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قال اإلمام محّمد الجواد:
عزُّ المؤمن غناُه عن الناس

a

) 65 ( واهلل أن��زل م��ن الس��امء ماء فأحيا ب��ه األرض بعد موهتا أنب��ت فيها أنواع 
النبات بعد يبس��ها إن يف ذلك آلية لقوم يس��معون س��امع تدب��ر وإنصاف . ) 66 
) وإن لك��م يف االنع��ام لعربة  يع��رب هبا من اجلهل إىل العلم نس��قيكم مما يف بطونه 
من بني فرث ودم لبنا يكتنفانه خالصا صافيا ال يس��تصحب لون الدم وال رائحة 
الفرث وال يش��وبانه ش��يئا . ) 67 ( ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه 
س��كرا قيل مخرا . والقمي اخلل والعيايش عن الصادق »عليه السالم«  إهنا نزلت 
قبل آية التحريم فنس��خت هبا وفيه داللة عىل أن املراد به اخلمر وقد جاء باملعنيني 
مجيعا وعىل إرادة اخلمر ال يس��تلزم حلها يف وقت جلواز أن يكون عتابا ومنة قبل 
بيان حتريمها ومعنى النس��خ نسخ السكوت فال ينايف ما جاء يف أهنا مل تكن حالال 
ق��ط ويف مقابلتها بالرزق احلس��ن تنبيه عىل قبحها ورزقا حس��نا كالتمر والزبيب 
والدب��س إن يف ذلك آلية لقوم يعقل��ون . ) 68 ( وأوحى ربك إىل النحل أهلمها 
وقذف يف قلوهبا فإن صنعتها األنيقة ولطفها يف تدبري أمرها ودقيق نظرها شواهد 
بينة عىل أن اهلل س��بحانه وتعاىل أودعها عل��ام بذلك .  ) 69 ( يف الكايف واخلصال 
عن أمري املؤمنني »عليه الس��الم« لعق العس��ل ش��فاء من كل داء ثم تال هذه اآلية 
ق��ال وهو م��ع قراءة القرآن ومضغ اللس��ان يذيب البلغ��م .والقمي عن الصادق 
»عليه الس��الم« نحن واهلل النحل الذي أوح��ى اهلل إليه أن اختذي من اجلبال بيوتا 

أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة.

ا إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة  ء َماء َفَأْحَيا بِِه اأَلْرَض َبْعَد َمْوهِتَ ��امَ ُ َأنَزَل ِمَن اْلسَّ َواهللهّ
َّا  ْسِقيُكم مممِّ ًة نُّ َقْوٍم َيْس��َمُعوَن }النحل/65{ َوإِنَّ َلُكْم يِف اأَلْنَعاِم َلِعرْبَ لمِّ
اِربنَِي }النحل/66{  َبًنا َخالًِصا َسآئًِغا لِلشَّ يِف ُبُطونِِه ِمن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم لَّ
ًرا َوِرْزًقا َحَسًنا إِنَّ  َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأَلْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َس��كَ
َك إىَِل النَّْحِل  َق��ْوٍم َيْعِقُلوَن }النحل/67{ َوَأْوَح��ى َربُّ يِف َذلِ��َك آلَيًة لمِّ
ِر َومِمَّا َيْعِرُشوَن }النحل/68{  ��جَ َباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ ِِذي ِمَن اجْلِ َأِن اختَّ
ا  ُرُج ِمن ُبُطوهِنَ َل َربمِِّك ُذُلاًل َيْ ِكي ُس��بُ َمَراِت َفاْس��لُ ُثمَّ ُكيِل ِمن ُكلمِّ الثَّ
ُروَن  َقْوٍم َيَتَفكَّ َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لمِّ ْ اٌب مُّ َشَ
ن ُيَردُّ إىَِل َأْرَذِل  اُكْم َوِمنُك��م مَّ ُ َخَلَقُك��ْم ُثمَّ َيَتَوفَّ }النح��ل/69{ َواهللهّ
َ َعِليٌم َقِديٌر }النحل/70{  اْلُعُم��ِر لَِكْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َش��ْيًئا إِنَّ اهللهّ
ي  ُلوْا بَِرآدمِّ ِذي��نَ ُفضمِّ ْزِق َفاَم الَّ ��لَ َبْعَضُك��ْم َعىَل َبْعٍض يِف اْل��رمِّ ُ َفضَّ َواهللهّ
َحُدوَن  ِ َيْ ْم َفُهْم ِفيِه َس��َواء َأَفبِنِْعَم��ِة اهللهّ ِرْزِقِه��ْم َعىَل َم��ا َمَلَكْت َأْياَمهُنُ
َأْزَواًج��ا َوَجَعَل َلُكم  ْن َأنُفِس��ُكْم  ُ َجَعَل َلُكم ممِّ }النح��ل/71{ َواهللهّ
َباِت َأَفبِاْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن  يمِّ َن الطَّ ًة َوَرَزَقُكم ممِّ ْن َأْزَواِجُكم َبننَِي َوَحَف��دَ ممِّ

ِ ُهْم َيْكُفُروَن }النحل/72{  َوبِنِْعَمِت اهللهّ

�سورة النحل

التف�سري

فرث : ما يف كرش احليوان فاذا اخرج اىل اخلارج فهو رسجني
سائغا: سهل املرور يف احللق

يعرشون: مما يرفعون من الكروم
ذلال: مجع ذلول املنقاد املسخر بال عناء

يحدون: يكفرون

افضُل مّما سبق

التفت

لتكن حياتك دائام نحو االفضل من خالل س��عيك 
وف��ق  طموحات��ك  لتحقي��ق  والرشع��ي  احلثي��ث 
مقدرات��ك واعلم ان حققت االفضل فانك حققت 
االفضل ملا س��بق وليس ملا ه��و قادم فاالفضل ليس 
له حدود يتجدد مع جتدد االيام فاس��ع اىل االفضل 
مع مس��تجدات احلياة وال تقف عند مرحلة واحدة 
مكتفي��ا بام حققته مع امكانات��ك بتحقيق االفضل ، 
نع��م القناعة مطلوبة وه��ي رائدة النفس الس��ليمة 
ولك��ن هذا ال يمنع من التفك��ري باالفضل من اجل 

الصالح العام.
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كالمها  يفرقان املسلمني السيام ال� )انا( عندما يكون صاحبها 
ذا منص��ب ودائ��ام يم��ع من حوالي��ه من هم عىل ش��اكلته، 
والطائفية هذا الس��الح املقيت الذي يش��هره اعداء االسالم 
بوج��ه املس��لمني اكثر م��ن طائراهت��م وصواريه��م بل كل 
ترسانتهم احلربية ، ولالسف ان ادوات الطائفية هي أولئك 
البائس��ني من ضعيف��ي االيامن الذي��ن ال يعلمون بمصريهم 

يوم القيامة ومصري اعامهلم يف الدنيا.
وتب��دأ عملي��ة اب��ادة الطائفي��ة واالناني��ة من قب��ل الرؤوس 

املتس��لطة عىل املناصب فاذا ما تش��تتوا أقتيد البلد اىل التش��تت واذا ما أحتدوا أحتد البلد وأصبح يعيش 
الق��وة واألم��ان ، واما اذا ما بقي كل فرد يتحدث بحديث مبط��ن بالطائفية فليعلم ان هذا ال يفى عىل 

الواحد القهار.
اخلط��اب الذي يص��در من قبل املتنفذين يب ان يك��ون خاليا من أي عبارة او كلم��ة قد تؤول اىل غري 
روا من جهود حتريف املفاهيم  معناها ولكم يف خطاب املرجعية قدوة، فلم يستطع االعداء بكل ما سخهّ

التي تنادي هبا املرجعية من اجل وحدة االمة االسالمية وتفويت الفرصة عىل اعداء االسالم .

قال االمام علي 
في ذكر الرسول )صلى اهلل عليه وآله(

a

اَلَمِة. ُف َمْنبِت، يِف َمَعاِدِن اْلَكَراَمِة، َومَمَاِهِد )1( السَّ ، َوَمْنبُِتُه َأْشَ ُه َخرْيُ ُمْسَتَقرٍّ ُمْسَتَقرُّ
َوائَِر )4(، وَألََّف بِِه  َغائَِن )3(، َوَأْطَفَأ بِِه الثَّ ُة )2( ااْلْبَصاِر، َدَفَن ]اهلُل[ بِِه الضَّ َفْت َنْحَوُه َأْفئَِدُة ااْلْبَراِر، َوُثنَِيْت إَِلْيِه َأِزمَّ َقْد ُصِ

َة، َكاَلُمُه َبَياٌن، َوَصْمُتُه لَِساٌن. َة، َوَأَذلَّ بِِه اْلِعزَّ لَّ َق بِِه َأْقَرانًا، َأَعزَّ بِِه الذمِّ إِْخَوانًا، َوَفرَّ
____________

1. املاََمهد � مجع مَمْهد كمقعد �: ما ُيْمَهُد أي ُيْبَسُط فيه الفراش ونحوه.
هلا نحوه. وهّ ة � كأئمة �: مجع ِزمام. واْنثَِناء االزمة إليه كناية عن حَتَ 2. االِزمهّ

3. الضغائن: االحقاد.
ه إن مل يقتله. 4. الثوائِر: مجع ثائرة، وهي: العداوة الواثبة بصاحبها عىل أخيه ليرضهّ

بين الـ ) انا( والطائفية
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

لواء علي االكبر »عليه السالم« يعثر على عجلة مفخخة وكميات من االسلحة واالعتدة في جزيرة الخالدية

نظمت قيادة عمليات الفرات االوسط وبالتعاون مع مديرية األمور 
وذلك  القيادة،  طبابة  مقر  يف  بالدم  للتربع  محلة  العسكرية  الطبية 
الراقدين  األبطال  الشعبي  واحلشد  االمنية  القوات  جلرحى  دعاًم 
العراقية،  الدفاع  .أكد ذلك مصدر مطلع يف وزارة  املستشفيات  يف 
وشعب  أقسام  كافة  من  واسعًا  إقبااًل  القيادة  مقر  شهد  كام  مضيفا 
الشعبي  واحلشد  الرشطة  ومنتسبي  القيادة  وتشكيالت  ووحدات 
طوابري  اصطفوا  الذين  واملراتب  الضباط  من  االحتادية  والرشطة 
طويلة بانتظار دورهم للتربع بالدم، مؤكدين ان هذا اقل ما يمكن 
اجل  من  الزكية  بدمائهم  ضحوا  الذين  اجلرحى  الخواهنم  تقديمه 

حترير املدن املغتصبة من قبل زمر داعش االرهابية.

قامت طائرات القوة اجلوية العراقية بقصف احد اوكار )داعش( االرهايب يف الساحل االيرس من مدينة املوصل واسفر القصف 
عن مقتل) 19 ( ارهابيا من القادة البارزين ب�)داعش( االرهايب، حسب ما أكدته خلية االعالم احلريب  استنادا ملعلومات مديرية  
ا ستخبارات القوة اجلوية، مضيفة ان من اهم القتىل  :االرهايب اياد حامد حمل اجلمييل امللقب ابو حييى ما يسمى امري امارة العراق، 
واالرهايب امللقب باحلجي  تيسري مسؤول ما يسمى التصنيع العسكري العام للخالفة  واالرهايب حمفوظ العفري ما يسمى القائد 
االمني العام لوالية املوصل، واالرهايب صدام احلديدي امللقب ابو حممد مايسمى مسؤول التصنيع الكيمياوي العام للخالفة، 
واالرهايب حممود عسكر رشيد امللقب ابو مسلم مسؤول الربيد العام للخالفة،  االرهايب ابو الرباء العراقي مسؤول ما يسمى 

بيت املال للخالفة.

عثر مقاتلو لواء عيل االكرب )عليه السالم( اثناء عمليات التفتيش يف الطرق واملنازل عىل 
العثور عىل كميات  املتفجرات فضال عن  عجلة مفخخة حتتوي عىل كميات كبرية من 
كبرية من االعتدة واالسلحة التي تركها الدواعش يف جزيرة اخلالدية، أكد ذلك آمر فوج 
املختار سجاد االسدي ،مضيفا  ان اللواء بعد سيطرته عىل عملية تطهري منطقة البو بايل 
والعبوات  العجالت  لتفخيخ  مصانع  العثور عىل  فضال عن  االلغام  بازالة  مقاتلوه  قام 
للمحكمة  ومركز  الدواعش  سجون  عىل  السيطرة  اىل  اضافة  العدو،  تركها  الناسفة 

الالشعية وكميات كبرية من املعدات واالعتدة احلربية.

تنظيم حملة تبرع بالدم لجرحى القوات االمنية والحشد الشعبي

الموصليون مستبشرون بقرب التحرير

باالسماء مقتل قادة بارزين بداعش بقصف جوي بالساحل االيسر من مدينة الموصل
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• وزارة النقل توزع )1200( سند سكني على موظفيها وتعتزم افتتاح أكاديمية للطيران ..

•اللجنة المالية النيابية تكشف عن التعيينات بموازنة 2017 وتؤكد انها شملت اربع وزارات..

• رئيس مجلس النواب   يدعو من طهران إلى تعاون دولي لمواجهة اإلرهاب.

• ناشطون وصحفيون يدعون إلى االحتجاج على قرارات هدم المعالم التراثية ... 

• جامعة كربالء تستعد للتعاون مع آزاد اإليرانية وتقترح إنشاء مركز لتعليم اللغة ..

• مجلس كربالء : وزارة الكهرباء عرقلت اتفاقًا مع شركة ايرانية لنصب عدادات ذكية في 
مركز المدينة وأقضيتها..

•  فرقة العباس القتالية تهدد باإلفصاح عن اسماء الذين يسعون لشق وحدة الصف ..

ع الحكومي للقّيارة ويبسط سيطرته على المصفى النفطي. ر الُمجمَّ • الجيش ُيحرِّ

وفيام  التزاماهتم،  بتنفيذ  املقرتضني  جدية  لضامن  جديدة  تعليامت  عن  العقاري،  املرصف  إدارة  كشفت 
التقديم فاق خطة التسليف التي  أشارت اىل تسلمها أكثر من عرشة آالف طلب للقروض، اكدت ان 
تم إعدادها، مبينة   أن الطلبات حتتاج اىل عرشين الف عملية كشف و50 الف ساعة تدقيق ما يتطلب 
وقتًا كبريًا إلكامل املعامالت وبعدها سيتم استئناف القرض، موضحة ان العدد اهلائل من املتقدمني فاق 
اخلطة التسليفية، مما اضطررنا اىل ايقاف االستامرة االلكرتونية إال يف حمافظات الديوانية وكركوك وبابل .

تنظيم حملة تبرع بالدم لجرحى القوات االمنية والحشد الشعبي

الموصليون مستبشرون بقرب التحرير

استبيان: غالبية العراقيين يرغبون بتغيير قانون االنتخابات
اظهرت نتائج استبيان اجرته منظامت مدنية وشبكة التنسيق احلقيل )NCCI(،ان 
75% من العراقيني يرغبون بتغيري قانون االنتخابات.وأهنت منظامت للمجتمع 
املدين وبالتعاون مع شبكة التنسيق احلقيل )NCCI(   االربعاء املايض  استبياهنا 
اخلاص برأي املواطن بقانون االنتخابات، وقال )مقداد الدفاعي( رئيس رابطة 
خريي اجلامعات واملعاهد يف العراق وعضو شبكة التنسيق احلقيل، ان االستبيان 
اخلاص  استبياهنا  اهنت  املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة   )20( بمشاركة  تم 

بقانون االنتخابات عن طريق االستبيان االلكرتوين.

استبرش اهايل املوصل خريا حينام اقدمت القوات االمنية عىل دك مضاجع االرهابيني يف القيارة ودمرت حصوهنم، معربني عن املهم يف 
املدينة وقتلت  التي استباحت حرمات اهل  العمليات حلني حترير املوصل بشكل كيل، وختليص اهلها من براثن »داعش«  استمرار تلك 
العديد منهم. مواطنون من داخل املوصل، افادوا يف اتصاالت هاتفية بان حاالت واسعة من الذعر واالنكسار، يعاين منها ارهابيو »داعش« 

الذين اعدموا العرشات من افرادهم اهلاربني من القيارة، يف صورة تؤكد هزيمة تلك العصابة، عىل حد قول املواطنني.

المصرف العقاري يكشف عن تعليمات جديدة للقروض
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الشيخ الكربالئي: االمم قد بادت واندثرت حينما كان 
الشريف فوق القانون في المجتمع وهو ما يتميز بموقع 

اجتماعي او ديني او عشائري او اقتصادي او سياسي 
ويطبق بحذافيره على الضعيف 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
القعدة/1437ه�  ذي   / في22  الشريف  الحسيني  الصحن  في 
الموافق 2016/8/26م، تحدث سماحته في خطبته قائال:            

عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عن  روي 
َقْبَلُكْم  ِذيَن  الَّ َأْهَلَك  اَم  )إِنَّ  : وسلم(  وآله 
َتَرُكوُه  يُف  ِ الرشَّ ِفيِهْم  َق  رَسَ إَِذا  َكاُنوا  ْم  ُ َأهنَّ

.) دَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه احْلَ َق الضَّ َوإَِذا رَسَ
وهذه الرواية تتحدث عن واقع األمم السابقة 
ق يف تطبيق القانون الذي يراد  التي كانت تفرهّ
حتى  الناس  بني  العدالة  حتقيق  خالله  من 
الشخص  ويعاقب  حقه  حق  ذي  كل  يأخذ 
الذي ينحرف عن خط العدل ويتخلف عن 
القانون مهام كان موقعه وصفته يف املجتمع.

