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�ُشْوَرة البقرة:
اأي من مثل  فاأتوا ب�شورة من مثله« الآية،  اإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا  •»و 
النبي » )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(« ا�شتدلل على كون القراآن معجزة بالتحدي على 
اإتيان �شورة نظرية �شورة من مثل النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(، ل اأنه ا�شتدلل 
على النبوة م�شتقيما و بال وا�شطة، و الدليل عليه قوله تعاىل يف اأولها: »و اإن كنتم 
اإن كنتم يف ريب من ر�شالة عبدنا، فجميع  يف ريب مما نزلنا على عبدنا« و مل يقل و 
التحديات الواقعة يف القراآن نحو ا�شتدلل على كون القراآن معجزة خارقة من عند 
اهلل، و الآيات امل�شتملة على التحدي خمتلفة يف العموم و اخل�شو�ص و من اأعمها حتديا 
قوله تعاىل: »قل لئن اجتمعت الإن�ص و اجلن على اأن ياأتوا مبثل هذا القراآن ل ياأتون 
مبثله و لو كان بع�شهم لبع�ص ظهريا«: الإ�شراء - 88، و الآية مكية و فيها من عموم 

التحدي ما ل يرتاب فيه ذو م�شكة.
اأ�شلوبه فقط مل يتعد التحدي قوما  فلو كان التحدي ببالغة بيان القراآن و جزالة 
خا�شا و هم العرب العرباء من اجلاهليني و املخ�شرمني قبل اختالط الل�شان و ف�شاده، 

و قد قرع بالآية اأ�شماع الإن�ص و اجلن.

ِحيِم حَمِن الرَّ ِب�سِم اهلِل الرَّ
َها النَّا�ُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  َيا اأَيُّ

َماء ِبَناء َواأَنَزَل  َتتَُّقوَن }البقرة/21{ الَِّذي َجَعَل َلُكُم االأَْر�َس ِفَرا�ساً َوال�سَّ

ِ اأَنَداداً  َعُلواْ هلِلهّ ُكْم َفاَل َتْ َماء َماء َفاأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَّ ِمَن ال�سَّ

ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا  ا َنزَّ َّ َواأَنُتْم َتْعلَُموَن }البقرة/22{ َواإِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب ممِّ

اِدِقنَي  ِ اإِْن ُكْنُتْم �سَ ن ُدوِن اهللهّ ْثِلِه َواْدُعواْ �ُسَهَداءُكم ممِّ ن ممِّ َفاأُْتواْ ِب�ُسوَرٍة ممِّ

ْ َتْفَعُلواْ َوَلن َتْفَعُلواْ َفاتَُّقواْ النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها  }البقرة/23{ َفاإِن لَّ

ْت ِلْلَكاِفِريَن }البقرة/24  َجاَرُة اأُِعدَّ النَّا�ُس َواْلِ
دق اهلل العلي العظيم �سَ



رئي�ص التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
يدور  ما  يعلم  ان  للمواطن  م�سروع  حق 
اإعالم  حوله وخ�سو�سا ما يخ�سه وعملية 
تكون  ان  يجب  معلومات  بهكذا  املواطن 
االيجابية  باملعرفة  وتعود  ومهمة  دقيقة 
مير  التي  الظروف  مراعاة  مع  للمواطن 

بها البلد .
�ساردة  كل  وذكر  االخبار  يف  االفراط  ان 
عن  ال�سحيح  متحي�س  انعدام  مع  وواردة 
اخلطاأ مع تغليفها بدوافع االعالمي الذي 
يبث اخلرب من حيث معاداته او مواالته يف 
انتقائه االخبار فاإن ال�سورة النهائية تكون 
العراقي  املجتمع  على  و�سلبية  م�سو�سة 
برمته ، وكم من ت�سريح �سدر من م�سوؤول 
ما ات�سح عدم دقته اوال او من باب التنكيل 
االإعالم  و�سيلة  بتحريف  او  ثانيا  باالآخر 
على  �سلبية  افرازات  له  وهذا  ثالثا  للخرب 
مهنية  يخد�س  وحتى  بل  العراقي  الواقع 
 ، واخلري  ال�سالح  نحو  الهادف  االإعالم 
فانها  ذلك  على  االمثلة  ذكر  ب�سدد  ول�ست 
كثرية وال تعد وال حت�سى ولكن اجماال لو 
وامل�سادات  املنابذات  ذكر  عن  االإعالم  ابتعد 
االطراف  بني  الت�سريحية  الكالمية 
حتى  اف�سل  يكون  املتوالفة  او  املتناق�سة 

ميكننا ردم الهوة ان ح�سلت بينهم .
وهنا البد من تفعيل او ا�ستحداث موؤ�س�سة 
الذي  االعالمي  بالق�ساء  تعنى  هيئة  او 
�سحيح  غري  خرب  يبث  من  كل  يقا�سي 
بخ�سو�س اي طرف كان �سواء كان �سخ�سا 
احتواء  ميكننا  حتى  حكومة  او  وزارة  او 

الت�سريحات  واالخبار الكاذبة واملكذوبة .
الكذب قبح وال�سدق ح�سن ولكن يف ظروف 
الكذب م�ستحبا وال�سدق  ا�ستثنائية ي�سبح 
نتائج  من  عليه  يرتتب  ملا  وذلك  مكروها 
التكون يف �سالح االطراف املعنية باخلرب .

حجاُب االإن�سان عن نار االآخرة ابتعاُده عن موبقات الدنيا

االأمني العام للعتبة العبا�سية:
 العتبات املقد�سة ت�سعى ال�ستعادة النفائ�س والتحف امل�سروقة

فعاليات دار القراآن الكرمي التابـــــــــــــــعة للعتبة ال�سينية املقد�سة 
يف اإندوني�سيا تثمر عن افــــــــــتتاح �سفارتها يف العراق

ق�سة اعتقال ال�سيد اخلوئي) قد�س �سره( 
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الشيُخ الكربالئيُّ ..  يؤكد على ضرورة  إسراع جملس النواب بإقرار ختفيض رواتب كبار 
املسؤولني مبا حيقق  التوازن  احلقيقي

اخُلطبة الثانية من �شالة اجُلُمعة
اخلطيب: مثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�سرف

 �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي.
املكان: ال�سحن ال�سيني ال�سريف.

الزمان: 26 ربيع الثاين 1432هـ املوافق 1-4-2011م

زيارة  اإن  عن  املقد�سة   كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  ك�سف 
الديني  للمرجع  اردوغان  طيب  رجب  تركيا  وزراء  رئي�س 
ال�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  االأعلى 

ال�سي�ستاين - دام ظله الوارف - يف النجف اال�سرف تاأتي يف 
اإطار زيارة كبار امل�سوؤولني للدول االإ�سالمية لتبادل االآراء 
فيما يتعلق بالق�سايا امل�سرتكة التي تهم العال االإ�سالمي 
توحد  �سرورة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  راأي  وبيان 
املتبادل  االحرتام  على  املبنية  العالقات  واإقامة  امل�سلمني 
وحل االأزمات العالقة مبا يوؤدي اىل عز امل�سلمني ورفعتهم 
وا�ستقرار بلدانهم و�سعوبهم – وتاأتي هذه الزيارة يف  �سوء 

االإ�سالمي  العال  تركيا يف  به  تت�سف  الذي  املتميز  املوقع 
الق�سايا  بع�س  حل  يف  مهم  دور  من  تلعبه  اأن  ميكن  وما 

العالقة.

الق�سايا  االجتماع  يف  ُطرحت  لقد  �سماحته:  واأ�ساف 
امل�سائل  وكذلك  االإ�سالمي  العال  تهم  التي  امل�سرتكة 
�سحة  ق�سية  وباخل�سو�س  وتركيا  العراق  بني  العالقة 
املياه التي يعاين منها العراق والتي تركت اأثرا �سيئا على 
ذلك،  ونحو  الكهربائية  الطاقة  واإنتاج  الزراعي  الو�سع 
وبنيهّ �سماحة املرجع االأعلى �سرورة و�سع حل عاجل لهذه 
بو�سع  الرتكي  الوزراء  رئي�س  وعد  جانبه  ومن  امل�سكلة، 

تتخذ  باأن  الرتكية  الكومة  وطالب  االأزمة،  لهذه  حل 
التي  املعاناة  وطاأة  لتخفيف  والعاجلة  العملية  االإجراءات 

مير بها ال�سعب العراقي ب�سبب هذه االأزمة.
�سالح  حمافظة  يف  وقعت  التي  االإرهابية  العملية  واإزاء 
التعازي  باأحر  الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  تقدم  الدين 
لعوائل ال�سحايا من ال�سهداء الذين �سقطوا فيها �سائال 
هذه  اإن  وتابع:  العاجل.  بال�سفاء  للجرحى  تعاىل  اهلل 
العملية  توؤ�سر خلال وا�سحا يف االإجراءات االأمنية املتخذة 
من قبل االأجهزة املعنية، وحث الكومة واالأجهزة االأمنية 
�سابقة  خروقات  من  ح�سل  ما  �سوء  وعلى   – امل�سوؤولة 
وتاأ�سري موا�سع اخللل يف هذه العملية – اتخاذ جمموعة 

من االإجراءات: 
اجلهاز  هذا  وتطوير  اال�ستخباري  اجلهد  تفعيل   -1
وتدريب  ماليا  ودعمه  فيه  العاملني  كفاءة  رفع  جهة  من 

عنا�سره وتوجيه ال�سربات اال�ستباقية.

زيارة ُرئي�س الوزراء الرتكي للمرجعية الدينية العليا 
تاأتي يف اإطار تبادل الآراء يف الق�شايا امل�شرتكة التي تهم 
العامل الإ�شالمي وما ميكن اأن تلعبه تركيا من دور مهم 

يف حل بع�س الق�شايا العالقة 

�شماحته يقدم تعازيه لأهايل �شحايا العملية الإرهابية يف �شالح الدين ويطالب 
الأجهزة الأمنية بتفعيل اجلهد ال�شتخباري وتوجيه �شربات ا�شتباقية لأوكار الإرهاب

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



2- ت�سكيل اللجان التحقيقية وان كان مهماً لت�سخي�س 
وحما�سبة  والتق�سري  واخللل  االخرتاق  موا�سع 
رين، ولكن البد من و�سع حلول عملية وتفعيلها،  املق�سهّ
فقد �سبق اأن �ُسكلهّت الكثري من اللجان التحقيقية ولكن 

ما تزال العمليات االإرهابية النوعية م�ستمرة.
االأخرية  الفرتة  الن�سبي يف  االأمني  التح�سن  ب�سبب   -3
االأجهزة  لدى  االطمئنان  من  حالة  – ح�سلت  – رمبا 
والتقليل  االأمنية  احرتازاتها  �سعف  اإىل  اأدت  االأمنية 
خالياها،  فاعلية  وعدم  االإرهابية  اجلماعات  �ساأن  من 
اأ�ساليب  – اإن هذه اجلماعات تتبهّع  اإذ  وهذا اأمر خطري 
خطط  درا�سة  من  فالبد   – والت�سليل  للخداع  ماكرة 
هذه اجلماعات والذر منها واالنتباه من الفرتات التي 
يخفت فيها ن�ساطها، اإذ اإن ذلك رمبا ي�سبب بتخطيطها 

لعمليات جديدة.
4- اإن هذه العملية تبنيهّ مدى الاجة اإىل االإ�سراع يف 
ال�سروري  واأ�سبح من  االأمنية  للوزارات  الوزراء  تعيني 
الوزارات،  هذه  مر�سحي  على  ال�سيا�سية  الكتل  اتفاق 
الأنه  التاأخري  هذا  يف  امل�سوؤولية  ل  تتحمهّ الكتل  وهذه 
احد االأ�سباب يف ح�سول مثل هذه اخلروقات واالأعمال 

االإجرامية.
وجود  اإىل  توؤدي  التي  االأ�سباب  درا�سة  من  البد   -5
ت�ساهم  والتي  املناطق  بع�س  يف  لالإرهاب  حا�سنة  بيئة 
هذه  مثل  ح�سول  اىل  الت�سهيالت  تقدمي  خالل  من 
العمليات، ومن هنا فاإن من ال�سروري تدار�س الق�سية 
مع اأهل الراأي والعقل يف املناطق التي تتوفر فيها مثل 

هذه البيئة الا�سنة وكيفية معاجلة ذلك.

اأكد  الثالث   الرئا�سات  رواتب  ق�سية  ب�ساأن  اأما 
امل�سادقة  ي�سادق  ل  النواب  جمل�س  يزال  �سماحته:ما 
امل�سوؤولني  كبار  رواتب  تخفي�س  قانون  على  النهائية 
ذلك  ومع  الثانية  للمرة  القانون  هذا  قراءة  مت  حيث 
موافقة  ح�سلت  قد  نعم  النهائية،  امل�سادقة  حت�سل  ل 

مبدئية �سابقاً، ولكنه ل يقر القانون لد االآن.
وحذر �سماحته من هذا التاأخري بقوله: اإنه يولهّد ت�سوراً 
بع�س  من  وت�سويفا  تلكوؤا  هناك  بان  املواطنني  لدى 
االأع�ساء ب�ساأن هذا التخفي�س، فاملناق�سات م�ستمرة من 

اأ�سبوع اإىل اأ�سبوع دون نتيجة.
ح  وت�سرهّ تبنيهّ  باأن  جميعاً  ال�سيا�سية  الكتل  وطالب 
مبوقفها القيقي من هذا القانون حتى يكون ال�سعب 
بع�س  هناك  كانت  واإذا  اأمره،  من  بيهّنة  على  العراقي 
الكتل  فلتخرج  موافق  غري  وبع�سها  موافقة  الكتل 
املوافقة وتعلن موقفها �سراحة وب�سكل وا�سح وال لب�س 
على  حتفظها  فلتعلن  املتحفظة  الكتل  وكذلك  فيه، 
املواقف  حقيقة  العراقي  ال�سعب  يعرف  حتى  القانون 

لهذه الكتل. 
ال�سعب  واأبناء  املواطنني  مطلب  اإن  �سماحته:  واأ�ساف 
العراقي من هذا القانون هو الو�سول اىل توازن حقيقي 
يف  املوظفني  بقية  ورواتب  امل�سوؤولني  كبار  رواتب  بني 
ويوؤدي  الرواتب  فوارق  من  �سيقللهّ  الذي  وهو  الدولة، 
اىل �سعور املواطنني بعدم وجود فوارق اجتماعية فاح�سة 
يف امل�ستوى املعي�سي بني كبار امل�سوؤولني وبقية املوظفني، 
وهذا ال�سك �سيوؤدي اىل ح�سول �سعور عام بوجود بع�س 
 – �سك  بال   – والتي  االجتماعية  العدالة  مات  مقوهّ

�ستوؤدي اىل ح�سول حالة من اال�ستقرار االجتماعي. 

53 �شهيدا  و98 جريحا يف اآخر ح�شيلة لعملية 
الهجوم على جمل�ص �شالح  الدين

ا�ست�سهد 53�سخ�ساً واأُ�سيب 98 اآخرون عندما اقتحمت جمموعة 
�سالح  حمافظة  مبنى  انتحاري  تفجري  بعد  ارهابية  م�سلحة 
نف�سه  انتحارياً فجر  اإن  اأمني  الدين يف تكريت.    وقال م�سدر 
عند حرا�س املدخل اخلارجي، وبعدها اقتحم عدد من امل�سلحني 
الباب  يف  الرا�س  مع  ا�ستبكوا  ثم  املبنى،  ع�سكرياً  زياً  يرتدون 
وما  املقر  اقتحام  ح�سيلة  اإن  االأمنية  امل�سادر  وقالت  الداخلي   
مفخخة  �سيارة  وانفجار  انتحارية  هجمات  من  ورافقها  �سبقها 
و�سباطها،  ال�سرطة  عنا�سر  من  غالبيتهم  �سهيداً   53 بلغت 
مركز  رئي�س  الدليمي  جا�سم  وقال  جريحاً.     98 اإىل  باالإ�سافة 
عمليات ال�سحة يف حمافظة �سالح الدين اإن بني ال�سهداء ثالثة 
م�سلحني.  �سبعة  مقتل  عن  ف�سال  املحافظة   جمل�س  يف  اأع�ساء 
واأ�ساف : ان ال�سهداء هم من املوظفني واملارة وال�سرطة واأع�ساء 
نوفان  عماد  العقيد  اإن  اأمني  م�سدر  وقال  املحافظة.   جمل�س 
باالإ�سافة  ا�ست�سهدا  ومعاونه  املحافظة  يف  النجدة  �سرطة  مدير 
مبنى  مداخل  اأحد  عند  مفخخة  �سيارة  بانفجار  اآخرين  اإىل 
املحافظة يف تكريت. وفر�ست �سلطات املحافظة  حظر التجوال 

يف تكريت.   

رئي�ُص الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان ينهي 
زيارته للمرجع العلى ال�شيد  ال�شي�شتاين " دام ظله " 
انهى رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان زيارته ل�سماحة 
ال�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  االعلى  الديني  املرجع 

ال�سي�ستاين )دام ظله( والتي ا�ستغرقت اكرث من �ساعة.
ونقل مرا�سل موقع نون: ان اردوغان رف�س الت�سريح لالإعالميني 
الذين تمهروا طيلة فرتة زيارته ملكتب �سماحة املرجع اآية اهلل 

العظمى ال�سيد علي ال�سيني ال�سي�ستاين ".
وكان رئي�س الوزراء الرتكي قد و�سل ام�س االثنني املا�سي  اىل 
االعمال  رجال  من   200 ونحو  رفيع  وزاري  وفد  يرافقه  العراق 
االتراك يف زيارة مت االعالن عنها م�سبقا ، فيما اعترب مراقبون 
الربملان  ي�سهده  ان  يندر  حدث  اردوغان  زيارة  ان  �سيا�سيون 
العراقيني  النواب  الرتكي  الوزراء  رئي�س  خاطب  حيث  العراقي 
الوطني  الن�سيد  من  اجزاء  بالعربية  فيه  األقى  طويل  بحديث 

للعراق ومقاطع من اأمثال عربية.

