
قال زيد بن أرقم، قال احلسني بن علي )عليه السالم(: ما من شيعتنا 
إاّل صديق شهيد. قلت: أنى يكون ذلك وهم ميوتون على فرشهم؟ فقال: 

يُقوَن  دِّ أما تتلو كتاب الل: َوالهَِّذيَن آَمُنوا ِباللهَِّ َوُرُسِلِه ُأْوَلِئَك ُهُم الصِّ
َهَداء ِعنَد َربِِّهْم. ثم قال )عليه السالم(: لو مل تكن الشهادة إاّل ملن  َوالشُّ

قتل بالسيف، ألقل الل الشهداء.  )مشكاة األنوار 92(.  
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العدد..

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة..
توقع عقدا لبناء حمطة حتويل 
للطاقة الكهربائية  لتغذية 
العتبتني املقدستني

اإلصالُح الفكريُّ 
والعقائدي عند 

اإلمام الباقر )عليه السالم(

منظمُة الصحة حتذر من 
األساليب التجارية القذرة 
اليت تتبعها شركات التبغ 



* يف عيون األخبار بإسناده إىل احلارث بن الدهلاث موىل الرضا )عليه السالم( قال: مسعت ابا احلسن )عليه السالم( يقول: اليكون املؤمن 
مؤمنا حتى يكون فيه ثلث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه إىل قوله: واما السنة من وليه فالصرب على البأساء والضراء، 

فان الل يقول: والصابرين يف الباساء والضراء
* يف كتاب االحتجاج للطربسى )ره( بإسناده إىل على بن احلسني )عليه السالم( يف تفسريه قوله تعاىل: )ولكم يف القصاص حيوة( اآلية ولكم 
يا امة حممد يف القصاص حيوة الن من هم بالقتل يعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حيوة للذي كان هم بقتله، وحيوة هلذا 
اجلاني الذي اراد ان يقتل، وحيوة لغريهما من الناس، اذ علموا ان القصاص واجب الجيسرون على القتل خمافة القصاص يا أوىل االلباب 

أوىل العقول لعلكم تتقون.
* يف كتاب االحتجاج للطربسى )ره( عن الزهراء عليها السالم حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال: )اولوا االرحام 
بعضهم اوىل ببعض يف كتاب الل( وقال: )يوصيكم الل يف اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني( وقال )ان ترك خريا الوصية للوالدين واالقربني 

باملعروف حقا على املتقني( وزعمتم ان ال حظ ىل والارث من أبى والرحم بيننا ا فخصكم الل بآية اخرج منها أبى صلى الل عليه وآله ؟

لنختِم �لقر�آَن �سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

إني تارك فيكم 
خليفتني كتاب 
الله ، حبل ممدود 
ما بني السماء 

واالرض  وعترتي 
اهل بيتي ، وإنهما 
لن يفترقا حتى 
يردا علي احلوض

قال رسول الل )صلى الل عليه وآله(:



رئي�س التحرير

احلق بنيِّ والباطل بنيِّ واخليار للسالك فاي الطريقني يرغب ؟ وال عجب عندما نرى ان طريق احلق يسلكه القليل وصدق موالنا امري 
املؤمنني عليه السالم عندما قال ال تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيه ،وهذا يعين علمه بكثرة سالكي طريق الباطل وهلذا جند ان طريق 
الباطل يعج بسالكيه والباطل هو صورة لعدة مصاديق منها الكذب والقتل والفساد االداري واملالي والغش وعدم االلتزام باحكام الدين 
احلنيف وغريها من مفاسد الدنيا ، فال غرابة وال عجب ان عج طريق الباطل مبريديه ، وسالم الل عليك ياموالي احلسني عليه السالم 
عندما قال ان من هوان الدنيا ان يقدم رأس حييى عليه السالم لزانية ، ونقول ان من هوان الدنيا ان احلق يستصرخ املأل وال من جميب وقد 
مرت عدة روايات تذكر استصراخ احلق من االمام علي عليه السالم بعد وفاة رسول الل صلى الل عليه واله وسلم والجميب واستصراخ 
احلسن عليه السالم قبل صفني الثانية وال جميب واستصراخ احلسني عليه السالم يوم الطف اال من ناصر ينصرنا والجميب ، هوان الدنيا 
ان الباطل ال يستصرخ احدا بل هم يأتونه مسرعني مناصرين لينضوا حتت خيمته واليت باتت ولالسف واسعة جدا يف عصرنا هذا ولسان 
حاهلا بانها تطلب من احلق الرحيل ، ولكن ننظر وتنظرون سيأتي اليوم الذي عندما يستصرخ احلق اهله سيأتي ممن طال انتظاره لينقذ 

االمة من الباطل ويغلق كل طريق او زقاق يسلكه الباطل .

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171
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في هذا العدد..

ضوابُط احلكِم والســـــيادِة وفَق 
الرؤيِة اإلسالميِة 

قبسات اميانية..
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24
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حيواناٌت برية قاتلة جتتاح 
قرى وأرياف كربالء وختلف 
خسائر مادية

حتقيقات..

التكامُل واالنسجاُم
             يف احلياة الزوجية

أسرة ومجتمع ..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗالتستكثروا طريق الباطل لكثرة سالكيه

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي
حممد البخاتي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
رقم  االإيداع يف دار الكتب �سامي كاظم عبد الرحمن 

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف     املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 29 / ذو القعدة  /1432هـ املوافق 2011/10/28م

اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أبدى 
الصايف يف  السيد امحد  املقدسة مساحة  يف كربالء 
اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت يف العتبة 
احلسينية املقدسة يف 29 ذي القعدة 1432هـ املوافق 
من  كثريا  إن  من  استغرابه  أبدى  28-10-2011م 
كبرية  فعل  بردة  ُتصاحب  فإنها  اليت حتدث  اجلرائم 
يف وقت احلدث، ثم سرعان ما ختتفي! وتساءل عن 
اجلرائم الكبرية اليت حدثت واستهدفت أناسا أبرياء 
أين  ولكن  احلقائق،  عن  للتقصي  جلان  فيها  وُشكلت 

وصلت نتائج هذه التحقيقات؟؟
وتابع مساحته كان آخر هذه اجلرائم جرمية النخيب 
ولكن جرمية   .. اليت حدثت  األخرى  اجلرائم  وبعض 
النخيب فيها تداعيات وغطاها اإلعالم بصورة كبرية 
قلنا  وقتها  ويف   .. ننتظر  وبقينا  هناك جلان  وأرسلت 
كثريا ما تكون اللجان تكتب وتصل إىل بعض احلقائق 
الشديد  لألسف  العليا  اجلهات  إىل  تذهب  وعندما 
ختتفي وال نعلم بها شيئًا وحتدث أشياء أخرى وتبدأ 

األمور بعد ذلك تنحو منحى النسيان.
وأكد إن هذه مسألة غري مقبولة وهكذا مسائل أخرى 
جيب أن ال ُتنسى حيث إن أهل الضحايا ينتظرون بفارغ 
الصرب القبض على اجلناة ومساءلتهم وإنزال القصاص 
الذي تراه احملكمة بهم بشكل عادل، أما أن تبقى هذه 
أهل  ودعا  بصحيح،  ليس  هذا  أعتقد  مسّوفة  األمور 

والرمسية  القانونية  الطرق  يستعملوا  أن  الضحايا 
للضغط على اجلهات ومعرفة نتائج التحقيقات.

وعن مسألة امليزانية لعام 2012م أشار مساحة السيد 
الصايف إن العراق من البلدان الغنية والبلد الغين البد 
نرى  عندما  خريًا  نستبشر  وحنن  أولوياته  يرتب  أن 
األرقام  إن  مبعنى  املالي  االنتعاش  من  حالة  يف  البلد 
اليت ُتذكر يف امليزانية القادمة هي أرقام كبرية جدًا 
ذكر  إنه  بيد  البلد،  متطلبات  بعض  مع  تتناسب  وقد 
إن هناك مشاكل يف البنى التحتية ويف بعض املفاصل 

األخرى .. 
ونّبه إىل إن امليزانية يف كل سنة تكون كما عرب عنها 
البعض ميزانية انفجارية ومعنى ذلك إنها ستلّب كثريا 
من االحتياجات بسبب موارد العراق الكبرية وان كان 

اغلبها من النفط، وقال إن هذه امليزانية وهذه األرقام 
الضوابط  هي  ما  ولكن  كبرية،  مبالغ  تعترب  الكبرية 
التنفيذية اليت توضع يف إبقاء هذا املال أو إنفاقه يف 

موارده الصحيحة؟.
واستمر يف حديثه إنه عندما تكون امليزانية بهذا احلجم 
البد أن تكون هناك ضوابط واقعية حبيث جتعل هذا 
يرجع  وال  لصرفه،  املقررة  اجلهات  إىل  يذهب  املال 
هذا املال ثانية لعدم قدرة وكفاءة بعض اجلهات على 
تنفيذ أو استثمار هذه امليزانية يف مواردها الطبيعية، 
وحذر إنه ومع كثرة امليزانية فإنها تفتح اجملال للتالعب 
يكون  كلما  كبرية  امليزانية  تكون  وكلما  العام،  باملال 
جمال التالعب باملال أوسع، وتساءل ما هي الضوابط 
اليت متنع هذا التالعب؟ وما هي األولويات اليت جتعل 
من هذه امليزانية حتافظ على البلد مستقرا اقتصاديًا 

وسياسيًا وأمنياً ؟.
بأننا  مساحته  بنّي  األسئلة  تلك  عن  رده  معرض  يف 
من  كثري  إىل  تفتقر  أمنية  منظومة  من  اآلن  نشكو 
عوامل التنشيط وكثري من عوامل االستعانة باخلربات 
اجلانب  هذا  تغطي  امليزانية  هذه  هل  ولكن  احلديثة، 
نفس  تبقى  ال  حتى  املال  هذا  برصد  فكّرنا  وهل 
مشكلة  مساحته  واستعرض  سنة؟  كل  يف  التربيرات 
االقتصاد والزراعة ومشكلة األمن الغذائي قائال: هل 
تعاملنا مع هذه املشاكل بأولوية حقيقية حبيث إن هذه 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

يطالب بالكشف عن نتائج حتقيق اللجان املشكلة عقيب اجلرائم 
الكبرية وحيذر من تالشيها 

إن ميزانية هذا العام 
تعتبر كبيرة، ولكن ما 
هي الضوابط التنفيذية 
التي توضع في إبقاء هذا 
املال أو إنفاقه في موارده 
الصحيحة؟

السيد أمحد الصايف

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4

نداء اجلمعة



امليزانية ستضع البلد من هذه اجلوانب مبوضع اجيابي؟ 
هذا املال هل سيساعد على استقرار البلد سياسيًا وال 
نكون بني فرتة وأخرى يف مهب الرياح؟ أم إن املسائل 

تؤخذ بكيفيات غري حمسوبة وتعود املعاناة مرة ثانية 
من فساد إداري وتلكؤ يف املشاريع وغري ذلك.

ضخمة  ميزانية  مع  نتعامل  عندما  مساحته  وأوضح 
وعلى  الناس  على  واضحا  أثرها  نشاهد  أن  البد 
أو  بشكل  األولويات  ُترتب  أن  البد  إنه  وطالب  البلد، 
بآخر للموازنة بني ضخامة امليزانية وتلبية احتياجات 

املواطن الضرورية.
ويف سياق آخر وجه ممثل املرجعية الدينية العليا عتابه 
إىل الدولة من جهة والكفاءات من جهة أخرى بقوله: 
بني فرتة وأخرى نلتقي ببعض اإلخوة العراقيني الذين 
البلد  خدمة  إىل  شوق  يف  وهم  اخلارج  يف  يسكنون 
لكن توجد مشكلة .. الدولة عليها أن ال تفرط بأبنائها 
وعليها أن تستعني باخلربات يف سبيل النهوض بالبلد 
وال شك إن هناك الكثري من أبناء البلد خارج العراق 
تركوا العراق لسبب أو آلخر، وبالنتيجة جتمع عندنا 
تراكم كّمي كبري وهذا معه أيضا تراكم نوعي، فاملشكلة 
ال الكفاءات بدأت تعود خلدمة البلد وال الدولة وفّرت 

الظروف املناسبة الستقدام هؤالء.
البلد  يف  تكون  عندما  الكفاءات  إن  مساحته  وتابع 
بعض  ولكن  والتعب،  الوقت  من  كثريا  لنا  ستوفر 
على  تعّود  ألنه  للبلد  يأتي  أن  يستطيع  ال  الكفاءات 
يأتي!!  أن  مستعد  غري  وهو  هناك  رفاهية  حياة 
اجلو  توّفر  ال  الكفاءات  مع  تتعامل  عندما  والدولة 
هذه  تأتي  وعندما  الكفاءات،  هذه  الستقدام  املناسب 

الكفاءة وحياول ملدة أيام أن يلتقي باملسؤول الفالني، 
سيواجه باحلجاب واألبواب موصدة أمامه، ويف بعض 
أن  من  وخيشى  الكفاءة  من  خياف  املسؤول  احلاالت 
هذه الكفاءة قد حتتل موقعه يف املستقبل وحياول أن 
الكفاءة  هذه  يزّهد  أن  سبيل  يف  واهية  أعذارا  يوجد 
يف البلد وبالنتيجة يرجع صاحب الكفاءة ويقول أبقى 
هناك أفضل! حيث إن هناك جهات يف الداخل مسؤولة 
عن خلق جو لنفرة الكفاءات العراقية من العودة إىل 
العراق وبعض األسباب أسباب حزبية يتعامل الشخص 
مع الكفاءة تعامال حزبيا، يف احلال عندنا كفاءات يف 
مجيع اجملاالت وخصوصا ً جمال الطب وما أحوجنا 

إىل جمال الطب.
وطالب املسؤول بأن ينهض بالبلد من خالل التعامل معه 
مبقتضى الكفاءة واملهنية فاملسألة احلزبية أمر آخر، 
بصحرائه  والعراق  العراق،  تتحمل  أن  فالكفاءة جيب 
اجلميع  عراق  هو  املتغرية  وظروفه  وجباله  وسهوله 
وهذا البلد البد أن يكون حرصنا عليه أكثر .. وتوجه 
بكالمه إىل الكفاءة إنه ليس من الصحيح عندما يوصد 
بوجهك باب ترجع بعد ذلك؟! .. البد أن تتحمل فهذا 
البلد حيتاج إىل ُبناة وانتم لكم القدرة على أن تبنوا، 
الرتاث  وهذا  ماذا نصنع؟  ولكن  تعب  نعم حتتاج إىل 

الضخم حنتاج إىل أن نبنيه سوية.
وجيعلوا  مجاعي  بشكل  يأتوا  أن  إىل  الكفاءات  ودعا 
مسؤولي الدولة أمام األمر الواقع وان ال يأتوا فرادى 
من هنا واحد ومن هناك واحد، حيث إنه قد يصطدم 
مع موظف استعالمات ويكون له ردة فعل سلبية، وعلى 
ويتعاون  معهم  وجيلس  بالكفاءات  يلتقي  أن  املسؤول 
النهوض  سبيل  قدراتهم يف  ويرى  منهم  ويسمع  معهم 

بالبلد. 
يف  األعضاء  وخصوصا  املسؤولني  اإلخوة  وطالب 
يروا  وان  املسألة،  يلتفتوا إىل هذه  أن  النواب  جملس 
تعمر  لكي  الكفاءات  يستقدموا  وان  املعوقات،  ما هي 

البلد، وهذه مسؤوليتنا مجيعا.
ويف اخلتام قال مساحته إن اجلزء األكرب من مشكلة 
إذ  املعنية،  هي  إنها  باعتبار  الدولة  تتحمله  الكفاءات 
النواب،  الدولة والتشريع عند جملس  بيد  أن األموال 
وعلينا مجيعا أن نراقب ملاذا جاءت الكفاءة وانهزمت، 
يوفقنا  أن  الل  ونسأل  البلد  بهذا  ننهض  أن  نريد 

خلدمته.

نحن نشكو اآلن من 
منظومة أمنية تفتقر 
إلى كثير من عوامل 
التنشيط وكثير من عوامل 
االستعانة باخلبرات احلديثة

أهم ما جاء يف 
اخلطبة

املشكلة عندنا ال الكفاءات بدأت تعود 

خلدمة البلد وال الدولة وفّرت الظروف 

املناسبة الستقدام هؤالء

مسؤولة  الداخل  يف  جهات  هناك  إن 

عن خلق جو لنفرة الكفاءات العراقية 

من العودة إىل العراق وبعض األسباب 

مع  الشخص  يتعامل  حزبية  أسباب 

الكفاءة تعامال حزبيا.