ف��ه��ذه االم���م ق��د ب���ادت وان��دث��رت حينام 
هنا  به  ويقصد  القانون  فوق  الرشيف  كان 
بموقع  املجتمع  يف  يتميز  ال��ذي  الشخص 
اقتصادي  او  عشائري  او  ديني  او  اجتامعي 
الطبقية  الناس  يعيش  حينام  سيايس..  او 
يسمون  م��ن  ب��ني  ف��ي��م��ي��زون  االج��ت��امع��ي��ة 
اصحاب  وبني  الرفيعة  الطبقات  بأصحاب 
الطبقات الدنيا، فكان اولئك اذا رسق فيهم 
هذا الرشيف سواء كانت رسقته من االموال 
من  بالناس  تتصل  رسقته  كانت  او  العامة 

امواهلم  يأكل  قد  الذين  الضعفاء  من  حوله 
هذا  ذه��ب  ف��اذا  موقعه  مستغال  بالباطل 
املسؤولة  اجلهات  اىل  أمره  ليشكو  الضعيف 
مل يعبأوا به او وجدوا له مرجا وتركوا هذا 
وجعلوه  يعاقبوه  ومل  املختلس  او  السارق 

فوق القانون عندهم.
واما اذا رسق الضعيف وربام قد رسق ليأكل 
او ليلبس او ليشرتي دواء لنفسه او لعائلته او 
ليعتاش هبا – طبعًا ال نربر الرسقة مهام كانت 
تكون  ال  قد  اهن��ا  الغرض  ولكن  دواعيها 
عىل  االستحواذ  يف  والرغبة  اجلشع  ملحض 

مزيد من االموال-
القانون  قوة  كل  فان  الضعيف  رسق  ف��اذا 
فهؤالء  بحذافريه  عليه  ويطبق  اليه  تتوجه 
يلسون  او  القانون  تطبيق  بيدهم  الذين 
واحلكم  السلطة  ومواقع  القضاء  مواقع  يف 
او  سطوته  يشون  او  الرشيف  هذا  يراعون 
املسلحة  مجاعته  او  حزبه  ايامنا  يف  يشون 
وال  الضعيف  ه��ذا  ي��راع��ون  ال  ولكنهم 
عليه  فيطبقون  له  سطوة  ال  ألن��ه  يشونه 

القانون ويعاقبونه.
هذا رضب من الظلم الذي قال االمام )عليه 
يبقى مع  )امللك  له  اخرى  السالم( يف كلمة 
يعل  ما  وهذا  الظلم(،  مع  يبقى  وال  الكفر 
وعندما  وتوازهنا  قوامها  تفقد  املجتمعات 
يتعاظم فإنه سيؤدي اىل تدمري املجتمع بتفيش 
شيوع  ثمهّ  ومن  القانون  وانتهاك  اجلريمة 
اراد  وقد  والدمار..  واالضطراب  الفوىض 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ان يؤكد ان 
خط العدل يب ان ال يعرف ضعيفًا او قويًا 

وال شيفًا او حقريًا ..
ايامنا هذه يب ان ال يعرف حزبيًا وال  ويف 
غري حزيب وال منتميا جلامعة مسلحة وال غري 
حزب  او  تيار  عىل  حمسوبًا  وال  اليها   ٍ منتم 
ما  وهذا  عليهام..  حمسوب  غري  وال  سيايس 
اكده القرآن الكريم عندما دعا املؤمنني اىل ان 

يتحركوا بالعدل حتى ضد االقربني.
اِمنَي  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ا الَّ َ قال تعاىل : )َيا َأيُّ
َأْو  َأنُفِسُكْم  َعىَل  َوَل��وْ   ِ هلِلَّ ُشَهَداَء  بِاْلِقْسِط 

اْلَوالَِدْيِن َواأَلْقَربنَِي( – النساء 135.
8



اِمنَي  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ا الَّ َ قال تعاىل : )َيا َأيُّ
َقْوٍم  َشَنآُن  ُكْم  ِرَمنَّ َيْ َوال  بِاْلِقْسِط  ُشَهَداَء   ِ هلِلَّ
ْقَوى  لِلتَّ ُب  َأْق��رَ ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  َأالَّ  َعىَل 
 –  )8( َتْعَمُلوَن  باَِم  َخبرٌِي   َ اهللَّ إِنَّ   َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ

سورة املائدة- .
املؤمنني  امري  كلامت  بعض  يف  ايضًا  ونقرأ 
)عليه السالم( وهو يتحدث اىل بعض عامله 
كام ورد يف هنج البالغة : )واهلل لو ان احلسن 
كانت  ما  فعلت  ال��ذي  مثل  فعال  واحلسني 
هلام عندي هوادة( يريد ان يبني امري املؤمنني 
ان  يب  والعدل  احل��ق  ان  السالم(  )عليه 
ابناء  حتى  يميز  وال  الناس  بني  فيه  يفرق  ال 
احلاكم واملنسوبني اليه بل هم اوىل من غريهم 

بتطبيق القانون عليهم.
ان  منا  امل��ط��ل��وب  ف��إن  وع��ىل ض��وء ذل��ك 
من  القانوين  االس��الم��ي  املبدأ  ه��ذا  نعيش 
محاية  ذلك  يف  ألن  اجلميع  مع  العدل  تطبيق 
ان  نتمكن  ولكي   – معًا  والدولة  للمجتمع 
نصنع جمتمعًا عاداًل ودولة عادلة- ونالحظ 
ان الكثري منا قد يطلبون العدل من االخرين 
مع  يعدلون  ال  ولكنهم  الظاملني  ويلعنون 
االخرين من ابناء جمتمعهم وال مع زوجاهتم 
عدم  يف  احلكام  خطرا  وأشدهم  وأوالده��م 
االمام  عن  ورد  ولذلك  رعيتهم  مع  عدهلم 
لبعض  قال  حينام  السالم(  )عليه  الصادق 
قوم  عىل  تعيبون  فإنكم  )واعدلوا   : اصحابه 

ال يعدلون(.
)عليه  املؤمنني  ألمري  اخرى  كلمة  وهنالك 
السالم( قال فيها : )انام اهلك من كان قبلكم 
واخذوهم  فاشرتوه  احلق  الناس  منعوا  اهنم 
بالباطل فأقتدوه( قال بعض الرشاح فاشرتى 
مل  أي  واألم��وال  بالرشا  منهم  احلق  الناس 
يضعوا األمور مواضعها وال ولوا الواليات 
وفق  عىل  جتري  امورهم  وكانت  مستحقيها 
الناس  فاشرتى  الفاسدة  واالغراض  اهلوى 
منهم احلقوق كام يشرتون السلع باألموال !! 
الباطل  عىل  محلوهم  أي  بالباطل  واخذوهم 
فجاء اخللف من بعد السلف فاقتدوا بآبائهم 
وأسالفهم يف ارتكاب ذلك الباطل ظنًا منهم 

انه حق ملا قد ألفوه ونشأوا عليه.
سبقتكم  التي  املجتمعات  يف  ان  فاملقصود 
كان احلكام والذين بيدهم السلطة السياسية 
والذين  املالية،  او  القضائية  او  واالجتامعية 
قضاياهم  يف  الناس  حقوق  بيدهم  كانت 
املتصلة بأرزاقهم وبسائر امور حياهتم والتي 
احلاكمون  ه��ؤالء  يؤديا  ان  املفرتض  من 
كانوا  واجبهم  هي  بل  مقابل  أي  دون  اليهم 
ان  اىل  يضطرهم  مما  حقهم  الناس  يمنعون 
ياروا  او  عليها  للحصول  الرشوة  يدفعوا 
احلاكم يف سياسته او يدموه ولو باالنتامء اىل 

حزبه ومجاعته حتى يستحصلوا حقوقهم،
ومن امثلة ذلك يف زماننا ما اصبح امرًا ثابتًا 

يف معظم الدوائر احلكومية من انه ال تعيني يف 
الوظائف اال بدفع املال فمن يريد التعيني فيها 
وهو حقه بموجب القانون ال يد بدًا من ان 
او باملاليني حتى  يدفع مبلغًا بمئات االالف 
الناس  احلاكم  منع  من  انموذج  هذا  يتعني، 
أي  بالرشا،  شائها  اىل  فيضطرون  حقوقهم 
فساد هذا؟ ان يشرتوا احلق الذي هو حقهم 
الذي فرضه القانون هلم.. ان يشرتوه باملال!!
عىل  احلصول  أي  الطريق  ه��ذا  اصبح  لقد 
احلق بالرشوة او االنتامء السيايس وغريه هو 
والبسطاء  للفقراء  عنه  الذي ال حميد  الطريق 
احزاب  خلط  ينتمون  ال  الذين  الناس  من 
هلم  املقربني  من  وليسوا  واصحاهبا  السلطة 

سياسيا او عشائريا او مناطقيا او غري ذلك..
استرشاء  م��ن  ه��ذه  ايامنا  يف  نالحظه  وم��ا 
الغض والسكوت عام  والتواطؤ عىل  الفساد 
والسلطة  اجل��اه  اصحاب  ذلك  من  يامرسه 
الرساق  لصغار  الشديدة  العقوبات  وانزال 
يرسحون  منهم  الكبار  وت��رك  واملختلسني 
منه  ر  ح��ذهّ ما  هو  هل��م،  حيلو  كيفام  وينهبون 
االمام )عليه السالم( يف الكلمة التي نقلناها 
وهو نذير بني يدي بالء ال يعلم مداه اال اهلل 

تعاىل.
نسأل اهلل تعاىل ان يعصمنا من الزلل واخلطأ 
يف القول والعمل ويصلح احوالنا وينبهنا من 

غفلتنا انه سميع جميب..
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي يف 22/
ذي القعدة/1437هـ املوافق 

2016/8/26م 

َأْساَمَعُهْم  )َوَوَقُفوا  قوله:  ويف 
وقفوا  ْم(،  هَلُ اِفِع  النَّ اْلِعْلِم  َعىَل 
أي حبسوا أسامعهم عىل العلم 
واالخ��رة  الدنيا  يف  هلم  النافع 
النظرية  القوة  لكامل  املوجب 
وأعرضوا  العملية  واحلكمة 
ال��ل��غ��و  اىل  االص���غ���اء  ع���ن 
والغناء  الغيبة  من  واملحرمات 
فهم  ذل��ك..  ونحو  والفحش 
يف  العلم  امه��ي��ة  ادرك����وا  ق��د 
واالخروية  الدنيوية  حياهتم 
ألي��ام  اس��ت��ث��امره��م  ورضورة 
هذه  عىل  احلصول  يف  عمرهم 

العلوم النافعة.
اهلل  اهلل )ص��ىل  وع��ن رس���ول 
مسلم  لكل  )ُأٍف   : وآله(  عليه 

يعني   – مجعة  كل  يف  يعل  ال 
اسبوع- يومًا يتفقه فيه أمر دينه 

ويسأل عن دينه(.
)عليه  ال��ب��اق��ر  االم����ام  وع���ن 
فيه  ليس  قلبًا  )ان  ال��س��الم(: 
يشء من العلم كالبيت اخلراب 

الذي ال عامر له(.
وع����ن االم�����ام ع���يل )ع��ل��ي��ه 
مصباح  )ال��ع��ل��م  ال���س���الم(: 

العقل(.
العلوم  هي  األخروية  والعلوم 
تعاىل  اهلل  بمعرفة  املتعلقة 
وص��ف��ات��ه وال��ن��ب��وة واالم��ام��ة 
الرشعية  واالح��ك��ام  وامل��ع��اد 
وعلوم  واملعامالت  للعبادات 
ونحو  وهتذيبها  للنفس  الرتبية 

ذلك.
العلوم  هي  الدنيوية  والعلوم 
ال���رضوري���ة حل��ي��اة االن��س��ان 
وخ��دم��ة  االرض  وع�����امرة 
جوانب  متلف  يف  االن��س��ان 
بصحة  يتعلق  ما  ومنها  حياته 
والصناعة  وسالمته  االنسان 
التي  العلوم  وبقية  وال��زراع��ة 
الفرد  خدمة  يف  مدخلية  هل��ا 
وامل��ج��ت��م��ع ورف��ع��ت��ه وع��زت��ه 

وتطوره.
امهية  للجميع  الواضح  ومن 
يف  وال��س��م��ع  النظر  حاستي 
خالهلام  فمن  االن��س��ان  حياة 
من  االش��ي��اء  بجميع  يرتبط 
ينفعه  ما  يقرأ  فبالعني  حوله 

من العلوم ويطلع عىل مقاصد 
وآرائ��ه��م  ومشاعرهم  الغري 
ومواقفهم ويقرأ التاريخ لينتفع 
يسمع  وبالسمع  جت��ارب��ه  م��ن 
رس���االت ال��س��امء وم��ق��االت 
فيها  ب��ام  وكالمهم  االخ��ري��ن 
من علوم ومعارف وغري ذلك 
رضورية  حاجة  اليه  حيتاج  مما 
من  يستفيده  م��ا  ض��وء  وع��ىل 
هاتني احلاستني يتحرك وينظم 
استخدامهام  او  حياته وفقدمها 
به  سيلحق  ينفعه  م��ا  غ��ري  يف 
الدنيا  الدارين  يف  كبريًا  رضرًا 
الرتكيز  ورد  لذلك  واآلخرة.. 
هو  فيام  باستخدامهام  عليهام 
نافع وحتصينهام مما هو ضار يف 

نقُف على محّطات مهّمة في وصف المؤمنين المتقين، من خالل ما قاله سيد البلغاء اإلمام أمير المؤمنين )عليه 
َعَلى  َأْسَماَعُهْم  )َوَوَقُفوا  السالم(:  )عليه  يقول  المتقين حيث  المقاطع من خطبة  فنذكر بعض  في وصفهم،  السالم( 
ُه َعَلْيِهْم َلْم َتْسَتِقرَّ  ِذي َكَتَب اللَّ َخاِء َوَلْو َلا اْلَأَجُل الَّ َلْت ِفي الرَّ ِتي ُنزِّ َلْت َأْنُفُسُهْم ِمْنُهْم ِفي اْلَبَلاِء َكالَّ اِفِع َلُهْم ُنزِّ اْلِعْلِم النَّ
َواِب َوَخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب َعُظَم اْلَخاِلُق ِفي َأْنُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِفي  َأْرَواُحُهْم ِفي َأْجَساِدِهْم َطْرَفَة َعْيٍن َشْوقًا ِإَلى الثَّ

ُبوَن(. اُر َكَمْن َقْد َرآَها َفُهْم ِفيَها ُمَعذَّ ُموَن َوُهْم َوالنَّ ُة َكَمْن َقْد َرآَها َفُهْم ِفيَها ُمَنعَّ َأْعُيِنِهْم َفُهْم َواْلَجنَّ

أعظُم التقوى العلُم النافع.. 
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فاملطلوب  هنا  ومن  الدارين؛ 
ان  التقوى  اراد  اذا  املؤمن  من 
وقراءته  وسمعه  نفسه  يراقب 
من  النافع  هو  ما  عىل  فيقترص 
حضور  عىل  فيحرص  العلوم 
والوعظ  والذكر  العلم  جمالس 

واالرشاد
وعن رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله(: جمالسة العلامء عبادة.
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  وع���ن 
السالم(: العقل والدة، والعلم 

إفادة، وجمالسة العلامء زيادة.
اْلَباَلِء  ِمْنُهْم يِف  َأْنُفُسُهْم  َلْت  )ُنزمِّ
اَل  َوَلْو  َخاِء  الرَّ يِف  َلْت  ُنزمِّ تِي  َكالَّ
ُ َعَلْيِهْم مَلْ  َجُل الَِّذي َكَتَب اهللَّ اأْلَ
َأْجَساِدِهْم  يِف  َأْرَواُحُهْم  َتْسَتِقرَّ 
َواِب  الثَّ إىَِل  َشْوقًا  َعنْيٍ  َطْرَفَة 

َوَخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب(.
احواهلم  يف  ف��رق  ال  اهن��م  أي 
حيث  من  والرخاء  البالء  بني 
فيام  تعاىل  هلل  والتسليم  الرضا 
هلم  وي��ق��دره  عليهم  يقضيه 
يف  تعاىل  اهلل  يشكرون  كام  فهم 
البالء فال  الرخاء يشكرونه يف 
الشكر  ولساهنم  حاهلم  يكون 
عند الرخاء واجلزع عند البالء 
تعاىل  اهلل  لقضاء  وال��س��خ��ط 

ولساهنم  حاهلم  بل  وق��دره.. 
التقديرين..  كال  يف  متساويان 
عىل  أنفسهم  ��وا  وط��نهّ قد  فهم 
حقهم  يف  تعاىل  اهلل  ه  ق��درهّ ما 
وال��رساء  والرخاء  الشدة  من 
والسعة  وال��ض��ي��ق  وال����رضاء 
وامل��ن��ح��ة وامل��ح��ن��ة وامل���رض 
والصحة والعافية والبالء فهم 
له  ويسلمون  بالقضاء  راضون 

يف كل االحوال.
عليهم  تعاىل  اهلل  انعم  ما  ف��اذا 
تراهم شاكرين ينفقون ما انعم 
اهلل تعاىل عليهم بام يرضيه وال 
يصيبهم البطر والسكر  وحبس 
الغري  ع��ىل  والنفقة  احل��ق��وق 
تراهم  البالء  اصاهبم  ما  واذا 
فهم  حيزنون  وال  يزعون  ال 
مسلمِّمون  اهلل  برضا  راض��ون 
فهم  االحوال  مجيع  يف  إلرادته 
ال��ذي  تعاىل  اهلل  ان  يعلمون 
حكيم  االم���ور  مقادير  بيده 
رحيم هبم وهو ارحم من االم 
فيه  ما  ر سوى  يقدهّ بولدها وال 
من  ويعلمون  املؤمن  مصلحة 
وعدم  اجل��زع  ان  آخ��ر  جانب 
واملصائب  املحن  ازاء  الرضا 
واحل������وادث ل��ي��س ف��ق��ط ال 

ب��ل حيبط االج��ر  حي��ل االزم���ة 
والثواب واحيانًا يضاعف من 
تبعات املشكلة وبالتايل يوجب 

اليأس والقنوط..
وقد وردت عدة روايات بشأن 
الصرب والرضا والتسليم منها :
)عليه  ال��ص��ادق  االم���ام  ع��ن 
اهلل  ط��اع��ة  رأس   : ال��س��الم( 
فيام  اهلل  ع��ن  وال��رض��ا  الصرب 
أحبهّ العبد أو َكِره، وال يرىض 
َكِره  أو  أَحبَّ  فيام  عبد عند اهلل 
أو  أحبَّ  فيام  له  خريًا  كان  إالهّ 

َكِره.
قرآنية  آيات  عدة  وردت  وقد 
ب��إزاء  االن��س��ان  ح��ال  توضح 
احلاالت احلياتية التي يمر هبا ، 
منها قوله تعاىل : » إِنَّ اإِلنَساَن 
ُه  َمسَّ إَِذا   )19( َهُلوعًا  ُخِلَق 
ُه  َمسَّ َوإَِذا   )20( َجُزوعًا   ُّ الرشَّ
سورة   –  )21( َمُنوعًا   ُ ��ريْ اخْلَ

املعارج- .
وقوله تعاىل : )َوإَِذا َأْنَعْمَنا َعىَل 
بَِجانِبِِه  َوَنَأى  َأْعَرَض  اإِلنَساِن 
َيُئوسًا  َك��اَن   ُّ ال��رشَّ ُه  َمسَّ َوإَِذا 

)83( – سورة االرساء- .
ثم يقول االمام )عليه السالم( 
 ُ َجُل الَِّذي َكَتَب اهللَّ : )َوَلواَل اأْلَ

يِف  َأْرَواُحُهْم  َتْسَتِقرَّ  مَلْ  َعَلْيِهْم 
َأْجَساِدِهْم َطْرَفَة َعنْيٍ َشْوقًا إىَِل 

َواِب( الثَّ
مرتبة  اىل  لوصوهلم  ف��ه��ؤالء 
والرتدد  الشك  وزوال  اليقني 
اهلل  ق��درة  من  عرفوا  بام  عنهم 
ف��ق��د غلب  ت��ع��اىل وع��ظ��م��ت��ه 
اهلل  ث��واب  اىل  الشوق  عليهم 
عقابه  م��ن  واخل����وف  ت��ع��اىل 
مرحلة  وب��ل��غ  نفوسهم  ع��ىل 
يف  تستقر  ال  ارواح��ه��م  تكاد 
اج��س��اده��م ط��رف��ة ع��ني وان��ام 
امل��ان��ع م��ن ذل��ك ه��و االج��ل 
الذي كتبه اهلل تعاىل هلم، وهذا 
حد  بلغ  اذا  واخل��وف  الشوق 
اجلد  دوام  يستلزم  فانه  امللكة 
عن  واالع����راض  العمل  يف 
عظمة  تصور  ومبدؤمها  الدنيا 
التصور  ه��ذا  وب��ق��در  اخل��ال��ق 
وع��ده  عظمة  ت��ص��ور  ي��ك��ون 
ذلك  ق��وة  وبحسب  ووع��ي��ده 
قوة  يكون  واالدراك  التصور 
اخلوف والرجاء، ويكون ذلك 
اآلي��ات  يف  التأمل  خ��الل  من 
القرآنية والنظر بتفكر اىل عظيم 

خلقه وصنعه يف الكون.
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احلث  ورد  هل   : ال��س��ؤال 
االئمة  اقوال  يف  الزواج  يف 
امل���ع���ص���وم���ني »ع��ل��ي��ه��م 

السالم«؟

استحبابه  يف   : اجل����واب 
النظر  واح���ك���ام  وآداب�����ه 
واللمس والتسرت وما يلحق 
املستحبات  من  النكاح  هبا 
يف  وردت  وق��د  امل��ؤك��دة، 
احلثهّ عليه وذمهّ تركه أخبار 
ك��ث��رية، ف��ع��ن رس���ول اهلل 
»صىل اهلل عليه وآله وسلم« 
احرز  تزوج  »من  قال:  انه 
»صىل  وعنه  دينه«،  نصف 
انه  وسلم«  وآل��ه  عليه  اهلل 
قال: »ما استفاد امرٌؤ مسلم 
أفضل  االس��الم  بعد  فائدة 
ه  ت��رسهّ مسلمة  زوج���ة  م��ن 
إذا  وتطيعه  اليها،  نظر  إذا 
غاب  إذا  وحتفظه  أم��ره��ا، 
عنها يف نفسها وماله«، وعن 
السالم«  »عليه  ال��ص��ادق 
يصليهام  »ركعتان  قال:  انه 
سبعني  من  أفضل  املتزوج 
اىل  أعزب«،  يصليها  ركعة 

غري ذلك من االخبار.