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

ـ زيارة رئي�ص وزراء تركيا رجب طيب اردوغان للمرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين - دام ظله الوارف - يف النجف ال�شرف وتبادل الآراء فيما يتعلق 
بالق�شايا امل�شرتكة التي تهم العامل الإ�شالمي وبيان راأى املرجعية الدينية العليا يف �شرورة توحد 
امل�شلمني واإقامة العالقات املبنية على الحرتام املتبادل وحل الأزمات العالقة مبا يوؤدى اىل عز 

امل�شلمني ورفعتهم وا�شتقرار بلدانهم و�شعوبهم.
ـ تطرق �شماحته اىل العملية الرهابية التي تعر�شت لها �شالح الدين  وقال عنها انها " توؤ�شر خلال 
وا�شحا يف الإجراءات الأمنية املتخذة من قبل الأجهزة املعنية، وحث احلكومة والأجهزة الأمنية 

امل�شوؤولة على اتخاذ جمموعة من الإجراءات.
العدالة  مقّومات  بع�ص  بوجود  عام  �شعور  ح�شول  اإىل  �شيوؤدي  امل�شوؤولني  كبار  رواتب  تخفي�ص  ـ 

الجتماعية .
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حجاُب �الإن�سان عن نار �الآخرة �بتعاُده عن موبقات �لدنيا
م�ستقاة ٌ من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/3/25

املوؤمنني  اأمري  لالإمام   بليغ   كالم  يف    جاء 
ال�سالم(:)  قوله)عليه  طالب  اأبي  بن  علي  
اإمنا الدنيا دار جماز،واالآخرة دار  اأيها النا�س، 
تهتكوا  ملقركم،وال  مركم  من  قرار،فخذوا 
اأ�سراركم،واخرجوا  يعلم  من  عند  اأ�ستاركم 
منها  تخرج  اأن  قبل  قلوبكم،من  الدنيا  من 
ُخلقتم،اإن  ولغريها  اختربمت  اأبدانكم،ففيها 
ترك؟وقالت  النا�س،ما  قال  هلك  اإذا  املرء 
بع�ساً  فقدموا  اآبائكم  هلل  قدم؟  ما  املالئكة 
يكن لكم قر�سا،وال تخلفوا كاًل فيكون عليكم 

كال(.
يوجه  ل  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  اإن 
كالمه هذا اإىل جممع خا�س من الب�سر، واإمنا 
عبارة  الدنيا  دقيقاً،اإن  تعريفاً  يعرف  اأن  يريد 
عن دار اأو جماز اأو مر الغري، واالإن�سان عندما 
مي�سي يف املمر البد اأن ي�سل اإىل نهايته،ونهايته 
هي امل�ستقر، واالإن�سان يف هذا املمر،ياأخذ ميينا 
ًوي�ساراً،وياأخذ منه ما يعينه على تلك اجلل�سة 

الطويلة التي البد منها يف النهاية.
اأ�ستاركم  ثم يقول)عليه ال�سالم(:)وال تهتكوا 
وتعاىل  تبارك  (فاهلل  اأ�سراركم  يعلم  من  عند 
ومطلهّع  اأفعالنا..بل  من  فعل  كل  على  مطلهّع 
من  خطرة  اأفكارنا،وكل  من  فكرة  كل  على 
خطراتنا،والنتيجة اإن اهلل تعاىل ال تغيب عنه 
اأنا  اأمورنا،فاإذا  املخفيات من  غائبة،كونه يعلم 
اأذنبت ذنباً اأمام النا�س؛ فاهلل يعلمه، واإذا اأذنبت 
ذنباً بيني وبني نف�سي؛فاهلل يعلمه اأي�سا..وهنا 
البد اأن ن�سفق على اأنف�سنا من هول املطلهّع،والبد 

اأن نخاف من تلك اللحظة الرهيبة التي متتد 
فيها األ�سنة جهنم ونريانها اإلينا.

اإذ البد  النار عنه؟!  اإذن كيف يحجب االإن�سان 
النار،وال ميكن  اأمام  ي�سعها  من وجود حجب 
االإن�سان  اإن  اإذ  القيامة!  يوم  ي�ستعريها  اأن 
وبني  بينه  �ساتراً  ي�سع  اأن  يجب  الدنيا  يف 
عندما  املوبقات،فاالإن�سان  وبني  النار،وبينه 
يهتك  فاإنه  املعا�سي،  من  مع�سية  على  يقدم 
نف�سه  ب  ال�سرت،ويقرهّ هذا  ي�سق  ال�سرت،اأي 
يظلم  عندما  النار،واالإن�سان  من  رويداً  رويداً 
ال�سرت،ويبداأ  هذا  يهتك  كذلك  االآخرين،فاإنه 
بهتك هذه االأ�ستار عن نف�سه،اإىل اأن ي�سبح ال 

�ساتر يحجبه عن النار والعياذ باهلل.
يف هذه الدنيا هناك حمرمات،اأي حدود، واهلل 
حدوده.. نتجاوز  بان  ياأذن  ال  وتعاىل  تبارك 
وال  وقدها،  نف�سك  رو�س  االإن�سان  اأيها  فيا 
اأن ال  االإن�سان  التي تقودك، وعلى  تعلها هي 
يزرعه  االآخرة،وما  مزرعة  الدنيا  يغفل،كون 
والنبي  االآخرة،والقراآن  يف  يح�سده  الدنيا  يف 
ال�سالة  اأف�سل  االأطهار)عليهم  واالأئمة 
القيامة،ول  يوم  هول  على  وال�سالم(ينبهّهون 
يدعوا باباً من اأبواب هداية الب�سر اإال وبينوها 

باأ�سلوب رائع.
ثم يقول)عليه ال�سالم(: واخرجوا من الدنيا 
قلوبكم، من قبل اأن تخرج منها اأبدانكم، ففيها 

اختربمت،ولغريها ُخلقتم  .
يبني،باأن  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  اإن 
يكره  والقلب  يحب  والقلب  يحتاج،  القلب 

من  اأخرجه  واحد  يعت�سر..�سيء  والقلب 
الدنيا  واجعل  للدنيا،  الب  هذا  وهو  قلبك 
واجعلها   ، هي َ هَي  مبا  اهتمامك  حمط  لي�س 
تاأتي  اأن  مر،قبل  هي  مبا  اهتمامك  حمط 
تلك اللحظة التي تخرج من الدنيا اأبدانكم .. 
فالدنيا حمط اختبار ونحن خلقنا لغري الدنيا 

وهي االآخرة.
هلك؛  اإذا  املرء  اإن  ال�سالم(:   يقول)عليه  ثم 
املالئكة ما قدم؟   النا�س ما ترك؟ وقالت  قال 
فاملرء بعد وفاته مبا�سرة تبداأ عملية تق�سيم ما 
تركه،وهكذا الوريث يلتذ ثم تاأتي الدائرة على 
عجلة  هي  وهكذا  ورثته،  واأي�ساً  الوريث،  هذا 
الدنيا،ولكن هذه لي�ست ال�سورة االأخرية،فهذه 
ال�سورة ما دمنا يف الدنيا،فاإذا مات االإن�سان فاإن 
هذا  اإىل  تنظر  تنتظره..املالئكة  جهة  هناك 
وماذا  منه؟  و�سلنا  ماذا  هلك،  الذي  االإن�سان 
م؟ فعندما ياأتينا هذا االإن�سان نحن مكلفني  قدهّ
م؟ نتعامل معه تعامل ال�سيف الوافد  مباذا قدهّ
الكرمي اأو نتعامل كال�سخ�س غري املرغوب فيه 

اأو ال�سخ�س الثقيل غري املرغوب فيه.
هلل  ال�سالم(يقول:  االإمام)عليه  فاإن  اأخرياً 
اآبائكم فقدموا بع�ساً يكن لكم قر�سا،وال تخلفوا 
املوؤمنني)عليه  فاأمري  كال  عليكم  فيكون  كاًل 
ال�سالم(يقول قدموا بع�ساً،فهذا البع�س يكون 
لكم قر�سا..اأي قدموا يف الدنيا، فاإن هذا الذي 
قر�س،وما  فهذا  لكم،  يرجع  االآن  تقدمونه 
وقت  يف  القر�س  اإلينا  يرجع  اأن  اإىل  اأحوجنا 

االإفال�س.

جانب من �شالة اجلمعة
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�حلديُث وعلوُمه 
ال�سوؤاُل: اإذا علمت املراأة وهي يف بلدها وقبل مو�سم الج الذي 
قررت الج فيه اأن حي�سها �سيمنعها من العمرة فهل يجزئها 
الذهاب للحج يف هذا املو�سم عن حجة االإ�سالم؟ اأم تعترب غري 

م�ستطيعة؟ اإذا ل تذهب فهل ي�ستقر الج بذمتها؟
وت�ستنيب  للعمرة  فتحرم  لها  ذلك  جواز  الظاهر  اجلواب: 
بالج  تاأتي  ثم  وتق�سر  بنف�سها  وت�سعى  و�سالته  للطواف 
اأي�سا  ت�ستنيب  ثم  هي  ت�سعى  ثم  و�سالته  لطوافه  وت�ستنيب 

لطواف الن�ساء و�سالته.
ال�سوؤال: اإذا حج يف ثوب تعلق به اخلم�س ول يخرجه جهاًل اأو 

غفلة فما هو حكمه؟
اجلواب: املختار �سحة حجه اإذا كان غافاًل اأو جاهاًل باملو�سوع 
اأو جاهاًل بالكم جهاًل يعذر فيه واإال ففيه اإ�سكال اإذا كان ذلك 
�سح  واإال  الطواف  �سالة  يف  اأو  الطواف  يف  �ساتره  هو  الثوب 

اأي�سا.
ال�سوؤال: من ا�ستقر عليه الج وعليه حقوق �سرعية وال ي�سعه 
القوق  اأو  اأوال  الج  يوؤدي  فهل  معاً  اأدائهما  يف  التعجيل 

ال�سرعية؟
اجلواب: يراجع الاكم ال�سرعي في�ستاأذن منه يف التاأخري يف 
اأداء الق ال�سرعي فاإذا اأذن له يف ذلك بعد اأن يعرف منه العزم 

على اأدائه يف اأول فر�سة مكنة يقدم اأداء الج.
بعد  يخم�س  اأن  واأراد  يخم�س  ال  وهو  الج  اأدى  من  ال�سوؤال: 

رجوعه فهل عليه اإعادة الج؟
اجلواب: اإذا ل يكن �ساتره يف الطواف وال يف �سالة الطواف 

وال هديه ما تعلق به اخلم�س فال حاجة اإىل اإعادة حجه.
ال�سوؤال: �سخ�س لديه اأموال تعلق بها اخلم�س ويريد الذهاب 
اإىل الج هل ي�ستطيع اأن يخم�س البع�س ويحج به وبعد عودته 

يخم�س الباقي؟
بعد  الباقي  خم�س  اأداء  على  العزم  جمرد  يكفي  ال  اجلواب: 
الرجوع من الج   بل تب املبادرة اإىل اإخراج خم�سه اأي�ساً، واإذا 
كان الوقت ال ي�سمح له باملحا�سبة واالإخراج فيمكن اال�ستئذان 
من الاكم ال�سرعي يف التاأجيل يف ذلك وعليه القيام به يف اأول 

فر�سة مكنة.
كان  واإن  للحج  املبذول  املال  يف  اخلم�س  يجب  هل  ال�سوؤال: 

خمم�ساً عند الباذل؟
اأداء  عليه  وجب  التمليك  �سبيل  على  البذل  كان  اإذا  اجلواب: 
خم�سه عند حلول راأ�س �سنته اخلم�سية اإذا ل ي�سرفه يف الج، 
واأما اإذا كان على �سبيل االإذن يف ال�سرف فال مو�سوع لوجوب 

اخلم�س فيه على املبذول له.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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تعامل  كما  التاريخ  روايات  مع  التعامل  يجوز  ال 
روايات االأحكام، فاإن الروايات التاريخية لي�س فيها 
بوقوع  االإمكان  فاإن  وبالتايل  اهلل  اإىل  الكم  ن�سبة 
اأن تمع  حادثة ما يعطي ال�سالحية لقبولها على 
والوقائع  املالب�سات  واملوؤيدات وتدر�س  ال�سواهد  لها 
الباحث  يفعله  ما  وهذا  املقارنة  بعد  الكم  ويتم 
اأو  امل�سلمني  تاريخ  يف  اأو  ال�سرية  يف  �سواء  التاريخي 
الباحث  اهتمام  جل  يكون  هنا  ومن  العام.  التاريخ 
يف التاأريخ هو جمع ال�سواهد واملقارنات، وما الكم 
يف  تدخل  التي  العوامل  اأحد  االإهّ  الرواية  �سند  على 
وحياديته  املوؤرخ  �سبط  يف  الال  هو  كما  املرجحات 
ودقته يف �سبط املعلومة والتفا�سيل، و�سرد االأحداث 
التاريخية يحتاج اأول ما يحتاج اإىل الرتتيب املنطقي 
لالأحداث، وعلى كل حال فاإنهّ متانة الدليل وال�سواهد 
ا  هي املعيار يف قبولنا للواقعة التاريخية اأو ردهّها. واأمهّ
التاريخ  روايات  معاملة  من  البع�س  يطرحه  ما 
فهذا  بالعموم  ال�سريعة  اأو  االأحكام  روايات  كمعاملة 
خطاأ يف املنهج وال يجب للباحث واملحقق اأن ي�ستغرق 
يف املنهج اخلاطئ، اأما التعلم ومعرفة ال�سحيح من 
االأخبار والعمل بها اأو الرجوع اإىل اأهل اخلربة الذين 
هم اأعرف بت�سحيح االأخبار وت�سعيفها فياأخذ منهم 
العامي  حق  ومن  به  ويعمل  ب�سحته  يقولون  ما 
�سدوره  �سحة  احتمال  على  اعتماداً  باخلرب  العمل 
دون البحث اأو الرجوع اإىل االآخرين بناء على قولهم 
)عليهم ال�سالم(: )من بلغه ثواب من اهلل على عمل 
اأوتيه  الثواب فقد  لذلك  التما�ساً  العمل  فعمل ذلك 

واإن ل يكن الديث كما بلغه(.
على  �سنقدم  اإننا  معناها  الكتب  تطهري  عملية  انهّ 
اأحاديثه  من  جزء  وطرح  بت�سفية  فنقوم  ما  كتاب 
اعتبار  اآخر على  �ساذة ونبقي جزءاً  اأنها  اعتبار  على 
راأينا  اإليه  تو�سل  ما  وح�سب  معتربة،  اأحاديث  اأنها 
براأي  امل�سلمني  بع�س  اإلزام  وبالتايل  واجتهادنا، 
غريهم وتقوي�س فكرهم ، فرمبا مثل هذه العملية 

تلقى ترحيباً من بع�س العلماء ورمبا ال، الأنه لي�س 
التي  والقواعد  املباين  على  متفقني  العلماء  كل 
فبع�سهم  ال�سرعي،  الكم  ي�ستنبطون  خاللها  من 
ا�ستظهره  ما  غري  القراآنية  االآية  من  ي�ستظهر  قد 
)عليهم  املع�سومني  اأحاديث  يف  وكذا  اآخر  عال 
ال�سالم(، وهكذا يف كل م�ساألة م�ستحدثة تطرح على 
ال�ساحة االإ�سالمية. ثم انه خالف االأمانة العلمية، 
دام  ما  وعليه  كتبهم؟!  يف  خمالفونا  به  يلتزم  وهل 
لهم  بد  فال  تفقه،  وقلوب  تفكر  عقوٌل  للم�سلمني 
من النظر يف كتاب ربهم جل وعال و�سنة املع�سومني 
ع�سر  اأ�سبح  ان  بعد  خ�سو�ساً  ال�سالم(  )عليهم 
للكالم  الفهم  و�سعب  االآراء  وتكرثت  بعيداً  الن�س 
فيها  ودخل  والروايات،  االأحاديث  وتكرثت  العربي 
النبي  على  الكذب  دواعي  وتوفرت  والو�سع  الد�س 

)�سلى اهلل عليه واآله(.
ال�سرعي  الكم  ا�ستنباط  عملية  اأ�سبحت  هنا  من 
االجتهاد حتتاج اىل موؤونة  واأ�سبحت عملية  �سعبة 
ومتييز  االأحاديث  بني  وجمع  و�سع  وا�ستفراغ  زائدة 
بع�س.  على  بع�سها  وترجيح  ال�سقيم  عن  ال�سحيح 
كتبنا  يف  ال�ساذة  االأحاديث  هذه  مثل  وجود  لي�س 
معناها اأنها �ستكون حجة علينا ، الأنه ل يكن اعتقادنا 
اأهل ال�سنة يف كتابي  يف ما موجود يف كتبنا كاعتقاد 
االأحاديث  كتبنا  يف  يوجد  حيث  وم�سلم،  البخاري 
ال�سحيحة وال�سنة وال�سعيفة بل املو�سوعة ح�سب 

ما حققه علماوؤنا )اأعلى اهلل مقامهم(.
)مراآة  كتابه  يف  )قد�س(  املجل�سي  حتقيقات  فانظر 
العقول( يف اأكرث من 25 جملداً فانه بني االأحاديث 
ابن  ح�سن  ال�سيخ  وكذا  ال�سعيفة،  من  ال�سحيحة 
واي�ساً  اجلمان(،  )منتقى  كتابه  يف  الثاين  ال�سهيد 
ال�سيخ حممد ال�سني املظفري يف حتقيقه الأ�سول 
االأحاديث  )معجم  وكتاب  جملدات،  �سبعة  يف  الكايف 

