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ِذيَن آَمُنوْا  ِ َوَمآ َأَنْا بَِط��اِرِد الَّ َوَي��ا َقْوِم ال َأْس��َأُلُكْم َعَلْيِه َم��ااًل إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َع��َ� اللهّ
ِن  ِم َمن َينرُصُ َهُلوَن }هود/29{ َوَيا َق��وْ ِ��مْ َوَلِكنَِّي َأَراُكْم َقْوًم��ا َتْ اَلُقو َربِّ ��م مُّ ُ إِنَّ
 ِ وَن }هود/30{ َواَل َأُقوُل َلُكْم ِعن��ِدي َخَزآئُِن اللهّ ��رُ ��مْ َأَفاَل َتَذكَّ ُ ِ إِن َطَردتُّ ِم��َن اللهّ
َدِري َأْعُيُنُكْم َلن ُيْؤتَِيُهُم  ِذيَن َت��زْ َواَل َأْعَل��ُم اْلَغْي��َب َواَل َأُقوُل إِنِّ َمَلٌك َواَل َأُقوُل لِلَّ
امِلِ��نيَ }هود/31{ َقاُلوْا َيا ُنوُح َقْد  َِن الظَّ ْم إِنِّ إًِذا ملَّ ُ َأْعَلُم باَِم ِف َأنُفِس��هِ ا اللهّ ً ُ َخ���ْ اللهّ
اِدِقنَي }هود/32{ َقاَل  َجاَدْلَتَن��ا َفَأْكَث��ْرَت ِجَداَلَنا َفْأَتنِا بِ��اَم َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِم��َن الصَّ
ُ إِن َش��اء َوَما َأنُت��م بُِمْعِجِزيَن }ه��ود/33{ َواَل َينَفُعُكْم ُنْصِحي  ��امَ َيْأتِيُكم بِِه اللهّ إِنَّ
ُك��ْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن  ُ ُيِري��ُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُّ إِْن َأَردتُّ َأْن َأنَص��َح َلُك��ْم إِن َكاَن اللهّ
َرُموَن  َّا ُتْ ْيُتُه َفَعيَلَّ إِْجَراِمي َوَأَنْا َبِريٌء مِّ اُه ُقْل إِِن اْفَتَ }هود/34{ َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَ
َتْبَتئِْس  ُه َلن ُيْؤِمَن ِمن َقْوِمَك إاِلَّ َمن َقْد آَمَن َفاَل  َأنَّ }هود/35{ َوُأوِحَي إَِل ُنوٍح 
ِذيَن  اِطْبنِي ِف الَّ باَِم َكاُنوْا َيْفَعُلوَن }هود/36{ َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُينَِنا َوَوْحيَِنا َواَل ُتَ

ْغَرُقوَن }هود/37{  م مُّ ُ َظَلُموْا إِنَّ

) 29 ( ويا قوم ال أس��ألكم ماال إن أجرى إال ع� الل ، وال اطرد املؤمنني من 
الفقراء وعندما يالقون ربم فيخاصمون طاردهم فكيف أطردهم .

 ) 30 ( فلو طردتم من ينرصن من انتقام الل
) 31 ( وال أق��ول لك��م عن��دي خزائن رزقه حتى جحدت��م فضيل . وال أقول 
إن أعل��م الغيب حت��ى تكذبون ، اس��تبعادا أو حتى أعلم أن ه��ؤالء اتبعون 
ب��ادي الرأي من غ� بص�ة وعقد قل��ب . وال أقول إن ملك : حتى تقولوا ما 
أن��ت إال برش مثلن��ا . وال أقول للذين تزدرى أعينكم : وال أقول ف ش��أن من 
اس��تذلتموهم لفقرهم من زرى عليه إذا عابه ، وإس��ناده إل األعني للمبالغة 
والتنبيه ع� أنم استذلوهم بادي الرؤية من غ� روية . لن يؤتيهم الل خ�ا : 

فإن ما أعد الل هلم ف اآلخرة خ� ما
أتيكم ف الدنيا . الل أعلم بام ف أنفس��هم إن إذا ملن الظاملني : أن قلت شيئا من 

ذلك .
 ) 33 ( قال إنام يأتيكم به الل إن ش��اء : عاجال أو آجال . وما أنتم بمعجزين : 

بدفع العذاب واهلرب منه .

التف�سري

�سورة هود

تزدري: حتتقر
جادلتنا: اجلدال املبالغة ف اخلصومة

يغويكم: غوى غيا ضل وخاب وهلك 
وهنا يراد ان الل يعاقبكم ع� غيكم

فال تبتئس: فال حتزن وال تغتم
الفلك: السفينة

باعيننا: بمراى منا ومراقبة

قال اإلمام  
الحسن

أسلم القلوب ما طُهر 
من الّشبهات.

a
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األفتتاحية ف رواية عن جعيد مهدان، قال: أتيت احلس��ني  فس��اءلني قائال: 
أخربن عن ش��باب العرب أو عن الع��رب، قال: قلت:أصحاب 

جالهق��ات ) ك��رات م��ن طني بحج��م البن��دق (  وجمال��س! قال: 
فأخ��ربن عن امل��وايل، قال: قلت: آكل ربا أو حري��ص ع� الدنيا، قال: 

ث أنهّ  ��ام الصنفان اللذان كنهّا نتحدهّ فق��ال: إنهّا لل وإنهّا إليه راجعون، والل إنهّ
الل تبارك وتعال يتنرص بام لدينه.

الشباب ينترص الل عز وجل بم لدينه ، واستجاع احلسني عليه السالم تدل ع� 
مصيبة هلو الش��باب ، والش��باب يملكون طاقة هي االساس ف نوض البلد ونرش 

الدين ، فكيف به اذا مل حيس��ن اس��تخدامها او حياول تسخ�ها لغ� بلده ، وهل يعتقد 
ان من يمنيه باالمتيازات غايته نفَعه قبل نفِعه ؟ فهذا حمال.

هنالك من الشباب الذين خط هلم التاريخ عبارات من ذهب ف مواقفهم اخلالدة منذ ان بعث 
رس��ول الل بالرسالة وحتى اليوم، وال حياول ان يربر الشباب بانم عاجزون عن القيام باعامل 

مث��ل اعامل املعصومني ، قد يكون بع��ض اعامل املعصومني خاصة بم ولكن ليس كلها ، فالعمل 
واجلهاد واجلد والكرم واحلرص والنظافة وغ�ها من االعامل هي بمقدور الش��باب ومقدورنا مجيعا 

، وتذكر ان بلدك بامس احلاجة لك.

الحسين عليه 
السالم والشباب

تلطف وال تشمت
التفت

االختالف ف الراي ال يفس��د ف الود قضية، وطبيعة االختالف 
جيب ان تكون عقالئية غايتها الوصول ال احلقيقة من غ� التفك� 
بالغلبة ، ولربام يندفع احد االطراف ف االستامتة للدفاع عن رايه 
، ومس��تقبال يتض��ح له فس��اد رايه فال حت��اول ان تظهر عالمات 
االنتصار والشامتة والتوبيخ له باعتبار رايك صحيح ورايه خطا 
بل حاول ان تلطف اجلو وتوجد العذر لتومهه وتقول له بان هذا 
اخلطا طبيعي وقد حص��ل يل مثله فتعلمت منه ان ال احتدث عن 
اي امر اذا مل اتيقن من صحته ، بل لربام يش��عر االخر بخطا رايه 
فيتجن��ب احلديث فيه وعندها ال تث� املس��الة م��رة اخرى لتنكل 
ب��ه بل تغاىض عنها او حاول معرف��ة رايه من خالل طرف ثالث 
وبطريقة غ� مبارشة ، مراعاة ش��عور االخرين افضل اس��لوب 

لكسب قناعاتم. 

ُحُف َمْنُش��وَرٌة،  َفاْعَمُل��وا َوَأْنُتْم ِف َنَف��ِس اْلَبَقاِء، َوالصُّ
ْوَبُة َمْبُس��وَطٌة، َوامْلُْدبُِر ُيْدَعى، َوامْلُِسُء ُيْرَجى، َقْبَل  َوالتَّ
ُة، َوُتَس��دَّ  ُم��َد الَعَمُل، َوَيَنَقِطَع امْلََهُل، َوَتْنَقِضَ امْلُدَّ َأْن َيْ
ْوَبِة، َوَتْصَعَد امْلاََلئَِكُة.. َفأَخَذ اْمُرٌؤ ِمْن َنْفِس��هِ  أْبواُب التَّ
لَِنْفِس��ِه، َوَأَخ��َذ ِم��ْن َحيهّ مِلَيِّ��ت، َوِمْن َفان لَِب��اق، َوِمْن 
��ٌر إَل َأَجِلِه،  َذاِه��ب لَِدائِم. اْم��ُرٌء َخاَف الَل َوُه��َو ُمَعمَّ
َها  َم َنْفَس��ُه بِِلَجاِمَها، َوَزمَّ َوَمْنُظ��وٌر إَل َعَمِلِه.. اْمُرٌء َأجْلَ
بِِزَماِمَها، َفَأْمَس��َكَها بِِلَجاِمَها َعْن َمَع��اِص اللِ، َوَقاَدها 

بِِزَماِمَها إَِل َطاَعِة اللِ.

قال اإلمام علي

في المسارعة بالعمل

a
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اح��ت��ف��ل ت��م��ع م��ؤس��س��ات 
من  اك��ث��ر  بتخريج  ال��رض��وان 
ال��دورات  من  طالبا   )1400(
امل���دارس  لطلبة  ال��ع��س��ك��ري��ة 
االبتدائية واملتوسطة واالعدادية 
كربالء  ف  واجلامعات  واملعاهد 
)عليه  احلسني  اإلمام  صحن  ف 
املرجعية  لنداء  تلبية  ال��س��الم( 

الدينية العليا.
الكربالئي  م��ازن  الشيخ  وق��ال 
ال���دورات:  ع�  املرشفني  اح��د 
الدينية  املرجعية  لنداء  »تلبية 
العليا برضورة ان يستثمر الطلبة 
الصيفية,  العطلة  ف  فراغهم 
الرضوان  مؤسسات  تمع  أقام 
الثقافية  ال���دورات  ك��رب��الء  ف 
والعلمية  والعسكرية  والفكرية 

حيث كانت هناك مسارعة لتلبية 
ه��ذه ال��دع��وة م��ن خ��الل عقد 
املعسكرات  من  مكثفة  جمموعة 
املناطق  مستوى  ع�  التدريبية 
ف  امل��وج��ودة  الشبابية  والكتل 
كربالء ». من جانبه بني مسؤول 
ع���الق���ات ت��م��ع م��ؤس��س��ات 
الطائي:  سعيد  الشيخ  الرضوان 
كربالء  حمافظة  شباب  »ت��ق��دم 
ع�  ال����دورات  ف  للمشاركة 
أن  مبينا  متتالية«،  دفعات  شكل 
»مدة كل دورة عرشة ايام يتدرب 
فيها املشاركني ع� خمتلف انواع 
لكي  مكثفة  وبصورة  االسلحة 
عدد  اكثر  مشاركة  من  نتمكن 
مكن من الطالب الذي سارعوا 

لتسجيل اسامءهم«.

عادت اكثر من 500 عائلة نازحه ال املجمع السكني التابع لقضاء 
الدور بعد حتريره ع� يد ابطال لواء عيل األكرب التابع للعتبة احلسينية 

املقدسة وسط توف� املستلزمات االساسية للعوائل العائدة.
بعد  قال:  حيث  مصلح  قاسم  األكرب  عيل  لواء  آمر  به  افاد  ما  هذا 
تطه� املجمع السكني التابع لقضاء الدور من الدواعش والعبوات 

من  العوائل  اعادة  من  متكنا  الناسفة 
خ��الل االت��ف��اق ال��ذي ت��م م��ع ل��واء 
الدين  ع��يل األك��رب وحم��اف��ظ ص��الح 
اخلدمات  توف�  مع  العمليات  وقائد 
باملاء  يتمتع  االن  واملجمع  للمواطنني 
العوائل  اع��داد  وبلغت  والكهرباء 
ان  ع�  مؤكدا   500 من  اكثر  العائدة 
هذه  لدخول  امنية  إج���راءات  هناك 

العوائل ال املجمع السكني اهلدف منها منع دخول االرهابني.
الدور  بقضاء  األكرب  عيل  لواء  ابطال  يبقى  :سوف  مصلح  واضاف 
بعد مطالبة العوائل بذلك ال حني يستقر الوضع االمني بشكل جيد 

ف حمافظة صالح الدين. 

اخبار
يحتفون  متدربا   )1400( من  أكثر 
بتخرجهم من الدورات العسكرية 

في الصحن الحسيني الشريف 

اكثر من 500 عائلة عائدة الى مجمع قضاء الدور السكني بعد تحريره
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ي���واص���ل احل���ش���د ال��ش��ع��ب��ي 
ف  تقدمهم  االمنية  وال��ق��وات 
قاطع عمليات االنبار وصالح 
اره��ايب  ع���  للقضاء  ال��دي��ن 
وك��االت  بحسب  »داع����ش« 
االن��ب��اء ال��ع��راق��ي��ة ال��راص��دة 
ف  القتالية  للعمليات  واملتابعة 

املحافظتني.
وبدأت عمليات قوات اجليش 
اجلوية  القوة  وط�ان  العراقي 
مخس  بينهم  داعشيا   70 بقتل 
وحرق  تدم�  مع  انتحاريني، 
وشفل  ل��داع��ش  عجلة   12
بجوم موسع عليهم ف منطقة 
كام  ال��رم��ادي،  غ��رب  مشطور 
ث��الث  تفكيك  ف  اس��ه��م��ت 
ناسف  وح��زام  ناسفة  عبوات 
وضبطت كدس عتاد وأسلحة 
عسكرية  بعملية  م��ت��ن��وع��ة 
ذات  ف  الدواعش  استهدفت 

املنطقة غرب الرمادي.  
وق���ص���ف ال���ط����ان احل���ريب 

وتمعات  أوك����ار  ال��ع��راق��ي 
»داعش« ف قضاء بيجي اسفر 
عن مقتل وإصابة العرشات من 
عصابات داعش بينهم قياديني 

خالل تدم� عجالتم.
احلشد  اشتباكات  وأسهمت 
الشعبي مع الدواعش ف قضاء 
سكنوا  من  األنبار  غرب  راوه 
منازل األرس النازحة ف القضاء 
ال مقتل وإصابة 10 إرهابيني.

االعالمي  املتحدث  واع��ل��ن 
قضاء  ف  الشعبي  احلشد  باسم 
ابراهيم  االنبار  غ��ريب  حديثة 
رتل  تدم�  عن  اجلغيفي،  زين 
االج��رام��ي  »داع���ش«  ل���  تابع 
مكون من مخس عجالت وقتل 
القوة  لط�ان  بقصف  فيها  من 
الرتل  اجلوية، منوها عن مهمة 
احل��واج��ز  اح���دى  مهامجة  ف 

االمنية ف تلك املنطقة.
وك��ش��ف م��ص��در ام���ن���ي  ف 
الدين،  صالح  عمليات  قيادة 

املسنودة  االمنية  ال��ق��وات  ان 
متكنت  املتطوعني  ب��وح��دات 
من حترير وحدات نفطية تابعة 
تعود  وم��ب��ان  بيجي  ملصفاة 
حتت  كانت  املصفى  مل��خ��ازن 
الوهابية  داع��ش  عنارص  نفوذ 

ملدة طويلة.
القطعات  ان  امل��ص��در  واك���د 
بيجي  مصفى  ف  املتمركزة 
تعزيزات  استقبلت  وال��ت��ي 
عسكرية كب�ة متددت بمحيط 
محالت  سلسلة  شنت  املصفى 
ايام  عدة  استغرقت  استباقية 
بعض  حت��ري��ر  ع���ن  اث���م���رت 

تعود  ومباٍن  النفطية  الوحدات 
بعد  املصفى  ف  وق��ود  ملخازن 
اشتباك عنيف مع داعش اسفر 
بينهم  منهم  العرشات  قتل  عن 

جنسيات اسيوية وعربية.
احلريب،  اإلعالم  خلية  وقالت 
االس��ت��خ��ب��ارات  م��دي��ري��ة  أن 
ال��ع��س��ك��ري��ة اس��ت��ول��ت ع� 
م��س��ت��ودع حي��ت��وي ع���� 20 
االن��واع  خمتلفة  ناسفة  عبوة 
حمورة  أوكسجني  وأسطوانات 
ع� شكل عبوة مع براميل من 
الضابطية  منطقة  ف   C4 مادة 

بقاطع الكرمة«..

ابرز التطورات االمنية ضد »داعش« في االنبار 
وصالح الدين في اسبوع آب االخير
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بيته  ال  اجل���ب���وري  ع��زي��ز  ع���اد 
بإحدى  الواقع  املايض  االسبوع 
شهدت  والتي  تكريت  ف  امل��دن 
عمليات  امل���ايض  آذار  شهر  ف 
بني  واشتباكات  عنيفة  عسكرية 
وعنارص  الشعبي  احلشد  مقاتيل 

»داعش« اإلرهابية.
ف��ف��ي ي���وم ق���دوم اجل��ب��وري ال 
مدينته لرؤية منزله الذي توقع ان 
من  جمموعة  وجد  مهدمًا،  يكون 
الطرق  يؤمنون  الشيعة  الرجال 

وي��رشف��ون ع��� دخ���ول االه��ايل 
فيقول ف  لبيوتم  بالعودة  الراغبة 
هذا الشأن »ال هيمني من حيررن، 
لطاملا بيتي آمن واالرس تعود ملدنا 

بدوء وامان كب�ين«.
لإلعالم  املروية  غ�  القصة  هذه 
بظالهلا  القت  الوقت،  ذلك  منذ 
ع� االعالم االمريكي الذي غ�هّ 
من قناعاته تاه اجلامعات املسلحة 

الشيعية بحسبهم.
العيش  »يمكنه  اجلبوري  ويقول 
بني اهله ما دام ال وجود لعصابات 
داعش الذي سيطر ع� مدنم منذ 
مقاتلو  وك��ان  امل��ايض،،  الصيف 
احلشد الشعبي املصحوبني بقوات 
مع  اشتبكوا  قد  العراقية،  االمن 
سابق  وق��ت  ف  داع��ش  مسلحي 
حترير  عن  لينتج  العام  ه��ذا  من 

مدن كث�ة ف تكريت«.
امللحوظة،  املكاسب  ه��ذه  وم��ع 

عودة  بتأمني  القوات  تلك  قامت 
توف�  عن  فضاًل  وبيوتا  االهايل 
لألرس  االساسية  االحتياجات 

التي فرت من القتال بالسابق.
املرور  وتأمني  احلسم  هذا  ويعترب 
العنرص  االرس،  هل���ذه  اآلم����ن 
فضاًل  السابقة  املعركة  ف  احلاسم 
حُتسب  اجيابية  خطوة  ان��ا  ع��ن 
للحكومة، اذ تاوزت با احلديث 

ف  انتقامية  اع��امل  ح��دوث  ع��ن 
تكريت من خالل اعتامدها الكب� 
ع� 20 الف مقاتل من اجلامعات 

املسلحة.
قد  الشعبي  احلشد  مقاتلو  وكان 
بني  النفس  ضبط  ع���  ش���ددوا 
املقاتلني الشيعة، كام حثوا املقاتلني 
وتوف�  االهايل  ع� ضامن سالمة 
لبيوتم  إلعادتم  الكاملة  اخلدمة 

ساملني.
وحت���دث���ت وس���ائ���ل االع����الم 

ت��ق��اري��ر تش�  االج��ت��امع��ي ع��ن 
الشعبي  احلشد  وح��دات  ان  ال 
عسكرية  بتكتيكات  اخ��ذت  قد 
ع�  اهل��ج��وم  عملية  ف  متطورة 
تكريت، لتجنب االرضار واصابة 

املدنيني.
حوايل  عادت  العلم،  ناحية  وف 
اه��ايل  م��ن  عراقية  عائلة   400
ت��ك��ري��ت، وه����م ب��ح��اج��ة ال 

نفاد  بسبب  انسانية  مساعدات 
انقطاع  ع��ن  ف��ض��اًل  م��دخ��رات��م 
التيار الكهربائي ف البلدة وتدم� 
بسبب  الرئيسية  امل��ي��اه  خطوط 
ال  اضافة  العسكرية  العمليات 
ارضار  ال  التحتية  البنى  تعرض 

هي االخرى من القتال.
ال  عودته  بعد  اجلبوري  ويكمل 
الشعبي  »احلشد  ان  العلم،  ناحية 
االهايل  ع��ودة  ع�  اليوم  يرشف 
بيوتم  ان  من  التأكد  بعد  لبيوتم 

وص��ول  وت��ام��ني  مفخخة  غ��� 
من  املرسلة  الغذائية  املساعدات 

املدن القريبة منها«.
اعصابه  فقد  قد  اجلبوري  وك��ان 
حاله  نفس  ع�  بيته  مشاهدة  بعد 
اشهر،  تسعة  قبل  تركه  عندما 
باب  امام  بحرقة  يبكي  جعله  ما 
مقاتيل  اح��د  يعانق  وه��و  منزله 

احلشد الشعبي.

