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اِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْث��ُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُهوٍد  ُكْم ِش��قَ ِرَمنَّ َوَيا َقْوِم اَل َيْ
َأْو َقْوَم َصالٍِح َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم بَِبِعيٍد )89( َواْس��َتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه 
ا َلَنَراَك ِفيَنا  إِنَّ َربيِّ َرِحيٌم َوُدوٌد )90( َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثرًِيا ِمَّا َتُقوُل َوإِنَّ
َناَك َوَم��ا َأْنَت َعَلْيَنا بَِعِزيٍز )91( َقاَل َيا َقْوِم َأَرْهِطي  َضِعيًف��ا َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرَجْ
ا إِنَّ َربيِّ باَِم َتْعَمُلوَن حُمِيٌط )92( َوَيا  ْذُتُوُه َوَراَءُكْم ِظْهِريًّ َ ِ َواتَّ َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَّ
ِزيِه َوَمْن  َقْوِم اْعَمُلوا َعَل َمَكاَنتُِكْم إِنيِّ َعاِمٌل َسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعَذاٌب ُيْ
ِذيَن  ْيًبا َوالَّ ْيَنا ُش��عَ ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا إِنيِّ َمَعُكْم َرِقيٌب )93( َومَلَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ
ْيَحُة َفَأْصَبُح��وا ِف ِدَياِرِهْم  ِذيَن َظَلُم��وا الصَّ ا َوَأَخ��َذِت الَّ ��ٍة ِمنَّ َآَمُن��وا َمَعُه بَِرمْحَ
َجاثِِم��نَي )94( َكَأْن َلْ َيْغَن��ْوا ِفيَه��ا َأاَل ُبْعًدا مِلَْدَيَن َكاَم َبِع��َدْت َثُموُد )95( َوَلَقْد 
َبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن  َأْرَسْلَنا ُموَسى بَِآَياتَِنا َوُسْلَطاٍن ُمبنٍِي )96( إَِل ِفْرَعْوَن َوَمَلئِِه َفاتَّ

َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن بَِرِشيٍد )97(

ْثُل َمآ أَصاَب َق��ْوَم ُنوٍح من الغرق } أْو َقْوَم  )89( َوَي��ا َق��ْوِم خالف ومعادايت  أن ُيِصيَبُكْم ميِّ
نُك��م بَِبِعيٍد { يعني أهنم  ُه��وٍد { من الري��ح } أْو َقْوَم َصالٍِح { من الّرجف��ة } َوَما َقْوُم ُلوٍط ميِّ
أهلك��وا ف عهد قريب م��ن عهدكم فان ل تعتربوا بم��ن قبلهم فاعتربوا هب��م. )91( َقاُلوْا 
ا َلنََراَك ال قّوة لك وال عّز فال تقدر عل االمتناع منّا إن  َّا َتُقوُل َوإِنَّ َيا ُشَعْيُب ما نفهم َكثرِيًا ميِّ
َن اللِ وجعلتموه كاملنيّس املنبوذ  أردنا بك مكروهًا.  )92( َقاَل َيا َقْوِم َأَرْهطِي َأَعزُّ َعَلْيُكم ميِّ
وراَء الظهر ال يعبأ به  إِنَّ َربيِّ ال يفى عليه يشء منها.  )93( َوَيا َقْوِم اْعَمُلوْا َعَل َمَكاَنتُِكْم 
ك والعداوة } إنيِّ َعاِمٌل َسْوَف َتْعَلُموَن َمن َيْأتِيِه َعَذاٌب  { قاّرين عل ما أنتم عليه من الرشيِّ
ِزي��ِه َوَم��ْن ُهَو َكاِذٌب { َمِن املعذب والكاذب مني ومنكم س��بق مثله ف س��ورة األنعام }  ُيْ
ْينَا  َواْرَتِقُب��وْا { وانتظروا ما أقول لك��م } إِنيِّ َمَعُكْم َرِقيٌب { منتظر.  )94( َومَلَّا َجآَء َأْمُرَنا َنجَّ
نَّا { إّنام ذكر هنا وف قص��ة عاد بالواو وف قّصتي صالح  ِذيَن َءاَمنُ��وْا َمَعُه بَِرمْحٍَة ميِّ ُش��َعْيبًا والَّ
وهود بالفاء لس��بق ذكر وعد يري جمرى الس��بب ف قصتي صالح وهود دون اآلخرين } 
ْيَحُة { ف اجلوامع روي أّن جربئيل صاح هبم صيحة فزهق روح  ِذيَن َظَلُموْا الصَّ َوأَخَذِت الَّ
ْ َيْغنَوْا فِيَها { كأن  كّل واحد منهم حيث هو } َفَأْصَبُحوْا ِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي {.  )95( َكأن لَّ
ل يقيم��وا فيها أحياًء } َأالَ ُبْع��دًا مليَِّْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُموُد { قيل ش��ّبهُهم هبم ألّن عذاهبم كان 

أيضًا بالّصيحة غري أّن صيحتهم كانت من حتتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم.

التف�سري
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قال اإلمام  
السجاد

من كرمت عليه نفسه 
هانت عليه الدنيا

a



األفتتاحية اإلصالح هو تش��خيص األخطاء بغض النظ��ر عن نوعها ومن 
ثم معاجلتها وتكون املعاجلة حس��ب ن��وع اخلطأ إما بتصحيحه او 

اجتثاثه ، او حماسبة املخطئ والقانون فوق اجلميع .
اكثر م��ن مرة طالب��ت املرجعية ب��رورة اإلصالحات، ب��ل وأكدت 

عل الرب بيد من حديد للمفس��دين السيام الرؤوس الكبرية، ومسالة 
تش��خيص اخلطأ هي مس��ؤولة احلكومة ويكفي ان املس��ؤولني يطلون علينا 

إعالميا يوميا بمفاس��د حصل��ت ف احلكومة العراقية وعل جيع املس��تويات، 
وهذا يعني ان اخلطأ تم تشخيصه واملرجعية أبدت دعمها وتاييدهيا لإلصالحات، 

بقي��ت االلية والكيفية هي من مس��ؤولية م��ن يتصدى للعملي��ة اإلصالحية وليس 
املرجعية فاملرجعية دورها ارش��ادي لألذن الت��ي تعي النصيحة وبخالف ذلك يتحمل 

املسؤولة من يتصدى لإلصالح ، وخوفنا عل اإلصالحات الن تصبح جزءا من األخطاء 
التي قد حتتسب عل احلكومة ، وما خرب ضبط طائرتني حمملتني باألسلحة الكاتة اال صورة 

واضحة للفساد علام اهنا ليست األول ، فاذا كان هذا اخلطأ وهبذا احلجم فهل حيتاج ال توجيه 
لغرض إصالحه؟ 

اإلصالُح... معالجة 
الخطأ او اجتثاثه

االشاعة
التفْت

التأكي��د ع��ل الدور الس��لبي لالش��اعة الحيت��اج ال اعالم لكن 
املؤس��ف هو احلالة املعنوية التي يعيش��ها املواطن العراقي والتي 
تس��اعد كثريا عل متابعة االخبار املؤملة س��واء أكانت تفجريات 
ام  فس��ادا  ام  مش��اكل وبالرغم م��ن اهنا اكاذي��ب او ُمبالغ فيها 
فان التعامل معها من قبل بعض املواطنني لألس��ف تعامال سلبيا 
بحي��ث يصبح��ون أداة لنرش هذه االخبار الكاذب��ة هذا من جهة 
ومن جهة أخرى اإلحباط الذي يعيشه املواطن يعل طاقته التي 
من املفروض ان يقدمه��ا خلدمة البلد  تكون معطلة او قد تكون 

سلبية .
التفت بان ال تلتفت لالشاعة

اَل َتدُع��َونَّ إَِل ُمَب��اَرَزة*، َوإِْن ُدِعيَت إَِلْيَه��ا َفَأِجْب، َفإِنَّ 
وٌع**. اِعَي َباغ، َوالَباِغَي َمرْصُ الدَّ

* امُلَباَرزة: بروز كلٍّ لالخر ليقتتال.
** مرصوع: مغلوب مطروح.

قال اإلمام علي

قال البنه الحسن )عليهما السالم( 

a
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قال البنه الحسن )عليهما السالم( 

احلشد الشعبي اثبت انه العاصفة 
تكالبت  م��ه��ام  هت���دأ،  ال  ال��ت��ي 
هنا  ال��ن��ش��از  االص����وات  عليه 
من  املأجورة  وهناك،واألبواق 
نفسها  ارخصت  التي  املحطات 
)النواصب(،  دوالرات  ام��ام 
ازالم  م��ن  احل��ي��اء  وال��ف��اق��دي��ن 
النظام املنحل الذين ادمنوا الثراء 
والوطن  االرض  حساب  عل 
متوجسني  خ��ائ��ف��ني  ،ف��ب��ات��وا 
الشياطني  مع  متآمرين  حذرين 
لكن  بقائهم  اج���ل  م��ن  ف��ق��ط 
وأبطاهلا  النجاة  سفينة  رك��اب 
الذي  كالعصف  كانوا  الغيارى 
عنيد،  جبارا  كل  برحيه  عصف 
الشارع  رحم  من  هنضوا  ألهنم 
ال��ع��راق��ي وال��دي��ن��ي،حي��م��ل��ون 
الغرية والرشف املجبولتني بطني 

كربالء احلسني.
هناك  ان  االم��ر  ف  والطريف   
ح��ك��م��ة اوج���دهت���ا ال��ض��امئ��ر 
احيانا  الناس،  اف��واه  وتناولتها 
ال��ذك��ري��ات  كيس  م��ن  تنفلت 
متمردة عل رباط النسيان، وهم 
يقارنون  حقبة القتال االجباري 
التي ادمنت  عليه حكومة القائد 

االوحد ف حرق الناس بمحرقة 
البعيدة عن اهلدف وهي  احلرب 
التطوع  ع��ل  مواطنيها  جت��رب 
بذلك  مرغمني،مؤسسة  للقتال 
لإلعدامات،وفضاءات  جلانا 
العميقة،  السجون  من  مظلمة 
وأبناؤها  احلسني  حكومة  فيام 
اجل��ه��اد)  ف��ت��وى  بعد  ال��غ��ي��ارى 
ال��ك��ف��ائ��ي( ام���ت���ألت س��وح 
التدريب والسواتر عفويا اطاعة 
به  نطقت  ال��ذي  االهل��ي  لألمر 
منذرة  العليا  الدينية  املرجعية 
باخلطر القادم عل ارض العراق 

ومقدساته.   
ب��ذل��ك ك���ان ص���دى ال��ش��ارع 
العراقي يصدح بالتفاؤل واألمل 
احلشد  رج��ال  عل  عقده  ال��ذي 
كبرية  بجرأة  ،ويناقش  الشعبي 
ك��ل امل��خ��اوف وال��ت��ح��ذي��رات 
راصدا ومتوقعا وحملال ،قد يطئ 
ويصيب، مشخصا اخللل، متيقنا 
انفسهم  ن��ذروا  رجاال  هناك  ان 
ما  ،كل  االنسان  وخدمة  للعلم 
املقدمة  ف  جتدهم  خطري  امر  مّر 
ويمنحون  ال��ت��وازن  ي��ع��ي��دون 
ال  والشجاعة  اهلمة  املقاتلني 

حرب  ان  بعقيدة  االيامن  جانب 
رشف  عليه  والقضاء  )داع��ش( 

ما بعده رشف.
لذا يعرب املواطن ف ربوع العراق 
بأبطاله  واع��ت��زازه  اك��ب��اره  ع��ن 
معهم  الصامدين،ويتواصل 
احداث  ويتابع  بخطوة،  خطوة 
الشجعان  وب��س��ال��ة  ال��س��وات��ر 
احلشد  )ابناء  احلسني  ابناء  من 
امل��راص��ني  امل��ق��دس(  الشعبي 
كالبنيان املرصوص للقضاء عل 
من  الفكر  وجاهلية  ال��رش  ب��ؤر 
املنتمني  واإلنسانية  العال  اعداء 
بمسميات  صهيون(  )ال  ال 
ألسيادهم  يسوقون  وهم  عربية 
امل��دروس��ة  املفاهيم  م��ن  جلة 
وإضعافهم،  العراقيني  لتمزيق 
ما  تاما  يعرف  الذي  العدو  هذا 
مهمل  وغري  حمكمة  بخطة  يريد 
الفتن  التفاصيل،فيثري  ألبسط 
الوامهة  الرببرية  اجليوش  ويهز 
من اجل محاية نفسه.لكن احلشد 
من  غابة  رسم  الغيور  الشعبي 
التعجب شهرها بوجه  عالمات 
العداء  والناصبني  صهيون(  )ال 
)عليهم  البيت  اه��ل  لالئمة 

وبث  قلوهبم  واقلق  السالم(، 
ف��ي��ه��م اك��س��ري اخل����وف ال��ذي 
جعلهم  ما  رشايينهم،  ف  حل 
ف  انفسهم  مفخخني  ينتحرون 
وسائل  اخر  وهي  اخلوف  ليايل 
ابطال  قرر  ..طاملا  احياء  بقائهم 
احلشد املقدس ان يرسموا طريق 
احلسيني  احلب  وإشاعة  احلرية 
بدمائهم  امل��رق��ب��ة  وحكومته 
والشجاعة  الزكية،وبالصرب 
من  مبارك  وإسناد  لل  والترع 
التي  الرشيدة  الدينية  املرجعية 
العراقي  الفرد  بناء  استطاعت 
ايابيا  منتجا  مواطنا  وتنشئته 
للوطن ال عبئا عليه  يكون عونا 
وقلبه  روح��ه  ف  الوطن  ليكون 
وعيونه.الوطن بامضيه وحارضه 
بظروفه  وال��ع��رص  ومستقبله 
وأبناؤه  ومستجداته،  وخماطره 
وتعلقهم  وأصالتهم  بعنفواهنم 
ال  يتطلعون  باألرض،جيعهم 
امحر  دم  وراس��امهل��م  قريب  غد 
ليهبها  االرض  عروق  ف  يري 
،ال  والعدالة  والشباب  احلياة 
االرض  من  يرج  اس��ود  ذهب 

وال يعود.

الحشد الشعبي والمواجهة القتالية ... 
س                      وحديث الناس...!

لنا
ع ا

م
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صد ابطال احلشد الشعبي ، وبالتعاون مع طريان اجليش هجوما لعصابات داعش اإلرهابية عل منطقة الصبيحات ف قاطع الكرمة .
وقال امر الفوج الثالث العقيد حممود املريض : } ان » ابطال احلشد الشعبي ، تكنوا من احباط هجوم لعصابات داعش اإلرهابية ، عل منطقة 
الصبيحات والكبيشات ، وتكبيد الدواعش خسائر برشية ومادية ، عالوة عل تدمري العجالت التابعة هلم«. وبني املريض ان » الرصد األريض 
للحشد الشعبي زود ابطال القوة اجلوية ، بتحركات الدواعش بشكل دقيق ، ما سهل عملية القضاء عليهم«. يشار ال ان ابطال احلشد الشعبي 

، تكنوا من تكبيد الدواعش خسائر برشية ومادية كبرية خالل احباط تعرض هلم ، ف مناطق الصبيحات والكبيشات ف الكرمة

القوات المسلحة تدمر دفاعات وتحصينات “داعش” وتنجز تقدما نحو مركز الرمادي

آمر لواء علي االكبر يثني على جهود شعبة االعالم الحربي بمعرض بغداد الدولي

اخبار
طيران الجيش والحشد الشعبي يصدون هجوما للدواعش في الكرمة 

العتبة الحسينية المقدسة تخصص مبالغ مالية من شباك حرم االمام الحسين 
لعوائل شهداء الحشد الشعبي

التبليغ  شعبة  مسؤول  كشف 
احلسينية  العتبة  ف  ال��دي��ن��ي 
مبالغ  تصيص  عن  املقدسة، 
االم��ام  ح��رم  شباك  من  مالية 
لعوائل  السالم«  »عليه  احلسني 

شهداء احلشد الشعبي.
وقال الشيخ فاهم اإلبراهيمي، 
ف حديث لوكالة نون اخلربية، 
ذوي  لزيارة  وف��د  تشكيل  تم 
التابع  األكرب  عيل  لواء  شهداء 
ف  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
)بغداد،  اجلنوبية  املحافظات 
قار(  وذي  الساموة،  البرصة، 
أوع��ز  م��ال��ي��ة  منحة  لتقديم 
بتخصيصها األمني العام للعتبة 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 

املهدي الكربالئي.
واض�������اف االب���راه���ي���م���ي، 
أوعز  الكربالئي  ان«الشيخ 
ب��ت��خ��ص��ي��ص ع���رشة م��الي��ني 
االمام  رضيح  من  تعطى  دينار 

لكل  السالم«  »عليه  احلسني 
عائلة شهيد من لواء عيل األكرب 
أحد تشكيالت العتبة احلسينية 
شعبة  »ان  موضحا  املقدسة«، 
بتشكيل  قامت  الديني  التبليغ 
وفد ضم عددا من خدام العتبة 
لزيارة  دي��ن  ورج��ال  املقدسة 
ان  مبينا  ال��ش��ه��داء«،  ع��وائ��ل 

وبتوجيه  املقدسة  العتبة  »إدارة 
متواصلة  العام  امينها  قبل  من 
لبوا  الذين  الشهداء  عوائل  مع 
العليا  الدينية  املرجعية  ن��داء 
أجل  م��ن  بأنفسهم  وض��ح��وا 
والعرض  األرض  عن  الدفاع 

واملقدسات«.
»العتبة  ان  اإلبراهيمي  وأك��د 

مبالغ  خ��ص��ص��ت  امل��ق��دس��ة 
املقاتلني  من  للجرحى  مالية 
ووض����ع����ت ب���رن���اجم���ا هب���ذا 
منحهم  أيضًا  يضم  اخلصوص 
إل  إضافة  املقدسة  العتبة  درع 
تشكيل جلنة طبية خمتصة لتقييم 
االتفاق  تم  أن  بعد  احل��االت 
املستشفيات  من  جمموعة  مع 
واهلند  )لبنان  البالد  خارج  ف 
لغرض  إلرس��اهل��م  وإي����ران( 

العالج.
يذكر ان لواء عيل االكرب التابع 
شارك  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
النرص وتكريت  بتحرير جرف 
داعش  عصابات  من  وبيجي 
ف  مستمر  وه���و  االره��اب��ي��ة 
خوض املعارك لتحرير ماتبقى 
القوات االمنية  املناطق مع  من 
احلشد  م��ن  الفصائل  وب��اق��ي 

الشعبي املقدس
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زار امر لواء عيل االكرب قاسم مصلح جناح 
كربالءالفضائية  لقناة  احل��رب  االع��الم 
ولواء عيل االكرب املشارك بمعرض بغداد 
الدويل واشاد بدور االعالم احلرب الذي 
املعارك  ل��واء ع��يل االك��رب ووث��ق  راف��ق 

واالنتصارات.
بجناح  جت��وايل  خ��الل   : قائال  واع���رب 
نتاجات  من  ومارأيته  احل��رب  االع��الم 
والذي  اعالم حرب  افتخر هبكذا  جتعلني 

كان اساَس النجاح للواء عيل االكرب.

املراسلني  م��ن  كثري   : مصلح  واض���اف 
وامل��ص��وري��ن احل��رب��ي��ني ق��د ت��ع��رض��وا 
لالصابات واجلروح ولكنهم ارصوا عل 
مواصلة عملهم ووفقهم الل سبحانه هلذا 

العمل بتوثيق املعارك واالنتصارات .
مصلح:  قال  العمل  هبذا  مشاعره  وعن 
باملعرض  ام��ر  ان  ق��ررت  الوقت  لضيق 
مرور الكرام ولكن شدن االقبال الواسع 
يعرض  وال���ذي  للمعرض  وامل��ت��زاي��د 
بطوالت لواء عيل االكرب وبقيت اكثرمن 
الناس  افعال  ردود  ارى  كي  هنار  نصف 
الذين تعجبوا ببطوالت ابناء احلشد , مبينا 
فريق  هو  النجاح  هلذا  الكبري  ال��دور  ان 

االعالم احلرب بعرض هذه النتاجات.

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء

آمر لواء علي االكبر يثني على جهود شعبة االعالم الحربي بمعرض بغداد الدولي

السيطرة على جسر الجراشي شمالي الرمادي ورفع العلم العراقي عليه

مدينة  شاميل  اجل��رايش  جرس  عل  األمنية،  القوات  سيطرت 
الرمادي مركز حمافظة االنبار.

التابعة  األمنية  »القوات  ان  احلرب،  االعالم  خللية  بيان  وذكر 
ورفع  اجل��رايش  جرس  عل  سيطرت  االنبار،  عمليات  لقيادة 

العلم العراقي عليه«.
وأضاف البيان ان »القوات األمنية وصلت ال النقطة املحددة 
هلا ف العملية العسكرية اخلاصة بتطويق منطقة اجلرايش، لقطع 

اإلمداد عن ارهابيي عصابات داعش«.

توالت أنباء من مصادر متعددة ف احلشد الشعبي؛ أّن كمية األمطار املتساقطة أخريًا ف العراق كانت كالنقمة النازلة من السامء عل 
عصابات داعش اإلرهابية بعدما ساعدت ف تفجري عدد كبري من املفخخات التي زرعها الدواعش ف مناطق متفرقة من األنبار 

وتكريت، والتي كانْت خمبأة لقتل العراقيني األبرياء فيام فضح املطر عورات داعش فكان نرصًا من الل عل املجرمني.
املواد  إفساد  املاء عل  قابلية  القنابل واملفخخات.. فضاًل عن  املتساقطة تكفي لتفجري  ويؤكد خرباء عسكريون عن كمية األمطار 

الكيميائية املستخدمة ف صناعة املفخخات.

وابل المطر يقصم ظهر داعش
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الشيخ الكربالئي يدعو 
الى اصالح المنظومة 

الحكومية باعتماد 
مبدأ الكفاءة والخبرة 

والنزاهة في تسنم 
المواقع الرسمية وليس 

المحاصصة الحزبية 
والطائفية واالثنية، 

ويطالب بتفعيل االجراءات 
األمنية في حماية الكوادر 

الطبية 

األمُر االول :
احلكومية  املنظومة  اصالح  إن 
اعممتمماد  يممسممتممدعممي  الممبمملممد  يف 
ممممبمممدأ المممكمممفممماءة واخلمممممرة 
املممواقممع  تسنم  يف  والممنممزاهممة 
بدال  الرسمية..  والمموظممائممف 
احلزبية  املممحمماصممصممات  عممن   ً
اضافة  واالثممنمميممة..  والطائفية 
وحماسبة  الفساد،  مكافحة  اىل 
النفقات  وختفيض  املفدسني، 
كثرية  هي  التي  الرضورية  غري 

ومتنوعة..
حمقة،  شعبية  مطالب  ذلك  كل 
عنها..  غنى  ال  اساسية  وأمور 
املممتممأزمممة،  االوضمممماع  ملعاجلة 

يعاين  التي  الكبرية  واملشاكل 
مممنممهمما الممشممعممب الممعممراقممي.. 
اخلدمات،  وسمموء  كالبطالة، 

وازدياد نسبة الفقر وغريها..
تزايد  ومنذ عدة اشهر وبسبب 
األفق  يف  الح  الشعبي  الضغط 
ان هناك فرصة طيبة الستجابة 
املسؤولني لدعوات االصالح، 
واجراءات  قرارات  وصدرت 

هلذا الغرض يف عدة جماالت – 
جوهر  معظمها  يف  متس  مل  وان 
اهنا  اال  الممرضوري-  االصالح 
بحصول  االمل  بعض  اعطت 
تغيريات حقيقية يمكن ان تسري 

بالبلد نحو اهلدف املطلوب..
البداية  منذ  التأكيد  تممّم  وقممد 
تلك  تممسممري  ان  رضورة  عممى 
االصممالحممات يف مممسممارات ال 

خترج هبا عن االطر الدستورية 
والقانونية.

