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ِ ِمْن َأْولَِياَء ُيَضاَعُف  ن ُدوِن اللهّ ُأوَلئَِك َلْ َيُكوُنوْا ُمْعِجِزيَن ِف اأَلْرِض َوَما َكاَن هَلُم مِّ
وَن }هود/20{ ُأْوَلئَِك  ِصِصْمَع َوَما َكاُنوْا ُيْبِصِصرِصُ ُم اْلَعَذاُب َما َكاُنوْا َيْسِصِصَتِطيُعوَن السَّ هَلُ
ْم ِف  ُ وَن }هود/21{ اَل َجَرَم َأنَّ ُ ا َكاُنوْا َيْفِصِص�َ ْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ وْا َأنُفَسِصِصهُ ِذيَن َخِسُ الَّ
اِت َوَأْخَبُتوْا إَِل  اِلَ ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ وَن }هود/22{ إِنَّ الَّ اآلِخَرِة ُهُم اأَلْخَسُ
ِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن }هود/23{ َمَثُل اْلَفِريَقنْيِ َكاأَلْعَمى  ِِصِصمْ ُأْوَلئَِك َأْصَحاُب اجَلنَّ َربِّ
ُروَن }هِصِصود/24{ َوَلَقْد  يِع َهْل َيْسِصِصَتِوَياِن َمَثاًل َأَفاَل َتَذكَّ ِصِصمِ َواأَلَصِصِصمِّ َواْلَبِصرِي َوالسَّ
َ َأَخاُف  َ إِنِّ بنٌِي }هود/25{ َأن الَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ اللهّ َأْرَسْلَنا ُنوًحا إَِل َقْوِمِه إِنِّ َلُكْم َنِذيٌر مُّ
ِذيَن َكَفِصِصُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك إاِلَّ  َعَلْيُكِصِصْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم }هود/26{ َفَقاَل امْلأَُل الَّ
ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا  ِذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الِصِصرَّ َبَعَك إاِلَّ الَّ ْثَلَنا َوَما َنِصِصَراَك اتَّ ا مِّ َبِصِصرَشً
 َ يبِّ ن رَّ َنٍة مِّ ُكْم َكاِذبنَِي }هود/27{ َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت َعَل َبيِّ ِمن َفْضٍل َبْل َنُظنُّ

َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم هَلَا َكاِرُهوَن }هود/28{ ْن ِعنِدِه َفُعمِّ ًة مِّ َوآَتاِن َرمْحَ

) 20 ( ما كانوا معجزين الل ف الدنيا أن يعاقبهم . وما كان الحد ان يمنع الل 
لو اراد معاقبتهم  ولكنه أخر عقابم إل هذا اليوم ليكون أشد وأدوم . 

) 21 ( خسوا بام بذلوا ، وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوى السة 
والندامة .  ) 22 ( ال أحد أبني وأكثر خسانا منهم .

) 23 ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالات وأخبتوا إل ربم : اطمأنوا إليه
وخشعوا له . أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون .

 ) 27 ( فقال املالء : االرشاف . الذين كفروا من قومه ما نريك إال برشا مثلنا :
ال مزية لك علينا ختصك بالنبوة ووجوب الطاعة . وما نريك اتبعك إال الذين 
هم أراذلنا :أخسِصِصاؤنا . القمي : يعني الفقراء واملسِصِصاكني . بادي الرأي : ظاهر 

الرأي من غري تعمق من
البِصِصدو أو أول الرأي من البدء وإنام اسِصِص�ذلوهم لفقرهم فإنم ملا ل يعلموا إال 
ظاهِصِصرا من الياة الدنيِصِصا كان االحظ با أرشف عندهِصِصم واملحروم أرذل . وما 
نرى لكم : لك وملتبعيك . علينا من فضل : يؤهلكم للنبوة واستحقاق املتابعة 

التف�سري

�سورة هود

ال جرم: حقا
وخضِصِصع  خشِصِصع  اخبِصِصت  واخبتِصِصوا: 

وتواضع
واالصم: الصمم فقدان حاسة السمع

اراذلنا: يقصد بم الضعفاء والفقراء
بِصِصادي الراي: ظاهره الذي يبدو فيه من 

غري فكر
ارءيتم: اخربون

فعميت: فاخفيت

قال اإلمام 
علي

رزُق كل امرئ مقدر 
كتقدير أجلِه

a
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األفتتاحية
التوازن

سوء المطالبة ضياع للحق

التفت

وكم من حقوق هدرت بسبب سِصِصوء استخدام اسلوب 
املطالبِصِصة بِصِصا ، فالِصِصق ال يقبِصِصل اال االسِصِصلوب الِصِصق ف 
اسِصِص�داده ومثِصِصل هِصِصذه االلتفاتِصِصة جيب ان تكِصِصون نصب 
اعِصِصني املتظاهرين فهنالك بعض النفر ممن ترصف ترصفا 
متشنجا لربام لشدة انفعاله اال انه كون صورة غري سليمة 
عن سِصِصلمية واحقية املطالبِصِصة للمتظاهريِصِصن ، فال متنحوا 
الغِصِصري فرصِصِصة للنيل مِصِصن هِصِصذه املظاهرات التِصِصي تطالب 

بحقوق مرشوعة

ِصِصاُس، َمْن َعَرَف ِمِصِصْن َأِخيِه َوثِيَقَة ِدين َوَسِصِصَداَد  ا النَّ َ َأيُّ
ُه َقْد  َجاِل، َأَمِصِصا إِنَّ َطِريق، َفاَل َيْسِصِصَمَعنَّ ِفيِصِصِه َأَقاِويَل الرِّ
ِصِصَهاُم، َوَيِيِصِصُك اْلَكاَلُم،  ِطيُء السِّ اِمِصِصي، َوخُتْ َيْرِمِصِصي الرَّ

َوَباِطُل ذلَِك َيْبوُر، َوالُل َسِميٌع َوَشِهيٌد.
قِّ َواْلَباِطِل إاِلَّ َأْرَبُع َأَصابَِع. ُه َلْيَس َبنْيَ اْلَ َأَما إِنَّ

فسِصِصئل)عليه السِصِصالم( عِصِصن معنى قوله هِصِصذا، فجمع 
أصابعه ووضعها بني أذنه وعينه ثمهّ قال:

قُّ َأْن َتُقوَل َرَأْيُت! اْلَباِطُل َأْن َتُقوَل َسِمْعُت، َواْلَ

قال اإلمام علي

في النهي عن الغيبة

a

مما الشِصِصك فيِصِصه ان العراق يتعرض هلجامت رشسِصِصة ومن عل خمتلف 
اجلبهات سواء كانت عسِصِصكرية او سياسية او اقتصادية ، والكل يعلم 

هنالك تدخِصِصالت خارجية لتاجيج بعِصِصض الفتن بني ابنِصِصاء البلد الواحد 
، وتزامنِصِصت االصالحِصِصات مع رشاسِصِصة الرب ضدهّ عصابِصِصة داعش لتحرير 

الرمِصِصادي من انيابم ، وعليِصِصه جيب ان يدرك اجلميع شِصِصعبا وحكومة برضورة 
التِصِصوازن ف مواجهة هذه اهلجامت فال يكِصِصون اهتاممنا برضورة االصالح اكثر من 

دعم القوات االمنية والشِصِصد الشِصِصعبي ف جبهات القتال، ال سيام وان قواتنا االمنية 
حتقِصِصق انتصِصِصارات باهرة ف بيجِصِصي والرمِصِصادي وبقية حمِصِصاور الفلوجِصِصة وف الوقت ذاته 

خيططون لتحرير املوصل .
جيب ان يكون هنالك توازن بني املطالبة باالصالحات ومواجهة عصابة داعش واالعالم هو 

ايضا ملزم بان ال يغرب عنه هذا االمر ، فال يكثف اخباره عل املظاهرات تاركا االنتصارات .
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بيجي  ف  املعارك  اشتداد  مع 
عل  وارصار  تضحيات  برزت 
اجلهاد سيهّام من قبل اجلرحى.. 
العامل  حسن(  )ماهر  هو  فها 
ساعده  ف  اصيب  الطبابة  ف 
االيِصِصمِصِصن وعِصِصنِصِصدمِصِصا خِصِصِصرج من 
اول يشء طلبه  بعمليات  غرفة 
قاسم  اللواء  بآمر  االتصال  هو 
وطلب  اتصل  وفعال  مصلح 
سمعناه  بِصِصل  للقتال  الِصِصعِصِصودة 
وهنا  بالعودة  الِصِصلِصِصواء  ي�جى 
منه  وطلب  الِصِصلِصِصواء  امِصِصر  تبسم 
ملعرفته  الراحة  من  قسط  اخذ 

بخطورة االصابة.
مصلح  قِصِصاسِصِصم  لِصِصنِصِصا  وحتِصِصِصِصدث 
هذه  عن  االكِصِصرب  عيل  لِصِصواء  آمر 
ليس  ماهر  ان  قائال  البطوالت 
االستمرار  يطلب  جريح  اول 
بِصِصِصاملِصِصِصعِصِصِصارك رغِصِصِصِصم خِصِصطِصِصورة 

اإلصابة«. 
فِصِصيِصِصام حتِصِصِصدث املِصِصصِصِصور الِصِصريب 
احساسه  عن  الكربالئي  فالح 
رغِصِصم  بِصِصاجلِصِصهِصِصاد  يستمر  وهِصِصِصو 
قائاًل  املِصِصِصرض  مِصِصن  يع�يه  مِصِصا 
هذه  ف  الِصِصِصِصرضوري  »مِصِصن  ان 
املسؤولية  تتحمل  ان  املعركة 

شيئًا  تنجز  انك  بوقتها  فتحس 
أفضاله  بعض  وترد  للبلد  مهام 
عليك، وسأستمر بالتصوير او 
باالحرى ف قتال اإلرهابيني«.

اما حممد البرصاوي فقد التحق 
البليغة  اصابته  رغِصِصم  بالقتال 
معربا عن ذلك بقوله ان اللواء 

ابناءهم  والبلد عندما يتاجون 
فِصِصالبِصِصد مِصِصِصن الِصِصقِصِصتِصِصال وحتِصِصمِصِصل 
بلد  بِصِصقِصِصضِصِصاء  فِصِصإصِصِصابِصِصتِصِصي  االل 
نشوة  ف  العيش  من  حرمتني 
االنتصارات ف الُدور وتكريت 
عن  بإعاقتي  هلا  اسمح  ولِصِصن 

اجلهاد ف بيجي«.

اخبار
قصٌص من بطوالت 

لواء علي االكبر في بيجي
أسوٌد ال تهاُب الموت

الحشد الشعبي يعلن إحكام قبضته على »ابوجراد« جنوب مصفى بيجي

 أعلن الشد الشعبي عن إحكام قبضته بدعم من القوات العراقية عل منطقة تل ابو جراد جنوب مصفى بيجي.
وقالت حركة »النجباء«: إن »املقاتلني فرضوا سيطرهتم الكاملة عل منطقة تل ابو جراد وسيطروا عل املنطقة بعد طرد تنظيم داعش 

منها بمساندة القوات االمنية والشد الشعبي«.
النهائية عل  املعركة  بيجي وحتريرها بشكل كامل مهم جدا ف كسب  إن معركة  العبادي  الوزراء حيدر  رئيس  يؤكد  الصدد  وبذا 

داعش.
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مواقعهم  استهدف  لداعش  هجوما  الشعبي  الشد  مقاتلو  صد 
جنويب كركوك فجر يوم اخلميس املايض.

ان »عنارص داعش هامجوا  الشعبي:  بقوات الشد  وقال مصدر 
فجر اليوم السواتر االمامية التي تتمركز با قوات الشد الشعبي، 

شاميل قصبة بشري« .
واضاف,  ان »اشتباكات عنيفة اندلعت بني اجلانبني ، متكن خالهلا 
مقاتلو الشد الشعبي من صد اهلجوم ومنع تقدم عنارص داعش 

صوب املواقع االمامية للقوات االمنية« .
واشار, ال »ان اثنني من مقاتيل الشد اصيبا ف االشتباكات«. 

متكنت قوات الشد الشعبي من تفجري 60 سيارة مفخخة تابعة 
لتنظيم )داعش( خالل حماولتها اهلجوم عل قضاء بيجي.

حققت  املش�كة  »القوات  ان  الشعبي:  الشد  من  مصدر  وقال 
انتصارات ف اكثر من حمور خاصة ف بيجي بعد ان تصدت قوات 
بيجي  ف  مواقعهم  هامجت  مفخخة  عجلة   60 لِص  الشعبي  الشد 

خالل االيام الثالثة املاضية من االسبوع املايض.
واكد املصدر ان »قواتنا البطلة قد متكنت من السيطرة عل %90 
ان مصفى  و   ، بيجي ونحن ماضون ف حترير هذه االرايض  من 
بيجي حتت السيطرة«، مبينًا ان »القاطع الشاميل للمصفى ومنطقة 
سنزف  القريبة  االيِصِصام  وف  مستمرة  عمليات  ف  جِصِصواري  البو 
البرشى البناء الشعب العراقي بأن بيجي ستكون مقربة لعنارص 

)داعش(«.

جماهدي  أن  الكربالئي  مرتىض  ابو  الشعبي  الشد  ف  القيادي  أكد 
الشد الشعبي وبالتعاون مع طريان اجليش العراقي قتلوا نحو 57 
نفذوها شامل  آخرين خالل عمليات  »داعش« وأرسوا  إرهابيا من 

بيجي ف حمافظة صالح الدين.
ال ذلك دمرت طائرات السيخوي العراقية معسكر عني الفرس بالكامل وقتلت ما يسمى بِص »أمري داعش« لقاطع غرب الالين ف 

سامراء و 7 من معاونيه كام دمرت أسلحة واعتدة وآليات خمتلفة.
كام ومتكن رجال الشد الشعبي من قتل عدد كبري من إرهابيي »داعش« بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بني اجلانبني جنوب ناحية تازة 
رشق تكريت مركز حمافظة صالح الدين، كام اسفرت العملية أيضا عن حترير الناحية بشكل كامل من تواجد إرهابيي »داعش«، يأيت 
ذلك ف وقت أكد فيه شهود عيان أن قيادات »داعش« اإلجرامية بدأت باهلروب من الوجية جنوب غرب كركوك بعد سامعهم خرب 

اهلجوم عل القضاء.

الحشد الشعبي يصد هجوما 
لداعش جنوبي كركوك 

الحشد الشعبي يفجر 60 سيارة 
مفخخة لداعش خالل محاولتها 

الهجوم على قضاء بيجي 

الحشد الشعبي وطيران الجيش العراقي 

يقتُل 57 »داعشيا« شمال بيجي 
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أعلنت هيئة الشد الشعبي، عن اعتقال قيادي بارز ف تنظيم 
»داعش« بعملية نوعية بكرمة الفلوجة غرب الرمادي.

وقالت اهليئة ف بيان هلا: ان »قوة من الشد الشعبي متكنت 
بتنظيم داعش حسن عالوي  القيادي  القبض عل  القاء  من 
الكربويل بعملية نوعية وسط حي الشيحة ف كرمة الفلوجة 

غرب الرمادي«.
العمليات  تتواصل  إذ  استثنائيًا،  أمنيًا  العراق وضعًا  ويشهد 
كام  فيها،  ينترش  التي  املناطق  من  »داعش«  لطرد  العسكرية 
ينفذ التحالف الدويل رضبات جوية تستهدف مواقع التنظيم 

ف تلك املناطق توقع قتل وجرحى ف صفوفه.

امني  حممد  اسامه  الِصِصاج  اكِصِصد 
جامع  ادارة  مسؤول  البغدادي 
)عليه  عِصِصيل  االمِصِصِصِصام  خِصِصطِصِصوة 
ملجلة  الِصِصبِصِصرصة  ف  الِصِصِصسِصِصِصالم( 
اجلامع  »إدارة  بِصِصأن  »االحِصِصِصرار 
ومن اللحظات االول إلعالن 
باجلهاد  العليا  املرجعية  فتوى 
كبريا  دورا  هلا  كِصِصان  الكفائي 
املجاهدين  ودعم  النداء  بتلبية 
البلد  بحامية  يقومون  الذين 
الوغى  سِصِصوح  ف  واملقدسات 
من خالل توفري املكان املناسب 
التدريبية  املعسكرات  إلقامة 
اخلاصة بقوى الشد الشعبي«.

البغدادي »عملنا عل  واضاف 
توفري ساحة كبرية تابعة للجامع 
للتدريب  مراكز  إل  وحتويلها 

بالطلبة  اخلاصة 
املِصِصِصتِصِصِصطِصِصِصوعِصِصِصني 
والِصِصِصِصكِصِصِصِصسِصِصِصِصبِصِصِصِصة 
املِصِصِصِصوجِصِصِصِصوديِصِصِصِصن 
حمِصِصِصافِصِصِصظِصِصِصة  ف 
والذين  البرصة 
يِصِصلِصِصتِصِصحِصِصقِصِصوا  ل 
بِصِصِصِصِصسِصِصِصِصِصاحِصِصِصِصِصات 
لتهيئتهم  القتال 
للظروف الصعبة 

وبعد التنسيق مع فرقة العباس 
والعتبة  القتالية  السالم«  »عليه 
االتفاق  تم  املقدسة  العباسية 
تدريبية  دورات  فِصِصتِصِصح  عِصِصل 
هلِصِصِصؤالء الِصِصشِصِصبِصِصاب املِصِصؤمِصِصنِصِصني ف 
الل  شاء  وان  املسجد  ساحات 
الدورات  بإقامة   املركز  يستمر 

الشباب  لتهيئة  الِصِصتِصِصدريِصِصبِصِصيِصِصة 
مواجهة  عل  قادرين  ليكونوا 
والزمر  واالرهابيني  االرهاب 

القذرة«.
»قمنا  أيضًا،  البغدادي  وبني 
الشعبي  الشد  قِصِصوات  بدعم 
املباركة  املرجعية  نداء  لبوا  ممن 
وبعض  االعِصِصالمِصِصي  بِصِصاجلِصِصانِصِصب 

املبالغ  كرصد  العينية  املِصِصواد 
املالية من خالل املكتب اخلاص 
الزبري  بقضاء  املرجعية  بممثلية 
االمِصِصوال  بجمع  يقوم  والِصِصذي 
الشد  قِصِصِصوات  ال  وارسِصِصالِصِصه 
توفري  ذلك  ال  اضافة  الشعبي 

ات«. بعض االثاث واملعدهّ

جامع خطوة اإلمام علي )عليه السالم( يستنفر طاقاته لدعم الحشد الشعبي

الحشد الشعبي يعلن اعتقال قيادي بارز بتنظيم »داعش« في كرمة الفلوجة
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المرجعيُة الدينيُة العليا 
تدعو العراقيين إلى 

توظيف معركة االصالح 
توظيفًا سليما وصحيحًا 

وعدم السماح باستغاللها 
ألغراض خاصة

األمر االول:
يف  النجاح  متطلبات  من  ان 
تفهم  هو  االصللاح  معركة 
مقاليد  بيدهم  الذين  الساسة 
ألحقية  الللبللاد  يف  االمللللور 
بتوفري  الللشللعللب  مللطللالللب 
الفساد  ومكافحة  اخلدمات 
االجتامعية،  العدالة  وحتقيق 
اساسية  بخطوات  وقيامهم 
لدى  واالطمئنان  الثقة  حتقق 
يتجاوبون  بللأهنللم  املللواطللن 
ويؤمنون  املطالب  هللذه  مع 
وصللدق  بجد  ويسعون  هبللا 

لتحقيقها.
فاملواطن جّرب وَخبرِ وعودًا 

سابقة مل جيد منها عىل ارض 
املشاكل  بحل  يفي  ما  الواقع 
بل  طويا،  منها  يعاين  التي 
ُأريللد هبا جمرد  اهنللا قد  وجللد 

آالم  وتسكني  املشاعر  هتدئة 
فابد  مؤقتة،  بصورة  املعاناة 
يف  املسؤولون  يعمل  ان  من 
عام  خمتلفة  بصورة  املرة  هذه 

املواطنني  ثقة  ويكسبوا  مىض 
االصللاح  يف  جلللاّدون  باهنم 
مع  نواياهم  يف  وصللادقللون 

الشعب.
خيوض  الذي  الشعب  وعىل 
– يف  االصللللللاح  مللعللركللة 
مع  املصريية  معركته  جنب 
اىل  يتنبه  أن  االرهللابلليللني- 
املعركة  هللذه  يف  النجاح  ان 
يللتللطلللللب تللوظلليللفللًا سللللليللاًم 
حتى  آلللليللاهتللا  وصللحلليللحللًا 
اهلدف  اىل  الوصول  يضمن 
املنشود، ومن ذلك ان ُيسن 
املواطنون املنادون باإلصاح 
مطالبهم  عللنللاويللن  اخللتلليللار 

تطّرق سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء 
القعدة/1436هـ  12ذي  بتاريخ  الشريف  الحسيني  بالصحن  الجمعة  المقدسة، وخالل خطبة 

الموافق 2015/8/28م إلى أمرين مهمين في ظل األحداث الدائرة في البالد وهما:

نهيب بأبنائنا واحبتنا من الشباب الُمحبطين من 
االوضاع الراهنة ان يعيدوا النظر في خياراتهم  

ويفكروا ببلدهم وشعبهم ويتحلوا بمزيد من 
الصبر والتحمل ولينظروا الى نظرائهم من رجال 

القوات المسلحة والمتطوعين وابناء العشائر الذين 
وضعوا ارواحهم على أكفهم ويقارعون االرهابيين 

في مختلف الجبهات
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بللحلليللث تللعللّب علللن اصللالللة 
وال  املطالب  هللذه  وحقانية 
عناوين  اىل  بحرفها  يسمحوا 
تعطي املبر للمرتبصني هبذه 
واملترضرين  الشعبية  احلركة 
من  والنيل  هبا  للطعن  منها 
متنح  او  الوطنية،  اصالتها 
االغلللراض  للللذوي  الفرصة 
للوصول  باستغاهلا  اخلاصة 

اىل اهدافهم.
ما  اىل  هنا  االشلللارة  وجتللدر 
سبق ان أكدت عليه املرجعية 
منهجها  ان  من  العليا  الدينية 
العامة  اخلللطللوط  بلليللان  هللو 
وأما  االصاحية،  للعملية 
تفاصيل اخلطوات الرضورية 
الواعني  فهي يف عهدة  لذلك 
السلطات  يف  املسؤولني  من 
والتنفيذية  الترشيعية  الثاث 
ان  تأمل  وهللي  والقضائية، 
القيام هبا ويّتخذوا  يوّفقوا يف 
مقنعة  تكون  جريئة  قللرارات 
هو  الذي  العراقي،  للشعب 

مصدر مجيع السلطات.
األمر الثاني:

االخللرية  اآلونلللة  يف  اتسعت 
ظاهرة هجرة اعداد كبرية من 
بلدان  اىل  العراقي  الشباب 
اهنم  لوحظ  حتى   – اخللرى 
التهريب  بمجاميع  يستعينون 
الللبللاد  بللعللض  املللنللتللرشة يف 
خماطر  ويتحملون  املجاورة، 
كللبللرية هلللذا الللغللرض، وقد 
وقعت حوادث مؤسفة أدت 

اىل وفاة اعداد منهم.