كيف حرر الحشد الشعبي البيوت السنية؟ 

AL - A h r a r
w e e k l y 7



السيد الصافي:من 
الضروري ان يتكاتف 

الجميع من اجل تحقيق 
االصالحات المطلوبة 

وليعلموا ان المسؤولية 
بشانها انما هي 

مسؤولية تضامنية 
يتحملها جميع من هم 

في المواقع االساسية 
للسلطة 

ان احلاجة امللّحة والرضورية 
اجهزة  خمتلف  يف  لالصالح 
ال���دول���ة وم��ؤس��س��اهت��ا أم��ر 
يدركه اجلميع وُيقر به اجلميع 
بأن  وُيقر  يعلم  فالكل  ايضًا 
يعاين  التي  الكثرية  املشاكل 
يف  ه��ي  وبلدنا  شعبنا  منها 
نتيجة  منها  االساس  اجلانب 
تفاقم الفساد خالل أزيد من 
يمكن  وال  الزمن  من  عقد 
ورف��ع  املشاكل  ه��ذه  جت��اوز 
معاناة املواطنني اال من خالل 
يف  وواس��ع  حقيقي  اص��الح 
الصدد  وهبذا  املجاالت  كافة 

نشري اىل عدة امور :

األمر االول :
يتناغم  ان  ي��ك��ف��ي  ال  ان���ه 
امل��س��ؤول��ون م��ع دع��وات��ن��ا 
خطابيًا  ويؤيدوها  لإلصالح 
واع��الم��ي��ًا ب��ل الب��د م��ن ان 
ي��ع��م��ل��وا ب��ج��د وي��س��امه��وا 
حتقق  يف  ف��اع��ل��ة  ب���ص���ورة 
الواقع  ارض  عىل  االص��الح 
ك��ل م��ن م��ك��ان��ه وم��وق��ع��ه، 

مسؤول  أي  ان  املؤكد  ومن 
موقعه وصالحياته  مهام كان 
بمفرده  يتمكن  ال  القانونية 
االص��الح��ات  حيقق  ان  م��ن 
يتعاون  ان  البد  بل  املطلوبة 
خمتلف  يف  االخ����رون  م��ع��ه 
من  ف��إن  ولذلك  السلطات 
الرضوري ان يتكاتف اجلميع 
الكبرية  املهمة  هذه  إلنجاز 

وليعلموا ان املسؤولية بشأهنا 
تضامنية  مسؤولية  هي  ان��ام 
يف  ه��م  م��ن  مجيع  يتحملها 

املواقع االساسية للسلطة ..

األمر الثاني :
الفساد  مظاهر  اه��م  من  ان 
الذين  تكاثر  ه��و  البلد  يف 
الشعب  حساب  عىل  اث��روا 
العام  املال  عىل  واستحوذوا 
غري  وطرق  ملتوية  بأساليب 
مواقعهم  مستغلني  مرشوعة 
مواقع  م��ن  مستفيدين  او 

معارفهم لتحقيق مآرهبم ..
االساسية  اخل��ط��وات  وم��ن 

مما الشك فيه ان االحداث التي تخص االصالحات واالزمة المالية تتصدر وسائل االعالم وهي 
لصالة  الثانية  الخطبة  الصافي في  احمد  السيد  اكد سماحة  فقد  وعليه   ، الشارع  حديث 
ذي  من   19 المصادف  الجمعة  يوم  الشريف  الحسيني  الصحن  في  اقيمت  التي  الجمعة 

القعدة الموافق 4 ايلول على هذه النقاط وهذا نص ما جاء في خطبته :

من الخطوات االساسية لإلصالح هو البدء بمالحقة 
ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤالء الفاسدين وان 

تسترجع منهم االموال المنهوبة
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البدء بمالحقة  لإلصالح هو 
الكبرية  ال���رؤوس  وحماسبة 
وان  الفاسدين  ه��ؤالء  م��ن 
ت��س��رج��ع م��ن��ه��م االم����وال 
ال��درج��ة  يف  وه���ذه  املنهوبة 
هيئة  م��س��ؤول��ي��ة  االس����اس 
 .. القضائية  النزاهة والسلطة 
والكثريون يتساءلون هل مها 
عىل قدر هذه املسؤولية وهل 
سيقومان هبذه املهمة من دون 
والتسويف  التأخري  من  مزيد 

؟!
الكريم  العراقي  الشعب  ان 
الذي عانى طويالً  من الفساد 
بعد  سنة  معاناتُه  وازدادت 
تتسارع  ان  ي��رق��ب  اخ���رى 
وان  االصالحية  اخل��ط��وات 
اجلوهر  متّس  حقيقية  تكون 
وان تكون شاملة تعم خمتلف 
وتطهرها  الدولة  مؤسسات 

من هذا البالء املاحق..
األمر الثالث :

ال��ت��خ��ط��ي��ط  ض���ع���ف  ان 
االق��ت��ص��ادي وع���دم وض��ع 
لتوفري  متكاملة  اسراتيجية 
اثامن  غري  للبلد  مالية  م��وارد 
الفساد  اوجه  من  وجه  النفط 

..
ان بلدنا يعاين من عدم استثامر 
ما  الكثرية  وامكاناته  موارده 
صحيحة  بصورة  النفط  عدا 
القطاعني  تنشيط  من   ً فبدال 
وتوفري  والصناعي  الزراعي 
يف  للشباب  العمل  ف��رص 
نجد  املهمني  احلقلني  هذين 

اع���داد  زي����ادة م��س��ت��م��رة يف 
املوظفني يف الدوائر احلكومية 
اىل  حقيقية  حاجة  غ��ري  م��ن 

الكثري منهم ..
هيتم  ان  ال���رضوري  م��ن  ان 
القطاع  بتنشيط  املسؤولون 
حتقق  يف  ألمهيته  ال��زراع��ي 
جانب  م��ن  الغذائي  األم��ن 
من  العمل  ف��رص  وت��وف��ري 
ان  من  فالبد   .. آخر  جانب 
يوفّروا له كل السبل التي من 
شأهنا ان تنهض وترتقي به ..

ان الرويج للزراعة واالهتامم 
وتذليل  وال��ف��الح  ب��امل��زارع 
امر  يواجهوهنا  التي  العقبات 
احلكومة  ارادت  لو  منه  البد 
املشاكل  م��ن  جانب  ع��الج 

االقتصادية للبلد..
الصناعي  القطاع  وكذلك   
اىل  االمه���ال  م��ن  يعاين  فإنه 
من  املئات  وهناك  كبري  حّد 
املعطّلة  احلكومية  املصانع 
االالف  ع��رشات  يستتبعها 
الذين  العاطلني  العامل  من 
فالبد  ب��روات��ب��ه��م  يطالبون 
مناسبة  خ��ط��ط  وض���ع  م��ن 
ُي��ع��اد  ان  يصلح  م��ا  ل��ف��رز 
املصانع  تلك  من  فيه  العمل 
واقامة  تطويرها  اىل  ويسعى 
م��ص��ان��ع ج��دي��دة وان��ع��اش 
عام  بشكل  الصناعي  القطاع 
من  الوطني  املنتوج  ومحاية 
التنافس مع املنتوج اخلارجي 
الصناعات  ع��ىل  واالع��ت��امد 
دابر  املحلية وحتصينها وقطع 

الفساد فيها ..
ونكرر  م��ى  فيام  قلنا  لقد 
القضاء  ان  اخرى  مرة  اليوم 
صرب  اىل  حيتاج  الفساد  عىل 
وأن������اة.. ول��ك��ن الب���د من 
خطوات  اخت��اذ  يف  االرساع 
تكون  املجال  هذا  يف  حقيقية 
هذه اخلطوات مقنعة للشعب 
املسؤولني  ب��أن  له  ومطمئنة 
جادون يف االصالح ويسعون 
يف  رضوري  ه��و  ب��ام  للقيام 
سبيل حتقيق هذا االصالح ..

وتعاىل  سبحانه  اهلل  ن��س��أل 
آمننًا  ب��ل��دًا  بلدنا  جيعل  ان 
االرهابيني  من  يطهرُه  وان 
وال�����دواع�����ش وال��ظ��امل��ني 
وال��ف��اس��دي��ن وامل��ف��س��دي��ن 

اق املال العام .. ورُسّ
هلل  احلمد  ان  دع��وان��ا  وآخ��ر 
عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب 
الطاهرين  الطيبني  وآله  حممد 

..

ان  ال��ض��روري  م��ن  ان 
ي��ه��ت��م ال��م��س��ؤول��ون 
بتنشيط القطاع الزراعي 
ألهميته في تحقق األمن 
ال��غ��ذائ��ي م���ن ج��ان��ب 
العمل  ف��رص  وت��وف��ي��ر 

من جانب آخر

ال��ع��راق��ي  ال��ش��ع��ب  ان 
الكريم الذي عانى طويال 
وازدادت  الفساد  م��ن   ً
بعد  س��ن��ة  م��ع��ان��ات��ُه 
اخرى يترقب ان تتسارع 
الخطوات االصالحية وان 
تمّس  حقيقية  ت��ك��ون 

الجوهر

ل��ق��د ق��ل��ن��ا ف��ي��م��ا مضى 
ونكرر اليوم مرة اخرى 
الفساد  على  القضاء  ان 
وأن��اة..  صبر  الى  يحتاج 
االس��راع  من  البد  ولكن 
في اتخاذ خطوات حقيقية 
تكون  المجال  ه��ذا  في 
مقنعة  الخطوات  ه��ذه 
له  ومطمئنة  للشعب 
بأن المسؤولين جادون 
ويسعون  االص���الح  ف��ي 
ضروري  هو  بما  للقيام 
هذا  تحقيق  سبيل  ف��ي 

االصالح ..
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 19/ذي القعدة/1436ه� املوافق 2015/9/4م

نقُف مع حادثة قد يستفيد منها االخوة المتصدون للحكِم في هذا العصر .. وهذه الحادثة مع احد المخلصين 
ألمير المؤمنين )عليه السالم( وهو عثمان بن حنيف، والذي اختاره امير المؤمنين )عليه السالم( بأن يبعثه 

ويجعله واليًا له على البصرة.

املؤمنني  ام���  ال  خ��رب  وص��ل 
)عليه السالم( قد ان عثامن بن 
اوملها  لوليمة  استجاب  حنيف 
 .. ال��ب��رصة  اه��ل  فتيان  بعض 
)عليه  املؤمنني  ام�  فعل  فامذا 

السالم(؟!
لقد انهّب واليه بن حنيف وقرعه 
من جهة وعلمه من جهة اخرى 
.. فام وظيفة وايل البرصة ؟ هل 
هذا  ان  او  للمآدب  يستجيب 

الوايل له وظيفة ثانية .. 
)عليه  املؤمنني  أم���  ب��دأ  لقد 
ويقول  جهة  من  ع  يقرهّ السالم( 
شيئًا  تصنع  ان  ان��ت  الب��د  ل��ه 
وقْد  اخلالفة  متثل  وان��ت  آخ��ر 
ارسلتك هلذه املدينة لعمل آخر 

هلذه  تستجيب  اظنك  أكن  ومل 
الدعوة ...

ال��ورع  أن  اخ��ويت  احلقيقة  ف 
هلا  ليس  الداخلية  والتقوى 
الذي  فاالنسان  باملواقع  عالقة 
يكون  ان  البد  شيئًا  يملك  ال 
يملك  ال��ذي  واالنسان  ورع��ًا 
ايضًا  هو  الواقع  وف  يشء  كل 
بحسب  ولكن  يشء  يملك  ال 
ان  البد  ايضًا  الظاهري  امللك 
فاالنسان  ولذلك  ورعًا  يكون 
يربيها  ومل  نفسه  يراقب  مل  اذا 
له  عرضت  واذا   .. فسيسقط 
وطمع  وام��وال  بمفاتن  الدنيا 
ومناصب سيسقط ولذلك البد 

ن نفسه. ان حيصهّ

من  ح��ن��ي��ف  ب���ن  ع���ث���امن  ان 
مع  لكن  اجليدة  الشخصيات 
ذلك مل يكن ف غنى عن توجيه 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��� 
وهنا ننقل نص العبارة التي عربهّ 
با ام� املؤمنني )عليه السالم( 

هلذا الوايل : 
َفَقْد  ُحَنْيف،  َياْبَن  َبْعُد،  ��ا  )َأمَّ
َأْهِل  ِفْتَيِة  ِمْن  َرُجال  َأنَّ  َبَلَغنِي 
َم��ْأُدَب��ة،  إل  َدَع����اَك  ِة  اْل���َب���رْصَ
َلَك  ُتْسَتَطاُب  إَِلْيَها،  ْعَت  َفَأرْسَ
اجْلَِفاُن،  إَِلْيَك  َوُتْنَقُل  ااْلْلَواُن، 
َوَما َظَنْنُت َأنََّك ُتِيُب إِل َطَعاِم 
ُهْم  َوَغنِيُّ  ، ُفوٌّ جَمْ َعائُِلُهْم  َق��ْوم، 
َتْقَضُمُه  َما  إَِل  َفاْنُظْر   .. َمْدُعوٌّ
اْشَتَبَه  َف��اَم  امْلَ��ْق��َض��ِم،  ه��َذ  ِم��ْن 

َعَلْيَك ِعْلُمُه َفاْلِفْظُه، َوَما َأْيَقْنَت 
َأاَل  ِمْنُه.  َفَنْل  ُوُجوِهِه  بِِطيِب 
َيْقَتِدي  إَِمامًا،  َمأُموم  لُِكلِّ  َوإِنَّ 
َأاَل  ِعْلِمِه.  بُِنوِر  َوَيْسَتِضُء  بِِه، 
َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه 
بُِقْرَصْيِه.  ُطْعِمِه  َوِمْن  بِِطْمَرْيِه، 
َعَ�  َت��ْق��ِدُروَن  اَل  ��ْم  ��كُ َوإِنَّ َأاَل 
بِ��َوَرع  َأِعيُنون  َول��ِك��ْن  ذلِ��َك، 

ة َوَسَداد(. َواْجتَِهاد، َوِعفَّ
املؤمنني  ام���  ان  نالحظ  هنا 
يا  ل��ه  ي��ق��ول  ال��س��الم(  )عليه 
ِفْتَيِة  ِمْن  َرُجال  ان  بلغني  عثامن 
َمْأُدَبة،  إل  َدَعاَك  ِة  اْلَبرْصَ َأْهِل 

ْعَت إَِلْيَها(. َفَأرْسَ
ث��م ي��ق��ول )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(: 
َوُتْنَقُل  ااْلْلَواُن،  َلَك  )ُتْسَتَطاُب 

التكافل االجتماعي.. الفرض واألهمية
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إَِلْيَك اجْلَِفاُن(
االكل..  مواضع  هي  اجلفان: 
فيستزلف  وايل  عثامن  وطبعًا 
م وهذا  اليه من يتزلف هذا يقدهّ
يذبح وهذا يأيت بالرشاب وهذا 

يأيت باألكل ..
)عليه  املؤمنني  ام���  يقول  ثم 
��َك  َأنَّ َظَنْنُت  )َوَم��ا   : السالم( 
َعائُِلُهْم  م،  َق��وْ َطَعاِم  إِل  ُتِيُب 

) ُهْم َمْدُعوٌّ ، َوَغنِيُّ ُفوٌّ جَمْ
)عليه  االم��ام  عبارة  الحظوا 
)ُمعرض  جمفو  الفق�  السالم( 
عندهم(  ل��ه  قيمة  وال  ع��ن��ه 
ليست  وهذه   .. مدعٌو  والغني 
سنهّة  وليست  الصاحلني  سنهّة 
ليس  وهذا  واملؤمنني  املسلمني 
النبي  به  جاء  الذي  اخُللق  من 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��� 
ملاذا يكون الغني مدعوًا والفق� 
يريدون  ال  هؤالء  اذن  جمفوًا؟! 
هؤالء  الل  وج��ه  الدعوة  ب��ذه 
ويتقربوا  يشتوك  ان  يريدون 
تغض  قد  ذل��ك  بعد  ثم  اليك 
الرشعية  خمالفاتم  عن  النظر 
فأم�  ولذا  احل��رام،  املال  وعن 
)َوَما   : له  وقال  منعُه  املؤمنني 

َطَعاِم  إِل  ُتِيُب  ��َك  َأنَّ َظَنْنُت 
َقْوم( .. وهذا ال يليق بك فأنت 
ذهبت لتكون مثال ً عنهّي فانت 
لهّك  فام   .. املؤمنني  ام���  وايل 

وهلذه املآدب ..
)عليه  املؤمنني  ام���  يقول  ثم 
السالم( : )َفاْنُظْر إَِل َما َتْقَضُمُه 
ِمْن هَذ امْلَْقَضِم، َفاَم اْشَتَبَه َعَلْيَك 
ِعْلُمُه َفاْلِفْظُه، َوَما َأْيَقْنَت بِِطيِب 

ُوُجوِهِه َفَنْل ِمْنُه(.
فام   .. تغفل  ال  ت��أك��ل  عندما 
اشتبه عليك علمه فالفظُه – أي 
اخرجه من فمك- ، َوَما َأْيَقْنَت 

بِِطيِب ُوُجوِهِه َفَنْل ِمْنُه(..
)عليه  املؤمنني  ام���  يقول  ثم 
)َمأُموم  حاله:  ويبني  السالم( 
َوَيْسَتِضُء  بِ��ِه،  َيْقَتِدي  إَِمامًا، 
بُِنوِر ِعْلِمِه. َأاَل َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد 
َوِمْن  بِِطْمَرْيِه،  ُدْنَياُه  ِمْن  اْكَتَفى 

ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه(.
بطمريه: أي ثوبيه ..