التأكيد  مممن  هنا  البممد  ولكن 
ايضًا عى انه ال ينبغي ان يتخذ 
الدستوري  املسار  رعاية  لزوم 
والقانوين وسيلة من قبل السلطة 
لاللتفاف  غريها  او  الترشيعية 
او  االصالحية  اخلطوات  عى 
القيام  يف  واملاطلة  التسويف 
هبا.. استغالالً  لرتاجع الضغط 

الشعبي يف هذا الوقت.
االصالحية  العملية  حتقق  ان 
وال  رضوريممممة  هممي  الممتممي   –
حميص عنها- مرتبط با تتخذه 
الترشيعية  الثالث  السلطات 

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  أقيمت في  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته  في كربالء 
الشريف في 23 /محرم الحرام/ 1437هـ الموافق 6 /11 / 2015م، تطرق الى أمرين استهلهما بالقول:

غير  النفقات  وتخفيض  المفدسين،  ومحاسبة  الفساد،  مكافحة   
ذلك مطالب شعبية  كثيرة ومتنوعة.. كل  التي هي  الضرورية 
محقة، وأمور اساسية ال غنى عنها.. لمعالجة االوضاع المتأزمة، 
والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي كالبطالة، 

وسوء الخدمات، وازدياد نسبة الفقر وغيرها.
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من  والممقممضممائمميممة  والتنفيذية 
هممذا  يف  حقيقية  اجمممممراءات 
اال  ذلممك  يكون  وال  الممصممدد، 
ورغبة  جممادة،  ارادة  وجود  مع 
والقضاء  لممالصممالح،  صادقة 
عى الفساد، والنهوض بالبلد..

تلك  وفاعلية  انسيابية  ان  كا 
بالتعاون  منوطة  االجمممراءات 
املشرتك  والتفاهم  والتنسيق 
وعدم  الثالث،  السلطات  بني 
هذه  عرقلة  اىل  املؤدي  التقاطع 

العملية..
 األمُر الثاني :

االخمممرية  اآلونممممة  يف  ازدادت 
ظاهرة تعرض االطباء يف بعض 
واخلطف  التهديد  اىل  املناطق 
والممقممتممل واالبممممتممممزاز املمممايل، 
وعدم  الظاهرة  هذه  واستمرار 
يؤدي  معاجلتها؛  يف  االرساع 
املنظومة  يف  اخللل  من  مزيد  اىل 
من  أساسًا  تعاين  التي  الصحية 

مشاكل كثرية..
بممأداء  االطممبمماء  قيام  ويعرقل 
معاجلة  يف  االنسانية  مهامهم 
صحيحة  بمممصمممورة  املممممرىض 
البعض  يفكر  وقممد  وفمماعمملممة، 
تتوفر  دول  اىل  باهلجرة  منهم 

فيها اجواء آمنة ومناسبة هلم.
الظاهرة  هممذه  اسممبمماب  ومممن 
البلد  يف  القانون  هيبة  ضعف 
للبعض  املجال  اعطى  الممذي 
العرف  او  سطوته  استخدام  يف 
العشائري وسيلة لالعتداء عى 

االخرين واالبتزاز املايل منهم.
ان هناك حاجة ماسة اىل تفعيل 
محاية  يف  االمنية  االجممممراءات 
يف  والممرامممة  الطبية  الممكمموادر 
املعتدين  بحق  القانون  تطبيق 
وتمممصمممدي المممعمممقمممالء واهمممل 
العراقية  العشائر  من  احلكمة 
للعرف  استغالل  ألي  الكريمة 
وسيلة  واختمممماذه  الممعممشممائممري 

لالبتزاز او التهديد،
االعممالم  وسائل  قيام  وينبغي 
املممواطممنممني  بتوعية  املختلفة 
االرضار  وبمميممان  وتثقيفهم 
باخلدمة  تلحق  التي  الكبرية 
الصحية يف العراق لو استمرت 
هذه الظاهرة ومل يتم وضع حد 

هلا.
الوقت-  نفس  يف   – ونممويص 
يبذل  الممذيممن  رشحيممة االطممبمماء 
كبرية  جممهممودًا  منهم  الكثري 
وطيبة ملعاجلة املرىض بالتصدي 
السلبية  الممظممواهممر  لممبممعممض 
العاملني  بعض  لدى  امللحوظة 
عدم  من  الطبية  اخلممدمممات  يف 
االهمممتمممام الممكممايف بمماملممرىض، 

هبم..  الالزمة  العناية  ونقص 
املرىض  بعض  حياة  يعرض  مما 
حصول  يف  ويتسبب  للخطر، 

بعض املشاكل مع ذوهيم.
االطباء  االخمموة  نذكر  اننا  كا 
الذين تدفعهم بعض املارسات 
خممارج  اهلممجممرة  اىل  اخلمماطممئممة 
اىل  بحاجة  البلد  بممأن  الممعممراق 
يف  والتحمل  والصر  التضحية 
هذه االيام الصعبة، وينبغي هلم 
الذين  االبطال  من  يتخذوا  ان 
القتال ضد  يقاتلون يف جبهات 
داعممش قممدوة واسمموة حسنة يف 
التضحية وحب الوطن والفداء 
وخدمة  عليه  احلفاظ  سبيل  يف 

ابنائه.
الظاملني  كيد  عنا  ادفممع  اللهم 
الينا  وانظر  الغاشمني  وسطوة 
من  هبا  تعصمنا  رحيمة  نظرة 
اهللكات  من  وتنقذنا  املوبقات 
وتقينا نكبات الدهور انك عى 

كل يشء قدير.

البد هنا من التأكيد ايضًا على 
انه ال ينبغي ان يتخذ لزوم 
رع��اي��ة ال��م��س��ار ال��دس��ت��وري 
قبل  من  وسيلة  والقانوني 
السلطة التشريعية او غيرها 
ل��الل��ت��ف��اف ع��ل��ى ال��خ��ط��وات 
ال��ت��س��وي��ف  او  االص���الح���ي���ة 
بها..  القيام  في  والمماطلة 
الضغط  لتراجع   ً استغالال 

الشعبي في هذا الوقت.

ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ح��ق��ق  ان   *
هي  ال���ت���ي   – االص���الح���ي���ة 
م��ح��ي��ص  وال  ض�����روري�����ة 
تتخذه  بما  مرتبط  عنها- 
التشريعية  الثالث  السلطات 
من  والقضائية  والتنفيذية 
هذا  ف��ي  حقيقية  اج����راءات 
الصدد، وال يكون ذلك اال مع 
ورغبة  ج���ادة،  ارادة  وج��ود 
ص��ادق��ة ل��إص��الح، وال��ق��ض��اء 
ع��ل��ى ال��ف��س��اد، وال��ن��ه��وض 
انسيابية  ان  كما  بالبلد.. 
وف��اع��ل��ي��ة ت��ل��ك االج�����راءات 
والتنسيق  بالتعاون  منوطة 
بين  المشترك  وال��ت��ف��اه��م 
ال��س��ل��ط��ات ال���ث���الث، وع��دم 
عرقلة  الى  المؤدي  التقاطع 

هذه العملية.

ن��وص��ي ش��ري��ح��ة االط��ب��اء 
ال����ذي����ن ي���ب���ذل ال��ك��ث��ي��ر 
م��ن��ه��م ج���ه���ودًا ك��ب��ي��رة 
المرضى  لمعالجة  وطيبة 
الظواهر  لبعض  بالتصدي 
لدى  الملحوظة  السلبية 
ال��ع��ام��ل��ي��ن في  ب��ع��ض 
الخدمات الطبية من عدم 
االهتمام الكافي بالمرضى، 
ال��الزم��ة  العناية  ون��ق��ص 
حياة  يعرض  مما  بهم.. 
للخطر،  ال��م��رض��ى  ب��ع��ض 
ويتسبب في حصول بعض 

المشاكل مع ذويهم.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 23/حمرم احلرام/1437هم املوافق 2015/11/6م

ونحن نعيش ذكرى استشهاد االمام السجاد )عليه السالم(، فهنالك مراحل عديدة مر بها اإلمام )عليه السالم( وجوانب عدة 
ه وصيًا مكلفا من اهلل )سبحانه وتعالى( والتي يمكن أن نبينها بالتالي: اهتم بها خالل إمامته وخالفته على المسلمين بعدِّ

اه��ت��امم��ه ب��اجل��ان��ب ال��رب��وي 
االم��ام  عمل   : واالخ��الق��ي 
معاجلة  ع��ل  ال��س��الم(  )عليه 

ظاهرة انترشت ف املجتمع :
بكل  لالنسان  املادي  -التوجه 
معنى  م��ن  الكلمة  حتمله  م��ا 
السالم(  )عليه  االم��ام  )عمل 
الظاهرة  ه��ذه  تشخيص  عل 

واسباهبا(.
االنسان  أي  اعتنائه  -ش��دة 
واهتاممه باالمور املادية اكثر ما 
واعتبارها  اليها  وتطلعه  ينبغي 
واالمهية  السعادة  ف  االساس 

ف حياة االنسان..
بتحصيلها  العميل  -انشغاله 
الكسب  حتقيق  عل  والعمل 

املايل والرفاهية املادية.
-تقدير االنسان واحرامه عل 

ضوء ما يملكه من امور مادية.
نحو  للمجتمع  العام  -التوجه 
لألمور  وامهاله  املادية  االمور 
وتكوين  والفكرية..  الثقافية 
ح��ال��ة م��ن ال���رف وال��ب��ذخ.. 

واالنشغال بامللذات..
تعلق  م��ن  ناشئ  ذل��ك  -ك��ل 
واالنفتاح  بالدنيا..  االنسان 
واع��راف  وقيم  ثقافات  ع��ل 
يسودها  اخ���رى  ملجتمعات 
حب الدنيا والتعلق باملاديات..

ي��ق��اب��ل ذل���ك االب��ت��ع��اد عن 
اجل��ان��ب  وض��ع��ن��ا  ت��ع��ال  الل 
والفكري  والروحي  العبادي 
والعقائدي واالجتامعي وعدم 
توجه املجتمع نحو هذا اجلانب 
الكاف  بالقدر  اهتاممه  وع��دم 

باجلوانب العلمية والثقافية..

)عليه  اهتاممه  ج��اء  هنا  م��ن 
وبث  العلمي  بالدور  السالم( 
والعقائد  امل��ع��ارف  منظومة 
بقالب  واالخ���الق  وال��رب��ي��ة 

الدعاء ..
 ) ال��س��الم  عليه   ( دع��ائ��ه  م��ن 
وم��ريِضيِّ  األخ��الق  مكاِرِم  ف 

األفعال :
َوآلِِه  د  مَّ حُمَ َعَل  َصليِّ  ُهمَّ  أللَّ  (
يِلْ َيدًا َعَل َمْن َظَلَمنِي  َواْجَعْل 
َخ�اَصَمنِي  َم��ْن  َع��َل  َولَِس�انًا 
يِل  َوَهْب  َعاَنَدِن  بَِمْن  َوَظَفرًا 
َرًة  َوُق��دْ َكاَيَدِن  َمْن  َعَل  َمْكرًا 
َعَل َمِن اْضَطَهَدِن َوَتْكِذيبًا مِلَْن 
َدِن  َتَوعيِّ ِمَّْن   َوَساَلَمًة  َقَصَبنِي 
َدِن  َس��دَّ َم��ْن  لَِطاَعِة  ْقنِي  َوَوفيِّ
ُهمَّ  أللَّ َأْرَش���َدِن  َم��ْن  َوُمَتاَبَعِة 
ْدِن  َوَسديِّ َوآلِِه،  د  مَّ حُمَ َعَل  َصليِّ 

نِي  َغشَّ َم���ْن  أَع�������اِرَض  ْن  اِلَ
ْص�ِح، َوَأْج�ِزَي َمْن َهَجَرِن  بِالنُّ
َحَرَمنِي  َم��ْن  َوُأثِ��ي��َب  بِ��اْل��رِبيِّ 
َقَطَعنِي  َم��ْن  َوُأَك���اِفَ  بِ��اْل��َب��ْذِل 
اْغَتاَبنِي  َمِن  وُأَخ�الَِف  َلِة  بِالصيِّ
َأْشكَر  َوَأْن  ْكِر،  الذيِّ ُحْسِن  إَل 

َئ�ِة (. ييِّ َسَنَة َوُاْغِضَ َعِن السَّ احْلَ
بالغش  معي  يتعامل  االنسان 
مكارم  الحظوا  بالنصح  اقابله 
يعاملني  ان��س��ان   ، االخ���الق 
باالحسان  اعامله  باهلجران 
يعاملني  انسان  وامل��واص��ل��ة، 
ب��احل��رم��ان اع��ام��ل��ه ب��ال��ب��ذل 
انسان  واالح��س��ان،  والعطاء 
اتواصل  انا  باملقاطعة  يعاملني 
ويذكرن  يغتابني  انسان  معه، 
بحسن  اقابله  ال��ذك��ر  ب��س��وء 
اجلوانب  من  ..وايضًا  الذكر 

زين العابدين )عليه السالم(.. إماُم اإلنسانية
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العملية االخرى ..
م��ن االم����ور امل��ه��م��ة اخ���وان 
من  البد  املنهج  هبذا  للمعرفة 
احد  لذلك  العميل  التطبيق 
جعلت  التي  املهمة  االسباب 
ويلتفون  ينجذبون  ال��ن��اس 
حول االئمة عليهم السالم هل 

هي مسألة العقيدة فقط ؟! 
ليست العقيدة فقط وانام هناك 
جسدوا  اهنم  وهو  آخر  سبب 
عمليًا تلك االخالق مع الناس 
االخ��الق  م��ك��ارم  خصوصًا 
وكام نالحظ ف صفة )العفو(..

هبذه  اهتموا  اخ��وايت  اخ��وان 
حينام  جمتمعنا  ففي  الصفة 
جتاوز  او  اس��اءة  هناك  تصدر 
باملثل  نعامله  نحن  اعتداء  او 
.. ليست االخالق هكذا طبعًا 
ان  الب��د  احل��ق��وق..  حفظ  مع 
النظر وعفو  يكون هناك غض 
يسود  حتى  االس��اءة  هذه  عن 
والتواصل  املحبة  املجتمع 
والعداوة  التقاطع  مقابل  ف 
وغريها  واحل��س��د  واهل��ج��ران 

التي  الصفة  ه��ذه  ..ون��الح��ظ 
السالم(  )عليه  االمام  جسدها 

حتى مع اعدائه ..
التي  العظيمة  ال��ص��ور  فمن 
)عليه  السجاد  االم��ام  قدمها 
ما  العفو  جم��ال  ف  ال��س��الم( 
)عليه  الباقر  االمام  عن  روي 
)وقف   : ان��ُه  وغ��ريه  السالم( 
)عليه  احل��س��ني  ب��ن  ع��يل  ع��ل 
السالم( رجل فأسمعه وشتمُه 
– أي ل يرد عليه  ، فلم يكلمُه 
فلام   – السالم(  )عليه  االم��ام 
عليه  الل  ق��ال س��الم  ان��رصف 
قاَل  ما  سمعتم  لقد   : جللسائه 
ه��ذا ال��رج��ل، وأن��ا اح��ُب ان 
تسمعوا  حتى  اليه  معي  تبلغوا 
 : له  فقالوا  عليه،  ردي  مني 
نفعل، ولقد كنا نحب ان يقول 
لُه ويقول، فأخذَ  نعليه ِ ومشى 

وهو يقول :
والعافنَي  الغيظ  )والكاظمني 
حي���ُب  والل  ال����ن����اس  ع����ن 
ع��م��ران:  آل   – امل��ح��س��ن��ني( 
يقول  ال  انه  فعلمنا   ،  -134

فخرَج  ال��راوي  قال   ، شيئًا  له 
الرجل فرصَخ  منزل  اتى  حتى 
قولوا  عليه  الل  فقال سالم  به، 
)عليه  احلسني  بن  عيل  هذا  له 

السالم(.
للرش  متوثبًا  الينا  فخرج  قال 
جاء  أن��ام  ان��ه  يشك  ال  وه��و 
كان  ما  بعض  عل  له  مكافئًا 
احلسني  بن  عيل  له  فقال  منه، 
انك  اخي  يا   : السالم(  )عليه 
كنت قد وقفَت عيلَّ أنفًا فقلت 
وقلت، فان قلَت ما ّف فاستغفر 
الل منه، وان كنت قلت ما ليس 
فقّبل   : قال  لك،  الل  فغفر  ّف 
بل   : وقال  عينيه،  بني  الرجل 
وانا  فيك،  ليس  ما  فيك  قلت 

احّق به(– بحار االنوار-.
ث��م ي��ق��ول االم����ام ال��س��ج��اد 
اخرى  فقرة  ف  السالم(  )عليه 
َص�ليِّ  ��ُه��مَّ  )أل��لَّ  : ال��دع��اء  م��ن 
��نِ��ي  �����د َوآلِ�����ِه َوَح��ليِّ ��مَّ َع��َل حُمَ
َوَأْلبِْسنِي  احِلِنَي،  الصَّ بِِحْلَي�ِة 
اْلَعْدِل  َبْسِط  ِفْ  ِقنَي  امُلتَّ ِزيَنَة 
ائَِرِة  النَّ َوإْطَفاِء  اْلَغْيِظ  َوَكْظِم 
َوإْص��اَلِح  اْلُفْرَقِة  َأْه��ِل  َوَض��ميِّ 
اْلَعاِرَفِة،  َوإْفَشاِء  اْلَبنْيِ  َذاِت 
اْلَعِريَكِة،  َولنِِي  اْلَعائَِبِة،  َوَسْرِ 
��َن�����اِح، َوُح��ْس��ِن  َوَخ��ْف��ِض اجْلَ

رَيِة. السيِّ
الحظوا ان كل مقطع من هذه 
املقاطع كنز من كنوز االخالق 
اهيا  ينبغي  ل��ذل��ك  العظيمة 
االخوة ان نلتفت ال عظم هذا 
بني  وننرشه  به  وهنتم  ال��راث 
الناس ونتواصل ونتعاهد هذه 
بالقراءة  السجادية  الصحيفة 
وال��ت��أم��ل وال��ت��ف��ك��ر وق���راءة 

فيها  ورد  ما  وتطبيق  رشوحها 
م��ن م��ك��ارم االخ���الق وه��ذه 

املضامني العالية..
ونستيقظ  ننهض  ان  علينا 
عدم  جتاه  وسباتنا  غفلتنا  من 
االهتامم واالعتناء هبذه الكنوز 
التي وردت عن االمام السجاد 

)عليه السالم( ..
طبعًا ترك االمام السجاد )عليه 
السالم( كنوزًا هائلة من التفكر 
وبّينها  العلوم  وبقية  الدين  ف 
الصحابه واصحابه نقلوا هذه 
وب��ال��ذات  والعلوم  امل��ع��ارف 
السجادية  الصحيفة  ه��ن��اك 
يب  التي  احل��ق��وق  ورس��ال��ة 
من  كبري  بقدر  اليها  نتوجه  ان 
االهتامم والنرش والتطبيق حتى 
وننتفع من  نستفيد  ان  نستطيع 
هذه الكنوز العظيمة التي كثري 

مّنا ف غفلة عنها..

ان����س����ان ي��ع��ام��ل��ن��ي 
ب���ال���ه���ج���ران اع��ام��ل��ه 
والمواصلة،  باالحسان 
ان����س����ان ي��ع��ام��ل��ن��ي 
ب���ال���ح���رم���ان اع��ام��ل��ه 
ب���ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء 
واالح�����س�����ان، ان���س���ان 
بالمقاطعة  يعاملني 
انا اتواصل معه، انسان 
يغتابني ويذكرني بسوء 
الذكر اقابله بحسن الذكر 
الجوانب  م��ن  ..واي��ض��ًا 

العملية االخرى ..
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ه������ل ي���ج���وز 
العمل في اجملاالت غير 

الربوية في البنوك الربوية ؟
اجلواب :يجوز .

من باب اليسر هل يصح التبعيض في مسالة تخميس 
الهدية الى من ال يوجب ذلك؟

اخلمس؟  معني  ما   : السؤال 
يب  ومتي  ي��ب؟  من  وع��ل 
يدفع  من  وال  اخلمس؟  دفع 
اخل��م��س؟ وه���ل ي���وز دف��ع 

اخلمس ال الوالدين ؟
مخس  اخ���راج   �1  : اجل���واب 
األرب����اح ال��ت��ي ل ت��رصف ف 

مؤونة السنة.
2� عل كل شخص.

3� عند رأس السنة اخلمسية.
4� سهم السادة للسادة الفقراء 

وسهم األمام للمرجع
 او لوكيل املرجع.

عليه  ك��ان  اذا  ااٌل  ي��وز  ال   �5
الولد  عل  جتب  ال  مصارف 

كالديون مثال.

االكل من  : هل يوز  السؤال 
بيت صاحبه اليمس وامواله 

حرام ؟
اجلواب : يوز .

جائزة  عل  حصلت   : السؤال 
أو  وهي عبارة عن درع ذهب 

يب  هل  الذهب،  بامء  مطيل 
عيّل تميسه ؟

اجلواب : نعم يب التخميس 
بالقيمة الفعلية .

احد  ف��وز  حالة  ف   : ال��س��ؤال 
إثر  معني  بمبلغ  األش��خ��اص 
هل  اجلرائد.  ف  عامة  مسابقة 

يتعلق فيه اخلمس فورًا ؟
اجلواب : اليب وانام هو ربح 

خالل السنة.

 ، دي��ن  علم  طالب   : السؤال 
يوز  هل   ، هاشميًا  ك��ان  اذا 

اعطاؤه من حق السادة ؟
اجلواب : اذا ل يكن قادرًا عل 
االكتساب او كان طلب العلم 
واجبًا عليه عينًا وكان مانعًا من 
االكتساب جاز تامني نفقته من 

سهم السادة واال ل يز .

السؤال : هل يوز اعطاء سهم 
االمام لشاب يريد الزواج وال 

يملك الصداق ؟

متدينًا  ك���ان  اذا   : اجل����واب 
مضطرًا ال الزواج وفيه حاجة 
مانع من  الزواج فال  ال  ملحة 
االم��ام  سهم  م��ن  مساعدته 
ويعل ف نفس الصداق ال ف 

الشؤون الكاملية للزواج .

سهم  بذل  يوز  هل   : السؤال 
السادة للسيدالفقري للحج ؟

كان  اذا  اال  يوز  ال   : اجلواب 
احلج من مؤونته كام اذا استقر 
مال  لديه  يكن  ول  احلج  عليه 

يتمكن معه من ادائه للحج .

السؤال : دية القتل او الدهس 
فهل  ال��ورث��ة  عل  قسمت  اذا 
راس  ف  اخل��م��س  فيها  ي��ب 
اذا  منهم  لكل  اخلمسية  السنة 

بقي من حصته يشء منها ؟
اجلواب : ال يب فيها اخلمس 

.

او  التحفيات  هل   : ال��س��ؤال 
االخرى  واالشياء  املزهريات 

للزينة  البوفية  ف  تعرض  التي 
يب فيها اخلمس ؟
اجلواب : اليب .

اخلمس  يسقط  هل   : السؤال 
عن الكتاب اذا قرأته كله أم اذا 

قرأت منه ؟
اجلواب : اذا قرأت منه شيئًا ف 

سنة رشائه فال يب اخلمس .

قطعة  لدينا  كان  إذا   : السؤال 
فام  قامش وحال عليها احلول، 

حكمها ؟
تميسها  ي���ب   : اجل�����واب 

بقيمتها الفعلية  .