املعتربة( لل�سيخ حممد اآ�سف املح�سني، وغري ذلك.
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تقرير: تي�سري عبد عذاب

تعترب اإجازة ال�سوق من الوثائق االأ�سا�سية التي يجب 
على �سائق املركبة اأن ميتلكها، حيث يدخل ال�سائق قبل 
ومهارته يف  يوؤهل جاهزيته  اختبارا   عليها  ال�سول 
والعالمات  لالإ�سارات  اإتقانه  وكذلك  املركبة،  قيادة 

املرورية املنت�سرة على الطرق.
ورغم اأهمية هذه الوثيقة فقد اأهملت وتوقف اإ�سدارها 
منذ عام 2003 ولغاية بداية ال�سنة الالية، اإذ با�سرت 
مديريات املرور يف خمتلف حمافظات العراق باإ�سدار 

اإجازات ال�سوق اجلديدة.
و�سرح مدير مرور حمافظة كربالء املقد�سة العميد 
قد  باأنه  الـ)االأحرار(  ملجلة  ال�سن(   عبد  )مانع 
ال�سوق  اإجازات  املحافظة مبنح  با�سرت مديرية مرور 
منذ  الت�سجيل  بقرار  امل�سمولة  املركبات  وت�سجيل 
بداية ال�سنة الالية، واأكد اإنه واجهتنا بع�س امل�ساكل 
اخلا�سة باالإ�سارة اأو طرق منح ا�ستمارات االإجازة، بيد 
اإنه قد متت معاجلتها عن طريق االنرتنت، فباإمكان 
خا�س  مركز  طريق  عن  بياناتهم  اإدخال  املواطنني 
له  �سيظهر  الذي  الت�سل�سل  بتثبيت  يقوم  باالنرتنت 
مديرية  بعدها  ويراجع  البيانات  اإدخال  اإمتامه  بعد 

املرور.
اإجازة  اآالف(   10( اأكرث من  املديرية  واأ�ساف: منحت 
�سوق لغاية االآن باالإ�سافة اإىل اأكرث من )400( عجلة 
يتم  اأن  بعد  انه  موؤكدا  اجلديدة،  لوحاتها  تثبيت  مت 
منح كافة ال�سائقني امل�سمولني اإجازات ال�سوق اجلديدة 
�سيتم االإعالن عن املبا�سرة مبحا�سبة ال�سائقني الذين 
ال ميلكون اإجازة �سوق، داعيا كافة االأ�سخا�س املتوفرة 

لديهم ال�سروط املطلوبة مبراجعة مديرية املرور  يف 
ولن  الوثيقة،  هذه  على  ال�سول  بغية  حمافظة  كل 
يكون هنالك حما�سبة لعدم امتالك اإجازة ال�سوق اإذا 

ل تكن لدينا القدرة على منحها بنف�س اليوم.
اأما بخ�سو�س ر�سوم اجلباية فقال عبد ال�سن، قبل 
اأجور  تخفي�س  مت  املرور  مديريات  من  وبتدخل  اأيام 
األف   25 كانت  اأن  بعد  اآالف(   10( اإىل  النظر  فح�س 
دينار، اأما الر�سم ملنح االإجازة 20 األف دينار، فهو اأمر 
ي�سدر من اجلهات امل�سوؤولة )وزارة الداخلية(، نطمح 

اأن يتم تخفي�سه اأو رفعه نهائيا. 
من جانبه قال الرائد )ماهر حلبو�س( املدير الرديف 
املعمل  ن�سب  مت  ال�سوق:  واإجازات  لوحات  ملعمل 
ذو  وهو  اجلديدة  واللوحات  ال�سوق  باإجازات  اخلا�س 
العني(  )وادي  �سركة  ن�سبه  تبنت  حيث  اأملاين  من�ساأ 

قبل اأكرث من ثالثة اأ�سهر.
ولكن  عملنا  بداية  يف  زخم  لدينا  ح�سل  واأ�ساف:  
على  �سيطرنا  االنرتنيت  على  العمل  اأ�سبح  عندما 
املرور  مديرية  يف  االإجازة  م�سادقة  فيتم  املوقف، 
العامة وبهذا العمل �سيكون لدينا اأر�سيف خا�س بكافة 
تعميم  كتاب  وردنا  وقد  املحافظات،  املركبات وجلميع 
من مديرية املرور العامة بان اإجازة ال�سوق اجلديدة 

ر�سمية  وثيقة  الأنها  للمركبة  عائدية  مبثابة  �ستكون 
غري قابلة للتزوير.

النافذة حت�سب عليها غرامة )2000(  وتابع: االإجازة 
جبايتنا  اأما  نفاذيتها،  على  م�ست  �سنة  كل  عن  دينار 
االإجازة  كارت  اأجور  اآالف(   10( فهي  األف(  الـ)20 
اجلديد و )10 اآالف( االأخرى  هي ر�سم جباية اإجازة 
ال�سوق اجلديدة للـ)5( �سنوات القادمة، وهذه تعليمات 

ال ميكننا تاوزها الأننا منفذون للتعليمات فقط.

بعد توقفها لأكرث من ثمان �شنوات
مديرية مرور كربالء تبا�سر مبنح اإجازات ال�سوق وت�سجيل املركبات امل�ستوفية لل�سروط

واأُد الف�ساد
 بالقانون ال�سليم

ال يغرب عن بالنا ان عملية ت�سريع القانون 
درا�سات  اىل  بل حتتاج  الهني  باالأمر  لي�ست 
دقيقة ومعرفة تفرعات الالة التي ت�ستحق 
التنفيذية  االأدوات  وتهيئة  القانون  ت�سريع 
القانون حتى ال يكون هنالك خلل يف  لهذا 

القانون او التطبيق .
يف  القرار  �ساحب  هو  العراقي  الربملان 
ال�سعب  تخدم  يراها  التي  القوانني  اإقرار 
تباطوؤ  هنالك  يكون  عندما  لهذا  العراقي 
ميهد  هذا  فان  القوانني  واإقرار  ت�سريع  يف 
الأر�سية مالة يقتات عليها الف�ساد ، وعليه 
التي  القوانني  اأهمية  برجمة  عملية  فان 
يحتاجها املواطن تعد اأمرا �سروريا فاأالهم 
احتواء  الدولة  ت�ستطيع  حتى  املهم  ثم 
العقبة  يعد  الذي  واملايل  االإداري  الف�ساد 
الرئي�سية امام النهو�س بالواقع العراقي .  الرائد ماهر حلبو�س العميد مانع عبد ال�سن
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�سدد االأمني العام للعتبة العبا�سية املطهرة على 
التي  الثمينة  والتحف  النفائ�س  اإعادة  �سرورة 
اإن  اإىل  الفتا  خمتلفة،  زمنية  حقب  يف  �سرقت 
"العتبات ت�سعى ملفاحتة جهات معنية بخ�سو�س 
امل�سروقات واإعادتها وفق الطرق القانونية"، جاء 
ذلك خالل زيارته ملتحف االإمام ال�سني )عليه 
ال�سالم( لالطالع على االأعمال اجلارية هناك. 

اإن  اىل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  �سماحة  واأ�سار 
"مقتنيات العتبات املقد�سة يف العراق من نفائ�س 
تعر�ست  وغريها  وخمطوطات  اأثرية  وحتف 
فرتات  ويف  خمتلفة،  اأنظمة  قبل  من  لل�سرقة 
املقد�سة  املدن  تعر�ست  اأن  بعد  خمتلفة،  زمنية 
لهجمات من قبل جماعات خمربة، منوها اىل اإن 

بع�س الدول اعرتفت بذلك وفقا لتواريخها". 
وقال ال�سايف اإىل اإن "العتبات املقد�سة يف كربالء 
اجلوانب  يف  ال�سيما  كبريا  انفتاحا  �سهدت 
اإن�ساء  واأخريا  وامل�سرحية  والفنية  الثقافية 
متحف يف العتبة ال�سينية الذي �سبقه اآخر يف 

العتبة العبا�سية املطهرة". 
من جهته اأكد نائب اأمني عام العتبة ال�سينية 
املقد�سة ال�سيد اأف�سل ال�سامي: اإن املتحف اأن�سئ  
والدويل،  ال�ساري  واالنفتاح  التطور  ليواكب 
ف�سال عن اطالع الزائرين على ما حتتوي العتبة  
العمق  متثل  مهمة  وتراثية  اأثرية  قطع  من 
املقد�س".   للمكان  والتاريخي  واالأثري  الديني 
م�سوؤول  الدين  �سياء  عالء  ال�سيد  اأكد  فيما 
ال�سيني،  املتحف  يف  العمل  "اكتمال  املتحف  
وقرب افتتاحه مب�ساركة عدد كبري من املعنيني 

بالقطاع الفني واالآثاري والرتاثي". 
يذكر اإن العتبات املقد�سة يف كربالء قد تعر�ست 
عام  الوهابيون  ابتداأها  تخريبية  حمالت  اىل 
1802م حيث غزا اآل �سعود مدينة كربالء وقاموا 
بنهب كافة متلكات املرقدين ال�سريفني وحرق 
ال�سدامي قام  النظام  اإن  اإ�سافة اىل  ق�سم منها 
اإبان انتفا�سة عام 1991 بنهب عينات من القطع 
املقد�ستني،  العتبتني  يف  واالأثرية  الرتاثية 
بع�س  قبل  من  منها  ق�سم  ا�سرتجاع  مت  وقد 

املح�سنني.

تقرير: ح�شني ال�شيخ علي
توا�سال مع خطاب مثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء 
املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي ال زالت تتوافد على 
اطياف  خمتلف  من  الكبرية  وال�سخ�سيات  الوفود  العتبة 
مدى  عن  لتعرب  املقد�سة  ال�سينية  العتبة  لزيارة  العراق 

عمق العالقة االخوية بني العراقني جميعا .
العتبة  املو�سل  حمافظة  ووجهاء  �سيوخ  من  وفد  زار  فقد 
بني  االخوية  العالقة  ليرتجموا  املقد�سة  ال�سينية 
حنني  الدكتور  ال�سيف  الوفد  بني  من  وكان   ، العراقيني 
تمع  عام  واأمني  ال�سابق  الوطنية  اجلمعية  ع�سو  القدو 
هذه  عن  وحتدث  نينوى  �سهل  ملنطقة  الدميقراطي  �سرق 

الزيارة قائال :
االإمام  التي ت�سرفنا بها بزيارة �سريح  املباركة  الزيارة  هذه 
ال�سني  واخيه  العبا�س )عليهما ال�سالم( انه ل�سرف كبري 
ان نكون هنا هذه الزيارات مهمة الإي�سال ر�سالة بان ال�سعب 
والفاظ  والتالحم  باالن�سجام  يت�سم  الواقع  يف  العراقي 
على العراق والهوية العراقية وواأد الفنت التي حاولت بع�س 

اجلهات زرعها ما بني مكونات ال�سعب العراقي وهذه املوؤامرة 
اآية اهلل العظمى  ال�سيد  اأف�سلت نتيجة جلهود �سماحة  التي 
ال�سيد علي ال�سيني ال�سي�ستاين ) دام ظله( وكذلك مراجع 
قيادة  ا�ستطاعوا  الذين  الكبار  واملذهبية  الدينية  العراق 

ال�سعب العراقي اىل بر االأمان . 
وكان لنا �سرف كبري اأن نلتقي �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 
علي ال�سيني ال�سي�ستاين ) دام ظله( وكان بهذا اخل�سو�س 
له ر�سالة وا�سحة و�سريحة ودعا اىل �سرورة الفاظ على 
االأقليات  ان  باعتبار  االأقليات  حقوق  عن  والدفاع  العراق 
العراقية  اأغنت ال�سارة  العراقي  ال�سعب  هي من مكونات 
ونحن  وبثقافتها  بالرتاث اجلميل  واالإن�سانية  واالإ�سالمية 
جزء من هذه االأمة العراقية و�سنبقى �سندا كبريا للحفاظ 

على الهوية العراقية وتراب هذا الوطن ..
اأبناء القومية ال�سبكية تعر�سوا اىل اإبادة على يد اجلماعات 
االإرهابية يف مدينة املو�سل بعد اأحداث 2006 اأحداث �سامراء 
املوالني  �سد  مربجمة  بحملة  االإرهابية  اجلماعات  بداأت 
ال�سبك  اأبناء  دفع  وقد  والرتكمان  ال�سبك  من  البيت  الأهل 

والرتكمان اكرث من 1400 �سهيد وهناك ع�سرات االآالف من 
العوائل ال�سبكية والرتكمانية االآن مهجرة يف �سهل نينوى 

حثيث  واعمار  ال�سيافة  ح�سن  من  راأيته  مبا  معجب  انا 
ومتوا�سل وحت�سني اخلدمات املقدمة لزوار االإمام ال�سني 
وامتنى  اأ�سكركم  فانا  ال�سالم(  عليهما   ( العبا�س  واأخيه 
بقاع  كل  من  الزائرين  لكل  اخلدمات  من  املزيد  تقدمي 
يحمل  ال�سالم(  )عليه  ال�سني  االإمام  ان  باعتبار  العال 

ر�سالة اإن�سانية قبل ان يحمل ر�سالة اإ�سالمية ..

االأمني العام للعتبة العبا�سية:
 العتبات املقد�شة ت�شعى ل�شتعادة النفائ�ص والتحف امل�شروقة

د. حننُي حممود القدو ع�سو اجلمعية الوطنية ال�سابق : لنا �شرف كبري اأن نلتقي �شماحة 
اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين ) دام  ظله(

د.حنني حممود القدو

جانب من الزيارة

تقرير: ح�سني النعمة
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حتقيق : ح�شني النعمة
م�ساريع �سرتاتيجية واإن�سانية داعمة للواقع ال�سحي يف 
كربالء، حر�ست على اإيجادها جهات متعددة يف املحافظة، 
فبدا امل�سهد ال�سحي يلحظ جملة من املحاوالت اجلادة 
يف تعميق روح امل�سوؤولية العملية وخا�سة البحثية وو�سع 
درا�سات جدوى الغاية منها اإقامة م�ساريع ديدنها اإيجاد 

ال�سبل املثالية للنهو�س بالواقع ال�سحي. 
االإن�سانيني  النا�سطني  من  جملة  اإ�سارة  بح�سب  هذا 
للواقع  امللحوظ  بالتح�سن  نظرتهم  عن  عربوا  الذين 
من  جملة  اإقامة  خالل  من  املحافظة  يف  ال�سحي 
واملراكز  الطبية  كاملعار�س  وامل�ساريع  ال�سرتاتيجيات 
اال�سرتاتيجيات  من  "عدد  اىل  م�سريين  التخ�س�سية، 
البلد،  يف  ال�سحي  بالواقع  بالنهو�س  ال�ساأن  لها  التي 
كالتميز يف خدمة املر�سى، وو�سع ا�سرتاتيجيات التنمية 
الفعالة للموؤ�س�سات ال�سحية والبيئية، وتن�سيق خدمات 
الرعاية ال�سحية املقدمة للمر�سى، ومطابقة متطلبات 
الرعاية ال�سحية للمر�سى مع اخلدمات املتوافرة لدى 
وعائالتهم  املر�سى  حقوق  و�سمان  الكومية،  املوؤ�س�سة 
على  "اأ�سكلوا  اأخرى  جهة  ومن  �سحيا"،  وتثقيفهم 
ال�سحية،  املهن  مزاويل  �سحة  على  الطبي  التاأمني 
تارة  اىل  الطبية  العيادات  يف  التطبيب  مهنة  وحتول 

متار�س على ح�ساب املواطن".
املواطن  حياة  على  حر�ست  التي  كربالء  �سحة  دائرة 
تثمر  لل�سحة  معار�س  اإقامة  بفكرة  بادرت  الكربالئي 
اآفاق جديدة لتح�سني الو�سع  بح�سب املخت�سني يف فتح 

ال�سحي يف املحافظة.
دائرة  عام  مدير  بدير(  حمود  عالء  )د.  اأف�سح  فيما 
اإن  اأكد فيه لـمجلة )االأحرار(  �سحة كربالء يف ت�سريح 
دائرة  جهد  نتيجة  جاءت  الطبي  املعر�س  اإقامة  "بادرة 
واإ�سراف الكومة  كربالء  كربالء وغرفة تارة  �سحة 
االإيراين  اجلانب  مع  التن�سيق  على  للمحافظة  املحلية 
يف  منها  واال�ستفادة  الطبي  التطور   بوادر  ال�ستقطاب 

الواقع ال�سحي يف املدينة".
علما اإن حت�سني الواقع ال�سحي ل يقت�سر على املدينة 
واأق�سيتها، ف�سهد ق�ساء  فح�سب بل تعداه اىل نواحيها 
عني التمر )85 كم عن مركز املحافظة( موؤمترا علميا 

در�س جملة من االأمرا�س الوراثية.
اخلطوات  من  جملة  تطلب  ال�سحي  الو�سع  حت�سني 

يتكون  تخ�س�سي  م�ست�سفى  اإن�ساء  منها  التقدمية، 
على  كربالء  �سحة  دائرة  وحر�س  �سرير،   )400( من 
موافقة وزارة ال�سحة لعدة متطلبات منها فتح العيادات 
وا�ست�سارية  وال�سا�سية،  الربو  الأمرا�س  اال�ست�سارية 
اأمرا�س القلب وارتفاع �سغط الدم وا�ست�سارية الأمرا�س 
الغدد ال�سم وداء ال�سكري وعيادة ال�سرطان يف حمافظة 
اال�ست�ساريات،  تلك  ال�ستحداث  املا�سة  الاجة  ب�سبب 

وتزايد عدد ال�سكان واملهجرين يف املحافظة.
من جهة اأخرى كان للعتبة ال�سينية املقد�سة دور  ي�سهم 
�سحيا يف اأول م�سروع اإن�ساين من نوعه يف العراق، وذلك 
زائري  تخ�س�سي خلدمة  اإن�ساء مركز جراحي  بادرة  يف 
املقد�سة   ال�سينية  العتبة  خالله  من  تطمُح  كربالء، 
اإىل  الوافدين  االإن�سانية للزائرين  اىل تقدمي خدماتها 
برعاية  منها  اإمياناً  املحافظة،  الأبناء  وكذلك  املدينة 
البيت  اأهل  اأئمة  عليه  د  اأكهّ الذي  االإن�ساين  اجلانب 
)عليهم ال�سالم( خا�سة يف بلد مثل العراق �سهد الكثري 

من الويالت. 
اجلراحي  املركز  هذا  توفري  يف  ال�سينية  العتبة  �سعي 
امل�ست�سفيات  واإن  خا�سة  كبري  ب�سكل  الزائرين  �سيخدم 
واملراكز ال�سحية يف كربالء تخلو من مثل هذه االأجهزة 
الطبية، ف�سال عن خدماتها الطبية املجانية يف ال�سحن 
�ساعة،  والع�سرين  االأربع  مدار  على  املطهر  ال�سيني 
التخ�س�سي  الطبي  ال�سني  جممع  افتتاح  اىل  اإ�سافة 
مثلية  برعاية   ،2007 �سنة  املدينة  اأحياء  اأحد  يف 
املرجعية الدينية  العليا  يف كربالء وبالتعاون مع بع�س 
االأطباء االخت�سا�سيني، وكذلك مركز عيون تخ�س�سي 
ت�ستخدم  الكرتونية  حديثة  اأجهزة  على  يحتوي  متقدم 
العني.  ت�سيب  التي  االأمرا�س  من  العديد  لت�سخي�س 
الطيور  وانفلوزا  الكولريا  اأمرا�س  تف�سي  من  وبالرغم 

واخلنازير وغري ذلك، فلم يذكر يف كربالء حالة اإ�سابة 
اأو وفاة.    

