، 
اإىل  يحتاج  واحد  وكّل  الطبع،  مدين  الن�سان  واإّن 
متعّددة،  والحتياجات  خمتلفة،  املقا�سد  واأّن  الآخر، 
لتعّدد جوانب احلياة وترّكب الن�سان من روح وج�سد، 
واختالف مقت�سياتهما، واإّن املجتمع يحتاج اإىل طبيب 
كما يحتاج اإىل عامل ديني، ليكون الأّول معالج اجل�سد 
يف اأمرا�سه واأ�سقامه، والثاين معالج الروح يف �سفاتها 
�سعادة  يف  ي�سعيان  وكالهما  الأخالق  ورذائل  الذميمة 
والبّقال  اب  والق�سّ البّناء  اإىل  يحتاجان  كما  الإن�سان، 
وغريهم، وكذلك هم يحتاجون اإليهما، فكّل واحد يفتقر 
اإىل �سغل الآخر، وهذه �سّنة احلياة و�سرورة العي�ص التي 
ل ميكن اإنكارها، فاإّنها من الق�سايا التي قيا�ساتها معها، 

كما هو وا�سح. 
بني  وفنونهم  واأ�سغالهم  ِحَرفهم  النا�ص يف  ثّم      
مدير وعامل، وتاجر و�سانع، ورّب عمل ومربوب، وُا�ستاذ 
الكّل  فلي�ص  ومري�ص،  وطبيب  ومتعّلم،  وعامل  وتلميذ، 
�سوا�سية، بل اقت�ست احلكمة الإلهية اأن يكون الختالف 
يف العقول والنفو�ص وال�ستعدادات والن�ساطات والتقّدم 
والزدهار، اإّل اأّن الطريق مفتوح اأمام اجلميع على حّد 

�سواء. 
    ) واأن لي�ص لالإن�سان اإّل ما �سعى ( . 

    وهو الذي يقّرر م�سريه بال جرب ول ق�سر، بل بيده 
الختيار، وبيده مفتاح التوفيق يف احلياة، واإّنه هو الذي 

ي�سعد نف�سه، اأو يجعلها من الأ�سقياء والتع�ساء. 
) اإّنا هديناه ال�سبيل اإّما �ساكرًا واإّما كفورًا ( . 

الن�سان  رفيق يف حياة  اإمّنا هو خري  والتوفيق      
لنف�سه  ويجلب  التوفيق،  اأهل  من  هو  يكون  اأن  ب�سرط 
وحنكة  و�سيا�سة  بكيا�سة  ويعمل  ويدّبر  ويفّكر  التوفيق، 
وحزم وعزم و�سرب حّتى يطوي مدارج التوفيق، وحّتى 
يفوق اأقرانه وي�سعد القّمة بعد ُجهد جهيد، وعمل دوؤوب، 

ويكون �سعيدًا يف حياته، كما ُي�سعد به الآخرون. 
والتقّدم  للتوفيق  اأ�سا�سّية  عوامل  وهناك      
وال�سعادة، وكاأّنها قوانني ريا�سّية وح�سابات جربّية غري 
اإثنان،  ي�ساوي  واحد  زائدا  الواحد  فاإّن  للتخّلف،  قابلة 
وهذا ل ميكن تغرّيه وتبّدله، لأ ّنه قانون ريا�سي حاكم 
على الكون كّله، وكذلك هناك عوامل يف جناح الن�سان 
يف حياته العلمية والعملية، يفوز وينجح من طّبقها وعمل 
بها وجعلها ن�سب عينيه يف حياته الفردّية والجتماعّية. 
    ومق�سودنا من هذه املقالة الق�سرية اأن نذكر 
اأهّم العوامل التي توجب تقّدم العامل ال�سانع يف عمل 
ما اأو معمل اأو دكان يف حرفة اأو مهنة، بل يف اأّي جمال 
من جمالت احلياة العّمـالّية، ك�سانع التاجر اأو �سانع 
النّجار اأو بائع الأحذية اأو الذي ي�ستغل يف طبع الكتب اأو 
ال�سحافة اأو ما �سابه ذلك، فاإّن من مل يوّفق يف اإكمال 
درا�سته اأو اأراد اأن يّتجه اإىل عمل من الأعمال ل�سرورة 
طالب  متنع  رمبا  التي  وم�ساكلها  و�سعوبتها  احلياة 
و�سعوبة  امل�ساكل  فت�سوقه  درا�سته،  يكمل  اأن  املدر�سة 
اأو يختار مهنة، ليزاول  اأن يدخل يف حرفة  اإىل  العي�ص 
�سنعة وفّن وعمل، فعليه اأّول اأن ل ي�سجر ول يك�سل ول 

 • ال�سيد عادل العلوي

كيف  تكون  عامال  و�شانعًا 
ناجحًا  يف  عملك ؟ 

دعوة اىل البحث عن ال�شبل الكفيلة مب�شاعدة الفرد على النجاح 

على من يريد اأن يوفنّق يف حياته اأن 
ر  ل، قبل اأن يفكنّ يبني �سخ�سينّته اأونّ

بالرثوة وجلب املال
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يياأ�ص، بل باإمكانه اأن يعّو�ص درا�سته مبهنته اجلديدة بعد 
اأن يتفّوق بها، ويتقّدم وتزدهر حياته العملّية وال�سناعية 
اأو التجارية اأو ما �سابه ذلك، ول بّد ملن اأراد النجاح يف 
يك�سب اخلربة  اأّول حّتى  يكون �سانعًا  اأن  مهنة و�سنعة 
اأمر  وهذا  العمل،  ذلك  ويف  ال�سنعة  تلك  يف  والتجربة 
طبيعي يعرتف به الوجدان، وكفى به دليال و�ساهدًا، ثّم 
اإذا اأراد اأن ي�سعد يف عمله ويتقّدم ويتفّوق ويتوّفق، فعليه 
اأن يراعي هذه ال�سول الأولية والعوامل الأ�سا�سية، وهي 

عبارة عن النقاط التالية : 
    1 ـ الخال�ص يف العمل ) اأخل�ص تنل ـ قالها اأمري 
املوؤمنني علي ) عليه ال�سالم ( ( وهذا من اأهّم اُل�سول 
يف جناح الإن�سان، فاإّنه اإمّنا ينال وي�سل ويحّلق يف اآفاق 
الفالح وال�سالح والنجاح بالإخال�ص، من دون اأن ي�سرق 
من العمل اأو رّب العمل، وي�ستعمل احليلة واملكر واخلديعة 
والغ�ّص ويت�سّور ذلك اأ ّنه من ال�سطارة والكيا�سة، فاإّنه 
بهذا يحفر قربه بنف�سه لي�سقط فيه، واإّن املوت اأوىل له 

من احلياة، وبطن الأر�ص خري له من ظهرها. 
    2 ـ غنى الطبع، فالعامل الناجح ل بّد اأن يكون 
غنّيًا يف طبعه، فال ينظر اإىل يد ُا�ستاذه، ويرك�ص وراء 
لقمته، ويطمع يف ماله، فاإّن الطّمـاع ل قيمة له يف احلياة، 
وهو مهان يف املجتمع، حّتى عند من ي�ستغل عنده، واملدير 
اأو �ساحب املعمل اأو التاجر ميتحن ويخترب العامل، فاإن 
وجده غنّي الطبع عزيز النف�ص، اأمني، �سائن النف�ص عن 
الهوى، فاإّنه يكرب بعينه، ويرتاح اإليه، وي�سل الأمر به اإىل 

اأن يقّلده مقادير اُلمور ومفاتيح العمل. 
ـ البداع يف العمل، فالعامل املوّفق من يفّكر   3    
يف  ويفّكر  ويطّوره،  عمله  يف  يبدع  اأن  وغنًى  باإخال�ص 
خدمة ُا�ستاذه ومديره وتقّدمه وجناحه، ويرى اأّن جناحه 

يف جناح ُا�ستاذه ومن ي�ستغل عنده. 
    4 ـ ن�سيان النف�ص، بعد اأن يختار العامل اُل�ستاذ 
اجلّيد والنظيف واملوّفق يف عمله وجتارته و�سنعته ومعمله 
ومهنته، فبعد اأن يرى رّب العمل ال�سالح والناجح، فعلى 
ال�سانع والعامل اأن ين�سى نف�سه اأمامه، ول يرى لنف�سه 
اُل�ستاذ  يف  يفنى  كاأّنه  بل  ُا�ستاذه،  وجود  اأمام  وجودًا 
ويختلفان  روحًا،  يّتحدان  واملع�سوق،  كالعا�سق  ويكون 

ج�سدًا. 
    5ـ  الأخالق الطّيبة يف العمل، وهذا اأي�سًا من اأهّم 
العوامل التي توجب الر�سا والنجاح يف احلياة العلمّية 
والعملّية، فاإّن العامل ذا الأخالق الطّيبة يجلب الزبائن 

اإىل حانوت ُا�ستاذه ورّب عمله. 
    6ـ  �سعور اُل�ستاذ بوجود ال�سانع، اأي ل يكون وجود 
ال�سانع وعدمه بالن�سبة اإىل ُا�ستاذه واحدًا، فاإّن من كان 

كذلك فال خري فيه، بل ل بّد لل�سانع والعامل اأن يثبت 
وجوده و�سرورة العمل اإليه، كاأن يكون مفتاح العمل بيده، 
الزمن،  برهة من  ولو  وتوّقفت  الأعمال،  ولوله لختّلت 
ومن كان يومه اأف�سل من اأم�سه فهو الناجح، ومن ت�ساوى 
يوماه فهو مغبون، ومن كان اأم�سه اأف�سل من يومه، فهو 

ملعون بعيد عن رحمة رّبه، واملوت خري له من احلياة. 
    7 ـ بناء ال�سخ�سّية قبل املال، يعني على من يريد 
اأن يوّفق يف حياته اأن يبني �سخ�سّيته اأّول قبل اأن يفّكر 
بالرثوة وجلب املال، فمن كان له �سخ�سّية اإجتماعية كّل 
ح�سب �ساأنه ومقامه وظروفه، فاإّنه �سيخل�ص يف عمله، 
يبدع يف  ّنه  اأ  ورّب عمله، كما  ول يطمع يف مال مديره 
ن�سيم  منه  ويفوح  بوجوده،  اُل�ستاذ  ويح�ّس�ص  العمل، 
من  به  فياأن�ص  احلميدة،  وال�سجايا  الطّيبة،  الأخالق 

يجاوره، وي�سّم عطره وطيبه. 
    8 ـ التخطيط يف العمل ليال ليطّبق ذلك يف نهار 
عفوّية  و�سكناته  وحركاته  ت�سّرفاته  تكون  فال  عمله، 
وخلق ال�ساعة، بل ل بّد له من احلذاقة واللباقة والتاأّمل 
والتدّبر والتخطيط يف الليل على اأ ّنه كيف يبدع ؟ وكيف 
يعمل ؟ وكيف يتحّدث ؟ وكيف يتعامل مع فالن وفالن ؟ 
وهكذا، وكّلما كرب العمل زاد التخطيط، وزادت �ساعاته 

كما هو وا�سح. 
فاإّن  الناجح،  اُل�ستاذ  مع  اجلميل  ال�سرب  ـ   9     
ال�سانع بعد اختياره رّب العمل واُل�ستاذ الناجح، ل بّد 
اأن ي�سرب معه �سربًا جميال، ويتحّمل ذّل التعّلم وم�سكنة 
والعجب  التبّطر  فاإّن  يغرّت،  ول  يتبّطر  فال  العّمـالّية، 
والغرور من العوامل املهّدمة يف تقّدم الإن�سان، بل عليه 
اأن ي�سرب ولو ل�سنني و�سنني، حّتى يتعّلم كّل اأطراف العمل 
وجوانبه وخفاياه واأ�سراره، ويت�سّلط على ال�سنعة واملهنة 
ولو كان �سغريًا، فرّب  يفوته �سيء  واحلرفة كاملة، ول 

م�سمار �سغري يوقف ماكنة جّبارة وكبرية عن العمل. 
ويعّظمه  يبّجله  بل  ُا�ستاذه  ين�سى ف�سل  ـ ل   10    
ويرجع اإليه دائمًا، ويقّدره ويحرتمه، فاإّن بركة العلم يف 

تعظيم ال�ستاذ. 
    و ) لئن �سكرمت لأزيدّنكم ( . 

    ومن مل ي�سكر املخلوق مل ي�سكر اخلالق. 