السؤال : هل يب اخلمس فيام 
تٌم رشاؤه باملهر ؟

اجلواب : اليب ف املهر واما 
اهلدايا فان ل ترصفها ف املؤونة 

وجب اخلمس فيها .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
ة 
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عدة  تشمله  اإلنقاذ  مصطلح 
من  ألكثر  ويفرس  مصاديق, 
اإلن��ق��اذ  يشمل  فهو  معنى, 
األطباء,  يفعله  كام  اجلسدي, 
واإلطفاء,  اإلسعاف  ورجال 
املجاالت  ف  العاملني  وكل 

املامثلة.
اإلنقاذ,  عن  اإلحياء  يتلف 
فهو يشمل الروح, والشخصية 
لكن  اإلن��س��ان��ي��ة,  وقيمتها 
معنى  ع��ن  قبلها,  لنتساءل 
كلمة اإلحياء أصال؟ ..يقول 
أهل االختصاص, إن اإلحياء 
جتديد  أو  البعث,  إع��ادة  هو 

احليوية والفاعلية امللحوظة.
ال يتلف اثنان عل مصداقية 
وأمه���ي���ة, ح���دي���ث ص���ادق 
افضل  عليهم  البيت,  أه��ل 
التسليم,   وأت���م  ال��ص��ل��وات 
من  الل  رح��م  أمرنا  )اح��ي��وا 
هذا  مقصود  فام   , أمرنا(  احيا 

االحياء؟.
فهمهم  ف  ال��ن��اس,  يتلف 
فهناك  اإلحياء,  هذا  لكيفية 
وشعائر,  طقوسا  ي��ؤدي  من 
فيام  ع���ام,  بشكل  م��ع��روف��ة  
ب��ع��ض��ه��م األخ������ر, ي���ؤدي 
يتقبلها  ال  به,  تتص  طقوسا 
يركز  أخر  صنف  األخ��رون, 
عل موضوع الفكر, وأهداف 
وموضوعة  ونتائجها,  الثورة 
الظلم  وم��ق��ارع��ة  احل��ري��ة 
اإلسالمي,  والفكر  والعدالة, 
واملعارضة,  احلكم  وأل��ي��ات 
موضوعة  عل  يركز  غريهم 
أن  أخرون  ويرى  العواطف, 
الثورة بكل تفاصيلها, مدرسة 
إج��ت��امع��ي��ة أرسي�����ة, وي��ظ��ن 
لكل  أهنا كل ذلك..  أخرون 
الوصل,  كيفية  لفهم  طريقته 
وأه��داف  احلسيني  بالفكر 

ثورته.

يرجى  التي  املهمة  النتيجة 
هي  ذل���ك,  ك��ل  م��ن  حتققها 
احل��ف��اظ ع��ل ج��ذوة ال��ث��ورة, 
وش��ع��ل��ة م��ق��ارع��ة ال��ظ��ل��م, 
وال�����دف�����اع ع����ن ح��ق��وق 
املستضعفني, وجاعية واجب 
إصالح املجتمع, ونرش حقوق 
ال��ع��دل وامل��س��اواة, وإرس��اء 
أسس لإلدارة العادلة.. وهي 
أه���داف وج��وه��ر اإلس��الم 
املحمدي الصحيح, لكن هل 

هذا هو اهلدف فقط؟!.
قليال,  انفسنا  مع  تأملنا  لو 
ووض��وح,  بسهولة  فيمكننا 
م��زاج��ن��ا  أن  م���الح���ظ���ة 
قراءتنا  وكيفية  ومشاعرنا, 
ألهل  كأتباع  ليس  لألمور, 
ال���ب���ي���ت ع��ل��ي��ه��م أف��ض��ل 
التسليم  وأت��م  ال��ص��ل��وات  
كمسلمني  ب���ل  ف��ح��س��ب, 
شهر  خالل  تتغري  عموما.. 

يكون  ال��ت��وج��ه  وأن  حم���رم, 
عباديا, وحتصل نقلة روحانية, 
وتعايش فعيل مع الثورة, وكل 
ورب��ام  ب��ل  توفيقه..  حسب 
تقييم,  إع��ادة  عملية  حتصل 
واالحتياجات  ل��ألول��ي��ات 
الدنيوية,  أو  منها  الوجدانية 
وربام  الثورة,  بصاحب  تأثرا 
ي���زداد اإلح��س��اس ال��داخ��يل, 
بالصفاء والتوافق مع الذات.

ه���ل ف��ع��ال ن��ح��ن م���ن حيي 
بشعائرنا  احلسينية,  ال��ث��ورة 
ال��ث��ورة  إن  أم  وطقوسنا؟ 
بغض  وطقوسها,  بشعائرها 
حوهلا,  إختالفاتنا  عن  النظر 
ه��ي م��ن ت��ع��ي��د ألرواح��ن��ا 
ببداية  لنا  وتسمح  صفاءها 

جديدة..وحتيينا؟!.
املوضوع,  ف  للنظر  امللفت 
تتكرر  ال��ف��رص��ة..  ه��ذه  أن 

سنويا!.

نحن والحسين.. من ُيحيي من؟
زيد شحاثة
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االرسي  االرش���اد  مركز  اختتم 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  ل��ألم��ان��ة  ال��ت��اب��ع 
)اع��داد  دورة  املقدسة  احلسينية 
سيد  قاعة  عل  االرسي(  املرشد 
احلسيني  بالصحن  االوص��ي��اء 
شخصيات  بحضور  ال��رشي��ف، 
وإعالمية،وذلك  وأكاديمية  دينية 
وإكساب  وتأهيل  تدريب  هبدف 
امل��ت��ق��دم��ني امل���ه���ارات اخل��اص��ة 

باإلرشاد النفيس والربوي.
الضوء  سلطت  )االح��رار(  جملة 
ومعرفة  ال���دورة  فعاليات  ع��ل 
التي  العلمية  واألس��س  هدفها 
التقائها  اتبعتها وذلك من خالهلا 
املبارش  تأثريها  هلا  بشخصيات 

عل جيع حماور الدورة.
 فقالت االستشارية )رفاه مهدي 
االرسي:  االرش��اد  ملركز    ) عيل 
تريج  هو  ال��دورة  من  اهلدف  ان 
العمل  مارسة  عل  ق��ادرة  فئات 
االرسة  داخ�����ل  االرش��������ادي 
وجه  عل  الكربالئي  واملجتمع 
اخلصوص وداخل املركز بصورة 
عامة، مضيفة ان املركز ركز ف هذه 
الدورة عل خريي البكالوريوس 
واملاجستري تصص)علم النفس( 
وتفرعاهتام،  نفيس(  )ارش���اد  أو 

وإكساب  وتأهيل  تدريب  هبدف 
امل��ت��ق��دم��ني امل���ه���ارات اخل��اص��ة 
ف  والربوي،  النفيس  باإلرشاد 
والربية  النفس  علم  جم���االت 
وعلم  واإلرشاد  اخلاصة  والربية 
االج���ت���امع وري����اض األط��ف��ال 
باخلصوص  اإلسالمية  والعلوم 

ذوي الشهادات العليا.
 فيام بينت االستاذة  )آيات حممود 
( حم��ارضة ف ال��دورة ان ال��دورة 
املحاور  م��ن  جمموعة  تضمنت 
املتعلق  ال��دي��ن��ي  امل��ح��ور  منها 
خالل  من  االرسة  بخصوصيات 
واإلرش����اد(،  )الفقهي  جانبي 
املشاكل  من  الكثري  لتعلق  وذلك 
يب  فقهية،  بمتعلقات  املتعددة 
علم  عل  يكون  ان  املرشد  عل 
وتوجيهها  منها  لالحتياط  هب��ا 
)الروائي  اجلانب  للمختص،اما  
من  للمرشد  الب��د  ل��إلرش��اد(، 
التعرف عل توجيهات وتعليامت 
أهل البيت )عليهم السالم( حول 

والتوجيهات  واالرسة  املرأة  دور 
األبناء  ولربية  للزوجني  املوجهة 

.....الخ. 
العلمي  امل��ح��ور  ان  ال  منوهة 
النفس  وعلم  باإلرشاد  املتعلق 
بأسس  املشاركات  تعريف  يتم 
وأساليبه،  الصحيح  االرش���اد 
وأهم املشاكل النفسية التي تواجه 
التي  االجتامعية  واملشاكل  الفرد 
الوقاية  وط��رق  االرسة،  تواجه 
يكون  ف��ي��ام  وع��الج��ه��ا،  م��ن��ه��ا 
املتعلق  الطبي  باملحور  التعريف 
طرق  خالل  من  النفيس  بالطب 
تشخيص احلد الفاصل تقريبا بني 
االضطرابات النفسية واالمراض 
االستشاري  ليتعرف  النفسية، 
النفسية  االمراض  أصحاب  عل 
فيتم إحالتهم من قبله ال األطباء 
و  املركز  مع  املتعاونني  النفسيني 
الطالبات  او  املشاركات  تعريف 
االم��راض  ال��دورة عل بعض  ف 
النفسية املنترشة حاليًا، واألسباب 

املؤدية هلا ملعرفة طرق الوقاية منها 
والتي سيعمل عليها االستشاري 
باإلضافة ال تعليمهم طرق تأهيل 
مع  للتوافق  النفيس  املريض  أهل 

حالة مريضهم.
املهندسة  احل��دي��ث  وش��ارك��ت��ن��ا 
مسؤولة   اجل��ل��ي��ح��اوي(  )ن���دى 
اختتمت  قائلة:  امل��رك��ز  اع��الم 
االرسي(  املرشد  )اع��داد  دورة 
بواقع)  متدربة   )  91 بمشاركة) 
 ( استمرت  والتي  حمارضة   )  66
35 ( يوما،وكانت دورة ذات تيز 
وااللتزام  املعلومات  استقبال  ف 
الكبري باملحارضات، اضافة ال ان  
خصص  االرسي  االرشاد  مركز 
العرش  للفائزات  جوائز قيمة عل 
ال  )مليون  من  مقدارها  االوائل 
حيث  عراقي  دينار  أل��ف   ) مئة 
سيقوم  كذلك  هلن،  توزيعها  تم 
املركز بتعيني ثالث من املتدربات 
امل��ش��ارك��ات ف ال����دورة  داخ��ل 

املركز بصفة استشارية .

ير
قار

ت

االرشاد االسري للعتبة الحسينية المقدسة... 

يؤهل مرشدات اكاديميات مختصات باإلرشاد النفسي والتربوي
االحرار: حسين نصر 
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اإلمام  سفري  مستشفى  شارك 
احل���س���ني )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( 
التابع  التخصيص  اجل��راح��ي 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
السابع  امل��ؤت��ر  ف  امل��ق��دس��ة 
جلامعة طهران للعلوم الطبية .  
مشاركة املستشفى هذه ، جاءت 
من خالل بحث إداري معمق 
للزيارات  ادارهت���ا  كيفية  عن 
زي��ارة  وباخلصوص  املليونية 

االربعني .
مدير  خصنا  فقد  ذل���ك،  ال 
احلسني  اإلمام  سفري  مستشفى 
امري  الدكتور  السالم(  )عليه 
ن����وري ج��ل��وخ��ان ق��ائ��ال: » 

بني  اخل��ربات  تبادل  اج��ل  من 
البلدان  ف  العلمية  املَجَمعات 
، شاركت  املجاورة والصديقة 
ال��ع��ت��ب��ة احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة 
سفري  مستشفى  خ���الل  م��ن 
السالم  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
املؤتر  ه��ذا  ف  التخصيص   )
إلدارة  امل��خ��ص��ص  العلمي 

املستشفيات » .
تم عقد   «  : واضاف جلوخان 
اي��ران  بحضور  امل��ؤت��ر  ه��ذا 
علمية  وشخصيات  رسمي 
دولة   )14( من  وإدارية  وفنية 
هذه  مشاركتنا  ج��اءت  وقد   ،
من  ك��رب��الء  حم��اف��ظ��ة  بمعية 

تفصييل  بحث  تقديم  خ��الل 
عن كيفية ادارة مستشفى سفري 
السالم  عليه  احلسني  االم��ام 
الزيارات  لظروف  اجلراحي 
زي��ارة  وخ��ص��وص��ا  املليونية 
عليه  احلسني  االم��ام  اربعينية 
ضخمة  زيارة  كوهنا   ، السالم 
عمالقة  خ��ط��ط  وض���ع  حت��ت��م 
التحدي فيها  تتالءم مع حجم 
قياسية  وأرقام  فريدة  وبتجربة 
للمراجعني خالهلا ، فضال عن 
طريقة تعامل ميزة ومنظمة من 
خالل خطة مدروسة وبرنامج 
اج��واء  فاجأ  ما  وه��و   ، حمكم 
فيها  األرق���ام  بحقائق  املؤتر 
من  لنتحصل   ، تنظيمها  ودقة 
 ، احلضور  اش��ادة  عل  خالله 

 ، نوعيا  بحثا  املتابعون  عده  ما 
لتعقد عل اثره عدة اجتامعات 
ف  الطبي  امللف  مسؤويل  مع 
وزارة الصحة اإليرانية وجعية 
اهلالل االمحر فيها ، فضال عن 
وف��ود  م��ع  اخ��رى  اجتامعات 
ملناقشة   ، االيرانية  اجلامعات 
دعم  م��ن  تقديمه  يمكن  م��ا 
خالل  املقدسة  كربالء  لزائري 
القادمة  املليونية  ال��زي��ارات 
ذات  اجلهات  بني  وبالتنسيق 
ك���وزارة  ال��ع��راق  ف  العالقة 
وجعية  ودوائ���ره���ا  الصحة 
اهلالل األمحر مع وزارة الصحة 
يكون  ان  نأمل  التي  االيرانية 
من  ذلك  ف  متميز  حضور  هلا 

خالل كوادرها الطبية » .

مستشفى سفير االمام الحسين التخصصي يشارك في المؤتمر 

السابع لجامعة طهران للعلوم الطبية

ير
قار

ت

االحرار /ابراهيم العويني
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املهندسني  رئ��ي��س  ذل��ك  أك��د 
مدير  العاريض(  حممد  )جاسم 
صحفي  ب��ت��رصي��ح  امل����رشوع 
خ���ص ب���ه جم��ل��ة )االح������رار 

العامة  األم��ان��ة  ان  (،مضيفا 
للعتبة احلسينية املقدسة ركزت 
من  القليلة  السنوات  خ��الل 
إدارهتا للعتبة املرشفة عل إقامة 
املشاريع اخلدمية املهمة التي من 
شأهنا أن تسهم ف تفيف الزخم 
املستشفيات  ع��ل  احل��اص��ل 

بتقديم  تعنى  التي  احلكومية 
للمواطنني  املجانية  خدماهتا 
العراق بشكل عام وكربالء  ف 
عل وجه اخلصوص، السيام ف 
ان  مبينا  الصحية،  املؤسسات 
املرشوع يضم عددا من صاالت 
والصغرى،  الكربى  العمليات 
يتألف من ثالث  انه  ال  إضافة 
األول  البناية  كلفة  بنايات 
مليارا  عرش(  )تسعة  والثانية 
تتألف األول من )ستة( طوابق 
تتألف  والثانية  ال��رسداب  مع 
والثالثة  طوابق  )تسعة(  من 
تتألف من )تسعة( طوابق ايضا 
ان  ال��رسداب.»م��وض��ح��ا«  مع 
الرشكة  قبل  من  املرشوع  تنفيذ 
فار(  )ت��ور  رشك��ة  هي  املنفذة 
كادرها  معظم  ولكن  الركية، 
العراقية.. الفنية  االي��ادي  من 

االول  البناية  الرشكة  انجزت 

ال  تصل  انجاز  نسبة  والثانية 
تواصل  فيام   ، تقريبًا   )  %85(
الثالثة  البناية  انجاز  الكوادر 
التصاميم  اعداد  طور  ف  وهي 
الساندة  الفعاليات  ال  ،اضافة 
تصفية  حمطات  من  للمستشفى 
املياه وحمطة معاجلة املياه الثقيلة 
وال��دم  العمليات  من  الناجتة 
وغري  املختربية  والفحوصات 
الطابق  خ��ص��ص  ذل��ك،ف��ي��ام 
ويشمل  ل��ل��ط��وارئ  االريض 
االجهزة التشخيصية من جهاز 
.مستدركا  واملفراس  االشعة 
عل  حيتوي  االول  الطابق  ان   :
وبمساحات  واسعة  خمتربات 
ك��ب��رية وب��أج��ه��زة م��ت��ط��ورة 
ورسيعة،كذلك حيتوي  الطابق 
ع��ي��ادات لألنف  ع��ل  ال��ث��ان 
واألذن واحلنجرة،فيام خصص 
للكسور  ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق 

ومحامات  مسجد  فيه  والرابع 
ع��ام��ة وك��اف��ري��ا الس��راح��ة 
حيتوي  ،واخل��ام��س  املراجعني 
للعمليات،  صاالت  اربع  عل 
عل  حيتوي  ايضا  وال��س��ادس 
للعمليات،  ص����االت   )4(
متخصصة  ال��ص��االت  وجيع 
الطابق  العيون،اما  جراحة  ف 
الرعاية  )مركز  سيكون  السابع 
العاريض  وأض��اف  الفائقة(. 
ال  اضافة  يضم  املستشفى  ان 
احلرائق  مكافحة  وح��دة  ذلك 
الطبية  ال��غ��ازات  ومنظومة 
واالنرنت  االن��ذار  ومنظومة 
ادارة  ومنظومة  واالتصاالت 
ال��رسداب  ف  املبان،وسيكون 
وحدة  من  الساندة  الوحدات 
معاجلة  ووح��دة  املياه  معاجلة 
النفايات الطبية ووحدة معاجلة 
وطابق  وعيادات  الثقيلة  املياه 

العتبة الحسينية المقدسة تواصل أعمالها إلنشاء أكبر مستشفى تخّصصي

 للجراحة العامة في كربالء المقدسة
العطاء الحسيني في مدينة كربالء المقدسة يزدهر ويرسم مستقبال يسهم في خدمة المحافظة والزائرين الكرام بذلك 
يواصل قسم المشاريع الهندسية التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تشييد اضخم مستشفى تخصصي 

تقرير: ضياء االسدي حملت اسم )مستشفى الشيخ احمد الوائلي التخصصي الجراحي( في حي اإلسكان بكربالء. 
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ل����إلدارة ، وط��اب��ق  خم��ص��ص 
املستمر  للتعليم  خم��ص��ص 
لألطباء  حم��ارضات  وق��اع��ات 
اضافة ال مكتبة عامة،فمنظومة 
ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ربي��د 
وم��ن��ظ��وم��ة اط��ف��اء احل��رائ��ق، 
الطبية،  ال��غ��ازات  ومنظومة 
وهناك  ات��ص��االت  ومنظومة 
لصاالت  فقط  خاصة  مصاعد 
للمخلفات  واخرى  العمليات 
،جيعا  العمليات  من  الناجتة 
للقضايا  مراقبة  ملنظومة  تضع 

االمنية .
الذي  التخطيط  ان   ال  مشريا 
للعتبة  العامة  االمانة  وضعته 
للمستشفى  املقدسة  احلسينية 
اجنبي  ك��ادر  قبل  من  ت��دار  ان 

ف  يبقى  االج��ن��ب��ي  ف��ال��ك��ادر 
طوابق  عدة  ولدينا  املستشفى 
واملمرضني  االطباء  إلسكان 
واألش���خ���اص ال��ع��ام��ل��ني ف 
كافة  ت��وف��ري  وي��ت��م  املستشفى 
له،مستخدمة  الراحة  وسائل 
عائدية  عل  تدل  التي  النقوش 
احلسينية  العتبة  ال  املستشفى 
او  الشيعي  الوقف  او  املقدسة 
داللة عل الشيخ الوائيل )رمحه 
الكايش  فيها  ..استخدم   الل( 
اسالمية  بنقشة  ال��ك��رب��الئ��ي 

للعتبة  العامة  االمانة  وشعار 
الشيخ  واسم  املقدسة  احلسينية 
شعار  (و  الل  )رمح���ه  ال��وائ��يل 

الوقف الشيعي.
املرحلة  كلفة  ان  ال  منوها 
 ( البنايات  تشمل  وهي  االول 
االول والثانية( ) 19 ( مليارا.. 
بمساحة فعلية للبناء )15700 
جيع  تشمل  وهي  مربع  مر   )
.فيام  وال�����رسداب  ال��ط��واب��ق 
تضع البناية الثالثة ال جداول 
كلفة  هناك  وستكون  االع��امل 

تمينية هلا..
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ش��ه��دت م���درس���ة االم��ام��ني 
ال��س��الم(  )عليهام  اجل���وادي���ن 
ال  ال��ت��اب��ع��ة  ال��دي��ن��ي��ة  للعلوم 
السيد  العظمى  الل  اي��ة  مكتب 
دام   ( السيستان  احلسيني  عيل 
املرجعية  مثل  وب��إرشاف  ظله( 
الدينية العليا سامحة الشيخ )عبد 
كبريا  اقباال   ) الكربالئي  املهدي 
الضوء  فيها،ولتسليط  للتسجيل 
التقت  )االح���رار(  جملة  عليها 
الشيخ )حسني املعامر(  مسؤول 
 : قائال  اليها  فتحدث  املدرسة 
اجلوادين  االمامني  مدرسة  ان 
الدينية  للعلوم  السالم(  )عليهام 
افتتاحها   تم  املقدسة   كربالء  ف 

احلجة   ذي  من   )  24  ( ي��وم  ف 
ذكرى  يوم املباهلة املبارك،وهي 
جم��ه��زة ب��ك��اف��ة االح��ت��ي��اج��ات 
بشكل  ال���روري���ة  امل��درس��ي��ة 
خاص الكتب ومصادرها اضافة 
ال  توفري وجتهيز املكان اخلاص 
واألساتذة،مبينا  الطلبة  بسكن 

الطابق  هلا  خصص  املدرسة  ان 
ل��إلدارة  غرفتان  فيه  االريض 
ومصل،اما  الدراسية  والقاعات 
الطابق الثان كله قاعات دراسية 
واملكتبة  امل��ك��ت��ب��ة  ال  اض��اف��ة 
الطابق  حيتوي  االلكرونية،فيام 
االجتامعات  قاعة  عل  الثالث 
املذاكرة وغرف االساتذة  وقاعة 
)س��وي��ت��ات( وال��ط��اب��ق ال��راب��ع 
الطلبة،  حيتوي عل غرف سكن 
الدروس  بدء  عن  االعالن  وتم 
بدأ  يزامن  ي��وم  وه��و  احل��وزوي��ة 
النجف  ف  الدينية  احلوزة  دوام 
االرشف وتم ارتباطها عل طول 
النجف  ف  الدينية  احل���وزات 

وإطالق اجلدول املوجود الفعيل 
عام  ج���دول  ال  تقسيمه  وت��م 

وفعيل. 
»مضيفا« ان اجلدول العام يتسع 
ال املرحلة االول والثانية والثالثة 
العارشة  املرحلة  ال  والرابعة 
من  اكثر  يقارب  ما  فيها  ويكون 
نتوقع خالل  )100( درس  ول 
اما  العدد  هذا  يكون  ان  اسبوع 
يتم  الذين  الطلبة  ال  بالنسبة 
العلمية  احل���وزات  من  قبوهلم 
تشرط  ال  االخ��رى،ف��امل��درس��ة 
ان حيمل الطالب شهادة دراسية 
شهادة  حيمل  ان  يفضل  ولكن 
فوق  فام  متوسطة  او  اع��دادي��ة 

مدرسة االمامين الجوادين للعلوم الدينية في كربالء المقدسة 
تفتح ابوابها للدراسة الحوزوية لجميع الطلبة من داخل العراق وخارجه 