)عليه  املؤمنني  ام���  يقول  ثم 
اَل  ���ُك���ْم  َوإِنَّ )َأاَل  ال��س��الم(: 
َولِكْن  ذلِ���َك،  َع��َ�  َت��ْق��ِدُروَن 
ة  َوِعفَّ َواْجتَِهاد،  بَِوَرع  َأِعيُنون 

َوَسَداد(

)عليه  املؤمنني  ام���  يقول  ثم 
ثم يتتم  السالم( كالمًا طوياًل 
ِق  )َفاتَّ ال��س��الم(:  )عليه  قوله 
َوْلَتْكُفْف  ُحَنْيف،  َي��اْب��َن  الَل 
اِر  النَّ ِم��ْن  لَِيُكوَن  َأْق��َراُص��َك، 

َخاَلُصَك(
هذه واقعًا اخوان مجلة ومقطع 
..التكافل  االمه��ي��ة  غ��اي��ة  ف 
االجتامعي واالنسان يتعلم من 
يتعلم  كان  موقع  أي  ف  ائمته 
من ائمته كيف تدار امور الدنيا 
حتى بعد ذلك يكون موقفه يوم 
اجلنهّة  منه  يرجى  موقفًا  القيامة 
ويرجى منه ان ُتنال الشفاعة ..

��ِق  )َف��اتَّ ال��س��امل(  )عليه  وقوله 
َوْلَتْكُفْف  ُحَنْيف،  َي��اْب��َن  الَل 
اِر  النَّ ِم��ْن  لَِيُكوَن  َأْق��َراُص��َك، 
مع  تعامل  أي  َخ��اَلُص��َك(.. 
فالزائد  يكفيني  ه��ذا  الدنيا 
قد  ..فالزائد  َعيلهّ عبئه  سيكون 
ذلك  علهّل  ثم  منه..  استفيد  ال 
 : السالم(  )عليه  املؤمنني  ام� 

اِر َخاَلُصَك(.. )لَِيُكوَن ِمْن النَّ
َحُسَن  اذا  االنسان  ان  اخ��وان 
ع�  حياسب  ومرشبه  مطعمه 
ذلك اما اذا َقُبَح مأكله ومرشبه 
عندنا   .. ُيعاقب  احل���رام  م��ن 

حساب وعندنا عقاب ..
ولكن اذا اخذ االنسان الكفاف 
فإن  واحل��الل  الرب  وج��وه  ومن 
حسابه سيكون يس�ا وستكون 
ف  احل��رام  عقوبة  العقوبة  هذه 
ال  ي��َده  يمد  مل  ألن��ه  منها  ح��لهّ 

حرام..
هناك كتاب آخر ألم� املؤمنني 
مالك  ال  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه 
منه  ونستفاد  ونستضء  االشت 
ولعل  احد  كل  حيتاجه  وطبعًا 
السيايس باصطالح اليوم يكون 

ع�  توقفه  ألنا  هلا  حاجة  اكثر 
مواقف مهمة وتبعد عنه اخلطر 
ل املسؤولية.. وتنضج عنده حتمهّ
حيث كتب ام� املؤمنني )عليه 
ال مالك االشت كتابًا  السالم( 
احلاكم  يكون  كيف  فيه  رشح 
البالد  ش��ؤون  بيده  م��ن  وك��ل 
وش����ؤون االم���ة وحي����اول ان 
ال  والعباد  البالد  امور  يسيهّس 

ما فيه اخل� ..
املؤمنني  ام�  ذكر  ما  مجلة  من 
خطورة  له  بنيهّ  السالم(  )عليه 
حاشية  وخ���ط���ورة  ال��ب��ط��ان��ة 
هم  دائاًم  هؤالء  ..يقول  السوء 
معك  يتفاعلون  وال  بطيئون 
هم  الناس  من  العامة  بينام   ..
الِعامد، الحظوا ماذا قال )عليه 
ال��س��الم( : )ول��ي��س أح��د من 
مؤونة  الوايل  ع�  أثقل  الرعية 
له  معونة  وأق��ل   ، ال��رخ��اء  ف 
 ، لإلنصاف  وأك��ره   ، البالء  ف 
وأسأل باإلحلاف ، وأقل شكرًا 
عند اإلعطاء ، وأبطأ عذرًا عند 
، وأض��ع��ف ص���ربًا عند  امل��ن��ع 
ة(. ملامت الدهر من أهل اخلاصهّ
)عليه  املؤمنني  ام���  يقول  ثم 
اهتاممه  والح��ظ��وا  ال��س��الم( 
الدين  ع��امد  )وإنهّ���ام   : بالرعية 
ة  وال��ع��دهّ  ، املسلمني  ومج��اع   ،
 ، ��ة  األمهّ من  ة  العامهّ  ، لألعداء 
وميلك   ، هلم  صفوك  فليكن 

معهم(.
منتهى  ف  املقارنة  ه��ذه  واقعًا 
ال���دق���ة، وع���� ك���ل س��ي��ايس 
عهد  جيعل  ان  لألمور  يتصدى 
مالك امام عينيه حتى ال ينزلق 
ادري  ال  يقول  وال  يظلم  وال 

وال اعلم ومل ينبهِن احد. 
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م��ا ه��و حكم 
ت��ق��ب��ي��ل ي���د ال��ع��ال��م 
احترامًا وتعظيما له ؟

يجوز .

هل يجوز ملن لم يستطع أن يحج أن 
ينوب عن غيره ؟

اداب  ال���س���ؤال:  ه��ل ه��ن��اك 
مكة  دخ��ول  عند  ومستحبات 

املكرمة؟ 
اجلواب:  يستحب فيها أمور، 

منها: 
الل  ذك��ر  م��ن  االك��ث��ار    .1  

وقراءة القرآن. 
2.   ختم القرآن فيها. 

3.  الرشب من ماء زمزم، ثم 
يقول: 

     ))اللهم اجعله علام نافعا 
ورزقا واسعا وشفاء من كل 

داء وسقم((.
      ثم يقول: ))بسم الل وبالل 

والشكر لل((. 
إل  النظر  م��ن  االك��ث��ار   .4

الكعبة. 
5. الطواف حول الكعبة عرش 
الليل،  أول  ف  ثالثة  مرات: 
وطوافان  آخ��ره،  ف  وثالثة 
بعد                       وط��واف��ان  الفجر،  بعد 

الظهر .  

ف  إقامته  أيام  يطوف  أن   .6
طوافا،  وستني  ثالثامئة  مكة 
فإن مل يتمكن فاثنني ومخسني 
بام  أتى  يتمكن  مل  فإن  طوافا، 

قدر عليه.
الكعبة للرضورة،  7. دخول 
يغتسل  أن  ل��ه  ويستحب 
عند  يقول  وأن  دخوله،  قبل 

دخوله: 
ومن  قلت:  إن��ك  ))ال��ل��ه��م 
من  فآمني  آمنا،  ك��ان  دخله 

عذاب النار((.
رك��ع��ت��ني بني  ي��ص��يل  ث���م    
الرخامة  ع�  األسطوانتني 
الفاحتة  بعد  يقرأ  احل��م��راء، 
حم       سورة  األول  الركعة  ف 
بعد  الثانية  وف  ال��س��ج��دة، 

الفاحتة مخسا ومخسني آية.
8. أن يصيل ف كل زاوية من 
الصالة  وبعد  البيت،  زواي��ا 

يقول: 
أو  تعبأ  أو  تيأ  من  ))اللهم 

إل  ل��وف��ادة  استعد  أو  أع��د 
وجائزته  رفده  رجاء  خملوق 
فإليك  وفواضله،  ونوافله 
وتعبئتي  تيئتي  سيدي  ي��ا 
رجاء  واستعدادي  وإعدادي 
وجائزتك،  ونوافلك  رفدك، 
يا  رجائي،  اليوم  تيب  فال 
سائل،  عليه  ييب  ال  م��ن 
وال ينقصه نائل، فإن مل آتك 
اليوم ثقة بعمل صالح قدمته، 
رجوته،  خملوق  شفاعة  وال 
بالظلم  مقرا  أتيتك  ولكني 
ال  فإنه  نفس،  ع�  واإلساءة 
حجة يل وال عذر، فأسألك يا 
أن تصيل ع�  من هو كذلك 
مسألتي  وتعطيني  وآله  حممد 
وتقلبني  ع��ث��ريت  وتقيلني 
جمبوها  ت��ردن  وال  برغبتي، 
عظيم  يا  خائبا،  وال  منوعا 
أرج��وك  عظيم  ي��ا  عظيم  ي��ا 
أن  يا عظيم  للعظيم، أسألك 
تغفر يل الذنب العظيم، ال إله 

إال أنت((.
عند  ثالثا  التكب�  ويستحب 
وأن  الكعبة  م��ن  خ��روج��ه 

يقول: 
ربنا  بالءنا،  تهد  ال  ))اللهم 
وال تشمت بنا أعداءنا، فإنك 

أنت الضار النافع((.
الكعبة،  ويستقبل  ينزل  ثم 
جانبه  ع�  الدرجات  وجيعل 
عند  ركعتني  ويصيل  األيرس، 

الدرجات.

حلق  جي���وز  ه���ل  ال���س���ؤال: 
احلج  ف  الصفر  باملاكنة  الشعر 

والعمرة؟
اجلواب: جيوز.

ف  التظليل  حكم  ما  السؤال: 
احلج والعمرة ف النهار وهناك 

غيوم؟
اجلواب: إذا كان الغيم كثيفًا 

جدًا فال مانع.

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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معركة االصالح...
لسلطوية  فضح   

السلطة

واحلفظة  والنصوص  التاريخ 
وامل������دون������ون وال���ش���ع���راء 
و)القصاخونيه(  و)احلكواتيه( 
والعلامء  امل��ن��اب��ر  وأص��ح��اب 
يتفقون  اجلميع  والباحثون، 
كانت  الطف  معركة  ان  ع��� 
م��ع��رك��ة االص����الح مل��ح��ارب��ة 
الظلم والفساد وفضح سلطوية 
ووحشيتها  ودمويتها  السلطة 
تستت  وه��ي  قسوتا  وبشاعة 
ب��ال��دي��ن.. ال��زم��ن وال��ت��اري��خ 
ي��ع��ي��دان االح�����داث ول��ك��ن 

بمسميات اخرى.
النجف  ف  الدينية  املرجعية 
الزمن  ه��ذا  ف  تذكر  االرشف 
البرشية  ملهم  ان  العصيب 
ي���زال  ال  ال��ش��ه��ي��د  احل��س��ني 
حي����ارب ومج��ي��ع ال��س��ل��ط��ات 
كراسيها  ع�  اخلائفة  الظاملة 
وتعمل  اسمه  تاف  وعروشها 
فتوى  قتله...فانطلقت  ع��� 
املقدسة  )ال��ك��ف��ائ��ي(  اجل��ه��اد 
لتكون معركة مص�ية من اجل 
الكرامة والعزة والرشف واآلباء 

ورفض الذل، وحجمت اعداء 
العاتية  االره����اب  م��وج��ات 
تاريها  ع�  حاقدة  هبت  التي 
االسود، بعد ان اتسعت معركة 
احلسني  اثارها  التي  االص��الح 
ارض  ع���  االول  ال���دم  م��ن 
ناسها  ليهب  املقدسة،  كربالئه 
احلرية  ونعم  الكرامات  اعظم 
تاريني  بني  وتعقد  وتتواصل 
االص��الح  خلق  ف  متشابني 
بالتضحية  إال  ي��أيت  ال  ال��ذي 
فأطلقت  ال��ق��راب��ني  وت��ق��دي��م 
ف  اجل��دي��دة  االص��الح  معركة 
ابسط  متطلباتا التي تنادي  با 
بتوف�  الشعب  مطالب  ألحقية 
الفساد  ومكافحة  اخل��دم��ات 
االجتامعية... العدالة  وحتقيق 
باسم  امل��رج��ع��ي��ة  ب��ا  ن����ادت 
ال��ش��ع��ب م��ن اع��ظ��م م��ن��رب ف 
احلسيني  بالصحن  ال��ك��ون 
ان  الشعب  مطالبة  الرشيف، 
ف   – االصالح  معركة  يوض 
مع  امل��ص���ي��ة  معركته  جنب 
ان  ال  يتنبه  أن  اإلره��اب��ي��ني.. 

يتطلب  املعركة  النجاح ف هذه 
توظيفًا سلياًم وصحيحًا آللياتا 
حتى يضمن الوصول ال اهلدف 
الشعارات  وحتقيق   املنشود، 
الذلة(،  منا  )هيهات  احلسينية 
دنياكم(  ف  أح���رارًا  و)ك��ون��وا 
لتكون عناوين مطالبهم بحيث 
هذه  وحقانية  اصالة  عن  تعربهّ 
بحرفها  يسمحوا  وال  املطالب 
امل���ربر  ت��ع��ط��ي  ع��ن��اوي��ن  ال 
للمتبصني بذه احلركة الشعبية 
با  للطعن  منها  واملترضرين 
والنيل من اصالتها الوطنية، او 
االغراض  لذوي  الفرصة  متنح 
للوصول  باستغالهلا  اخلاصة 
الوقت  وب��ذات  اهدافهم،  ال 
وال��ك��رام��ة  ال��ث��ورة  روح  ب��ث 
واحلرية ورفض الظلم والفساد 
السلطات  وفضح  والتضحية 
وكل   عليها،  واخل��روج  الظاملة 
ذلك من اجل اإلصالح وحترير 
ال��ش��ع��وب م��ن ات��ب��اع اف��ك��ار 
واألف��ك��ار  الظاملة  السلطات 
املتطرفة وغ� مقبولة، فال حياة 

عبادة   وال  عقيدة  وال  فكر  وال 
بال حرية الفكر..

ث��ورة  ان  النتيجة  تكون  ب��ذا 
با  تنادي  التي  االص��الح��ات 
املرجعية الدينية هي رديف ثورة 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
اخلالدة مؤكدة للجميع بأنا ال 
هي  بل  فئة  او  شخصًا  تص 
مفتوحة  ومدرسة  البرش  لكل 
واملصلحني  والرشفاء  لألحرار 
منها   يتخرج  يزال  ال  العامل،  ف 
ألن  آخرون  اليها  وينتمي  ثوار 
ثورته  للبرش عاملية ذات أهداف 
نبيلة راسخة... سامية ومبادئ 
ف��ت��ج��دده��ا ك��رام��ة اهل��ي��ة...
امل��رئ��ي��ة ع��� ارض  وال��ص��ور 
االنتصارات  وحقيقة  الواقع 
ان  االزم���ان  كل  مع  املتزامنة 
احلسني  ...ان  انترص  احلسني 
ان��ت��رص ف��ه��و ال��دول��ة االهل��ي��ة 
التي  العادلة  واحلكومة  القادمة 
يستظل بظلها كل احلسينيني ف 

العامل.

حيدر عاشور العبيدي

AL - A h r a r
w e e k l y13



ومهّا يؤسف له أنهّ هذا البلد شهد كث�ًا من 
ة عوامل  احلوادث املؤملة، باإلضافة إل عدهّ
ت إل السبات الفكري وانخفاض إنتاج  أدهّ
األسباب  وهذه  املنطقة،  هذه  ف  قني  املحقهّ
وغ�ها جمتمعة دفعت إل تأسيس مؤسسة 
دار التاث أن ُتعنى بشؤوِن ِحفِظ الُتاِث 

وَنرِشه، وتقدمه خدمة  َوتوثيقِه  اإلسالمِي 
والباحثني  قني  واملحقهّ والعلامء  للعلم 
من  املهمة  الوثائق  ع�  للحفاظ  والسعي 

عوامل التعرية وااليدي العبثية.
النجف  ف  ُأس��س��ت  التي  ال���تاث  ودار 
يوم  مع  تزامنا  1434ه����  سنة  األرشف 

العسكري  احلسن  لإلمام  املباركة  الوالدة 
األع�  املرجع  برعاية  ال��س��الم(،  )عليه 
سامحة آية الل العظمى السيد عيل احلسيني 
وإرشاف  ال��وارف(،  ظله  )دام  السيستان 
السيد  واملسلمني  اإلس��الم  ة  حجهّ سامحة 
ورئاسة  ع��زه(،  )دام  الشهرستان  ج��واد 

مؤسسة دار التراث.. خيُر مخزون لذخائر التراث 
إّن الحضارات التي سادت العراق منذ آالف السنين قد اشتهرت لدى كاّفة األمم، وأّلفت بشأنها الكتب والدراسات الكثيرة، 

ومنها حضارة وادي الرافدين، البابلية، واآلشورية، والسومرية، وآثارها الباقية شاهد صدق على ذلك.
النبي )صلى اهلل عليه وآله( النجف األشرف، بفضل وجود  البلد كان لمدينة باب علم  التاريخية في هذا  ومن بين المدن 
المرقد الطاهر ألمير المؤمنين علي )عليه السالم( القدح المعلى في الرقي الفكري والثقافي في هذا البلد، وقد أسدت خدمة 
كبيرة لإلسالم والمسلمين، وخاّصة مذهب الشيعة الحق من خالل الحوزة العلمية ذات العراقة األلفية في تربية المفّكرين 

األحرار/ حسين النعمةاإلسالميين العظام.
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سامحة السيد حسن املوسوي الرُبوجردي 
جواد  د  حممهّ احل��اج  عالء  األستاذ  وإدارة 
لتحقيقها  تسعى  كب�ة  رؤية  هلا  األعسم، 
ومتطلبات  حتديهّات  مواجهة  ف  تتلخص 
بأن  ال���تاث،  إح��ي��اء  جم��االت  ف  العوملة 
املؤسسات  أفضل  أحد  املؤسسة  تصبح 
وتطمح  كام  العاملي،  الصعيد  ع�  التاثيهّة 
التاثيهّة  الوجهات  أهمهّ  إحدى  تصبح  أن 
املعلومات  ملصادر  للمستفيدين  لة  املفضهّ
املؤسسات  غ��رار  ع�  العامة،  واملعارف 

املعتربة واملشهورة عامليًا..
االستاتيجية  ال��تاث  دار  أه��داف  وعن 
العالقات  مدير  األعسم  حسن  حدثنا 
إمج���ااًل  »يمكننا  ق��ائ��ال:  فيها  ال��ع��ام��ة 
اختصارها ف املحافظة ع� ذخائر التاث 
املعرفة  جم��االت  مجيع  ف  اإلسالمي  سيام 
واجل��اد  احلثيث  والسعي  لغاته،  وبشتهّى 
الكتب  تراث  وذخائر  خاصة،  إلحيائها 
أجل  من  واملعرفة،  العلم  جماالت  باقي  ف 
ع�  االط��الع  من  العريب  ال��ق��ارئ  متكني 
ثني  املحدهّ من  العلامء  وآث��ار  منشورات 
بصامتم  تركوا  الذين  واألدب��اء،  والفقهاء 
اإلسالمية«،  الثقافة  تاريخ  ف  اخل��ال��دة 
كذلك  املؤسسة  أه��داف  من  أن  مضيفا 
»إقامة عالقات عمل مشتكة مع املكتبات 
ومراكز املعلومات واملنظامت واملؤسسات 
العمل  بيئة  ف  املتواجدة  والثقافية  الفكرية 
ف  املستهدفة  الغايات  بلوغ  ف  يساهم  بام 
باالستفادة  املستمرهّ  ر  والتطوهّ م  التعلهّ عملية 
من املوروث االسالمي لالرتقاء باملجتمع، 
اضافة ال حرص املؤسسة ع� تعزيز القيم 
جيعلها  بام  للمؤسسة  والتنظيمية  الوطنية 
العرصية  الربامج  تقديم  رائدًة ومبتكرًة ف 
والثقافية،  التعليمية  واخلدمات  اجلديدة 
تواكب  ال��ت��ي  واحل��دي��ث��ة  منها  ال��تاث��ي��ة 
تطورات العرص ف االختصاصات املعرفية 