عىل  تبعث  الللظللاهللرة  وهللذه 
بإفراغ  وهتللدد  البالغ  القلق 
طاقاته  مللن  كثري  مللن  البلد 
واالكاديمية،  واملثقفة  الشابة 
وقد ساعد عىل توسعها فقدان 
الشباب ألدنى أمل  مزيد من 
املعيشية  اوضاعهم  بتحسن 
يف  واالقتصادية  واالجتامعية 
املستقبل القريب واحساسهم 
حقيقية  فرصة  وجللود  بعدم 
العلمية  طاقاهتم  لتوظيف 

بصورة تريض طموحاهتم.
هنيب  الللذي  الوقت  يف  واننا 
يللدركللوا  ان  بللاملللسللؤولللني 
الظاهرة  هللذه  خماطر  حجم 
وتداعياهتا عىل البلد ويعملوا 
بللصللورة جللادة عللىل اصللاح 
االوضاع والبدء بخطة تنموية 
املجاالت  خمتلف  يف  شاملة 
االقللتللصللاديللة والللصللنللاعلليللة 
ويسعوا  واخلدمية  والزراعية 
اخلللاص  القطاع  تنشيط  يف 
لللتللوظلليللف اكلللب علللدد من 
الشباب العاطلني عن العمل، 
واحبتنا  بأبنائنا  هنيب  فإننا 
من  امُلحبطني  الشباب  مللن 
يعيدوا  ان  الراهنة  االوضللاع 
ويفكروا  خياراهتم   يف  النظر 
ويتحلوا  وشعبهم  ببلدهم 
والتحمل  الصب  من  بمزيد 
من  نظرائهم  اىل  ولينظروا 
املسلحة  اللللقلللوات  رجللللال 
العشائر  وابناء  واملتطوعني 
عىل  ارواحهم  وضعوا  الذين 
أكفهم ويقارعون االرهابيني 

يف خمتلف اجلبهات ويقدمون 
الللضللحللايللا تلللللو الللضللحللايللا 
والعرِرض  االرض  عن  دفاعًا 
امليامني  هؤالء  واملقدسات، 
يكونوا  ان  ينبغي  الللذيللن 
يف  العراقيني  جلميع  القدوة 
عىل  والصب  الصعاب  حتمل 
الوطن  عزة  سبيل  يف  املكاره 

وكرامة الشعب.

المواطن جّرب وَخِبر 
وعودًا سابقة لم يجد 

منها على ارض الواقع 
ما يفي بحل المشاكل 

التي يعاني منها 
طويال، بل وجد انها قد 
ُأريد بها مجرد تهدئة 
المشاعر وتسكين آالم 
المعاناة بصورة مؤقتة

ظاهرة هجرة الشباب 
تبعث على القلق البالغ 
وتهدد بإفراغ البلد من 
كثير من طاقاته الشابة 
والمثقفة واالكاديمية، 

وقد ساعد على توسعها 
فقدان مزيد من الشباب 

ألدنى أمل بتحسن 
اوضاعهم المعيشية 

واالجتماعية واالقتصادية

المواطن جّرب وَخِبر 
وعودًا سابقة لم يجد 

منها على ارض الواقع 
ما يفي بحل المشاكل 

التي يعاني منها 
طويال، بل وجد انها قد 
ُأريد بها مجرد تهدئة 
المشاعر وتسكين آالم 
المعاناة بصورة مؤقتة
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصاة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربائي يف 12/ذو العقدة/1436هل املوافق 2015/8/28م

من رسالة االمام الصادق )عليه السالم( الى شيعته التي قال )عليه السالم( عنها: )هذا أدبنا أدب اهلل فخذوا 
به  وتفهّموه واعقلوه وال تنبذوه وراء ظهوركم(.

يقول االمام الصادق )عليه السالم( في هذه الرسالة : )إياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من 
خصال الصالحين  فإنه من بغى صير اهلل بغيه على نفسه وصارت نصرة اهلل لمن بغي عليه ومن نصره اهلل 

غلب  وأصاب الظفر من اهلل.. وإياكم أن يحسد بعضكم بعضا فإن الكفر أصله الحسد..(
البغي : المجاوزة عن الحد.. وهو الظلم والميل عن الحق والترفع واالستطالة والكذب والخروج عن طاعة 

االمام )عليه السالم( .

عل  بغيه  الل  صِصِصري  مِصِصن  )فِصِصانِصِصه 
نفسه( 

عاجال  اليه  سيعود  الرضر  ألن 
كام  واالخِصِصرة  الدنيا  ف  آجاًل  ام   ً
اَم  إِنَّ النَّاُس  ِصِصا  َ َأيُّ )َيا   : تعال  قال 
َياِة  اْلَ َمَتاَع  َأْنُفِسُكْم  َعَل  َبْغُيُكْم 
ُئُكْم  َفُنَنبِّ َمْرِجُعُكْم  إَِلْيَنا  ُثمَّ  ْنَيا  الدُّ
باَِم ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )23( – سورة 

يونس- .
)عليه  الِصِصصِصِصادق  االمِصِصِصِصام  قِصِصِصال 
الل  سلط  ظلم  »من   : السالم( 
عليه من يظلمه، او عل عقبه، او 

عل عقب عقبه(.
ان مؤاخذة االبناء بجرائم اآلباء 
ارتضوا  الذين  االبناء  ف  هو  انام 
تراثهم  اغتنموا  او  آبائهم  مظال 

املغصوب.
)فِصِصِصإنِصِصِصا لِصِصيِصِصسِصِصت مِصِصِصن خِصِصصِصِصال 

الصالني (
ومنبع  اآلثِصِصام  جممع  البغي  ألن 
الفساد  ال  وداعِصِصيِصِصة  الِصِصِصِصرشور 

والدمار..
مع  الل  حِصِصدود  جتِصِصاوز   : الظلم 
الغري  بإيذاء  وذلك  االخرين.. 

وقتله  كرضبه  نفسه،  ف  وإيالمه 
كشتمه  كرامته  ف  او  وحبسه، 
وغيبته واهتامه وهتكه او ف ماله 
كأخذ املال من صاحبه بغري حق 
او عدم دفع الق له وسائر انواع 

الغصب..
امثلة عل البغي : 

االب  ظلم   .. بِصِصاألرسة  نبتدئ 
 ( ألبنائها  االم  ظلم  ألبنائه.. 
الصعبة  الياة  لظروف  تركهم 
ألبيهم  فقدهم  بعد  والقاسية 
او مع  مِصِصن غِصِصِصريه..  وتِصِصزوجِصِصهِصِصا 

مشاكلها مع زوجها وتركهم(
ظلمه  او  ألخِصِصيِصِصه  االخ  وظِصِصلِصِصم 
ظلم  عليهم..  بتسلطه  ألخواته 
الزوجة  وظلم  لزوجته  الِصِصزوج 

لزوجها..
ظلم االنسان ألرحامه خصوصا 
وغصبهم  منهم  املستضعفني 

لقوقهم..
ظلم االنسان لبقية افراد املجتمع 

باالعتداء عليهم وايذائهم .
.. ظلم  ملرؤوسيه  املسؤول  ظلم 
طلبته..  لبعض  واملدرس  املعلم 

ال جّنَة لظالٍم وال هنيئَة لحاسد
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للم�افعني.. ظلم  القايض  ظلم 
الاكم لرعيته.. وهكذا..

حيث ورد عن رسول الل )صل 
)ان   : وسِصِصلِصِصم(  وآلِصِصِصه  عليه  الل 

اعجل الرش عقوبة البغي(.
ومن البغي : ظلم االنسان عائلته 
والضعف  بالقسوة  بسياستهم 
السيئة  واملِصِصعِصِصامِصِصلِصِصة  والِصِصِصِصرضب 
وبِصِصغِصِصي االنِصِصسِصِصان عِصِصل ارحِصِصامِصِصه 
وارثِصِصهِصِصم  حقوقهم  بغصبهم 
بالسب  عليهم  الِصِصتِصِصجِصِصاوز  او 
والشتم وااليذاء وظلم االنسان 
للمجتمع باالستعالء عل افراده 
واالستخفاف  حقوقهم  وبخس 

بكراماهتم.
االجتامعي  الظلم  انواع  وابشع 
ظِصِصلِصِصم الِصِصضِصِصعِصِصفِصِصاء الِصِصِصذيِصِصِصن ال 
يستطيعون صد الظلم والعدوان 
عليهم وال يملكون اال الشكاية 

ال الل تعال..
فعن االمام الباقر )عليه السالم( 
ملا حرض عيل بن السني الوفاة ، 
ضمني ال صدره ، ثم قال : ) يا 
بني اوصيك بام اوصان ايب حني 

اباه  ان  الوفاة، وبام ذكر  حرضته 
وظلم  اياك  بني  يا   : قال  اوصاه 
الل  اال  نارصًا  عليك  جيد  ال  من 

تعال(.
)عليه  الصادق  االمام  يقول  ثم 
السالم( ف رسالته : )وإياكم أن 
الكفر  فإن  بعضا  بعضكم  يسد 

أصله السد(
وآله  عليه  الل  )صل  النبي  عن 
فإنه  والسد  إياكم   : وسلم( 
النار  تأكل  كام  السنات  يأكل 

الطب(.
السالم(  االمام عيل )عليه  وعن 
: )السد شقاء الدنيا واآلخرة(.
الل  رسول  عن  مسعود  ابن  عن 
 : وسلم(  وآلِصِصه  عليه  الل  )صل 
يا  قيل  الل،  نِعم  تعادوا  ال  )أال 
يعادي  الِصِصذي  ومِصِصن  الل  رسِصِصول 
نعم الل ؟ قال : الذين يسدون 

الناس(.
)عليه  الِصِصصِصِصادق  االمِصِصِصِصام  عِصِصن 
ابليس  يِصِصقِصِصول   : قِصِصال  الِصِصسِصِصالم( 
السد  بينهم  ألِصِصقِصِصوا   : جلِصِصنِصِصوده 
الل  عند  يعدالن  فانام  والبغي 

الرشيك.
من  النعمة  زوال  متني  السد: 
وان  حِصِصااًل  او  كِصِصان   ً مِصِصاال  الغري 
من  والسد  لنفسه..  يردها  ل 
واخلطرية  العظيمة  االمِصِصِصراض 
بالعلم  اال  يِصِصداوى  وال  للقلب 
يعلم حقيقة  بأن  والعمل وذلك 
ف  االنسان  عل  ورضره  السد 
الدنيا واالخرة، وان املحسود ال 
ذلك  من  يستفيد  بل  عليه  رضر 
وجيب  الثواب  عل  يصل  بأن 
عنده  ما  ان  الاسد  يعرف  ان 
وعند غريه هو قضاء الل وقدره، 
التأل  االهّ  يِصِصورث  ال  السد  وان 
والعذاب واهلم والغم بل مقابل 

وبال فائدة..
عن االمام عيل )عليه السالم( : 

السد احد العذابني..
عن االمام عيل )عليه السالم( : 

السد مطيهّة التعب
السالم(  )عليه  عيل  االمِصِصام  عن 
الِصِصِصِصسات  كِصِصثِصِصري  الِصِصِصسِصِصِصود   :

متضاعف السيئات..
عن االمام عيل )عليه السالم( : 

اسوُء الناس عيشًا السود..
نتائج السد :

وتأل  عِصِصذاب وحِصِصسة   -
لالنسان نفسه

شقاء ف الدنيا واآلخرة  -
انِصِصخِصِصفِصِصاض املِصِصنِصِصزلِصِصة ف   -

الدنيا واالخرة
الاسد  لنفس  الرضر   -
يرض  ممِصِصا  اكِصِصثِصِصر  نفسه  يِصِصرض  أي 
حالة  يعيش  ألنه  اآلخر  الطرف 
من العذاب النفيس والروحي ف 

الدنيا بغض النظر عام ي�تب ف 
اآلخرة..

ذهِصِصِصِصِصِصِصاب حِصِصسِصِصنِصِصاتِصِصه   -
وغضب الل تعال عليه

السد يمكن ان يفسد   -
كل العالقات املتعارفة ف حياتنا، 
كعالقة الزوج بزوجته والصديق 

بصديقه واالخ بأخيه..
الاسدين  قلوب  ان   -
تتقطع غيظًا اذا رأوا نعمة تصيب 
بسقطات  ويِصِصفِصِصرحِصِصون  الِصِصنِصِصاس 
ذلك  عن  يعربهّ  ..وكام  اآلخرين 
مَتَْسْسُكْم  )إِْن   : الكريم  القرآن 
ُتِصْبُكْم  َوإِْن  َتُسْؤُهْم  َحَسَنٌة 
آل  سورة   – ا(  ِبَ َيْفَرُحوا  َئٌة  َسيِّ

عمران-.
تعال  بالل  الظن  اساءة   -
اعامق  ف  السود  ألن  وحكمته 
عل  تعال  الل  عل  يع�ض  قلبه 
نعمة  مِصِصن  لالخرين  وهِصِصب  مِصِصا 

ورزقهم من فضله..
ال  يِصِصِصِصِصؤدي  الِصِصِصسِصِصِصد   -
الذنوب  بأنواع  صاحبه  تلوث 
ولغرض  السود  ألن  االخِصِصرى 
وهدفه  مقصده  ال  الِصِصوصِصِصول 
االخرين  عن  النعمة  ازالِصِصة  أي 
ويرتكب  الوسائل  كل  يستخدم 
انواع الظلم والعدوان من الغيبة 
والنميمة  والِصِصكِصِصذب  والتهمة 
اآلخر  الطرف  لتسقيط  وغريها 
يفتح  وبِصِصذلِصِصك  املِصِصسِصِصحِصِصود(   (
السلوكيات  ابِصِصواب  له  السد 
اخلاطئة والتحرك ف خط الظلم 

والباطل..
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السؤال : هل 
يجوز ملن لم يستطع 

أن يحج أن ينوب عن غيره ؟
اجلواب : يجوز .

ما هو حكم تقبيل يد العالم احترامًا 
وتعظيما له ؟

للمرأة  جيِصِصوز  هل   : السؤال 
أم  أجنبي  رجل  عل  السالم 

ال ؟
اجلواب : جيوز سالم األجنبي 
عل األجنبية وبالعكس إذا ل 
خوف  أو  ريبة  هناك  تكن 

فتنة.

السؤال : املذيعون ف الراديو 
من   ، االذاعِصِصِصات  خمتلف  ف 
عل  يسلموا  ان  لديم  املعتاد 
 ، املشاهدين  او  السامعني 
فهل جيب رد السالم ف مثل 

هذه االحوال؟
اجلواب : انام جيب رد السالم 
للمسلم  تفهيمه  امكن  اذا 
االشارة  بمعونة  او  باالسامع 
تيس  عِصِصدم  مع  وامِصِصا   ، مثاُل 
السؤال  مِصِصورد  هو  كام  ذلِصِصك 

فال جيب الرد مطلقًا.

السؤال : هل جيب رد السالم 
وال  يصيل  الشخص  كان  اذا 
يوجد من يرد السالم غريه ؟

ما  بمثل  نعم جيب   : اجلواب 
سلم وال يزيد عليه .

دخِصِصل رجل  لِصِصو   : الِصِصسِصِصؤال 
بينهم  من  وكنت  مجاعة  عل 
أرد  ان  م فهل جيب عيل  وسلهّ
جمموعة  رد  حال  ف  السالم 

من الارضين عل سالمه ؟
اجلواب : ال جيب.

السؤال : إذا كان ظاهر حال 
يستهزأ  أنه  السالم  ألقى  من 
أو يسخر هل جيب ردهّ السالم 

حينئذ ؟
عليه  انطبق  اذا   : اجلِصِصِصواب 
جيب  فال  االستهزاء  عنوان 

اجلواب .

التلفاز  ف  نسمع   : السؤال 
الِصِصقِصِصاء حتِصِصيِصِصة االسِصِصِصِصالم عل 
عل  الرد  جيب  فهل  مسامعنا 

السالم ف هذه الالة ؟
اجلواب : ال جيب الرد .

السؤال : هل جيب رد سالم 
الكافر غري الذمي ؟

اجلواب : ال فرق بني الذمي 
وغري الذمي ف ذلك واملعيار 
هو الكافر الكتايب بشكل عام 
فريد سالمهم بقوله )عليك(.

السؤال : هل جيوز رد السالم 
غري  من  الِصِصقِصِصرآن  قِصِصراءة  عند 

تصديق ؟
السالم  رد  جيب   : اجلِصِصواب 

ولو كان مشغواًل بالقراءة .

هل  الِصِصسِصِصالم  رد   : الِصِصسِصِصؤال 
او  السالم(  )عليكم  يكون 

)وعليكم السالم( ؟
اجلواب : جيوز االمران .

السؤال : هل جيب رد السالم 
عل الشخص املجنون ؟

اجلواب : جيب اذا كان مميزا .

مصافحة  حكم  ما   : السؤال 
املرأة العجوز اليائس ؟

دون  من  الجيِصِصوز   : اجلِصِصواب 
حاجب .

جيوزمصافحة  هل   : السؤال 
أهل الكتاب ؟

اجلواب : جيوز مصا فحتهم .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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رواد الرياضة في العراق يلتقون سماحة الشيخ الكربالئي 
ويؤكدون على وقوفهم خلف المرجعية الدينية العليا

عبد  الشيخ  سامحة  استقبل 
املِصِصهِصِصدي الِصِصكِصِصربِصِصالئِصِصي االمِصِصني 
املقدسة  السينية  للعتبة  العام 
رواد الرياضة العراقية املختلفة 
العليا  التنسيقية  والِصِصلِصِصجِصِصنِصِصة 
عل  للقضاء  الوطنية  للحملة 
الفساد ف الرياضة العراقية عل 
الصحن  ف  االنبياء  خاتم  قاعة 
والرياضني  الرشيف،  السيني 
ملختلف  االبِصِصِصطِصِصِصال  الِصِصِصِصِصرواد 
العراق  ف  الرياضية  االلعاب 

ومنظامت املجتمع.
الِصِصشِصِصيِصِصخ عبد  وقِصِصِصِصال سِصِصامحِصِصة 
كلمته  ف  الكربالئي  املهدي 
أمِصِصِصِصِصام الِصِصِصِصارضيِصِصِصِصن« »نِصِصحِصِصن 
الرواد  األخوة  بجميع   نفتخر 
ملا  ونعتز  بالعراق  الرياضني 
اسم  ترفع  نتائج  من  حتققونه 
 ، الدولية  املحافل  ف  العراق  
وشكرا للجهود التي بذلتموها 
تعطي  نتائج  من  حصدتم  وما 
للعراق«،  الرفيعة  املنزلة  هذه 
الدينية  »املرجعية  ان  موضحا 
العراقيني  جلميع  راعية  العليا 

عل اختالف الوانم وأطيافهم 
ومذاهبهم وجلميع الرشائح من 
واألرامل  واليتامى  الرياضيني 

والفقراء واملساكني«.
»املرجعية  انهّ  سامحته،  وأكِصِصد 
الِصِصديِصِصنِصِصيِصِصة هِصِصي مِصِصركِصِصز االبِصِصِصوة 
املعنيني  مجيع  عِصِصل  وتضغط 
لتوفري  سِصِصنِصِصوات  مِصِصدى  وعِصِصل 
واضعة  الشعب،  ابناء  حقوق 
ف  والتفاصيل  العامة  اخلطوط 
تطبيقاهتا التي تتعلق بالسلطتني 
مضيفا  والتنفيذية،  الترشيعية 
االخِصِصوة  ذكِصِصره  »مِصِصا  ان  بالقول 
وجود  من  الرياضيون  الِصِصرواد 
الكثري  معاناة صعبة وقاسية ف 
العراقي  املجتمع  رشائِصِصح  من 
اخلاطئة  السياسات  إل  عائد 
اإلداري  الِصِصفِصِصسِصِصاد  وانِصِصتِصِصشِصِصار 
والطائفية  الزبية  واملحاصصة 
وعِصِصِصدم تِصِصوظِصِصيِصِصف الِصِصكِصِصفِصِصاءات 
والسبب  اخلِصِصربات  واصحاب 
هو شغل املناصب والسياسات 
اخلِصِصاطِصِصئِصِصة وانِصِصتِصِصشِصِصار الِصِصفِصِصسِصِصاد 
املاضية،  الف�ة  خالل  االداري 

االسباب  من  جمموعة  وكلها 
نتيجتها  كانت  التي  العامة 
البطالة  وكثرة  اخلدمات  نقص 
وعدم حتقيق القوق واستبعاد 

الكفاءات.
واضاف سامحته، انهّ »املرجعية 
هذه  شخصت  العليا  الدينية 
عديدة  سنوات  منذ  االسباب 
املسترشي  الفساد  مجلتها  ومن 
وتِصِصِصدن املِصِصسِصِصتِصِصوى ف قِصِصدرات 
البلد وطلبت من مجيع املعنيني 
حماربة الفساد لكنها ل جتد آذانًا 
صاغية ال ان وصل الشعب ما 
بالتظاهرات  وخرج  اآلن  عليه 
مبينا  لإلصالحات«،  وطلبًا 
بلسان  تكلمت  »املرجعية  ان 
رصيح وصارم وشديد وواضح 
الراهن  الِصِصوضِصِصع  عِصِصل  وحِصِصِصازم 
االصِصِصالحِصِصات  حزمة  بتفعيل 
حياة  لتوفري  املجاالت  جلميع 
عراقي«،  مواطن  لكلهّ  كريمة 
مشريًا ال ان »حقوق املواطنني 
ال  بسهولة  تتوفر  ان  يمكن  ال 
وان  حتى  املستمرة  باملطالبة 

وعليه  لِصِصسِصِصنِصِصوات  اسِصِصتِصِصمِصِصرت 
وضعت  العليا  املرجعية  ان 
وتطالب  عِصِصريِصِصضِصِصة  خِصِصطِصِصوطِصِصًا 
وعل  حقوقهم،  بتوفري  اجلميع 
النقص  مِصِصن  يِصِصعِصِصانِصِصون  الِصِصِصذي 
ان  جيب  حقوقهم  توفري  وعدم 
يأس  بدون  باملطالبة  يستمروا 
الصرب  من  ملزيد  يتاج  حيث 

والتحمل«.
صالح  الكابتن  بني  جهته  من 
املركزي  االحتِصِصاد  عضو  جبار؛ 
االول  »هدفنا  ان  للمصارعة، 
هو دعم املرجعية الدينية العليا 
لِصِصرضب  االرشف  بِصِصالِصِصنِصِصجِصِصف 
الِصِصفِصِصاسِصِصديِصِصن بِصِصيِصِصد مِصِصن حِصِصديِصِصد، 
الرواد  قانون  القرار  هو  وثانيا 
ابِصِص�  قِصِصانِصِصون  ألنِصِصِصه  وتكملته 
االداري  الفساد  عن  وتكلمنا 
العراقية  الرياضة  ف  املسترشي 
الكربالئي  الشيخ  لسامحة 
وطلبنا  اهلِصِصرم،  ف  وخصوصا 
حل  ف  يتدخل  ان  سامحته  من 
مجيع اإلشكاليات املوجودة بني 
االحتادات واالوملبي العراقي«.