صر 
ن ن

سي
 ح

ر :
حرا

اال C
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استعدادا ف  اكثر   يكون  باعتبار 
بعض  وهناك  الدروس  استقبال 
خمتلفة   كليات  خريو  الطلبة 
ثالث  ه��ي  للجداول  بالنسبة 
وبفضل  فعلية  دراسية   حلقات 
التمهيدية  املرحلة  لدينا  الل 
الرشائع  ومرحلة  )املقدمات( 
كذلك  مضيفا  اللمعة،  ومرحلة 
اخذ املقدمات كمواد يومية وهن 
االمامية  وعقائد  السنية  )التحفة 
وخ���الص���ة امل��ن��ط��ق وك��ت��اب 
املعامالت(،  وكتاب  العبادات 
)اص��ول  ال��رشائ��ع  مرحلة  وام��ا 
املظفر اجلزء االول وبداية رشح 
الرشايح  و  والقطر  عقيل  اب��ن 
هناك  ان  ال  واحلاشية(،مشريا 
من  اع��ل  وه��ي  الثالثة  احللقة 
احللقتني االوليتني وهم يأخذون 
الشهيد  للسيد  الثانية  احللقة 

هو  االستداليل  والفقه  الصدر 
تطبيق  عملية  وهو  تطبيقي  فقه 
االصول عل ما فهموه من الفقه 
وهذا االمر هو احد االمور التي 
به  وت��ي��زت  الطلبة  استقطبت 
ايضا  دروس  وهناك  املدرسة، 
النكاح  وكتاب  اللمعة  كتاب  ف 
ان   : مؤكدا  عقيل،  ابن  ورشح 
 40 قرابة)  وصل  الطلبة  اعداد 
( طالبا وهذا العدد يعترب كبداية 
لألساتذة  سكن  هتيئة  مع  جيدة 

والطلبة.
حقيقة  ان  ال  امل��ع��امر  وأش���ار   
فيها  نقول  ال  العلمية  احل��وزة 
مراحل تبدأ وتنتهي.. فالدراسة 
فمثال   مسميات  هل��ا  احل��وزوي��ة 
تبدأ بمرحلة املقدمات ولكن اين 
تنتهي أي كحد فاصل ال يوجد 
واح��دة  دراستنا  ونحن  عندنا 

تسمى  وع��ادة  االخ��رى،  تكمل 
املراحل بأسامء الكتب الفقهية.. 
لكتاب  دراسته  عند  والطالب 
ال  كتاب  م��ن  ينتقل  ال  معني 
هذا  ف  امتحانه  يتم  حتى  كتاب 
مرشوع  ان  موضحا  الكتاب، 
املدرسة االسايس هو استقطاب 
االرشف  النجف  من  االساتذة 
مستوى  ل��رف��ع  غ��ريه��ا  م��ن  او 
كربالء  ف  احل��وزوي��ة  ال��دراس��ة 
سيتم  االساتذة  استقطاب  وبعد 
التخصصية  ال��دراس��ات  فتح 
والتي يتوقع ان تكون ألول مرة 
كله  االم��ر  وه��ذا   .. العراق  ف 

بالتشاور مع اعضاء االدارة.
نسعى ف  ان��ن��ا  امل��ع��امر  واك���د    
املستقبل ال  فتح معهد للتحقيق 
او معهد للدراسات التخصصية 
واملجال مفتوح ولكن ال نخطو 

دراسة  ندرسها  حتى  خطوة  أي 
سلبياهتا  ملعرفة  وج��ادة  حقيقية 

وايابياهتا. 
واجلدير بالذكر ان املدرسة تفتح 
الراغبني  االخ��وة  جلميع  ابواهبا 
خريي  وخ��اص��ة  ب��ال��دراس��ة 
ومن  فوق  فام  املتوسطة  مرحلة 
خاصة  العراق  حمافظات  جيع 
حتى  بل  الساخنة  املحافظات 
ف  االن  ولكن  ال��ع��راق  خ��ارج 
تفتح  اهنا  اعلنت  املدرسة  البدء 
الراغبني  االخ��وة  ام��ام  اب��واهب��ا 
احل��وزوي��ة ف هذه  ال��دراس��ة  ف 
الل  اي��ة  ملكتب  التابعة  املدرسة 
احلسيني  ع��يل  السيد  العظمى 
مناهج  وب��ن��ف��س  ال��س��ي��س��ت��ان 

الدراسة ف النجف االرشف .

نسعى في المستقبل الى  فتح معهد للتحقيق او معهد للدراسات التخصصية 
وجادة  حقيقية  دراسة  ندرسها  حتى  خطوة  أي  نخطو  ال  ولكن  مفتوح  والمجال 

لمعرفة سلبياتها وايجابياتها 
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األمام  ومكتبة  مدرسة  مرشوع 
احلسني عليه السالم ف الصويرة 
يتكون من اربعة طوابق تشتمل  
كبرية  دراس���ي���ة  ق��اع��ات  ع��ل 
للنساء وأخرى للرجال ومرافق 
ومنشآت اخرى جيعها خمصصة 

للدروس احلوزوية والعلمية .
مدير  هبا  خصنا   ، اكثر  تفاصيل 
الكالب  حممد  الشيخ  املدرسة 
العامة  االمانة  برعاية   «  : قائال 
تم   ، املقدسة  احلسينية  للعتبة 
ومكتبة  مدرسة  مرشوع  افتتاح  
السالم  عليه  احل��س��ني  االم���ام 
حمافظة  ف  ال��ص��وي��رة  ب��ق��ض��اء 
مالحظة  بعد  وذل���ك  واس���ط 
هلكذا  ال��ق��ض��اء  ه���ذا  اف��ت��ق��ار 

فضال   ، ودينية  علمية  مشاريع 
 ( منها  لألكاديمية  افتقاره  عن 
الربوية ( خصوصا بعد سيطرة 
السابق  النظام  وازالم  القاعدة 
وبفضل   � واليوم   ، القضاء  عل 
القوات العراقية وتعاون االهايل 
ننعم   � وطرد املجاميع االرهابية 
قبل  من  كبري  واه��ت��امم  برعاية 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
املدرسة  ه��ذه  ومنها  املقدسة 
املؤسسات  من  وغريها  املباركة 
خالهلا  من  اقيمت  التي  الدينية 
والدورات  الندوات  من  الكثري 
والثقافية  الدينية  وال��ربام��ج 
خ��ص��وص��ا ت��ل��ك ال��ت��ي هت��دف 
بني  التسامح  ثقافة  اشاعة  ال 

عن  واالبتعاد  املكونات  جيع 
التعصب والكراهية » .

بدأنا   «  : ال��ك��الب  أوض��ح  ك��ام 
 2013 عام  ف  هذا  بمرشوعنا 
ومستوى  عاملية  بموصفات   ،
تتكون  إذ  السعة  عال من حيث 
يضّم   ، طوابق  اربعة  من  بنايته 
اإلداري��ة  الشعبة  منها  األريض 
ومسجدا  اإلن��رن��ت  وم��رك��ز 
حني  ف   ، صحية  وملحقات 
عل  االول  ال��ط��اب��ق  يشتمل 
واخر  للنساء  ومصل  كافيريا 
للرجال ، واشتمل الطابق الثان 
واخرى  للمناسبات  قاعة  عل 
للمحارضات والثالثة للدروس 
فخصص  االخ��ري  الطابق  أما   ،

تسع  مطالعة  ولقاعة  للمكتبة 
عن  فضال   ، شخصًا   )150( ل� 
باإلنرنت  خاصة  اخ��رى  قاعة 

. «
نطالب   «  : ال��ك��الب  وت��اب��ع 
واس��ط  ف  املحلية  حكومتنا 
احلسينية  العتبة  حذو  حتذو  بان 
هكذا  مثل  إن��ش��اء  ف  املقدسة 
هتدف  وبناءة  استباقية  مشاريع 
ال نرش العلوم االسالمية وفكر 

اهل البيت عليهم السالم » . 
يذكر ان العتبة احلسينية املقدسة 
من  عدد  وبناء  اقامة  تبنت  قد 
واخلدمية  الثقافية  امل��ش��اري��ع 
وف   الدينية  عن  فضال  والعلمية 

خمتلف املحافظات العراقية
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تقرير: ابراهيم العويني

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح صرحا علميا وثقافيا كبيرا 
في محافظة واسط
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االرسي  االرش���اد  مركز  نظم   
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع 
مع  وبالتنسيق  املقدسة  احلسينية 
برنامج  اخلريية  العني  مؤسسة 
ا)ع��اش��ورائ��ي��ا(   حت��ت شعار 
اإلصالح  لطلب  خرجت  )إن��ام 
عليه  الل  صل   – ج��دي  أم��ة  ف 
األرام��ل  لفئة  وس��ل��م-(،  وآل��ه 
للعتبات  وذل����ك  واالي���ت���ام، 
لشهري  ال��ع��راق  ف  امل��ق��دس��ة 
ذلك  وصفر،اكدت  احلرام  حمرم 
)رفاه  السيدة  )االح��رار(  ملجلة 
مسؤولة   ) احلكيم  عيل  مهدي 
برنامج  ب��دئ  املركز،مضيفة: 
أمري  اإلم��ام  بزيارة  عاشورائي 
املؤمنني )عليه السالم( واالطالع 
للعتبة  العمرانية  املنجزات  عل 
ان  وحدة  املقدسة،مبينة  العلوية 
إستشارّي املركز أعدت الربنامج 
واملصاب  العزاء  شهري  ليغطي 
برحالت  وصفر،القيام  حم��رم 
املطهرة  العتبات  لزيارة  دوري��ة 
،وذلك من خالل اختيار رشحية 
األرامل عمومًا واحلشد الشعبي 
هذا  من  لالستفادة  خصوصًا، 

الربنامج  ان  الربنامج،موضحة 
حم��ارضة  تضمن  ع���ام  بشكل 
إحدى  قبل  من  توعوية  إرشادية 
املؤسسة  مقر  ف  االستشاريات 
ومنهجية  عقائدية  حمارضة  لقاء 
اح��دى  ق��ب��ل  م��ن  متخصصة 
العلوية  العتبة  ف  االخ����وات 

املقدسة. 
مكي  نور   ( االستشارية  وقالت 
احلسناوي(: تم االتفاق مع إدارة 
لتوفري  اخل��ريي��ة  العني  مؤسسة 
ف  األرامل  األخوات  من   )23(
مقر املؤسسة، ف الثامنة صباحًا، 
حم��ارضة  عليهن  ألقيت  حيُث 
عل  املؤثرة  )العوامل  بعنوان: 
حيث  األي��ت��ام(  األط��ف��ال  تربية 
َبَيْنُت ف املحارضة أن اهلدف من 
الصالح  اإلنسان  بناء  هو  الربية 
ال��ق��ادرة  السليمة  والشخصية 
االمتثال  مقام  ف  تكون  أن  عل 
ت��ب��ارك  الل  إلرادة  والتسليم 
اهلدف  يتجسد  حيث  وت��ع��ال، 
الوصول  ف  للبرشية،  األسمى 
ملقام العبودية لل تعال واالمتثال 
ْر  َوَذكيِّ  ....﴿: ونواهيه  ألوامره 

امْلُ��ْؤِم��نِ��نَي  َتْنَفُع  ْك��َرى  ال��ذيِّ َف���إِنَّ 
َواإْلِْنَس  اجْلِنَّ  َخَلْقُت  َوَما   )55(
سورة   ﴾)56( ��ْع��ُب��ُدوِن  لِ��يَ إاِلَّ 
الذاريات ، مضيفة« هناك العديد 
بناء  عل  تؤثر  التي  العوامل  من 
شخصية الطفل منها، عدم ثبات 
السلوك  عن  والتسامح  املوقف، 
اخلاطئ، وإعطاء أكثر من توجيه 
األرسة،  اف��راد  قبل  من  للطفل 
احلسنة،  ال��ق��دوة  وج��ود  وع��دم 

واألسلوب اخلاطئ بالعقاب.
االس��ت��اذة   بينت  جهتها  وم��ن   
مسؤولة  شبع(   مهدي  )مياسة 
ف  والبحوث  الدراسات  شعبة 
رضورة  املقدسة  العلوية  العتبة 
ف  املهمة  الفئة  هب��ذه  االه��ت��امم 
املجتمع حيث تطرقُت من خالل 
عنواهنا  ك��ان  ال��ت��ي  امل��ح��ارضة 
البيت  أله��ل  ال��رب��وي  )املنهج 
األبناء  تربية  ف  السالم(  )عليهم 
ف مرحلة الطفولة( ال خصائص 
ه����ذه امل��رح��ل��ة واألس��ال��ي��ب 
املربني  قبل  من  املتبعة  اخلاطئة 
اإللتزام  وأمهية  األبناء،  بتأديب 
)عليهم  البيت  أه��ل  بتعاليم 

السالم(،  حيث ينقل عن االمام 
حديث  السالم(،  الصادق)عليه 
ي��ت��ص ب��م��وض��وع ال��ت��أدي��ب: 
سبعًا  وأدب����ه  س��ب��ع��ًا  )الع��ب��ه 

وصاحبه سبعًا(.
احدى  عيل(  ام  اوضحت)  فيام 
ال  مريض:  ولد  وهلا  املشاركات 
شك ف أن زيارة املراقد املقدسة 
تبعث ف النفس األمن، وعربت 
أمري  بزيارة  سعادهتا  م��دى  عن 
والدعاء  السالم(  )عليه  املؤمنني 
عن  وع��ربت  امل��ري��ض،  لولدها 
هكذا  إلتاحة  اجلزيل  شكرها 
بالزيارة  للترشف  هل��ا،  فرصة 
عهد  هل��ا  ك��ان  أن  بعد  امل��ب��ارك��ة 
املرشفة،  ال��زي��ارة  ب���أداء  طويل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ونشكر 
اجل  من  تبذهلا  التي  للجهود 

االرامل وااليتام .
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة 
ومن  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
االرسي  االرش��اد  مركز  خ��الل 
رشحية  ف  خاص  بشكل  اهتمت 
االرامل وااليتام وخاصة عوائل 

شهداء احلشد الشعبي املقدس .
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مركز االرشاد االسري في العتبة الحسينية... 
ينفذ برنامجا عاشورائيا لزيارة االرامل واأليتام

االحرار :  ندى الجليحاوي
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وجاءت مشاركة العتبة املقدسة 
ال��ذي  األك���رب  اجل��ن��اح  ضمن 
الشيعي  الوقف  دي��وان  هيأه 
ع��ددًا  وض��ّم  )نينوى(  بقاعة 
من العتبات املقدسة واملزارات 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ط��رح��ت هي 

املختلفة  نتاجاهتا  األخ���رى 
للزائرين.

وك�����اَن مل��ج��ل��ة )األح������رار (
الفاعل  حضورها  األسبوعية 
ضمن قسم اإلعالم املشارك ف 
بغداد  معرض  فعاليات  تغطية 

الدويل، لتسّجل يوميًا األصداء 
العتبة  ج��ن��اح  م��ش��ارك��ة  ع��ن 
املعرض  هبذا  املقدسة  احلسينية 
لكربى  مشاركات  ضّم  الذي 
والعربية  العاملية  ال��رشك��ات 
الصناعات  ف  واإلس��الم��ي��ة 

املتعددة.
السيد  جناب  من  كٌل  وافتتح 
مكتب  مدير  البناء  الدين  سعد 
املقدسة  للعتبة  العام  األم��ني 
سلطان  كاظم  عيل  واألس��ت��اذ 
العامة؛  النشاطات  قسم  رئيس 

صناعة الفكر والثقافة بالمقّدمة..

جناُح العتبة الحسينية المقدسة يتأّلق بمعرض بغداد الدولي

على مدى عشرِة أيام متتالية، كان جناح العتبة الحسينية المقدسة المشارك بمعرض بغداد الدولي بدورته الثانية 
واألربعين، محّل اهتمام الكثير من الشخصيات الدينية والسياسية والثقافية والمجتمع البغدادي، التي أبدت إعجابها 
بتنظيم الجناح وما عرضه من نتاجات فنية ودينية وثقافية وفكرية تغذي فضول الزائرين التائقين لما يقدمه مرقد 

اإلمام الحسين )عليه السالم( الذي لم يعد مزارًا دينيًا فحسب وإنما أصبح مركَز إشعاٍع فكرٍي وحضاري.

االحرار :  علي الشاهر

 تصوير: محمد القرعاوي
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وقد  امل��ق��دس��ة،  العتبة  جناح 
األخوة  بجهود  منهام  كٌل  أشاد 
اجلناح  ف  والعاملني  املرشفني 
حضوِر  »أمه��ي��ة  ع��ل  وأّك����دا 
مشاريعها  عرب  املقدسة  العتبة 
ليكون  املختلفة  ون��ت��اج��اهت��ا 
عل  واملتطلعون  ال���زائ���رون 
منجزاهتا  م��ن  أق���رب  ص���ورٍة 
عل  تقترص  ل  التي  احلقيقية 
جغرافيتها  تعّدت  وإنام  كربالء 
املحافظات  أغلب  إل  لتصل 

العراقية«.
أما السيد عيل ماجد املوسوي؛ 
فقد  املقدسة  العتبة  مدير جناح 
أوض��ح أن��ه »م��ن امل��الح��ظ ف 
استمرار  الدويل  بغداد  معرض 
عل  بالتوافد  الكرام  الزائرين 
املقدسة  احلسينية  العتبة  جناح 
ع���ل م���دى أي����ام امل��ع��رض؛ 
وخ���ص���وص���ًا ال��ش��خ��ص��ي��ات 
والثقافية؛  والدينية  الرسمية 
االش���ادة  منهم  مل��س��ن��اه  وم���ا 
للعتبة  الفاعلة  املشاركة  هبذه 
املقدسة، وكام قال البعض منهم 
ان مشاركة العتبة احلسينية هبذه 
فاعلة  أقسام  وبعرشة  الصورة 
مهمة  األول  للمرة  وم��ي��زة 
من  قسم  كل  أن  حيث  وميزة؛ 
هذه األقسام عرض العديد من 
نتاجاته التي أشاد هبا الكثري من 
الشخصيات املهمة أمثال معايل 
الشيعي  الوقف  دي��وان  رئيس 
املوسوي  عالء  السيد  سامحة 
عيل  ال��ش��ي��خ  فضيلة  ون��ائ��ب��ه 
عبد  الشيخ  وفضيلة  اخلطيب، 
مدير  وكذلك  اجليزان  الستار 
املهندس  الدويل  بغداد  معرض 
عضو  وأيضًا  العامري؛  جاسم 
ميثاق  العراقي  النواب  جملس 

املوزايت«.
»جناح  اّن  ؛  املوسوي  ويبني 
نتاجات  ضم  احلسينية  العتبة 

متعددة ألقسام العتبة املقدسة، 
قسم  عليها  ي���رشف  وال��ت��ي 
ذلل  ال��ذي  العامة  النشاطات 
ك��اف��ة ال��ص��ع��وب��ات إلن��ج��اح 
امل��ع��رض، وال��ذي ق��ام ب��دوره 
إدارة  م��ع  بالتنسيق  مبتدئًا 
امل���ع���رض ودي�����وان ال��وق��ف 
مبكر  وق���ت  وف  ال��ش��ي��ع��ي، 
قبل  ال��ش��ه��ر  إل  ي��ص��ل  ج���دا 
امل��ع��رض؛  فعاليات  ان��ط��الق 
 92( ب�  تقدر  مساحة  بحجز 
احلسينية  العتبة  ألقسام  م2( 
امل��ش��ارك��ة ض��م��ن اجل��ن��اح، 
تقسيم  ع��ل  ع��م��ل  وك��ذل��ك 
املشاركة  األقسام  بني  اجلناح 
لكل  ت��ص��ي��ص  ت���م  ح��ي��ث 
لعرض  خاصة  مساحة  قسم 
نتاجاته أمام الزائرين، وكذلك 
الالزمة  االج��راءات  استكامل 

العاملني  لدخول وخروج 
اجلناح  والقائمني عل 

من خالل إصدار 
باجات تعريفية 

هل���م وك��ذل��ك 
توفري  ت��ص��ي��ص 

الراحة  سبل  كافة 
هلم  والسكن  والنقل 

واجتهاد  بجد  ليواصلوا 
ف  ومشاركتهم  ح��ض��وره��م 
املعرض«، مضيفًا ان »مشاركة 
دفعت  املميزة  احلسينية  العتبة 
تقديم  إل  اجلهات  من  العديد 
العامة  لألمانة  رسمية  دعوات 
هكذا  إلقامة  احلسينية  للعتبة 
معرض  مع  متزامنة  معارض 
)معرض  وه��ي  ال��دويل  بغداد 
بتاريخ  بغداد  بجامعة  الكتاب 
فورًا  ويليه   ،2015  /11  /9
بجامعة  ل��ل��ك��ت��اب  م��ع��رض 

بابل(«.
املشاريع  قسم  اش���رك  وق��د 
املشاريع  وقسم  االسراتيجية 

من  جمموعة  بعرض  اهلندسية 
العديد  تظهر  التي  اللوحات 
م��ن امل��ش��اري��ع االس��ت��ث��امري��ة 
منها  احلسينية  للعتبة  واخلدمية 
ومنها  والتنفيذ  التصميم  قيد 
أمام  وافتتاحه  إنجازه  تم  ما 
لالستفادة  واملواطنني  الزائرين 

من خدماته املقدمة.
احلسيني  مل��ؤس��س��ة  ك���ان  ك��ام 
ال��ص��غ��ري ل��رع��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة 
من  اجلناح،  ف  ميزة  مشاركة 

خ��الل ع��رض إص�داراهت�ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة اخل��اص��ة 

والتي  باألطفال 
بمجلة  تتمثل 

حلسيني  ا

ال���ص���غ���ري 
وغ�������ريه�������ا 

م������ن امل����ج����الت 
املعرفية،  واالص���دارات 

ف���ض���اًل ع���ن جم��م��وع��ة من 
عرضت  ال��ت��ي  ال��ق��رط��اس��ي��ة 
جودة  وذات  رمزية  بأسعار 
ع��ال��ي��ة ل��ي��ت��م��ك��ن األط��ف��ال 

والتالميذ من اقتنائها.
وللقرآن الكريم وربيع القلوب 
حضوره الفاعل أيضًا عرب قسم 

دار القرآن الكريم التابع للعتبة 
عرض  خ��الل  م��ن  احلسينية؛ 
من  اإلص���دارات  من  العديد 
والدوريات  والكتب  املجالت 
بنرش  هتتم  ال��ت��ي  واألب��ح��اث 
القرآنية  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة 
إل  رسالة  وإيصال  للمهمتني 

ال��زائ��ري��ن ب���رورة االه��ت��امم 
ودراس���ة  العزيز  الل  بكتاب 

علومه
كربالء  مركز  اشرك  وكذلك 

صناعة الفكر والثقافة بالمقّدمة..

