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قال اإلمام المهدي:
إن ُاسَترشدت ُأرِشدَت، وإن َطلبت وجدت

a

) 79 ( نعوذ باهلل بأن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده، ويف القمي قال 
إال م��ن وجدنا متاعنا عنده ومل يقل إال من رسق متاعنا قال فاجتمعوا 
إىل يوسف )عليه الس��الم( وكانوا جيادلونه يف حبسه و يقولون له خذ 

أحدنا مكانه إنا نراك من املحسنني فأطلق عن هذا .
 ) 80 ( فلام يئسوا من يوسف وإجابته إياهم انفردوا واعتزلوا متناجني 
ق��ال كبريه��م  أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليك��م موثقا من اهلل عهدا 
وثيقا  ومن قبل هذا ما فرطتم يف يوس��ف قرصتم يف ش��أنه فلن أفارق 
أرض م��رص حتى يأذن يل أبى يف الرجوع إليه أو يقيض اهلل يل باخلروج 
وه��و خري احلاكمني ألنه ال حيك��م إال باحلق فرجعوا إىل أبيهم وختلف 

كبريهم  فدخل عىل يوسف يكلمه يف أخيه فلم جيد نفعا
) 81 ( ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك رسق عىل ما ش��اهدنا 
م��ن ظاهر االمر وما ش��هدنا عليه إال ب��ام علمنا بأن رأين��ا أن الصواع 
استخرج من وعائه وما كنا للغيب لباطن احلال حافظني فال ندري أنه 

رسق أو دس الصاع يف رحله .

ُوَن  َظاملمِ آ إمًِذا لَّ نَدُه إمِنَّ ْأُخ��ذَ إمِالَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا عمِ مِ َأن نَّ َقاَل َمَعاَذ اهللهّ
ا َقاَل َكبمِرُيُهْم َأمَلْ  يًّ ْنُه َخَلُصوْا َنجمِ }يوس��ف/79{ َفَلامَّ اْسَتْيَأُسوْا ممِ
طُتْم  مِ َوممِن َقْبُل َما َفرَّ َن اهللهّ ْوثمًِقا مِّ َتْعَلُموْا َأنَّ َأَباُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم مَّ
ُ يلمِ َوُهَو  ُكَم اهللهّ َى َيْأَذَن يلمِ َأبمِ َأْو حَيْ يفمِ ُيوُسَف َفَلْن َأْبَرَح اأَلْرَض َحتَّ
ُعوْا إمِىَل َأبمِيُك��مْ َفُقوُلوْا َيا َأَباَنا  نَي }يوس��ف/80{ اْرجمِ ممِ اكمِ َخرْيُ احْلَ
نَي  ا لمِْلَغْيبمِ َحافمِظمِ ْدَنا إمِالَّ بمِاَم َعلمِْمَن��ا َوَما ُكنَّ َق َوَما َش��همِ إمِنَّ اْبَنَك رَسَ
تمِي َأْقَبْلَنا فمِيَها  رْيَ الَّ ا فمِيَها َواْلعمِ تمِي ُكنَّ }يوسف/81{ َواْسَألمِ اْلَقْرَيَة الَّ
َلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمًرا  ُقوَن }يوسف/82{ َقاَل َبْل َسوَّ َوإمِنَّا َلَصادمِ
يُم  كمِ ُه ُهَو اْلَعلمِيُم احْلَ مِ��مْ َجمِيًعا إمِنَّ ُ َأن َيْأتمَِينمِي بمِ َفَصرْبٌ َجمِيٌل َعَس��ى اهللهّ
ْت  }يوسف/83{ َوَتَوىلَّ َعْنُهْم َوَقاَل َيا َأَسَفى َعىَل ُيوُسَف َواْبَيضَّ
يٌم }يوس��ف/84{ َقاُل��وْا َتاهلل َتْفَتُأ َتْذُكُر  ْزنمِ َفُهَو َكظمِ َن احْلُ َعْيَناُه ممِ
نَي }يوسف/85{  َن اهْلَالمِكمِ ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ممِ
مِ َما اَل َتْعَلُموَن  ��نَ اهللهّ مِ َوَأْعَلُم ممِ و َبثِّ��ي َوُحْزينمِ إمِىَل اهللهّ اَم َأْش��كُ َقاَل إمِنَّ

}يوسف/86{ 

�سورة يو�سف 

التف�سري

نجيا: النجي هم القوم يتناجون أي يتسارون
موثقا: العهد املؤكد 

فلن ابرح: فلن اترك - سولت: زينت وحسنت 
وت��وىل عنهم: اع��رض عنهم  - كظي��م: ممتلئ من 

احلزن وال يبديه - تفتؤا : التزال
حرضا: املرض املرشف عىل املوت

اعمْل بالممكن

التفت

اي��اَك وان مته��د الطري��ق لليأس ب��ان يدب يف 
نفس��ك وان��ت ترى م��ا يتوف��ر لدي��ك الداء 
عمل��ك بان��ه ال يتناس��ب واملأم��ول فالعم��ل 
باملمك��ن افض��ل من الع��دم وم��ن املمكن ان 
جتتاز الصع��اب وتبلغ اهلدف أم��ا الركون اىل 
التبجح بان مس��تلزمات النج��اح غري متوفرة 
فه��ذا صحي��ح يف نقط��ة واحدة وه��ي ان من 
اهم مستلزمات النجاح عدم اليأس وهذا غري 

متوفر فيك 
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ال��كل يعل��م باالزمات التي مت��ر با البلد ك��ام ونعلم ان 
املس��ؤولني يتقاذف��ون االهتام��ات في��ام بينه��م بم��ن هو 
الس��بب، وهنالك القلة من اخلريين ممن حيس��ون  بش��دة 
االزم��ة املالية الت��ي بدأت بوادرها تل��وح يف االفق، وال 
احد ينك��ر نصائ��ح املرجعية بخصوص وض��ع احللول 

الناجحة لتجاوز هذه االزمة .
ونص��ُف احل��ل يكم��ن يف الضم��ري احل��ي ال��ذي حيمله 
العراق��ي كل حس��ب موقعه وتزداد املس��ؤولية حس��ب 

املنصب ،  الذي يتقلده املسؤول فاذا تضافرت اجلهود واحتدت الضامئر احلية وبنية صادقة فان 
احللول ستكون حارضة بل وحتى سهلة االنجاز ، اما البقاء عىل هكذا وضع مع االمهال فانه 

ينذر باخلطر .

قال االمام علي
يحّث على التآلف
a

ُلوَن،  ُهوَن، َواَل َعنمِ اهللمِ َيْعقمِ ينمِ َيَتَفقَّ : اَل يف الدِّ ةمِ لمِيَّ اهمِ رُيُكْم بمَِكبمِريمُِكْم، َوْلرَيَأْف َكبمِرُيُكْم بمَِصغريمُِكْم، َواَل َتُكوُن��وا َكُجَفاةمِ اجْلَ )1( َصغمِ لمَِيَت��َأسَّ
ًا. ا َشهّ َضاُنَ ُج حمِ رمِ ْزرًا، َوُيْ َها ومِ )2( َبْيض يف َأَداح)3( َيُكوُن َكْسُ َكَقْيضمِ

َة، َكاَم  ْجَمُعُهْم لمِرَشِّ َيْوم لمَِبنمِي ُأَميَّ ٌذ بمُِغْصن َأْيَنام َماَل َماَل َمَعُه، َعىَل َأنَّ اهلَل َتَعاىَل َس��يَ ْنُهْم آخمِ ْم، َفممِ ُتوا َعْن َأْصلمِهمِ ْم، َوَتَش��تَّ ُقوا َبْعَد ُأْلَفتمِهمِ اْفرَتَ
 ، َتنْيمِ نَّ ْم َكَسْيلمِ اجْلَ همِ َثارمِ ْن ُمْس��تَ ��يُلوَن ممِ ْم َأْبَوابًا، َيسمِ ، ُثمَّ َيْفَتُح هَلُ ابمِ ��حَ َعُلُهْم ُرَكامًا َكُرَكاممِ السَّ يفمِ ُيَؤلُِّف اهلُل َبْيَنُهْم، ُثمَّ جَيْ رمِ ُع َقَزُع اخْلَ َتممِ جَتْ
، ُثمَّ َيْسُلُكُهْم  َيتمِهمِ ُعُهُم اهلُل يفمِ ُبُطونمِ َأْودمِ َداُب َأْرض، ُيذْعذمِ َحْيُث مَلْ َتْسَلْم َعَلْيهمِ َقاَرٌة ، َومَلْ َتْثُبْت َعَلْيهمِ َأَكَمٌة، َومَلْ َيُردَّ َسَنَنُه َرصُّ َطْود، َواَل حمِ
، َكاَم  نيمِ �ْمكمِ هيْم َبْعَد اْلُعُلوِّ َوالتَّ َيارمِ َقْوم. َواْيُم اهللمِ، َلَيُذوَبنَّ َما يفمِ َأْيدمِ ُن لمَِقْوم يفمِ دمِ ْن َقْوم ُحُقوَق َقْوم، َوُيَمكِّ مِْم ممِ ، َيَأُخُذ بمِ ْرضمِ َيَنابمِيَع يفمِ ااْلَ

. ارمِ ْلَيُة َعىَل النَّ َتُذوُب ااْلَ
. : لمَِيْقَتدمِ . لمَِيَتأسهّ

2. الَقْيض: القرشة العليا اليابسة عىل البيضة.
يهّ � وهو مبيض النعام يف الرمل تدحوه برجلها لتبيض فيه. ي: جع ُأْدحي � كُلجهّ 3. االداحمِ

الضمير نصف الحل
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التربية تعلن نيتها تطبيق نظام جديد لمعدل التخرج

كشفت وزارة اهلجرة واملهجرين 
من  عائلة   )97500( عودة  عن 
سكناهم  مناطقهم  اىل  النزوح 
احصائيات  بحسب  االصلية 

الدين  صالح  )دي��اىل،  حمافظات 
واالنبار(.

واوضح مدير قسم شؤون العودة 
ان  ال��وزارة مح��ودي حمجوب  يف 

متثلت  العائدة  العوائل  »اع��داد 
و  دي��اىل  يف  عائلة   )13500( ب� 
االنبار  يف  عائدة  عائلة   )4000(
يف  ع��ائ��دة  عائلة   )64000( و 
وق��رى  ن��واح��ي  وبقية  تكريت 
عن  فضاًل  الدين  صالح  حمافظة 
)16000( عائلة عائدة اىل قضاء 

سامراء«.
»ال�����وزارة  ان  حم��ج��وب  وب���ني 
وض��واب��ط  تعليامت  اص����درت 
العائدين  تسجيل  بخصوص 
م��ن ال��ن��زوح ال��ط��ارئ يف ع��ام 

يف  ال��وزارة  فروع  جلميع   2014
البيانات  قاعدة  مع  املحافظات 
ان  مضيفًا   ، بالتسجيل  اخلاصة 
العام  هلذا  ال��وزارة  »اسرتاتيجية 
االرس  ع���ودة  ع��ىل  العمل  ه��ي 
يف  االصلية  اماكنهم  اىل  النازحة 
االوض��اع  استقرار  بعد  املناطق 

فيها«.
العوائل  دعت  »الوزارة  ان  واكد 
مناطقهم  اىل  بالعودة  الراغبة 
الوزارة  فروع  مراجعة  االصلية 

يف حمافظاهتم لتوثيق عودهتم«.

 / فرباير   1 االثنني  يوم  بلجيكا  من  عراقي  الجئ  مائة  من  اكثر  عاد 
وكاالت  تناقلته  حسبام  بغداد  العاصمة  إىل  إرادهتم  بمحض  شباط 
البلجيكية رحالت  بعد أن خصصت هلم احلكومة  الدولية،  االعالم 

خاصة إلعادهتم إىل موطنهم.
وأكد مكتب وزير اهلجرة البلجيكي، أن »من ضمن العائدين، عائالت 
ونساء وأطفاال قرروا العودة إىل وطنهم، بعد حماولتهم احلصول عىل 

اللجوء يف بلجيكا«.
إىل  للعراق  بالعودة  اللجوء  طالبي  قرار  أسباب  اهلجرة  مكتب  وعزا 
»شعور البعض منهم بخيبة أمل؛ بسبب بطء إجراءات احلصول عىل 

اللجوء، والشعور باإلحباط من طريقة استقباهلم«.

أمرهتم  أو  الرحيل  عىل  أجربهتم  قد  بلجيكا  تكون  أن  املكتب  ونفى 
بمغادرة أراضيها موضحا أن »رحيلهم جاء بناء عىل طلبهم ورغبتهم، 
طائرات  هلم  واستأجرت  رغبتهم،  احرتمت  البلجيكية  والسلطات 
خاصة تعرف ب�«تشارتر« أقلعت من مطار »زافنتام«، وفق ترصحيات 

من أجل نقلهم إىل موطنهم العراق«.

عمال مجزرة كربالء يضربون عن العمل ونفايات الجزر تهدد صحة الكربالئيين
ارضب عامل جمزرة اللحوم احلمراء يف كربالء عن العمل بسبب عدم رصف رواتبهم والبالغة )390000 الف دينار( للعامل الواحد 

بصفة اجري يومي.
النفايات بسبب ارضاب قام به 20 اجريا يوميا  ونقل مراسل وكالة نون اخلربية ان »املجزرة تشهد حالة من الفوىض بالعمل وتراكم 

يعملون باملجزرة« موضحا ان »هذا االمر ينذر بكارثة بيئية وحالة من التلوث نتيجة تراكم النفايات داخل املجزرة«.
ونرشت وكالة نون اخلربية صورًا حرصية من داخل املجزرة تبني مدى حالة الفوىض التي تصاحب عملية االرضاب الذي قام به عامل 

املجزرة.
املجازر  البلديات بمبلغ) 12 مليون دوالر( وتعترب من احدث  انجزهتا وزارة  فيها جمزرة حديثة  املقدسة  ويشار اىل ان حمافظة كربالء 

بالعراق وقد تم احالتها اىل االستثامر بشكل غري قانوين بعد ابقاء املجزرة ثالث سنوات دون االستفادة منها؟
يذكر ان حمكة النزاهة من املفرتض انا جتري حتقيقا بخصوص جمزرة كربالء احلديثة واملنجزة منذ اكثر من ثالثة اعوام دون استخدامها 

حيث ان كلفه تشييدها بلغت) 12 مليون دوالر(.

عودة 97500 عائلة نازحة الى مناطق سكناها

بلجيكا تعيد الالجئين العراقيين 
إلى بالدهم طوعا
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احلايل،  للعام  نفقاهتا  جتاوز  عىل  قادرة  »احلكومة  ان  العراقي،  املركزي  البنك  اعلن 
مؤكدا ان جزءا من تغطية هذه النفقات سيكون عن طريق اصدار سندات وطنية«.

املسؤولني  من  عدد  مع  عقده  صحايف  مؤمتر  يف  العالق«  »عيل  البنك  حمافظ  وقال 
واملختصني بالشؤون املالية يف االمانة العامة ملجلس الوزراء، ان »املؤشات املتوفرة 
يف الوقت احلارض بالتحليالت املتعلقة بكافة جوانب السيولة، بان احلكومة ستتمكن 

من جتاوز هذه السنة ضمن التغطيات التي تم االتفاق عليها«.
وأضاف العالق ان »ضمن هذه التغطيات للموازنة ستكون طرح سندات وطنية يف 
الداخل لرشائها من قبل املواطنني وبفائدة مشابة للفائدة التي يتم طرحها للسندات 

اخلارجية«، مشريا اىل ان »هذه السندات ستحقق عائدا جيدا  للمواطن«.
اعلنوا عن عدم قدرة احلكومة  املالية  بالشؤون  املختصني  املسؤولني  ان بعض  يذكر 
العراقية لرصف رواتب املوظفني ألكثر من ثالثة اشهر مقبلة بسبب انخفاض اسعار 
النفط الذي اثر بشكل سلبي عىل موازنة العراق العامة التي تعتمد بنسبة 95% عىل 

هذه الصادرات.

البنك المركزي: الحكومة قادرة على تجاوز نفقاتها 

التربية تعلن نيتها تطبيق نظام جديد لمعدل التخرج

الموجز

• فرق الصحة الرقابية تفرض انذارا  وغرامات على مصفى النجف االشرف بسبب مخالفته الضوابط والمحددات البيئية

• )1500 ( عامل بلدية لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين في كربالء والبلدية تحّمل المالية المسؤولية

• ميسانيون يستغربون قطع الكهرباء عن الدوائر الحكومية، ومجلس المحافظة يؤكد: الحل بنقل الصالحيات

• كربالء تعلن توقف مشاريعها الخدمية وتؤكد أن مستحقاتها تبلغ 100 مليار دينار

•تظاهرة في الناصرية للمطالبة بتوفير الخدمات ومعالجة انهيار الطاقة

• حكومة المثنى تقاضي شركة المبروك لـ«فشلها« بانجاز مشروع مجاري السماوة الكبير 

• الديوانية تمنع دخول الدواجن تحسبًا من انفلونزا الطيور بعد تسجيل إصابات بالمحافظة

• محللون سياسيون: التعرفة الجمركية طبقت بشكل مخالف لقانون الموازنة ولم تشمل كافة المنافذ

اعلنت وزارة الرتبية عن نيتها بتطبيق نظام جديد ملعدل التخرج، فيام اكدت انه سيتم تطبيقه يف العام املقبل.
وقالت املتحدثة الرسمي باسم الوزارة هديل العامري ان »الوزارة تقوم حاليا بدراسة نظام املعدل الرتاكمي من اجل اعتامده يف احتساب 

معدالت التخرج« . وأضافت العامري ان »املراحل املشمولة بذا النظام املزمع تطبيقه مل حتدد بعد«.
من جانبه اكد وزير الرتبية حممد اقبال يف تعليق له عىل صفحته بموقع التواصل االجتامعي الفيسبوك ان »الوزارة تقوم حاليا بدراسة لنظام 
املعدل الرتاكمي«، مشرية اىل انه »يف النية تطبيقه العام املقبل بعد استكامل الدراسة بجميع جوانبه«. يذكر ان بعض مدارس اقليم كردستان 
الصف  من  و%50  اعدادي  اخلامس  الصف  من  و%25  اعدادي  الرابع  الصف  من   %25 اخذ  يتم  حيث  ملدارسها  الرتاكمي  املعدل  تطبق 

السادس اعدادي.
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السيُد الصافي: كان دُأبنا في كل جمعة ان نقرأ في الخطبة الثانية 
نصًا مكتوبًا يمثل رؤى وانظار المرجعية الدينية العليا في الشأن 
العراقي، ولكن قد تقرر ان ال يكون ذلك اسبوعيًا في الوقت الحاضر 

بل حسبما يستجد من االمور  و تقتضيه المناسبات

اخويت اخوايت :
كان دأبنا يف كل جعة ان نقرأ يف 
اخلطبة الثانية نصًا مكتوبًا يمثل 
الدينية  املرجعية  وانظار  رؤى 
العليا يف الشأن العراقي، ولكن 
ذلك  ي��ك��ون  ال  ان  ت��ق��رر  ق��د 
احلارض..  الوقت  يف  اسبوعيًا 
االمور،  من  يستجد  بل حسبام 

و تقتضيه املناسبات..
اليوم  ه��ذا  نكتفي  هنا  وم��ن 
االمام  دعاء  من  مقاطع  بتالوة 
عيل بن احلسني )عليه السالم( 
وقتنا  يف  وهم  الثغور..  ألهل 
ه���ذا اخ��وان��ن��ا امل��ق��ات��ل��ون يف 
االرهابيني  مع  املنازلة  جبهات 

:
َوآلمِهمِ،  د  مَّ حُمَ َعىَل  َصلِّ  ُهمَّ  )َأللَّ
��نَي  ���ْن ُث��ُغ��وَر امْلُ��ْس��لمِ��ممِ َوَح���صِّ
تمَِك،  بمُِقوَّ ا  اهَتَ مُحَ ��دْ  َوَأيِّ تمَِك،  زَّ بمِعمِ
َدتمَِك.  جمِ ْن  ممِ َعَطاَياُهْم  َوَأْسبَغ 
 ، َوآلمِ��همِ د  مَّ حُمَ َع��ىلَ  َص��لِّ  ُهمَّ  أللَّ
���ْم، َواْش���َح���ْذ  هَتُ ���دَّ ���ْر عمِ َوَك���ثِّ
ْم،  َحْوَزهَتُ َواْحُرْس  َأْسلمَِحَتُهْم، 
َعُهْم،  َواْمَنْع َحْوَمَتُهْم، َوَألِّْف َجْ
����ْر َأْم���َرُه���ْم، َوَواتمِ����ْر َب��نْيَ  َوَدبِّ
مِْم،  َفاَيةمِ َمَؤنمِ ْد بمِكمِ ْم، َوَتَوحَّ رَيمِهمِ ممِ
َوَأْعنمُِهْم   ، بمِالنَّرْصمِ َواْعُضْدُهْم 
 . امْلَْكرمِ يفمِ  ْم  هَلُ َواْلُطْف  رْبمِ،  بمِالصَّ
 ، َوآلمِ��همِ د  مَّ حُمَ َع��ىلَ  َص��لِّ  ُهمَّ  َأللَّ
ْمُهْم  َوَعلِّ َهُلوَن،  جَيْ َما  ْفُهْم  َوَعرِّ

اَل  َما  ُهْم  ْ َوَبرصِّ َيْعَلُموَن،  اَل  َما 
وَن(. ُ ُيْبرصمِ

يف  جياهد  رج��ل  وأي��امهّ  )اللهم 

َوَهيِّْئ   ، اْلُيْسَ همِ  َفَلقِّ  ... سبيلك 
 ، ْجحمِ بمِالنُّ ��ُه  َوَت��َولَّ األْم���َر،  َل��ُه 
َواْسَتْقومِ  األْصَحاَب،  َلُه   ْ ريَّ َوخَتَ

في سابقة هي األولى من نوعها منذ التغيير عام 2003 تناول 
ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب 
الثانية من صالة الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني 
الشريف في  25/ ربيع اآلخر/ 1437ه� الموافق 2016/2/5م، تناول 
لإلمام  الثغور  أهل  دعاء  من  مقاطع  السياسية  ُخطبته  في 

علي بن الحسين )عليهما السالم(، مستهال حديثه بالقول:

العليا  الدينية  المرجعية  أفصحت  أْن  بعد 
في  الفاشلة  السياسات  من  استيائها  عن 
بأشكاله  الفساد  القضاء على  العراق وعدم 
تطالب  وهي  صوُتها  ُبحَّ  أن  وبعد  وصنوفه.. 
ما  آخ��ر  ه��و  فالصمُت  العراقييَن..  بحقوق 
عسى  ال��رش��ي��دة..  المرجعية  ب��ه  تكلمت 
لسان  وك��أّن  ذل���َك..  السياسيون  يفهم  أن 
الشعب  أبناء  بيد  التغيير  إّن  يقول:  حاِلها 
داعش  الشعب على  انتصر  الغيارى ومثلما 

فسينتصر على الفاسدين قريبًا!! 