عند  والتشريع  الدولة  بيد  األموال 

جملس النواب، وعلينا مجيعا أن نراقب 

ملاذا جاءت الكفاءة وانهزمت!
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يقول االمام السجاد )عليه السالم( يف رسالة احلقوق عن حق الرعية:)وأما حق رعيتك 
بالسلطان؛ فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك، فيجب أن تعدل فيهم، وتكون 
هلم كالوالد الرحيم، وتغفر هلم جهلهم، وال تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر الل عز وجل على 

ما أتاك من القوة عليهم (.
من الضرورات الالزمة للمجتمع اإلنساني أن يكون هناك راعٍ  له، أي صاحب سلطان 
لتنظيم شؤون احلياة، وحفظ أمنه، لئال يأكل القوي حق الضعيف، ويعتدي عليه، بتوفري 
والنفع  املصاحل  بينهم، وجيلب هلم  العدل  وينشر  اجلميع،  على  بتطبيقها  يقوم  أنظمة 

واخلري ويدفع عنهم الشر والضرر...اخل.
 ومن دون ذلك تسود الفوضى، ويتقاتل الناس فيما بينهم، ويعتدي القوي على الضعيف، 
ومن ثم ال تستقيم األمور وال تنتظم، وينعدم األمن والطمأنينة، وبالتالي يتوقف تطور 

احلياة. 
واحلاكم  والرعية،  الراعي  بني  العالقة  تنظيم  من  فالبد  الغرض؛  هذا  وألجل حتقيق 
احلقوق  بيان  يتمثل يف  للعالقة،  التنظيم  وهذا  املختلفة،  إدارة شؤونهم  يتوىل  من  مع 
من  الغاية  وحتقيق  وأمنه  اجملتمع  شؤون  انتظام  ويتوقف   .. الطرفني  لكال  والواجبات 
احلياة االجتماعية، مبدى التزام الطرفني باحلقوق والواجبات لكل منهما..وهذه العالقة 
أشبه بتوكيل من اجملموع للفرد الذي يصري حاكمًا عليهم، أو إن الناس انتخبوه انتخابًا 
شعبيًا حرًا، ليكون راعيًا ملصاحلهم.. ساعيًا للحياة احلرة الكرمية هلم.. موفرًا لألمن 
والطمأنينة هلم وغري ذلك من مقّومات احلياة املطلوبة للفرد واجملتمع، وليس احلاكم – 
عدا املعصوم- شخصًا مقدسًا حاكمًا بأمره، كما إنه ليس وارثًا مللك، بل هو طرف يف 

عقد باسم اجلموع ليدير بالوكالة مصاحل الناس.
لقد نّظم االمام )عليه السالم( العالقة بني الراعي والرعية - بصورة عامة أي مسؤول 
مع املواطن املسؤول عنه – بعنوان احلقوق أي إن انتظام هذه العالقة وحتقيق الغرض 
منها، إمنا يكون مبجموعة التزامات يقوم بها يؤديها كل واحد لآلخر.. وهي يف حقيقتها 
التزامات متبادلة ومتكافئة، وعلى ضوء الوفاء بااللتزامات بني الطرفني، يستقر النظام 

للمجتمع، ويسوده األمن والتعاون والتطّور واالزدهار.
فعلى الراعي أوالً  أن يكون بني رعاياه عادالً - والعدالة تعين وضع الشيء يف موضعه 

العدل أساس امللك
حسن اهلامشي

الدولة العادلة مبا فيها احلاكم العادل حينما يتعاطى مع اإلنسان يف وطنه 
تعاطي األب الرؤوف مع أوالده واألم احلنون مع أطفاهلا واألستاذ امللتزم 
تعامله األمثل مع رعيته  النموذجي مع مراجعيه، فإن  واملوظف  مع طالبه 
يكون مبثابة تقوية ومتتني أسس السلطة يف البالد، حيث إن الرتابط األمثل 
الشعب،  العادل وبني  متبادلة بني احلاكم  ثقة  وثيقا طاملا هنالك  يزال  ما 
وعدالة احلكم تتمخض بالتعاطي اإلجيابي مع تطلعات اجلماهري وتوفري 
األمن واخلدمات والرفاهية هلم بغض النظر عن انتمائهم القومي واإلثين 
واملذهب واجلغرايف وغريها من االعتبارات اليت تذوب وتتالشى يف بوتقة 

االنتماء للوطن. 
لإلنسان  خادمة  الدولة  وإن  اإلنسان،  أهمية  إىل  ترجع  الدولة  أهمية 
وحمققة ألغراضه وأهدافه، فمن ذلك ما ورد عن أمري املؤمنني إىل بعض 
عماله كما يف نهج البالغة: »فإنك ممن استظهر به على إقامة الدين، وأقمع 
به خنوة األثيم، وأسد به هلاة الثغر املخوف، فاستعن بالل على ما أهمك، 
واخلط الشدة بضغث من اللني، وأرفق ما كان الرفق، واعتزم بالشدة حني 
ال تغين عنك إال الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط هلم وجهك، وألن 
هلم جانبك، وآس بينهم يف اللحظة والنظرة واإلشارة والتحية حتى ال يطمع 

العظماء يف حيفك، وال ييأس الضعفاء من عدلك، والسالم«.
تشمل  فإنها  اإلمام  أحاديث  وردت يف  ما  كثريا  اليت  الرعية  إن  ونالحظ 
فإن  واملبدأ،  الدين  أو  العنصر  أو  القومية  النظر عن  الناس عموما بغض 
املسؤولية يف منطق الشريعة ال ختص اإلسالم واإلميان فقط ، وال املسلمني 
واملؤمنني فحسب، وال الرجال والنساء فقط، وال البشر فقط، وإمنا جعلت 
األمة هي الركن، لذا فاملسؤولية تعم ما خلق الل تعاىل مما ميكن للبشر 
االستفادة منه يف خري أو شر، يف حق أو باطل، يف هداية أو ضاللة وما 
والناس مسؤولون عنها  والبحر  والبالد والرب  إليها، حتى األرض والرتاب 
بشتى أنواع املسؤولية، سكناها زراعتها تركها إسرافها وحنو ذلك، وحتى 
البهائم واحليوانات فاإلنسان مسؤول أمام الل عنها يف ظلمها والرمحة بها 
واالستفادة منها يف خري أو شر، يف تبذيرها وإسرافها وغري ذلك، يقول 
أمري املؤمنني يف هذا املضمار: »اتقوا الل يف عباده وبالده، فإنكم مسؤولون 
حتى عن البقاع والبهائم«، هلذا من تعامل مع خلق الل مطلقا باحلسنى فهو 

عادل والعكس بالعكس.
ومن هنا نقول بأن القيم اإلنسانية واألخالقية اليت قامت عليها فكرة الدولة 
القديم  العصر  يف  البشر  طموح  إليها  يتجه  اليت  القيم  هي  اإلسالم  يف 
الدولي  النظام  مستوى  وعلى  النموذجية،  الدولة  مستوى  على  واحلديث 
املرجتى، وهي قيم العدالة واحلرية الواعية وكرامة اإلنسان وتيسري سبل 

التكامل الروحي واملادي لبين البشر. 

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 6

قبسات إميانية



�سوابُط احلكِم وال�ســــــــــــــــــــــــــــــــــيادِة وفَق الروؤيِة الإ�سالميِة 
مستقاٌة من اخُلطبة األوىل لسماحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2011/10/21 

- يف تشريعاته وقوانينه وقراراته وحكمه وال يؤثر عليه هوى نفس أو شهوة أو انتماء 
لقومية أو عنصر أو مذهب أو دين، كما ال يعطي امتيازات على حساب الغري بسبب 
قربى أو مصاحل شخصية، سواء أكانت هذه االمتيازات لنفسه أو لعائلته وأقربائه أو 

بين قوميته أو دينه..بل التفضيل عند الل تعاىل ومن الل تعاىل.
ومن صفات الراعي أن يكون رحيم القلب، رقيق الطبع إال يف احلق، فال رأفة وال 
رمحة.. وان يتصرف باألناة والتبّصر دون اإلسراع يف اختاذ القرارات حبيث يندم فيما 
بعد على ما اختذه من قرار يف أجواء انفعالية متشنجة، والصرب على هفوات رعيته 
إال ما كان مضرًا باملصاحل العامة..قال رسول الل )صلى الل عليه واله وسلم(:)ما من 
عمل أحب إىل الل تعاىل واىل رسوله من اإلميان بالل والرفق بعباده، وما من عمل 
أبغض إىل الل تعاىل من اإلشراك بالل تعاىل والضغط على عباده(، ففي وصية 
االمام موسى بن جعفر)عليه السالم( هلشام بن احلكم:)عليك بالرفق فان الرفق مين 

واخلرق شؤم ، إن الرفق والرب وحسن اخللق يعمر الديار ويزيد يف الرزق (.
من ضرورات العالقة بني الرعية والراعي املشاركة الوجدانية بني الراعي والرعية، 
الرعية  آالم  على  ليتعرف  وأذنيه،  وعينيه  قلبه  يفتح  أن  الراعي،  جانب  من  وتعين 
واحتياجاتهم وطموحاتهم وخماوفهم وتطلعاتهم، فيعمل خلريهم وقضاء حوائجهم، 
ويشعرهم برعايته هلم، والعطف عليهم، وحينئذ ستحب الرعية راعيهم ويؤازرونه يف 

السّراء والضراء، ويكونون سندًا له يف املصاعب والشدائد.
 وأما إذا أغلق احلاكم بابه وقلبه ومسعه عنهم، ومل يعمل لتحقيق مصاحلهم بل عمله 
لتحقيق مصاحل أضيق من ذلك؛ فحينئذ سيفقد حبهم وقلوبهم ويشعرون بأنه شيء 
احليوان  دماء  على  تعيش  اليت  الطفيلية  كاحلشرة  عليهم  ومفروض  عنهم،  غريب 
الذي تلتصق به.. وقد وضع االمام علي )عليه السالم( أسس هذا اللون من احلكم 

العادل والرحيم ومارسه ودعا إليه من خالل عهده ملالك األشرت .
على  سلطانه  النعم  هذه  وأكرب  تعاىل  الل  ألنعم  شاكرًا  الراعي،  يكون  أن  وأخريًا 
الرعية، فهي من أكرب النعم وأجّلها .. فعليه أن يقابلها بالشكر لل تعاىل واإلخالص 
يف سلطته لل تعاىل ولرعيته، برعاية حقوقهم وأداء ما افرتضه الل تعاىل عليه 

من حق الرعية.

احد االوجه اليت تستخدم بها بعض االيات القرآنية هي وجه الدعاء 
 ، نسينا  او  اخطأنا  ان  التؤاخذنا  ربنا  مثال  الدعاء  بنية  قراءتها  اي 
وعملية انتقاء اآلية اليت تكون من صلب املوضوع الذي يستحق الدعاء 
جيب ان تكون عملية انتقائية دقيقة حبيث انها تفي باجزاء املوضوع 
املطلوب للدعاء ، ومن هنا يكون استخدام آية ما لغرض الدعاء من 
قبل املعصوم تنم عن ابعاد فكرية قد تتجاوز الدعاء وتفتح جماال للفكر 
يف منحى اخر ، فاالمام احلسني عليه السالم عندما خرج من املدينة 

متجها اىل مكة 
 ، ومّلا نظر إىل جباهلا من بعيد جعل يتلو هذه اآلية : ) وملّا توّجه تلقاء 

مدين قال عسى رّبي أن يهديين سواء السبيل ( ،القصص 22
اليها القرآن الكريم  هذه اآلية لو صنفت ضمن املباحث اليت تطرق 
السالم  عليه  بالنب موسى  التارخيي اخلاص  املبحث  لصنفت ضمن 
وما رافق حياته من مفارقات ولكن عندما استخدمها االمام احلسني 
تطرق  فكرية  ابعادا  ان هلا  يعين  فهذا  املوضع  السالم يف هذا  عليه 
اليها االمام عليه السالم ختص نهضته ضد الباطل ، وقد ذكرت كتب 
ملا  »و   : وذلك  اآلية  معنى  القرآن  تفسري  يف  البيان  ومنها  التفاسري 
صرف وجهه ـ النب موسى عليه السالم ـ بعد اخلروج من مصر حذاء 
مدين قال: أرجو من ربي أن يهديين وسط الطريق فال أضل بالعدول 

عنه و اخلروج منه إىل غريه.
وتفسري اخر لآلية يف تفسري اخر ذكر معنى »و ملا توجه تلقاء مدين« 
التوجه صرف الوجه إىل جهة من اجلهات و قوله هذا املعنى يتوجه 
إىل كذا أي هو كالطالب له يصرف وجهه إليه قال الزجاج معناه و ملا 
سلك يف الطريق الذي يلقى مدين فيها و هي على مسرية مثانية أيام 
من مصر حنو ما بني البصرة إىل الكوفة و مل يكن له علم بالطريق 
و لذلك »قال عسى ربي أن يهديين سواء السبيل« أي يرشدني قصد 
السبيل إىل مدين و قيل سواء السبيل وسطه املؤدي إىل النجاة ألن 
األخذ ميينا و مشاال ال يباعد عن طريق الصواب و قيل أنه مل يقصد 
موضعا بعينه و لكنه أخذ يف طريق مدين و قال عكرمة عرضت ملوسى 
أيتها يسلك و لذلك قال عند استواء الطرق له  أربعة طرق فلم يدر 
»عسى ربي أن يهديين سواء السبيل« فلما دعا ربه استجاب له و دله 

على الطريق املستقيم إىل مدين
هي  مكة  تكن  مل  السالم  عليه  احلسني  االمام  توجه  ان  يعين  وهذا 
اآلية  ذكر  وهلذا  االمر  اليه  ما سيؤول  ينتظر  ولكنه  املطلوبة  الوجهة 
كدعاء لتكن االرادة االهلية هي املتحكمة مبا سيكون عليه اجتاه سريه 

وهذا يؤكد ان سريه باجتاه كربالء كان بامر اهلي استجابة لدعائه. 

دراسٌة يف اآليات القرآنية اليت قرآها االمام 

احلسني عليه السالم
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الوقف الق�سم احلادي ع�سر

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين السيستاني »دام ظله«
W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

استفتاءات متنوعة

السؤال: إذا اشرتط الواقف يف أصل الوقفية بأن ال جيوز إقامة صالة 
فهل جيوز  احلسينية  على  املتولي  مبوافقة  إاّل  احلسينية  اجلماعة يف 

إقامة صالة اجلماعة بدون موافقة املتولي على احلسينية ؟
اجلواب: ال جتوز خمالفة الواقف فيما اشرتطه يف أصل الوقف.

السؤال: ورثنا عن جّدنا األعلى بيتًا يف حملة العمارة بالنجف األشرف، 
ِقَدُمه الزمين 185 عامًا وهو آيٌل إىل االنهيار وعدد الورثة أصبح 60 
القدرة على ترميمه  وبالنظر لوجود منازعات كثرية عليه وعدم  وريثًا 
وإعادة إصالحه، هل جيوز لنا بيع البيت وتقسيمه على الورثة علمًا انه 

موقوف وقفًا ذريًا من قبل جدنا حال حياته ؟
اجلواب: جمّرد وقوع املنازعة ال يصح بيعها وأما عدم االنتفاع بها على 
حاهلا فيمكن تداركه بإجارتها ملّدة معّينة يف مقابل اعمارها وبعد انتهاء 
مّدة اإلجارة ترجع للجهة املوقوف عليها ومع عدم اإلمكان يباع بعضها 
لصرف مثنه يف تعمري البعض اآلخر ومع عدم إمكان ذلك أيضًا تباع 
وُتستبدل بدار أخرى توقف على نفس نهج الوقف األول على االحوط .
السؤال: هل تنطبق األحكام على احلسينية كما تنطبق على املساجد ؟

اجلواب: كاّل ، بل خيتص املسجد بأحكام مثل عدم جواز املكث فيه على 
اجُلنب واحلائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف األجر على 
الصالة فيه وغري ذلك مما ال يعّم احلسينية، نعم يشرتكان يف جريان 

أحكام الوقف عليهما كما هو مفّصل يف الرسالة الفتوائية .
فهل  تالفة  وغري  تالفة  مواد  فيها  وكثري  لدينا حسينية  يوجد  السؤال: 

جيوز بيعها وصرفها يف أمور حديثة ختدم احلسينية ؟
عدم  فرض  بعد  إاّل  ذكر  فيما  مثنها  وصرف  بيعها  ال جيوز  اجلواب: 
ال يف هذه احلسينية وال يف  باقية على حاهلا –  إمكان االنتفاع بها – 
حسينية أخرى مماثلة هلا وال يف املصاحل العامة وكانت حبيث لو بقيت 
على حاهلا لضاعت وتلفت فعندئذ جيوز بيعها وصرف مثنها يف تلك 
احلسينية إن كانت حباجة إليه وإاّل ففي حسينية أخرى مماثلة هلا إن 
وجدت وإاّل ففي املصاحل العامة، ولزيادة التفصيل راجع اجلزء الثاني 

من املنهاج املسألة )1568( .

أبو احلسن حممد بن عبد احلميد بن حممد املوسوي األصفهاني، أحد 
علماء اإلمامية، ولد يف قرية »مديس« يف أصفهان 1284هـ.

تلقى دروسه األوىل يف مسقط رأسه، ثم رحل عنها وهو يف أوائل العقد 
أمثال  علمائها  أبرز  يد  على  فدرس  أصفهان،  إىل  عمره  من  الثاني 
الشيخ حممد الكاشاني، حتى أمت مرحلة السطوح، وبدأ حبضور البحث 

اخلارج.
هاجر بعدها إىل النجف األشرف سنة 1308هـ، فحضر درس املريزا 
حبيب الل الرشيت يف الفقه، وبقي مواظبًا على درسه حتى وفاة املريزا، 
حتى  واألصول  الفقه  دروسه يف  اخلراساني، فحضر  األخوند  الزم  ثم 

وفاته سنة 1329هـ.
األنظار  وأخذت  فاشتهر،  اآلخوند،  أستاذه  وفاة  بعد  بالتدريس  استقل 
تتجه إليه كمجتهد كبري ومرشح بارز للمرجعية الدينية، وقام بتأسيس 
الدينية يف بغداد والنجف والبصرة وكربالء، وكان  العديد من املدارس 
يرعى ويساند مدارس ومؤسسات، مجعية »منتدى النشر« اليت تأسست 

سنة 1353هـ/1935م.
احنصرت املرجعية الدينية فيه بعد وفاة املريزا النائيين الذي شاطره 
همومها، فشيد جهازًا مرجعيًا واسعًا استوعب أربعة آالف وكيل موزعني 
على مناطق العراق املختلفة، وقد اهتم بالتبليغ اإلسالمي اهتمامًا كبريًا 
فأرسل العلماء إىل خمتلف األقطار اإلسالمية والقيام على نفقتهم كاملة، 
وذلك بعد أن أوصاهم أن ال يقبلوا من أحد شيئًا، وبلغ من عظيم اهتمامه 
بذلك أنه كتب للرتكمان الشيعة يف العراق رسالة عملية بلغتهم وأرسل 

إليهم املرشدين واملبلغني.
ويف سياق حركته االجتماعية وواجبه جتاه الناس قام السيد األصفهاني 
حبركة تواصل مباشرة مع الناس، فتفقدهم يف بيوتهم واعتنى بهم من 
خمتلف  يف  املرضى  معاينة  إىل  األطباء  يوفد  فكان  الصحية  الناحية 
املناطق اليت يتواجد فيها أطباء حاذقون، وميكن تلخيص ما اتصف به 

من سجايا أخالقية عظيمة مبا يلي:
أحد  يد  ابنه مقتواًل شهيدًا على  رأى  أّنه  ُينقل عنه   : 1ـ صربه وحتّمله 
األشرار ، فلم يتكّلم بشيء سوى أّنه قال : ) ال إله إاّل الل ( ثالث مّرات، 

ومل خترج من عينيه وال دمعة واحدة . 
2ـ توظيفه لألموال إلشاعة احملّبة : يروى عن السّيد األصفهاني أّنه قام 
بإرسال ممّثل عنه لغرض التبليغ واإلرشاد يف إحدى قرى مشال العراق، 
القبيلة  رئيس  اعرتضه   ، القرية  تلك  إىل  املندوب  هذا  وصل  وعندما 
مركز  إىل  الذهاب  إىل  املبّلغ  اضطرهَّ  مّما   ، وظيفته  أداء  من  ومنعه   ،
الشرطة القريب من تلك القرية حلل هذه املشكلة . فقال له مدير املركز 
: إّن احللهَّ الوحيد هلذه املشكلة هو أن تعود إىل مدينة النجف األشرف 
، وتبّلغ السّيد األصفهاني أن يّتصل بوزير الداخلية لكي يعطينا الوزير 
بدوره األوامر للوقوف بوجه رئيس القبيلة ، فعاد ممّثل السّيد إىل النجف 
األشرف ، وأبلغه مبا جرى ، فقال له السّيد : ال بأس ، سأكتب رسالة 
إىل رئيس القبيلة مع مبلغ مخسمائة دينار . فأخذ ممّثل السّيد الرسالة 

ومضاٌت من صفات وأخالق السيد أبو احلسن املـــــــــــــــــــــــوسوي األصفهاني ) قدس سره (
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لو سألوك