الكربالئي : المرجعية الدينية العليا راعية لجميع العراقيين على اختالف الوانهم وأطيافهم ومذاهبهم ولجميع شرائح 
تقرير: حسين نصرالمجتمع من الرياضيين واليتامى واألرامل والفقراء والمساكين
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العتبة الحسينية تستقبل وفدًا من 
الكوادر التعليمية والطلبة المتفوقين 

من محافظة البصرة

ترصيح  ف  الِصِصبِصِصنِصِصاء  واوضِصِصِصِصح 
قال  االحِصِصِصرار  جملة  بِصِصه  خِصِصص 
الكوادر  من  وفد  فيه:« ترشف 
عدد  مع  والتدريسية  التعليمية 

بزيارة  املتفوقني  الطلبة  مِصِصن 
االمام السني )عليه السالم( و 
تم االتفاق معم عل فتح افاق 
ارتباط  للتعاون وهي  وقنوات 
االخوات من نساء الوفد الزائر 
وبالتنسيق مع احدى االخوات 
تطوير  لغرض  هنا  الزينبيات 
اجلانب الثقاف والتوعوي لدى 
وأستقبال  جِصِصانِصِصب,  مِصِصن  املِصِصِصرأة 

الكوادر التعليمية من املعلمني 
مستمر  بشكل  واملِصِصِصدرسِصِصِصني  
االستفادة   لغرض  ودائِصِصمِصِصي  
اقامة  عن   فضاًل  والتشاور،  
وورش  الِصِصِصِصِصدورات  خمِصِصتِصِصلِصِصف 
حمافظة  بِصِصني  املش�كة  العمل 
البرصة وكربالء السني )عليه 

السالم( ». 

ال  ايضًا  استمعنا  واضِصِصاف:« 
والتي  الطلبات  من  جمموعة 
دورات  بِصِصأقِصِصامِصِصة  تِصِصتِصِصلِصِصخِصِصص 
ألبناء  الكريم  القران  لتحفيظ 
طلبة  وخِصِصصِصِصوصِصِصًا  الِصِصبِصِصرصة 
تعليم  ال  اضِصِصافِصِصة   املِصِصِصدارس  
احِصِصكِصِصام الِصِصتِصِصالوة فِصِصضِصِصاًل عن 
ونحن  فقهية  دروس  اعطاء 

بدورنا قد عربنا عن استعدادنا 
إلقامتها كون أن العتبة املقدسة 
املشاريع  العديد من هذه  لديا 
وخارجها  املحافظة  داخل  ف 
الشيخ  سامحة  ان  وخصوصًا 
االمني  الكربالئي  املهدي  عبد 
املقدسة  السينية  للعتبة  العام 
الثقافة  نرش  اهتامماته  اول  من 

ضمن سلسلة لقاءات الوفود الرسمية وغير الرسمية التي تستقبلها العتبة الحسينية المقدسة وعلى 
الدين  السيد سعد  المقدسة  الحسينية  العتبة  العام في  االمين  السنة، استقبل مدير مكتب  مدار 
التعليمية  الكوادر  من  وفدًا  الشريف,  الحسيني  الصحن  في  االنبياء  خاتم  قاعة  في  البناء,  هاشم 

االمور ومن ضمنها  الحديث على مجموعة من  اللقاء  , ودار خالل   البصرة  المتفوقين بمحافظة  والتدريسية والطلبة 
التنسيق مع العتبة المقدسة بفتح افاق للتعاون ألقامة العديد من الدورات المختلفة في المجاالت الدينية والثقافية 

تقرير: ضياء االسدي والمعرفية.
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اهل  وفكر  وثقافة  القرآنية 
البيت )عليهم السالم(«.

من جهته حتدث االستاذ جالل 
عِصِصبِصِصود رسِصِصن مِصِصسِصِصؤول مالك 
مكتب  ف  والتعليم   ال�بية 
لل   :«الِصِصمِصِصد  الِصِصبِصِصرصة  حمافظ 
وتعال  سبحانه  منه  وبتوفيق 
اليوم ترشف وفد التدريسيني 
حمافظة  من  املتفوقني  والطلبة 
البرصة الاصلني عل املراكز 
العراق  عل  العرشة  االول 
العتبتني  ال  مباركة  بِصِصزيِصِصارة 

السينية والعباسية املقدستني، 
الطاهرين،  باملرقدين  والتربك 
عل  القائمون  استقبلنا  وقِصِصد 
بحفاوة  املقدستني  العتبتني 

وأخالق  نبل  عل  تدل  كبرية 
الِصِصظِصِصروف  هتيئة  مِصِصع  عِصِصالِصِصيِصِصة، 
الطلبة  السِصِصتِصِصقِصِصبِصِصال  املِصِصنِصِصاسِصِصبِصِصة 
سيد  قبة  حتِصِصت  هلِصِصم  والِصِصدعِصِصاء 

الشهداء )عليه السالم(«.
واضِصِصِصِصِصاف رسِصِصِصِصِصن:« مِصِصِصن بني 
االفِصِصِصِصِصاق الِصِصتِصِصي فِصِصتِصِصحِصِصت بني 
الطرفني هو بادرة بأن يتواصل 
العتبة  مِصِصع  واملِصِصِصدرس  املعلم 
السينية بشكل مبارش لغرض 
الِصِصنِصِصهِصِصوض بِصِصالِصِصواقِصِصع الِصِص�بِصِصوي 
والتعليمي  االساس  بالدرجة 

اننا  بالدرجةالعامةوخصوصًا 
اليوم بحاجة ال ان نزرع  حب 
وأن  اطفالنا  بنفوس  الوطن 
وبناتنا   واوالدنا  اخواننا  نوجه 
صوب طريق الصالح واهلداية 
انطالقًا من الشعار الذي اطلقه 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
والبطرًا  ارشًا  اخِصِصرج  ل  انني 
وانام خرجت لإلصالح ف امة 

جدي ».
الِصِصزيِصِصارة  »هِصِصذه  أن  إل  مِصِصشِصِصريًا 
 15 فيها  الوفد  عدد  بلغ  التي 
والكوادر  املتفوقني  من  طالبًا 
من  والتدريسية  التعليمية 
رشيِصِصتِصِصي الِصِصِصرجِصِصِصال والِصِصنِصِصسِصِصاء 
مكملة  وهِصِصي  االول  تكن  ل 
لِصِصسِصِصابِصِصقِصِصاهتِصِصا ونِصِصحِصِصن مِصِصاضِصِصون 
اهايل  ال  افضل  ماهو  لتقديم 
مع  بالتنسيق  البرصة  حمافظة 
خدمة  املقدسة  السينية  العتبة 

للدين واملذهب«.
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قسم العوق المدني في دائرة ذوي االحتياجات الخاصة لألحرار:
نحن على اهبة االستعداد إلقامة اي دورة تخدم شريحة 

المكفوفين بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة
ف  املسؤولني  من  عِصِصدٌد  اعِصِصرب 
دائرة ذوي االحتياجات اخلاصة 
لِصِصوزارة  التابع  الِصِصنِصِصور  ومعهد 
ف  األجتامعية  والشؤون  العمل 
استعدادهم  ,عن  بغداد  حمافظة 
الِصِصتِصِصام بِصِصفِصِصتِصِصح بِصِصِصاب الِصِصتِصِصعِصِصاون 
السينية  العتبة  مع  الالحمدود 
املقدسة عن طريق اقامة خمتلف 
الدورات التي تستهدف رشية 
حمافظة  داخِصِصِصل  ف  املكفوفني 
لالنسان  خدمة  املقدسة  كربالء 
بصورة عامة ورشية املكفوفني 

عل وجه اخلصوص. 
التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
ال  املقدسة  العتبة  وفد  اجراها 
الكوادر  تكريم  بدف  للدائرة 
املعهد  ف  والتدريسية  التعليمية 
الدائرة بعد نجاح  والعاملني ف 
القراءة  للتعلم  االول  الِصِصدورة 
واالعالن  للمكفوفني  والكتابة 
ستقام  التي  الثانية  الِصِصدورة  عن 

بداية الشهر العارش.

وقال معاون املدير العام لشؤون 
املحافظات ومدير العوق البدن 
االحتياجات  ذوي  دائِصِصِصرة  ف 
خزعل  عامر  الدكتور  اخلاصة؛ 
الِصِصذي  الِصِصوقِصِصت  املِصِصوسِصِصوي: »ف 
السينية  العتبة  دور  فيه  نثمن 
مثل  عِصِصل  الِصِصقِصِصدوم  ف  املقدسة 
مشجعة  خِصِصِصطِصِصِصوات  هِصِصِصكِصِصِصذا 
من  املكفوفني  رشية  تستهدف 
اخلاصة  الِصِصدورات  اقامة  خالل 

بم؛ نأمل ف الوقت ذاته بتقديم 
العديد من اخلدمات االجتامعية 
والنفسية وااليوائية وبام ينضوي 
االجتامعية  الرعاية  عنوان  حتت 
وليس  املعوقني  رشائِصِصح  لكافة 
ف  لدينا  اننا  كون  للمكفوفني 
من  العديد  املقدسة  كِصِصربِصِصالء  
الرجاء  معهد  ومنها  املعاهد 
ال  بِصِصاالضِصِصافِصِصة  العقيل  للعوق 
الصم  لِصِصرشيِصِصة  األمِصِصِصل  معهد 
االن  نحن  الِصِصِصذي  و  والِصِصبِصِصكِصِصم 
لرشية  مناهج  إعِصِصِصداد  بصدد 
الصول  من  لتمكينهم  الصم 
االبتدائية ومواصلة  عل شهادة 

م«. مراحل التعليم املتقدهّ
واضِصِصِصِصِصِصاف:«  نِصِصحِصِصن نِصِصأمِصِصل ان 
للعتبة  العامة  االمانة  تساعدنا 
معهد  واقامة  بتشييد  املقدسة 
يستهدف هذه الرشائح واخص 
ونحن  )املِصِصكِصِصفِصِصوفِصِصني(  بِصِصالِصِصذكِصِصر 

وال  عاٍل  استعداد  عل  بدورنا 
يتطلبة  ما  مجيع  نوفر  بأن  حمدود 
تعليمية  كِصِصِصِصوادر  مِصِصن  املِصِصعِصِصهِصِصد 
اليه  مايتاج  وتزويد  وتدريسية 
للدراسة  مِصِصواد  مِصِصن  املكفوف 
التقنيات  واحدث  افضل  وفق 
املِصِصعِصِصمِصِصول بِصِصا وهِصِصِصي الِصِصربامِصِصج 
اللغة  عن  واالبتعاد  الناطقة 

التقليدية واملعروفة بربايل  ».
من جهته حتدث أحد تدريسيي 
معهد النور لذوي االحتياجات  
عالء  بغداد   بمحافظة  اخلاصة 
من  »البِصِصد  قِصِصائِصِصال:  رغيف  ابِصِصو 
واالمتنان  الوافر  الشكر  تقديم 
املِصِصقِصِصدسِصِصة،  السينية  للعتبة 
العتبة  مبادرة  بخصوص  وامِصِصا 
بِصِصرصاحِصِصة  فِصِصأقِصِصوهلِصِصا  السينية 
ل  مظلومة  الِصِصرشيِصِصة  هِصِصذه  أن 
فرشية  القليلون  اال  يذكرها 
محلت  رشيِصِصة  هِصِصي  املكفوفني 

تقرير: ضياء االسدي 
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بل  ظهرها  عل  العريب  الِصِص�اث 
والدين  العربية  اللغة  وخدمت 
االسالمي  والفقه  االسِصِصالمِصِصي 
عل رأس هذه الرشية بدءًا من 
ال  واملكتوم  عباس  بن  عبدالل 
اذا  بحيث  وآخرين  االخفش 
اردنا ان نتتبع املكفوفني ف قراءة 
القران واالدب العريب والتفسري 
املكفوفني  ان  نجد  فاننا  القرآن 
هلم القدح املعلهّ والكعب االعل 
ف قضية االسالم واللغة العربية 
وال�اث العريب، بينام نجدها قد 
نجد  واليوم  وُظلمت  ت  مهشهّ
ايادي متتد هلذه الرشية فالشيخ 
تذكر  من  اول  هو  الكربالئي 

رشية املكفوفني«.
واضاف ابو رغيف :« نرجو من 

بنظر  تاخذ  ان  السينية  العتبة 
املكفوفني  حِصِصاجِصِصات  االعتبار 
مِصِصن افِصِصواهِصِصهِصِصم ألنِصِصِصه لِصِصديِصِصنِصِصا ف 
من  م  ُحِصِصرِ منهم  الكثري  كربالء 
وللعلم  اليد  ذات  ة  لقلهّ الزواج 
الف   50 يستلم  املكفوف  ان 
دينار ف الشهر لذلك ندعو بكل 
ذوي  قانون  تطبيق  ال  رصاحة 
االحتياجات اخلاصة وندعو ال 
رسمية  بطريقة  املكفوفني  اعانة 

ديمومة  هناك  تكون  ان  ونامل 
الكومة  من  الِصِصِصدورات  لتلك 
املركزية وبمناشدة القائمني عل 

العتبات املقدسة«.
اليوم  »املكفوفني  بِصِصأنهّ  مبينًا: 
يِصِصشِصِصغِصِصلِصِصون مِصِصِصواقِصِصِصع كِصِصثِصِصرية ف 
العديد  ففيها  العراق  جامعات 
املكفوف  ولكن  الفاعلني  من 
ال�بية  ف  بالتعيني  له  ُيسمح  ال 
ولالسف وانا عن نفيس مستعد 
املحارضات  واعطاء  للحضور 
العتبة  تقيمها  دورة  أي  ف 
املقدسة وبدون أي مقابل خدمة 
ورشية  عامة  بصورة  لإلنسان 

املكفوفني بصورة خاصة«.
عامر  حتِصِصدث  متصل  سياق  ف 
اللغة  مِصِصادة  اسِصِصتِصِصاذ  حامد  عِصِصيل 

الِصِصنِصِصور  معهد  ف  االنِصِصكِصِصلِصِصيِصِصزيِصِصة 
خالل  وقال:«من  للمكفوفني 
مشاركتنا ف الدورة االول التي 
السينية  العتبة  قبل  من  اقيمت 
كربالء  ف  املكفوفني  ان  وجدنا 
م  تعلهّ يفتقرون بصورة كبرية ال 
برايل   بطريقة  والكتابة  القراءة 
وهذه الدورات ف القيقة وقتها 
قصري ورغم ذلك فقد نضجت 
يستفيدون  الطلبة  وبدأ  ثامرها 

وكان  ويكتبون  ويقرأون  منها 
رغبتهم  هو  هلذا  االول  الدافع 
لتعلم القراءة والكتابة فأنا ارجو 
إلقامة وديمومة لتلك الدورات 
او  لشهر  يمتد  اطِصِصول  وبوقت 
يكون  ان  ونِصِصامِصِصل  كِصِصام  شهرين 
لتعليم  متخصص  مركز  هناك 
اليها  وااللتفات  الرشية  هذه 
من مجيع النواحي و يشتمل عل 
اقسام متعددة ف جماالت خمتلفة 
كأن يكون قسم تعليمي للقراءة 
الاسوب  واستخدام  والكتابة 
والربامج الناطقة، وقسم تأهييل 
حيث ان بعض املكفوفني يتاج 
ال تأهيل نفيس وحركي كي يتم 
تعليمه كيف خيتلط مع اآلخرين 
وكيف يتم دجمه باملجتمع وتقوية 

االساتذة  ويشاهد  بنفسه  ثقته 
وهم  بتدريسه  يقومون  الذين 
هناك  ان  كون  ايضا؛  مكفوفون 
الكفيف  ال  ينظر  ممِصِصن   الكثري 
يستطيع  ال  عِصِصاجِصِصز  وكِصِصِصأنِصِصِصه 
التعلم  او  املجتمع  ال  االنضامم 

او التواصل مع اآلخرين«.
بان  يقيض  مق�حًا  حامد  وقدم 
مطبوعة  كتب  مكتباهتا  »تضم 
من  واستريادها   برايل  بطريقة 

اجلِصِصعِصِصفِصِصري ف دولِصِصة  الِصِصوقِصِصف 
متخصص  مركز  كونه  الكويت 
برايل  بطريقة  الكتب  لطباعة 
وهي كتب متنوعة ادبية  وفقهية 
مع  ذل,  وغري  للتفسري  كتب  و 
هتيئة وجلب طابعات متخصصة 
املادة  حتول  )انديكس(  طابعة 
املطبوعة بصيغة ملف وورد من 
الكتابة العادية ال كتابة مطبوعة 

بطريقة برايل«.
اجلدير بالذكر ان الدورة األول 
التابعة   النرش  اقامتها شعبة  التي 
السينية  العتبة  اعِصِصالم  لقسم 
تطوير  قسم  مِصِصع  وبِصِصالِصِصتِصِصعِصِصاون 
وصل  قد  فيها  البرشية  املِصِصوارد 
اكثر  ال  فيها  املش�كني  اعِصِصداد 
من 18 كفيف من داخل حمافظة 

كربالء املقدسة؛  ولضيق الوقت 
بالشكل  هلا  االستعداد  وعِصِصدم 
املتوقع فأن العتبة املقدسة دأبت 
بتلك  االهِصِصتِصِصامم  ديِصِصمِصِصومِصِصة  عِصِصل 
بدء  عن  االعِصِصالن  وتم  الرشية 
سيكون  والتي  الثانية  الِصِصدورة 
العارش  الشهر  بداية  مع  بدايتها 

وباستيعاب اعداد مضاعفة«.  
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مجّمع سيد الشهداء )عليه السالم(.. 
ُدّرُة اإلنجازات الخدمية للعتبة الحسينية المقدسة

بتوفيق من اهلل )سبحانه وتعالى( وبركات اإلمام الحسين )عليه السالم(، نجحت األمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة في بناء صرح خدمي في مدينة كربالء المقدسة يجذب األنظار ويسّر القلوب.. أال وهو مجمع سيد الشهداء 
)عليه السالم( الخدمي الطبي الكائن في منطقة باب الخان بمركز مدينة كربالء المطهرة ويشرف عليه حاليًا جناب 
الشيخ صباح الجنابي.. وفي هذه الصفحات تسّلط مجلة )األحرار( الضوء عليه ليتسنى للقراء االطالع على هذه التجربة 

الخدمية الفريدة للعتبة المقدسة والتي تلبي طموح الماليين من الزائرين.
حيث يتكون مجمع سيد الشهداء )عليه السالم( الخدمي من سرداب وأربعة طوابق وهي )الطابق األرضي الذي 
يضّم الُحسينية، الطابق األول الذي يضم المضيف، الطابق الثاني الذي يضم المدرسة، الطابق الثالث الذي يضم دار 

الضيافة والطابق الرابع المخصص للخدمات(.
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مجّمع سيد الشهداء )عليه السالم(.. 
أوالً: السردابُدّرُة اإلنجازات الخدمية للعتبة الحسينية المقدسة

ثانيًا: 

الطابق األرضي

أ -الحسينية 

ويتوي عل منشآت صحية للرجال والنساء وله 
للنساء  واآلخر  للرجال  أحدمها  كبريان  مدخالن 
 )58( فيها  للوضوء   كبريتني  قاعتني  عل  حتتوي 
 )96( و  للنساء  مغسلة   )48( و  للرجال  مغسلة 
لذوي  مصممة  وبعضها  للرجال  صحية  مرافق 
االحتياجات اخلاصة و )71( مرافق صحية غريب 
ورشقي مع أماكن لتبديل مالبس األطفال و )20( 
يكون  وبذلك  للنساء  محام   )19( و  للرجال  محام 
والاممات  الصحية  للوحدات  الكيل  املجموع 
والبارد  الار  باملاء  مزودة  وحدة   )206( بحدود 
مع خمزنني ملواد التنظيف، ويضاف ال ما ورد قاعة 
للمنتسبني  غرف  مع  كبريتني  كهربائيتني  ملولدتني 

وقاعة ملحوالت الكهرباء .

مساحتها )60( متر مربع والخاصة بإقامة 
الشعائر الدينية والحسينية والصلوات وقد 

خصصت ألهالي باب الخان الكرام ـ موكب 
الفسحة .
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ب . المطبخ 

ومساحة  تلقائيًا  تفتح  خاصة  كهربائية  بأبواب  جمهزة  واخلرضوات  اللحوم  لتهيئة  وغرف  الغذائية  للمواد  خمازن  عل  يتوي 
الصفر  الصفر بمساحة )32( م� مربع وغرفة جتميد فوق  للشواء وغرفة جتميد حتت  النفايات وغرفة خاصة  خمصصة جلمع 
بمساحة )32( م� مربع وغرفة تربيد عامة بمساحة )20( م� مربع وطباخات ميكانيكية بعدد )32( طباخ جمهزة بمنظومة 
اللحم  الكباب وثرم  النفط( مع مكائن لعمل وشوي  الغاز )أرشف عل تركيبها جمموعة متخصصة من وزارة  خاصة لتوزيع 
وكلها بصورة ميكانيكية باإلضافة إل عدد من املكائن لشوي الدجاج وقاليات ومواقع الثالجات اجلدارية املنفصلة ومرافق 

صحية خاصة وغرف للمنتسبني .
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ويستوعب عدد إمجاليًا من الضيوف بحدود )1500( زائر للوجبة الواحدة ويتألف من أربع قاعات إلطعام الضيوف اثنان 
للنساء ومثلها للرجال مع قاعة تستخدم لعقد الندوات تستوعب حوايل )120( ضيف, وقاعة لتحظري الطعام املجهز من 
املطبخ واملنقول عرب املصعد الكهربائي اخلاص به, ومعدات لغسل األوان و )42( مغسلة و )12( مرافق صحية وقد تم عمل 
حاجز يفصل صالة الرجال عن صالة النساء بشكل فني وُزيهّنت اجلدران بلوحات فنية معمولة من الطني األمحر الفخاري 
واملطيل بالطالء الشفاف وُهيَّأت إنارة وتغليف خاص لكل األعمدة وتم جتهيز مناضد وكرايس خشبية مميزة للمضيف مع 

نافورات مائية خمتلفة ومناطق خرضاء طبيعية .
وازدانت ممرات وقاعات املضيف بلوحات تراثية نفيسة مصنوعة من السجاد اليدوي من مقتنيات العتبة السينية املقدسة .