صالة  هناك  هل   : السؤال 
او ذكر عند الزواج ؟

عند  يستحب   : اجل���واب 
ص��الة  ال���ت���زوي���ج  ارادة 
باملأثور  وال��دع��اء  ركعتني 
ان  اري��د  اين  )اللهم  وه��و: 
النساء  من  يل  ر  فقدهّ اتزوج 
واحفظهن  فرجًا،  اعفهن 
م��ايل،  ويف  نفسها  يف  يل 
واوسعهن رزقًا، واعظمهن 
االشهاد  ويستحب  بركة( 
به  واالع����الن  العقد  ع��ىل 
واكملها  ام��ام��ه،  واخلطبة 
التحميد  ع��ىل  اشتمل  م��ا 
»صىل  النبي  عىل  والصالة 
وس��ل��م«  وآل����ه  ع��ل��ي��ه  اهلل 
واالئمة املعصومني »عليهم 
ال���س���الم« وال��ش��ه��ادت��ني 
والدعاء  بالتقوى  والوصية 
احلمد  وي��زي:  للزوجني، 
هلل والصالة عىل حممد وآله 

.
والقمر  العقد  ايقاع  ويكره 
وايقاعه  العقرب،  برج  يف 

يف حماق الشهر.

ال��س��ؤال : ه��ل ه��ن��اك من 
مستحبات يف الزفاف ؟

يستحب   : اجل����واب 
ال��زف��اف  ي��ك��ون  ان 
أو  قبله  والوليمة  لياًل 
ركعتني  وصالة  بعده، 
وان  ال��دخ��ول،  عند 
ي��ك��ون��ا ع���ىل ط��ه��ر، 
بعد  باملأثور  والدعاء 
عىل  ي����ده  ي��ض��ع  ان 

»اللهم  وه���و:  ناصيتها 
ويف  تزوجتها،  كتابك  عىل 
وبكلامتك  أخذهتا،  أمانتك 
ف��إن  ف��رج��ه��ا  استحللت 
شيئًا  رمحها  يف  يل  قضيت 
وال  سويًا  مسلاًم  فاجعله 
ال��ش��ي��ط��ان«  شك  جت��ع��ل��ه 
اهلل  ويسأل  بمثله،  وأمُرها 

تعاىل الولد الذكر .

ال��س��ؤال : ه��ل ي��وز ب��ردهّ 
اخلاطب إذا كان ممن ُيرىض 

خلقه ودينه ؟
يردهّ  ال  ان  ينبغي   : اجلواب 
اخلاطب إذا كان ممن ُيرىض 
خلقه ودينه، فعن رسول اهلل 
»صىل اهلل عليه وآله وسلم«  
ترضون  من  جاءكم  »إذا 
إالهّهّ  فزوجوه،  ودينه  خلقه 
تفعلوه تكن فتنة يف االرض 

وفساد كبري«.

ان  : ه��ل ي���وز  ال��س��ؤال 
وبدون  للبنت  الولد  ينظر 
ينظر  ان  اي  ح���ج���اب؟ 
قبل  وشعرها  وجهها  اىل 

الزواج؟
أراد  إذا  ي��وز   : اجل���واب 
الزواج منها من دون قصد 
يكن  ومل  اجل��ن��ي  ال��ت��ل��ذذ 
هناك مانع من الزواج منها 
لالستعالم  النظر  وك���ان 

فقط .

يصح  ه���ل   : ال����س����ؤال 
ال��زواج  االش��رتاط يف عقد 
ع���دم ال��ت��دخ��ني م��ن أح��د 

الطرفني ؟
اجلواب : نعم يصح ذلك .

سؤال للقراء
هل أن الزواج اإلجباري في شريعتنا االسالمية جائز 

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجوز استخدام السحر في عمل الخير ودحر الشيطان في بعض النفوس؟
الجواب : ال يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



غريبة هي احلياة وقاسية، واألكثر قسوة هي 
بنوا  أناٍس  أمام  هبا  نشعر  التي  الغصة  تلك 

أصحًة تقزمنا أمام هيلامهنا وعظمتها 
ثبات  سوى  يشء  يف  منهم  أقل  لسنا  نحن 
هكذا  أن  األم���ر  يف  وال��غ��ري��ب  العقيدة، 
من  فوٍج  مع  ويعيشون  يولدون  أشخاص 
أمثاهلم، فعندما نذهب بحثًا عام وراءهم وما 
أنفسنا،  ومتتعض  اكرب  هبزيمة  نشعر  تركوه 
فنتيقن أن وراء كل رجٍل عظيم امرأة تآزره 
إىل األمام، زوجة كانت   وتشد عزمه ومهته 
بفكر  معًا  جمتمعة  األمثلة  كل  أو  أختا  ام 

واحد .. 
من  كل  أن  حي��دث  وكيف   .. ذل��ك  كيف 
يصه  يسري عىل نفس اخلطى دون ان يكون  
متخاذال  او متقاعسا، حتى اهلواء والطبيعة 
فام  النرص،  لرغبة  انصاع  يشء  كل  وك��أن 
أحوجنا هلذه األمثلة وما أصعب موقفنا ال 

موقفهم من هذا كله 
أي  يف  ؟  وجودنا  أين  ؟  نحن  دورنا  ما  إذًا 
مكان طبعنا بصمًة ال ُتنسى ؟ .. أنا أبحث 

فال اجد .
احلنني  يقتلنا  بانتصاراهتم،  نشيد  من  نحن 

ويتملكنا االمتنان .. ماذا فعلنا ؟! 
ال يشء إال النظر من خلف الكواليس، كمن 
يضم انتصارات غريه يف قائمٍة يظن أهنا دليُل 
فخره ال هزيمته كي يريح ضمريه فحسب .

إن الفتوى كانت باجلهاد الكفائي نعم أعلم، 
كام كان عبد اجلبار يعلم ذلك، يعلم انه جهاد 

كفائي وليس عينيا، ويعلم أنه أٌب ألحد 
والقلة  بنات  منهم  الغالبية  طفاًل  عرش 
بنون ، والفتاة دومًا هي األحوج لعطف 
أبيها، وكان يعلم أن والدته بحاجته فهي 
تسكن معه وحتتاج لربه يف فصول عمرها 
الشيب عىل قواها  فقد تكالب  األخرية، 
ويعلم  ؟،  بعده  إليها  الرب  يد  سيمد  من 

أنه مل يرتك هلم املال الكايف ومل تسعفه  جيدًا 
سنينه اخلمسة والثالثون عىل بناء بيت حيوي 
كان  لعائلته  والرفاهية  الراحة  وسائل  كل 
يعلم كل يشء ويعي متامًا ما سيحدث بعده 

..
مل  وملاذا  كفائي  واجٌب  وهو  إذًا  رحل  ملاذا 
ينظر خلفه لريى ما ترك وراءه وملاذا والدته 
كانت تتجسد هبيئته حني تتكلم أمامنا وكأننا 

نحدث عبد اجلبار بشحمه وحلمه
فنراها تقول ان هذا املصري هو جل ما أردته 
لولدي، فتشكر اهلل وحتمده أن دمائه سالت 
باسم  اقرتن  اسمه  وبأن  الفتوى  طريق  عىل 
أتتها  والعقيدة  اإلسالم  مع  وختلد  الوطن 
سألت  فقط  لثواٍن  متلكتها  ضعف  حلظات 
املشارف  عىل  ورمضان  سأفعل  ماذا  نفسها 
بزوجاته  سأعتني  وكيف  األب��واب،  يدق 
سأتم  وه��ل  احل��ي��اة،  صعوبة  مع  واطفاله 
معلوم  موعٍد  يف  أجيل  ُيتم  أن  قبل  واجبي 

 ...
تتكلم بلسان حاهلا دون شعور حتى ظننت 
وغاصت  وجودنا  نسيت  ترانا  تعد  مل  أهنا 

جال  ما  تكمل  ان  وقبل  لكنها  هبمومها، 
اىل  ت��رسع  رأيتها  ت��س��اؤالت  من  قلبها  يف 
ويدبر  يرزق  واهلل  اباِل  مل  وتقول  االستغفار 
األمور وال ختفى صغرية وكبرية عن علمه، 
أغمضت  ثم  بحزم،  وجتيب  نفسها  تسأل 
عينيها وعادت تتكلم عن ولدها عبد اجلبار 
وكأهنا تستحرضه يف ذاكرة القلب والعقل، 
وعطفه  حنانه  عن  وخلقه،  دينه  عن  حتدثنا 

عىل أحبابه وقسوته وإباءه أمام أعدائه ..
والتناقضات،  باملشاعر  ممتلئة  دومًا  أرحتل 
نقصها  عىل  نفي  ألوم  خرجت  ما  وكثريًا 
ما  سأفعل  ه��ل   .. وأت��س��اءل  وتقصريها 
عىل  زوجي  سأحث  هل  ؟  األم  هذه  فعلته 
اخلروج .. أخي .. ابني ؟ هل سأقنع نفي 
كام حاولت من البداية أن اجلهاد كفائي وما 
من داٍع خلروج اجلميع .. التحاق اجلميع ... 

استشهاد اجلميع ..
والرضا  املراوغة،  من  مفٌر  هناك  يعد  مل  كال 
بأنصاف احللول، بل ال بد من حتشيد الفكر 
مدعاة  وه��دف  واح���دة  لعقيدة  والعمل 
أن  اجلبار  عبد  البطل  أراد  ما  هذا  للفخر، 

يوصله لعقولنا وسواعدنا .. 

نغم المسلماني   / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

وحُي

أنصاُف الحلول
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أخطار تهدد تراث العراق وسياحته
تراث وآثار

تعد آثار العراق التاريية ذات أمهية عظيمة 
ل��الس��ت��دالل ع��ىل ت���راث ب��الد ال��راف��دي��ن 
عام،   7000 منذ  شهدها  التي  وحضاراته 
مع  تشكلت  التي  الثقافية  هويته  وع��ىل 

تراكامت تلك احلضارات.
مقتنيات  أثمن  من  اآلث��ار  تلك  كانت  لقد 
لتداعيات  أه��داف��ا  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ت��اح��ف 
العراق  التي شنت عىل  احلرب  وسلوكيات 
يف التاسع من أبريل/ نيسان 2003، سواء 
بشكل مقصود ومنظم أو عىل نحو عشوائي 
عايشوها  حالة  عن  تعبريا  الغوغاء  به  قام 

وأفرزت تلك السلوكيات بعد زواهلا.
املنهوبة  العراقية  اآلثار  واحلديث عن كارثة 
قطاع  عن  احلديث  سياق  يف  يأيت  واملدمرة 
قطاع  يعترب  كان  ال��ذي  العراقية  السياحة 
اإلنتاج األهم بعد النفط العراقي عىل صعيد 
الوطني،  لالقتصاد  يتحقق  ال��ذي  الدخل 
البديي القول إن قطاع السياحة  وعليه من 
والتدمري  النهب  بعمليات  أصيب  العراقي 
اجلذب  عناص  أهم  طالت  التي  واإلحراق 

يف القطاع السياحي العراقي.
وفالسفة  مفكري  أن  ب��ه  ��م  امل��س��لهّ وم��ن 

رأس  يف  يضعون  احل��روب  شن  ومططي 
التي  االقتصادية  املصالح  أهدافهم  قائمة 

سيؤمنوهنا من خالل احلرب.
طمس  أو  حمو  أو  تدمري  الغريب  من  وليس 
هويته  من  وأجزاء  العراق  تراث  من  أجزاء 
الثقافية أو استخدام املنهوب منها يف حتريف 
القديمة  التاريية  احلقائق  أصول  وتزوير 
التي ال تلبي مصالح تلك اجلهات املعاصة 

أو مشاريعهم القادمة.
لقد جرت يف العراق محلة بحث حممومة عن 
مطوطة يزعم بأهنا »أقدم نسخة من التلمود 
موجودة  كانت  أهن��ا  ويفرتض  ال��ع��امل«  يف 
وقامت  العراقية،  االستخبارات  مقر  يف 
من  األمريكان  اجلنود  من  جمموعة  بالبحث 
عن  يبحث  كان  ال��ذي  ألفا«،  ميت  »فريق 
من  أعضاء  برفقة  الشامل،  الدمار  أسلحة 

املؤمتر الوطني العراقي.
ومل تعثر الفرقة إال عىل كتب دينية يودية من 
بينها نسخة تلمود مطبوعة يف فيلنا ليتوانيا، 
تعود إىل القرن التاسع عرش، إال أن التقرير 
ال�«نيويورك  من  ميللر  جوديث  كتبته  الذي 

تايمز« الفت يف أكثر من جانب.

ففريق ميت ألفا الذي كانت مهمته تنحرص 
يف »إثبات وجود أسلحة غري تقليدية وليس 
فمن  لذا  والدينية«؛  احلضارية  الكنوز  إنقاذ 
املؤكد أن هناك من يقف وراء هذا االهتامم 
الزائد بنسخة من التلمود حتى يقوم بالبحث 

عنها »فريق ميت ألفا«.
جورنال«  سرتيت  ال�«وول  يف  له  مقال  ويف 
دعا هريشل شانكس إىل شاء القطع املنهوبة 
تعبريا عن رفضه ملوقف »املؤسسة األمريكية 
لآلثار« التي تدين بيع مجيع التحف األثرية، 
سمعة  بذلك  تشوه  فإهنا  تعبريه  وحسب 
التحف  جتار  إىل  وتنظر  التحف،  مجع  هواة 
الذين  واهل���واة،  اللصوص  بني  كوسطاء 
)ميرتوبوليتان(  متحف  يقول  كام  يشملون 
للفنون يف نيويورك ومتحف الفنون اجلميلة 
يف بوسطن، وبالنظر إىل أن قطعا ثمينة جدا 
قد هنبت من املتحف العراقي، فإن شانكس 
يرى أهنا ستصل يوما ما إىل السوق السوداء.
تكريس«  »شانكس  يقوله  فيام  ك��ان  وإذا 
لنهب اآلثار والتحف واملتاجرة هبا، فإنه ال 
غري  عام،  مكان  إىل  القطع  تنتهي  بأن  يامنع 

مكاهنا األصيل.
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تراث وآثار

سوق الصفافير 

كلامت  يف  املتميزة  املتفردة  البالغة  إنهّ 
إىل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري  اإلم��ام 
جوار تعبريها عن احلقائق الدقيقة يف احلياة 
كانت وما تزال تستهوي الكتاب واألدباء 
األدبية  تعابريهم  هبا  فيزينون  واملحدثني، 

عون هبا ما يكتبون. ويرصهّ
واألدباء  العلامء  من  قليل  غري  توارد  وقد 
شملها  ومج��ع  الكلامت  ه��ذه  تأليف  عىل 
عددا  ذلك  حصيلة  فكان  جمموعات،  يف 
كبريا منها أورد أسامء أكثر من ثالثني منها 

كتاب  مقدمة  يف  چى  شانه  مدير  األستاذ 
)عليه  عيل  املؤمنني  أمري  كالم  من  »احلكم 
)عيون  كتاب  أكربها  وك��ان  ال��س��الم(«، 
الشيخ  مؤلفات  من  وامل��واع��ظ(  احلكم 
كايف الدين أيب احلسن عيل بن حممد الليثي 
القرن  يف  اإلمامية  أع��الم  )من  الواسطي 
احلسني  حسني  الشيخ  وحققه  السادس(، 
يف  البارع  مؤلفه  انتفع  وقد  البريجندي، 
قبل،  من  املوضوع  يف  ُألهّ��ف  مما  هذا  كتابه 

ومن ضمنه كتاب »غرر احلكم«. 

ميراُث سّيد البالغة في كتاب نفيس

سوق الصفافري حتفة بغداد التي نسيها الزمن 
للرتاث  صاغ  بغدادي  سوق  فهو  العراقي 
السوق  وثيقة سفر حني طافت مصوغات 
الزمن  من  لعقود  بقيت  لذلك  العامل  انحاء 
أرض  أقدامهم  تطأ  أن  ما  للسياح  مقصدًا 
من  العبور  أو  النظر  يشبعهم  فال  الرافدين 
حمملني  فيخرجون  النحاس  رائحة  خالل 
عشقت  بأياٍد  املصنوعة  واالباريق  باألواين 
ان  عليها  لتخط  النحاس  مادة  عىل  الَطرق 

تكون االوىل يف جمال املنافسة واالبداع.
)النحاس(  للصفر  نسبة  تسميته  وترجع 
بالقرب  الواقع  السوق  هذا  يشتهر  حيث 
بصناعة  بغداد  مدينة  يف  الرشيد  شارع  من 
والكاسات  الشاي  وأباريق  املنزلية  األواين 

والفوانيس  الصور  وإط���ارات  واملالعق 
من  ويعترب  عليها،  والنقش  النحاسية 
للعرص  ت��ع��ود  ال��ت��ي  القديمة  االس����واق 
املدرسة  لتوفري احتياجات طالب  العبايس 
العسكرية  باخليول  يمرر  وكان  املستنرصية 
من  احلاصلة  الضوضاء  عىل  لتعليمها  فيه 
وأقدم  أشهر  من  وتعترب  فيه،  املعادن  طرق 
الصناعات اليدوية يف العراق، وقد توارث 
هذه الصناعة األبناء من آبائهموأجدادهم، 
فهي من أروع ما يتميز به العراق من تراث 

يتفاخر به بني بلدان العامل.
يرتادون  السياح االجانب كانوا  ويذكر أن 
التحف  منه  وي��ش��رتون  الصفافري  س��وق 

واهلدايا اىل بالدهم ويتفاخرون هبا..

ضيقة  أزق��ة  جمموعة  من  السوق  ويتكون 
واقعة يف منطقة امليدان، وهذه املنطقة بحد 
دائرة  وضعت  ولقد  تراثية،  منطقة  ذاهت��ا 
منشآهتا  كل  عىل  يدها  العراقية  ال��رتاث 
احلكومة  وضعته  لقانون  تنفيًذا  البنائية 
من  أكثر  عليه  مىض  بناء  أي  باعتبار  يقيض 
به،  الترصف  يوز  ال  ا  تراثيًّ أثًرا  عام  مائة 
القديمة، وهلذا  نكهته  املحافظة عىل  ويب 
فقد وضعت دائرة الرتاث يدها عىل مناطق 
امليدان  منطقة  مقدمتها  يف  بغداد،  يف  مهمة 
وس��وق  الصفافري  س��وق  فيها  تقع  التي 

اقني التي تسمى بشارع املتنبي. الورَّ
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ينجح  المكفوفين  لرعاية  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  معهد 
بكسب ثقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية.. 

بعَد نجاحه الكبير في رعاية شـــريحة المكفوفين وضعاف البصـــر عبر إقامة الدورات التطويرية لهم، 
منحت وزارة العمل والشـــؤون االجتماعية معهد اإلمام الحسين )عليه السالم( لرعاية المكفوفين 

والتابع للعتبة الحسينية المقدسة، إجازة ممارسة المهنة ومزاولة العمل مطلع العام المقبل.