السنة  أهل  من  يكن  مل  احلديد  ابي  ابن  بأن  يدعي  من  هنالك 
واجلماعة بل كان شيعيًا مغاليًا ثم حتول إىل معتزلي ويستشهد 

بقول اخلوانساري:
)) هو عز الدين بن ابي احلسن بن ابي احلديد املدائين صاحب 
املتتبعني  الفضالء  أكابر  من  وهو  املشهور  البالغة  نهج  شرح 
وأعاظم النبالء املتبحرين مواليا ألهل العصمة و الطهارة …… 
وحسب الداللة على علو منزلته يف الدين وغلوه يف امري املؤمنني 
 ، وغريب  نفيسة  لكل  اجلامع  الشريف  شرحه  السالم  عليه 
للخوانساري  اجلنات  -روضات  طيب  ذات  نافحة  لكل  واحلاوي 

ج 5 ص 21.20 –
وقال القمي يف كتابه الكنى واأللقاب :

)) ولد يف املدائن وكان الغالب على أهل املدائن التشيع و التطرف 
واملغاالة فسار يف دربهم وتقيل مذهبهم و نظم العقائد املعروفة 
وذهب  تشيع  و  غاىل  وفيها  طريقتهم  على  السبع  بالعلويات 
اإلسراف يف كثري من األبيات كل مذهب ..)ثم ذكر القمي بعض 
األبيات اليت قاهلًا غاليًا (.. ثم خف اىل بغداد وجنح اىل االعتزال 
واصبح كما يقول صاحب نسخة السحر معتزليًا جاهزيا يف اكثر 
شرحه بعد ان كان شيعيًا غاليًا . وتويف يف بغداد سنة 655 ، يروى 

آية الل احللي عن أبيه عنه ((.
-الكنى واأللقاب للقمي ج 1 ص 185 -

هذا القول بأن ابن أبي احلديد شيعي املذهب، فهذا غري صحيح 
لعّدة أمور:

األول: ما يذكره من الرّد على السيد املرتضى ودفاعه عن خالفة 
اخللفاء الثالثة وانها خالفة شرعية قول ال يقوله شيعي فضاًل 
عن أن يقوله مغالي يف علي )عليه السالم(، فهل أّن املغالي يف 
له  يثبتها  أو  غريه  اىل  عنه  اخلالفة  يدفع  السالم(  )عليه  علي 
هذا  بدايته جتد  البالغة يف  نهج  )راجع شرح  غلوه؟!  مبقتضى 

الكالم(.
الثاني: تصرحيه بأّنه ليس بشيعي وإمامي، وذلك عندما قال يف 
معرض شرحه على اخلطبة الشقشقية )شرح النهج ج1 ص122 
فتجري  الشيعة  من  االمامية  ))أما  ذكر:  أن  بعد  ص124(  اىل 
هذه اخل ... وأما أصحابنا رمحهم الل((، فالحظ هنا ذكر نفسه 
وأصحابه مقابل االمامية، بل تربأ من قول االمامية! فأين الغلو 

بل أين التشيع فضاًل عن الغلو؟!
اضافة اىل قرائن اخرى اليسعنا املقام اىل ذكرها ، واما قول 

اخلوانساري فانه اعتمد على حدسه واجتهاده، ومن الواضح إنه 
يف جمال الرتاجم ال يعتمد على النقل فيما لو كان منشؤه احلدس 
واالجتهاد بل على ما كان منشؤه احلس، وقد تقّدم فيما ذكرناه 
لك من القرائن على ما يؤّكد أن اخلوانساري اعتمد على حدسه 

وال يتبع يف ذلك.
انه  قال  وامنا  االمامية  من  بأنه  يصرح  مل  اخلوانساري  إن  ثم 

موالي، وهي كلمة ميكن ان تأول.
احلديد. أبي  ابن  حّق  يف  القمي  قول  عن  يأتي  اجلواب  ونفس 
)اذا ثبتت نسبة القول للقمي رمحه الل ( ومن جهة اخرى جيب 
الشاذة  اآلراء  االعتماد على قول اجلمهور يف االحتجاج ال على 

حسب املوازين العلمية.
واحملب،  الشيعي  بني  فرقًا  هناك  أن  نبني  أن  نوّد  اخلتام،  ويف 
وأما احملب فهو من ال  االئمة،  أثر  ويقفو  يّتبع  الشيعي من  فاّن 
بعض  لك  وسنذكر  احملبني  من  أنك  ونعتقد  حممد،  آل  يبغض 
الذين حيبون آل حممد اال انهم ليسوا بشيعة، كما هو الكالم عن 
القندوزي فال يعدو أن يكون حمبًا وليس شيعيًا اماميًا، وعندها 
ال ميتنع االحتجاج بكالم من حيب وال يتبع، فألجل خلطك بني 

الشيعي واحملب نشأ هذا اإلشكال .
ولرمبا يأتي السؤال ملاذا تعرض لنهج البالغة الذي هو من أكرب 

الكتب اعتبارا من بعد القرآن الكريم لدى الشيعة؟ 
إن ابن أبي احلديد كان من معتزلة بغداد، ومعتزلة بغداد هلم ميل 
اىل علّي )عليه السالم( بل يقرون بأفضليته وإن كانوا ال يعرتفون 
بواليته والنص عليه باإلمامة وقد نشأ ابن ابي احلديد يف املدائن 
اليت كان جوها العام هو التشيع، ومن هنا نظم قصائده املعروفة 
بالعلويات السبع، فليس من الغريب أن يكون لنهج البالغة منزلة 

يف نفسه فهو كالم أمري املؤمنني عليه السالم سيد الفصحاء.
وأهميته  البالغة  دنيا  يف  الكتاب  هذا  منزلة  أحد  ينكر  ال  ثم   
الل  كتاب  بعد  عد  حتى  ودروس  وحكم  علوم  من  حيويه  وما 
القرآن الكريم، ومل يتفرد بهذا ابن أبي احلديد فقد عرف حق 
الكتاب غريه من أهل السنة بل من غري املسلمني حتى يف وقتنا 

احلاضر.
وهو  العلقمي  ابن  الوزير  زمن  يف  كان  احلديد  أبي  ابن  ان  ثم 
مشهور بالتشيع وقد طلب منه ابن العلقمي شرح نهج البالغة كما 
ذكر ذلك ابن أبي احلديد يف مقدمة شرحه )شرح نهج البالغة 

)13/1

ابُن أبي احلديد ماهي 
هوية مذهبه ؟

ومضاٌت من صفات وأخالق السيد أبو احلسن املـــــــــــــــــــــــوسوي األصفهاني ) قدس سره (

مع املبلغ ، وذهب بها إىل شيخ العشرية، فلّما 
 ، املذكور  املبلغ  فيها  ووجد   ، وفتحها  استلمها 
دخل السرور والفرح على قلبه ، فصافح حامل 
وأشار   ، الرتحيب  أشدهَّ  به  ب  ورحهَّ  ، الرسالة 
 ، خلفه  والصالة   ، جملسه  حبضور  ألفراده 
العشرية  هذه  أصبحت  احلادثة  هذه  ومنذ 
بعد  ثّم   ، وحمّبيه  السّيد  أنصار  من  ورئيسها 
ذلك عاد املندوب إىل مدينة النجف األشرف ، 
ونقل للسّيد النتائج اإلجيابية اليت ترّتبت على 
: هذه  األصفهاني  السّيد  فقال   . الرسالة  أثر 
الداخلية  بوزير  نتصل  أن  أفضل من  الطريقة 
حللِّ املشكلة ، ولعلهَّ اتصالنا به خيلق لنا مشاكل 

حنن يف غنى عنها .
 3ـ حمافظته على مسعة اآلخرين : عندما كان 
ألحد  شرعية  وكالة  يعطي  األصفهاني  السّيد 
غري  الشخص  ذلك  أّن  يتبنيهَّ  ثّم   ، األشخاص 
تلك  منه  يسحب  يكن  مل  الوكالة  بتلك  جدير 
الوكالة . وكان يرد على املعرتضني قائاًل : قبل 
الشخص ميتلك  هذا  كان   ، وكاليت  أمنحه  أن 
الوكالة  منحته  وعندما   ، الناس  لدى  منزلة 
ازدادت منزلته لديهم، ولكن عندما أبطل وكالته 
يكون قد فقد كل تلك املنزلة متامًا ، وليس لديهَّ 
االستعداد ألن أساهم يف إراقة ماء وجه أحد ، 

وفقدانه العتباره بني أوساط
الناس . ومن صفاته اأُلخرى : السماحة والفطنة 
عند  والعفو   ، لألصدقاء  العميق  واحلب   ،
واالهتمام   ، إليه  أساء  ن  عمهَّ واحللم   ، املقدرة 

بُأمور الطاّلب.
ويف احملصلة كان السيد األصفهاني شخصية 
فذة وعبقرية نادرة ويدًا سخية، ذا عقل راجح 
واالجتهاد،  الفقه  يف  عالية  علمية  ومكانة 
ومصلحا كبريا يف اجملتمع بعيد النظر وحسن 
التدبري، وما حازه من الرياسة العامة كان عن 

جدارة واستحقاق.
احلجة  ذي  من  التاسع  يف  الكاظمية  يف  تويف 

1365هـ/ ودفن يف النجف األشرف.
املقلدين،  أنيس  أهمها:  من  مؤلفات  عدة  له 
ليوم  العباد  ذخرية  الوثقى،  العروة  حاشية 
وسيلة  احلج،  مناسك  النجاة،  امليعاد، صراط 

النجاة.
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الدوائر  إىل  توعز  احمللية  كربالء  حكومة   *
املعنية باإلسراع بإجراء توزيع قطع األراضي على 

الصحفيني..
* رئيس جلنة الزراعة يف جملس حمافظة كربالء 
تكبدوا  إن فالحي احملافظة  يقول  العرداوي  ستار 
خسائر كبرية جراء تأخر اللجنة املشكلة من قبل 
رئاسة الوزراء بتسلم حمصول التمور منهم إضافة 

إىل اخنفاض األسعار. 
* وزارة البلديات واألشغال العامة تباشر بتطبيق 
حمافظة  دوائر  يف  االلكرتونية  احلكومة  نظام 
واسط  لإلسراع باجناز معامالت املواطنني وسهولة 

احلصول على املعلومات السريعة والدقيقة ..
من  أكثر  انهيار  تؤكد  دياىل  األمنية يف  اللجنة   *
احملافظة  يف  البارزة  اإلرهابية  اجملاميع  من   %90
، مشرية اىل انه مل يتبق منها سوى نسب حمدودة 

حتاول استعادة نشاطها يف مناطق متفرقة..
* أمانة بغداد تتخذ إجراءات جديدة ضد املتخلفني 
من  واخلام  الصايف  املاء  قوائم  أجور  تسديد  عن 
بعدها  يتم  أيام   10 مبهلة  إنذارات  توجيه  خالل 
وضع شارة حجز على العقار املتخلف عن تسديد 

الديون املرتتبة بذمته ..

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

ترحيٌب سياسيٌّ وشعبي بإعالن انسحاب قوات 
االحتالل األمريكية من البالد نهاية العام الحالي  

إضافُة سبع درجات إلى مجموع 
خريجي الدراسة اإلعدادية 

انجاُز التصاميم األساسية لمشروع ميناء الفاو 
الكبير من قبل خبراء ايطاليين  

العزاوي: موعُد القمة العربية القادمة 
في بغداد لن يتأجل  

مفوضيُة شؤون الالجئين تسعى لبناء مساكن 
واطئة الكلفة للنازحين 

رحبت قوى سياسية وشعبية بإعالن انسحاب 
العراق  من  األمريكية  االحتالل  قوات  كامل 
للشعب  نصرا  وعدته  احلالي  العام  نهاية 
العراقي ولقواتنا املسلحة ..رئيس الوزراء نوري 
املالكي من جهته بني أن انسحاب تلك القوات 

تنطلق  اليت  املربرات  كل  سيزيل  العراق  من 
القاعدة  وتنظيم  اإلرهابية  العناصر  منها 
تشكل  االنسحاب  عملية  أن  معتربا   ، اجملرم 

جناحا للعراق ..

الطريق  باجناز  البصرة  حمافظة  يف  بوشر 
الكبري  الفاو  ميناء  إىل  يؤدي  الذي  اخلدمي 
حيث وصلت نسبة االجناز إىل 30% ، حبسب 
راضي،  عمران  العراق  موانئ  شركة  مدير 
للمشروع  األساسية  التصاميم  إن  مضيفا 

ستنجز يف نهاية تشرين الثاني املقبل من قبل 
خرباء ايطاليني، الفتًا اىل ان املرحلة األوىل 
ان  وبنّي  املقبل  العام  امليناء ستبدأ يف  إلنشاء 
التخصيص املالي للمشروع يبلغ ستة مليارات 

دوالر.

العربية  الدول  جامعة  لدى  العراق  قال ممثل 
السفري قيس العزاوي إن القمة العربية املقررة 
آذار  يف  املقرر  املوعد  يف  ستعقد  بغداد  يف 
املقبل، مشددا على أن القمة لن تتأجل جمددا 

»موضوع  إن  واضاف   األسباب.  كانت  مهما 
العام  هذا  وارد  غري  العربية  القمة  تأجيل 
الستضافة  كامال  استعدادا  استعد  والعراق 

القادة وامللوك العرب«.

الالجئني خالل  رئيسة مفوضية شؤون  أكدت 
زيارتها مدينة النجف االشرف  سعي املفوضية 
قسرا  للنازحني  الكلفة  واطئة  مساكن  لبناء 
اإلدارة  مع  بالتعاون  الطائفي  العنف  بسبب 
احمللية ومتابعة أوضاعهم املعيشية ، حمافظ 
النجف عدنان الزريف اكد من جهته ختصيص 

واطئة  دور  لبناء  سكنيتني  لقطعتني  احملافظة 
الكلفة ملساعدة النازحني غري الراغبني بالعودة 
إىل اماكن سكناهم االصلية ، مشريا اىل ان 
على  إلجبارهم  ضغوطا  متارس  لن  احملافظة 

مغادرة املدينة.

تقرر  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
خرجيي  جمموع  اىل  درجات  سبع  إضافة 
االول  الدور  يف  الناجحني  اإلعدادية  الدراسة 
املعدل،  حتسني  قرار  من  املستفيدين  وغري 
كما قررت تعديل نتائج القبول املركزي بهدف 
للقبول يف  الطلبة  من  أكرب عدد ممكن  مشول 

اجملموعة الطبية واهلندسية.

من احملافظات 
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
التعيينات للخرجيني وحاملا يطرق  بني احلني واآلخر تفتح أبواب 
له  تكون  وظيفة  يف  سعيا  بالتقديم  اغلبهم  يبادر  مسامعهم  ذلك 
اغلب ما  تكون مستقبال مصدر رفاهية، هذا  العيش وقد  مصدر 

يدور يف أذهان اخلرجيني.
ظاهرة  املوضوع  هذا  عن  للكتابة  وشدني  انتباهي  لفت  ومما 
أصادفها يوميا ومل تكن تعين لي شيئا حتى قبل أيام حينما كنت 
العقد  يتجاوز  ال  شاب  حديث  مسعي  على  وطرأ  للتسوق  ذاهبا 
أن  أحببت  وهنا  مع صاحبه  املزاح  من  حالة  وهو يف  بعد  الثالث 
أمسَع حوارهما، حيث بادر حديثه للشخص الذي كنت واقفا عنده 
وطلبت  التعيني  باب  فتحت  الفالنية  الوزارة  بأن  قائال:  للتبضع 
7000 درجة وظيفية ومنها ما يشمل اختصاصك فعلينا أن نستعد 
يوم غٍد لتقديم معامالتنا، وهنا كان جواب اآلخر »ال« وهذه الـ«ال« 
هي ما جعلتين أن أبادهلما احلديث ملاذا ال؟ قد تكون فرصة جيدة 
لك خصوصا إنك حتمل بكالوريوس واختصاصك مطلوب! هنا كان 
جوابه من عقله الالواعي إن الفرصة لن تكون مؤاتية أبدا فاألمساء 
دائما ما تكون جاهزة قبل القرعة والقليل الباقي يكون لينزه آلية 
االقرتاع اليت ستكون فيما بعد، فلماذا أزاحم على املتقدمني وأزيد 

من خيبة اآلمال.
وهنا شعرُت إن الشباب بالرغم من كثرة مبادراتهم بطلب التعيني 
أصبح لديهم هاجس يتمثل بعدم توفيقهم يف احلصول عليه، وهكذا 
ترتب يف الالشعور عدم اإلميان بأن تكون هلم فرصة يف أي تعيني 
قد يكون، مما ولد لديهم أمام ما صادفهم من خيبة األمل اإلصرار 
هلم  ويضمن  املادي  العوز  يسد  ما  وإجياد  توجهاتهم  تغيري  على 

احلياة الكرمية.     
لكن مما وجدته لدى هؤالء الشباب إن مسالة انتظارهم التعيني يف 
أية مؤسسة حكومية أو غري حكومية مل تكن العقبة اليت توقفهم 
حاجز  وكسر  العمل  حنو  فيهم  املتوقدة  الشباب  روح  من  وحتد 
األرصفة  من  وجدوا  إنهم  بل  التعيينات،  فرصة  وانتظار  البطالة 
املالذ لكسب لقمة العيش يف احلالل، وهكذا تبني لي إن العديد من 
بني َمْن جيوبون الشوارع هم ِمن اخلرجيني سعيا يف لقمة احلالل 
واآلخر  احلني  بني  تفتتح  اليت  التعيينات  بوادر  تناسوا  قد  كانوا 

للخرجيني الذين تكون )وساطة( بعضهم منفذهم يف التعيني.      

تناسوا التعيينات 
وافترشوا األرصفة

من وحي القلم

أخطاء تقـع يف احلّج)4-3(
خامسًا:- اخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج يف التقصري:-

أ- أخذ شيٍء من أظافري يده أو رجله قبل  قّص شيٍء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب على األحوط، بل الالزم أن 
يقّصر وذلك بقّص شيٍء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب وإذا أراد قّص االظافري فال بّد أن يكون ذلك بعد قّص 

الشعر على األحوط.
ب- قيام احلاّج بتقصري اآلخر قبل أن يقّصر نفسه، بل الالزم أن يكون َمن يقّصر للحاّج إّما بنفسه أو شخص آخر قد 

أحّل من إحرامه بالتقصري الصحيح.
ج- احللق بداًل عن التقصري يف عمرة التمّتع.

د- نتف احلاّج شعره بداًل عن التقصري.
سادسًا:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج يف فرتة تواجده ما بني إمتام عمرة التمّتع وقبل اإلحرام للحّج.

أ- اخلروج من مّكة املكّرمة كالذهاب اىل منى أو عرفات.
ب- اخلروج اىل جبل النور أو جبل ثور على األحوط لزومًا.
سابعًا:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند إحرامه للحّج.