احلياة،  له يف  قيمة  ـاع ل  الطمنّ اإننّ 
وهو مهان يف املجتمع، حتنّى عند 

من ي�ستغل عنده
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  يف عيون الزائرين
بعد ال�شابع من اآذار

م�شتقبل
العـــراق

• �سباح جا�سم- ح�سني ال�سالمي

انتهى ال�سباق النتخابي يف العراق بينما ياأمل ال�سعب من الذين 
والثقة يف تطبيق  امل�سوؤولية  يكونوا على م�ستوى  اأن  اأعطاهم �سوته 
مبادئ الدميقراطية وال�سري �سمن منهج العملية ال�سيا�سية اجلارية 
وفق ما ر�سمه الد�ستور وحددته الأطر القانونية، بعيدًا عن املجامالت 
وتطلعاته يف  املجتمع  على ح�ساب م�سالح  والت�سويف  املهاترات  او 

العي�ص بحرية وكرامة وازدهار.. 
وحتركات  مناق�سات  من  الأثناء  هذه  يف  يجري  ملا  ومواكبًة 
القادمة،  لت�سكيل احلكومة  الفائزة  ال�سيا�سية  الكتل  و�سجالت بني 
خ�س�ست جملة )الرو�سة احل�سينية( هذا العدد لالإطالع على اآراء 
وانطباعات زائري كربالء املقد�سة من خمتلف مناطق العراق حول 

روؤيتهم ملا ميكن اأن تت�سكل على �سوءه احلكومة املنتَظرة..
على الكتل الفائزة اأن تفي بوعودها..

الزائر »هادي جميل« ا�ستاذ جامعي قال،« ال�سعب العراقي اجتاز 
مرحلة مهمة من تاريخه املعا�سر باإرادته، وا�ستطاع ان يتحدى كل 
قوى ال�سر والظالم التي كانت وماتزال حتى اللحظة ت�سعى لالإطاحة 

ال�سعب  واأكرب برهان على هّمة  البلد،  ال�سيا�سية يف  بالعملية 
وقوته هو ذهاب املاليني اإىل �سناديق القرتاع من اجل 

املبا�سر  والتاأييد  بالثقة  انتخاب حكومة حتظى 
من النا�ص دون و�ساية او ت�سلط«.

الذين  بقَي على  وا�ساف هادي،« 
انتخبهم النا�ص اأن يوفوا بعهودهم 

املجاهد  امل�سكني  ال�سعب  لهذا 
الذي ترزح �سرائح عديدة منه 

حتت وطاأة الفقر والتخلف 
وامل�ساكل  والبطالة 

الجتماعية..«.
فيما ركَز »ال�سيخ 

اآراء وانطباعات حول النتخابات واحلكومة القادمة
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توفري  اأهمية  على  الكوت،  من  زائر  القري�سي«  عدنان 
القادمة  الربملان واحلكومة  نريد من  قائاًل،«  اخلدمات 
ان توفر اخلدمات وخ�سو�سًا الكهرباء، وحت�سني امل�ستوى 
املعي�سي للفرد وتوفري وحت�سني مفردات البطاقة التمونية، 
جمتمع  لأننا  ال�سن،  وكبار  العجزة  ب�سريحة  والهتمام 
العجزة  برعاية  الكرمي  القراآن  اأو�سى  وقد  ا�سالمي 

وامل�سّنني واملعاقني واليتامى رعاية خا�سة«.
الب�سرة، مب�سار  زائر من  اهلل«  »ح�سني عبد  وعاَد 
احلديث اإىل ال�سيا�سة معربًا عن« خ�سيته يف اأن ت�ستمر 
ياأمله  كان  عّما  النتائج  ت�سفر  ول  ال�سيا�سية  التوافقات 
اإ�ستحقاق اإنتخابي تدير البالد بعيدًا  النا�ص يف حكومة 

عن املحا�س�سة والتوافقية«.
بدت  قد  التوافقات  موؤ�سرات  اأن  ح�سني،«  وا�ساف 
وا�سحة يف توجه قادة الكتل ال�سيا�سية اإىل اإقليم كرد�ستان 
بحثًا عن �سفقات �سيا�سية وتقا�سم الكعكة، على حد قوله. 
مبينًا،« اأن ال�سعب العراقي لي�ص له احلق يف الإعرتا�ص 
على ما �سيكون عليه احلال بعد الإنتخابات لأنه هو من 

�سّوَت واختار قيادات البالد للدورة املقبلة«.
وتابع،« مع ذلك نحن نتمنى جتاوز الكتل ال�سيا�سية 
خالفاتها واأن تتنازل لتتفق على �سيغة مقبولة حلكومة 

قوية قادرة على توفري الأمن واخلدمات«.
ودعى الزائر«حممد املو�سوي« من كربالء، املر�سحني 
الفائزين اإىل« اإحرتام راأي الناخبني ممن �سوتوا لهم، 
وت�سكيل  اإنتخابي  اإ�ستحقاق  ت�سكيل حكومة  والعمل على 
قّيدت  التي  والتوافقية  املحا�س�سة  عن  بعيدة  حكومة 

احلكومة ال�سابقة واأبقتها �سعيفة 
التاثري«.

يف  روؤيته  عن  املو�سوي  وعرّب 
م�ساحلها  الكتل  جتاوز  اإمكانية 
الفئوية لأجل ال�سعب قائاًل،« هناك 
كل  عليها  جُتمع  م�سرتكة  قوا�سم 
اإذا  العراقي،  ال�سعب  مكونات 
مت�سكنا بها وجعلناها هي امليزان 

ف�سيتم جتاوز اخلالفات، لأن ترجيح امل�سالح احلزبية 
والفئوية على امل�سلحة العليا لن يو�سل البلد اإىل �ساطئ 
الأمان ولن يوفر بالنتيجة تطلعات وطموحات اجلماهري.

تاأخري ت�سكيل احلكومة يوؤدي للتدهور الأمني
وقال الزائر »ح�سني حممد عبيد« �سابط �سرطة من 
احللة، معربًا عن خ�سيته من التدهور الأمني،« اإن تاأخري 
ت�سكيل احلكومة وان�سغال ال�سيا�سيني والقادة التنفيذيني 
احلكومية  املنا�سب  لك�سب  ال�سيا�سية  مناوراتهم  يف 

�سيوؤدي بالتاأكيد اإىل تدهور اأمني يهدد الإجنازات التي 
حتققت حتى الآن«.

وا�ساف ح�سني،« يجب اأن ي�سعر ال�سيا�سيني بخطورة 
واأن  واحلكومي،  الأمني  الفراغ  تداعيات  لتاليف  الو�سع 
التنازلت  تقدمي  خالل  من  جانبًا  خالفاتهم  ينحوا 

املتبادلة واإبداء ح�سن النية«.
من  �ساحب«  ح�سن  »حممد  الزائر  حّمَل  فيما 
الب�سرة، مفو�سية النتخابات جزًء كبريا من امل�سوؤولية 
يف التوترات بني الكتل قائاًل،« جاءت نتائج النتخابات 

املفو�سية  اأداء  وح�سب  املريح  ولي�ص  املزعج  بالتق�سيط 
انتخابية  عملية  اأول  وكاأنها  الكثرية،  واأعذارها  املتعرث 

ي�سهدها بلدنا«.
مار�سته  الذي  ال�سلوك  هذا  حممد،«  وا�ساف 
املفو�سية يف اإعطاء نتائج جزئية خالل مدة طويلة ترك 
تداعيات و�سغوط نف�سية على الكتل ال�سيا�سية املتناف�سة، 
وجعلها تطلق ت�سريحات غري من�سبطة اأثرت �سلبيًا على 
تطلعات الناخب العراقي واأحبطته حتى قبل اأن يزول اأثر 

احلرب البنف�سجي من الأ�سابع«.
وتابع،« ان تاأخري اعالن النتائج قد ترك ت�ساوؤلت 
عمل  وم�سداقية  كفاءة  مدى  حول  ال�سارع  يف  كبرية 
�ساعة معرت�ٌص هنا  وكل  يوم  كل  ن�سمع  لأننا  املفو�سية، 
م طعن هناك، ون�سمع كذلك نتائج عن فوز اإحدى  ومقدِّ
القوائم يف ال�سباح ومن ثم ن�سمع عن خ�سارتها م�ساًء!«.

وعرّب »قا�سم عبد الئمة«، زائر من الديوانية، عن 
راأيه بزيارات الكتل ال�سيا�سية لدول اجلوار قائاًل،« نرى 
ال�سيا�سية  للكتل  مكوكية  زيارات  ال�سا�سات  خالل  من 
الزيارات  هذه  فاإن  وبراأيي  اجلوار،  دول  اإىل  الفائزة 
باأن  اجلوار  دول  يقنع  جديد  و�سع  لتاأ�سي�ص  �سرورية 
ال�سعب العراقي قد اختار مبلئ ارداته م�سوؤوليه، ويجب 
احرتام هذا القرار وم�ساندته من اأجل امل�سالح امل�سرتكة 
ل�سعوب املنطقة«. م�سيفًا« اإن ر�سائل التطمني لدول اجلوار 
هي التي ت�ستطيع اأن تعّدل من �سيا�سات هذه الدول ملا فيه 

م�سلحة العراق كبلد مهم وحيوي وفعال«.
الزائرين  اإجابات  اأن  وجدنا  ال�ستطالع  ختام  ويف 
ركزت على �سرورة التحاور والتفاهم وتقدمي التنازلت 
من قبل الكتل ال�سيا�سية الفائزة لبع�سها البع�ص يف �سبيل 
ال�سيا�سية  العملية  و�سيانة  العراق  وحدة  على  الجتماع 
املنا�سب  على  اخلالفات  وجتاوز  الد�ستور  وفق  والعمل 

حل�سا�سية املرحلة التي يعي�سها بلدنا العزيز..

يتوجب امل�شي بحزم نحو الهدف والغاية التي ُوجد من اأجلها الربملان العراقي

علىاحلكومة والربملان احلاليني التخلي عن بع�ص امل�شالح ال�شخ�شية والنهو�ص باملوؤ�ش�شات واإقرار القوانني املعّلقة

ال�شيا�شية  الكتل  جتاوز  نتمنى 
على  لتتفق  تتنازل  واأن  خالفاتها 
�شيغة مقبولة حلكومة قوية قادرة 

على توفري الأمن واخلدمات
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• ال�سيدة ملياء حمادة
• ولدت �سنة 1965

• اعتنقت مذهب اأهل البيت 1985.
• تخرجت من كلية ال�سريعة جامعة دم�سق 1987.

واأ�شرقت الروح
  بنور ربها

 تقول ال�شيدة ملياء:
اإّن التحليل املو�سوعي والدرا�سة امل�ستوعبة حلياة 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبّي  مع  عا�ص  الــذي  اجليل 
و�سّلم( والذي كان له الدور الأكرب يف ر�سم امل�ستقبل 
الواقع  لنا  يك�سف  للم�سلمني  والــثــقــايف  ال�سيا�سي 
تغيريه  ــذاك  اآن احلكومات  حاولت  الــذي  ال�سحيح، 
وتزويره، اإّل اأن النور ل ميكن اأن نخمد اأنفا�سه، فبقي 
يف بطون الكتب َوَم�سات يتّلم�سها كّل من حتّرر من 

التقليد الأعمى. 
وق�ستي مع الت�سيع بداأْت عندما كنت طالبة يف 
املرحلة الثانية بكلية ال�سريعة، وكنت اأت�ساءل دائمًا: 
ملـــاذا هــذا الخــتــالف يف املــذاهــب؟ وكــنــت عندما 
ينتهي در�ص الرتبية الإ�سالمية اأحتدث مع املدر�سني 
مثاًل،  كال�سالة  عــدة:  م�سائل  يف  كثريًا  واأناق�سهم 
فكنت اأرى فروقًا وا�سحة بني املذاهب يف هذا ال�ساأن، 
الواحد،  املذهب  واقــع بني فقهاء  اأن اخلــالف  حتى 
يوجب  الأجنبية  املـــراأة  مل�ص  اإن  يــقــول:  فال�سافعي 
ويخالفهما مالك  يقول بخالفه،  الو�سوء، واحلنفي 
عمد  اأو عن  ب�سهوة  كان  اإذا  اللم�ص  اإن  يقول:  حيث 