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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يفمِ  َعَلْيهمِ  َوَأْس��بمِ��ْغ  ْهَر،  الظَّ َل��ُه 
َوَأْطفمِ   ، بمِالنََّشاطمِ ْعُه  َوَمتِّ َفَقةمِ  النَّ
��ْرُه  َوَأجمِ  ، ��ْوقمِ ال��شَّ َح���َراَرَة  َعْنُه 
ْكَر  ذمِ همِ  َوَأْنسمِ  ، اْلَوْحَشةمِ َغمِّ  ْن  ممِ
ُحْسَن  َلُه  َوَأُث��ْر  َواْلَوَلدمِ  االْهلمِ 
ْبُه  َوَأْصحمِ  ، بمِاْلَعافمَِيةمِ ه  َوَتَولَّ ةمِ  يَّ النِّ
 ، ْبنمِ اجْلُ َن  ممِ ��همِ  َوَأْع��فمِ اَلَمَة،  السَّ
َة  دَّ الشِّ َواْرُزْق��ُه  َأَة  ��رْ اجْلُ َوَأهْلمِْمُه 
رَيَ  السِّ ْمُه  َوَعلِّ ةمِ،  رْصَ بمِالنُّ ��ْدُه  َوَأيِّ
 ، ْكممِ احْلُ يفمِ  ْدُه  َوَس��دِّ َنَن،  َوالسُّ
َن  ْصُه ممِ ياَء، وَخلِّ ْل َعْنُه الرِّ َواْعزمِ

ْكَرُه  َوذمِ فمِْكَرُه  َواْجَعْل  ْمَعةمِ  السُّ
َوَظْعَنُه َوإَقاَمَتُه فمِْيَك َوَلَك(.

َخَلَف  ُمْسلمِم  ���اَم  َوَأيُّ ��ُه��مَّ  )أل��لَّ
َأْو  همِ  َدارمِ يفمِ  ُمَرابمِطًا  َأْو  يًا  َغازمِ
، َأْو َأَعاَنُه  ْ َغْيَبتمِهمِ ْيهمِ يفمِ َد َخالمِفمِ َتَعهَّ
َتاد،  ُه بمِعمِ ، َأْو َأَمدَّ ْن َمالمِهمِ بمَِطائمَِفة ممِ
َأْتَبَعُه  َأْو  َهاد،  جمِ َعىَل  َشَحَذُه  َأْو 
ْن  همِ َدْعَوًة، َأْو َرَعى َلُه ممِ يفمِ َوْجهمِ
همِ  ْثَل َأْجرمِ َوَرآئمِهمِ ُحْرَمًة. َفَأْجرمِ َلُه ممِ
ْضُه  ْثل َوَعوِّ ْثاًل بمِممِ َوْزنًا بمَِوْزن َوممِ

ُل  ًا َيَتَعجَّ َوضًا َحارضمِ ْن فمِْعلمِهمِ عمِ ممِ
َأَتى  َما  وَر  َورُسُ َم،  َقدَّ َما  َنْفَع  بمِهمِ 
إىَل  اْلَوْقُت  بمِهمِ  َي  َيْنَتهمِ َأْن  إىَل  به، 
َفْضلمَِك،  ��ْن  ممِ َل�ُه  َأْج��َرْي��َت  َما 
 . َكَراَمتمَِك.  ْن  ممِ َلُه  َوَأْع���َدْدَت 
َك  َعْبدمِ د  مَّ حُمَ َعىَل  َص�لِّ  ُهمَّ  أللَّ
َص��اَلًة  د  مَّ حُمَ َوآلمِ  َوَرُس��ولمِ��َك 
َفًة  ُمرْشمِ َلَواتمِ  الصَّ َعىَل  َعالمَِيًة 
ي  ، َصاَلًة اَل َيْنَتهمِ يَّاتمِ َفْوَق التَّحمِ
َكَأَتمِّ  َعَدُدَها  ُع  َيْنَقطمِ َوال  َأَمُدَها 
َعىَل  َص��َل��َواتمِ��َك  ��ْن  ممِ َم��َ�  َم�ا 

اُن  امْلَنَّ إنَّ�َك  َأْولمِي�ائمَِك،  ْن  ممِ َأَحد 
َا  ملمِ اُل  الَفعَّ يُد  امْلُعمِ ُئ  امْلُْبدمِ يُد  ممِ احْلَ

ْيُد(. ُترمِ
وت��ع��اىل  س��ب��ح��ان��ه  اهلل  ن��س��أل 
بالنرص  ل  يعجهّ وان  التوفيق 
جبهات  يف  إلخ��وان��ن��ا  امل���ؤزر 
اعدائهم  كيد  وي��رد  القتال.. 
 .. وآل��ه  بمحمد  نحورهم  يف 
النصري..  ونعم  املوىل  نعم  انه 
وآل��ه  ع��ىل حم��م��د  اهلل  وص���ىل 

الطيبني الطاهرين.

مئاٌت من الجمعات وظل صوت المرجعية الدينية العليا يطالب بحقوق أبناء الشعب الفقير.. لم 
تعلن يومًا أّنها تعبْت من الكالِم والجهر بالحق.. ولكْن ارتأت أن تكون خطبها بحسب ما يستجد 
الدنانير  لقعقة  وتطرب  والموعظة  الحكمة  سماَع  تجيد  ال  السياسيين  آذان  وألّن  األم��ور..  من 
فقط.. فقد حان الوقت الذي تعلن فيه المرجعية الرشيدة عن رفضها القاطع لما يحدث مكتفيًة 
بالدعاء ألهل هذا البلد وجنوده بالنصر المؤّزر.. فحينها.. ستقوم قيامة الفاسديَن وسيحاسب 
كل مجرم على ما اقترفه بحّق المواطنين األبرياء.. وال يعني قرارها األخير هو التخلي عن حقوق 
ومطالبته  ونهوضه  فكالمه  الشعب..  صوت  تسمع  أن  تريد  هي  العكس  على  بل  الشعب.. 

بحقوقه المشروعة هو الفصل..
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مسؤوليُة اآلباء اتجاه أبنائهم

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة السيد 
امحد الصايف يف 25/ربيع 
اآلخر/1437هـ املوافق 

2016/2/5م

لعل من المسائل المهمة التي اوالها الشارع المقدس اهمية كبيرة هو موضوع االسرة.. وتعلمون ان اهلل تبارك وتعالى 
اوجدنا الى هذه الدنيا وكلفنا وبين ذلك بشكل جلي وواضح من خالل الرساالت السماوية التي بعثها وقام االنبياء عليهم 
السالم بوظيفتهم بشكل كامل وبينوا ذلك الى ان وصلت النوبة الى خاتمهم سيد الخلق النبي المصطفى )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( وبسّنته المطهرة .. واالئمة عليهم السالم اكملوا المشوار من بعده حيث تم التأكيد على اهمية االسرة اجتماعيًا .

بدءًا من تكوين االرسة الشارع 
الرجل  صفات  حيدد  املقدس 
امل���رأة ألن م��رشوع  وص��ف��ات 
مرشوعًا  ليس  حقيقة  االرسة 
وانام  مؤقتًا  مرشوعًا  او  جزئيًا 
هو مرشوع بناء ولذلك الرتكيز 
يف جانب الرجل انه عنده ُخلق 
محاية  ذلك سيعطي  ألن  ودين 
او  عليها  يتجاوز  ال  ان  للمرأة 
ألن  كزوجة  ها  حقهّ يغبطها  ال 
دينه سيكون مانعًا من الظلم..

هلا  تكون  ان  امل���رأة  وك��ذل��ك 
اذا  واالنسان  التدين  من  حالة 
اجلامل  عىل  الدين  يقدم  اق��دم 

رمحًا  ستكون  امل��رأة  ه��ذه  ألن 
نطفة  تزرع  رمحها  ويف  صاحلًا 
الصفات..  هذه  عىل  وحتافظ 
اىل ان يأيت هذا الولد او البنت 
شعية  آداب  ه��ن��اك  واي��ض��ًا 
املقدس  الشارع  فيها  يبتدئ 
 .. الطفل  هذا  والدة  حني  من 
ويقام  اليمنى  اذنه  يف  يؤذن  ان 
يف اليسى وامثال هذه االمور 
عن   ً فضال  اهل��دف  هو  ما   ..

اجلانب االستحباب ..؟
يدل عىل ان هناك امهية شعية 
من   .. االرسة  ت��ك��وي��ن  يف 

املسؤول عن ذلك ؟!

تتحدد  املسؤولية  ان  شك  ال 
الدرجة  يف  واالم  االب  عن 
حيسنوا  ان  وعليهم  االوىل 
االهتامم بذا الوليد اىل ان يكرب 
ايضًا يالحق  املقدس  والشارع 
عن  يتقاعسا  ال  ان  يف  االبوين 
الولد  ه��ذا  جت��اه  مسؤوليتهام 
وهيتمون  ويتابعونه  فيعلمونه 
به يف كفالته وصحته ورضاعته 

وهذه مسألة واضحة ..
البد  جدًا  مهم  دور  هناك  اذن 
..فاذا  واالم  االب  به  يقوم  ان 
مسؤوليته  ع��ن  االب  خت��ىل 
مسؤوليتها  عن  االم  وختلت 

هذا  م��ن  يتوقعان  ال  الش��ك 
الولد ان يكون وفق ما يريدان 
يقومان  ال  ألنام  بالعكس   ..
وانام  جيد  بشكل  املهمة  بذه 
اىل رمحة  ال��ول��د  ي��رتك��ون ه��ذا 

الظرف اخلارجي .. 
ما  بمقدار  يقرص  ال  ان  فالبد 
هذا  يف  الوالدة  وال  الوالد  ال 

اجلانب اىل ان يكرب وينضج..
كام ركز االسالم عىل موضوعة 
بشكل  االجتامعية  ال��ع��الق��ة 
هلا  اجل��ار  مع  العالقة  خ��اص 
العالقة   .. ج��دًا  كبرية  امهية 
ال��ع��الق��ة يف  م��ع االق��رب��اء .. 
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 .. ب��ه  يعمل  ال���ذي  امل��ح��ي��ط 
هو  االرسة  تنظيم  يبقى  لكن 
االساس جلميع هذه العالقات 
واالنسان يرتبى داخل االرسة 
تربية بحيث االرسة عندما تزج 
الشارع سيكون  اىل  الولد  بذا 
ب��آداب  وت��أدب  نافعًا  عنرصًا 
اداب  اىل  انتقل  ث��م  االرسة 
املدرسة؛  آداب  وه��ي  اخ��رى 
تواجهنا  م��ش��اك��ل  وه��ن��اك 
أال  جمتمعاتنا  ببناء  وتعصف 
من  االوالد  ت��رك  حالة  وه��ي 
قمِبل االبوين، فالوالد قد يكون 
منشغال ً واالم تكون منشغلة؛ 
ذلك  مع  يقتطعا  ان  البد  لكن 
جزءًا من وقتهام لرتبية األوالد، 
االن  منها  نعاين  التي  فاملشكلة 
هي حالة من التفكك االرسي 

من حيث ال نعلم. 
كيف يكون التفكك االرسي؟
التطور  ضمن  اآلن  الحظوا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال���سي���ع يف 
وقطعًا  الوسائل  من  جمموعة 

فيه  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  اجل��ان��ب 
نحسن  مل  واذا  جهة  من  فوائد 

االستعامل ستكون له مضار..
يلتقي  ال  ع���ادة  اأُلرس  اآلن 
هم  نعم   .. بعض  مع  بعضهام 
منشغل  الولد  لكن  البيت  يف 
ايضًا  واالب  االن��رتن��ت  يف 
وجتد  منشغلة  واالم  منشغل 
العالقات االرسية بدأت شيئًا 
ألب  ينتمي   .. تتفكك  فشيئًا 
نعم .. وينتمي ألم صحيح .. 
لكن هذا اجلانب جانب االبوة 
واالمومة وجانب وجود حالة 
وال��دفء  اخل��اص  احلنان  من 
هتيئه  ان  الب��د  ال��ذي  اخل��اص 

االرسة بدأ شيئًا فشيئًا يقل ..
طبعًا بعض املسائل عندما تبدأ 
فجأة  تدرجيي  بيشء  تبدأ  فإنا 
يفقد  بدأ  نفسه  االنسان  يرى 
بدأ  الولد  او  ولده  عىل  التأثري 
وحالة  الرأفة  حالة  ان  يشعر 
ال  تقل  بدأت  واحلنان  الرمحة 
وال  ول��ده  يرفض  االب  ألن 

هناك  لكن  كذلك  االم  ألن 
جمموعة من االهتاممات زادت 
وكثرت اثرت عىل هذا اجلانب 
االجتامعي الذي يعاين منه االن 

بعض االبناء وكذلك االباء..
اىل  االوق���ات  قسم  تعاىل  اهلل 
والنهار  وال��ن��وم  للراحة  ليل 
للعمل والكسب.. بعض هذه 
البعض  حياة  قلبت  الوسائل 
للعمل  ال��ل��ي��ل  يتخذ  ج��ع��ل 
النهار  ويف  م��ربر  بال  والسهر 
يقوى  ال  متشائاًم   ً عاطال  جتده 
االثار  هذه  بسبب  العمل  عىل 
ترضب  ب��دأت  التي  النفسية 

شبابنا وبناتنا ..
يف  عظمى  مسؤولية  له  االب 
يمكن  ال  االوالد  ي��وج��ه  ان 
بعض  اس��ت��خ��دام  ن���يء  ان 
تتفكك  ان  مقابل  يف  الوسائل 
ن��واة  االرسة  االرس..  ع��رى 
بعض  نرى  عندما  املجتمع.. 
الترصفات عند بعض االوالد 
 .. االبوين  عىل  نعتب  واقعًا 

االب��وان  ي��امرس  مل  مل��اذا  نقول 
الولد  ه��ذا  جت��اه  مسؤوليتهام 
جتد  االب  اىل  تأيت  وعندما   ..
عن  منرصف  هو  وقته  جلهّ  ان 
يتمرد  الولد  ولده، وقد أصبح 
واالب غري مكرتث وكل منهام 
ويكون  اخلاصة  حياته  يعيش 
بال  لالكل  مكانا  فقط  البيت 
او  للتوجيه  مكانا  يكون  ان 
ويتحدث  جتتمع  االرسة  ان 
او حل  بتوجيه  احدهم لآلخر 

او تربية.
ه���ن���اك م��ش��اك��ل ك���ب���رية يف 
امل��دارس  يف  وحتى  امل���دارس 
االب��ت��دائ��ي��ة ه��ن��اك م��ع��ان��اة يف 
يف  اطفاال  ان  حيث  امل��دارس 
اعامال  يعملون  صغرية  اع��امر 
املدرسة  منه  وتعاين  حياء،  بال 
من  ج��زء  واملعلمة؛  واملعلم 
االرسية  املسؤولية  غيبة  ذلك 
من  فالبد  ول��ذا  ذل��ك!!،  عن 
النواة  ب��ذه  اخ��واين  االه��ت��امم 
االب   .. واالرس  االوالد  نواة 
اىل  استطاع  ما  ر  يوفهّ ان  عليه 
حصانة  فيها  حياة  سبيال  ذلك 
مواطن  يف  ب��ه  ي��أيت  ان  للولد 
اليها  ندب  التي  االجتامعات 
الشارع املقدس .. وان يشارك 
 .. وافراحهم  احزانم  الناس 
هذه اخللطة االجتامعية مطلوبة 
.. ان االنسان يعيش حالة من 
االختالط مع االخرين اجلانب 
مالحظة  مع  مهم  االجتامعي 

حالة التوجيه واالرشاد.. 

11



12

السؤال : هل من املمكن ارتداء 
خاتم يص الرزق ام ال ؟

اجلواب: جيوز .

السؤال : هل صحيح بأنه يكره 
التختم يف اليسار ؟

املؤمن  عالمات  من   : اجل��واب 
التختم باليمني .

التي  األحجار  ما هي   : السؤال 
يستحب التختم با ؟

والفريوزج  العقيق   : اجل��واب 
واحلديد الصيني.

يكره  أنه  صحيح  هل   : السؤال 
لبس احلديد الصيني ؟

اجلواب : اليكره .

السؤال : هل جيوز السجود عىل 
العقيق  مثل  الكريمة  األحجار 
والياقوت والفريوز ودر النجف 
وامثاهلا اذا كانت مساحتها تفي 

بمقدار السجود ؟
اجلواب : جيوز عىل االظهر .

للمسلم  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
التختم بخاتم مصنوع من خليط 

الذهب والنحاس ؟

م��ع صدق  : ال جي��وز  اجل���واب 
الذهب عليه .

السؤال : هل جيوز للمرأة لبس 
اخلواتم ؟

اجلواب : ال مانع منه .

السؤال : ما حكم لبس اخلواتم 
غري خواتم الزواج ؟

اجلواب : جيوز .

ما حكم دخول دورة   : السؤال 
او  العقيق  من  فصه  بخاتم  املياه 

احد االحجار الكريمة ؟
اجلواب : جيوز .

بالعقيق  التختم  هل   : السؤال 
ُسنة ؟

يف  ب��ه  التختم  ورد   : اجل���واب 
الروايات .

للرجل  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
أدوات  داخلها  يف  ساعة  لبس 
من  أويكون سريها   ، ذهب  من 

ذهب ، وهل جتوز الصالة با ؟
االوىل  لبس  جي��وز   : اجل���واب 

والصالة معها ، دون الثانية .

لبس  حكم  م��ا   : ال��س��ؤال 
الذهب  بامء  املطلية  الساعة 

للرجال ؟
عدهّ  ان  مانع  ال   : اجل��واب 

الذهب فيه لونًا حمضًا .

السؤال : هل جيوز للرجل 
لبس حلقة زواج من معدن 
ال��ذه��ب االب��ي��ض وذل��ك 

لعدم توفر البالتني يف العراق ؟
اجلواب : ال جيوز .

ارت��داء  حكم  هو  ما   : السؤال 
الرجال لساعات مطلية بالذهب 

يف حال الصالة وغريها ؟
قرشة  عليها  كان  اذا   : اجل��واب 
هلم  جيز  مل  الذهب  من  خفيفة 

لبسها مطلقًا .

استعامل  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
الذهب  م��ن  اليدوية  املسبحة 
التلهي  او  للتسبيح  الفضة  او 

اليدوي كام يفعل به ؟
اجلواب : جيوز يف حد ذاته نعم 
التزين به حرام للرجال اذا كان 

من الذهب .

حلقة  لبس  جيوز  هل   : السؤال 

الذهب للرجل أثناء الصالة ؟
ال  لبسه  له  جي��وز  ال   : اجل��واب 
وتبطل  مطلقًا  وال  الصالة  يف 

الصالة با مع التعمدية .

مدالية  صديق  اهداين   : السؤال 
مفاتيح ذهب هل جيوز ان امحلها 

معي واضع مفاتيحي فيها ؟
اجلواب : ال مانع منه .

السؤال : هل جيوز لبس الذهب 
لبس  أو  به  كالتختم  األبيض 
هذا  م��ن  مصنوعة  ي��د  س��اع��ة 

املعدن بالنسبة للرجال ؟
إذا كانت من الذهب   : اجلواب 

فال جيوز .

سؤال للقراء
السؤال : اذا كان الخاتم فضة ويكتب عليه االسم البارز بالذهب هل يجوز لبسه للرجل ؟

سؤال وجواب العدد السابق )527(

السؤال دية القتل او الدهس اذا قسمت على الورثة فهل يجب فيها الخمس في 
راس السنة الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟

الجواب : ال يجب فيها الخمس . اعداد: محمد حمزة جبر
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الثغر
تايت بعدة معان ومنها مثال ثغر اجلدار ، ونحوه - ثغرا : أحدث فيه ثلمة .