أ- إتيان طواف مندوب )مستحّب( بعد إحرامه للحّج على األحوط وجوبًا.
ب- تقّدم ما ينفع املقام يف املورد األّول )األخطاء اليت يقع بها احلاج عند اإلحرام فراجع(.

ثامنًا:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند الوقوف بعرفات:-
أ- اخلروج عن موقف عرفات وعن االعالم املرسومة املأخوذة يدًا عن يد.

ب- الوقوف يف اليوم الذي يعلنه قاضي الديار املقدسة أّنه يوم عرفة ومل يثبت عندنا، فالالزم على احلاّج إّما الوقوف يف 
اليوم املقّرر شرعًا عندنا، أو الرجوع يف حكم املسألة اىل جمتهد آخر جيّوز الوقوف معهم مع مراعاة األعلم فاألعلم.

ج- اخلروج من عرفات قبل غروب الشمس، واملقصود بغروب الشمس ذهاب احلمرة املشرقية على األحوط والذي 
حيصل بعد سقوط قرص الشمس مبقدار )12( دقيقة تقريبًا.

د- الوقوف يف املكان املشكوك كونه من عرفات.
تاسعاًَ:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند الوقوف مبزدلفة:-

أ- الوقوف يف املكان املشكوك كونه من مزدلفة.
ب- اخلروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس على األحوط.

عاشرًا:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند رميه مجرة العقبة يوم العيد:-
أ- رمي اجلمرة بأزيد من سبع حصيات قاصدًا بالزائد اجلزئية للرمي الواجب تشريعًا على حنٍو خيّل بقصد القربة، 

وال بأس برمي أزيد من سبع حصيات من باب االحتياط.
ب- استنابة بعض احلجاج غريهم للرمي عنهم جملرد احتمال املشّقة أو الظن بها، نعم مع إحراز ترتب احلرج الشديد 

من املباشرة وإتيان الرمي بنفسه أو خوف الضرر منها فيجوز االستنابة حينئٍذ.
ج- رمي املقدار الزائد من اجلمرة واإلكتفاء به على األحوط، والالزم رمي املقدار االصلي –الواقع يف منتصف اجلمرة- 

على االحوط وجوبًا، وهو عرضًا مبقدار مرت تقريبًا وطواًل مبقدار قامة االنسان أو اطول بقليل.
د- الرمي باحلصى اليت مّت الرمي بها سابقًا على األحوط، وال بأس برمي احلصى مشكوكة االستعمال.

هـ- الرمي يف الطابق األّول أو الثاني أو الثالث، بل الالزم الرمي يف الطابق األرضي على األحوط.
الواقعة خارج  بأستثناء االحياء   – و- أخذ حصى اجلمار من غري احلرم، والالزم أخذها من احلرم سواء من مّكة 

احلرم – أو من منى أو مزدلفة، واألفضل أخذها من مزدلفة.
ز- أن يفصل بني رمي حصاة وأخرى مبقدار يؤّدي اىل فوات املواالة العرفّية ويتحّقق الفصل حّتى مبقدار مخس دقائق، 
فإذا رمى بعض احلصيات ثّم خرج جللب حصى أخرى وحصل فاصٌل مبقدار مخس دقائق، فالالزم عليه إعادة رمي 

احلصيات السبع.
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ختلَّص من اخلوف واالضطرابات النفسية
أثبت بعض الباحثني وجود قوة شفائية غريبة، يف كل آية من آيات هذا الكتاب العظيم، وقد أثبتت التجارب واملشاهدات أن الذي 
حيفظ القرآن، يكون أقل عرضة لإلصابة باألمراض، وخباصة األمراض النفسية!.. ولذلك عندما تبدأ مبشروع حفظ القرآن، 

سوف حتس بأنك قد ُولدت من جديد، فهل تبدأ معنا هذا املشروع الذي سيغري حياتك؟..
مراحل احلفظ السهل

- ابدأ من السورة اليت حتبها، وتظن بأنها سهلة احلفظ.
- حاول أن تستمع إىل هذه السورة عشر مرات أو عشرين مرة.

بعد  دماغك  ألنها ستنطبع يف خاليا  وسهلة احلفظ،  لك  بالنسبة  مألوفة  أنها  وستجد  السورة،  على هذه  القرآن  افتح  ثم   -
االستماع إليها أكرب عدد من املرات!.

- ولكن أثناء احلفظ جّزئ السورة لعدد من املقاطع، حسب املعنى اللغوي.
- ابدأ بقراءة املقطع األول وكرره حتى حتفظه.

- ثم كرر املقطع الثاني حتى حتفظه، وهكذا حتى نهاية السورة.
- وأخريًا تربط كل مقطعني من خالل قراءتهما معًا، وكرر هذه العملية مع بقية مقاطع السورة، حتى تتمكن من حفظها بإذن الل.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

منذ أن بزغ فجر اإلسالم مقرتنًا بنزول الوحي 
بعد  فيما  لتشكل  الل  آيات  وتوالت  اإلهلي، 
كتاب الل الذي حيمل يف طياته معامل الدين 
والرتبوية  العقائدية  أبعاده  اجلديد مبختلف 
أهمية  املسلمون  أدرك  وغريها،  والعبادية 
وعظمته،  ـ  الكريم  القرآن  ـ  العزيز  الكتاب 
ومل يقتصر اهتمامهم على استيعاب معانيه 
اهتموا  بل  وتفسريها،  آياته  يف  والتمعن 
نزوله،  تاريخ  به مثل  ترتبط  جبوانب أخرى 
واإلعجاز،  القراءات،  واختالف  وترتيبه، 

والناسخ واملنسوخ، وغري ذلك...
وقد ُعرفت هذه البحوثـ  فيما بعدـ  باستثناء 
بنفسه،  علمًا  صار  الذي  معانيه  تفسري 

بـ«علوم القرآن«.
على  حيتوي  الذي  العلم  القرآن«  فـ«علوم 
ـ  حبوث  من  الكريم  بالقرآن  يرتبط  ما 
وترتيبه،  نزوله،  تأريخ  مثل  ـ  التفسري  سوى 
واملنسوخ،  والناسخ  القراءات،  واختالف 

ووجه اإلعجاز فيه، وغري ذلك.
وقد اتضح أن العلوم اليت تعّرض هلا القرآن 
الكريم مثل الفقه والرتبية والعقائد وغريها 
دروس  القرآن  )علوم  العلم.  بهذا  ترتبط  ال 

منهجية، للسيد رياض احلكيم(.

تعريف علوم القرآن
حييى صاحل الزريف

دخل احد الصحابة مسجدا ليصلي فاستوقف نظره طفل مل يتجاوز احلادية عشر من عمره يصلي بكل 
خشوع فلما فرغ الصب من الصالة تقدم منه الصحابي وسأله: ابن من أنت يا هذا؟ فرد عليه الصب 

قائالً : إني يتيم فقدت أبي وأمي، قال الصحابي: أترضى أن تكون لي ولداً ؟ 
فقال الطفل: هل تطعمين إذا جعت؟ قال الصحابي نعم، وهل تسقيين إذا عطشت؟ قال الصحابي نعم، 

قال وهل تكسوني إذا عريت؟ قال الصحابي نعم .
قال الطفل: وهل حتييين إذا ُمت؟ فدهش الصحابي وقال هذا ما ليس إليه سبيل ..

فأشاح الصغري بوجهه وقال: إذن اتركين للذي خلقين ثم يرزقين ثم مييتين ثم حيييين«الهَِّذي َخَلَقيِن 
َفُهَو َيْهِديِن، َوالهَِّذي ُهَو ُيْطِعُميِن َوَيْسِقنِي، َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي، َوالهَِّذي مُيِيُتيِن ُثمهَّ حُيِْينِي. )الشعراء - 

اآلية 78-  79- 80 - 81(. فانصرف الصحابي وهو يقول: لعمري من توكل على الل كفاه.

بدري الغزالي احللي

التعظيم  من  هذا  بل  عبادة،  ُيعد  ال  بهما  يتعلق  وما  واألولياء  األنبياء  أو أضرحة  الكريم  القرآن  تقبيل 
املطلوب منا جتاه كتاب الل وأنبيائه وأوليائه، وأيضا زيارة القبور فهي من املستحبات وليس من العبادة أو 

الشرك ويقول به كل مسلم حقيقي ولزيارة القبور فوائد أهمها: 
تنبيه العاقل وتذكري الناسي .. بأن الدنيا دار ممر واآلخرة دار مقر، فخذوا من ممركم إىل مقركم، وعلى 
اإلنسان أن يعبد الل تعاىل والعمل بكتابه الكريم بدار املمر لينال بدار املقر املغفرة والرضوان ودخول 

اجلنان.

من توكل على اهلل كفاه

التعظيم ليَس من الشرك
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من األزمات اليت خّلفتها سرية احلّكام يف العصر األموي وشطر من العصر العباسي هي 
أزمة ارتباك املفاهيم وما رافقها من تقليد وسطحية يف الفكر، فلم تتجّل حقيقة التصور 
اإلسالمي عند الكثري من املسلمني لكثرة التيارات اهلّدامة ونشاطها يف حتريف املفاهيم 
السليمة وتزييف احلقائق، فكان دور اإلمام الباقر)عليه السالم( هو محل النفوس على 
التمحيص لتمييز ما هو أصيل من العقيدة عّما هو زيف، وعلى حتكيم األفكار واملفاهيم 
الذي  املنهج  على  واالستقامة  على حد سواء،  السلوك  وعامل  الضمري  األصيلة يف عامل 

يريده الل تعاىل لإلنسان.
وقد مارس اإلمام الباقر )عليه السالم( عدة نشاطات إلصالح األفكار والعقائد، نشري 

إىل أهّمها كما يلي:
1 ـ الرّد على األفكار والعقائد اهلّدامة واملذاهب املنحرفة:

وجد املنحرفون ألفكارهم وعقائدهم اهلّدامة أوساطًا تتقّبلها وترّوج هلا ـ جهاًل أو طمعًا 
أو تآمرًا على اإلسالم اخلالد ـ ويف عهد اإلمام الباقر)عليه السالم( نشطت حركة الغالة 

بقيادة املغرية بن سعيد العجلي.
له:  وقال  السالم(  أبي جعفر)عليه  استأذن على  املغرية  أن  النوفلي  بن حممد  روى علي 
أخرب الناس أّني أعلم الغيب، فزجره اإلمام )عليه السالم( زجرًا شديدًا وأمسعه ماكره 

فانصرف عنه.
2 ـ احلوار مع املذاهب والرموز املنحرفة:

املناظرة  تزعزع  الناس، حيث  تقع يف طريق إصالح  اليت  الوسائل  إحدى  يعترب احلوار 
اهلادفة واحلوار السليم األفكار واملفاهيم املنحرفة.

من هنا قام اإلمام )عليه السالم( مبحاورة بعض رؤوس املخالفني، لتأثريهم الكبري على 
أتباعهم لو صلحوا واستقاموا على احلّق. وإليك هذه املناظرة مع علماء النصارى:

حينما أخرج هشام بن عبد امللك اإلمام )عليه السالم( من املدينة إىل الشام كان )عليه 
السالم( جيلس مع أهل الشام يف جمالسهم، فبينا هو جالس وعنده مجاعة من الناس 
يسألونه، إذ نظر إىل النصارى يدخلون يف جبل هناك، فسأل عن حاهلم، فُأخرب أنهم 
يأتون عاملًا هلم يف كل سنة يف هذا اليوم يسألون عّما يريدون وعّما يكون يف عامهم، وقد 
أدرك هذا العامل أصحاب احلوارينّي من أصحاب عيسى )عليه السالم(، فقال اإلمام )عليه 
السالم(: فهلّم نذهب إليه؟ فذهب )عليه السالم( إىل مكانهم، فقال له النصراني: أسألك 
أو تسألين؟ قال )عليه السالم(: تسألين، فسأله عن مسائل عديدة حول الوقت، وحول أهل 

اجلّنة، وحول عزرة وعزير، فأجابه )عليه السالم( عن كل مسألة.
فقال النصراني: يا معشر النصارى ما رأيت أحدًا قّط أعلم من هذا الرجل ال تسألوني 
عن حرف وهذا بالشام رّدوني فرّدوه إىل كهفه، ورجع النصارى مع اإلمام )عليه السالم(، 

ويف رواية: اّنه أسلم وأسلم معه أصحابه على يد اإلمام )عليه السالم(.
3 ـ إدانة فقهاء البالط

جاء قتادة بن دعامة البصري إىل اإلمام )عليه السالم( وقد هّيأ له أربعني مسألة ليمتحنه 
بها، فقال له )عليه السالم(: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال قتادة: نعم، فقال )عليه السالم(: 
أوتاد يف  إّن الل عّز وجل خلق خلقًا، فجعلهم حججًا على خلقه، فهم  يا قتادة  »وحيك 
أرضه، قّوام بأمره، جنباء يف علمه اصطفاهم قبل خلقه«، فسكت قتادة طوياًل، ثم قال: 

فما  عباس،  ابن  وقّدام  الفقهاء،  يدي  بني  جلست  لقد  والل  الل،  أصلحك 

اضطرب قلب قّدام أحد منهم ما اضطرب قّدامك.
أبو  اأُلستاذ حممد  بالقياس، وعّلق  أبا حنيفة لقوله  الباقر )عليه السالم(  وأدان اإلمام 
زهرة على هذه اإلدانة قائاًل: تتبنّي إمامة الباقر للعلماء، حياسبهم على ما يبدو منهم، 

وكأّنه الرئيس حياكم مرؤوسيه ليحملهم على اجلادة، وهم يقبلون طائعني تلك الرئاسة.
4 ـ الدعوة إىل أخذ الفكر من مصادره النقّية:

والعقائد  واآلراء  األفكار  شراك  يف  الوقوع  من  الناس  السالم(  )عليه  اإلمام  حّذر  لقد 
املنحرفة، وحّذر من البدع وجعلها أحد مصاديق الشرك فقال: » أدنى الشرك أن يبتدع 

الرجل رأيًا فُيَحّب عليه ويبَغض «.
كما حّذر من اإلفتاء بالرأي فقال: »من أفتى الناس بغري علم وال هوى من الل لعنته مالئكة 

الرمحة ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه«.
البيت  أهل  وهم  النقية  منابعه  من  والفكر  العلم  اخذ  إىل  الناس  يدعو  كان  هنا  ومن 

املعصومون من كل زيغ واحنراف. قال)عليه السالم( لسلمة بن كهيل وللحكم بن عتيبة: 
با فال جتدان علمًا صحيحًا إاّل شيئًا خرج من عندنا«. »شّرقا وغرِّ

أصحاب  جتالسوا  »ال  ويقول:  اخلصومات  أصحاب  جمالسة  من  حيّذر  وكان 
اخلصومات، فإنهم خيوضون يف آيات الل«.

كما كان يشجع على ذكر مقامات أهل البيت )عليهم السالم( وفضائلهم فإّنها من أسباب 
إني  السالم(:  )عليه  جعفر  ألبي  قلت  قال:  االسكايف،  سعد  فعن  والفضيلة،  احلق  نشر 
اجلس فأقّص، واذكر حقكم وفضلكم. فقال )عليه السالم(: » وددت أّن على كل ثالثني 

ذراعًا قاّصًا مثلك «.
5 ـ نشر علوم أهل البيت )عليهم السالم(:

لقد فتح اإلمام )عليه السالم( أبواب مدرسته العلمية لعامة أبناء اأُلمة اإلسالمية، حتى 
وفد إليها طالب العلم من خمتلف البقاع اإلسالمية، وأخذ عنه العلم عدد كبري من املسلمني 
بشتى اجّتاهاتهم وميوهلم، منهم: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والزهري، وربيعة 

الرأي، وابن جريج، واالوزاعي، وبسام الصرييف، وأبو حنيفة وغريهم.
بي ويف ذلك قال عبد الل بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علمًا منهم عند  أ

جعفر، لقد رأيت احلكم عنده كأّنه متعلم.
وآله(،  عليه  الل  )صلى  الل  رسول  عن  آبائه  عن  مسندة  أحاديثه  وكانت 

كما كان يرسل احلديث وال يسنده، وحينما سئل عن ذلك، قال: إذا حّدثت 
باحلديث فلم أسنده، فسندي فيه أبي زين العابدين عن أبيه احلسني الشهيد عن 

أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الل )صلى الل عليه وآله( عن جربائيل عن الل عّز وجّل.

اإلصالُح الفكريُّ والعقائدي عند اإلمام الباقر )عليه السالم(
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حتقيق: حسني النعمة

حيوانات  انتشار  اجلنوب  حمافظات  بعض  شهدت  إن  بعد 
برية كاألفاعي الغريبة يف مناطق متفرقة مبحافظيت ميسان 
والناصرية والتماسيح اليت وجدت يف أحد أنهار حمافظة 
األشهر  خالل  كربالء  حمافظة  بساتني  شهدت  الديوانية، 
يف  والفساد  اخلراب  أخلفت  برية  خنازير  تواجد  األخرية 
حياة  تهديد  غري  هذا  املواشي  وقتل  الزراعية  األراضي 

املزارعني وخشيتهم على ذويهم.
واليت  األهوار  بقرى  القاتلة  األفاعي  بعّضات  املوت  بني  ما 
الفرصة  متنح  ال  فهي  القاتلة،  لدرجة مسيتها  نظريها  قل 
خيار  وبني  العذاب،  من  ساعات  بضع  إال  باحلياة  للضحية 
يعرتض  مفرتس  متساح  فكي  بني  املرسوم  بالفناء  القبول 
الديوانية،  حمافظة  يف  للعراقيني  اليومية  احلياة  مسار 
لسكان  وغريب  مرعب  وشكله  التمساح  وإن خرب  خصوصا 
أدغاٍل  مشارف  يف  وليست  العربية  البوادي  جتاور  مدينة 
هذه  مثل  لوجود  فكان  األمازون،  مستنقعات  أو  افريقية 
التماسيح واألفاعي دليل على انعدام الرقابة البيئية والمباالة 
املعنيني مبا ختلفه هذه احليوانات القاتلة من ضحايا ودمار.

