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العدد..

قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: 
من أتانا مل يعدم خصلة من أربع: آية حمكمة، 

وقضّية عادلة، وأخًا مستفادًا وجمالسة العلماء. 
)كشف الغّمة 208/2(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 11/جمادى الآخرة / 1433هـ املوافق  3 / 5 / 2012 

رقم  الإيداع يف دار الكتب والوثائق 
ببغداد   1216 ل�سنة 2009م



لنختِم القرآَن سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

A L - A   H   R   A   R

لقطات من الصحن الحسيني الشريف..

لنختِم القرآَن سويًة..

يف روضة الكايف باسناده إىل عبد االعلى موىل آل سام عن ابي 

تؤتي  امللك  مالك  اللهم  )قل  له:  قلت  قال:  السالم  عليه  عبداهلل 

امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء( اليس قد اتى اهلل عزوجل 

بين امية امللك؟ قال: ليس حيث تذهب، ان اهلل عزوجل آتانا امللك 

االخر،  فيأخذه  الثوب  له  يكون  الرجل  مبنزلة  امية  بنو  واخذته 

فليس هو الذي اخذه.

يف كتاب معاني االخبار وسئل احلسن بن علي بن حممد عليهم 

السالم عن املوت ماهو؟ فقال هو التصديق مبا اليكون.

يف جممع البيان )خترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي( 

قيل ان معناه خترج املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن، وروي 

ذلك عن ابي جعفر وابي عبداهلل عليهما السالم

يف كتاب االحتجاج للطربسي )ره( عن امرياملؤمنني عليه السالم 

حديث طويل يقول فيه لبعض اليونانيني وآمرك ان تستعمل التقية 

يف دينك، فان اهلل يقول: اليتخذ املؤمنون الكافرين اولياء من دون 

املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء اال ان تتقوا منهم 

اليت  التقية  وان ترتك  للهالك،  تتعرض  ان  اياك  ثم  واياك  تقية 

لنعمك  معرض  اخوانك،  ودماء  بدمك  شايط  فانك  بها،  امرتك 

امرك  وقد  اهلل،  دين  اعداء  ايدي  يف  هلم  مذل  للزوال،  ونعمهم 

باعزازهم.

قال االمام علي )عليه السالم( : 
سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إال وأنا 

أعلم، بليل نزلت أم بنهار، بسهل أم بجبل
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آثاُر ذي قار تناشد املرجعية العليا بتفعيل حرمة 
سرقة وختريب اآلثار ووجوب إعادة املسروق منها 
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رئي�س التحرير 
�سامي كاظم عبد الرحمن 

في هذا العدد..

االفتتاحية..

رئي�س التحرير

ان املرحلة اليت مير بها البلد مرحلة حرجة ومن افضل سبل اخلروج من هذا املأزق هي معرفة اسباب املأزق واهم 
سبب هلذا املأزق هو انعدام الثقة بني السياسيني فان االزمة ليست سياسية بقدر ما هي ازمة ثقة ودائما ازمة الثقة 
تاتي لدى السياسي بانه قد مينح وال يأخذ واغلبهم اليكون يف حساباته بيضة امليزان اال وهو املواطن العراقي واذا ما 
تقطعت اوصال الثقة بني السياسي واملواطن فال ينفع معها توطيد الثقة بني السياسيني انفسهم واتعس ما يزيد الطني 
بلة هي التصرحيات واملناوشات الكالمية بني بعض االعضاء واليت اغلبها تعرب عن دوافع هذا املصرح ودوافع من يقف 
وراءه والنتيجة تأزيم االوضاع اكثر مما هي عليه وانها تنذر خبطر ال سيما ان االيام متضي واالنتخابات القادمة بدأت 
تلوح يف االفق واذا كانت اجلهة املشرفة على االنتخابات هي يف ازمة مع احلكومة والربملان والقضاء وسببها هي انعدام 
الثقة ودائما يتم معاجلة انعدام الثقة بتصفية حسابات قد خترج عن حدودها فتظهر لنا معلومات بني املكذوبة وبني 
اليت ال ميكن ذكرها فتجعل من الشارع العراقي يقف موقف استهجان واحباط مما جيري من امور غري ممدوحة تؤثر 

على غده .  
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قبسات اميانية..

تقارير..

القرآنية..
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حقوُق األبناِء على اآلباِء وفَق املنظوِر اإلسالميِّ

مؤمتٌر طيبٌّ يف كربالء لالستفادة من اخلربات العاملية يف 
جمال جراحة العظام والكسور وتبديل املفاصل

داُر القرآن الكريم تواصل متابعتها ملشروع األلف 
حافظ يف قضاء عني التمر

18

مهنُة الطب اإلنسانية بني الواقع 
والطموح والدوافع النبيلة

ازمُة  ثقة



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  بنّي 
وخطيب اجلمعة يف كربالء املقدسة 
يف  الصايف  امحد  السيد  مساحة 
اجلمعة  صالة  من  الثانية  اخلطبة 
احلسينية  العتبة  يف  أقيمت  اليت 
اآلخرة  مجادى   5 يف  املقدسة 
1433هـ املوافق 27-4-2012،  بني 
الدولة  يف  كمؤسسة  الدولة  مهمة 
الدميقراطية، مؤكدا على أن يكون 
وتليب  اجملتمع  داخل  يف  اذرع  هلا 
هذه  خالل  من  اجملتمع  حاجيات 
األذرع، وقال إن ما نعيشه اآلن يف 
واقعنا ال خيتلف عن بقية الدول من 
نؤشر  أن  ميكن  ولكن  اجلهة  هذه 

بعض األشياء لغرض تقييم األداء.

وحتدث مساحته عن املوظف سواء 
كان يف أعلى السلم الوظيفي أو كان 
عنوان  إنه  وأكد  السلم،  أدنى  يف 
ينطبق على كل شؤون الدولة سواء 
املدنية منها أو العسكرية أو األمنية، 
مشريا إىل إن عبارة موظف تعين 
ما تعنيه االنتماء إىل الدولة، والبد 
جلميع  خاصة  لياقات  وجود  من 
عادة  املوظف  الن  وذلك  املوظفني 
جيوز  ال  ولذا  الدولة  جهة  ميثل 
االعتداء على املوظف أثناء الوظيفة، 
حنوا  عنده  توجد  انه  ذلك  ومعنى 
عمال  ميارس  ألنه  احلصانة  من 
وبالنتيجة  للدولة  مملوك  وقت  يف 
تكون  أن  اىل  املوظف  هذا  حيتاج 
فيه  اللياقات  من  جمموعة  هناك 

أمر  وهذا  األداء  يتحسن  حتى 
بديهي وطبيعي.

 ً فعال  توجد  هل  وتساءل مساحته 
هذه اللياقات عند  بعض املوظفني 
أم ال ؟!! لعل الكم الكبري من بعض 
املوظفني يعاني من اللياقات، وتابع 
يفقد  لألسف  املوظفني  بعض  إن 
مع  تعامله  يف  اللياقات  ابسط 
اآلخرين سواء كان يف طريقة كالمه 
أو أسلوبه، وبعض املوظفني ال يكلف 
إىل  وينظر  رأسه  يرفع  بان  نفسه 
 - باجلواب  يكتفي  وإمنا  يتكلم  من 
إن أجاب - ولكن بطريقة فيها حنو 

من االستعالء. 
الدولة  جهاز  إىل  مساحته  ولفت 
عن  غافال  يكون  قد  إنه  وقال 

عالقة  يف  املسألة  بهذه  االهتمام 
إنه  إىل  مضيفا  باملواطن،  املوظف 
رقابية  جهات  وجود  على  عالوة 
ولكن قد يغفل عن تشخيص درجة 
اللياقة  مسألة  يف  املوظف  تقييم 
امُلراجع،  مع  التعامل  عند  األدبية 
املوظفني  بعض  إن  إىل  مشريا 
يشعر باالنهزام النفسي، وال ميكن 
اللحظات  من  حلظة  يف  يفكر  أن 
هذا  ومع  إطالقا،  نفسه  بتطوير 
ويقول  بالشكوى  املوظف  هذا  يبدأ 
حترتم  ال  هلا  انتمي  اليت  الوزارة 
العمل واجلهد والوقت وهي ال ترغب 
يعرض  بأنه  ويتذرع  بتطويري، 
جمموعة من املشاريع واآلراء ولكن 
اإلهمال،  سلة  إىل  طريقها  جتد 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان:  5 / مجادى اآلخرة /1433هـ املوافق 2012/4/27م

تقرير : حسن اهلامشي

نداء اجلمعة

السيد أحمد الصافي يدعو الكتل السياسية إلى إظهار اتفاقية اربيل أمام المأل 
لتوضيح هل كانت مخالفة للدستور أو موافقة له؟

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



نداء اجلمعة

كموظف  أنا  عندي  وّلد  وبالنتيجة 
عليَّ  وانعكست  اإلحباط  من  حالة 
واضحًا   ً وإهماال  وأفكارا  سلوكًا 

وتأثر بها املراجع الكريم.
بقوله:  ذلك  على  مساحته  وعقب 
نستطيع  ال  الطريقة  بهذه  حنن 
نرمي  ألننا  إطالقا  البلد  نبين  أن 
عمرو،  أو  زيد  على  املشاكل 
عطائه  مع  منيل  اجليد  فاملوظف 
ألنه يتحرك ضمن صالحياته ويقع 
حتت طائلة احملاسبة، أما أن أسلب 
أن  منه  وأرجو  الصالحيات  منه 
يبذل وهو ال ميلك من األمر شيئًا، 

هذه الطريقة غري صحيحة.
وأشار مساحة السيد الصايف اىل 
بعض  تبذله  كبريا  جهدا  هناك  إن 
ولكن  الدنيا  الوظيفية  الدرجات 
اجلهود  تلك  مثار  يقطف  الذي 
احد  يذكر  أن  دون  العليا  اجلهات 
هذا املوظف املسكني! ومع كل هذا 
اجلهد ُيغفل ألنه ليس لديه حزب أو 
ليس له احد أو ليس له كيان وليس 
بكل  ناجح  موظف  ولكنه   .. وليس 

املقاييس.

إىل  بااللتفات  مساحته  وطالب 
والنزيهني  اجليدين  املوظفني 
كثرية  خربات  ميتلكون  والذين 
وقال:  البلد،  تطوير  وبإمكانهم 
اخلارج  دورات  من  الكثري  هناك 
اخلارج  إىل  الذهاب  منها  الغرض 
ما  الطاقات  من  وعندنا  فقط، 
ميكن أن تليب احتياجات البلد أكثر 

بتلك  فاالهتمام  الدورات،  تلك  من 
واالستماع  املوظفني  من  الشرحية 
هلم خصوصًا أولئك الذين يعرفون 
الثعابني واحليتان يف اغلب الدوائر 
احلكومية ميكن أن يشخص املشكلة 
بشكل دقيق، وميكن تلمسها السيما 

من ميتلك منا أذنا واعية!!
وعن مسالة التعليم، حتدث مساحة 
املراحل  يف  الطالب  عن  السيد 
االبتدائية واملتوسطة، وقال إن هذا 
الطالب لعله ال يستطيع أن يشّخص 
اللعب  إىل  مييل  وإمنا  مصلحته 
مسؤولية  وحصر  الدرس،  وترك 
املتابعة بالدرجة األساس يف األسرة 
باحرتام  أبنائها  بتحريض  وطالبها 
الذين  املعلمني  بعض  فإن  املعلم، 

يشكون  جيدة  بصفات  يتمتعون 
يف  التالميذ  بعض  أدب  سوء  من 
أن  املدرس  يريد  عندما  املتوسطة 
حياسب مثال من عنده جهاز موبايل 
فيه أشياء ال تتناسب ال مع اآلداب 
وال مع اجلانب العلمي وال مع عمر 
املدرس  هذا  يريد  عندما  التلميذ، 
عن  يدافع  من  أول  حياسب،  أن 
الطالب!!  أسرة  هي  الطالب  خطأ 
وترى األب يأتي بطريقة وكأن هذا 
الطالب جيب أن ال حياسب، فاحلق 
مع  وليس  واإلدارة  املدرس  مع  هنا 
إىل  اللجوء  وميكن  والطالب،  األب 
أساء  إذا  بالفصل  الطالب  تهديد 
إىل املعلم واملدرس السيما يف تلك 

املوارد. 
ودعا مساحته اىل اإلبقاء على حالة 
واملدرس  واملعلم  للمدرسة  اهليبة 
وحّث األسر أن تتوىل تعليم أبنائهم 
واإلدارة  واملعلم  املدرسة  واحرتام 
مع  املواصلة  بضرورة  وترغيبهم 
األستاذ ومغبة االجنرار إزاء توافه 
األمور، معلال إنه ليس هناك ذريعة 
املدرسة  عن  أبناءه  يبعد  أن  لألب 
والظروف  األسباب  كانت  مهما 
ألن هذا االبن فيه مستقبل األسرة 
وأمل  سواء،  حد  على  والبلد 
أن  املتعففة  العوائل  من  مساحته 
أمام  عائقا  املادية  األمور  تكون  ال 

ذهاب أبنائهم إىل التعليم.
ويف جانب آخر بنّي مساحة السيد 
اتفاقية  عن  يدور  عما  الصايف 
اربيل، قائال إن جهة سياسية تقول 
حققنا مجيع اتفاقيات اربيل وجهة 
تتحقق  مل  تقول  أخرى  سياسية 
عن  وتساءل   .. اربيل  اتفاقيات 
بها  نعلم  ال  وقال:  اربيل؟!  اتفاقية 

يظهر  ومل  الصحف  تنشر يف  ! مل 
رمسي  كناطق  املسؤولني  من  احد 
تظهر  ال  ملاذا   ! اربيل  باتفاقية 
ألنها  واضح  بشكل  اربيل  اتفاقية 
حاولت أن خُترج البلد من أزمة قبل 
واستطاعت  اقل  أو  سنوات  ثالث 
البلد  خترج  أن  ما  بنحو  االتفاقية 

من األزمة وتشكلت احلكومة !
والشفافية  األمانة  ومبقتضى 
اتفاقية  تظهر  أن  مساحته  طالب 
اربيل أمام املأل حتى نرى هل إنها 
مع  كانت  أم  الدستور  كانت خالف 
الدستور، فإذا كانت خالف الدستور 
صحيح  غري  شيء  طبعًا  فهذا 
إنها  يفرتض  السياسية  فالكيانات 
هي من يطبق الدستور، وإذا كانت 
يعرف  حتى  دستورية  اتفاقيات 
الناس من الذي طبق ومن الذي مل 
تبقى  أن  أما  االتفاقية،  من  يطبق 
هذه املسألة فيها ضبابية .. اعتقد 
بل  صحيحة  غري  املسألة  هذه  إن 
أصبح فيها كيل من االتهامات ولكن 

دون جدوى.
اآلن  العراق  إن  أكد  اخلتام  ويف 
حيتاج إىل مللمة مجيع اجلهود فأي 
 ً أهال  اجلميع  عليه  يتوافق  اتفاق 
وسهالً  .. وهذا االتفاق عندما تطلع 
عليه الناس ممكن أن متيز بني من 
إن  معتقدا  يعرقل،  ال  ومن  يعرقل 
ببعض  الناس  ومطالعة  مشافهة 
خمل  شيء  فيه  ليس  االتفاقات 
بالعكس  بل  قادح  شيء  فيه  وليس 
تكون  سوف  تطلع  عندما  الناس 
متيز  حتى  وأحسن  أفضل  األمور 
وبني  الدستور  خيالف  من  بني 
ينفذ  من  وبني  الدستور  يوافق  من 

االتفاقية ومن مل ينفذها.

إن هناك جهدا كبيرا 

تبذله بعض الدرجات 

الوظيفية الدنيا ولكن 

الذي يقطف ثمار تلك 

الجهود الجهات العليا 

دون أن يذكر احد هذا 

الموظف المسكين!

سماحته يطالب 
باإلبقاء على حالة الهيبة 
للمدرسة والمعلم 
والمدرس ويدعو األسر 
أن تتولى تعليم أبنائهم 
واحترام المدرسة 
والمعلم وترغيبهم 
بضرورة المواصلة مع 
األستاذ ومغبة االنجرار 
إزاء توافه األمور
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حقوُق األبناِء على اآلباِء وفَق المنظوِر اإلسالميِّ

بن  علي  لإلمام  احلقوق  رسالة  يف  جاء 
العابدين )عليه السالم(: )وأما  احلسني زين 
حق ولدك فأن تعلم انه منك ومضاف إليك 
يف عاجل الدنيا خبريه وشره، وإنك مسؤول 
عما وليته من حسن األدب، والداللة على ربه 
يف  فاعمل  طاعته،  على  واملعونة  وجل،  عز 
إنه مثاب على اإلحسان  يعلم  أمره عمل من 

إليه، معاقب على اإلساءة إليه(.
تعاىل  اهلل  وضعها  أمانة  األوالد  إن  ريب  ال 
حبسن  إليهم  أحسنوا  فان  اآلباء،  يدي  بني 
تربيتهم  أساءوا  وإن  املثوبة،  كانت  الرتبية 
أكرب  من  تربيتهم  وتعد  العقوبة،  استوجبوا 
الشرع  يفرضها  اليت  األبوين  واجبات 
واجملتمع عليهما، كما إن إهماهلم والتفريط 
اليت ميقتها  اجلنايات  أكرب  من  تربيتهم  يف 
الشرع، وتعاقب عليها القوانني املدنية.. فقد 
قال تعاىل:) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 

وأهليكم نارًا وقودها الناس واحلجارة(.
سيكون  النار  من  واألهل  النفس  ووقاية 
األخالق  على  وتنشئتهم  والرتبية  بالتعليم 
نفعهم  فيه  ما  إىل  وإرشادهم  الفاضلة، 
وفالحهم.. وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
واله وسلم(:) ألزموا أوالدكم وأحسنوا آدابهم، 

فان أوالدكم هدية إليكم(.
أن  ينبغي  ما  إىل  إرشاد  احلديث  هذا  ويف 
يكون عليه اآلباء من مالزمة أوالدهم، ليكون 
وإشرافهم،  اآلباء  األبناء حتت نظر  تصرف 
فإذا تصرف احدهم أي تصرف حيتاج إىل 

العناية  موضع  التصرف  ذلك  كان  توجيه؛ 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  والنظر..قال 
سبعًا،  وأدبه  سبعًا،  ابنك  العب   ( أيضًا: 
على  احلبل  له  اترك  ثم  سبعًا،  وصاحبه 