عالية اجلودة ف بيئة عاملية عالية التقنية«.
»تقديم  املؤسسة  رسالة  أن  األعسم  وتابع 
اجلودة،  عالية  ُتراثيهّة  ومعارف  معلومات 

وف���ق أح����دث س��ب��ل ال��ت��ط��ور ل��ل��ُتاث 
التكنولوجيا  بمواكبة واستثامر  اإلسالمي، 
العرصيهّة حلفظ الُتاث اإلسالمي وتوثيقه 
الالئق  الدعم  تقديم  ال  إضافة  ون��رشه، 
وصوهلم  إلتاحة  كافة،  املجتمع  لرشائح 
املحليهّة  املعلومات،  املعارف ومصادر  هلذه 

منها والعامليهّة، بأيرس الُسبل«.
ومن اهم االنجازات التي قدمتها املؤسسة 
عمرها  صغر  من  بالرغم  مشوارها  طيلة 
وهو ما حتدث به األعسم قائال: »من أهم 
إلحياء  العاملي  املؤمتر  اقامة  اإلنجازات 
البهبهان  الوحيد  املجدد  العالمة  ذكرى 
ه( باملشاركة مع العتبة احلسينية  س رسهّ )قدهّ

أللفية  العاملي  املؤمتر  وكذلك  املقدسة، 
الرشيف املرتىض علم اهلدى )قدس رسه( 
ومركز  مؤسسة  عرش  ستة  مع  باملشاركة 
العراقية  اجلمهورية  مستوى  ع�  علمي 
واملؤمتر  اإلسالمية،  اإليرانية  واجلمهورية 
بني  من  أن  مبينا  للمخطوطات«،  العاملي 
ف  »دورة  املؤسسة  قدمتها  التي  االنشطة 
العاملي  النظام  وفق  والتصنيف  الفهرسة 
األمريكي  الكونجرس  ملكتبة  احلديث 
للدراسات  العلمني  معهد  مع  باملشاركة 
ابن  ودورة  األرشف،  النجف  ف  العليا 
وملتقى  املخطوطات،  لفهرسة  النديم 

النجف األرشف لفن اخلط العريب«. 

األحرار/ حسين النعمة
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عبد  الشيخ  س��امح��ة  ث  وحت���دهّ
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي خ��الل 
قائاًل:  التكريم  حفل  ف  كلمته 
ع�  االوائل  الطلبة  »تكريم  انهّ 
عن  تعب�  هو  العراق  مستوى 
هلذه  وتثمينا  وتقديرنا  اعتزازنا 
والطالبات  الطلبة  م��ن  الثلة 
اذ تفوقوا  الذين تعتز بم مجيعا 
وتقديم  العلمي  املجال  هذا  ف 
الدعم  خ��الل  من  هلم  الدعم 
املهمة  الرشحية  هل��ذه  املعنوي 
ملستقبل العراق«، مضيفًا »نحن 
االمكانات  ت��وف��ر  م��ع  ل  نتأمهّ
النجاح  م��س��ت��وى  ي��ك��ون  ان 
نشهده  الذي  اكرب من  والتفوق 
اذا  اليه  نصل  ان  وباإلمكان 
من  حثيث  سعي  ه��ن��اك  ك��ان 
قبل االطراف املعنية ف العملية 
ع�  سامحته  مركزًا  التبوية«، 
االخالق »لكونا مجال اإلنسان 
ان  حيث  حياته  ام��ور  كافة  ف 

يشخص  طبيب  من  فائدة  ال 
ومهندس  ويعاجلها  االم��راض 
تمل  ما  اذا  وم��درس  متفوق 
املحمدي  اإلس���الم  ب��أخ��الق 
)عليهم  البيت  اه��ل  وأخ��الق 

السالم(«.
طالل  الدكتور  بني  جهته  ومن 
ال��ك��اميل م��س��ؤول أك��ادي��م��ي��ة 
والتنمية  للتخطيط  ال���وارث 
من  »ال��ت��ك��ري��م  ان  ال��ب��رشي��ة: 
احلسينية  العتبة  أولويات  بني 
ف  املتميزين  ل��دع��م  املقدسة 
والتعليمي  ال��تب��وي  اجل��ان��ب 
األول  يعد  وال  ال��ع��راق،  ف 
ف  املتفوقني  تكريم  تم  حيث 
الحتضان  السابقة   السنوات 
مبينًا  املستقبل«،  صانعي  أبنائنا 
ان  ارت��أت  املقدسة  »العتبة  ان 
للديار  زي��ارة  التكريم  يكون 
روح��ي  ت��وج��ه  الن���ه   املقدسة 
وهذا  وتعال،  سبحانه  الل  نحو 

يكون  ال  لكي  إليه  نسعى  ما 
املادي  اجلانب  اإلنسان  هدف 
»تكريم  ان  مضيفًا  والدنيوي«، 
الفرعني  شمل  االوائ��ل  الطلبة 
مجيع  م��ن  واالديب  ال��ع��ل��م��ي 
وعددهم  العراقية  حمافظات 
معدل  ع�  حصلوا  طلبة   )7(

.»)%100(
عبد  امح��د  سليم  األس��ت��اذ  أم��ا 
كربالء  تربية  م��دي��ر  ال��ك��ري��م 
هذا  ان  فأوضح  وكالة  املقدسة 
من  مجيلة  التفاتة  يعد  التكريم 
عن  وتعرب  املقدسة  العتبة  لدن 
باجلانبني  العامة  األمانة  اهتامم 
هذا  ومثل  والعلمي  التبوي 
التكريم جيعل التنافس الرشيف 
والتقدم  الدراسة  ف  ابنائنا  بني 
لطلبتنا  العلمي  املستوى  ورفع 
التكريم  الوطن وايضا  بام يدم 
عن  بعيدا  روحية   صفة  حيمل 
االلتزام  ع�  والتأكيد  املادية 

باألخالق«.
الطلبة  ب���ارك  جهتهم  وم���ن 
األوائل هذا التكريم واالحتفاء 
بم من قبل األمانة العامة للعتبة 
ووص��ف��وه  املقدسة  احلسينية 
يضاف  الذي  املفرح  بالتكريم 
وتفوقهم  بنجاحهم  لفرحتهم 
شكرهم  مقدمني  ب��ال��دراس��ة، 
هلذه  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الحتضانا  الكريمة  االلتفاتة 
تكليفًا  وعدوه  املتميزين  الطلبة 
ونعمل ع�  اجلهد  ملواصلة  هلم 

خدمة وطننا الغايل«. 
املتفوقون  الطالبة  تقدم  ك��ام 
التي  ع��وائ��ل��ه��م  ال  بالشكر 
»ساندتم ف طيلة ايام الدراسة 
وكذلك ادارة املدرسة وكادرها 
تعليمهم  ف  جهد  من  بذلوه  ملا 
والتي  الدراسة  سنوات  طيلة 

تكللت بالنجاح«.

دعمًا للحركة العلمية في البالد ولتشجيع الطاقات الشابة، كّرم االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

الطلبة االوائل على مستوى العراق للعام الدراسي )2014- 2015م( للدراسة اإلعدادية من جميع المحافظات العراقية، على قاعة سيد االوصياء 

بالحائر الحسيني الشريف، وسط حضور كبير من الطلبة وذويهم وشخصيات دينية واجتماعية وأكاديمية وإعالمية.

األحرار/ حسين نصر 

الشيخ الكربالئي يكّرم الطلبة االوائل للدراسة اإلعدادية في العراق

أربعُة مكفوفيَن حصلوا على درجة 100% في المسابقة
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األحرار/ حسين نصر 

من بني النشاطات التي تواظب 
ع�  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اخلاصة  املسابقات  هي  اقامتها 
بحفظ األدعية, وطاملا ان العراق 
يمر بظروف استثنائية اال وهي 
فأن  داع��ش  عصابات  مقاتلة 
الل  ال  التوجه  منا  يتطلب  هذا 
لنرصة  بالدعاء  وج��ل(  )ع��ز 
البطل,  وجيشنا  الشعبي  احلشد 
إلقامة  املقدسة  العتبة  دعا  ما 
مسابقة حفظ دعاء اهل الثغور 
السالم(   )عليه  السجاد  لإلمام 
ومن خالل اإلحصائيات  تبني 

وملفتة  رائعة  املسابقة  تلك  ان 
للنظر كونا حققت نسبًا عالية 
كب�ة  أعداد  مشاركة  وشهدت 
العراق  حمافظات  خمتلف  من 
وقد  اجلنوب  ال  الشامل  من 
بلغ عددها الكيل )14( حمافظة, 
األع��امر  خمتلف  فيها  وش��ارك 
اب��ت��داًء م��ن س��ن )5س��ن��وات( 
وانتهاًء بسن ال)70 سنة(، وقد 
فيها  املشاركني  اع��داد  وص��ل 
بحسب  واالن��اث  الذكور  من 
االحصائيات )1570( مقسمة 
 )1408( للذكور   )162( ال 

املحافظات,  وملختلف  لإلناث 
ف��ي��ام ب��ل��َغ ع���دد امل��ش��ارك��ني 
 %100 درج��ة  ع�  احلاصلني 
هو )205( ذكور واناث ومن 
 )4( التاسعة  س��ن  دون  ه��م 
املشاركني  اك��رب  ام��ا  اشخاص 
واحلاصل ايضًا ع� 100% هو 

60 عامًا.
اشتك  قد  املسابقة  ان  ُيذكر 
املجتمع  رشائ��ح  خمتلف  فيها 
الذين  املكفوفني  بينهم  وم��ن 
منهم  اربعة   )5( عددهم  كان 
كاملة  ال��درج��ة  ع���   حصلوا 

 ,)%97( ع�  حصل  واخلامس 
تعل  النتيجة  ه���ذه  وم��ث��ل 
االه���داف  ادت  ق��د  املسابقة 
امل��رج��وة م��ن��ه��ا, وام���ا اع���داد 
الثالثة  املشاركني  من  املعاقني 
كان هلم امتياز ف النجاح, و بذا 
احلسينية  العتبة  سعي  سيكون 
مسابقات  إلق��ام��ة  امل��ق��دس��ة 
الغرض  نفس  ت��ؤدي  اخ��رى 
ذاته من اجل تنمية ثقافة الدعاء 

لدى املؤمنني. 

        أضواٌء على مسابقة حفظ دعاء اهل الثغور

األحرار/ ضياء االسدي أربعُة مكفوفيَن حصلوا على درجة 100% في المسابقة
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حتدث  املوضوع  هذا  وحول 
الديني  التبليغ  مسؤول شعبة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ف 
ملجلة  امل��ط���ي  ع��يل  الشيخ 
اقامتنا  »يأيت  قائاًل:  االحرار 
التطويرية  ال��ربام��ج  هل���ذه 
التي  االه��داف  اط��ار  ضمن 

التبليغ  شعبة  منها  انطلقت 
ف  لتحقيقها  النسوي  الديني 
والدينية  الفكرية  املجاالت 
ولرفد  جانب،  من  والثقافية 
االسالمية  التوعوية  املس�ة 
ون����رش ف��ك��ر أه����ل ال��ب��ي��ت 
االصيل،  السالم(  )عليهم 

اهل��ادف��ة،  الكلمة  واي��ص��ال 
وكل ما هيم املرأة املسلمة من 
للنهوض  بناء  وسلوك  رؤى 
ما  ال  واي��ص��اهل��ا  بواقعها، 
الرقي  م��دارج  ال  اليه  ترنو 
وال��ك��امل م��ن ج��ان��ب اخ��ر, 
حيث اننا اليوم وكام تعلمون 

يومنا هذا تطورات  نشهد ف 
تستدعي املواكبة، ملا يثار من 
تتطلب  وشبهات  اشكاالت 

الرد من املرأة املبلغة«.
»بالنسبة  املط�ي،  واض��اف 
االنتنت  عامل  اختزله  ما  إل 
كب�  حد  ال  املسافات  من 

برامج تطويرية لشعبة التبليغ النسوي 
لتسليح المبلغات عقائديًا ومعرفيًا

تقرير: ضياء االسدي

سعيًا منها لتطوير الكوادر التابعة لها, اقامت شعبة التبليغ الديني النسوي التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة 
الحسينية المقدسة, سلسلة دورات تطويرية وتخصصية في مجال التكنلوجيا الحديثة ووسائل االتصال وما يرتبط بأجهزة 
الخدمات ووسائل البيت, والهدف منها التعرف على آخر ما توصلت اليه العلوم الحديثة وتطوير مهارات وقدرات المبلغات 

بشكل اوسع  والتي أقيمت في مجمع سيد الشهداء )عليه السالم( الخدمي.
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املهتم  للمتابع  يتسنى  بحيث 
ع�  يقف  ان  الثقاف  بالشأن 
أية فكرة مهام كانت بعيدة عن 
تراثه وجمتمعه ، وينفتح عليها 
ظواهر  ب���دأت  هنا  وم��ن   ،
من  الفكري  الثقاف  الغزو 
بالفكر  والتشكيك  جانب، 

االسالمي من اجلانب االخر 
تقتحم كل البيوت والنوادي 
بعيدة  كانت  مهام  الفكرية 
ومصانة، ومل تعد مسائل الفقه 
كافية للرد ع� هذا الغزو، بل 
العلمية  االوس��اط  ع�  جيب 
واملعاهد االكاديمية واالندية 
الثقافية ان تكون ع� مستوى 
ع�  للرد  املعرفة  م��ن  ع��ال 
تطرح  التي  الشبهات  ه��ذه 
»العاملني  أنهّ  مبينًا  اليوم«، 
ك����وادر  م���ن  ال��ش��ع��ب��ة   ف 

اهبة  ع�  دائ��اًم  هم  عاملة، 
من  ذلك  لتحقيق  االستعداد 
تطويرية  برامج  اقامة  خالل 
من  العديد  تتضمن  خمتلفة 
الندوات والدورات التنموية 
شأنا  من  والتي  والتثقيفية 
لدى  التبليغي  املستوى  رفع 

املبلغة« .
ف سياق متصل حتدثت املبلغة 
ان  بالقول:  امني  حممد  هيام 
التي  التطويرية  »ال��ربام��ج 
خمتلف  ف  الشعبة  اقامتها 
فيها  ش��ارك  وق��د  العناوين 
العديد من املبلغات التابعات 
للشعبة وبشكل دوري ومن 
التبليغ  هي  العناوين  ه��ذه 
ال��دي��ن��ي )امه��ي��ت��ه وان��واع��ه 
املبلغ(  وشخصية  واساليبه 
االق��ن��اع  )ف���ن  ال  اض��اف��ة 
ال��ذايت  البناء  و)  والتأث�( 
ه��ذا  امل��ب��ل��غ��ة(  لشخصية 
مكثفتني  دورت��ني  ال  اضافة 
استمرت  االرسة  ف��ق��ه  ف 
متواصلة،  أي��ام  ع��رشة  مل��دة 
لكل  ساعات  ثالث  وبواقع 
ومسائية  صباحية  ي���وم، 
)فقه  عناوين  تضمنت  وقد 
التبليغ  واساليب  االرسة 
وحم��ارضة  املبلغ  اخ��الق  و 
سياسية  وحم��ارضة  عقائدية 

اجتامعية(«. 
انهّ  ه����ي����ام،  واض�����اف�����ت 
محلت  ال��ت��ي  »ال�������دورات 
اقيمت  املختلفة   العناوين 
االساتذة  من  عدد  بمشاركة 
السيد  ومنهم  املتخصصني 
والشيخ  امل��ول��وي،  م��ه��دي 
عيل  والشيخ  الكعبي  منجد 
ال��ف��ت��الوي وال��ش��ي��خ م��ازن 
عبد  وال��ش��ي��خ  ال��ك��رب��الئ��ي 
والست  الغفاري  ال��رس��ول 

زهراء الكوران(.
قد  الشعبة  ان  بالذكر  اجلدير 
لتقديم  خاصًا  برناجمًا  أقامت 
للمبلغات  واهلدايا  املكافآت 
املجتهدات واملتميزات الاليت 
تبليغ  ف  كب�ًا  جهدًا  بذلنَّ 
من  النساء  رشحي��ة  وتوعية 
مَن ما بوسعهنَّ  املجتمع، وقدَّ
ف تلبية حاجاتنَّ من العلوم 
واملعارف  وباألخص املسائل 

االبتالئية منها.

تقرير: ضياء االسدي
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تبنيهّ  البحث  وخ��الل  علميًا 
أن ال��زه��رة ت��رصف م��ن امل��اء 
يوميًا،  واح��دًا  ل��تًا  يعادل  ما 
وتأث�  املياه  بشحة  يتسبب  ما 
البساتني..  سقي  ع���  ذل��ك 
وهي تلق مشكلة قائمة ألقت 
مزارعي  ع�  السيئة  بظالهلا 
كربالء.. وملعرفة املزيد عن هذا 
امل��وض��وع.. أج��رت األح��رار 
وك��ان  امل��ي��دان  التحقيق  ه��ذا 

امل��زارع  معنا  املتحدثني  أول 
هاشم حبيب شبيب من منطقة 
احلافظ ف كربالء والذي قال: 
مائي  نبات  النيل  »زه��رة  أن 
ع�  طافية  ب��ص��ورة  املعيشة 
ويتكاثر  املائية  املسطحات 
ويستهلك  ك��ب���ة  ب��رسع��ة 
اضافة  املياه  من  هائلة  كميات 
ال انه يقوم بامتصاص كميات 
املذاب  االوكسجني  من  كب�ة 

طعمه  م��ن  ي��غ���  م��ا  امل���اء  ف 
فيكون  كرهية  رائحته  وجيعل 
ل  ويشكهّ للبيئة  ملوثًا  بذلك 
ف  املائية  للثروة  حقيقيًا  تديدًا 
البلدان التي ينترش فيها«، مبينًا 
العراق  ف  انترش  »النبات  ان 
يقارب  وم��ا  قص�  زم��ن  منذ 
وتم  تقريبا  س��ن��وات  الثامنية 
القضاء عليها سابقا قبل حوايل 
اربع سنوات عن طريق وزارة 

الزراعة من خالل مكائن كري 
االنتشار  عاود  ولكنه  االن��ار 

جمددًا«.
»نقوم  قائاًل:  شبيب  واض��اف 
النبات  م��ن  بالتخلص  دائ���اًم 
الفردية  املجهودات  خالل  من 
اثارًا  فيه  ألن  قبلنا  من  املبذولة 
بصعوبة  متمثلة  كث�ة  سلبية 
امل��اء,  ع���  واحل��ص��ول  السقي 
ملديرية  طلبات  ع��دة  وقدمنا 

تتعرُض أغلب األنهار والمستنقعات المائية في كربالء والعراق لغزو من نوع جديد يتسّبب بشّحة مياهها وتلوّثها في نفس 
الوقت.. غزو من مؤامرات الطبيعة على سر الحياة وأساس ديمومته.. إّنها نبات زهرة النيل أو )عشبة النيل( الذي يبهر 
األنظار لوُنها األرجوانّي واخضراُر أوراقها المتشابكة.. إال أّنها أشبه بالوحش المفترس الذي يمتص روَح الماء ويقضي عليه 

ناهيك عن سّمية هذا النبات الطفيلي على الثروة الحيوانية خالل التغذي عليه.