ثالثًا: الطابق األول ـ المضيف
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ج -مركز السيدة زينب الكبرى )عليها السالم( الجراحي 
التخصصي للعيون واألسنان

رابعًا: الطابق الثاني ـ المدرسة أواًل – مركز السيدة زينب الكربى )عليها السالم( اجلراحي للعيون: 
أ -الوحدات التشخيصية وتشمل اآليت: وحدة طبيب العيون ووحدة 
ووحدة  الزرقاء  داء  ووحدة  القرنية  أمراض  ووحدة  البرص  فحص 

الشبكة . 
ب . الوحدات العالجية وتشمل اآليت :-

عمليات  وتشمل  مرفقاهتا  مع  العمليات  ووحِصِصدة  الليزر  وحِصِصدة 
)فاكو(  الصوتية  فوق  األمواج  تقنية  باستخدام  األبيض  الساد  إزالة 
قص  وعملية  األبيض  الساد  إزالة  وعمليات  الزرقاء  داء  وعمليات 
الدمعية  القناة  انسداد  وعملية  واخللفي  األمامي  الزجاجي  السائل 

باستخدام الليزر .
ثانيا – مركز السيدة زينب الكربى )عليها السالم( اجلراحي لألسنان 

 :
أ -الوحدات التشخيصية والعالجية وتشمل اآليت:

الفم  جراحة  ووحدة  اجلذور  حشوات  ووحدة  الشوات  وحدات 
واألسنان ووحدة أشعة االسنان ووحدة جراحة الوجه والفكني. 

ب . وحدة العمليات جلراحة الفم واألسنان وجراحة الوجه والفكني 
 .

ثالثا – الوحدات املش�كة للمركزين اجلراحيني: 
أ -الوحدة اإلدارية وتشمل اإلدارة والذاتية واملوارد البرشية. 

ب . الوحدة االستشارية لألمراض الباطنية والتخدير .
ت .وحدة األشعة والسونار: ويشمل وحدة األشعة ووحدة األويب 

جي )أشعة الوجه والفكني( ووحدة السونار .
ث . ردهات رقود للرجال والنساء .

ج .ووحدة املخترب ووحدة الصيدلية ووحدة املخزن . 
مقتضيات  عل  بناء  إنشاؤها  سيتم  أخرى  وحدات  هناك  بأن  علاًم 

الرضورة واملصلحة العامة بعد افتتاح الوحدات أعاله . 

 )35( منها  الواحدة  تستوعب  دراسية  قاعة   )14( عل  وحتتوي 
السنة  مدار  عل  حتتضن  حيث  طالب   )500( بحدود  أي  طالبًا 
جامعيني  أساتذة  فيها  ُيشارك  ودينية  وثقافية  علمية  دورات 
علمية  مؤمترات  وحتتضن  العلم  جماالت  خمتلف  ف  متخصصني 

دولية خمتلفة .
إقامة  و  املحارضات  وإلقاء  املؤمترات  إلقامة  كبرية  قاعة  وهناك 
لصيانة  وغرفة  للكتب  وخمزن  ومكتبة  مطالعة  وقاعتا  املناسبات 
حاسبات  وقاعة  واملرئيات  للسمعيات  وغرفة  الاسبات  وجتهيز 
شخص   )60( لوايل  تتسع   قاعة  مع  الطعام  لتحضري  وموقع 
والنساء  للرجال  اجتامعات ومصل  وقاعة  خصصت لالس�احة 

و)18( مرفق صحي .

مكتبة المدرسة.. خزين معرفي 
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خامسًا: الطابق الثالث ـ دار الضيافة 
ويتوي عل) 38( شقة خمتلفة املساحات والتصاميم تستوعب بحدود )125( ضيفًا وهناك قاعة لغسل وكوي املالبس وجتفيفها وخمزن 
للممرات  الك�ونية  مراقبة  مع  للحريق  املبكر  واإلنذار  التحسس  بأنظمة  جمهزة  الشقق  مجيع  بأن  علاًم  اخلدمة  ملوظفي  اس�احة  وغرفة 
املمغنطة وهذه الشقق تستضيف خمتلف الرشائح االجتامعية من داخل  الكارتات  بالكامريات وكيلونات وأقفال ذكية لألبواب بواسطة 

وخارج البلد من أساتذة جامعيني وعلامء وخطباء وخرباء ف خمتلف املجاالت العلمية والثقافية.

سادسًا: الطابق الرابع ـ الخدمات
ويتوي عل البدالة اإللك�ونية للمجمع واملخزن املركزي ووحدة الدفاع املدن وغرف فرق 

الصيانة املختلفة .

مكتبة المدرسة.. خزين معرفي 
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نشاطات و فعاليات 

الشيخ الكربالئي خالل لقائه مسؤولي ومنتسبي العتبة الحسينية

تستضيف  قاعات جممع سيد الشهداء )عليه السالم( اخلدمي الدورات 
أقسام  بعض  قبل  من  املنظمة  املؤمترات  و  العمل  وورش  والندوات 
والدوائر  املؤسسات  وبعض  والعباسية  السينية  املقدستني  العتبتني 
مفوضية  منها  املدن  املجتمع  ومنظامت  والنقابات  واألهلية  الكومية 
العامة لل�بية ونقابة  انتخابات كربالء ودائرة صحة كربالء واملديرية 
الصحة  وزارة  ف  العام  املفتش  ودائِصِصرة  كربالء  ف  البيطريني  األطباء 

ومؤسسات إعالمية وغريها .
التنظيمية  بالنواحي  إعجابم  مدى  عن  الكرام  الضيوف  عربهّ  وقد 
املنتسبون  التي يتمتع با  واخلدمية من حسن استقبال ورحابة الصدر 
الكرام وتلبية طلباهتم دون ملل أو تعب وكذلك نظافة القاعات ومجال 

التصاميم والديكورات وبقية املفاصل املختلفة .
تكون  ألن  لها  أههّ املدرسة  ف  املوجودة  والتجهيزات  اإلمكانات  وإن 
ملبية لطموحات الباحثني واملتدربني ف خمتلف املجاالت من حيث :-

. ))Data Show 1-وجود خدمة  شاشات العرض
2-قاعة حاسبات جمهزة بربامج متقدمة ف عدة جماالت .

3-قاعة للمؤمترات جمهزة بأجهزة صوتية حديثة مع شاشات عرض 
كبرية .

4-مكتبة .
5-مصل لكال اجلنسني .

6-موقع خمصص الس�احة املشاركني وتناول األطعمة اخلفيفة  .

7-قاعات لذوي االحتياجات اخلاصة )الصم والبكم( . 
فضاًل عن املرافق الصحية لكال اجلنسني . 

املعهد  افتتاح  تم  فقد  أعِصِصاله  والفعاليات  النشاطات  إل  باإلضافة 
اإلسالمي العايل لكال اجلنسني عل قاعات جممع سيد الشهداء )عليه 

املبلغني  من  نخبة  لتخريج  التدرييس  مشواره  وبِدأ  اخلدمي  السالم( 
املنهج  واملبلغات وفق مناهج علمية رصينة جتمع بني الداثة وعراقة 
الوزوي وحتت إدارة تم اختيارها من قبل سامحة األمني العام للعتبة 
السينية املقدسة ِص دام عزه ِص  تتمثل بسامحة الدكتور الشيخ عبد الرسول 

الغفاري ِص دام توفيقه ِص .

ندوة تثقيفية تحتضنها إحدى قاعات المجّمع
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الشيخ الكربالئي خالل لقائه مسؤولي ومنتسبي العتبة الحسينية

إن املوقع املتميز للمجمع بقربه من العتبتني املقدستني وافتقار املنطقة 
إل أي مركز طبي قريب جعله مقصدًا للزوار وألهل املدينة الكرام 
سيام  وال  األولية  واالسعافات  والعالجات  الطبية  للخدمات  طلبًا 
الكربى  زينب  السيدة  مركز  افتتاح  تم  لذلك  املليونية  الزيارات  ف 
هذه  ف  واألسنان  للعيون  التخصيص  اجلراحي  السالم(  )عليها 
مركزًا  كونه  إل  باإلضافة  العامة  الطبية  اخلدمات  يقدم  حيث  السنة 
العالجية  والوحدات  البرص  وفحص  العيون  بمعاجلة  متخصصًا 
يتوي  املركز  أن  كام  القرنية,  أمراض  ووحدة  الليزر  وحدة  وتشمل 
عل مركز معاجلة األسنان ووحدة الشوات ووحدة أشعة االسنان 
وهناك وحدة األشعة والسونار حيُث يتم التنسيق مع اجلهات ذات 
ف  العراق  خِصِصارج  من  متخصصة  طبية  كِصِصوادر  الستضافة  العالقة 
جماالت خمتلفة لتقديم خدمات طبية جمانية إل الزائرين وألهايل املدينة 
الكرام وشهدت اقبااًل واسعًا تم عل أثرها جعل استقبال املرىض عل 

وجبتني صباحية ومسائية بعد ان كان صباحيًا فقط.

الخدمات الطبية 

المجّمع في الزيارات المليونية 
املقدسة  كربالء  مدينة  تشهدها  التي  املليونية  الزيارات  لكثرة  نظرًا 
وتوافد الزائرين طوال العام من كافة أنحاء العال هلذه البقعة املباركة 
وللموقع االس�اتيجي ملجمع سيد الشهداء )عليه السالم( اخلدمي 
الكرام  الزائرين  من  اآلالف  ملئات  اخلدمات  تقديم  املجمع  استطاع 
ف خمتلف املجاالت من إسكان ضيوف وخدمات املنشآت الصحية 
إسعافات  من  للزوار  الطارئة  الطبية  اخلدمات  وتقديم  والاممات 

أولية وعالجات مستعجلة وغريها .
وجبات  ثالث  بتوزيع  املليونية  الزيارات  أيام  املجمع  ويقوم  كام   
طعام أمام املجمع للزائرين الكرام )حوايل عرشة آالف وجبة يوميًا 

( باإلضافة إل توزيع وجبات خفيفة وفواكه وعصائر ومعجنات.
 وإن إدارة املجمع تستعد هلذه الزيارات قبل وقت ليس بالقصري لتهيئة 
كافة املتطلبات للوصول بخدمات الزائرين ال أفضل املستويات, فيتم 
الغاز  الطبخ وختزين  الربادات ومعدات  الغذائية وهتيئة  املواد  ختزين 
االستهالكية  املواد  وتوفري  واملجاري  املاء  مشبكات  كافة  وصيانة 
احتياطية  مِصِصواد  وتوفري  اخلدمية  الشؤون  حتتاجها  التي  واملعدات 
قاعات  من  الضيوف  إلسكان  إضافية  مواقع  هتيئة  وكذلك  للصيانة 
وغريها مع توفري األثاث لذلك وأيضًا صيانة معدات السيطرة لتأمني 
استفادة  اجلهد  هذا  ثامر  فكانت  الزيارة  أثناء  املطلوبة  االتصاالت 
حوايل ) 1,594,983( زائر من خدمات املجمع فقط ف زيارة أربعينية 

اإلمام السني )عليه السالم(.
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الخال وابن اخته ....معالم الدين ومدارك االحكام

اللبنانية انجبت  مدينة جباع 
مجموعة من العلماء االفذاذ 
لما  بالبنان  اليهم  ي��ش��ار 
فقهية  مؤلفات  من  قدموه 
البيت  اهل  لمدرسة  خدمة 
بين  وم��ن  ال��س��الم  عليهم 
شخصيتان  الفقهاء  ه���ؤالء 
انهما  اخته(  واب��ن  الخال   (
ابن  ال��دي��ن  ج��م��ال  الشيخ 
اخته  واب��ن  الثاني  الشهيد 
السيد محمد علي الموسوي 
سماحة  ورعاية  وبتوجيه   ،
ال��س��ي��د ع��ل��ي ال��ح��س��ي��ن��ي 
جمعية  قامت  السيستاني 
ببناء  ال��خ��ي��ري��ة  ال��ب��ي��ت  ال 
جباع  مدينة  في  مرقديهما 
من  النصف  ف��ي  افتتح  وق��د 
وبغية   1432 سنة  شعبان 
نورد  حياتهما  على  التعرف 

هذا الموجز.

الشيخ مجال الدين أبو منصور 
الدين  زين  الشيخ  بن  السن 
ابن عيل بن أمحد الشهيد الثان 

العاميل اجلبعي 
كامال  عامال  فاضال  عاملا  كان 
متبحرا حمققا ثقة فقيها وجيها 
للفنون  جامعا  حمِصِصدثِصِصا  نبيها 
أديبا شاعرا زاهدا عابدا ورعا 
جليل القدر عظيم الشأن كثري 
املحاسن ، وحيد دهره أعرف 
والديث  بالفقه  زمانه  أهل 

والرجال .
له كتب ورسائل : منها كتاب 
األحاديث  ف  اجلِصِصامن  منتقى 
وكتاب   ، والسان  الصحاح 
معال الدين ومالذ املجتهدين ، 
السديد  القول  مشكاة  وكتاب 
االجِصِصتِصِصهِصِصاد  معنى  حتقيق  ف 
اإلجازات  وكتاب   ، والتقليد 
، وله ديوان شعر مجعه تلميذه 

بن  عيل  الدين  نجيب  الشيخ 
، وغري  العاميل  بن مكي  حممد 
والوايش  الرسائل  من  ذلك 
 1011 سنة  توف  واإلجازات 

هِص
عيل  بن  حممد  والسيد  هو  كان 
ابن  العاميل)  السن  أيب  بن 
اخته( صاحب املدارك كفريس 

رهان رشيكني ف الدرس عند 
األردبييل وموالنا  أمحد  موالنا 
عيل  والسيد  اليزدي  الل  عبد 
بن أيب السن وغريهم ، وكان 
والده  قتل  عند  حسن  الشيخ 
مولده  وكان   ، سنني  أربع  ابن 
بالشيخ  اجتمع   ،  959 سنة 
سافر  ملا  الكرك  ف  الدين  باء 
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التاريخ  وجِصِصدت  كذا   - إليها 
، يروي عن مجاعة من تالمذة 
بن  حسني  الشيخ  منهم  أبيه 

عبد الصمد العاميل 
وكان حسن اخلط جيد الضبط 
حافظا  االستحضار  عجيب 
 ، للرجال واالخبار واالشعار 
فمنه   ، كاسمه  حسن  وشعره 

قوله :
عجبت مليت العلم ي�ك ضائعا      

وجيهل ما بني الربية قدره
وقِصِصِصد وجِصِصبِصِصت أحِصِصكِصِصامِصِصه مثل 
ميتهم        وجوبا كفائيا حتقق 

أمره
فذا ميت حتم عل الناس س�ه        
وذا ميت حق عل الناس نرشه

األئمة  مِصِصدح  ف  قصيدة  ولِصِصه 
، وشعره  السالم جيدة  عليهم 
أكثر  وحمِصِصاسِصِصنِصِصه  كِصِصثِصِصري  اجلِصِصيِصِصد 
ف  خِصِصطِصِصه  مِصِصن  نقلت  وقِصِصِصد   ،
من  ذكرته  ما  جماميعه  بعض 
شعره  أكثر  ،ورأيِصِصِصت  شعره 
ومؤلفاته بخطه ، وكان يعرب 
املنتقى  ف  بالشكل  األحاديث 
رواه  الِصِصذي  بالديث  عمال 

الكليني وغريه عن أيب عبد الل 
عليه السالم قال :

) أعربوا أحاديثنا فإنا فصحاء( 
، ولكن للحديث احتامل آخر 

.
وقد ذكره السيد عيل بن مريزا 
العرص  سالفة  كتابه  ف  أمحِصِصد 
العرص  أهل  أعيان  حماسن  ف 
فقال فيه : شيخ املشايخ اجللة ، 
ورئيس املذهب وامللة الواضح 
وموضح   ، والسنن  الطريق 
العلم  يم   ، والسنن  الفروض 
وجم   ، ويفيض  يفيد  الِصِصذي 
وال  ينضب  ال  الِصِصذي  الفضل 
يغيض ، املحقق الذي ال يراع 
راق  الذي  واملدقق   ، يراع  له 
فضله وراع ، ال اخر ذلك من 

الكلامت السان
حسني  السيد  بخط  ورأيِصِصت   [
بن حممد بن عيل بن أيب السن 
توف   : صِصِصورتِصِصه  مِصِصا  الِصِصعِصِصامِصِصيل 
حسن  الشيخ  الفهامة  العالمة 
العاميل  الدين  زين  الشيخ  بن 
املحرم  ف  روحهام  الل  قِصِصدس 
سنة إحِصِصدى عِصِصرشة وألِصِصف ف 

قرية جبع [. 
املِصِصصِصِصدر/ امِصِصِصل االمِصِصِصل الِصِصر 

العاميل 57/1
السيد محمد بن علي 

بن الحسين بن أبي 
الحسن الموسوي 

العاملي الجبعي
متبحرا  فاضال    ) عاملا   ( كان 
ماهرا حمققا مدققا زاهدا عابدا 
ورعا فقيها حمدثا كامال جامعا 
القدر  جليل  والعلوم  للفنون 
أبيه  عل  قِصِصرأ   ، املنزلة  عظيم 
األردبييل  أمحِصِصد  موالنا  وعِصِصل 
الشهيد  المِصِصه  جِصِصده  وتِصِصالمِصِصذة 
خاله   [ رشيك  وكِصِصان   ، الثان 
 ، الِصِصدرس  ف  حسن  الشيخ   ]
وكان كل منهام يقتدي باآلخر 
ف الصالة ويرض درسه ، وقد 

رأيت مجاعة من تالمذهتام .
ف  األحكام  مِصِصدارك  كتاب  له 
خرج  االسِصِصِصالم  رشائِصِصع  رشح 
منه العبادات ف ثالث جملدات 
من  وهِصِصو   998 سنة  منه  فِصِصرغ 
 ، االسِصِصتِصِصدالل  كتب  أحِصِصسِصِصن 

وحاشية االستبصار ، وحاشية 
ألفية  عل  وحاشية   ، التهذيب 
املخترص  ورشح   ، الشهيد 

النافع ، وغري ذلك 
الشيخ  تلميذه  رثِصِصاه  توف  وملا 
حممد بن السن بن زين الدين 
منها  طويلة  بقصيدة  العاميل 

قوله :
هو السيد املول الذي تم بدره     
الكرامات  نج  إل  فأضحى 

هاديا 
ذائبا      الصلد  ي�ك  نوح  وللفقه 
كِصِصام سِصِصِصال دمِصِصِصع الِصِصِصق يكي 

الفؤاديا 
السيد  ولِصِصده  بخط  ورأيِصِصت   [  
حسني عل ظهر كتاب املدارك 
ف  مِصِصؤلِصِصفِصِصه  خِصِصط  عليه  الِصِصِصذي 
توف   : لفظه  هِصِصذا  ما  مواضع 
هذا  مؤلف  املحقق  والِصِصِصدي 
األول  ربيع  شهر  ف  الكتاب 
ليلة العارش منه سنة تسعة بعد 

األلف ف قرية جبع [ 

املِصِصصِصِصدر/ امِصِصل االمِصِصِصل  الر 
العاميل 168/1
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مدير بلديات كربالء المقدسة: المشكلة الرئيسة مع دائرة بيئة كربالء المقدسة وذلك لعدم موافقتها على انشاء )محطات 
وسطية( وذلك لبعد موقع الطمر الصحي

خالل  من  تقاس  االمِصِصم  رقِصِصي 
النظافة  والن  اوطانا  نظافة 
شتى  ف  لالرتقاء  املدخل  هي 
جعلها  والِصِصثِصِصقِصِصافِصِصات  الِصِصعِصِصلِصِصوم 
طبقا  االيِصِصِصِصامن  مِصِصن  االسِصِصِصِصالم 
الرشيف  الِصِصنِصِصبِصِصوي  للحديث 
وهلِصِصذا   ، االيِصِصِصامن  مِصِصن  النظافة 
والكومات  الشعوب  تسعى 
وف  بلدانا،  بنظافة  االهتامم 
كِصِصِصربِصِصِصالء املِصِصقِصِصدسِصِصة تِصِصعِصِص�ض 

بعض  ف  الِصِصنِصِصظِصِصافِصِصة  عِصِصمِصِصلِصِصيِصِصة 
ال  تِصِصِصؤدي  مشاكل  االحِصِصيِصِصان 
معرفة  وبغية  النفايات  تكدس 
التقت  واملعاجلات  االسباب 
جملة االحرار باملهندس االقدم 
العامري  حممد  مِصِصريي  نِصِصارص 
مدير بلدية كربالء ليحدثنا عن 
املعاجلة  وكيفية  العمل  طبيعة 
وماهي املشاكل فبدا مس�سال 

بالديث 

بداية البد لنا من تسليط الضوء 
عل طبيعة عمل البلدية ف رفع 
النفايات  حيث يوجد ف دائرة 
البلدية اقسام وكل قسم يتحرك 
الشوارع  من  شعاعي  بشكل 
وباوقات  الفرعية  ال  الرئيسية 
حمددة صباحا ومساء، وبعد ان 
بالسيارات  النفايات  رفع  يتم 
كابسة(   ( لذلك  املخصصة 
هلا  املخصص  املكان  ف  تفرغ 

الطمر  تسمى  املدينة  خِصِصارج 
الصحي .

بعض  تع�ضها  العملية  هذه 

دائرة  البلدية تملك اكثر من )70( كابسة نفايات ويوجد 
فجوات في العمل، بينما الشركة االماراتية تملك اقل 

من ذلك بكثير وال اعلم كيف ستوفق في عملها؟!!

