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 ) 62 ( فلام جاوزا جممع البحرين قال لفتاه آتنا غداءنا ما نتغدى به لقد لقينا
من سفرنا هذا نصبا أي عناء .  ) 63 ( قال أرأيت يعني أرأيت ما دهاين إذ أوينا 
إىل الصخرة فإين نسيت احلوت تركته وفقدته أو نسيت ذكر حاله وما رأيت منه 
لك وما أنس��انيه وقرئ بضم اهلاء إال الشيطان أن أذكره أي وما أنساين ذكره إال 
الش��يطان واختذ س��بيله يف البحر عجبا . ) 64 ( القمي ق��ال ذلك الرجل الذي 
رأين��اه عند الصخرة هو الذي نري��ده فارتّدا عىل آثارمها فرجعا يف الطريق الذي 
جاءا منه يقّصان قصصا أي يتبعان آثارمها اتباعا . ) 65 ( فوجدا عبدا من عبادنا 
وهو اخلرض عليه السالم كام استفاضت به األخبار عنهم عليهم السالم .  ) 66 
( قال له موس��ى ه��ل أتبعك عىل أن تعلمني مما عّلمت رش��دا ) 67 ( قال إنك 
لن تس��تطيع معي ص��ربا . يف العلل عن الصادق عليه الس��الم قال اخلرض إنك 
لن تس��تطيع معي ص��ربا ألين وّكلت بأمر ال تطيقه ووّكل��ت بعلم ال أطيقه قال 
موس��ى عليه السالم بل أس��تطيع معك صربا فقال اخلرض إن القياس ال جمال له 
يف عل��م اهلل وأم��ره . ) 68 ( وكي��ف تصرب عىل ما مل حتط به خ��ربا . ) 69 ( قال 
ستجدين إن شاء اهلل صابرا وال أعيص لك أمرا قال فلام استثنى املشية قبله . عن 
الصادق عليه السالم كان موسى عليه السالم أعلم من اخلرض . ويف الكايف عنه 
عليه الس��الم لو كنت بني موسى عليه السالم واخلرض ألخربهتام إين أعلم منهام 
وأنبأهتام بام ليس يف أيدهيام ألن موس��ى عليه السالم واخلرض عليه السالم أعطيا 
علم ما كان ومل يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الس��اعة وقد ورثناه 
من رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وراثة . ) 70 ( قال فإن اتبعتني فال تس��ألني 

عن يشء أفعله وال تنكره عيل حتى أخربك أنا .

َفَل��اماَّ َج��اَوَزا َق��اَل لَِفَت��اُه آتَِن��ا َغَداءَن��ا َلَق��ْد َلِقيَن��ا ِم��ن َس��َفِرَنا َه��َذا َنَصًبا 
وَت َوَما  ْخَرِة َفإيِنيِّ َنِس��يُت احْلُ }الكهف/62{ َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْيَنا إىَِل الصاَّ
َذ َسبِيَلُه يِف اْلَبْحِر َعَجًبا }الكهف/63{  َ ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواختاَّ َأنَس��انِيُه إاِلاَّ الشاَّ
ا َقَصًصا }الكهف/64{ َفَوَجَدا َعْبًدا  ا َعىَل آَثاِرمِهَ ا َنْبِغ َفاْرَتداَّ َقاَل َذلَِك َما ُكناَّ
ُدناَّا ِعْلاًم }الكهف/65{ َقاَل  ْمَناُه ِمن لاَّ ًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلاَّ ��ْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَ ميِّ
ْمَت ُرْشًدا }الكهف/66{ َقاَل  َمِن مِماَّا ُعليِّ بُِعَك َعىَل َأن ُتَعليِّ َلُه ُموَس��ى َهْل َأتاَّ
ا }الكهف/67{ َوَكْيَف َتْص��رِبُ َعىَل َما مَلْ حُتِْط  ��َك َلن َتْس��َتِطيَع َمِعَي َصرْبً إِناَّ
ُ َصابِ��ًرا َواَل َأْعيِص َلَك  ا }الكهف/68{ َقاَل َس��َتِجُديِن إِن َش��اء اهللاَّ بِِه ُخرْبً
ٍء َحتاَّى ُأْحِدَث  َبْعَتنِي َفاَل َتْس��َأْلنِي َعن يَشْ َأْمًرا }الكه��ف/69{ َقاَل َفإِِن اتاَّ
يَنِة َخَرَقَها َقاَل  ��فِ َلَك ِمْنُه ِذْكًرا }الكهف/70{ َفانَطَلَقا َحتاَّى إَِذا َرِكَبا يِف الساَّ
َأَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا }الكهف/71{ َقاَل َأمَلْ َأُقْل إِناََّك 
ا }الكهف/72{ َق��اَل اَل ُتَؤاِخْذيِن باَِم َنِس��يُت َواَل  َلن َتْس��َتِطيَع َمِع��َي َصرْبً
ا }الكهف/73{ َفانَطَلَقا َحتاَّى إَِذا َلِقَيا ُغاَلًما َفَقَتَلُه  ُتْرِهْقنِي ِمْن َأْمِري ُعْسً

ْكًرا }الكهف/74{ َقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّ ًة بَِغْيِ َنْفٍس لاَّ َقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِكياَّ
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االفتتاحية

قه اهلل  ا الن��اس، إناَّه من نصَح هلل وأخذ قوله دلياًل، ُهِدَي للت��ي هي أْقَوم، َوَوفاَّ قاَل اإلمام احلس��ن املجتبى )عليه الس��الم(: )أهياَّ
ده للحسنى. للرشاد، وَسداَّ