وأثغر الغالم : نبتت أسنانه، والثغر : الفم . ) جع ( ثغور، وكذلك تايت بمعنى الفرجة يف اجلبل ، ونحوه.
وما قصد يف دعاء اهل الثغور هو املواضع التي تكون  حدا بني بالد املسلمني

والكفار، وهو موضع املخافة من أطراف البالد .
الجائز 

 املباح ، املسموح به ،  املمكن ، املحتمل،  ما ال يمتنع شعا ، ويشمل
الواجب ، واملندوب ، واملباح ، واملكروه .

توضيح مسالة
اذا تيقن احلدث والطهارة وشك يف املتقدم واملتأخر تطهر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ احلدث ، أو جهل 

تاريهام جيعا .
املعنى اذا جهل هل الطهارة قبل احلدث ام بعد احلدث؟ وحتى اذا علم بتاريهام أي اهيام االسبق فعليه ان يتطهر 

التعرب بعد الهجرة من الكبائر
 كان لإلسالم موقف من التعرب بعد اهلجرة جسدته روايات عدة ، فعدته من الكبائر ، وعدته بعضها من الثامن التي هي 

أكرب الكبائر .
يقول أبو بصري : سمعت أبا عبد اهلل ) عليه السالم ( يقول : الكبائر سبع : منها قتل النفس متعمدا والرشك باهلل العظيم ، 
وقذف املحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد اهلجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم 

ظلام ، قال : والتعرب والرشك واحد
التقية عند البقية

قال تعاىل : ) ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهلل يف شئ إال أن تتقوا منهم 
تقاة وحيذركم اهلل نفسه وإىل اهلل املصري (

قد احتج اإلمام مالك بن أنس ) ت / 179 ه  ( بذه اآلية عىل أن طالق املكره تقية ال يقع ، وقد نسب القول بذا إىل ابن 
وهب ورجال من العلم - عىل حد تعبريه - ثم ذكر أسامء الصحابة الذين قالوا بذلك ، ونقل عن ابن مسعود قوله : ما من 

كالم كان يدرأ عني سوطني من سلطان إال كنت متكلام به ) 2 ( .
وقال الطربي ) ت / 310 ه  ( : ) إال أن تتقوا منهم تقاة ( : إال أن تكونوا يف

سلطانم فتخافوهم عىل أنفسكم ، فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم ، وتضمروا هلم العداوة .
كام واحتج الفقيه السخي احلنفي ) ت / 490 ه  ( بذه اآلية عىل جواز التقية ، ونقل قول احلسن البرصي ) ت / 110 
ه  ( : إن التقية جائزة إىل يوم القيامة ، وقال معقبا : وبه نأخذ ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بام يظهره وإن كان يضمر 

خالفه .

فقه وعقائد



الضوء  جملة »االحرار« سلطت 
النادرة  العملية  تلك  عىل  اكثر 
العمليات  صالة  اىل  وحرضت 
رشيد  رياض  الدكتور  والتقت 
بولية  طعمة اختصاص جراحة 
وتناسلية والذي اجرى العملية 
قائال:«  حت��دث  حيث  بنجاح 

للمواطن  العملية  اج��ري��ت 
يبلغ  والذي  الزم  جخري  ماجد 
من العمر )51 عاما( يعاين من 
اجلهة  يف  الكظرية  بالغدة  ورم 
اليمنى والذي يعترب من االورام 
ال��ن��ادرة وب��اخل��ص��وص ال��ورم 
بالذات  املريض  حيمله  ال��ذي 
ن��ادر جدا  وه��و ورم رسط��اين 
يف  مسجلة  حالة  خامس  وهي 
اربع  اجريت  وان  سبق  العامل 
يف  ث��الث  هل��ا  مشابة  ح��االت 
يف  وواح��دة  املتحدة  الواليات 
النجاح,  القت  وجيعها  أورب��ا 
لعدة  العملية  استغرقت  حيث 

ساعات«.
العملية  »اج��ري��ت  واض���اف: 
الكادر  جهود  جيع  بتضافر 

السفري  مستشفى  يف  الطبي 
باجرائنا  بالفخر  نشعر  وحاليا 
جراحية  عملية  اخطر  خامس 
لنا  يولد  االمر  وهذا  العامل   يف 
الشعور باننا االفضل واالحسن 
االخ���رى  ال����دول  م��ن  بكثري 
هذا  وك��ل  الغربية  وخ��اص��ة 
احلسني  لالمام  جماورتنا  بفضل 

ال���س���الم« وه���ي اول  »ع��ل��ي��ه 
عملية يف العراق من هذا النوع 
واالخري  االول  وهدفنا  الفريد, 
به  والعودة  املريض  سالمة  هو 
الطبيعي  وضعه  اىل  جديد  من 

ومزاولة حياته اليومية«.
وبني:« بالنسبة هذا املريض فهو 
يف  ناري  طلق  وجود  من  يعاين 

 مستشفى السفير تنجح

 بإجراء خامس اخطر عملية جراحية بالعالم

شـــهدت مستشفى ســـفير االمام 
الحســـين »عليه الســـالم« التابعة 
للعتبة الحســـينية المقدسة، نجاح 
خامـــس اخطـــر عمليـــة جراحية 
مـــن نوعها فـــي العالـــم اجريت 
بأشـــراف الدكتـــور ريـــاض رشـــيد 
طعمـــة وكادره الطبي المســـاعد 
واســـتمرت لعدة ساعات لمواطن 
كربالئي من سكنة حي سيف سعد 
يبلـــغ من العمر )51 عاما( يعاني 
من ورم ســـرطاني نادر جدا حيث 
ســـبق وان اجريـــت بنجـــاح اربع 
عمليات مشـــابهة لها ثالث منها 
فـــي الواليات المتحـــدة االمريكية 

وواحدة في أوربا,

تصوير/ احمد القريشي األحرار/ قاسم عبد الهادي
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بطنه تعرض له خالل السنوات 
السابقة والذي ادى اىل صعوبة 
وتعقيد العملية نوعا ما وبفضل 
اهلل تغلبنا عىل تلك الصعوبات 
السطان  بمرض  اصابته  وان 
ج���اءت ص��دف��ة وب����دون اي��ة 
اعراض او اسباب حيث راجع 
اخر  مل��رض  الفحص  ألج��راء 
بمرض  اصابته  اكتشاف  وتم 

السطان اخلطري والنادر«.
مشكلة  ايضا:«  قوله  يف  وجاء 
هو  ال��ورم  هلذا  العملية  اج��راء 
ان  للمريض  وممكن  التخدير 
خالهلا  حياته  امل��ري��ض  يفقد 
رضبات  عىل  السيطرة  وع��دم 
االمر  وه��ذا  املنتظمة  القلب 
عىل  خت��دي��ر  طبيب  اىل  حي��ت��اج 
كفاءة عالية جدا وهو ما عمل به 
الدكتور رضا حممد الكعبي مع 
السابقة  الفرتة  خالل  املريض 

بشكل  للعملية  هتيئته  اجل  من 
تام, وبصورة عامة جيع االورام 
اسباب  من  تأيت  ال  السطانية 
جمهولة  اسبابا  وجيع  معلومة 
ام��راض  نتيجة  تكون  ق��د  او 

وراثية او من التدخني«.
وم����ن ج��ه��ة اخ�����رى حت��دث 

الكعبي  حممد  رض��ا  الدكتور 
مركزة  وعناية  ختدير  اخصائي 
شعبة  ورئ��ي��س  االمل  وط���ب 
مستشفى  يف  التخدير  قسم 
ختدير  ع��ىل  وامل���رشف  السفري 
نتجنب  عادة  قائال:«  املريض 

املريض  تواجه  التي  املشاكل 
وذلك  وبعدها  العملية  اثناء 
العملية  قبل  هتيئته  خالل  من 
او  اسبوعني  اىل  تصل  بمدة 
اج��راء  يتم  م��ن خ��الهل��ا  اك��ث��ر 
الالزمة  الطبية  التحاليل  جيع 
االضافية  التحاليل  اىل  اضافة 
نادر  نوع  هلكذا  حيتاجها  التي 

من العمليات من اجل احلفاظ 
عىل قلبه والرئة, واذا كان مدخنا 
نائيا  التدخني  ترك  عليه  جيب 
عىل  جي��ب  ذل���ك  اىل  اض��اف��ة 
املهمة  االدوي��ة  تناول  املريض 
التي تساعد عىل اجراء العملية 
للطبيب  وسلسة  سهلة  بصورة 

اجلراح وللمريض«.
بالنسبة  ق���ائ���ال:«  واض����اف 
للمريض قمنا بتهيئته  للتخدير 
ملدة ثالثة اسابيع وفق عالجات 
وكذلك  وصحيحة  منتظمة 
االساسية  التحاليل  اج���راء 
اىل  اضافة  وااليكو  واالشعة 
التدخني بصورة نائية  ترك  انه 
خالل  م��ن  باملساعدة  وقمنا 
بعض العالجات التي من شانا 

ان  تقوم بتنظيف صدره وترتب 
بنظر االعتبار  اموره مع االخذ 
خالل  من  والتي  العملية  امهية 
الكثري  تتحرر  سوف  اجرائها 
من اهلورمونات املوقفة للقلب 
الكثري  اعطائه  اىل  ادى  وه��ذا 
التي  والعالجات  االدوي��ة  من 
متنع من حترر هذه اهلورمونات 
العملية  ف��رتة  خ��الل  وراقبناه 
اىل  للوصول  مستمر  بشكل 
السالمة وهناك اسباب جمهولة 
امراض  هكذا  بمثل  لإلصابة 
والتي  املعلومة  لكن  خطرة 
املصاب  بالشخص  اكتشفناها 
للغبار  والتعرض  التدخني  هي 
التي  االمور  من  وغريه  الكثري 

تأثر سلبا عىل اجلميع«.        

 مستشفى السفير تنجح

 بإجراء خامس اخطر عملية جراحية بالعالم
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سامي  االح���رار«   جملة  التقت 
جواد كاظم  مسؤول شعبة النرش 
يف العتبة احلسينية املقدسة  الذي 
اوضح قائال : ان دورة اب بصري 
بكوادر  تقام  الثالثة  للمكفوفني 
احلسينية  العتبة  من  تدريسية 
بدورات  تؤهلهم  بعد  املقدسة 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  خ��اص��ة 
باإلضافة  االجتامعية  الشؤون 
النور  معهد  اساتذة  تطوع  اىل 
للمكفوفني يف بغداد  باإلشاف 
عىل تدريس املكفوفني  ، علام ان 
اغلب الكوادر حيملون شهادات 

بكالوريوس وشهادات عليا .
ص��الح  ل��ي��ث  ب��ني  جهته  م��ن   
عىل  املرشفني  احد  النرصاوي« 

 : للمكفوفني   بصري  اب  دورة 
ت��م اق��ام��ة ه��ذه ال����دورة وهي 
اب بصري(  )دورة  الثالثة  الدورة 
ال��دورة  احتوت  للمكفوفني، 
 10 طالبا   40 م��ن  اك��ث��ر  ع��ىل 
بقية  من  والباقون  كربالء  من 
الذين  االساتذة   ، املحافظات 
ق��ام��وا ب��ال��ت��دري��س ه���م  من 
املقدسة  احلسينية  العتبة  منتسبي 
الثانية  ال��دورة  اجتازوا  الذين 
للتدريس  مؤهلني  واصبحوا 
والذين اشفوا عىل هذه الدورة 
العمل  وزارة  من  اس��ات��ذة  هم 
والشؤون االجتامعية وهم سبعة 
هي  الدورة  ايام  عدد   ، اساتذة  
مواد  ثالث  وتتضمن  يوما   15

برايل  ولغة  واحلركة  السري  هي 
واحلاسوب الناطق..

تم توفري السكن للمشاركني من 
باإلضافة  كربالء  حمافظة  خارج 
ال��ط��ع��ام  وج��ب��ات  ت��وف��ري  اىل 
توفري  ايضًا   .. الراحة  ووسائل 
املشاركني  إلي��ص��ال  س��ي��ارات 
حمافظة  سكنة  م��ن  ه��م  ال��ذي��ن 

كربالء..
عبداهلل  نجم  ازه���ار  وق��ال��ت 
ال��ن��ور  م��ع��ه��د  يف  »اس����ت����اذة 
اب  دورة  ان   ، للمكفوفني 
التي  الثالثة  للمكفوفني  بصري 
العتبة  يف  النرش  شعبة  تقيمها 
احلسينية املقدسة  جهود مباركة  
القراءة  املكفوفني  شحية  لتعليم 

والكتابة ودجمهم مع املجتمع يف 
كتقييم  اما   احلياة  مفاصل  جيع 
للدورة االساتذة حيملون روحا 
هم  املكفوفني،  ملساعدة  ابة  وثهّ
ج����اؤوا ب��إخ��الص م��ن اج��ل 
الكفيف  الشخص  م��س��اع��دة 
بتعليم  او رغبة  يملكون شعورا 
لالبتكار  طاقة  لدهيم  و  االخ��ر 
امل��ادة  اي��ص��ال  لكيفية  ال��ط��رق 

ُم دورة أبي بصير للمكفوفين  الثالثة  العتبة الحسينية تنظِّ

نظمـــت شـــعبة النشـــر في 
التابـــع  االعـــالم  قســـم  
للعتبة الحســـينية المقدسة 
دورة ابـــي بصير للمكفوفين 
الثالثـــة  علـــى قاعة مجمع 
سيد الشهداء )عليه السالم(
ثـــالث مهارات  لتعليمهـــم 
اساسية يحتاجونها بحياتهم 
هي القـــراءة بطريقة ابرايل 
واســـتخدام الحاســـوب من 
الناطقـــة  البرامـــج  خـــالل 
الحديثة واســـتخدام العصى 

بالسير والسلوك ..

االحرار/ حسين نصر 

في مجمع سيد الشهداء 
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للشخص الكفيف.. نأمل عند 
جيع  يصل  ان  ال��دورة  اكتامل 
االمتياز  مرحلة  اىل  االساتذة 
قدرة  حيملون  منهم  فالكثري 
مؤهلني  اساتذة  يكونوا  لكي 

بشكل جيد خلدمة الكفيف..
نتعلم  ن��ح��ن   « وأض���اف���ت   
باألساليب القديمة باستخدام 
هناك  بينام  والقلم  اللوحة 
اخلليج  دول  مثل  دول جماورة 
طابعة  آالت  يستخدمون 
تكون ارسع واسهل للشخص 
ال��ك��ف��ي��ف ع��ن��دم��ا ي��ك��ت��ب ، 
طابعة  االت  حاليًا  تستخدم 
واجهزة  ارسع  بشكل  تكتب 
بسبب  العراق  يف  متوفرة  غري 
ان  اعتقد  ان��ا  اثامنا،  ارتفاع 
هذه الدورات نشاط فريد من 
انه  العراق  يف  يسبق  ومل  نوعه 
تولت عتبة من العتبات رعاية 
غري  جهدا  يعترب  فهذا  كفيف 
العتبة  من  واستثنائيا  مسبوق 
املكفوفني  خل��دم��ة  احلسينية 
والتفاتة كريمة من حرضاهتم، 
انا  اعتقد  املكفوف  وخدمة 
املجتمع  عند  وعيا  اصبحت 
املكفوف  خل��دم��ة  ال��ع��راق��ي 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي 
ه��ذه  ع��ىل  اجل��م��ي��ع  فنشكر 

اجلهود املبذولة..

شهدت قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني 
الرشيف، انعقاد ورشة قانونية لصالح مؤسسة 
السجناء السياسيني بالتعاون مع العتبة احلسينية 
املقدسة ناقش فيها احلارضون موضوعة تعديل 
أجل  من  السياسيني  السجناء  مؤسسة  قانون 
موحدة  برؤية  واخلروج  املناسبة  احللول  تقديم 
ومقرتحات لغرض رفعها لرئيس املؤسسة ومن 

ثم اىل جملس النواب.
 جملة »األحرار« حرضت الورشة املنعقدة وكان 
هلا لقاء مع السيد عيل محود النوري؛ مدير عام 
السياسيني  السجناء  بمؤسسة  القانونية  الدائرة 
احلسينية  العتبة  بني  »بالتنسيق  ق��ال:  حيث 
ُعقدت  السياسيني  السجناء  ومؤسسة  املقدسة 
قانون  بمناقشة  اخلاصة  القانونية  الورشة  هذه 
وجلان  التحري  جلان  عمل  وضوابط  املؤسسة 
العملية  الورشة  االستجواب واهلدف من هذه 
الوقوف عىل اهم املشاكل والعقبات التي تواجه 
اللجان اخلاصة يف املصادقة عىل الشمول بقانون 
ربام  الذي  والتزوير  العقبات  وكشف  املؤسسة 
املناسبة  احللول  وتقديم  العمل  هذا  يف  حيصل 

لغرض  ومقرتحات  موحدة  برؤية  واخل��روج 
جملس  اىل  ث��م  وم��ن  املؤسسة  لرئيس  رفعها 
النواب لغرض تعديل قانون مؤسسة السجناء 

السياسيني«.
 وأضاف أن  »هذه الورشة تضم اللجان اخلاصة 
املكونة  املؤسسة  قانون  بموجب  ُشكلت  التي 
خربة  ذوو  حقوقيون  وهم  اللجان  رؤساء  من 
الضباط  من  الداخلية  وزارة  وممثلو  وممارسة 
عدد  جلنة  كل  ويف  املالية  وزارة  وممثلو  االكفاء 

من السجناء السياسيني«.
كاظم؛  صالح  ابراهيم  االستاذ  بنيهّ  جهته  من   
أن  املثنى،  حمافظة  يف  اخلاصة  اللجنة  رئيس 
»الورشة تعطي مدى بعيدًا للتحقيق؛ وسيمكن 
املنتمني  اس��ت��ج��واب  م��ن  امل��رشف��ة  ال��ل��ج��ان 
وهل  وخلفياهتم  حقيقتهم  ومعرفة  للمؤسسة 
أم  معتقلون  أو  سياسيون  سجناء  هم  فعاًل 
النظام  مع  متعاونًا  باالصل  كان  بعضهم  أنهّ 
عن  نبحث  أن  جيب  حاالت  فهنالك  السابق، 
هو  األدل��ة  أضعف  القانون  يف  ولدينا  أدلتها 

الشهادة وأفضلها الدليل املادي«.