مدير البلدية : 
مناطق التجاوز والعشوائيات اثرت بشكل كبير على جهود النظافة

تقرير: حسين نصر
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اجلميع  يِصِصتِصِصحِصِصمِصِصل  املِصِصشِصِصاكِصِصل 
ان  مِصِصثِصِصال  منها  مسؤوليتها 
متعاونني  غري  املواطنني  بعض 
الِصِصتِصِصنِصِصظِصِصيِصِصف حيث  عِصِصِصامل  مِصِصع 
النفايات خارج  يقومون برمي 
منظر  يسبب  وهذا  الاويات 
فيالم  منه  الِصِصنِصِصفِصِصوس  تشمئز 
اضافة  بسببهم،  البلدية  عامل 
التجاوز  مناطق  ان  ذلِصِصك  ال 
بشكل  اثِصِصرت  والعشوائيات 
حيث  النظافة  جهود  عل  كبري 
املناطق  هذه  سكان  اغلب  ان 
بشكل  الِصِصنِصِصفِصِصايِصِصات  يِصِصِصرمِصِصِصون 

عشوائي.
وعِصِصِصل املِصِصسِصِصتِصِصوى الِصِصكِصِصومِصِصي 
منه  تعان  الذي  التقشف  فان 
عل  كبري  بشكل  اثر  الكومة 
ال  بحاجة  اننا  حيث  عملنا 
برشي  وكِصِصادر  جديدة  اليات 
البلدية من  ، وحاولت  اضاف 
القيام  لديا  متوفر  ما  خالل 
بحمالت اسبوعية بغية رفع ما 

يمكنها من رفع من النفايات 
املطروحة  اللول  بني  ومِصِصن 
اجنبية  رشكِصِصات  مع  التعاقد 
هذه  التعاقد  عملية   ، للنظافة 
فيها بعض االستفهامات ، وانا 
مع  التعاقد  يتم  كيف  اتساءل 
استشارة  او  علم  دون  رشكة 
املقدسة  كربالء  بلدية  دائِصِصرة 
وردتني  التي  واملعلومات   ،
التي  االماراتية   الرشكة  بِصِصأن 
لتنظيف  معها  الِصِصتِصِصعِصِصاقِصِصد  تِصِصم 
الِصِصنِصِصفِصِصايِصِصات  فِصِصالِصِصدائِصِصرة  متلك 
نفايات  كابسة   )70( من  اكثر 
ويوجد فجوات ف العمل،بينام 
اقل  متلك  االماراتية  الرشكة 
من ذلك بكثري وال اعلم كيف 
ستوفق ف عملها ، علام ان  هذه 

الرشكة عملت ف كربالء شهرا 
ضجة   وحدثت  سابقا  واحِصِصدا 
انتشار  عل  الناس  من  وتذمر 
النفايات  وتم ايقاف عملها ال 
اخللل  تعالج  ريثام  اخر  اشعار 

ف عملها
وبام ان العتبة السينية املقدسة 
وهِصِصذا  التنظيف  ف  خِصِصربة  هلِصِصا 
املنطقة  خِصِصِصالل  مِصِصن  واضِصِصِصح 
نعمل  فاننا  بالرمني  املحيطة 
مع  عِصِصمِصِصل  خلية  انِصِصشِصِصاء  عِصِصل 
بغية  املقدسة  السينية  العتبة 
تِصِصبِصِصادل اخلِصِصِصربات بِصِصني كِصِصوادر 
العتبة وكوادرنا من اجل تظافر 
النفايات  لرفع  اجلميع  جهود 
الِصِصِصشِصِصِصوارع  حِصِصتِصِصى تكون  مِصِصن 

كربالء امجل .
مازن  السيد  بني  جهته  ومِصِصن 
هاتف اليارسي« مدير بلديات 
املالية  االزمة   : املقدسة  كربالء 
التي تعان منها الكومة اثرت 
تأثرا كبريا عل مجيع مؤسسات 
نستطيع   ال  اننا  حتى  البلدية  
عطلها  عند  االليات  تصليح 
االليات  عدد  قلة  ال  اضافة   ،
الكباسات  ف  نقص  وهِصِصنِصِصاك 

كربالء  والنواحي  االقضية  ف 
،هِصِصِصذا الِصِصنِصِصقِصِصص اضِصِصطِصِصرنِصِصا ال  
تأجري ساحبات ) كرك�( وهي 
غري صالة لنقل النفايات ألنا 
كربالء  بلدية  ف  اما  مكشوفة، 
بقيمة  الِصِصيِصِصات  رشاء  تِصِصم  فقد 
(الِصِصف   750  ( مليار   )19(

مليون .
واوضح » ان احدى االسباب 
ف  النفايات  ل�اكم  الرئيسية 
الطمر  املِصِصوقِصِصع  بعد  الِصِصشِصِصوارع 
الطريق  ان  ال  اضافة  الصحي 
فالكابسة  معبد  غري  له  املؤدي 
النفايات  بِصِصرفِصِصع  تِصِصقِصِصوم  الِصِصتِصِصي 
الطمر  مِصِصوقِصِصع  ف  وتفريغها 
املدينة  ال  والِصِصعِصِصودة  الصحي 
طويال  وقِصِصتِصِصا  تستغرق  فِصِصانِصِصا 
ناية  مِصِصع  تِصِصعِصِصود  انِصِصِصا  بحيث 
واملشكلة   ، الرسمي   الِصِصدوام 
كربالء  بيئة  دائرة  مع  الرئيسة 
موافقتها  لعدم  وذلك  املقدسة 

تقرير: حسين نصر
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وسطية(  انشاء)حمطات  عل 
نضع  موقع  عن  عبارة  وهِصِصي 
وتفرغ  كبري  بحجم  الية  فيه 
هذه  ف  الصغرية  الكابسات 
موقع  ال  تذهب  التي  االلية 
وقتا  فتستغرق  الصحي  الطمر 
االن،  عليه  هو  مما  بكثري  اقل 
علام ان ف دائرة بلديات كربالء 
املقدسة حاويات كبرية بحجم 
)58 ( م� مكعب  وباستطاعتنا 
ان نوضع النفايات ف الاويات 
عدم  يساعد  وهِصِصِصذا  الِصِصكِصِصبِصِصرية 
ذهاب الكابسة او الساحبة ال 
وبذه   ، الصحي  الطمر  موقع 
ورسعة  سهولة  نوفر  الطريقة 
الِصِصشِصِصوارع   ف  االلِصِصيِصِصات  حركة 
رفع  اجِصِصل  من  مستمر  بشكل 
النفايات وتوفر الوقود ف نفس 

الوقت.
واضاف  ان تعاون املواطن مع 
ذلك  يساعد  البلديات  دائِصِصرة 
التنظيف  عملية  نجاح  عِصِصل 
مجيل  بشكل  كربالء  واظهار 

يتناسب وقدسيتها
كِصِصربِصِصالء  ف  االجِصِصِصري  ان  عِصِصلِصِصام 
من  اعل  يوميا  اجِصِصرا  يتقاىض 
النجف  مجيع املحافظات  ففي 
عراقي  دينار  الف   )9( يستلم 
وذي قار وبابل )7( الف دينار 
النظافة  لعامل  اليومي  االجر 
املحافظة  انتظار  ف  ونحن   ،
ف  تنظيف  رشكة  مع  للتعاقد 
لتعميم  واهلندية   الر  ناحية 

التجربة  
بلدية  ف  املنتسب  وحتِصِصِصدث   

مِصِصروان  امحِصِصد  املقدسة  كربالء 
ف  خدمتي  مدة  السني:  عبد 
 )14( املقدسة  كربالء  بلدية 

سنة ونحن ثالث اشخاص مع 
ثالث  تنظيف  واجبنا  الكابسة 

النقص  رئيسة وبسبب  شوارع 
النظافة  وعِصِصِصامل  االلِصِصيِصِصات  ف 
مما  الاويات  نقص  ال  اضافة 
ف  النفايات  تراكم  ال  يِصِصؤدي 
مواقع  وبعد  االحِصِصيِصِصان  بعض 
كذلك  يؤدي  الصحي  الطمر 
عودة  قبل  النفايات  تراكم  ال 
ناية  مع  تعود  والتي  الكابسة 

الدوام الرسمي  .
اما املواطن فاضل عبيس محزة 
فقد حتدث قائال : اطالب مجيع 
املقدسة  كربالء  ف  املواطنني 

دليل  ألنا  بالنظافة   لالهتامم 
والِصِصشِصِصارع  املجتمع  رقِصِصي  عِصِصل 
حضارة  يملك  الِصِصكِصِصربِصِصالئِصِصي 
انا  باإلضافة  وقديمة  عريقة 
ان  وارى  مِصِصقِصِصدسِصِصة،   مِصِصديِصِصنِصِصة 
وجِصِصود  هِصِصو  ذلِصِصك  ف  السبب 
النفايات  رفع  عملية  ف  خلل 

مع سوء التخطيط .
رعِصِصِصد خضري  املِصِصِصواطِصِصِصن  امِصِصِصا 
صاحب حمل كامليات ف شارع 
ان  يرى  فانه  الزمان  صاحب 
هو  الِصِصنِصِصفِصِصايِصِصات  تِصِصراكِصِصم  سبب 
التنظيف  النقص ف عدد عامل 
النفايات  ترفع  التي  واالليات 

الن املتوفر من االيدي العاملة 
غري كافية لرفع النفايات بالرغم 
من انم يعملون صباحا ومساء 
االخوة  بعض  ان  ال  اضافة   ،
من اصحاب املحالت يقومون 
االرصفة  عل  النفايات  برمي 
بالقرب  الاويات  وجود  مع 
منهم وهذا ايضا يشوه السوق 
، نامل زيادة الكوادر واالليات
مسؤولية  تتوزع  نقول  واخريا 
اجلهات  عِصِصل  املدينة  تنظيف 
كِصِصِصل حِصِصسِصِصب حجم  املِصِصعِصِصنِصِصيِصِصة 

واوهلم  به  املوكلة  املهام 
الكومة املحلية ، اضافة 

ال  املواطن  ثقافة  فان  ذلك  ال 
توعية  ال  بل  خطط  ال  حتتاج 
فانه جزء مهم من اظهار مدينة 
الذي  بالشكل  املقدسة  كربالء 
يتناسب وقدسيتها ، وال يفوتنا 

الساكنني  عِصِصدد  ان  نِصِصذكِصِصر  ان 
املقرر  الِصِصد  جتِصِصاوز  كربالء  ف 
واملهجرين  النازحني  بسبب 
املليونية  الزيارات  ال  اضافة 
معني  فالكل  واالسِصِصبِصِصوعِصِصيِصِصة 
بالنظافة وجيب العمل باملمكن 
لنا عدم  وال ندع االعذار تربر 

رفع النفايات .
                      

AL - A h r a r
w e e k l y30

تحقيقات



هذه  لنيل  جديرا  يصبح  ومن 
وقد  عظيم  حظ  ذو  فانه  الثقة 
مؤسسة  وبِصِصجِصِصدارة  استحقتها 
انا  حيث  االيتام  لرعاية  العني 
عملها  خِصِصالل  من  استطاعت 
الدؤوب وايامنا املطلق برسالة 
ف  السالم  عليهم  البيت  اهل 
الفقراء  ومساعدة  اخلري  عمل 
يعتربون  الذين  االيتام  السيام 
ان  اجلنة استطاعت  ال  الطريق 
هذا  ف  جليلة  خدمات  تقدم 

املضامر 
املرجعية  اذن  عل  وحصلت 
من  الرشعية  القوق  قبض  ف 
تعال  الل  عجل   ( االمام  سهم 
االكارم  السادة  وسهم  فرجه( 

وهذا   ، اليتامى  عل  ورصفها 
االذن جاء نتيجة امانة وصدق 
املؤسسة  ف  العاملني  االخِصِصوة 
ف توزيع هذه القوق وبعدالة 

عل اجلميع.
حتت  املؤسسة  هِصِصذه  تاسست 
للرعاية  العني  مؤسسة  اسِصِصم 
 2006/1/13 ف  االجتامعية 
عاتقها خدمة  اخذت عل  وقد 
وايتام  فِصِصقِصِصراء  مِصِصن  املستحقني 
الِصِصذايت  التمويل  عل  معتمدة 
جملس  منحها  خدماهتا  ولعظم 
الوزراء املوقر صفة النفع العام 

بتاريخ 2013/11/5
مقرها الرئييس ف الكاظمية وهلا 
ال  اضافة  فروع  ستة  بغداد  ف 

املحافظات  بقية  ف  فرع   )12(
وف بعض املحافظات اكثر من 
السكانية  الكثافة  حسب  فرع 
وخارج  اجلغرافية،  واملساحة 
 ، مكتب   )12( لديا  العراق 
القسام  هيكلية  وضع  تم  وقد 
والسهولة  الدقة  بغية  املؤسسة 

صدق  مِصِصراعِصِصاة  مِصِصع  العمل  ف 
املساعدة  تستحق  التي  الالة 
وتِصِصدويِصِصنِصِصهِصِصا وفِصِصق الِصِصيِصِصة اداريِصِصِصة 
اليها  الِصِصرجِصِصوع  يسهل  سليمة 
او  الِصِصرضورة  عند  وقت  اي  ف 

جتديد املعلومات.

ليس من السهولة ان تمنح المرجعية العليا في النجف االشرف ثقتها لشخص 
او مؤسسة ما دون التأكد من عدة نقاط تتعلق بااليمان والنزاهة والصدق والطهارة 
والعدالة وغيرها من الصفات الحسنة التي يؤكد عليها الشارع المقدس وبعدها تمنحه 

المرجعية التوكيل حسب اختصاص المزايا التي يمتاز بها الشخص او المؤسسة .

مؤسسُة العين االجتماعية..
              عيٌن على األيتام والفقراء
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ومنذ  1934م  سنة  النجف  مواليد  من  انا 
العلمية  بالوزات  التحقنا  اظافرنا  نعومة 
لغرض الدراسة وبدانا بالفعل سنة 1948 
، ومن  العمة  با  اعتمرنا  التي  السنة  وهي 
الطبيعي بداية دراستنا كانت عل يد السيد 
ايب  للسيد  املعارصين  من  انه  حيث  الوالد 
ال  رايض  والشيخ  االصِصِصفِصِصهِصِصان  السن 
ياسني وحاصل عل درجة االجتهاد ، وف 
بداية اخلمسينات عاد والدنا ال لبنان تاركا 

النجف وانا بقيت لغرض اكامل الدراسة.
* عل يد من تتلمذت ؟

اخلوئي  والسيد  الكيم  حمسن  السيد   -
نحرض  صباحا  كنا  حيث  رسمهِصِصا  قِصِصدس 
االصول  ومساء  عندمها  الفقهي  البحث 
عند السيد اخلوئي ، وبسبب ما مر بالعراق 

عل  البعثيون  تسلط  عقب  احِصِصداث  من 
دراستنا  اكِصِصامل  دون  ذلِصِصك  حِصِصال  الكم 
النجف  من   1969 سنة  هاربا  فخرجت 
ف  الكيم  للسيد  وكيال  كنت  انني  علام   ،
قضاء عفج حتى سنة خروجي من العراق

يتجاوز  اخلارج  البحث  طالب  عدد  كان 
ومئتي  الِصِصف  ال  ويصل  طالب  االلِصِصف 
جمتهد  مئة  قرابة  قطعا  بينهم  ومن  طالب 
والترشف  العهد  لتجديد  يرضون  حيث 
عل  طالب  ثالثمئة  بينهم  ومن   ، والتربك 
باب  طِصِصرق  عنهم  فيقال  االجتهاد  بِصِصاب 
عاديني  طِصِصالب  والبقية   ، وملِصِصا  االجتهاد 
انا عدت ال  بينهم مستمعني فقط،  وحتى 
النجف سنة 1976 لتجديد العهد بالسيد 
اخلوئي وبقيت ستة اشهر وعدت ال لبنان

 الف�ة العصيبة ف العراق بعد سنة 1968.
لك  كيف  ازماهتا  اشد  النجف  عاشت   *
ان تصف لنا االوضاع كيف كانت ف ذلك 

الوقت مع تاسيس االحزاب االسالمية؟
باالحزاب  الكيم  حمسن  للسيد  عالقة  ال 
فهو  ذلِصِصك  غِصِصري  يدعي  ومِصِصن  االسِصِصالمِصِصيِصِصة 
مسؤول امام الل عز وجل بل كان ال يرىض 
االنتامء اليها وقد ارسل فالن يستفتيه بذا 
دام  رايكم  ما   « يسال  فكتب  اخلصوص 
االسالمية  االحِصِصزاب  ال  االنتامء  ظلكم 
بالنص  فِصِصاجِصِصاب   « الل  يرمحكم  افِصِصتِصِصونِصِصا 
االسالمية  االحِصِصزاب  ال  االنتامء  »الجيوز 
الن القاعدة تقول اما ان يكون غبيا او ذكيا 
ذكيا  كان  واذا  عليه  غبيا خيف  كان  فاذا   ،

خيف منه ...توقيع السيد حمسن الكيم.

السيد فخر الدين الموسوي يروي معايشته 
الحداث سنة 1969 مع السيد الحكيم )قدس( 

يعرفهم  لم  العراق  في  احداثا مهمة  عاشوا  رجال  هنالك 
احد حيث انهم فضلوا العزلة وعدم الشهرة بالرغم من ان 
بين هؤالء  ، ومن  وقفة  تستحق  التي  االمور  بعض  لديهم 
لبنان في  نلتقيه في جنوب  القدر الن  الرجال شخص ساقنا 
ابن  عباس  السيد  ابن  الدين  فخر  السيد  انه   ، عنقون  بلدة 
السيد ابو الحسن الموسوي ، حيث التقيناه في داره وبدات 
ذكرياته عن تلك السنين التي عاشها في النجف االشرف وما 
على  البعث  بها  تسلط  التي  تلك  السيما  سنين  من  اشدها 
الحكم في العراق وكان حديثنا معه شيقا بداناه كالمعتاد 

عن مواليده وبداياته الدراسية فقال:
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الصدر  باقر  حممد  السيد  عن  والديث 
بخصوص  الِصِصكِصِصيِصِصم  مِصِصهِصِصدي  والِصِصسِصِصيِصِصد 
غري  اخر  جمال  فله  االسالمية  االحِصِصزاب 

الذي تعتقدونه.
 1968 سنة  بِصِصِصدات  النجف  ف  االزمِصِصِصة 
بغداد  ال  الكيم  السيد  ذهب  حينها  وف 
جمموعة  شكل  وقد  والعالج  لالستجامم 
علامء بغداد منهم السيد مرتىض العسكري 
االوضاع  هذه  لتدارس  السيد  للقاء  وفدا 

ول تنتهي ال حل.
بدا البعثيون بالتضييق عل السيد ووضعوه 
حتت االقامة وقطعوا عنه التليفون واهتموا 
اتصل  بعدما  بالتجسس  مهدي  السيد 
للدفاع  وزيرا  كان  الذي  التكريتي  حردان 
املوجهة  االهتامات  السيد  ليبلغ  وقتها  ف 
ال نجله وامور اخرى ال علم لنا با وعند 
باقر  السيد  ولِصِصداه  معه  كان  السيد  مرض 
السيد مهدي ليال  والسيد مهدي ، فهرب 
عليه  القبض  سيلقون  البعثيني  بان  لعلمه 
ومعهم  اجلنود  من  مفرزة  جِصِصاءت  وقِصِصد 
ضابط يبحثون عن السيد حممد بحر العلوم 
ف  ومتمرسا  شجاعا  وكِصِصان  هلم  فخرج 
الديث فقال له الضابط نحن نريد السيد 
ليال  خرج  انه  له  فقال  العلوم  بحر  حممد 

انه هو سيدي  اجلنود  احد  فقال   ، يعد  ول 
بحر  حممد  تقصد  كنت  ان  السيد  فقال   ،
حممد  تقصد  كنت  وان  خرج  فانه  العلوم 
الضابط  فنهر   ، انا  فهو  العلوم  بحر  عيل 
اذاع  الليلة  تلك  وف  وتِصِصركِصِصوه،  اجلندي 
بالتجسس  السيد مهدي  يتهم  بيانه  البعث 

كانت ليلة اجلمعة.
قبل  من  مبعوث  جِصِصاءن  االثِصِصنِصِصاء  هِصِصذه  ف 
بعض العشائر يريد فتوى مني او من السيد 
للتحرك حيث ارسل املندوب شيخ عشرية 
واملنطقة  جئت  كيف  له  فقلت  يل،  صديق 
ايب صخري وجئت  نزلت ف  فقال  حمارصة 
ترى  وانِصِصت  له  فقلت  االقِصِصدام  عل  سِصِصريا 
بيت السيد حمارص وقطعوا التليفون وتريد 
بمجتهد  لست  النني  افتي  ال  انا   ، فتوى 
خصومة  بسبب  انتم  لك  اقِصِصول  ولكني 
واليوم  وتقاتلتم  عشائركم  هاجت  بالطرب 

تاتيني ل�يد فتوى ، انا ال افتي وال استطيع 
االتصال بالسيد قل اليب فالن هكذا.

الثان كنت ذاهبا لضور درس  اليوم  وف 
السيد اخلوئي فنادى عيل احد اصدقائنا ف 
السوق  ليبلغني ان البعثيني اعتقلوا املئات 
سيد  ومنهم  ليال  والِصِصطِصِصالب  العلامء  من 

جعفر بحر العلوم ، فقلت له مستحيل ان 
يلقوا القبض عل السيد جعفر بحر العلوم 
واملشخاب كلهم معه ، ولكن اتضح صحة 

القول واعدم السيد بحر العلوم.
من  القبض  القاء  امر  صدر  فقد  انا  واما 
بغداد  ف  العامة  االمِصِصن  مدير  ثامر  انِصِصور 

يراقبون  سنتني  وبقوا  ليال  فهربت  بحقي 
بيتنا النم ال يصدقون بانني هربت النني 
عندما خرجت ل يتم تسجيل خروجي من 

العراق .

السيد فخر الدين في شبابهالسيد عباس أبو الحسن
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وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع 
جملة »االحرار« اعدت التحقيق 
املتحدثني  اول  وكِصِصِصان  االيت 
القايض والباحث القانون حممد 
حتقيق  حمكمة  من  العيل  مريي 
 »: قال  والذي  املقدسة  كربالء 
الديث عن  قبل  بالرشوع  اود 
 34 املادة  وفق  الطالق  اسباب 
الشخصية  االحوال  قانون  من 
قيد  رفِصِصع  عِصِصل  ينص  والِصِصِصذي 
او  الِصِصزوج  من  بإيقاع  الِصِصزواج 
الزوجة ان فوضت به او وكلت  
الطالق  وحاالت  القايض,  من 
الكثري  ف  عميل  كتطبيق  تنترش 
وهناك  العراق  ف  املحاكم  من 
ان  اما  الطالق  طريقتان إليقاع 
او  املحكمة  امام  الزوج  يطلبه 
يلتجئ ال مكاتب رجال الدين 

الطالق  بإيقاع  حينها  ويقوم 
رشعا  املعهودة  الصيغة  وفِصِصق 
بتصديقه  دعِصِصوة  رفع  ثم  ومن 
امام حمكمة االحوال الشخصية 
وقع  اذا  بتصديقه  تقوم  التي 

وفق االطر الرشعية املحددة«.
للطالق   »: قِصِصولِصِصه  ف  وجِصِصِصاء 
كفاءة  عدم  اوهلا  عديدة  اساب 
حتت  باجتامعهم  الِصِصزوجِصِصني 
نجد  حيث  الِصِصزواج  ارسة  ظل 
الناحية  مِصِصن  بينهام  اخِصِصتِصِصالف 

ودخول  االجتامعية,  او  العلمية 
االجتامعي  االتِصِصصِصِصال  وسائل 
الديثة بمختلف اشكاهلا لدى 
االرسة او البيت العراقي وملسنا 
يِصِصامرس  االزواج  مِصِصن  الكثري 
رغباته من خالهلا ويؤدي ذلك 
وبالعكس,  الزوجة  احتقان  ال 
اضافة ال ذلك التدخل السلبي 
واحيانا  الِصِصزوجِصِصني  اهِصِصل  مِصِصن 
لدى  املعييش  الوضع  حتسني 
لزوجة  اختياره  ال  ادى  الزوج 

سواء  قانونية  غري  بطرق  ثانية 
من  او  املحكمة  بموافقة  كانت 
واقعة  بتصديق  املوافقة  دون 
الزوجة  علم  وبِصِصدون  الِصِصزواج 
اخِصِصرى  نِصِصاحِصِصيِصِصة  ومِصِصِصن  االول, 
حتتضن  التي  االجتامعية  البيئة 
بازدياد  سلبي  اثر  هلا  الزوجني 
الِصِصطِصِصالق كِصِصِصان تكن  حِصِصِصاالت 
املدينة  ال  الريف  من  االنتقال 
ادى  الِصِصذي  االمِصِصر  وبالعكس 
لدى  املعييش  الوضع  تغري  ال 

الطالق يغزو المجتمع 
العراقي ويتغلب على أرادته 

يعتبر الطالق مشكلة من مشاكل العصر الحديث اخذ بالتزايد في اآلونة االخيرة وهو 
ابغض الحالل عند اهلل لما يترتب عليه من اثار سلبية في تفكك االسرة التي هي نواة 
المجتمع وعلى االطفال ايضا فيؤدي الى اصابتهم باالكتئاب واالنطواء على النفس بحيث 
االب  يمنحه  الذي  واالمان  االم  بحنان  فاقد شيء مهما متمثل  وكانه  الطفل  يشعر 