وجب الو�سوء واإّل فال. 
واحلنفي يقول بوجوب الو�سوء من خروج الدم 

اإعداد: عبد الرحمن الالمي
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اأي�سًا  الثالثة،  ويخالفه  قلياًل،  كان  ولو  البدن  من 
وامل�سرب  والــلــنب  بالنبيذ  الــو�ــســوء  يجيز  احلنفي 
باملاء، ويخالفه الثالثة، ويقول مالك بجواز اأكل حلم 
الكالب، ويخالفه الثالثة، وال�سافعي يجيز اأكل حلم 
اأكلها،  يحرم  واأبو حنيفة  والثعلب،  واجلــّري  ال�سبع 
والقنافذ يحّلها ال�سافعي والآخرون يحرمونها، اإىل 
اأول الفقه  كثري من هذا اخلالف الواقع بينهم من 

اإىل اأخره. 
ال�سريعة  كانت  هل  نف�سي:  يف  اأت�ساءل  رحــُت 

ناق�سة مل تتّم حتى اأتوا مبا اأتوا 
بــه مــن اخلــالف الــدائــر بينهم، 
فهذا يحّلل وذاك يحّرم، والآخر 

يجيز وذاك بالعك�ص؟! 
وقد �سح عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأنه 
قال: )حالل حممد حالل اىل يوم القيامة، وحرام 

حممد حرام اإىل يوم القيامة(. 
وحل�سن احلظ واأثناء درا�ستي يف اجلامعة دخلْت 
تهّجرت  وقــد  عراقية  وكانت  جديدة  طالبة  علينا 
وقد  لالأمان،  طلبًا  بلدنا  اإىل  ذويها  مع  بالدها  من 
انخرطت يف الدرا�سة باجلامعة واختارت كليتنا لأن 
طالبها ملتزمون مع اأنه كان باإمكانها اأن تختار كلية 
اأعلى من كليتنا لأنها من املتفوقني يف كلية الطب يف 

بلدها. 
جتل�ص   ) بتول   ( وا�سمها  الفتاة  هــذه  وكــانــت 
العباءة  تلب�ص  ودائمًا  القاعة،  يف  الأخــري  املقعد  يف 
ال�سوداء واخلمار يغطي راأ�سها حتى ذقنها، وياله من 

حجاب يدل على التزامها الديني 
الع�سر  تقلبات  على  وانت�سارها 

وهفوات التقدم واملو�سة.
طالب  نحن  عرفنا  ملّا  ولكن 

كلية ال�سريعة باأنها عراقية تيقنا باأنها �سيعية، وكثريًا 
وال�ستهزاء  ال�سخرية  بها قا�سدين  نتحر�ص  كنا  ما 
بها لأنها ح�سب اعتقادنا ومعلوماتنا اخلاطئة طبعًا 
اأنها ومن يتبع هذا املذهب غري م�سلمني، فهم يعبدون 
اأبي طالب، واملعتدلون منهم فقط يعبدون  علي بن 
اهلل ولكنهم ل يوؤمنون بر�سالة النبي حممد )�سلى 
ويقولون  وي�ستمون جربائيل  و�سّلم(،  واآله  عليه  اهلل 
اأداء الر�سالة اإىل علي  باأنه خان الأمانة، فبدًل من 
اأداها اإىل حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، واأنهم 
ينزلون اأئمتهم منزلة الآلهة واأنهم يقولون باحللول، 
واأنهم ي�سجدون للقر�ص احلجري من دون اهلل، واأنهم 

ياأتون اإىل قرب الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
اأذنابًا  لهم  واأن  والنجا�سات،  القاذورات  فيه  ليلقوا 
اليهود  من  الإ�سالم  على  اأ�سد  واأنهم  كفار،  واأنهم 
والن�سارى، لأّن هوؤلء يعبدون عليًا ويقد�سونه، ومع 
كل هذا التقريع وهذه ال�سخرية والأخت بتول ل ترّد 
علينا وتقول يف كل مرة �ساحمكم اهلل، هداكم اهلل، 
ليتكم تعلمون احلق اأ�ستغفر اهلل يل ولكم، وهكذا اإىل 
اأن جاء يوم من الأيام وهو بالن�سبة يل يوم التحول 

الكبري جئت 

يف هذا اليوم متاأخرة عن موعد املحا�سرة فلم 
اأجد مكانًا اّل اإىل جانب هذه الفتاة بتول، وكنت قباًل 
ل اأجل�ص اإىل جانبها اأبدًا، ظّنًا مّني اأنها كافرة، اأو 
مذاهبنا  تفا�سيل  تعرف  اأن  تريد  جا�سو�سة  اأنها 

لتنقلها اإىل فرقتها. 
جل�ست واأنــا م�ستاءة منها نوعًا ما، ثم قلت يف 
نف�سي مايل ومالها؟ كل واحدة منا يف حالها، وانتهْت 
فاجنررُت  اإليها،  متيل  نف�سي  ـــُت  وراأي املحا�سرة، 
ينتمي  املذاهب  لأي  لها:  فقلُت  معها،  التحّدث  اىل 
مذهبكم؟ فقالت: املذهب اجلعفري. قلت عجبًا ما 
املذاهب  غري  نعرف  ل  نحن  اجلديد؟  ال�سم  هــذا 

الأربعة وما عداها فلي�ص من الإ�سالم �سيء. 
وابت�سمت قائلة: عفوًا، اإن املذهب اجلعفري هو 

اأبا  ـــام  الإم اأن  تعرفني  األ  املح�ص،  الإ�ــســالم 
حنيفة قد تتلمذ على يد الإمام جعفر ال�سادق )عليه 

ال�سالم(؟ 
اأبو حنيفة » لول ال�سنتان لهلك  ويف ذلك يقول 
النعمان « ف�سكُت ومل اأرد، وقالت اإّن املذاهب الأربعة 
اأخــذ عن  اأخــذ بع�سهم عن بع�ص فاأحمد بن حنبل 
ال�سافعي وال�سافعي اأخذ عن مالك واأخذ مالك عن 
اأبي حنيفة واأبو حنيفة اأخذ عن جعفر ال�سادق، وعلى 
هذا فكلهم تالمذة جلعفر ال�سادق، وهو اأول من فتح 
جامعة اإ�سالمية يف م�سجد جده ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم وقد تتلمذ على يديه اأكرث من اأربعة 

اآلف حمدث وفقيه. 
وتقد�سونه  عليًا  تعبدون  اإّنكم  قائلة:  فقاطعتها 
اآمل تقرئي قول اهلل )�سبحانه  األي�ص كذلك؟ قالت: 
َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َر�ُسوٌل  اإِلَّ  ٌد  مَّ حُمَ وتعاىل(: }َوَما 
ٌد  مَّ َ �ُسُل...{ )144( �سورة اآل عمران، وقوله: }حمحُّ الرحُّ
اء...{ )29( �سورة الفتح  ِذيَن َمَعُه اأَ�ِسدَّ ِ َوالَّ �ُسوُل اهللَّ رَّ
َوَلِكن  َجاِلُكْم  رِّ ن  مِّ اأََحٍد  اأََبا  ٌد  مَّ حُمَ َكاَن  ا  وقوله: }مَّ
نَي...{ )40( �سورة الأحزاب،  ِبيِّ ِ َوَخامَتَ النَّ �ُسوَل اهللَّ رَّ
قلت: بلى اأعرف هذه الآيات. قالت: فاأين هو علي؟ 
فالقراآن يرّد عليكم هذا التهام الباطل؟ قلت لها: 
هذه اأقنعتيني بها فماذا عن خيانة جربئيل؟ فقالت: 
حا�ساه، هذه اأقبح من الأوىل لأن حممدًا )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( كان عمره اأربعني �سنة عندما اأر�سل 
اهلل )�سبحانه وتعاىل( اإليه جربئيل )عليه ال�سالم( 
�سنوات  �سبع  اأو  �ست  عمره  �سبيًا  اإّل  علّي  يكن  ومل 
الرجل  حممد  بني  يفرق  ول  جربئيل  يخطاأ  فكيف 

وعلّي ال�سبّي؟ 
وجربائيل )عليه ال�سالم( وهو ملك مقرب �سماه 
اهلل بالروح الأمني فهل من املعقول اأن يخونه وُيجري 
منطقي  هذا  فقلت:  خيانته؟  وتعاىل(  )تبارك  اهلل 
جّدًا كيف مل ن�سل نحن اىل هذا املنطق؟ واحرتت 
وتلكاأت وقلت يف نف�سي قبل اأن ن�ساألهم عن اختالفهم 
عّنا يف اعتقاداتهم لن�ساأل اأنف�سنا نحن ال�سّنة ملاذا 

تعددْت مذاهبنا واختلفْت فيما بينها. 
قلت لها: اإذن كل ما يقال عنكم حم�ص افرتاء، 
منها  طالبة  وودعُتها  الوقت  ل�سيق  منها  واعتذرت 
زيارتي يف القريب العاجل لأنني تلهفت كثريًا ل�سماع 
املزيد من ردود ال�سيعة على الأقاويل التي يدانون بها، 
وم�ستْ  الأيام واأنا اأقرتُب منها اأكرث وكانت جتيبني 
فالنْت  ال�سيعّية  بالكتب  وزّودتني  الأ�سئلة  كّل  على 
نف�سي ومال عقلي اىل اتباع املذهب احلّق واحلمد هلل 
الذي هداين بف�سل هذه الفتاة �سادقة النّية، وليهناأ 
وليعتز بنف�سه كّل �سيعّي فهو الذي يتم�سك بالعروة 
عنها  حــّدث  التي  الناجية  الفرقة  من  وهــو  الوثقى 

ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(. 
لق البع�ص يف لعنا�سر مع. مي

لهلك  ال�شنتان  لول   « حنيفة  اأبو  يقول 
النعمان « 

الأنبياء  ق�ش�ص  عن  وهو  كتاب  اأّول  قراأت 
فتاأثرت بق�شة �شيدنا حممد بن عبداهلل )�شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم(
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اإن الأمر الطبيعي الذي ل ميكن اأن يعيبه العقالء 
و�سفة  �سرف  لغر�ص  ال�سيدلية  اإىل  الذهاب  هو 
تعودوا  قد  املواطنني  بع�ص  هناك  ولكن  الطبيب، 
-وخا�سة يف الفرتة الأخرية- الذهاب اإىل ال�سيدلية 
ب�سبب  الطبيب  اإىل  اللجوء  دون  مر�سهم  حالة  يف 

ارتفاع �سعر ك�سف الطبيب.
 ومع اإن مهنة الطبيب وال�سيديل مهنة اإن�سانية 
لكن ومع الأ�سف ال�سديد نالحظ اإن هناك ا�ستغالل 
عدم  ب�سبب  واأخرى  �سيدلية  بني  بالأ�سعار  وتفاوتا 
وجود جهة رقابية معينة اأو قانون خا�ص بت�سعرية بيع 

الأدوية بالن�سبة لل�سيدليات واملذاخر.
الرو�سة  لـ)جملة  كان  اخل�سو�ص  هذا  ويف   
نقيب  املوؤذن  حيدر  الدكتور  مع  لقاء  احل�سينية( 
ال�سيادلة يف كربالء املقد�سة كي يجيبنا على بع�ص 

الأ�سئلة التي باتت مبهمة لدى املواطن.
*اإن مهنة ال�شيديل بها تداخل مع مهنة 
الدور  يعرفون  ل  املواطنني  وبع�ص  الطب 
فكيف  ال�شيديل،  به  ي�شطلع  الذي  احلقيقي 

نحل ذلك؟
يخ�ص  الذي  ال�سيادلة  نقابة  قانون  لدينا   -
�سوابط فتح ال�سيدليات والعمل فيها اأما قانون مزاولة 
املهنة فلدينا نوعان من العمل ال�سيديل اأحدهما اأن ل 
ي�سرف اأي عالج اإل وفق و�سفة نظامية �سادرة من 
طبيب معرتف به، وهناك نوع من الأدوية التي نطلق 
عليها ا�سم )otc( ت�سرف بدون و�سفة طبية والذي 
ي�سمل بع�ص امل�سكنات الب�سيطة)البارا�سيتول والفلو 
ي�سرفها  اأن  لل�سيديل  يجوز  حيث  وغريها(،  اآوت 

بدون و�سفة طبية.
• يف زمن النظام البائد كان لكل مذخر اأو 
�شيدلية ح�شة �شهرية من الأدوية ي�شتلمها 

من الدولة، هل يوجد نف�ص ال�شيء الآن؟
- بعد �سقوط النظام والتغيري الذي ح�سل مل 
تقم وزارة ال�سحة بتجهيز املذاخر وال�سيدليات باأية 
مادة ب�سبب التحول املوجود الآن )القت�ساد احلر(، 
العام  بالقطاع  فقط  مهتمة  الدولة  م�سوؤولية  فتكون 

حيث تقوم بتجهيز )امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
وال�سيدليات  الأهلية  امل�ست�سفيات  اأما  احلكومية( 
اأو  مناطة  العملية  هذه  اأ�سبحت  فقد  واملختربات 

تكفلت بها  املكاتب الأهلية اخلا�سة.
يفي  الأقل ل  ال�شعر  ذا  الدواء  اإن  • هل 

بال�شرورة التي �شنع من اجلها؟
ل  ال�سعر  القليل  الدواء  اإن  بال�سرورة  لي�ص   -
امل�سنعة  ال�سركة  عراقة  تبقى  ولكن  بالغر�ص  يفي 
اأن   للدواء كال) الأمريكية وال�سوي�سرية( ل ت�ستطيع 
تناف�سها ال�سركات احلديثة مثل )الأردنية وال�سورية 
)يوؤدي  يعمل  ل  رخي�ص  دواء  كل  لي�ص  وامل�سرية(، 

الغر�ص الذي �سنع من اجله(.
التي  والعالجات  الأدوية  كافة  *هل 
من  دخولها  قبل  تفح�ص  العراق  اإىل  تدخل 

قبل ال�شيطرة النوعية؟
- كانت الأدوية تدخل بدون فح�ص اإىل العراق 
هناك  املا�سي  العام  ولغاية  النظام  �سقوط  بعد  من 
تدخل  الأدوية  فاألن  الأدوية،  على  لل�سيطرة  برنامج 

اإن�شاء معمل ل�شناعة الأدوية يف املحافظة
نقيب ال�سيادلة يف كربالء: 

• تي�سري عبد عذاب

املــوجــودة يف  ـــة  الأدوي على 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
الأنواع  اأجود  من  احلكومية 

واملنا�سيء
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اإىل خمترب الرقابة ال�سحية تنجح يف الختبار تنزل 
اإىل الأ�سواق. 