 العتبة الحسينية تحتضن ورشة خاصة 
بمناقشة قانون السجناء السياسيين

االحرار/ حسين نصر 
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كاظم الجابري ... وجالئل األعمال

نداُء النفس األبية
اياد هنين الياسري

ــٍد غ يف  الــ�ــســعــادة  رمــــت  اإن  ــُس  ــ� ــف ن يـــا 
واخــــ�ــــســــي عـــقـــوبـــة مــــــــوالك الـــــذي
ــه ــان ــــــوىل الــــكــــرمي ف واثــــنــــي عـــلـــى امل
احلــجــا ذوي  ــن  ــاحل ــس ــ� ــال ب ــي  ــك ــس ــ� ومت
يــ�ــســفــو بــه ــــر ال  ــــده ال بـــــان  وثــــقــــي 
ــــــه وال ـــي  ـــب ـــن ـــل ل ــــى  ــــت ح يــــ�ــــســــف  مل 
ـــكـــم دهـــــــا بــــ�ــــســــروفــــه �ــــســــاداتــــه فـــل
عــظــمــت مــ�ــســائــبــهــم وجـــلـــت خــطــوبــهــم
ـــــــٍة رزي ـــم  ـــظ ـــع ل بــــاكــــيــــة  كــــنــــت  ان 
ــيــة يــــــوم بـــــه جـــا�ـــســـت حلــــــرب عــ�ــس
فــلــولــهــم ــن  ــس ــ� احل حــــرب  اىل  ـــرت  ـــس و�
الف�سا بــهــا  ــاق  و�ــس اجتمعت  اإذا  حــتــى 
ـــــول احلـــ�ـــســـن �ـــســـرارهـــا وحتـــلـــقـــت ح
خــاطــبــًا يـــ�ـــســـدع  اهلل  لـــ�ـــســـان  فـــقـــام 
ــم ــوده ــي ــــوان ق ــــه ـــك مــــن اأ�ــــســــر ال ـــف وي
ــى جـــالـــة قــــدرِه ــل ــن ع ــس ــ� عـــرفـــوا احل
ــــاءت حــظــوظــهــم ــــس ــكــنــهــم تــعــ�ــســت و� ل
ــس ومــــا جنت ــو� ــف ــن ــهــاتــيــك ال ــًا ل تــعــ�ــس
ــيــعــوا ــــد �ــس ــــن امـــــة ق ـــهـــم م تـــعـــ�ـــســـًا ل
ــــدرًا يف الــطــفــوف واأحــدهــا ـــادوا ب ـــاأع ف
متــــرغــــوا ــــال  ــــس ــــ� ال يف  ــــــــــم  راآه ـــــا  مل
ــٍم ــس هــا� اآل  ـــن  م ــم  ــي ــس ــ� ال ــــــاة  اأب ـــــادى  ن
ـــــــُه ــــوا نــــحــــو املــــنــــيــــة دون ــــب ــــواث ــــت ف
حند�سًا لــيــًا  ال�سم�س  �ــســوء  واأحـــالـــوا 
ــــهــــم اآجــــال يف  اهلل  ــــاء  قــــ�ــــس لـــــــوال 
ـــن بــا�ــســهــم ـــم م ـــداه عــبــ�ــســت وجــــــوُه ع
ــيــت بــعــدهــم ــا ل ــه ــائ ــواغ ــى ب ـــــووا عــل وه
ــى الـــرى ـــدور عــل ـــب ـــــووا كـــاأمـــثـــال ال وه
ج�سومهم حـــول  الـــطـــرف  ــر  ــدي ي ــام  ــق ف
ــي الــــفــــداء لــــه �ــــســــاِم مبـــفـــرده ــس ــ� ــف ن
فــتــحــ�ــســبــه بـــا�ـــس  يـــفـــرق اجلـــمـــع يف 
فــــاأ�ــــســــاب مـــنـــه الـــقـــلـــب �ــســهــم مــنــيــة
ـــوا كـــــرائـــــم احــــمــــد مـــــن بـــعـــده ـــك ـــت ه
ــم جــرعــوهــم كـــوؤو�ـــس الــ�ــســيــم مرتعة ك

ــــرارا اإ�ــــس الـــُتـــقـــى  ـــري يف طــلــب  ـــاأ�ـــس ف
ـــك وجـــــهـــــارا  ـــل ـــع ـــم �ــــســــرائــــر ف ـــل ـــع ي
اأطــــــــــوارا ــــانــــه  اأحــــ�ــــس مـــــن  اأوالك 

ثــــقــــل الــــنــــبــــي و�ـــــســـــفـــــوًة اطـــــهـــــارا 
ـــــــرارا عــيــ�ــس الــــكــــرام ويـــ�ـــســـنـــاأ االح
ــــورى وفـــخـــارا  ــــل ــــوا حـــــــرزًا ل مــــن كــــان
ـــــارا  ـــــم ـــوفـــه اأق ولــــكــــم رمـــــــى بـــخـــ�ـــس
ــم نــــابــــًا واأظــــفــــارا  ــه ــب ــس ــ� ـــدهـــر ان ـــال ف
ـــفـــوة اأطــــهــــارا  فـــابـــكـــي احلـــ�ـــســـن و�ـــس
ـــارا  ـــس ـــ� ــى اإع ــف ــط ــس ــ� ـــــال امل ــت ب ــف ــس ــ� ع
ــــال جــــهــــارا  ــــ�ــــس وتـــــــــــــاأزرت زمـــــــر ال
ـــــات مــــثــــارا  ـــــادي ـــــع ـــع ال ـــق ـــن وغـــــــــدا ل
قـــــد اأ�ـــــســـــهـــــروا اخُلـــــطـــــي والــــبــــتــــارا 
ـــك الـــقـــلـــوب �ـــســـتـــارا  ــــن تـــل ـــيـــزيـــح ع ل
ــــــــرارا  ـــد الـــ�ـــســـقـــا اأح ـــع ـــدهـــم ب ـــي ـــع وي
واالنـــــكـــــارا الـــنـــفـــي  ــوا  ــع ــي ــط ــت ــس ــ� ي مل 
ــــرارا ــــــــروا اال�ــــس تـــركـــوا الــــهــــداة واأم

ــى اأ�ــــســــتــــارا  ــف ــط ــس ــ� ــم ــل ـــوا ل ـــك ـــت كــــم ه
ـــوا الــــديــــنــــارا  ـــل ـــس ـــ� ـــي وف ـــب ـــن حـــــق ال
اأوتــــــــــارا  يـــطـــلـــبـــوا  حـــــــــرٍب  والآل 
ــارا ــع ــتــطــابــوا ال ــس لــبــ�ــســوا الــغــوايــة وا�

ــــوارا  ــــغ م ـــــوغـــــى  ال فـــــــٍذ يف  كـــــل  مـــــن 
اإدبــــــــارا  وال  �ـــســـلـــمـــًا  ـــوا  ـــس ـــ� ـــرت ي مل 
ــــــارا  ــــــم اأق لـــيـــلـــهـــا  يف  فــــتــــخــــالــــهــــم 
ديـــــــــارا  ــــا  ــــره ــــف ــــك ل يـــــــرتكـــــــون  مل 
ـــارا  ـــف ـــس ووجــــوهــــهــــم قــــد اأ�ــــســــفــــرت اإ�
دارا  فــــقــــه  يف  قــــمــــر  وال  �ـــســـمـــ�ـــس 
ـــى وانـــــهـــــارا ـــعـــل ـــل فـــــانـــــدك طـــــــــوٌد ل

تـــيـــارا  الــــطــــرف  ــه يف  ــث ــع ــب ي ــــع  ــــدم وال
ــــدارا   ـــاب ه ـــغ ــيــث ال ـــوع كــل ـــم ــقــي اجل ــل ي
ـــــرارا  ك الـــــــروع  املـــرتـــ�ـــســـى يف  ــــه  كــــاأن
ــع الـــطـــبـــاق حــيــارى  ــب ــس ــ� فـــغـــدت لـــه ال
ـــارى  ـــس ـــاق ا� ـــي ـــن طــــافــــوا بـــهـــن عـــلـــى ال
ــائــهــم مـــن جـــورهـــم نـــارا اذكــــت بــاأحــ�ــس
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اجلابري  عبود  كاظم  الباحث 
لبقًا  متحدثًا  فا�سا ً  اديبًا  كان 
لطيف  متوا�سعة  و�سخ�سية 
املذاكرة، ظريف املحاورة، يغ�سى 
واالدب،  الف�سل  اهـــل  نــــوادي 
املجال�س  يف  ارافــقــه  كنت  وكــم 
القرانية  واملحافل  احل�سينية 

التي تعقد هنا وهناك.
الكتب  بــجــمــيــع  املــــام  لـــه  ـــان  ك
اال�ـــســـامـــيـــة حــتــى ا�ــســتــطــاع 
مبــــوؤازرة  مكتبة  ــه  ل ــكــّون  ي ان 
ــوم الــ�ــســاعــر عبد  ــرح اخــيــه امل
املــنــعــم عــبــود اجلــابــري وذلــك 
دارهـــم  يف  اخلم�سينيات  مــنــذ 
ا�س�س  ال�سادة،  عكد  يف  الكائنة 
)هــيــئــة الــتــهــذيــب اال�ــســامــي( 
موقعها  ــان  وك اخلم�سينيات  يف 
ب�سارع  احل�سن  را�ــس  م�سجد  يف 
فاعا ً  ع�سوًا  كان  كما  ال�سدرة، 
يف جماعة ال�سباب امل�سلم، ولكن 
اليه  نطمئن  ان  ن�ستطيع  الــذي 
حياته  مــن  ق�سى  انــه  هــو  االآن 
م�سرفة  مواقف  له  كانت  �سنن 
اال�سامي  الدين  عن  الدفاع  يف 
النا�س ف�سائل  احلنيف يذيع يف 
اال�سام ويتغنى مبدائح امل�سلمن 

العاملن.
من  وقتئذ  اجلــابــري  اّن  ويبدو 
�سعة العلم وحدة الذهن ونباهة 
بحيث  االدب  وحــ�ــســن  ــاأن  الــ�ــس
ين�سم  ان  اال�سدقاء  اليه  اجته 
الديني(  )االر�ساد  جمعية  اىل 
خدمة  يف  يعمل  بــــارزًا  عــ�ــســوًا 
الــثــقــافــة اال�ــســامــيــة، وكــانــت 
الهادفة  اال�ــســامــيــة  مــقــاالتــه 

املــلــحــديــن  عـــيـــون  �ــســوكــة يف 
ال�سيوعين  مـــن  واملــنــحــرفــن 
وكان   ، 1959م  عــام  والبعثين 
موؤمنًا �سلبًا يف اميانه، ال تاأخذه 
جمــاهــدًا  الئـــم،  لــومــة  اهلل  يف 
الــدفــاع  يف  عقيدته  �سبيل  يف 
منافحة  يف  ومغامرًا  الدين  عن 

امل�ستعمرين.
مهنة  ميــار�ــس  اهلل  رحــمــه  ــان  ك
التعليم يف مدر�سة االمام ال�سادق 
االهلية يف ال�ستينيات، التي كان 
ال�سيد  املجاهد  العامة  مديرها 

مرت�سى القزويني.
ال�سيد  ال�سهيد  الباحث  ــره  ذك
كــتــابــه  يف  طــعــمــة  اآل  �ـــســـادق 
يف  املعا�سرة  االدبية  )احلركة 
حيث  الثاين(  – اجلزء  كرباء 
كاظم  اللبيب  االديب  هو   : قال 
مرهون  بن  جميد  بن  عبود  بن 
ع�سرية  اىل  ينتمي  ــري  ــائ احل

)االنبارين(.
1933م  عـــام  ــاء  ــرب ك يف  ولـــد 
ا�سرة  يف  وترعرع  وعا�س  ون�ساأ 
املتو�سطة  الطبقة  من  حمافظة 
حتى �سار رجا ً ن�سيطًا ومثابرًا 
واملتو�سطة  االبــتــدائــيــة  ــل  دخ
ــة  ــي ــدائ ــت االب ــمــن  ــل ــع امل ودار 
املــعــلــمــن  ودار  واملــتــو�ــســطــة 
ونذر  معلمًا  وتخرج  االبتدائية 
العلم  وطــلــب  للمعرفة  نف�سه 
قلم  ذو  وهـــو  ــن،  ــدي ال وخــدمــة 
من  جمموعة  ن�سر  فقد  �سّيال، 
واالجتماعية  االدبية  املقاالت 
من  عــدد  يف  الهادفة  والدينية 
العراقية  واملــجــات  ال�سحف 

ــعــربــيــة كــمــجــلــة الــعــرفــان  وال
ـــاق  )االخ وجمــلــة  اللبنانية 
املجتمع  وجـــريـــدة  واالداب( 
وجملة )�سوت �سباب التوحيد( 
�سدرت  التي  )النهو�س(  وجملة 
عن  ــا  ــه فــي ـــــع  داف كـــربـــاء  يف 
ــــادة احلـــق اىل  املــظــلــومــن واع

ن�سابه.
كتاباته  يف  الــبــاحــث  وخــ�ــسّ 
وعنايته  تــفــكــريه  مــن  ــزء  ــج ب
مــعــنــى احلـــديـــث حــيــث قـــال: 
اجلــزاء  هو  اللغة  يف  )خالدين 
ــواب وعــقــاب وهــو امتثال  مــن ث
اوامر اخلالق ال�سماوية لتحقيق 
عنها  واملعرب  الكاملة  ال�سعادة 

باحلدود ال�سرعية(.
زخرف  عن  اجلابري  جترد  لقد 
هذه  يف  وعا�س  وزينتها  احلياة 

ومل  وزنـــًا  لها  يقم  فلم  احلــيــاة 
اجتمعت  وقــد  قـــدرًا  لها  يقدر 
علم  ــن  م الف�سيلة  خـــال  ــل  ك
ال�سديق  ير�سي  واخــاق  وادب 
قلبه  ب�سامة  والعدو  باخاقه 
رائع  مثل  فهو  �سمريه  وطــهــارة 
وكان فقده  االن�سانية  امثلة  من 
جماهد  وفقد  طاهر  �سمري  فقد 

�سابر..
رحمك اهلل يا ابا حيدر .. لقد 
ولاميان  نربا�سًا  للثقافة  كنت 
رحيلك  بعد  و�ستبقى  م�سكاة 
الت�سحية  يف  لل�سباب  در�ــســًا 
واملغامرات، وما مات من له ف�سل 
المع وادب �ساطع ومقام حممود، 

والعاقبة للمتقن..

من حياة الشعراء وسيرهم
علي عبود ابو لحمةكاظم الجابري ... وجالئل األعمال

من اليمين.. السيد سلمان هادي آل طعمه 

علي عبود أبو لحمه ـ كاظم عبود الجابري

19



خضير البياتيجبُل الصبر

ــا ــم ــظ ـــِت يــــا جـــبـــا اأ�ــــســــّم واع ـــن مــــا ك

ــــــــه بـــــــاأن يـــــــراك اأ�ــــســــرية �ــــســــاء االإل

ويـــــطـــــوُف بــــاالأمــــ�ــــســــار ركـــــــُب امـــيـــٍة

ونــــكــــون نـــحـــن الـــ�ـــســـائـــريـــن بــهــديــكــم

ـــا ـــه ـــال ـــب ـــس ـــت اأ� ـــم ـــل يــــــا لـــــبـــــوة قــــــد مل

ـــّفـــدت �ـــسُ ـــب  ـــن زي ان  ا�ــــســــّدق  ال  ـــــا  ان

يــــدا مـــــــــّدت  انـــــهـــــا  ـــــدق  ـــــس ا� ال  ـــــل  ب

ـــه فــــهــــل تــــرى ـــت ـــه ـــاب ـــس هـــــــذا عــــلــــي �

الــلــظــى ـــّد  ـــس � اأن  كـــــان  تـــــــراٍب  فــــاأبــــو 

قــــد اأثــــقــــل الــــتــــاريــــخ يــــومــــًا حــمــلــهــا

ـــدت تــ�ــســّلــي مــــن جـــلـــو�ـــس يــــا لــهــا ـــب ف

فـــاقـــتـــادهـــا زمـــــن اخلــ�ــســا�ــســة ِغــيــلــة

بــه كـــانـــت  ان  بـــعـــد  ـــا  ـــاه ـــم ِح كــفــلــت 

يــعــتــلــي ان  اأم  الـــــهـــــزالء  اأفـــــرتكـــــب 

ــــم ملــن ــــك ــر بــــرهــــة واح ــس ــ� ــب ــت ــل ــــف ل ق

عــلــى نـــبـــحـــت  كـــابـــهـــم  ان  قـــــال  ــــن  م

حـــجـــارة الـــــرعـــــاع  فـــاألـــقـــمـــت  زاأرت 

ـــى كــ�ــســحــهــا ـــل ـــــارًا مـــــن ع ـــــق قــــرنــــت ف

ـــة ثــغــرهــا ـــاغ ـــب ـــور ال ـــس ــت � ــق ــل ــم ــع وت

ـــا ـــن �ــــســــاءت و�ــــســــاء الـــنـــاكـــثـــون ورب

بركبهم ــ�ــســري  امل ــى  تــر�ــس ــــاأن  ب ـــاءوا  ـــس �

ــة الــــتــــاريــــخ حــــن تـــراهـــم ــس ــ� ــك هــــي ن

ــــرى لها ــــوم ت ـــتـــاريـــخ ي ـــن ال ـــع ـــف وال ق

لـــزيـــنـــب واآل  فــــاطــــمــــة  ــــــــرح  ُج ـــــا  ي

ـــغـــاف وهـــــدُه اأدمـــــــى مــــن الـــقـــلـــب الـــ�ـــسُ

ــا ــه ــون ــف ولــــئــــن تـــــراخـــــت لـــلـــعـــيـــون ج

ـــسُ لــ�ــســوئــه ـــرا� ـــف ــفــو ال ــه ــفــو كــمــا ي ــه ن

ـــــا واّن الـــ�ـــســـعـــاب  تـــلـــك  تـــركـــبـــي  اأن 

مــغــنــمــا الــــتــــوافــــه  ـــــب  رك ُتـــ�ـــســـبـــن يف 

ــ�ــســمــا ــن وبــل ــس ــ� ــح ــل ـــًا ل ـــوت ـــس لـــتـــكـــون �

ــــع مـــاأمتـــا ــــال ــــس ــــا بـــــَن االأ� ونـــقـــيـــُم م

ــــاب ورغــــــم انــــهــــار الـــدمـــا ــــذئ رغـــــم ال

ــا ــم ــس ــ� ــع امل ــــــُر  مت قـــــد  ريـــــحـــــًا  ان  او 

ــى ــم ــظ لـــلـــتـــافـــهـــن بــــاأنــــهــــا تـــ�ـــســـكـــو ال

ــــن وقـــيـــعـــة حُمــجــمــا ـــيـــًا ع ــــًا عـــل ــــوم ي

ُيـــهـــزمـــا اأن  �ــســيــفــه  يف  ــــن  مل �ـــســـرفـــًا 

�ــســيــغــمــا عـــــزيـــــزًا  كـــافـــلـــهـــا  اأخــــــذ  يف 

ــا ــم ــل ــظ ــت ــــبــــوة وا�ـــــســـــت اخـــــــًا ُم مـــــن ل

ــــن ظــــل �ـــســـرنـــقـــة لــُتــبــ�ــســر اأرقــــمــــا م

مــــكــــفــــولــــة وتــــقــــدمــــتــــه ُمـــيـــمـــّمـــا

زيــــــن الــــعــــبــــاد لـــظـــهـــرهـــا مــتــجــ�ــســمــا

ـــا ـــاأمل ـــت م اإذا  ـــي  ـــس ـــ� مي ـــــــن  وم ـــو  ـــل ـــع ي

ـــــك مــعــتــمــا ـــنـــب حــــن اأو�ـــــس ـــزي ظــــل ل

ــوطــا اأعــ�ــســمــا ــس وعــــوى الــلــئــيــم فــكــان �

�سم�سما الأحـــمـــد  ــًا  ــف ــي ــس � ـــطـــت  ـــاأب وت

ـــــــا ــــق واالإم ــــطــــوال ـــــاء ال ـــــن لــــُتــــذل اأب

حُمــطــمــا ــيــمــًا  هــ�ــس يــجــعــلــهــم  �ـــســـاء  ان 

الــــِدمــــا اهلُل  يــتــقــبــل  ان  ــــاُء  وتــــ�ــــس

ــوا احُلـــرمـــا ــل ــح ــت ــس حـــرقـــوا خــيــامــًا وا�

وبــرعــمــا الــــعــــتــــاُة  يــحــا�ــســبــه  ظــــا ً 

م�سطرما  بـــاالأحـــ�ـــســـاء  ــاأ  ــك ــن ي زال  مـــا 

ــا ــم ــلَّ ــس ـــب الـــتـــ�ـــســـيـــع � ـــل ـــى ق ـــل وعــــــا ع

ـــاَء عــلــى الــدمــا ـــدم هــمــعــت فــاأهــطــلــت ال

ـــن ُمــ�ــســلِّــمــا ـــس ـــ� ـــى قــــرب احل ـــل اأملــــــــًا ع
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مرارُة الرحيل
�ساأقتلُع قلبي فاأجعله قلمي، و�ساأتخذ له مدادًا من 
قرطا�سي،  منها  �سانعًا  اأ�ساعي..  و�ساأ�سم  دمي. 
و�ساأمطر قرطا�سي بوابل دمعي .. الأكتب عنك يا 

اأبجدية حرويف.
انت  وبو�سلتي..  وخارطتي  و�سم�سي  قمري  فيا 
اأيامي، ومنبع  اول كلمة رددتها �سفتي.. يا ربيع 
واالإيثار،  ال�سخاء  و�سال   ، وترتيلتي  العطاء، 
األوذ به يف  اأيا كهفي الذي كنت  وانت �سمعتي .. 

ملماتي.
و�سدرًا حنونًا فيه الدفء والعبقات.. 

بعد ان وافت املنية اأمي.. 
ال  عذوبتك  م�سامعي..  تداعب  اأحلــان  بيانك 
للحب  مــنــارًة  جتليت  الــفــرات،  عــذب  ي�ساهيها 
جراحي..  بل�سم  طيبتك  اهتدائي  بها.  واخلري 
فبحّب  ال�سعادة.  �سر  علمتني  �سفائي،  وفيها 
حممد واآله �سلى اهلل عليه واآله  تكون ال�سيادة، 
وقد  كالقادة،  العنق  حول  تعاىل  اهلل  وطاعة 
الدين  حلفظ  بال�سهادة..  عمرك  رحلة  ختمت 
يف  وكنت  الــنــداء،  لبيت  والــوطــن..  واملقد�سات 

الهيجاء كاالأ�سد.
واحلــجــر،  والــــرتاب  الكفن  ــن  ره اأ�سبحت  ثــم 
ح�سبي..  واهلل  رحيلك  مرارة  متذوقًا  و�ساأم�سي 
ان  يل  كيف  اأعــمــاقــي..  يف  م�ستعرٌة  فلوعتي 
اأن�ساك؟ فقربك يف روحي.. بل انت روحي .. نعم 

انت روحي يا اأبي الغايل.