على امل�ستوى االأكادميي ذكر الدكتور )�سفاء ال�سيني( 
اإن  العراق  يف  العربي  للمجل�س  العليا  الهيئة  مقرر 
الطبية  للتخ�س�سات  العربي  املجل�س  من  طبيا  "وفدا 
يف  املتطور  ال�سحي  بالواقع  اإعجابه  واأبدى  العراق،  زار 
املري�س  اإن  وبينوا  باملحافظة،  الكومية  امل�ست�سفيات 
اأخرى ال�ستكمال  اال�ستعانة بجهات طبية  اإىل  ال يحتاج 

العالج، ف�سال عن اخلدمة العالجية املجانية".
وبيئي خالٍ   واقع �سحي  اجل  ومن  �سعيد مت�سل  على 
من االأمرا�س كان ملديرية بيئة كربالء م�ساهمة جديرة 
بالذكر فقد عملت على اإبادة الكالب ال�سائبة، وتخ�سي�س 
اأرا�ٍس لرتحيل ع�سرة معامل طابوق اىل حدود املحافظة 
ال�سحية  خمترباتها  خالل  من  بادرت  كما  ال�سمالية، 
بفحو�سات مياه ال�سرب، وافتتاح جمزرة كربالء املوؤقتة 
بالتعاون مع نخبة من دوائر املحافظة، ف�سال عن حملة 
اال�ستزراع يف املدار�س لتوفري جو مالئم ومنع�س للطلبة. 
كربالء  جامعة  يف  الطب  لكلية  كان  اأخرى  جهة  من 
ال�سحي يف  الواقع  تن�سيط  م�ساهمة وم�ساركة فعلية يف 
وكذلك  العلمية  باملعار�س  امل�ساركة  اىل  فعمدت  املدينة، 
يف  العلمي  والكتاب  الطبية  لالأجهزة  معار�س  اإقامة 

اجلامعة من �ساأنها النهو�س بالواقع ال�سحي.   
مدينة  خدمة  اجل  من  والتعا�سد  التعاون  �سرورة 
كربالء املقد�سة، وخا�سة الطبقات الفقرية فيها بتقدمي 
اجلانب  ال  االأ�سعدة  جميع  على  لهم  اخلدمات  اأف�سل 
ال�سحي فح�سب، وهذا ما بدا و�سحا اأثر ت�ساف اجلهات 
املذكورة اآنفا لتقدمي خدمات �سرتاتيجية ت�سب بالتطور 
الرمان  �سنني  عقب  امللحوظ  ال�سحي  والتح�سني 

واال�سطهاد التي عاناها البلد.

�شرتاتيجياٌت وم�شاريُع اإن�شانية تبادر  بها جهات متعددة
 يف كربالء لتح�شني الواقع ال�شحي يف املحافظة 
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تقرير: علي اجلبوري

ا�ستقبَل مثل املرجعية الدينية واأمني عام العتبة 
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املطهرة  ال�سينية 
طبيبني  �سمهّ  وفداً  املا�سي،  االأ�سبوع  الكربالئي، 
لالخت�سا�سات  العربي  املجل�س  من  عربيني 
يف  للمجل�س  العليا  الهيئة  مقرر  برفقة  الطبية 

العراق.
واأ�سار ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل لقائه 
بالوفد الزائر اإىل اإنهّ "العراق بحاجة اإىل ت�سافر 
وخا�سة  والعلمي  الطبي  م�ستواه  لرفع  اجلهود 
واخلربات  العلمية  االخت�سا�سات  قبل  من 

العاملية".
وتابع، "هنالك بع�س ال�سعوب التي مرت بظروف 
الالاإن�سانية،  الاالت  اإىل  اأدت  وقا�سية  �سعبة 
ومن جملتها ما يحدث يف العراق، حيث تعر�س 
لظروف �سعبة جداً وهو بحاجة اليوم اإىل جهود 
بالنتاج  لرفده  حاجته  اإىل  اإ�سافة  اإن�سانية، 

العلمي املتطور".
وبني باأنه "ال �سكهّ اإن الدورات العلمية والطبية 
م لالأطباء العراقيني لتح�سني اأدائهم؛  التي تقدهّ
ت�ساهم ب�سورة غري مبا�سرة يف تقدم هذا اجلهد 
"م�سر   اإن  اإىل  م�سرياً  واالإن�ساين"،  العلمي 
تاأخذا  اأن  الفر�سة  لهما  اأتيحت  قد  وتون�س 
وتكت�سبا اخلربة  العلوم  الكثري من هذه  ال�سيء 

يف  االإن�سانية  ال�سريبة  عليكم  ويبقى  الكبرية، 
العراقية  الطبية  الكوادر  لتاأهيل  م�ساهمتكم 

نحو االأداء االأف�سل".
ولفت ال�سيخ الكربالئي اإىل اإن هذه الزيارة "قد 
اأتاحت لكم االإطالع على الواقع العراقي خالف 
ال�سوداوية  ال�سور  االإعالم من  و�سائل  تنقله  ما 
والتهجري،  القتل  اإال  فيه  لي�س  بلد  باأنه  عنه، 
والن�ساطات  اخلربات  ميتلك  العراق  واإمنا 
تنقلوا  اأن  ونتمنى  االأمني  واال�ستقرار  اليوية 
هذه ال�سورة اإىل اأخوانكم من اأجل اأن ياأتوا اإىل 

العراق وي�ساهموا يف اجلهد االإن�ساين".
اهلل  ر�سا  ينال  اأن  يريد  "االإن�سان  باأن  واأ�ساف؛ 
ما  خالل  من  اإليه؛  ويتقرب  وتعاىل  �سبحانه 
يقدمه من خدمات اإن�سانية الأفراد املجتمع، وهو 
هدف �ساٍم  يجب اأن ياأخذ به كل اإن�سان وخا�سة 
يف  وال�سرورية  االإن�سانية  املجاالت  يف  العاملني 

الياة". 
مقرر  ال�سيني  �سفاء  الدكتور  قال  جانبه  من 
لـ  العراق؛  يف  العربي  للمجل�س  العليا  الهيئة 
"ميثل الوفد الطبي ع�سوا املجل�س  )االأحرار(: 
الدكتور  وهما  الطبية،  لالخت�سا�سات  العربي 
والدكتور  م�سر؛  من  حممد  ال�سيد  حميده 

�سادق ال�سيهّد من تون�س".
اأجل  من  الطبي  الوفد  "زيارة  باأن  واأ�ساف، 
امل�ست�سفيات  يف  والعلمي   ال�سحي  الواقع  تقييم 
تاأهيلية  كمراكز   فتحها  لغر�س  الكومية 
على  للح�سول  العراقيني  االأطباء  لتدريب 

اخت�سا�سات جراحة  العربي( يف  )البورد  �سهادة 
االأطفال يف اأمرا�س العظام والك�سور، واجلراحات 

الع�سبية، وحتت اإ�سراف املجل�س العربي". 
طبيبا    1650 من  "اأكرث  باأن   ال�سيني  د  واأكهّ
البورد  �سهادة  على  ال�سول  طور  يف  عراقيا 
خرباء  باإ�سراف  طبية  مراكز  من  العربي 
الطبي  الوفد  "اأبدى  وتابع،  عراقيني".  واأطباء 
امل�ست�سفيات  املتطور يف  بالواقع ال�سحي  اإعجابه 
املري�س  يحتاج  ال  بحيث  بالبالد،  الكومية 
ال�ستكمال  اأخرى  طبية  بجهات  اال�ستعانة  اإىل 
العالج، اإ�سافة اإىل اخلدمة العالجية املجانية" 
ال�سيد  حميده  امل�سري  الدكتور  قال  بدوره 
خالل  انبهرت  "لقد  )االأحرار(:  لـ  حممد؛ 
وخ�سو�ساً  التعليمي  بغداد  مل�ست�سفى  زيارتي 
امل�ست�سفى  باأن  العظام فقد وجدت  ق�سم جراحة 
حيث  من  الطبية  التجهيزات  باأحدث  جمهزة 
الداخلية  واالأق�سام  اجلراحية  العمليات  اإجراء 
باأن  واأ�ساف،  الدم".  ونقل  واملختربات  واالأ�سعة 
م�ستوى،  اأعلى  على  العراقية  الطبية  "الكوادر 
وال�سهادات  الدرجات  على  حا�سلون  اأنهم  حيث 
العربية  الكوادر  عن  تقل  وال  العالية،  العلمية 
والعاملية". ولفت اإىل اأنه "خالل االإطالع الوفد 
امل�ست�سفى  يف  ترى  التي  العمليات  دفرت  على 
اإال يف  فكانت عمليات رفيعة امل�ستوى وال ترى 
غري  �سحية  رعاية  تقدم  وهي  مة  متقدهّ مراكز 
�سلل  مر�سى  رعاية  ومنها  بلداننا  يف  موجودة 

االأع�ساب".

وفد طّبي من املجل�ص العربي لالخت�شا�شات الطبية 
يف �سيافة العتبة ال�سينية وي�سيد بكفاءة الكوادر العراقية

الدكتور �سفاء ال�سيني

جانب من اللقاء
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اأعمالها  املقد�سة  ال�سينية  للعتبة  العامة  االأمانة  توا�سل 
تو�سعة  مب�سروع  واملتعلقة  واخلدمية  العمرانية  ون�ساطاتها 
امل�ساحات  اإتاحة  �ساأنه  من  الذي  املطهر  ال�سيني  الائر 
املليونية  الزيارات  اأثناء  الزائرين  ال�سرتاحة  الالزمة 
وليايل اجلمع التي باتت تزدحم يوماً بعد يوم، ال�سيما بعد 
ف�ساًل  واملنطقة  املدينة  به  حظيت  الذي  االأمني  اال�ستقرار 
عن اخلدمات التي تقدهما العتبتان املقد�ستان عرب �سواعد 
منت�سبيها لتذليل ال�سعاب التي تواجه زائري االإمام ال�سني   

واأخيه اأبي الف�سل العبا�س )عليهما ال�سالم(. 
العتبة ال�سينية  الهند�سية يف  امل�ساريع  واأو�سح رئي�س ق�سم 
التي  امل�ساريع  اأهم  "من  باأنهّ  كاظم(  ح�سن  )حممد  املقد�سة 
تقوم بتنفيذها العتبة ال�سينية املقد�سة هو م�سروع تو�سعة 
دينار  مليار   )40( قدرها  اإجمالية  بكلفة  ال�سيني  الائر 

عراقي، وخالل مدة ثالث �سنوات".
بالعتبة  يحيط  �سرداب  اإن�ساء  من  امل�سروع  "يتاألف  وتابع، 
م(   500( وحميط  م(   12( وبعر�س  اخلارج  من  ال�سينية 
ا�ستخدام  و�سيتم  م2(،   6000( مقدارها  م�ساحة  اإ�سافة  اأي 
ال�سحن  داخل  بال�سالة  وربطها  ال�سالة  الإقامة  ال�سرداب 

ال�سريف من خالل ال�سالل واالأبواب املتعددة".
اأر�سي  طابق  اإقامة  على  اأي�ساً  امل�سروع  ي�ستمل  واأ�ساف، 
للم�سروع  الكلية  امل�ساحة  تكون  حيث  وثاين  اأول  وطابقني 
)24000 م2( بينما امل�سقف الايل تبلغ م�ساحته )6000 م2( 
وقد مت تق�سيم العمل على �سكل مقاطع حتى ال يتعار�س مع 

فعاليات العتبة يف الزيارة وال�سالة واملحا�سرات".
باب  بني  املقطع  يف  االآن  م�ستمر  "العمل  باأن  كاظم  وبني 
باب  بني  الثاين  واملقطع  ال�سريف  الراأ�س  وباب  الزينبية 
الراأ�س ال�سريف وباب ال�سلطانية وبني باب ال�سلطانية وباب 

ال�سدرة وكذلك بني باب ال�سدرة وباب ال�سالم".
اأما "املنطقة املقابلة ملنطقة بني الرمني ف�ستكون ب�سرداب 
وطابقني بعر�س )15 م( لكون املنطقة مزدحمة دائماً بالزوار 
العليا  الطوابق  اإن  حيث  العبا�سية  العتبة  من  القادمني 
مبيناً  ال�سرداب"،  اإىل  باالإ�سافة  للزوار  خم�س�سة  �ستكون 

املو�سوعة  اخلطة  وح�سب  جيدة  ب�سورة  ي�سري  "العمل  باأن 
لالإجناز ولكافة الفقرات من حفر و�سب هياكل كونكريتية 

وتغليف باملرمر لالأر�سيات واجلدران". 
اإيفاد جلنة هند�سية اإىل جمهورية ال�سني لغر�س  "مت  وقد 
�سراء املرمر ومن اأجود املاركات العاملية وباأ�سعار تقل بن�سبة 

)50 %( عن االأ�سعار املوجودة يف االأ�سواق املحلية". 
"هي حفر االأر�س  واأو�سح : من االأعمال االأخرى للم�سروع 
ملجاري التكييف ومد االأ�سالك الكهربائية، وكذلك ا�سترياد 
كوريا  من   )4( عدد  كهربائية  وم�ساعد   )6( عدد  �سالل 
اجلنوبية  كوريا  اإىل  هند�سي  وفد  اإيفاد  مت  حيث  اجلنوبية 
امل�ساعد  �سراء  ب�ساأن  نداي(  )هيو  �سركة  مع  للتعاقد 
اأيام  يف  لال�ستعمال  خا�سة  عاملية  ومبوا�سفات  وال�سالل، 
تكون  ال�سالل  "هذه  ان  اإىل  واأ�سار  املليونية".   الزيارات 
من  لل�سعود  العر�س  بنف�س  واأخرى  للنزول  م(   1( بعر�س 
ال�سرداب اإىل الطوابق االأخرى وهي من مادة االأملنيوم املغلفة 
ولها �سياج من الزجاج اخلا�س وب�سمك )10 ملم( واملقاب�س 
لكل  املَيل  زاوية  وتكون  �ستيل(  )�ستنل�س  مادة  من  واملجرات 
قادرة على  م( وهي  ارتفاع )3.25  درجة( ومبعدل   35( �سلم 
نقل )9000( �سخ�س يف ال�ساعة الواحدة، وقد مت االتفاق مع 
ال�سركة املجهزة  على تدريب كوادر من العتبة املطهرة لغر�س 
�سيانة  عن  م�سوؤولة  ال�سركة  باأن  علماً  وال�سيانة  الت�سغيل 

هذه ال�سالل ملدة �سنة كاملة مع توفري قطع الغيار".
م�ساعد  ن�سب  "متهّ  الهند�سية،  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  وتابع 
كهربائية عدد )2( حمولة )1150 كغم( وب�سرعة )1 م( لكل 
وبنف�س   ، كغم(   700( حمولة   )2( عدد  وم�سعدين  ثانية 
االأبواب  واإن  الكورية،  نداي(  )هيو  �سركة  ومن  ال�سرعة، 
الذهبي،  اللون   ذي  التيتانيوم   باألواح  مغلفة  والكابينة 
مراقبة  كامريا  على  وحتتوي  مربدة  الكابينة  باأن  علماً 
باقي  تهيز  و�سيتم  العاملية،  املوا�سفات  اأحدث  و�سمن 
تلك  الع�سرة،  املقاطع  بقية  اإكمال  عند  وال�سالل  امل�ساعد 
املقاطع املح�سورة بني االأبواب الرئي�سية لل�سحن ال�سيني 

ال�سريف".