العطاء الحسيني

هذا ما أفادت به مسؤولة قسم 
العمل  وزارة  يف  البدين  العوق 
الدكتورة  والشؤون االجتامعية 
يف  أك��دت  التي  ف��ارس  خلود 
»منح  ان  )األحرار(  ل�  حديثها 
الدور  نتيجة  هذه اإلجازة جاء 
العتبة  به  تقوم  ال��ذي  الكبري 
املقدسة بتقديم املساعدة لذوي 
ابناء  من  اخلاصة  االحتياجات 
الشعب العراقي ومنهم شحية 

املكفوفني«. 
كام اعربت فارس؛ عن سعادهتا 
املقدسة من  العتبة  بالتواجد يف 
التي  الوثيقة  العالقات  خالل 
تربطها مع معهد االمام احلسني 
للمكفوفني،  السالم(  )عليه 
التام  ال��وزارة  استعداد  ظل  يف 
بمساعدة  القادمة  االيام  خالل 
ذوي  بتعيني  معينة  جهة  اي 

سبيل  يف  اخلاصة  االحتياجات 
املهمشة  الرشحية  هبذه  االرتقاء 
صعبة«،  ظروفًا  واجهت  التي 
موضحًة ان »هناك تعاونًا كبريًا 
احلسينية  والعتبة  ال��وزارة  بني 
م��ن خ���الل ت��ب��ادل اخل���ربات 
املختلفة  ال����دورات  واق��ام��ة 
سيقومون  ال��ذي��ن  للمعلمني 

للمكفوفني  ال��دروس  بإعطاء 
لذلك  تام  استعداد  عىل  ونحن 
ومجيع  املعلمني  إمكانية  ورفع 

القائمني عىل املركز«.

خلود  ال��دك��ت��ورة  وأض��اف��ت 
ومنح  فتح  »جل��ن��ة  ان  ف���ارس 
للمراكز  الرسمية  اإلج��ازات 
أجرت  العمل  ب��وزارة  األهلية 
بعد  املعهد  ملقر  تفقدية  زي��ارة 
قبلهم  م��ن  م��ة  امل��ق��دهّ ال��دع��وة 
وطلبهم منح اإلجازة الرسمية 
هلم  بالفعل  منحها  ت��م  التي 

تشجيعًا ملا يقدمونه من خدمات 
جلية لرشحية املكفوفني«، مبينًة 
ان »املعهد أستطاع حتقيق نسبة 
املطلوبة  املواصفات  من  كبرية 

تعيني  ت��راع��ي  التي  باملعاهد 
اخلاصة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
التي  امل��الح��ظ��ات  بعض  م��ع 
قبل  من  هبا  األخذ  املؤمل  من 

القائمني عىل املعهد«.
مت  تقدهّ حديثها  خ��ت��ام  ويف 
للعتبة  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال��ش��ك��ر 
للجهود  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
إعانتها  يف  تبذهلا  التي  الكبرية 
االحتياجات  ذوي  ل��رشحي��ة 
اخلاصة«، مؤكدة عىل »رضورة 
اح�����رتام شحي���ة امل��ك��ف��وف��ني 
وصفهم  ي��م��ك��ن  ال  ال���ذي���َن 
الطبيعيني  ب��األش��خ��اص  إال 
اإلمكانات  يمتلكون  الذين 
والطاقات املختلفة التي يمكن 
بالطريق  وتوجيهها  استثامرها 

الصحيح«.

واألخيرة تمنحه إجازة ممارسة المهنة

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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جهود متميزة لقسم النشاطات العامة في 
العتبة الحسينية المقدسة ...

إقامة مهرجانات ومؤتمرات ثقافية 
داخل وخارج العراق تهدف إلى نشر 

الرسالة الحسينية

االحرار/ حسين نصر 

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني
ُتويل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
الشيخ  سامحة  الرشعي  متوليها  بشخص 
عبد املهدي الكربالئي وأمينها العام السيد 
باجلانب  كبريا  اهتاممًا  املوسوي؛  جعفر 
من  ينطلق  وال��ذي  واالجتامعي،  الثقايف 
دافع االحساس باملسؤولية لتطوير احلركة 
حتى  االس��الم��ي،  املجتمع  يف  الفكرية 
بالتزايد  املقدسة  العتبة  نشاطات  أخذت 
منها  العاملية  املهرجانات  إقامة  خالل  من 
وامل��ع��ارض وامل��ؤمت��رات  داخ��ل وخ��ارج 
قسم  تأسيس  ج��اء  هنا  وم��ن  ال��ع��راق، 
النشاطات العامة بتاريخ )22 كانون الثاين 

عام 2015م – 1437 ه�(.
القسم  مسؤول  »االح���رار«  جملة  التقْت 
األستاذ عيل كاظم سلطان الذي قال: »من 

الرئيسية  االهداف 
املقدسة  احلسينية  العتبة  هلا  تسعى  التي 
واالجتامعي  الثقايف  باجلانب  االه��ت��امم 
واملعارض  العاملية  املهرجانات  وإقامة 

وقد  العراق،  وخ��ارج  داخل  واملؤمترات 
ه املتويل الرشعي للعتبة املطهرة سامحة  وجهّ
بتأسيس  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
القسم  ليكون  العامة  النشاطات  قسم 
مسؤوال  عن عامة نشاطات العتبة املقدسة 
التعاون  الراغبة يف  باجلهات  ويكون مهتام 
حيث  األمور،  هذه  يف  املقدسة  العتبة  مع 
يتم  القسم وفق خطة عمل سنوية   يعمل 
الشيخ  سامحة  قبل  من  سنويا  تقييمها 
جناب  العام  واألمني  شخصيًا  الكربالئي 
العام  وامل��رشف  املوسوي،  جعفر  السيد 

عىل القسم جناب السيد أفضل الشامي«.
قسم  »يتكون  حديثه،  سلطان  وت��اب��ع 
واملراكز  الشعب  من  العامة  النشاطات 
والتي  اإلداري��ة  )الشعبة  التالية  واملعاهد 
شعبة  للقسم،  االداري��ة  بالشؤون  تعنى 
هذه  وتعنى  وامل��ؤمت��رات  امل��ه��رج��ان��ات  
واملؤمترات  املهرجانات  بإقامة  الشعبة 
وكذلك  كافة  والندوات  والفنية  العلمية 
)عليهم  البيت  ألهل  العزاء  جمالس  إقامة 
بمناسبة  البهيجة  واالحتفاالت  السالم( 

املسؤولة  املعارض  شعبُة  والداهتم، 
ع��ن امل��ش��ارك��ة يف امل��ع��ارض 

العراق  وخ���ارج  داخ��ل 
س������واء ك���ان���ت يف 

كافة  أو  اجلامعات 
امل���ؤس���س���ات 

واجل����ه����ات 
ت  ا ذ

ال��ع��الق��ة 
وح��س��ب 

الدعوات 
امل���وج���ه���ة 

التنسيق  أو 
امل�����س�����ب�����ق 

هناك  إن  حيث 
ال�����ع�����رشات م��ن 

الدعوات التي توجه لألمانة العامة للعتبة 
معارض  يف  للمشاركة  املقدسة  احلسينية 
دولية وحملية، شعبة املدارس الدينية وهي 
الدينية  امل���دارس  عن  املسؤولة  الشعبة 
واملنترشة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
يف عموم حمافظات العراق وايضا يف بعض 
الدول العربية واالوربية ويقع عىل عاتقها  
إقامة الدورات الصيفية وفق مناهج تربوية 
رصينة، إضافة اىل شعبة النشاطات الثقافية  
التي يرتكز عملها عىل تزويد كافة مؤسسات 
العتبة املقدسة وبعض املؤسسات األخرى 
إدارة  واي��ض��ا  واإلص�����دارات   بالكتب 
الذي  السنوي  ال��دويل  كربالء  معرض 
ربيع  مهرجان  فعاليات  ضمن  سنويا  يقام 
التنسيق والتعاون  العاملي  وأيضا  الشهادة 
مع دور النرش يف العراق وخارجه، وأخريًا 
شعبة الصوت احلسيني التخصصية وتكاد 
يف  نوعها  من  الفريدة  الشعبة  هذه  تكون 
تدريب  ع��ىل  تعمل  حيث  عملها  جم��ال 
القران  وقراء  احلسينيني  الرواديد  وتأهيل 
خالل  م��ن  الكريم 
إق����ام����ة 
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الدورات األكاديمية يف الصوت واملقامات 
إضافة إىل املسابقات التأهيلية والتنافسية«. 
أيضًا  القسم  »يضم  قائاًل:  حديثه  وتابع 
)مركز السبطني( الذي يقع عىل عاتقه تربية 
وتوعية الشباب دينيا واجتامعيا من خالل 
احل��وزة  لطلبة  املستمرة  ال���دورات  اقامة 
وامل��دارس«،  اجلامعات  وطلبة  الرشيفة 
العامة   النشاطات  قسم  يف  »يوجد  مضيفًا 
ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  معهد 
والكائن  التخصصية  القرآنية  للدراسات 
وفق  ويعمل  األشف  النجف  حمافظة  يف 
منهج درايس سنوي لطلبة العلم األفاضل 
ويكون املنهج عىل مراحل دراسية )األوىل 
– الثانية – الخ ( ويعمل املعهد عىل تدريس 
علوم وتفسري القران الكريم وفق ختصص 
أكاديمي دقيق، كام ويضم القسم مؤسسة 
تراث النجف الديني واحلضاري والكائنة 
بمهام  وتضطلع  أيضًا،  النجف  حمافظة  يف 
األصيل  النجفي  ال��رتاث  وحتليل  دراس��ة 
الديني واحلضاري من خالل االصدارات 
التي  وال����دورات  وال��ن��دوات  املطبوعة 

تقيمها املؤسسة«.
أما املراكز األخرى التابعة للقسم واحلديث 
منها  سلطان،  كاظم  عيل  لألستاذ  مستمر 
هذا  يعمل  حيث  عاشوراء(  فجر  )مركز 
احلسينية  الثورة  وحتليل  دراسة  عىل  املركز 
اخلالدة من خالل اقامة الورش  واملعارض 
مسرية  تعرض  التي  احلسينية  املواكب  يف 
وحتليلها  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
بالقرآن  االستدالل  خالل  من  ودراستها 
للرسول  الرشيفة  واألح��ادي��ث  الكريم 
)مؤسسة  و  وإله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
األخالقية(  للدراسات  األنبياء  خاتم 
يف  فرع  وهلا  األشف  النجف  يف  ها  ومقرهّ
اسم  من  جيل  هو  وكام  املقدسة   قم  مدينة 
املؤسسة الذي يقع عىل عاتقها الدراسات 
األخالقية وخصوصا األخالق اإلسالمية 
)معهد  ث��م  املجتمعات،  ع��ىل  وتأثريها 
املعهد  هذا  يقع  واحلديث(  القران  علوم 
تطبيق علوم  ويعمل عىل  بغداد  يف حمافظة 
القران الكريم واحلديث الرشيف للرسول 
واألحاديث  وإله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  عن  املروية 
من خالل إقامة الندوات والدورات لعامة 

الناس يف بغداد«. 

اليوم  تضمُّ  املقدسة  قم  مدينة  وأصبحت 
إداريًا  يتبع  الذي  األنبياء(  وارث  ع  )جممهّ
لقسم  وخدماتيًا  العامة  النشاطات  لقسم 
م  املضيف، ويعد حتفة معامرية رائعة، ويقدهّ
خدماته للزائرين الكرام من مبيت واطعام  
وأقسام  فروع  من  بعضا  املجمع  يضم  كام 
القران  )دار  ك�  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الفضائية  قنوات كربالء  الكريم وجمموعة 

وغريها من بعض املؤسسات الثقافية(«.
قسم  وأعامل  »مهام  أنهّ  إىل  سلطان  ولفت 
وتشمل  وواسعة  كبرية  العامة  النشاطات 
املكانة  بحكم  متلفة،  جمتمعية  شائ��ح 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  الرفيعة 
بنرش  واهتاممها  والعامل  العراق  يف  املقدسة 
هًا ان »من أبرز أعامل  الثقافة واملعرفة«، منوهّ
التحضريية  اللجنة  عضوية   هي  القسم 
واملشاركة  العاملي  الشهادة  ربيع  ملهرجان 
طهران  )معرض  ك�  الدولية  املعارض  يف 
الدويل  بغداد  ومعرض  للكتاب  ال��دويل 
اربيل  ومعرض  للكتاب  وايضا  العام 
معرض  إدارة  وكذلك  للكتاب(؛  الدويل 
كربالء الدويل السنوي للكتاب، واملشاركة 
يف  الثقافية   االسابيع  واقامة  حتضري  يف 
باكستان  اهلند،  لبنان،  ك�)ايران،  ال��دول 
واذربيجان( وغريها من الدول، فضاًل عن 
واملعارض  املهرجانات  من  العديد  إقامة 
مع  التعاون  خالل  من  السنة   م��دار   عىل 
بعض  وايضا  املطهرة  العتبة  أقسام  كافة 
املقدسة   العتبة  خ��ارج  م��ن  املؤسسات 
بعض  مع  والتعاون  التنسيق  خالل  من 
واملنظامت   والدوائر   العراقية  اجلامعات 

العزاء  جمالس  وإحياء  واملدنية،  احلكومية  
أهل  أئمة  استشهاد  ذك��رى  يف  احلسيني 
البيت )عليهم السالم( وكذلك االحتفال 
الندوات  وإقامة  هلم،  املباركة  بالوالدات 
الشخصيات  بعض  لسرية  وامل��ؤمت��رات 
)عليه  طالب  ك���)ايب  املهمة    التاريية 
ايب  بن  وحممد   ) والسالم  الصالة  افضل 
بكر  )رضوان اهلل عليه( ( وكذلك بعض 
وإقامة   واالجتامعية،  الرتبوية  الندوات 
عن  الكتب  تأليف  يف  ك��ربى  مسابقات 
وحفظ  السالم(  )عليهم  األطهار  االئمة 
منهجهم  عىل  والعمل  املباركة  وصاياهم 
تأليف  مسابقة  ومنها  املباركة،  وسريهتم 
العسكري  احلسن  اإلمام  حياة  عن  كتاب 
وصية  حفظ  ومسابقة  ال��س��الم(  )عليه 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  امل��ه��دي  اإلم���ام 

الرشيف( لشيعته«.

العطاء الحسيني
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رئاسة  الوفد  استقبال  يف  وكان 
وجرى  اخلاصة،  الرتبية  قسم 
التعاون  سبل  ع��ن  احل��دي��ث 
علمية  ب��م��واد  املعهد  لتزويد 
ختدم  أجهزة  واسترياد  رصينة، 
ترمجة  كجهاز  املكفوفني  شحية 

اللغة..
كام جتول الوفد يف اروقة القسم 
»االحرار«  جملة  مراسل  ورافقه 
الذي اجرى لقاءاته حول امهية 
لغة برايل للمكفوفني وترمجتها 

وطرق تدريسها..
ويذكر االستاذ املساعد »جالل 
عزيز فرمان« اختصاص طرائق 

برايل  »لغة  القسم:  يف  تدريس 
مكتوبة  رم��وز  عن  عبارة  هي 
ت��رتج��م ع��ىل ش��ك��ل ن��ق��اط يف 
برايل(  )ل��وح��ة  تسمى  لوحة 
خلية  كل  خاليا،  شكل  لتأخذ 

الطالب  يبدأ  نقاط  ست  فيها 
اليسار  اىل  اليمني  من  بالكتابة 

وفق قواعد معينة«.
الرتبية  قسم  »يف  فرمان  ويقول 
لغة  كتاب  عىل  نعتمد  اخلاصة 
برايل الصادر عن دار املسرية يف 
عامن، واما الوحدات املوجودة 
لقسم  بالنسبة  الفصل  هذا  يف 
فصال  باعتباره  اخلاصة،  الرتبية 
موسعة  ليست  فاملادة  واح��دا، 
يف  احلروف  عىل  وتقترص  جدًا، 
العربية  واالرقام  العربية  اللغة 
وعالمات  الفواصل  وكذلك 
»تعلم  اىل  م��ش��ريا  ال��رتق��ي��م«، 

بعض  خ��الل  م��ن  اللغة  ه��ذه 
الرموز  ق��راءة  عىل  التدريبات 
املثبتة عىل طريقة برايل، املرتمجة 

من حيث الرموز«.
عىل  حيتوي  »الكتاب  أن  ويبني 
حروف للغة االنكليزية وتوجد 
ان  يتمنى  موسعة،  م��ادة  فيه 
تكون مادة تدرس بفصل كامل 
بشكل  ملام  الطالب  ليكون 

كامل هبذه اللغة«..
ويوضح أن »املواد التي تدرس 
يف القسم بلغة برايل، هي مواد 
قاموس  وف��ق  معتمدة  عاملية 
والتي  العاملي  ب��راي��ل  طريقة 

بغية التواصل مع المؤسسات األكاديمية للتعرف على كل جديد فيما يتعلق بلغة برايل الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، وآليات 
تدريسها واستقاء كل ما يخصها من منهل أكاديمي متخصص، َشكَل معهد اإلمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر 

التابع للعتبة الحسينية المقدسة وفدا لزيارة قسم التربية الخاصة التابع لكلية التربية االساسية في جامعة بابل.. 

جامعة بابل ُتبدي استعدادها للتعاون مع معهد

 اإلمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر
تقرير: ضياء االسدي 
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بشكل  ب��راي��ل  ك��ت��اب  حيتويا 
مفصل«.

التي  امل����ادة  »ان  وي��ض��ي��ف: 
ليست  واح��د  بفصل  ت��درس 
يف  ت���درس  ان  ون��أم��ل  كافية 
ليكون  الدراسة  سنوات  أربع 
من  كاماًل  املامًا  ملام  الطالب 
ناحية الكتابة والرتمجة«، ويتابع 

احلرص  كل  حريصون  »نحن 
عىل اعطاء املعلومات االساسية 
خالهلا  من  يطور  لكي  للامدة 

الطالب نفسه«.
عىل  الرتكيز  رضورة  عن  وينوه 
لرشحية  اخلدمات  افضل  تقديم 
يمرهّ  ملا  »نتيجة  قائال:  املكفوفني 
وازم��ات  ح��روب  من  البلد  به 
م��س��ت��م��رة م��ا ي��ع��ل ح��االت 
شيئًا  تكثر  اخل��اص��ة  ال��رتب��ي��ة 
فشيئا، يدر الرتكيز عىل تقديم 
الرشحية  هلذه  اخلدمات  افضل 

تقترص  ف��ل��م  )امل��ك��ف��وف��ني( 
املحارضات املقدمة للطلبة عىل 
اغلب  تشمل  وانام  املكفوفني؛ 
شائح املجتمع كالصم ايضا«.