زهرة النيل السامة.. 
أخطر آفة طبيعية تتسّبب بشحة المياه وقتل الثروة الحيوانية بالعراق

تحقيق: قاسم عبد الهادي
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من  كربالء  حمافظة  ف  الزراعة 
نائية  بصورة  التخلص  اجل 
لنا,  يستجيبوا  مل  ول��ك��ن  منه 

بالنسبة  سامًا  نباتًا  يعد  حيث 
رسيع  وهو  احليوانات,  جلميع 
االنتشار بشكل هائل ويتسبب 
علميا  يقال  حيث  املاء  بشحة 
ترصف  ال��واح��دة  ال��زه��رة  ان 
هنا  ونحن  يوميًا  امل��اء  من  لت 
ف  املسؤولة  اجل��ه��ات  نناشد 
الزراعة  مديرية  سوى  الدولة 
النبات  هذا  بمكافحة  الري  او 
ألنه  عليه  بالقضاء  واإلرساع 
ولبساتيننا  لنا  قاتلة  آفة  يعترب 
ملا له من تأث�ات سلبية مؤثرة 
ع�  والقضاء  امل��اء  شحة  ع� 

الثروة احليوانية«.
ملكافحة  رئيسية  ط��رق  ثالثة 

النبات 
رئيس  ث  حت����دهّ ج��ه��ت��ه  وم���ن 
نايف  صبار  مناف  املهندسني 
ف  املائية  امل���وارد  دائ��رة  مدير 
»يعترب  قائاًل:  كربالء  حمافظة 
النباتات  من  النيل  زهرة  نبات 

اخلط�ة والسامة والتي تساهم 
حيث  املياه,  بشحة  كب�  بشكل 
والنواحي  االقضية  ف  يتواجد 

ومنها  للمحافظة  ال��ت��اب��ع��ة 
اجل��دول  اخل����ات,  )احلسينية, 
ال��غ��ريب واهل��ن��دي��ة( اض��اف��ة ال 
العباس,  )ح��ي  املركز  مناطق 
اهليايب, احلر, فرحية وبدعة عيشة( 
ملكافحته  ط��رق  ثالثة  وهناك 
الكيميائية  )املكافحة  وازالته 
هذه  استخدام  ع��دم  ويفضل 
تلوث  تسبب  ألن��ا  الطريقة 
املائية  األح��ي��اء  وق��ت��ل  امل��ي��اه 
ع�  املبارش  تأث�ها  وكذلك 
األن��ار  وخصوصا  اإلن��س��ان 
الرشب,  مياه  ف  تستخدم  التي 
املكافحة  هي  الثانية  والطريقة 
بواسطة  وتكون  امليكانيكية 
احلفارات التي تلجأ إليها بعض 
عالية  كلفتها  ولكن  ال���دول 
)اليدوية(  املكافحة  أما  ج��دا, 
باستخدام  تتم  البيولوجية 
من  للنبات  الطبيعيني  األعداء 
طريق  ع��ن  تتم  او  احل���رشات 

بعض العامل يدويا«.
وأضاف نايف، »عملنا مشتك 
النيل  نبات زهرة  بالقضاء ع� 
وذلك من خالل التعاون الذي 
نقوم به مع دائرة صيانة كربالء 
)مديرية زهرة النيل( بمكافحة  
االن��ار  ف  املنترشة  النباتات 
نقوم  الذي  والعمل  والبزول 
به بالكشف عن مواطن النبات 
حيث  الصيانة  قسم  واع��الم 
بذلك  املعنية  اجلهات  خاطبنا 
وبانتظار املكافحة خالل االيام 
نقوم  ما  ودائام  القادمة,  القليلة 
بجوالت تفقدية اخرى لألفرع 
البيضاء  القنطرة  من  مناطق  ف 
واليوسفية  احل��اف��ظ  ش���ارع 
القنطرة  من  بالقرب  تقع  التي 
اجلنكنة  ومقاطعة  البيضاء 
نختص  ونحن  والعصبانية, 

باملشاهدة وحتديد االصابة«.
رئ��ي��س  حت����دث  ذل�����َك  إل 

االقدم؛  الزراعيني  املهندسني 
سليم عباس حسن رئيس قسم 
مديرية  ف  امل��زروع��ات  وقاية 
قائاًل:  املقدسة  كربالء  زراع��ة 
ف  م��رة  ألول  بالعراق  »ظهَر 
من  الثامنينيات  عقد  أواس��ط 
القرن املايض واستخدم كنبات 
املشاتل  بعض  ات��ذت��ه  زي��ن��ة 
ضفاف  ع�  الواقعة  األهلية 
ولوحظ  بغداد  ف  دجلة  نر 
ك��رب��الء  ف  أخ���رى  بمناطق 

والديوانية وغ�ها«.
»للنبات  أن  حسن  وأوض��ح 
بإعاقة  يقوم  منها  مضار  عدة 
تكوين  خ���الل  م��ن  امل��الح��ة 
النباتات  من  كثيفة  مسطحات 
ويسبب  وامل��تاص��ة,  املتشابكة 
ض��غ��ط ك��ب���ا ع��� اجل��س��ور 
األنار  ع�  املنصوبة  العائمة 
ما يؤدي إل إزاحتها وحتطيمها 
وهذا ما حدث فعال ف جرسي 

ب��داي��ة ظ��ه��وره ف��ي ال��ع��راق خالل 
الثمانينيات من القرن الماضي � 

تحقيق: قاسم عبد الهادي
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حية  نا
ال���زب���ي���دي���ة 

ضمن  العزيزية  وق��ض��اء 
   2001 ع��ام  واس���ط  حمافظة 
ك��ام وحي��ج��ب وص���ول ض��وء 
األخرى  األحياء  إل  الشمس 
وخاصة  امل��اء  ف  تعيش  التي 
تشكل  التي  النباتية  اهلائامت 
للنظام  األس��اس��ي��ة  ال��ق��اع��دة 
األس��ايس  وال��غ��ذائ��ي  البيئي 
واألسامك  احليوانية  للهائامت 
ال��ت��وازن  ف  خلال  يسبب  م��ا 
الدقيق للشبكة الغذائية, ناهيَك 
من  الري  عمليات  إعاقة  عن 
املياه  جريان  ومنع  غلق  خالل 
وكذلك  الضيقة  اجل��داول  ف 
ال��ري  مضخات  بغلق  يقوم 
املائية  النباتات  وإزاحة  والبزل, 
طريق  عن  األصلية  املستوطنة 
عليها,  والتغلب  معها  التنافس 
وإح�����داث زي����ادة ك��ب���ة ف 
الناتة  املتحللة  املواد  كميات 
النبات  من  أج��زاء  م��وت  عن 
لينتج  امل��اء  قعر  إل  وسقوطه 
عنه بعد ذلك تغي� وإخالل ف 

النظام البيئي«. 
»انتشار  ان  إل  حسن  ويلفت 
الوقت  ف  النيل  زه��رة  نبات 

احلارض 
ب�����ص�����ورة 

عدد  ال  ادى  هائلة 
كب� من املشاكل ف جمرى مياه 
وتتمم  املبازل،  ومياه  االن��ار 
طريق  ع��ن  دوري���ا  مكافحته 
التي  املائية  امل���وارد  مديرية 
تزودنا شهريا بالتقارير اخلاصة 
مكافحتها,  تم  التي  باملساحات 
ال  املوقف  رفع  فقط  ودورن��ا 
موضوع  الن  ال��زراع��ة  وزارة 
امل��ي��اه ي��ع��ت��رب م��ن امل��واض��ي��ع 
قبل  من  يستخدم  ملا  احلساسة 
والغسل  السقي  ف  املواطنني 
استخدامه  يتم  كذلك  وغ�ها, 
وبذلك  احل��ي��وان��ات  ل��رشب 
بواسطة  ت��ط��ه���ه  يمكن  ال 
النبات  هذا  ويتكاثر  املبيدات, 
او  الرايزومات  طريق  عن  اما 

البذور«.
انعدام املكافحة خالل العامني 
عدم  بسبب  واحل���ايل  امل��ايض 

مصادقة امليزانية 
وقفتنا االخ�ة كانت مع رئيس 
االم�  عبد  االق��دم  املهندسني 

اخلرسان؛ مدير صيانة مشاريع 
حمافظة  ف  وال���ب���زول  ال���ري 
كربالء املقدسة والذي حتدث ل� 
)األحرار( قائاًل: »كانت اعامل 
الصيانة مستمرة بالنسبة لنبات 
عليه  القضاء  وتم  النيل  زهرة 
السنوات  خالل  كاملة  بصورة 
السابقة من قبل معاجلة مديرية 
املائية  واالعشاب  النيل  زهرة 
اح����دى ت��ش��ك��ي��الت اهل��ي��ئ��ة 
الري  مشاريع  لصيانة  العامة 
تم  م   2010 عام  وف  والبزل 
وف  بالكامل  عليها  السيطرة 
تم تشكيل فرق  م  عام 2011 
النواة  باستئصال  تقوم  مراقبة 
تابعة  وهي  بأول  أول  اجلديدة 
النيل,  زهرة  معاجلة  مديرية  ال 
وكثرة االصابة احلاصلة بشبكة 
امل��ب��ازل ف ك��رب��الء وان��ع��دام 
املايض  العام  خ��الل  املعاجلة 
مصادقة  عدم  بسبب  واحل��ايل 

اطالق  عدم  وكذلك  امليزانية 
ومن  لوزارتنا  التخصيصات 
زهرة  معاجلة  مديرية  ضمنها 
وهذا  املائية  واالعشاب  النيل 
االمر وقف عائقا امام تطلعاتنا 
ع�  بالقضاء  عملنا  ومواصلة 

هذا النبات السام«.
»من  ان��ه  إل  اخلرسان  وأش��ار 
خالل  النبات  معاجلة  املؤمل 
حصولنا  بعد  القادمة  االي��ام 
قبل  من  املايل  التخصيص  ع� 
املقدسة  كربالء  حمافظة  جملس 
بمديرية  االتصال  خالل  من 
املختصة  النيل  زه��رة  معاجلة 
ام��ا ف حالة  ب��إزال��ة االص��اب��ة, 
التخصيصات  اط���الق  ع��دم 
املشكلة  تبقى  فسوف  املالية 
االول  ال��س��ب��ب  الن  ق��ائ��م��ة 
امل��ايل,  التقشف  ه��و  واالخ���� 
ومن املؤمل ان تتم املعاجلة عن 
تسمى  خمصصة  آليات  طريق 
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النواة  يص  وفيام  )احلاصدة( 
طريق  عن  ازالتها  يتم  البسيطة 
بعد  العاملة,  وااليدي  الزوارق 
حتديد االصابة من قبل مديرية 
بدورنا  ونحن  املائية  امل��وارد 
املحددة  املناطق  بمعاجلة  نقوم 
مبزل  اية  ذلك  ف  نستثِن  وال 
حدود  ضمن  واقع  جدول  او 

املحافظة«.
خ��الل  وم����ن  اخل���ت���ام  وف 
قمنا  التي  امليدانية  اجل��والت 
الشديد  التنافس  الحظنا  با 
النيل  زه��رة  لنبات  والسيادة 
وال��ربدي  القصب  نبات  ع� 
التي  البزول  ف  لوحظ  حيث 
يكثر فيها هذا النبات يقل نبات 
وانعدامه  وال���ربدي  القصب 
ُيشى  بحيث  اخرى,  اماكن  ف 
بيئية  ك��ارث��ة  ح���دوث  بسببه 
عامة  العراق  مناطق  ف  كربى 
زحف  جراء  خاصة  واالهوار 
لنبات زهرة  مستوطنات كب�ة 
النيل عليها والذي يعد من اكرب 
خاصة  العراقية  البيئة  حتديات 
حيث  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ف 
مهام  موطنا  تعد  التي  االه��وار 
الذي  الرسيع  وانتشاره  لنموه 
املائية,  الثروة  هالك  إل  يؤدي 
وملا لوحظ من خطر هذا النبات 
مجيع  بني  وع��ي  خلق  فيجب 
مكافحته  ب��رضورة  املزارعني 
وإبداء  بانتشاره  السامح  وعدم 
ال��الزم  والتنسيق  امل��س��اع��دة 
املختصة  األجهزة  وبني  بينهم 
ب��امل��ك��اف��ح��ة وي��ت��م ذل���ك من 

امهها  مقتحات  ع��دة  خ��الل 
تعرف  التي  ال��ن��دوات  )عقد 
هذه  خ��ط��ورة  ع���  الفالحني 
عليها,  القضاء  وأمهية  الزهرة 
بواسطة  للمجتمع  تعريفها 
املختلفة  اإلع����الم  وس��ائ��ل 
وزارة  بني  والتنسيق  بالتعاون 
املائية  املوارد  ووزارة  الزراعة 
واس��ت��خ��دام  البيئة,  ووزارة 
رف��ع  ف  متخصصة  م��ك��ائ��ن 
ف  العائمة  النباتات  وإزال���ة 
وسط األنار كالزوارق املزودة 
ب��م��ع��دات رف���ع ون��ق��ل ذل��ك 
متطورة  مكائن  وأي��ة  النبات 
املكائن  ع�  االقتصار  وع��دم 
النباتات  مجيع  إزالة  التقليدية, 
واألنار  البزول  ف  املتواجدة 
حيث وجد عدد قليل من هذه 
إعادة  ع�  القدرة  له  النباتات 
نرشه من جديد, تأسيس مراكز 
معاجلته  ف  متخصصة  بحثية 
مديرية  استحداث  تم  حيث 
خاصة بزهرة النيل واألعشاب 
امل��وارد  وزارة  قبل  من  املائية 

املائية(.

زهرة النيل من النباتات المائية الطافية على سطح الماء وله  شكل مميز وجذاب بسبب أزهاره 
األرجوانية الكبيرة, حيث يتكون من مجموعة جذرية تحت سطح الماء ومجموعة خضرية تطفو 
اعماق  الى  ممتدة  طويلة  وجذور  طافية  قصيرة  سيقان  ذو  عشبي  نبات  باألساس  وهو  فوقه 
المياه, فترة التكاثر والنمو الرئيسية له تمتد بين شهري نيسان وتشرين الثاني وخاصة مع 
النبات من االسباب  ... ويعتبر  العالية في حزيران وتموز وآب وأيلول  الحرارة  ارتفاع درجات 
الرئيسية المتعلقة بشحة المياه حيث ان الزهرة الواحدة تصرف لترا من الماء تقريبا باليوم 
ناتجة  دقيقة  دراسة  توجد  وال  البساتين،  سقي  وطريقة  المزارعين  على  سلبا  اثر  مما  الواحد 
عن تحليل تجريبي وإحصائي لسرعة نموه وانتشاره بشكل دقيق إال إن المعلومات التقديرية 

العامة تؤكد بأنه ينتشر ويتكاثر بسرعة فائقة. 
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كتاب »األصييل أنساب 
مة  للعالهّ ال��ط��ال��ب��يهّ��ني« 
الديم  شمس  ابة  النسهّ
حم��م��د ب��ن ع��يل – ت��اج 
الدين النقيب- ابن عيل 
بن احلسن بن رمضان بن 
بن محزة  بن عبدالل  عيل 
ج بن موسى بن  بن املفرهّ
عيل بن القاسم بن حممد 
ايب عبدالل ابن ايب حممد 
– املتوىف  القاسم الريسهّ 
سنة 325- ابن ابراهيم 

احلسن  ايب  اب��ن  طبطبا 
ابن  الديباج  اسامعيل 
ابراهيم  اسامعيل  ايب 
حممد  ايب  اب���ن  ال��غ��م��ر 
احلسن املثنى ابن االمام 
السبط  احلسن  حممد  ايب 
السالم(  )عليه  املجتبى 
م��ة  ��ف��ه ب��اس��م ال��ع��الهّ ألهّ
الفضل  ايب  ال���وزي���ر، 
اصيل الدين احلسن ابن 
ق الطويس، ف سنة  املحقهّ

.698

الرشيف  ه��ذا  ويعرف 
اب���ن   « ب�����  ����ف  امل����ؤلهّ
الطقطقي« كسائر ارسته 
ال  نسبة   ، ال��ك��ري��م��ة 
الطقطقي  بنت  اخلاتون 
بن  ع��يل  امهّ ج��ده  وه��م 
احل��س��ن ب��ن رم��ض��ان، 
وك��ان��ت م��ن ك��ري��امت 
لذراري  حمبهّة   ، عرصها 
ال���رس���ول وب���ا ع��رف 
البيت وقد أشار املؤلف 
 » ف ذيل »القاسم الريسهّ

ال نسبه الكريم.
وق�����د اخ�������ذُت ه���ذه 
مكتبة  م���ن  ال���ص���ورة 
ال��دك��ت��ور ح��س��ني عيل 
نسخة  وعندنا  حمفوظ، 
خمطوطة من هذا الكتاب 
يقرب تاريخ كتابتها من 
وف   ، ���ف  امل���ؤلهّ ع��رص 
تعاليق  سطورها  خالل 
العالمة  ة من  هامهّ نفيسة 
منصور  ال��دي��ن  غياث 
احل��س��ي��ن��ي ال��دش��ت��ك��ي 
صاحب  ال���ش����ازي، 
امل���درس���ة امل��ن��ص��وري��ة 
بخطهّ  وتعاليق  بش�از، 

كالعالمة  احفاده  بعض 
الدشتكي  الدين  صدر 

وغ�هم.
املؤلهّف  مؤلفات  وم��ن 
بكتاب  الشه�  التاريخ 
اآلداب  ف  »ال��ف��خ��ري 
كتاب  وهو  السلطانية« 
من  ف��رغ   ، ج��دًا  نفيس 
 ، املوصل  ببلدة  تأليفه 
سنة  وت��وف   701 سنة 
709، ومن رام الوقوف 
ع��� م��ش��اي��ه وآث����اره 
وترمجة حياته وطرقي ف 
فل�اجع  مؤلفاته  رواية 
»ط��ب��ق��ات  ك���ت���ايب  ال 
ال��ن��س��اب��ني« وال��رج��ل 
مذكرو فيه ف أعيان املئة 

الثامنة ، والل العاصم.
الكئيب  الداعي  ره  ح��رهّ
ابو  الدهر،  مصائب  من 
الدين  ش��ه��اب  امل��ع��ايل 
احل��س��ي��ن��ي امل���رع���ي 
صبيحة  ف  ال��ن��ج��ف��ي، 
ثانية  م���ن  امل��ن��ت��ص��ف 
 ،1387 سنة  اجلامدين 
فة ، حرم  ببلدة قم املرشهّ

االئمة عليهم السالم.