يا اأّمًة قوّيًة يف اإمراأْة
وكيف ال ؟ واأنِت بنُت فاطمْة

جمعِت بن اجلمر وال�سرب معًا
مل جتزعي ، فقد راأيِت كّل �سيء حولِك

ورغم ذا قد قلِت ال اأرى من اهلل �سوى اجلميْل
الّنِك

موؤمنٌة بربك اجلليْل
جمعِت بن ال�سرت وال�سبي معًا

مل يقف ال�سرت اأمام املعتدي م�ست�سلمًا
َمْد خيُط اخلمار قد �سَ

مل ين�سحْب اأمامهم حّتى مع احلديد
قاومه حّتى انت�سْر

الّنه من �سنع واحٍد �سمْد
واّنه عا�س مع العميْد

جمعِت بن ال�سمت وال�سوت معًا
اإذا نطقِت عّمتي 

كامِك
يهزهم ، يقلعهم ، يحرقهم

يا بنت حّواء اقتدي 
بزينَب بنِت علْي

يا بنَت حّواَء اقتدي
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ووف���ق ه���ذه ال��رؤي��ة ف��ق��د ت��مهّ 
استحداث ما ُيعرف بأمن النفط 
يف  يتمثل  ال��ذي  الطاقة  امن  او 
انتاج  مل��ص��ادر  احل��امي��ة  حتقيق 
بام  فاعلة  بصورة  الطاقة  ونقل 
االمن  جوانب  اهم  احد  حيقق 
نبني  الدراسة  القومي، ويف هذه 
والتحديات  الطاقة  امن  مفهوم 
التي تواجه مصادر الطاقة وابرز 
من  حلاميتها  االسرتاتيجيات 
االخطار وذلك من خالل أربعة 

حماور:-
االس��رتات��ي��ج��ي  ال��ب��ع��د  أواًل- 

واالمني للنفط
االوىل  العاملية  احل��رب  اثبتت 
ومن  ال��ق��وة،  يعادل  النفط  ان 
ال��ق��وة،  يملك  النفط  يملك 
يؤكد  ال��ن��ف��ط  ام��ت��الك  ان  ك��ام 
ال��وط��ن��ي��ة، م��ا جعل  ال��س��ي��ادة 
السياسات  احد مقومات  النفط 
يف  جوهريا  وعنرصا  الدولية، 

ومؤججًا  الدول  اسرتاتيجيات 
النفط  شكات  بني  للرصاعات 
من  إليها  تنتمي  التي  وال��دول 
فيها  يتوفر  التي  وال��دول  جهة، 

خمزون النفط من جهة اخرى.
اسرتاتيجية   كقوة  النفط  وب��دأ 
وم���ص���درا ل��ل��ث��روة االك��ي��دة 
من  ال��رصاع  يغذي  والسيعة، 
اج���ل ام��ت��الك��ه وان��ت��اج��ه ب��اي 
يتوفر  موقع  اي  ويف  وسيلة، 
عىل  النفط  دور  يقترص  ومل  فيه، 
احلكومات  بني  النزاعات  اثارة 
النزاع  اث��ارة  إىل  بل  وال���دول، 
نفسها  ال��ن��ف��ط  شك����ات  ب��ني 
للسيطرة عىل مناطق النفط وعىل 
احتياطات  وبازدياد  االسواق، 
ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي مل��س��ت��وي��ات 
برميل  مليار  جت��اوزت)1000( 
يف  تركزت  والتي   2005 عام 
اخلليج العرب وفنزويال، مما اثار 
عموما  النفط  امن  ضامن  قضية 

خصوصا  اوس��ط��ي  وال����رشق 
اسرتاتيجية  سلعة  ب��اع��ت��ب��اره 
وع���ن���رصا ج��وه��ري��ا ل��ض��امن 
السيايس  واالستقرار  االزدهار 
ط��ورت  ولقد  واالق��ت��ص��ادي، 
امن  نظم  الصناعية  احلكومات 
االحتياطي  وامه��ه��ا  ال��ط��اق��ة، 
لتفادي  االسرتاتيجي  النفطي 
النقص يف العرض والذي يمكن 

ان ينتج عن ظروف طارئة .
املتنافسة  العاملية  ال��ق��وى  ان 
العاملي  ال��س��وق  ع��ىل  تسيطر 
ال��والي��ات  فاستهالك  للطاقة 
 )19( يبلغ  وح��ده��ا  املتحدة 
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا، وه��و 
يعادل استهالك الصني واليابان 
جمتمعة،  واهلند  واملانيا  وروسيا 
تبدو  رصاع���ات  م��ن  يقع  وم��ا 
عرقية او ايدولوجية او حدودية 
عىل  رصاع  حقيقتها  يف  ه��ي 
خطوط امدادات الطاقة واماكن 

احتياطيات النفط.
ثانيا- مفهوم امن الطاقة

اخلمسني  السنوات  م��دى  عىل 
من  الكثري  العامل  شهد  املاضية، 
فقد  والتنمية،  التقدم  مظاهر 
املعيشية  املستويات  حتسنت 
والصحية لعامة الناس، وارتفع 
اسهمت  بينام  اعامرهم،  متوسط 
يف  والتقنية  العلمية  التطورات 
ورخائهم،  البرش  رف��اه  تعزيز 
وب��ال ش��ك ف��إن ت��واف��ر مصادر 
كان  وف���رية،  بكميات  الطاقة 
هذه  حتقيق  يف  ف��اع��ل  دور  ل��ه 
نافلة  من  ولعل  االن��ج��ازات، 
تيس  ان  إىل  االش����ارة  ال��ق��ول 
كافية  ام���دادات  عىل  احلصول 
اساسيا  عامال  بات  النفط   من 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ع��وام��ل  م��ن 
االقتصادي  واالداء  املستدامة، 
اصبح  فقد  هنا  وم��ن  السليم، 
امداداته  ضامن  ال��رضوري  من 

دراسات 

الثروة النفطية
الباحث أصيل سلمان/ خاص

النفـــُط هذا الخلُق العجيب.. أصبح اليوم ســـلعة تتمحور 
حولها كل السياسات واالستراتيجيات، وهي مصدر الطاقة 
واالزمات، وتعتبر صناعة النفط اهم الصناعات التي ولدت 
صناعات اخرى ســـاهمت في انشـــاء حضارة جديدة، وقد 
احتل النفط بعد الحربين العالميتين والحروب االقليمية 
والدوليـــة، خاصة حروب الشـــرق االوســـط دورًا سياســـيًا 
وعســـكريًا فـــي إدارة االزمـــات، وأصبحـــت صناعة مهمة 
تطّورت بشـــكل كبير لتصبح احد العوامل المؤثرة بشكل 
هائل في توجيه السياسات وعنصرًا فاعاًل من عناصر األمن 

القومي للدول المنتجة والمستهلكة على حٍد سواء. 

وآفاق أمِن الطاقة
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الطاقة  امن  وصار  انقطاع،  دون  وتامينها 
ُيعرف ب� »التوافر املتواصل للطاقة باشكاهلا 
املتعددة، وبكميات وافية وباسعار معقولة«.
بصورة  اليوم  اليه  ُينظر  صار  الطاقة  فامن 
العامل  النفط  توافر  يعد  فلم  نطاقا،  اوسع 

الرئيي لضامن امن الطاقة، إذ صار يستلزم 
توافر جمموعة اكثر تنوعا من اشكال الطاقة 
التحديات  معاجلة  عن  فضال  ومقاديرها، 

البيئية 
ثالثا- التحديات التي هتدد امن الطاقة

سياسات  جمال  يف  مبادرة  اي  كانت  تارييا 
امن الطاقة هتدف اىل منع حكومات الدول 
سياسية  تدابري  اي  اختاذ  من  للنفط  املنتجة 
 ، املستهلكة  ال��دول  اىل  النفط  تدفق  تعطل 
وهذا كان التحدي االكرب المن الطاقة، لكن 
تطور هذا املفهوم يف السنوات االخرية ابرز 
الدول  حتديات اخرى كثرية واتسع ليشمل 
العوامل  وشمل  للنفط  واملستهلكة  املنتجة 
نذكر  ان  يمكن  السياسية  وغري  السياسية 

ابرزها يف اآليت:
الدول  من  واملتزايد  املستمر  االعتامد  ان   .1
اصبح  الطاقة  صادرات  عىل  للنفط  املنتجة 

يمثل هتديدا المن الطاقة العاملي، فاصبحت 
اقتصاداهتا- ومن ثم دخلها وفرص العمل 

فيها- متاثرة باسعار النفط.
2. ازدياد الفجوة بني انتاج النفط واستهالك 
العاملي  االستهالك  زاد  حيث   ، الطاقة 
يساهم  مما  باالنتاج،  قياسا  كبرية  بصورة 
 ، االحتياطات  استنزاف  يف  مباشة  بصورة 
الطاقة  امن  عىل  مستقبليا  عبئا  يشكل  وهذا 
فضال عن كونه سببا يف تذبذب اسعار النفط 
السوق  عىل  لالستحواذ  املحموم  والسعي 
نزاعات  يولد  مما  االنتاج  ومصادر  العاملية 

ورصاعات تؤثر بالتأكيد عىل امن الطاقة.
3. تزايد  التهديدات االرهابية ضد منشآت 
ووسائل  االم��داد،  وخطوط  النفط،  انتاج 

النقل.
4. هجامت الفضاء االلكرتوين ضد منشآت 
التي  التقنية  االعطال  اىل  اضافة  الطاقة، 

تصيب منظومات السيطرة.
امن  لضامن  وآليات  اسرتاتيجيات  رابعا- 

الطاقة
للغاية  احليوية  املسائل  من  الطاقة  مسألة  ان 
حد  عىل  واملستهلكة  املنتجة  للدول  بالنسبة 
لضامن  بفعالية  العمل  يستدعي  مما  س��واء، 
من  جلة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  الطاقة  ام��ن 
واالجراءات  والسياسات  االسرتاتيجيات 
املنتجة  الدول  الداخلية واخلارجية تقوم با 

واملستهلكة ومن ابرزها:
1. اجراءات عىل املستوى الداخيل:

اعتامد  يف  تتمثل  سياسية:  اج����راءات  أ . 
االج���راءات  تطوير  ع��ىل  تعتمد  سياسة 
الطاقة  وبدائل  النفط  يف  باالستثامر  اخلاصة 
االعتامد  لتقليل  املتجددة  كالطاقة  االخرى 
االستنزاف  تقليل  وب��ال��ت��ايل  النفط  ع��ىل 
املستوى  عىل  النفط  الحتياطيات  املستمر 
للدخل  اخرى  مصادر  اجياد  وايضا  البعيد، 
االفراد  دخل  مستوى  ورفع  املوازنة  لدعم 
وخفض البطالة، حلامية الوضع االقتصادي 
التعرض  م��ن  وال��س��ي��ايس  واالج��ت��امع��ي 

الزمات تعرض امدادات الطاقة للخطر.

سن  يف  تتمثل  ترشيعية:  اج���راءات  ب . 
قوانني الطاقة املختلفة وتصديق االتفاقيات 
االقليمية والدولية حلامية امن الطاقة وتامني 

مصادر انتاج النفط ووسائل النقل .
ت . اجراءات اقتصادية واستثامرية : تتمثل 
جمال  يف  النوعي  االستثامر  ب��اب  فتح  يف 
وتطوير مصايف  وانتاجه  النفط  التنقيب عن 
اضافة  والنقل،  االم���داد  خطوط  النفط 
واملياه  والرياح  الشمس  طاقة  يف  لالستثامر 
لتكون رديفا للنفط، ومنح اعفاءات رضيبية 
اضافة  ومستخدميها  البديلة  الطاقة  ملنتجي 

ملطوري القطاع النفطي وايضا.
من  االسرتاتيجية  املخزونات  مضاعفة  ث . 

النفط ملواجهة اي نقص حاد يف االنتاج .
يف  تتمثل   : وبحثية  علمية  اج���راءات  ج . 
وايضا  العميل  البحث  مساحات  زي���ادة 
االموال املخصصة له، ليشمل خمتل جماالت 
البديلة، ويف  والطاقة  النفط  الطاقة وخاصة 
الصناعات ذات التصميم الذكي التي هتدف 

اىل الرتشيد يف استعامل الوقود. 
2. اجراءات عىل املستوى اخلارجي:-

وتأمني  النفط  ان��ت��اج  م��ص��ادر  )تعزيز  أ . 
من  العاملي  النطاق  عىل  الطاقة  إم��دادات 
املنتجة  الدول  بني  املشرتك  التعاون  خالل 

واملستهلكة.
االحتياطات  دعم  يف  املشرتك  التعاون  ب . 

االسرتاتيجية للنفط.
املنتجة  البلدان  بني  املشرتك  احل��وار  ت . 
انتاج تتصف  للنفط للحفاظ عىل سياسات 
ودعم  االسعار  تقلبات  لتقليل  باملسؤولية، 

االقتصاد العاملي( .
من  للتقليل  والدويل  االقليمي  التعاون  ج . 
اخرى  بدائل  وتوفري  النفط  عىل  االعتامد 
بتطوير  املتعلقة  االتفاقيات  وتفعيل  للطاقة 

بدائل الطاقة وخاصة املتجددة منها.
النشاء  االقتصادي  التعاون  توسيع  ح . 
الدول  من  واالمداد  النقل  خطوط  وتطوير 
املنتجة للدول املستهلكة وبناء مصايف النفط 

وتطوير منشآت الطاقة املختلفة.

دراسات 
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كاتٌب وكتاْب

الكتاب املاثل بني ايديكم قراءنا 
األعزاء هو جمموعة حمارضات 
ك����ان ق���د أل��ق��اه��ا ال��ع��الم��ة 
ال��ش��ه��رس��ت��اين ع���ىل ط��الب 
قي  الرتبوية األوىل ملحقهّ الدورة 
التابعة  ال��ق��رآن��ي��ة  ال��ب��ح��وث 

يف  اإلسالمي  االع��الم  ملنظمة 
احلديث  تاريخ  حول  مشهد؛ 
واملالبسات التي واكبت السنة 
)صىل  اهلل  رس��ول  بعد  النبوية 
اهلل عليه وآله( مع بيانه ملؤثرات 
اهلوى واملوروث اجلاهيلهّ عليه، 

وقد سعى العالمة الشهرستاين 
توضيح  اىل   الكتاب  هذا  من 
إىل  املسلمني  ان��ق��س��ام  آف���اق 

نجني فكريني:
من  امل��واق��ف  يتهّخذ  أح��دمه��ا: 
��ة  خ��الل ااُلص����ول اإلس��الم��يهّ

الثابتة.
واآلخ���ر: ي��رس��م أص��ول��ه من 

خالل املواقف املتغرية.
كانوا  م��ن  هناك  أنهّ  بمعنى: 
ورس��ول��ه  اهلل  ك���الم  ون  ي��ع��دهّ
الترشيع،  يف  اساسيني  أصلني 
ف���ه���ؤالء ك���ان���وا ي���أخ���ذون 
أحكامهم منهام، وال يتحركون 
رس��امه  ال���ذي  االط���ار  يف  إالهّ 

للمسلمني.
النهج  مقابل  يف  هناك  وك��ان 
من  ااُلصول  يرسم  من  األول 
خ���الل م��واق��ف االش��خ��اص 
عندهم،  امُلستجدة  والظروف 
العزيز  اهللهّ  كتاب  إىل  ُمضيفني 
)صىل  املصطفى  النبيهّ  وسرية 
اهلل عليه وآله(: سرية الشيخني 
واخت��اذه��ا  ع��ام��ة،  والصحابة 
أصاًل ثابتًا حيتذى به � اىل جانب 
عىل  ويسار   � والسنهّة  الكتاب 

مواقف  بعض  أن  مع  طبقه، 
فكريًا  متأثرة  كانت  اول��ئ��ك 

وعمليًا باملوروث واملوقف.
هو  البحوث  هذه  من  واهلدف 
العصور  مؤثرات  عىل  الرتكيز 
من  فيها  ��س  ُاسِّ وم��ا  السابقة 
انعكست  فكرية  وُاصول  مبان 
والتاريخ  النبويهّ  احلديث  عىل 
، وم��ن ث��مهّ ظهرت  اإلس��الم��يهّ
واص��ول  حديثية  كنصوص 
بامتداد  اسالمية  وعقائد  فقهية 
العرص  من  انجرت  ال��زم��ان، 
بعده ممتزجة مع  ما  إىل  اجلاهيلهّ 
التي  اجلديدة  اإلسالميهّة  احلالة 
حتهّى  االك��رم  الرسول  خلفها 
املجتمع  من  شحية  اصبحت 
وتأرجح  ارتباك  حالة  تعيش 
واجلديد  اجلاهيلهّ  املوروث  بني 

. اإلسالميهّ املحمديهّ
كتابه  ال��ش��ه��رس��ت��اين  م  وق����دهّ
باحلديث بعض اليشء عن شبه 
العرب  وحالة  العربية  اجلزيرة 
باملقايسة  وذلك  اإلسالم،  قبل 
امل��ج��اورة هلا،  احل��ض��ارات  مع 
موضحًا كيفية تعامل العرب مع 
املطروحة  واملفاهيم  اهلل  رسول 

تاريخ الحديث النبوي ومؤثرات الهوى والموروث الجاهلي عليه

كتاب للعالمة علي الشهرستاني يستحق القراءة..
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اإلمامية  علامء  من  العديد  قام 
املؤلفات  ب��إف��راد  ومفكرهيا 
القيمة والتي تناولت يف متونا 
يتعلق  ما  والتفصيل  بالرشح 
اد التشيع األوائل ودورهم  بروهّ
العقائدية  األرك��ان  تثبيت  يف 

للفكر اإلسالمي الناصع. 
عيل  السيد  الدين  صدر   -  1
 ، ال��ش��ريازي  احلسيني  امل��دين 
العرص  سالفة  كتاب  صاحب 
مرص  بكل  الشعراء  حماسن  يف 
، وأنوار الربيع يف علم البديع 
 ( عام  تويف   ، اللغة  وط��راز   ،
1120 ه  ( أفرد تأليفا يف ذلك 
ال��درج��ات   « ب   امل��ج��ال س��امه 
الشيعة  طبقات  يف  الرفيعة 
اإلمامية » خص الطبقة األوىل 
، وخصص  الشيعة  بالصحابة 
من  هاشم  لبني  األول  الباب 
يف  الثاين  والباب   ، الصحابة 
الباب  وقام يف   . منهم  غريهم 
األول برتجة ) 23 ( صحابيا 
عليا  يفارقوا  مل  بني هاشم  من 
الثاين  الباب  يف  قام  كام   ، قط 

برتجة )46( صحابيًا.
 2 - ذكر الشيخ حممد حسني 
كتابه  يف  الغطاء  كاشف  آل 
 « وأص��وهل��ا  الشيعة  أص��ل   «
الصحابة  م��ن  ج��اع��ة  أس���امء 

يف  عليا  يشايعون  كانوا  الذين 
معلقا   - وقال  وترحاله  حله 
الكاتب  أمني  أمحد  قول  عىل 
التشيع  أن  واحلق   «  : املرصي 
ك��ان م���أوى ي��رج��ع إل��ي��ه كل 
 :  -  « اإلس��الم  هدم  أراد  من 
مياه  عىل  حمافظتنا  لوال  ونحن 
ونريان   ، تتعكر  ال  أن  الصفاء 
وأن   ، تتسعر  ال  أن  البغضاء 
القائل  حكمة  علينا  تنطبق 
وت��أيت  خلق  ع��ن  تنه  ال   «  :
يريد  الذي  من  لعرفناه   « مثله 
بمعاول  اإلسالم  قواعد  هدم 
اإلحلاد والزندقة ، ومن الذي 
يسعى لتمزيق وحدة املسلمني 
 ، والتفرقة  التقطيع  بعوامل 
ذلك  نسأل  أن  نريد  ولكنا 
الكاتب : أي طبقة من طبقات 
الشيعة أرادت هدم اإلسالم؟ 
أعيان  وهم  األوىل  الطبقة  هل 
ص��ح��اب��ة ال��ن��ب��ي وأب���راره���م 
الفاريس  أو  املحمدي  كسلامن 
، وأب ذر ، واملقداد ، وعامر ، 
وخزيمة ذي الشهادتني ، وابن 
 ، اليامن  بن  وحذيفة   ، التيهان 
والزبري ، والفضل بن العباس، 
اهلل، وهاشم  عبد  احلرب  وأخيه 
أيوب  وأب   ، املرقال  عتبة  بن 
وأخيه  وأب���ان   ، األن��ص��اري 

 ، العاص  بن  سعيد  بن  خالد 
 ، القراء  سيد  كعب  بن  وأب 

وأنس بن احلرث بن نبيه.
 3 - اإلمام السيد عبد احلسني 
 -  1290  ( ال��دي��ن  شف 
أسامء  بجمع  قام   ) ه    1377
حسب  الصحابة  يف  الشيعة 
ابتدأ  حيث   ، اهلجاء  ح��روف 
بأب رافع القبطي موىل رسول 
اهلل ، وختمهم بيزيد بن حوثرة 
، ومل يرش إىل يشء  األنصاري 
ذلك  ألقى  وإنام   ، حياهتم  من 
يسبقه  من  عىل  أو  األمل  عىل 
إال   . النشاط  أهل  بعض  من 
عىل  يربو  ما  ذكر  اهلل  رمحه  أنه 

املائتني من أسامئهم.
السبحاين  جعفر  الشيخ   -  4
السيد  دع��وة  جميبا  ق��ام  ال��ذي 
شف الدين فألف كتابا باسم 
يف  اإلسالمية«  »الشخصيات 
أج��زاء،  عدة  يف  املجال  ذلك 
يف  وانتهى  ج��زءان،  منه  ُطبع 
ذر  أب  ترجة  إىل  الثاين  اجل��زء 
)ج��ن��دب ب��ن ج��ن��ادة( ذلك 
والكتاب  العظيم،  الصحاب 
إىل  ونقله  الفارسية،  باللغة 
البارع  املحقق  الشيخ  العربية 

جعفر اهلادي وطبع ونرش. 
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سيرة وحياة
 رّواد التشّيع اإلمامي في كتب متفرقة

من قمَِبلمِه )صىل اهلل عليه وآله( يف 
عىل  فيه  مركزًا  اإلسالم.  صدر 
الثاين عىل  النهج  بيان خلفيات 
� أي االصول  وجه اخلصوص 
الدراسة  لتأيت   � املواقف   من 

املطروحة وفق بابني:
التأصيل  عرص  ل:  األوهّ الباب 
اأُلس��سُ  بناء  عرص  به  ويعني 
املرحلة  ويف  عمومًا،  واملفاهيم 
آخر  إىل  اجلاهليهّة  من  االنتقالية 
قل  أو  الراشدة،  اخلالفة  عهد 
إىل ابتداء عرص تدوين احلديث 
الرسمي، كي نقف عىل ما اتت 
اإلسالميهّة  املدونات  بعض  به 
للمصالح  طبقًا  أحاديث  من 

واالجتهادات.
التدوين   عرص  الثاين:  الباب 
ويعني به تدوين حديث رسول 
اهلل عىل عهد عمر بن عبد العزيز 
ممزوجًا بآثار الصحابة وآرائهم 
امل��ص��ن��ف��ات  يف  وم��واق��ف��ه��م 
املؤلف  ركز  بحيث  واألسفار، 
م  د عىل أنهّ عىل نصوصهم ليَؤكهّ
اهلل  رس��ول  حديث  محلوا  هل 
جاء  أم  الصحيح،  وجهه  عىل 

وفق احلدس والتخمني؟
وهل أنم قبلوا اإلسالم روحًا 
ونصًا ام ان مسايرهتم له جاءت 
لفظًا ومماشاة؟ أو هم مسلمون 
وعقال  س��ريًة  وقبليون  لفظًا 
وم��واق��ف وك���ام ق���ال اإلم���ام 
يف  الصنف  ه��ذا  ع��ن  احلسني 
الناس  إن  كربالء:  إىل  مسريه 
عىل  لعٌق  والدين  الدنيا  عبيد 
ت  درَّ م��ا  حيوطونه  ألسنتهم 
بالبالء  حُمصوا  ف��إذا  معائشهم 

قل الديانون.