الطلبة  »استجابة  ان  اىل  ويشري 
ايايب  برايل  لغة  مع  وتفاعلهم 
يتعلم  الطالب  أن   باعتبار  جدًا 
بالعمل، ومن خالل مشاهداتنا 
بقية  يف  ال��ط��الب  م��ن  للعديد 
املواد نجد ان مستواهم ضعيف 
جدًا ولكن يف مادة لغة برايل قد 
تفوقوا كثريًا لكوهنا مادة عملية 
بالتعلم  م��ه��اراهت��م  وحت��اك��ي 

بشكل كبري«.
اآلالت  اب�����رز  ي��ع��ت��رب  ف��ي��ام 
املستخدمة يف هذه املادة )لوحة 
وورق  الكالسيكية،  ب��راي��ل 

خاص يسمى بورق برايل(.
الرتبية  قسم  أن  بالذكر  جدير 
ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  يف  اخل���اص���ة 
افتتح  بابل  االساسية يف جامعة 
لغاية  واس��ت��م��ر   2004 ع��ام 
 2012 لغاية  وعلق   2006
وبعدها تم افتتاح القسم بشكل 
فيه  تدرس  التي  واملواد  موسع 
املعاقة  ال��رشائ��ح  مجيع  تشمل 
وذوي االحتياجات وال تقترص 

عىل فئة دون اخرى. 
عادل  نور  الطالبة  جهتها  من 
قسم  الثالثة  املرحلة  يف  ب��در 
الرتبية اخلاصة تقول: »يف بادئ 
االمر ال اخفيكم رسًا اننا كطلبة 
هذه  من  ال��يشء  بعض  ختوفنا 
املادة كوننا مل نجرب ان نتعامل 
خالل  املكفوفني  شائ��ح  م��ع 

ومن  ولكن  اليومية،  حياتنا 
من  امل��ادة  يف  االستمرار  خالل 
للقواعد  وتقبلنا  االساتذة  قبل 
االساسية للقراءة والرتمجة هلذه 

اللغة«.
املرحلة  »التقبل يف  أن  وتضيف 
فالبداية  الثانية  كام  ليس  االوىل 
وكيفية  املعلومة  اخذ  يف  كانت 
تكون،  جهة  اي  ومن  الكتابة، 
املستخدمة  االوراق  وم���ا 
االدوات  ه��ي  وم��ا  للكتابة، 
تستخدم  ان  املفرتض  من  التي 
يف  املعلومة  اخ��ذ  صعيد  ع��ىل 

املحارضات النظرية«.
بطريقتني  تدرس  »املادة  وتتابع 
االوىل نظرية واالخرى عملية، 
تطبيق  عىل  حرصنا  اننا  حيث 
معلومات  من  منه  استفدنا  ما 
نظرية وتطبيقها يف املحارضات 
املوجودة  املختربات  العملية يف 

داخل القسم«.
أخ��ذ  »ب���دأن���ا يف  وت���وض���ح: 
املعلومات هلذه املادة يف الفصل 
الثالثة؛  امل��رح��ل��ة  م��ن  ال��ث��اين 
ولكن من خاللكم اود ان ابني 

القسم  يف  ي��درس  ما  يشءئ��اان 
ل��ل��امدة،  اس��اس��ي��ات  فقط  ه��و 
من  بكاٍف  ليس  ه��ذا  وب��رأي��ي 
اجل اتقاهنا اتقانا كامال، فيجب 
قسم  من  املتخرج  الطالب  عىل 
الرتبية  بكلية  اخلاصة  الرتبية 
االساسية بجامعة بابل ان يطور 
ال��دورات  خالل  من  إمكاناته 
ما  ألن  كامل  بشكل  إلتقاهنا 

يدرس قليل جدًا«.
لكثرة  »نتيجة  ذل���ك  معللة 
امل����واد ف��ال ي��س��ع ال��وق��ت اىل 
ال��ت��ع��م��ق ف��ي��ه��ا ك���ث���ريًا، وان��ا 
كثريًا  برايل  لغة  احب  شخصيًا 
ان  دوما  واحاول  فيها  ومتميزة 
لتقديم  اكثر  معلومايت  اط��ور 
شحية  اىل  املعلومات  افضل 

املكفوفني«.  
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معهد االمام الحسين »عليه السالم« للتدريب االعالمي والفني 

يقيم دورة فن االلقاء االولى لخطباء المنبر

السالم«  »عليه  احلسني  االمام  معهد  اقام 
للتدريب االعالمي والفني ويف جممع سيد 
االلقاء  فن  دورة  السالم«  »عليه  الشهداء 
خطباء  من  خطيبا   )25( بمشاركة  االوىل 
هو  منه  واهل��دف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
العلم  وط��الب  اخلطباء  ق��درات  تطوير 
لتغي  احلقيقي  احلسيني  املنرب  باعتبارهم 
املفاهيم واالفكار  »عليه السالم« ير بعض 
الصحفي،  اخلرب  كتابة  يف  قدراهتم  وتطوير 
وكذلك  القصرية  القصة  التقرير،  املقال، 

االعداد التلفزيوين واالذاعي. 
ويف هذا السياق حتدث معاون مدير معهد 
للتدريب  السالم«  »عليه  احلسني  االم��ام 
االعالمي والفني يف العتبة احلسينية املقدسة 
هذه  املعهد  :«أقام  السعدي  غازي  فيصل 
احلسينية  العتبة  يف  للخطباء  املهمة  الدورة 
احلسني  االم��ام  معهد  من  وه��م  املقدسة 
نوعها،  من  األوىل  وتعد  السالم,«  »عليه 
عبد  الشيخ  سامحة  من  توجيه  هناك  كان 
بان  اخلطابة  قسم  رئيس  الطائي  الصاحب 

تكون هناك دورات جديدة للخطباء لتغيري 
قدراهتم  وتطوير  واالفكار  املفاهيم  بعض 
املقال  وكتابة  الصحفي  اخل��رب  ككتابة 
والتقرير والقصة القصرية وكذلك اإلعداد 
التلفزيوين واالذاعي وفن االلقاء كام تطرقنا 
)25(خطيبا  هم  اخلطباء  عدد  مسبقا,  اليه 
الربنامج واملدرب عيل  مشرتكا ضمن هذا 
مدرب  وهو  احلسينية  العتبة  من  الشمري 
ثالثة  ملدة  ال��دورة  استمرت  حيث  كفء 
ايام بواقع اربع ساعات يوميا, واهلدف من 

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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العطاء الحسيني العطاء الحسيني
اخلطباء  قدرات  لتطوير  هو  دورات  هكذا 
احلسيني  املنرب  باعتبارهم  العلم  وطالب 
العامة  االم��ان��ة  ارت��أت  ولذلك  احلقيقي 
لديم  يكون  ان  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
اكثر  وافكار  شاملة  وثقافات  اوسع  افاق 
قبل  من  كبريا  تفاعال  كان  وحقيقة  وازي��د, 
العدد  يكون  بان  مطلقا  نتوقعه  مل  اخلطباء 
تفاعل  اجلميع  لكن  خطيبا   )25( املشارك 
بشكل كبري مع هذه الدورة للحصول عىل 
التي  االوىل  ال��دورة  وهذه  اخرى,  ثقافات 
يقيمها معهد االمام احلسني  )عليه السالم (
للتدريب االعالمي والفني والتي اقترصت 

التابع  احلسني  االم��ام  معهد  خطباء  عىل 
مشاريع  وهناك  املقدسة,  احلسينية  للعتبة 
بكتابة  خاصة  دورات  منها  عدة  مستقبلية 
واملقال  القصرية  والقصة  الصحفي  اخلرب 
واع��داد  الصحفي  والتقرير  الصحفي 
وتقديم االذاعي والتلفزيوين وتعليم اللغة 
التنمية  يف  دورات  وكذلك  االنكليزية 
من  بالنفس غريها  والثقة  والقيادة  البرشية 
سيكون  املستقبل  ويف  الصحفية  االم��ور 

االنفتاح اكثر لكافة فئات املجتمع«.
عضو رابطة خطباء العتبة احلسينية املقدسة 
الشيخ حممد عواد السلطاين :«هذه الدورة 

االمانة  تقيمها  التي  املشاريع  من  ج��زء 
تنمية  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
وتطوير اخلطباء والشباب يف مجيع جماالت 
تناولناها  التي  املواضيع  ضمن  ومن  احلياة 
اخلطيب  تطوير  كيفية  هي  ال��دورة  هذه  يف 
التي  وامل��واض��ي��ع  اخلطيب  وم��واص��ف��ات 
هبا,  يمر  التي  احلرجة  املواقف  او  يتارها 
وكذلك من املواضيع املهمة التي تناولناها 
احلسيني  للمنرب  اخلطيب  يرتقي  كيف  هي 
التي  احلرجة  املواضيع  مع  التعامل  وكيفية 
املواقف  او  بعدها  او  اخلطابة  اثناء  تواجهه 
احلرجة التي يمر هبا والتي بدورها اعطت 

جتاوز  كيفية  يف  العالية  الثقة  للخطيب 
قبل  او  اثناء  املحرجة  واملواقف  املشاكل 
اخلطابة من خالل هتيئة النفس واالستعداد 
بالثقافة  والتحيل  املواقف  جلميع  العايل 
املعلومات  من  الكبري  العدد  ومجع  العالية 
لكل  ل��ه  ليكون  م��وض��وع  لكل  ال��واف��ي��ة 
الفعل  ردة  عىل  والسيطرة  فعل  ردة  فعل 
يمتلكها  التي  املعلومات  تلك  خالل  من 
كيفية  يف  اعصابه  يتاملك  وان  اخلطيب 
به  يمر  ال��ذي  احل��رج  املوقف  مع  التعامل 
وهي تعتمد عىل شخصية اخلطيب نفسه من 

املتنوعة  والثقافة  العالية  املعلومات  خالل 
وااليامن بام يقول وكذلك التحيل بالصدق 
بالنسبة  ج��دا  مهمة  صفة  يعترب  ال���ذي 
للخطيب وهذه االمور تعلمناها من خالل 
هذه الدورة وحصلنا من خالهلا عىل فائدة 
واالستعداد  اخلطيب  موهبة  بصقل  كبرية 
هبا  يمر  التي  احلرجة  املواقف  جلميع  التام 
بكونه  ختصصه  وفرتة  العامة  احلياة  خالل 
خطيبا حسينيا, وسنعمل جاهدين عىل نقل 
الدورة  اكتسبناها من هذه  التي  املعلومات 
الفرصة  هلم  تسنح  مل  الذين  اخلطباء  اىل 

العلم اظهاره ونطالب  باملشاركة الن زكاة 
سواء  منها  واالكثار  الدورات  هذه  بزيادة 
املجتمع  طبقات  وجلميع  للخطباء  كانت 
العلوم  عىل  واالط��الع  املعلومات  لزيادة 
احلديثة واهلدف االهم من هذه الدورة هو 
توسعة افكار الناس وخلق طرائق تواصل 
بيننا وبني اجلمهور وكذلك اظهار ما تقوم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  به 
الشباب  تثقيف  يف سبيل  جبارة  جهود  من 
عىل متلف الطبقات االجتامعية من اساتذة 

وطلبة وتالميذ«.            
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مجلة »االحرار« تكشف عن معاناة دار الحنان للمتخلفين عقليًا 

ومطالبات ملّحة بضرورة انتقالها الى وزارة الصحة 

متابعاتالعطاء الحسيني

والتقت »االحرار« السيدة ثورة 
العمل  مديرية  مدير  االم��وي 
والشؤون االجتامعية يف حمافظة 
كربالء املقدسة، وبينت ان الدار 
 1991 اح��داث  بعد  افتتحت 
هلا  االستيعابية  الطاقة  وكانت 
فيها  يوجد  بينام  شخصا   )96(
اليوم اكثر من )130( شخصا، 
فئات  عىل  وحيتوي  معاق  بني 
التخلف  بسيطو  فمنهم  متلفة 
وشديدو  التخلف  ومتوسطو 
بحسب  وه����ذا  ال��ت��خ��ل��ف، 

اع��دهت��ا  ال��ت��ي  التشخيصات 
االجتامعيني  الباحثني  ك��وادر 
شديدي  اع���داد  يبلغ  حيث 
من  شخصًا   )44( التخلف 
شحي��ة ال��رج��ال وم��ن حاالت 

شديدة جدًا«.
وتابعت حديثها: »تصل بعض 
من  قتل  ان  اىل  احل��االت  ه��ذه 
ام��ام��ه، رغ��م اهن��ا ح��دث��ت يف 
احلالة  ل��رشاس��ة  التسعينات 
وشدة اعصاهبا وتفاقم حالتها، 
التي يستعملها  املهدئات  ولوال 

لدائرة  التابع  الصحي  املركز 
حينها  وكانت  كربالء،  صحة 
ملعرفة  ترافقهم  التي  الكوادر 
عليهم  ي��ش��ى  اح��ت��ي��اج��اهت��م 
مشرية  للقتل«،  التعرض  من 
ق��رار  اىل  دع��اه��م  م��ا  »ان  اىل 
اىل  النسوي  الكادر  انسحاب 
الطعام  بأعداد  اخلاص  املطبخ 
هو تعرض الكادر اىل االعتداء 
احل��االت  ه��ذه  بعض  قبل  من 
ومطالبة   2015 عام  هناية  يف 

الوزارة بتعيني 13 موظفًا«.

مل  »االع��ت��داءات  أن  وتابعت   
تقترص عىل النساء فقط من قبل 
ايضًا  شملت  ان��ام  املستفيدين 
كوادر الرجال ايضًا، ومنهم من 
تعرض للرضب وملرات عدة«.

الوضع  إىل  االم��وي  وأش��ارت 
الذي يمر به دار احلنان، منوهة 
عن مشكلة الدار بأهنا »الوحيدة 
يف العراق التي تستقبل بني فرتة 
واخ����رى م��ص��اب��ني م��ن مجيع 
الفئات ومن حمافظات متلفة«.

من  تستقبل  »ال��دار  أن  وبينت 
ال���15  عمر  اىل  وص��ل��وا  ه��م 
الدار  فام فوق،  حتى من  سنة، 
فبعد  العاصمة،  يف  امل��وج��ودة 
اخلامسة  املستفيد  سن  يبلغ  ان 
يف  احلنان  دار  اىل  حي��ول  عرش 
ذلك  املقدسة،  كربالء  حمافظة 
ألن الدار يف املحافظة هي املنفذ 
يف  الكبرية،  ل��ألع��امر  الوحيد 
حني ان وزارة العمل والشؤون 
االجتامعية موفرة يف كل حمافظة 
دارا  ال��ع��راق  حم��اف��ظ��ات  م��ن 
باستثناء  للمسنني ودارا لأليتام 

سعت مجلة »االحرار« للكشف عن الدوافع وتسليط 
دار  استمرار  تعتري  التي  المعاناة  على  الضوء 
الحنان للمتخلفين عقليًا بجميع االصناف الخفيفة 
كربالء  محافظة  فــي  والــشــديــدة  والمتوسطة 
المستمرة  المطالبات  على  والوقوف  المقدسة، 
الى  انتقالها  بضرورة  والمهتمين  للمعنيين 
والشؤون  العمل  وزارة  من  بدال  الصحة  وزارة 

األحرار/ ضياء االسدياالجتماعية.  
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متابعاتالعطاء الحسيني

حمافظة  يف  الوحيدة  احلنان  دار 
كربالء«.

هذه  االم���وي  ت  ع���دهّ أن  بعد 
يف  تعانيه  ما  اب��رز  من  املشكلة 
عن  احلديث  اىل  انتقلت  الدار، 
حاجة الدار اىل العناية الصحية 
الباحثني  عناية  من  اكثر  بشكل 
»حتتاج  وقالت:  االجتامعيني، 
اختصاص،  اط��ب��اء  اىل  ال���دار 
ممرضني  اىل  ك��ذل��ك  وحت��ت��اج 
مهرة  أطباء  ومعاوين  ماهرين 
بحاالت  اط��الع  عىل  يكونون 
إضافًة  ال��دار  من  املستفيدين 
لغرض  اخل��دم��ة  موظفي  اىل 
الصحية  نواحيهم  عىل  التعرف 
تشمل  وال��ت��ي  واخل��دم��ات��ي��ة 

)الغسل، املأكل، امللبس(«.
ون��وه��ت ع��ن ح��اج��ة ال���دار 
كبرية  مالية  »ختصيصات  اىل 
كبري  بشكل  استهالكية  كوهنا 
»امل��وازن��ة  ان  مبينة  ج����دًا«، 
العمل  وزارة  تضعها  ال��ت��ي 
قليلة  االجتامعية  وال��ش��ؤون 
جدًا عىل مستوى توفري املالبس 
واالحتياجات اخلدمية االخرى 
اعداد  ناحية  من  جيدة  اهنا  اال 
يومية  وجبات  بثالث  الغذاء 
كثرية  احيان  ويف  نحتاج  لذلك 
املقدسة  بالعتبات  اىل االستعانة 
لسد  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
اىل  اض��اف��ة  احل��اص��ل  النقص 
يف  املسؤولني  وبعض  املتربعني 

احلكومة املحلية«.
عىل  االم��وي  اكدت  تقدم  ومما 
وزارة  اىل  الدار  انتقال  رضورة 
م��وازن��ة  ان  مضيفة  الصحة، 
وزارة الصحة لكل عام ختتلف 
العمل  وزارة  موازنة  عن  كثريًا 

منوهًة  االجتامعية«،  والشؤون 
قليل  للدار  يصص  »م��ا  ب��أن 
من قبل وزارة العمل والشؤون 
القليل  هذا  وليس  االجتامعية، 
قصورا ؛ انام امكانية الوزارة ال 

تتحمل اكثر من ذلك«.
واثارت »االحرار« تساؤال عن 
وضع الدار اليوم هل هو افضل 
االموي:  فأجابت  السابق  من 
املقدسة  ك��رب��الء  حمافظة  »ان 
عرشة  من  اكثر  للدار  وف��رت 
تكون  ان  املفرتض  كرفانات، 
التخلف  لبسيطي  مصصة 
التخلف؛  ل��ش��دي��دي  ول��ي��س 
التخلف  بسيطي  ألن  ذل��ك 
حيتاجون ايضًا بني فرتة واخرى 
املوقع  م��ن  نخرجهم  ان  اىل 
فيه  ويرقدون   يسكنون  الذي 
وهذه  احل��دائ��ق،  اىل  للخروج 
فيها  وض��ع��ت  ال��ت��ي  املساحة 

الكرفانات غري مسقفة«.
مع  تعاملنا  يص  »ما  وتابعت 
انجاز  لرسعة  ذل��ك  املحافظة 

ماطبة  م��ن  ف��ب��داًل  ال��ع��م��ل، 
لفرتات  الرد  وانتظار  ال��وزارة 
لنا  تتيح  املحافظة  االن  طويلة، 

العمل بشكل ارسع«.
انام  بذم  »ليس  منوهة عن ذلك 
يرفع  الذي  الطلب  ألن  الواقع 
سلسلة  اىل  يمر  ان  اىل  حيتاج 

مراتب يف الوزارة«.
قائمة  اىل  االم���وي  وأض��اف��ت 
املعاناة التي حتيط بالدار »معاناة 
رواتب الكوادر البائسة، والتي 
دينار  ألف   170( اىل  تصل  قد 

عراقي( ال غري شهريا«.
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بإقامة  العراقي  الشعب  طموحات  لعلهّ 
األبدي  حلمه  كان  الديموقراطي  النظام 
املرشوع من تأسيس الدولة العراقية احلديثة 
مطلع القرن املايض، وتناوب أنظمة متلفة، 
فرتة  كل  يف  السيايس  األداء  تباين  وحكام 
حكموا هبا شعبنا، إالهّ أن احلكم البعثي أكثر 
رضاوة وقسوة من كل ما مرَّ بتأريخ شعبنا، 
كان   2003 نيسان  واخلالص  احلرية  وبعد 
حر،  ديموقراطي  نظام  نحو  يأمل  شعبنا 
تارة  الفناء،  للعراق  أرادوا  األعداء  أن  إال 
واملساجد  واجلامعات  األس��واق  بتفخيخ 
وقتل األبرياء طوال 13 عامًا من اإلرهاب 
ودم��رت  األرواح  أزهقت  التي  األعمى 
سياسية  طبقة  فرز  عن  فضاًل  املمتلكات، 
ثم  وال��رسق��ات،  واملناكفات  اجلشع  مهها 
اجلوار  من  بتآمر  العراق  إىل  داعش  دخول 
م��دن  ليحتل  ال��ص��دف��ة   سياسيي  وم���ن 
باملسيحيني  القتل  وُيشيع  واملوصل  الوسط 
املناطق  وس��ك��ان  والشيعة  واالي��زي��دي��ني 
املحتلة التي رضخت بإرادهتا دون مقاومته 
أو عنوة بسطوة السالح والسيف الداعيش، 
الكفائي  اجل��ه��اد  بفتاوى  ال��رد  ك��ان  فيام 
املقدس البقاء للعراق، وهذا ما حصل متامًا 
ثنائية  إرادتني وضدين.. يف  الرصاع بني  يف 
والتدمري..  والتهجري  واالحتالل  العدوان 