الغارب(.
فالطفل حبكم فطرته يرتك يف السبع األوىل 
من  حاجته  ليشبع  املباح،  واللهو  اللعب  إىل 
طياته  يف  حيمل  الذي  التأديب  ثم  ذلك، 
تطبيق  أي  املصاحبة؛  ثم  والرتبية،  التعليم 
العلم على احلياة والتجربة العملية مبصاحبة 
األب.. ففي املرحلة األوىل يعامل األب فيها 
واحلنان،  والعطف  والرمحة  بالرفق  ابنه 
بأمس  يزال  ال  ألنه  عنف،  وال  قسوة  دومنا 
احلاجات إىل املالينة واملالطفة، وثاني هذه 
األدوار الرتبية العلمية، وهي اليت تسرتعي 
والتعليم  التثقيف  من  عنايته  املعلم  األب 

والتعريف باحلياة.
وإن الدور الثالث فهو دور اخلروج أو اإلعداد 
خلروج الناشئ من عامل البيت إىل عامل العلم 
املقرون بالعمل، إىل عامل االستقالل بالرأي، 
والتصرف باحلياة، قال )صلى اهلل عليه واله 
وسلم(:رحم اهلل والدًا أعان ولده على بّره ) 

أي مل حيمله على العقوق بسوء عمله(.
على  الولد  حق  السالم(:)  )عليه  علي  قال 
الوالد أن حيّسن امسه وحيّسن أدبه ويعلمه 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  وقال  القرآن(، 
فأدّبها  ابنة  له  كانت  من   ( وسلم(:  واله 
تربيتها،  فأحسن  ورّباها  تأديبها،  فأحسن 

له وقاية من  كانت  وغّذاها فأحسن غذاءها 
النار(، واملقصود بالرتبية هو اإلعداد البدني 

والعقلي والروحي للطفل.
واإلعداد البدني هو تهيئة الطفل ليكون سليم 
مواجهة  على  قادرًا   ، البنية  قوي  اجلسم، 
الصعاب اليت تعرتضه، بعيدًا عن األمراض 

والعلل اليت تشل حركته.
1- أن حيرص على النظافة يف البدن والثوب 

واملكان، ألن النظافة ركن من أركان الصحة.
2- أن يعوِّد الطفل األكل من الطيبات، والبعد 
ويعّرضه  اجلسم  يضر  الذي  اإلسراف  عن 

لكثري من األمراض..
بتعليمه  باالهتمام  وذلك  العقلي:  اإلعداد 
الذهنية،  قابلياته  وتطوير  والكتابة،  القراءة 

ومتابعة مستواه العلمي والدراسي.
اإلعداد الروحي : 

الفردية  وآثارها  الفضائل  قيمة  إبراز   -1
الرذائل  مساوئ  وإظهار  واالجتماعية، 
بالوسائل  ذلك  يف  واالستعانة  وآثارها، 

الرتبوية املؤثرة.
وقدوة   ً مثال  أنفسهم  اآلباء  يكون  أن   -2
على  مبحافظتهم  وذلك  ألبنائهم،  صاحلة 
والتحلي باألخالق احلميدة،  الواجبات،  أداء 

واالبتعاد عن احملرمات والرذائل.
3- تلقني الطفل مبادئ الدين، ومترينه على 
العبادات، وتعويده على ممارسة فعل اخلري، 
واصطحابه ألماكن الصالة والعبادة والدعاء.

واضربوهم  لسبع،  بالصالة  أوالدكم  مروا   (

عليها لعشر .. وفرقوا بينهم يف املضاجع(.
بالرمحة  ألوالدهم  معاملتهم  تكون  أن   -4

والعطف واحلنان دون اإلفراط يف ذلك.
5- أن حيبب اآلباء ألبنائهم باختيار األصدقاء 

األخيار، ومزاملة أصحاب اخللق الفاضل.
) وأما حق ولدك فان تعلم انه منك ومضاف 
إليك..(، إن االبن هو قطعة من األب، وقطعة 
كون  السالم(  )عليه  االمام  ويشبه  األم،  من 
قطعة  وكأنه  أبيه  من  يتجزأ  ال  جزءا  الولد 
انقسمت منه.. وهذه العالقة جيب أن ترتجم 
يف العملية الرتبوية..فكما تضرر يدك وتتأمل 
فيهتز البدن ويتداعى اجلسم بأكمله، ليعيش 
ينعكس  منك  جزء  الولد  فان  الوجع  حالة 
عليك ما حيصل له إذا فرح أو تأمل أو أساء 
عاجل  يف  إليك  مضاف   ( ..فهو  أحسن  أو 

الدنيا خبريه وشره(.
بك،  ملتصقة  ستكون  اليت  بأعماله  أي 
وسيحملك الناس مسؤوليتها ابتداًء، فإذا كان 
صاحلًا كان املدح والثناء والرمحة وينسبون 
كان نصيبك  كان فاسدًا  وإن  إليك،  الصالح 
فهم  والسب،  اللعنة  ورمبا  واملذمة،  اللوم 
تربيته،  لتقصريك يف  إليك  الفساد  ينسبون 
كل  مسؤولية  األب  يتحّمل  أن  يعين  ال  وهذا 
يكون  األمر  الغالب  يف  لكن  االبن  تصرفات 

هكذا.
ملحوظة :

إن العملية الرتبوية ال ترتبط باألب أو باألم 
كاملدرسة  ُكثر،  غريهما  فاملربون  فقط، 

قبسات إميانية
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ثقافة حسينية..  .. والعائلة  واجملتمع  والشارع  والتلفاز 
تركوا  إذا  السيطرة  األهل  يفقد  ما  وغالبًا 
مراقبة الولد، ومل يتابعوا سلوكه وتصرفاته 

وتوجهاته ..
ضوابط الرتبية السليمة :

األدب  من حسن  وليته  عما  مسؤول  وإنك   (
..( فقد حّدد االمام السجاد )عليه السالم( 

املسؤولية بثالثة أمور :
1- حسن األدب، فما يتأسس عليه الولد منذ 
الصغر ينطبع يف شخصيته، وقد أشار االمام 
علي )عليه السالم( إىل أهمية التأديب منذ 
الصغر يف قوله لولده احلسن )عليه السالم(:) 
وإمنا قلب احلدث كاألرض اخلالية ما ألقي 
فيها من شيء قبلته، فبادرتك باألدب قبل أن 

يقسو قلبك ويشتغل لبك(.
ليعرف خالقه وصفاته  ربه  الداللة على   -2
القيامة،  يوم  سيحاسبه  وانه  به  وعالقته 
وتكاليفه  مسؤوليته  معرفة  إىل  يؤدي  وهذا 

الشرعية.
له على طاعته فيك ويف نفسه،  املعرفة   -3
فالولد حباجة إىل العون والتوجيه الدائمني، 
األمور  هذه  بأداء  أحسن  إذا  مثاب  واألب 
فيها،  قصر  أو  أساء  إذا  ومعاقب  الثالثة، 
والبد من املواكبة الدائمة والرتبية املستمرة 
أو  نصيحة  أو  بكلمة  تنجز  ال  املسألة  الن 

حمطة بل حتتاج إىل متابعة.
يتابع االمام )عليه السالم( قائال ً: ) فاعمل 
يف  عليه  أثره  املتّزين حبسن  عمل  أمره  يف 
كمن  لولدك  وتربيتك  فعملك  الدنيا  عاجل 
يف  الولد  هلذا  الصاحل  باألثر  نفسه  يزّين 
وبينه  بينك  فيما  ربه  إىل  ر  املعذِّ  .. الدنيا 

حبسن القيام عليه واآلخذ له منه(
أي تكون معذورًا عند اهلل تعاىل انك أحسنت 
وبني  بينك  لولدك  بالنسبة  القيام مبا عليك 
االستعانة  تكون  حال  كل  وعلى  تعاىل،  اهلل 
التوفيق.. وعليه  العمل  فعليك  تعاىل،  باهلل 
اآلخرين  أمام  األبناء  مراعاة  من  والبد 
أمام  أبناءهم  يضربون  اآلباء  بعض  ..فهناك 
اآلخرين ظنًا منهم إنهم يؤدبونهم، لكن إهانة 
وأثرًا  انطباعًا  سيرتك  اآلخرين  أمام  الولد 
له  حيق  نعم   .. النفسي  وضعه  على  سلبيًا 

الشرعية،  احلدود  ويضربه ضمن  يؤدبه  أن 
وعندما ال جيد حالً  لسلوكه غري هذا، ولكن 
ال يكون أمام اآلخرين، فان ذلك سيؤدي إىل 
انكساره النفسي، وحتطيم معنوياته، وشعوره 

باملهانة.
نصيحة لآلباء 

وجياهدون  ويعملون  كثريًا  يتعبون  اآلباء   
واالهتمام  أبنائهم  راحة  اجل  من  كثريًا 
ليست  لكن  هلم،  املادية  االحتياجات  بتوفري 
عليه  واإلنفاق  املعاش  بتهيئة  الولد  تربية 
فقط، بل واجبات األب هو تعليمه ومراقبته 
وتأديبه وفق مبادئ اإلسالم، والبد من احلذر 
مع  احلاضر  الوقت  يف  خصوصًا  واالنتباه 
وعاداتهم  اآلخرين  ثقافات  على  االنفتاح 
ذات  االتصال  وسائل  ووجود  وأفكارهم، 

احلدين احلالل واحملرم والنافع والضار.
التعامل مع املرحلة العمرية للولد  

مع  يتعامل  سنوات  سبع  إىل  الطفل   -1
احمليط كساحة لعب وتسلية وال يدرك معنى 
املسؤولية بدقة، فاالستجابة ملتطلباته وعدم 
حتميله ما ال يطيق يساهم يف تنميته ليعيش 
طفولته بشكل سليم مع التسامح يف هفواته 

وأخطائه.
2- الفئة العمرية الثانية هي من 7-14  سنة 
ويدخل فيها النضج اجلسدي الذي يؤدي إىل 
االستعدادات  تبدأ  وكذلك  املراهقة،  مرحلة 
التعليم  عليها  والغالب  والشخصية  النفسية 

والتأديب واملتابعة.
3- من 14-21 : وهي الفرتة اليت تتكون فيها 
معامل الشخصية املستقلة فالولد جينح إىل 
ويرغب  واالختيار،  الرأي  وإبداء  االستقالل 
بان تؤخذ وجهة نظره بعني االعتبار، ويكره 

بان يعامل معاملة طفولية.
لذا فإن التعاطي مع هذا العمر يتطلب شيئًا 
وإشعارهما  البنت  أو  الولد  مع  املؤاخاة  من 
بشخصيتهما، والثقة بنفسيهما، وعدم اإلكراه 
آلرائهم  واالحرتام  التفهم  بل  شيء،  على 
وتوجيههم مبا على الصواب، وحتذيرهم من 
وشعورهم  موقعهم  هلم  حيفظ  مبا  اخلطأ، 

بكيانهم .

قبسات إميانية

الحسين )عليه السالم( 
يعلمنا الدعوة السرية)3-2(
القرآن  من  فيهم  اهلل  أنزل  السالم( شيئًا  )عليه  ترك احلسني  فما 
وآله( يف  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  قاله  شيئًا  وال  وفّسره،  قاله  إاّل 
نعم،  الّلهّم  الصحابة:  يقول  ذلك  وكّل  رواه،  إاّل  بيته  وأهل  واّمه  أبيه 
الّلهّم قد حّدثنا من نصّدقه  التابعون:  ويقول  قد مسعناه وشهدناه، 
ونأمتنه حّتى مل يرتك شيئًا إاّل قاله.ثم قال: انشدكم باهلل إاّل رجعتم 
كلمة   ( ذلك.  على  الناس  وتفّرق  نزل  ثم  به،  تثقون  من  به  وحّدثتم 
االمام احلسني )عليه السالم( للسيد الشريازي( مثار كثرية وخمتلفة 
يف هذا الغصن الواحد من شجرة نبوة حممد )صلى اهلل عليه وآله( 
فاول احلديث كان تاريخ احلج الذي حجه االمام احلسني عليه السالم 
انها قبل موت معاوية بسنتني أي سنة 58 هـ  الرواية  عندما ذكرت 
وهذا الوقت كان معاوية يعد العدة لغرض حشد التأييد والبيعة البنه 
يزيد ، فكان احلسني حركة دؤوبة على إفشال هذا املخطط فما من 
لقاء او اجتماع او حديث اال وذّكر احلسني )عليه السالم( مبن هو 
وابناء  والصحابة  بيته وحمبيه  اهل  مع  هذا  فكان حجه   ، هم  ومن 
الصحابة مناسبة لالجتماع بهم وتذكريهم مبن هم اهل البيت )عليهم 
السالم(  فكان حديثه جمموعة التفاتات جيب الوقوف عندها وفهمها 
. منها عبارة )فإن صدقت فصّدقوني، وإن كذبت فكّذبوني ( هل ميكن 
للحسني  )عليه السالم( ان يكذب ؟ !!مستحيل ومليون مستحيل اال 
انه استخدم هذه العبارة كما استخدم النيب حممد )صلى اهلل عليه 
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك  وآله( نفس العبارة يف اية املباهلة )َمْن َحآجَّ
َوَأنُفَسَنا  َوَأْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم  َأْبَناءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْواْ  ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل 
َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة اهلّلِ َعَلى اْلَكاِذِبنَي ]آل عمران : 61[  وَأنُفَسُكْم ُثمَّ 
( فعبارة لعنة اهلل على الكاذبني ال يعين تشكيك رسول اهلل  )صلى 
اهلل عليه وآله( يف ما هو عليه من اميان وتبليغ رسالة ، ولكن قوله 
هذا النصاف الطرف الثاني من انهم سواء يف طلب احلكم من اهلل 
عز وجل .واحلسني )عليه السالم(  كذلك طلب منهم وبكل حرية رده 
اذا ما كذب والعياذ باهلل ولطاملا يعلم احلسني ان هذا غري حاصل 
فعندها يكون عدم تكذيبهم احلسني )عليه السالم(  هو شهادة منهم 
على انفسهم وعبارة )امسعوا مقاليت واكتموا قولي ( هذا االمر هو 
التقية بعينه فالتقية هو كتم احلق حتى اليؤدي اىل هالك صاحبه اذا 
كان عصره كعصر معاوية الذي اشار اليه احلسني عليه السالم يف 
بداية كالمه قائال )أّما بعد فإّن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد 

علمتم، ورأيتم وشهدمت وبلغكم ( .
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لو سألوك

أن  بعد  املصاحف  بتوحيد  أمر  عثمان  ان 
انتدب هلذا  ولكنه  ذلك،  اىل  الصحابة  نبهه 
النسخ  بني  فوقع   ! أكفاء  غري  أفرادا  األمر 
واختالفات  أخطاء  األمصار  اىل  املرسلة 
أدى اىل عودة اخلالف  الذي  االمر  إمالئية 
أرسل  أن عثمان عندما  املسلمني، حيث  بني 
الناس،  على  يقرؤها  قارئا  نسخة  كل  مع 
اليت  النسخة  على  يقرأ  كان  القارئ  وهذا 
عنده والناس يف نفس املصر يتبعون قارئهم 
، فرجح االختالف وأصبح لكل مصر قرآنه، 
وكان هذا هو السبب الرئيس له إضافة إىل 
بداءة اخلط الذي كتب به النسخ واخللو من 
النقاط واالعراب واسقاط االلفات ) جمموع 
واختالفها  اللهجة  تاثري  ثم   ، االلف(  حرف 
بني القبائل العربية حتى ان النيب )صلى اهلل 
عليه واله وسلم ( قد نهى عن بعضها، وتأثري 
القراء  لبعض  الشخصي  والرأي  االجتهاد 
وعلماء العربية الذين غالوا بالقواعد واألدب 
وغري ذلك. ومن يراجع ما ذكر من تفاصيل 
اختالف القراءات يتضح له ان دعوا تواترها 
الواقع بشيء.  جمازفة وشططا ال متت اىل 
تواتر  بني  األعالم  علماؤنا  فرق  هنا  ومن 
ال  اذ  القرآن،  تواتر  وبني  فردوها  القراءات 
حقيقتان  والقراءات  فالقرآن  بينهما،  تالزم 
املنزل على  الوحي  ، فالقرآن هو  متغايرتان 
الرسول )صلى اهلل عليه واله( والقراءات هي 
وقد  تلفظها،  او  األلفاظ  كتابة  يف  اختالف 
روي عن الصادق )عليه السالم( : ) ان القرآن 
االختالف جييء  ولكن  واحد  من  نزل  واحد 
وقال   ،  )630  :  2 )الكايف   ) الرواة  قبل  من 
السيد اخلوئي : ) ان تواتر القرآن ال يستلزم 
كيفية  يف  االختالف  الن   ، القراءات  تواتر 
تعبري الكلمة ال ينايف االتفاق على أصلها، كما 

القــــراءُة الحالية للقرآن قراءة إمامية

فقه وفقهاء

موقع سماحة السيد علي الحسيني 
السيستاني / النجف االشرف 

يشترط في وجوب األمر بالمعروف الواجب ،
 و النهي عن المنكر أمور :

استفتاءات متنوعة

األول : معرفة املعروف و املنكر و لو إمجااًل ، فال جيبان 
التعلم  جيب  قد  ولكن  واملنكر  باملعروف  اجلاهل  على 

مقدمة لألمر باألول و النهي عن الثاني .
الثاني : احتمال ائتمار املأمور باملعروف باألمر ، و انتهاء 
املنهي عن املنكر بالنهي ، فإذا مل حيتمل ذلك ، و علم أن 
الشخص الفاعل ال يبالي باألمر أو النهي ، و ال يكرتث 
يرتك  ال  ولكن   ، املشهور  على  عليه شيء  بهما ال جيب 
عدم  مع  ولو  قواًل  أو  فعاًل  الكراهة  بإظهار  االحتياط 

احتمال االرتداع به .
 ، املعروف  ترك  على  مصرًا  الفاعل  يكون  أن   : الثالث 
العاصي  ارتداع  على  أمارة  كانت  فإذا  املنكر  ارتكاب  و 
الوجوب  عدم  يبعد  ال  بل   ، عن عصيانه مل جيب شيء 
فعل حرامًا  أو  واجبًا  ترك  فمن   ، ذلك  احتمال  مبجرد 
و احتمل كونه منصرفًا عنه أو نادمًا عليه مل جيب شيء 
، هذا و اعتبار اإلصرار لعله املشهور بني الفقهاء و لكن 
فعل  و  املعروف  ترك  على  عزمه  إحراز  كفاية  الظاهر 
املنكر حدوثًا أو بقاًء حبيث يكون توجيه األمر أو النهي 
الشخصي إليه يف حمله عند العقالء و لو مل يكن متلبسًا 