جناُح العتبة الحسينية المقدسة يتأّلق بمعرض بغداد الدولي
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سماحة السيد عالء الموسوي
  رئيس ديوان الوقف الشعي
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بالكثري  والبحوث،  للدراسات 
ال��ت��ي هتتم  إص����دارات����ه  م���ن 
واحلضاري  العلمي  بالراث 
فضاًل  املقدسة،  كربالء  ملدينة 
ع���ن ع����رض س����رية ال��ع��ل��امء 
هذه  أنجبتهم  الذين  األع��الم 
املدينة املقدسة، وقد وصل عدد 
اجلناح  ف  املعروضة  العناوين 
عنوانا   55( إل  له  املخصص 
نفس  إصدار  من  وهي  خمتلفًا( 
األكاديمي  ك��ادره  عرب  املركز 

املتخصص.
ولقسم الشؤون الفكرية بالعتبة 
من  فاعلة،  مشاركة  احلسينية 
عناوين(   110( عرض  خالل 
من الكتب اخلاصة هبذا القسم 
موسوعات  تضمنتها  والتي 
من  ودينية  وعلمية  معرفية 
فاطمة(  هذه  )موسوعة  بينها 
حتتفي  أج��زاء(   8( تضم  الذي 
السيدة  س��رية  ع��ن  وتتحدث 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ف��اط��م��ة ال��زه��راء 
من  وغريها  السالم(؛  )عليها 
املوسوعات؛ فضاًل عن عرض 
م��ي��ز ل��ل��م��ص��اح��ف ال��رشي��ف��ة 
إصدار  ومن  األحجام  متعددة 
املقدسة،  العتبة احلسينية  ونتاج 
البالغة  هنج  كتب  عن  فضاًل 
ومفاتيح  السجادية  والصحيفة 

اجل���ن���ان وض���ي���اء ال��ص��احل��ني 
وجيعها بطبعات خاصة بالعتبة 

املقدسة.
الفنية  األع��امل  مستوى  وع��ل 
املقدسة،  العتبة  هبا  تيزت  التي 
الفن  ش��ع��ب��ة  اش��رك��ت  ف��ق��د 
من  العديد  بعرض  احلسيني 
فنانو  أبدعها  التي  اللوحات 
تتناول  وال��ت��ي  الشعبة  ه��ذه 
اجلوانب  بعض  عن  احلديث 
من هنضة اإلمام احلسني )عليه 
األليمة  وعاشوارئه  السالم( 
وتصور وتقرب للزائر ما جرى 
من ظلم عل آل البيت )عليهم 
وهي  الطف،  بمعركة  السالم( 
للمرة  تطرح  إبداعية  أفكار 
األول من بنِي النتاجات الفنية.

احلسينية  العتبة  جناح  تيز  وقد 
وارث  مركز  بمشاركة  املقدسة 
وجيل  ميز  بديكور  الطباعي 
وأظهر  إليِه  الزائرين  ج��ذب 
براعة هذا املركز الطباعي الذي 
أصبح يضاهي كربى املطابع ف 

العراق وخارجه.
شعبة  تشرك  األول؛  وللمرة 
اإلعالم احلرب للواء عيل األكرب 
املقدسة؛  للعتبة احلسينية  التابع 
بمعرض  ن��وع��ي��ة  ب��م��ش��ارك��ة 
ب��غ��داد ال�����دويل؛ م��ن خ��الل 

ع���رض ص���ور االن��ت��ص��ارات 
ال��ل��واء  ي��د  ع��ل  حتققت  ال��ت��ي 
مع  اإلرهابية  العصابات  ضد 
التي  املعدات  من  عدد  عرض 
جماهبته  خ��الل  ال��ل��واء  غنمها 
من  اإلره���اب  داع��ش  لتنظيم 
آالت تفخيخ وأسلحة ووثائق 
األول  للمرة  تعرض  رسمية 
تظهر فداحة وجرم هذا التنظيم 

اإلرهاب.
الزائرين،  ألص��داء  وبالنسبة 
ق����ال ف��ض��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ عيل 
ديوان  رئيس  وكيل  اخلطيب، 
ال��وق��ف ال��ش��ي��ع��ي ل��ل��ش��ؤون 
ال��دي��ن��ي��ة: »خ����الل احل��ض��ور 
للرشكات  وامل��م��ي��ز  ال��واس��ع 
واإلسالمية  والعربية  العاملية 
رضورة  ع��ل  أك���دت  وال��ت��ي 
التجاري،  والتبادل  االستثامر 
الشيعي  الوقف  ديوان  استغل 
نتاجاته  لعرض  املناسبة  هذه 
الذي  ال��واس��ع  اهليكل  ضمن 
وقد  املقدسة،  العتبات  يضم 
احلسينية،  العتبة  جناح  زرن��ا 
احلسينية  العتبة  بأن  أؤكد  وأنا 
القائمني  وب��ن��ش��اط  امل��ق��دس��ة 
وأخ��ص  عليها  وامل���رشف���ني 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  ب��ال��ذك��ر 
والقائمني  الكربالئي  املهدي 

حققوا  أهنم  فعال  اجلناح،  عل 
انجازا يفتخر ويعتز به ليس ف 
العراق فحسب وإنام ف خارج 
يشيدون  ف��ال��ن��اس  ال���ع���راق، 
والعامل  القائم  الكادر  بجهود 
معربًا  املقدسة«،  العتبة  عل 
نشاطات  »بتوسع  أمله  ع��ن 
ف  املقدسة  العتبة  ومشاريع 
نأمل  حيث  ال��ق��ادم،  القريب 
عل أيدي العتبة احلسينية حتقيق 
ونؤكد  االنجازات  من  الكثري 
عل دور ديوان الوقف الشيعي 
تقيمها  التي  املشاريع  كل  ف 
نتباهى هبا  التي  العتبة احلسينية 

جيعًا«.
من جهة أخرى؛ أشاد املهندس 
مدير  العامري؛  حممد  جاسم 
ع��ام م��ع��رض ب��غ��داد ال��دويل 
حتققت  ال��ت��ي  ب��اإلن��ج��ازات 
احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ي���د  ع���ل 
إنشاء  ف  وخصوصًا  املقدسة، 
وتقديم  اخل��دم��ي��ة  امل��ش��اري��ع 
من  للعديد  اللوجستي  الدعم 
فضاًل  احلكومية،  ال���وزارات 
عن دفاعها عن البلد من خالل 
يقاتل  ال��ذي  األك��رب  ل��واء عيل 

العصابات اإلرهابية.
»احلشد  أن  العامري  وأوض��ح 
ف  أس��اس��ي��ة  رك��ي��زة  الشعبي 
الدفاع عن العراق، ولوال فتوى 
)دام  السيستان  السيد  سامحة 
ظله( ما كان هنا اليوم معرض 
بغداد أو حتى استمرار مظاهر 

احلياة الطبيعية ف البلد«.
وأض���اف ال��ع��ام��ري، »ال��ي��وم 
ووف���ق���ا ل��ل��واج��ب ال��وط��ن��ي 
أجنحة  ف  جتولت  واألخالقي 
العتبات  ان  وأج��د  امل��ع��رض، 
هي  هبا..  يلتحق  ومن  املقدسة 
مؤسسة  وليست  دولة  مؤسسة 
وهلا  ام��ت��دادات  فلها  بسيطة 
وخدمات  استثامرية  مشاريع 

وفد ديوان الوقف السني
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جبهات  ف  فاعل  حضور  وهلا 
القتال«.

موقعي  وخالل  »أنا  واضاف، 
ب��وزارة  األزم��ة  خللية  كرئيس 
التجارة.. قمت بزيارة للعوائل 
النازحة بني كربالء والنجف.. 
ب��غ��داد  أخ����رى ف  وأم���اك���ن 
وجدت بصمة الوقف الشيعي 
وخاصة  املقدسة،  والعتبات 
أصبحت  التي  احلسينية  العتبة 
ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  تضاهي 
ال  مشريا  معني  خري  وكانت 
تقف عند  املقدسة ال  العتبة  ان 
البلد وإنام  دعمها ودفاعها عن 
احلكومية  ل��ل��وزارات  بسندها 
تستغنِي  ال  أص��ب��ح��ت  ال��ت��ي 

عنها«.
كام أعرب عضو جملس النواب 
الكاظم  عبد  ميثاق  العراقي 
من  لكل  شكره  عن  امل���وزايت 
املبارك  اجلناح  ه��ذا  ف  ساهم 
وسأل املول عز وجل أن حيفظ 
والقائمني  جيعًا  العراقيني 
ع��ل ه��ذا اجل��ن��اح وم��ن نجاح 
القائمني  من  متمنيًا  نجاح،  إل 
زيادة  عل  احلسينية  العتبة  عل 
معرض  ف  السنوية  املشاركة 
الصورة  هب��ذه  ال���دويل  ب��غ��داد 

وبشكل أوسع«.
السني  الوقف  لديوان  وك��ان 

احلسينية  العتبة  جلناح  زي��ارة 
من  لوحة  رسمت  املقدسة؛ 
األخ��وي  والتواصل  األخ��وة 
الشيعي  الكريمني  الوقفني  بني 
والسني وأعطى صورة واضحة 
اجلميلة،  العراقية  األخوة  عن 
قتيبة  الشيخ  فضيلة  رصح  وقد 
عامش، مدير دائرة االحتفاالت 
قائاًل:  السني  الوقف  بديوان 
احلسينية  العتبة  أن  شك  »بال 
املقدسة التي حتمل اسم اإلمام 
السالم(،  )عليه  احلسني  اهلامم 
فإن هلذا املسمى والعنوان معنى 
ف  املسلمني  نفوس  ف  كبريا 
مشارق االرض ومغارهبا كيف 
)صل  املصطفى  جده  وهو  ال 
الل عليه وآله وسلم( الذي قال 
عنه )سيد شباب اجلنة، حسني 
متمنيًا  حسني(«،  من  وأنا  مني 
للعتبة احلسينية »مزيدًا من اخلري 
والعطاء والتضحية ف مواجهة 
اإلرهاب والتصّدي للمشاريع 
اإلس��اءة  تريد  التي  املشبوهة 

لوحدة املجتمع العراقي«. 
وأض����اف ع���امش، »ن��ح��ن ف 
قمنا  السني  ال��وق��ف  دي���وان 
املحبة  ملؤها  أخ��وي��ة  ب��زي��ارة 
الشيعي،  الوقف  ديوان  جلناح 
األم��ل  ب��ص��امت  فيه  ووج��دن��ا 

والنجاح ومن الل التوفيق«.

الدويل،  بغداد  معرض  وحول 
فيه  »امللفت  ان  عامش  أوضح 
للزائرين،  الكبري  اإلقبال  هو 
فضاًل عن ظهور السمة الثقافية 
واحلضارية هلذا املجتمع، وأبرز 
هدف حيققه معرض بغداد هلذا 
الثقافات  حضور  ه��و  ال��ع��ام 
املتعددة، وقد وجدنا  اإلنسانية 
فكر  حتمل  جل��ه��ات  ح��ض��ورًا 
ومعاناة  النازحني  ومهوم  األمة 
اإلره���اب  م��ق��ارع��ة  ف  البلد 
اإلره��اب،  بضحايا  واالهتامم 
هل��ذا  إي��اب��ي��ة  عملية  وه����ذه 

املعرض«.
العمرانية  للمنجزات  ونتيجًة 
العتبة  ي��د  ع��ل  حتققت  ال��ت��ي 
ف  ع��رض��ه  ت��م  وم��ا  احلسينية 
م��ع��رض ب��غ��داد ال����دويل من 
باملشاريع  تعريفية  بوسرات 
فقد  املقدسة؛  للعتبة  الكربى 
دفع جهات عديدة لتقديم دعوة 
للعتبة  العامة  لألمانة  رسمية 
ف  للمشاركة  املطهرة  احلسينية 
معارض ف جماالت خمتلفة بينها 

العمران والكتاب.
بغداد  م��ع��رض  ه��ام��ش  فعل 
ميثم  ق���ّدم األس��ت��اذ  ال���دويل، 
احلكومي  التنسيق  مدير  جبار، 
بمعرض البرصة الدويل؛ دعوة 
العتبة  جناح  مدير  تسّلمها 
باملعرض،  املشارك  احلسينية 
امل��وس��وي،  ماجد  ع��يل  السيد 
تقيمه  بمعرض  للمشاركة 
والبناء  باإلعامر  خاص  البرصة 
التحتية  والبنى  واالن��ش��اءات 
والذي سيقام للفرة من )10- 
13( كانون األول لعام 2015 
ال��ب��رصة  م��ع��رض  أرض  ع��ل 

الدويل. 
ل�  ت��رصي��ح  ف  ج��ب��ار  وق����ال 
مشاريع  »ألمهية  )األح���رار(: 
ال��ع��ت��ب��ة احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة 

املرتبطة  الرشكات  وجمموعة 
للعتبة  دعوة  توجيه  قررنا  هبا، 
بام  ودوره��ا  ألمهيتها  املقدسة 
تقدمه بمجمل اخلدمات سواء 
ال��زائ��ري��ن،  أو  االسراتيجية 
ووجود العتبة احلسينية املقدسة 
مكسبًا  يعترب  معرض  أي  ف 
ل���ه.. مل��ش��اري��ع��ه��ا وإلدارهت����ا 
لنا  ويكون  األم��ور  من  للكثري 
وأرض  برامز  لرشكة  ال��رشف 
تقديم  الدويل  البرصة  معرض 
امتنان  وب��ك��ل  ال��دع��وة  ه��ذه 
األمانة  قبل  من  تقبل  أن  عسى 
مبينًا  املقدسة«،  للعتبة  العامة 
بتنظيم  ي��ق��ام  امل���ع���رض  أن 
م���ن جم��م��وع��ة ب��ريام��ي��دس 
أنرناشيونال كروب التي تعترب 
للمعارض  املنظمني  أهم  من 
الرشق  مستوى  عل  الدولية 

األوسط«. 
هذه  ف  »نحن  جبار،  وأضاف 
الدويل  بغداد  ملعرض  الزيارة 
اهتامماتنا  أول��وي��ات  من  ك��ان 
احلسينية  العتبة  جناح  زي��ارة 
العباسية  والعتبة  امل��ق��دس��ة 
هلام  ال��دع��وة  لتقديم  املطهرة 
امل���ع���رض،  ف  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
وس��ي��ك��ون ل��ن��ا ت��واص��ل مع 
للتعاون  عليهام  ال��ق��ائ��م��ني 

املشرك ف املرحلة املقبلة«.

ميثم جبار علي الموسوي الشيخ علي الخطيب
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)حقول  ع��ن  امل��زي��د  ومل��ع��رف��ة   
امل��ف��اق��س(، جم��ل��ة )االح����رار( 
ك��ان��ت هل��ا ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ف 
وحتديدا  املحافظة  حقول  احدى 
كربالء(  درة  مفاقس  )حقول 
منطقة  ف  الكائن  املائدة،  لبيض 
لناحية  التابعة  خ��ان  مصطفى 
بصاحبها  التقت  حيث  احلسينية 
طبيعة  ليوضح   ) نفطي  )ع��يل 
تربيتها  وكيفية  املفاقس  عمل 
تصاحبها،  ال��ت��ي  واألم����راض 
فقال: ان طبيعة عمل املفقس هو 
استرياد الدجاج بعمر يوم واحد 

او  بغداد  او  اربيل  مفاقس  من 
الذي  االتفاق  حسب  السليامنية 
ونقوم  املفقس  صاحب  مع  يربم 
والفيتامينات  العلف  بإعطائها 

اضافة ال اللقاحات والعالجات 
امل��ط��ل��وب��ة م���ن خ���الل اخل���ربة 
للمختصني  والفنية  االكاديمية 
يصبح  ح��ت��ى  امل��ج��ال  ه���ذا  ف 
ونصف  اشهر  اربعة  بعمر  الطري 
ال  وص��وال  البيض  بإنتاج  يبدا 
احلالة  كانت  واذا  السنتني  سن 
الطري  يصل  جيدة  غري  الصحية 
باإلنتاج  سن ال السنة والنصف, 
انتاج  يصل  السنتني  عمر  وبعد 
وف  تقريبا,   %  60 ال  الدجاجة 
ال��دج��اج  بيع  يتم  احل��ال��ة  ه��ذه 
العدد  طريق  عن  لألكل  كلحم 

احلالة  ه��ذه  وف  ال���وزن  وليس 
ج��دا,  ك��ب��رية  خسائر  م��ن  ن��ع��ان 
وطبيعة عملنا خالل ايام الزيارة 
وخاصة  مضاعفا  يكون  املليونية 
لدينا  كان  وسابقا  االربعينية,  ف 
التابعة  الكفيل  رشكة  مع  تعاون 
ولدينا  املقدسة,  العباسية  للعتبة 
الشعبي  للحشد  م��س��امه��ات 
بتقديم  احلسينية  وامل���واك���ب 

اخلدمات هلم حسب القدرة.
الدجاج  مرض  حالة  ف  »مبينا« 
البيطري  الدكتور  ال  هبا  نذهب 
ال��ذي  االخصائي  الطبيب  او 

حقول المفاقس المحلية تعاني من االهمال 
 فهل من مجيب...؟

من اجل النهوض بقطاع الدواجن في البالد واالعتماد بالدرجة االولى على ضرورة تقريب اسعار المنتج المحلي من لحوم الدواجن مع نظيرتها 
المستوردة من خارج العراق، اصبحت هناك ضرورة ملحة بالحفاظ على ديمومة المفاقس ودعمها من جانب الحكومة المركزية لتساعد على 
رفع االقتصاد المحلي ليضاهي به الخارجي،وذلك من خالل توفير كادر طبي متخصص يساعد على المعالجة المستمرة للطير الدجاج ومنع 
اصابته بأمراض خطيرة، ومتعددة منها )النيوكاسل( و)الكنبورة( و)فال ونزة( الطيور وهي امراض تساعد على االبادة الجماعية قد تصل اعدادها  

الى ما يقارب) 1000( طير يوميا.
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يقوم بترشيح نموذج وتشخيص 
ال��دواء  اعطائنا  ثم  ومن  احلالة 
امل��ن��اس��ب هل��ا, وه��ن��اك ام��راض 
منها  ال��دج��اج  تصيب  متعددة 
النيوكاسل والكنبورة وفال ونزة 
الطيور وهي امراض مبيدة ابادة 
جاعية وتصل بعدد اهلالك ال ما 
ويتم  يوميا,  طري   1000 يقارب 
عن  للدجاج  الفيتامني  اعطاء 
كبري  بشكل  املوزع  املنهل  طريق 
بالدجاج  اخلاصة  القاعات  ف 
ما  عل  منها  كل  حتتوي  بحيث 
وبالنسبة  منهل,   100 ال  يقارب 
ب��ص��ورة  ت��ن��اول��ه  ي��ت��م  للطعام 
طريق  عن  للدجاج  اوتوماتيكية 
ف  ولدينا  هبا,  اخلاصة  االجهزة 
كطاقة  طري   )  50000 احلقل) 
لكل  الطول  قاعات  بثامن  كلية 
 )  80 ال   70 من)  ي��راوح  منها 
مرا والعرض من) 15 ال 17 ( 
مرا ولدينا قاعة طويلة بمساحة 
والعرض)  مر   )  100 الطول) 
15( مرا حتتوي عل) 6000 (

دجاجة تقريبا وهناك قاعة اخرى 
والعرض)  م��را   )  50 بطول) 
 )  3000 تستوعب)  مرا   )  15
دجاجة اضافة ال نظام االقفاص 
الذي يسمى )الكي جس( بطول
 15 وال��ع��رض)  (م��ر   100  (
الف   )  15 يستوعب)  م��را   )
للحقل  الكيل  واإلنتاج  دجاجة, 
بيضة,  الف   ) يقارب)36  يوميا 
وحيوي املفقس عل) 16 (عامال 
كان  معني  اختصاص  منهم  كل 
تشغيل  او  العلف  توزيع  يكون 
او  الفني  االرشاف  او  املولدات 
جع البيض, ويتم تصدير االنتاج 
عن  اجلملة  البيع  اصحاب  ال 
لنا  تابعة  خاصة  مركبة  طريق 

تقوم بالنقل جمانا«.
منوها:« وفيام يص االرض فأهنا 
سنة  وف  لنا  تابعة  رصف  ملك 
اجارة خاصة  تم منحتا  1978م 
هبا من قبل وزارة الزراعة ملامرسة 
»دواجن  مرشوع  وانشاء  املهنة 
 )17 مساحتها)  وتبلغ  بياض« 

ف  املنقار  بقطع  ون��ق��وم  دون���ام, 
ج��ي��ع ال���دج���اج ل��غ��رض ع��دم 
نقل  وسائل  وهناك  البيض,  كرس 
درجات  وذات  بالدجاج  خاصة 
ال�)  حرارة مالئمة هلا ال تتجاوز 
36 ( درجة مئوية وال تقل عن) 
واحل��ق��ول  مئوية  درج���ة   )  34
يتجاوز  ال  كربالء  ف  البياضة 

عددها ال�) 10 (حقول.
عدة  م��ن  نعان  ق��ول��ه:  واختتم 
مشاكل امهها االسترياد اخلارجي 
اثر علينا بسنبة 70% وهو  الذي 
يأيت  ألنه  املحيل  االنتاج  ينافس 
بكميات كبرية وبأسعار ارخص 
بفرض  احل��ك��وم��ة  م��ن  وات��ن��ى 
املستورد  البيض  عل  رضائ��ب 
واحل��ك��وم��ات  م��ن��ه,  للتقليل 
الوسائل  كافة  وف��رت  االخ��رى 
ما  توفر  التي  الكهرباء  وامهها 
من   )  %  40 ال   %  30 يقارب) 
توفري  ال  اض��اف��ة  امل��رصوف��ات 
واللقاحات  واالدوي���ة  العلف 
املناسب  اجل��و  مناخ  ال  اضافة 
الدجاج  حيتاج  ال  اخل��ارج  ففي 
ال التربيد الن اجلو اصال معتدل 
عل  تساعد  العوامل  ه��ذه  كل 
انخفاض اسعار البيض املستورد, 
حيث  اخلدمات  قلة  من  ونعان 
ال�)  يقارب  ما  شهريا  ن��رصف 

 7 من)  بمبلغ  كاز  لر   )  7000
مبلغ  وهو  دينار  ماليني   )  8 ال 
العطالت  ال  اضافة  جدا  كبري 
ليكون  امل���ول���دة  ف  احل��اص��ل��ة 
ماليني   )  10 الكيل)  املجموع 
دينار شهريا لتوفري الكهرباء فقط 
جدا  ضعيف  الوطني  اخلط  الن 
وال يلبي طموحاتنا باحلفاظ عل 
اضافة  الدجاج,  وسالمة  صحة 
والعالجات  االدوي���ة  سعر  ال 
والعلف مكلفة جدا لنا وخاصة 
خ��الل االي���ام االخ���رية, ودع��م 
جدا  ضعيف  بشكل  لنا  الدولة 

وال يلبي الطموح«. 
العامل  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
املختص   ) الل  عبد  رضا  )حيدر 
بجمع البيض والتنظيف والتعبئة 
قائال:«  والكراتني  الطبقات  ف 
الساعة  م��ن  البيض  ج��ع  يتم 
الساعة  وحتى  صباحا  السادسة 
ال12  الساعة  ومن  ظهرا,  ال12 
الثالثة عرصا يتم فرز  ال الساعة 
الكبرية  وعزل  وتنظيفه  البيض 
تعبئته  ث��م  وم��ن  الصغرية  ع��ن 
وهناك  والكراتني,  الطبقات  ف 
احجام خمتلفة ف البيض منه كبري 
)دب��ل ص��ف��ار(  وه��ذه احل��االت 
تقريبا   )%5 وبنسبة)  جدا  قليلة 
من  ما  نوعا  اعل  يكون  وسعره 
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طلب  وعليه  االعتيادي  البيض 
خاص من التجار.