مقّدمة على كتاب األصيلي
                                                                في أنساب الطالبّيين
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اد  عوهّ بن  عباس  الشيخ  هو 
إل  نسبه  وينتهي   ، شايت  بن 
الشيخ  .ولد  اجلوابر  عش�ة 
اخلويرباوي عام 1312 ه� .

العارشة  ف  وه��و  أب��اه  فقد 
بلغ  وح���ني   ، ع��م��ره  م���ن 
أخوته  مه  قدهّ عرشة  اخلامسة 
وعش�ته للرئاسة والوجاهة 
ملا كان يظهر عليه من الفطنة 
ة  اهلمهّ وعلو  العقل  ورجاحة 
بحوزة  االلتحاق  آثر  لكنهّه   ،
منرصفًا   ، األرشف  النجف 

إل  هًا  متوجهّ ال��رئ��اس��ة  ع��ن 
سنة  وذل����ك   ، ال���دراس���ة 
درس  ف��ق��د   ، 1327ه������� 
ثمهّ   ، والسطوح  مات  املقدهّ
العليا  الدراسات  إل  انتقل 
أي��ادي  ع�  العلوم  تلك  ف 
مشاه� املجتهدين ف عرصه 
، حتهّى نال درجة االجتهاد .
أساتذته : نذكر منهم ما ييل :
الطباطبائي  كاظم  السيهّد   �1

اليزدي .
2� السيهّد أبو احلسن املوسوي 

األصفهان .
حسني  ��د  حم��مهّ ال��ش��ي��خ   �3

النائيني .
مي . 4� السيهّد حسني احلامهّ

آل  رض��ا  ��د  حم��مهّ الشيخ   �5
ياسني .

الزائر  د  6� الشيخ عبد املحمهّ
دهام .

مواقفه ودوره اإلصالحي :
اخل��وي��رباوي  الشيخ  ش��ارك 
وحصار  العرشين  ث��ورة  ف 
من  أعقبها  وم��ا   ، النجف 
أحداث ، ثمهّ ثورات الفرات 
ف الرميثة ، وأحداث 1935 
الشيوخ  س��وق  مدينة  ف  م 
الكث�  إل  ت  امتدهّ والتي   ،

النارصية  حمافظة  مناطق  من 
ف  بيته  وك��ان   ، حوهلا  وم��ا 
ار ،  ال��ن��ارصي��ة م��أوى ل��ل��ث��وهّ

وانطالق ملحاربة املحتل .
س اجلامع الكب� املشهور  أسهّ
النارصي  جامع  باسم  اليوم 
الدينية  املدرسة  س  أسهّ كام   ،
مفتاح   : مؤلفاته  وم��ن   ،

القواعد .
اخل��وي��رباوي  الشيخ  ت���وفهّ 
ال��راب��ع  ف   ) رسه  ق��دس   (
ة  احلجهّ ذي  من  والعرشين 
1386ه� ، ودفن ف النجف 

األرشف

والتأريخ  املقارن  الفقه  ف  ع  متضلهّ ق،  حمقهّ وجمتهد  متتبهّع،  عامل 
اإلسالمي، مؤلهّف مكثر، له كتب ف املقاتل 

تلمذ ع� يد السيد حمسن احلكيم والسيد ايب القاسم اخلوئي 
تقدست ارسارهم

توف ف النجف االرشف ودفن ف داره 

من هو؟؟؟

الشيخ عباس الخويبراوي الناصري 
1386 - 1312
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اجللي��ة  الرباه��ني  كت��اب  ف 
الكات��ب  يتن��اول  )ص18( 
املسيحيهّ املش��هور )إلياس أبو 
الراهب )بح�ا(  ��ة  غنام( قصهّ
م��ع النبي حممد )ص� الل عليه 
وآل��ه( وكيف برشهّ ب��ِه وبنبوته 
بحس��ب م��ا توات��ر لدي��ه من 
رواي��ات وأحادي��ث لألنبي��اء 
مبرشة به )عليه أفضل الصالة 

والسالم(.
وتق��ول القص��ة الت��ي ينقله��ا 
��ام أنه ف دي��ر صغ� ف  أبو غنهّ
هنال��ك  كان  ب��رصى  مدين��ة 
كان  بح���ا  اس��مه  راه��ب 
ع��� جان��ب عظيم م��ن علم 

واحلكمة،  والطوال��ع  الفل��ك 
نا، ولكن  واس��مه األصيل يوحهّ
املس��يحيني لقبوه بح���ا يعني 
��ق، لقب��وه بذل��ك  الع��امل املدقهّ
لطول باع��ه ف مجي��ع العلوم، 
والبع��ض يظن��ون انهّه س��احر 
ة فراس��ته وحس��ن  نظ��رًا لق��وهّ
نظره، وف أح��د األيام وردت 
د  قافل��ة م��ن احلجاز فيه��ا حممهّ
)ص��� الل علي��ه وآل��ه( وق��د 
اجتمع به بح�ا وأعجب منه، 
حتى قال: ه��ذا الذي مأل عنه 
الت��وراة  أس��فار  أكثر  موس��ى 
وبرشهّ به اشعيا وارميا وزكريا، 
��م ع��ن جميئه  ه��ذا ال��ذي تكلهّ

املس��يح بأبى نور ت���هّ عليه، 
وداني��ال أش��ار إلي��ه بمناظ��ر 

خمتلفة.
ثمهّ انهّه خرج م��ن الدير، وخال 
برئي��س القافل��ة، وحادثه مليًا 
ورسًا، ثم انفرد بالغالم وصار 
مه فلم ُيسمع من حديثهام  يكلهّ
يشء؛ ثمهّ رجع إل غرفته وكان 
الكل��امت،  ه��ذه  مث��ل  د  ي��ردهّ
دانيال يقول )انهّه س��تجتمع به 
كلمة الع��رب، ويقوى أمرهم 
ويش��تد أزرهم، ودينه يس��ود 
ع��� كلهّ األرض، وكلهّ األمم 
تطري��ه، وتتب��ارك في��ه، وانهّ��ه 
س��يعيد للعبادة رونق اخلش��ية 

والوقار. 
انهّ��ه  يق��ول  داود  زب��ور  وف 
س��يملك من البحر إل البحر، 
ومن النهر إل أقاص األرض، 
وتضع ل��ه كلهّ األمم، وتثوا 
ل��ه كل ركب��ة، ويؤت��ى بملوك 

األرض أرسى له.
ث��م حت��دث الراه��ب م��ع عم 
النبي أيب طالب )عليه السالم( 
وق��ال: اعل��م انهّ ه��ذا الغالم 
املل��وك  ع��روش  س��يجتاح 
أصح��اب التيج��ان، ويقل��ب 
ب��الد الل الواس��عة وهو خاتم 

األنبياء واملرسلني.

التبشيُر بالنبي األكرم 
)صلى اهلل عليه وآله(
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التبشيُر بالنبي األكرم 
)صلى اهلل عليه وآله(

هذا الكتاب من تأليف عبد الرمحن احلس��يني الكواكبي يشخص فيه 
ما يس��ميه بداء االس��تبداد الس��يايس، ويصف أقبح أنواعه: استبداد 
اجلهل ع� العلم واس��تبداد النفس ع� العقل حيث يقول: »أن خلق 
ا، قائده العقل، فكفر وأب��ى إال أن يكون عبًدا قائده  الل اإلنس��ان حرهّ
اجلهل، ويرى أن املس��تبد فرد عاج��ز، ال حول له وال قوة إال بأعوانه 
أع��داء العدل وأنص��ار اجلور. وأن تراك��م الث��روات املفرطة، مولد 
لالستبداد، ومرض بأخالق األفراد. وأن االستبداد أصل لكل فساد، 

فيجد أن الشورى الدستورية هي دواؤه«.
كت��ب الكواكب��ي رؤوس مقاالت طبائع االس��تبداد ف حلب، وكان 

يعدهلا باستمرار، ثم وسع تلك األبحاث ونرشها ف هذا الكتاب.
مقتطفات من كالمه

»احلكوم��ة املس��تبدة تكون طبعًا مس��تبدة ف كل فروعها من املس��تبد 
اش، إل كنهّاس الشوارع، وال يكون كل  األعظم إل الرشطي، إل الفرهّ
صنف إال من أسفل أهل طبقته أخالقًا، ألن األسافل ال هيمهم طبعًا 
الكرامة وحس��ن الس��معة إنام غاية مس��عاهم أن يربهن��وا ملخدومهم 
بأنم ع� شاكلته، وأنصار لدولته، ورشهون ألكل السقطات من أي 
كانت ولو برشًا أم خنازير، آبائهم أم أعدائهم، وبذا يأمنهم املس��تبد 
ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه، وهذه الفئة املستخدمة يكثر عددها 
ويقل حسب شدة االس��تبداد وخفته، فكلام كان املستبد حريصًا ع� 
العس��ف احتاج إل زي��ادة جي��ش املمجدين العاملني ل��ه املحافظني 
علي��ه، واحتاج إل مزيد الدقة ف اتاذهم من أس��فل املجرمني الذين 
ال أث��ر عندهم لدي��ن أو ذمة، واحتاج حلفظ النس��بة بينهم ف املراتب 
بالطريقة املعكوس��ة, وهي أن يكون أسفلهم طباعًا وخصااًل أعالهم 
وظيفًة وقربًا، وهلذا ال بد أن يكون الوزير األعظم للمستبد هو اللئيم 
األعظ��م ف األم��ة. توايس فئ��ة من أولئ��ك املتعاظمني باس��م الدين 
األمة فتقول ))يا بؤس��اء: هذا قضاء من الس��امء ال مرد له، فالواجب 
تلقي��ه بالصرب والرضاء وااللتجاء إل الدعاء، فاربطوا ألس��نتكم عن 
اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل الس��كينة واخلمول، وإياكم 
والتدب� فإن الل غيور، وليكن وردكم: اللهم انرص سلطاننا، وآمنهّا ف 

ا البالء، أنت حسبنا ونعم الوكيل((. أوطاننا، واكشف عنهّ

مع كتاب »طبائع االستبداد 
ومصارع االستعباد« 

الخلفاُء االثني عشر في مواجهة السلطة الغاشمة
من كتاب الخلفاء االثني عشر ل� )جعفر الباقري(

هن��اَك حقيق��ة س��اطعة تطالعنا بادئ ذي ب��دئ عند حماول��ة اإلجابة ع� 
الس��ؤال املط��روح: مل��اذا غابت أس��امء )اخللف��اء اإلثني ع��رش( ف ُكتب 
)الصح��اح(..؟ تل��ك احلقيقة حتس��م لنا األم��ر، وتنطلق نح��و اجلذور، 
لتض��ع النقاط ع��� احلروف، وتزيل م��ا يمكن أن يع��تي املوضوع من 

غموض وإبام.
تتمث��ل تلك احلقيق��ة ب��أنَّ )اخللفاء اإلثني ع��رش( بأمجعهم ق��د ناهضوا 
احلكوم��ات اجلائ��رة، وأم��راء الض��الل، ووقف��وا بتح��دٍّ وش��موخ ف 

وجوههم، ع� مستوى التنظ� واملامرسة معًا.
فمن الناحية النظرية نرى أن هناك ثروة كب�ة من األحاديث التي خلفها 
د بكل حكم يرج عن حدود الترشيع اإلهلي،  لنا )اخللفاء اإلثنا عرش( تندِّ
أو ينص��ب العداء له، ويعلن املنازلة مع��ه، وتبنيهّ تفاصيل هذه املواجهة، 

ومعاملها، وحدودها، ورشائطها.

ك��ام نرى ف نفس الوقت أن الس��لوك االجتامعي هل��ؤالء )اخللفاء اإلثني 
عرش( كان جيس��د هذا األمر ف منتهى الوضوح، ويربز هذه األهداف ف 
غاية الدق��ة، وكان لعظيم العطاء وألوان التضحي��ات التي مر با هؤالء 
اخللفاء ف س��بيل إعالء كلم��ة الل، وإقامة رشائع��ه، ودحض حكومات 
الضالل، واجلور، والطغيان، ببذل الغايل والنفيس األثر الكب� ف إرساء 
دعائم الدين، وبقاء جذوته متألقة ومتجددة، ع� مر األزمنة والعصور.
بين��ام نالحظ ف املقابل أنَّ أس��اس أحاديث )الصحاح( يقوم ع� مداهنة 
ًا كان أو فاجرًا، وقد  ام والس��الطني، والسمع والطاعة لكلهّ إمام، برهّ احلكهّ
حش��دت )الصحاح( وكتب احلديث املعتربة األخ��رى بألوان الروايات 
الت��ي تصبهّ ف ه��ذا اإلتاه، وحتاول تكريس��ه ف ذهنية املس��لمني، وهو 
ام اجلائري��ن الظلمة، الذين  ما ال ش��كَّ فيه م��ن صنيعة نفس هؤالء احلكهّ
اس��تطاعوا م��ن خالل أمواهل��م وقدرتم وس��طوتم م��ن رشاء الضامئر 

الرخيصة، لتشويه رشيعة اإلسالم، وطالئها بذا الغثاء الباهت.
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، أبو ع��يل - أبو جعفر - دعبل بن عيل بن رزين بن عثامن بن  الرج��ُل البهيهّ وصاحُب الوالء العلويهّ ومليُح الش��عر النديهّ
عبد الرمحن بن عبد الل بن بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن ابن عدي 

بن عمرو بن ربيعة اخلزاعي.
ولِد سنة 148 واستشهد ظلام وعدوانا وهو شيخ كب� سنة 246 فعاش سبعا وتسعني سنة وشهورا من السنة الثامنة، وهو 
من أتباع أهل البيت )عليهم السالم( شهد عرص اإلمامني موسى الكاظم وعيل الرضا )عليهام السالم(؛ واشتهر بقصيدته 

التائية.

ح16
في  العصماء  قصيدته  يلقي  وهو  صورته  لألذهان  ويتراءى  إال  اسمه  ُيذكر  ال 
حضرة اإلمام الرضا )عليه السالم( مذكرًا بمصيبة جده اإلمام الحسين )عليه 
السالم( صريعًا على أرض كربالْء.. ولكن لهذا الشاعر األلمعي قصائد أخرى.. 
غير أّن ذات القصيدة المشهورة تذكر وتوثق حادثة الغدير ذكرى تنصيب اإلمام 

علي )عليه السالم( إمامًا وخليفًة على المسلمين.

رزاي�������������ا اأرت��������ن��������ا خ�����������س�����رة الأف�������������ق ح����م����رة
وم�����������ا �����س����ه����ل����ت ت������ل������ك امل����������ذاه����������ب ف���ي���ه���م
وم��������ا ق����ي����ل اأ�������س������ح������اب ال�������س���ق���ي���ف���ة ج���ه���رة
ول���������و ق�������ل�������دوا امل�����و������س�����ى اإل�������ي�������ه اأم�������وره�������ا
اأخ��������ي خ�������امت ال����ر�����س����ل امل�������س���ف���ى م�����ن ال����ق����ذى
���س��ه��ي��ده  " ال����غ����دي����ر   " ك�������ان  ج�����ح�����دوا  ف��������اإن 

ف���������رات ك���������ل  ط������ع������م  اأج�����������اج�����������ا  وردت 
ال����ف����ل����ت����ات ب�����ي�����ع�����ة  اإل  ال������ن������ا�������س  ع�����ل�����ى 
ن����ت����ات ال���������������س�������ال  يف  ت�������������راث  ب��������دع��������وى 
ل���������زم���������ت مب������������اأم������������ون ع�����������ن ال���������ع���������رات
ال������غ������م������رات يف  الأب�����������ط�����������ال  وم�������ف�������ر��������س 
وب��������������در واح��������������د �������س������ام������خ ال�����ه�����������س�����ب�����اِت

* يقول في التائية متحدثًا عن الغدير

الخزاعي دعبل  الشاعر   *
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غريبة تلك احلياة واألغرب منها 
نحن بن���و البش���ر قلوبنا تصغر 
يومًا بعد يوم وكأنها في طريقها 
إلى االحتضار ...فغالبيتنا في 
هذا الزمن من أصحاب القلوب 
املريض���ة هذا إن ل���م نكن من 
أصحاب القل���وب امليتة ))فإنها 
ال تعم���ى األبصار ولكن تعمى 
القل���وب الت���ي ف���ي الصدور(( 

)احلج46(.
اليوم نرى إن األخ يحسد أخاه 
عل���ى نعمته والصديق ال يحب 
اخلي���ر لصديقه وزمي���ل العمل 
والدراس���ة ال يوُد تف���وق قرينه 
علي���ه وال���كل يتح���ن الفرص 
لألق���ران لإلطاحة بهم والتفوق 
عليه���م واجملتم���ع يعي���ش في 
حالة تنافس وصراع عنيف من 
الذاتي���ة, وهذا  أجل املصلح���ة 
إن دل عل���ى ش���يء فإمن���ا يدل 
عل���ى االبتعاد عن التعاليم التي 
رسمها الدين اإلسالمي للناس.
   فأين نحن من اإلسالم الذي 
رب���ى أبن���اءه على االستش���عار 
بأنهم كي���ان واحد, أمة واحدة, 
جس���د واحد )) إن هذه أمتكم 
أمة واح���دة(( )األنبياء 92(؟؟, 
وأي���ن نح���ن م���ن ق���ول نب���ي 
الرحمة محمد )صلى الله عليه 
وآله(:)ال يؤم���ن أحدكم حتى 

يحب ألخيه ما يحب لنفسه(؟؟ 
ال���ذي أكد فيه عل���ى إن حب 
اخلي���ر للغير م���ن دالئل اكتمال 
اإلميان ورس���وخه ف���ي القلب, 
وغياب محبة اخلير لآلخرين من 
عالم���ات نقص اإلمي���ان وعدم 

إكتماله.    
ف���إذا ما عمل اإلنس���ان بتعاليم 
الدي���ن اإلس���المي وُحب اخلير 
لآلخري���ن كان لذل���ك أثره في 
تعامل���ه م���ع الن���اس فتجد منه 
س���موًا في التعام���ل ورفعة في 
األخ���الق وصبرًا عل���ى األذى 
وتغ���اٍض عن الهف���وات وعفوًا 
عن اإلساءة ومشاركة اآلخرين 

في األفراح واألحزان.
ألن اإلس���الم لم يأِت بتعاليمه 
بعظات ورقائق تسمو بروحانيات 
الن���اس في عالقتهم بالله تعالى 
فق���ط, ولكن ج���اء أيضًا لينظم 
عالقات اخلل���ق بعضهم ببعض 
كي يسود بينهم التفاهم واأللفة 
واحملبة في اجملتمع فينعم اجلميع 

بالسعادة في الدنيا واآلخرة. 
م���ن ذل���ك يتبن إن اإلس���الم 
جعل م���ن أهم مب���ادئ نظامه 
يح���رص كل  أن  االجتماع���ي 
فرد م���ن أفراده عل���ى مصلحة 
غيره حرصه على مصلحته وأن 
يحب لآلخرين اخلير الذي يحبه 

لنفس���ه من أجل حل���ول النعم 
وزوال النقم.