امل�شت�شفيات  يف  املوجودة  الأدوية  *اإن 
واملراكز ال�شحية احلكومية من اأجود الأنواع 
نالحظ  ذلك  من  بالرغم  لكن  واملنا�شيء، 
ال�شيدليات  يف  الأدوية  اغلب  تواجد  عدم 

احلكومية؟
لذلك نالحظ  امليزانية  نق�ص يف  - هناك خلل 
�سحة يف بع�ص الأدوية، وناأمل اإن �ساء اهلل م�ستقبال 

اإن تتوفر.
*ما هي الآلية امل�ستخدمة لتفتي�ص ال�سيدليات؟

- هناك جلنة م�سرتكة من ق�سم التفتي�ص يف دائرة 
ال�سحة ونقابة ال�سيادلة، تقوم هذه اللجنة بالتفتي�ص 
ع�سوائيا  اختيارها  يتم  �سيدليات  اأ�سبوع )10(  لكل 
من املحافظة والق�سية والنواحي، يتم املحا�سبة على 
وعدم  امل�سوؤول  ال�سيديل  وتواجد  ال�سيدلية  نظافة 

وجود اأدوية م�سروقة من ال�سيدليات احلكومية .

على  تفر�شونها  التي  العقوبة  هي  *ما 
ال�شيدليات املخالفة لل�شروط ال�شحية؟

- ح�سب نوع املخالفة تكون العقوبة، حيث لدينا 
)20( �سيدلية يف كربالء مت غلقها ملدة اأ�سبوع لعدم 

تواجد ال�سيدلين امل�سوؤول، واإذا وجدت فرق التفتي�ص 
احلكومية  ال�سيدليات  من  مت�سربة  اأدوية  هناك  اأن 
العقوبة  تكررت  واإذا  �سهر،  ملدة  غلق  عقوبتها  تكون 

يكون غلق نهائي و�سحب الإجازة من ال�سيديل، 
• هل هناك م�شاريع جديدة قيد املبا�شرة 

حاليا اأو يف امل�شتقبل؟
- لدينا 220�سيدلية ومتت املبا�سرة بتفعيل جدول 
ال�سرطة  دوريات  مع  بالتعاون  اخلافرة  ال�سيدليات 
ب�سبب تذبذب اجلانب الأمني بني فرتة واأخرى لكي 
الواحد،  اليوم  يف  خافرة  �سيدليات  لدينا)3(  تكون 
بالتفاق  الدرا�سة حاليا  قيد  وهناك م�سروع عمالق 
مع وزارة ال�سحة لبناء معمل لالأدوية يف كربالء الذي 

�ستتم املبا�سرة به هذا العام اإن �ساء اهلل.
منها  يعاين  التي  امل�شاكل  ابرز  هي  *ما 

اأ�شحاب ال�شيدليات؟
تهديدات  اإىل  يتعر�سون  ال�سيادلة  -الكثري من 
يطالبون  الذي  املدمنني  الأ�سخا�ص  بع�ص  قبل  من 
احلكومة  من  نرجو  لذا  وخمدرة  ممنوعة  باأدوية 
وان  ال�سيدليات  حماية  كربالء  و�سرطة  املحلية 
تكون هناك دورية لل�سرطة بالقرب من مكان تواجد 

ال�سيدليات.

التفتي�ش  فــرق  ــدت  وج اإذا 
من  مت�سربة  ــة  اأدوي هناك  اأن 
تكون  احلكومية  ال�سيدليات 

عقوبتها غلق ملدة �سهر
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اإىل/ فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( -ال�ساعر: ال�سيد هادي املدر�سي • طالب عبا�ص الظاهر

الأدب الإ�شالمي

اإن ت�سمية اأدب اإ�سالمي قد تثري عند البع�ص، واأ�سدد على كلمة)البع�ص(هذه، 
بع�ص احل�سا�سية،ل ل�سبب مو�سوعي،بل ل�سوء تقدير،يتقا�سم تبعاته الأدباء الإ�سالميني 
اأنف�سهم، واملعرت�سني عليهم على حد �سواء،ونحن نقول ملثل اأولئك املعرت�سني؛اإذا ما 
كان هنالك اأدب للحرب،واأدب للرحالت،واأدب بولي�سي،واأدب للحب،وقد تطول القائمة 

يف التعداد،من دون التو�سل اإىل الإحاطة التامة.
اأدبا  لنا  يكون  لأن  اإذن  اجلرمية  التنوع،فما  هذا  كل  لالأدب  كان  ما  اأقول،اإذا 
اإ�سالميًا،اأو ح�سينيًا م�ستقاًل،بعد اأن يوؤ�س�ص لنف�سه البناء الفوقي،امل�ستند اإىل النظرية 
الأدبية،ول ي�ستمر يف ال�سقوط بغالبيته،يف �سراك الإن�سائية،اأو املبا�سرة،اأو التقريرية، 

اأو اخلطابية، وغريها من الآفات الأدبية، املتوارثة اأو امل�ستحدثة.
اإىل  ينزل  الأر�ص،مل  لأرقى حياة على  د�ستور  القراآن، وهو  باأن  فاإذا ما فهمنا 
قوم بعينهم،ول اإىل حقبة بعينها من التاريخ،وميكن ال�ستفادة من فيو�ساته الربانية 
يف كل زمن ويف كل مكان...حيثما وجود احلياة والإن�سان؛كذلك ينبغي اأن يكون حال 
الأدب الإ�سالمي اإن�سانيًا،اإن اأ�سقطناه على اأحداث الراهن من حياتنا اليومية،ل اأن 
ونتلقاه على هذا  الإر�ساد،  الرتاث،اأو  تاريخية،ونحاول ح�سره يف  كاأحداث  نتعاطاه 
اإىل  الإبداع  اأقالمهم،من  مداد  يحولون  بالأحرى  الأدباء،اأو  يتحول  الأ�سا�ص،حينما 
التحليل الجتماعي،اأو كتابة التاريخ اأو بث املواعظ،رغم كون الأديب يف حقيقته،اإمنا 
ميثل �سمري ع�سره احلي..الناب�ص بدفق احلياة، وتلك املطبات امل�سار اإليها يف كل 
زمان ومكان،مثلت ومتثل األد الأعداء،لي�ص لالأدب العربي والإ�سالمي فح�سب،واإمنا 

للقيمة الإبداعية لالآداب والفنون جميعًا.
لذا نح�سب من وجهة نظرنا املتوا�سعة باأن الأدب،ينق�سم على ثالثة اأق�سام رئي�سية 
ب�سكل عام،من منظور الروؤية الإ�سالمية،وعلى �سوء تعاليم �سريعته املقد�سة،وهنالك 

طبعًا العديد من التفرعات الأخرى وهي:
اأوًل:اأدب ملتزم، تقّره ال�سريعة الإ�سالمية،بل حتّر�ص عليه،ولنا �سواهد عديدة 
من اأحاديث نبينا الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(و�سريته العطرة،وكذلك يف تاريخ 
اأئمتنا املع�سومني)عليه ال�سالم(وهم المتداد الطبيعي له،من خالل ت�سجيعهم على 

الأدب،ول ي�سع املجال هنا للدخول يف تفا�سليها.
بالثوابت  يلتزم  ل  عليه..كونه  حتّر�ص  ول  ال�سريعة  ترف�سه  مباح،ل  ثانيا:اأدب 
الإن�سانية،من  الدواخل  به  جتي�ص  عما  يعرب  اإليها..بل  ي�سيء  ل  انه  الإ�سالمية،كما 
للتجربة  نوعية خلزين اخلربة،واإغناًء  اإ�سافة  ي�سّكل  والفرح،وهو ما  دواعي احلزن 

الإن�سانية.
التعاطي  وحتّرم  الإ�سالمية،  ال�سريعة  عنه  تنهى  ملتزم،  غري  ثالثا:اأدب 
اأو  الإ�سالم  بثوابت  مي�ّص  وبالتايل  الرذيلة،  متجيد  اإىل  يدعو  معه،وترف�سه،كونه 
التحريف لقيمه الإلهية، ورمبا دعا اإىل الإحلاد،من خالل تزييف احلقائق وقلبها..

من اأجل هدم الثوابت الإ�سالمية والإن�سانية على حد �سواء.
تاأطري  لالنغالق وحماولة  دعوة  لي�ست  باأنها  و�سوح  بكل  نقول  اأن  نحب  اأخريًا 
الأدب،بقدر كونها دعوة لاللتزام فيه،كوننا نوؤمن، باأن الكتابة الإبداعية َمـثلها،مثل 
�سواها من  تكون مميزة عما  اأن  ينبغي  التي  ورائحته،  لونه، وطعمه،  لكل  ورد  باقة 

الكتابات،ل اأن تكون جمرد �سدى ملا تفرزه قرائح الآخرين.

اأمــــــاه

ــان ــن ــج ــل ـــــالًة تـــّقـــربـــنـــا ل �ـــــش

ــالة ــش ــ� ال نــــــزُف  قـــدمـــيـــك  اىل 

اجلهاد يف  م�شحفًا  لــنــا  كــتــبــِت 

ــتــفــ�ــشــت امــّتــي فـــلـــولك مـــا ان

الن�شال دروب  يف  ارتــفــعــت  ول 

دربــــنــــا يف  انــــيــــنــــك  ـــــــــول  ول

ــت ــّق وتـــلـــك الـــــــدروب الـــتـــي وف

ذكـــــرتـــــِك فــا�ــشــتــعــلــت ثــــورة

غيمة؟ هل  ال�شم�ص:  يل  وقالت 

ــــــزت الـــعـــاملـــني ـــا ه ـــه ـــولت ـــط ب

اجلــبــال �شمعتها  لـــو  بـــطـــولت 

ــــو �ــشــمــعــتــهــا قـــلـــوب الـــرمـــال ول

الطريق قـــرب  اهلل  اإىل  لأنــــت 

الـــهـــدى درب  ـــرب  ـــق ت �ــــشــــالًة 

ـــّب الـــفـــدا ـــع ــيــك ن ــفــت ــش ومـــــن �

واآيـــــاتـــــه اأروؤ�ــــــــــص الــ�ــشــهــدا

الهدى طعم  الــنــا�ــص  عــرف  ول 

ــــّف املـــــدى ــــل بـــــيـــــارق جمـــــد ت

وجــــدا ول  عـــــود  اخـــ�ـــشـــر  ملــــا 

ــثــم خـــطـــاك َغــــــَدت مــعــبــدا  ــل ل

ـــر بـــدا ـــج ــــت �ـــشـــيـــوف وف وغــــّن

ـــص الـــنـــدى ـــر� بـــغـــري هــــداهــــا ت

ـــــص حتـــت الــعــدا وزلـــزلـــت الأر�

ــات الــ�ــشــدى ــع ــش ــا� لـــرددنـــهـــا خ

ــدا ــج ــش ـــا ركــــعــــا � ـــه ـــرت ـــش ـــ� لأب

الهدى درب  ـــص  الأر� على  لأنــت 
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اأم اأبيها
ال�ساعر الدكتور 