بني  والوحدة  والبناء  الدفاع  فتوى  وبني 
طوائفه  بكل  العراقي  املجتمع  مكونات 
ومن  اخلراب  أراد  من  بني  فشتان  وأثنياته؛ 

أراد البقاء.
ويف كتاب )السيد السيستاين مرجعية العيش 
 )40( من  أكثر  به  شارك  والذي  املشرتك( 
ومن  للخارجية  وزير  بني  عاملية  شخصية 
كان ممثاًل لألمم املتحدة.. أمجعوا عىل عظمة 
وورع��ه..  بحكمته..  السيستاين  شخصية 
وكان  األزمات؛  وحلحلة  للعراق..  وحبه 
يل موضوع سميته السيد السيستاين وجائزة 
مقدمة  من  أكتبه  مع  يتامهى  للسالم،  نوبل 
هنا لدراسة كتاب ))فتوى الدفاع املقدس(( 
حسني  »عيل  املرسحي  والكاتب  لألديب 
–قسم  العباسية  العتبة  عن  الصادر  اخلباز« 
الشؤون الفكرية والثقافية – ب93 صفحة 

من القطع املتوسط - شعبان 2016.
ص��درت  كتب  سلسلة  ضمن  والكتاب 
العتبة  ع��ن  امل��رج��ع��ي��ة  م��وق��ف  ك��ك��ت��اب 
عبد،  وه��ي��ب  حمسن  للباحث  احلسينية 
الناص يف  للباحث غالب  الشعبي  واحلشد 
النجف االشف، واحلشد الشعبي واجلهاد 
املقدس.. وقد كتبت عن تلك الكتب ملجلة 
هلا،  خاصة  ب��ع��روض  احلسينية  ال��روض��ة 
األدبيهّة  ميهّز هذا -الكتاب -احِلرفة  ما  لكن 

املاهرة بِصياغة الِعبارة امُلعربة، والقدرة عىل 
بالتحليل  وامُليض  الفتوى،  فحوى  استكناه 

املنطقي واحلقيقي والواقعي لألحداث.
»عيل  األدي��ب  يتمتع  ال��ق��ول:  نافلة  فمن 
ويف  بارعة،  كتابية  بقدرة  اخلباز«  حسني 
بحكم  املناسبة،  العبارات  صياغة  إتقان 
ش��ع��رًا،  امل��رك��زة  النثرية  كتاباته  طبيعة 
كسياق  باملعنى،  وامُلكثفة  بالرمزية  وامُلعبأة 
سابقًا،  التسعة  مؤلفاته  يف  عليهّه  دأب  كتايب 
وصياغة مقدمات جلريدة صدى الروضتني 
ومعظم منشورات العتبة العباسية ما يص 
وقد  أص��دره��ا،  التي  املهمة  املرسحيات 
املرسح  بمجلة  بالدراسة  بعضها  تناولت 
هنج  يف  كالبالغة  أخرى  ومواقع  احلسيني 
القيهّم  بتفحص  املهمة  لثالثيته  البالغة 

صباح محسن كاظم

مـــن يحـــّول الهزيمة إلى انتصار.. ومن ينقـــل التراجع إلى تقدم ..أولى أن ُيطاع  بعلمه وفقهه وحكمتـــه وجهاده وصبره.. فبعد دخول 
داعش وسقوط المدن الواحدة تلو األخرى ووصول داعش والبعثية والوهابية أسوار بغداد؛ نطق الحق على لسان السيد علي السيستاني 

)دام ظله( بفتوى الجهاد الكفائي لرأب الصدع وتحرير األرض.

كاتٌب وكتاٌب
فتوى االنتصار 
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صباح محسن كاظم
فتوى االنتصار 

البالغية عند أمري املؤمنني.
املفاصل  –أخطر-  تناول  الكتاب  هذا  ويف 
االحتالل  من  العراق  تاريخ  واجهت  التي 
احتالل  إىل  اجل��ه��اد،  وفتوى  االنكليزي 
تلك  خالل  فمن  العراق،  لنصف  داعش 
الفتوى أوقف الزحف الوهايب-البعثي مع 
كل قوى وأجندة املؤامرة التي أرادت تقسيم 
العراق، بل تدمريه، وإزالته من الوجود بعد 
القميء  الصنم  من  وختلصها  شعبنا  حرية 
حرية  وبعد  والنسل،  احل��رث  اب��اد  ال��ذي 
تناول  ذاتنا،  وكرامة  وجودنا  وحتقق  شعبنا 
ُمدركة  واعيهّة  برؤى  الفتوى  تلك  »اخلباز« 
البعدين  يف  املقدس  الدفاع  فتوى  ُمبرصة.. 

الفكري واإليامين: 
مهمة  أدوارًا  املباركة  املرجعية  1-)شغلت 
منذ  االنساين  الوجدان  تعبئة  يف  وأساسية 
انبثاق وجودها امليمون ، للدفاع عن الوطن 
العهود  من  العديد  يف  واالنسان  والدين 
املضنية ، وال يتم مثل هذا األمر دون احتواء 
بشكل  وبلورته   ، العام  االجتامعي  الوعي 
الدفاع  .وفتوى  اجلامهري  ل��دى  حضاري 
ج��اءت  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  امليمون  امل��ق��دس 
املباركة  املرجعية  وجود  قيمة  مع  تواصاًل 
للظلم  الرافضة  اإلسالمية  للهوية  ،ومتثياًل 
والعبودية واجلور بكل أشكاله ، وتعبريًا عن 
التضحيات  لكل  املجسد  الوطني  املوقف 
الكبرية التي قدمها الشعب العراقي بجميع 
.الفتوى   ).....، التكوينية  وأطيافه  طوائفه 
العراق من  ما أصاب  إنتفاضة مقدسة عىل 
خراب بعد إحتالل املوصل واملدن األخرى 
التي هتاوت كقطع الدومينو أمام إاإلجتياح 
من  هلا  ليس  ملجموعات  اهلمجي  الرببري 
والقيم   واالعراف  واالخالق  والدين  امُلثل 
جئنا  ،فشعارهم  وضمري  وازع  م��ن  أي 
واهللع  ،للرعب  ال��رؤوس  ،وحز  بالسيف 
الذي بثوه يف تلك املدن ،وليهدموا املساجد 
واملمتلكات  اآلثار  ويدمروا  واحلسينيات 
وسبي  واإلي��زي��دي��ات  املسيحييات  وقتل 
الشيعيات والسنيات ...مظاهر أثرت اهللع 
شالل  لِيتدفق  الفتوى  ،فجاءت  والُرعب 
الغضب اهلادر باحلق رافعًا شعارات اإلمام 

–سيد  احل��س��ني 
الذلة   منا  هيهات  الشهداء- 

احلرية  اج��ل  م��ن  وخطبه  مقوالته  وك��ل 
تلك  ،لتخوم  والشباب  الشيبة  ،فتناخى 
املدن وتصدوار برباعة البواسل ليدحروهم 
،ومدينة  قضاء  أثر  ،وقضاء  قرية  أثر  قرية 
التي  الفلوجة  حيررون  هم  ،وها  مدينة  تلو 
والوهابيني  للبعثيني  األفعى  رأس  كانت 
ودياىل  الصخر-النرص-  جرف  حترير  بعد 
ونواحيها  اقضيتها  بكل  الدين  وص��الح 
من  والرمادي  بيجي  يف  خالدة  ،ومعارك 
هيت والرطبة والكرمة وكل زقاق من ازقة 
من  ينرص  اهلل  إرادة  ..إهن��ا  احلواضن  تلك 
النداء  يؤيده ..الناص ملن يشاء ..وملن لبى 
هلا  موضوعات  القيهّم  الكتاب  ه��ذا  يف   ،
مساس  بجوهر املوضوع من فتوى الدفاع 
..حرب ضد االغرتاب  ُمعربًا عنها بص 6 
العراق  عىل  مرت  التي  األزم��ات  ظل  )يف 
منها  عانى  التي  االغرتاب  ظاهرة  ،برزت 
الشعب العراقي ، فصار يشعر بأنه مغلوب 
عىل أمره  وغري معني بام يعاين من مأساة ، 
واإلنكفاء  اإلعتزال  اىل  قاده  الشعور  وهذا 
والشعور باخلذالن ... تغربت السياسة عن 
الواقع النسبي ، وتغرب اجليش أيضًا بعدما 
بمحاوله  عليه  املنحرف   اإلع��الم  اشتغل 
العراقي  اجليش  عن  الوطنية  روح  إبعاد 
باسم  اسمه  يرتبط  جيش  اىل  بتحويله   ،
تكوينات  ظهور  )وبعد   ).......  ، احلاكم 
دول  أغلب  من  الالحمدود  بدعمها  داعش 
املساندة  كانت  ،حيث  والعاملة  اخليانة  
عاملية يف بعض مفاصلها املهمة ، مع وجود 
اىل وجود هشاشة  ،اضافة  املحلية  احلاضنة 
انقسمت اىل بؤر  التي  السياسية  يف الساحة 
حفلت بالفئوية ، وكادت أن حتدث العديد 
من الكوارث لوال تدخل املرجعية املباركة 
لعدة مرات ،و أهنت فيها االحتقان الفئوي 
الفصول  تسمية  أحسن  .......(.ل���ق���د 
تدل  التي  بعنونتها  واملقاالت  واألب��واب 
عىل جوهر ما حتمل من ُمثل لتلك الفتوى 
اجلهاد  ملبادئ  مطابقة  الكتاب  ،فعنوانات 
البالد  حفظت  التي  الذهبية  والفتوى 

والعباد  
بعض  هنا  ،اج��ت��زئ 

تلك املداخل والتي تسمى باألدب –عتبات 
النص-   )فتوى الدفاع ..واالنتامء الوطني 
()فتوى الدفاع املقدس .. وثنائيات الرصاع 
األزيل ( )فتوى الدفاع ..والصوت املقاوم (
)فتوى الدفاع .. والصوت املرجعي ( و28 
إساًم لعنونة ملوضوعات إتسمت بالقصديهّة 
،وكيف  ملاجرى  الواقعيهّة  وال��رشوح��ات 
الدفاعية  الفتوى  تلك  خالل  من  التصدي 
عيل  السيد  اهلل  آية  أطلقها  التي  املقدسة  
الزحف  لِتوقف   – ظله  –دام  السيستاين 
وامل��دن  األرواح  عىل  ،وحُت��اف��ظ  ال��ربب��ري 
السالح  كان  وإذا   .. باإلرهاب  امُلستباحة 
للمتصدي لداعش يوقف هتكه لألعراض 
،واحلرمات ،وإستباحة األوطان ،فاالعالم   
هو كلمة احلق ..واجليش املساند ..والرادع 
هبا  تعج  التي  والضاللة  التكفري  لفتاوى 
مؤلفات الوهابية ، من بني أمية  وابن تيمية 
إىل الوهابية  ..وإعالمهم القميء ،فاجلهاد 
..فالفكر  الفتن  ل��درء  ُمصاحب  بالقلم 
عىل  ،يثحتم  واإلرهاب  للقتل  يدفع  الذي 
بالشجاعة  بالتحيل  القلم  يمسك  من  كل 
لكشف نتانة هذا الفكر املوبوء من اخلوارج 
التأريخ  تصحيح  ،وإع��ادة  الدواعش  إىل 
عند  التكفري  وقود  ُتغذي  التي  واملفاهيم 
هؤالء اخلوارج اجُلدد. الذين وصل شهم 
إىل مناطق كبرية بالرشق األوسط ويف عمق 
األبرياء  ويقتلون  يفخخون  جتدهم  أوربا 
وهو  العراق  مع  يقف  أن  احلر  العامل  ،فعىل 
حررت  أن  بعد  املوصل  حترير  عىل  ُيرشف 
يف  داعش  عليها  إستوىل  التي  املدن  معظم 
10-6-2014. فالواجب األممي الوقوف 
العاملي   للسالم  العراقي خدمة  الشعب  مع 
بدعمه عسكريًا وإقتصاديًا وسياسيًا ،وإدانة 
،وح��واض��ن  ل��إره��اب  الداعمة  ال���دول 
التكفري ،وفقهاء الوهابية ،وحكام السعودية 

وكل من ُيتاجر باإلرهاب املجرم.
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�سي الدموع ؟! �سي عدد زوار الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ولكن كيف تحُ �سحيٌح انك يا )حبيب()1( تحُ
�سي ال�سهداء فراق الأحبة وال�سموع ؟! بل كيف تحُ

�سي ال�سالة يف رحاب الفردو�س �سجودها والركوع وكيف تحُ
والدعاء، البتهالت، ال�سلوات على الأنوار ال�سطوع
بل �سرخات ال�سرفاء �سد الظلم ل للذلة واخل�سوع

اأرواحنا على اكفنا هذا م�سروع اخللود
ومن احل�سني ن�ستلهم ال�سرب مع احلق وال�سمود

اإن اأح�سيتهم فقد اأح�سيت ا�سودا كما كان اأجدادنا ا�سودا
�سجّلني يا حبيب 

�سع ا�سمي يف �سجل اخلدام املتوا�سعني
واكتب تته هذا من العا�سقني

واحلامدين ال�ساكرين لرب العاملني
وان كل نب�سة يفَّ تنطق

يا حبيبي يا ح�سني
وان ب�سمتي يف �سجلك يا حبيب

دمعة ي�سل مداها اإىل ال�سماء
بحب �سبط خامت الأنبياء

_______________
)1(هو �سيخ الأن�سار حبيب بن مظاهر ال�سدي

 )ر�سوان اهلل عليه(

محمد عبد العظيم الكعبي
دمعتي بصمتي
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الشاعر خضير البياتي 

ي����ع���������س����رحُ الإم�������������ام�������������ة ِ  ح�������م�������ل  ب�������������دا  مل����������ا 

ك��������رام��������ة ً الأف���������������������وِل  ن��������ي��������ا  دحُ يف  وا��������س�������ع�������َت 
ق����ا�����س����ٌر م�����دي�����ح�����ك  يف  اأن������������ا  ال������ر�������س������ا  ب�������ن  ي�������ا 
ي�������ا ب�������ن ال��������ه��������داة ال�����������س�����اب�����ري�����ن ع�����ل�����ى ال����ب����ال
ي����������ا خ����������ري م����������ن رك�������������ب ال��������ب��������الغ��������ة م����ل����ه����م����ا
ب�����������س�����وئ�����ه ال�����������ظ�����������الم  زاح  ك�������وك�������ب�������ا  ي�����������ا 
ك����ل����ي����م����ه����م ك��������ن��������ت  الأي�������������������������ام  ث���������ال���������ث  يف 
ومن�����������ا ال�������������س������غ������ريحُ ف�������ك�������ان ب����������������درًا �����س����اط����ع����ًا
دم����ع����ه����ا اأرخ����������������ت  ال�����ف�����������س�����ل  اأم  ب��������������الحُ  م��������ا 
رذي�������ل�������ة ي����������د�����������سحُ  اآب�������������������اءٍ   ِع�������������������رقحُ  اأم 
ط�����ال�����ه�����ا م�������������س������ت������ج������اب������ًا  دع�������������������اًء  ي����������ا  اأَو 
�����س����ق����ه����ا يف  ع�������ل�������ة ً  ت�������ع�������ال�������ج  اأم�����������������س��������ت 

ت�������ب�������ت ي����������داك����������م م����������ا رع�������ي�������ت�������م ح���������رم���������ة ً
����س���م���ا ق������������رٍب  يف  ب���������غ���������داد  ف���������ْت  ���������رِّ ����������سحُ ق���������د 
وت������������ل������������وححُ م����������ن ب���������ع���������ٍد ب������������ي������������ارقحُ ق�������ب�������ةٍ 
ب�������اأر��������س�������ه ح�������ل�������ل�������َت  اإن  ب�������رج�������ل�������ك  مي�������������ّم 

ن����������رّيحُ �����������ك  ووج�����������هحُ ح�������ل�������كٍ   يف  اأ����������س���������رق���������ت 
ت�������������س������درحُ غ����������������ريَك  ب�������������اب  م����������ن  ولآم��������������������ةٌ  
ت����ق���������س����رحُ ه���������������واك  يف  ن�����ف�����������س�����ي  واأحُع�������������ي�������������ذحُ 
ي������������ا خ����������������رَي اأرح����������������������������ام ب��������ك��������م ت����ت����ط����ه����ر
�����������س�����ط�����رحُ وم�������������ن امل��������ع��������اج��������ز م����������ا ي�����������������س��������اءحُ يحُ
ي������زه������ر ال������������������������ولدة  ل�������ي�������ل  يف  واأ���������������س��������������اع 
��������ك��������ّرر م���������ن ف��������ي��������َك م���������ا ق������������ال امل�������������س������ي������ححُ تحُ
ي�������ت�������ح�������درحُ ل���������ه���������م  اآب������������������������������اٍء  ع���������ل���������م  يف 
����ظ����ه����ر تحُ ن��������دام��������ة َ  اأم  ال�����ت�����������س�����ف�����ي  اأه����������������َو 
ي���������س����ك����ر ��������س�������ع�������ٌي  ال������ف�������������س������ل  لأِم  ف������ي������ه������ا 
وت�������������س������رحُ ت�������غ���������������سحُ  ع��������ج��������زت  م�������و��������س�������ع  يف 
جت������������ربوا ال������������ذي������������ن  اهللحُ  ف������ل������ي������ف�������������س������ح 
ال������ك������وث������ر اف�������������ا��������������سَ  ف������ي������م������ا  مل������ح������م������دٍ  
هحُ ت�����ت�����ع�����ف�����رحُ ح���������ي���������ثحُ اجل�������������������������وادحُ وج�������������������������دحُ
م����ن����ظ����رحُ ال��������ن��������ظ��������ارة  ق������ل������ب  يف  ���������رحُ  �������������������سّ ويحُ
���������س����رحُ تحُ اإن  ال������ّل������ظ������ى  م��������ن  الأم�����������������ان  وخ����������ذ 

بمناسبِة استشهاِد تاسع أئمة الهدى ) عليهم السالم(

سيدي الجواد
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حيدر عاشور ال يزالوَن يتوجهوَن إليه باالنحناء ... بصمت أمنية

ي�سمون  جبله،  ح��ول  مي�سوَن  ي��زال��وَن  ول 
تظل  اأن  حناياهم،  يف  واحدة  اأمنية  ب�سمت 
يتوجهون  ي��زال��ون  ول  ط��اه��رة...  روح��ه��م 
روؤية  دون  نحبهم  وينق�سي  بانحناءة،  اإليه 
تو�سف  ل  ال��ذي  الإلهي  ال�سوء  فهو  حمياه، 
عزيز  عند  �سوءه  يجد  من  و�سعيد  فتنته، 
باملالئكة  بيته  اهلل  �سّقف  ال���ذي  ال�سماء 
الزمان  دام  ما  جدثه  عند  يبكي  يوالنجوم، 
متوت،  ل  عيونه  ال�سهيد  اأن  موؤمنني  ي�سري.. 
يتعذبون  ال�سكوت،  فيها  وينطق  تدق  تظل 
ت�سوقهم  جهة  اأي���ة  اإىل  يعلمون  ل  لأن��ه��م 
احل�سود  عليهم  اأزب����دت  اأن  بعد  الأق����دار 
تعد  فلم  النجاة،  �سفينة  بحر  من  اخلائفة 
لديهم نف�س الأعني ونف�س الأيدي، ويراءى 

لهم ذكراه، وي�سرجعون ما م�سى مبا يجري، 
وك��ي��ف ف��ا���س��ت روح����ه ال���ط���اه���رة..؟ وه��و 
باأنف�سهم  يتخبطون  الإمي��ان...اأن��ه��م  بثبات 
بكل  وتزحف  تقرب،  القيامة   ، وامل�سافات 
وحده  جدثه  ومكان  �سارخة،  الجت��اه��ات 
بحجم  ملفات  "الدين"  يرقد  وفيه  ي�سهد، 
الأر�سني وال�سماوات ال�سبع، و�سالمل الرحمة 
متتد من فوق روؤو�سهم، والثعالب تدور حولهم 
دائما  والأع��ل��ون  النا�س،  ���س��وؤون  ويحكمون 
خمترب  يف  احلاكمة  الثعالب  غرور  يحّجمون 
جوهر  احل�سيني  املخترب  ويف  الدرّي،  وجوده 
يف  الأ���س��واء  ين�سر  وهو  اجلوهر،  ي�ساوي  ل 
اأكرث من مكان، فالعتبات املقد�سة �سفن النجاة 
يقودها  باملتغريات،  حمملة  بالآمال،  املحملة 

بحكمة  ال��زم��ان  لقائد  ونائب  الع�سر  رج��ل 
ودراية، واإخال�س، والهام الهي، و�سرب عميق، 
منها  ي�سنع  اإليه،  الكتب  كل  ا�ستدرج  رج��ل 
يتقن  والدنيا، وهو  الدين  لالإن�سان يف  حرية 
بالغة ال�سراخ ب�سمت، فمالأ خا�سرة الأر�س 
رجال اأ�سداء، ملوؤوا رعبا وخوفا قلوب اأعداء 
يف  اخلوف  بزرع  وانت�سروا  والإن�سانية،  اهلل 
قلوب الثعالب، اخلوف الذي مل يدّونه ورثة 
اأن  ال��ن��ادر  فمن  يجب  كما  والقتل  اخليانة 
عليهم  ف�ساقت  بلغتهم،  للخوف  تاريخا  تقراأ 
مكان  له  ت�سهد  وحدها  الدنيا...وكربالء 
دم��اء  طياتها  يف  �سمت  وقوامي�س  وك��ت��اب، 
بكربياء  الأمل  يح�سدون  وزائرين  جاللته، 

كربالء. 
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دِع الروَح لتسمو

دِع الروَح تسُم

ا�ستوح�ستني الدنيا..
كل الدنيا

فال عي�ٌس بدونك..
ول موٌت يخّل�سني..
كان بعيدا اأم قريبا

الروح تقطع ا�سواطًا
يف عامل دومنا اجتاهات

رى ول مديات تحُ
فاآفاق روحي..