باملعصية فضاًل عن توقف الوجوب على اإلصرار .
الرابع : أن يكون املعروف و املنكر منجزًا يف حق الفاعل 
 ، املعروف  أو تركه   ، املنكر  ، فإن كان معذورًا يف فعله 
العتقاد أن ما فعله مباح و ليس حبرام ، أو أن ما تركه 
ليس بواجب ، و كان معذورًا يف ذلك لالشتباه يف املوضوع 
، أو احلكم اجتهادًا ، أو تقليدًا مل جيب شيء ، و كذا إذا 
مل يكن معذورًا يف فعله يف بعض املوارد كما إذا عجز عن 
اجلمع بني امتثال تكليفني بسوء اختياره و صرف قدرته 
يف امتثال األهم منهما فإنه ال يكون معذورًا يف ترك املهم 
ألخف  انتخابًا  باألهم  اإلتيان  عقاًل  وظيفته  كانت  إن  و 

املنكر مما ال  كان  لو  و  ، هذا  بل و احملرمني  القبيحني 
يرضى الشارع بوجوده مطلقًا كاإلفساد يف األرض و قتل 
النفس احملرتمة و حنو ذلك فال بد من الردع عنه و لو مل 
يكن املباشر مكلفًا فضاًل عما إذا كان جاهاًل باملوضوع 

أو باحلكم .
عن  النهي  و  باملعروف  األمر  من  يلزم  ال  أن   : اخلامس 
املنكر ضرر على اآلمر يف نفسه أو عرضه أو ماله املعتد 
فإذا  يتحمله  ال  حرج  يف  وقوعه  منه  يلزم  ال  كذا  و  به 
إذا أحرز  إال  أو احلرج مل جيب عليه ذلك  الضرر  لزم 
كونه مبثابة من األهمية عند الشارع املقدس يهون دونه 
فيما  فرق  ال  أنه  الظاهر  و   ، احلرج  أو  الضرر  حتمل 
االحتمال  أو  به  الظن  أو  الضرر  بلزوم  العلم  بني  ذكر 
املعتد به عند العقالء املوجب لصدق اخلوف . و إذا كان 
اإلضرار  املنكر خوف  عن  النهي  أو  باملعروف  األمر  يف 
به  املعتد  ماله  أو  عرضه  أو  نفسه  يف  املسلمني  ببعض 
فالظاهر سقوط وجوبهما ، نعم إذا كان املعروف و املنكر 
من األمور املهمة شرعا فال بد من املوازنة بني اجلانبني 
حيكم  ال  فرمبا  احملتمل  أهمية  و  االحتمال  قوة  بلحاظ 

بسقوط الوجوب و رمبا حيكم به .
مسألة 1272 : ال خيتص وجوب األمر باملعروف و النهي 
عن املنكر بصنف من الناس دون صنف ، بل جيب عند 
و   ، غريهم  و  العلماء  على  املذكورة  الشرائط  اجتماع 
العدول و الفساق ، و السلطان و الرعية ، و األغنياء و 
الفقراء ، و الظاهر عدم سقوطه ما دام كون الشخص 
تاركًا للمعروف و فاعال للمنكر و إن قام البعض مبا هو 

وظيفته من املقدار املتيسر له منه .
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خطاباته

متتاز خطابات السّيد شرف الدين 
التصوير،  ودّقة  التعبري،  بقّوة 
وإشراق الديباجة. وكان ال خيطب 
االرجتال  مينعه  وال  ُمرجِتاًل،  إاّل 
املعاني  وإبراز  الفكرة  تركيز  من 
وخطاباته  عالية.  فصاحٍة  يف 
التكّلف  عن  بعيدة  ذلك  جوار  إىل 
والتصّنع، كما هي كتاباته وتأليفاته، 

وحماضراته.
هجرّية   1350 سنة  خطب  وقد 
كلِّ  عصَر  اجلامع  املسجد  يف 
حملّرم  األوىل  العشرة  من  يوم 
كّل  يف  خطابته  وعنوان  احلرام، 
؟  حمّمد  آُل  وَمن  حمّمد،  آُل  يوم: 
رضوان  وكان  عليهم..  اهلل  صّلى 
يوٍم ساعًة  كلِّ  يندفع يف  عليه  اهلل 
الناَس  ُيعّرف  يل  كالسَّ الوقت  من 
عظمة أهل البيت عليهم الّسالم يف 
وقد  الناس،  وعند  ّنة  والسُّ القرآن 
احملّرم  من  العاشر  اليوَم  خّصص 
الّسالم،  عليه  احلسني  لإلمام 
فتكّلم حول  وكان اجمللس صباحًا، 
اهلل  صلوات  الشهداء  سّيد  نهضة 
عليه وأسبابها وأهدافها، ونتائجها 
وتركيز  اإلسالم  دعم  يف  العظيمة 
الدين، ثّم ختم خطابه البليغ بِذْكر 
مصرع سّيد شباب أهل اجلّنة عليه 
الّسالم، وكان ميزج حديثه بالبكاء، 
فيضّج الناُس بالعويل.. وقد استمّر 
ساعات  ثالث  اليوم  ذلك  خطابه 
اخلطاب  ذلك  مُجع  ولو  متوالية، 

لكان ِسْفرًا ضخمًا يف فضائل أهل 
البيت عليهم الّسالم وسريتهم، وما 

جيب على املسلم أن يعرفه.
وفاته

سبعًة  العمر  من  اجتاز  أن  بعد 
تعاىل  اهلُل  توّفى  عامًا،  ومثانني 
عبد  السّيد  مساحَة  رمحته  إىل 
احلسني ابن السّيد يوسف املوسوّي 
يف  قضاه  عمٍر  بعد  الدين،  شرف 
والقيام  تعاىل،  اهلل  إىل  الدعوة 
وتعريف  الغّراء،  الشريعة  بنشر 
والعرتة  اهلل  كتاب  بالثقَلني:  اأُلّمة 
الطاهرة، وُهدى الناس إىل ما فيه 
صالحهم، والسري بهم على الطريق 
تعاىل  اهلُل  به  أمر  الذي  األمثل 

ورسوله صّلى اهلل عليه وآله.
الثامن  وكانت وفاته رمحه اهلل يف 
هـ   1377 سنة  اآلخرة  من مجادى 
/ املوافق للثالثني من كانون األّول 
سنة 1957م، حينها جتّمعت القرى 
زعيمها  لتوّدع  بريوت  يف  العاملّية 
بعلمائها  بريوت  وخرجت  الدييّن، 
الشعب  ومجوع  وساستها  وأدبائها 
نظراتها  لتلقَي  احلكم؛  ورجال 
ُتقّله  الذي  النعش  على  األخرية 
ِلُيشيَّع  بغداد  إىل  خاّصة  طائرة 
مدينة  ويف  الكاظمّية  يف  هناك 
كربالء املقّدسة ثّم النجف األشرف 
احلصن  يف  فُيدفن  مهيبًا،  تشييعًا 
أمري  جّده  عند  املطّهر  العلوّي 
الّسالم، فطاب  املؤمنني عليٍّ عليه 

َمثواه.. رضوان اهلل تعاىل عليه.

فقه وفقهاء

ان االختالف يف خصوصيات حدث 
تأرخيي كاهلجرة مثاًل ال ينايف تواتر 
نفس احلدث ، على أن الواصل الينا 
بتوسط القراء امنا هو خصوصيات 
فهو  القرآن  أصل  وأما  قراءاتهم، 
 ، املسلمني  بني  بالتواتر  الينا  واصل 
وبنقل اخللف عن السلف وحتفظهم 
 ... الكتابات  ويف  الصدور  يف  عليه 

اخل( )البيان : 173(.
العشرة  أو  السبعة  القراء  وهؤالء 
القرآن  لنا  حفظوا  الذين  هم  ليس 
وإال ملا صار وصوله إلينا متواترًا، بل 
وهي غري  إلينا  قراءاتهم وصلت  أن 
نقول:  ثم  ومن  إلينا.  القرآن  وصول 
القراءة  هي  الصحيحة  القراءة  إن 
تلقتها  اليت  املسلمني  بني  املشهورة 
االمة بالقبول وتركت الشاذ املخالف 
هلا وانكرت على من يقرأ بها، فهي 
وذكر   ، جيل  بعد  جياًل  متواترة 
بعض العلماء ان جتتمع هلا ضوابط 
هي: موافقتها مع ما هو مكتوب يف 
الرسم القرآني ، وموافقتها لألفصح 
واالفشى يف العربية ، وان ال يعارضها 

دليل قطعي.
القراءة  القراءات  من  نعتمد  وحنن 
عند  سائدة  كانت  اليت  املشهورة 
عن  حفص  رواية  وهي  املسلمني، 
عاصم عن أبي عبد الرمحن السلمي 
السالم(. )عليه  املؤمنني  أمري  عن 
خالصة  شيعية  قراءة  القراءة  وهذه 
مجيع  بني  اليوم  املتداولة  وهي 
املسلمني فما يذكره عثمان اخلميس 
من الكذب من أن الشيعة اليوم تعتمد 

واضح.  كذب  السنية  القراءة  على 
فحفص من أصحاب الصادق )عليه 
شيعة  أعيان  من  وعاصم  السالم(، 
السلمي  الرمحن  عبد  وأبو  الكوفة، 

من خواص علي )عليه السالم( .
ابن  هو  الكويف:  بهدلة  بن  عاصم 
ابي النجود ابو بكر االسدي موالهم 
زر  عن  عرضا  القراءة  اخذ  الكويف 
بن حبيش وابي عبد الرمحن السلمي 

وابي عمرو الشيباني.
قال ابو بكر بن عياش قال لي عاصم 
ابا عبد  اال  اقرأني احد حرفًا  : ما 
من  ارجع  وكنت  السلمي  الرمحن 
عنده فاعرض على زر وقال حفص 
القراءة  من  كان  ما  عاصم:  لي  قال 
اليت  القراءة  فهي  بها  اقرأتك  اليت 
الرمحن  عبد  ابي  على  بها  قرأت 
السلمي عن علي وما كان من القراءة 
اليت اقرأتها ابا بكر بن عياش فهي 
زر  اعرضها على  كنت  اليت  القراءة 

بن حبيش عن ابن مسعود .
العشرة  القّراء  امساء  معرفة  عد 
يكونوا  انهم مل  أيضًا  ان تعرف  البد 
النيب  إىل  قراءاتهم  يف  يرجعون 
كانت  بل  وآله  عليه  اهلل  صلى 
اجتهادهم  إىل  تستند  قراءاتهم 
عند  القراءات  كانت  ولو  وآراءهم 
القراءة متواترة عن النيب)صلى اهلل 
عليه واله( مل حيتج يف اثبات صحتها 
إىل االستدالل واالحتجاج كما فعلوا 

كذلك. 
انظر البيان يف تفسري القرآن للسيد 
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الشيُخ ضياء زين الدين يتسلم مهام أمانة العتبة العلوية المقدسة 

القضاُء األعلى : ال تغيير في موعد محاكمة 
الهاشمي وصهره

تفجيُر البرلمان نفذ بمساعدة أشخاص 
مسؤولين يعملون فيه

تدشيُن ثاني منصة عائمة لتصدير النفط

افتتاُح وحدة للعالج الكيميائي في كربالء 

وزارُة الكهرباء : إنتاج الكهرباء سيفوق الطلب بنهاية العام المقبل 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

استلم الشيخ ضياء ابن آية اهلل الشيخ 
أمانة  مهام  سره(  الدين)قدس  زين 

انتهاء  بعد  املقدسة  العلوية  العتبة 
احلسيين  مهدي  السيد  تكليف  فرتة 

العتبة  مضيف  يف  جرت  مراسيم  يف 
الوقف  ديوان  رئيس  حبضور  العلوية 

الشيعي مساحة السيد صاحل احليدري 
العلماء والفضالء والوجهاء. وعدد من 

اخلربية

موجز األحرار
ادلة  جتمع  خمتصة  جهات   .1
ووثائق تثبت تورط جهات يف ثالث 
دول اقليمية )مل تذكرها( بعمليات 
االرهاب االخرية يف العراق متهيدا 

اىل تقدميها اىل االمم املتحدة. 
لتوزيع  تستعد  الرتبية  وزارة   .2
لوحات ذكية بني عدد من املدارس 
مشروع  لتفعيل  خطتها  ضمن 
التعليم االلكرتوني ومواكبة التطور 

احلاصل يف جمال التعليم..
تكشف  االتصاالت  وزارة   .3
مع  عقدا  توقيعها  قرب  عن  
لنصب  العاملية  موتوروال  شركة 
ما  وفق  وطنية  اتصاالت  شبكة 
مشرية  أيدن«،  »مبنظومة  تعرف 
من  ستستخدم  املنظومة  أن  إىل 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  قبل 
الدينية  والزيارات  باملناسبات 
بالقطاع  استخدامها  عن  فضال 

النفطي ومحاية األساطيل.

إن  األعلى  القضاء  جملس  أكد 
اهلامشي  طارق  حماكمة  موعد 
وصهره املطلوبني للسلطات األمنية 

هو  ثابت  بغداد  يف  والقضائية 
املتحدث  املقبل.  الشهر  من  الثالث 
باسم اجمللس عبد الستار البريقدار 

احملكمة  إىل  يعود  القرار  أن  بني 
بشأن النطق باحلكم أو التأجيل أو 

التربئة.

ان  عن  مطلعة  مصادر  كشفت 
مبنى  استهدف  الذي  التفجري 
القاعدة  تنظيم  له  خطط  الرملان  
االرهابي مبساعدة اشخاص يعملون 
بصفة  احدهم  النواب،  جملس  يف 
مستشار واثنان من افراد احلمايات. 

تصريح  يف  املصادر  واشارت 
ان  البغدادية اىل  الصباح  لصحيفة 
العملية  خالل  استخدموا  املنفذين 
مبنى  لتصوير  واالقالم  الساعات 

الربملان واملداخل ونقاط التفتيش. 
يف  اخلضراء  املنطقة  وشهدت 

تفجريا   ،2011 الثاني  تشرين   28
مبنى  من  بالقرب  مفخخة  بسيارة 
الربملان أسفر عن استشهاد وإصابة 
مخسة مدنيني بينهم املتحدث باسم 
التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.

منصة  ثاني  النفط  وزارة  دشنت 
اخلليج  يف  النفط  لتصدير  عائمة 
الزيادة  مواكبة  بهدف  العربي 
أعلنت  فيما   ، اإلنتاج  يف  املتوقعة 

النفط  صادرات  جمموع  أن  الوزارة 
املاضي    2012 آذار  لشهر  اخلام 
برميل  الف  و800  مليونا   71 بلغت 
 8 بلغت  متحققة  إيرادات  وبقيمة 

واليت  دوالر  مليون  و472  مليارات، 
تعد األعلى منذ عام   1989من حيث 

التصدير واأليرادات املتحققة.

افتتحت دائرة صحة كربالء اجلناح 
احلسني  مستشفى  يف  اخلاص 
التعليمي والذي تضمن غرفا متعددة 
باحدث  جمهزة  املرضى  الستقبال 

كما   ، الطبية  والكوادر  االجهزة 
افتتحت الدائرة يف املستشفى ايضا 
اخلاص  الكيميائي  للعالج  وحدة 
بامراض السرطان، خمتصون بينوا 

ان هذه الوحدة ستسهم يف ختفيف 
املعاناة اليت يتكبدها هؤالء املرضى 
لتلقي  املدينة  خارج  سفرهم  أثناء 

العالج..  

انتاج  أن كمية  الكهرباء  وزارة  أكدت 
العام  الكهرباء سيفوق الطلب بنهاية 
رفع  إىل  أشارت  حني  ويف  املقبل، 
العام  خالل   %50 بنسبة  إنتاجها 

احلالي مقارنة بالذي قبله، لفتت إىل 
أن نسب االجناز يف مشاريع الطاقة 
وكانت  باملائة.   90-50 بني  ترتاوح 
قد  الربملانية،  والطاقة  النفط  جلنة 

انتاج  يف  تناقص  وجود  عن  اعلنت 
مبينة  البالد،  يف  الكهربائية  الطاقة 
أن العام املاضي كان فيه اكثر بنسبة 

25% عن العام احلالي..

جملة االحرار اال�سبوعية
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تقارير 

لالستفادة من اخلربات العاملية يف جمال جراحة العظام 
والكسور مع حاجة البالد اىل هذا التخصص الطيب ،  
التعليمي  السالم(  )عليه  احلسني  مستشفى  يف  نظم  

املؤمتر العلمي الثاني جلراحة العظام والكسور مبشاركة أطباء 
بغداد  طب  كليات  من  وأساتذة  املتحدة  اململكة  من  مغرتبني 

والكوفة وأطباء خمتصني من حمافظات عديدة. 
وشهدت حماور املؤمتر الذي نظم حتت شعار )من ميلك الصحة 
ميلك األمل ومن ميلك األمل ميلك كل شيء( مناقشة عدة حبوث 
ودراسات توزعت على جلستني الستشاريني يف جراحة العظام 
والكسور  العظام  أخصائي  ويقول   ، املفاصل  وتبديل  والكسور 
الدكتور مهدي عبد الصاحب الذي قدم خالل املؤمتر حالتني 
املؤمتر تضمن حبوثًا حول  إن  العظام اخلبيثة  أورام  عن احد 
هو  ما  على  االطالع  هلدف  بالنجاح  وتكللت  أجريت  عمليات 
جديد يف جمال جراحة العظام والكسور ومناقشة بعض السبل 
األمراض  لبعض  اإلصابات  بعض  وعالج  الوقاية  يف  الكفيلة 

والعاهات اليت قد تصيب املفاصل والعظام.
عبد  الدكتور  بني  البالد  يف  الطيب  اجملال  هذا  تقييم  وعن 
العظام  جراحة  واقع  عامة  بصورة   « لـ)األحرار(  الصاحب 
البالد متطور حلد ما مع بعض اإلخفاقات اليت  والكسور يف 
 ، البائد  النظام  حقبة  خالل  العامل  عن  العراق  عزلة  سببتها 
تبديل  عملية  على  املؤمترات  هذه  يف  الرتكيز  يكون  لذلك 
املفاصل كمفصل الركبة والورك لغرض تنمية القدرات الطبية 

لالطباء الذين التقل خرباتهم عن اطباء اخلارج.
يف  العظام  جراحة  يف  االستشاري  عويد  عادل  الدكتور  اما 
يف  تناول  الذي  املتحدة  اململكة  يف  برستو  رولي  مستشفى 

حماضرته املوسومة )احدث التقنيات لتبديل مفصل الركبة ( 
جتربته الشخصية خالل مخس سنوات يف مستشفى اشفورد 
األطراف  مفاصل  تبديل  يف  دقيق  كاختصاص  بريطانيا  يف 
اململكة املتحدة  به حاليًا يف  السفلى والورك والركبة واملعمول 
الركبة يف مستشفيات  مفصل  تبديل  عمليات  اجراء  فتوقع   ،
كربالء خالل السنوات القليلة املقبلة يف حال توفر االمكانات 
هذا  يف  لـ)االحرار(  واوضح   ، الكافية  والعالجية  التقنية 
اخلصوص » اعتقد ان اجراء هكذا نوع من العمليات الدقيقة يف 
مدينة كربالء ممكن يف حال توفر عمليات جيدة ومعقمة جدا 
العملية  إجراء  بعد  تكمن  املفاصل  تبديل  كون مشكلة عمليات 
واإلصابة بااللتهاب لذلك حتتاج اىل خربة وأموال واعتقد انه 

يف حال حصول ذلك فسيجري هنا عمليات من هذا النوع .
 وعن مستوى جراحة العظام والكسور يف العراق بني الدكتور 
على  االطالع  اىل  تواقون  كربالء  اطباء  ان  الحظت   « عويد 
ماجيري يف العامل من تطور يف هذا اجملال الطيب واعتقد ان 
تدريب اخلربات خارج البالد سيصل مبستوى اجلراحني اىل 

مصاف الدول املتقدمة«  
الطبية  الكوادر  رفد  أهمية  على  احلاضرون  وامجع  هذا 
والكسور  العظام  جراحة  جمال  يف  اوسع  خبربات  العراقية 
وتبديل املفاصل مع توفري اجهزة حديثة حلاجة املواطنني اىل 
املفاصل  امراض  انتشار  مع  السيما  الطيب  التخصص  هذا 
وصعوبة وتكلفة السفر اىل خارج العراق للعالج من االصابة 

بهذه االمراض..   