فعندما تجتمع هاتان الصفتان يكون الجو االسري مليء بالمحبة والحنان واالمان, 

تحقيق / قاسم عبد الهادي 
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الذي  الِصِصرضر  وايضا  الزوجة, 
يتعذر  بزوجته  الِصِصزوج  يوقعه 
العكس  معه  االستمرار  عليها 
تتسبب  الِصِصِصزوجِصِصِصة  ذلِصِصِصك  مِصِصن 

بالرضر لزوجها«.
حلول  عِصِصدة  »هِصِصنِصِصاك  ان  وبِصِصني 
بام  يسار  ان  للزوجني  يمكن 
سبيل  ف  االمِصِصِصِصان  طِصِصريِصِصق  ال 
الزوجية من  بالياة  االستمرار 
خالل جتارب كثرية ومتعددة ف 
اخلليج  من  وابدئها  العال  دول 
التي  االمارات  العريب وحتديدا 
انشات مكاتب تسمى )مكاتب 
اصالح ذات البني( حيث تقوم 
ذات  إلصالح  جهودها  ببذل 
ويِصِصرشف  الطرفني  بِصِصني  الِصِصبِصِصني 
خمتصون  اشِصِصخِصِصاص  عليها 
ومهنيون سواء كان طبيبًا نفسيًا 
او خبريًا اجتامعيًا للوقوف عل 
الياة  وعودة  وحلها  املشاكل 
بينهام ال وضعها الطبيعي وقد 
حصلت عل نتائج اجيابية كبرية, 
يعطى  كراس  هناك  ايران  وف 
للزوجني بداية الزواج يعرفون 
مِصِصن خِصِصاللِصِصه االسِصِصتِصِصحِصِصقِصِصاقِصِصات 
الِصِصرشعِصِصيِصِصة مِصِصِصن الِصِصواجِصِصبِصِصات 

واملستحقات  عليهام  امللقاة 
املسؤولية  حجم  ومعرفة  هلام 
الطالق,  مطب  ف  يقعا  ال  لكي 
دورات  توجد  اندونيسيا  وف 
خالهلا  من  للزوجني  تأهيلية 
يعرفان مدى استطاعتهام امليض 
خالهلا  ومن  الزوجية  بالياة 
تعليمهم عل مجيع املسؤوليات 
امللقاة عل عاتقهام, اما ف العراق 
الباحث  جتِصِصربِصِصة  فِصِصقِصِصط  لِصِصديِصِصنِصِصا 
اصبحت  والِصِصتِصِصي  االجِصِصتِصِصامعِصِصي 
ويِصِصامرس  عليه  معتاد  روتِصِصني 
بشكل يومي وهو ليس بالجم 
كاتب  يكون  وربِصِصام  املطلوب 
هذا  ال  وينتدب  املحكمة  من 
التجارب  االمر, واصبحت من 
غري املرغوب با رشعا وقانونا, 
دوره  تفعيل  مستقبال  ونتمنى 
يكون  ان  وجيِصِصب  كبري  بشكل 
من ذوي االختصاص كطبيب 
االجتامع  علم  خريج  او  نفيس 
جهوده  بِصِصذل  سبيل  ف  حِصِصرصا 
اضافة   , البني  ذات  بِصِصإصِصِصالح 
قبل  من  الكبري  الدور  ذلك  ال 
رجِصِصال الِصِصديِصِصن بِصِصإصِصِصالح ذلك 
نتائج  يعطون  ما  دائِصِصام  والِصِصذي 

بام   %  50 مِصِصن  اكِصِصثِصِصر  اجيِصِصابِصِصيِصِصة 
ف  وكفاية  خربة  من  يمتلكونه 

العمل بني الزوجني«.
ومن جانبه حتدث القايض عيل 
عبد الزهرة العامري من حمكمة 
ان   »: قائال  كربالء  استئناف 
حِصِصِصاالت الِصِصطِصِصالق ف الِصِصعِصِصراق 
بازدياد مستمر خالل السنوات 
سببها  غالبا  ويكون  االخِصِصرية 
بالزوجني حيث  العائلة  تدخل 
تشري االحصائيات ال ان عدد 
 )67( إل  وصلت  الِصِصدعِصِصاوى 
متوز  شهر  خالل  طالق  حالة 

فقط لسنة 2015م«.
جتربة  »الِصِصطِصِصالق   : قائال  وبِصِصني 
التي  املرأة  عل  وخاصة  مريرة 
العديد  املجتمع  عليها  يفرض 
كانت  اذا  سِصِصيِصِصام  الِصِصقِصِصيِصِصود  مِصِصن 
اقل  او  العمر  من  بالعرشين 
ومشاكل  امور  من  تعانيه  وما 
ف حياهتا والكالم الكثري الذي 

يصل  الذي  البعض  من  تواجه 
ال مرحلة صعبة جدا«.

من  الكبري  »املترضر  بأن  منوها 
االطفال  هم  الطالق  ظاهرة 
وهِصِصنِصِصاك جمِصِصمِصِصوعِصِصة مِصِصن االثِصِصِصار 
التي ختلقها هذه الالة  السلبية 
املأساوية ف املجتمع؛ والشعور 
يتوقع  ال  بل  والسخط  بالظلم 
منه ف ظل هذه املشاعر انتاجية 
مفيدة اضافة ال اجتاهه للفساد 
حيث يفتقدون الوظيفة ال�بوية 
مقارنة  بالنقص  يشعرهم  مما 
مع  يعيشون  الذين  اقرانام  مع 
االمر سلبا  والديم ويؤثر هذا 
وتظل  الدرايس  مستواهم  عل 
عقدة االنفصال مالزمة هلم ف 

كثري من االحيان«.
االجتامعية  الباحثة  وحتدثت 
كربالء  استئناف  حمكمة  ف 
»هناك  قائلة:  فوزية رشيد عبد 
التي  الِصِصعِصِصوامِصِصل  مِصِصن  جمموعة 

استئناف  محكمة  شهدتها  ط��الق  حالة   67
كربالء خالل شهر تموز السابق 
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الطالق  حالة  بانتشار  سامهت 
ف الوقت الايل وامهها الوضع 
يعانيه  الِصِصذي  الصعب  املِصِصادي 
من  وارى  العراقي  املِصِصواطِصِصن 
الزوجني  اهِصِصل  عِصِصل  االفِصِصضِصِصل 
التي  االقتصادية  الالة  دراسة 

ابنائهم  يكون  بحيث  يعيشونا 
عل  مستقرين  للزواج  مؤهلني 
يستطيع  معني  عمل  او  وظيفة 
ينفق  ان  خِصِصاللِصِصه  مِصِصن  الِصِصِصزوج 
عِصِصل زوجِصِصتِصِصه وعِصِصِصدم االعِصِصتِصِصامد 
خالف  وف  االم,  او  االب  عل 
االرسة  تِصِصفِصِصكِصِصك  نِصِصِصرى  ذلِصِصِصك 
الزوجية  الياة  استمرار  وعدم 
يكون  وبالتايل  الطرفان  بِصِصني 
السليم  الِصِصل  هِصِصو  االنِصِصفِصِصصِصِصال 

واالمثل«.
واضِصِصافِصِصت قِصِصائِصِصلِصِصًة: »بِصِصدورنِصِصا 
نِصِصحِصِصاول بِصِصِصذل اقِصِصِصى اجلِصِصهِصِصود 
بني  الِصِصِصبِصِصِصني  ذات  إلصِصِصِصِصِصالح 
معرفة  خِصِصِصالل  مِصِصن  الِصِصطِصِصرفِصِصني 

بعض  وف  الِصِصطِصِصالق  اسِصِصبِصِصاب 
من  نوع  هناك  نلمس  الاالت 
الزوجان  بني  وااللفة  املحبة 
قررا  االهِصِصل  من  بتأثري  ولكن 
الطالق ففي هذه الالة نؤجله 
واسطة  نكون  او  معينة  ملِصِصدة 
خري بعودهتام ال البعض بغض 
االهل  موافقة  مدى  عن  النظر 
فشلنا  واذا  استمرارمها  عل 
واقعة  بتصديق  نقوم  ذلك  ف 
التي  النجاح  ونسبة  الطالق 

نحصل عليها بإرضاء الطرفان 
قليلة جدا تكاد تكون 4 %«.

ومن جهة ثانية حتدثت املواطنة 
وسن من حمافظة كربالء منطقة 
الطالق  تنوي  والِصِصتِصِصي  اجلِصِصايِصِصر 
السبب  :«ان  قائلة  زوجها  من 
ال  يب  ادى  الِصِصِصذي  الِصِصرئِصِصيِصِصيس 
دخول املحاكم وطلب الطالق 
الراحة  عِصِصدم  هِصِصو  مِصِصن زوجِصِصي 
منها  امور  لعدة  معه  والعيش 
منذ  العمل  عِصِصن  عِصِصاطِصِصل  )انِصِصِصه 

الناحية  من  الزوجين  بين  التكافؤ  ع��دم   �
العلمية واالجتماعية اهم اسباب الطالق 
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االيام االول من زواجنا ولد 
معه  عشت  فقد  هِصِصذا  يومنا 
ول  الكامل  العام  يقارب  ما 
ال  اضافة  طفل,  اية  منه  انجب 
غياب املعاملة السنة من قبله( 
نائية  نتيجة  ال  توصلت  فقد 
الطالق  هِصِصو  حِصِصل  افضل  بِصِصان 
كافة  حقوقي  عن  متنازلة  وانا 
والوالدان شاهدان عل ذلك«. 
املواطنة  حتدثت  جهتها  ومِصِصن 
ناحية  كربالء  من  جعفر  سارة 
:«ثِصِصِصامن  قِصِصائِصِصلِصِصة  ملجلتنا  الِصِصِصر 
من  والِصِصكِصِصامل  بالتامم  سنوات 
مشاكل عشتها مع زوجي الذي 
اطفال حيث  ثالثة  منه  انجبت 
معه  مستمر  خالف  عل  كنت 

لعدة اسباب منها عدم اح�امه 
واالعتداء  بالرضب  وقيامه  يل 
الديني  االلتزام  وعدم  املستمر 
ذلك  ال  اضافة  واالخِصِصالقِصِصي, 
حمرمة  عالقات  لديه  اكتشف 

مع نساء اخريات«.
أتنازل  اآلن  »أنا  جعفر  وبينت 
عن كافة حقوقي الن استمرار 
شيئا  اصِصِصبِصِصحِصِصت  مِصِصعِصِصه  الِصِصيِصِصاة 
السابق  الوقت  وف  مستحيال 
تدخلت اطراف كثرية فيام بيننا 

ولكن من دون جدوى«.
اما املواطن عيل من كربالء حي 
سيف سعد فقد حتدث قائال:« 
ولدي  سنتني  منذ  متزوج  انِصِصا 
طفلة واحدة  وعل خالف مع 
السنة  حِصِصوايل  استمر  زوجتي 
والنصف ألنه ف احدى االيام 
جتِصِصِصاوزت  عصبية  وبِصِصصِصِصورة 

تلك  ومن  والدها  بسب  عليها 
اهلها  بيت  ال  ذهبت  الساعة 
اخلصام  اناء  جاهدا  وحاولت 
رجال  من  كبري  عدد  وتدخل 
والوجهاء  والِصِصشِصِصيِصِصوخ  الِصِصديِصِصن 
وف  الِصِصقِصِصائِصِصمِصِصة،  املشكلة  لِصِصل 
تدخل  املِصِصِصحِصِصِصاوالت  احِصِصِصدى 
التابع  االرسي  االرشاد  مركز 
ف  املقدسة  السينية  للعتبة 

انفق  وحاليا  عِصِصودهتِصِصا,  سبيل 
دينار  الف   250 شهريا  عليها 
حمكمة  خِصِصالل  مِصِصن  واحِصِصِصِصاول 
اجيِصِصاد  كِصِصربِصِصالء  ف  االستئناف 
عل  وانِصِصا  سليمة  حِصِصل  صِصِصورة 
استعداد تام بتوفري ما ترغب به 
من سكن خاص حفاظًا عليها 

وعل ابنتي«.
مع  وقِصِصفِصِصة  لنا  كِصِصانِصِصت  واخِصِصِصريا 
الِصِصدكِصِصتِصِصور عِصِصامِصِصر فِصِصاضِصِصل جرب 
االمراض  اختصاص  اليدري 
النفسية ف مدينة االمام السني 
»عليه السالم« الطبية ف كربالء 
»هناك  قائال:  حتِصِصدث  والِصِصذي 
يمنع  خِصِصطِصِصرية  امِصِصِصِصراض  عِصِصِصدة 

املصاب  الشخص  من  الِصِصزواج 
با وعدم الكشف عنها يسبب 
ينتهي  الزوجني  بني  بمشاكل 
مثل  واالنِصِصفِصِصصِصِصال،  بالطالق 
او  الِصِصفِصِصريويس  الكبد  التهاب 
االيِصِصِصدز والِصِصِصرصع سِصِصِصواء عل 
الِصِصزوجِصِصة  او  الِصِصِصزوج  مستوى 
كانت  اذا  لألخرية  وبالنسبة 
فهذا  الِصِصرصع  بمرض  مصابة 
فخالل  محلها,  عل  يؤثر  االمر 
عدم  جيب  االول  اشهر  الثالثة 
اية عالج ألنه يؤثر عل  تناوهلا 

وبالتايل  داخلها  اجلنني  نمو 
اصابته بتخلف عقيل, واالمتناع 
النوبة  هلا  يسبب  البوب  عن 
ومن ثم اسقاط الطفل وف هذه 
املرأة ف حرية من  الالة تكون 
امرها, اضافة ال أمراض اجلنون 
منه  الِصِصزواج  صعب  فاملجنون 

سواء كان ذكر ام انثى«.
»شخصيًا  الِصِصِصيِصِصِصدري:  وبِصِصِصني 
مركز  لدينا  يكون  ان  اقِصِص�ح 
مستوى  عِصِصل  ارسي  ارشِصِصِصِصاد 
الن  القضايا  بِصِصذه  يتم  عِصِصاٍل 
ف  يتم  الِصِصذي  الِصِصايل  الفحص 
فحص  الِصِصزواج  قبل  املستشفى 
االحيان  من  الكثري  وف  هزيل 
يكون بصورة عشوائية مما يولد 
امور سلبية بعد الزواج وبالتايل 
الل  هو  والطالق  االنفصال 

املناسب«.
وخاصة  مريرة  جتربة  والطالق 
عليها  يفرض  التي  املِصِصرأة  عل 
القيود  مِصِصن  العديد  املجتمع 
من  بالعرشين  كانت  اذا  سيام 
فيجب  بقليل  اقِصِصل  او  العمر 
عل اجلميع حتمل عبء معاجلة 
قبل  مِصِصن  فقط  ليس  حِصِصاالتِصِصه 
املختص  القايض  او  املحاكم 
بنظام الدعوى انام هذه املشكلة 
مجيع  عاتق  عل  تقع  اجتامعية 
دين  رجال  كانوا  سواء  افِصِصراده 
عشائر  رؤسِصِصاء  او  أسِصِصاتِصِصذة  او 
مسؤولية  امِصِصهِصِصات  او  ابِصِصاء  او 
والعمل  الظاهرة  تلك  حتجيم 
عل اصالح ذات البني وتذليل 
كل الصعوبات التي ربام ترهق 
عليه  يستطيع  ال  بطلب  الزوج 
بيت  اعِصِصداد  املثال  سبيل  عل 
االمِصِصر  وهِصِصذا  للزوجة  رشعِصِصي 

يكلف مبالغ مالية طائلة. 
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عثر باحثون ف جامعة برمنغهام عل صفحات من املصحف، بني فحصها بتقنية الكربون املشع، أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاما، 
وهو ما قد جيعلها من أقدم نسخ املصحف ف العال. وقد بقيت األوراق ف مكتبة اجلامعة مدة قرن ل يلتفت إليها أحد. ويقول خبري 
“السعادة ف قلوب” املسلمني.  “االكتشاف املذهل” سيدخل  الدكتور حممد عيسى وايل، إن هذا  الربيطانية،  املكتبة  املخطوطات ف 

وحفظ املخطوط مع جمموعة أخرى من كتب ووثائق عن الرشق األوسط، دون أن يعرف أحد أنه من أقدم نسخ املصحف ف العال.
املفاجأة  فحدثت  الدكتوراه،  طلبة  أحد  عليه  أطلع  بعدما  عمره،  لتحديد  املشع  الكربون  طريق  عن  الكشف  إل  املخطوط  وخضع 

“املثرية”.
وقالت مديرة املجموعات اخلاصة ف اجلامعة، سوزان ورال، إن الباحثني ل يكن “خيطر بباهلم أبدا” أن الوثيقة قديمة إل هذا الد.

وأضافت: “امتالك اجلامعة صفحات من املصحف قد تكون هي األقدم ف العال كله أمر غاية ف اإلثارة”.
وبني الفحص الذي أجري ف وحدة تقنية الكربون املشع ف جامعة أوكسفورد أن النص مكتوب عل قطع من جلد الغنم أو املاعز، 

وأنا كانت من بني أقدم نصوص القرآن املحفوظة ف العال

العثور على صفحات من إحدى “أقدم” نسخ

 المصحف في جامعة برمنغهام
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د باقر ابن السيهّد  هو السيهّد حممهّ
عيل ابن السيهّد أمحد الشخص 
املوسوي األحسائي، وينتهي 
إبِصِصراهِصِصيِصِصم  ِصِصد  الِصِصسِصِصيهّ إل  نسبه 
املِصِصجِصِصاب مِصِصن أحِصِصفِصِصاد اإلمِصِصام 
موسى الكاظم)عليه السالم(
ببلدة  1315ه  عِصِصِصام  ولِصِصِصد 
كلهّ  ى  تلقهّ باإلحساء،  القارة 
مدينة  ف  العلمية  دروسِصِصِصه 
دراسته  بِصِصدأ  وقِصِصد  النجف، 
حِصِصدود  وف  مبكر،  سِصِصنهّ  ف 
إكِصِصامل  بِصِصعِصِصد  1331ه  سِصِصنِصِصة 
والسطوح  مات  املقدهّ دراسة 
بدأ  والفلسفة،  الكالم  وعلم 
ف  اخلِصِصارج  أبحاث  حضور 

الفقه واأُلصول.

نارص  السيهّد  أساتذته:  من 
السلامن  هاشم  السيهّد  ابِصِصن 
املِصِصِصِصوسِصِصِصِصوي األحِصِصِصسِصِصِصائِصِصِصي، 
الصندوق  عيل  د  حممهّ الشيخ 
حاز  ان  وبِصِصعِصِصد  الدمشقي، 
عل درجة من العلم ف الفقه 
أساتذة  من  اصبح  واالصول 
قىض  فقد  واأُلصِصِصول،  الفقه 
رس السطوح  أربعني عامًا ُيدهّ
اخلِصِصارج،  والبحث  العالية 
ج عليه الكثري من العلامء  وخترهّ

واألفاضل.
د باقر  من تالمذته: السيهّد حممهّ
جواد  د  حممهّ الشيخ  الصدر، 
الرزاق  عبد  الدكتور  مغنية، 
الوحدة  وزيِصِصر  الِصِصديِصِصن  حميي 
عبد  حِصِصكِصِصومِصِصة  ف  الِصِصعِصِصراقِصِصي 

السالم عارف.
مِصِصِصن أقِصِصِصِصِصوال الِصِصعِصِصلِصِصامء فِصِصيِصِصه: 
ِصِصد حِصِصرز  قِصِصِصال الِصِصشِصِصيِصِصخ حمِصِصمهّ
الدين)قدس رسه( ف معارف 

ًا  جمدهّ ناهجًا  »وكان  الرجال: 
فيه  م  أتوسهّ كنت  حتصيله،  ف 
إل  والِصِصرقِصِصي  والعلم  النبوغ 
االجتهاد، وأصبح بعدها من 

أهل الفضيلة والقداسة«.
ترك اثارا قيمة منها : كتاب ف 
ف  كتاب  والنواهي،  األوامر 
ف  كتاب  مة،  املحرهّ املكاسب 
ف  رسالة  العلمية،  اأُلصِصِصول 
بأدلهّة السنن، رسالة  التسامح 
ف االجتهاد والتقليد، رسالة 
ومعرفة  اهلندية  الِصِصدائِصِصرة  ف 

القبلة.
الشعر  ف  هِصِصوايِصِصة  لِصِصه  كِصِصانِصِصت 
ولكنهّه  شاعرًا،  أديبًا  كان  فقد 
يعتني  يكن  ول  مِصِصقِصِصاًل  كِصِصان 
الكثريين  شأن  شأنه  بشعره، 
من العلامء، ممهّن غلب عليهم 
جِصِصانِصِصب الِصِصفِصِصقِصِصاهِصِصة والِصِصعِصِصلِصِصم، 
رثاء  ف  ختميس  هنا  ونذكر 
اإلمام السني)عليه السالم(

ًا ِة ُحسهّ ُأبِرزَن من حرِم النبوهّ
رًا فرأت محاها ف الصعيِد معفهّ
فدعته يا كهفي إذا خطب عرا

أنعم جوابًا يا حسني أما ترى       
شمر اخلنا بالسوط كسهّ أضلعي

أترى األعادي باهلوان تسومنا           
وا نرياَنم بخياِمنا قد أججهّ

َمن يل فديتك ليت عاجلني الفنا
فأجابا من فوق شاهقة القنا        

ُقيض القضا يا زينب فاس�جعي
مِصِصن شهر  الِصِصثِصِصامِصِصن  ف  ُتِصِصِصوفهّ 
بالنجف  1381ه  رمضان 
جثامنه  عل  وصلهّ  األرشف، 
حمسن  السيهّد  الديني  املرجع 
وُدفن  الكيم،  الطباطبائي 
لإلمام  اليدري  الصحن  ف 
عيل)عليه السالم( ف الجرة 
الداخل  يسار  عل  الرابعة 
الباب  جهة  من  الصحن  إل 

الكبري الرشقي.