فليك���ن ش���عارنا وصي���ة الل���ه 
تعال���ى الت���ي وردت في القرآن 
الكرمي)) وقولوا للناس حسنا(( 

)البقرة83(
ولنسعى جاهدين لتطهير قلوبنا 

من الشعور السلبي الذي ينتابنا 
عند وقوع خيٍر ألقراننا, وليكن 
هدفنا ُحب ومس���اعدة اآلخرين 
لتحقي���ق أهدافه���م, ولنح���اول 
مس���ح دموع اآلخري���ن وصنع 
ابتس���امتهم من خالل اإلحسان 
وحب اخلير لهم.                 

حْب ألخيَك ما تحب لنفسَك
أُلفت الفتالوي
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ج���ب���ه���ت���ي اأُع����������ف����������ر  ب��������������اأن  ايّل  ����������س���������رٌف 

لئ���������ذا ق�����������رك  ازور  ح������ي������ث  واط�������������������وُف 

ي�������ا ب�������ن ال������������ذي وا��������س�������ى ال�����ن�����ب�����ي ب�����روح�����ه

واب�������������ن ال�������ت�������ي ع��������ن ا������س�����م�����ه�����ا م��������ن اج��������ِل

ي���������ا اي��������ه��������ا ال���������رج���������ل ال���������������ذي ك��������وف��������اءه

م���ع���ي���ن���ه وردت  وم����������ا  ال���������ف���������رات  ِخ�����������س�����ت 

ي��������ا ح�������ام�������ي ال��������دي��������ن احل�����ن�����ي�����ف و�����س����ي����ف����ه

امل������ا يف  ن������ق������ب  ح���������ن  ع������م������ك  خ������������اب  م���������ا 

ج�����م�����ع ال�����������س�����ه�����ام�����ة وال�������ك�������رام�������ة والإب������������ا

اأو����������س���������ل���������ت ل��������اج��������ي��������ال دي����������������َن حم����م����د

ي������ا راي����������ة ال���������س����ب����ط ال���������س����ه����ي����د َن�����ُع�����م�����ت م��ن

ت���ك���ن ومل  ال����������رج����������ال  اآلف  ق���������ارع���������ت 

ب����ال����ظ����ب����ى ن��������وال��������ك  ع��������ج��������زوا  اذا  ح�����ت�����ى 

ك����ف����ه يف  روح����������������ه  ي�������ح�������م�������ُل  ك�������������ان  م����������ن 

ي��������ا ق�������ائ�������د الح�����������������رار ي��������ا ل�����ي�����ث ال�����وغ�����ى

غ���������������ّذاك ح���������ي���������درُه ال�����ب�����ط�����ول�����ة والإب�������������ا

ي��������ا ق�������ائ�������د ال�����������س�����ج�����ع�����ان ج�����ئ�����ت�����ك لئ��������ذا

ا��������س�������ك�������و ال���������ي���������ك ال������������زم������������ان وج��������������وره

ق��������د ك�����������ان ح�����������زب ب������ن������ي ام�������ي�������ة واح�����������دا

م�����������ا ك���������������ان ح��������رم��������ل��������ة اق���������������ل دن���������������اءة

ب���������������راب ق������������رك ي���������ا ح�����ب�����ي�����ب ال��������ع��������رِة

ودم������������ا ا������س�����ي�����ل ع�����ل�����ى امل������ح������اج������ر دم����ع����ت����ي

واخ��������������و ال��������������ذي ب����ب����ن����ي����ه وا���������س��������ى ام����ت����ي

ت���خ���ل���ت ع�����ن�����ه  احل�����������س�����ن�����ان  ي������ح������زن  ل  ان 

م��������ا ج�������������ادت ال������دن������ي������ا ع�����ل�����ى ال����ب���������س����ري����ة

وال���������������س�������ب�������ط ظ����������م����������اآن ي��������ل��������وذ ب�����ل�����وع�����ة

وامل����������رجت����������ى امل����������ذخ����������ور ع������ن������د ال�������������س������دِة

واخ��������������ت��������������اَر ل��������ل��������ك��������رار خ�����������ري ح����ل����ي����ل����ة

�������س������ورِة اروع  ف����ك����ن����ت  ف�����ي�����ك  وال�����ف�����������س�����ل 

ال����ق����رب����ة م����������اء  و���������س��������ول  م�����ن�����ك  ف����������ات  ان 

ل�������ي�������ٍث ت���������داف���������َع ب�����ا������س�����ت�����ب�����اك ال�����وق�����ع�����ِة

ال������ت������ي  وه��������م��������ت��������ه  ك����������ح����������ي����������درة  اإل 

ك������م������ن������وا ال�������ي�������ك خ������دي������ع������ة ب�����ال�����ن�����خ�����ل�����ة ِ

ه��������ي��������ه��������ات ت�����������ردع�����������ه ن������������������زول ب�����ل�����ي�����ِة

وال�����������������������وارث ال����������داع����������ي ل������ك������ل ف�������س���ي���ل���ة

و������س�����ق�����ت�����ك ف������اط������م������ة ال���������وف���������ا وال��������ع��������زة

ع����ب����اءت����ي ال���������س����ري����ف  احل����������رم  يف  وف�����ر������س�����ت 

وت�������ك�������ال�������ب الزم��������������������ان ي���������ا ب���������ن احل������������رِة

وال��������������ي��������������وم ال����������������ف ام����������ي����������ة وام��������ي��������ة

ق������������ادِة ال������ل������ع������ن  ال�����������س�����م�����ر  ول  م�����ن�����ه�����م 

امام ضريح ابي الفضل العباس
هادي جبار سلوم

a
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حيدر عاشور العبيديصدى الفتوى وصوت الحسين 

كيف..  اع��ل��م  ،ل  اح��ام��ي  ك��ل  توقفت 
فاأ�ستعل  ال�سماء  رمم  يف  �سرارة  اتقدت 
قلبي ،و�سجلت ا�سمي يف قائمة املجاهدين 
يعرف  ان  ارغب  ول  احد  ا�ست�سارة  دون 
اقربائي ماذا افعل ... انها �سدى الفتوى 
بدمائي...  ي�سري  الذي  احل�سن  و�سوت 
ابي  وب��ن  بيني  الوىل  املعركة  ب���داأت 
الذي اخذ ي�سرب على راأ�سه ب�سدة ،وهو 

يتمتم �ساأفجع بك فا تفجعني... 
ان  ح��اول��ت  ول  عليه  ال���رد  ا�ستطع  مل 
اق��ن��ع��ه ب���ل ت��زي��ن��ت مب��اب�����س اجل��ه��اد 
بحما�س،  التدريب  �ساحات  اىل  و�سرعت 
اذا  �سورة  اإل  ورائ��ي  من  �سيئا  اذك��ر  ل 
متكن هوؤلء الجنا�س من دخول مدينتي 
فكيف �سيكون م�سري حبيبتي اأختي، امي 

...اذن املوت ب�سرف غاية ل تدرك.
ب��راأ���س��ه... وال�����س��وت الل��ه��ي ل  مي�سك 
يوؤكد  الذي  ال�سوت  يفارق اذين هو ذات 
والأر���س  العر�س  �سبيل  يف  يقتل  من  ان 
وامل��ق��د���س��ات ي��ك��ون ���س��ه��ي��دا..دوي هذه 
املفردات التي ل ا�ستطيع ان احفظها كما 

من  املوؤمنن  ومراجع  الدين  ا�سل  اعلنها 
وعنوان  والت�سحية  ال�سهادة  هرم  قمة 
الفداء املزكى الهيا ل يناف�سه يف عطائه 
الأمل  واأوج��اع  م�سائب  يتحمل  ول  احد 
خال�سة  �سهادته  فكانت  غريه  وامل�سيبة 
اىل اهلل لثبات دينه على الر�س،فبدمه 

املقد�س تكونت امة. 
دائما كنت ا�سرخ كفكفوا دموعكم وابقوا 
واأ�سغوا �ساأحكي فا ت�سالوا و�ساأروي فا 
تقولوا...ان العامل كله وقف ينظر بوؤرة 
النور التي انطلقت من كرباء ،قوة حية 
تدل على الوجود لت�سبح �سميم احلركة 
وتزيد  مرئي  هو  ما  كل  لتعك�س  الكونية 
املاين  بنورها  وتقود  النور  عظمة  من 

اىل املعرفة واليقن..
احلنون  الم  مبثابة  عنده  ال�ساتر  كان 
�سولت  ي�سول  وه��و  �سرفه  وبندقيته 
وتفهم  مركبه  رك��ب  م��ن  ك��ل  لها  �سهدت 
ا�سر  التي  الليلة  تلك  فكانت  عقيدته 
ان  بعد  ال��ع��دو  ���س��وات��ر  اىل  ي��ذه��ب  ان 
... ت�سلل ب�سمت  ا�سود  غزى ب�سره علم 

من  التفجري  م��ن��ظ��وم��ات  ك��ل  واخ����رق 
الفجر  اذان  مع  وو�سل  وغريها  اللغام 
غارقن  )الدواع�س(  كانوا  نظرة  والقى 
مكانه  من  العلم  يخلع  ان  ح��اول  بالنوم 
نا�سفة  ب��ع��ب��وات  م��ل��غ��وم  ان���ه  وت��ف��اج��ئ 
وتابع  الهند�سة  يف  خ��رت��ه  ا�ستخدم 
م�سدر التفجري ومتكن من تفكيكها ورفع 
وو�سع  املقلوب  بال�سكل  واأع��ادت��ه  العلم 
علمي العراق ولبيك يا ح�سن وهم راجعا 
ملح  ان  بعد  باملر�ساد  له  كان  القدر  ولكن 
�سواترهم  على  ي��رف��رف  احل�سن  علم 
م��ن ك��ل ح��دب  ال��ر���س��ا���س  ان��ه��ال عليه 
و�سوب ا�ستنفرت القوات وحاولوا انقاذه 
طريق  على  املتهاوية  النريان  افران  من 
�ساهده  كبري  بحجر  ا���س��ط��دم  ع��ودت��ه 
وا�ستمكنوا  املجاهدين  من  رفاقه  بع�س 

من تغطية بطولية لإنقاذه... 
ابي هذا ما كنت احلم به ان اكون �سهيدا 
افتخر  بل  بي  تفجع  فا  احل�سن  با�سم 
ان ابنك كان قربانا للعراق ليهب احلياة 

لاإن�سانية .

a
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اشكو آالمي الى إمامي
محمد عبد العظيم الكعبي

ا�سكو اليك اآلم واآهات واحزان..
يا �سيدي ومولي يا �ساحب الزمان ..

ا�سكو اليك يا مولي همومًا كثرية..
لها بداية ونهاياتها طويلة..

ما زال املظلوم اىل الآن ي�سكو الظليمة..
مل نرى اخلري منذ ولدنا..

والراحة والمان هجرتنا..
وال�سيم والفقر حالتنا..

ونحن ا�سحاب خريات كثرية.. وثروات عظيمة..
ما مل�سناها وما كانت لنا يومًا..

حتالفت علينا دول كثرية بعيدة وقريبة..
احدهم يقول لاخر..

لن تفوتنا هذه الغنيمة..
وبن هذا وذاك..

ا�سبحنا فقراء يف دولة ا�سرية..
ا�سبحنا نحلم بال�سعادة..

وبان تكون لنا حياة �سعيدة..
يا منقذنا تتوق اعيننا لروؤياك..

فاأنت المل املن�سود ول نرى �سواك..
عّجل يا مولي.. ارواحنا وارواح العاملن فداك..

ما عدنا نحتمل .. �ساقت �سدورنا..
متى تلقانا ونلقاك..
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الى عز العراق وهيبته...ابطال الحشد الشعبي .

حسن حمزه الحميريهنا وهناك 

١
هنا كرباء املقد�سة.

لن ميروا حفاة الفغان .
هنا اولد الزهراء 
هيهات منا الذلة 

�سدى يعانق ال�سماء .
٢

هنا النجف ال�سرف .
هنا القبة ال�سفراء .

لن ميروا اولد الطلقاء .
هنا �ساحب الفتيا اجلليلة

 ُي�سبح ومُي�سي يف عناية اهلل  .
٣

هنا الوطن املر�سوم 
على جدران القلب .

مي�سي م�سر�سل 
على جثث البغاة .

على جماجم الطغاة .

٤
هنا مدينة اجلوادين 

يرتبك التاريخ معتذرا 
امام هيبة القباب 

وجال النبوة 
وقد�سية الولياء 

٥
هنا الدماء التي 

اختزلت .كل معادلت الوفاء .
امام تلك الدماء .

اعلن املوت ده�سته .
و�سادرت دماء ال�سهداء �سطوته .

٦
هنا احللة الفيحاء .

م�سنع ال�سبال .
عزم الرجولة .
 وبهاء العقيدة .

٧
لغة التاريخ الفخمة .

وحلم كل حليم .
هنا مدينة احل�سن .

8
هنا اجلنوب ال�سامد .

منذ ع�سور .
خنجر م�سموم .

يف خا�سرة اخلونة .
9

هنا نواعري هيت .

تتنف�س ال�سموخ .
 هنا رجال من طينة .

 العز والباء .
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أهميُة
 المعلومات الصحفية

اإلنسان سيد اخمللوقات وله القيمة 
العليا في الوجود الفاعل بوعي 
وإرادة في بن���اء احلياة، والذي 
يتس���م بالعطاء واألمل ويستثمر 
االجناز العلمي والنتاج العملي، 
ذلك الكائن البشري الذي يتدفق 
بالعنفوان لقيادة االمة ومستقبلها 
ف���ي التقدم والرقي فإن لم يكن 
ذلك فهو ميت ما لم يدم حياته 

واستمرارهما باحلركة.
اإلنس���ان ميتل���ك زم���ام املبادرة 
مجري���ات  ف���ي  والتص���رف 
الظ���رف  ويخل���ق  اإلح���داث 
املناسب والذي من خالله يوفر 
احلياة األكثر جدية وعطاء ومن 
اج���ل ان يحي���ا اإلنس���ان حياة 
ميلؤها العل���م والعمل فالبد ان 
تتواف���ر له ظروف ومس���تلزمات 
وأساليب وامكانات تعده انسانًا 

قادرًا على التحمل واالس���تجابة 
والتط���ور للحياة البش���رية وكان 
عليه ان ميلك الوس���ائل الثقافية 
لينطل���ق يناش���د اآلخرين ادراك 
أهمية استغالل الوقت واستثمار 
الطاق���ات ف���ي أف���كار ومناهج 

ومشاريع جدية.
املواقع الثقافية البد ان يس���تفيد 
منه���ا بواقع علم���ي وعملي في 

برامج حياتية هادفة.
يس���ميها  كان  وكم���ا  الثقاف���ة 
اآلخ���رون )املعرفة( ه���ي ذاتها 
القدرة الروحية والعقلية وحتمل 
املعرف���ة )واملعرفة قوة( عند اهل 
املنطق لهذا االنس���ان وهي فتح 
يعم���ر القل���وب املغلق���ة احملاطة 
بالظلمات واشراقة هدي النفوس 
الى جادة الصواب والعقول الى 
حصاف���ة ال���رأي واالختي���ار ما 

ل���م يك���ن االنس���ان يحمل في 
أهاب شخصية ثقافة حياته فانه 
سيتوقف امام مصاعب وعقبات 
وإح���داث تضطره ال���ى التراجع 
فالبد من ثقافة يواجه بها احلياة 
واساليبها ومس���تحدثاتها وينظم 
ان  دون  وتطوراته���ا  برامجه���ا 

تصرعه عوالم املادة.
االنسان في حياته يبني محورين 
مادي وروحي والثقافة التي نحن 
بصدده���ا هي )إعداد اإلنس���ان 
للحي���اة( باس���تعدادات ذاتية او 
مكتسبة )وما دمت انسانا فأنت 
مسؤول ومن متطلبات املسؤولية 
القدرة على اس���تمرارية احلياة( 
وكما اش���رنا س���لفًا انها الثقافة 
التي تس���هم بش���كل فاعل في 
واتخ���اذ  واالنس���جام  التواف���ق 
املوقف الصحي���ح واألقرب الى 

روح التفاه���م والتعبير واحترام 
الرأي اآلخر م���ن دون تهميش 
لالخرين س���واء م���ن املعتقد او 
املبدأ الرسالي او التوجه الفكري 
او املمارس���ة العملية ورمبا انفرد 
في موقف فيه الكثير من التسامح 
فتجدني م���ع الطرف اآلخر في 
موقف اللقاء واملصافحة واحلوار 
وقد افترق معه ولكني ال اختلف 
مع���ه )ول���كل من���ا وجه���ة هو 
مواليها( دون استخدام أساليب 
ال إنس���انية ك���ي نحق���ق موقفًا 
ايجابي���ًا واالنس���ان موقف وإال 
فهو كائن يأكل ليعيش ويتحول 
الى مجرد آدمي في قوام جسمه 
إلعطاء روحه وهي القيمة العليا 
في احلياة.. وهذا هو االنس���ان 

وهذه ثقافة اإلنسانية.

اإلنسانُ والثقافة
محمد عبد الهادي محبوبة / الكوت
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أهميُة
 المعلومات الصحفية

لق���د اعتقد البع���ض أن اعتماد 
بع���ض الدراس���ات ف���ي ج���ل 
الصحاف���ة  عل���ى  معلوماته���ا 
كمص���در أساس���ي عي���ب, أو 
أنه���ا ال ترق���ى إل���ى املس���توى 
العلم���ي املطل���وب, إذ البد من 
االعتم���اد على املصادر األخرى 
األكث���ر رصان���ة! إن أصح���اب 
هذا املنه���ج التقليدي يجب أن 
يدرك���وا أن الصحاف���ة حت���وي 
وثائ���ق ومعلومات قد ال تتوافر 
في غيرها من املصادر, كما أنها 
املصدر الفوري للحدث, وميكن 
االعتماد على معلوماتها بشرط 
أن تك���ون صحافة جيدة وجادة 

وأمينة في نقل املعلومة.
وه���ل يحتاج األم���ر إلى دليل 
إلثب���ات أهمي���ة املعلومات التي 
تتناوله���ا الصحاف���ة لصاح���ب 
للباحثن,  السياس���ي, أو  القرار 
وكذل���ك للرأي الع���ام في أي 
لقد كش���فت الصحافة  مجتمع? 