مؤتمرٌ طبيٌّ في كربالء لالستفادة من الخبرات العالمية في مجال جراحة 
العظام والكسور وتبديل المفاصل

تقرير: عالء السالمي
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أم رفاه

من  وننزل   (  : تعاىل  قال 

ورمحة  شفاء  هو  ما  القرآن 

للمؤمنني(.

األمراض  مقابل  هو  الشفاء 

والعيوب والنواقص لذا فإن 

أول عمل يقوم به القرآن يف 

تطهريه  هو  اإلنسان  وجود 

من أنواع األعراض الفكرية 

منها  الفردية  واألخالقية 

مرحلة  بعدها  تأتي  ثم 

مرحلة  وهي  الرمحة(   (

وتفتح  اهلل  بأخالق  التخّلق 

اإلنسانية  الفضائل  براعم 

الذين  األفراد  أعماق  يف 

خيضعون للرتبية القرآنية.

الشفاء  إن  أخرى  وبعبارة 

إشارة إىل التطهري والرمحة 

أو  البناء اجلديد  إشارة إىل 

بتعبري الفالسفة والعارفني 

مقام  إىل  تشري  األوىل  فان 

الثانية  بينما  التخلية(   (

تشري إىل مقام ) التحلية(.

شفاء ورحمة

الكريم  للقرآن  األلف حافظ  متابعتها ملشروع  ضمن 
الذي أطلقته دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية 
قضاء  إىل  والتقييم   املتابعة  جلنة  توجهت  املقدسة 
لإلطالع  املقدسة  كربالء  التابع حملافظة  التمر  عني 
إذ   ، هناك  للمشروع  التابعة  القرآنية  الدورات  على 
تقام يف القضاء دورتان لألوالد و5 دورات  للبنات ، 
حيث مت اختبار الطلبة والطالبات من قبل اللجنة ومت 

تثبيت مقدار حفظهم اجلديد ، كما أكد أعضاء اللجنة 
والطالب  الطالبات  حبفظ  االهتمام  ضرورة  على 
وإضافة  للحفظ  الصحيحة  األساليب  باستخدام 
األحاديث اليت ختص القرآن الكريم إىل احلفظ ومت 
االعتبار  بنظر  األخذ  إىل  واملعلمات  املعلمني  توجيه 
لتعليم املشرتكني يف  إتباع الطرق والوسائل احلديثة 

الدورات القرآنية.  

داُر القرآن الكريم تواصل متابعتها لمشروع 
األلف حافظ في قضاء عين التمر

القرآن  لدار  التابعة  والتقييم  املتابعة  جلنة  زارت 
تعليم  دورات  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم 
القرآن الكريم املقامة يف حمافظة واسط ، حيث تقام 
أربع  بواقع  توزعت  قرآنية  دورة   11 من  أكثر  هناك 
دورات لتعليم النساء أحكام التالوة يف مؤسسة أنوار 

السجاد ، إضافة إىل ثالث دورات لألوالد.
 ومشلت الزيارة مركز أمري املؤمنني )عليه السالم( 
للقرآن الكريم  الذي تقام فيه أربع دورات للبنات ، ومت 
اختبار الطلبة املشاركني يف تلك الدورات ، واختتمت 
الزيارة بتكريم املشرتكني وكذلك لوحات احلفظ وهي 
هدايا مقدمة من قبل الدار على شكل سبورة صغرية 
تقويتهم  النص دعمًا هلم من أجل  مع قلم يكتب فيه 

على الكتابة واحلفظ .

احلي  قضاء  يف  دورات  ثالث  فتح  الزيارة  وتضمنت 
بالطلبة  اللقاء  إذ مت  بن جبري لألوالد  ومرقد سعيد 
واملتقن   الصحيح  احلفظ  إىل  وتوجيههم  واألساتذة 
من  الدجيلي  منطقة  للبنات يف  دورة  فتح  وكذلك مت 
حمافظة واسط حيث كان املدرس هو احلافظ البصري 
الدورات يف  وبهذا أصبح عدد   ، الدلفي  سعد كاظم 

حمافظة واسط 15 دورة للبنات والبنني.

داُر القرآن الكريم تطلع على الدورات المقامة في 
محافظة واسط وتفتتح دورات قرآنية جديدة
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النوع  هذا  إّن  اخلاصة:  اهلداية 

مبجموعة  خيتص  اهلداية  من 

الذين  الناس  من  خاصة  وطائفة 

اخلاصة،  اإلهلية  العناية  تشملهم 

هي  ـ  قلنا  وكما  ـ  الطائفة  وهذه 

تلك اجملموعة من عباد اهلّل الذين 

واستفادوا  العامة  اهلداية  استغّلوا 

حبيث  وجه  أكمل  على  منها 

بنور  وأرواحهم  قلوبهم  استنارت 

اهلداية العاّمة.

    إّن هذه الطائفة من الناس حينما 

التكوينية  ـ  العاّمة  اهلداية  استغلت 

ـ بالنحو األكمل جعلت  والتشريعية 

لنيل  مناسبًا  حماًل  نفسها  من 

والرعاية  اخلاص  اإلهلي  الفيض 

يشملها  وأن  اخلاصة،  اإلهلية 

اإلمداد الغييب والتوفيق والتسديد 

اإلهلي)اهلداية اخلاصة(.

ـ      وهذه احلقيقة اليت ذكرناها 

وهي إن اهلداية اخلاصة تشمل تلك 

الطائفة من الناس الذين استفادوا 

ـ  وجه  بأحسن  العامة  اهلداية  من 

هي من احلقائق اليت بّينها القرآن 

الكريم يف آيات متعّددة، حيث قال 

َمْن  ُيِضلُّ  اهلّلَ  ...ِإنَّ   ( بعضها:  يف 

َيشاُء َوَيْهدي ِإَلْيِه َمْن َأناَب ( . ]4[

ويف آية ُأخرى قال سبحانه: ) ...اهلُل 

ِإَلْيِه  َوَيْهِدي  َيشاُء  َمْن  ِإَلْيِه  جَيَْتيب 

َمْن ُينيُب ( . ]5[ إّن املراد من كلمة 

) أناب ( يف اآلية اأُلوىل و ) ينيب ( 

يف اآلية الثانية هو العودة والرجوع 

وااللتفات إىل اهلل سبحانه بصورة 

متكّررة، هو أّن هذا النوع من اهلداية 

العقل  لنداء  من نصيب من أصغى 

املرشدين  لنداء  واستجاب  وخضع 

نفسه  ووضع  اإلهليني،  واملصلحني 

طالبًا  اخلاصة  اهلداية  طريق  يف 

من اهلل سبحانه املزيد من التوفيق 

والسداد والرعاية والعطف.

مشول  يف  املالك  كان  وإذا      

هو  لإلنسان  اخلاصة  اهلداية 

استغالله لطرق اهلداية العاّمة على 

أكمل وجه، فإّن املالك يف الضالل 

اإلعراض  هو  اإلهلي  واخلذالن 

اهلداية  على  والتمّرد  والعصيان 

العاّمة وعدم االستفادة منها بالنحو 

املطلوب.

زاُغوا  ...َفَلّما   (     يقول سبحانه: 

َيْهِدي  ال  َواهلّلُ  ُقُلوَبُهْم  اهلّلُ  َأزاَغ 

اْلَقوَم اْلفاِسقنَي ( . ]6[

    ويف آية ُأخرى يقول سبحانه: ) 

...َوُيِضلُّ اهلّلُ الّظاملنَي َوَيْفَعُل اهلّلُ ما 

َيشاُء ( . ]7[

قوله  من  اجلرب  استفادة  إّن      

يهدي  و  يشاء  من  يضل   ( تعاىل: 

من يشاء ( مبين على تصّور وحدة 

اّنهم  مبعنى  واهلداية،  الضاللة 

تصّوروا أّن هلّل سبحانه وتعاىل نوع 

وأّنها  والضاللة  اهلداية  من  واحد 

أراد  الذي  الفريق  بذلك  ختتص 

وحُيرم  والرشاد  اهلداية  له  اهلّل 

أّنه  واحلال  اآلخر،  الفريق  منها 

اهلداية:  من  نوعان  هنا  يوجد 

خاصة،  واأُلخرى  عاّمة،  إحداهما 

النوع  واّن املالزم للعدل اإلهلي هو 

األّول من اهلداية، وأّما النوع الثاني 

من اهلداية )اهلداية اخلاصة( فهو 

من  اليت  الشروط  ببعض  رهني 

النوع  من  االستفادة  شرط  أهمها 

األّول من اهلداية واستغالهلا حبيث 

الرمحة  أمام  نفسه  اإلنسان  يضع 

والفيض اإلهلي لكي تشمله الرعاية 

واهلداية اخلاصة.

    صحيح أّن اهلّل تعاىل جعل كال 

النوعني من اهلداية يف إطار مشيئته 

سبحانه  إرادته  ولكن  وإرادته، 

ومشيئته ال تكون بدون مالك وبال 

جهة، بل مالكها وجهتها هو وجود 

اللياقة والكفاءة واالستعداد الالزم 

بعض  يف  وصف  الذي  العبد  يف 

 ( و   ) أناب   ( تعاىل:  بقوله  اآليات 

أّن احلصول على  ( وال شك  ينيب 

ال  اللياقة  وتلك  االستعداد،  هذا 

يتسّنى لكّل إنسان مهما كان.

    ولتوضيح فكرة اهلداية اخلاصة 

وأوضح  أجلى  وبصورة  أمت  بنحو 

أّن  لنفرض  التالي:  باملثال  نأتي 

جمموعة من الناس قد وقفوا على 

عن  يبحثون  وأّنهم  طرق  مفرتق 

مكان خاص يريدون الوصول إليه، 

فأرشدهم 

األشخاص  أحد 

فتحرك  الطريق،  إىل  العارفني 

الذي  الطريق  باجتاه  منهم  قسم 

وصلوا  ذلك  وبعد  له،  ُأرشدوا 

بنفس  وقاموا  طرق  مفرتق  إىل 

السابقة  احلالة  يف  به  قاموا  ما 

هؤالء  فإّن  الطريق.  إىل  وُأرشدوا 

املقصد  إىل  سيصلون  شّك  وبال 

الذي جاءوا من أجله، ألّنهم أذعنوا 

بالطريق  العارفني  إرشادات  إىل 

اليت  الطائفة  وأّما  اخلربة،  وأهل 

مفرتق  ـ  مكانها  يف  واقفة  بقيت 

أّنهم ساروا على  ـ أو  الطرق األّول 

فال  أّواًل،  إليه  أرشدوا  ما  خالف 

السري ال  كّلما جّدوا يف  أّنهم  ريب 

يزيدهم السري إاّل بعدًا عن اهلدف 

العامل  أجله»ألّن  من  جاءوا  الذي 

من غري بصرية كالسائر على غري 

إاّل  السري  كثرة  يزداده  ال  الطريق 

لنا  ]8[ من هذا املثل يّتضح  بعدًا«. 

ـ  اجلميع  وضع  سبحانه  اهلّل  أّن 

اهلداية  ـ حتت  اآليات  ملفاد  وطبقًا 

ِإّنا َهَدْيناُه  العامة فقال سبحانه: ) 

بيَل... ( . ]9[ السَّ

 ) َوَهَدْيناُه النَّجَدْيِن ( . ]10[

اختياُر اإلنسان للهداية والضالل)3-2(
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تقارير

آثاُر ذي قار تناشد المرجعية العليا بتفعيل حرمة سرقة وتخريب اآلثار 
ووجوب إعادة المسروق منها 

عبد  عامر  أآلثاري  املفتش  أكد 
الرزاق الزبيدي مدير آثار ذي قار 
بأن »اغلب دول اجلوار والبعض من 
دول العامل سرقت اآلثار العراقية، 
دبلوماسية  هّمة  توجد  ال  وإنه 
وجود   « إىل  مشريًا  الستعادتها«، 
)37000( ألف قطعة أثرية خمتلفة 
متحف  يف  واألنواع  اإلحجام 
باالضافة  أمريكا،  يف  بنسلفانيا 
للكثري من اآلثار العراقية املسروقة 
والعائدة  الربيطاني،  املتحف  يف 

ملدينة أور األثرية«. 
عدد  اكرب  على  العراق  ويرتبع 
تتجاوز  واليت  األثرية،  املواقع  من 
إذ  اثري،  موقع  ألف  الـ)20.000( 
احلصة  قار  ذي  حمافظة  حتتل 
املواقع األثرية  األكرب، لتصل عدد 
اثري  موقع   )1200( إىل  فيها 
احملافظة،  أحناء  بكافة  موزعة 
ملا  خمتلفة  تارخيية  لعصور  تعود 
البعثة  أثبتت  حيث  التاريخ،  قبل 

ُيَعد  ألعويلي(  )تل  إن  الفرنسية 
األثرية يف وسط  املواقع  أقدم  من 
فيه  وجدت  والذي  العراق  وجنوب 
قطع حجرية وهياكل عظمية تعود 

إىل) 6000( عام قبل امليالد.
الناصرية احلقبة  كما تضم مدينة 
ضمن  وتؤرخ  واالكدية،  السومرية 
القدمية كالعصر  العصور  مواقعها 
الفرثية  بالفرتات  مرورًا  البابلي، 
وفيها  والساسانية،  واالمخينية 
األثرية  واملدن  املواقع  أهم  أيضا 
كمدينة أور، ومدينة أريدو، ومدينة 
أوما، ومدينة الرسا ولكش، والكثري 
احملافظة  يف  و  األثرية،  املدن  من 
العامل  يف  املتحضرة  املدن  أقدم 

وهي مدينة اريدو.
وعن تعدد هذه احلضارات واحلقب 
قار،  ذي  حمافظة  يف  الزمنية 
وكيفية ادارتها واستثمارها بالشكل 
الذي يليق بها، وما قدمته احلكومة 
العراقية لآلثار من خالل التمويل، 

وآلية احلفاظ عليها، واسرتداد ما 
نهب من العراق قبل وبعد التغيري، 
فقد كان لـ »األحرار« هذا اللقاء مع 
مدير آثار ذي قار املفتش أآلثاري 

)عامر عبد الرزاق الزبيدي(.
املواقع  من  املئات  يضم  العراق   *
األثرية هل مجيعها حممية ومنقبة 

ومكتشفة؟
مدير اآلثار- هناك )1200( موقع 
اثري وعدد احلراس ال يتجاوز املائة 
حارس، وان املشكلة تكمن يف عدم 
وجود إسرتاتيجية لدى احلكومات 
واىل  األزل  منذ  وهذا  العراقية، 
يومنا هذا، إضافة إىل عدم وجود 
واخلطط  واالسرتاتيجيات  اهلّمم 
عليها،  للحفاظ  املواقع  املهمة هلذه 
موقع   )1000( من  أكثر  لدينا  كما 
كل  تعرضت   فقد  حراسة،  بدون 
املواقع األثرية للسرقة بعد سقوط 
النظام السابق حيث ال يوجد موقع 

مل يتعرض للنهب أو السرقة«.