املحافل  يف  ن��الح��ظ  م��ا  ك��ث��ريًا 
كل  بني  تدور  التي  والنقاشات 
الطبقات االجتامعية حينام يكون 
يف  وامهيتها  امل��رأة  حول  احل��وار 
وواجباهتا  وحقوقها  املجتمع 
يف  السائدة  النظريات  وبعض 
بعض  تظهر  ك��ك��ل،  املجتمع 
حتبط  والتي  املتطرفة  النظريات 
يف  دورها  وهتمش  املرأة  وجود 

املجتمع. 
تسي  التي  النظريات  وم��ن 
يعتربها  والتي  النساء  كل  عىل 
او  ُي��رتق  ال  كقانون  البعض 
عنوانًا ثابتًا تلك التي تعترب املرأة 
بساطة  وبكل  اخلطيئة،  عنرص 
تقبل  ال  ب��ف��ظ��اع��ة  اس��ت��م��رت 

النقاش فنالحظ حتى الطبقات 
)سبب  حواء  ان  تنادي  املثقفة 
نزولنا من اجلنة( وهذا ما وجد 
الكتاب  يف  املسيحية  الديانة  يف 
امل��ق��دس وال����ذي ذك���رت فيه 
من  وتبدأ  جدا  مفصلة  القصة 
اهلل جنة جيلة، لكى حييا  )خلق 
إىل  سعيدًا(  اإلنسان  هذا  فيها 
القول: )وأوىص الرب اإلله آدم 
قائاًل من جيع شجر اجلنة تأكل 
اخلري  معرفة  شجرة  وأم��ا  أك��اًل 
والرش فال تأكل منها( وثم )فقال 
ادم املرأة التي جعلتها معي هي 
 * فأكلت  الشجرة  من  اعطتني 
للمرأة ما هذا  الرب االله  فقال 
احلية  املرأة  فقالت  فعلت  الذي 

غرتني فأكلت(، وطبقا هلذا فإن 
وسوسة الشيطان آلدم أنام كانت 
عن طريق املرأة فالشيطان خدع 

حواء وهي خدعت آدم!!. 
اإلسالمية  الرشيعة  جاءت  بينام 
تعاىل   ب��ق��ول��همِ  عليها  وردت 
)ف���وس���وس هل���ام ال��ش��ي��ط��ان( 
و)قاسمهام  بغرور(  و)فدالمها 
وقد  الناصحني(؛  من  لكام  أين 
مما  امل���رأة  ساحة  اإلس���الم  ن��زه 
كان ينسب إليها، إذا قال تعاىل: 
لك  عدو  هذا  إن  آدم  يا  )فقلنا 
من  يرجنكام  ف��ال  ول��زوج��ك 
إليه  ف��وس��وس  فتشقى  اجل��ن��ة 
أدلك  هل  آدم  يا  قال  الشيطان 
ع��ىل ش��ج��رة اخل��ل��د وم��ل��ك ال 

هلام  فبدت  منها  فأكال   * يبىل 
يصفان  وط��ف��ق��ا  س���وءاهت���ام، 
وعىص  اجلنة  ورق  من  عليهام 
ربه  اجتباه  ثم  ربه فغوى *  آدم 
)فوسوس  وهدى(  عليه  فتاب 
هل��ام ال��ش��ي��ط��ان ل��ي��ب��دي هل��ام ما 
 ، س��وءاهت��ام  م��ن  عنهام  ووري 
هذه  عن  ربكام  ناكام  ما  وق��ال 
الشجرة إال أن تكونا ملكني أو 
تكونا من اخلالدين * وقاسمهام 

إين لكام ملن الناصحني(. 
يف  مربأة  املرأة  ان  نعلم  هنا  من 
وان  اليها  ُنسب  مم��ا  اإلس���الم 
وعدم  تكوينها  اح��رتام  علينا 
دون  عقيدة  او  فكرة  أي  طرح 

اثبات.

تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحابا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

ئ  المرأة من الخطيئة اإلسالم يبرِّ
 نرجس عبد الحسن الكعبي

تفاحُة آدم... 
عقيل الحاج

تفكر ساعة
 خير من عبادة سنة 
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عىل  االنسان  وجل  عز  اهلل  ميز 
قال  بالعقل  املخلوقات  سائر 
عليه  اهلل  )ص���ىل  اهلل  رس���ول 
العقل قال له  وآله( ملا خلق اهلل 
اقبل فأقبل ثم قال له ادبر فأدبر 
فقال وعزيت ما خلقت خلقا هو 
وبك  اخذ  بك  منك  ايل  احب 
وعليك  ال��ث��واب  ل��ك  اع��ط��ي 
. وارق����ى وظ��ائ��ف  ال��ع��ق��اب 
يقاس  اذ  التفكر  ه��و  العقل 
من  غريه  عن  ويتميز  االنسان 
البرش ملا حيمله من فكر فهو فيه 
االنسانية  الدرجات  اىل  يرتقي 
والدينية والعقائدية العليا وقول 
السالم(  )عليه  الصادق  االمام 
الفكر  ادم��ان  العباداة  افضل 
الشاعر  وق���ول  وق��درت��ه  ب��اهلل 
يف  التفكر  يف  شخصك  معيار 
فلست سوى عظام  يبقى  الذي 
وعروق امر اهلل سبحانه بالتفكر 
عىل  واث��ن��ى  كتابه  يف  وال��ت��دب��ر 
يفمِ  ُروَن  )َوَيَتَفكَّ بقوله  املتفكرين 
َنا َما  ْرضمِ َربَّ اَمَواتمِ َواأْلَ َخْلقمِ السَّ
َنا  اًل ُسْبَحاَنَك َفقمِ َخَلْقَت َهَذا َباطمِ
والتدبر  فالتفكر   ) ارمِ النَّ َع��َذاَب 
عند  ممدوحة  عبادة  هو  والتأمل 
اهلل عزوجل واكدت االحاديث 
عليها فلهااالثر يف اصالح ذات 
مايدور  الفرد وهي مرآة كشف 
عىل  فيعمل  اوش  خري  من  فيه 
امر  يف  فالتفكر  اذن  اصالحها 
اهلل واجللوس يف حرضة الباري 
والتأمل  يديه  وب��ني  ع��زوج��ل 

مع  خلوة  يف  وخملوقاته  اهلل  يف 
قلوبنا  به  لتطمأن  العظيم  الرب 
تطمئن  اهلل  بذكر  )اال  تعاىل  قال 
القلوب  فاطمئنان  القلوب( 
اليكون اال اذا سبقه يقني بذكر 
االبالتفكر  الذكر  والحيدث  اهلل 
وآل  وحممد   , وقدرته  اهلل  امر  يف 
ويف  وقدرته  اهلل  امر  هم  حممد 
)يا  اهلل  يقول  القديس  احلديث 
االفالك  خلقت  ملا  لوالك  امحد 
ول��وال  خلقتك  مل��ا  ع��يل  ول��وال 
)مستدرك  خلقتكام(  ملا  فاطمة 
ص\334   3. ج  البحار  سفينة 
اذا التفكر يف خلق اهلل واالكوان 
الدنيا  خلق  اهلل  ان  يوصلنا 
وآل  حممد  اج��ل  م��ن  ومافيها 
حممد )صىل اهلل عليه وآله( ويف 
جربائيل  عن  الكساء  حديث 
وجاليل  وعزيت  ياحممد  اهلل  عن 
وال  مبنية  س��امء  ماخلقت  اين 
منريا  والق��م��را  مدحية  ارض��ا 
والفلكا  مضيئة  والش��م��س��ا 
والفلكا  جيري  والبحرا  ي��دور 
 ) وحمبتكم  الجلكم  اال  يسي 
لو تفكرنا يف هذا احلديث لنرى 
هذه  وبالتايل  اهلل  خلق  عظمة 
بيت  اهل  العظمة ساجدة حتت 
فثم  اينامتكونوا  ف��أذن  والنبوة 
وجه اهلل وهم وجه اهلل فالعبادة 
والصيام  بالصالة  ليست  هي 
كام  العبادات  خري  هو  فالتفكر 
السالم  عليه  الرضا  االمام  قال 
الصالة  ك��ث��رة  ال��ع��ب��ادة  )ل��ي��س 

والصوم انام العبادة كثرة التفكر 
اهلل  وام��ر  عزوجل(  اهلل  امر  يف 
)عليه  الرضا  حديث  يف  الوارد 
بالتفكر  امرنا  ال��ذي  السالم( 
فيه هم اهل البيت وقد بان امر 
االوص��ي��اء  سيد  خطبة  يف  اهلل 
امل��ؤم��ن  ي��ق��ول  اذ  ال��ن��وران��ي��ة 
املمتحن قلبه لاليامن ال يرد من 
صدره  اهلل  شح  اال  شيئا  امرنا 
لقبوله ومل يشك ومل يرتب ومن 
فسلموا  كفر  فقد  وكيف  مل  قال 
فهناك  اهلل.  امر  فنحن  امره  اهلل 
ممدوح  منها  التفكر  من  نوعان 
التفكر  وه��و  م��ذم��وم  واالخ���ر 
االخر  اما  والذنوب  باملعايص 
اخلري  وفعل  اهلل  امر  يف  التفكر 
وقضاء احلوائج و خري مثل هو 
عندما  الرياحي  احل��ر  موقف 
)عليه  احل��س��ني  لقتال  ارس���ل 
السالم( صار يفكر يف امره قالوا 
للحر ما بالك أجبنت لو خريونا 

فام  بالكوفة  رج��ل  اشجع  عن 
اخري  واهلل  اين   : ق��ال  عدوناك 
ال  فواهلل  والنار  اجلنة  بني  نفي 
اختار عىل اجلنة شيئا ولو قطعت 
)ريض  احلر  فتفكري   . وحرقت 
اهلل عنه(  نقله من معسكر الكفر 
اىل ركب احلسني )عليه السالم( 
اال  ماهي  التأريخ  اسمه  وخلد 
للحر  والتفكر  االنتباه  حلظات 
واخرته  دنياه  مسار  كل  غريت 
وقول االمام عيل )عليه السالم( 
نبه قلبك بالتفكر. فتعويد العقل 
القلب  يف  يرسخ  التفكر  عىل 
واالنقطاع  اهلل  ومعرفه  التوحيد 
مع اهلل روي عن االمام الصادق 
ساعة  )التفكر  السالم(  )عليه 
فالتفكر  ليلة(  قيام  م��ن  خ��ري 
عبادة تعبدية اصالحية فلنداوم 
تكون  حتى  التفكر  عبادة  عىل 
خ��ري م��ن ع��ب��ادة ال��ده��ر وليس 

عبادة السنة.

عقيل الحاج

تفكر ساعة
 خير من عبادة سنة 
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اخذت  التي  امل��زارات  بني  من 
او  صحتها  بخصوص  ج��دال 
التي  املقامات  بعض  هي  عدمه 
االم��ام  مقام  ومنها  كربالء  يف 
)عليهام  ج��ع��ف��ر  ب��ن  م��وس��ى 
من  لنا  الب��د  وه��ن��ا  ال��س��الم( 

التحقيق العقيل الروائي.
هنالك مقام اخر لالمام الصادق 
اخر  وم��ق��ام  ال��س��الم(  )عليه 
لالمام عيل )عليه السالم( الذي 
طاغية  يد  عىل  االن��دراس  ناله 
الشارع  بداية  يف  يقع  ال��ع��راق 
احلاجات  قايض  لباب  املقابل 
)عليه  العباس  قبلة  باب  باجتاه 

السالم(.
احاديث  ال��روائ��ي  التاريخ  يف 
وروايات تؤكد عىل عظم زيارة 
وما  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
عىل  س��واء  اجيابية  اث��ار  من  هلا 

العقائدي  او  الروحي  املستوى 
وح��ت��ى ال��ع��ل��م��ي، وت��اري��ن��ا 
التي  باالحاديث  يزخر  الروائي 
صدرت عن املعصومني )عليهم 
زيارة  عل  تاكيدهم  يف  السالم( 
وهنا  السالم(،  )عليه  احلسني 
من  ه��ل  االيت  ال��س��ؤال  ن���ورد 
عىل  املعصوم  يؤكد  ان  املنطق 
به  يقوم  ان  غري  من  معني  عمل 
بل  اعتقد ذلك  انا ال  اوال؟  هو 
يف عقيل وقلبي اجزم بان االئمة 
بزيارة  قاموا  السالم(  )عليهم 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
عليه  عيل  لالمام  بالنسبة  وام��ا 
عن  حيدثنا  التاريخ  فان  السالم 
وبكائه  كربالء  ب��ارض  م��روره 
واما  استشهاده،  قبل  ولده  عىل 
تعاىل  اهلل  عجل  احلجة  االم��ام 
فرجه فانه حارض ليلة عاشوراء 

املليونية  والزيارات  واالربعني 
وليايل اجلمع .

يكون  فانه  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
كربالء،  يف  مقام  معصوم  لكل 
االم��ام  رضي��ح  ك��ان  اذا  ولكن 
تعرض  السالم(  )عليه  احلسني 
بالقرب  شجرة  حتى  بل  للهدم 
ه��ارون  اقتلعها  ال��رضي��ح  م��ن 
املحبون  يستطيع  فهل  العبايس 
فلو  ل��الم��ام؟  مقام  تشييد  من 
العواطف  من  النفوس  جتردت 

التاريخ  صفحات   وحمصت 
واالثار فانا ال استبعد بان تكون 
هنالك ادلة عىل مقامات اخرى 
لالمام الباقر او الرضا او اجلواد 
او العسكريني )عليهم السالم(.
تتحدث  رواي��ات  التاريخ  ويف 
الباقر  اص��ح��اب  زي����ارة  ع��ن 
عليهم  وال��ك��اظ��م  وال��ص��ادق 
البعض من  السالم لكربالء بل 
يف  دفنوا  انم  تذكر  ال��رواي��ات 

احلائر.

المقامات في كربالء 
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احلكومة  تركْت  ملاذا  ندري  ال 
العراقية أغلب شائح العاملني 
جملس  وأع��ض��اء  وامل��وظ��ف��ني 
ال��ن��واب أص��ح��اب ال��روات��ب 
ل  اخليالية وركضت صوب عامهّ
ظهورهم  وقصمت  التنظيف 
من  حقوقهم  تسليمهم  بعدم 
ثالثة  مل��دة  الشهرية  ال��روات��ب 
الفقراء  هؤالء  جعل  مما  أشهر 
كان  فام  أمرهم..  من  حرية  يف 
 300( ب��ح��دود  ي��ت��ق��اض��ون��ه 
تكفي  ال  كانت  دي��ن��ار(  أل��ف 
ناهيك  العيش  لقمة  جللب 
وتكاليف  البيت  إجي���ار  ع��ن 
إذا  فكيف  أوالده��م..  دراس��ة 

البسيطة  الدنانري  هذه  انقطعت 
وغالء  العيش  شظف  ظلهّ  يف 
يأكلون  أي��ن  فمن  األس��ع��ار.. 
أج��ور  وي��دف��ع��ون  ويلبسون 
بلد  يف  ت��أوهي��م  التي  منازهلم 
تسق خرياته وتسلب من أهله 

وأوالده.
هذه  التنظيف  ع��امل  مشكلة 
فرتة  فقبل  ال��وح��ي��دة،  ليست 
الكهرباء  ة  دائر  موظفو  خرَج  
وعامل  احلديد  سكك  وع��امل 
بالتصنيع  يسمى  م��ا  معامل 
يف  وغريهم  سابقًا  العسكري 
مظاهرات واعتصامات مطالبة 
املالية  اهتم  مستحقهّ ب��رصف 

وب��ني شد وج��ذب ت��مهّ رصف 
اآلخر  البعض  وبقى  بعضها 
اجلديدة  القنبلة  بذريعة  قًا  معلهّ
)ماكو  احلكومة  فجرهتا  التي 
أين  نسمْع  مل  ولكن  فلوس(.. 
ذه��ب��ت م��الي��ني ال����دوالرات 
وأين  النفط  تصدير  وم���وارد 
العظيمة  االس��رتات��ي��ج��ي��ات 
وم��راك��ز األب��ح��اث واخل���رباء 
العمالق  املستشارين  وفريق 
ليضع  مسبقًا  جيلس  مل  ال��ذي 
ة ناجحة وكفيلة بالنهوض  خطهّ
ب���واق���ع ال���ب���الد وم��واج��ه��ة 
هذا  ة..  املتوقعهّ املالية  األزمات 
ال��ذي رس��م دهشة  ال��ت��س��اؤل 

نا مثل تلك الدهشة  عىل وجوهمِ
ل النظافة بعد أن  التي ترَكها عامهّ
لبخس  استنكارًا  أعامهلم  تركوا 
حمافظة  قبعت  فيام  حقوقهم 
النفايات  ت��الل  حت��تَ  كربالء 
وه���و األم���ر ال���ذي ي��ش��ري إىل 
أن  سبق  التي  املحليهّة  احلكومة 
الرشكات  إح��دى  مع  اتفقت 
من  املدينة  لتنظيف  االستثامرية 
كام  احلال  بقي  ولكْن  النفايات 
مكان..  ك��لهّ  يف  واألزب���ال  هو 
وال ندري هل وصلت رائحتها 
الكرهية اىل  )أنوف( املسؤولني 
أم  ال��روات��ب  رصف  ليحركوا 

بعد؟

ماكو رواتب.. إلى متى يبقى الحال هكذا؟

علي الشاهر
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قدسية  عىل  املحافظة  أجل  من 
وبكل  سة،  املقدهّ كربالء  مدينة 
الكلمة من معنى،  ما حتمل هذه 
السلبيهّة  ال��ظ��واه��ر  م��ن  للحد 
وال��دخ��ي��ل��ة ال��ت��ي ط���رأت عىل 
سطحه،  عىل  وطفت  املجتمع 
يف  الدينية  ال��ش��ؤون  قسم  ب��ادر 
سة بالتعاون  العتبة احلسينية املقدهّ
العباسية  العتبة  يف  نظريه  م��ع 
س��ة وق��س��م رع��اي��ة بني  امل��ق��دهّ
محاية  وف��وج  الرشيفني  احلرمني 
املرقدين الطاهرين بتشكيل جلنة 
عاتقها  عىل  تأخذ  مشرتكة  عمل 

هذه املسؤولية.
املوسوي  حممد  السيد  ث  وحت��دهّ
م���ن ق��س��م ال���ش���ؤون 
العتبة  يف  ��ة  ال��دي��ن��يهّ
سة وفًقا  العباسيهّة املقدهّ
عن  الكفيل  لشبكة 
وعملها  اللجنة  دور 

قائاًل:  با،  املناطة  والواجبات 
»هناك أمور ال متت إىل اإلسالم 
من  م��س��ت��وردة  ها  ولعلهّ بصلة 
املجتمع الغربهّ وجاءت إلينا من 
غايتها  لإلسالم  معادية  جهات 
وهدفها تشويه صورته وسمعته، 
وانطالقًا من األحاديث الرشيفة 
بيته  وأه����ل  ل��ل��ن��ب��يهّ  امل��ب��ارك��ة 
أجعني(  عليهم  اهلل  )ص��ل��وات 
بخصوص قدسيهّة وشفيهّة أرض 
الرشيفني  للمرقدين  وما  كربالء 
العباس  وأخيه  احلسني  لإلمام 
ة  )عليهام السالم( من منزلة خاصهّ
يف قلوب املوالني واملحبهّني ألهل 
البيت )سالم اهلل عليهم(، فهناك 
حتثهّ  التي  الروايات  من  العديد 
املدينة  قدسيهّة  عىل  املحافظة  عىل 