برنامج  لديه  الدجاج  واضاف:« 
بإطفاء  نقوم  حيث  خاص,  انارة 
الكهرباء الساعة السادسة عرصا 
ليال  العارشة  الساعة  والتشغيل 
لغاية الساعة) 11 ( ليال لغرض 
ت��ن��اول ال��ط��ع��ام, واالط��ف��اء من 
الساعة  ال  ليال    )  11 الساعة) 
الثالثة صباحا ويتم التشغيل مرة 
اخرى من الساعة الثالثة صباحا 
وحتى الثانية عرش ظهرا ومن ثم 
الثالثة عرصا  الساعة  االطفاء ال 
الساعة  ال  التشغيل  وبعدها 

السادسة عرصا.
للطاقة  وب��ال��ن��س��ب��ة  م��ن��وه��ا: 
الدجاج  فان  والضوء  الكهربائية 
مغلفة  القاعة  ان  وبام  هلا  بحاجة 
بتجهيزها  ف��ن��ق��وم  ب��ال��ك��ام��ل 
الطري  تساعد  شمسية  بمصابيح 
اكثر,  حافزا  وتعطيه  االنتاج  عل 
وه��ن��اك ن��وع��ان م��ن ال��دج��اج 
امحر  ابيض,  بيضا  ينتج  »ابيض 
نفس  وه��و  امح��ر(  )بيضا  ينتج 
ال��دج��اج م��ن ناحية  ال��ن��وع م��ن 
البيض  ولكن  واملكان  الطعام 
احلفاظ  ناحية  من  افضل  االمحر 
ع��ل ال��ب��ي��ض ل��ف��رة ث��الث��ة ال 
حرارة  درجة  حتت  اشهر  اربعة 

البيض  عكس  مئوية  درجة   18
االبيض الذي اقىص حد للمناعة 
تكون من) 18 ال 20( يوما بام ف 
البيض االمحر يتلف  ذلك سعر 
 10 ال   8 م���ن)  االب��ي��ض  ع��ن 
الواحد,  للكارتون  دينارا(  الف 
وحاليا ف العراق تقريبا قل انتاج 
بسبب  البياض  االبيض  الدجاج 
البيض الركي املستورد الذي اثر 

بشكل كبري عل االقتصاد.
فيام قال العامل حسن فالح: عميل 
هو جع البيض والفرز والتنظيف 
بواسطة جالفة خاصة, وكل قاعة 
حتتوي عل مكان خاص للبيض 
وال��دج��اج  )امل��ب��اي��ض(  يسمى 
اليه  يلجا  اوتوماتيكية  بصورة 
فهو  للتربيد  وبالنسبة  لإلنتاج, 
بمساحة  القاعة  طول  عل  متد 
قاعة  وكل  شباك,  لكل  مربع  مر 
متشابه  بأعامر  حتتوي عل دجاج 
من  يتلف  البيض  حجم  الن 
عمر  حسب  واخ���رى  دج��اج��ة 
ابراج  قاعات  ولدينا  الدجاجة, 
حتتوي  منها  كل  اقفاص  بشكل 
عل مخسة خطوط واخلط الواحد 
حيتوي  منها  كل  »الي��ن«  يسمى 
ع��ل ث��الث��ة ط��واب��ق اض��اف��ة ال 
الفضالت  جلمع  خاصة  فرشة 
مكاهنا  ف  وجعلها  اوتوماتيكيا 

عل  حيتوي  قفص  وكل  اخلاص, 
ث��الث دج��اج��ات وه��ي طريقة 
حديثة وتسهل لنا جع اكرب عدد 
الواحدة  القاعة  ف  الدجاج  من 
حتتوي  االعتيادية  فالقاعات 
وبنظام  دجاجة   )  5000 عل) 
القاعة  نفس  حت��ت��وي  االب���راج 
وهو  دجاجة   )  13000 ع��ل) 
للدواجن  بالنسبة  حديث  نظام 
بشكل  هلا  املاء  توفري  يتم  حيث 
اوتوماتيكي عن طريق ما يسمى 
بالنبيالت يرج منه املاء عند ملسه 

من قبل الدجاجة.
وجاء ف قوله ايضا:« كل شهرين 
او ثالثة اشهر يتم عملية تنظيف 
الدجاج  فضالت  م��ن  القاعة 
يولد حرارة وروائح  بقاءها  الن 
ال  الفضالت  بيع  ويتم  كرهية 
وامل���زارع  البساتني  اص��ح��اب 
للزرع,  كسامد  يستخدمونه  الذين 
وف��ي��ام ي��ص ع��ل��ف ال��دواج��ن 
احلنطة,  م��ن)ال��ذرة,  يتكون  فانه 
الصويا, الربوتني, النخالة, الطحني, 
املواد  الطعام,  زيت  كلس,  حجر 

كالسيوم  ال��داي  مثل  االضافية 
امللح(  ال  اض��اف��ة  كلر  وامل���واد 
واوزان  نسب  هلا  امل��واد  وه��ذه 
الف  م��ن  تتكون  حتى  خاصة 
وبنسبة  استريادها  ويتم  كيلو 
من  اخل��اص  حسابنا  عل   %90

تركيا او سوريا«.
وللنهوض باإلنتاج املحيل ورفع 
البالد  ف  االقتصادي  املستوى 
يب توفري عدة امور ألصحاب 
الطاقة  استمرارية  منها  املفاقس 
الطري  بام يالئم طبيعة  الكهربائية 
وكذلك  النتاج  عل  ومساعدته 
بالطعام  اخل��اص  العلف  توفري 
اضافة ال ذلك فرض رقابة مالية 
خارج  من  املستورد  االنتاج  عل 
وبنسبة  سلبا  اثر  الذي  العراق  
70% عل االنتاج املحيل, علام ان 
االهلية  املفاقس  من  كبريا  عددا 
اصحاهبا  قبل  من  الغاؤها  تم 
التي  الكبرية  اخلسائر  نتيجة 

تعرضوا هلا.  

االستيراد الخارجي اثر  بنسبة %70 
على االنتاج المحلي بسبب كمياته الكبيرة ات

يق
حق

ت
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االل��ك��رون  التطور  عاصفة 
وس��ائ��ل  ف  ع��اص��ف��ة  سببت 
االعالم وهذه الوسائل بحاجة 
والكوادر  اعالمية  ك��وادر  ال 
قمنا  لو  املتخصصة  االعالمية 
الوسائل  عدد  عل  بتوزيعها 
تصنيفاهتا  بمختلف  االعالمية 
حلصلنا عل نتيجة مهمة وهي 
حاجة  تلبي  ال  كوادر  هذه  ان 
االع��الم،  وس��ائ��ل  م��ن   %25
يدفع  م��ن  هنالك  ان  وط��امل��ا 
لتأسيس  واس����ع  وامل���ج���ال 
ضجيج  مع  اعالمية  حمطات 
بدا  وعليه  ب��األخ��ب��ار  ال��ع��ال 
الكادر  ف  االع��الم��ي  احلشو 
واملعلومة وهذا نتج عنه رشحية 
من الذين يقال عنهم اعالميون 

ف منتهى االنحطاط اخللقي.
هنالك كوادر اعالمية ال حتمل 
حتمل  اهنا  اال  اعالمية  شهادة 
مؤهلة  يعلها  وثقافة  اخالقا 
ال��ع��ال االع��الم��ي  ف ول���وج 
مصدر  ه��ي  ال��ث��ق��اف��ة  وه���ذه 

يريد  اعالمي  فكل  التفكري، 
معلومة  ايصال  او  خرب  نرش 
مساحة  م��ن  ل��ه  فالبد  معينة 
بام  يتأثر  والتفكري  للتفكري 
حيمل من ثقافة واتعسها عندما 
انتقامية  غريزية  الثقافة  تكون 
والبعض منها مريضة ال هيمها 
من يتأثر باملعلومة سلبا، بعض 
االعالميني وكتاب املقال كثريا 
العراقية  احلكومة  ينتقدون  ما 
ع��ل اع��ت��ب��ار اي��ن ك��ان��وا قبل 
يستحقون  ال  واهن��م  السقوط 
واالم��ر  احلكومية،  املناصب 
الذين  بعض  عل  ينطبق  ذات��ه 
يقال عنهم اعالميون اين كانوا 
ليس  هنا  الطاغية؟  زم��ن  ف 
احلكومة  عن  الدفاع  باب  من 
ال��ط��ول ف  اليد  ل��ه  ف��االع��الم 
وتقويم  احلكومة  اداء  رقابة 
خدمة  اس���اس  ع��ل  عملها 
التنكيل  اس��اس  عل  ال  البلد 

والتهكم.
هنالك اخبار وتعليقات يندى 

الهنا  ق��راءهت��ا  عند  اجلبني  هلا 
خليط بني الكذب وقلة احلياء 
اهن��ا وضعت  ب��ل  وال��ت��ف��اه��ة، 
وعند  للتسقيط  خصيصا 
نجد  مصدرها  ع��ن  البحث 
الديمقراطية  خيمة  حتت  اهنا 
ذلك  ف  وزاد  ال��راي  وحرية 
ينظم  ق��ان��ون  وج����ود  ع���دم 
من  حتاسب  حماكم  او  االعالم 
يشهر، والتشهري حتى ف حالة 
صدق املعلومة اال ان الضوابط 
اخللقية حتتم عل االعالمي ان 
ال ينرشها كي يشهر بصاحبها.

االعالم احد افضل الواجهات 
التي تعكس ثقافة البلد فعندما 
يكون االغلب االعم فيه هبذه 
وقلة  الفوضوية  من  الدرجة 
عل  يطغي  ف��ان��ه  امل��ص��داق��ي��ة 
واالخ��الق��ي  املهني  االع���الم 
البلد،  قاتة عن  فيكون صورة 
االسالمي  ال��ش��ارع  ف  حتى 
الصدق  وحي��رم  الكذب  حيلل 
مثال  خ���اص���ة  ح�����االت  ف 

البني  ذات  إلص��الح  الكذب 
القادح  ال��ك��الم  وذك��ر  جائز 
االخ��ر  ال  ق��ول��ه  ثبت  ال���ذي 
فكيف  جائز  غري  به  املقدوح 
ت��وازن  خلق  ف  ب��اإلع��الم��ي 
تأثري  له  ال��ذي  اخلرب  انتقاء  ف 
اياب عل املتلقي وعل مهنته؟ 
اكثر  لدى  غائبة  املعيارية  هذه 
الذي  املعيار  الن  االعالميني 
يشتهر  كيف  اما  هو  به  يفكر 
عل حساب االخرين او كيف 

يطعن باآلخرين؟
واملعارض  املخالف  االع��الم 
املخالف  وافضلها  واملعادي 
وه����و ال�����ذي ي��ت��ل��ف عن 
ويقوم  اف��ك��اره  ف  االخ��ري��ن 
الطعن  غري  من  افكاره  بطرح 
ب��اآلخ��ري��ن ام��ا امل��ع��ادي فهو 
االخرين  ع��ل  يتعدى  ال��ذي 
لذلك  موجب  سبب  غري  من 
بالكذب  ي��ك��ون  واالع��ت��داء 

والتشهري.

قبل نشر الخبر بماذا تفكر؟
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االسالم
 والحضارة الغربية

المترجم الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي
التط���ور ال���ذي عليه المجتم���ع الغربي من حيث الحضارة المدني���ة جعل الكثير من المس���لمين يلتفتون اليه مع عدم 
الرضا على الحال الذي عليه المس���لمون ، اضافة الى الوسائل االعالمية المعادية التي تحاول ان تشوه التاريخ االسالمي 

الحضاري بكل قيمه المادية والمعنوية .

المؤلف السيد مجتبى الموسوي الالري

هذا الكت��اب الذي بني أيدينا 
واحلض��ارة  االس��الم  ه��و 
اب��دع مؤلفه  ال��ذي  الغربي��ة 
الت��ي  مواضيع��ه  انتق��اء  ف 
ج��اءت من صلب الواقع مع 
االلتفات ال ما خفي عن نظر 
بع��ض املس��لمني م��ن تاريخ 
الغربي��ة  للحض��ارة  دم��وي 
لالس��ف  االع��الم  ولك��ن 
الش��ديد باالضافة ال تشويه 
تاريخ االس��الم يغض النظر 

عن تاريخ الغرب .
لق��د اج��اد املؤل��ف ف ج��ع 
تاري��خ بعض ال��دول الغربية 
احلرب��ني  الس��يام  الدم��وي 
العامليت��ني االول والثانية وما 
نج��م عنهام ، وف الوقت ذاته 

يش��ري املؤل��ف ال احلض��ارة 
الت��ي  العلمي��ة  االس��المية 
الق��رون  ف  عليه��ا  كان��ت 
املاضي��ة فف��ي الوق��ت الذي 
كان يبدع ابن حيان ف علومه 
الكيميائي��ة وابن س��ينا وابن 
البيطار والرازي كان الغرب 
يعدم العل��امء الذين يبتكرون 
نظريات علمي��ة معتربا ذلك 
كف��را  واحلادا  بالذات االهلية 

.
الكت��اب  املؤل��ف  قس��م 
خص��ه  االول  قس��مني  ال 
وحت��ت  الغربي��ة  باحلض��ارة 
عنوان س��ري احلياة واحلضارة 
االنس��انية ، وق��د ضمنه عدة 
عناوين فرعية تضمنت تراث 

الغ��رب م��ن حي��ث تس��لط 
اجلان��ب  وامه��ال  الكنيس��ة 
العالقات  وفس��اد  الروح��ي 
ف  واالرسي��ة  االجتامعي��ة 
الغ��رب والت��ي نج��م عنه��ا 
جمتم��ع م��ادي بح��ت ، ب��ل 
زاد عل ذلك ب��دا يعمل عل 
تصدي��ر ثقافت��ه الت��ي التتفق 
ال  االس��المية  واحلض��ارة 
الدول االسالمية ساعده عل 
ذل��ك رؤية بعض املس��لمني 

املادية للحياة .
م��ن عناوي��ن ه��ذا القس��م: 
نظام قي��ادة الكنائس ومافيها 
م��ن فجائ��ع، واش��ار ف هذا 
العن��وان ال العصور املظلمة 
التي عاشتها اوربا ف القرون 

تس��لط  بس��بب  الوس��طى 
ف  احلك��م  ع��ل  القساوس��ة 

بالدهم.
االخ��الق ف ع��ال الغ��رب ، 
االنتش��ار املذه��ل للكحول، 
التميي��ز العنرصي، تضعضع 
نظ��ام االرسة ، هذه العناوين 
اخالقي��ات  ع��ل  س��لطت 
وكيفي��ة  االورب  املجتم��ع 
امهاله لنظام االرسة واقراف 
االدم��ان  بس��بب  اجلرائ��م 
ع��ل الكح��ول واملخ��درات 
وقد ضمنها حقائ��ق وارقاما 
وم��ن  واجلرائ��م  للفواج��ع 
االعالمي��ة  مؤسس��اهتم 
بمقول��ة  املؤل��ف  .استش��هد 
تولستوي عن  الرويس  للعال 
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س��بب كث��رة الط��الق معلال 
غ��ري  العالق��ات  ال  ذل��ك 
الرشعي��ة للمراة م��ع الرجال 
ف م��كان العم��ل م��ع ازدياد 

الكراهية بني الزوجني .
ف  الط��الق  كث��رة  وبس��بب 
فرنس��ا فاهن��ا رشع��ت قانون 
س��نة 1941 بمن��ع الط��الق 
ف الس��نني الثالث االول من 
الزواج ، ولكن بس��بب كثرة 
القانون  الغي ه��ذا  املش��اكل 

سنة 1945 .
فق��د  الث��ان  القس��م  وام��ا 
بام  خصصه لراث االس��الم 
ي��ص االجاب��ة ع��ل كل ما 
يدور ف ذهن املسلمني وغري 
املس��لمني م��ن اس��ئلة تص 
وع��ن   ، الغربي��ة  احلض��ارة 
س��بب التخلف املادي الذي 

يعيشه املسلمون.
واه��م ما ذكر م��ن معلومات 
اورب��ا  تعام��ل  بخص��وص 
مع املس��لمني الس��يام بعد ان 
انت��رصوا ع��ل املس��لمني ف 
االندل��س فقد كت��ب املؤرخ 
زي��دان  جرج��ي  الش��هري 
انت��رص  ان  وبع��د  يق��ول:« 
النصارى ف االندلس اجربوا 
املس��لمني � كاليه��ود � عل ان 
حيمل��وا معهم عالمة يعرفون 
هب��ا ، وبالت��ايل خريوه��م بني 

تقبل املسيحية او املوت« 
النص��ارى   « ايض��ا  وكت��ب 
االنس��انيون!! بعد ان ظفروا 
باحلكم ف دولة اسبانيا بدلوا 
اجلوام��ع ال كنائس وحرموا 
ف  حريته��م  م��ن  املس��لمني 
اقام��ة ش��عائرهم ، وخرب��وا 

وهدموا مقابرهم.
ال  اش��ار  القس��م  ه��ذا  وف 
ت��راث االس��الم ف النظر ال  
العرصي��ة واكد عل  القضايا 
اجلان��ب املعن��وي م��ن حيث 
وااليامن  واالح��رام  املحب��ة 
والتعامل احلس��ن ب��ني افراد 
املجتمع واملساواة ف احلقوق 
بع��ض  ان  ب��ل  والواجب��ات 
الدول االوربية بدات تعتمد 
اليوم بع��ض فقرات الترشيع 
االس��المي ، ويكفي التخبط 
االورب ال الي��وم ل يس��تطع 
ان ي��رشع قان��ون االرث فقد 
القى كثريا من االعراضات 
هلذا جتدهم دائام يس��تحدثون 
فقرة ويلغون اخرى ما يؤدي 

ال ظلم بعض الورثة .
وام��ا جع��ل حيواناهتم ترث 

املت��وىف الس��يام  ام��وال  م��ن 
اجلكم الل الكالب فكم من 
ثري اورث ج��زءا من امواله 
لكلب��ه م��ع بق��اء بقي��ة افراد 

عائلته يعانون اجلوع .
احلض��ارة  ف  التط��ور  يبق��ى 
االنس��انية ه��و بالرج��وع ال 
املفاهيم االسالمية احلقة التي 

تعطي كل يشء حقه .

الكتاب ترجم ال عدة لغات 
االملاني��ة،   ، منهااالنكليزي��ة 
االردوثية، الكردية، اليابانية، 

االسبانية، والفرنسية.
ن��ارش الكت��اب مرك��ز ن��رش 
الثقاف��ة االس��المية ف العال � 

ايران
س��نة الطبع 1411ه��� ، عدد 

صفحات الكتاب 268 

ف سنة 1407 هجرية، عكَف 
املحقق موس��ى الزنجان؛ عل 
تقدي��م نس��خة حمقق��ة لكتاب 
ملؤلف��ه  النج��ايش(  )رج��ال 
)أب العّب��اس أمح��د ب��ن ع��يل 
النج��ايش( بع��د مقابلته��ا مع 
النس��خ القديم��ة، حي��ث يعد 
ه��ذا الكتاب من أهم األصول 
اإلمامي��ة  للش��يعة  الرجالي��ة 
وأعّمه��ا فائ��دة، حي��ث يع��د 

النج��ايش هو العمدة ف اجلرح 
كت��ب  والتعدي��ل وف معرف��ة 

أصحابنا االقدمني. 
ف  الزنج��ان  تص��دى  وق��د 
تقدي��م نس��خته اجلدي��دة عل 
كث��رية  نس��ح  م��ع  مقابلته��ا 
تص��ل إل أربع عرشة نس��خة، 
معتم��د  مصحح��ة  وغالبه��ا 
عليه��ا، ورأى أن من الواجب 
الكت��اب  نص��وص  لتحقي��ق 

مراجعة كتب الرجال وأسانيد 
االخب��ار وغريه��ا ما ل��ه دخل 
ف التصحي��ح فراجعه��ا وبذل 
ذل��ك  ف  والطاق��ة  الوس��ع 
وضبط االس��امء املشتبهة بقدر 
االمكان ، وكان عازما ف بادئ 
االمر عل التعلي��ق عليه وذكر 
واالستدالل  النس��خ  اختالف 
ع��ل م��ا ه��و الصحي��ح منها، 
وبي��ان االخط��اء الواقعة فيها، 

وكذا بع��ض ما يرتب��ط بكالم 
املؤلف نفس��ه، لك��ن حيث إن 
ذلك حيتاج إل تأليف جملدات 
كث��رية وجم��ال واس��ع يوجب 
تأخ��ري الطبع إل زم��ان طويل 
بدا له أن من الالزم املبادرة إل 
طبع مت��ن الكت��اب عل أصح 
النس��خ عاجال وج��ع التعاليق 

ونرشها آجال.

وقفة تحقيقية عند كتاب )رجال النجاشي(
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ال يخف���ى على أح���د أن هناك 
مناطق دخلها االس���ام ببركات 
كرب���اء، وعندم���ا عرف���وا ما 
جرى لامام احلس���ن من ظلم 
وقه���ر وانتص���ار ل���ه اعتنق���وا 
الديان���ة االس���امية وقد دفعهم 
الى ذلك حق الرس���ول واالمام 
علي وبخاصة احلس���ن اخذين 
املبادئ الربانية والنبل واالخاق 
الراقية التي تعامل بها احلس���ن 
م���ع اعدائه ومن حس���ينياته انه 
م���ا اجهز على اس���ير او جريح 
وه���ذه الظاهرة اخذها عن امير 
املؤمن���ن والباغة وق���د تكون 

وصية للتنفيذ.
فمن الثابت حقا ان قضية االمام 
احلسن )عليه السام( تفاعلت 
في اقط���ار الدنيا وقد اس���تلهم 
الن���اس كافة من ثورته دروس���ا 

ف���ي احلري���ة والكرام���ة واالباء 
والدميوقراطي���ة الت���ي حملناها في 

الرسول العربي.
ث���م رأوا ف���ي احلس���ن القائ���د 
االنتس���اب  وش���رف  والق���دوة 
والك���رم  والهيب���ة  والفضائ���ل 
ودرجات���ه يوم القيام���ة واملعرفة 
وشباهته بالنبي والنور والعصمة 
والش���عر  واالدب  والتواض���ع 
واخلطاب���ة وما انع���م الله على 
االئم���ة الكبار الذي���ن ننظر الى 

منازلهم في اجلنة.
كما انه���م رأوا في هذا العظيم 
انه باب اخلاص في الدفاع عن 
كرامة املأل واالنس���ان من دون 
حساب ولكم حرك جوده نحو 
املظلوم اما الس���يف فق���د ابقاه 
مصلت���ا في يده وهو عازم على 
املوت وما خاف يوما من البراز 

حتى في حلظة االستشهاد.
وف���ي س���ياق العاملية املس���تمرة 
روحيا هناك قصص كثيرة جدا 
ع���ن اق���وام اصح���اب ديانات 
شتى ومختلفة وطوائف متعددة 
ال عاقة لها باالس���ام ال من 
قريب وال من بعيد, يس���اهمون 
بامواله���م وجهودهم في احياء 
ذكرى استش���هاد احلسن )عليه 

السام(.
وهن���اك ايضا طوائ���ف ال متت 
لاس���ام بصلة كان���وا يعلنون 
احل���زن واحل���داد ف���ي كل عام 
ومنه���م نح���ن املس���يحين في 

لبنان.
فكانت املش���اركة فعليًا وكذلك 
املواس���اة الهلنا الشيعة فقد كنا 
نشاركهم مآمت العزاء قوال وبكاء 
وان���ا مم���ن كان له مشاكس���ات 

كامية خ���ال فترة عاش���وراء 
ملاذا؟ الن شخصية احلسن متتاز 
بعظمة مقدس���ة شبيهة بشخصية 

السيد املسيح.
والبد من القول ان املآمت الشيعية 
بكرباء وفي كل مناطق العراق 
ولبنان تش���هد مشاركات واسعة 
من املسيحين الذين يخصصون 
ايام عاش���وراء حلضور اجملالس 
احلس���ينية وتأبن س���يد الشهداء 

وابي االحرار.
وكم م���رة ُأّج���ل عي���د املياد 
في الب���اد العربي���ة لتزامنه مع 
إحياء عاش���وراء اكرامًا للحسن 
ومأساته في كرباء التي تذكرنا 
مبآسي سيد السام املسيح )عليه 

السام(.