*هل عمليات سرقة املواقع األثرية 
مستمرة إىل يومنا هذا؟

السرقة  عمليات  اآلثار-  مدير 
مستمرة إىل اآلن يف بعض املناطق 
والبعيدة  امنيًا،  والرخوة  النائية 
كنوز  فهناك  واملركز،  املدينة  عن 
وجواهر سرقت واألخرى معرضة 

للسرقة لعدم وجود من حيميها«.
* أال ميكن االستفادة من العشائر 
توفري  يف  العراقية  والقبائل 
األثرية  للمواقع  والدعم  احلماية 

ولو بدعم يسري؟
أن  نتمنى  حنن  اآلثار-  مدير 
دور  عن  فضاًل  ذلك  من  نستفيد 
اآلن  الدين؛ خصوصًا وحنن  رجال 
التلفزيونية،  الصورة  عصر  يف 
مساحة  للمرجع  فتوى  هناك  وان 
السيستاني  احلسيين  علي  السيد 
يكون  وان  اآلثار،  سرقة  حبرمة 
الفتوى من  هناك تركيز على هذه 
يتم  وأن  اجلمعة،  ومنابر  اخلطباء 
عرضها على الشاشات التلفزيونية 
املواقع  بهذه  التالعب  منع  لغرض 

املهمة«.
وما  املنقبة  املواقع  عدد  هو  *كم 

مديُر أثار ذي قار:  لدينا أكثر 

من)1000( موقع اثري بدون حراسة

حاوره: صفاء السعدي
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تقارير

هو حال السياحة األثرية يف مدينة 
الناصرية ؟

املواقع   عدد  إن  اآلثار-   مدير 
 )12 الـ)  تتجاوز  ال  املنقبة  األثرية 
موقعا ، وان مدينة أور اليت مألت 
يتجاوز  ال  الدنيا،  متاحف  قطعها 
وان   )  %5 الـ)  نسبة  فيها  التنقيب 
الواقع السياحي يف هذه املواقع هو 
واقع مرير جدًا، فقد زار مدينة أور 
سائح   )15000 آذار)  شهر  خالل 
من العراق وخارجه كون اجلماهري 
اليت  املدينة  هذه  تزور  ألن  تتلهف 
هي موطن نيب اهلل إبراهيم اخلليل 

)عليه السالم(«.
ملوسم  استعداداتكم  عن  ماذا   *
بابا   وزيارة  املسيحي  احلجيج 

الفاتيكان ملدينة الناصرية ؟
مدير اآلثار-  لنا علم بهذه الزيارة  
حيث  خصص جملس حمافظة ذي 
قار مليار دينار عراقي وشكلنا بعض 
الناصرية  متحف  لتأهيل  اللجان 
قدر  األثرية  أور  مدينة  وتأهيل 
جميء  الن   ، وباملستطاع  اإلمكان 
البابا ليس جميء شخص فقط، بل 
مسيحي  حج  عملية  هناك  ستكون 

ملدينة أور األثرية«.  
*يعد متحف الناصرية ثاني اكرب 
ملاذا  مهمل  ولكنه  بالعراق  متحف 

ذلك؟ ومن يتحمل هذا اإلهمال؟
متحف  يعد  نعم  اآلثار-  مدير 
الناصرية ثاني اكرب متحف بالعراق 
عام  برتغالية  شركة  أجنزته  وقد 
بالقطع  مملوءا  وكان  1969م 
مجيعها  لألسف  ولكن  األثرية، 
 1991 عام  أحداث  يف  أخذت  قد 
إىل بغداد، ومت وضعها يف املتحف 
إىل  ترجع  ومل  كأمانات  العراقي 
طالبناهم  وحنن  اللحظة،  هذه 
العامة  إعادتها، وان اهليئة  لغرض 

ولكن  االستعداد  لديها  لآلثار 
متحف  جتهيز  يتم  مل  اآلن   إىل 
من  األمنية  باإلجراءات  الناصرية 
إنذار  وأجهزة  مراقبة  كامريات 
سيعاد  ورمبا   للمتحف،  وحصانة 
متحف  إىل  اآلثار  هذه  من  قسم 

الناصرية«. 
املالية  التخصيصات  هي  *كيف   
املركزية  املقدمة لكم من احلكومة 

أو احمللية لتلبية احتياجاتكم؟
 2003 عام  منذ  اآلثار-  مدير   
يتم  مل   القريبة  الفرتة  هذه  واىل 
إىل  مالي   مبلغ  أي  ختصيص 
العام  هذا  ولكن  قار،  ذي  آثار 
وهي  دينار عراقي،  مليار  خصص 
وليست  جدًا  خجولة  ختصيصات 
رغبة  أو  رغبتنا  تليب  وال  بالطموح 
بالرغم  هذا  احلضارة  بهذه  شعب 
السياحة  وزارة  قانون  إقرار  من  
وزارة  أصبحت  واليت  واآلثار 

مستقلة«. 
حجم  عن  معلومات  لديكم  *هل 
اآلثار املسروقة من مدينة الناصرية 

يف دول اجلوار؟
دول  اغلب  طبعًا  اآلثار-  مدير 
سرقت  العامل  دول  وبعض  اجلوار 
اآلثار العراقية ولكنا نفتقر لوجود 
هّمة دبلوماسية الستعادتها لألسف 
قطعة   )37000 فهناك)  الشديد، 
موجودة  أور  مدينة  من  ُسرقت 
أمريكا،  يف  بنسلفانيا  متحف  يف 
الربيطاني  املتحف  ويضم  كما 
العائدة  العراقية  اآلثار  من  الكثري 
نقبوا  أن  بعد  خاصة  أور  ملدينة 
املاضي،  القرن  عشرينيات  يف 
العاملية  املتاحف  إىل  باالضافة 
العربية  الدول  يف  وحتى  األخرى 
ومن  انه  معلومات  وصلتنا  حيث   ،
مت  العراقية  اآلثار  سرقة  خالل 

واحد  العامل  يف  متحفني  تُشِكيل 
يف تل أبيب واآلخر يف بكني، فقد 
طالبت رمسيًا باستعادة هذه القطع 

للعراق«.
* مسؤولية من أجناح هذا الطلب 
وزارة  أم   السياحة  وزارة  هي  هل 

الثقافة؟
فقد   ، اعلم  ال  أنا  اآلثار-  مدير 
وطالبت  اخلارجية  وزارة  طالبت 
الربملان ومنذ أكثر من ثالثة اشهر 
عاتبين  من  فهناك  لألسف،  ولكن 
قد  يعتربونين  ألنهم  ووخبين 
صديقة   دولة  شعور  كيان  جرحت 
 2003 عام  وبعد  أمريكا  وهي 
لصوص  قبل  من  املواقع  ُسرقت 
ومافيات عاملية وعلى مرأى ومسمع 

الكل وحتى القوات األمريكية«.  
تنشئوا يف  أن   انه ميكنكم  *يقال 

كل مدينة متحفا أو أكثر؟ 
صحيح  هذا  نعم  اآلثار-   مدير 
نستطيع أن ننشئ اكرب متحف يف 
العامل، هذا إذا نظرنا إىل متحف 
 %20 من  أكثر  يوفر  الذي  اللوفر  
من اقتصاد فرنسا، وحنن نستطيع 
متحف  من  اكرب  ماهو  ننشئ  أن 
امسه  شيء  عرب  وذلك  اللوفر 
 )126 فهناك)  السياحة  صناعة 
دولة يف العامل تعتمد يف اقتصادها 
األسف  مع  ولكننا  السياحة،  على 
العراق  موارد  من   %97 إن  جند 
وجود  مع   ، النفط  على  تعتمد 
والسياحية  األثرية  املواقع  هذه 
الكربى والعظمى، وانه لو استغلت 
املواقع األثرية يف حمافظة ذي قار 
لدينا   ألصبحت  حقيقيا  استغالال 
مدن سياحية عديدة ولعاش العراق 
إىل  احلاجة  وبدون  منها   بأكمله 

قطرة واحدة من البرتول«.
* إذا مل يكن هناك أموال وحرص 

واستخراجها  اآلثار  على  للحفاظ 
طاقات  فهناك  واستكشافها، 
بشرية موجودة لدى وزارتي الدفاع 

والداخلية حلماية هذه املواقع؟
إىل  حباجة  حنن  اآلثار-   مدير 
من هو غيور على حضارته وآثاره، 
إضافة إىل اهتمام ووقفة يف حالة 
العراق  متاحف  من  سِرقة  حدوث 
إذا  وحباجة  األعالم،  ُتنّكس  أن 
ُيعّطل  أن  أثرية  قطعة  سرقت 
ِحداد  هناك  يكون  وان  الربملان، 
قيادة  قامت  األخرية  وبالفرتة   ،
الدوريات  بتسيري  قار  ذي  شرطة 
امسها  خاصة  مديرية  وإنشاء 
)دوريات محاية اآلثار( ولكن بعدد 
عنصرا   )  50 يتجاوز)  ال  قليل 

وبثالث سيارات فقط«. 
وباستمرار  تناشد  أثار  *كمدير 
اآلثار  محاية  لغرض  املعنيني 
وإعادة املسروقات منها من تناشد 

هذه املرة؟ 
أناشد  املرة  هذه  اآلثار-  مدير 
فتوى  بتفعيل  الدينية  املرجعية 
حترم وجتّرم سرقة وختريب اآلثار 
ووجوب إعادة اآلثار املسروقة إىل 
وأناشد  كما  احلقيقية،  أماكنها 
على  بالضغط  الدينية  املرجعية 
والربملان  العراقية  احلكومة 
باملواقع  االهتمام  لغرض  العراقي 
هلا  املادي  الدعم  بتوفري  األثرية 
االقتصاد  كونه  الدور  هذا  وتفعيل 
فعال  دور  له  يكون  وان  البديل 

يستفيد منه العراق«.
* ماذا عن السياسيني؟

يكونوا  أن  أمتنى  اآلثار-  مدير 
حضارة  معنى  يعرفوا  وان  جادين 
 2010 عام   فمنُذ  الرافدين  وادي 
نطالب واىل اآلن، ولكن ال من أذن 

مسعت وال عني رأت!.
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العطاء الحسيني

تيسري عبد عذاب

اهلر  الدين  آمال  السيد  حبضور 
والسيد  جاسم  نصيف  والسيد 
من  وعدد  الصفار  احلميد  عبد 
واملشرف  الرتبويني   املسؤولني 
العام على شعبة رعاية الطفولة يف 
افتتحت  املقدسة  العتبة احلسينية 
كربالء  يف  احمللية  احلكومة 
خاصة  مركزية  مكتبة  املقدسة 
خاص  جناح  ضمن  تقع  بالطفل، 
يف املكتبة املركزية العامة القريبة 
حمافظ  وقال  املدينة.   مركز  من 
اهلر،  الدين  آمال  السيد  كربالء 
باشرنا منذ العام املاضي بالتعاون 
اجملتمع  ومنظمات  اليونيسيف  مع 
هاتني  بتطوير  كربالء  يف  املدني 
القاعتني يف املكتبة املركزية اللتان 
كانتا مهملتني واستخدمتا كمخزن. 
هاتني  حتويل  مت  انه  موضحا، 
خاصة  مكتبة  إلقامة  القاعتني 
باألطفال، مشريا إىل وجود ختلف 
حضاري كبري يف العراق، ألنه قد 

يطالعه  ما  إن  دراسات  وفق  اثبت 
الفرد األوربي سنويا هو) 35( كتابا 
كتابا  يطالعون  )80(عربيا  وكل 
واحدا بالسنة!، فنحن أمام مأساة 
باألطفال  نهتم  أن  والبد  كبرية 
كانت  سواء  للمطالعة  ونعيدهم 
الكتب.  طريق  عن  أو  الكرتونية 
وعلى الصعيد ذاته أعلن اهلر، إن 
يف هذا العام سيكون هنالك مشروع 
املركزية،  للمكتبة  متمم  آخر 
إلنشاء  مليارات،   )3( وبقيمة 
وقاعات  بالبحوث،  خاصة  قاعات 
حلفظ األنشطة واالحتفاالت وعدة 
قاعات ملحقة بهذه املكتبة. مؤكدا، 
التصاميم  بوضع  املباشرة  مت  انه 
وسيتم  املشروع،  هلذا  النهائية 
خالل  بالعمل  واملباشرة  التنفيذ 
ذاته  الصعيد  وعلى  العام.  هذا 
للرتبية يف  العامة  املديرية  أقامت 
السنوي  املعرض  كربالء  حمافظة 
املدرسي  النشاط  قاعة  على 
احملافظة  يف  الثانوية  للمدارس 
من  العديد  املعرض  حضر  حيث 

من  وأساتذة  الرتبويني  املشرفني 
داخل كربالء وخارجها.

وقال مدير اإلعالم الرتبوي  السيد 
جالل حممد علي، شاركت يف هذا 
وبأعمال  مدرسة   )174( املعرض 
بعض  تعاجل  إيضاحية،  ووسائل 
اليت  السلبية  الثقافية  الظواهر 
غزت طالبنا يف املراحل األخرية، 
منها ظاهرة سوء استخدام املوبايل، 

وقصات الشعر واملالبس .
هذا  يف  عرض  ما  إن  موضحا، 
املعرض هو لوحات رمست باليد، 
وبعضها شكل بشكل يدوي، ومتاثيل 
صغرية، وفلكسات هدفها اإلرشاد 
إىل  باإلضافة  للطالب،  الرتبوي 
ظاهرة  حول  مسرحي  عرض 
بأن  مبينا  املوبايل.  استخدام  سوء 
وسائل  إحدى  هي  اللوحات  هذه 
اإلرشاد الرتبوي، ألنها حتسن من 
يف  األفضل  حنو  الطالب  سلوك 

هذه املرحلة. 
من جانبه قال املشرف على شعبة 

رعاية الطفولة يف العتبة احلسينية 
البنا:  الدين  سعد  السيد  املقدسة 
ضروري  باألطفال  االهتمام  إن 
جدا للوقوف ضد اهلجمة الثقافية 
الوقت  يف  الطفل  تصيب  اليت 
احلاضر كون إن األطفال يتعلمون 
بسرعة، ويقلدون ما يرونه مناسبا، 
أما فيما خيص املعرض فهو يأتي 
لتشجيع األطفال على اإلبداع، ويف 
من  إن  مضيفا  اجملاالت،  خمتلف 
ضمن النشاطات الثقافية اخلاصة 
العتبة  بها  تقوم  اليت  باألطفال، 
من  العديد  هو  املقدسة  احلسينية 
لألطفال،  املوجهة  اإلصدارات 
عقل  تنمي  اليت  واملسابقات 
الديين  التوجيه  وتوجهه  الطفل، 
الصحيح، اضافة النشاء  والثقايف 
يف  التعلم  الن  متخصصة   مكتبة 
احلجر،  على  كالنقش  الصغر 
فيجب أن نركز مجيع وسائلنا يف 
وتعليم األطفال  ألنهم جيل  تربية 

املستقبل.

افتتاح مكتبة مركزية خاصة بالطفل
 ومعرض سنوي للمدارس الثانوية في كربالء

جانب من املرسم احلر لالطفال
جملة االحرار اال�سبوعية
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العطاء الحسيني

تطوير البنى التحتية وواقع السياحة أولى توصياتها..
كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة كربالء تعقد مؤتمرها العلمي الرابع 
بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة وبمشاركة عراقية وعربية

تقرير: تيسري عبد عذاب - علي اجلبوري

عقدت كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة 
احلسينية  العتبة  مع  بالتعاون  كربالء 
املقدسة، مؤمترها العلمي الدولي الرابع، 
شخصيات  حبضور  املاضي،  األسبوع 
علمية وأكادميية من داخل وخارج العراق 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  بينهم  من 

الكربالئي األمني العام للعتبة املقدسة. 
وجاء مؤمتر هذا العام مهمًا جدًا وميكن 
للمحافظة،  كربى  خطوات  حيقق  أن 
اعتمادًا على شعار املهرجان الذي محل 
للقدرات  اإللكرتوني  )التوظيف  عنوان 
اخلدمات  مبستوى  لالرتقاء  املعرفية 
عن  فضاًل  املقدسة(  كربالء  مدينة  يف 
بها  خرج  اليت  واملقرتحات  التوصيات 
املؤمتر واليت من شأنها أن حتقق نتائج 
إجيابية لو مت اإلسراع بتطبيقها وأخذها 

بنظر االعتبار.
متفرقة  حبثية  جلسات  املؤمتر  وتضّمن 
مبنطقة  اجلامعية  املدينة  يف  افتتحت 
يف  واختتمت  كربالء،  مبحافظة  فرحية 
احلسيين  بالصحن  األنبياء  خامت  قاعة 

الشريف.   
واالقتصاد  اإلدارة  كلية  عميد  وقال 
املؤمتر  »جاء  فرحان:  عالء  الدكتور 
العتبة احلسينية  األخوة يف  بالتعاون مع 
باحثًا   )123( ومبشاركة  املقدسة، 
العراقية  اجلامعات  خمتلف  من  وباحثة 
عن  فضاًل  العراقية  الدولة  ومؤسسات 
واجلزائر  واألردن  سوريا  من  أكادمييني 
)71( حبثًا  وليبيا، متخص عنهم عرض 

خبصوص تطوير املدينة املقدسة«.
البحوث  خمتلف  »تناولت  وتابع حديثه، 

احملاور أهمها كيفية تنظيم النقل لزائري 
الزيارات  يف  وخاصة  املقدسة  العتبات 
وأخرى  املدينة  تشهدها  اليت  املليونية 
تناولت كيفية تنشيط السياحة الدينية يف 
احملافظة وغريها من احملاور اخلدمية«.

بتبين  احمللية  »احلكومة  فرحان  وطالب 
اليت  والتوصيات  املقرتحات  مجيع هذه 
قدمت بهذه البحوث كونها ليست نظرية 
وإمنا تتعلق مبشكالت يف مدينة كربالء 
اخلدمات  تطوير  كيفية  يف  وخاصة 
املدينة  ألهالي  خدمة  بها  واالرتقاء 
يف  مقدما  املقدسة«،  العتبات  وزائري 
للعاملني  وامتنانه  »شكره  ذاته  الوقت 
جلهودهم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
على  والعمل  املؤمتر  إقامة  يف  املبذولة 

إجناحه«. 
الشامي  أفضل  السيد  قال  جانبه  من 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  نائب 
»حنن  املؤمتر:  جلسات  حضر  الذي 
زيادة  حيث  من  كبرية  حتّديات  أمام 
احملافظة  واحتياجات  الزائرين  أعداد 
الكبرية  والبشرية  املادية  اإلمكانات  اىل 
واليت  القادمة  املشاكل  واالستعداد حلل 

تتكرر سنويًا«.

يف  املقدمة  البحوث  مستوى  على  أما 
املؤمتر، فقد بنّي اخلبري الدولي يف جمال 
االسرتاتيجي  األداء  وتطوير  التقييم 
حسان محو من سوريا، بأنه »حاول من 
كيفية  عن  رسالة  إيصال  حبثه  خالل 
وضع اخلطة التنفيذية اليت تنقصنا وال 
ونوزع  اإلمكانات  كل  جنمع  كيف  نعرف 

األدوار عليها«.
ال  العراقية  »الطاقات  بأّن  محو  وأّكد 
واملعرفة  العلم  من  العامل  يف  هلا  مثيل 
والقدرة على االجناز وإن العراقيني بناة 
بذلك«،  احد  ينافسهم  وال  احلضارات 
هذه  لبناء  حان  قد  »الوقت  بأّن  مبينًا 
اخلدمات  كافة  وتقديم  املقدسة  املدينة 

الالزمة لساكنيها وزائريها«.
املهدي  عبد  الشيخ  لسماحة  كان  كما 
الكربالئي كلمة قيمة يف اجللسة اخلتامية 
للمؤمتر واملنعقدة يف قاعة خامت األنبياء 
بالصحن احلسيين الشريف، واليت لفت 
املطروحة  البحوث  »حتّول  إّن  إىل  فيه 
أرض  املؤمتر إىل عمل جمسد على  يف 
الواقع لبناء مدينة كربالء املقدسة وبذل 

اجلهود اليت تستحقها«.
وتقديره  شكره  الكربالئي  الشيخ  وقدم 

يف  واالقتصاد  اإلدارة  كلية  ألساتذة 
هذه  مثل  وتبنيهم  كربالء  جامعة 
النهوض  شأنها  من  اليت  املقرتحات 
بالواقع العمراني والسياحي يف املدينة«، 
املؤمتر  على  للقائمني  حديثه  موجهًا 
من  الكثري  ستحققون  هذا  »بعطائكم 
وأنكم  املقدسة،  املدينة  هلذه  اإلجنازات 
احلسني  اإلمام  قلب  ستسعدون  بالفعل 
)عليه السالم( بتقديم اخلدمات املميزة 

والالئقة لزائريه الكرام«.
من جهته أوضح رئيس جملس حمافظة 
كربالء املهندس نصيف جاسم بأّن »تعاظم 
األداء  تطوير  إىل  كربالء  يف  احلاجة 
ومنظومات  والقدرات  التحتية  والبنى 
استقبال وإدارة امللفات بأنواعها، جيعلنا 
حباجة ماسة إىل أن نستفيد من العقول 
املؤمتر  هذا  يف  املوجودة  واخلربات 
كربالء«،  يف  اخلدمات  بواقع  للنهوض 
ستعمل  احمللية  »احلكومة  أّن  إىل  الفتًا 
جاهدة على تبين املقرتحات والتوصيات 
اليت يوصي بها املؤمتر خدمة للمصلحة 

العامة«.
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تيسري عبد عذاب

اإلنسان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خلق 
أطر  ضمن  املخلوقات  وبقية 
تكوينية ال ميكن ختطيها حبال من 
األحوال، إذ إن الدنيا دنيا األسباب 
أن  تعاىل  اهلل  وأبى  واملسببات 
ومن  بأسبابها،  إال  األمور  جتري 
تلك األمور اخلاضعة هلذه القوانني 
املرض، فاملريض ولكي يتعافى البد 
له من مراجعة األطباء ألنهم ضمن 
التكاملية يف دميومة  السلسلة  تلك 
احلياة كل حسب أجله ضمن مدياته 
ومؤهالته وعطائه، ومن هذا املنطلق 
إنسانية  تعد مهنة  الطب  فإن مهنة 
الناس  تساعد  إنها  حيث  حبتة 
وإنقاذ  األمراض  من  الشفاء  على 
ولكن  تعاىل،  اهلل  بإذن  أرواحهم 
تعاني  الشديد  األسف  بالغ  ومع 
اإلنساني  مشوارها  يف  املهنة  هذه 

اجلشع  وحتى  اإلهمال  من  اخلالد 
يف بعض حاالتها، نتيجة هلث بعض 
الدور  تاركني  املادة  إزاء  األطباء 
به  يقومون  الذي  النبيل  اإلنساني 
إذ مت وصفهم ومنذ القدم مبالئكة 

الرمحة.