 

موا�شلة العمل يف م�شروع تو�شعة احلائر احل�شــــــــــيني 
تهيز امل�سروع ب�سالل وم�ساعـد كهربائية ذات موا�سفات عالية

باب الرجاء بعد التو�شعة
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موا�شلة العمل يف م�شروع تو�شعة احلائر احل�شــــــــــيني 
تهيز امل�سروع ب�سالل وم�ساعـد كهربائية ذات موا�سفات عالية

ت�شميم وتنفيذ / �شركة ار�ص القد�ص الهند�شية

�شركة العرجون ـ ال�شركة املخت�شة بال�شالمل تقوم ب�شحب احد ال�شالمل الكهربائية
باب الرجاء بعد التو�شعة
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ح�سن الها�سمي/ �سفاء ال�سعدي

على اأثر ازدياد الاجة املا�سة ال�ستيعاب املركبات املخ�س�سة 
للم�ساريع  املخ�س�سة  والرافعات  واالآليات  الزائرين  لنقل 
اأماكن  يف  وهناك  هنا  انت�سرت  التي  والفنية  الهند�سية 
متعددة نتيجة تعدد امل�ساريع وكرثتها  يف العتبة ال�سينية 
املقد�سة حيث و�سلت اإىل )396( �سيارة منها  با�سات كبرية 
وكو�سرتات و�سيارات اإ�سعاف و�سيارات )جي اأم �سي( و�سيارات 
حمل كبرية ومتو�سطة و�سغرية وكان�سات وحادالت و�سفالت 
وقود  و�سهاريج  ورافعات  وبرادات  وحو�سيات  ورافعات 
قد  ع�سري  مراآب  اإن�ساء  فكرة  فكانت  وغريها،  وك�سارات 

حتققت على اأر�س الواقع ال�ستيعاب تلك املركبات واإدامتها.
يف  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  اأعلن  االإطار  هذا  ويف 
العتبة ال�سينية )حممد ح�سن كاظم(" توقيع عقد اإن�ساء 
التابعة  واالآليات  للمركبات  املخ�س�س  الع�سري  املراآب 
املقد�سة مع �سركة )ديتاي يبي( الرتكية  للعتبة ال�سينية 
على ار�س م�ساحتها )35( األف مرت مربع يف منطقة )هور 
وبكلفة  بابل(   _ )كربالء  طريق  على  الواقعة  ال�سيب( 
اإجمالية مقدارها ت�سعة مليارات ون�سف مليار دينار ، وهي 
ال�سيعي  العتبة ال�سينية املقد�سة من ديوان الوقف  منحة 

ومبدة اجناز متتد اإىل ثمانية اأ�سهر". 
واأ�ساف كاظم يف ت�سريح خ�سه لـ)االأحرار( "اإن الغاية من 

كبري  واحد  مراآب  يف  العتبة  اآليات  جعل  هو  املراآب  اإن�ساء 
بعد اأن كانت العتبة قد ا�ستاأجرت عددا من االأماكن لو�سع 
للم�ساريع  اأو  الزائرين  لنقل  املخ�س�سة  ومركباتها  اآلياتها 

التي تنفذها االأمانة العامة للعتبة ال�سينية املقد�سة". 
بداخله  مرائب  عدة  على  يحتوي  املراآب  اإن  كاظم"  وتابع 
منها م�سقفة واأخرى مك�سوفة، حيث تبلغ امل�ساحات امل�سقفة 
وغريها  ال�سياحية  البا�سات  الإيواء  اجلوانب  يف  واملغلقة 
مب�ساحة )30( األف مرت مربع، اإ�سافة اإىل ذلك احتواوؤه على 
املركبات وكذلك فرن حراري ل�سبغ  ور�س متعددة ل�سيانة 
خم�س�س  ومكان  باملراآب،  خا�سة  وقود  وحمطة  ال�سيارات 

لغ�سل وت�سحيم ال�سيارات". 

ا�ستمرارا لنهجها الدوؤوب يف اإقـــــــــــــــــــــــــامة م�ساريع اإ�سرتاتيجية
العتبة احل�شينية املقد�شة توقع عقدا لإن�شاء مـــــــــراآب ع�شري باأكرث من ت�شعة مليارات دينار

مــــــــــراآب مـــفـــتـــوح

منطقة خ�شراء

حمطة الوقود

ــــيــــح ــــل ــــــــــــــــــص تــــ�ــــش ور�

م�شاحته )10،000( مرت مربع
مراآب مغلق
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ال�سركات  من   )detay yapi( �سركة  "اإن  اإىل  م�سرياً 
التي لها اخلربة   والكفاءة يف العمل والتي نفذت عددا  من 

امل�ساريع للعتبتني املقد�ستني". 
ال�سركة  مدير  علي(  خالد  )م�سطفى  بني  جانبه  من 
بعد  ياأتي  العمل  هذا  اإن   " ملرا�سلنا  يبي(  الرتكية)ديتاي 
جمموعة من امل�ساريع التي تنفذها ال�سركة للعتبة ال�سينية 
املقد�سة مثل م�سروع املخازن الواقع يف منطقة االإبراهيمية، 
االإ�سكان،  التخ�س�سي يف منطقة  امل�ست�سفى  وكذلك م�سروع 
وان مرحلة توقيع العقد جاءت بعد �ستة اأ�سهر من النقا�سات 

واملداوالت وعر�س الت�ساميم املخ�س�سة بق�سم االآليات". 
م�سرياً اإىل اإن العتبة ال�سينية متتلك اآليات قل وجودها يف 
املوؤ�س�سات والدوائر وهي من منا�سئ جيدة، لذلك تعد فكرة 

جمال  يف  واليوية  املتطورة  االأفكار  من  الع�سري  املراآب 
امل�ساريع امل�ستقبلية." 

مركبة،  الـ)350(  يقارب  ما  �سي�سم  املراآب  علي"اإن  واأ�ساف 
اإ�سافة اإىل وجود الور�س املخ�س�سة لها الأغرا�س ال�سيانة، 
النماذج  يعد من  لذا  امل�سروع  و�سيكون هناك حدائق �سمن 

واالأعمال التي تليق بالعتبة ال�سينية". 
ال�سركة الرتكية عازمة على بذل اجلهد  "اإن كوادر  موؤكداً 
الكبري لهذا امل�سروع ليكون من اأف�سل املرائب املوجودة لي�س 
يف حمافظة كربالء فح�سب بل يف العراق، كونه يحتوي على 

تفا�سيل كثرية �سنقوم بتنفيذها".
وعن الت�ساميم اخلا�سة باملراآب بنيهّ املدير اإنها جاءت وفق 
ال�سينية  بالعتبة  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  ودرا�سة  روؤية 

العمل  يف  الديثة  للو�سائل  ا�ستخدام  هناك  �سيكون  وانه 
ف�ساًل عن �سروط املتانة واالأمان التي هي من �سمن ما مت 

االتفاق عليه". 
امل�ساريع   اإقامة  يف  ما�سية  املقد�سة  العتبة  فاإن  وهكذا 
تفد   التي  الهائلة  الزائرين  الأعداد  منها  خدمة  الع�سرية 
عرى  لتوثيق  ال�سالم  عليه  ال�سني  االإمام  مع�سوقها  اىل  
االأطهار،  واآله  اإليه حممد  املقربني  اأقرب  باهلل مع  االإميان 
اإن �سفينة ال�سني عليه ال�سالم بال �سك هي االأ�سرع  حيث 
ظهرانيها  بني  حتمل  النجاة،  �سفن  بني  من  واالأو�سع 
االإلهية  الرحمة  على  والوافدين  والعا�سقني  املتو�سلني 
املباركة  البقعة  �ساحب  يخدم  من  لكل  وهنيئا  الوا�سعة، 

وزائريه الكرام.  

ا�ستمرارا لنهجها الدوؤوب يف اإقـــــــــــــــــــــــــامة م�ساريع اإ�سرتاتيجية
العتبة احل�شينية املقد�شة توقع عقدا لإن�شاء مـــــــــراآب ع�شري باأكرث من ت�شعة مليارات دينار

هوية امل�شروع امل�شاحة: 
 خم�شة وثالثون الف مرت مربع

املوقع : منطقة هور ال�شيب طريق كربالء ـ بابل
الكلفة :  9،5 ت�شعة مليارات ون�شف مليار دينار 

جهة التمويل : ديوان الوقف ال�شيعي
امل�شاحات امل�شقفة واملغلقة : 

 ثالثون الف مرت مربع
امللحقات :  ور�ص ل�شيانة املركبات ، فرن 
حمطة   ، ال�شيارات  ل�شبغ  حراري 
وت�شحيم  لغ�شل  مكان   ، وقود 

ال�شيارات 
مدة الجناز : 

ثمانية ا�شهر

ـــوح
فـــت

ب مـــ
ـــراآ

مـــــــ

منطقة خ�شراء

ارة
لد

ة ا
بناي

ـــــيـــــانـــــة ــــــــــــــــــص �ـــــش ور�
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تقرير: علي اجلبوري

املقد�سة  ال�سينية  للعتبة  مباركة  وخطوات  طيبة  م�ساٍع 
يف  لها؛  التابعة  الكرمي  القراآن  دار  فعاليات  خالل  ومن 
القراآين  الثقايف  للتعاون  اتفاقية  توقيع  عن  اأثمرت  العراق  
العراقي  امل�سلمنَي  ال�سعبني  بني  لل�سداقة  جمعية  وتاأ�سي�س 
يف  االإندوني�سية  ال�سفارة  بافتتاح  وتكللت  واالإندوني�سي، 

العراق.
واأوىل اخلطوات لهذه امل�ساعي الطيبة كما يذكر ال�سيخ ح�سن 
ال�سينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  م�سوؤول  املن�سوري 
متمثاًل  الكرمي  القراآن  دار  من  وفد  "م�ساركة  بعد  جاءت 
يف  املن�سوري(  باقر  وحممد  )منتظر  املوهوبنَي  بالافظنَي 
اإحياء العديد من االأم�سيات القراآنية يف العا�سمة االإندوني�سية 
جاكرتا يف �سهر رم�سان املبارك لعام 1431 هـ، وذلك يف العديد 
من املوؤ�س�سات القراآنية وامل�ساجد الكبرية كم�سجد اال�ستقالل 

اأكرب امل�ساجد يف جنوب �سرق اآ�سيا وموؤ�س�سة اآل البيت وجامع 
املهدي".

العلماء  لقاءات مع عدد من  باإجراء  "قمنا  املن�سوري،  وتابع 
وامل�سوؤولني ومت خاللها توجيه دعوة لزيارة العتبات املقد�سة 
وفد  ه  توجهّ حيث  الدعوة  لهذه  اال�ستجابة  ومتت  العراق  يف 
علمائي ي�سم رئي�س جمل�س العلماء االإندوني�سي اإىل العراق 
مع  القراآين  الثقايف  للتعاون  اتفاقية  الزيارة  خالل  ووقع 
العتبة ال�سينية املطهرة، كما تاأ�س�ست جمعية لل�سداقة بني 
اإندوني�سيا  علماء  "وفد  اإن  اإىل  م�سرياً  امل�سلمني"،  ال�سعبني 
الفكري  باالنفتاح  واإعجابه  ال�سيافة  ل�سن  �سكره  عن  عرب 
اإىل  بدوره  نقلها  والتي  العراق  يف  امل�ستقرة  االأمنية  والالة 
االتفاقية  هذه  عقد  عن  اأثمر  ما  االإندوني�سية  الكومة 
وتكللها  الكرمي،  القراآن  علوم  جمال  يف  خا�سة  الثقافية 

بافتتاح ال�سفارة االإندوني�سية يف العراق".
بني  )2010/12/31م(  يوم  توقيعها  مت  التي  االتفاقية  وعن 

العليا(  الدينية  )ال�سلطة  االإندوني�سي  العلماء  جمل�س 
وال�سيخ عبد املهدي الكربالئي االأمني العام للعتبة ال�سينية 
املقد�سة، اأو�سح ال�سيخ ح�سن املن�سوري باأنه "تطبيقاً للمنهج 
القراآين يف تعميق التوا�سل ال�ساري واالإن�ساين بني جميع 
موؤهالت  من  العراق  ميتلكه  مبا  واإمياناً  العال  �سعوب 
جمل�س  وفد  زيارة  خالل  ومن  م  والتقدهّ للنهو�س  ح�سارية 
يف  الكرمي  القراآن  دار  مع  االتفاق  مت  االإندوني�سي  العلماء 
العتبة ال�سينية املقد�سة على تاأ�سي�س م�سروع ثقايف للتعاون 

امل�سرتك".
التعاون  اأوا�سر  تعميق  االتفاقية  هذه  "تت�سمن  وتابع، 
واالإندوني�سي  العراقي  امل�سلمني  ال�سعبني  بني  والتوا�سل 
والتاأكيد على اجلانب الثقايف والديني خا�سة يف جمال علوم 

القراآن الكرمي".
"ت�سم  اإنها  اإىل  املن�سوري  اأ�سار  التعاون،  اتفاقية  بنود  وعن 
لتفعيل  مقرتحات  و�سع  حول  درا�سة  لتقدمي  جلنة  ت�سكيل 

فعاليات دار القراآن الكرمي التابـــــــــــــــعة للعتبة احل�شينية املقد�شة 
يف اإندوني�شيا تثمر عن افــــــــــتتاح �شفارتها يف العراق
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فعاليات دار القراآن الكرمي التابـــــــــــــــعة للعتبة احل�شينية املقد�شة 
يف اإندوني�شيا تثمر عن افــــــــــتتاح �شفارتها يف العراق

الإقامة  والتن�سيق  الطرفني  بني  الزيارات  وتبادل  االتفاق، 
ن�ساطات قراآنية م�سرتكة، اإ�سافة اإىل تو�سيع التعاون لي�سمل 
التعرف على تاريخ وح�سارة البلدين امل�سلمني، والر�س على 
البلدين،  وحفاظ  قراء  بني  م�سرتكة  قراآنية  حمافل  اإقامة 
االإندوني�سيني  للطلبة  تخ�س�سية  قراآنية  دورات  وفتح 
املقد�س  الرم  يف  الكرمي  القراآن  دار  يف  بذلك  الراغبني 

لالإمام ال�سني )عليه ال�سالم( يف العراق".
ويذكر ان جمل�س العلماء االإندوني�سي يعد اأعلى هيئة اإ�سالمية 
يف اإندوني�سيا، ومن مهامها اإ�سدار الفتاوى وتقدمي الدرا�سات 
املتعلقة بحياة املجتمع ونظرة االإ�سالم للم�ساكل التي يعاين 
وقد  والديني،  واالجتماعي  االقت�سادي  ال�سعيد  على  منها 
�سم الوفد املتمثل عن جمل�س العلماء اأثناء زيارته اإىل العتبة 
�سهاب  عمر  )الدكتور  من  كل  لالتفاقية  وعقده  ال�سينية 
نه�سة  رئي�س  نائب  اأفندي  �سالمت  واالأ�ستاذ  املجل�س  رئي�س 
التعاون  م�سوؤول  جنيدي  الدين  حميي  واالأ�ستاذ  العلماء 

والعالقات اخلارجية يف املجل�س، والاج مبارك رئي�س جمل�س 
اإدارة م�سجد اال�ستقالل )اأكرب امل�ساجد يف منطقة �سرق اآ�سيا( 
وكذلك ال�سيد علي العطاء، اإ�سافة اإىل ال�سيد فار�س ال�سيني 

مدير موؤ�س�سة اآل البيت )عليهم ال�سالم( يف جاكرتا(.
اأ�سادت بهذا  وجواباً على كتاب وزارة اخلارجية العراقية التي 
املقد�سة،  ال�سينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  الكبري  االإجناز 
الثالث؛  العراقية  الرئا�سات  باإبالغ  بدورها  قامت  فقد 
الوقف  ديوان  اإىل  اإ�سافة  واخلارجية  الثقافة  ووزارتي 
متت  حيث  امل�ستقبلية،  واآفاقها  القراآنية  باالتفاقية  ال�سيعي؛ 
خمتلف  على  بثمارها  جاءت  االتفاقية  هذه  ان  اإىل  االإ�سارة 
االأ�سعدة الثقافية وال�سيا�سية واالقت�سادية لتعيد العراق بلد 
ال�سارات والر�ساالت اإىل مكانته ال�ساخمة بني بلدان العال 

االإ�سالمي. 
منها  اإمياناً  املطهرة  للعتبة  العامة  االأمانة  عملت  وقد 
وانطالقا من حرم االإمام ال�سني )عليه ال�سالم( باإبراز دور 

العراق وما ميتلكه من املواهب والقدرات الكبرية، حيث اأبدت 
والعال  العراق  القراآين يف  الواقع  يف تطوير  كبرياً  اهتماماً 
القراآنية  الطاقات  احت�سان  يف  منها  وم�ساهمة  االإ�سالمي 
والعمل على توجيه مواهبهم وتطويرها يف خدمة كتاب اهلل 
)عليه  ال�سني  لالإمام  املقد�س  الرم  من  انطالقاً  العزيز 
حافظ  االألف  كم�سروع  العطاء؛  من  املزيد  لتقدمي  ال�سالم( 
معلمي  لتاأهيل  التخ�س�سية  والدورات  العراق  يف  للقراآن 
والدورات  اجلامعات  يف  القراآين  وامل�سروع  القراآن  ومعلمات 
امل�سابقات  يف  وامل�ساركات  االإ�سالحية  ال�سجون  يف  القراآنية 
يف  امل�ساركة  اآخرها  كان  حيث  الدولية  واملعار�س  القراآنية 
العراق  وح�سول  طهران  يف  ع�سر  الثامن  القراآين  املعر�س 
املطهرة؛  ال�سينية  بالعتبة  القراآن  دار  بن�ساطات  مثاًل 
جمد  لوحة  لرت�سم  امل�ساركة  الدول  بني  الثانية  املرتبة  على 
تاألقت لتعيد للعراق مكانته ال�سارية والفكرية التي تزخر 