اجلمالية  مناطق  يف  كربالء  بساتني  مزارعو  يشتكي  اليوم 
واحلر الصغري والسوادة والكرطة واملبزل والشريعة واملناطق 
القريبة من حبرية الرزازة )جنوب كربالء( من هجوم قطعان 
اخلنازير الربية على حماصيلهم الزراعية مما أّدت إىل تلفها 

بالكامل.
يف  األهوار  جفاف  بأن  الريفية  املناطق  هذه  أهالي  ويؤكد 
احملافظات اجلنوبية ساعد على زحف هذه اخلنازير )البّنية 
الرمادية( إىل حبرية الرزازة وصواًل إىل مناطقهم، وهكذا 

تقوم يف الليل مبهامجة حقوهلم والقضاء على حماصيلهم.
اخلنازير  ملطاردة  جولة  كان يف  الذي  الفالح أمحد جدوع  
أن  بعد  أخربنا  الفالحني  جريانه  برفقة  بستانه  يف  الربية 
»قتلوا خنزيرا  إنهم  الراحة،  من  وأخذ قسطا  أنفاسه  تلقى 
 150 بقرابة  ويزن  الكبري  الكبش  من  أكرب  حجمه  يبلغ 
زحف  األخريان  العامان  »شهد  جدوع  وتابع  كيلوغراما«، 
الكثري من اخلنازير الربية حنو املناطق الزراعية اليت تسببت 

بتلف احملاصيل الزراعية«.
ويقول الفالح عالء السالمي إن«مما سببته اخلنازير الربية 
تلف احملاصيل الزراعية وقتل وإضرار املواشي«، مشريا اىل 
إن »تواجد اخلنازير بدا أمرا مستمرا ويهدد حياة أطفالنا 

ونسائنا يف أية ساعة«.
قامت  )الشرسة(  احليوانات  »هذه  أن  السالمي  وأضاف 
بإتالف نسبة كبرية من احملاصيل وتكّبد املزارعون  جراءها 

خسائر مادية كبرية«.
فيما لفت البعض اآلخر من الفالحني واملزارعني، إن »هذا 
وهم  شريطية،  دودة  أمعائه  يف  تعيش  اخلنازير  من  النوع 

خيشون على مواشيهم منها«.
بساتني  اىل  ونزوحها  الربية  اخلنازير  هجرة  سبب  وعن 
كربالء أشارت بعض املصادر اىل سبب احنسار مياه حبرية 
وجعلها  استصالحها  بهدف  املستنقعات  وجتفيف  الرزازة 
زراعية فلم يبق مكان إىل اخلنازير لذا هرعت إىل املناطق 

الزراعية والبساتني.
من جهته أكد رئيس جلنة الزراعة يف جملس حمافظة كربالء 
)ستار صايف العرداوي( إن »ناحية احلر شهدت تزايد أعداد 
والسوادة  الشريعة  مناطق  من  عدد  يف  الربية  اخلنازير 
واملناطق اجملاورة حبدود 10 كم مشال غرب كربالء«، وبني 
كبرية  اقتصادية  ملشاكل  مسببة  »اخلنازير  إن  العرداوي 
عن  فضال  املذكورة  املناطق  يف  الزراعية  احلقول  ألتالفها 

تسببها بهلع األهالي«.
وأشار العرداوي »لقد كانت سابقا الكثري من املناطق تغمرها 
املياه ويكثر فيها القصب والربدي مما كان سببا إلجياد البيئة 
املستنقعات  تلك  بعد جفاف  ولكن  احليوانات  لتلك  املناسبة 
غادرت هذه احليوانات اىل بيئة مماثلة وانتشرت يف احلقول 

الزراعية«.
دور الجتثاث هذه اخلنازير  فيما على احلكومة احمللية من 
قال العرداوي إن »اللجنة الزراعية خاطبت الوحدة اإلدارية 
انتشارها  للحدِّ من ظاهرة  املسؤولة  املناطق واجلهات  لتلك 
اليت تسبب أخطارا صحية على مزارعي احلقول بعد انتشار 

أمراض أنفلونزا اخلنازير«.

طريق  عن  احليوانات  تلك  »مكافحة  إن  العرداوي  وأكد 
اللجنة  رئيس  ودعا  وقنصها«  الزراعة  مكافحة  طائرات 
الزراعية املزارعني  اىل عدم محل السالح وانتظار احللول 

الناجعة من السلطات املختصة(.
من جهته أخرى، أوضحت السلطات البيطرية يف كربالء بأّن 
انتشار مثل هذه احليوانات خيّلف أضرارا صحية واقتصادية 

على الواقع الزراعي يف كربالء.
من جهته لفت )عباس البدري( مدير إعالم مستشفى احلسيين 
اىل إن »حلم اخلنزير حمرم يف الشريعة اإلسالمية وجيب 
على من يصطاده حرقه وطمره بصورة صحيحة للتخلص من 
أضراره وما ينقله من أمراض فتاكة«، نافيا  يف ذات الوقت 

ورود أية حالة مرضية ملواطنني هامجتهم خنازير برية«.
فيما نقلت الوكاالت اإلعالمية إن ممثل املستشفى البيطري 
يف كربالء أكد على إن »املستشفى مل تردها أي معلومات عن 
تواجد أعداد هذه اخلنازير الربية يف الوقت احلالي فضال 
بالقضاء  اخلاصة  لألطعمة  املستشفى  امتالك  عدم  عن 
حاليا  تدرس  »املستشفى  إن  ذاته  الوقت  يف  مبينا  عليها«، 
استخدام البنادق كما هو متبع يف باقي دول العامل رغم انه 
عادة  احليوانات  هذه  ظهور  وقت  كون  بالغة  صعوبة  تشكل 

يكون ليال«.
يقابلها صمت  جديدة  قضية  العراقية  املآسي  اىل  أضيفت 
التلفازية  قنواتها  بدفع  فقط  اكتفت  اليت  املعنية  اجلهات 
اىل إعداد برامج تلفزيونية عن رعب »أفعى سيد دخيل« يف 
الناصرية، وعن ظهور ثالث متاسيح يف القادسية، واكتشاف 
صحفية  تقارير  حتدثت  فيما  العمارة،  يف  آخر  متساح 
كلبية من حيوانات غريبة  أخرى عن تسجيل ظهور فصائل 
عن حميط اجلنوب العراقي، لتجرت ذاكرة الناس بأساطري 
السعلوة وأم املساحي وغريها من احليوانات اليت كانت تدرج 

ضمن خرافات احلكايات الشعبية يف اجلنوب.

حيواناٌت برية قاتلة جتتاح قرى وأرياف كربالء وختلف خسائر مادية

حتقيقات
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تقارير

مجعية الشيخ أمحد الوائلي ببابل..
 وهج اخلطابة احلسينية وإشاعة الثقافة القرآنية

حفظة  من  أجيال  صناعة  يف  املبذولة  اجلهود 
القرآن الكريم وخطباء املنرب احلسيين يف العراق 
مطلوبة وملحة للغاية يف الوقت احلاضر، ملا متّثله 
الثقافة القرآنية أواًل من أهمية كبرية لدعم اجملتمع 
وتقويته بالدستور اإلسالمي العظيم، وكان البّد من 
القرآن  يطرحه  مبا  عقوهلم  وتنوير  الناس  توعية 
القضايا  من  الكثري  تعاجل  بينات  آيات  من  الكريم 

يف حياتنا اليومية.
يقّل  ال  فاألمر  احلسيين  املنرب  خطباء  جيل  أما 
أهمية أبدًا، فهم اإلعالم الذي ينقل هموم اجملتمع 
أهل  وفكر  ذكر  فيه  وحييي  املصريية  وقضاياه 
اخلالدة،  احلسينية  والقيم  السالم(  )عليهم  البيت 
ثقافية  ومؤسسات  مدارس  إجياد  من  البًد  وكان 
ودينية تعمل على ختريج أجيال مستمرة من خطباء 
اإلسالم  رسالة  تبليغ  إىل  ليسعوا  املنرب احلسيين 

العظمى.
وبنَي العديد من هذه املؤسسات الدينية والثقافية 
يف العراق، أبصر أهالي حمافظة بابل هذا الوهج 
وتلك اجلهود احلثيثة إلحياء ثقافة القرآن ونشرها 
بني أفراد اجملتمع، ومن ثّم دعمهم خبطباء منربيني 
والذي  وإرشادهم،  توعيتهم  عاتقهم  على  حيملون 
الوائلي )رمحه الل(  شّع من مجعية الشيخ أمحد 
لتأخذ دورها يف هذه الصناعة الفكرية والثقافية 

الفاخرة.
الدكتور  القائمني على اجلمعية، وهو  أحد  ويشري 
الشيخ  »مجعية  بأّن  )األحرار(  لـ  حسني  حممد 
الوائلي مبحافظة بابل من أوىل املؤسسات الدينية 
والثقافية اليت عملت على إشاعة الثقافة القرآنية 
وختريج أجيال من حفظة القرآن الكريم وخطباء 
عام  تأسيسها  بداية  منذ  وذلك  احلسييّن  املنرب 

2003 وحتى اآلن«.
ويضيف بأن »مجعيتهم تبليغية فكرية ثقافية دينية، 
تهتم بالشؤون الدينية واخلطابة احلسينية، ووجدت 
القرآن  إحياء  إىل  حباجة  العراقي  اجملتمع  بأن 
ودعمه خبطباء حسينيني يعّرفوهم جبوهر اإلسالم 

احتضنته  الذي  األصيل  احملمدي  والفكر  احلنيف 
العرتة الطاهرة«.

يبنّي  كما  الوائلي،  الشيخ  مجعية  نشاطات  ومن 
املستمرة  القرآنية  الدورات  »إقامة  هي  حسني، 
بهدف ختريج حفظة وقراء للقرآن الكريم وتقوية 
على  والتعرف  العزيز  الل  بكتاب  اجملتمع  ارتباط 

آياته الكرمية لعكسها على حياتهم اليومية«.
فيها  يتعلم  »دورية  فهي  اخلطابية،  الدورات  أما 
والعقائدية  الفقهية  املواضيع  من  العديد  الطلبة 
واألطوار  احلسينية  اخلطابة  وتاريخ  واألخالقية 
وتوعية  املنابر  الرتقاء  يؤهلهم  ما  وكل  احلسينية 
مبثابة  اليوم  احلسيين  املنرب  وإن  خاصة  الناس، 
اإلعالم الذي يعمل على إيصال احلقيقة والرسالة 

الصادقة«.
ويكمل حسني حديثه، بأّن »اجلمعية ال تقتصر فقط 
وإمنا  فحسب،  واخلطابية  القرآنية  الدورات  على 
وثقافية  فكرية  نشاطات  إقامة  إىل  ذلك  تتعدى 
التوعوية وإصدار  املسابقات  ومنها  ودينية هادفة، 
جملة باسم )الشيخ الوائلي( صدر عنها حتى اآلن 
املواضيع اليت  بالعديد من  )34 عددًا( وهي ملمة 

حيتاجها اجملتمع العراقي واخلطيب احلسيين«.
لـ )حسني(،  كما تقوم اجلمعية، واحلديث ال يزال 

الشيخ  احلسيين  املنرب  عميد  وفاة  ذكرى  »بإحياء 
حيث  سنويًا،  الل(  )رمحه  الوائلي  أمحد  الدكتور 
أنها استلهمت من امسه املنري وجهوده وبراعته يف 
)عليهم  البيت  أهل  فكر  نشر  احلسينية  اخلطابة 
يف  عليه  تسري  ومنهجًا  هلا  امسًا  ليكون  السالم( 

مشوارها اهلادف«.
أي  عن  متامًا  مستقلة  »اجلمعية  بأّن  أيضًا  ويؤّكد 
جهة سياسية أو حزبية، وتسعى دائمًا إىل ختريج 
وخطباء  الكريم  القرآن  حفظة  من  شابة  أجيال 
املنرب احلسيين، ويسعى القائمون عليها بأن تصبح 
مدرسة كبرية جتتذب أبناء اجملتمع العراقي«، الفتًا 
إّن »اجلمعية تقوم بنشاطات  يف الوقت نفسه إىل 
جمانية وبدعم مادي ذاتي من القائمني عليها وبعض 

املؤمنني املتربعني من أهالي حمافظة بابل«.
وطلبة  وأعضاء  أساتذة  من  واسعا  وفدا  أن  يذكر 
بابل  حمافظة  من  الوائلي  أمحد  الشيخ  مجعية 
ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة  بزيارة  تشّرف 
وأمني  العليا  الدينية  املرجعية  مبمثل  اللقاء  ثم 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة  العتبة  عام 
الكربالئي الذي رحب بهذه الزيارة الكرمية وبارك 
جهود القائمني على اجلمعية وجهودها احلثيثة يف 

توعية اجملتمع العراقي ورقيه.
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العطاء احلسيين

تقرير: علي اجلبوري

يف إطار توسيع خدماتها اإلنسانية والدينية املقدمة 
املقدسة، وجهت  كربالء  مدينة  لشرائح عديدة يف 
شعبة  املطهرة،  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
التابعة  املشاريع  قسم  يف  والدراسات  التصاميم 
أفضل  لوضع  مسابقة  بإقامة  املقدسة؛  للعتبة 
تصميم خاصة بدار أيتام وحوزة نسائية تعتزم العتبة 
املقدسة تشييدها يف حي الضباط بكربالء، واليت 
املهندسني  بعد عن فوز أحد  نتائجها فيما  أفرزت 

املعماريني جبامعة بغداد.
وقال املهندس سرمد محيد جميد مسؤول الشعبة 

بتقديم  العتبة احلسينية  )األحرار(: »حرصًا من  لـ 
نشر  وكذلك  األيتام  لشرحية  الالزمة  الرعاية 
العلوم الدينية، وانطالقًا من أهمية وضع التصاميم 
املميزة لألبنية املطلوبة إلقامة مثل هكذا مشاريع، 
فقد أجرت شعبة الدراسات والتصاميم اهلندسية 
نسائية  وحوزة  أيتام  دار  مشروع  لتصميم  مسابقة 

ستبصر النور يف األيام القادمة«.
وتابع بأّن »املسابقة اليت أقيمت قبل شهر تقريبًا، 
العراق  داخل  من  مهندسني  أربعة  مشاركة  مشلت 
وخارجه، وانتهت بفوز التصميم املقّدم من املهندس 
املعماري عمار صاحل عاشور من جامعة بغداد، حيث 
متكن من حتقيق توازن عاٍل بني املتطلبات الوظيفية 

هلكذا مشروع واجلانب اجلمالي له«.
استغالل  على  الفائز عمل  »التصميم  بأّن  وأضاف 
األقواس العربية واإلسالمية اليت تشتهر بها مدينة 
واحملافظة  االنتماء  معايري  أعلى  لتحقيق  كربالء 
على الرتاث الكربالئي، فضاًل عن مستوى التنظيم 
الفضائي وحتقيق توزيع أفضل للربنامج الوظيفي«.
دار  من  يتألف  املطروح  »املشروع  بأّن  جميد  وبني 
طوابق،  أربعة  بارتفاع  م2(   1000( مبساحة  أيتام 
وسيضم الطابق االرضي استعالمات ومكتبة وقاعة 
 25( إنرتنت  وصالة  م2(   120( مبساحة  مطالعة 
م2( ومصلى للرجال )200 م2(، فضاًل عن مرافق 
م2(،   30( للنساء مبساحة  وأخرى  للرجال  صحية 

وخمترب للحاسبات )30 م2(«.
للنساء  ومصلى  كافرتيا  فيضم  االول  الطابق  اما 

ومرافق صحية وصفوف دراسية .
وأضاف بأّن »الطابقني األول والثاني متشابهان يف 
صفوف  على  منهما  واحد  كل  وحيتوي  التصميم، 
وغرف  م2(،   115( مبساحة   )3( عدد  دراسية 
 30( مبساحة  دراسي  وخمترب  م2(   40( لألساتذة 
م2(، ومحامات للرجال والنساء مبساحة )30 م2(، 
ألعاب  قاعة  على  األول  الطابق  احتواء  عن  فضاًل 
على  الثاني  الطابق  واحتواء  م2(،   42( مبساحة 

معرض للنتاجات مبساحة )45 م2(«.
فيضم  جمليد،  مستمر  والكالم  الثالث  الطابق  أما 

»قاعات منام كبرية عدد )6( مبساحة )180 م2(، 
وغرف منام متوسطة احلجم عدد )4( مبساحة )45 
م2(،   20( م2(، إضافة إىل وحدة صحية مبساحة 
ومرافق صحية للرجال والنساء مبساحة )30 م2(«.

أوضح  كما  املشروع،  من  الثاني  للجزء  وبالنسبة 
املهندس سرمد محيد جميد، فهو عبارة عن حوزة 
نسائية مبساحة )1400 م2( وبثالثة طوابق ويتكون 
استعالمات  مكتب  على  حيوي  ارضي  »طابق  من 
 400( مبساحة  للرجال  األغراض  متعددة  وقاعة 
إىل  إضافة  م2(،   220( وخمزن  وكافيرتيا  م2(، 
مرافق صحية للرجال والنساء مبساحة )30 م2(«.

مكتب  اآلخر  هو  يضم  الثاني  »الطابق  بأّن  وتابع 
للنساء  األغراض  متعددة  وقاعة  استعالمات 
م2(،   25( حاسبة  وخمترب  م2(،   280( مبساحة 
وصالة إنرتنت )25 م2( أيضًا، وكذلك صالة انتظار 
ومكتبة وقاعة مطالعة )120 م2(، ومرافق صحية 

للرجال والنساء )30 م2(«.
متشابهان،  فهما  والثاني  األول  الطابقان  أما 
وحيتويان على، »صفوف دراسية عدد )9( مبساحة 
عن  فضاًل  م2(،   65( لألساتذة  وغرف  م2(   315(
وأخريًا  م2(،   30( وانتظار  وجلوس  جتمع  أماكن 
بنّي  كما  م2(«،   30( والنساء  الرجال  حبمامات 

جميد.
والدراسات  التصاميم  شعبة  مسؤول  وخيتتم 
بأّن  بالقول  املشروع،  أهمية  عن  حديثه  اهلندسية 
»حرص األمانة العامة للعتبة احلسينية املطهرة يف 
رعاية األيتام ونشر العلوم الدينية يف مدينة كربالء 
سيقوم  والذي  املهم،  املشروع  هذا  مثل  أوجدت 
اإلسالم  بها  أوصى  كما  األيتام  ورعاية  بكفالة 
والفضيلة من خالل  النور  احلنيف، وكذلك إشاعة 

نشر علوم أهل البيت )عليهم السالم(«.