تشخيص خاطئ 
اآلالم  من  أمري  أبو  املريض  عانى 
يف كليته اليمنى وبعد مراجعته احد 
إنه حباجة إىل  له  األطباء شخص 
دخوله  وبعد  الكلية(  )غسل  عملية 
خيطأ  أن  يتوقع  مل  املستشفى 
كليته  غسل  بعملية  ويقوم  الطبيب 
املعيبة،  اليمنى  من  بدال  اليسرى 
اليت  والسونار  التحليالت  حسب 
الطبيب  يشخص  أن  قبل  أخذها 

حالته.
وبعد خروجه من املستشفى بيومني 
راجع نفس الطبيب الذي اعتذر له 

عن هذا اخلطأ وقام بإجراء عملية 
غسل كليته اليمنى اليت يعاني منها 
كي  اخلاص  الدكتور  حساب  على 
حيمد  ال  مبا  األمور  تستفحل  ال 

عقباها.
أما املواطن حتسني يقول إن والدي 
برتت  اليت  اليمنى  رجله  يف  معوق 
يف احلرب مع إيران نتيجة محاقات 
إثر  وعلى  السابق،  النظام  وطيش 
السكر  والدي مبرض  أصيب  ذلك 
يف  األطباء  ألحد  مراجعته  وبعد 
أحياء  أحد  يف  اخلاصة  عيادته 
أجهزة  على  حتتوي  اليت  كربالء 
خاصة  وغرفة  طبية  ومعدات 
للمخترب  أخرى  وغرفة  باألعشاب 
حصة  من  كانت  احلديقة  أما 
حالته  الدكتور  شخص  الصيدلية، 
بعد ان اجرى له حتاليل يف املخترب 
وسونار  دينار  ألف   )40( بقيمة 
عالجا  له  وكتب  ألفا   )20( بقيمة 

من الصيدلية التابعة للطبيب بقيمة 
)70( ألف دينار وعالج من األعشاب 
وقاعدة  دينار،  ألف   )25( بقيمة 
طبية توضع يف أسفل احلذاء بقيمة 
)20( ألف دينار، إضافة إىل أجرة 
دينار،  ألف   )15( الطبيب  فحص 
املتعددة  احلاالت  بهذه  املرور  بعد 
واملال  الوقت  عادة  تستنزف  اليت 
الواحد:  باحلرف  له  قال  واجلهد، 

عليك أن تقطع رجلك اليسرى.
جنونا  جن  لقد  حتسني  وتابع 
كعائلة بعد رؤية دموع والدي تنهال 
عندما  وذلك  للبيت  دخوله  عند 
لوالدي  موعدا  الطبيب  خصص 
اتصل  قدمه،  قطع  عملية  إلجراء 
حمافظة  يف  األصدقاء  ببعض 
بابل وحجزوا له عند احد األطباء 
وأخذت والدي بعد أن كان منهارا، 
والسونار  الفحوصات  إجراء  وبعد 
حالة  بأحسن  والدكم  رجل  إن  قال 

،،
مهنُة الطب اإلنسانية بين الواقع والطموح والدوافع النبيلة

حتقيقات
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 )2000( بقيمة  عالجا  له  وكتب 
احملددة  بفرتته  عليه  استمر  دينار 
للشفاء  تعاىل  هلل  واحلمد  ومتاثل 

دومنا برت أو عملية جراحية!.
غياب قانون احملاسبة على 

األجور 
يف  التقيتهم  الذين  ضمن  ومن 
حتقيقي هذا الدكتور سرمد علوان 
حسني من قسم التفتيش والشكاوى 
قال:  كربالء حيث  دائرة صحة  يف 
بها  يقوم  تفتيشية  جوالت  هنالك 
األهلية  األطباء  لعيادات  القسم 
ويكون النظر يف مالءمة العيادة من 
املرضى  حيث جاهزيتها الستقبال 
ولوحظ من خالل جوالتنا إن العديد 
من العيادات تعاني من اإلهمال كأن 
تكون جدرانها غري مالئمة وحتتاج 

إىل طالء أو مقاعد االنتظار فيها 
غري كافية للمرضى  باإلضافة إىل 
فقدانها للنظافة اليت هي األساس 
يف هذه املهنة اإلنسانية، ترفع تلك 
استمارة  يف  واملخالفات  النواقص 
مصادقة  بعد  بالكشف  خاصة 
مكتب  إىل  عليها  الصحة  دائرة 
الصحة  وزارة  يف  العام  املفتش 
الذي يقوم بدوره بالتوبيخ أو اإلنذار 
املخالفات  عديد  من  بالرغم  ولكن 
املؤشرة لدينا مل حيدث أي إغالق 

لعيادة طبيب واحد  لغاية اآلن.  

وأضاف: ليس هنالك قانون صريح 
الطبية  الفحوصات  أسعار  حيدد 
عموم  يف  جند  حيث  )الكشفيات( 
البصرة  باستثناء   - حمافظاتنا 
أجور  ذات  وكردستان ألنها  وبغداد 
الفحص  أجرة  ترتاوح   - مرتفعة 
ويبقى  دينار  ألف   )20  -10( من 
سيد  اإلنساني  اجلانب  فقط 
يوجد  إذ  باألجور،  ويتحكم  املوقف 
اآلن  لغاية  األطباء  بعض  هنالك 
آالف   )3000  ( فحصهم  أجرة 
األطباء  أناشد مجيع  ولذلك  دينار 
الدخل  ذوي  الفقراء  يراعوا  أن 

احملدود.
عياداتنا  إن  اىل  حسني  وأشار 
األحسن  حنو  اآلن  تتوجه  الطبية 

بسبب اجملمعات الطبية اليت بنيت 
حديثا ورغم هذا ومن اجل تطوير 
اجلانب الصحي فقد مت نشر أرقام 
هواتف لشكاوى املواطنني يف كافة 
تعمل  الصحية  واملؤسسات  املراكز 
الستقبال  ساعة  مدى24  على 

مقرتحات وشكاوى املواطنني.

دخوُل أكثَر من مراجع 
للعيادة الطبية 

الدكتور  األطباء  نقيب  قال  بدوره 
علي ابو طحني: إن احتمالية اخلطأ 
من  العديد  إدخال  عند  أكثر  تكون 
املراجعني يف غرفة الدكتور يف آن 
املهنة  دستور  يف  ذكر  وقد  واحد، 
واجلائز  الالئق  غري  من  الطبية 
إدخال أكثر من مريض إىل العيادة 
لزخم  ولكن  واحلكومية(  )األهلية 
أصبح  االنتظام،  ولعدم  املراجعني 
هذا السياق متعارفا عليه وال يوجد 
أي تشريع حيدد عدد املراجعني يف 
العيادات اخلاصة السيما مع وجود 
بإدخال  اخلطأ  احتمالية  زيادة 
السبب  إن  وتابع:  أكثر من مراجع. 
مراجع  من  أكثر  إدخال  يف  اآلخر 
يف  األطباء  أعداد  يف  النقص  هو 
البلد  حاجة  يسدون  ال  إذ  العراق 
العدد  ضعف  إىل  حيتاج  فإنه 
والبالغ  األطباء،  من  حاليا  املوجود 
)25( ألف طبيب وإذا أردنا مواكبة 
الدول املتطورة صحيا فإننا حباجة 

إىل ضعف هذا العدد أو أكثر.

نظرة الدين ملهنة الطب 
واألطباء 

كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ممثل 
املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي 
األمور  من  إن  قال:  الكربالئي 
الواضحة إن مهنة الطب هي مهنة 
باحلفاظ  وتتعلق  عظيمة  إنسانية 
صحته  وعلى  اإلنسان  حياة  على 
فاعال  الفرد  هذا  إبقاء  وبالنتيجة 
بعمله وخدمته للبلد، إذ تتعلق هذه 
وعالجه  املريض  بتطبيب  املهنة 
على  قادرا  معافًى  صحيحا  وجعله 

أن يعمل خلدمة أسرته وجمتمعه.
وأضاف: إن طبيعة هذا العمل يقتضي 
واملعايري  األسس  من  جمموعة 
جيب  واجلميع  واألخالقية،  املهنية 
أن يدرك عظم وحجم املسؤولية يف 
الوقت احلاضر الن البلد مبا ميتلك 
والرصيد  والعقول  اخلريات  من 
احلضاري استحقاقه أن يكون بلدا 
ولكن  اجملاالت  مجيع  يف  متقدما 
لألسف الشديد إننا مل نلحق بركب 
متخلفني  نزال  ما  وحنن  التطور 
بها  مر  لظروف  كثرية  أمور  يف 
احلاضر  الوقت  يف  واآلن  العراق، 
لكي  ننهض  أن  اجلميع  مسؤولية 
نرتقي بالعراق ونتطور به يف مجيع 
اجملاالت  يف  وبالذات  اجملاالت 

الطبية.
وأكد الكربالئي إن مسؤولية األطباء 
بل  فقط  وطنية  مسؤولية  ليست 
أيضا الن هذا  دينية  هي مسؤولية 
على  وائتمنهم  لديهم  أودع  املريض 
الطبيب  يبذل  أن  فينبغي  حياته 
والكادر الطيب عموما كل ما لديهم 
معاجلة  وقدرة يف سبيل  من خربة 

هذا املريض.

سماحُة الشيخ عبد المهدي الكربالئي: إن 
مهنة الطب هي مهنة إنسانية عظيمة 
تتعلق بالحفاظ على حياة اإلنسان وإبقائه 
فردا فاعال بعمله وخدمته للبلد

حتقيقات
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األدبية

أص�������اب�������ع امل�����������وت ه�������ل م�������ا زل���������ت َت����ش����ري����ه����ا

ت����زرع����ه����ا ال����ق����ل����ب  ال��������ي يف  ال�����س�����م�����وم  ه������ي 

س�����ت�����ع�����ب�����ُد امل������������رء ب�������ل ت����ب����ق����ي����ه خ����ادم����ه����ا

ت���ع���ش���ق���ه���ا وال����������ن����������اس   ُ س�����ل�����س�����ة  حن�����ي�����ل�����ة 

ك����ب����د  يف  االف����������������������راح  ت��������دخ��������ل  وان����������ه����������ا 

م�����ل�����ع�����ون�����ة ان����������ت ي��������ا م�����ع�����ش�����وق�����ي ط����وي����ت

ف�����ب�����ني ط����ي����ات����ه����ا االم���������������راض ق�������د زرع�������ت

ف���������ان���������ه���������ا ب�����������أق�����������ل امل�����������وب�����������ق�����������ات هل�����ا 

م����س����ت����ش����ف����ي����ات م������ص������ح������ات ت�����ع�����ي�����ش ب���ه���ا

م������ع������ش������وق������ي مل������ل������ي������ك امل����������������وت خ�������ادم�������ة 

م������ع������ش������وق������ي وهل��������������ا م�������ل�������ي�������ون م����ث����ل����ب����ة

زم�����ن�����ًا ع�����اش�����رت�����ه�����ا  ان  ب�����ع�����د  ط����ل����ق����ت����ه����ا 

ع�������اش�������رت�������ه�������ا ل�������ع�������ق�������ود ارب����������������ع ط�����وي�����ت

ك���������ل ال��������������دراس��������������ات دل������������ت ان��������ه��������ا ق������در

ف�����ك�����ن اخ���������ي دائ��������م��������ًا م����ن����ه����ا ع�����ل�����ى ح�����ذر

حم���ب���ت���ه���ا واه�������ج�������ر  ت�����رك�����ه�����ا  اىل  واس��������������رع 

حت���ي���ي���ه���ا ف������ي������ك  يف  ف��������رح��������ًا  وت�����ن�����ت�����ش�����ي 

ي����دان����ي����ه����ا ال  ض�����ع�����ي�����ف  األف���������اع���������ي  ُس����������م 

ي���ق���ل���ي���ه���ا  َ ش����������اء  ان  اب���������������دًا  ي�����ط�����ق  وال 

ب�����اري�����ه�����ا ُش���������������لَّ  ق���������������وام  يف  رش�������ي�������ق�������ٌة 

ول�������ل�������م�������ص�������ائ�������ب ُدخ����������������������ان س����ي����ج����ل����ي����ه����ا

م��������ا ب��������ني اض������الع������ه������ا م��������ا ل�����ي�����س ي����ري����ه����ا

اح����ص����ي����ه����ا ش������ئ������ت  ان  ك�����ل�����ه�����ا  مم������ي������ت������ٌة 

ت���ق���ض���ي���ه���ا االن��������ع��������اش  يف  ال�����ل�����ي�����ال�����ي  خ�������ري 

ن����واح����ي����ه����ا يف   ً ن�������زي�������ال  ت�������ص�������رَي  ح������ت������ى 

ت������ع������ي������ن������ُه اب��������������������دًا ف������ي������م������ن ي�����واف�����ي�����ه�����ا

ورغ�������������م ذل����������ك ب�����ع�����ض ال��������ن��������اس جي���ن���ي���ه���ا

ف���ي���ه���ا رج��������ع��������ة  ال   ٍ ب�����ي�����ن�����ون�����ة  ط������������الق 

م���ن���ه���ا س�������وى االم������������راض اح���وي���ه���ا مل اج�������د 

م�����اض�����ي�����ه�����ا دّل  ق�����������د  آف���������������ة  وان�����������ه�����������ا 

ت���ط���ف���ي���ه���ا ش�����ئ�����ت  ان  الئ�������م�������ًا  ت�����ط�����ع  وال 

حت����دي����ه����ا يف   ً ق�������وي�������ا  ش�������ج�������اع�������ًا  وك�����������ن 

حامد حسني السالمي

إلى معشوقتي التي طلقُتها !!
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حممد  الشيخ  ابن  علي  الشاعر  ولد 
احلائري يف كربالء سنة 1933م وختّرج 
من مدارسها، ثم أكمل دراسته اجلامعية 
يف  املستنصرية  باجلامعة  اآلداب  فرع 
يف  مدّرسًا  ثم  معلمًا  واشتغل  بغداد، 

املدارس االبتدائية والثانوية.

الروح  خفيف  وأديب  متفنن  شاعر 
ميتاز بسمو الفكر وقوة اللفظ ومجال 
الشعري  البيت  األسلوب، وهو صاحب 

املعروف:
َكذب املوت فاحلسني خملْد 

                  كلما َأخلـََق الزمان جتدْد

ستينيات  يف  أبيات  ستة  ضمن  كتبه   
شعرية  جمموعة  وله  املاضي،  القرن 
سهر  يف  أغنيات   ( باسم  مطبوعة 
شهرزاد( وله أيضًا ديوان خمطوط باسم 
بشاعريته  أشاد   ، الضائع(  الركب   (
احلركة   ( كتاب  صاحب  شعره  ومنط 

آل  صادق   السيد  كربالء(  يف  األدبية 
)1420هـ(  1999م  سنة  تويف  طعمة، 

ونعاه األدباء والشعراء الكربالئيون.
ويف قصيدة له يف اإلمام احلسني )عليه 

السالم( يقول فيها 

من أدباِء كربالَء
الشاعُر علي حممد احلائري

ح����س����ني وي�����وم�����ك ي�������وم اخل����ل����ود
رم�����ي�����ت ال�������ده�������ور ب����ع����ق����م ل����ذا
السالفات األع����ص����ر  يف  وذات�������ك 
ال���ب���ل���ى ي����ع����رتي����ه  ال  وذك�����������رك 
الشهاب أن�����ت  ال��ف��ض��ي��ل��ة  ش��ه��ي��د 

وي�����������وم ال������ش������ه������ادة وال�������س�������ؤدد
ي����ول����د مل  ن������������ّدك  اآلن  إىل 
األب�����ع�����د ال�������زم�������ن  إىل  رش�����������اد 
وم���������ا م�����ث�����ل ق���������رك ب����األخ����ل����د
م���ق���ص���د يف  ن����ه����ج����ك  رام  مل�������ن 

أخالُق سيد الشهداء عليه السالم
قال املتنيب: 

أبعنِي مفتقٍر إليَك نظَرَتين  ****   فأهَنتين وقَذفتين من حاِلِق    

 لسَت امللوَم أنا امللوُم ألّنين****    أنَزلُت آمالي بغري اخلالق 

وفد أعرابي املدينة فسأل عن أكرم الناس بها ، فُدّل على احلسني )عليه السالم( فدخل املسجد فوجده مصليا ، فوقف بإزائه وأنشأ : 

مل خيب اآلن من رجاك    وَمن حرك من دون بابك احللقه 

أنت جواد وأنت معتمد    أبوك قد كان قاتل الفسقه 

لوال الذي كان من أوائلكم    كانت علينا اجلحيم منطبقه 

فسلم احلسني وقال : يا قنرب   هل بقي من مال احلجاز شيء ؟ قال : نعم ، أربعة آالف دينار ، فقال : هاتها ! قد جاء من هو أحق بها 

مّنا ، ثم نزع ُبرديه ، ولف الدنانري فيها، وأخرج يده من شق الباب حياًء من األعرابي وأنشأ يقول : 

خذها فإني إليك معتذر   واعلْم بأني عليك ذو شفقه 

لو كان يف سرينا الغداة عصا  أمست مسانا عليك مندفقه 

لكن ريب الزمان ذو ِغرَيٍ   والكّف مين قليلة النفقه 

فأخذها األعرابي وبكى ، فقال له : لعلك استقللت ما أعطيناك ، قال : ال ، ولكن كيف يأكل الرتاب جودك.   