حممد علي عبا�ص الطباأطبائي اآل �ساحب الريا�ص

�شانا        لــهــا  ــو  ــل ــع ي الـــــذي  ذا  فــمــن  هــلــت 
ــــــال قــولــتــه              ـــا ق ـــه ـــي ـــي وف ـــب ـــن ـــت ال ـــن ب
جمعت       الــكــ�ــشــا  حــ�ــشــن  ويف  ــــــاة  الأب اأم 
كــنــيــتــه           اهلل  ـــيـــف  �ـــش ـــــام  ـــــه ال ـــق  مـــفـــل
�شمائلها        اأ�ـــشـــمـــى  ـــا  م اخلـــديـــجـــة  ــت  ــن ب
ـــا       ـــه زوج الــــــــدر  ـــي  ـــل ع الــــو�ــــشــــي  زوج 
ــه         ــق ــال خ اهلل  اجـــتـــبـــاه  ــــرمي  ــــك ال اأم 
مهجتهم              الـــرحـــمـــن  ــر  ــه ط خــمــ�ــشــة  ـــم  ه
حبهم           الــتــنــزيــل  يف  اهلل  اوجــــــب  قــــد 
ـــم       ـــره ذك اهلل  ـــد  ـــن ع اخلـــــالئـــــق  ـــل  ـــب ق
ــُم          ــه ــم ــش ــ� ي ـــــز  ع اإىل  الــــ�ــــشــــعــــاة  ـــــم  ه
ــــــزف لــهــا       ــــا ن ــــراه ــــذك ـــبـــتـــول ب ـــل قـــــم ل
ــا         ــه ــل ــائ ــش هـــــي الــــكــــرميــــة اأيــــــــا كــــــان �
دعــــة         يف  اهلل  وبـــــظـــــل  فــــلــــرتقــــدي 
ــــــا اأ�ـــشـــفـــا       ميـــــر ذكـــــــرك يـــــا زهـــــــرا وي
زمـــنـــا        ـــا  ـــده ـــي ك اأوغـــــلـــــت  واإن  ـــت  ـــب ت
ــــب نـــعـــلـــيـــهـــا بــتــ�ــشــحــيــة ــــطــــال هـــــي امل

نــ�ــشــوانــا اهلل  ـــق  ـــل خ خــــــرية  زهـــــــــراء 
اآذانـــــــــا واهلل  ـــد  ـــق ـــل ف ــــــا  ــــــوؤذه ي ـــــن  م
ــــــع الــــنــــبــــي و�ــــشــــبــــطــــيــــه مــــولنــــا م
ــا ــان ــي واأكــــــــــرم الـــفـــتـــيـــة الأبـــــــــــرار فــت
اإحـــ�ـــشـــانـــا اهلل  ــــا  ــــزاه ج ـــبـــي  ـــن ال اأم 
ــــا ــــادان ن جــــربيــــل  وبـــــــذا  ـــى  ـــل ـــع ال رب 
جنانا الــطــف  يف  الــــذي  احلــ�ــشــني  اأخــــو 
ــا ــوان ــن ــا فـــغـــدو لــلــمــجــد ع ــش ــ� ــك حتــــت ال

قــــراآنــــا  ــــر  ــــذك ال عـــنـــد  الآي  وانــــــــزل 
ــا ــزدان ــاء م ــم ــش ــالأ� ــعــر�ــص ب ـــدا ال ـــد غ وق

ـــائـــل اأخــــــالقــــــا واإميـــــانـــــا  ـــفـــ�ـــش مـــــع ال
ترعانا  احلــ�ــشــر  يف  لــكــي  الــتــحــايــا  ــى  اأحــل
ــا ــوان ــش ر� ـــفـــردو�ـــص  ال يف  نــــال  وقــــد  اإل 

ـــا  ــيــت اأحـــزان ــت الــهــوا�ــشــم كـــم قــا�ــش ــن ب
ــا  ــان ــع ــش ــ� م واأد  تـــتـــمـــنـــى  يــــــدا  نــــــرى 
ـــــدوان حـــريانـــا  ـــــع ـــح ال ـــب ـــش بــ�ــشــربنــا اأ�
ـــى الـــرحـــمـــن تــكــالنــا ـــل ــعــى لـــهـــا وع ــش ــ� ن

اإنطالقًا من حماولة الفهم الأو�سع ملديات النه�سة احل�سينية املباركة،عرب ال�ستغالت الفنية والأدبية اخلالقة،واملت�سامية عن حمدداتها الزمانية 
واملكانية؛تدعو هيئة حترير)جملة امل�شرح احل�شيني(الأدباء والفنانني وجميع املهتمني بال�ساأن امل�سرحي،للتوا�سل معها،من اأجل بناء �سرح ثقايف 
واعد،نح�سبه رائدًا يف جماله،لإ�سدار جملة متخ�س�سة تعنى بالإبداع امل�سرحي امللتزم عمومًا،وامل�سرح الإ�سالمي احل�سيني خ�سو�سًا. واأملنا كبري 

يف ال�ستجابة الواعية من قبل جميع مبدعينا الكرام.

“هيئة التحرير” املرا�سالت على الربيد اللكرتوين التايل:
taleb1900t@yahoo.com

اإعـــــــــــــــالن
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كما هو معروف فان الثقافة البيزنطية وخا�سة يف جمال الفن 
كانت م�سيطرة ب�سكل وا�سح يف كل اأرجاء املعمورة ولكن الفن الكويف 
بالفن  ارتباطه  بعد  وخا�سة  الطرز  جميع  اأكتاف  ارتقاء  من  متكن 
وخا�سة  انتقالية  ثــورة  احــدث  انه  حتى  الإ�سالمية،  بالروؤى  املفعم 
يف مناطق ال�سرق الأدنــى من الطرز والفنون امل�سيحية اإىل الطراز 

الإ�سالمي، رغم بقاء �سيء من التاأثر بالفنون ال�سا�سانية.
وقد كانت معظم �سعارات واأهداف الفنون يف تلك الأزمنة والتي 
عادت يف زمن النه�سة الفنية يف اأوربا تدعو جميعها اإىل اأن يكون الفن 
للفن فقط، وان يتجرد من ارتباطاته مع املجتمع والواقع، ولكن الفن 
يف الإ�سالم نحا منحى اآخر واتخذ �سعارا خا�سا به يعرب عن اهتمامه 
�ساأنه  من  ما  وكل  والثقافية  الجتماعية  احلياة  وحماكاة  مبعاجلة 

النهو�ص بامل�ستوى احلياتي وبكل تف�سيالته.
 وقد اأطلق الفنانون على ذلك ال�سعار ا�سم الفن يف خدمة احلياة، 
مبعنى اأنهم اأرادوا للفن اأن ي�سارك يف خمتلف نواحي احلياة، بدءا من 
الزينة التي اكت�ست بها املنازل مرورا بالتطبيقات العمرانية الإ�سالمية 
الرائعة دخول اإىل زخرفة كل ما يحيط بالإن�سان �سواء كان اأثاثا اأو 
بناء اأو حتى اأوان فخارية ي�ستخدمها اأو �سجادًة ي�سلي عليها يف �سعي 
جاد للفن بخلق جو جمايل يعي�ص يف الإن�سان امل�سلم يخفف فيه �سيئا 

ما عن التعب واملعاناة التي كانت ترافق حياته الدينية والعملية.

 • اأجمد حميد الكعبي

الفن 
يف خدمة احلياة
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جون ورائحة امل�شك
هو موىل اأبى ذر الغفاري، واأ�سمه جون بن حّوي، عاد اإىل املدينة من بعد ا�ست�سهاد موله اأبي 
ذر، واأ�سبح من موايل اأهل البيت، فكان يف خدمة اأمري املوؤمنني، ثّم من بعده احل�سن واحل�سني 
وال�سجاد، و�سار مع الإمام من املدينة اإىل مّكة ومنها اإىل كربالء، كان يف ليلة عا�سوراء ي�سلح 

ال�سالح، 

 ومع اأّنه كان �سيخًا كبريًا  ا�ستاأذن الإمام يوم األطف، ولكن الإمام اأطلق �سراحه واأعفاه واأذن له 
بالن�سراف، فقال للح�سني: واهلل اإّن ريحي ملننت، واأّن ح�سبي للئيم، ولوين اأ�سود، فتنّف�ص عليَّ 
باجلنة فتطيب ريحي، وي�سرف ح�سبي، ويبي�ّص وجهي، ل واهلل ل اأُفارقكم حتى يختلط هذا 

الدم الأ�سود مع دمائكم ونزل اىل املعركة وهو يرجتز:

ثّم قاتل حتى ا�ست�سهد وقدم له المام 
احل�سني )عليه ال�سالم( وقال: اللهم 
بي�ص وجهه، وطّيب ريحه، واأح�سره مع 
واآل  بينه وبني حممد  الأبرار، وعّرف 
حممد، فابي�ص وجهه يف احلال وطاب 

ريحه كاأنه امل�سك.

كيف ترى الكفار �شرب الأ�شـود
بال�شـيف �شربًا عن بني حمـمد 

اأذبُّ عـنـهم بالل�شـان واليــد 
اأرجو به اجلنة يوم املورد
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ك�سف العلماء عن عقار جديد لعالج املدخنني وم�ساعدتهم فى الإقالع عن التدخني 
بدون نيكوتني، وذلك بخالف الأ�ساليب التقليدية املعتمدة على اإعطاء املدخن اأثناء العالج 

جرعات من النيكوتني لتفادى الأعرا�ص الن�سحابية لهذا املخدر.
واأ�سار امل�ساركون باملوؤمتر الإقليمى ملكافحة التدخني الذي بداأت فعالياته ال�سبت املا�سي 
يف بريوت، اإىل اأن عقار "�سامبك�ص" اجلديد له قدرة عالية على الحتاد مع م�ستقبالت 
النيكوتني باملخ وي�سعر املدخن بالرتياح بدون ال�سعور بالأعرا�ص الن�سحابية التي يتعر�ص 
يتناولها  اأقرا�ص  عن  عبارة  اجلديد  والعقار  والع�سبية،  بال�سداع  كال�سعور  املدخن  لها 
املدخن ملدة ثالثة �سهور، وقد �ساعد "�سامبك�ص" نحو ع�سرة ماليني مدخن خالل عامني 

فى الإقالع عن التدخني.

الأ�سود  املاء  اأو  الكلوكوما  اأي�سا  وت�سمى 
اأوال�سعيقة( 

�سائل  �سغط  ي�سببها  العني  ت�سيب  علة  وهي 

لعني  ا

قد  املتزايد  ال�سغط  و  هذا  املقلة.  داخل  املتزايد 
يوؤدي اإىل تلف الع�سب الب�سري وال�سبكية وقد يوؤدي 
اإىل فقدان الب�سر لو ترك دون معاجلة. ويعتقد اأن 
ال�سبب يعود اإىل اإعاقة ت�سريف ال�سائل من املقلة. 
وغالبا ما حتدث احلالة عند الأطفال ب�سبب و�سع 
�ساد يف النمو، لكن املر�ص عادة ما يظهر بعد �سن 

اخلم�سني فح�سب.
و  العني  يف  �سديد  باأمل  الزرق  يبداأ  وقد   
م�سحوبني  الروؤية   يف  و�سوح  عدم  اأو  ا�سطراب 
اأما الزرق املزمن فيحدث ب�سكل  ب�سعور بالغثيان. 
بطيء مع قليل من الأمل وتدهور متوا�سل يف الروؤية؛ 
فهنالك نوبات من “ غ�ساوة اأمام العينني” مع روؤية 
حلقات ت�سبه حلقات قو�ص قزح حول م�سادر ال�سوء 

البعيدة.
كبرية  اأهمية  للعلة  املبكر  الت�سخي�ص  وي�سكل 
ب�سبب ما يت�سكل من خطر على الروؤية يف احلالت 

الزرق  خطر  اأن  الواقع  ففي  عالج.  دون  املهملة 
فيها  ين�سح  اأن  اإىل  تدعو  التي  الأ�سباب  اأحد  هو 
الأ�سخا�ص بعد �سن اخلم�سني اأن يفح�سوا ب�سرهم 
كل �سنتني. وقد يجري حتديد �سدة ال�سغط با�ستعانة 
الطبيب املعالج باأ�سابعه اأو با�ستخدام جهاز يدعى 