كاظم  السيد  يِصِصد  عِصِصل  تلمذ  جمتهد،  اجلِصِصوابِصِصر،  عشرية  مِصِصن 
الشيخ   ، األصفهان  املوسوي  السن  أبو  السيهّد  الطباطبائي، 
د حسني النائيني، وغريهم ، كان من الثوار ، واسس جامع  حممهّ

النارصي ف النارصية توف سنة 1386 ودفن ف النجف 

من هو؟؟؟

العثور على صفحات من إحدى “أقدم” نسخ

 المصحف في جامعة برمنغهام
السيد محمد باقر الشخص
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أقِصِصر مذهِصِصب الوهابيِصِصة عِصِصل 
املسِصِصاجد  هِصِصدم  وجِصِصوب 
املرشفة  املراقِصِصد  املبنية حِصِصول 
واحتجِصِصوا لذلِصِصك إل بعِصِصض 
األحاديث التي نسبوها للنبي 
األكرم )صِصِصل الل عليه وآله( 
ول يرويا إال النزر القليل أو 

من املشكك بم.
بِصِصل  ِص  اإلماميِصِصة  قِصِصال  بينِصِصام 
وسائر املسِصِصلمني ِص عل جواز 
البنِصِصاء وحرمة اهلِصِصدم، لكونا 
الواجِصِصب  الل  مسِصِصاجد  مِصِصن 
تعظيمها، نظري مسِصِصجد النبي 
صِصِصل الل عليِصِصه وآله وسِصِصلم 
وبيِصِصت  األمِصِصوي  واملسِصِصجد 
املقِصِصدس الذي دفِصِصن فيه كثري 
من األنبياء من ولد إسِصِصحق، 
وفتِصِصوى العلامء بِصِصأن من اختذ 
فسِصِصحة من املِصِصكان مسِصِصجدًا 

ولو كان ف ناحية القرب ِص نظري 
مسِصِصجد النبي صِصِصل الل عليه 
وآله وسلم وقربه جاز ذلك« 
كام عرفته من كالم البيضاوي 

وجالل الدين السيوطي.
واجلواب عن الرواية:

ف  بِصِصام  معارضِصِصة  أنِصِصا  أوال: 
مِصِصن قوله  البخِصِصاري وغِصِصريه 
صِصِصل الل عليِصِصه وآله وسِصِصلم 
»جعلت يل األرض مسِصِصجدًا 
وطهِصِصورًا أينام أدرك رجل من 
أمتي الصالة صالها«، وبأنه 
ملا مات السِصِصن بن عيل عليه 
السِصِصالم رضبِصِصت امرأتِصِصه قبة 
عِصِصل قربه إل سِصِصنة فإنِصِصه يدل 
عِصِصل جواز الصِصِصالة ف ناحية 

القرب باملالزمة الواضحة.
وثانيِصِصًا: أن كِصِصون النصِصِصارى 
واليهِصِصود رشار اخللِصِصق ليِصِصس 

مِصِصن جهة بنِصِصاء املسِصِصجد عل 
القرب، وإال ملِصِصا مدح الل تعال 
املؤمنِصِصني بقوله: )وقال الذين 
غلبِصِصوا عِصِصل أمرهِصِصم لنتخذن 
ألن  بِصِصل  مسِصِصجدًا(  عليهِصِصم 
زادوا عل  والنصارى  اليهود 
كفرهِصِصم كفِصِصرًا آخِصِصر، حيِصِصث 
تعظيمهِصِصم  ألجِصِصل  أرشكِصِصوا 
منهِصِصم  الصالِصِصني  صِصِصور 
بجعلهِصِصا ف معابدهِصِصم نظِصِصري 
األصنِصِصام املعلقِصِصة ف اجلاهلية 

عل الكعبة.
وأين هِصِصذا ممن جعل فسِصِصحة 
من األرض مسِصِصجدًا ال يريد 
بِصِصه غِصِصري التوجِصِصه إل الل وال 

تعظيم أحد غري الل؟
ناطِصِصق  العزيِصِصز  والكتِصِصاب 
تفسِصِصري  ففِصِصي  بجِصِصوازه، 
الذيِصِصن  »وقِصِصال  اجلاللِصِصني: 

غلبِصِصوا عِصِصل أمرهِصِصم« وهِصِصم 
املؤمنِصِصون و»لنتخذن عليهم« 
أي حوهلم »مسِصِصجدًا« يصل 
فيِصِصه، وفعِصِصل ذلك عِصِصن باب 

الكهف.
وف تفسري الرازي: »لنتخذن 
الل  نعبِصِصد  مسِصِصجدًا«  عليهِصِصم 
فيه ونسِصِصتبقى آثِصِصار أصحاب 
الكهف يسبب ذلك ِص انتهى.

وإذا جِصِصاز اختاذ املسِصِصجد عل 
بِصِصاب الكهِصِصف بنِصِصص القرآن 
اسِصِصتبقاء لألثِصِصر مِصِصن دون أن 
يكون رشكا، فها نحن نعمل 
بام جِصِصوزه القرآن إل أن يثبت 
بنِصِصص ِص يعتمد عليه ِص النسِصِصخ 
أو التخصيِصِصص املخِصِصرج عن 

حكمه.

في هدِم المساجد 
المشيدة حول المراقد المشرفة

من كتاب البراهين الجلّية في رفع تشكيكات الوهابّية لـ )محمد حسن القزويني الحائري(
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29 كاتبًا أّلفوا كتبًا خاصة عن واقعة الجمل
يستطيع الباحثون اليوم أن 
يطلعِصِصوا عل أهِصِصم الوقائع 
التارخييِصِصة التِصِصي حدثت ف 
اإلسِصِصالم أال وهِصِصي واقعة 
اجلمِصِصل التي حِصِصارب فيها 
اإلمام عيل )عليه السالم( 
اخلِصِصوارج، ومِصِصن هؤالء.. 
)جابِصِصر بن يزيِصِصد اجلعفي، 
لِصِصوط  تغلِصِصب،  بِصِصن  ُأبِصِصان 
بِصِصن ييِصِصى بِصِصن سِصِصعيد بن 
خمنف بن سِصِصليم األزدي، 
مصبهّح بن اهللقام العجيل، 

حممد بِصِصن عيل بِصِصن النعامن 
األحول، سِصِصيف بن عمر، 
هشام بن حممد بن السائب 
الكلبي، إسِصِصحاق بن برش 
بِصِصن حممِصِصد بن عبِصِصد الل بن 
بن  الواقدي.. حممد  سال، 
عمر بِصِصن واقِصِصد، معمر بن 
املثنى، نرص بن مزاحم بن 
املدائني..  املنقري،  سِصِصيار 
عِصِصيل بن حممد بِصِصن عبد الل 
بِصِصن أيب سِصِصيف، حممِصِصد بن 
خالِصِصد بن عبِصِصد الرمحن بن 

حممِصِصد بِصِصن عِصِصيل الربقِصِصي، 
حممد بِصِصن عائذ بن سِصِصعيد 
بِصِصن  إسِصِصامعيل   ، القِصِصريشهّ
عيسى العطار، أبو بكر بن 
أيب شيبة، خليفة بن خياط 
بن خليفة بن خياط، عمر 
بن شِصِصبة بن عبيدة بن زيد 
بن رائطِصِصة النمريي، املنذر 
بن حممِصِصد القابويس، أمحد 
بن حممد بن خالد الربقي، 
إبراهيم بن حممد بن سعيد 
بن هِصِصالل الثقفي، عبد الل 

بِصِصن أمحد بِصِصن حنبل، حممد 
بن زكريا بن دينار الِغاليب، 
أمحد بن عبيِصِصد الل بن عامر 
، عبِصِصد العزيِصِصز بن  الثقفِصِصيهّ
ييى اجللِصِصودي، حممد بن 
ييى بِصِصن عبد الل الصويل، 
حممد  الصدوق..  الشِصِصيخ 
بن عيل بن السني القمي، 
الشِصِصيخ املفيِصِصد.. حممد بن 
النعامن الارثي،  بن  حممد 
السِصِصني بن حممد بن أمحد 

اللوان(.

هِصِصذا الكتِصِصاب عبارة عن رسِصِصالة 
اراد بِصِصا تومِصِصاس كارليِصِصل )مِصِصن 
أبرز شِصِصخصيات القرن التاسِصِصع 
عِصِصرش وأعظم فالسِصِصفة االنجليز 
قاطبِصِصة( أن يق با حقِصِصًا ويبطل 
باطِصِصال فلقِصِصد هاله مِصِصا تعرضت 
لِصِصه شِصِصخصية الرسِصِصول صل الل 
عليه وآله وسِصِصلم من جتن وظلم 
ادرك  حتِصِصى  وتقِصِصى  فبحِصِصث 
جوانب العظمة ومواطن التقدير 
واإلبار ف ذلك الذي »أدبه ربه 
فأحسِصِصن تأديبِصِصه« فعِصِصرض هلا ف 
جديرتان  وحياديِصِصة  موضوعيِصِصة 
بالتقديِصِصر وقِصِصد انبهِصِصر كاراليِصِصل 

بشخصية النبي ويذكرها رصية 
لبني قومه القيقة الكربى, وهي 
انِصِصه رجل صِصِصادق, ونبي مرسِصِصل 
حممِصِصد  مِصِصا  كال  ايضِصِصا:  ويقِصِصول 
بالِصِصكاذب, وال امللفِصِصق وانِصِصام هو 
قطعِصِصة مِصِصن الياة قد تفطِصِصر عنها 
قلِصِصب الطبيعِصِصة, فإذا هي شِصِصهاب 
قد أضاء العال أمجع, ذلك أمر الل 
وذلك فضل الل يؤتيه من يشِصِصاء 

والل ذو الفضل العظيم .
وأمهية مِصِصا كتبه تومِصِصاس كارليل 
منذ هِصِصذا الوقت البعيِصِصد، تكمن 
الواضحة  ف جترده وموضوعيته 
ف مؤلفِصِصه، وغريته عِصِصل القيقة 

لألحِصِصكام  ورفضِصِصًا  التارخييِصِصة، 
السِصِصابقة واملتحيزة، وىف دراسته 
لسِصِصرية الرسِصِصول “صل الل عليه 
وآلِصِصه وسِصِصلم” وللفِصِص�ة املرافقة 
لنِصِصزول الوحِصِصى، وبِصِصدء الدعوة 
اإلسِصِصالمية ورده عِصِصل هتجِصِصامت 
الغربيِصِصني عل اإلسِصِصالم  بعِصِصض 
ونبيه، وهم الذيِصِصن طاملا ألصقوا 
التهم الباطلة برسِصِصول الل “صل 
الل عليه وآله وسِصِصلم”، وبالدين 

النيف.
الغِصِصرب  فيلسِصِصوف  ويؤمِصِصن 
كاراليِصِصل بأمهية الديِصِصن ف حياة 
البرش، ودوره الكبري ف تشِصِصكيل 

تارخيهِصِصم؛ فام التاريِصِصخ إال تاريخ 
حيِصِصاة  صاغِصِصت  التِصِصي  األفِصِصكار 
النِصِصاس، وإن تاريِصِصخ البِصِصرش هو 
تاريِصِصخ عظِصِصامء الرجِصِصال الذيِصِصن 
صاغِصِصوه، وتاريخ األفِصِصكار التي 

بثوها ف الناس.

محّمد.. المثل األعلى
تأليف : توماس كارليل- ترجمة : محمد السباعي 

j
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أبو حممد عبد املحسِصِصن بن حممد بن أمحد بن غالب بن غلبون الصوري من حسِصِصنات القرن الرابع ونوابغ رجاالته، وقد مد 
له البقاء إل أوليات القرن اخلامس، مجع شعره بني جزالة اللفظ وفخامة املعنى، كام إنه ال تعدوه رقة الغزل وشدة اجلدل، 
فهو عند الجاج يديل بحجته القويمة، وعند الوصف ال يأيت إال بصورة كريمة، وديوان شِصِصعره املحتوي عل مخسِصِصة آالف 
بيت تقريبا الافل بالرقائق والقائق يتكفل الربهنة عل هذه الدعاوى، وهو نص ف تشِصِصيعه كام عده ابن شِصِصهر آشوب من 
شعراء أهل البيت )عليهم السالم( املجاهرين، وما سنعرضه من شعره يمثل روحه املذهبية، واع�افه بالق الثابت ألهل 

البيت )عليهم السالم(.

ح16
اعتراف  أّنه  ما  بقدِر  وغلوًا  تعّصبًا  ليَس  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  الــوالء 
بأحقيتهم بالوالء والخالفة بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وأنهم األشرف 
واألحق بإمرة المسلميَن.. وسلسلة حديثنا عن شعراء عيد الغدير تأتي ضمَن 

الوالء الحقيقي الذي ال تشوبه شائبة.

والئ�����������������ك خ����������ري م����������ا حت����������ت ال�����������س�����م�����رِي
وه����������ا اأن������������ا ب��������ت اأح�����������س�����������س م�����ن�����ه ن����������ارِا
اأب�������������������ا ح���������������س�������ن ت��������ب��������ن غ���������������در ق��������وم
)ال�������غ�������دي�������ر( ع������ه������د  م���������ن  اهلل  ل�����ع�����ه�����د 
اأ������������س�����������ار اإل����������ي����������ه ف�������ي�������ه ب�������ك�������ل م����ع����ن����ى
ف�������ك�������م م����������ن ح�������ا��������س�������ر ف������ي������ه������م ب����ق����ل����ب
ط���������وى ي���������وم )ال�������غ�������دي�������ر( ل�����ه�����م ح������ق������ودًا

ال���������������س�������دوِر يف  مت������ك������ن  م���������ا  واأن��������ف�����������������س 
اأم��������������������ت ب��������ح��������ره��������ا ن����������������ار ال�����������س�����ع�����ري
)ال�������غ�������دي�������ر( ع������ه������د  م���������ن  اهلل  ل�����ع�����ه�����د 
ف���������������دل امل����������وؤم����������ن����������ن ع��������ل��������ى االأم���������������ري
ب����������ن����������وه ع��������ل��������ى خم��������ال��������ف��������ة امل�������������س������ري
احل�������������س������ور ذاك  ع�������ل�������ى  ي������خ������ال������ف������ه 
اأن����������������ال ب�����ن�����������س�����ره�����ا ي�����������وم )ال�������غ�������دي�������ر(

* غديرية الصوري

* الشاعر األلمعي أبو محمد الصوري

السلم
 في الخطاب الحسيني
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السلم
 في الخطاب الحسيني

املِصِصاسِصِصاة الِصِصتِصِصي تِصِصعِصِصرض هلا 
وعياله  السالم  عليه  السني 
يفهم  ال  مِصِصِصن  يِصِصعِصِصتِصِصقِصِصد  قِصِصِصد 
ناجم  بانه  السيني  اخلطاب 
عن طلب السني للحروب 
املاساة  هذه  النتيجة  وكانت 
السني  حمبو  يييها  الِصِصتِصِصي 

سنويا ف عاشوراء .
تغيب  قِصِصد  الِصِصتِصِصي  والقيقة 
السني  ان  الِصِصبِصِصعِصِصض  عِصِصن 
سلم  رجل  هو  السالم  عليه 
حرب  رجل  يكون  ان  قبل 
منه  طلبوا  اصحابه  ان  حتى 
االلِصِصتِصِصفِصِصاف عِصِصل اصِصِصحِصِصاب 
الر ف الطريق قبل انضاممه 
لركب السني عليه السالم ، 
فقال هلم ان اكره ان ابدأهم 
اليوم  ف  وحِصِصتِصِصى   ، القتال 
كالمه  نفس  قِصِصال  الِصِصعِصِصارش 

االول  حِصِصديِصِصثِصِصني  لِصِصه  وكِصِصِصان 
إذ   ! الناس  أيا   ( نصه  هذا 
أنرصف  فدعون  كرهتمون 
عنكم إل مأمني من األرض 
نعم  له  قالوا  لو  ! ( الحظوا 
عليه  السني  فان  نريدك  ال 
عن  نظر  سيرصف  السالم 

سبب خروجه .
عمر  مِصِصع  لقائه  ف  والِصِصثِصِصان 
قال  الِصِصعِصِصارش  يِصِصوم  سعد  بِصِصن 
لعمر  السالم  عليه  السني 
والل   ، تعجلوا  ال   : وجنده 
! ما أتيتكم حتى أتتني كتب 
أماثلكم بأن السنة قد أميتت 
، والنفاق قد نجم ، والدود 
الل  لعل  فأقدم  ؛  عطلت  قد 
فأتيت   ،. األمة  بك  يصلح 
فإذ كرهتم ذلك ، فأنا راجع 

 .

الحِصِصظِصِصوا مِصِصرة اخِصِصِصرى قول 
فانا  ِص   السالم  عليه  السني 
اختلف  انِصِصِصه  اي  ِص   راجِصِصِصع 
اخلِصِصِصطِصِصِصاب مِصِصِصع اخِصِصتِصِصالف 

الظروف .
عياله  مجِصِصع  الِصِصتِصِصاسِصِصع  وليلة 
باملصري  واطلعهم  واصحابه 
املحتوم وقال )فلام كان الليل 
الليل قد غشيكم  : هذا  قال 
ليأخذ  ثِصِصم   . مجِصِصال  فِصِصاختِصِصذوه 
رجل  بيد  منكم  رجِصِصل  كل 
تفرقوا  ثم   ، بيتي  اهِصِصل  من 
حتى  ومدائنكم  سوادكم  ف 
انام  القوم  فِصِصان   ، الل  يفرج 

يطلبون ( .
مِصِصن كِصِصل هِصِصِصذه اخلِصِصطِصِصابِصِصات 
عليه  الِصِصسِصِصني  ان  يِصِصتِصِصضِصِصح 
الِصِصِصسِصِصِصالم جِصِصِصاء لِصِصالصِصِصالح 
ول  الدود  واقامة  السلمي 

والقصاص  للحرب  يِصِصات 
بدليل خطاباته االخرية ، اال 
التنكيل  عل  ارص  القوم  ان 
ما  وهِصِصذا  اذاللِصِصه  وحماولة  به 
العادية  النفس  ترتضيه  ال 
عليه  السني  باالمام  فكيف 
االمِصِصام  ان  الِصِصسِصِصالم وطِصِصاملِصِصا 
فان  للمسلمني  القدوة  هو 
ترصفه يعد دليل وحجة عل 
العدو  صافح  فاذا  املسلمني 
فان  يِصِصريِصِصدون  مِصِصا  ومنحهم 
عل  وخيمة  ستكون  النتائج 
، ومن هنا  الدين االسالمي 
دائام اسم السني عليه  نجد 
السالم يق�ن بكل من يامل 
وبقيت    . والسالم  الرية 
منا  هيهات  خالدة  عبارته 

الذلة
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م�������واظ�������ُب ف������ي������ه  ان�����������ت  ل�������رب�������عٍ   ���������س��������اٌم 

��������س�������ك�������تَّ وك������������������ان ��������س�������ك�������وت�������ك ث��������������ورٌة

وم�����ا������س�����ي�����ت م������اأ�������س������اة ال���������س����ن����ن وك����ي����ده����ا

ال���������ورى يف  امل�����رج�����ع�����ي�����ة  م���������س����ع����ى  ف�������ب�������ورك 

حت������ّم������ل������ت اع���������ب���������اء ال����������ع����������راق مب�����ه�����ج�����ةٍ 

ام���������������������اٌم ت�������زي�������ن�������ك امل��������ه��������اب��������ة روع�����������ة 

ت������ف������ّج������ر ج������ان������ب������ي������ك ع������ل������م������ًا وح����ك����م����ة

ح��������������رّيت األ����������ب����������اب ال�������ع�������ق�������ول واأي������ق������ن������ت

وف���������ّن���������دت اق����������������وال اخل�������������س������وم وزي�����ف�����ه�����ا

وراح������������������ت ت������ل������ب������ّي������ك االل������������������وف ب�����ه�����ّم�����ٍة

وره�����ب�����ة ���������س��������وٌق  ال�����ع�����ي�����ن�����ن  ويف  اأواآك 

ب������ك ال����ن����ف���������س ول�����ه�����ى وال�����������س�����ع�����ور م���������س����ارٌح

وه��������ام��������ت ب������اع������ت������اب امل���������راج���������ع اأن�����ف�����������سٌ

و�������س������ق������ي������ًا حل�����������يٍّ ف������ي������ه ف���������س����ل����ك رات�����������ُب

وق�������ل�������ب وم����������ا ت�������ق�������ول ���������س��������دٌق و������س�����ائ�����ُب

ال������ن������وائ������ب ي��������ه��������زه  مل  ط���������������وٌد  ك���������اأن���������ك 

م�������������������اذًا ت���������وؤّم���������ه���������ا ��������س�������ق�������يٌّ وراه����������������ُب

ت������خ������رُّ ل�����ه�����ا ال������دن������ي������ا وت�������ل�������وى ال����ك����ت����ائ����ب

ون����������������وٌر ت����غ���������س����ى ج�����ان�����ب�����ي�����ك ال������ك������واك������ُب

ول������ق������م������ان م�������ن ح������ج������اك ح�����ك�����م�����ًا ي����ط����ال����ُب

امل���������واه���������ُب ت��������ل��������ده  مل  ����������س���������واك  ب������������������اأّن 

ت���������س����اح����ُب ل�����ل�����م�����ع�����ايل  ج�������ه�������ادٍ   ب�����ف�����ت�����وى 

ال����ق����وا�����س����ُب ال����ي����ه����ا  ت�������س���ع���ى  ال  امل�����ج�����د  ������س�����وى 

وم������������������راآك ل���������اع���������داء �������س������ج������ٌو وع�������اط�������ُب

م������ع������ات������ُب ه����������������واك  يف  ل�����ل�����م�����ح�����ب  وم�������������ا 

ت�����ل�����ّظ�����ى ب�����ه�����ا اجل�������������راح وه�������اج�������ت وغ������ائ������ُب

دام ظلك
نجالء الموسوي
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العروج،  مراحل  كل  طاويا  اهلل،  طريق  يف  الذهاب  على  عزم 
ملبيا للنداء املقد�س، ما�سيا اىل املوعد امللكوتي، راكبا مركب 
روحه  تفي�س  االأح��رار،  اأبي  قبلة  باب  من  املنطلق  الوالهن.. 
�سوقا وهو يكتب ر�سالته االخرية اىل رب عمله: ) اال�ستاذ منذر 
.. اين العامل )علي عبد اهلل( اعمل يف �سارع ال�سغط  حملة 
للقتال  ذاهب  واأنا  لزوجتي  واأعطيته  راتبي  ا�ستلمت   )345(
تف�سلني  ان  حقك  فمن   .. �سهرا  و�سابقى  ال�سعبي  احل�سد  مع 
واأوالده  علي  املوؤمنن  باأمري  عليك  اق�سم  ولكن  العمل،  عن 
والتكفريين  الباغن  قتال  من  رجعت  اذا  للعمل  ترجعني  ان 
واالإرهابين، اما اذا كتبني اهلل من ال�سهداء  اجعل ابني عامل 

بديل عني واهلل املعن(.
دقات قلبه ارتفعت وهو يف ح�سرة االمام ينتظر ان يعلن ا�سمه 
اعلنته  ال��ذي  املقد�س  ال�سعبي  احل�سد  مبجاهدي  لالتحاق 
واملقد�سات،  والعر�س  االر�س  عن  للدفاع  العظيمة  املرجعية 
تاركا وراءه ابنه ال�سغري وزوجته واأمه العجوز، وما ان تذكر 
ب�سدة وهو  ونفثه  نف�سا عميقا  واأخذ  كيانه  اأمه حتى هاج كل 
تطارده  وه��ي  البعث  زم��ر  مقارعة  يف   املوؤملة  ذكرياته  يعيد 
لالتحاق باجلي�س ال�سعبي، وكيف كانت والدته تخاف عليه من 
غدرهم حماولة ان تخفيه على االنظار، ولكن املجرمن كانوا 
يقتحمون الدور با واعز اخاقي ويخرجون من يرتب�سون به 

لغر�س امل�ساركة االجبارية يف القتال.
اهلل(  عبد  علي  ع��ن)  بحثا  ال���دار  البعثيون  اقتحم  وم��رة 
واأخرجوه بقوة وا�سعدوه يف ال�سيارة واأمه امل�سكينة اخلائفة 
بدال  خذوين  ت�سيح:  وهي  �سعرها  ونرثت  )جرغدها(  خلعت 
عنه انه �سغري وال قدرة له على حمل ال�ساح والقتال ... نعم 

هي ذكريات واأوجاع.
ا�سم  يذكر  اأمل  جانبه:  اىل  ال��ذي  ال�سخ�س  و�ساأل  ا�ستفاق، 

)علي عبد اهلل(، االعداد تتكاثر واخلروج اىل جهة املقبولن 
على  تدل  راأ�سه  من  بحركة  اكتفى  رفيقه،  يتكلم  مل  قليلة.. 
قبوله  يعلن  االم��ام  حائر  يف  ا�سمه  �سدى  وج��اء  )ال(  كلمة 
رفاق  بجانب  لي�سطف  اخلارج  اىل  وهرع  باجلهاد،  بامل�ساركة 

العقيدة والفكر.
وزفت االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة اول كوكبة من 
جنودها الوالهن، ودعتهم املدينة والزائرين وم�سايخ اجلهاد 
من  يخطو  جماهد  فكل  الكرمي،  بالقران  روؤو�سهم  يباركون 
الدفاع  مب�سرية  لي�سعد  القران  حتت  من  مير  االمام  را�س  باب 
العراق  على  التكفريي  االره��اب  ليوقف  املقد�س  )الكفائي( 

ومقد�ساته.