إعداد: حيدر السالمي
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مقاالت

حتت
 اجملهر

كان أبو مسلم اخلوالني 
إذا دخل داره فكان يف وسطها كرب فيدخل 

فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه إمرأته بطعام 
فيأكل فجاء ذات ليلة فكرب فلم جتبه ، ثم أتى 

باب البيت فكرب وسلم وكرب فلم جتبه ، وإذا البيت ليس 
فيه سراج وإذا هي جالسة تنكت األرض فقال هلا : مالك ؟ فقالت 

: الناس خبري وأنت أبو مسلم لو إنك أتيت معاوية فيأمر لك 
خبادم ويعطيك شيئا تعيش به ؟ فقال : اللهم من أفسد علي 

أهلي فاعم بصره.
    وكانت أتتها امرأة فقالت : أنت امرأة أبي مسلم 

اخلوالني فلو كلمت زوجك يكلم معاوية ليخدمكم 
ويعطيكم. فبينا هذه املرأة يف منزهلا إذا أنكرت بصرها فقالت : سراجكم طفئ ؟ فقالوا : ال.

    فقالت : إنا هلل ، ذهب بصري ، فأتت إىل أبي مسلم فلم تزل تناشده اهلل وتطلب إليه حتى دعا اهلل فرد 
بصرها ورجعت امرأته إىل حاهلا اليت كانت عليها. أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 7 : 317 وقد نسبت معاجز 
كثرية اىل هذا الرجل...    قال األميين : ما أقسى صاحب هذه املعاجز حيث أعمى امرأة مسلمة من غري ذنب 

تستحق ألجله مثل هذه العقوبة ، فهال دعا اهلل سبحانه أن يهديها وامرأته أن يثبت قلبيهما على الصرب والتقوى 
إن كان يعلم من نفسه إجابة دعوته ؟ لكنه أبى إال القسوة ، أو أن املغالي يف فضله افتعل له ذلك ذاهال عن

 
إن ما افتعله ميس 

كرامة الرجل ، وحنن جنل ساحة قدس املوىل 
سبحانه عن أن تكون عنده إجابة ملثل هذه الدعوة الصادرة عن اجلهل... 

أتعرف أبا مسلم اخلوالني صاحب هذه اخلزعبالت ؟ أتدري ملاذا استحق الرجل بنسج هذه 
الكرامات له على نول االفتعال ؟ أتصدق أن يكون حتت راية ابن هند يف الفئة الباغية رجل إهلي يؤمن به 

وبإميانه ، ويصدق زلفاه إىل ربه ، فضال عن أن يكون صاحب حفاوة وكرامة ؟! أتزعم أن تربي قاعة الشام يف 
عصر معاوية إنسانا يعرف ربه ، ويكون من أمره على بصرية ، وال تزحزحه عن سبيل احلق والرشاد رضايخ 

ذلك امللك العضوض ؟! نعم إمنا نسجت يد االختالق هذه املفتعالت كوسام ألبي مسلم شكرا على تقدمه يف والء 
أبناء بيت أمية ، وعداءه احملتدم ألهل بيت الوحي ، كان الرجل عثمانيا أموي النزعة ، خارجا على إمام زمانه 

حتت راية القاسطني ، وهو القائل : يا أهل املدينة ! كنتم بني قاتل وخاذل ، فكال جزى اهلل شرا ، يا أهل املدينة 
! ألنتم شر من مثود إن مثود قتلوا ناقة اهلل ، وأنتم قتلتم خليفة اهلل ، وخليفة اهلل أكرم عليه من ناقته.

    وهو الذي كان سفري معاوية إىل علي يف حرب صفني ، وقد أتى ببعض كتبه إىل اإلمام عليه السالم وملا 
أقام عليه السالم عليه احلجة وأفحمه فخرج وهو يقول : اآلن طاب الضراب وهو الذي كان يرجتز يوم صفني 
ويقول : ما عليت ما عليت وقد لبست درعيت أموت عند طاعيت ؟! صفني نصر بن مزاحم 95 ـ 98 ، تاريخ ابن 

عساكر 7 : 319 

  ابو مسلمٍ اخلوالنيُّ بدعة اموية  

سامي جواد كاظم

واليُة أهل البيت  بشرطها وشروطها
عبد الستار جابر الكعيب                 

إن كل من يعتقد أو يرى بأن عمل جوارحه 
أن  ويتصور  إميانه  من  بشيء  تضر  ال 
السعادة يف اآلخرة تنحصر يف والية أهل 
البيت )عليهم السالم ( فقط وال يضر مع 
خاطئ  اعتقاد  فهذا  آخر،  شيء  واليتهم 
ألن أهل البيت )عليهم السالم( ال يريدون 
املناهي  وارتكاب  العبادات  ترك  منا 
والقبائح بواليتهم، وأن واليتهم  شرط يف 
نافلة،  أو  كانت فريضة  إن  األعمال  قبول 
وأن املقصر فيها ال يقبل عمله فهي توجب 
وتنميتها  وغريه  النفاق  من  النفس  طهارة 
والكل  قبوهلا،  لغرض  الصاحلة  باإلعمال 
علية  اهلل  )صلى  آل حممد  والية  إن  يعلم 
اهلل  حقوق  أعظم  ومن  اإلميان  من  وآله( 
تعاىل، وال تنفع العبادات مهما كثرت بدون 
الوالية اخلالصة، وهي الكلم الطيب الذي 

قبول  يف  اهلل  عند  وأهميتها  إليه،  يصعد 
األعمال حتى التوبة واملغفرة من لدن اهلل 
حيث  بالوالية،  مشروطة  وتعاىل  سبحانه 
قال اهلل سبحانه وتعالي ) وأني لغفار ملن 
طه  ـ  اهتدى  ثم  وعمل صاحلا  وآمن  تاب 

ـ 83 (. 
)عليه  الباقر  اإلمام  بينه  كما  واهلدى هنا 
السالم ( )أال ترى كيف اشرتط ومل تنفعه 
حتى  الصاحل  والعمل  واإلميان  التوبة 
اهتدى ، واهلل لو جهد أن يعمل ما قـُبـل منه 
إلينا (، وقال )عليه السالم(  حتى اهتدى 
يف حديث آخر )ثم اهتدى إىل واليتنا أهل 
البيت ، فو اهلل لو أن رجال َعَبَد اهلل عمره 
جييء  ومل  مات  ثم  واملقام  الركن  بني  ما 
وجهه،  على  النار  يف  اهلل  ألكبه  بواليتنا 
وعنه )عليه السالم ( قال ) أنكم ال تكونوا 
حتى  تعرفوا  وال  تعرفوا  حتى  صاحلني 
أبوابا  تسلموا  حتى  تصدقوا  وال  تصدقوا 

أربعة حتى ال يصلح أوهلا إال بآخرها، ضل 
أن  عظيما،  تيها  وتاهوا  الثالثة  أصحاب 
الصاحل وال  العمل  إال  يقبل  تعاىل ال  اهلل 
والعهود،  بالشروط  الوفاء  إال  اهلل  يقبل 
وأستعمل  بشرطه  تعاىل  اهلل  وفى  فمن 
ما وصف يف عهده نال ما عنده واستكمل 
معروفة  األربعة  واألبواب  اخل.   .. وعده 
للجميع وهي التوبة واإلميان باهلل والعمل 
)عليهم  احلجج  إىل  واالهتداء  الصاحل 
السالم ( وأن األعمال بغري الوالية ليست 
نافعة واشرتاط اإلميان يف الصحة وأنها 
السلسلة  حديث  ذكره  كما  التوحيد  من 
 ) السالم  )عليه  الرضا  لالمام  الذهبية 

فعندما ينتفي الشرط ينتفي املشروط. 
أو  أن تصلح  ومن شروطها اليت ال ميكن 
تتحقق من دون الرباءة من األعمال املنافية 
للدين ومن أعداء الدين وأعداء أهل البيت 
مل  إذا  احلالة  هذه  ويف   ) السالم  )عليهم 

تتحقق الوالية مل يتحقق تصديق الرسول 
يتحقق  مل  وإذا   ) وآله  عليه  اهلل  )صلى 
 ) وآله  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  تصديق 
 ، يتحقق تصديق اهلل سبحانه وتعاىل  مل 
 ) السالم  )عليه  الباقر  اإلمام  قال  حيث 
)وصل اهلل طاعة ولي أمره بطاعة رسوله 
، وطاعة رسوله بطاعته ، فمن ترك طاعة 
والة األمر مل يطع اهلل ورسوله ( وختاما 
ألن  للتجزئة  قابل  األميان غري  بأن  أقول 
ورسوله  وكتابه  باهلل  التصديق  أصله 
وبوالية أهل بيت النبوة ، وعلينا أن نسمع 
بوجود  ونشعر  ونتذوق  ونلتمس  ونبصر 
شيء نراه بني أيدينا رمحة من اهلل ونعمة 
أهل  والية  اآلخرة  يف  وسعادة  الدنيا  يف 
البيت )عليم السالم ( والعمل على هداهم 
والسري حسب منهاجهم القويم وهذا الذي 
موجودون  بأننا  نشعر  حتى  إليهم  يقربنا 

معهم دنيا وآخرة واحلمد هلل .        
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مقاالت
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انواُع الشجاعة
م/ إيضاٌح

قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 83
331

11/ جمادى الخرة/ 1433هـ 
املوافق 3/ 5/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

الشجاعة من الصفات احلسنة اليت حيث عليها االسالم واكثر املعاني التصاقا بالكلمة هي القوة البدنية للشجاع ولكن لو متعنا جيدا يف مفردات حياة االنسان 
لوجدنا ان هنالك انواعا كثرية من الشجاعة اليت جيب ان يتصف بها املسلم ومنها مثال الصرب فالصرب على البالء هي شجاعة واداء االمانة هي شجاعة 
واالخالص يف العمل هي شجاعة وحسن النية هي شجاعة والصدق والصراحة هي شجاعة وكبح مجاح الغرائز الشهوائية الدنيوية من سلوك الطريق احلرام 
هي شجاعة بل وحتى السخاء والكرم هي شجاعة قال االمام علي عليه السالم الشجاعة صرب ساعة وقال لو متيزت االشياء لكان الصدق مع الشجاعة وقال 

السخاء والشجاعة غرائز شريفة يضعها اهلل سبحانه فيمن احبه وقال اشجع الناس اسخاهم .
وللشجاعة آفة جتعلها غري فعالة وتعود على صاحبها بالندم واخلذالن بل وحتى اجلنب منها مثال استضعاف اخلصم او التهاون يف استخدامها وقال عن ذلك 

عليه السالم آفة القوي استضعاف اخلصم وقال آفة الشجاعة اضاعة احلزم .
كما انه اذا استخدمت بافراط فانها تغري صفة الشجاع اىل متهور كما قال االمام العسكري عليه السالم ان للشجاعة مقدارا فان زاد عليه فهو متهور .

حسني علي جاسم الكرعاوي
اإلصالح  وأساليب  بوسائل  الشعيب  اجلهل 
اجملتمعي والية بناء األوطان هي من مقومات 
اجلهل  ولعل  والفوضويني،  الفوضى  وجود 
بانعدام األثر والفائدة من القوانني ال يكمن 
يف سنها بل بتنفيذها سببا فيما حنن عليه 
ندرك  كمسلمني  وحنن  للحقوق،  ضياع  من 
الكريم  للقرآن  ذلك جليا من خالل هجرنا 
تشريعاته  يف  كفل  الذي  الدستور  باعتباره 
الشعبية  الرقابة  واقر  واإلصالح  الصالح  
والنهي  باملعروف  األمر  فأوجب  لتطبيقها 
العمل  كنا غري قادرين على  وإذا  املنكر  عن 
ما  تفعيل  علينا  الواجب  القرآني  بالتشريع 
إنها  اعتقدنا  وقرارات  قوانني  من  شرعنا 
حتفظ لنا احلقوق، منها حق احلياة واحلرية 
والعمل والسكن واألمان من حيث إن السيادة 

للقانون والشعب مصدر السلطات. 
وألجل ذلك البد من املطالبة بإلغاء القوانني 
بالوطن  ضررا  أحلقت  اليت  والقرارات 
قانون  من  136/ب  املادة  منها)  واملواطن 
)  1971 لسنة  اجلزائية  احملاكمات  أصول 

 1997 لسنة   169 بالقرار  العمل  وتفعيل 
بناء  النارية  العيارات  إطالق  مبنع  اخلاص 
على الصالحيات املخولة للحكومات احمللية 
التشريعية  بشقيها)السلطة  احملافظات  يف 
احملافظة(و)السلطة  جملس  الرقابية- 
الوحدات  ورؤساء  التنفيذية-احملافظ 
لسنة   169 رقم  القرار  مبوجب   اإلدارية( 
النارية  العيارات  إطالق  مبنع  1997اخلاص 
مل  القرار  هذا  والن  املخالفني  وحماسبة 
ألحكام  استنادا  ساريا  به  العمل  والزال  يلغ 
واليت  العراقي  الدستور  )130(من  املادة 
نصت)تبقى التشريعات النافذة معموال بها ما 
مل تلغ  أو تعدل وفقا ألحكام هذا الدستور( 
ملشرع  األوىل  كان  احمللية  احلكومات  وقبل 
من  قرارات  هكذا  تفعيل  مراقبة  الدستور 
وتقليل  املواطنني  أرواح  شأنها احلفاظ على 
اإلضرار اليت حلقت بهم نتيجة عدم تطبيقه 
ولي سؤال لكل من ميثل املواطن يف الدفاع 

عن حقه يف احلياة والعيش بأمن وأمان. 
تسبب  من  وحماسبة  بتفعيله  املطالبة  ولعل 
يف تغيبه وغريه من القرارات اليت تسهم يف 

وقاية اجملتمع وأفراده من السلوك املنحرف 
واملثقف  عام  بشكل  مثقف  كل  على  تقع 
ذلك   يف  عتب  خاص)ولنا  بشكل  القانوني 
على أبناء العراق من احملامني ألن أهل مكة 
وإال  اإلشارة(  تكفيه  واحلر  بشعابها  أدرى 
فال قيمة لثقافة اجملتمعات وال أهمية حملو 
يكون  أن  إىل  الدعوة  يف  األصل  ألن  األمية 
ما  ملعرفة  توعوية  دعوة  مثقفا هي  اإلنسان 
وما  يصلح  ملا  التميز  وقدرة  يضر  وما  ينفع 
وحتقيق  اجملتمعات  شؤون  إلدارة  يصلح  ال 
السعادة اإلنسانية، ومن هذا املنطلق ندرك 
القوانني والقرارات هي منع  أن غاية وجود 
السياسية  األخرى  والغاية  اجلرمية  وقوع 
إىل  اللجوء  قبل  األفراد  لسلوك  التقوميية 
معاقبتهم، وهذه رسالة خليفة اهلل يف أرضه 
والعكس يف عدم وجودها أو تغيبها كما غيب 
مصداقا  لنصبح  اإلهلية  األحكام  تطبيق 
يف  تفسدوا  ال  هلم  قيل  تعاىل)وإذا  لقوله 
األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال أنهم هم 

املفسدون ولكن ال يشعرون(. 
وما فوضى اليوم إال هي الفساد بعينه فبها 

بسبب  األبرياء  من  العشرات  أرواح  أزهقت 
غياب وتغييب القوانني وبسبب وجود بعضها 
أعاله(  36/ب  )املادة  العام  املال  سرق 
والسؤال الذي يصرخ به ضحايا عدم تفعيل 
القرار 169 لسنة 1997 وان كان للمسؤولني 
مفر من اإلجابة عنه يف األوىل فال مناص 
هلم منها يف اآلخرة أن كانوا يؤمنون بها ومن 
الضروري أن نذكرهم بالرأفة يف أنفسهم من 
يوم يدركون فيه عظم حجم املسؤولية ملبني 
قائلني  مذكر(  أنت  إمنا  القرآن)فذكر  نداء 
هلم اهلل اهلل يف دماء الناس اليت تسقط من 
النفر  بعض  ميارسه  الذي  االستهتار  جراء 
العيد  فحولوا  للدم  حرمة  يعرفون  ال  ممن 
إىل مأمت، وحفلة العرس إىل جنازة، وجعلوا 
يومه على مر الزمان ذكرى حزينة لعشرات 

العوائل. 
والبد لي هنا من توجيه الدعوة إىل اجلميع 
تنفيذ  وضرورة  املمارسة  هذه  عن  بالكف 
حفظ  على  للحريصني  تذكرة  وهذه  القرار 
الدماء ال من باب حتميل املسؤولية الشرعية 

أو القانونية فحسب.

األثُر السلبي للقوانين والقرارات المعطلة 
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البكلوريا في حزيران
تعقيبا على ما نشرناه يف حقل الراصد 
يف  البكلوريا  االمتحانات  موعد  بان 
متوز حيث اتضح انه يف حزيران وفد 
اتصل بنا االستاذ حمسن حممد عباس 
بابل  تربية  يف  تربوي  اختصاصي 
موضحا وجهة نظر الرتبية يف اعتماد 
لالمتحانات  موعدا  حزيران  شهر 
النهائية وذلك الحتواء التاجيالت اليت 
بان  يقدمها الطلبة وحسب ادعاءاتهم 
ملراجعة  كافية  غري  االمتحانات  مدة 
ان  الرتبية  اقرتحت  وعليه  الدروس 
شهر  يف  االمتحانات  موعد  يكون 
حزيران وملدة شهر تقريبا بعدما كان 
يف متوز السنة املاضية وحنن بانتظار 
واخذ  الدراسة  واعادة  الثمار  قطف 
ان  السيما  السليب  واحتواء  االجيابي 
عن  ختتلف  بظروف  ميرون  الطلبة 
وانقطاع  العطل  كثرة  منها  السابق 

التيار الكهربائي.

أسرة وجمتمع

حبُّ الطفل 

حسنني الشاجلي

مأكل  حتضري  على  األم  وظيفة  تقتصر  ال 
أوكل  وإمنا  بنظافته،  واالهتمام  الطفل  وملبس 
إليها الباري عز وجل مسؤولية االهتمام بصحة 
الطفل وسالمته البدنية والنفسية واخللقية، وان 
تشبع حاجة طفلها من احلب واحلنان وتزرعهما 

يف قلب طفلها الصغري.
حيتاج الطفل إىل احلب واألمان وهذه احلاجة 
على  االطمئنان  سيمكنه  خالهلا  فمن  طبيعية 
ملواصلة  وازعا  عنده  وخيلق  املستقبلية  حياته  
حياته، ولكي ترفع األم الستار عن قلبها وتبدي 
املبادئ  على  تتعرف  أن  من  هلا  البد  حبها، 
واألصول لتتحرك على ضوئها، ألن اإلفراط يف 

احلب له خماطر عديدة.
احلياة،  عن  شيئًا  يعرف  ال  الطفل  يولد  حينما 
وال يعرف أي شخص فيها، وان معرفته األوىل 
الغذاء،  مع  تبدأ  احلياة  يف 
وبعد  الطعام،  على  فيتعرف 
هو  الطعام  بان  يكتشف  أن 
حياته،  استمرار  أساس 
على  ذلك  بعد  فيتعرف 

حرارة جسد أمه عندما يلتصق جسده الصغري 
جبسدها املليء باحلب واحلنان.