بالعطاء الرث  على مر الع�سور.
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ال�سينية  للعتبتني  العامتان  االأمانتان  ت�سعى 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  املقد�ستني  والعبا�سية 
الالزمة لزائري كربالء الوافدين من داخل العراق 
وخارجه، وتعمالن حالياً على تطوير منطقة ما بني 
الرمني ال�سريفني عرب تو�سعة املنطقة والعمل على 

تهيئة كافة اخلدمات واالأجواء املالئمة للزائرين.
العتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  واأ�سار 
اأهم  "من  اأنه  اإىل  كاظم  ح�سن  حممد  ال�سينية 
االأهداف التي تقع على عاتق اإدارة العتبة ال�سينية 
اأبي  لزائري  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  هي  املقد�سة 
اأعداد  لتزايد  وبالنظر  ال�سالم(  )عليه  االأحرار 
واملنا�سبات  املليونية  الزيارات  يف  وخا�سة  الزائرين 
كانت الاجة  املنا�سبات  بع�سرات  تعد  التي  اخلا�سة 
الرمني  بني  ما  منطقة  وتطوير  لتو�سعة  امللحة 
ع�سرون   )20000( مقدارها  ومب�ساحة  ال�سريفني 

األف مرت مربع".
العالمة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  ع  "وقهّ وتابع، 
ال�سيد �سالح اليدري عقداً مع �سركة ديوان العمارة 

)2011/3/27(؛  بتاريخ  الهند�سية  لال�ستثمارات 
واالإن�سائية  املعمارية  الت�ساميم  اإعداد  لغر�س 
والهند�سية وامليكانيكية باالإ�سافة  اإىل اإعداد وثائق 

مقاولة التنفيذ واالإ�سراف على تنفيذ العمل". 
بيئة  "خلق  اإىل  كاظم  اأو�سح  كما  امل�سروع  ويهدف 
وتنظيم  وال�سالة،  الزيارة  مرا�سيم  الأداء  منا�سبة 
مرور  تنظيم  وكذلك  امل�سروع  منطقة  يف  الركة 
م�ستوى  على  امل�سروع  و�سيكون  ال�سينية،  املواكب 
األف   20( مقدارها  مب�ساحة  االأر�س؛  حتت  طابقني 
مرت مربع لكل طابق( وكذلك طابق اأو طابقني على 
ال�ساحة  تبقى  حتى  جانبي  ب�سكل  املنطقة  نهايتي 
الرمني  بني  ما  منطقة  بني  للمواكب  مفتوحة 

ال�سريفني".
اإدخال عنا�سر التقنية يف امل�سروع  "�سيتم  وبني باأنه 
من �سالل كهربائية وم�ساعد وحزام ناقل للحركة 
والكامريات  املراقبة  منظومة  اإىل  باالإ�سافة 
والتكييف واالإنارة ووفق اأحدث الت�ساميم والتقنيات 

الديثة".

انهّ  اإىل  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  واأ�سار  
العامة  للخدمات  ف�ساءات  ر  �سيوفهّ "امل�سروع 
ومكاتب  كتب،  ومعار�س  للمتحف،  )بناية  مثل 
اخلارجي  والبث  لالإعالم  ومراكز  واأمنية،  اإدارية 

للف�سائيات وغريها(". 
اال�ست�سارات  تقدمي  من  العقد  "تكلفة  باأن  وبنيهّ 
الهند�سي  واالإ�سراف  الكميات  وجداول  واملخططات 
للم�سروع هي )2 مليار و300 مليون  دينار عراقي( 
املقد�ستني،  العتبتني  منحة  من  منا�سفة  و�ستكون 
باأنهّ  م�سيفاً  ال�سيعي"،  الوقف  ديوان  من  املقدمة 
اإ�سداء  يف  �ست�ساهم  للديوان  الهند�سية  "الدائرة 
اأهم  من  يعترب  الذي  للم�سروع  واملتابعة  امل�سورة 
العتبة  اإدارة  تنفذها  التي  اخلدمية  امل�ساريع 

ال�سينية املطهرة".
اإن ال�سركة التي �ستقدم اال�ست�سارات هي نف�س   علماً 
مدينة  مركز  تطوير  اليها   اأحيل  التي  ال�سركة 

كربالء املقد�سة.

بني الرمني ال�سريفني

المانتان العامتان للعتبتني املقد�شتني توقعان عقدا مع �شركة ديوان 
العمارة لتطوير منطقة بني احلرمني مب�شاحة 40 الف مرت مربع  
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يا ذروة َ العلياِء 
مر�ســـاِك  على  اأ�سرعتي  اأهرقُت 
هــو يــوُم مــولــدِك، ولــكــنَّ العنــــا 
حكـــايٍة  ف�سوُل  اكتملت  ولرمبا 
اأعقيلَة االأطهاِر وال�سرُف الـــذي 
اأبداً ي�سوُغ الدهر منِك كمـــاله 
ذكراِك �سطرها اخللوُد بري�سِة الـ 
هل كان ُي�ْسمُع واخلطوب مروعـٌة 
ه  اأ�ســــدَّ املــ�ــســاُب  بــلــَغ  اإذا  حــتــى 
اإمنا  حــ�ــســُبــِك  الــعــلــيــاء  ذروة  يــا 
يا من تقا�سمت البطولَة والِفـــدا 
اأمــــالكُه  مــا  اهلل  عــلــيــِك  �سلى 

روؤاِك �سفيــــِن  يف  اأرفـــُل  واأتــيــُت 
يطوي ال�سننَي في�ستحيُل اأ�ســـاِك
من قبِل اأن ت�سري بوحي الـاكي
االإدراِك حقيـقُة  اإليـــــِه  الذْت 
وبــكــفــِه مـــــــــــلء الــيــقــيـــــــــــن لـــواِك
ُهـــداِك �سفـاُء  و�سيجها  تقوى 
والرزء مزدحٌم، �سوى جنــواِك؟
كانْت )�سالُة الليِل( من �سلـــواِك
يحوي الزماُن من العال عليـــاِك
لــــوالِك الُهدى  اأق�سمُت ما كان 
ِحمــــاِك بقد�ِس  �سًة  ُمقدَّ طافت 

خاطرة
ر�شا عي�شى دروي�س

وجدُت كربالَء 
ظالم يلف املكان 
و يوقف الزمان 

يقيد القلوب  
فال�شم�ص ل تغادر الغروب 

اأ�شري حيث ل م�شري
الكل غارقون يف ظالمهم 

ومثقلون ...
بغربة كاأنها ال�شجون 

ياأخذين ال�شكون 
مييت قلبي يطفئ ال�شراج                                                                                                                                           

  وهكذا اأ�شل يف الظالم 
حتى اأذا اأتعبني امل�شري 

بانت لقلبي اأحرف من نور 
كاف و راء ثم باء 

ثم لم واألف
كاأنها النجوم يف ال�شماء 

لتغ�شل القلوب بالإباء 
بح�شرة احل�شني وتقتل الظالم

ال�شاعر احل�شيني:ر�شا اخلفاجي
يوم ح�سري

46
منذ اأن زلهّ – اأبونا – َظلَم َ االإن�سان نف�سه 
كيف ال ي�سعى ب�سدقٍ ، وغدا ً ي�ستاق رم�سه 
ا – نبذ ما يوقظ نح�سه  اإن اأراد العبد ُ ِمنهّ
ُيح�سن القدوة ، كي يهّ�سعد حقا ً يوم ح�سر ِ 

                 
47

َو�سعت رحمة ربي كل �سيء يف الوجود 
ل ي�ساأ اأن يرتك ال�سرهّ ليطغى بالعبيد 

فاأ�ساع النوَر يف االإن�سان ، يف فجرٍ  جديد 
ليكون الفي�سل االأوحد ، يق�سي ، يوم َح�سِر 

48
ل َ ال�سر ُ اأ�ساليب الإغراء العقول  وا�سَ

وانربى ال�سيطان يغوي كل نهٍم وَجهول 
باأفانني ووهمٍ  عا�سيا ً نهج َ اجلليل 

اإنه يوِقع ُ ِمنهم ، من بغى ، يف يوم ِ ح�سر ِ 

49 
اإنها الرب �ِسجال بني نور ظالم 

و�ستبقى ت�سطلي اخللق اإىل وقت اخلتام 
ِحكمة الرحمن �ساءت كل هذا االنق�سام 
فبه ِ نعرف ان َ الق َ يزهو يوم ح�سر ِ 

                 
50

يوم َ بعثي ون�سوري ما الذي يدنو ايل هّ 
ُكلها النا�س �ُسكارى   كلهم يثبت �سعيه 

يوم ال ينفع مال ٌ اأو بنون اأو مزيهّه
عندها تنبئ اأفعايل م�سريي يوم ح�سري 
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الفتية الذين فطموا العلم فطما 

ال وحّقّ امُلنتَجب بالو�صية
لة  املُف�سهّ باأ�سانيده   ، املفيد  ال�سيخ  عن 
اإىل عبد الواحد بن زيد اأنهّه قال : كنت 
اً اإىل بيت اهلل الرام ، فبينا اأنا يف  حاجهّ
واقفتني  جاريتني  راأيت  اإذ   ، الطواف 
تقول  اإحداهما   ، اليماين  الركن  عند 
 ، بالو�سية  املُنتَجب  وحقهّ  ال   : الأُختها 
ة ، والعادل يف الق�سيهّة  والاكم بال�سويهّ
، بعل  النيهّة  ال�سحيح   ، البيَّنة  العايل   ،

فاطمة املر�سيهّة ، ما كان كذا وكذا .
قال عبد الواحد : وكنت اأ�سمع . فقلت 
ال�سفة  بهذه  املنعوت  َمن   ، يا جارية   :

؟!
 ، االأعالم  علم  ـ  واهلل  ـ  ذلك   : فقالت 
 ، والنهّار  اجلنهّة  ق�سيم   ، االأحكام  وباب 
ة  االأمهّ وربهّاين   ، ار  والفجهّ ار  الكفهّ وقاتل 
املوؤمنني  اأمري  ذاك   ، ة  االأئمهّ ورئي�س   ،
 ، الغالب  الَهْزبر   ، امل�سلمني  واإمام   ،
)عليه  طالب  اأبي  بن  علي  ال�سن  اأبو 

ال�سالم( .

اً ؟! فقلت : من اأين تعرفني عليهّ
اأبي  ُقتل  َمن  اأعرف  ال  وكيف   : قالت 
ي ذات يوم  بني يديه ، ولقد دخل على اأممِّ
االأيتام  اأمهّ  يا  اأ�سبحت  فقال لها : كيف 

؟
ي : بخري يا اأمري املوؤمنني  فقالت له اأممِّ

.
وكان  اإليه  هذه  واأُختي  اأخرجتني  ثمهّ 
اأ�سابني من اجلدري ما ذهب به ـ واهلل 
ه ، ثمهّ طفق  ا نظر اإيلهّ تاأوهّ ـ ب�سري ، فلمهّ

يقول :
ما اإن تاأوهّهت من �سيء ُرزيت به     

             كمــا تاأوهّهت لالأيتام يف ال�سغر
قد مات والدهم َمن كان يكفلهـم 

        يف النائبات ويف االأ�سفار واَل�سر
 ، وجهي  على  املباركة  بيده  اأمرَّ  ثمهّ 
 ، و�ساعتي  يومي  من  عيناي  فانفتحت 
ـ اإينمِّ الأنظر اإىل اجلمل  ـ يا عمهّ  فو اهلل 
ذلك  كلهّ   ، الظلماء  اللهّيلة  يف  ال�سارد 

بربكة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 
)عليه ال�سالم( .

، وطيهّب  بيت اهلل  �سيئاً من  اأعطانا  ثمهّ 
قلوبنا ورجع .

هذا  �سمعت  ا  فلمهّ  : الواحد  عبد  قال 
القول عمدت اإىل دينار ، كان من نفقتي 
ـ  جارية  يا  ـ  ُخذي   : وقلت  فاأعطيتها   ،

هذا وا�ستعيني به على وقتك .
فقالت : اإليك عنهّيـ  يا رجلـ  فقد خلفنا 
اً )عليه ال�سالم( ـ  خري �سلف ـ تعني عليهّ
خلري خلف ، نحن ـ واهلل ـ اليوم يف عيال 
)عليهما  علي  بن  ال�سن  حممد  اأبي 

ال�سالم( ، فولهّت وطفقت تقول :
مـا نيَط حبُّ عليٍّ يف خناق   فتى   

              اإالهّ لـه �سـهدت بـالنعمة  الـنمِّعم
وال لـه قـدم زلهّ الـزمان   بـها  

               اإالهّ  لـه اأثـبتت مـن بعدها قدم
ين اأن اأكون من غري �سيعته   ما �سرهّ

      لو اأنهّ يل ما حوته الُعرب  والَعجم.

اإن   : قال  ال�سالم  عليه  عبداهلل  اأبي  عن 
رجال مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على 
باب امل�سجد ف�ساأله فامر له بخم�سة دراهم 
فقال له الرجل : اأر�سدين فقال له عثمان 
: دونك الفتية الذين ترى واأوماأ بيده اإىل 
ناحية من امل�سجد فيها ال�سن وال�سني 

وعبداهلل بن جعفر عليهم ال�سالم .
عليهم  �سلم  الرجل نحوهم حتى  فم�سى 
ال�سالم  عليه  ال�سن  له  فقال  و�ساألهم 
اإحدى  يف  اإال  حتل  ال  امل�ساألة  اإن  ياهذا   :
ثالث : دم مفجع ، اأودين مقرح ، اأو فقر 
وجه  يف   : فقال  ؟  ت�ساأل  اأيها  ففي  مدقع 

، فاأمر له ال�سن عليه  الثالث  من هذه 
ال�سالم بخم�سني دينارا واأمر له ال�سني 
عليه ال�سالم ب�سعة واأربعني دينارا ، واأمر 
واأربعني  بثمانية  جعفر  بن  عبداهلل  له 

دينارا .
له  فقال  بعثمان  فمر  الرجل  فان�سرف 
ف�ساألتك  بك  مررت  فقال  ؟  �سنعت  ما   :
، ول ت�ساألني فيما  اأمرت  فاأمرت يل مبا 
�ساألته قال  ملا  الوفرة  واإن �ساحب   ، اأ�ساأل 
يل : ياهذا فيما ت�ساأل ، فان امل�ساألة ال حتل 
اإال يف اإحدى ثالث فاأخربته بالوجه الذي 
خم�سني  فاأعطاين   ، الثالثة  من  اأ�ساأله 

واأربعني  ت�سعة  الثاين  واأعطاين  دينارا 
واأربعني  ثمانية  الثالث  واأعطاين  دينارا 
دينارا فقال عثمان : ومن لك مبثل هوؤالء 
الفتية اولئك فطموا العلم فطما وحازوا 
رحمه   - ال�سدوق  قال  والكمة  اخلري 
فطما  العلم  فطموا   : قوله  معنى   - اهلل 
وجمعوه  قطعا  غريهم  عن  قطعوه  اأي 

النف�سهم جمعا .
االذن  �سحمة  اإىل  ال�سعرة  الوفرة   : بيان 
بناء  على  فطموا  يقراأ  اأن  ويكمن   ،
الذف  على  بالعلم  فطموا  اأي  املجهول 

واالي�سال.
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�سورة من اجلو عام 1928 م

ق�صة اعتقال ال�صيد اخلوئي) قد�س �رسه( 
يرويها حفيده ال�سيد جواد حممد تقي

اللقة  الثالثة:

اإطالق  �سدام  من  اخلوئي  ال�سيُد  طلَب 
بعدم  �سدام  فتظاهر  ال�سجناء  �سراح 
بوجهه  اأدار  و  �سجناء  بوجود  معرفته 
له:  فقال  م�ستفهماً  الدوري  �سابر  اإىل 
نعم �سيدي، وقال ال�سيد اخلوئي ل�سدام 
�سدام   ، مقبول  النا�س  كرام  عند  العفو 
اخلوئي  ال�سيد  املجرمني؟  حتى  قائاًل 
اإىل  التفت  عندها  املقدرة.  عند  العفو 
اإىل  قائاًل: عندما ترجع  ال�سيد اخلوئي 

النجف �ستجدهم اأمامك.
مدينة  اإىل  اخلوئي  ال�سيد  اإرجاع  مت  و 
وقد  عادية  وب�سيارات  االأ�سرف  النجف 
تقي يف  ال�سيد حممد  بيت جنله  بقي يف 
حيت  اأيام  ع�سرة  يقارب  ما  ال�سعد  حي 
هذه  وطيلة  الكوفة  يف  منزله  اإىل  انتقل 
الفرتة كان يراب�س حول البيت اثنا ع�سر 
اثنان  وكان  واملخابرات  االأمن  من  فرداً 
من  خروجنا  عند  ي�ساحباننا  منهما 
املنزل علماً ان ال�سيد الوالد كان منوعاً 

من اخلروج.
يف  النظام  حماوالت  اإىل  اأ�سري  وهنا 

اإعطاء  اأجل  من  املواقف  لبع�س  ابتزازه 
ومن  الواقع  تخالف  نظامه  عن  �سورة 
لقوق  اخلا�س  املبعوث  زيارة  ذلك 
ال�سيد  املتحدة  االأمم  هيئة  يف  االإن�سان 
اإىل مدينة النجف  اآغا خان  �سدر الدين 
االأ�سرف ولقائه بال�سيد اخلوئي وطبيعي 
املحافظ  تكون اجلل�سة خا�سة الأن  اأن ال 
كان  و  جال�سني  اأي�ساً  كانا  االأمن  ومدير 
الديث يدور بني املرحوم الوالد وال�سيد 
مثل  جاء  ملا  و  خان  اآغا  الدين  �سدر 
ل�سدر  بدياًل  عني  الذي  املتحدة  االأمم 
�ستويل(  در  فان  )ال�سيد  اآغاخان  الدين 

حيث  يو�سف  ال  حد  اإىل  جريئاً  وكان 
�سعواء  اإعالمية  حملة  عليه  النظام  �سن 
متهماً  النعوت  مبختلف  خاللها  و�سفه 
اإياه باجلا�سو�سية وت�سويه القائق، وعند 
منزله  يف  اخلوئي  ال�سيد  لزيارة  قدومه 
باب  عند  توقف  الكوفة  يف  كندة  حي  يف 
البيت ثم دخل و اأغلق الباب بيده واأبقى 
املحافظ ومدير االأمن خارج البيت، فكان 
النظام  عيون  تراقبه  ل  خا�ساً  املجل�س 
وقال لل�سيد الوالد: تكلم بكل ما عندك، 
فبداأ ال�سيد الوالد بالديث عن انتهاكات 
اأبناء  من  للعلماء  �سجنه  ومنها  النظام 
وهدم  املكتبات  واإحراق  العلمية  الوزة 
وامل�ساجد  وال�سينيات  الدينية  املدار�س 
وكم االأفواه.. الخ من التفا�سيل املتعلقة 
بانتهاكات النظام فما كان منه اإال اأن يعد 
ال�سيد الوالد باإي�سال هذه املعلومات اإىل 
يف  به  التقيت  وقد  املتحدة،  االأمم  هيئة 
العا�سمة الهولندية اأم�سرتدام حيث قال 
من  تقي(  حممد  )ال�سيد  والدك  اإن  يل 
االأ�سخا�س القالئل الذين التقيت بهم و 

تفر�ست فيهم ال�سجاعة.
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الإماُم احل�شُن الع�شكريُّ )عليه ال�شالم(  
مع�شوم هوية 

ُكنيته : اأبو حممد .
من األقابه : الزكي ، الهادي ، الع�سكري ، التقي ، 
اخلال�س ، ال�سراج ، ال�سامت ، الرفيق ، املر�سي ، 

ال�سخي ، املُ�ستوَدع 
والده : االإمام علي الهادي )عليه ال�سالم( .