املرشفة«.
هناك  أن  املعلوم  »من  ويضيف: 
الزائر  أدبيهّات للزيارة ينبغي عىل 
ها هو  املؤمن التحيلهّ با ولعلهّ أمههّ
الرشعية  واهليأة  بامللبس  االلتزام 
مالبس  فهناك  بالزائر،  الالئقة 
مع  ت��ن��س��ج��م  ال 
الزيارة  قدسيهّة 

مع  انسجامها  ع��دم  عن  فضاًل 
العام،  وال��ذوق  الرجولة  معاين 
أن  للزائرين  الب��د  أواًل  لذلك 
يتلف  املكان  ه��ذا  أنهّ  يعرفوا 
مكان  فهو  األم��اك��ن  باقي  ع��ن 
��ص ل��ل��زي��ارة،  س وخم��صهّ م��ق��دهّ
الزيارة  اىل  يأيت  من  عىل  لذلك 
وهندامه  سلوكه  يكون  أن  البدهّ 
قدسية  م��ع  تتناسب  وأخ��الق��ه 
الحظنا  وق��د  ال��رشي��ف،  املكان 
ف  ب���ع���ض ال���ش���ب���اب ي���ت���رصهّ
عن  البعد  كل  بعيدة  فات  ترصهّ
املالبس  كارتداء  العام  ال��ذوق 
وال��ق��الدة  مة  واملجسهّ الضيهّقة 
الذهبيهّة والبعض يضع مساحيق 
التجميل عىل وجهه، حتى وصل 
عمل  اىل  منهم  بالبعض  األم��ر 
املقززة  الشعر  تسحيات  بعض 
هذه  من  كبري  وقسم  واملنفرة، 
إىل  ت��ؤدي  ألنا  حمرمة،  األع��امل 
ترويج الباطل واألخالق السيهّئة 
الدين  لسمعة  ت��وه��ني  وفيها 
منها  اآلخر  والبعض  واملذهب، 
وقدسيهّة  حرمة  مع  ينسجم  ال 
مقام  حرمة  هتك  ف��إنهّ  املكان، 

املعصوم حرام«.
وي��ت��اب��ع امل��وس��وي: »ان��ط��الق��ًا 
م��ن م��ب��دأ م��راع��اة 
املكان  قدسيهّة 

شكلت جلنة مشرتكة من العتبتني 
ستني  املقدهّ والعباسيهّة  احلسينيهّة 
الرشيفني  احل��رم��ني  ب��ني  وقسم 
رش���ح م���ن خ��الهل��ا ع���دد من 
دوراٍت  ُأدخلوا  الذين  املنتسبني 
ملحارضات  وخضعوا  ��ة  خ��اصهّ
دورية أسبوعية يف كيفية التعامل 
حالة،  كل  وحسب  ال��زائ��ر  مع 
فهناك النصح واإلرشاد والتعليم 
إىل  يصل  آخ��ر  أسلوب  وهناك 
املدينة  إىل  ال��دخ��ول  م��ن  منعه 

سة«. املقدهّ
د  وزوهّ اللجنة  لت  »شكهّ نًا:  مبيهّ
عوا  ة ووزهّ أفرادها بمالبس خاصهّ
وصل  التي  الرئيسيهّة  النقاط  عىل 
تقريبًا،  نقطة   )30( إىل  عددها 
ف��ول��درات  طباعة  مت��ت  كذلك 
عىل  نرشت  تعريفية  وفلكسات 
ح  توضهّ املدينة  ومداخل  حم��اور 
وتنصح  السلبية  احل��ال��ة  ه��ذه 
عدم  من  وحت��ذر  عنها  باالبتعاد 
والتعليامت  بالضوابط  االلتزام 

املنصوص عليها«.
املقدستان  العتبتان  تدعو  فيام 
االل��ت��زام  اىل  ��ة  ال��ش��ب��اب خ��اصهّ
واألخالقية  الرشعية  بالضوابط 
الطاهرة  االمكنة  حرمة  ومراعاة 
الصادرة  بالتعليامت  وااللتزام 

من اللجنة املشار اليها.

العتبتان المقدستان في كربالء تتبنيان مشروعًا للحدِّ 
من الظواهر الدخيلة على المجتمع 
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للدراسات  كربالء  مركز  دع��ا 
والبحوث التابع للعتبة احلسينية 
املقدسة الطلبة الراغبني بدراسة 
الطب العام باللغة االنكليزية يف 
جامعة طهران للعلوم الطبية إىل 
حتى  أقصاها  مدة  يف  التسجيل 
العام  من  شباط  فرباير/   29 ال� 

احلايل.
نرشه  ال��ذي  اإلع��الن  وبحسب 
املوقع الرسمي للمركز، وتابعته 
ملفات  يستقبل  فإنه  »االحرار« 
املركز  مقر  يف  للطلبة  التسجيل 
بكربالء املقدسة أو عرب عناوين 

الربيد اإللكرتوين.
Email: karbala.

gmail.com@center1
Email: karbala.

yahoo.com@center1

العتبة  توقيع  عقب  ذلك  ويأيت 
مع  اتفاقية  املقدسة  احلسينية 
ج��ام��ع��ة ط��ه��ران ال��ع��امل��ي��ة يف 
إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية 
طبية  ك���وادر  تأهيل  إىل  ترمي 
عراقية عرب بعثات دراسية لطلبة 

اجلامعات.
واشرتط املركز أن يكون املتقدم 
فام   %90 م��ع��دل  ع��ىل  ح��اص��ال 
فوق يف االمتحان الوزاري، وأن 
املتقدم  الطالب  درجات  تكون 
االحياء،  »الكيمياء،  دروس  يف 
فام   %90 الفيزياء  و  الرياضيات 

فوق«.
يكون  ان  أي��ض��ا  اش���رتط  ف��ي��ام 
ال�  ش��ه��ادة  ع��ىل  ح��ائ��زا  املتقدم 
»TOFEL« يف اللغة االنكليزية 
 « ILETS « �بدرجة 525 او ال

مل  ممن  كان  اذا  و   ،5.5 بدرجة 
فعليه  الشهادة  هذه  عىل  حيصل 
للغة  خاصة  دورة  يف  الدخول 
امتحانا  اجتياز  و  االنكليزية 
كربالء  يف  املركز  يقيمها  بنجاح 
طهران  جامعة  م��ع  بالتنسيق 
حصول  بعد  الطبية  للعلوم 
الطالب عىل القبول يف الدراسة.
دوريت  اق��ام��ة  امل��رك��ز  ويتبنى 
والفارسية  االنكليزية  اللغتني 
يف  الطبية  للدراسة  املؤهلتني 
حمافظة كربالء املقدسة وبأسعار 
خمفضة عن املقرر من قبل جامعة 

طهران.
السكن  توفري  املركز  يتبنى  كام 
خمفضة  وب���أس���ع���ار  ل��ط��ل��ب��ت��ه 
وضع  عىل  املباش  واالشاف 
خالل  من  والطالبات  الطلبة 

معتمد املركز يف السكن اجلامعي 
الطلبة  نشاطات  سينظم  والذي 
والرتفيهية  الثقافية  العلمية، 
اجلهات  م��ع  ش��ؤون��م  ويتابع 

ذات الصلة.
واعلنت العتبة احلسينية املقدسة 
ال��ث��اين  يف 21ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون 
اجلاري، عزمها إرسال 50 طالبًا 
عراقيًا لدراسة الطب يف جامعة 
كوادر  لتخريج  العاملية  طهران 
كربالء  يف  ملستشفياهتا  طبية 

وعموم حمافظات العراق.
املرجعية  ممثل  أن  أك��دت  فيام 
الدينية  العليا الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي وجه بتغطية تكاليف 
عىل  األول  املتخرج  الطالب 

دفعته طيلة فرتة الدراسة.

هل ترغب بدراسة الطب في جامعة عالمية؟ 
سارْع  الى تقديم ملف التسجيل في العتبة الحسينية
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التواصل  مواقع  عىل  حسابات  تناقلت 
ب�  خمتصون  فه  عرهّ ملا  ص��ورًا  االجتامعي 
احلسني  اإلم��ام  كف  يصوران  »جمسمني« 

)عليه السالم( وخنرصه املقطوع.
سلياًم  األول  كان  كفني،  الصور  وأظهرت 
فيه جتسيد حادثة فصل  النحات  مل يستطع 

اخلنرص عن الكف.
احلسابات،  تلك  أوردت���ه  م��ا  وبحسب 
مل  النحات«  »حسن  العمل  صاحب  فأن 
احلسني  اإلمام  خنرص  بقطع  قلبه  يطاوعه 
املأساوي  املشهد  وتصوير  السالم(  )عليه 
معركة  خ��الل  اإلم���ام  ل��ه  تعرض  ال��ذي 

الطف يف كربالء.
بنحت  العمل  من  انتهى  أن  بعد  أنه  غري 
»الكف« تفاجأ بسقوط »اخلنرص« منه دون 
وجود  أو  خارجي  مؤثر  ألي  يتعرض  أن 

أي خلل أثناء عملية نحت املجسم.
التواصل  مواقع  عىل  ناشطني  وبحسب 
فإن سقوط اخلنرص  »فيسبوك«  االجتامعي 
مظلومية  م��دى  عن  يعرب  الطريقة  ب��ذه 
قتلته  ال��ذي  السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام 

الدولة األموية يف العاش من حمرم سنة 61 
للهجرة.

يزيد  جيش  أن  إىل  تاريية  مصادر  وتشري 
السالم(  أن قتل اإلمام احلسني )عليه  بعد 
جسده  م��ن  سلبوه  إالهّ  شيئًا  ل��ه  يبقوا  مل 

الرشيف.
 » وتذكر أيضا أن »بجدل بن سليم الكلبيهّ

لعنه اهلل، مل جيد شيئًا يسلبه من جسد اإلمام 
الذي  اخلاتم  غري  السالم(  )عليه  احلسني 
بمحاوالت  فشله  وبعد  خنرصه،  يف  كان 
سيف  قطعة  تناول  اخلاتم,  النتزاع  متكررة 
اإلم��ام  إصبع  ب��ا  حي��زُّ  وص��ار  جانبه,  إىل 
)عليه السالم( إىل أن فصل اإلصبَع وأخذ 

اخلاتم..

امل��رصي،  الثقافة  وزي���ر  ق��ال 
مذهب  إن  النمنم،  حلمي 
املذاهب اإلسالمية  الشيعة من 
األزه��ر  جامعة  يف  س  وي����درهّ

ومنع كتبه ليس من حق أحد.

هاتفية  مداخلة  يف  وأض���اف 
قناة  عرضته  برنامج  خ��الل 
منع  ع��ىل  أق���در  »ال  م��رصي��ة، 
تتحدث  التي  العلمية  الكتب 
عداء  يل  ليس  ألنه  الشيعة  عن 

معه كمذهب«.
األزهر  قرار  عقب  ذلك  ويأيت 
»نرش  مسابقة  بإلغاء  األخ��ري، 
السني:  املجتمع  يف  التشيع 
وكيفية  وخم���اط���رة  أس��ب��اب��ه 
عليها  رد  ال��ت��ي  م��واج��ه��ت��ه« 
العراقي  الشيعي  الوقف  ديوان 
املصادر  كل  لتوفري  باستعداده 
التي تتحدث عن عقائد الشيعة 

جمانًا«.
حرمان  سيتم  »أنه  نمنم،  وقال 
يف  تورطها  يثبت  نرش،  دار  أي 
طبع أي كتب خاصة بالتطرف 
مل��دة ع��ام��ني م��ن امل��ش��ارك��ة يف 

معرض الكتاب«.
لكنه أكد أن »هناك كتًبا علمية 
ضمن  الشيعي  املذهب  تتناول 
يمكن  ال  اإلسالمية  املذاهب 
أحد  حق  من  ليس  ألنه  منعها 

فعل ذلك«.
وب��ح��س��ب م���راق���ب���ني، ف��إن 
ترصحيات وزير الثقافة املرصي 
بأن  واض��ح��ًا  اع��رتاف��ًا  تعترب 
وتستند  علمية  الشيعية  الكتب 
إىل أدلة دامغة ال يمكن نكرانا 
يزعم  كام  بالتطرف  اهتامها  أو 

اتباع املذهب الوهاب.

نحات يجسد بفنه كف االمام الحسين دون ان يتجرأ على قطع خنصره 

وزارة الثقافة المصرية تعترف بأن كتب الشيعة »علمية« وال يمكن منعها

والء الصفار

حسين الخشيمي
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الفرني  الصحفي  أن  مبينًا 
ورصيح  واضح  بشكل  حتدث 
يف  العاشورائية  الطقوس  عن 
موثقة  والصحيفة  احلرام  حمرم 
املهمة  النوادر  من  تعد  بصور 
احلسيني،  ك��رب��الء  ل��ت��اري��خ 
من  كثريًا  »هناك  أن  إىل  مشريًا 
الوثائق املهمة ستهدى قريبًا إىل 

املتحف«.
آث���ارًا  يمتلكون  م��ن  ودع���ا 

ووث��ائ��ق خت��ص ح��رم اإلم��ام 
احلسني )عليه السالم( وزائريه 
يبادروا إىل إهدائها ملتحف  بأن 
ولتاريخ  السالم(  )عليه  اإلمام 

كربالء املقدسة.
ف��ي��ام ق���ال ال��ب��اح��ث وامل���ؤرخ 
مسؤول  زميزم«  رشيد  »سعيد 
شعبة التوثيق يف الَعتبة احلسينية 
س  تأسَّ ان   »م��ن��ذ  امل��ق��دس��ة: 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  متحف 

تصلنا  2009م  سنة  السالم( 
ونفيسة  ثمينة  هدايا  باستمرار 
تضاف  الرشيف  احل��رم  ختص 
املهداة  واهل��داي��ا  الُتحف  إىل 
والسالطني  امل��ل��وك  قمِبل  م��ن 
العرب  وال��زائ��ري��ن  واألم���راء 

واملسلمني«، 
قديمة  »الصحيفة  أن  واوضح 
احل��رم  تفاصيلها  يف  حت��اك��ي 
أب  وح��رم  الرشيف  احلسيني 

الفضل العباس )عليه السالم( 
وامل��خ��ي��م ال��رشي��ف وش���وارع 
كربالء املهمة التي كانت آنذاك 
وامل��واك��ب  امل��ع��زي��ن  حتتضن 
احلسينية«، مبينًا أن »هذا احلس 
احلسني  إمامنا  جتاه  باملسؤولية 
حيفز  الذي  هو  السالم(  )عليه 
الوثائق  إظ��ه��ار  إىل  امل��وال��ني 
واملقتنيات الثمينة وإهدائها إىل 

املتحف املبارك«.

صحيفة فرنسية تحاكي بتحقيقها المصّور 
مآثر العزاء الحسيني لعام 1909م 

كشف مسؤول متحف اإلمام الحسين 
العامة  لألمانة  التابع  السالم(  )عليه 
السيد  المقدسة  الحسينية  للعتبة 
مؤتمر  في  الدين(  ضياء  أحمد  )عللالء 
تبرع  عن  المتحف  داخللل  عقده  صحفي 
إحدى الجهات الفرنسية بوثيقة يعود 
عن  تتحدث  1909م  عللام  إلللى  تاريخها 
كربالء المقدسة وحرم سيد الشهداء 
بقلم صحفي فرنسي يعمل في صحيفة 

)L،ILLUSTRATIO( الفرنسية... 

من الصفحات التي كتبها 
تقي  مللحللمللد  اللللعلللالملللة 
هل   1070 االول  المجلسي 
محمد  الميرزا  بياض  في 
فللصلليللح وهللللذا الللبلليللاض 
خطوط  فيه  جللدا  نفيس 

كثير من العلماء
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انا

من اكثر اعاقات الطفل ش���يوعا 
هو الش���لل الدماغي وهو تلف 
يصيب خاليا امل���خ في مراحل 
النم���و االول���ى بالضم���ور من 
حي���ث احلج���م والقص���ور من 
حي���ث االداء الوظيف���ي, وهذا 
القصور قد يسبب عجزا وظيفيا 
لعضو او اكثر في اجلسم الذي 
يس���يطر عل���ى حركت���ه او منوه 
اجل���زء التالف من الدماغ وعليه 
تتفاوت اعراض الشلل الدماغي 
من حي���ث ش���دتها وحدتها ما 
بني البس���يط الى اخلطير حسب 
حجم التل���ف وموقعه, والتلف 
االكثر ش���يوعا يكون في منطقة 
الدماغ التي تس���يطر على حركة 
العضالت واليدين والرجلني وقد 
يعاني الطفل املصاب بهذا النوع 
من التلف الدماغي من تصلب 
العض���الت  م���ن  مجموع���ات 
القابض���ة للفخذين ف���ي منطقة 
االفخاذ فصعب ابعاد الفخذين 
عن بعضهم���ا او قد يعاني من 

ليون���ة ومرونة العضالت ويعتبر 
ه���ذا التصلب واحيان���ا الليونة 
من اكب���ر العوائ���ق للطفل من 
حيث التطور واكتساب املهارات 
واملش���ي  والوقوف  كاجلل���وس 
ومس���ك االش���ياء, ويعاني 80 
% من مصابي الش���لل الدماغي 
م���ن درجات متفاوت���ة حلاالت 
التصلب العضلي منها  الش���لل 
الس���فلي,  النصف���ي  الدماغ���ي 
النصف���ي  الدماغ���ي  والش���لل 
اجلانبي, والشلل الرباعي لليدين 
والرجل���ني معا والذي يحد من 
النمو احلركي للطفل واملهارات 
احلركي���ة املكتس���بة ويش���وه منو 
واجلدير  واملفاص���ل,  العضالت 
بالذكر ان عالمات تشوه اليدين 
والرجلني عند االطفال املصابني 
بالش���لل الدماغي ال تظهر عند 
ال���والدة ع���ادة ولكنه���ا تتطور 
وتتفاق���م تدريجيا ف���ي مراحل 
النم���و الالحق���ة, وملعرفة املزيد 
مجلة »االحرار« التقت الدكتور 

عم���ار حس���ني اجلب���وري مدير 
مركز احلس���ني )عليه الس���الم(
لتأهيل املعاقني التابع الى مكتب 
املدي���ر الع���ام في دائ���رة صحة 
كربالء والذي بني لنا ما يأتي:�

التشنج
يشير التشنج الى زيادة في التوتر 
او االش���تداد ف���ي العض���الت, 
حتت���اج العضالت عادة لتوتر او 
اش���تداد كاف للعم���ل ضد قوة 
اجلاذبية م���ن اجل احلفاظ على 
الوقفة او اجللسة او احلركة وفي 
نف���س الوقت من اج���ل توفير 
املرونة والس���رعة ف���ي احلركة, 
يذهب االمر ال���ذي يصدر من 
اجل توتير العضالت او ش���دها 
م���ن االعص���اب املوج���ودة في 
العضالت الى احلبل الش���وكي 
وتس���مى هذه االعصاب الياف 
االعص���اب احلس���ية ألنها تعلم 
احليل الشوكي بدرجة التوتر في 
العضالت, تذهب االوامر التي 
تصدر من اجل حتقيق املرونة او 

تهبي���ط التوتر في العضالت من 
اعصاب ف���ي الدماغ الى احلبل 
الش���وكي, عل���ى االوام���ر التي 
تصدر م���ن العضالت واالوامر 
التي تصدر من الدماغ ان تكون 
متناسقة في احلبل الشوكي لكي 
تعمل العضالت برفق وس���هولة 
وللحف���اظ على ق���وة في نفس 

الوقت.
انواع الشلل الدماغي

توجد ثالثة انواع رئيسية هي 
� شلل تكون احلركة فيه صعبة.
التحك���م  يت���م  ال  رع���اش   �
ف���ي احل���ركات التي ميارس���ها 

الشخص.
� ال اتزاني يجمع بني االضطراب 
ف���ي  واالدراك  الت���وازن  ف���ي 

العميق.
وق���د يجم���ع اكث���ر م���ن نوع 
لش���خص واحد وهن���اك انواع 

اخرى لكنها نادرة الوجود.

الشلل الدماغي..
 المرض األصعب/ ح 1

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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اسوداد القلب!

ثمة حلول مقترحة لهذه املش���كلة على األهل جتاهل الش���كاوى اجلسمية التي يظهرها الطفل وعدم 
التركي���ز عليها، مع تش���جيع االبوين عل���ى ارغام الطفل على الذهاب للمدرس���ة دون إظهار اي 
تعاطف معه، اما في صباح كل يوم يفضل ايقاظه بهدوء ومس���اعدته على ارتداء مالبس���ه وترتيب 

كتبه مع التشجيع املستمر له.
وبعد رجوعه من املدرسة يجب ان متتدح سلوكه وتثني على جناحه في الذهاب إلى املدرسة مهما 
كانت حالته من خوف أو رفض للذهاب للمدرسة. أما في يوم العطلة فاألفضل اصطحابه الماكن 

يفضل الذهاب لها كمكافأة له عن ذهابه للمدرسة.
وللمعلم دور مهم في حل هذه املش���كلة ويأتي ذلك في محاولة كس���ب ثقة الطفل اخلائف وإقامة 
عالقات طيبة معه. واش���راكه في نش���اطات الصف اخملتلفة حتى يصبح عضوا مش���اركا فعاال فيه. 
وجتنب الصراخ والتوبيخ خاصة امام اقرانه، فهذا يزيد من شعوره باخلوف، ومحاولة اعطائه مهاما 

قيادية في الصف، فهذا يزيد من  ثقته بنفسه ويجعل املشكلة تتالشى شيئا فشيئا.