التونوميرت tonometer)مقيا�ص ال�سغط(.
العالج  يكون  ما  غالبا  املبكرة  احلالت  ويف 
ف�سل  وعند  موؤثرا.  املنا�سبة  العقاقري  با�ستخدام 
العالج بالعقاقري قد يكون باإمكان عملية �سغرى اأن 
ت�سق قناة ت�ساعد يف لت�سريف ال�سائل الزائد. وعند 
تلف ال�سبكية والع�سب الب�سري قد متنع معاجلة  
تعالج  ل  لكنها  احلالة  تدهور  جراحية  اأو  طبية 

ال�سرر احلا�سل.
 عن مو�شوعة �شحة الأ�شرة 

ترجمة:  د. حميد ح�شون بجية       

داء الزرق
Glaucoma 

ابتكار عقار لالإقالع عن 
التدخني بدون نيكوتني 

حماربة  يف  احلثيثة  العاملية  اجلهود  �سمن 
ظاهرة البدانة امل�سوؤولة عن اأخطر الأمرا�ص التي 
اأوربيون  ت�سيب الإن�سان، متكن فريق من علماء 
جديدة  جينات  ثالث  اإكت�ساف  اإىل  التو�سل  من 

ُيعتقد مب�سوؤوليتها عن اإ�سابة الأطفال بالبدانة. 
اجلينات  هذه  اإكت�سافهم  اأن  العلماء  واأفاد 
الطفل  كان  اإذا  ما  حتديد  على  القدرة  يعطيهم 
اأمان  اأنه يف  اأم  بالبدانة  لالإ�سابة  الوليد عر�سة 

من ذلك. 
يف  يحدث  ما  اأ�سواأ  اأن  اإىل  العلماء  واأ�سار 
اإ�سابة الأطفال بالبدانة هو التاأثري ال�سيئ الذي 
تفا�سيل  من  كثري  على  الزائدة  اأوزانهم  تخلفه 

حياتهم كاأطفال. 
امل�سابني  الأطفال  غالبية  اأن  العلماء  وبني 
بالبدانة يتعر�سون مل�ساكل حقيقية يف مفا�سلهم، 
بال�سكري،  الإ�سابة  خلطر  عر�سة  اأنهم  كما 

واأحيانًا ال�سرطان عند الكرب. 
وباإكت�سافهم اجلديد، اأو�سح العلماء اأن عدد 
اجلينات املرتبطة بالبدانة و�سل اإىل ثمان وثالثني 
املكت�سفة حديثًا  الثالثة  اأن اجلينات  جينة، غري 

ترتبط اإرتباطًا وثيقًا باإ�سابة الأطفال بالبدانة.

خطر ظاهرة البدانة 
عند الأطفال
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خماطر احلبوب املهدئة واملنومة

اعتني بكومبيوترك 
كما تعتني ب�شحتك

اأثبتت الأح�سائيات الطبية اأن متناويل احلبوب 
بن�سبة  معر�سون  والفاليوم  الليربيوم  مثل  املهدئة 
حوادث  اإىل  العاديني  الأ�سخا�ص  اأ�سعاف  خم�سة 
ال�سري والأ�سطدام، كما اأن تناول الأدوية امل�سادة 
للح�سا�سية تزيد اأحتمال تعر�ص متناولها اإىل تلك 
احلوادث نتيجة الدوار الذي ت�سببه لل�سائق ولذلك 
ينبغي الأبتعاد عن تلك العقاقري يف الأوقات التي 
ي�سطر فيها ال�سخ�ص اإىل القيادة بنف�سه اأو تنبيهه 

اإىل حماذيرها.
املوؤ�س�سات  اأحدى  طالبت  اأخرى  جهة  ومن 
اإىل  املر�سى  بتنبيه  الأطباء  الأمريكية  ال�سحية 

عند  اجلانبية  الأعرا�ص  بع�ص  ظهور  خماطر 
عن  تزيد  لفرتة  املنومة  احلبوب  اأ�ستعمال 
الأ�سبوعني، فمن املعروف اأن هذه احلبوب مثاًل 
النوم  يف  لال�ستغراق  الالزمة  املدة  تخت�سر 
مبقدار ع�سرة اأو ع�سرين دقيقة وتزيد من فرتته 
اأخرى  جهة  من  اأنها  اإل  �ساعة،  ن�سف  مبقدار 
كالأدوية  الأخرى  العقاقري  بع�ص  مع  تتفاعل  قد 
الوفاة فيما  اإىل  اأحيانًا  توؤدي  اأو  للتخرث  امل�سادة 
اإذا كان املري�ص معتادًا على تناول الكحول، ودعت 

املوؤ�س�سة اإىل حتري اأ�سباب الأرق بكل دقة قبل و�سف 
تلك الأدوية، كما �سروت املوؤ�س�سة حول خماطر هذه 

الأدوية بالن�سبة للحوامل ب�سفة خا�سة.
 

         د. منهال جا�شم ال�شريح                                                                             
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اإن عنايتك بحا�سوبك املحمول يعدحُّ اأمرا مهما وذلك 
من اأجل اإبقائه يف حالة عمل جيدة ولإطالة دورة حياته، 
فهناك عدد من اخلطوات ال�سهلة التي ت�ساعدك ل�سمان 
اأطول ولعدد مرات  ا�ستمرارية حا�سوبك املحمول لفرتة 

�سيانة اأقل.
ل تاأكل اأو ت�شرب بالقرب منه

املحمول،  حا�سوبك  عن  والطعام  ال�سوائل  اأبعد 
فال�سوائل املن�سكبة قد تت�سبب باأعطال كهربائية للحا�سوب 
املحمول، بينما ميكن لفتات الطعام اأن يقع يف الفتحات 
دعوة  ي�سكل  مما  املفاتيح،  لوحة  اأزرار  بني  الفا�سلة 
للح�سرات ال�سغرية ويجعل املفاتيح لزجة اأو ملت�سقة، لذا 
فاإنه من الأف�سل اأن تبقي الطعام وامل�سروبات بعيدا عن 

منطقة العمل اخلا�سة بك.
اعمل يف جو بارد

خا�سة  عالية  حرارة  يولد  املحمول  حا�سوبك  اإن 
ال�سلب  القر�ص  حمرك  اأو  املعاجلة  وحدة  كانت  اإذا 

ي�ستخدمان تطبيقات ذات طاقة عالية وب�سكل دائم.
حافظ على �شا�شة حا�شوبك املحمول

احر�ص دائما على اإغالق غطاء اجلهاز عند فراغك 
منه حلمايته من الغبار والأو�ساخ وتاأكد من عدم وجود 
اأ�سياء �سغرية مثل الأقالم اأو اأي �سيء اآخر ميكن اأن يلحق 
ال�سرر بال�سا�سة عند اإغالق اجلهاز. جتنب مل�ص ال�سا�سة 
ب�سكل  نظفها  الأ�سابع.  ب�سمات  عليها  ترتك  ل  حتى 
للبقع  م�سادة  �سا�سة  ما�سحة  اأو  قما�ص  بقطعة  منتظم 

وذلك للحفاظ على التجربة الب�سرية اإىل اأق�سى حد.
ل ت�شقط حا�شوبك املحمول

مبا اأننا من�سي اأغلب وقتنا متنقلني، فاإن حقيبة حمل 
جيدة ورائعة تقلل من خطر ال�سرر الناجم عن �سقوط 

اأو ا�سطدام اأجهزة احلوا�سيب املحمولة اأثناء احلركة اأو 
ال�سفر، ول ترتك حا�سوبك املحمول على حافة مقعدك 

ف�سقوطه غري املتوقع قد يجعلك تودعه.
عمر البطارية

لزيادة عمر بطارية جهاز احلا�سوب املحمول، تاأكد 
من اأن جميع املواد الكيميائية يف البطارية يتم ت�سغيلها 
بالكامل عن طريق دورة البطارية )�سحن كامل ثم تفريغ 
كامل( لثالث مرات. قم باإزالة البطارية و�سعها يف مكان 

بارد يف حال عدم ا�ستخدامك للجهاز لفرتة طويلة.
اجعل امللحقات يف و�شع جيد

ل تو�سل الأجهزة باأ�سالك تالفة مع جهازك املحمول 
حا�سوبك  ت�ستخدم  كنت  اإذا  جهازك،  ت�سر  قد  فاإنها 
املحمول كبديل للحا�سوب املكتبي، فال ترتكه مو�ساًل لوقت 
طويل وذلك لتجنب الأثر ال�سار على دورة حياة بطاريتك، 
باإزالة  الوقت ولكن قم  اإبقاوؤه مو�سال طول  باإمكانك  اأو 

البطارية، فهذا من �ساأنه اأن ميد يف عمر بطاريتك.

قم بن�شخ احتياطي للبيانات
البيانات  كافة  عن  احتياطية  ن�سخة  اأخذ  يجب 
ب�سهولة،  عنها  ال�ستعا�سة  ميكن  ل  التي  اأو  احل�سا�سة 

وينبغي حفظها يف موقع اآمن على �سبكة املوؤ�س�سة.
تنظيف اجلهاز اخلا�ص بك

تاأكد من ح�سولك على اأحدث التعديالت اخلا�سة 
بنظام ت�سغيل جهازك املحمول واأي�سا على اأحدث ن�سخة 

من برنامج مكافحة الفريو�سات اخلا�ص بك.
اإزالة املخلفات 

وغريها  امل�ستخدمة  غري  الربامج  باإزالة  قم 
الذاكرة  ا�ستهالك  التي تعتمد على  من املكونات 
فقط، ام�سح جملد ملفات الإنرتنت املوؤقتة وملفات 
من  غريها  اأو  املكررة  وامللفات  الرتباط  تعريف 
لتوفر  ت�ستخدمها  تعد  مل  التي  ال�سخمة  امللفات 

م�ساحة اأكرب.



التمر هندي

ن�شائح هامة اأثناء ال�شتحمام
وذلك  ال�ستحمام  مدة  اإطالة  عدم  يجب 
لأن املواد الكيميائية ال�سارة تخرتق اجللد، 
�سرطانية،  باأمرا�ص  الإ�سابة  وت�سبب خطر 
كما تت�سرب اإىل الهواء املوجود داخل البيت 
داخل  �ساعة  ربع  حوايل  ق�ساء  اأن  حيث 
احلمام ي�ساوى �سرب 8 زجاجات من املياه 

امللوثة.
عدم الإن�ساد اأثناء ال�ستحمام حتى ل تت�سبب 
فى دخول كميات اكرب من املواد ال�سامة اىل 

ج�سمك عن طريق الفم.
لأن  وذلك  بارد  حمام  اأخذ  على  احر�ص 
احلمام ال�ساخن ي�سبب انطالق املواد ال�سامة 
وامتزاجها بالهواء داخل احلمام مما ي�سهل 

دخولها للج�سم.
مبواد  دوري  ب�سكل  احلمام  تنظيف  يجب 

مطهرة حتى تقتل البكترييا ال�سارة.
ال�ستحمام  وبعد  قبل  احلمام  تهوية  يجب 

حتى تخرج الأبخرة ال�سامة منه.
نظيفني  والد�ص  املياه  �سنابري  على  حافظ 

دائما.
النباتات  من  م�سنوعة  �ستائر  ا�ستخدم 
الطبيعية مثل القطن اأو الكتان للحمام، مع 
احلر�ص على تنظيفها وجتفيفها جيدا ب�سكل 
منتظم، حتى تقي نف�سك من املواد ال�سارة 
التى تنتج من ال�ستائر امل�سنوعة من املواد 

ال�سناعية.
التنظيف  و�سائل  ا�ستعمال  على  احر�ص 
لتغذية  طبيعية  وزيوت  مواد  من  امل�سنوعة 

اجل�سم واحلفاظ عليه.
يجب تهوية البيت با�ستمرار بعد احلمام حتى 
اأبخرة �سامة نتجت عن املكونات  اأي  تخرج 

ال�سارة املوجودة باحلمام.