عاملها َمهيب
حتى خلجاتها..

متو�سحة بحزنٍ ..
�سرمدّي عجيب

"ونهايتها"
ل اأرى لها نهاية..

كنهايات الأرواح
فاأنا الذي ..

�ساأ�سنع لها م�سك اخلتام
من غري بداية ول جتريب

هي روحي ت�سمو
دعوها تت�ساَم

من الذي يتحكم بها
م�سكت زمام كل الأزمنة

حَلّنت اأغنيتها
ول قيمة لالأ�سداء
ونحتت من هواها..

من ن�سماتها
بائنة على طرق املجد

ممتلئة بها الأرجاء
لي�س لها مر�سى

ول تريد لأحٍد اأن ت�ستجيب
تبحث عن بارئها
تقّلب كف الروح
ها اإىل الّلب تدُّ

بٍّ ؟! اأيُّ ححُ
واأين يوجد هذا ؟!

وهل يكفي ؟
لٍ ؟ دِّ رى يف الآفاق محُ وهل يا تحُ

ياأخذ بتالبيبها ؟!!

مكي كاظم عطا اهلل الجزائري
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بِِذْكِر  َأاَل   ِ اهللَّ بِِذْكِر  ْم  ُقُلوهُبُ َوَتْطَمئِنُّ  َآَمُنوا  ِذيَن  )الَّ تعاىل:  قال 
احلديث:  العلم  أثبت  حيث  )الرعد:28(  اْلُقُلوُب(  َتْطَمئِنُّ   ِ اهللَّ
النفسية  والراحة  للطمأنينة  نتيجة  يكون  الدنيا  يف  النجاح  أنهّ 
املوبوء  العرص  هذا  مرىض  من  الكثريين  لدى  أماًل  صارت  التي 
العرص  هذا  سامت  من  سمة  أصبح  النفي  فالقلق  باملوبقات... 
األرضار  من  كثري  له  والقلق  احلسنة.  غري  عالماته  من  وعالمة 
النفسية  أنهّ االنفعاالت  النفس  النفسية واجلسدية... فيقرر علامء 
يف  وتغريات  املعدة،  قرحة  يف  فيتسبب  احلائر،  العصب  هتيهّج 
بضياع  املصحوب  البياض  ختلهّف  التي  للعني  الشعرية  األوعية 
البرص، املعروف علميًا باجللوكوما... كام ثبت من دراسات نفسية 
بقضاء  اإليامن  عدم  هو  النفسية  األمراض  أغلب  مردهّ  أنهّ  عديدة 
اهلل وقدره خريه وشه،  وإىل عدم اإليامن باهلل وباليوم اآلخر... 
أعامله هو  دائاًم يف كلهّ  املتدين شعاره  املؤمن  الفرد  يتخذ  يف حني 

 ِ اهللَّ إىَِل  َأْمِري  ُض  َوُأَفومِّ َلُكْم  َأُقوُل  َما  َفَسَتْذُكُروَن  تعاىل)  اهلل  قول 
يقع  وال  لليأس  يستسلم  فال  )غافر:44(  بِاْلِعَباِد(  َبِصرٌي   َ اهللَّ إِنَّ 
النفي  األثر  مصريه...اما  عن  والتساؤل  والقلق  الشك  فريسة 
َلَكبرَِيٌة  ا  َ َوإهِنَّ اَلِة  َوالصَّ رْبِ  بِالصَّ )َواْسَتِعيُنوا  تعاىل:  قال  للعبادات: 
عىل  النفسيون:  األطباء  يمع  )البقرة:45(  اِشِعنَي(  اخْلَ َعىَل  إاِلَّ 
مل  فإن  قريب  أو  صديق  إىل  باإلفضاء  يزول  العصبي  التوتر  أنهّ 
ليس يف كلهّ  وليًا ونصريًا.. ولكن  اهلل  كفاه  إليه  َمن يفيض  يوجد 
يلجأ  أن  البدهّ  وهنا:  قريب  أو  صديق  إىل  اإلنسان  يفيض  األمور 
لع عىل ما يدور يف اخلواطر والرسائر... إىل من:  اإلنسان إىل من يطهّ
ُدوُر( )غافر:19( ولقد شوهد  ِفي الصُّ ْعنُيِ َوَما خُتْ )َيْعَلُم َخائَِنَة اأْلَ
الصالة  إىل  فلجأوا  عالجهم،  عن  الطب  عجز  املرىض  من  كثري 
والترضع إىل اهلل تعاىل.. فتمهّ هلم الشفاء وهذا ال يتعارض مع اختاذ 

األسباب وااللتجاء إىل العالج..

ضفاف كريم الموسوي

األثر النفسي لذكر اهلل
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مسؤولية 

ورسمنا  بالكثري  حلمنا   2003 عام  بعد 
حتولت  فقد  مجيلة  بألوان  ألبنائنا  املستقبل 
دكتاتورية  حكومة  من  العراق  يف  السلطة 
اىل حكومة ديمقراطية.. لكن ما حلمنا به 
بعد  يصل  مل  املرشق  واملستقبل  يتحقق  مل 
من  للكثري  اس��اءت  ايضا  فالديمقراطية 
العراقيني وملعرفة ملاذا مل تطبق الديمقراطية 
نعرف  ان  يب  احلقيقية...؟!  بصورهتا 
كل  ومسؤولية  الديمقراطية  مسؤولية 
ولو  والشعب...  والربملان  احلكومة  من 
كلمة   فهي  اصطالحا  الديمقراطية  عرفنا 
تكونت   demokratia تعني  التينية   
و)كراتوس(  )ديموس(   مها  مقطعني  من 
لنفسه..  الشعب  وحكم  السلطة  بمعنى 
احلكومة  هي   : احلكومة  مسؤولية  فتعرف 
الشعب  قبل  من  تشكل  التي  الديمقراطية 
او  للحكومة  رئيس  انتخاب  أي  مباشة 
الشعب  عن  ينوب  الربملان  أي  مباش  غري 
ان  احلكومة  واجبات  املهمة.ومن  بتلك 
تكون مكلفة باحلفاظ عىل)السيادة, االرض, 
 , التعليم  االقتصاد,  الرتاث,الثروات,  احلدود, 

البنى التحتية ... الخ(. لكن لألسف فنحن 
نجد اليوم تقصريا كبريا يف وظيفة احلكومة 
والتقصري  يف  االقتصاد  من خالل ضعف 
الداخيل  االم��ن  وضعف  السيادة  حفظ 
مسلحة  حكومية  غ��ري  جماميع  وظ��ه��ور 
مع  تتعارض  قوانني  تفرض  مسلحة  وغري 
تعريف  اما  السامء،  الدولة وقوانني  قوانني 
املؤسسة  تلك  ه��و   : ال��ربمل��ان  مسؤولية 
بترشيع  تقوم   التي  الرقابية  الترشيعية 
احلكومة  اداء  وحماسبة  ومراقبة  القوانني 
وهو  ومؤسسات,   ووزارات  هيئات  من 
توضع  الية  وفق  الشعب  قبل  من  منتخب 
من قبل هيئة مستقلة يصوت عليها الشعب 
متثيل  هو  الربملاين  وظائف  أهم  من  أيضا. 
الشعب ال متثيل الناخبني أو متثيل املحافظة 
لكن  فقط...  حزبه  متثيل  أو  منها  هو  التي 
يقترصون  الربملانيني  معظم  نجد  لألسف 
عىل القومية واملذهبية واحلزبية الضيقة، فيام 
يقال عن مسؤولية الشعب الديمقراطية من 
بخربات  يتمتعون  أشخاص  ختويل  خالل 
ومهارات فطرية واكتسابية منها ) الصدق 

حب  ,القيادية,  الشجاعة  ,األمانة,  النزاهة   ,
,حب  الكفاءة واخلربة   , التضحية   , اآلخرين 
إليه (،كذلك هنالك عدة  الوطن واالنتامء 
وإيابا  سلبا  تؤثر  وبرشية  طبيعية  عوامل 
قلة  منها,  نوجز  االنتخابية  العملية  عىل 
االنتخايب,  الصوت  ,بيع  االنتخايب  الوعي 
القومية,  وتأثري  املحيط,  تأثري   , السلطة  تأثري 
وتأثري احلزبية وتأثري الطائفة وتأثري القدرة 
ان  نستطيع  ذلك  .من  و....ال���خ  والقوة 
الديمقراطية,,؟ وما  نعرف ما هي مسؤولية 
هو دور كل من الشعب والربملان واحلكومة 
يف العملية برمتها...؟  لذا هنا يب االنتباه 
انتخاب  عن  املسؤول  هو  املواطن  ان  اىل 
اختيار  عن  مسؤول  ايضا  وه��و  الربملان 
حكومة ذات سيادة وطنية حتافظ عىل البلد 
وخرياته  ومقدساته  وسيادته  وح��دوده 
اىل  املرير  بالواقع  النهوض  عىل  وق��ادرة 
إسرتاتيجية  اتباع  خ��الل  من  م��رشق  غد 
من شأهنا حتقيق الرفاهية والوصول بالبلد 
من  يمتلكه  ما  عىل  بناء  متقدم  مستوى  اىل 

مقومات طبيعية وبرشية . 

 الديمقراطية ودور الشعب والبرلمان 
محمد وطن الياسري 
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حول العالم

صفحتك الشخصية على فيسبوك تؤثر على فرص عملك..!

التي  ال��الص��ق��ة  ال��ع��دس��ات 
السلكًيا  االت��ص��ال  يمكنها 
والساعات  النقالة  باهلواتف 
الذكية، يمكن أن تصبح حقيقة 
التكنولوجيا  مع  تعمل  واقعة 
احل��دي��ث��ة ل��ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات 
املعروفة  فاخلاصية  الصحية. 
تعمل  ال��داخ��يل(  ب�)االنتشار 
م��ن خ��الل حت��وي��ل إش���ارات 
)البلوتوث( املنبعثة من األشعة 
يمكن  ف���اي(  )واي  ب��ث  إىل 
طريق  ع��ن  عليها  احل��ص��ول 
)فيكرم  وقال  الذكي.  اهلاتف 
واشنطن  جامعة  م��ن  ل���ري(، 
والذي يقود فريق البحث، إن: 
لألجهزة  الالسلكي  االتصال 

ابتكار عدسات الصقة يمكن وصلها 
بـ)الواي فاي( على جوالك...!

إىل  تتحول  أن  يمكن  املزروعة 
كيفية إدارتنا لألمراض املزمنة. 
يمكن  امل��ث��ال  س��ب��ي��ل  وع���ىل 
مراقبة  الالصقة  للعدسات 
مستوى السكر يف الدم وترسل 

اجل��وال  اهلاتف  إىل  إش���ارات 
عندما يزيد املستوى.

العدسات  عن  النظر  وبرصف 
الالصقة، أنشأ الباحثون جهاز 
العصبي يمكن  للزرع  تسجيل 

اهلواتف  مع  مباشة  التواصل 
ما  وه��و  والساعات.  الذكية 
وع��الج  م��خ  زرع  يف  يسمح 
الشلل  م��رض  مثل  أم���راض 

الرعاش)باركنسون(

مواقع  عىل  الشخصية  احلسابات  أن  حديثة  دراس��ة  وجدت 
األشخاص  عمل  ف��رص  ع��ىل  تؤثر  االجتامعي  التواصل 
من  أكثر  وق��ال  معينة.  وظائف  عىل  للحصول  املتقدمني 
الشخصية  املعلومات  أن  البرشية،  امل��وارد  يف  اخلرباء  نصف 
عىل  أنفسهم  عن  املستخدمون  فيها  يعَرف  التي  والطريقة 
عىل  تؤثر  وانستغرام،  وتويرت  فيسبوك  مثل  االجتامعية  املواقع 
املقدمة  الطلبات  تأيت  أن  املمكن  ومن  هذا  توظيفهم.  فرص 
أرب��اب  إط��الع  بعد  بالرفض،  عمل  مقابلة  عىل  للحصول 
العمل عىل صفحات املتقدمني الشخصية عىل مواقع التواصل 
االجتامعي. وقال )أندي سمنر( منفذ هذه الدراسة :املزيد من 
املوظفني وأصحاب العمل يبحثون عن طرق جديدة الختيار 
الشخص والعمل املناسب، لذا يقدم غوغل أكثر مما يمكن أن 
احلسابات  أن  الدراسة  نتائج  وأكدت  الذاتية.  السرية  تقدمه 
تلعب  أن  يمكن  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل  الشخصية 
الوظائف فرصة  الباحثني عن  إعطاء  إيابيا يف  أو  دورا سلبيا 

للعمل يف شكة ما.
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ابتكر سعودي وفلسطينية مظلة ذكية ختفيف 
من مشقة احلجاج خالل أدائهم هذه الفريضة 
شمي  بنظام  املظلة  تزويد  وتم  اإلسالمية. 
وبمروحة   ،)GPS( املواقع  حتديد  وبنظام 
بثالثة  تزويدها  عن  فضال  ومصباح،  مثبتة 
اهلاتف  لشحن  متلفة   )  USB  ( م��ارج 
وبعض  اللوحي  والكمبيوتر  املحمول 
األجهزة املحمولة األخرى، وقال السعودي 
تساعد  الذكية  املظلة  إن  ب���دوي(  )ك��ام��ل 
احلجاج عىل تلبية متطلباهتم األساسية خالل 
أداء موسم احلج وتسهيل التواصل يف ما بني 
تقوم  املظلة  ان  مبينا  واملسؤولني،  احلجاج 
مجعها  يتم  التي  الشمسية  الطاقة  بتحويل 

عىل  املوجودة  الشمسية  اخلاليا  طريق  عن 
تربيد  عىل  تعمل  مروحة  لتشغيل  سطحها، 
اهلواء وجتنب احلجاج خطر اإلصابة برضبات 
الشمس، وتساعد عىل عدم ضياعهم، بمعنى 
أفرادها مجيعا  أثر  تتبع  عائلة سيمكن  أي  أن 
يف  امل��وج��ود  املوقع  حتديد  نظام  خ��الل  من 
املظلة، فيام أضافت املخرتعة )منال دنديس( 
للهاتف  تطبيق  إليه  يضاف   GPS نظام   إن 
هذا  عىل  مظلته  يعرف  حاج  وكل  الذكي، 
يف  التواصل  السهولة  من  ويصبح  التطبيق، 
بني احلجاج وحتديد أماكن تواجدهم وكيفية 

الوصول هلم.

جو  يف  بانتظام  تظهر  التي  الرقيقة  السحب  باحثون  شاهد 
وأورانوس  وزحل  املشرتي  كواكب  فوق  األرض،  كوكب 
الغيوم  هذه  تنتج  وال  أيضا.  املريخ  سطح  وفوق  ونبتون، 
تتبخر  الثلج  بلورات من  تنتجه هو  املطر، بل كل ما  الرقيقة 
قبل أن تصل إىل سطح الكوكب، واثبت الباحثني ان الغيوم 
الباحثون  الرقيقة تعمل عىل تدفئة طبقة اهلواء حتتها، ووجد 
أن السحب يف الغالف اجلوي للمريخ يمكن أن تدوم من 4 
إىل 5 مرات أكثر من تلك التي فوق سطح األرض، ولكنهم 
وجدوا أيضا أن 75% إىل 100% من هذه السحب يفرتض 
إىل  النموذج  وأشار  السبب،  هلذا  األمحر  الكوكب  تغطي  أن 
يف  هاما  دورا  تلعب  الصغرية  واألحجام  الغيوم  سمك  أن 
طريقة  هنالك  أن  النتائج  وأظهرت  املريخ،  سطح  تسخني 
واحدة لتكوين هذه السحب الرقيقة فإن كانت درجة احلرارة 
درجة   0.15  -( كلفن   273 من  أقل  املريخ  سطح  عىل 
من  سيكون  النموذج،  يف  املستخدمة  القيمة  وهي  مئوية(، 

املمكن للغيوم أن تقوم بعملها يف رفع درجة احلرارة.

حول العالم

املصابني  األشخاص  حتديد  من  متكن  طريقة  أمريكيون  باحثون  اكتشف 
باالكتئاب عن طريق دراسة الصور التي ينرشها هؤالء عىل موقع التواصل. 
مستخدما   )  144 التقطها)  صورة  ألف   )  44 نحو)  العلامء  درس  فقد 
آخر  شخصا  يتصف)95(  بينام  االكتئاب  من  يعانون  شخصا  بينهم)71( 
بسالمة النفس، هبذه الطريقة حصل املختصون عىل كل املعلومات املطلوبة 
لبحث درجة النشاط املستخدمني)عدد املنشورات(، )اليكات وتعليقات( 
الصور  ب��ني  لألشخاص  وج��وه  ص��ور  ووج���ود  ال��ص��ور،  وم��واص��ف��ات 
اللون  من  متلفة  )درجات(  وجود  اىل  متوصلني  املنشورة،  الفوتوغرافية 
األزرق ودرجة منخفضة من السطوع ونسبة قليلة من تشبع األلوان يعطي 
دالئل أساسية عىل معاناة مستخدم الشبكة من االكتئاب، ويشري العلامء إىل 
أن األشخاص املصابني باالكتئاب يفضلون الصور باألسود واألبيض عىل 
ضوئيا  حا  مرشمِّ نفسيا  السليمون  املستخدمون  يستخدم  بينام  امللونة  الصور 
سمي ب�Valencia(( يعل ألوان الصور أفتح، ويقول الباحثون إن نتائج 
بحثهم تدل عىل أن عناص مرئية موجودة يف شبكات التواصل قد تصبح 

أداة ال بديل هلا يف تشخيص االكتئاب باكرًا.