 ، �سو�سن   : اأي�ساً  لها  ويقال   ، )�سليل(   : والدته 
م ذكرها يف  وريحانة ، وغزال املغربيهّة . وقد تقدهّ

هوية االإمام الهادي )عليه ال�سالم( .
زوجته : نرج�س اأو ملكية بنت ي�سوعا بن قي�سر 
ها من وْلد الواريني ، تنت�سب  ملك الروم ، واأمُّ

اإىل �سمعون و�سيهّ امل�سيح )عليه ال�سالم( .
تعاىل  اهلل  ل  )عجهّ املُنتَظر  املهدي  االإمام   : وْلده 

فرجه ال�سريف( .
رة . مكان والدته : املدينة املنوهّ

�سنة  الثاين  ربيع  من  الثامن   : والدته  تاريخ 
)232( للهجرة 

عمره عند انتقال االإمامة اإليه : ثالث وع�سرون 
�سنة واأ�سُهر .

نق�س خامته : )�سبحان َمن له مقاليد ال�سموات 
ة اإمامته : خم�س �سنني واأ�سُهر . واالأر�س( .مدهّ

ملوك ع�سره : املُعتزهّ ، املُهتدي ، املُعتمد .
وفاته : يوم اجلمعة الثامن من ربيع االأول ، �سنة 

)260( للهجرة .

ح�سن الها�سمي

اأجواء  يف  جلراحاتنا  بل�سما  يكون  الديث  �سدق  لعل 
تزال  ال  التي  املري�سة  النفو�س  بع�س  لوثتها  �ساخبة 
تبث �سمومها يف االأو�ساط لتعكري �سفو املحبة والت�سامح 
ي�سري  باأنه  يفتخر  حيث  االأبي  �سعبنا  بها  يتحلى  التي 
العالية  باملناقب  املليء  العظيم  االإ�سالم  نهج  على 
راأ�س قائمة تلك  الدارين، وعلى  �سعادتنا يف  التي فيها 
وهو  للواقع،  القول  الذي هو مطابقة  ال�سدق  املناقب 
اأ�سرف الف�سائل النف�سية، واملزايا اخللقية، خل�سائ�سه 

اجلليلة، واآثاره الهامة يف حياة الفرد واملجتمع.
اإن �سدق الديث واأداء االأمانة ركنان اأ�سا�سيان يف اإميان 
والرخاء  ال�سعادة  اأجواء  يف  يحلق  بهما  امل�سلم،  الفرد 
وال�سياع،  االإ�سفاف  مهاوي  اإىل  ينحدر  وبدونهما 
م �سلوك املرء هو الثقة التي يك�سبها املرء  وخري ما يقوهّ
�سفة  هي  التي  الديث  يف  ال�سدق  ولوال  املجتمع،  يف 
مربزة للر�سول االأكرم حتى لقب قبل الر�سالة وبعدها 
بال�سادق االأمني، لوال ال�سدق ملا بلغ اأ�سحاب الر�ساالت 
يف  الكمال  مراتب  اإىل  و�سلوا  وملا  العظيم  املبلغ  ذلك 

اإبالغ ر�سالة ال�سماء اإىل الب�سرية. 
علينا بال�سدق لكي نوؤدي حقا ولو ب�سيطا حيال تعاملنا 
و�سونا  لقوقهم  حفظا  املجتمع،  طبقات  �سائر  مع 
لكرامتهم وعلوا ل�ساأنهم وتعزيزا للرفعة والعدالة التي 

ين�سدونها.
الدميقراطي  التغيري  زمن  نعي�س  ونحن  اأحوجنا  ما 
وال  بال�سدق  وم�سوؤولني  رعية  من  اجلميع  يتحلى  اأن 
ن�سمن  التي  املوؤ�س�سات  دولة  لنبني  ال�سدق  غري  �سيء 
وامل�ساواة بني  االجتماعية  العدالة  من خاللها تطبيق 
وكذلك  والواجبات،  بالقوق  املجتمع  اأفراد  جميع 
فر�س  وتكافوؤ  ومن�سف،  عادل  ب�سكل  الرثوة  تبديد 
قومية  اإىل  النظر  دون  الطبقات  جميع  بني  العمل 
والنزاهة  الكفاءة  اأ�سا�س  على  اإال  دين  اأو  مذهب  اأو 
اأو ظلم  دون غمط  واحد حقه  لياأخذ كل  واالإن�ساف، 

اأو �سرور. 
وعندما توؤكد ال�سريعة على اإن النجاة يف ال�سدق فاإنها 
طبقناها  لو  التي  ال�سارية  القيمة  هذه  على  تركز 
على اأر�س الواقع وتعاملنا معها بكل �سدق واإخال�س 
طريق  لعربنا  بنا  املحيطة  والظروف  االأفراد  مع 
املتاحة  الظروف  �سمن  النجاة  �ساحل  اإىل  االأ�سواك 
التي باتت وا�سحة للجميع من دون مواربة ومن دون 
لف ودوران، اأما اإذا كانت مواعيد امل�سوؤولني حربا على 
املواطن  اإغفال  منها  والهدف  للواقع،  وجمافية  ورق 
لتمرير اأجندة �سخ�سية اأو حزبية اأو رمبا اإقليمية من 
رمبا  وتتال�سى،  تتبخر  حمالة  ال  فاإنها  الدود  خارج 
ما  �سرعان  ولكنها  فرتة  االأكاذيب  تلك  مثل  تنطلي 

تتهاوى على راأ�س مطلقيها وتعلهم كع�سف ماأكول. 

وما اأحلى اأن يكون امل�سوؤول �سادقا يف وعده واأن يتطابق 
ليك�سب  الواقع،  اأر�س  على  به  ي�سرح  اأو  يقوله  ما 
على  وتاأثري  م�سداقية  ذا  كالمه  ويكون  النا�س  ثقة 
كان  �سبب  والأي  امل�ساريع  بع�س  تلكوؤ  واإن  امل�ستمعني، 
خيانة  اأو  االأمن  انعدام  اأو  التخ�سي�سات  قلة  �سواء 
الت�سكيلة  �سمن  يعمل  وهو  والوطن  لل�سعب  البع�س 
الكومية فاإن كل ذلك ال ي�سوغ الكذب، بل اإن امل�سوؤول 
عليه  ينبغي  �سمعته  على  والري�س  واملتميز  ال�سادق 
اأن ال ي�سرح باأي م�سروع ال�سيما اإذا كان مفرغا من 
وي�ساب  م�سداقيته  تخد�س  لئال  النجاح،  مقومات 
املواعيد  من  والقنوط  بالياأ�س  لذلك  تبعا  اجلمهور 
على  وباال  وت�سحى  تتفاقم  رمبا  التي  الكاذبة 

مطلقيها. 
واإذا تواطاأ علية القوم على التزام ال�سدق، كان ذلك 
اأمنهم  وا�ستتباب  النا�س،  حقوق  ل�سيانة  �سماناً 
ودرجوا  بال�سدق،  النا�س  كافة  واإذا حتلى  ورخاوؤهم، 
اأما  ة، ومغامنه اجلليلة،  اأحرزوا منافعه اجلمهّ عليه، 
االأخالقية،  قيُمه  تدنت  املجتمع،  يف  الكذب  �ساع  اإذا 
التفاهم  فيه  وعزَّ  اأفراده،  بني  وال�سخط  التربم  و�ساد 

والتعاون، وغدا عر�سة للتبعرث واالنهيار. 
وليعلم الكذابون واالأفاكون اإن حبل الكذب ق�سري واإن 
وال  اآجال  اأم  عاجال  ال�سي�س  اإىل  يتهاوون  مطلقيه 

يحيق املكر ال�سيئ اإال باأهله، والعاقبة لل�سادقني. 

لول ال�شدُق
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الــعــدد:
التاريخ: 

)العارف اإبن الوقت(

27
275

 3/ جمادى االوىل 1432هـ 
املوافق 7/  ني�سان 2011م م /اي�شاٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

)العارف اإبن الوقت( حكمة و قاعدة عند العرفاء، عند املوؤمنني الواقعيني القيقيني، عند من يبحث عن اهلل تعاىل. معنى هذه القاعدة اأنه على العارف اأن ال 

يوؤجل و ال ي�سوف. ال تقل غداً اأ�سلي �سالة الليل فالعارف ابن وقته ي�سلي �سالة الليل هذه الليلة. هو ال ي�سمن حياته اإىل الليلة املقبلة. حتى لو �سمنها فع�سقه 

هلل تعاىل مينعه من ترك ليلة بدون خلوة بحبيبه. العارف ال يقول غداً اأ�سلي بخ�سوع و ح�سور قلب الأنه ابن هذا الوقت في�سلي هذه ال�سالة بتوجه و ح�سور قلب 

و خ�سوع. العارف ال يقول �ساأحا�سب نف�سي نهاية هذا االإ�سبوع بل يحا�سبها االآن.

اعمل لدنياك كانك تعي�س ابدا اي عدم تفكريك يف امل�ستقبل من حيث الواجبات الدنيوية املفرو�سة عليك من عمل واجتهاد باعتبار انك ميت وهذه االمور دنيوية 

ال تنفع بعد املوت هذا ال يجوز ، يجب ان تبقى ف�سحة االمل بال حدود من ناحية الطموح وبحدود من الناحية ال�سرعية 

واعمل الآخرتك كانك متوت غدا ، اي ال توؤجل االعمال العبادية من واجبات وا�ستحباب  اىل الغد مغرتا باالمل بانك �ستعي�س اىل غد بل تذكر انك االن �ستفارق 

الياة فكيف تواجه اهلل عز وجل وانت اخللت بالواجبات املناطة بك ، فهل يحق لك ان تطالبه بحقوقك ؟
قلمي املتوا�شع

عقوبة الطالب امل�صيء
كرَث اجلدل يف الآونة الأخرية بني املخت�شني 
يف الرتبية من جانب وعلم النف�ص والإر�شاد 
النف�شي من جانب اآخر حول العقاب البدين 
التقليدية  الرتبية  اأ�شاليب  اأحد  بو�شفه 
التي توارثتها الأجيال اإىل وقتنا احلا�شر 
الكثري  �شاحبه  الذي  ومعار�ص،  موؤيد  بني 
مقولة  راأ�شها  وعلى  املوروثة،  الأقوال  من 
التي  التعليمات  ملن ع�شى«، واخريا  »الع�شا 
اأ�شدرتها وزارة الرتبية مبنع �شرب الطالب 
حرية  يف  املدر�ص  جعل  مما  منه  �شدر  مهما 
من امره اذا ما اعرت�شه طالب غري جمتهد 

غري موؤدب .
بع�س  يف  ال�سلبية  اآثاره  له  ال�سرب  ان  ويقينا 
الاالت ولكن كذلك له اآثاره االيجابية يف كثري 
ومتى  كيفية  يف  التوفيق  ويبقى  الاالت  من 
ا�ستخدام ال�سرب هذا هو املهم ، عقوبة ال�سرب 

الرتبوية  النبوية  االأحاديث  من  كثري  يف  جاءت 
وقاعدة  �سليمة  اأ�سول  وفق  على  جاءت  ولكنها 
اأي  متينة حتى تبلغ الغاية املرجوة وعك�س ذلك 
اإذا ل يجد نفعا ال�سرب فهذا يعد خلال يف االبن 

يجب عالجه كان يكون مر�سا نف�سيا .
اآخر  انها  وب�سرط  فوائد  لها  عقوبة  ال�سرب 
اأ�سلوب يلجاأ اليه املعلم عندما ال يتعلم الطالب 
واخريا  ثانيا  الكالمية  وال�سدة  اوال  فالن�سيحة 
ال�سرب وال�سرب هنا يكون لي�س بقوة وال على 
مناطق ح�سا�سة من ج�سم الطالب ، اإما االكتفاء 
الطالب  من  درجات  خم�س  خ�سم  او  بالن�سح 
اأمر  ويل  ا�ستدعاء  او  يومني  او  يوما  ف�سله  او 
االأحيان  اغلب  يف  نفعا  يجدي  ال  فهذا  الطالب 
فاإذا كان هو ك�سوال ال يبايل بدرو�سه فما قيمة 
اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عن  ؟  اخل�سم  او  الطرد 
اأبناء  ال�سالة وهم  اأوالدكم  "علموا  واآله(:  عليه 
ع�سر،  اأبناء  وهم  عليها  وا�سربوهم  �سنني،  �سبع 
احد  فال�سرب   ، امل�ساجع"  يف  بينهم  وفرقوا 

الو�سائل التاأديبية الرتبوية . 
االأخ�سائية  اإليه  ذهبت  ما  الراأي  هذا  ويوؤكد 
بدرا�سة  قامت  حيث  يومريند؛  ديانا  النف�سية 
�سملت اأكرث من 100 عائلة، ووجدت اأن االأطفال 
باإمكانهم  زال  ما  اأحياناً  بدنياً  يعاَقبون  الذين 
مع  متكيفني  و�سعداء  كباراً  لي�سبحوا  النمو 
الياة ب�سكل طيب، وقالت يف كلمة اأمام اجلمعية 
�سنوي  اجتماع  خالل  النف�سي  للطب  االأمريكية 
اأغ�سط�س  �سهر  يف  املنعقد  فران�سي�سكو  �سان  يف 
�سار  تاأثري  وجود  على  دلياًل  جند  ل  2001م: 
باأنها ال  واأ�سافت  العادي.  البدين  للعقاب  فريد 
تدافع عن العقاب البدين، ولكن االأدلة ال تربر 

الرف�س التام ال�ستخدامه.  
اأ�سلوب  ي�ستخدم  املعلم عندما  ان نحذر  لنا  بقي 
اذا  بتفرقة  تكون  وقد  وتع�سف  بق�سوة  ال�سرب 
ما ميز بني الطالب وهذا االأ�سلوب خطاأ وفا�سل 
والتي  الطالب  تربية  على  �سلبية  مردودات  وله 

قد تخلق منه عن�سرا  �سيئا . 
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لل�شّم والبكم
يراجعها  التي  الدولة  دوائر  اغلب 
يب�سم  ان  منه  يطلب  قد  املواطن 
املعاملة  ل�سرورات  االي�سر  باإبهامه 
كربالء  يف  العدل  كاتب  دائرة  يف 
و�سعت لوحة جميلة مبطنة بقطعة 
م�سح  على  املواطن  ت�ساعد  قما�س 
ولكن  ابهامه  من  الب�سمة  حرب 
ر�سدنا لال�سف امرين االول انه لو 
كتب لوحة تعريفية على لوحة م�سح 
االبهام كاأن يكتب ) لوحة مل�سح حرب 
الب�سمة ( حتى تكون داللة للمواطن 
املواطنني  بع�س  ان  االآخر  واالأمر 
اجلدار  على  ابهامه  مي�سح  لال�سف 
املخ�س�سة  اللوحة  عليه  املعلقة 
اللوحة  لو جهل هذه  للم�سح فحتى 
فال يجوز امل�سح على اجلدران ، كما 
ناأمل ان تعمم هذه الفكرة على بقية 

دوائر الدولة خ�سو�سا امل�سارف .

ح12
ب�شمة الإبهام

هم�صة..

هم�سة..

- حالة من  املع�سية  عند   - االإن�سان  تنتاب 
حاالت اخلجل والوجل بني يدي اهلل تعاىل 
،  ويعي�س حالة من الندامة العميقة بحيث 
يتمنى اأن يد�س راأ�سه فى الرتاب ، ولو جاز 
هذه  ان   ..! خده  على  بيده  ل�سفح  االأمر 
ان  املمكن  من  اإذ   ، مقد�سة  حالة  الالة 
املقيتة  الالة  هذه  العا�سي  العبد  يحول 
اإىل حالة من املناجاة اخلا�سعة بني يدي ربه 
بربكة  نادرا  روحانيا  جوا  يعي�س  به  واإذا    ،
تلك املع�سية !!.. ولكن ب�سرط عدم العود ، 

واإال فانه يعد من امل�ستهزئني بربه .