عالمية اإلمام الحسين في األديان والطوائف
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يق���ول الل���ه في محك���م كتابه 
اَر  اآلِخ�َرة  العزي���ز ) وإنَّ ال���دَّ
َله���َي احَلَيواُن لو كان�ُوا َيعلُموَن 
� 64 العنكبوت(وما نريد بيانه 
من ه���ذه اآلية الكرمي���ة معنى 
احليوان ال تفس���ير اآلية املباركة 
حي���ث أن كلمة احليوان جاءت 
من احلي أو احلياة وتعني احلركة 
وه���ي عك���س  واالضط���راب 
الس���كون وقد اختير هذا اللفظ 
للمبالغة،ومعن���ى احليوان احلي 
واح���د هو دار اآلخ���رة الباقية 
الت���ي ال زوال وال م���وت فيها 
وكأنه���ا في نف���س ذاتها نفس 
احلي���وان ، واحلي���وان مص���در 
حي وقياسه حييان وقلبت الياء 
الثاني���ة واوا كما قيل حيوه وبه 
س���مي ما فيه حي���وه حيوانا ، 
وأن كل ما يدب على األرض 
يعتب���ر حيوان���ا ومن ه���ذا كان 
اإلنس���ان وه���و ذل���ك احليوان 
الناطق وألن حواس���ه مقصورة 

عل���ى إدراك خواص���ه النظرية 
والعملي���ة ف���ي تطبيق ش���ؤون 
حيات���ه الدنيوي���ة واألخروية ، 
وله���ذا فأن لإلنس���ان نش���اطا 
فكريا وليس بن أنشطته نشاط 
معن ال يخلو م���ن آثار الفكر 
الذي يعمل ويحقق وينتج كل 
أفعاله ف���ي مجال الذهن الذي 
قوامه التدبر والتأمل وذلك من 
لذا  العقلي  خال االس���تدالل 
يعتبر اإلنس���ان فنان���ا بحد ذاته 
من خال اس���تخاص نتاجاته 
الفكرية مبضامن ايجابية أو غير 
ايجابية من خ���ال فنه وذكائه 
للتغلب على بعض املش���كات 
التي تواجهه في مس���يرة حياته 
مح���اواًل الوصول إل���ى معادلة 
صحيح���ة يضمن ع���ن طريقها 
حتقي���ق تواف���ق عقل���ه وتوافق 
م���ا حوله م���ن الن���اس، ومبا 
أن العق���ل هو مي���زان األعمال 
والتصرفات فعليه أن ال يجعل 

الكفتن متس���اويتن ب���ن الدنيا 
واآلخرة وبن احلق والباطل بل 
يجع���ل كفت العدل واحلق هي 
الراجحة وهي مسألة ال تتوقف 
بفترة أو تنتهي عند مرحلة وأن 
يرى اإلنس���ان عن كثب املغزى 
األكبر من قيم العدالة ومحاربة 
الظل���م وأن يكون ه���ذا عرفا 
بن الن���اس ومراع���اة للتقاليد 
والع���ادات للمجتم���ع فاحلي���اة 
اجلديدة اليوم يجب تكون بعيدة 
عن الطرق امللتوية خارج قوانن 
العدل وتشريعاته ، وأن العرف 
الذي نتوخاه على هذا الصعيد 
ق���د يزيح الدروب املتعرجة من 
النف���وس التي تكثر فيها اخملابئ 
املريضة الت���ي تزداد فيها فرص 
احليل���ة واخلبث واجلن���وح إلى 
االنحرافات ومن هنا فإن لكل 
إنس���ان ع���دة تركيب���ات تؤهله 
ملمارس���ة حياته احليوانية ناطقة 
اللس���ان ، لذلك عبر الفاسفة 

عن حقيقة اإلنسان بأنه احليوان 
الناط���ق مبقتضى كون���ه عبارة 
ع���ن ب���دن ونف���س مع���ا ألن 
احلياة جن���س حليته األعراض 
والناط���ق هو النف���س ، فعلى 
هذا يكون اإلنسان مركبا تركيبا 
ثاثي���ا وأن النس���بة الواقعة بن 
األركان والكمي���ات والكيفيات 
حيث أن اس���م اإلنسان بسيط 
واحلي���وان الناط���ق مركب عند 
التحلي���ل والتجرب���ة العقلية ، 
وبهذا املعن���ى قال أمير املؤمنن 
)عليه الس���ام( : ما اإلنس���ان 
لوال اللسان إال بهيمة أو صورة 
ممثلة : والرسول األكرم )صلى 
الله علي���ه واله( ق���ال : املرء 
مخب���وء حتت لس���انه : وقالوا  
: املرء بأصغريه قلبه ولس���انه:    
والش���اعر يقول  : لسان الفتى 
نصف ونصف ف���ؤاده  ��� فلم 
يبق إال ص���ورة اللحم والدم. 
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روح�������ي لأن  وق������ف������ت  وم���������ا  وق�������ف�������ُت 
ف����ق����ل����ُت اأي���������ا اأب���������ا الأح��������������رار ع����ف����وًا
�����دٍق اأُع�����ان�����ق�����ك�����م اأُع��������ان��������ق ُح���������ّب ������سِ
اأذادوا وم��������ن  ال������ر�������س������ول  اح������ب������اء 
ف���ي�������ضٍ  وب�������ن  ال�����ن�����ج�����اة ِ  ب�������َن  اأي���������ا 
������َق احل�����������س�����َن ب����ك����ل وع������ٍي مل������ن َع�������������سِ
وق���������ف���������ُت وم�����������ا اق��������������ُف اب���������ت���������داًء
ن��ف�����س��ي لأّن  وق������ف������ُت  وم��������ا  وق������ف������ُت 
ف����ف����ي ح������دّي������ك������ُم ن������ف������ح������اُت.. زه������ٍو
�������س������اٌم ي������ا اأب����������ا ال�����������س�����ه�����داِء دوم��������ًا
������رَت ب���������س����رق �����س����رٍح اي�������ا ع����ب����ا�����ضُ �������سِ
و������س�����ار اب������و ال���������س����ه����داء م���ن���ك ب���غ���رٍب
ج�����م�����وع ال������زائ������ري������ن وم��������ن ي�����روم�����وا
اأي����������ا ح������رم������ان زاده����������م����������ا... ب����ه����اًء
وجم��������ٍد ن����������ورٍ   يف  ح���������َرم���������ان  اي����������ا 
ف�����ف�����ي احل��������رم��������ن اآي������������������اٌت وذك����������ٌر
ال�������ده�������ور ك��������ل  يف  احل��������رم��������ن  ويف 
ه����م����ا احل�������رم�������ان ي������ا ن������������وَري اإل����������هٍ 
امل����ع����ايل  .. ك��������َل  ي������ا  ح�������َرم�������ان  وي��������ا 

ت�������ري�������ُد ت������ع������اِن������ُق احل�������رم�������ن ج���م���ع���ًا
اب�������ا ال���ف�������س���ل ال�����ُه�����م�����ام وان���������ت ���س��م��ع��ا
.. ي���رع���ى ف���������اّن ال���������س����دق ف���ي���ك���م ظ����������لَّ
ل���������س����رع����ت����ِه وه���������م ������س�����ان�����وه ط�����وع�����ًا
ت����ع����ي���������ضُ ال����ن����ف���������ض وق������ت������ًا ف����ي����ه ري���ع���ا
وم�������ن لأب��������ي ال���ف�������س���ائ���ل �����س����ار ي�����س��ع��ى
م�����س��ع��ى اج���������لُّ  رح�����اب�����ك�����ُم  يف  ف�������س���ع���ي 
ت������ري������ُد ال���������س����ع����ي ب����ي����ن����ك����م.. ل��ت�����س��ع��ى
وم��������ن ح�����دّي�����ك�����م ال�����������س�����ل�����واُت ���س��ف��ع��ا
ع���ل���ي���َك وع����ل����ى اخ����ي����ك ال���ف�������س���ل ���س��ب��ع��ا
و�������س������اَر ال���ف�������س���ُل ف����ي����َك وم����ن����ك ج��م��ع��ا
ل����رع����ى  .. م����ع����امل����ك����م  غ��������ُرَب��������ت  ف�������ا 
زي�������ارت�������ك�������م زي������������������ارَة م��������ن ت������وّع������ى
رف����ع����ا امل�������ع�������ب�������وُد  ع������اُه������م������ا  وزاَد 
���س��م��ع��ا ن�����ف�����دي�����ُه�����َن  َح��������َرم��������ان ِ  وي��������ا 
�����س����ّع����ا اهلل  ن�������������وُر  احل��������رم��������ن  ويف 
ن��ف��ع��ا وُت�����������س�����ري  ت����غ����ي����ُب  ل  ������س�����م�����وٌع 
وي���������ا ن�����ب�����ع�����ًا ي����ف����ي���������ضُ ي����ل����ي����ه ن���ب���ع���ا
مل���ع���ا زاد  وجن�������م�������ًا  �����ب�����ح�����ًا  ������سُ وي����������ا 

سليم كريم كريمشبيَن الح������رميِن
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للعهد  وليًا  كان  امللك  عبد  بن  ه�ساَم  اأّن  مع 
الدولة  فيه  بلغت  ال��ذي  ال��وق��ت  ذل��ك  يف 
الأموية اأوج عظمتها وت�سّلطها. اإلَّ اأنه مل 
ي�ستطع الو�سول اإىل )احلجر الأ�سود( بعد 
اأن اأمّت طواف الكعبة، بالرغم من حماولته 
احل��رام  اهلل  بيت  ��اج  ُح��جَّ اليائ�سة،كان 
الإحرام،  لبا�ض  هو  واحدًا  لبا�سًا  يرتدون 
وكانوا م�سغولن باأعمال واحدة هي اأعمال 
باأحا�سي�سهم  م�ستغرقن  وك��ان��وا  احل���ج، 
�سخ�سية  كل  عن  ت�سغلهم  التي  الأخروية 
يفّرق  ل  �سوا�سية  بذلك  فكانوا  وم��ق��ام 

بينهم �سيء.
ال��رج��ال  معه  جلب  ق��د  ف��ك��ان  ه�سام  اأم���ا 
وفخامته،  اأّبهته  ل��ه  ليحفظوا  واحل�سم 
احلّج  عظمة  ازاء  �ساغرين  ه��وؤلء  وك��ان 

و�سمّوه املعنوي
ر ه�سام حماولته اليائ�سة للم�ض احلجر  كرَّ
ولكنه رجع خائبًا ل�سدة الزدحام واجتماع 
اخللق، فاأمر باأن ين�سب له عر�ض على مكان 
مرتفع حتى يقّي�ض له النظر اإىل احلجيج 
وليماأ عينيه بتفرجه على هذا الجتماع 

املهيب
اإذ  احل��ال  هذه  على  وحا�سيته  هو  وبينما 

والورع،  التقوى  �سيماءه  يعلو  رجًا  �ساهد 
�سائر  مثل  اأبي�ض  قمي�ض  ج�سمه  يغطي 
ثم  الكعبة  حول  بالطواف  ب��داأ  احلجاج، 
توجه بخطوات مطمئنة يريد مل�ض احلجر 
ق�سمن  انفرجوا  النا�ض  راه  فلما  الأ�سود، 

وتنّحوا عنه هيبًة واإجاًل
ومل  العجيب  املنظر  لهذا  ال�سامّيون  ُده�ض 
ي�ستطع اأحد اأن مي�سك نف�سه عن اأن ي�ساأل 

ه�ساما قائًا: من هذا ؟
فاأجاب ه�سام: ل اأعرفه

حق  يعرفه  ك��ان  ه�سامًا  اأن  واحلقيقة 
يرغب  ل  حتى  ذلك  قال  اأن��ه  اإلَّ  املعرفة 

اأهل ال�سام به
اجل���راأة يف تعريف  ال��ذي ميلك  م��ن  ت��رى 
يخاف  ل  ال��ذي  ذا  وم��ن  ال�سخ�ض..  ه��ذا 
�سيف ه�سام و�سطوته، فيقدم على تعريف 

الرجل ال�سامي بهذا الرجل؟
اأ�سجع من الفرزدق الذي  مل يوجد من هو 
مل يباِل مبا �سيلحقه من ت�سّرد واأذى اإن هو 

اأجاب، فقال: اأنا اأعرفه!
فقال ال�سامي: من هو يا اأبا فرا�ض؟

مدح  يف  اء  الغرَّ ق�سيدته  الفرزدق  فاأن�ساأ 
احل�سن  ب��ن  علي  العابدين،  زي��ن  الم���ام 

والتي منها:
هذا الذي تعرف البطحاء وطاأته

                         والبيت يعرفه واحلل واحلرم
هذا ابن خري عباد اهلل كلهم

                     هذا التقي النقي الطاهر العلم
ولي�ض قولك من هذا ب�سائره 

                    العرب تعرف من انكرت والعجم
وقال  الق�سيدة  هذه  ل�سماع  ه�سام  فغ�سب 
فقال  مثلها؟  فينا  ق��ل��ت  األ  ل��ل��ف��رزدق: 
كاأبيه  واأب���ًا  كجده  ج��دًا  ه��ات  ال��ف��رزدق: 
فاأمر  مثلها؟  فيك  اأق��ول  حتى  كاأمه  واأم��ًا 
ه�سام بحب�سه يف ع�سفان بن مكة واملدينة 
بلغ  فلما  بذلك،  ياأبه  مل  ولكنه  فُحب�ض 
باثني  اإليه  بعث  احل�سن  بن  علي  خ��ره 
ع�سر الف درهم وقال: اعذرنا يا اأبا فرا�ض 
فلو كان عندنا اأكرث من هذا لو�سلناك به، 

فردها الفرزدق وقال:
قلت  ال��ذي  فيك  قلت  ما  اهلل  ر�سول  بن  يا 
اأن  اأري��د  كنت  وما  ور�سوله  هلل  غ�سبًا  اإلَّ 
ثانية  الإم���ام  ه��ا  ف��ردَّ �سيئًا.  عليه  اأرزق 
راأى  فقد  لها  تقبَّ عليك،  بحقي  وقال:  اإليه 
قبلها  ذلك  عند  نّيتك،  وعلم  مكانك  اهلل 

الفرزدق.

الفرزدُق وهشام
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اسطورُة الرأس الشريف!
رحيم الشاهر  راأ�����������������ضٌ ي�����ب�����ع�����رُث م����ل����ك����ه����ْم م����ه����م����ا ط����غ����وا 

م��������ن األ���������������ِف ع�������������اٍم �������س������ائ������ٌر ب���ن���زي���ف���ن���ا 

ال����������رم����������ُح خم��������������زيٌّ ي���������ن���������وُء ب�����ح�����������س�����رٍة

ظ��������ن��������وا ب���������اأن���������ك ت�����ن�����ت�����ه�����ي مل����غ����ي����ب����ه����م ْ

ت���ع���اظ���م���ا  ال���������ده���������ور  اأم��������������ِد  يف  دّوي�����������������َت 

�����س����َق����َط����ْت ح�����������روُف اخل�����ال�����دي�����ن م������ن امل������دى 

ب��������اأذان��������ن��������ا اأن����������������َت ال�����������������س��������اٌة ب����ه����ي����ٌة

ك���اه���م���ا  ف�������اأن�������َت   ، ي����ح����ي����ى  اأم  اأي������������وب ُ 

ُخ�������ل�������َق احل�����������س�����ُن م�������ن اجل���������������راِح حم�����ب�����ًة!

ُح��������ت��������وُف! ال�������ط�������غ�������اِة  ك��������ل  اإىل  ف������ي������ه 

ح������������ول اجل������������������راح م������ع������م������ٌد وي���������ط���������وُف!

ف������ه������و الأ������������س�����������رُي حل������ت������ف������ِه م�������������س������روُف!

ف������ط������وي������ت������ه������ْم وت���������ب���������دد ال������ت������زي������ي������ُف!

وم���������اأت���������ه���������ا وامل����������ال����������ئ����������ون ��������س�������ن�������وُف!

وح����������������روُف جم���������دك ل�����ل�����خ�����ل�����وِد ح������������روُف!

ووق����������������وُف! وق������ي������اُم������ه������ا  ت������ك������ب������رُيه������ا   :

م�����و������س�����ى وع����ي���������س����ى وال�������������������رداُء ح����ن����ي����ُف!

ف������ه������و ال���������������س�������اُم ون����������ح����������رُه م������ك������ف������وُف!

مدادًا  له  و�ساأتخذ  قلمي،  فاأجعله  قلبي  �ساأقتلُع 
من دمي،

و�ساأ�سم اأ�ساعي �سانعًا منها قرطا�سي، و�ساأمطر 
اأبجدية  يا  بوابل دمعي، لأكتب عنك  قرطا�سي 

حرويف.
انت  وبو�سلتي..  وخارطتي  و�سم�سي  قمري  فيا 

اول كلمة رددتها �سفتي.
و�سال  وترتيلتي،  العطاء  ومنبع  ايامي  ربيع  يا 

ال�سخاء والإيثار وانت �سمعتي.
األوذ به يف ملماتي، و�سدرًا  اأيا كهفي الذي كنت 

حنونًا فيه الدفء والعبقات،
تداعب  اأحل��ان  بيانك  امي،  املنية  وافت  ان  بعد 

م�سامعي.
عذوبتك ل ي�ساهيها عذب الفرات.

جتليت منارًة للحب واخلري بها اهتدائي.
طيبتك بل�سم جراحي وفيها �سفائي، علمتني �سر 

ال�سعادة،
اهلل  وطاعة  ال�سيادة،  تكون  واآله  حممد  فبحب 

تعاىل حول العنق كالقادة،
حلفظ  بال�سهادة..  عمرك  رحلة  ختمت  وق��د 

الدين واملقد�سات والوطن.
لبيت النداء وكنت يف الهيجاء كالأ�سد.

ثم ا�سبحت رهن الكفن والراب واحلجر.
و�ساأم�سي متذوقًا مرارة رحيلك واهلل ح�سبي

فلوعتي م�ستعرٌة يف اعماقي، كيف يل ان ان�ساك 
فقرك يف روحي

بل انت روحي .. نعم انت روحي .. يا ابي الغايل

مرارُة الرحيل
خالد غانم الطائي
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يا ح�سُن..
يا ح�سن ..
يا ح�سن..

تهتف مدوية حماجرنا قبل ال�سفاه،
نقيم �ساة الطواف..

ومن ذاك النداء..
ُتبحر اأقامنا م�سيًا نحو �سماء جرحك.

ومن بوح املحابر نذرف دمعا 
وننزف دما باحلروف..

وبالقلم والفر�ساة نر�سم وجه احلياة.
مع الأخ�سر يف بيا�ض ال�سام

نهتف : اهلل اأكر
ونزحف للها�سمي املقتول ظلما فوق ثرى كرباء

ونلّون بالأحمر الراأ�ض واجلبن..
اإ�سارة لذكرى اجلرح.. 

جرح عا�سوراء، 
ب بدم ال�سهادة .. ونتخ�سّ

وبالأ�سود نو�ّسح الأفئدة.. 
قبل الأج�ساد..

نرمز به لعمق املاأ�ساة.. 
ماأ�ساة الطفوف..

لتت�سكل األوان العراق.

» عراُق الحسين«
طالب عباس الظاهر
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احلسني  االمام  قضية  استقطبت 
الطف  ومشاهد  السالم(  )عليه 
الفنانني  م��ن  ال��ك��ث��ري  االل��ي��م��ة 
لدهيم  االب��داع  عامل  وحفزت 
ل��ي��رج��وا م��الح��م ج��ع��ت بني 
احل����زن واألم�����ل ت����ارة وب��ني 
اخرى  ت��ارة  وال��ف��داء  التضحية 
االحياء  بإمكاهنا  لوحة واحدة  ف 
القصائد  ك��ل  دون���ه  تعيى  ب��ام 
تنتهي  التي  فالنقطة  واألشعار 
تنطلق  االدي��ب  أح��رف  عندها 
لسان  وهذا   ، الفنان  ريشة  منها 
جتسد  التي  اللوحة  ه��ذه  ح��ال 
مشهدًا من معركة الطف اخلالدة 
رسمها الفنان التشكييل والشاعر 
العراقي املعارص ) عباس العالق  
الزيت  النجازها  مستخدما   )
اختريت  وقد  الكانفاس  وقامش 
احلسينية  العتبة  مقتنيات  ضمن 

املقدسة.
اس��ت��غ��رق )ال����ع����الق( ق��راب��ة 
السطح  ه��ذا  النجاز  الشهرين 
ال��ت��ص��وي��ري واالق�����راب من 
م  ُصميِّ فقد  ال��واق��ع��ة  توصيف 
املتلقي  فكر  عل  ليهيمن  املشهد 
ذلك  ليعيش  ويذبه  فيه  ويؤثر 

الواقع االليم ، فضال عن توزيع 
املكونة  الشخصيات  ال��ف��ن��ان 
للوحة بحرفية عالية ليخلق رؤية 

واضحة ومؤثرة عن املعركة .
من  واقعيا  مشهدا  الفنان   صور 
عليه  احلسني  فرس  مثال  املعركة 
عنه  املستميت  دفاعه  ف  السالم 
وه���و حم���ارص م��ن ق��ب��ل جيش 
الرغم  وع��ل   ، سعد  ب��ن  عمر 
الفنان  تلكت  التي  املخيلة  من 
تبدو  والتي  اللوحة  انجازه  اثناء 
ل يستطع رسم  جلية ف تكوينها 
عليه  احل��س��ني  األم���ام  شخص 
واقعا  تصوره  لصعوبة   السالم 
عل األرض مرجا بدمائه وإنام 
أشار ال الفرس ف وسط اللوحة 
عل  املهيمنة  الشخصية  وصريه 
احلضور  اكسبه  م��ا   ، املشهد 
ال��ل��ون  لعبة  ع��رب  هل��ا  ك��م��رك��ز 
هبا  تيز  التي  ال��ل��ون  والتضاد 
اسلوب الفنان ف تنفيذ اللوحة .

لتكوينات  املشكلة  اخل��ط��وط 
مثلثة  اش��ك��اال  ت���ربز  امل��ش��ه��د 
من  مؤكدا  هرمي  تركيب  ذات 
خالهلا  قيمة شخصيات اللوحة 
وباخلصوص حركة الفرس وهو 

واقف عل قوائمه اخللفية معززا 
املصطبغ  االبيض  باللون  ذلك 
وال��ت��درج��ات  ال��دم��اء  بحمرة 
من  الغامق  البني  ب��ني  اهل��ادئ��ة 
االتربة  من  والفاتح  الرسج  لون 

املتصاعدة من ارض املعركة .
تغريات  هناك  ان  ايضا  نالحظ 
اتبعها  الفنية  اللمسة  تفاصيل  ف 
بخطوطه  اللوحة  داخل  الفنان 
القريبة  املميزة  وألوانه  الدقيقة 
حسب  تتغري  فهي  ال��واق��ع   من 
رسم  ،حيث  اللوحة  مساحات 
بينام  وبدقة  بواقعية  الشخصيات 
وغبار  س��امء  من  اخللفية  رس��م 
ودخ����ان ات��ص��اال ب��خ��ط االف��ق 
انطباع  إلعطاء  حية  بلمسات 
يعكس  ب��ام  والضبابية  احل��رك��ة 
االضطراب واحلرارة واالحتدام 
ملشهد املعركة فضال عن اكساب 
به  كشف  م��ي��زا  عمقا  اللوحة 
االعداد الكبرية من جند بني امية 

لعنة الل عليهم .
ال  اللوحة  ف  نتمّعن  وعندما 
الفنان  براعة  تلفتنا  أن  إال  يمكن 
ودق��ت��ه ف حت��وي��ل ك��ت��ل ال��ل��ون 
واقعي  ووه��ج  وض��وء  ظل  إل 

تتشّكل  متناغمة  ألوان  منه  تنبثق 
كالفرس  االشكال  مالمح  منها 
املالبس  وتفاصيل  وال��وج��وه 
األشياء  من  وغريها  والسيوف 
الكلية  للبنية  املكونة  والتفاصيل 
ال  الناظر  يكاد  حيث   ، للوحة 
اللوحة يشعر بحرارة اجلّو ويشّم 
رائحة الغبار املتصاعد من ارض 
خطوات  وقع  ويسمع  املعركة  
اخل��ي��ل وال��ع��س��اك��ر م��ن جيش 
خوفهم  م��دى  ويلمس  الطغاة 
اب  لقتل  هيمون  وهم  وحذرهم 

عبد الل احلسني عليه السالم
وبذلك استطاع )عباس العالق( 
واملضمون  الشكل  بني  التوفيق 
التكوين  هذا  جمريات  خالل  من 
بتوظيف  وشخوصه  االبداعي 
ودراي��ة  بحنكة  الشعرية  ملكته 
عل  الفنية  بريشته  وإسقاطها 
عن  كشفت  التي  اللوحة  سطح 
دفعت  م��ع��ربة  ناضجة  أل���وان 
كاشفة  تدرييا  لتنزاح  باللوحة 
ع��ن حل��ظ��ة إن��س��ان��ي��ة م��أس��اوي��ة 
الناظر  قلب  هل��ا  يفق  حقيقية 

ويندمج بأحداثها ويعايشها .