اتفق اربعة طالب جامعيني أن يجدوا سببا لكي يغيبوا عن االمتحان 
فاتصلوا بأستاذ املادة ..

و قالوا له:
ان أح���د إطارات الس���يارة انفجر وحالتنا صعبة وليس عندنا س���يارة 

ترجعنا على وقت االمتحان«.
وأقنع���وه انهم كانوا مس���افرين إلى مكان بعيد ع���ن اجلامعة، فوافق 
األس���تاذ أن يؤجل االمتحان لهم وطبعا فرحوا كثيرا وعاش���وا اجلو 
في مرح وس���عادة ألن فكرتهم جنحت لتأجيل موعد االمتحان لليوم 
الثاني، ووقت االمتحان طلب األستاذ من الطالب األربعة أن يجلس 
كل واح���د منهم في زاوية من قاع���ة االمتحان ليفرقهم عن بعضهم 

حتى ال يغشوا واعطى لكل منهم أوراق االمتحان.
لك���ن الصاعقة كانت في األس���ئلة! فلم تكن لها عالقة مبا درس���وه 

سابقا !؟
فما هي األسئلة؟

1. أي إطارات السيارة األربعة انفجر ؟
2. كم كانت الساعة وقت حدوث احلادث ؟

3. من منكم كان يقود السيارة في ذلك الوقت ؟
4. ما هو ترتيب جلوسكم في مقاعد السيارة ؟

5. هل تضمن أن يجيب بقية أصحابك بنفس اإلجابة ؟
وكتب في األخير :

»إن أجبتم جميعا اجل���واب الصحيح فأنتم ناجحون بالعالمة الكاملة 
، أما إذا حدث العكس فأنتم كاذبون وبالتالي فمصيركم الرسوب!« 
احلكم���ة ه���ي أن ال تهرب م���ن الواقع فرمب���ا اذا هربت منه وجدت 
األصع���ب بع���د ذلك وتضطر الي الكذب عدة م���رات فما بني على 
باطل فهو باطل ولكن اذا واجهت فيمكن أن يس���هل عليك االمور، 

واصدق فأن النجاة في الصدق وان كان به هالكك!

ان الذنوب التي يقترفها االنسان لها آثار سيئة تظهر جلية في 
دنياه وآخرته وهو غافل مستخف بها،: واسوداد القلب من 
هذه االثار، فعندما يرتكب االنس���ان ذنبًا يتحول الى نقطة 
س���وداء في قلبه تتسع بالتدريج لتس���توعب كل قلبه فيظلم 
ويفقد النور والوعي وتصيبه القس���وة كما قال تعالى:« َكالاَّ 
َب���ْل َراَن َعَلى ُقُلوبِِهْم َما َكاُنوا َيْكِس���ُبوَن« )املطففني/14(، 
وع���دم اس���تجابة الدعاء: ان الذنب حج���اب غليظ يحول 
بني الداعي واملدعو ويس���قط الدعاء ع���ن القبول وقد ورد 
عن االمام محمد الباقر )عليه الس���الم(: »أن العبد ليس���أل 
الل���ه احلاجة فيكون من ش���أنه قضاؤه���ا الى اجل قريب او 
ال���ى وقت بط���يء فيذهب العبد ذنبًا فيق���ول تبارك وتعالى 
للملك ال تقض حاجته واحرمه اياها فانه تعرض لس���خطي 
واس���تجوب احلرمان مني«، وعن ن���زول البالء قال تعالى: 
»َوَم���ا َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِما َكَس���َبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن 
َكثِيٍر« )الشورى/30( وقال تبارك وتعالى في حديث قدسي: 
}إن أدن���ى ما اصنع بالعبد اذا آثر ش���هوته على طاعتي أن 

احرمه لذيذ مناجاتي{.

حلول لمعالجة تخوف االطفال من المدرسة

لت االمتحان؟ هل أجَّ
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سبع طرق لتخفيف قوة الصداع

اكتشف علامء اجليولوجيا حتت 
اجلنوبية  القطبية  القارة  جليد 
يف  ض��ي��ق(  )واد  خ��ان��ق  أك��رب 
ألف  ط��ول��ه  األرض.وي��ب��ل��غ 
كيلومرتًا  وع��م��ق��ه  كيلومرت 

واحدًا.
تسمية  بعد  العلامء  يطلق  ومل 
ح��دوده  حتديد  تم  وق��د  عليه. 
رادار  اس���ت���خ���دام  ب��ف��ض��ل 
ج��ي��ول��وج��ي ح��ي��ث ت��رس��ل 
اجلليد،  عرب  السلكية  موجات 
املنعكسة  املوجات  تلتقط  ثم 
أبعاد  عن  معلومات  احلاملة 

اخلانق.
)الن��د(  أرض  يف  اخلانق  يقع 

القارة  برشق  إليزابيث  األمرية 
القطبية اجلنوبية. ويعترب العلامء 
أن نشوء اخلانق يعود إىل تسب 
امل���اء ع��رب ال��رتب��ة. وم���ن غري 
كان  إذا  ما  اآلن  حلد  الواضح 
الدرع  تشكل  قبل  نشأ  اخلانق 
نشأ  أنه  أو  القارة  يف  اجلليدي 

بتأثري حترك املاء حتت اجلليد.
وي���ف���رتض ال��ع��ل��امء ب��وج��ود 

غري  وبحرية  اخلانق  بني  عالقة 
اجلليد  حت��ت  واق��ع��ة  معروفة 
تبلغ مساحتها 1250 كيلومرتا 

مربع.
وق���ال ص��اح��ب ال��دراس��ة يف 
ه���ذا امل���وض���وع س��ت��ي��وارت 
معلوماتنا  »إن  جايميسون: 
القطبية  القارة  تضاريس  عن 
اجلنوبية أقل من معلوماتنا عن 

سطح املريخ«.
اكتشف  الذي  اخلانق  أن  يذكر 
جليد  حت���ت   2013 ع����ام 
طوله  يبلغ  وال��ذي  غرينالند 
سابقا  اعترب  كيلومرتا   750
أما  األرض.  يف  خ��ان��ق  أك��رب 
والية  يف  الكبري  اخلانق  ط��ول 
 445 فيبلغ  األمريكية  أريزونا 

كيلومرتا.

سبعة طرق لتخفيف قوة الصداع
ببدايات  فيها  تشعرون  التي  اللحظة  يف 
وإليكم  األمل.  هلذا  تستسلموا  ال  الصداع، 
سبع نصائح تساعد عىل اختفاء الصداع كي 

ال يتمكن من تعكري صفو حياتكم اليومية.
1- الضغط عىل اجلبهة بني احلاجبني، اضغط 
نفس  ويف  بقوة،  املنطقة  هذه  عىل  بإبامك 
األمام  من  رأسك  فروة  بتدليك  قم  الوقت 
املنطقة  ايضا  اآلخرين،وهناك  بإصبعيك 
بقوة  اضغط  والسبابة،  اإلب��ام  بني  الواقعة 
مرات  املنطقة  هذه  عىل  األخرى  يدك  بإبام 

عدة.
مع  النعنع  رائحة  أن��ف��ك:إن  استخدم   -2
الفلفل هتدئ الصداع العصبي. مع العلم أن 
تكون  ال  الروائح  أن  تؤكد  األبحاث  بعض 
الرائحة،  هذه  الشخص  أحب  إذا  إال  مفيدة 

التفاح  برائحة  االستعاضة  بإمكانكم  او 
األخرض.

الشعور  القهوة:عند  من  بعضًا  ارتشف   -3
ببدايات الصداع، يمكن ارتشاف القليل من 

القهوة يوقف األمل ويمنعه من التفاقم.
ملحاربة  االسرتخاء  تعلم  بعمق:  تنفس   -4
التوتر الذي يعترب عاماًل مسببًا آلالم الرأس 
ابقمِ  بعمق،  و  ببطء  تنفس  كبرية،  بدرجة 
العيون مغمضة دون التفكري بأي يشء إال يف 

عملية تنفسك.
5- قم بنزهة:اخرج للقيام بنزهة رسيعة، إن 
القيام ببعض احلركات البسيطة ينشط الدورة 
األوعية  انقباض  يمنع  و  اجلسم  يف  الدموية 

الدموية املسبب آلالم الرأس.
أن  املثلجة:بإمكانك  اخلضار  استخدام   -6
كالبازالء  املثلجة  اخلضار  من  كيسًا  تضع 

معتمة  غرفة  يف  جتلس  وأن  عنقك  عىل  مثاًل 
وهادئة.

ملواجهة  بخيالك  االستعانة  ح��اول   -7
يشء  هو  أملك  أن  ختيل  و  عينيك  األمل:أغلق 
ملموس، شمس حارقة مثاًل، و ابدأ بالتخيل 
أن هذه الشمس تبتعد شيئًا فشيئًا حتى ختتفي 

خلف األفق.

العثور على خانق 
 األرض بالقارة القطبية الجنوبية

إذا كان إصبع قدمك الثاني أطول من إصبعك 
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سبع طرق لتخفيف قوة الصداع

كشف سر مثلث برمودا 

الكبير، عليك أن تقرأ هذا!

إذا كان إصبع قدمك الثاني أطول من إصبعك 

األق��دام،  ق��راءة  يف  واهلنود  الصينيون  س  مترهّ سنة،   5000 من  ألكثر 
معتقدين القدمني بمثابة مرآة لبقية اجلسم.

فإذا كان هناك أي أورام، تالحم أو أمل يف القدمني، فإنهّ ذلك يشري إىل 
بالعمود  األقواس  ترتبط  املثال،  سبيل  عىل  أخرى.  أماكن  يف  مشاكل 
وجود مشكلة يف  إىل  يشري  القوس  اهلبوط يف  أنهّ  يعني  وهذا  الفقري، 
الظهر. كام ُيعتقد أنهّ العقل اجلسم مرتبطان، ويمكن أن تكون شخصيتنا 

سبب بعض املشاكل اجلسمية.
 ،)reflexologist( جني شيهان، وهي متخصصة يف علم املنعكسات
تؤكد أنهّ القدم تظهر كل يشء عن الناس، من وظيفة اجلهاز اهلضمي، 
وصواًل اىل عالقاهتم الشخصية. من خالل النظر اىل قدميك، يمكنك 
معرفة ما إذا كنت شخًصا مغامًرا، أو أنك متيل نحو االستقرار والنظام 

واالنسجام يف احلياة.
يف كتاٍب هلا، كشفت شيهان عامهّ تقوله قدميك عنك:

من  بكثري  أط��ول  الكبري  االصبع  لدهيم  يكون  الذين  األش��خ��اص 
القدم األخرى، هم أذكياء وخالقون، وجيدون دائاًم حاًل ذكًيا  أصابع 
للمشاكل. هؤالء الناس يرون األشياء من وجهات نظر خمتلفة، ولكن 

أيًضا قد يكون لدهيم مشاكل يف الرتكيز.
أنه  يعني  الكبري صغرًيا، فهذا  إذا كان إصبع قدمك  املقلب اآلخر،  يف 
التفويض  وبإمكانك  اللحظة،  نفس  يف  كثرية  أشياء  تفعل  أن  يمكنك 
بك  اخلاصة  الكاريزما  وتستخدم  بالكفاءة،  تتسم  أنك  كام  بفعالية، 

للتأثري عىل اآلخرين بأفكارك.
األشخاص الذين يكون إصبع قدمهم الثاين طوياًل هم قادٌة نوعيون. 
ذلك،  ومع  السلطة.  استالم  ويمكنهم  قون،  وخالهّ ديناميكيون  فهي 
ليسوا خصاًم سهل  الصغري،  الثاين  القدم  إصبع  األشخاص ذوي  فإنهّ 

التغلب عليه، وهم من حمبي الوئام والتناغم.
الشخص  أنهّ  يعني  فهذا  نسبًيا،  طوياًل  الثالث  القدم  إصبع  كان  إذا 
نشيٌط وبارع، وخصوًصا يف العمل. هؤالء الناس يبحثون عن الكامل، 
عملهم  أنهّ  هو  السلبي  اليشء  وطاقة.  بعزٍم  الكثري  حيققوا  أن  ويمكن 

يمكن أن يدفعهم ليغضوا النظر عن احلب واألرسة واملرح.

والبواخر  السفن  يبتلع  أن��ه  ب��رم��ودا  مثلث  عن  معروف 
يثري  ذل��ك  ح��دوث  وراء  ال��س  وبقي  ال��ط��ائ��رات،  وحتى 
الروس  الباحثني  الغرابة لسنوات طويلة، لكن جمموعة من 

والنروجييني يقولون إنم عرفوا السبب.
اف��الم  منتجي  ل��دى  املفضل  ال��س  ب��رم��ودا  مثلث  يمثل 
سفن  اختفاء  عن  انباء  من  عنه  وردت  ما  بسبب  الكوارث 
املثلث  وبواخر وحتى طائرات حلقت فوقه. ويبدو ان رس 
عىل  باالعتامد  باحثون  قاله  ما  هذا  او  اخ��ريا..  انكشف  قد 

جتربة يف سيربيا. 
وجد  واذا  اهلواء  من  وزنا  اخف  امليثان  إن  الباحثون  يقول 
بكثافة عالية يرتفع بسعة خارقة اىل االجواء واىل ارتفاعات 
ويف  الطائرة  حمركات  يف  خلل  حدوث  اىل  ويؤدي  ما  بعيدة 
تسقط...ويؤكد  انا  بحيث  كبريا  التأثري  ويكون  راداراهت��ا 
بشكل  حتدث  هذه  امليثان  غاز  انفجارات  ان  املختصون 
مفاجئ ودون سابق انذار واذا صادق وكانت احدى السفن 
متر باملنطقة عند حدوثها فال يمكن ان تفلت من تأثرياهتا.. 
التي  الدراسة  عىل  الرئيي  امل��رشف  س��ريوف  بافل  وق��ال 
هذه  إن  قال  اجليوفيزيائي،  البحث  جملة  يف  ايضا  نرشت 
مساحة  لتغطي  بالتوسع  اوال  تبدأ  التي  والرغوة  الفقاعات 
اىل  بني مخسة  ما  ترتاوح  مسافة  اىل  وترتفع  الف مرت  قطرها 
تسعة امتار من قاع املحيط رسعان ما تنتقل اىل املرحلة الثانية 

يف وجودها وهي االنفجار.
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يف زمن حكم الدولة القاجارية يف إيران؛ تم التوقيع عىل عقد بني 
 1306 عام  وذلك  بريطانيا،  وبني  القاجاري  الشاه  الدين  نارص 
هجرية، وبموجب هذا العقد فإنه حيق لإلنجليز الترصف بالتبغ 
إثر هذا االمتياز وصل  إيران وخارجها، وعىل  )التتن( يف داخل 
الناس  باستغالل  قاموا  أجنبي،  ألف   200 من  أكثر  إي��ران  إىل 
واستضعافهم، وإشاعة املفاسد االجتامعية واألخالقية، وعىل أثر 
ه( برقية من  س رسهّ ذلك أرسل السيد حممد حسن الشريازي )ُقدهّ
سامراء املقدسة إىل الشاه القاجارى حول هذا املوضوع، نقتطف 
للبالد  الداخلية  األم��ور  يف  األجانب  تدخل  )إن  ييل:  ما  منها 
واختالطهم باملسلمني وإشاعة املفاسد حتت ستار امتياز التنباكو، 
وبالتايل  اإلهلية،  والقوانني  الكريم  القرآن  لرصيح  منافيًا  يعترب 
املحافظة عىل سيادهتا  الدولة وعدم متكنها من  يؤدي إىل ضعف 
املواطنني عىل مستقبل املسلمني(  يزيد قلق  واستقالهلا، وهذا مما 
لذلك  الفتوى عنيفًا،  القاجارية ضد هذه  وكان موقف احلكومة 
ضد  العلامء  بقيادة  الناس  عند  والتحرك  النهوض  بوادر  بدأت 
احلكومة، وبعد مراسالت وحماورات جرت بني السيد الشريازي 
مواقف  تصلهّب  بسبب  نتيجة،  إىل  الطرفان  يتوصل  مل  واحلكومة 
السلطان القاجاري العميل لإلنجليز، مما اضطر السيد الشريازي 
إىل إصدار فتواه املشهورة )بسم اهلل الرمحن الرحيم، اليوم استعامر 
التنباكو والتتن بأي نحو كان يعترب حماربًا لإلمام صاحب العرص 

والزمان صلوات اهلل وسالمه عليه(.
التنباكو  امتياز  ُيلَغ  مل  )إذا  وهي:  األخ��رى،  بالفتوى  أعقبها  ثم 
ساعة(،  وأربعني  ثامن  خالل  العام  اجلهاد  سأعلن  كامل  بشكل 
أثر ذلك حدثت اضطرابات وتظاهرات يف أماكن متعددة  وعىل 
الدولة  اضطرت  وأخ��ريًا  كاملة،  بصورة  امتيازه  بإلغاء  تطالب 

وحتت ضغط اجلامهري بقيادة العلامء إىل اإلعالن عن إلغاء االمتياز 
كانت يف  التنباكو  بأن قضية  القول  يمكن  وبكلمة موجزة  كاماًل 
علامء  قادها  االستعامرية  األه��داف  ضد  إسالمية  نضة  الواقع 
الدين األفاضل برعاية السيد الشريازي لنيل احلرية واالستقالل 

واحلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية للشعب اإليراين.

كشفت إدارة مستشفى النسائية والتوليد التعليمي يف كربالء عن حالة إنسانية نبيلة 
الدكتور حيدر  ويدعى  أطبائها  أحد  بقيام  متثلت  اإلنسانية,  الطبيب  مهنة  تعكس 
زيني بإنقاذ حياة مريضة بعمر )29( عامًا يف شهرها التاسع من احلمل, تعرضت 
أثناء خضوعها لعملية جراحية عاجلة اىل إنفجار مفاجئ يف األوعية الدموية يف 
بطانة الرحم, كاد أن يودي بحياهتا, يف الوقت الذي كان جيري نفس الطبيب عملية 
أخرى ألبنتهمِ يف الصالة املجاورة, حيث تركهامِ حتت التخدير العام دون أن ينتظر 

نتيجة عمليتها وذهَب لُيسعف املريضة. 
»زميلها  إن  قاسم,  منى  الدكتورة  والتوليد  النسائية  األمراض  أخصائية  وأفادت 
إخصائي اجلراحة الدكتور حيدر زيني, رضب مثاًل حُيتذى به حينام أرَص عىل ترك 
أبنته يف صالة العمليات وهي حتت التخدير العام, دون أن ينتظر نتيجة عمليتها, من 
أجل إنقاذ سيدة كربالئية بعمر )29( عامًا وحامل يف شهرها التاسع, كانت جترى 

هلا يف الوقت عينه عملية طارئة هلا يف الصالة«.

حركة تحريم التبغ )التنباك(

موقف إنساني نبيل يعكس مهنة الطبيب اإلنسانية

الشيخ أحمد الحائري األسدي/ موسوعة أعالم الشيعة
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صورة وتعليق

ال توسّخوا مدينتنا المقّدسة

اول فيلترجي بالعلراق

غري  وم�  أكياسه  رمى  الطريق  قارعة  عىل 
خطوتان  واخلطأ  الصح  بني  وكانت  مباٍل.. 
مثلُه..  آلخرين  اخلطوات  مئات  تقلهّدمها  فقط 
يعجزون عن رمي أكياس نفاياهتم يف احلاويات 
املخصصة جلمع النفايات ويعمدون إىل رميها 
أحياءنا  متأل  تالاًل  أصبحت  حتى  الشارع  يف 
السكنية... فيا ربهّاه من عجز وتقصري املواطننَي 
بلدية  مديرية  وتقصري  مدينتهم..  خدمة  عن 
هذه  لتبدو  يوميًا  النفايات  جع  م��ْن  كربالء 
فهل  بقدسيتها..  يليق  بمنظر ال  احلزينُة  املدينة 

من جميب؟
غرف  احدى  من  اختذ   1920 عام  يف  )فيرتچي(  للسيارات  )مصلهّح(  شخص  اول 
فندق حبيب يف سوق اهلرج يف امليدان حمال لتصليح السيارات )االوتومبيالت( وعىل 
صعيد قيادة السيارة من قبل املرأة العراقية كانت السيدة )امينة عيل صائب الرحال( 
اول سيدة حتصل عىل اجازة قيادة املركبات عام 1936 حيث قادت سيارهتا اخلاصة 
ومباركة  البعض  تصديق  وعدم  ذهول  وسط  بغداد  شوارع  يف  الصنع  االنكليزية 

البعض االخر انتصارا حلرية املرأة يف ان تأخذ دورها اىل جانب الرجل.

صورة نادرة إليوان في مقام األمير )عليه السالم( بكربالء
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