متى يحتاج الطفل لدرو�س تقوية
اأو ريا�س االأطفال، موجودة لتح�سري االأطفال  الرو�سة 
على اأجواء املدر�سة واالن�سباط وتعلم املهارات االأ�سا�سية 
االأحرف  حفظ  مع  والر�سم  وامل�ساركة  املحادثة  مثل 
واالأرقام وبع�س االأنا�سيد، ريا�س االأطفال فر�سة للطفل 
للتعبري عن نف�سه �سمن جمموعة من االأطفال يف مثل 

�سنى.
اأ�سغر على  اأو  الرابعة  �سن  اأطفالنا من  اإذا �سغطنا على 
فهل  �سنا  االأكرب  لالأطفال  املخ�س�س  اأو  املكثف  التعلم 
التطور الطبيعية  اأم نحرق مراحل  نحن ن�ساعد الطفل 

لعقله وج�سمه.
من هم االأطفال الذين يحتاجون اإىل درو�س التقوية؟

اأو  العامة  املهارات  يف  تراجع  من  يعاين  الطفل  كان  اإذا 
تعلمه  اأخ�سائية  اإىل  بحاجة  يكون  فقد  الذهني  التطور 

طبيعيا،  الطفل  كان  اإذا  االأ�سا�سية.اأما  املهارات  هذه 
لتح�سريه  االأمثل  الطريقة  هو  االألعاب  عرب  فالتعلم 
اإىل  ذاهب  وكاأنه  الطفل  حت�سري  يف  املبالغة  للمدر�سة. 
العامة ولي�س ريا�س االأطفال �سوف يعود عليه  الثانوية 
املدر�سة  �سيكره  الطفل  الأن  العك�سية  بالنتائج  وعليك 

وي�ستنفد طاقته كلها حتى قبل اأن يبداأ.

واملايل  االإداري  الف�ساد  ان  اجلميع  لدى  املتعارف 
اىل  اأدى  ما  الدولة  دوائر  يف  قبيح  وب�سكل  ا�ست�سرى 
وت�سكيل  القوانني  وت�سريع  واملوؤمترات  الندوات  عقد 
اخلطرية  الالة  هذه  من  للحد  واملنظمات  الهيئات 
واملجتمع  الفرد  اأخالقيات  على  �سلبية  اآثار  لها  التي 
الف�ساد  اأ�سكال  من  �سكال  هنالك  اإن  قلنا  لو  ولكن   .
يتبادر اىل  العائلة لرمبا  واملايل على م�ستوى  االإداري 

الذهن كيف ذلك ؟
تعطى  عندما  العائلة  يف  االإداري  الف�ساد  �سور  احد 
ويطلب  للطالب  الدرجات  �سهادة  او  االمتحان  نتيجة 
منه ان يوقع عليها اأبوه وطاملا اإن درجاته �سعيفة فانه 
يلجاأ يف بع�س االأحيان اىل تزوير توقيع اأبيه وهذه بذرة 

باأمه  ي�ستعني  قد  انه  اخرى  و�سورة   ، االإداري  الف�ساد 
لتتوىل االمر من غري علم اأبيه وهذا اي�سا مرفو�س ، 
اأما الف�ساد املايل فانه يكون عندما ال يتابع االأب او االأم 
يحتاجه  ما  ابنها  تعطي  االأم  ان  او  االأوالد  م�سروفات 
من املال دون علم االأب ومن غري متابعة االبن يف كيفية 
�سرفه املال فهذا هو الف�ساد املايل ، وقد يحدث العك�س 
فاالأب هو من ي�ساعد االبن ويغ�س النظر عن ت�سرفاته 
دون علم اأمه التي حتاول تربية ابنها تربية �سحيحة .

غري  ومن  نية  بح�سن  الت�سرفات  هذه  تكون  قد  نعم 
الت�سرفات  لهذ  ال�سلبي  املردود  ان  اال  االإ�ساءة  ق�سد 
قبل  املهد  يف  واأدها  من  لنا  فالبد  م�ستقبال  يظهر 

ا�ستفحالها . 

البيت والف�ساد االداري واملايل
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املطبخ هو املكان االأكرث   احتماال الندالع الرائق 
عن  املطبخ  حرائق  غالبية  وتنتج  املنزل،  داخل 
اأو عدم االنتباه، وبالتايل ميكن تفادي  االإهمال 
ال�سالمة  قواعد  باتباع  الرائق  هذه  معظم 
واالأمان. فاالإ�سابة املوؤ�سفة ب�سبب الريق ميكن 
اأن حتدث خالل دقيقة واحدة، اأما عالج امل�ساب 

فقد ي�ستغرق �سنوات لل�سفاء.
كما اأن االإهمال مبواقد الطباخ و�سوء ا�ستخدامها 
اأو العبث باأ�سطوانات الغاز ينتج عنه الكثري من 
املخاطر التي قد تودي باأفراد االأ�سرة واملجاورين 

لهم.

وللوقاية من حوادث الغاز:
لال�سطوانة  واالآمن  املنا�سب  املكان  اختيار   -
ويف�سل اأن يكون بعيداً عن مواقع الطبخ وجيد 

التهوية.
وعدم  و�سالمتها  التمديدات  من  التاأكد   -
تعر�سها للحرارة والعوامل اجلوية التي تت�سبب 

يف اإتالفها وا�ستبدال التالف منها فوراً.
نظافتها  والتاأكد من  واالأفران  املواقد  - فح�س 

وعدم ان�سداد منافذ الغاز.
عود  اأوال  ي�سعل  الفرن  اأو  املوقد  ت�سغيل  عند   -

الثقاب ومن ثم يفتح املوقد.
- من االأ�سلم تركيب جهاز كا�سف لت�سرب الغاز.

م�سدر  وكذلك  الغاز،  مواقد  مفاتيح  اإغالق   -
وهذه  املكان،  مغادرة  وعند  النوم  عند  الغاز 

النقطة االأخرية �سرورية وهامة للغاية.
اإنذار للحريق يف كل  واأخريا ينبغي وجود جهاز 
مكان يف املنزل وخ�سو�سا يف املطبخ، كما ينبغي 
من  قريب  وا�سح  مكان  يف  حريق  طفاية  و�سع 
من  والتاأكد  ا�ستعمالها  على  والتدريب  املطبخ، 

�سالحيتها ب�سكل منتظم.

تنظيف الرثيات وم�صابيح االإ�صاءة املنزلية 

حوادث الغاز

االإنارة  ت�سبح  النهار  �سم�س  اأ�سعة  غياب  مع 
املنزلية هي و�سيلة االإ�ساءة الوحيدة، وعلى ربة 
البيت اأن حتر�س على اأن تكون م�سابيح االإ�ساءة 
تبدو  وال  وم�سيئة،  براقة  منزلها  يف  والرثيات 
فتظهر  العنكبوت  اأن�سجة  يحيطها  اأو  مرتبة 

االإ�ساءة غري جيدة وغري جذابة.
يف  االإ�ساءة  وم�سابيح  الرثيات  تنظيف  طريقة 

البيت:
*  ا�ستعمال فر�ساة الري�س الناعم للتخل�س من 
الفر�ساة  توافر  عدم  حالة  ويف  العالق،  الغبار 
جورب  اأو  قدمية  قما�س  بقطعة  عملها  ميكن 
على اأن يلف ب�سريط مطاطي حول ع�سا خ�سبية 
العالية  لالأماكن  ت�سل  حتى  ما؛  نوعا  طويلة 

وال�سيقة.
من  العنكبوت  ون�سيج  واالأتربة  الغبار   اإزالة   *
حول امل�سابيح املعلقة اأو الرثيات، اأي من ناحية 
اإزالة  ثم  بها.  املعلقة  ال�سل�سلة  ومن  ال�سقف 
اأن  امل�سابيح،  داخل  من  اأن�سجة  اأي  اأو  االأتربة 
امل�سباح  لداخل  بالفر�ساة  خفيفة  مل�سة  جمرد 

كفيلة  باأن يخل�سها من اأي غبار عالق.
* ف�سل الكهرباء بعد اإزالة الغبار للبدء يف عملية 
الرثية  بلورات  خلع  والأن  والتلميع.  التنظيف 
تركيبها  اعادة  ثم  االأخرى،  تلو  واحدة  وغ�سلها 
مبثابة عملية مرهقة؛ لذا ميكن ا�ستعمال فوطة 

قطنية جافة )فوطة خا�سة بالتنظيف(، واأخرى 
)اأو  بالزجاج  خا�س  منظف  �سائل  عليها  يو�سع 
ح�سب الرغبة ماء، اأو خل اأو �سربتو(. ويتم م�سح 
ذلك،  بعد  وتفيفها  املبللة  بالفوطة  البلورات 
وتتم هذه العملية من االأعلى اإىل االأ�سفل حتى 

ال يتم تلطيخ ما مت تنظيفه.
*  لتجنب اإتالف ال�سلك والو�سالت الكهربائية، 
من  وبدال  امل�سابيح  اأو  الرثيات  لف  ينبغي  ال 
اأو  ال�سلم  با�ستخدام  حولها  التحرك  يتم  ذلك، 

يتم التحرك ح�سب امل�ساحة املتوفرة.
باأن  املايكروفايرب  بالفوطة  اللمبات  تنظيف   *
مو�سعها  من  التاأكد  ويتم  واحدة  كل  مت�سح 
ال�سليم واأنها غري حمرتقة فتحتاج لفك وتغيري 
بالفر�ساة  اللمبات  تنظيف  ميكن  وتركيب. 

العادية بعد اأن مت التاأكد اأنها جميعا �سليمة.
على  املو�سوعة  للم�سابيح  بالن�سبة  اأما   *
الثنيات  ذات  االأر�سية  امل�سابيح  اأو  الطاوالت 
ال�سغرية فيتم تنظيفها با�ستعمال فر�ساة طالء 
قدمية ليتم التخل�س من االأتربة من داخل كل 
الثنايا. وبالن�سبة لقواعد امل�سابيح يتم تنظيفها 
للخامة  املنا�سب  املنظف  ال�سائل  با�ستعمال 
اأو  نحا�سية  كانت  �سواء  �سناعتها  يف  امل�ستخدمة 

خ�سبية اأو فريفورية.
* �سراء فر�ساة خا�سة قابلة للتمدد ال�ستعمالها 
االأف�سل  ومن  زاوية.  اأي  يف  للغبار  الو�سول  يف 
دائما اقتناء قواعد م�سابيح ب�سيطة غري معقدة 

الزخارف حتى ي�سهل تنظيفها.
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�شورة وتعليق:

م�شروع على و�شك الجناز
ن�شب مناهل للماء البارد  يف جميع 
جهات ال�شحن احل�شيني ال�شريف 

بدل من )الرتامز(

�شيق مكان توزيع جملة "االحرار"
مــع كل خمي�ــص موعــد ا�شــدار 
وتوزيعهــا   " "الحــرار  جملــة 

على الزائرين جمانــا يزدحم ق�شم 
الإعالم بالزائرين الكرام بغية احل�شول 

عليها ، هذا الزدحام افرز لنا حالتني: الوىل  
معاناة  كبار ال�شن من عدم متكنهم من �شعود ال�شلم ، 
والثانية عدم متكن الن�شاء من احل�شول على املجلة 

نتيجة ازدحام الرجال .
لأجــل ذلــك يطالــب الخــوة الزائــرون بــان تكون 
هنالــك منافــذ اخــرى توزع منهــا املجلة كــي  يتمكن 

كبار ال�شن والن�شاء من احل�شول عليها .
الحــرار : �شيتم مناق�شــة هذا القرتاح الوجيه من 
قبــل الخوة امل�شوؤولني وان �شاء اهلل �شتكون احللول 

�شليمة و�شريعة . 

1/ وجبة الفطور 
كاأ�س ع�سري ليمون + �سمونة واحدة 
)فقط  �سلق  بي�سات  ثالث   + فقط 

البيا�س( + كوب قهوة.

2/ وجبة الغداء 
ن�سف �سمونة   + ليمون  كاأ�س ع�سري 
لم  قطعة   + اللهانة  من  +�سحن 

م�سوية اأو قطعة من ال�سمك.

3/ وجبة الع�ساء 
ن�سف �سمونة   + ليمون  كاأ�س ع�سري 
دجاج  قطعة   + اللهانة  من  �سحن   +

م�سوية. 

و�شفة غذائية لتخفيف 
الوزن الزائد

26جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

و�حة �الأحر�ر



الوزيـر والكالب

الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 قيمة املعارف
ما  اأن  حقيقة  ي�ستذكر  اأن  املوؤمن  على  اإن 
املعارف  ، من )  اإىل االأجيال الالحقة  و�سل 
ـة يف العقائد واالأحكام ، امل�ستمدة من  ( القهّ
 ) ثمرة   ( هي  اإمنا   ، والعرتة  الوحي  منبع 
تاريخ من املجاهدة باالأنف�س واالأموال ، منذ 
بعثة النبي )�سلى اهلل عليه واله( اإىل ما بعد 
واآالم ل  ماآ�ٍس   فيها من  ، مبا  الغيبة  زمان 
..ومن  منها  ي�سرياً  نزراً  اإال  التاريخ  لنا  يْرِو 
املعلوم ان هذا اال�ستذكار يدعوه ملعرفة قيمة 
النعم التي هو فيها ، و�سرورة عدم التفريط 
ب�سيء منها ..فهذا بدء زمان الغيبة ال�سغرى 
- عند وفاة االإمام الع�سكري )عليه ال�سالم( 
اإذ   ، الغيبة  زمان  اإرها�سات  بداية  ي�سهد   -
اأبي  خملفي  على  جرى  اأنه:    التاريخ  روى 
ال�سن الع�سكري )عليه ال�سالم( كل عظيمة 
من: اعتقال ، وحب�ٍس ، وتهديٍد ، وت�سغرٍي ، 
وا�ستخفاٍف وذل  البحار-ج50�س334 ..ومن 
الغيبة  زمان  بعد  املاآ�سي  هذه  كل  اأن  املعلوم 
)عليه  االأمر  �ساحب  وي�سهدها  �سهدها   ،
ال�سالم( ، ما يوجب على حمبيه ، موا�ساته 
ـباع  يف م�سائبه ، واأف�سل ) املوا�ساة ( هو االإتهّ

ب من الظهور .  والعمل مبا يقرهّ

يحكى اأنه كان هناك ملك  ياأمر بتجويع ع�سرة 
يف  معها  يخطئ  وزير  كل  يحب�س  لكي  كالب، 
راأيا  اأعطى  الوزراء  اأحد  اأن  واتفق  ال�سجن.. 

خاطئا، فاأمر برميه للكالب..
�سنوات  ع�سر  خدمتك  اأنا   : الوزير  له  فقال 

وتعمل بي هكذا!..
فطلب الوزير من امللك اأن ميهله ع�سرة اأيام..

فقال له امللك : لك ذلك..
 : له  فقال  الكالب،  حار�س  اإىل  الوزير  فذهب 

اأريد اأن اخدم الكالب فقط ملدة ع�سرة اأيام.

فقال له الار�س : وماذا �ست�ستفيد؟!..
باالأمر  اأخربك  �سوف   : الوزير  له  فقال 

الحقا!..
فقال له الار�س : لك ذلك!..

واإطعامهم  بالكالب  باالعتناء  الوزير  فقام 
وتغ�سيلهم، وتوفري كل �سيء لها..

الكم  تنفيذ  جاء  اأيام،  ع�سرة  مرور  وبعد 
الكالب..  مع  ال�سجن  يف  به  وزج  بالوزير، 
امللك  فا�ستغرب  والا�سية،  اإليه  ينظر  وامللك 
ما راآه، وهو اأن الكالب جاء ت تتودد له حتت 

قدميه!..
فقال له امللك : ماذا فعلت للكالب؟!..

ع�سرة  الكالب  هذه  خدمت   : الوزير  له  فقال 

واأنت  اخلدمة،  هذه  الكالب  تن�س  فلم  اأيام، 
خدمتك ع�سر �سنوات فن�سيت كل ذلك!..

فطاأطاأ امللك راأ�سه، واأمر بالعفو عنه.

امل�شكني والأعرابي 

قالت  الفال�شفة

ا�شكِر اهلَل عز وجل تكْن �شعيدا

�ســـاأل م�سكـــني اأعرابيـــا اأن يعطيه حاجـــة، فقال : لي�س عندي مـــا اأعطيه للغري، فالذي عنـــدي اأنا اأحق 
النا�س به.

فقال ال�سائل : اأين الذين يوؤثرون على اأنف�سهم؟!..
فقال االأعرابي : ذهبوا مع الذين ال ي�ساألون النا�س اإلافا!.

التفاو�س:فن تق�سيم الكعكة بطريقة ين�سرف بعدها كل من ال�سور معتقدا اأنه ح�سل على اجلزء 
االأكرب.

القنبلة الذرية:اخرتاع لتدمري كل اخرتاع.
اللباقة:هي القدرة على و�سف االآخرين كما يرون هم اأنف�سهم.

الك�سل:اأن تعتاد الراحة قبل اأن يحل بك التعب .

هنـــاك اأن�ســـودة قدميـــة تقـــول : اأح�س الربكات التي اأعطاهـــا اهلل لك، واكتبها واحـــدة واحدة، و�ستجد 

نف�سك اأكرث �سعادة ما قبل..

اإننا نن�سى اأن ن�سكر اهلل، الأننا ال نتاأمل يف الربكات، وال نح�سب ما لدينا، والأننا نرى املتاعب فنتذمر، 

وال نرى الربكات.

قـــال اأحدهـــم : اإننـــا ن�سكـــو الأن اهلل جعل حتت الورود اأ�ســـواكا.. وكان االأجدر بنـــا اأن ن�سكره، الأنه جعل 

فوق ال�سوك وردا!.
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