�سخمة  اأ�سجاره  البقلية،  الف�سيلة  من 
عن  عبارة  والثمرة  احلارة،  باملناطق  تنمو 
قرن مبطط منحن قلياًل، وله ق�سرة رقيقة 

بداخلها لب بني حلمي حم�سي املذاق.  
- املواد الفعالة :

التمر هندي على حام�ص  حتتوي ثمرة 
وحم�ص  البوتا�سيوم  و�سرتات  الطرطريك 
التانني  حم�ص  اإىل  بالإ�سافة  الليمونيك، 

القاب�ص.  
يزرع يف املناطق احلارة وموطنه الأ�سلي 

الهند.
الثمرة  هندي  التمر  من  امل�ستعمل 

النا�سجة الطازجة.
- اخل�سائ�ص الطبية :

ـ ُيعمل من منقوعه �سراب بارد منع�ص يف 
ف�سل ال�سيف.

�سربه  امل�ستح�سن  ومن  خفيف،  ملني  ـ 
على الإفطار لل�سائمني.

ـ ي�ستعمل مغليًا كال�ساي �سد احلميات.
احلليب  يف  نقيعه  من  مركب  ر  يح�سّ ـ 
بن�سبة 1ـ  4 وي�سمى م�سل التمر الهندي، يفيد 

يف اإزالة احلمو�سة الزائدة يف اجل�سم.
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ك�شف علمي جديد ملعاجلة 
مر�ص النوم الزائد

قال علماء بريطانيون وكنديون اإنهم متكنوا 
النوم  ملر�ص  حمتمل  عالج  حتديد  من 
والذي  القاتل،  الزائد  النوم  اأو  القهري، 
ُي�ساب به حوايل 60 األف �سخ�ص يف اأفريقيا 

كل عام.
اأن  ميكن  اجلديد  العقار  اأن  العلماء  وذكر 
يهاجم اإنزميًا حمددًا يف الطفيلي امل�سوؤول 

عن الت�سبب مبر�ص النوم القهري. 
واأ�سافوا قائلني اإن العقار اجلديد قد يكون 
التجارب  لإجراء  اخلرباء  اأمام  متاحا 
ال�سريرية على الب�سر يف غ�سون 18 �سهرا، 
من  يعاين  الذي  املري�ص  باإمكان  و�سيكون 
الدواء عن  يتناول  اأن  القهري  النوم  مر�ص 

طريق الفم.
من  ي�سعر  والذي  النوم،  داء  اأن  اإىل  ُي�سار 
يعاين منه باحلاجة املا�سة اإىل اخللود اإىل 
طريق  عن  ينتقل  دائم،  �سبه  ب�سكل  النوم 
ينجم  وهو  ت�سي(،  )ت�ص  الـ  ذبابة  ع�سة 
بالأ�سل عن طفيلي يهاجم اجلهاز الع�سبي 

املركزي لدى من ُي�ساب به.

من اأجل احلفاظ على �سحة جيدة ومنط حياة �سليم يجب 
املحافظة على عدم الغ�سب والتوتر النف�سي والأع�ساب، 
وذلك لأن هذه العوامل ُت�سّرع من عالمات التقدم بال�سن، 

والتوتر املتوا�سل �سبب لكثري من الأمرا�ص.
للتخل�ص من التوتر:

التاأمل وال�سرتخاء: فتلك الطريقة تخل�ص اجل�سم 
من التوتر الذي كان به خالل النهار.

 البكاء: اإذا �سعر ال�سخ�ص اأنه بحاجة للبكاء فيجب 
اأن ل ميتنع عن ذلك، فالبكاء يهديء اجل�سم ويعطي 

�سعورًا بالراحة النف�سية.
ربيع  فاإنه  منه  الي�سري  ولو  الكرمي  القراآن  قراءة 

ا�ستهالك فيتامني B لأنه يحافظ على  القلوب.  
�سحة جهاز الأع�ساب باجل�سم، فاإذا كان ال�سخ�ص 
يعاين من نق�سانه يجب تناوله عن طريق اأغذية مثل 
اللحوم، احلبوب، اخل�سروات ذات الورق الأخ�سر، 

البي�ص.
 تناول اوميغا3 )زيت ال�سمك( فاإن نق�سانه ي�سبب 

ال�سعور باحلزن وال�سغط النف�سي.
 8( الطبيعي  النوم  على  احلفاظ  يجب  النوم:   
�ساعات(  التفاوؤل وعدم التفكري ال�سلبي. الريا�سة 

البدنية.

ن�شائح للتخل�ص من التوتر وال�شغط النف�شي

لت�سوير  وجهدا  وقتا  الن  بعد  قد ل حتتاج 
"�سكانر"  �سوئي  ما�سح  با�ستخدام  كتاب 

ُتدخل فيه الكتاب �سفحة �سفحة.
اذ ابتكرت جمموعة بحث يف جامعة طوكيو 
املمكن  من  يجعل  كمبيوتر  برنامج  باليابان 
ت�سوير مئات ال�سفحات يف كتاب يف غ�سون 

دقائق.
الربوفي�سور  يقوده  الذي  الفريق،  وا�ستخدم 
فائقة  كامريا  اي�سيكاوا(،  )ما�ساتو�سي 
ال�سرعة تلتقط 500 �سورة يف الثانية، ميكنها 

ت�سوير �سفحات كتاب اثناء تقليبها ب�سرعة.
وي�سور املا�سح ال�سوئي العادي ال�سكل الذي 
املا�سح  اما  هو،  كما  �سطحه  على  يو�سع 
مع  فيتعامل  تطويره  يجري  الذي  اجلديد 
ال�سفحات على ا�سا�ص ان �سكلها يتغري اثناء 

تقليبها ويثبتها على ال�سكل املُخزن م�سبقًا.
وميكن للجهاز اجلديد ت�سوير كتاب بحجم 
200 اىل 250 �سفحة فيما ل يزيد كثريا عن 
60 ثانية با�ستخدام مكونات كمبيوتر عادية 

متوفرة يف ال�سواق.

�شّور كتابك يف دقائق قليلة
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ا�شت�شهاد الزهراء )عليها ال�شالم(
 بعد وفاة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( �سنة )11هـ( ا�ستدَّ على الزهراء )عليها ال�سالم(

ِرَها َبني احَلائِط والَباِب، َو�ُسُقوِط َجِنيِنها املُح�ِسن   احلزن والأ�سى، ونزل بها املر�ص مِلَا لَقْتُه من هجوم اأَْزلِم الُزمرة احلاكمة اآنذاك على دارها، َوَع�سْ
َها )َفَدك(، فتوالت الأمرا�ص على وديعة النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، وَفتك احلزن ِج�سَمها النحيَل  لِعها، َوَغ�سِب اأَر�سِ )عليه ال�سالم(، َوَك�ْسِر �سِ

َب حتى انهارت قواها )عليها ال�سالم(. املُعذَّ
فقد م�سى اإليها املوت �سريعًا وهي يف �سبابها الَغ�ّص، وقد حان موعد اللقاء القريب بينها وبني اأبيها )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( الذي غاب عنها، وغابت 
ِتها، ومنها: اأن  يَّ معه عواطفه الَفيَّا�سة، َومَلَّا بدت لها طالئع الرحيل عن هذه احلياة َطَلبْت ح�سوَر اأمري املوؤمنني علي )عليه ال�سالم(، َفَعهدْت اإليِه ِبَو�سِ
ُموَها، لأنهم اأَعداوؤها واأعداء اأبيها )على حّد تعبريها( َكما َعهدت اإليه اأن يتزوَّج  ُعها اأحد من الذين َه�سَ ُيواِري جثمانها يف َغل�ص اللَّيل البهيم، واأن ل ُي�َسيِّ
رِّ  ِبَها غري قابٍل للتاأويل على مَمَ من بعدها بابنة اأختها اأَماَمة، لرتعى اأولدها ال�سغار من بعدها، وعهدت اإليه اأن يعفي مو�سع قربها، ليكون رمزًا ِلَغ�سَ

الأجيال ال�ساعدة.
و�سمن لها اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( جميع ما َعهَدت اإليه، وان�سرف عنها )عليه ال�سالم( وهو غارق يف الأ�سى وال�سجون.

جـــــمـاد ى   الأولــــــــى
اأحــــــداث �ســــــهــــر        

الثامنة  اأو  ال�سابعة  ال�سنة  معركة موؤتة يف 
للهجرة مع الروم وا�ست�سهد فيها ثالثة من 
طالب  اأبي  بن  جعفر  وهم  امل�سلمني  قادة 
واأربعني  اإحدى  ابن  وهو  ال�سالم(  )عليه 
�سنة وزيد بن حارثة وعبداهلل بن رواحه، 
وكان امل�سلمون فيها ثالثة اآلف قبالة مائة 

األف من الكفار.

ا�ست�سهد ال�سيخ الأعظم فخر ال�سيعة وتاج 
مكي  بن  حممد  الفقهاء  وركن  ال�سريعة 
الأول،  بال�سهيد  امللقب  اجلزيني  العاملي 
ثم  ُرجم  ثم  لب  �سُ ثم  بال�سيف  ُقتل  فقد 
ُاحرق وذلك يف �سنة 786 للهجرة، وقيل يف 

اليوم التا�سع ع�سر منه.

6  جمادى الأوىل

9  جمادي الول

10  جمادى الأوىل

10  جمادى الأوىل

قبل ا�ست�سهادها بثالثة اأيام قدمت الزهراء 
الكربى  زينب  لبنتها  ال�سالم  عليها  البتول 
عليها ال�سالم قمي�ص ابراهيم اخلليل عليه 
ال�سالم وقالت لها: متى طلب احل�سني عليه 
يفارقك  فاإنه  القمي�ص،  هذا  منك  ال�سالم 
بعد �ساعة ول يلبث اأن ي�ست�سهد باأيدي اأ�سواأ 

اأبناء الزنا.

الإمام  جي�ص  بني  اجلمل  حرب  ن�سوب 
)عليه  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري 
ال�سالم( وجي�ص عائ�سة بنت اأبي بكر والتي 
راح �سحيتها اآلف ال�سحايا من الطرفني، 
عليه  املوؤمنني  اأمري  جي�ص  ل�سالح  وانتهت 

ال�سالم، وذلك يف �سنة 36 للهجرة.

13  جمادى الأوىل

�سعيدة،  و�سيم  حميدة،  وخ�سال  جليلة،  واأو�ساف  كثرية،  مبحا�سن  ال�سالم(  اّت�سفت)عليها 
ومفاخر بارزة، وف�سائل طاهرة، قال احلافظ جالل الدين ال�سيوطي يف ر�سالته الزينبية: »وكانت 
�ساأن  ذلك  �ساأنها يف  التهّجد،  بكرثة  ال�سالم(  قّوة جنان«.ُعرفت)عليها  لها  عاقلة  لبيبة جزلة 
جّدها ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(، واأئّمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، قال الإمام علي زين 
العابدين )عليه ال�سالم(: »راأيتها تلك الليلةـ  اأي ليلة احلادي ع�سر من املحّرمـ  ت�سّلي من جلو�ص«، 
اأي اأّنها ما تركت تهّجدها وعبادتها امل�ستحّبة حّتى تلك الليلة احلزينة، بحيث اإّن الإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم( عندما وّدع عياله وداعه الأخري يوم عا�سوراء قال لها: »يا اأُختاه، ل تن�سيني يف نافلة الليل«؛ لأّن دعاءها كان م�ستجابًا.

ولقبها:  احل�سن،  اأُّم  كلثوم،  اأُّم  كنيتها: 
ال�سّديقة ال�سغرى، زينب الكربى، العقيلة، 
عقيلة بني ها�سم، عقيلة الطالبيني، املوّثقة، 
العارفة، العاملة غري املعّلمة، الكاملة، عابدة 
اآل علي...، ولدت عليها ال�سالم يف 5 جمادى 
الأُوىل 5ه، يف املدينة املنّورة، وتزوجها عبد 
اأبي طالب، فاأجنبت منه  اهلل بن جعفر بن 

عليًا وعونا.

5  جمادي الول
ولدة ال�شيدة زينب بنت الإمام علي بن اأبي طالب)عليهم ال�شالم(
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جـــــمـاد ى   الأولــــــــى
اأحــــــداث �ســــــهــــر        

بكر  اأبي  بن  حممد  قري�ص  عابد  ا�ست�سهد 
وبني  بينه  ن�سبت  معركة  يف  عليه  اهلل  رحمة 
عمرو بن العا�ص عند توجهه اىل م�سر حيث 
به امري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه  ن�سّ
ال�سالم( واليًا عليها يف �سنة 37 للهجرة وُدفن 

يف املن�سورة من م�سر.

15  جمادى الأول

19  جمادى الأوىل

14  جمادى الأوىل
ولد ال�سيخ الوائلي يف 17 ربيع الأّول 1347هـ مبدينة النجف الأ�سرف. 