قافية الطف بريشة فنان
خالد غانم الطائي
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سامراء  مدينة  ف  ولد  والدته: 
جادي  من  الثامن  ف  املقدسة 

الثان عام 1332ه�.
 دراسته: ف بداية حياته درس 
بحوزهتا  املقدسة  سامراء  ف 
واملقدمات  السطوح  العلمية 
 1349 عام  وبعد  سنتني   مدة 
املقدسة  ه� هاجر إل مدينة قم 
إي���ران ف حم��رم 1350ه����  ف 
 1353 عام  حتى  فيها  وبقى 

ه�.
أساتذة  كبار  عل  قم  ف  درس 
ومنهم:-  العلمية  ح��وزاهت��ا 
املرعيش  الدين  شهاب  السيد 
حسن  حممد  والشيخ  نجفي 
روح  والسيد  م��داري  رشيعة 
الل املوسوي اخلميني ف بعض 

مريزا  والشيخ  العقائد  دروس 
خليل كمري ف التفسري وكان 
بمثابة  اجلليل  األس��ت��اذ  ه��ذا 
السيد  العالمة  لسامحة  امل��رب 
مهدي  والسيد  العسكري. 
الرضوية  املدرسة  متويل  شهيد 
فيها سامحته سنتني  بقى  حيث 
امل��درس��ة  إل  ب��ع��ده��ا  ان��ت��ق��ل 
دراس��ت��ه  وواص���ل  الفيضية، 
وأصبح من املحققني البارزين.

من مؤلفات السيد العسكري: 
م��وس��وع��ة م��ع��ال امل��درس��ت��ني 

واملطبوع منها:
حول  املدرستني  بحوث   -1

الصحابة واإلمامة.
ف  امل��درس��ت��ني  ب��ح��وث   -2

مصادر الرشيعة اإلسالمية.
ف  احلسني  اإلمام  قيام  اثر   -3
الل  )صل  الرسول  سنة  إحياء 

عليه واله(.
 واملخطوط منها:

4-من سرية اخللفاء.

روايات  املنتقلة،  5-الروايات 
مدرسة  م��ن  انتقلت  وآراء 
اخللفاء إل مدرسة أهل البيت.
6- بحوث ف الفقه املقارن بني 

املدرستني.
ت��أس��ي��س  ا-ع����ص����ور   -7
وتأسيس  امل��درس��ت��ني  أف��ك��ار 

حكوماهتم.
املغول عل      ب-كارثة محلة 
البالد اإلسالمية وكيفية تعامل 

املدرستني معهم.
    ج-اف���راءات عل مدرسة 

أهل البيت.
ورواي��ات  الكريم  8-ال��ق��ران 

املدرستني -بحوث تهيديه-.
ورواي��ات  الكريم  9-ال��ق��ران 

مدرسة اخللفاء.
وروايات  الكريم  10-القران 

مدرسة أهل البيت.
 موسوعة معال اإلسالم

املطبوع منها:
1-تعليم اإلسالم.

2-أحكام اإلسالم.
3-منتخب األدعية.

 املخطوط منها:
4-اآلداب اإلسالمية.

5-مصطلحات العقائد.
القران  من  اإلسالم  6-عقائد 

الكريم.
أو  اإلس���الم  ف  7-السياسة 

األحكام السلطانية.
8- قيام األئمة بإحياء السنة.

سنة  ف  ال��ت��ح��ري��ف  ع��وام��ل 
اإلسالمية  ال��ف��رق  ال��رس��ول. 

وأسباب ظهورها.
عقيدة  ب��إح��ي��اء  األئ��م��ة  ق��ي��ام 
بإحياء  الويص  قيام  التوحيد. 

السنة.
9-أشتات جمموعة.

 وفاته: انتقل إل رمحة الل تعال 
شهر  من  اخلامس  االثنني  يوم 
رم��ض��ان 1428ه�����  امل��واف��ق 

.2007/9/17

احتضنته  وقد  بإيران،  تربيز  مدينة  مواليد  من  كبري  عاٌل 
مدينة النجف األرشف لينهل من العلوم الدينية عل كبار 
حسني  السيد  قال  وقد  الرشيفة،  العلمية  احلوزة  رجال 
الربوجردي بحقه كلمة عندما سمع نبأ وفاته حيث قال: 

)لقد قصم ظهري هذا النبأ(.

من هو؟؟؟

آية اهلل المحقق السيد مرتضى العسكري )قدس سره(
ماء

عل
 ال

ضة
رو

39



رة
س

ا

الص���راع بن االف���كار املس���تحدثة والفكر 
االس���امي هو ص���راع يخص التش���ريعات 
القانوني���ة حيث ان املش���رع ف���ي اجملتمعات 
العلماني���ة يك���ون ش���خصا او مجموع���ة 
اش���خاص يتمتعون مبؤهات تس���مح لهم 
بتشريع القوانن حتى تلك التي تتعارض مع 
التشريعات الس���ماوية وخملتلف االديان ومبا 
ان الدين االس���امي ه���و خامت االديان فان 
ذلك يعني ان التشريعات االسامية ضمنت 
العدال���ة ل���كل افراد اجملتم���ع وفي مختلف 
اجملاالت والن تعامل املش���رعن االسامين 
يكون مع النص باعتباره هو املادة االساسية 
للتشريع فان ذلك يكون على خاف اعتماد 

مشرعي القوانن العلمانية.
ومن بن اكثر املواضيع جدال بن االسامين 
والعلمانين هو ما يخص املرأة، واذا ما اراد 
االساميون ان يكش���فوا مواطن اخللل في 
اجملتمعات العلماني���ة وحتديدا راعية وداعية 
العلماني���ة امري���كا فليطلعوا عل���ى القوانن 
التي تش���رع في بلدانهم وس���يرون العجب 
العج���اب بل ان االمم املتحدة ال تتدخل في 
تشريعات الدول اخلاصة ولكنها تتدخل في 

التشريعات االسامية.
 وه���ا هي اح���دى نتاجاتها اتفاقية س���يداو 
للمس���اواة ب���ن املرأة والرج���ل بالرغم من 
صدورها قبل اكثر من ثاثن سنة وبالرغم 
م���ن ان اغلب ما جاء في االتفاقية هو من 
صلب الش���ريعة االسامية باس���تثناء بعض 
الفق���رات املرفوضة، ولكن التس���اؤل الذي 
يطرح نفس���ه هنا هو ان منظمة االمم املتحدة 
هي خاضعة علنا وسرا للتأثيرات االمريكية 
وامري���كا ه���ي من ب���ح صوته���ا للمطالبة 

بحقوق املرأة والتنكيل باإلس���ام فلماذا لم 
توقع على اتفاقية سيداو اخلاصة باملرأة التي 

حتمل افكار ومبادئ العلمانية ؟!!
ف���ي ال���دول العلمانية قانون الغاء جنس���ية 
املرأة حال زواجها وبالرغم من ان اجلنس���ية 
هي ورقة تش���ريعية مس���تحدثة ال تأثير لها 
على كيان امل���رأة ولكن املهم ان العلمانين 
يلغون جنس���يتها، اين احلقوق النس���وية ؟ 
كم���ا وانهم يحددون عاق���ة الرجل باملرأة 
وم���ا يجب لهم وعليه���م وهذا من صلب 
االس���ام فعقد الزواج هو ع���رض وقبول 
ويستطيع كل طرف ان ميلي شروطه في كل 
ش���يء وهل يعلم العلماني���ون ان املرأة غير 
ملزمة بالغس���يل والطبي���خ وحتى من حقها 
اخذ االجرة عن رضاعة طفلها ولكن طاملا 
العرف في الدول االس���امية ان املرأة تقوم 
بهذه االعم���ال فأصبحت ش���روطا ضمنية 
ولك���ن اذا طالبت املرأة بع���دم قيامها بهذه 
االعم���ال عند عقد الزواج فه���ذا يعد من 

حقها، فهل يعلم العلمانيون بذلك ؟
املشكلة في اخلطاب االسامي هو ان اعامه 
ضعي���ف ولو اس���تطاع االعام االس���امي 
متابعة التش���ريعات لل���دول العلمانية فانهم 
سيهزون عروش العلمانية ملا فيها من قوانن 

عرجاء او عوراء بل البعض منها عمياء.
هل الحظتم ان جنس���ية املرأة تلغى وتكنى 
باس���م عائلة زوجها اال عائل���ة اوباما فإنها 
تكنت باسم عائلة امه هل تعلمون ملاذا الن 
عائلة ابيه مسلمة واسم ابيه »حس���������ن«.

يطالب���ون في اتفاقية س���يداو بحق املرأة في 
التعلم ونبينا يقول طلب العلم فريضة على 
كل مس���لم ومس���لمة، يطالب���ون لها بحق 

التصويت ونبينا محمد صلى الله عليه واله 
وسلم منح النس���اء حق البيعة فكن يبايعن 

كما بايع الرجال في ذلك الزمن.
يطالب���ون للمرأة بان له���ا احلق في الطاق 
وهذا امر طبيعي اذا ما اخل بش���روط عقد 
الزواج من اي طرف يحق للطرف االخر ان 
يفس���خ العقد بل حتى واذا شعرت الزوجة 
بعدم االنس���جام مع ال���زوج يحق لها ذلك 
والن الش���ريعة االس���امية ش���ريعة رصينة 
متكاملة فإنها تسعى لبناء االسرة افضل من 
هدمه���ا لهذا جندها كثيرا م���ا تضع احللول 
والبدائل ألي اش���كال يعترض االسرة جتنبا 

للطاق.
هنالك مقارنات ب���ن الرجل واملرأة خاطئة 
وذل���ك الن ل���كل حال���ة او صف���ة له���ا 
خصوصيتها فا ميك���ن املفاضلة بن طبيب 
مختص بالعظام واخ���ر مختص باألمراض 
الباطني���ة فل���كل طبي���ب اختصاصه ونفس 
االم���ر فاذا ما اهتمت املرأة بش���ؤون املنزل 
ه���ذا اليعني انتقاصا له���ا، واذا ما مارس 
الرج���ل عمله خارج البي���ت ال يعد امتيازا 

له.
لألس���ف كثيرا ما ينخدع املسلمون مبا يرونه 
م���ن قوانن وثقاف���ة لدى ال���دول العلمانية 
الت���ي تعتمد حري���ة الراي والتط���ور الذي 
تعيش���ه تلك البلدان والت���ي تفتقدها اغلب 
الدول االس���امية، ولكنهم لو اطلعوا على 
تش���ريعاتهم اجلنائية او االحوال الش���خصية 

لوجدوا التخلف بعينه.

)سيداو( وحقيقة 
الفكر العلماني
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اناطبيبك 

سبب تأخر النطق عند االطفال ... 
ارتفاع الضغط والسكر عند الحامل والوالدة المبكرة تؤدي الى الصم ثم تأخر النطق عند الطفل

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

يق���ال ان الطفل لدي���ه تأخر في 
النط���ق عندما يبلغ ثمانية عش���ر 
وال  ونص���ف  س���نة  اي  ش���هرا 
يس���تخدم كلم���ات ذات معن���ى, 
ويزي���د بعض اخلب���راء هذه الفترة 
ال���ى 30 ش���هرا وبعب���ارة اخرى 
يكون الطفل مصابا بتأخير النطق 
اذا كان عم���ره يتراوح ما بن 18 
الى 30 شهرا, ويفهم اللغة جيدا 
وق���د ظهرت لديه مهارات اللعب 
ومه���ارات  احلركي���ة  وامله���ارات 
االجتماعية  وامله���ارات  التفكي���ر 
ولك���ن لدي���ه مف���ردات محدودة 
بالنس���بة لعم���ره, وملعرف���ة املزيد 
ع���ن هذا املرض مجلة »االحرار« 
التق���ت الدكتور )احس���ان هادي 
موس���ى( اختصاص ان���ف واذن 
وحنجرة في مدينة االمام احلسن 
-عليه السام- والذي بن لنا ما 

يأتي:�
ماهي اسباب تأخر النطق:�

ان االطفال املصابن بتأخر النطق 
لديهم تاريخ عائلي لهذه املشكلة 
ال سيما بالنسبة للذكور وان وزن 
هؤالء االطفال عند الوالدة يكون 
اقل من 85% من الوزن الطبيعي 
او كانت اس���ابيع احلمل اقل من 
37 اسبوعا, ومنها )مشاكل االذن 

والسمع وهي اهم واكثر االسباب 
ش���يوعا »ال يس���مع وال يتكلم«, 
واالعص���اب  الدم���اغ  مش���اكل 
»يسمع وال ينطق او يتكلم كاما 
غير مفه���وم«, مش���اكل احلنجرة 
والفم واللس���ان واللهاة, االهمال 
العائلي, العوائل التي تتكلم بأكثر 

من لغة(.
كيف يتم التشخيص:�

ان اهم واكثر اسباب تأخر النطق 
ه���و مش���اكل االذن وان االه���ل 
وباألخص االم هي اول من ينتبه 
ال���ى ان الطفل ال يس���مع او ال 
ينتبه, كما ان انتباه الطفل لصوت 
اجلرس او صوت معن في غرفة 
ثانية ال يعني بالضرورة ان الطفل 
يس���مع, وهن���اك عوام���ل خط���ر 
تش���ير الى الطف���ل االكثر عرضة 
الس���تمرارية الصعوب���ات اللغوية 
لدي���ه وتأخر في الكام منها )ان 
الطفل ه���ادئ واكثر م���ن املعتاد 
وثرث���رة قليلة, ان يكون له تاريخ 
من التهاب االذن, ان ينطق عددا 
مح���دودا من االصوات الس���اكنة 

مثل ب, م, ... الخ.
 اال يس���تطيع ربط افكاره وافعاله 
معا في اثناء اللعب, اال يس���تطيع 
تقليد او محاكاة الكلمات, »غالبا 

ما يس���تخدم االسماء, مثل اسماء 
االش���خاص واالماكن واالش���ياء 
بينما يستخدم القليل من االفعال 
الت���ي تدل على احلرك���ة«, يواجه 
صعوب���ة باللعب م���ع اقرانه, اي 
املهارات االجتماعية,  صعوبة في 
ان يكون لدي���ه تاريخ عائلي في 
تأخر التواصل مع االخرين او ان 
يكون لدى افراد عائلته صعوبات 
ف���ي التعلم, ان يك���ون فهمه او 
اس���تيعابه قليا بالنسبة لعمره, ان 
يستخدم امياءات قليلة للتواصل(.
هن���اك امراض تصي���ب االم اثناء 
احلمل او الطفل الرضيع قد تؤدي 
الى الصم ثم تأخر النطق والكام 
منها ارتفاع الضغط والس���كر عند 
املبكرة واصفرار  احلامل والوالدة 
الطف���ل عن���د الوالدة والتس���مم 
والتهابات  واجلف���اف  اجلرثوم���ي 
االذن املتك���ررة كله���ا عام���ات 
للطبي���ب واالم لفح���ص س���مع 
الرضيع والتأكد من سامة سمعه 
لذل���ك يج���ب مراجع���ة الطبيب 
مبكرا لك���ون التش���خيص املبكر 
يعط���ي نتائج جي���دة والتأخر بعد 
االربع الى خمس سنوات يجعل 
من الصعوبة عودة السمع والنطق 

الى الطفل بصورة طبيعية,

اما التش���خيص فيتم دراسة احلالة 
وفحص الطفل ثم اجراء التخطيط 
والدم���اغ  واالعص���اب  للس���مع 
وجميعه���ا متوف���رة ف���ي الوقت 
احلاض���ر وميكن اجراء قس���م من 
الفحوصات حتى منذ الس���اعات 
االولى للوالدة للتأكد من سامة 
الس���مع في حالة الشك كما في 

احلاالت التي بينت اعاه.
العاج:�

ق���د ال يحتاج الطف���ل الى ادوية 
او عملي���ات, فقط بتدرب الطفل 
وااله���ل على النطق ف���ي مراكز 
متخصص���ة او ق���د يحت���اج الى 
معينات سمعية بسيطة )سماعات( 
وفي اسوأ االحوال عملية زراعة 
قوقع���ة لاذن ث���م التدريب على 
النط���ق وكلم���ا كان���ت املراجعة 
مبكرة كلما كانت النتائج افضل, 
وف���ي النهاية ان يتح���ول الطفل 
االص���م االبكم م���ن طفل معاق 
عال���ة على االه���ل واجملتمع الى 
ش���خص طبيع���ي يعي���ل االه���ل 
ونفسه ويكون فعاال باجملتمع, هي 
بالتشخيص والعاج املبكر لذا ال 
يوج���د طفل اص���م ابكم اهل او 
طبيب مهملن او االثنن معا.     

41



* كانت القلوب طيبة جدًا جدًا.. حتى أصبح اجلار يكتب يوميًا 
تقريرًا رسيًا عن جارِه املتدين!!

* وكان اخلري يعم اجلميع... حتى أن أربعة أو مخسة أشخاص 
يشركون برغيف خبز واحد!!

* التجارة كانت رائجة... حيث دفعت آباءنا لبيع أثاث البيت 
من أجل رشاء الطعام لنا!!

* رواج الصناعة املحلية.. فالبطانية أصبحت )قمصلة(!!
* األمن واألمان منترش ف كل مكان.. والدليل أن الرفيق الفالن 
كان يميش ف أي ساعة متأخرة دون أن يتحرش به أحد!!.. أما 

أبناء الشعب فهم حتت وطأة األرض ف املقابر اجلامعية!!!
* انتشار ثقافة احلرية الديمقراطية.. ففي االنتخابات كنا نخرّي 

بني صدام وأب عدي!!
* ماكو طائفية.. كل شخص يقرأ هنج البالغة ومن ثم أما يدفنه 
ف حديقة البيت.. أو يعدم إذا ما شّم الكلب الرفيق خربًا بذلك!!

دمعت عني النبي )صل الل عليه وآله( ملا سمَع قول ربنا )عّز 
َعَلٰ  بَِك  َوِجْئَنا  بَِشِهيٍد  ٍة  ُأمَّ ُكليِّ  ِمن  ِجْئَنا  إَِذا  )َفَكْيَف  وجل(: 
يصنع  فامذا  عيناه،  تفيض  الشاهد  كان  فإذا  َشِهيًدا(..  ُؤاَلِء  َهٰ

املشهود عليه؟
اللهم صليِّ عل حممد وآِل حممد

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

التفاتة

الديُن القّيم

هل تعلم

الدين هو االبتعاد عن احلرام.. وليس احلياة
العون هلم... وليس  يد  الدين.. مساعدة اآلخرين ومد 

الضحك عليهم
الدين.. نعمة وليس نقمة فتدينوا

اآلخرين..  نحو  الدينية  املؤسسة  من  ينطلق  الدين.. 
املجتمع.. العال

الدين.. كلمة احلق بوجه سلطان جائر... دون أن نخشى 
أو نخاف

بر  التعاون..  احل��ب..  الطيبة..  الكلمة  هو  ال��دي��ن.. 
الوالدين.. السالم

. هياجر حوال )100000( مائة ألف من أرباب املهن وعل رأسهم ، العلامء واملهندسون واألطباء واخلرباء كل عام من ثامنية 
أقطار عربية هي لبنان ، سوريا، العراق ، األردن ، مرص، تونس املغرب، اجلزائر . كام أن)70%( من العلامء الذين يسافرون إل 
( سبعامئة  أكثر من )750,000  اآلن هاجر  وإل  العام) 1977(  منذ   .2 . بلداهنم  إل  يعودون  للتخّصص ال  الرأساملية  الدول 
ومخسني ألف عال عرب إل الواليات املتحدة األمريكية . 3. إن) 50%( من األطباء ، و) 23%( من املهندسني ، و) 15%( من 
العلامء من جمموع الكفاءات العربية هياجرون إل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا . 4. يسهم الوطن العرب ف ثلث 
هجرة الكفاءات من البلدان النامية خ�صوصًا أن ) 54%( من الطالب العرب الذين يدرسون ف اخلارج ال يعودون إل بلداهنم 
.5. يشكل األطباء العرب العاملون ف بريطانيا نحو) 34%( من جمموع األطباء العاملني فيها . 6. جتتذب ثالث دول غربية غنية 

هي : الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا نحو) 75% (من العقول العربية املهاجرة.
                                                                                                                                                                     املصدر/ مؤسسة الفكر العرب

كي ال ننسى

42



شارع العباس )عليه السالم(... كربالء 1961

صورة وتعليق

املطر نعمُة الرب علينا.. فلامذا ال نستقبلها أفضل استقبال.. ملاذا كل 
واحد منا أصبح لديه خوف من املطر... وكأن ما يسقط علينا حجارة 
من سجيل وليَس ماًء يروي حقولنا وقلوبنا أيضًا.. املطر وبسبب إمهال 
وتفيض  األرض  تغرق  السامء  تطر  أن  فام  مشكلة  أصبح  املسؤولنَي 
ويصبح الوضع ال يطاق.. حتى أن مناطق متعددة حيتاج فيها املواطن 
لقارب كي يصل إل دوامه الرسمي أو عمله!!.. فلامذا يا مسؤولني.. 

ومتى تعملون بجد من أجل استقبال زائرنا اجلميل.

الراصد

يتبادر ال اذهان عوام الناس ان مقولة االمام احلسني )عليه السالم( يوم كربالء: )هيهات منا الذلة( هلا بعد واحد وهو هيهات من 
اخلضوع واخلنوع للظلم وحلاكم فاسق كيزيد وهذا البعد صحيح، ولكن هناك بعد اخر ملعنى الذلة وهو اعمق كام نجده ف احلديث 
املروي عن النبي حممد)صل الل عليه وآله(: ))من أراد عزًا بال عشرية وغنًى بال مال وهيبة بال سلطان فليخرج من ذل معصية الل إل 
عز طاعته((. فالنبي يصف معصية الل تعال هي الذلة احلقيقية، واذا اردنا معرفة منبع املعايص واخلطايا سنجده حب الدنيا والتشبث 
هبا مع اهنا فانية قال رسول الل: )حب الدنيا رأس كل خطيئة( ، ويتحقق معنى العزة بطاعة الل تبارك وتعال وترك الدنيا ملن خدع هبا، 
اذن عندما تعرض لنا معصية علينا أن نستذكر هذا املعنى الرفيع ف قول االمام احلسني: )هيهات منا الذلة( اذا كنا من يرفض الذل  
واخلضوع لرغباته الدنية ونفسه االمارة بالسوء ونرفض الظلم والتسلط  بغري حق، وال يدي نفعا االقتصار برديد هذا القول بالسنتنا.

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

التفاتة

كاظم الطائيالذلة الحقيقية

مطر.. مطر.. مطر!

هل تعلم

43