لتحديد  طريقة  يكتشفون  علماء 
االكتئاب عبر صور...!

)مظلة ذكية( تساعد الحجاج على التواصل 
مع العالم اثناء اداء الفريضة

صفحتك الشخصية على فيسبوك تؤثر على فرص عملك..!

ما عالقة الغيوم بالحياة 
على كوكب المريخ...؟
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أهايل  من  غيداء(  )أم  املواطنة  تفاجأْت 
حي  يف  س(  )ح.  الطبيب  أن  ك��رب��الء، 
إىل  يصل  كشفية  بمبلغ  طالَبها  اإلسكان؛ 
)25 ألف دينار( مقابل عالج طفلها الذي 
األسبوع  صعبة،  مرضية  حالة  يف  دخ��ل 
ا مل تكن متتلك املال الكايف فقد  املايض، وألهنهّ
بيتها بآالم طفلها الصغري بعدما  عادْت إىل 
امتنَع الطبيب ذو األخالق الالإنسانية عن 

عالجه.
»لست  )األح����رار(:  ل�  غيداء  أم  وتقول 
وحدي من مرهّ هبذا املوقف فالكثريون من 
ين وال يقوى كاهلهم  الفقراء يعانوَن األمرهّ

عىل دفع مبلغ كشف الطبيب«.
العديد من األطباء  الشديد، فإن  ولألسف 
خالل  أقسموُه  ال��ذي  القسم  خالفوا  قد 
لت هذه املهنة  ممارستهم للمهنة، حيث حتوهّ
مربحة  جتارة  د  جمرهّ إىل  العظيمة  اإلنسانية 
باملال  عليهم  تغدق  خيالية  كشف  وأسعار 
واخلريات، فيام يصارع املواطنون أمراضهم 

ووطأة املبالغ الطائلة مقابل عالجهم.
أسباب  البهاديل  ستار  امل��واط��ن  وُي��رج��ع 
من  البعض  تفكري  إىل  الطب  مهنة  تدهور 
املواطن  ة  قبَل صحهّ والشهرة  باملال  األطباء 
من  البعض  »ع��ي��ادات  ان  مبينًا  وشفائه، 
يأكُل  التي  بالغابة  أشبه  أصبحت  األطباء 

فيها القويُّ الضعيف«.
د املواطن كرار السعدي ان اجلشع  وفيام يؤكهّ
وأسعار الكشفيات اخليالية ال تشمل مجيع 
األطباء؛ فهناك من يتعاملون بإنسانية عالية 
مع املرىض، إال أنهّه يقول: »اتفاجأ بني حني 
لوا  وآخر بوجود أولئك اجلشعنَي الذين حوهّ
لكسب  كبري  دك��اٍن  إىل  اإلنسانية  مهنتهم 

املال فقط«.
»األمر  )األح��رار(،  ل�  حديثه  يف  ويضيف 
بتاممه يعود إىل أخالق هذا الطبيب وتربيته، 

ومرضاه  ملهنته  اإلنسانية  نظرته  وم��دى 
الذين هْم بأمس احلاجة إليه«.

دينية ومنظامت جمتمع  تطمح جهاٌت  وفيام 
والعيادات  املستشفيات  بناء  إىل  م��دين 
إال  الرمزية،  األسعار  ذات  التخصصية 
ا ال تستطيع شمول مجيع املرىض يف ظلمِّ  أهنهّ
التعجيزية  وخاصة  املرضية  احلاالت  تزايد 
صعبة  بظروٍف  يوميًا  يمرهّ  الذي  العراق  يف 
وقد تعرض عىل مدى السنوات للحروب 

والقتل والدمار.
أنهّ »احلكومة  املواطنة شهالء عبد  ح  وترصهّ
والعالج  الكافية  املستشفيات  ��رت  وفهّ لو 
الكايف ملا احتاج املواطن الفقري إىل مراجعة 
ة«، مبينًة ان »هذه العيادات  العيادات اخلاصهّ

ال��ع��الج السيئة ال تتوقف عىل مبالغ 
فحسب  ال��ب��اه��ظ��ة 

وإن����ام ع���ىل ع��دم 
البعض  اح���رتام 
م�����ن األط����ب����اء 
والنظر  للمرىض 
بالفوقية،  إليهم 

يتموَن  ال  وآخ����رون 
النظيفة  العيادات  بتوفري 
وأم���اك���ن االس���رتاح���ة 
بل  ملرضاهم،  املطلوبة 

ون  يتلقهّ املرىض ال  وأن 
ال��ع��الج  ن��ص��ف  إال 
كشف  ع��دم  بسبب 
احلالة  عىل  الطبيب 

بصورة كاملة نسبة 
��د  ل��ت��ع��مهّ

ال��ب��ع��ض 
ىل  إ
م��ع��اجل��ة 

أجل  من  واح��د  آن  يف  ثالثة  أو  شخصني 
املال  وجني  الطويل  املرىض  طابور  إكامل 

منهم!«.
ومسؤولو  آخ���رون  م��واط��ن��ون  وط��ال��ب 
منظامت إنسانية برضورة تدخل احلكومة يف 
تقليل مبالغ كشفيات الطبيب يف العيادات 
فضاًل  عليهم،  املستمرة  والرقابة  ة،  اخلاصهّ
عن تفعيل دور نقابة األطباء وعدم اكتفائها 
اإلج��ازات  ومنح  اهلويات  بإصدار  فقط 
لألطباء وإنام حتديد أسعار ثابتة لكشفيات 

األطباء.

مهنُة الطب.. 
تجارٌة مربحٌة على حساب صّحة المواطن
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أقنعة ووجوه
مع  ونقارهنا  املايض،  ذكريات  نسرتجع  ما  غالبًا  القراء...  ساديت 
ينطبق  وما  وذاك...  هذا  بني  هائاًل  فرقًا  لنجد  احلارض؛  معطيات 
اآلخرين  مع  تعاملنا  طريقة   يف  مؤخرًا  استجد  ما   ، القول  عليه 
حتت عنوان » املجاملة االجتامعية » ، ففي بادئ األمر استقينا هذا 
الباري عز وجل  إذ أوصانا   ، املصطلح من نصوص ديننا احلنيف 
أيضًا  وروي   ، الساموية  والتعاليم  األحكام  بكل  احلسنة  باملعاملة 
عن الصادق األمني عليه أفضل الصالة والسالم أنه قال : » الدين 
 ، الكلمتني  قيم هباتني  من  الدين  به  ما جاء  ليوجز كل    « املعاملة 
فالقول املعروف والفعل احلسن هو غاية الدين ، من أجل تأسيس 
قيود  كرست  احلارض  خيوط  لكن   ، متامسكني  بأفراد  هانئة  حياة 
، فأخرجت املجامالت االعتيادية عن إطارها  املألوف واملستساغ 
فاملجاملة   ، النفاق  وهو  اال   ، آخر  منحى  يف  وسريهتا   ، الصحيح 
وعند   ، األيام  هذه  الناس  عادة  أصبحا  املمجوج  واملديح  الزائدة 
بالقناعة  يشعرون  ال  الغالبية  أن  نجد  النفوس  أعامق  يف  الغوص 
والرضا ، إنام ملجاراة املجتمع أو حتقيق مآربٍه ما ليس إال،  فالبعض 
يرنو اىل ما يفوق إمكاناته ؛ عندما يصعُب اهلدف ، يبحث عن غري 
املرشوع ، كالسعي لتويل منصب مهم يدفع صاحبه للتملق وتبجيل 
رب العمل ، وأحيانًا من أجل املال وحتسني الوضع االقتصادي ، 
و » الغاية تربر الوسيلة » ، ففي كل األحوال تعد املجاملة ، نفاقا 
اجتامعيا ، والنفاق هو » أن يظهر اإلنسان غري ما يف داخله ويترصف 
عكس ما يشعر« فرتاه حيمل ألف وجه وألف قناع ، يستبدل أحدها 

باآلخر بحسب حاجته ليحقق غاية يصبو إليها .
العادات  وحتولت   ، واحلبيب  العدو  بني  نميز  ال  بتنا  النهاية  يف 

االجتامعية املحمودة اىل سلوك سيئ ، أدخلنا يف إطار احلرمة .
ويبقى السؤال ... هل اهنارت بقايا القيم حتت وطأة تغيري احلارض 

فأصبح الكذب واملجاراة وجهي اللب واللسان ؟؟؟!!!
عادة دخيلة تطلب وقفة للتغيري .  

النكاْت
والطرائف  )النكات(  يصنعوَن  الذيَن  أولئك  عن  أحيانًا  َنتساءُل 
وسنوات  عصور  عرب  إلينا  لتصل  نوهنا  ويدوهّ روهنا  ويطوهّ اجلميلة 
اللغة  علامء  وذكرها  نسجها  العريب  تراثنا  من  بعضها  طويلة، 
واألدباء، وأخرى من تراثنا الشعبي الفكاهي التي يتناقلها اجلميع 

قة يف ذاكرتنا نتبادهلا بيننا. وتكون سهلة احلفظ وتبقى معلهّ
وعادة ما يتم تصنيف )النكتة( كأحد أنواع االدب الشعبي والتي 
حتكي قصة صغرية أو موقفا أو تسلسال من الكلامت التي تقال أو 
تكتب أو تشاهد بغرض التأثري عىل املتلقي وجعلِه يضحك، حيث 
من  اجلمهور  هذا  ويتلف  معني،  مجهور  أمام  النكات  تأدية  يتم 
أن  امُللقي  شخصني إىل مجهور يف مرسح ألغراض جتارية، ويأمل 

يضحك املتلقي لدى سامعه للنكتة.
ختتلف مواضيع النكت فهناك النكت السياسية والنكت االجتامعية 
املعاشية  األوض��اع  النتقاد  الساخرة  والنكت  التاريية  والنكت 
قوية  وسيلة  فهي  الناس،  رقاب  عىل  واملتسلطني  ام  احلكهّ وحال 

إليصال ما نريد قوله.
مجلة  من  تتكون  قد  فبعضها  النكات  من  يصلنا  ما  خالل  ومن 
ة مجل، ولكنها غالبًا ما تتضمن بداية وحبكة وهناية،  واحدة أو عدهّ
وتبقى النكتة تقنية لغوية بالغة التكثيف والسخرية، شديدة النفاذ 
أو  كامل  مقال  عن  منها  الواحدة  تغني  التي  املركزة  بمضامينها 

حديث مسهب!.
هو  الطريفة،  احلكايات  عن  النكتة  يميهّز  ما  أنهّ  ون  املختصهّ ويرى 
عىل  وقدرهتا  قليلة  سطور  يف  للمعنى  ومحلها  الشديدة  كثافتها 
النفاذ، فالنكتة يف شكلها الكالسيكي مترصة جدًا عىل غرار: كنُت 

قبيحًا جدًا حينام ولدت، لدرجة أن الطبيب صفع أمي!.
بمعنى  األخرية  تأيت  حيث  والطرفة،  النكتة  بني  ق  يفرهّ من  وهناَك 
األخالق  أو  للعادة  خارقًا  يكون  ما  هو  البلغاء  وعند  العجيبة، 
ن احلسن واللطافة، ثم يلزم ايراد لفظ طرفة  املعتادة عىل نحو يتضمهّ

أو عجب أو ما بمعنامها وذلك لفظًا او تقديرًا. 
َفْت  ويقوُل خالد بن صفوان: »خرُي الَكالِم ما َطْرَفْت َمَعانِيه، وَشْ

ه آذاُن َساِمعيه«. َمَبانِيه، والَتذَّ
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واا

زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة

السجاد  احلسني  بن  عيلهّ  مات  ملهّا  أنه  ُيروى 
لوه، ثم جعلوا ينظرون  )عليهام السالم( غسهّ
هذا؟  ما  فقالوا:  ظهره  يف  س��واد  آث��ار  إىل 
عىل  لياًل  الدقيق  ُج��ُرَب  حيمل  كان  فقيل: 

ظهره يعطيه فقراء أهل املدينة.
د بن إسحاق: كان ناٌس من أهل  وقال حممهّ
كان  أي��ن  من  ي��درون  ال  يعيشون  املدينة 
معاشهم، فلامهّ مات زين العابدين فقدوا ما 

كانوا يؤتون به بالليل.

* مل أَر شخصًا ناجحًا يف حياته إال وكان له من بر الوالدين نصيب.
دنيا«  »جمرد  أهنا  يتذكر  من  يوجد  لكن  اهلموم،  من  خاٍل  شخص  يود  ال   *

فيبتسم.
* حيث تضيق بكم ال تبكوا.. بل اسجدوا ورددوا الصالة عىل النبي وآله.

* خري األصحاب، إذا ضحكت لك الدنيا مل حيسدك، وإذا عبس بوجهك مل 
يرتكك.

كثرة  اجل��امل  أسباب  ومن  حمله،  يف  والكالم  الصمت  اهليبة  أسباب  من   *
االبتسامة، فكن مجياًل ذا هيبة.

كلَّ  مه  سيعلهّ والقرآن  الكريم..  القرآن  ولدك  علم  الصاحلني:  أحد  يقول   *
يشء.

وليس  وحيرتمه،  رأي  لكل  يستمع  أن  حياته  يف  اإلنسان  يتعلم  ما  أرقى   *
بالرضورة أن يقتنع به.

فضيلُة الِحلم..

صاحُب الجراب

كالٌم أغلى من الذهب

الخوُف من المجهول
إليه  نصل  أن  يب  واملستقبل  للتعلم،  ملجأ  تعد  باحلياة  والتجارب  العثرات  كثرة 
أما اخلوف فهو   ، املرجو من حياتنا ووجودنا  باإلرادة والطموح حتى نحقق اهلدف 
ردة فعل نتيجة عمل مفاجئ بالدراسة أو العمل، فيتولد اخلوف من اختاذ القرار الذي 

يمكن أن يغري حياتنا بأكملها، لذا يب أن نصرب فالصرب مفتاح الفرج. 

زينب أحمد الدعمي

الفضائل  وأه��م  أكرب  من  والتواضع  احللَم  إن 
األخالقية ويقابلهام الغضب، واملقصود من احللم 
واألحداث  الظواهر  أمام  ل  التحمهّ عىل  القدرة 
التي جترهّ اإلنسان إىل الغضب واالنفعال الرسيع، 
فقد يصدر عنا ترصف غري عادل وغري صحيح 
ما  كالمًا  نسمع  أن  د  بمجرهّ طبيعي  غري  لنقل  أو 
أمام  ونغضب  نثار  وقد  سلبي،  بشكل  يتناولنا 
احللم  أمهية  تأيت  وهنا  واجلاهل،  السفيه  تعاطي 

ب عليه التعاطي مع هذه احلوادث. الذي يتوجهّ
العنان  يرتك  ال  ال��ذي  هو  العاقل  اإلنسان  إن 
لنفسه ليترصف بشكل عاجل ورسيع مع اجلهلة 
عنهم،  قبيح  عمل  أي  ص��دور  عند  والسفهاء 
األمر  اإلنسان  يرتك  أن  يعني  ال  هذا  أن  وطبعًا 
القدرة  تلك  هو  احللم  بل  حقوقه،  عن  ويتنازل 
املشاكل  ملواجهة  اإلنسان  تدفع  التي  األخالقية 

بعد تدبر وتفكري.
املبتىل  الشخص  تعاطي  كيفية  تساهم  ال  قد 
بالغضب ورسعة االنفعال يف حل املشاكل، وقد 
أو  إىل تشجيع اجلاهل  اإلنسان  يؤدي عمل هذا 
السفيه عىل العمل القبيح، ومن هنا جاءت وصية 
اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( حول احلليم: 
م، فإنه قل من تشبهّه بقوم  )إن مل تكن حلياًم فتحلهّ
الذي  هو  فاحلليم  منهم(،  يكون  أن  أوشك  إال 
يف  ويعله  بل  ال  له  املقابل  عىل  بحلمه  يتغلب 

حالة ندم عىل ما قام به.
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واا

صورة وتعليق

ضرورة عودة المراقبين البلديين

زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة

بعودة  يطالبون  العامل  حي  منطقة  أه��ايل 
اخلدمات  س��وء  ملتابعة  البلديني،  املراقبني 
والتجاوزات يف كافة املناطق الكربالئية وذلك 
ملا يعانون منه من تفاقم النفايات يف الساحات 
ناهيك  للنظر،  ملفت  بشكل  البيوت  وأمام 
دون  الفرعية  للشوارع  املقاولني  ت��رك  عن 
اىل  يتحول  واالن  بدؤوه،  ما  اكامل  او  تبليط 
انقاض ومطبات وحفر تتسع وتكرب لتتحول 
اىل برك يف أيام األمطار او طفح املجاري الذي 

يتكرر بشكل مستمر. 
املناطق  حال  هذا  يبقى  متى  اىل  نتساءل  وهنا 

التي مل ي
العامل..؟!  حي  يف  شوارعها  تبليط  كتمل 
واىل متى يستمر مسلسل الرسقة والفساد بني 
بدورنا  املنطقة؟!  واملقاولني يف هذه  احلكومة 

نضم صوتنا اىل صوهتم ونقول: اىل متى؟

الشيخ  العابد  وال��زاه��د  اجلليل  العامل  يقول 
ع��ب��د اجل����واد احل���ائ���ري امل����ازن����دراين: ج��اء 
زين  الشيخ  الطائفة  شيخ  حرضة  اىل  شخص 
العايل(  رسه  اهلل  )ق��دس  امل��ازن��دراين  العابدين 
الشيخ:  ل��ه  فقال  امل��ع��اش  ضيق  اليه  يشكو 
)عليه  احل��س��ني  االم����ام  رضي���ح  اىل  اذه���ب 
فسيأتيك  ع��اش��وراء  زي���ارة  واق���رأ  ال��س��الم( 
ما  فسأعطيك  ايلهّ  ارج��ع  يأتك  مل  واذا  رزق��ك 
اطمئنانه  باعتبار  انام  ايلهّ  ارجع  اليه )قوله  حتتاج 
ادائه ملراسيم  بان حاجته ستنقيض بمجرد  التام 

فقال: عندما كنت مشغوال  به فسالته عن حاله  التقيت  الزمن  الزيارة( وبعد فرتة من 
بقراءة زيارة عاشوراء يف حرم االمام ايب االحرار )عليه السالم( جاءين رجل واعطاين 

مبلغا من املال ففتحت امامي ابوب الرزق.

الجناح العراقي في معرض نيويورك العالمي سنة 1939

كالٌم أغلى من الذهب
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نصائح عامة اثناء قيادة السيارة

على  دليل  هو  الشارع  في  المرورية  باإلرشادات  التزامكْم   *

ثقافتكم وأخالقكم أواًل.. 

األمن  رجــال  لسيارات  الشارع  في  األهّلية  نــدَع  وأن  البــّد   *

والدفاع المدني واإلسعاف الذين يحرصون على أداء واجبهم 

الوطني واإلنساني..

الحركات  وعمل  السرعة  القيادة،  وأخالق  ثقافة  من  ليس   *

البهلوانية في الشارع وعمل الضوضاء، فالمواطنون اآلخرون 

لهم الحق أيضًا في الشارع وممارسة حياتهم االعتيادية..

واألضــواء  العالية  األضــواء  استخدام  اإلمكان  قدر  تجّنبوا   *

الليزرية التي تؤثر سلبًا على السائقين اآلخريَن..

* القيادة في داخل المدينة تختلف عن القيادة في الشوارع 

الرئيسية ولكلِّ منطقة وشارع سرعة السيارة المطلوبة، التي 

تحافظ على سالمتك وسالمة اآلخرين من حولكم..

* احترموا رجل المرور، فهو يعمل بجهد وعناء وتحت حرارة 

الشمس العالية من أجل خدمتكم أواًل وأخيرًا..

مع تحيات أسرة تحرير مجلة )األحرار(..