وا�سل درا�سته بجدٍّ واجتهاد يف املدار�ص الر�سمية، ثم التحق بكّلية الفقه وتخّرج منها، وانتقل اإىل بغداد ملوا�سلة درا�سته يف معهد العلوم 
الإ�سالمية، ونال منه �سهادة املاج�ستري، ثم �سافر اإىل القاهرة وح�سل على �سهادة الدكتوراه يف العلوم الإ�سالمية، وهو مع جميع هذه املراحل 
 ، الدرا�سية ال�ساّقة كان ي�سعد اأعواد املنابر للتوجيه والإر�ساد والدعوة، وي�ساهم يف املوؤمترات واملهرجانات الأدبية، وي�سنف الأ�سماع باأدبه اجَلمِّ

وقريحته الوّقادة، و�ساعريته احلية، التي تهز النفو�ص وتطرب امل�ساعر.
لأكرث من ن�سف قرن تقريبًا احتلَّ ال�سيخ الوائلي مركز ال�سدارة يف اخلطابة احل�سينية، فلم ي�ستطع اأن يناف�سه فيها مناف�ص، ومل يتمّكن خطباء 
املنرب احل�سيني اأن يجاروه يف قدراته اخلطابية والفكرية والأدبية. عاد ال�سيخ الوائلي )رحمه اهلل( اإىل اأر�ص العتبات املقّد�سة، بعد فراق دام 
اأكرث من عقدين من الزمن، لينهي بذلك معاناة الغربة والفراق، لكن املر�ص الذي كان يعاين منه مل ميهله طوياًل، فتويّف يف الرابع ع�سر من 

جمادى الأُوىل 1424هـ مبدينة الكاظمية، ودفن 
مبدينة النجف الأ�سرف.

هو ال�سيخ اأبو جعفر، حمّمد بن عثمان 
بن �سعيد العمري الأ�سدي، وينتهي ن�سبه 

اإىل ال�سحابي عّمار بن يا�سر. 

30  جمادى الأوىل
كانت له مكانة كربى عند ال�سيعة، وقد اأجمعوا على عدالته وثقته واأمانته، ولّقب باخلاّلين ن�سبة اإىل 
بيعه اخلّل، حيث كان يكت�سب به ت�سرتًا لأداء مهّمة النيابة لالإمام املهدي )عليه ال�سالم(. عّينه الإمام 
املهدي )عليه ال�سالم( �سفريًا ثانيًا له، وقائمًا باأعماله، بعد وفاة ال�سفري الأّول اأبوه ال�سيخ عثمان بن 
�سعيد العمري، وكانت مّدة �سفارته اأربعني �سنة، من 265 هـ اإىل 305 هـ، واأر�سل الإمام املهدي )عليه 
ال�سالم( اإليه كتابًا، يعّزيه فيه بوفاة اأبيه، ويثني عليه: ) وكان من كمال �سعادته اأن رزقه اهلل ولدًا 
مثلك، يخلفه من بعده، ويقوم مقامه باأمره، ويرتّحم عليه (. واأعلمه الإمام املهدي )عليه ال�سالم( 
بزمن وفاته فهّياأ نف�سه للموت، واأو�سى اإىل خلفه ال�سيخ احل�سني بن روح النوبختي باأمر من الإمام 

املهدي )عليه ال�سالم(.تويّف ال�سيخ العمري )ر�سي اهلل عنه( يف الثالثني من جمادى الأُوىل 305 هـ، ودفن يف بغداد، وقربه معروف يزار.

وفاة حممد بن عثمان العمري )ر�شي اهلل عنه( 

وفاة اخلطيب ال�شيخ اأحمد الوائلي )رحمه اهلل( 

ثورة التوابني-اأخذ اأن�سار الثورة احل�سينية، 
يجتمعون بعد مقتل الإمام احل�سني )عليه 
التوابني يف  ثورة  فكانت  مبا�سرة  ال�سالم( 
اجلليل  ال�سحابي  تزعمها  التي  �سنة 65ه 
يف  فدارت  اخلزاعي،  رد  �سُ بن  �سليمان 
منطقة عني الوردة رحى احلرب بينهم وبني 
ح�سنًا،  بالًء  التّوابون  واأبلى  ال�سام،  جند 

فكان لهم الن�سر اأّول الأمر.

العا�ص )ر�سي  بن  �سعيد  بن  ا�ست�سهاد خالد 
اهلل عنه(كان من ال�سحابة املخل�سني املوالني 
ال�سالم(،  )عليه  طالب  اأبي  بن  علي  لالإمام 
من  كان  بل  بكر،  اأبي  لبيعة  الراف�سني  ومن 
الأثني ع�سر �سحابيًا الذين حاّجوا اأبا بكر على 
منربه يوم اجلمعة يف اأّول خالفته، ا�ست�سهد يف 

اأجنادين �سنة 13ه .

22  جمادى الأوىل

28  جمادى الأوىل

)�سلى  الر�سول  اأ�سحاب  خيار  من  كان 
اهلل عليه واآله و�سّلم( والإمام علي )عليه 
من  باجلنة  املب�سّرين  اأحد  وهو  ال�سالم( 
قبل الر�سول، اأ�ست�سهد )ر�سوان اهلل عليه( 
يف معركة اجلمل فدفن يف الكوفة 36هـ، 
احل�سن  الإمام  قبل  من  اأر�سل  اأنه  وقيل 
)عليه ال�سالم( واليًا على البحرين فمات 

ودفن فيها.
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بحاجة اىل عامل نظافة و�شباغ وخطاطمياه المطار  والدعاية النتخابية غري م�شمولة بالعبارة

تعليق: 
�ضامي جواد كاظم

ظاهرة رمي القمامة والكتابة على اجلدران
 تعترب هذه الظاهرة غري ح�سارية ملا تخلفه من اأو�ساخ اإ�سافة اىل ت�سويه جمال �سوارع املدينة

بعد�ضة: 
عمار اخلالدي - ر�ضول  العوادي 
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�شكرًا للم�شوؤول ..

الكتابة عبثت بجمال اجلداربدل من ا�شكال الذمة لو كتبت ن�شيحة! األي�ص اأف�شل؟

65الرو�شة احل�شينيةجمادي الأول  1431 هـ



م�سيًا،  قدموا  يزيدون  اأو  زائــر  مليون  ع�سر  اأربعة 
الإمام..راحت  اأربعني  لزيارة  اإحياء  اجلارف،  كال�سيل 
ال�ساحات  باأج�سادهم  ال�سوارع،وتكتظ  بهم  تغ�ص 
والطرقات والأ�سواق، رغم برودة ال�ستاء القا�سية خا�سة 
يف ال�ساعة املبكرة من ال�سباح حيث ال�سم�ص مل تطل بعد 
ع حممولون  بدفئها.. ن�ساء ورجال..اأطفال و�سيوخ..ر�سّ
على الأكتاف، عجائز فوق عربات الدفع، و�سباب حتمل 
بعدما  خا�سة  عجيبني،  ــرارا  ــس واإ� حتديا  نظراتهم، 
اأذناب  قبل  من  الطريق  على  تفجريات  عــدة  ح�سلت 
ال�سمائر  غزيرة..وكانت  الأبرياء  دماء  يزيد،ف�سالت 

قبل الأل�سنة،ت�سج بهتافها عرب الآفاق:
ـ اأبد  واهلل ما نن�سى ح�سينا..اأبد   واهلل..!!

وراح ع�سق احل�سني يحدو باجلميع، وميالأ كيانهم 
ل�سعائر  املبارك..اإحياًء  �سريحه  ولثم  للو�سول  رغبة 

اهلل.
الزاحفة،�سّد  اجلــمــوع  تلك  بــني  م�سريي  واأثــنــاء 
األوانها  وتــبــايــن  الألــ�ــســن والأعــــــراق،  تــنــوع  انــتــبــاهــي 

وجن�سياتها،قلت يف ذاتي:
حب  �سيء..مثل  يوحدها  لن  الإن�سانية  اإن  حقا  ـ 

احل�سني، فتذوب الفوارق متجان�سة يف بودقة كربالء..!
زائـــــرون.. ..مــواكــب..تــ�ــســابــيــه..رّدات مبختلف 

اللغات..جتمعات  من خمتلف البقاع..وخدام احل�سني 
اأو  ي�سربوا  اأو  ياأكلوا  اأن  بالزائرين  يتو�سلون  يلّحون..بل 
ي�سرتيحوا يف �سرادقهم من وعثاء الطريق.. كان لل�سباب 
والت�سابيه،وتقدمي  والعزاءات  الــردات  الأكــرب يف  الــدور 
التعب  وجوههم  على  لــلــزوار،فــيــبــدو  اخلــدمــات  �ستى 
اللذيذ،وي�سيء ق�سماتهم احلب الإلهي الوهاج، فتجري 

عبارات الرتحيب على األ�سنتهم كالع�سل.
التعب  رغم  اخلطى  يحث  واجلميع  الزمن  مّر  ثم 
اأمواج  فــوق  من  �سطعت  اأخـــريًا  الإمـــام..  مرقد  �سوب 
روؤو�ص الزائرين وح�سودها الهادرة، قبة احل�سني ومنارتاه 
ال�سم�ص،انتبهت  اأ�سعة  تتوهجان حتت  الذهبيتان وهما 
اإىل امراأة..كانت تلطم، وتبكي بحرقة، لعل ذلك هو ما 
اإليها بقوة، فت�سرخ متفجعة مع ارتفاع حما�سة  �سدين 
املن�سدين لالأ�سعار احل�سينية، واحتدام وترية اللطم يف 
اأمامنا، ف�سمعتها تقول  العزاء..الذي كان ي�سري  موكب 
بعفوية متامًا وهي تخاطب الإمام معتذرة وكاأنها تراه، 
باأمل..وهي  النازلة  �سديد من خلل دموعها  بتاأثر  ولكن 

م�ستمرة باللطم على راأ�سها بتاأثر �سديد:
ـ  حرمت اأن يكون يل اأبناء ح�سينيون..!

فجاأة �سمعت �سابًا ملتحيا.. ر�سيق القوام  مت�سحًا 
البدر،  وجهه  خ�سراء..كاأن  كوفية  كتفيه  بال�سواد،على 

رغم تلطخه بطني كربالء..  وقد بدت عليه وا�سحة اآثار 
احلزن والتعب، يجيبها بحنان عجيب..وبيقني را�سخ..

وهو ينطلق من جانبي وميّر من قربها م�سرعًا: 
ـ هّوين عليك..فكل �ساب خمل�ص ولٌد لك يف حب 

جدي احل�سني..!
الطماأنينة  مــن  غريبا  نــوعــا  ــوؤادي  ــف ب رّده  اأ�ــســاع 
والرتياح، واأزاح عني كل اأثر للتعب..ون�سيت تلك املراأة 
الغيب..راحت  وراء  من  قد�سية  يــدًا  وكــاأن  املتفجعة.. 
اأدري �سببًا  اإين لالآن ل  الأدران عن كياين..بيد  مت�سح 
معقوًل لكل ذلك ال�سعور املرتف يف خ�سم هيمنة اأجواء 
احلزن..ف�سدتني اإليها بقوة كلماته القليلة تلك، واأ�سلوب 
نطقها بنربات عربية..كانت نقية كالزلل، مما جعلني 
اأنتبه فجاأة كاأين اأ�سحو من و�سنة كرى..ل�ست اأدري كيف 
غ�سيتني واأنا ما�ص؟ خا�سة لفظة«جدي« بكل تلك الثقة، 
ال�سالم..ف�سملتني  عليه  احل�سني  الأمــام  يق�سد  وهــو 
ال�سيد  هــذا  وجــه  مــن  التملـّي  ملحاولة  جاحمة  رغبة 
اجلليل..�ساحب ال�سوت اجلميل،الذي مالأ كياين يقينًا 
را�سخًا،باأنه لي�ص اأي �سخ�ص،اإل اإنني مل اأعرث له على اأي 
اأثر يف موكب العزاء، ول�سّد ما كانت ده�ستي عظيمة من 
�سّر اختفائه بطرفة عني يف زحمة اجلموع، وبقيت اأتلفت 
ميينًا و�سمال لعّل اأحٍدا ما ي�سعف لهف اأ�سئلتي احلائرة 
بجواب..بانتباهة لوجود ذلك ال�سيد اأو �سماعه لكلماته 
اإليها  اأن خفقة جناح حمامة رمادية، �سدتني  تلك..اإل 

بقوة.. وهي تطري متجهة �سوب ال�سريح املبارك.

• بقلم:اأبوعلي الكربالئي اأبناء ح�شينيون
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