العتبُة احلسينيُة املقدسُة
 تعتزم إقامة دار أيتام وحوزة نسوية مبساحة )2400 م2(

 بعد احلصول على التصاميم النهائية 
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تقرير: صفاء السعدي

املقدسة من طاقة  العتبة احلسينية  ملا حتتاجه  تلبية 
بإنشاء مشاريع  كهربائية الزمة السيما وهي ختوض 
خدمة متعددة لتوفري أفضل خدمات اإلنارة والتدفئة 
احملطات  لقدم  وكذلك  الكريم،  للزائر  والتربيد 
من  الكهرباء  اقتسام  دون  وللحيلولة  التحويلية 
التجارية  واملناطق  العتبة   بني  املشرتكة  التحويلية 
للعتبة  العامة  األمانة  وقعت  والسكنية،  والسياحية 
إنشاء حمطة حتويل كهرباء  املقدسة عقد  احلسينية 
ثانوية سعة )mva)31.5 ×2  مع شركة ربان السفينة  
احلاصل  احلمل  ختفيف  اجل  من  العامة  للمقاوالت 
القدمية  التحويلية  احملطات  الكهربائي يف  التيار  يف 
املنصوبة منذ سنوات القرن املاضي واليت تعاني من 
احملطة   كون  والفنادق  املنازل  بني  االشرتاكات  زخم 
التحويلية القدمية تقع يف مركز املدينة، حيث تشهد 
على  سواء  االنقطاعات  من  العديد  احملطات  هذه 
املناطق  أو  والعباسية  احلسينية  املقدستني  العتبتني 

السكنية احمليطة بها.
نصب  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  ارتأت  فقد 
حمطة حتويل كهربائية جديدة عرب التعاقد مع شركة 
والعباسية  احلسينية  العتبتان  لتستقل  السفينة  ربان 
عرب  بالكهرباء  ومرفقاتها  احلرمني  بني  ما  ومنطقة 
حمطات  عن  مستقلة  بهم  خاصة  حتويل  حمطة 
التحويل اليت تغذي املدينة، والسبب الن هذه احملطات 
أصبح عليها محل كبري باإلضافة إىل قدمها، حبسب 
احلسينية  العتبة  يف  الكهرباء  شعبة  مسؤول  تصريح 

املقدسة املهندس كرار سعد علي.  
وأضاف علي »إن آلية التعاقد متت بعد  دعوات وجهتها 
العتبة احلسينية املقدسة إىل مخس شركات عراقية 
بهذا اخلصوص، فقد مت استشارة  متخصصني مبجال 
الفرات  كهرباء  توزيع  الكهربائية من مديرية  الطاقة 
األوسط، كما مت طرح العروض املقدمة من الشركات 
قدمته  ما  وهو  أفضلها  اختيار  ليتم  املختصني  على 

شركة ربان السفينة ومن الناحية الفنية والتجارية«.
ويتابع مسؤول شعبة الكهرباء حديثه عن العقد املتفق 
عليه مع شركة ربان السفينة والبالغ)11.892.800.000(  
دينار عراقي ومبدة اجناز زمنية تصل إىل)15(شهرا، 
األملانية   )siemens( شركة  من  ومعدات  وبأجهزة 
الكهرباء  وزارة  مواصفات  ضمن  والعمل  وااليطالية، 
ابتداء من عملية احلفر ووضع الكبالت حتت األرض 
كافة  استحصال  ومت  كما  منها،  مرحلة  آخر  وحتى 
املقدسة  الدوائر يف كربالء  الرمسية من   املوافقات 
وثائق رمسية  ولدينا  واملاء وغريها  واجملاري  كالبيئة 
بني  منطقة  إىل  للكهرباء  الناقلة  اخلطوط  ملد  منهم 

احلرمني والعتبة احلسينية املقدسة«. 
مبحطة  العتبة  استقاللية  من  الفائدة  إن  ويضيف   
احملطات  بقية  عن  احلمل  لتخفيف  هو  بها  خاصة 
وضمان قدرة احملطة الرئيسية للحمولة املتزايدة يف 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني  اجلديد  التوسع  حالة 
املقدستني، حيث إن احملطة ستزود مبغذي)33( وهذا 
املغذي يأتي من الشبكة الرئيسية  وبهذا سوف تتجنب 

عتبات كربالء االنطفاءات املتكررة«.
للمحطة  الرئيسي  الطاقة  »مصدر  إن  علي  ويبني 
سيكون من خالل مغذيني رئيسيني األول من  مشال 
كربالء والثاني من شرق كربالء وهذا من اجل ضمان 
املغذية  اخلطوط   احد  عطل  حالة  يف  احملطة  عمل 

مغذيا   خطا   14 احملطة  من  وسيخرج  الرئيسية، 
للخط  .وبقياس)3x150(ملم2   )11  K.V( وبسعة 
احلسينية  للعتبة  خطوط   7 ستكون  حيث   ، الواحد  

املقدسة و 7 خطوط للعتبة العباسية املقدسة«.
بـ)حمطة  احملطة  مسّيت  املسؤول  املهندس  ويوضح   
 2013 يف  للعمل  مهيأة  وستكون  األوىل(  احلرمني 
الثانية،  احلرمني  حمطة  إنشاء  سيتم  احلاجة  وعند 

وستنصب احملطة يف منطقة حي الروضتني .
من جانبه أشار املدير التنفيذي جملموعة شركات ربان 
إن جمموعة شركتنا  وهيب صيهود(؛  )سعد  السفينة 
ولدينا  الكهرباء  جمال  يف  املتخصصة  الشركات  من 
لدينا مقرات يف  النجف االشرف وتوجد  مصانع يف 
بغداد  إضافة إىل املقر املوجود يف دبي، وان طبيعة 
األجهزة املستخدمة هي من شركة)siemens( وحنن 
 )siemens(شركة مع  تعاقدت  عراقية  شركة  أول 

األملانية«.
 وتابع صيهود سيتم بناء هذه احملطة بكوادر عراقية 
ولديهم   )semins(شركة يف  بدورات  مشرتكني 
شهادات من هذه الشركة ومعتمدين يف العراق، حيث 
لوزارة  الصندوقية  احملطات  بتجهيز  شركتنا  قامت 
الكهرباء، إذ سيتم إقامة دورات للمنتسبني يف العتبة 
احلسينية املقدسة على التشغيل والتنصيب والفحص 

والصيانة«.

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة..
توقع عقدا لبناء حمطة حتويل للطاقة الكهربائية لتغذية احلرمني الشريفني
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تقرير:صفاء السعدي 

العتبة  يف  العاملة  والفنية  اهلندسية  الكوادر  أجنزت 
املخصصة  العمرانية  أعماهلا  املقدسة  احلسينية 
مبشروع اجملاميع الصحية الواقعة يف منطقة املخيم 
وبإشراف  الشيعي  الوقف  لديوان  والتابعة  احلسيين 

قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية. 
احلسينية  العتبة  يف  املهندسني  رئيس  أعلن  فقد 
اجملاميع  أعمال  من   )% إجناز)90   « عن  املقدسة 
الصحية الواقعة يف منطقة املخيم احلسيين، وانه من 
العام  نهاية  أعماهلا  العاملة  الكوادر  تنجز  أن  املتوقع 
احلالي ليفتح أمام الزائرين كون املنطقة من املناطق 
اليت تكتظ بالزائرين يف ليالي اجلمع وأثناء الزيارات 

املليونية اليت تشهدها املدينة«.
وقال املهندس حممد حسن كاظم: »يتكون املشروع من 
طابقني؛ مبساحة )2500 م2(، عبارة عن طابق حتت 
ومحامات  صحية  وحدة   )400( على  حيتوي  األرض 
لكل من الرجال والنساء، إضافة إىل أماكن خمصصة 
لسحب  خاص  نظام  اعتماد  فيها  مت  واليت  للوضوء، 
الروائح والتهوية، فضاًل عن اكساء اجلدران باملرمر 
اإليطالي مع استخدام األملنيوم فيه إلعطائه مجالية 
ثانوي  أكثر، كما مت عمل  سقف  املنظر وصالبة  يف 
للطابق األرضي من نوع )التايل( ذات حجم )60*60 

سم( لتزيني املكان«.
وتابع حديثه بالقول، بأنه »يتم تزويد املشروع بسالمل 
للدخول واخلروج  كهربائية عدد )2( عند كل مدخل 
مقسمة للرجال والنساء، باإلضافة إىل السالمل الثابتة 
املوجودة فيه لتسهل من عملية الدخول واخلروج أثناء 
الكهربائية  »السالمل  بأن  املليونية، موضحًا  الزيارات 

مت استريادها من كوريا اجلنوبية«.
األسوار  نصب  من  االنتهاء  مت  »انه  كاظم،  وأضاف 
واملخصص  األرضي  بالطابق  اخلاصة  احلديدية 
املساحة  طول  وعلى  للزائرين  اسرتاحة  دار  إلنشاء 
البالغة )2500 م2( لتكون من األماكن املناسبة إليواء 

احلرم  من  لقربها  املليونية  الزيارات  يف  الزائرين 
احلسيين املطهر واليت حتتوي على مساحات خضراء 
واسعة ونافورات ماء صممت وفق أحدث التصاميم«، 
مشريًا إىل أن »هذا املشروع ينّفذ من قبل شركة أرض 

القدس اهلندسية«. 
مضيفًا؛ »مت اإليعاز إىل الكوادر العاملة على ضرورة 
 )4x3(نصب شاشة عمالقة ذات ثالث أوجه وبقياس
ليعرض عليها األحاديث النبوية الشريفة واإلرشادات 
الدينية اليت تتبناها العتبة احلسينية املقدسة إضافة 
تشهدها  اليت  املليونية  الزيارات  وبث  عرض  إىل 

احملافظة. 

إجناز )90%( من أعمال اجملاميع الصحية
 يف منطقة املخيم بكربالء املقدسة

صورة للسالمل الكهربائية اليت ستستعمل يف املشروع
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الشيخ الكربالئي خالل لقائه نائب الرئيس األفغاني: 
هنالك مصالح مشتركة بين البلدين والشعبين ويمكن للمسؤولين االستفادة منها

مدينة  العليا يف  الدينية  املرجعية  شّدد ممثل 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة، مساحة  كربالء 
العالقات  توطيد  أهمية  على  الكربالئي 
املصاحل  لرعاية  العامل،  دول  مع  العراقية 
املشرقة  مكانته  إىل  البلد  وعودة  املشرتكة 

واملتميزة.
وقال الشيخ الكربالئي خالل استقباله لنائب 
الرئيس األفغاني حممد كريم خليلي وأعضاء 
الوفد املرافق له برئاسة القائم على السفارة 
العراقية يف العاصمة األفغانية كابل: »هنالك 
ـ  )العراقي  البلدين  بني  تارخيية  مشرتكات 
منها  االستفادة  ملسؤوليهما  وميكن  األفغاني( 
عودة  تضمن  اليت  العامة  املصلحة  لتحقيق 

العالقات الطيبة بينهما«.
األفغانيني  املسؤولني  عاتق  على  »تقع  وتابع، 
مسؤولية جسيمة ومهام كبرية أمام الل تعاىل 
أن  ويقتضي  انتخبوهم،  الذين  شعبهم  وأبناء 
األفغاني  الشعب  خلدمة  جهودهم  كل  يبذلوا 

وحتقيق مطالبه املشروعة«.

األفغاني  للشعب  »ميكن  الكربالئي،  وأضاف 
اليوم أن يستلهم من جتربة العراق الذي يعيش 
اليوم ضمن نهج دميقراطي أتاح ملمثلي الشعب 
الدين  لعلماء  إن  كما  السلطة،  أن يصلوا إىل 
الكلمة املؤثرة على أبناء الشعب العراقي واليت 

متثل طموحاتهم وأحالمهم«.
الدينية  املرجعية  موقف  إىل  وأشار مساحته 
األشرف  النجف  مدينة  يف  املشّرفة  العليا 
واملتمثلة بسماحة املرجع الديين األعلى السيد 
علي احلسيين السيستاني )دام ظله الوارف( 
والذي رعى مصاحل الشعب العراقي باختالف 
بني  الوحدة  على  وأكد  وقومياتهم  مذاهبهم 
أبناء الشعب العراقي، قائاًل: بأّن على »علماء 
أفغانستان أن يرعوا مصلحة الشعب األفغاني 
كلمة  تتحد  لكي  ومذاهبه  طوائفه  باختالف 

أبنائه للوقوف أمام التحديات اجلديدة«.
الل  »ميّن  بأن  حديثه  الكربالئي خبتام  ودعا 
الشعب  على  والسالم  باالستقرار  تعاىل 

األفغاني الشقيق«.

القائم  زيدان خلف  مظّفر  أوضح  جانبه،  من 
بأعمال السفارة العراقية يف العاصمة األفغانية 
كابل، بأّن »هذه الزيارة جاءت بناًء على دعوة 
مقدمة من السيد خضري اخلزاعي نائب رئيس  
مجهورية العراق  لنظريه األفغاني«، مبينًا بأّن 
الطيبة  العالقات  توطيد  على  عملت  »الزيارة 

بني البلدين والشعبني العراقي واألفغاني«.
وأضاف بأّن »العراق يلعب اليوم دورًا هامًا يف 
دول  بني  العالقات  تتطور  أن  ونتمنى  العامل، 
وفتح  أفغانستان،  ومنها  األفضل  حنو  العامل 
النشاطات  وزيادة  الزائرين  أمام  الطريق 

االقتصادية املتبادلة«.
العراق  تقدم  على  سياسيون  خرباء  ويؤّكد 
الدولية  العالقات  إرجاع  يف  كبرية  خطوات 
العراقي  الشعبني  بني  األواصر  وتوطيد 
القاعدة  زعيم  مقتل  بعد  واألفغاني خصوصًا 

اإلرهابية أسامة بن الدن.
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جاء يف حكم وقصص الصني القدمية 
أحد  يكافئ  أن  يوم  ذات  أراد  ملكا  أن 
مواطنيه تعبريًا عن امتنانه فقال له: 
املساحات  كل  األرض  من  سأملكك 
على  سريا  تقطعها  أن  تستطيع  اليت 

قدميك.. !
األرض  يذرع  وشرع  الرجل  فرح 

مسرعا ومهروال يف جنون .. 
أن  وفكر  فتعب  طويلة،  مسافة  سار 
اليت  املساحة  ليمنحه  للملك  يعود 

قطعها .. 
ولكنه غري رأيه وقرر مواصلة السري 

ليحصل علي املزيد .. 
سار مسافات أطول وأطول وفكر يف أن 

يعود للملك مكتفيا مبا وصل إليه .. 
وقرر  أخرى  مرة  تردد  أيضًا  لكنه 
املزيد  علي  ليحصل  السري  مواصلة 

واملزيد .. 
يعد  ومل  ويسري  يسري  الرجل  ظل 

أبدًا .. 
احلياة،  يف  وضاع  طريقه  ضل  فقد 
جراء  من  صريعا  وقع  إنه  ويقال 

اإلنهاك الشديد..
 مل ميتلك شيئا ومل يشعر باالكتفاء 
والسعادة، ألنه مل يعرف حد الكــفاية 

أو ) القناعة (.
واحد   مرت  على  بالنهاية  وحصل 

تقريبًا وهو قربه.

ـــــــــــــطـــــــــــــمـــــــــــــُع  ال
ختميُس )الناس من جهة التمثيل أكفاء(حكاية قصرية 

 عمار جبار خضري
خَتميسة ٌ متواضعة ألبيات سيد البلغاء واملتكلمني أمري املؤمنني علي عليه السالم .واستميح 
البالغة العذر أني تطاولت عليها ووضعُت كالمي جبنب كالم سيدها وعنوانها وافصح من نطق 
بالضاد بعد رسول الل صلى الل عليه وآله .. علي بن ابي طالب عليه السالم ...)األبيات اليت 

بني قوسني هي لإلمام علي عليه السالم (
~~~~~~~~~~~~

ِمَن الطنِي واملاِء كلُّ الناِس َقْد َجاؤوا =وَقول اإلماِم عليٍّ فيِه أغناُء
إذ صاَغ يف اخَللِق شعرًا فيه إحياُء = )الَناُس ِمْن ِجهة الَتمثيِل أكفاُء(

)أبوهُم آدُم واألمُّ َحواُء( 
~~~~~~~~~~~~ 

َمعيُنه الَغيُث باأللطاف ناِزلٌة = وِمنُه والِل أهلُّ العلِم َناهلٌة
ظواهُر الناِس إذ َتلقى مُماِثلٌة = )َنفٌس َكَنفٍس وأرواٌح ُمشاِكلٌة(

)وأعظٌم ُخلقت فيها وأعضاُء(
~~~~~~~~~~~~

وَليس قول عليٍّ كان أحجّية = وال مللء َفراٍغ فهَي َتسلّيٌة
هَو امُلربي وهذي القوُل ُمغنيٌة =) وإمنا أمهاُت الناِس أوعيٌة(

)ُمستودعاٌت ولألحساِب أباُء(
~~~~~~~~~~~~

وكلُّ ذي اخَللق كانت أصلها ُنَطٌف = ِمْن الظهور وأنهَّ خللقها هدٌف
ٌف = ) فأن يكن هلم ِمْن أصلهم شرٌف ( َفُخذ كالَم َبديٍع ُكلُه حُتَ

)ُيفاخرون به فالطنُي واملاُء(
~~~~~~~~~~~~

وأن جتلى لبعِض اخللِق قدرهُم = فليس باألصل واألنساب فخرهُم
وال ِمَن املاِل ُينمى عودُّ خريهُم =) ما الفضُل إال ألهِل العلِم إنهُم(

)على اهُلدى ملَِْن أستهدى أدالُء(
~~~~~~~~~~~~

أضلهَّ هاماُن ِفرعونًا َففرَعنُه = وصاحُب اجَلهل ظلهَّ الطيُش ُيفِتَنُه
وراجُح الَعقِل باحُلسَنى ُيَزِينُه = )وقيمُة امَلرِء َما َقْد كاَن حُيِسَنُه (

)وللرجاِل على األفعاِل أمساُء(
~~~~~~~~~~~~

أنُظْر سؤالَك فيمن أنَت ُتنزَلُه = فإن يف السؤِل ماَء الوجِه ّتبذَلُه
واملال بالعلِم حاشا ليَس يعِدَلُه = )وضدهَّ كلِّ امرٍئ َما كان جَيهلُه (

)واجَلاهلوَن ألهِل العلم أعداُء(
~~~~~~~~~~~~
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أول من لقب بأبي احلب من أفراد هذه األسرة هو اخلطيب الكبري الشيخ حمسن ابن احلاج حممد أبو احلب اخلثعمي احلويزي 
احلائري مؤسس األسرة وباني صرحها اخلطابي ومشيد جمدها األدبي والثقايف.