- على س���بيل املثال - باألرقام 
وثائق تتعلق بسرقات املال العام, 
وتزوير وثائق تتعلق مبس���احات 
شاسعة من األرض في عدد من 
ال���دول العربية خ���الل العقدين 
املاضين, كما كشفت عن هدر 
إلمكان���ات دول أضاعت فرًصا 
تاريخية على شعوبها. لقد كان 
للنشر الصحفي واليزال دور في 
توفير معلومات مهمة عن جتارة 
السالح في العالم العربي, وعن 
جت���ارة اخملدرات أو ع���ن تدمير 
البيئة, وعن إجن���ازات حضارية 
أيًض���ا. وق���د قام���ت بع���ض 
الصح���ف ف���ي العال���م العربي 
بنش���ر معلومات كان لها أثرها 
في تصحيح مسارات خاطئة في 

سياسات عدد من الدول.
ال نري���د أن نذكر صحًفا معينة, 
وتفاصيل عن وقائع بعينها حتى 
ال نق���ع في احملذور احملظور, بل 
نت���رك للق���ارئ مهم���ة التقصي 

ح���ول هذه األم���ور عن طريق 
إدارة ق���رص الكمبيوت���ر عل���ى 
مواقع عدد من الصحف العربية 
وغيره���ا عل���ى اإلنترنت ليطلع 
عل���ى معلوم���ات مذهل���ة عن 
أوضاعنا السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافية, من هنا 
كانت وال تزال وستبقى الصحافة 
مصدًرا مهًم���ا للمعلومات عن 
أوضاعنا, وقد تعاظم دورها منذ 
الس���تينيات من القرن العشرين, 
وس���يزداد ذل���ك ال���دور ف���ي 

املستقبل.
إن الصحاف���ة الي���وم بتطوره���ا 
وانتش���ارها حتم���ل كّم���ا ونوًعا 
هائاًل م���ن املعلومات تس���تقيها 
م���ن الواقع وم���ن مصادر عدة, 
وتعتب���ر ش���اهد عي���ان على ما 
الباح���ث  كان  وإذا  يح���دث, 
العلم���ي يض���ع الصحاف���ة في 
الغالب ضمن املص���ادر الثانوية 
لدراس���اته, وعليه اليوم أن يعيد 

النظر لتك���ون الصحافة مصدًرا 
أساسًيا للمعلومات خاصة فيما 
يتعل���ق بالتاريخ املعاصر.. وإن 
ما تنش���ره الصح���ف فيه الكثير 
من املبالغ���ة وحتكمه في بعض 
سياس���ية  اعتب���ارات  األحي���ان 
واجتماعية وأيديولوجية, ويعتمد 
األم���ر على مدى وعي الباحث 
في حتري الدقة وفرز املعلومات 
به���دف الوصول إل���ى املعلومة 

األقرب إلى احلقيقة.
لق���د كان الباحث في الس���ابق 
يعاني الكثي���ر في الوصول إلى 
املعلوم���ات, وبخاصة في مجال 
التاري���خ ذل���ك أن أحداث���ه لم 
يعايشها ويشاهدها, فهو يستقيها 
م���ن الوثائ���ق أو م���ن كتابات 
اآلخري���ن, أم���ا الي���وم وبتطور 
وس���ائل اإلعالم وعص���ر ثورة 
املعلوم���ات لم تعد تلك معضلة 
حي���ث يس���رت عل���ى الباحثن 
الكثير من اجلهد والوقت واملال.

عبد اهلل التميمياإلنسانُ والثقافة
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عالقة جدلية قائمة منذ األزل، 
ونصه���ا أن عاِم���ل الناس كما 
حت���ب أن تعاَم���ل )كم���ا ُتعاِمل 
ُتعاَم���ل( ه���ذه العالقة ليس���ت 
ع���ادة متوارث���ة أو عرف قائم، 
بقدر م���ا هي أق���رب ما تكون 
الى الع���دل اإللهي الذي يوازن 
كفة البر واالحس���ان بن البشر 
وه���ي ال تقتص���ر عل���ى فئ���ة 
أو جماع���ة، ه���ذا إذا ما رأينا 
املوضوع م���ن وجهه العام، أما 
إذا أردنا ان نخصص، ونس���لط 
الض���وء عل���ى عالق���ة األبن���اء 
باآلب���اء حتديدًا، فن���رى الكثير 
من األهمية واخلصوصية حددها 

اجملتمع وقدسها الدين، فوردت  
النص���وص القرآنية التي توصي 
األبناء باآلباء وتشرط رضى الله 
برضاهما سبحانه، وما تركه لنا 
أهل البيت )عليهم السالم( من 
درر احلديث الكثير ونس���تحضر 
منه���ا ما ورد في حديث اإلمام 
الصادق )عليه الس���الم( قوله: 
»ب���روا آباءكم يبرك���م أبناؤكم« 
ألن االب���ن الب���ار لوالديه يبره 
اوالده، والعاق لهما يبتليه الله 
مبن يعقه من أبناءه، هذه س���نة 
الك���ون ولعله العق���اب اآلجل 
قب���ل عقاب���ه األخي���ر، ونحن 
نختب���ر األمر في قصص واقعية 

عندما جن���د بعض االباء يعانون 
من عقوق األبناء كانوا هم أيضًا 
عاق���ن آلبائه���م ف���ي املاضي، 
ف���كان ه���ذا عقابه���م اآلجل، 
لكن لنا وقفة قصيرة مع القارئ 
الك���رمي ... لنن���وه عن معنى 
العق���وق فه���ل  بالض���رورة أن 
يتخلى اإلنس���ان عن والديه في 
دار العجزة ليصبح عاقًا لهما؟ 
هناك الكثير م���ن أنواع العقوق 
التي ال ننتبه لها، ورمبا لصغرها 
كأفع���ال ال مني���ز بأنها تصل بنا 
ال���ى العق���وق وغض���ب اآلباء 
وبالتال���ي غضب وس���خط الله 
تب���ارك وتعالى، مثل االس���اءة 

اليهما بالكلمة أو التصرف الذي 
يؤدي الى انزعاجهما مهما كان 
بس���يطًا أو حت���ى عندم���ا ننظر 
اليهما بغضب، أو نرفع أصواتنا 
بدون قصد، أو نتململ ونتثاقل 
مم���ا يطلبان���ه، وه���ذا م���ا نص 
علي���ه القرآن الك���رمي في اآلية 
الكرمي���ة »وال تقل لهما أٍف وال 
تنهرهما« لكي يعرف اإلنس���ان 
أهمية بّر الوالدين وعدم نهرهما 
ول���و بكلمة صغي���رة مكونة من 
حرف���ن )أٍف(، وجعل العقوق 
م���ن أكب���ر الكبائر بعد الش���رك 
بالله سبحانه وتعالى، فعلينا أن 

نبرهما ونعاملهما باحلسنى.
أم���ا البر ال يقتص���ر على حياة 
األبوي���ن، وامن���ا يس���تمر بع���د 
مماتهم���ا، بالدعاء لهما بالرحمة 
واملغفرة، وتنفي���ذ وصيتهما إن 
كان���ت هن���اك وصي���ة، وإتيان 
ص���الة ب���ر الوالدي���ن بص���ورة 
محاول���ة  وكذل���ك  مس���تمرة، 
حتري���ر ما في ذمتهم���ا من دين 
أو أعمال كالص���الة والصوم، 
وق���راءة الق���رآن كل ذل���ك من 
أمثلة بر الوالدين بعد رحيلهما، 
ي���ا ترى بعد ه���ذا احلديث هل 
وجدنا أنفسنا من العاقن أم من 
الباري���ن آلبائنا أحي���اًء كانوا أو 
أموات���ًا .. فلنتوقف قلياًل... 

للتفكير. 

سلماني
م الم

نغ

بروا تبروا
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اناطبيبك 

االسعافات االولية ..
طرق وآليات يجهلها الكثيرون فال تكن منهم

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

ه���ي املس���اعدة االولي���ة الت���ي 
يقدمها الفرد )متخصص او غير 
متخصص( إلنس���ان ف���ي حالة 
تهدد حياته او تسبب اعاقة واملا 
ش���ديدا بسبب مرض مفاجئ او 
ح���ادث وذلك به���دف احملافظة 
عل���ى حياته ومن���ع املضاعفات 
حل���ن نقله ال���ى املستش���فى او 
وص���ول الفريق الطب���ي, وملعرفة 
املزي���د عن االس���عافات االولية 
الدكتور  التقت  مجلة »االحرار« 
فاهم عل���ي اجلبوري اختصاص 
ط���ب طوارئ ف���ي مدينة االمام 
احلس���ن الطبية والذي بن لنا ما 

يأتي ؟ 
اساسيات انقاذ احلياة:�

املبك���ر,  »االتص���ال  وتش���مل 
االنعاش القلب���ي الرئوي املبكر, 
الرعاي���ة  الكهربائي���ة,  الصدم���ة 

الطبية املتقدمة املبكرة«.
اهمية االسعافات االولية:�

هي الفرق ب���ن )احلياة واملوت, 
والعجز املؤقت والدائم, الش���فاء 
السريع والطويل(, واهم اسباب 
الوفاة لألش���خاص من سن 20 
الى 28 سنة هي احلوادث حيث 
تس���بب حوادث السيارات تقريبا 
نص���ف او كافة وفيات احلوادث 

العامة.
اهمية التدرب على االس���عافات 

االولية:�
هناك عدة ام���ور يجب التدرب 
النف���س,  )مس���اعدة  عليه���ا 
مس���اعدة االخرين, االحس���اس 
بالرضا من خالل االس���تعدادات 
للكوارث )قل���ة اخلدمات الطبية 
او تأخ���ر وصوله���ا(, مه���ارات 
 , التص���رف  املسعف)س���رعة 
ق���وة املالحظة , ال���ذكاء , البدء 
باالهم ثم املهم , استغالل ابسط 

االمكانيات املتاحة(.
موضوعات االسعافات االولية:�
)النزي���ف, الصدم���ة, احل���روق, 
الكس���ور, االنفجارات, الطلقات 
النارية, التس���مم, ل���دغ الثعبان, 
ضرب���ة  احل���راري,  االجه���اد 
الش���مس, الصع���ق الكهربائ���ي, 
الغ���رق(, واول م���ا يجب عمله 
)مسح املوقع , الفحص املبدئي, 
 , الطبي���ة  املس���اعدة  اس���تدعاء 

الفحص الثانوي(.
الفحص املبدئي:�

الفح���ص بالترتي���ب )الوع���ي , 
مجرى الهواء , التنفس, النبض(, 
فح���ص الوع���ي به���ز الكتف���ن 
والس���ؤال هل ان���ت بخير؟ واذا 

حتدث املصاب فذل���ك يعني انه 
واع ومجرى التنفس لديه مفتوح 
وقلبه ينبض واذا لم يس���تجيب 
فان���ه )فاقد للوع���ي( وفي هذه 
احلالة اطلب من احد املوجودين 

االتصال على الهالل االحمر.
استكمال الفحص املبدئي:�

التأكد م���ن التنف���س, انظر الى 
ارتفاع الصدر وانخفاضه, اسمع 
صوت خروج الهواء من االنف 
او الفم, االحس���اس بتيار الهواء 
اخل���ارج من االنف او الفم البد 
ان تتم عملية التأكد من التنفس 
خالل 5 ثواني فقط, التأكد من 
مج���رى الهواء بإمالة الراس الى 
اخللف مع رف���ع الذقن لألعلى 
ف���ي حالة الش���ك بوجود اصابة 
بالعن���ق يتم فتح مج���رى الهواء 
عن طريق دف���ع الفك في حالة 

عدم تنفس املصاب.
فحص النبض:�

يت���م فحص النب���ض عن طريق 
حتس���س الشريان السباتي مبدة ال 
تزي���د عن 10 ث���وان من خالل 
التنف���س او الس���عال او احلركة 
الت���ي تعتب���ر دليل عل���ى وجود 
نب���ض, وعند التأك���د من عدم 

وجود نبض ابدا في االنعاش.

اتبع اخلطوات التالية:�
استكمال الفحص املبدئي, فحص 
مجرى الهواء والتنفس, املصاب 
يتنفس اذا مجرى الهواء مفتوح, 
اذا كان املص���اب ال يتنفس تأكد 

من فتح مجرى الهواء.
التوصيات:�

عرف نفس���ك للمصاب ان كان 
واعيا وللمحيطن به واذكر بانك 
مدرب على االس���عافات االولية 
وانقاذ احلياة, امنح املصاب الثقة 
واالطمئن���ان واظه���ر االهتم���ام 
بحالته وتكلم معه واس���تمع له, 
ال حت���رك املص���اب م���ن مكان 
االصابة مالم تكن هناك خطورة 

محدقة به.
تك���ون  للح���روق  بالنس���بة 

االسعافات االولية كما يلي:�
ابعد املصاب عن س���بب احلريق 
بسحبه بواسطة بطانية, برد املكان 
املص���اب باملاء الب���ارد أو فوطة 
مبللة ملدة 10 دقائق, انزع اخلوامت 
وساعة اليد واحلزام وربطة العنق 
إن وج���دت, ق���م بتغطية املنطقة 
املصاب���ة بش���اش نظي���ف غي���ر 
الصق, استدع املس���اعدة الطبية 
حلروق الدرجة الثانية أو الثالثة.
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قلبية  بنوبة  احلامل  األم  تصاب  عندما  إنه 
فإن جنينها يرسل بعضًا من خالياه اجلذعية 
القادرة ع� إنتاج أي نوع من أنواع اخلاليا 
اخلاليا  أو  العضالت  كخاليا  املتخصصة 
العصبية وذلك ف حماولة منه ملساعدة أمه ف 

إصالح وتنمية أنسجتها املترضرة.

ع��اش��وراء  زي���ارة  ل��ق��راءة  معًا 
احلسني  ب��اإلم��ام  املخصوصة 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( وم��ع��رف��ة 

مفاهيمها ومعانيها
وب���ال���رباءة م��ن أس��س   *
أساس الظلم واجلور عليكم

ل��إلم��ام  ال��ظ��ل��َم  ي��ك��ن  مل 
آنيًا  السالم(  )عليه  احلسني 
بل  ال��زم��ان،  من  حلظة  وف 
من  ب��دءًا  قديمة  ج��ذور  له 
)ص�  األكرم  للنبي  العداء 
الل عليه وآله( ومن ثم أم� 

املؤمنني )عليه السالم( قاتل 
واإلساءة  املرشكني،  جبابرة 
الزهراء  املصطفى  لبضعة 
وس��م  ال���س���الم(،  )عليها 
اإلمام احلسن املجتبى )عليه 
اإلس��اءات  هذه  السالم(.. 

سيد  ع�  الظلم  أساس  هي 
ال��س��الم(  )عليه  ال��ش��ه��داء 
ل��ت��ن��ال من  واس���ت���م���رت 
وحمبيهم  املعصومني  األئمة 
الكفر  فنزعة  ومواليهم، 
أع���داء  ف  تتناسل  بقيت 
وت���ور..  لتظلم  اإلس���الم 
ولكنهّ ال ظلم وحزن وآالم 
وم��ص��اب ك��ال��ذي ح��دث 
ولذا  الشهيد..  احلسني  مع 
فنحن نربأ من كل من أسس 
ع�  واجل��ور  الظلم  أس��اس 
وع��دم  بمقاطعته  إم��ام��ن��ا 

الركون إليه.

إيحاءاٌت عاشورائية

هل تعلم..؟ املوعظُة من قصة موسى )عليه السالم( والطاغوت فرعون
َلَنا  ْم  ُ َوإِنَّ  * َقِليُلوَن  ِذَمٌة  َلرِشْ َهُؤاَلء  )إِنَّ  فقال:   .. )مندس(  بأنه  موسى  فرعون  اتَم 
َأن  َأْو  ِديَنُكْم  َل  ُيَبدِّ َأن  َأَخ��اُف  )إِنِّ  فقال:  )الطائفية(..  وتر  ع�  ولعب  َلَغائُِظوَن(، 
)إِنَّ  فقال:  بالده..  ع�  كونية(  )مؤامرة  بوجود  ورصح  اْلَفَساَد(،  ْرِض  اأْلَ ِف  ُيْظِهَر 
)بالعاملة(  موسى  فرعون  واتم  َأْهَلَها(،  ِمْنَها  لُِتْخِرُجوا  امْلَِديَنِة  ِف  َكْرمُتُوُه  مَّ مَلَْكٌر  َذا  َهٰ
ثم  وَن(،  آَخ��رُ َقْوٌم  َعَلْيِه  َوَأَعاَنُه  اُه  اْفَتَ إِْفٌك  إاِلَّ  َهَذا  )إِْن  فقال:  األجنبية…..  للدول 
بنٌِي( وبعدها واستعان  َذا َلَساِحٌر مُّ قاد )محلة إعالمية( رشسة واتامات.. فقال: )إِنَّ َهٰ
اْلَغالِبنَِي(.. حتى  َنْحُن  ا  ُكنَّ إِْن  ْجًرا  أَلَ َلَنا  )َأئِنَّ  فقالوا:  )باملأجورين( واشتطوا عليه.. 

بنَِي(. وافق ع� الفور وعرض عليهم أع� املناصب.. فقال: )َنَعْم َوَإنَُّكْم مَلَِن امْلَُقرَّ
ُل َأْبَناَءُهْم  وكعادة هؤالء املرتزقة فعنتيهّتهم تكون ع� النساء واألطفال.. فقالوا: )َسُنَقتِّ
ا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن(.. لكن وبعد كل هذا التضليل يبقى موسى هو  َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُهْم َوإِنَّ
موسى، و فرعون هو فرعون.. وال بد للقصة من ناية سواء أطالت أم قرصت وناية 
ْرض َفَيْنُظر َكْيَف  ُكْم َوَيْسَتْخِلفُكْم ِف اأْلَ الظلم معروفة .. )َعَسى َربهُّكْم َأْن هُيِْلك َعُدوهّ
ِعنَي * ُثمَّ َأْغَرْقَنا  َعُه َأمْجَ َتْعَمُلوَن(... وأما خامتة القصة، فكانت.. )َأنَجْيَنا ُموَسى َوَمن مَّ

اآْلَخِريَن(.
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نصيحة .. ال تقف ضد وطنك حتى لو كان الوطن جمرد مكان ننام ع� رصيفه لياًل
مهام كان الوطن صغً�ا أو كبً�ا َتْبقى مكانته وَمْنزلُته ف نفوس أبنائه كب�ًة وغالية، وعندما جاء اإلسالُم 
ين، وعدَّ كلَّ َمن كاد لوطنه  ، وجعل حفظ الوطن واألرض من أساسيَّات الدِّ د ع� رضورِة هذا احُلبِّ أكَّ
فوذ عليه، عدَّ ذلك خيانة ُعْظمى وجريمة  ن منه وَبْسط النُّ ومارس أفعااًل ُتِعني أعداء الوطن ع� التمكُّ
ة العراق والتفريق بني  كربى كام هو احْلال ...اما بالنسبة للهجرة الَّتي كان اهلدف األسايس منها مضارَّ
آُمر والعدوان، ورضب امُلجتَمع من داخله، وَزْعَزعة َوْحدتِه. الشعب، فهو بمثابة َحْلقة من حلقات التَّ

صورة وتعليق

مصابيح متوقدة في وضح النهار
مصباٍح  املليون  ع���  ي��رب��و  م��ا 
يبقى  ي��زي��د..  م��ا  أو  كهربائي 
فتة  خ��الل  كربالء  ف  دًا  متوقهّ
ما  إل  االل��ت��ف��ات  دون  النهار 
يرصفه من طاقة كهربائية تذهب 
أْن  املفتض  من  وقت  ف  عبثًا 
يعمَل أصحاب املعامل واملحال 
األض��واء  إطفاء  ع�  واملطاعم 

والتشيد ف الطاقة الكهربائية.. 
التي  األضواء  هذه  نفس  ولكنهّ 
ترشدهم لياًل يصبحون ف عمٍي 
بالطبع  وليس  بالنهار..  عنها 
له  كان  فلو  امل��دان  هو  املصباح 
اطفئون  وق���ال:  ل��رصَخ  لسان 
الشمس  ف��ض��ي��اء  الل  رمح��ك��م 

أمجل!!

الراصد

قد نختلف مع النظام لكننا ال نختلف مع الوطن!!
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