مركب الوالهين 
حيدر عاشور العبيدي
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عبقات اأُلنس
ابراهيم كريم عبيد

حِو اآيُة ال�سّ
يف ظل ا�سباح الليايل

اج�ساد تبحث عن قطرة
غادرت �سفاه الثكاىل

بقيت ثاثًا 
تتم عليك املائك

�ساة العبري
راأ�ُسك املرفوع

اأعجُب من اآية الكهف
حن يتلو الكتاب

ُيحّدُق تارًة

�سوَب احلرمي
وُير�سُل االخرى
ًة لل�ُسبحان غ�سَ

َب ال�سمرُي حينما جدَّ
ُجدَت مبهجات الفوؤاد
يحملهم نع�ُس الّزفاِف

اىل واحة
يعيدون فيها انفا�سهم

التي �ُسرَقت
من �سماوات الرحيق املختوم

وانت بن ذاك وذاك

رَت مرمى لل�سيوف �سِ
دعوَك لاإقبال

حيث البدور اينعت
وال�����زرع ق��د اخ����رج ���س��ط��اأُه 

وا�ستغلظ
وكل الذي كان �سوى

معزوفة النق�س
دَق الذي قال: واقتفي �سِ

قلوبهم معك و�سيوفهم تن�سّل
من اغمادها عليك 

اأ�سَرعت يف امل�سري

نحو كرٍب وبا ُتقيم 
نلتقي باأزمة اخللود

فيا ُدنا 
مالك !

ال�سمت الهوى اأ�سرية
تعرثَت بحبها 

�سبغُة اللهب
عجٌب
عجٌب
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يراُع اهلل

» صوفي أنا«

مكي كاظم عطا الجزائري

احمد كاظم الحسيني

اأتى العدو راكبًا راأ�سه
رافعا راياته ال�سود

نا�سيًا من هو العراق؟
فالعقبة ُ كئود

فذهبنا له كلنا رفعة
حتملنا عزمية الرعود

ُحملنا للثاأر
ب الرافدان بعدما تخ�سّ

بدم االأ�سود
نهٌر فا�َس دمًا
واالآخر دمعًا

طغى على ال�سيطان
يبحث عن هوية الوجود

فخّط اهلل برياعِه
ملّا راأى اركان دينه اهتزت

واالوبا�س تخّطت احلدود
انتف�ست ح�سوٌد

تليها ح�سود
لبت الندا "حّي على اجلهاِد"

ماجت بها االر�س
اأبت العقود

لب�ست االكفان
مرحبًا باملوت

ال تخ�سى اللحود
احدى احُل�سنين

اّما ال�سهادة
واّما ان نك�سر القيود

وان عادوا..
على ا�سائهم نعود
على ا�سائهم نعود

�سويف انا..
يف احلب ال امزح،

يل وطن..
يغفو بن املحاجر وميرح، 

ان �سئت هو امل�سيح الف مرة ي�سلب
او فرات ماوؤه دم ي�سفح.

***
�سويف انا..

يف احلب واحلقد لن اأ�ساوم،
حبي حمامة بي�ساء..

الف دجلة للخري من حلنها يكتب.
وحقدي �سم زعاف..

من �سمه الف باب للموت يفتح.
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مشكلُة اختياِر التخّصِص الدراسّي
زيد علي كرمي الكفلي

إميان كاظم 
غالب���ًا ما يكون ل���دى األطفال 
ط���رق خاصة في نقل اخلبر في 
املواق���ف املدرس���ية او املواقف 
اليومية االعتيادية وتتفاوت هذه 
الطرق ماب���ن احلقيقة املمزوجة 
بخي���ال الطفل وماب���ن املبالغة 
لدرج���ة التهوي���ل البعي���د عن 
الصح���ة وقد يك���ون هذا االمر 
قد صادف العديد من االمهات 
.وف���ي اغلب االحي���ان اليتم 
التعامل مع هذه احلالة بالصورة 
الصحيح���ة فأي تكذيب للطفل 
او  المباالة من االم لس���ماعها 
حكايات وأخبار طفلها قد يولد 
لديه رد فعل يتمثل ببعد الطفل 
ع���ن التواص���ل م���ع والديه او 

ش���عوره باحلرج من الكالم او 
اللجوء إلى اقرانه الذين ميلكون 
نفس اخليال الواسع وهذا مؤشر 

غير صحي في اجملتمع.
فم���ن املف���روض ان تكون كل 
أم صديق���ة لطفله���ا قب���ل أن 
تك���ون رقيبة عليه وهناك بعض 
األس���اليب اخلاصة للتعامل مع 
ه���ذه احلال���ة ومنه���ا ان تقوم 
االم بالطل���ب من الطفل تكرار 
مايخبرها عن���ه عدة مرات الن 
ذلك يشعره بصورة غير مباشرة 
ان���ه يبالغ او يضخ���م ما يقوله 
فيك���رر االمر كل م���رة بصورة 
موضوعي���ة وواقعية اكثر او ان 
تنصت االم له وبعد ذلك تقوم 

بتنبيه الطفل انه اكثر من االثارة 
في نقل اخلب���ر دون ان تزعجه 
بإس���لوبها  فبه���ذة األس���اليب 
البس���يطة تكون االم قد عودت 
طفلها عل���ى اخبارها مبا يحب 

وان يك���ون ص���ادق فيما يقول 
وتك���ون بذل���ك ه���ي االقرب 
الي���ه وحافظة لس���ره وتكون له 

الصديقة واالم ..

حثت الش���ريعة اإلسالمية على 
طلب العلم م���ن خالل األوامر 
واإلرش���ادات النبوي���ة الكرمي���ة 
منها: )من س���لك سبياًل يطلب 
به علما سلك الله به سبياًل إلى 
اجلن���ة( ومن تلك وم���ن أمثالها 
من البيانات واملمارسات نكشف 
أهمية العلم وطلبه في اإلس���الم 
ويتضح لنا االهتمام بعلوم احلياة 
كالط���ب والهندس���ة والكيمي���اء 
ومختلف املهن والصناعات وإن 
الشريعة اإلسالمية اعتبرت تلك 
العلوم والصناع���ات واملهن من 
الواجبات الكفائية يجب توفيرها 

بقدر الكفاية.

وإن اختيار التخصص الدراس���ي 
ه���و من أب���رز املش���كالت التي 
تواج���ه الط���الب عل���ى وج���ه 
اخلصوص ولعل أهم األس���باب 
ع���ن  املعلوم���ات  نق���ص  ه���و 
التخصصات الدراسية ومتطلباتها 
وخصائ���ص كل منه���ا أدى إلى 
وق���وع الطلبة في مش���كالت ال 
يس���تطيعون تالفيها، فقد يختار 
ال  معين���ًا  تخصص���ًا  الطال���ب 
على أس���اس املكانة االجتماعية 
لبعض امله���ن أو التخصصات، 
وف���ي أحيان أخرى يتم االختيار 
على أس���اس الرغب���ة أي تدخل 
األهل م���ن خالل الضغط الذي 

ميارس���ونه على األبن���اء الختيار 
التخص���ص ال���ذي يرون���ه م���ن 
وجه���ة نظرهم مناس���بًا دون أن 
يأخذ بع���ن االعتب���ار متطلبات 
االختص���اص أو مدى انس���جام 
قابلي���ات الطالب م���ع تلك التي 
يحتاج إليها التخّصص الدراسي 

للنجاح فيه.
إن كل ه���ذه املش���اكل وأمثالها 
بحاجة إلى دراسة علمية ووضع 
احلل���ول لها من قب���ل الدولة أو 
األس���رة أو املدرسة... واتخاذ 
اإلجراءات املناس���بة حلل مشاكل 
الطلب���ة، إذا أخذناها من الناحية 
األسرية إن لألس���رة دورًا كبيرًا 

في توفير األجواء املناسبة لتعليم 
األبن���اء وتش���جيعهم على طلب 
العلم والتخص���ص حتى مرحلة 
التأهي���ل الكافي، وأما املدرس���ة 
يج���ب أن تعمل عل���ى قابليات 
الطلبة اخملتلفة فضال عن رغباتهم 
وميولهم لغ���رض توجيههم إلى 
إختيار الفروع الدراس���ية اخملتلفة 
التي تتناس���ب وتل���ك القابليات 
وامليول وباإلمكان عدم االكتفاء 
فق���ط مبعدالت الطلبة كأس���اس 
توجيهه���م ب���ل تطبي���ق بع���ض 
االختب���ارات واملقاييس النفس���ية 
التي تس���اعد في التنبؤ بإمكانية 
جناح الطالب في التخصص فيه.

) املبالغة يف نقل اخلرب لدى األطفال(
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اناطبيبك 

االنزالق الغضروفي واالم الظهر والفقرات ... 
يصيب بنسبة كبيرة اصحاب المهن المتعبة كالحمالة والنجارة 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

يع���د ه���ذا املرض م���ن االمراض 
الش���ائعة جدا بالعال���م وباألخص 
احصائي���ة  وهن���اك  الظه���ر,  االم 
طبي���ة تقول ان نس���بة 80 % من 
س���كان الكرة االرضي���ة يصابون 
به ف���ي فترة من فت���رات حياتهم, 
ويصيب الشباب حتى سن الكهولة 
وتختلف حسب طبيعة العمل فهو 
بنس���بة كبي���رة اصحاب  يصي���ب 
املهن املتعب���ة كاحلمال���ة والنجارة 
واحلدادي���ن والناس الذين يعملون 
بأيديهم ويحملون االثقال وغيرها 
, وكذلك يصي���ب الرياضين الذين 
يحمل���ون االثق���ال بطريقة خاطئة 
وغي���ر مدروس���ة وايض���ا الش���دة 
اخلارجي���ة على الظهر كالس���قوط 
من اعلى االرض , وكذلك بعض 
حوادث الطرق... وملعرفة املزيد 
عن هذا امل���رض مجلة »االحرار« 
التقت الدكت���ور محمد القرعاوي 
اختصاص جراحة العمود الفقري 
واالعصاب واجلمل���ة العصبية في 
مدينة االمام احلسن »عليه السالم« 
الطبية والذي بن لنا ما يأتي :�      
تركي���ب العمود الفق���ري )ما هو 

العمود الفقري؟(:� 
العم���ود الفقري يتكون من خمس 
فقرات عنقية صدرية قطنية وعجزية 

وعصعصيه وهي عبارة عن عظام 
والغض���روف  بالدس���ك  ترتب���ط 
وكذل���ك توجد اربط���ة رابطة بن 
العض���الت  وكذل���ك  الفق���رات 
املربوط���ة بالعظ���ام والت���ي تعطي 
تقوي���ة لعض���الت الظهر , وتوجد 
فتحات خل���روج جذور االعصاب 
واحلبل الش���وكي التي يدخل منها 
النخاع الشوكي ويوزع االعصاب 
على اطراف اجلس���م من الفقرات 
العنقية الى العصعصية بن النخاع 

الشوكي وجذور االعصاب.
اسباب االصابة باملرض :� 

احلم���ل اخلاض���ع لألش���ياء, عدم 
وج���ود احم���اء او متري���ن يومي 
للظهر)لغ���رض تدري���ب العضل���ة 
ومتطيه اجلسم( لتحمل التشنجات 
والثقل االكثر م���ن الالزم, حمل 
االثق���ال بصورة خاطئة, مش���اكل 
العظ���ام مث���ل هشاش���ة العظ���ام 
وكسرها ,التأكل بالعظم او ضعف 
االربط���ة التي ترب���ط الفقرات او 
انزالق الغضروف وكذلك مشاكل 
الدسك نفسه عندما تصبح ضغط 
وجه���د علي���ه ليصبح فت���ق النواة 
الغض���روف  او  للدس���ك  اللبي���ة 
فيضغ���ط على ج���ذور االعصاب 
ليس���بب االم الظهر وعادة تسبب 

االلم على القدمن.
س���بب هشاش���ة العظ���ام : هناك 
الكثي���ر من االس���باب التي تؤدي 
الى هشاش���ة العظام منها التدخن 
وبع���ض  الكالس���يوم  ونق���ص 
الفيتامين���ات , والنس���اء في س���ن 
الي���اس يتعرضن الى االصابة اكثر 
من غيرهن بسبب نقص الكالسيوم 
ال���ذي يح���دث نتيج���ة التغيرات 
الهرمونية وه���ذا االمر يؤدي الى 
ضعف بالعضالت والعظام الساندة 

للعمود الفقري.
اعراض املرض :�

يعاني املريض من الم حاد وشديد 
ف���ي الظه���ر ع���ادة يب���دا بعد ان 
يرفع ثقل, ايض���ا خدر باألطراف 
او القدم���ن هو نتيج���ة االنزالق 
الغضروفي , عدم الس���يطرة على 
االدرار وش���لل الق���دم »س���قوط 
الق���دم«, وهناك اعراض مباش���رة 
تب���دا بعد رفع الثق���ل مثال, وغير 
مباشرة يبدا املريض بتهيجها وتعيق 
املريض م���ن احلركة والنوم وحتى 

في حالة استخدام املهدئات.
طرق التشخيص :�

يتم التشخيص سريريا او باألشعة 
االعتيادي���ة او الس���ينية او فحص 
املتط���ور جدا  املغناطيس���ي  الرنن 

والذي يساعد طبيب االعصاب او 
طبيب العمود الفقري بتش���خيص 
احلالة بنسبة اكثر من 90% , ايضا 
املف���راس احللزون���ي , لكن تبقى 
االش���عة االعتيادي���ة او الرنن هي 

االكثر استعماال.
طريقة العالج :�

يب���دا العالج بالنصيحة املقدمة من 
الطبيب ال���ى املريض بعدم احلركة 
خ���الل الثالث���ة اي���ام االولى من 
االصابة اضافة ال���ى ذلك إعطائه 
املسكنات التي تساعد على ترخية 
العضالت , ويجب عليه الس���بح 
بامل���اء احلار )الرج���ال يفضل لهم 
املس���بح( وعدم التعرض الى البرد 
من خالل وس���ائل التبريد املنتشرة 
وكذل���ك ارت���داء ح���زام الظهر , 
واملش���ي تدريجيا بع���د ثالثة ايام 
, واذا اس���تمر املري���ض عل���ى هذه 
احلال���ة خ���الل االس���ابيع الثالثة 
االولى نحصل على الشفاء بنسبة 
70% , وايض���ا الع���الج الطبيعي 
يس���اعد عل���ى تقلص وانبس���اط 
العضلة ويخفف من االلم بسرعة 
..... فاملش���ي والس���باحة تزود 
ال���دورة الدموي���ة بالظهر, ونس���بة 
االصابة باالنزالق الغضروفي 10 

% حتتاج الى عملية جراحية. 
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التربج ال ثقافة وال تطور

عِصِصاشِصِصوراء  زيِصِصِصارة  لِصِصقِصِصراءة  معًا 
السني  بِصِصاإلمِصِصام  املخصوصة 
)عِصِصلِصِصيِصِصه الِصِصِصسِصِصِصالم( ومِصِصعِصِصرفِصِصة 

مفاهيمها ومعانيها
أعدائكم..  من  والِصِصرباءة   *

والناصبني لكم الرب

)عليهم  البيت  أهل  حمبة  إن 
عابرًا  قواًل  ليست  السالم( 
أن  منا..  شخص  أي  يقوله 
العلامء  يقول  وكِصِصام  حمبتهم 
العظام التولية هلم والتسليم 

وأحقيتهم  وبأوامرهم  بم 
)التربي(  التربئة  وكذلك 
ناصب  ومِصِصن  أعدائهم  من 
ففي  هلم..  العداء  ويناصب 

اليزيديون  هنالك  كل وقت 
ومن  والداعشيون  البعثيون 
البيت  بأهل  الِصِصسِصِصوء  يريد 
وحمبهّيهم..  السالم(  )عليهم 
يِصِصكِصِصون  أن  يِصِصمِصِصكِصِصُن  وال 
حقيقيًا  شيعيًا  الشخص 
يوايل  أن  ومسلاًم حنفيًا دوَن 
والعصمة  النبوة  بيت  أهل 
والِصِصِصرسِصِصِصالِصِصِصة ويِصِصمِصِصيض عل 
حرمه  ما  كل  وينبذ  هديم 

الل تعال.

ذات يوم سألت فتاة متربجة قلت هلا ملاذا تتربجني وتبدين مفاتنك 
م ؟ قالت ان الل يب اجلامل ولو كان ف يدي  وانت تعلمني انه حُمرهّ
النعم  قد منهّ عيلهّ بذه  الل  فإن  بدن وشعري  الكثري من  ألظهرت 
 ً مجاال  واكثر  مميزة  واكِصِصون  للناس  واظهارها  ابدائها  عيلهّ  وجيب 

وجاذبية، فقلت هلا :
م فهو خط امحر  اعلمي يا اختاه انه ال حرية للمكلف عند األمر املحرهّ
ُيعاقب من يتجاوزه وعند املباح تكون حرية االختيار، وهل ترضني 

بأن تكون ممهّن وصفتهم اآلية باجلاهلية ؟ فتعجبت من قويل وقالت كيف ذلك ؟ فأجبتها : لقد نى الل عن التربج، قال تعال : )وال 
تتربجن تربج اجلاهلية األول(.

فهذه اجلاهلية التي نعيشها هي جاهلية قديمة حديثة فالتربج هو نكوص عل األعقاب وليس تطورًا وال ثقافة..
وف اليوم نفسه الذي صادفت فيه تلك الفتاة املتربجة فقد سألت بعض الشباب وقلت هلم َمْن تفضلون هل البنت املتربجة ام البنت 
املرتدية للحجاب االسالمي الصحيح؟ وكان رأي اجلميع هو للبنت املحجبة حجابًا صحيحًا.. فياَمن تتربجني انت حتملني افكارًا 
خاطئة وانك من اجلاهلني اما انت املحجبة فانك قدوة صالة لغريِك وانت قدوتك زينب )عليها السالم( وآل البيت )عليهم السالم( 
فإنم أهل لذلك.. وللمرأة حق ف ابداء زينتها لفئة ُاحلَّت هلا التربج امامهم وعندهم كام تبني اآلية )َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ 
نَّ َأْو  َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبَنائِِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواِنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواِنِنَّ َأْو َبنِي َأَخَواهِتِنَّ َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمُنُ
ِفنَي ِمْن ِزيَنتِِهنَّ  ْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما خُيْ ِذيَن َلْ َيْظَهُروا َعَل َعْوَراِت النَِّساِء َوال َيرْضِ ْفِل الَّ َجاِل َأْو الطِّ ابِِعنَي َغرْيِ ُأْويِل اإِلْرَبِة ِمْن الرِّ التَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن )31(- سورة النور- . ا امْلُْؤِمُنوَن َلَعلَّ َ ِ مَجِيعًا َأيُّ َوُتوُبوا إَِل اللَّ
مات  واقول لِك ايتها املتربجة اس�ي نفسك بارتدائك قبل ان يسُ�ك الكفن رغم انفك.. فكم من شاب اغويتيه ودفعتيه نحو املحرهّ

بسبب اغوائك وتربجك..

إيحاءات عاشورائية

محمد خليل الطائي
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ة والطيبة ف هذا الزمان قد غابت متاما فال صوت ُيسمع او يعلو اال صوت )الرامية(  يتكلم الكثري من املتشائمني ان النفوس اخلريهّ
عونه  ر، واال فان االحداث والوقائع قد اثبتت خطأ ما يدهّ عل حد وصفهم، فلعل القصور املعرف وااليامن هو من قادهم هلذا التصوهّ
ومنها دليل ما ان ُذكر امامهم حتى اكتشف بنفسه كم هو خمطئ وهذا الدليل هو اجلرائم الداعشية فمبجرد وقوع حادث تفجري ارهايب 
فسعان ما يرع اجلميع نحو مكان اجلريمة إلنقاذ اجلرحى ومحاية املمتلكات غري ُمبالني بسالمة انفسهم وخاصة بعد اتباع االرهاب 
تكتيك التفجري املزدوج، فتجد اصحاب عربات الدفع والدراجات الثالثية )الستوتات( ف تسابق من اجل ذلك، والكثري من الناس 
قد انتظم ف طوابري طويلة امام املستشفى متربعني بالدم للجرحى وهو متحد للخطر نفسه.. فاخلري موجود واهل الغرية ال ختلو ارض 

العراق منهم ولل المد..

مقاُم اإلمام المهدي في كربالء في سبعينيات القرن الماضي

صورة وتعليق

أيَن إنسانيتكْم؟
من  تصدر  إنسانية  غِصِصري  حالة 
أحِصِصد األطِصِصبِصِصاء الِصِصذيِصِصن جيِصِصب أن 
يتحل باإلنسانية وطيبة القلب.. 
عل  مرضاه  الطبيب  جيرب  حيُث 
متفق  صيدلية  مْن  الدواء  جلب 
يذهبوا  أن  املِصِصرىض  وخيرب  معها 
ويِصِص�كِصِصوا  الفالنية  للصيدلية 
الِصِصصِصِصيِصِصدلِصِصيِصِصة الِصِصعِصِصالنِصِصيِصِصة.. ومِصِصْن 

فسينكشف  د  يتعمهّ أو  يسهو 
ذلك  الطبيب  ويعرف  بالتأكيد 
يوضع  الِصِصذي  الكيس  نِصِصوع  من 
املفاجأة  ولكن  الِصِصعِصِصالج..  فيه 
تبيع  )الصديقة(  الصيدلية  أن 
من  أضِصِصعِصِصاف  أربِصِصِصع  أو  ثِصِصِصالث 
فأين  ة(..  )العدوهّ الصيدلية  سعر 

إنسانيتكْم؟

الراصد

عامر اليساري كلمات مضيئة

a

AL - A h r a r
w e e k l y51

واحة