ولد الشيخ حمسن الكبري يف كربالء عام 1245 هـ ونشأ يتيمًا حيث مات أبوه وهو طفل صغري، فعوض افتقاد احلنان والعواطف 
بذكائه احلاد ونباهته املتوقدة، فراح يرتاد احملافل األدبية واجملالس احلسينية منذ عهده املبكر يف مدينة كربالء املقدسة اليت 
كانت تزدهر حبركتها األدبية والثقافية وجمالسها العلمية ومرامسها احلسينية اليت تطبع شخصية اإلنسان على الوعي واملعرفة 
ينشأ شخصية متكاملة  تفكريه، وتهذب أخالقه وسلوكه حتى  الواعدة، وتصقل  املبدعة، وتشحذ ملكاته  الطاقات  وتنمي عنده 

رائدة.
توقدت قرحيته الشعرية عند مرابطته على جمالس األدب ومالزمته لندوات الشعر والشعراء يف كربالء حتى أصبح من أعيانها 
وأركانها أدبًا وشعرًا ومكانة، وله ديوان شعر خمطوط باسم احلائرات توجد نسخة األصل منه يف خزانة كتبه، والديوان حافل 
بغرر القصائد وأجود األشعار اليت قاهلا يف مناسبات خمتلفة تتعلق بأهل بيت العصمة عليهم السالم وله شعر يف املناسبات 

االخوانية واالجتماعية.
من أشهر قصائده قصيدة المية يف اإلمام احلسني )عليه السالم( حظيت بالشهرة والذيوع وطاملا رددتها حناجر اخلطباء على 

منابر سيد الشهداء وخصوصًا مبناسبة قدوم عاشوراء ومنها:
فـار تـنور مـقليت فـساال           فغطى  السهل موجه واجلباال
وطـفت  فوقه سفينة وجدي      تـحمل اهلم واألسى أشكاال

عصفت يف شراعها وهو نار      عاصفات الضنا صبًا ومشاال
فهي جتري مبزيد غري ساج      ترسل احلزن واألسى إرساال

الشيخ حمسن أبو احلب الكبري
من سرِي أدباء كربالء 

من املعيارية إىل اجلوهرية
د.غسان السيد / دمشق

للعصر  األدبية  األجناس  من  ننتقل  عندما 
التطورية املرتبطة  الكالسيكي إىل التصورات 
أشكال  حتت  تطورت  واليت  بالرومانسية 
خمتلفة، خالل القرن التاسع عشر وبعده، فمن 
التناسب  إشكالية  عند  حلظة  الوقوف  املفيد 
املوضوع  بني  أيضًا  أو  واملضمون،  الشكل  بني 
عند  الوقوف  الواقع،  أي يف  وطريقة عرضه، 
األجناس  بعض  بني  املتبادل  التناسب  مسألة 

وبعض املوضوعات. 
أجل  من  جدًا  خمتلفتان  طريقتان  وهناك 
مواجهة مشكلة التناسب بني الشكل واملضمون، 
العمل مع وظيفته  بتالؤم  نربطها  أن  إما  فهي 
)تطهري،  الوظيفة  هذه  كانت  مهما  العملية، 
درس أخالقي، لذة، معرفة، اخل( وتعد كهدف 
ثابت من قبل البشر، أو بالعكس، نظن أن هذا 
التناسب يتطابق مع التالؤم املوجود بني خمتلف 
الشامل،  وتركيبه  معني  عضو  يف  األجزاء 
وهدف خارجيني،  غائية  إىل  فنعود  وطبيعته، 

قبل  الشعرية  الفنون  أغلب  أن  إمجاال  فيبدو 
العنوان  حتت  تصنف  أن  ميكن  الرومانسية 
املواقف  أهمية  ذلك  على  ويشهد  الرئيس، 

املعيارية نفسها وصعودها الواضح.
التناسب متباداًل بني األجزاء والكل،  وإذا كان 
بالطبيعة  مرتبطًا  اجلنسي  التناسب  وكان 
الداخلية، فإنه لن يكون هناك حاجة لوصفات 
جاهزة يف الواقع، وهنا إذا كان للقصائد طبيعة 
داخلية، فإنها لن تستطيع أن تصبح شيئًا آخر 

ال يتوافق مع طبيعتها.

التناسُب بني الشكل واملضمون..
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حتت
 اجملهر

خرج زيد اخو االمام الرضا )عليه 

السالم( يف املدينة. فاحرق بيوتًا 

)بزيد  لقبُّوه  لذلك  أناسا  وقتل 

النار(.

سل  ر املأمون مجاعة يف طلبه فاحضروه له. فعفا عنه املأمون ا

االمام  اىل  يأخذوه  أن  وامر  السالم(  الرضا)عليه  االمام  اخو  النه 

الرضا)عليه السالم(. يقول احلسن بن موسى الوشاء:

كنت يف خراسان مع االمام الرضا )عليه السالم( وكان زيد بن موسى 

اجمللس  يف  مجاعة  على  اقبل  وقد  حاضرًا  السالم(  )عليه  الكاظم 

يفتخر عليهم ويقول: حنن وحنن. وكان االمام الرضا )عليه السالم( 

مقبال على قوم حيّدثهم فسمع االمام )عليه السالم( كالم زيد فالتفت 

اليه وقال:

يازيد أغّرك قول بقالي الكوفة حيث قالوا: ان فاطمة أحصنت فرجها 

فحرم الل ذريتها على النار والّل ان هذا مقام للحسن واحلسني )عليهما 

السالم( 

فهل  خاصة  بطنها  وولد 

الل  يطيع  جعفر  بن  موسى  االمام  أباك  ان  ميكن 

ويصوم نهاره  ويقوم ليله وانت تعصي الل وكالكما تدخالن اجلنة؟

جعفر)عليه  بن  موسى  مقام  من  اعلى  مقامك  فان  كذلك  كان  واذا 

السالم( النه دخل اجلنة بتعب ومشقة وانت دخلتها بالمشقة. مع ان 

زين العابدين علي بن احلسني )عليه السالم( يقول: )حملسننا كفالن 

من االجر وملسيئنا ضعفان من العذاب(

فقال زيد: انا اخوك فادخل اجلنة لقرابيت منك.

اذا كنت  فقال االمام )عليه السالم(: امنا تكون أخي ومن اهل بييت 

مطيعًا لل.

ثم قال: ان ابن نوح )عليه السالم( مادام مل يعص فهو من اهل بيته 

ولكن ملا عصى الل عزوجل قال الل لنبّيه [انه ليس من اهلك...........

زيُد النار..

حبنا لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ال يكتمل إال حبب أهل بيته )عليهم السالم( 
فضل سيد املرسلني صلى الل عليه وآله على أمته، 
يستلزم منهم أن ختفق قلوبهم مبحبته وتتوق األرواح 
بأن  بعد مماته فضال  أو  لقائه يف حياته  يف سبيل 
تكون حمبته فرضًا عليهم من قبل الل تبارك تعاىل، 
كما تكون مقياسا صادقا إلميانهم، ألن النب صلى 
الل عليه وآله هو الذي عرفنا طريق اإلميان بالل 
وزينه يف قلوبنا وكّره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، 
وهو الذي أخذ بأيدينا وأخرجنا من ظلمات اجلهل 
إىل نور اإلسالم، فال أحد أبدا مهما يكن يشك أن 

رسول الل

 

إميانا  املؤمنني  أصدق  هو  وآله  عليه  الل  صلى 
سبيله  يف  وجهادا  لسننه  وإتباعا  وحبا  تعاىل  بالل 
وتضحية بكل غال ونفيس من أجل أعالء كلمة الدين 
اإلسالمي، حيث قال صلى الل عليه وآله )ال يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أمجعني (. 
ومن هذا نفهم بأن حب النب صلى الل عليه وآله 
يتضاءل دونه كل حب فمن مل يستشعر قلبه حمبته 
تعاىل  بالل  الالئق يف شرط اإلميان  املستوى  بهذا 
فإنه لن يصدق حبه لرسول الل صلى الل عليه وآله 
ومن مل يصدق حبه لرسول الل مل يصدق حبه ألهل 
بيته ألن الرسول صلى الل عليه وآله قال )كل سبب 
ونسب ينقطع يوم القيامة إال سبب ونسب ( أو نسب 
فاطمة، وإن هذا احلديث واضح ال حيتاج أي تأويل 
واحلسن  وفاطمة  )علي  هم  والنسب  السبب  بأن 

واحلسني وذريتهما ( ويف هذا املعنى قال صلى الل 
عليه وآله )كل ولد أب فعصبتهم ألبيهم ما خال ولد 
فاطمة فأني أبوهم وعصبتهم ( ومن هذا فأن مقام 
صلى  حممد  النب  ألمة  السالم  عليهم  البيت  أهل 
الل عليه وآله يف كل زمان ومكان هم اهلداة امليامني 
ألنهم  واآلجل  العاجل  العذاب  من  للعاملني  ورمحة 
جوهرا  أغلى  وهم  عظيم  خلق  على  السالم  عليهم 
وأعلى أميانا وأمسى يقينا ألن روح النب صلى الل 
عليه وآله يف أرواحهم ودمه من دمائهم ونفسه من 
األرض  ألهل  أمنا  ووجودهم  كونهم  وذلك  أنفسهم، 
ورمحة وبركة وهم الذين أذهب الل عنهم الرجس 
الل  رسول  يؤذون  قوم  بال  فما  تطهريا،  وطهرهم 
بال قوم  )ما  وآله  بذريته حيث قال صلى الل عليه 
يؤمن  بيده ال  نفسي  والذي  بييت،  أهل  يؤذونين يف 

عبد حتى حيبين، وال حيبين حتى حيب ذرييت (.
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احلياُء واألخطاء

هوُس التعيني احلكومي 

م/ إيضاٌح

احلياء صفة ممدوحة عندما تأخذ جماهلا الشرعي واخللقي ولكنها تنقلب على صاحبه عندما تكون مفرطة وال مييز بني املوضوع الذي يستحق احلياء 
والذي يستحق اجلرأة .

ومن بني احدى احلاالت اليت تعرتضنا هو يقيننا باننا اخطأنا ولكن احلياء يأخذ منا مأخذه يف اإلقرار باخلطأ حبيث اننا المنتلك الشجاعة الكاملة 
لإلقرار باخلطأ ليس تكربا او أنفة ولكن حياء ، وهذا بالتالي يقود صاحبه اىل مرتاكمات ال تصب يف صاحله فإذا كان كذلك فعليه اختاذ اخلطوات 
الالزمة لوأد هذا احلياء السلب ومن بني احدى الطرق كأن يكتب خطأه على ورقة وبيده ويوصلها بطريقة غري مباشرة اىل من اخطأ حبقه وهكذا ستكون 
له اجلرأة يف املستقبل واإلقرار باخلطأ ان وقع وان كان التكرار يف الوقوع باخلطأ ليس من االمور املستحسنة ولكن مثن اخلطأ أال وهو االعتذار قد يدفع 

قلمي املتوا�سعصاحبه اىل التأني يف تصرفاته حتى يتجنب االعتذار الذي جيعله يتصبب عرقا عند نطقه .

الــعــدد:
التاريخ: 

 57
305

6 ذو احلجة 1432هـ 
املوافق 3/  ت�سرين الثاين  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

زيُد النار..
ذات يوم قرر صاحب املزرعة أن يقضي على كل بومة يف 
املزرعة فبحسب رأيه: انها عدمية الفائدة، ولذا تعجل وقضى 
عليها، ولكن وبعد فرتة الحظ أن الفئران بدأت تتكاثر يف 
احلقل، إىل احلد الذي قضت فيه على احملصول، انها قصة 
قصرية، أغلبنا قرأها، وهي تعلمنا كيف أن قرارًا سريعًا 
غري مدروس اجلوانب، ميكن ان يسبب أضرارًا بعيدة املدى، 

أضرار قد تصعب معاجلتها مع مرور الوقت.
وميكن هلذه القصة أن تنطبق على حالنا اليوم، فقد ارتأى 
بلدنا  وقرر منظرو االسرتاتيجيات )كصاحب املزرعة( يف 
إن حل أزمة البطالة يكمن يف فتح باب التعيني احلكومي، 

لتبدأ من هذا القرار قصة »هوس التعيني«. 
يتدافع يف طوابري  رأيت صاحب  عندما  يوم  ذات  تعجبت 
العجزة ليتقاضى راتب العاطلني عن العمل، ولكنين أعرفه 
ودخله  عامل  وهو  الصناعية!  املنطقة  يف  جرياني  انه 
الشهري يقارب 600000 دينار، سألته يف اليوم التالي عن 
العمل حلني  نفسه عاطال عن  يعترب  إنه  فأجابين:  األمر، 

تعيينه موظفًا يف احلكومة.
وصديقي هذا مثال آلالف من الشباب غريه الذين يفكرون 
نفس التفكري، وحنن ال نستطيع إن نلومه متامًا، فـــ«التعيني 

ثقافة يف جمتمعاتنا،  ورمبا حتى  أصبح هوسا  احلكومي« 
البلد،  يف  املستقرة  غري  العامة  األوضاع  أفرزتها  ثقافة 
املدروسة  غري  املتسرعة  والقرارات  السياسات  جاءت  ثم 
الثقافة خطرًا  ليصبح تصنيف هذه  الثقافة،  لتكرس هذه 

من الدرجة األوىل على األمن االقتصادي للبلد..
لقد تفاجأ الكثري ممن تركوا مهنهم يف الصناعة والزراعة 
الراتب  أن  احلكومي،  التعيني  إىل  وهجروها  والتجارة 
الشهري ال يغطي مصاريفهم، فاضطر الكثري منهم للجوء 

إىل الطرق غري املشروعة لتعزيز الدخل.
مسؤولو  يرتئي  للموظفني،  املالي   التدهور  هذا  قبال  ويف 
الراتب  زيادة  واألخرى  الفينة  بني  االقتصادي  الوضع 
الوظيفي لتحسني معاشه – وهذا أمر جيد-، ولكن سرعان 
ما يفاجأ املوظف احلكومي من جديد، بغالء أسعار السلع.

منها  ليعاني  املتدهور  االقتصادي  الوضع  دوامة  وتستمر 
وحتى  احلر  العمل  وصاحب  بل   ، فحسب  املوظف  ليس 
ضغط  إىل  احلكومي  بالتعيني  حلمه  يتحول  الذي  العاطل 

عصب يبدأ بالنخر يف وضعه النفسي.
إن احلديث عن احلل يبدأ بتحليل املشكلة،  وأرجعها – كما 
أرى- إىل عناصرها الثالثة وهي، أواًل: الظروف اخلارجية 

السياسات  ثانيًا:  التعيني(،  )ثقافة  مشكلة  أوجدت  اليت 
وثالثًا:  املشكلة،  هذه  كرست  اليت  احلكومية  والقرارات 

ثقافة الفرد الذي وجد نفسه وسط هذه املعمعة!
لقد بات من أدبياتنا اليوم أن التعليم جيب أن ُيلحق بالتعيني 
احلكومي، وإال فإن الدراسة ال معنى هلا، ويف قبال تنامي 
هذا التفكري اخلطري، جيب إن يأخذ املوروث الديين طريقه 
ثقافة حب واحرتام  الفرد على  تنشئة  ودوره احلقيقي يف 
وتقدير العمل، فالعمل ليس فقط احلصول على املال، بل 
لنفسه، وخدمته  الفرد  احرتام  وتعزيز  للذات،  هو حتقيق 
)عش  ثقافة:  لرتويج  والتخطيط  العمل  وجيب  جملتمعه، 
لتعمل وليس اعمل لتعيش(، فالعمل هو العبادة كما هو يف 

موروثنا الديين.
وهذا اجملهود الثقايف الذي ُيبذل يف البيت واملدرسة ووسائل 
دعم  قبيل:  من  حكومية،  بقرارات  ُيسند  أن  اإلعالم جيب 
القطاعات اخلاصة، البدء بتخصيص القطاع العام، تعيني 
راتب تقاعدي لكل مواطن يبلغ سنا معينا، وبتالي فإننا نضع 
قد  اليت  التقاعد  )عقدة(  لـ  حدا  اإلجراء  هذا  خالل  من 
تكون إحدى أهم األسباب الرئيسية الدافعة بإجتاه )هوس 

التعيني(.

حيدر مرتضى
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الفساُد اإلداري في القطاع الخاص
كثريا ما ننتقد حاالت الفساد اإلداري واملالي املتفشي يف بعض دوائر الدولة حتى ان نتائج منظمة الشفافية العاملية خبصوص العراق خمجلة جدا ، ولكن االكثر اسفا عندما 
جتد ان هذا الفساد متفٍش يف بعض املؤسسات االهلية فعلى سبيل املثال املتعارف عليه هو ان حيصل العميل الذي يودع مبلغا يف املصر على فائدة ولكن العجب يف احد املصارف 

االهلية عندما تودع فيه مبلغا حلساب شخص آخر او مؤسسة تعمل ضمن القطاع اخلاص يطلب من العميل دفع عمولة ،  كيف يكون الفساد اإلداري واملالي ؟
والشيء بالشيء يذكر فبعض اجلامعات األهلية واليت التكتفي باملاليني اليت تقبضها من الطالب كأجور لسنة دراسية واحد بل تأخذ 25 الفا عن االستمارة و10 آالف عن دخول 
الصف الول مرة وكذا الف عن استخدام قاعة تدريبية ، وكذا الف عن استنساخ  احملاضرات وكذا الف عن اجملهول يف املستقبل ، وتتفق هذه اجلامعة او الكلية االهلية مع املصرف 

الذي تتعامل معه ان يستقطع عمولته من الطالب الذي جيرب على تسديد املبلغ يف هذا املصرف املفعم بالفساد اإلداري ،كيف يكون شكل الفساد اإلداري واملالي ؟

حسنني الشاجلي

هل تشعر باالنسجام مع زوجتك؟ وهل أنت مهتم 
ببناء تكاملي يف احلياة الزوجية؟ إن االنسجام 
نوع من التكامل بني رغبتني.. بني فكرتني.. بني 

اثنني صديقني أو زوجني.
التكامل مهم يف بناء احلياة السعيدة، لكن هل 
أو  زوجته  شبيه  الرجل  يكون  أن  التكامل  من 
بل  بالضرورة؛  ليس  ال،  زوجها؟  شبيهة  املرأة 
البد من وجود االختالف يف الطبع والطبيعة بني 

كل اثنني يتجهان حنو بناء تكاملي يف األسرة.
يف احلياة العامة قد يكون من األجدى للزوجني 
يكون  وأن  وكيفا،  ا  كمًّ طبيعتهما  ختتلف  أن 
التشابه فقط يف الرغبات واالهتمامات؛ حبيث 
يتشابهان،  أو قد ال  يتشابهان يف هذا اجلانب 
عن  الشريكني  أحد  قبل  من  التنازل  يتم  بل 
وهنا  اآلخر،  رغبة  عند  نزوال  خمالفة  رغبة 
هو  ليتنازل  مرة  هي  تتنازل  االنسجام..  يكمن 

مرات، كل ذلك يف سبيل بناء التكامل يف احلياة 
الزوجية.

وهو ما يفتقده كثري من األزواج حني يتمسك كلٌّ 
برغبته، وتتصادم الرغبات، مما يقلل العطاءات؛ 

يقل عطاء الزوج لزوجته ويقل عطاؤها له.
العطاء  ينسجم  أن  ناضج  تكاملي  لبناء  البد 
الرغبة اليت قد تكون جمرد جنوح حمض  مع 
عن غري قصد  أو  قصًدا  أخرى  رغبة  ملخالفة 
العالقات  يسمِّم  ذلك  وكل  مكابرة،  أو  عنادا 
بانفصال  ينتهي  حتى  فشيئا،  شيئا  الزوجية 

روحي أو جسدي. 
االنفصال  عواقب  أن  القاصر  نظري  ويف 
الروحي بني متالزمني أشد ضررا من االنفصال 
اجلسدي الذي يبدأ بالطالق وينتهي بالنسيان، 
العالقة  بقاء  مع  الروحي  االنفصال  لكن 
النفس  السلب على  أثره  له  اجلسدية فحسب 
يستحيل  روحني  يف  الشجن  يثري  فهو  والغري؛ 
والكراهية  البغض  كوامن  وحيرك  التقاؤهما 

جدا  املناسب  فمن  أيضا،  األبناء  يف  ويزرعها 
أن يكون االنفصال اجلسدي قبل أن يستشري 
الزوجية،  العالقة  يف  العاطفي  التسمم  مرض 

وهو اخليار األفضل.
يف رأيي املتواضع أن التكامل يف احلياة الزوجية 
يبدأ باالنسجام بني اثنني يتبعه مزيج من مشاعر 
جيــدا  غطاًء  توفر  اليت  والرمحة  والود  احلب 
لبيت سعيد، وبدون ذلك ال قيمة حلياة زوجية 

روتينية ال حتظى بالرضا من الطرفني.
من املهم يف العالقة الزوجية اليت تسعى حنو 
يهمله  ما  وهو  االستشاري،  اجلانب  تكامل 
جمتمعنا يف الغالب، وتهتم به كثريا اجملتمعات 
يف  متخصص  طبيب  استشارة  إن  الغربية، 
االجتماعية  واالستشارات  اإلنسانية  العالقات 
من  متني  بناء  لقيام  مهم  الزواج  بعد  حتى 
ما  وهو  والتكامل حنو حياة سعيدة،  االنسجام 
ننشده لكل أسرة يف جمتمعاتنا الكبرية وحياتنا 

األسرية الصغرية.