الغذاء وحرارة جسد األم(   ( إن هذين األمرين 
الطفل  ومعرفة  علم  يف  مهم  قسم  أول  هما 
يتناول  األوىل  الطفولة  مرحلة  وخالل  بالعامل، 
باحلب،  ليطالبها  بأمه  يلتصق  ثم  ومن  طعامه 
فاحلب يف هذه املرحلة هو أساس دميومة وبقاء 

الطفل على عالقة وثيقة بأمه.
خيتلف نوع احلب الذي حيتاج إليه الصغري عن 
اآلخرين، ومن خصوصياته انه حب بال شروط، 
أي انه حب  ال ينبع عن مجاله أو حالوة لسانه 
أو منوه وغري ذلك، انه حب كبري وعظيم حييط 
الطفل من كل جانب حتى يغرق فيه، وقد زرع 
يف  اخلصوصيات  هذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
قلب األم من الساعات احلمل األوىل، فهو حب 
غريزي وال إرادي وهو حب اكرب من أن يوصف، 
حب مليء بالتضحيات، فتضحي األم بنفسها من 
اجل طفلها، حب من جانب واحد، قد ال يبادهلا 
وقد  عوده،  يشتد  عندما  احلب  هذا  صغريها 

يكون سبب عذابها، إال إنها تبقى على عهدها.
احلب  مدى  سيدرك  وينمو  الطفل  يتكامل  كلما 

بشكل أفضل وسيبدي رضاه ويبادهلا احلب.
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أسرة وجمتمع

الضغوُط النفسية للمراهقين

إلى المطّلقِة.. ال تنبشي جراح الماضي

فاطمة غازي

حقيقًة أن كل الضغوط النفسية للمراهق أو املراهقة 
، إمنا هي عامل معاكس حصل بسبب حدوث عامل 
آخر يكون هو األساس .. أي مثل قانون نيوتن الثالث 
و نصه : ) إن لكل فعل ردة فعل مرادفة له يف القوة 

معاكسة له يف االجتاه (..
مثل ما حيدث لبعضهم من تقييد و منعهم عن احلركة 
حبرية .. فيظهرون نشاطهم املختزن مبمارسة أنواع 
الشغب والشقاوة يف املدارس أو خارج حميط املنزل 
بدون  مالئم  بشكل  الطاقة  هذه  يفرغون  من  أما  و 
قيود ، فرتاهم يتحركون و يعيشون بشكل هادئ فيه 

كثري من االستقرار ..
و لكن هناك أيًضا نوع قد ذاق أقسى أنواع العذاب ، 
و ذلك بسبب ضياع اإللتمام و الدفء العائلي .. ذاق 
فيه هذا الصيب أو هذه الفتاة شتى أنواع األمل من 

ضرب و جلد وحتى حرق يف بعض األحيان ..
مع  االنزواء  و  التقوقع  من  بشكل  يعيشون  لذلك 
أنفسهم و دائما يظهرون احلزن و األمل يف حركاتهم 

.. و لكن يبقى جل اللوم على الوالدين ..!
فمن يعيش يف جو مكهرب مليء بشحنات سالبة فإنه 
قد يالقي حتفه من جل اآلالم و الدموع اليت ال تفتأ 
أن جتف حتى تعود للنزف ..! و أكرب ما يف املشكلة 
والناشطون  األسريون  املوجهون  أهتم  مهما  أنه 
ألقوا  و   ، املشكلة  هلذه  حل  إلجياد  االجتماعيون 
حماضرات توعوية وهموا عزميتهم ليخرجوا بعض 
أفراد اجملتمع من معمعات اجلهل الرتبوي ..فإن ما 
يلقونه آذان صمت لكيال تسمع .. فكانوا كمن ينفخ 
يف قربة مثقوبة.. ! أي ال فائدة من كل هذه العيارات 
ليقتنصوا  القناصني  أمهر  يطلقها  اليت  النارية 

شخًصا واحًدا عله يفهم و يستفيد ..
و لكنهم مل ييأسوا و حياولون أن يغريوا اجتاه الدفة 
الغد وشباب  لينقذوا جيل  و ذلك   .. كله عمل  بأمل 

اليوم ..فإنقاذهم لن ينقذ جيال فقط إمنا أجيال ..
و ال حيمي شخًصا من تلك الضغوطات والسلبيات 
 ، بأكمله  اجملتمع  ينقذ  إمنا   .. النفسية  واألمراض 
 .. صاحلة  مثارها  مجيع  كشجرٍة  جمتمعنا  ليكون 

بإذن الباري عز وجل ..

دون  املّرة  الطالق  جتربة  يف  النساء  بعض  متر 
لن  العالقة  إنهاء  الزوج  قرر  فإذا  منها،  رغبة 
إذا  خصوصًا  عنوة  تسرتده  أن  املرأة  تستطيع 
ارتبط بامرأة أخرى وألغاها من ذاكرته فإن نريان 
الغرية والضغينة تأكلها وتنهش أعصابها فتتحول 
كل مشاعرها حنوه إىل حقد وكره وانتقام ما مل 
حنو  فكرها  وتطويع  نفسها  ترويض  على  تعمل 

أشياء إجيابية يف احلياة.
فاملطلقة من هذا النوع تقع فريسة آلالم الطالق 
حبسرة  الذكريات  وجترت  املاضي  على  وتنغلق 
وإذالل وستعكس نظرتها السوداوية على أوالدها 
عن  وستبحث  ألبيهم  والنفور  الكره  فيهم  فتغذي 
صورته  وتشوه  لتفضحه  وأسراره  طليقها  عيوب 
سوى  جتين  لن  النهاية  ويف  لكرامتها،  انتقامًا 
فطليقها  اجلراح،  من  ومزيد  األحزان  من  مزيد 
وراءه  أن  يدري  وال  األخرى  مع  ومستقر  هانئ 

امرأة بركانية قابلة أن تفجر محمها يف أي وقت.
فعلى املرأة  هنا أن تعّدل مسار تفكريها وتقفز 
وتنظر  احلياة  سطح  حنو  الدوامة  هذه  قعر  من 
إىل االجتاهات اجلديدة وختتار إما جتربة زواج 
حياتها  يف  التغيريات  بعض  إجراء  أو  أخرى 
وعملها و حتى شكلها لتوحي لذاتها أن املاضي لن 
يعود والبكاء على اللنب املسكوب لن جيدي، ومن 
يف  وحفظه  السجل  هذا  طي  والصواب  احلكمة 
يكفي  وقوة،  واالنطالق بشجاعة  املاضي  أرشيف 
أن تغذي وعيها أن هناك أمورا قدرية وابتالءات 
بشخصياتنا  لنحتفظ  عليها  التصرب  علينا  ينبغي 
ومبادئنا قبل أن ننزلق يف مهاوي الشيطان حيث 

جتربة  وأن  واألحقاد..  االنتقام 
زواج فاشلة ال تعين نهاية العامل 
أن  بانتظار  أخرى  أبواب  فثمة 

ُتطرق.

سهاد سعد عبد األمري

اهلمسة األوىل: إن مع الشدة فرجًا، ومع البالء عافية، وبعد املرض 
شفاًء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرًا .. فكيف جتزع ؟!

اهلمسة الثانية: عليك بذكر اهلل عز وجل فهو سلوة املنكوبني وأمان 
آمنوا  الذين  واملصابني  املرضى  وُأنس  املنكوبني  ومالذ  اخلائفني 

وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب.
واملرجفني  املخذلني  تصاحب  وال   ً متفائال  كن  الثالثة:  اهلمسة 
ودنو  الفرج  بقرب  نفسك  واشعر  اليائسني  املثبطني  عن  وابتعد 

بزوغ األمل.
أعظم مما  اهلل مبصائب  ابتالهم  أناسا  تذكر   : الرابعة  اهلمسة 
أنت عليه وحمن أقسى مما مرت بك وامحد اهلل تعاىل أن خفف 
مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك وخيتربك وامحده لتوفيقك لشكره 

على هذه املصيبة يف حني إن غريك يسخط وجيزع.
اهلمسة اخلامسة: إذا مّن اهلل عليك بزوال احملنة وذهاب املصيبة 
فامحده سبحانه واشكره وأكثر من ذلك فانه سبحانه قادر على أن 

ينزع عنك العافية مرة أخرى فأكثر من ذكره.

همساٌت 
عن القلوب الحزينة
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

امليل إىل
 طاعة 
خاصة 

إن امليل إىل العبادة يشبه امليل إىل الطعام، 

العبد إىل صنٍف من  ( طبع  ) مييل  فقد 

آخر  صنف  له  ُقـّدم  لو  حبيث  الطعام، 

العبادة  يف  فاألمر  إليه..  نفسه  مالت  ملا 

كذلك، إذ قد مييل العبد مبقتضى حالته 

- اليت قد ال يعلم منشأ هلا - إىل صنف 

خاص من الطاعة: كالصالة أو القرآن أو 

الدعاء أو السعي يف قضاء حوائج اخللق، 

أو كسب العلم النافع، أو اخللوة مع نفسه.. 

وال ضري حينئذ يف ) مراعاة ( ميله لصنف 

من صنوف الطاعة، لئال يقوم بالعمل على 

مَضٍض وإكراه فال يؤتي مثاره.. بل أن من 

وهو  بالطاعة  العبد  إتيان  مبكان،  القبح 

) كاره ( هلا، ملا فيها من االستثقال غري 

املقصود ملن يطيع. 

واحة األحرار

) إذا كان الدهر يؤملك فكن مصدرًا ألمله بصربك(.
) توكل على اهلل يف عملك فانه أكثر األمور تيسريًا 

لك(.
) الصدقة جملبة لكل خري والبخل جملٌب لكل شر(.

والصيام إمنا من  بالصالة  اكتفى  املؤمن من  ليس   (

سعى سعي املتعطش لرضا الرمحن(.
فبإتباعهم  املعصيات،  واترك  مطيعًا  لألتقياء  كن   (

تنال الفردوس وتنجو من املهلكات (.
)الكذب منبت لسوء األخالق، والصدق منبت حلسن 

املكارم(.

احِلــــــلــــــــُم
بدري الغزالي احللي

النفس والطبع عند هيجان  : ضبط  احللم 
الغضب ومجعه أحالم.

قال تعاىل : ) أم تأمرهم أحالُمُهم بهذا(.  
قيل معناه عقوهلم وليس احللم يف احلقيقة 
من  لكونه  بذلك  فسروه  لكن  العقل  هو 
الغضب  مقابل  واحللم  العقل،  مسببات 
والتعقل  واألناة  الرتوي  على  باعث  واألول 

أما الثاني فباعث على الطيش واالنتقام.
احللم  إن  الغيظ  وكظم  احللم  بني  والفارق 

صفة راسخة مطبوعة يف النفس اإلنسانية 
من دون تكلف ويعرب عنها بامللكة أما كظم 
الغيظ فهو التحكم أي تكلف احللم وعندما 
إىل  يقوده  فانه  عليه  اإلنسان  يواظب 

احللم.
قال النيب حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

: ) إمنا العلم بالتعلم، واحللم بالتحلم(.
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  وورد 

قوله : ) إن مل تكن حليمًا فتحلَّم(.
يف  باحللم  نفسه  تعاىل  اهلل  وصف  وقد 
إن  واعلموا   (  : تعاىل  عشرة مواضع، قال 

اهلل عزيز حليم( ، وقال سبحانه : ) واهلل 
غينٌّ حليم(.

من  ثالثة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ووصف 
األصفياء من عباده باحللم وهم : إبراهيم 

وهود وإمساعيل ) عليهم السالم(.
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(: 

) اللهم اغنين بالعلم وزيين باحللم(.
قال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : ) ابتغوا 
الرفعة عند اهلل ، قالوا : وما هي يا رسول 
 : وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  قال  ؟  اهلل 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وحتلم 

اهلل  )صلى  النيب  قال  عليك(.  جهل  عمن 
عليه واله وسلم(: إن الرجل املسلم ليدرك 
هم  واحللماء  القائم  الصائم  درجة  باحللم 

الذين يقال هلم يوم القيامة أهل الفضل.
قال اإلمام علي )عليه السالم( : ليس اخلري 
أن يكثر مالَك وولدك ولكن اخلري أن يكثر 

علمك ويعظم حلمك .
وعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
قوله: ) إن اهلل حُيب احلّي احلليم العفيف 

املتعفف.

أم مصطفى الدباغ

عندما ينشغل القلب بأي مستحب 
النفس وهو  تزكية  يؤثر ذلك يف 
واألجر  الثواب  يوجب  أيضا 
املستحبات  ومن  األخروي، 
املؤكدة هي تزكيه النفس، وإزالة 
معرفة  من  متنع  اليت  العقبات 
يقول  املوت.  ذكر  وكثرة  اهلل 

اإلمام علي )عليه السالم(: أوصيكم بكثرة ذكر املوت وإقالل الغفلة وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم.
ويقول )عليه السالم( يف رسالته لعامله على مصر حممد بن أبي بكر: فأكثروا ذكر املوت عندما 
تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى باملوت واعظًا. وكان رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
كثريًا ما يوصي أصحابه بذكر املوت ويقول أكثروا ذكر املوت فانه هادم اللذات حائل بينكم وبني 

الشهوات.
وعن اإلمام الباقر )عليه السالم( : ُسئل النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( أي املؤمنني أكيس : قال : 

أكثرهم ذكرًا للموت وأشدهم له استعدادًا . ) الكايف(.

ذكُر املوت يطهر القلب

حكٌم متنوعة دعاء االعرجي
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واحة األحرار

صورة وتعليق..

قبس الزهراء

وضغطتين  واخلري  احلد  بيَّ  ضاَق 
البدن  ترك  فقررت  املتناقضات 
من  فانتقلت  الروح  عمق  يف  واإلحبار 
احلدود ألحبر يف شطآني املمتدة عّلي 
أمل  وكلي  املعرفة  مرسى  إىل  أصل 
العمق  ذلك  من  سريعًا  إليها  أصل  أن 
فمضيت يف سفينيت باجتاه معني كنت 
أظنه الطريق فوجدت نفسي وسط زبٍد 

متحجر جتمع من هنا وهناك.
ما  وبني  بيين  وحال  كثريًا  زامحين 
دوامة  وسط  نفسي  فوجدت  أروم، 
 .. إليك كي أعرف  رباه قصدُت  فقلت 
علمين كيف أعرف، فأنا غادرت البدن 
من  متسع  عن  أعماقي  احبث يف  لكي 
إىل  مشسه  خالل  من  ألتطلع  األفق 
احرتز  وبها  منها  بعض  أو  حقيقة 
اإلحبار  إن  شعور  متلكين  احذر،  مما 
ما  وان  أخطار  عن  ال خيلو  العمق  يف 
لكنين  أمامي  وجدته  هناك  غادرته 

مللمت شتات جرأتي فسارعت بالدعاء 
 ( السؤال  وكررت  بالبكاء  وتضرعت 
بيدي  خذ  اهلي  اعرف  أن  ُأريد  رباه 
تالشى  جدوى  دون  ولكن  اعرف  لكي 
بني  تائها  فأصبحت  الطريق  أمامي 
وزاد  مفقودة،  ومعرفة  جمهول  طريق 
األمر سوءًا إن تلك األمواج قد نشطت 
بال رمحة  تتقاذفين  وبدأت  األثناء  يف 
العنفوان  بهذا  أمددتنا  من  أنت  لتقول 
اإلعياء  إن  كما  نصيبًا  قوتنا  من  فخذ 
هذا  عند  لتودعين  بسفينيت  دبَّ  قد 
احلد مهزومة أمام ذلك الزبد املتحجر 

الذي شيدتها أشالء وأجزاء. 

والذي زاد األمر مأساة أن حّلق الظالم 
وغطى جبنحه ذلك العمق وكان موقفا 
عصيبا جدًا حيث ال دليل ال طريق ال 
واسطة عندها صرخت صراخًا عاليًا 
.. اهلي ملَ تكلين إىل نفسي فنفسي ال 
خري فيها امل تقل ادعوني استجب لكم 
أصبحت  تسمعين،  وال  أدعو  كيف   ،
وبكلي  متضرعًا  لسانًا  بكلي  اهلي  يا 
قد  الذي  كل  هذا  كان  استجداء،  يد 
اإلغماء  ذلك  بعد  ليصيبين  لدي  بقي 
تسليمي  بعد  املخيف  املوقف  ذلك  يف 
األمر إىل بارئه، ثم مل ادر كم بقيت يف 
الالوعي إىل أن أحسست ِبرَبد يصيب 

أمام  نفسي  ألرى  عيينَّ  ففتحت  قليب 
حلالي  رقت  قد  دامعة  أراك  شجرة 
احد  على  ورأيت  لي  جرى  ملا  وتأملت 
بها  الغصن  يسبح  مسبحة  أغصانها 
ومن كل حبة من حباتها الدائرة أشعة 
من نور متازجت واخرتقت ذلك الظالم 
وأحالته إىل وهج وضياء، أطرقت وقلت 
املسبحة  وهذه  االراكة  هذه  عالقة  ما 
مبا طلبت من ربي وبالذي خاطرت من 
اجله فأطرقت ُأحلل األمور فكانت اكرب 
من قدر فهمي، ُخّيل لي يف األثناء مساع 
صوت يرتل ) َمثل نوره... َمثُل نوره( وهنا 
صرخت كمشكاة نعم مثل نوره كمشكاة 
رمٌز  وتسبيحتها  االراكة  هذه  إن  يقينًا 
ونور  اهلل  لنور  مثٌل  واملشكاة  للمشكاة 
عندها  املعرفة،  تتم  بِه  املقذوف  اهلل 
أطرقت برأسي خجالً  منها وقلت بك 
تتم املعرفة وبهذه الكلمات مل يسمح لي 
من عرض  رحليت  انتهت  أكثر  بالبقاء 
تتم  بك  يردد  ولساني  العمق  ذلك 

املعرفة يا تسبيحة األراك.

تسبيحُة األراك

مشاركات يف مسابقة حفظ خطبة املتقني لالمام امري املؤمنني )عليه السالم(
 الي اقيمت يف الصحن احلسيين الشريف مؤخرا 
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