التكامُل واالنسجامُ
             في الحياة الزوجية
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مع  الصحراء  يف  ضعت  قال:  انه  شخص  عن  روي 
صديق لي. فرأينا يف جهة اليمني خيمة فدنونا منها 
فرّدت  امرأة مستورة  لنا  بعيد فخرجت  من  وسلمنا 

علينا السالم وقالت: من انتم؟
قلنا: حنن مسافرون ضللنا الطريق فلجأنا إىل هذه 

اخليمة عسى أن تدلُّونا.
فقالت املرأة: إذن أديروا وجوهكم حتى ال يقع نظركم 

علّي. ألهيئ لكم مستلزمات الضيافة .
ففرشت لنا بساطًا وقالت: اجلسوا عليه حتى يرجع 

ولدي ويضيفكم.
ترفع طرف  كانت  وأخرى  فرتة  وبني  ولدها  فتأخر 
اخليمة وتنظر إىل الصحراء عسى أن يرجع ولدها، 

ويف إحدى امّلرات رفعت طرف اخليمة وقالت:
أدعو من الل أن يكون مقدم هذا الراكب خريًا. فان 
فوصل  غريه.  الراكب  ولكن  ابين.  مجل  اجلمل  هذا 

الرجل ووقف على باب اخليمة وقال:
يا أم عقيل عظم الل لك األجر مبصاب ابنك عقيل. 

فسألته املرأة: هل مات ابين عقيل؟
قال: نعم!

قالت: وما سبب موته؟
قال: تزامحت اإلبل على املاء وألقته يف البئر!

قالت: انزل اآلن وضيف هؤالء!
فأعدت لـه شاة فذحبها وطبخ منها وجاءنا بالطعام 
فبدأنا نأكل وحنن مندهشون ومتعجبون من صرب هذه 

املرأة وبعد أن أمتمنا الطعام. جاءت املرأة وقالت:
هل حتفظون شيئًا من القرآن؟

قلت: نعم!
قالت: اقرأ ما يهّون علّي مصيبيت.

إذا  الذين  الصابرين  وبشر  تعاىل:  الل  قال  قلت: 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لل وإنا إليه راجعون أولئك 

عليهم صلوات من ربهم ورمحة وأولئك هم املهتدون.
فعندما مسعت املرأة اآلية قالت: اقسم بالل عليك! 

هذه اآلية كما قلتها يف القرآن؟
قلت: والل! إنها هكذا يف القرآن.

قالت: رمحك الل!
ثم قامت وصلت ورفعت يديها بالدعاء وقالت:

املصيبة  الصرب يف  من  أمرتين  ما  أديت  لقد  اللهم! 
فأوف لي مبا وعدتين. 

ثم قالت: لو بقي احد ألحد لبقي...
يقول الراوي قلت يف نفسي إنها تريد أن تقول لبقي 
ابين لي ألني حباجة إليه ولكنها أكملت كالمها قائلة 

لبقي حممد)صلى الل عليه وآله( خالدًا المته.
قال: ثم خرجنا من اخليمة فقلت يف نفسي:

مل أَر أفضل من هذه املرأة الصابرة احملتسبة...

املرأُة الصبور  

عبد الستار جابر الكعيب 

استقامة  يف  ضرورية  الصاحلة  الرتبية  األبناء  تربية  إن 
احلياة األسرية وفتح أبواب املستقبل الزاهر هلم ، ومن ثم 
إعدادهم إعدادا مثمرا خلوض معرتك احلياة الدنيوية من 
دراسة وعلم وازدهار وبناء حياة كرمية من مجيع النواحي 
ألنها ناقصة الضوابط ما مل تكن معها دعامة قوية راسخة 
اآلباء  املطلوب من  والعمل األخروي وهذا هو  من اإلميان 
املسؤولية  تلكم  حتمل  يف  عليهم  إلزام   هو  بل  واألمهات 
أمام الل واألبناء واجملتمع ، ومنها تعليمهم الصالة والصوم 
وقراءة القرآن وحب أهل البيت ) عليهم السالم( وهذا هو 
رزق من الل تعاىل لكي ننعم به يف الدنيا ونسعد يف اآلخرة 
وانه ال حيتاج إىل أي دليل وال احد يشك فيه الن الرسول 
األكرم )صلى الل عليه واله وسلم( قال : من رزقه الل حب 

األئمة من أهل بييت فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة.
البيت  أهل  حبنا  إن   : السالم(  )عليه  الل  عبد  أبو  وقال 
ليحط الذنوب عن العباد كما حيط الريح الشديدة الورق 
عن الشجر، والن حب أهل البيت من اإلميان فعلينا حنن 

كآباء ومربني أن نرسخ هذا احلب اخلاص يف قلوب أبنائنا 
الرواسي ، كما قال الشاعر  ثابتة قوية كاجلبال  وجنعلها 
:  ) يا سائلي عن حب أهل البيت هل – أقر إعالنًا به أم 
أجحد – هيهات ممزوج بلحمي ودمي – حبهم وهو اهلدى 
والرشد ( وحيث إن االبن الصغري كالورقة البيضاء صافية 
ناصعة فلنجعل أقالمنا ختط عليها موعظة املاضني وأخبار 
من كان قبلنا من األولني ونعرض أخبارهم وآثارهم فيما 
فعلوا وأين انتقلوا ونعطي فكرًة وتنبيهًا وعربًة وهم يف هذا 
العمر والسيما إذا كانت املواعظ مرتبطة حبياة األصفياء 
املقربني لل ورسوله من أهل البيت ) عليهم السالم( ألنهم 
وهلم  اليقني  وعماد  الدين  واساس  الكريم  القرآن  حفظة 
حق الوالية والوصاية والوراثة وهم احلسنة اليت قال الل 
 –  ) أمثاهلا  عشر  فله  باحلسنة  جاء  من   ( عنها:  تعاىل 
االنعام 160- ، واحلسنة حب أهل البيت ) عليهم السالم(. 
املعصومني  األئمة  وعدد  أوالدنا أمساء  نعّلم  أن  علينا  إذًا 
وذراريهم ونبني فضائلهم ومناقبهم الن حبهم حكمة جيب 
 ( واله وسلم( قال:  النب )صلى الل عليه  نتعلمها الن  أن 

من أراد احلكمة فليحب أهل بييت أال ومن أحب عليًا اثبت 
الل قلبه باحلكمة، وأجرى على لسانه الصواب وان أساس 

اإلسالم حب أهل البيت ) عليهم السالم( .
وقال )صلى الل عليه واله وسلم( : ) اإلسالم لباسه التقوى 
العمل  ومثره  الدين  وكماله  الورع  ومالكه  احلياء  وزينته 
الصاحل ولكل شيء أساس وأساس اإلسالم حبنا أهل البيت 

) عليهم السالم( .
منا  كان  أحبنا  من   : قال  السالم(  )عليه  احلسني  واإلمام 

أهل البيت.
موقوفة  تعاىل  رمحته  إىل  والوصول  العبادة لل  فان  لذا 
أي شيء  ينفع  وال  السالم(  عليهم   ( البيت  أهل  على حب 
سواها وان حبهم جزء ال يتجزأ من حب رسول الل )صلى 
وان  الل  من حب  الل  رسول  وحب  وسلم(  واله  عليه  الل 
حبهم ) عليهم السالم( داللة على سالمة العقيدة وصدق 
) ال حيب  يقول  الشريف  واحلديث  ورسوله  بالل  اإلميان 
أهل بييت إال مؤمن – وال يبغضهم إال منافق ( صدق رسول 

الل )صلى الل عليه واله وسلم( واحلمد لل رب العاملني .

حبُّ أهل البيت )عليهم السالم( من املهد إلى اللحد
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

املخزون

 الشعوري 
من  حرمانهم  على  بعضهم  يتحسر  قد 
 - السالم(  )عليهم  البيت  أهل  عطاء شعراء 
وخاصة األوائل منهم - الذين أحسنوا صرف 
قرحيتهم يف سبيل ) الذب ( عن أولياء احلق.. 
ومن املعلوم أنه ال قيمة هلذه الكلمات جمردة 
عن دوافعها ، والدليل على ذلك عدم قبوهلا 
لو كانت تزلفًا أو نفاقًا ، وإمنا القيمة الكربى 
) ملخزونهم ( الشعوري الذي يتفجر من خالل 
تلك الكلمات اخلالدة ..وعليه فمن ميلك ذلك 
املخزون بعينه ، ومل يستطع التعبري عنها بنثر 
أو شعر ، لكلل لسان أو قلة بيان ، فإنه معدود 
من تلك الزمرة بعينها ، لوجود املعنون وإن مل 
يتحقق العنوان ، ولوجود الربكان يف األعماق 
يف  ورد  ..فما  العيان  حبسب  يتفجر  مل  وإن 
البيت   أهل  لسان  على  الشعراء  أولئك  مدح 
)عليهم السالم(  باعتبار عواطفهم الظاهرة 
على اللسان، ) ينطبق ( بدرجة من الدرجات 
على من حيمل تلك العواطف الكامنة اليت مل 

َيـقدر على إظهارها.  

شكا مواطنون من حمافظة بابل عدم وجود موظفي خدمة يف مدارس احملافظة ما يدفع إدارات املدارس إىل إجبار التالميذ والطلبة على القيام بأعمال التنظيف فضالً عن 
افتقار معظم املدارس إىل الصحيات ومياه الشرب ..  وقال املواطن فاضل ناجي لـ)األحرار(  » يف الواقع مدارس حمافظة بابل تشهد واقعا مرتديا ، من خالل استخدام 
الطلبة يف تنظيف املدارس لعدم توفر مستلزمات النظافة ، وبني ناجي » ابنيت تلميذة يف إحدى املدارس االبتدائية أرسلها إىل املدرسة مبالبس نظيفة ومرتبة وتعود اىل 
البيت مبالبس مرتبة ، وتابع » ذهبت اىل املدرسة كي أرى املشكلة فدخلت إىل الصف فوجدت الرتاب والغبار قد مأل الصف.  مدارس القرى واألرياف قد نالت نصيبًا 
اكرب من  االهمال حبسب املواطن عالء حسني حيث قال لـ)األحرار( »  90 % من مدارس حمافظة بابل ال تصلح ان تكون مدارس فالرحالت مصممة جللوس طالبني فلماذا 
جيلس  عليها 5 طالب وأيضًا تعاني املدارس من عدم وجود املياه الصاحلة للشرب .. التدهور الذي تشهده اغلب مدارس احملافظات منها حمافظة بابل وتراجع اخلدمات 
فيها دفع وزارة البيئة اىل ختصيص مبالغ مالية لتأهيل جزء بسيط منها .. هذا ما أكده مسؤول بيئة بابل حيدر كاظم وقال لـ) األحرار(« على غرار الواقع البيئي املتدهور 
يف مدارس احملافظة اعددنا مناهج عمل تتضمن النهوض بهذا الواقع حبيث سيتم مشول عشر  مدارس لتأهيل احلديقة املدرسية وكذلك تأهيل الصحيات ، مشريا إىل 

إن املبلغ املرصود من وزارة البيئة للمحافظة ما يقارب 45 مليون دينار سيخصص لكل مدرسة مليوني دينار ونصف  املليون..

مواطنوَن يشكون تردي اخلدمات يف مدارس بابل

القلُم احلسيين 

بداية نوجه شكرنا اجلزيل والثناء اجلميل لألخوة واألخوات 
الذين شاركوا يف املسابقة واليت تأتي مشاركتهم هذه بغض النظر عن 
احلسني  االمام  قضية  اجتاه  احلسينية  االميانية  الدوافع  هي  النتيجة 
عليه السالم ، وحنن بدورنا سنقوم بقراءة هذه املشاركات واختيار االكثر 
تعبريا واالدسم مادة ونقوم بنشرها يف اجمللة ولكم التوفيق من الل عز 

وجل ان شاء الل عز وجل .

الكتابُة ليست النقر على الكيبورد او تدوين 
ما جيول يف اخلاطر 

صحيح ان احد االساليب لتقويم املواهب وصقلها باجتاه الكتابة او العمل 
االعالمي هي الشد على ساعد من يقتحم هذا اجملال ولكن جيب 
ان تكون اخلطوة االوىل للتجربة سليمة جدا ومن بني اهم سالمتها 
هي االطالع على االسس اإلعالمية او الكتابية اذا ما اراد شخص ما ان 
يقتحم هذا اجملال فليس كل ما يصلنا هو صاحلا للنشر نعم قد تكون 
الفكرة سليمة لكن عملية كتابتها او شرح تفاصيلها ومتعلقاتها مل تكن 
لكن  قويم  وبالغي  تأتي بشكل سليم  الكتابة  االحيان  بعض  سليمة ويف 
الفكرة إما مقتبسة او مكررة وهذا الخيدم اجمللة لذا نرجو من األخوة 
سعة الصدر اذا ما كانت اخلطوات االوىل متعثرة فيجب ان حيول هذا 

التعثر اىل تفكر .

وقفة مع مراسل ..

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 26

واحة األحرار



طفل يتيم افتقد امه فر�سمها على الر�س
 ونام يف اح�سانها فاأين نحن منهم ؟!

حذرت منظمة الصحة العاملية من اخلدع القذرة لشركات 
حكومات  شان(  )مارجريت  املنظمة  مديرة  وأوصت  التبغ، 
العامل بأن تتوّحد يف مواجهة شركات التبغ الكربى، متهمة 
إياها مبمارسة اخلدع القذرة والبلطجة واتباع أساليب غري 

أخالقية يف كفاحها من أجل دفع الناس للتدخني.
وقد اتهمت شان شركات التبغ باستخدام القضايا القانونية 
حملاولة خرق القوانني احمللية والدولية اليت تهدف إىل منع 

بيع السجائر.
معروفة  صناعة  ترى  أن  مرّوع  ألمر  'إنه  قائلة:  وعلقت 
اليت  تفوز على احلكومات  بأن  يسمح هلا  القذرة  خبدعها 
إشارة  بذلك شان يف  مواطنيها'. صرحت  تعمل يف صاحل 
منع  إجراءات  التبغ إليقاف  إحدى شركات  رفعتها  لقضية 
تكتيكات  هذه  إن  قائلة  وأوروغواي،  أسرتاليا  التدخني يف 
ختويفية ملنع الدول األخرى أن حتذو حذو هاتني الدولتني.

الصعب  'من  الفلبني:  لعاصمة  زيارة هلا  وأضافت شان يف 
على أي دولة أن تتحمل األعباء املالية اليت تثريها مثل تلك 
األنواع من التقاضي خاصة الدول الصغرية. بينما شركات 
الدعاية  وشركات  احملامني  كبار  تستأجر  أن  التبغ ميكنها 
وتشرتي بأمواهلا ما تشاء. فاألموال الكثرية تتحدث بصوت 
أن  العامة وميكنها  واملصلحة  األخالقيات  أعلى من صوت 

تهزم أي دليل علمي على مضار التدخني'.
تلك  مثل  حتارب  أن  إىل  مجيعًا  الدول  شان  دعت  وقد 

الشركات، مشيدة جبهود دولة الفلبني يف مكافحة التدخني 
وذلك من خالل زيادة الضرائب على منتجات التبغ، معربة 
ملكافحة  جهود  أي  خلف  الوقوف  املنظمة  استعداد  عن 

صناعة التبغ يف العامل.
السجائر  إعالنات  مبنع  كثريًا  الدولية  املنظمة  نادت  وقد 
وطرق الدعاية املختلفة هلا، كما نادت بوضع ضوابط ملنع 
التدخني يف األماكن العامة مع زيادة الضرائب على منتجات 

التبغ.
هناك  أن  إىل  العاملية  الصحة  ملنظمة  تقرير  أشار  وقد 
3000 شخص ميوتون يوميًا بسبب التدخني يف منطقة غرب 
احمليط اهلادي واليت تشمل دول الصني وأسرتاليا واليابان 
وكوريا اجلنوبية ومنغوليا والفلبني وفيتنام وكمبوديا وماليزيا 
وسنغافورة وبروناي والكثري من جزر اهلادي، حيث يعيش 

ما يقرب من 1.6 مليار شخص من سكان العامل.

إذا سألتك عن أنواع العيون فستقول.. العيون 
العسلية  والعيون  اخلضراء  والعيون  الزرقاء 
والعيون السود لكن هناك أنواع أخرى قد ال 

تعرفها وهذه العيون هي:
1-عني بكت من خشيه الل

2-عني تفيض بالدموع جملرد  ذكر الل
3-عني تغض بصرها عن احلرام

4-عني جعلت قرة عينها يف الصالة
5-عني ابيضت من احلزن شوقا للحبيب

6-عني قريرة راضية مرضية
7-عني عليها غشاوة

8-عني ال يبصر بها صاحبها احلقيقة
أما عن أنواع الدموع....

1-الدموع العظيمة..وهي دموع االنتصار
2-الدموع الربيئة..وهي دموع األطفال

3-الدموع املؤثرة..وهي دموع التوبة
4-الدموع اجلميلة..وهي دموع الوفاء
5-الدموع احلزينة..وهي دموع العزاء

6-الدموع السعيدة.. وهي دموع النجاح
7-الدموع القاسية..وهي دموع األمل
8-الدموع املعربة..وهي دموع الندم

9-الدموع املخادعة..وهي دموع التماسيح
10- دموع الفرح..... وهي أروع الدموع

منظمُة الصحة حتذر من األساليب التجارية القذرة 
اليت تتبعها شركات التبغ 

أنواُع العيون وأنواع الدموع

A L A H R A R  M A G A Z I N27 جملة االحرار اال�سبوعية

واحة األحرار



على من جيد يف نفسه الكفاءة للعمل كمراسل جمللة االحرار 
االسبوعية ويف كافة حمافظات العراق مراجعة قسم االعالم يف 

العتبة احلسينية املقدسة لالطالع على الشروط واالمتيازات
 اخلاصة بعمل املراسل.
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