بوا إىل اهلل بالطاعة،  فإناَّ جار اهلل آِمٌن حمفوظ ، وَعدّوه خائفا خمذوال، فاحرتسوا من اهلل بكثرة الذكر، واخشوا اهلل بالتقوى، وتقراَّ
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْس��َتِجيُبوْا ِل  فإن��ه قري��ب جميب. قال اهلل تبارَك وتعاىل: )َوإَِذا َس��َأَلَك ِعَب��اِدي َعنيِّي َفإيِنيِّ َقِريٌب ُأِجي��ُب َدْعَوَة الداَّ
وَن(، )البقرة : 186(. فاس��تجيُبوا هلل وآِمنوا به ، فإناَّه ال ينبغي ملن عرف عظمة اهلل أن يتعاظم، فإناَّ  ُهْم َيْرُش��دُ َوْلُيْؤِمُنوْا ِب َلَعلاَّ
[ الذين يعرفون اهلل أن يتذلاَّلوا ]َلُه[، وسالمَة الذين يعلمون ما قدرة اهلل أن  ِرْفَعَة الذين يعلمون عظمة اهلل أن يتواضعوا، َو ]ِعزاَّ

وا بعد اهلدى(. يستسلموا َلُه، وال ينكروا أنفَسهم َبعَد املَعِرَفة، وال َيضلُّ

ونحن نتابع من عىل وس��ائل اإلعالم إنتصارات الق��وات العراقية والقوات 
املتجحفل��ة معها م��ن أبنائن��ا الغيارى من احلش��د الش��عبي ون��رى مهنيّتهم 
وصالبته��م يف مواجه��ة الدواع��ش الذي��ن ال يتوّرع��ون عن القي��ام بأخّس 
األعامل اإلجرامية مس��تخدمني األبرياء من املواطنني كدروع برشية ، ونحن 
ن��رى كيف حيّق��ق األش��اوس اإلنتصارات وكي��ف يتعاملون م��ع املواطنني 
املدنيني ، وكيف يقتحمون ال��دور واألوكار اإلرهابية بعدما كانوا يقعون يف 

فخ التفخيخ هلذه الدور .
ه��ذه األمور هي جتس��يد حي لنصائ��ح املرجعية التي وجّهته��ا للمقاتلني يف 
س��احات اجلهاد يف هتذيب النفس وتقوية اإلي��امن وصالبة العزيمة وحكمة 
التعام��ل م��ع األبري��اء وكيفّي��ة مواجهة األع��داء ، هبذه اجله��ود واحلنكة يف 
التعام��ل مع أش��ّد الظروف خطورة جعلت الق��وات العراقية تقف يف املرتبة 

االوىل من حيث القوة واإليامن بالعقيدة يف املنطقة العربية بل واإلسالمية.

يف اال�ستجابة اإىل اهلل

السيرة المشّرفة
ت�سبيُح احل�سى..

ورَد يف اخلرائج واجلرائح عن أنس: 
إن النبي )صىل اهلل عليه وآله( أخذ 
كفًا من احلىص فسّبحن يف يده، ثم 

صبهن يف يِد عيل )عليه السالم( 
فسّبحن يف يده، حتى سمعنا التسبيح 

يف أيدهيام! ثم صبهن يف أيدينا فام 
سّبحت. )التوحيد: 1/306(

نصائُح تجّسدت على أرض المعركة



كيَف ُنصلح عالقَتنا 
مع اهلِل؟

الشك أن أمير المؤمنين )عليه السالم( هو سيد البالغة وقد بّين في مواطن 
كثيرة؛ وظيفة اإلنسان في الدنيا، وأيضًا حّذر من مغّبة أموٍر ولو أن اإلنسان 
تراخى فإنه سيقع في شراكها، واإلمام عندما ينّظم بين حالة وأخرى فهو 
يريد أن يبّين أن المقادير تجري علينا جميعًا، واإلنسان العاقل من يعتبر 
بما قبله، وهذه الكلمات منه تزيد اإلنسان موعظًة، ألن هذا الكالم يدخل 

إلى شغاف القلب وأمير المؤمنين يضع األمور في نصابها دائمًا.

ولعّل من مجلة ما بنّي )عليه 
اإلم��ام  رواه  م��ا  ال��س��الم( 
)عليه  ال��ب��اق��ر  جعفر  أب���و 
نحوًا  بيّنت  والتي  السالم(، 
فعل  بني  ما  املالزمات  من 
وآخ���ر، وه��ي م��ن األم��ور 
التي البّد منها، فنحن نعيش 
أن  يمكن  بحيث ال  مكّبلني 
األمور،  بعض  من  نتخّلص 
ونحن مقهورون عليها ِشئنا 
أم أبينا ومنها املوت مثاًل من 
سنواجهها  التي  احل��االت 
ندفع  أن  يمكن  وال  قطعًا، 
نحن  وبالنتيجة  أنفسنا،  عن 
البد أن ننتقل بعد طول مدة 

أو قرصها.
عنه  يتحّدث  املؤمنني  وأمي 
يقول:  حيث  الباقر،  اإلمام 

املؤمنني  أم��ي  اإلم���ام  ق��ال 
)عليه السالم(: )من أصلح 
اهلل  أصلح  اهلل  وبني  بينه  ما 
ومن  الناس،  وب��ني  بينه  ما 
أصلح  آخرته،  أمر  أصلح 
دنياه، ومن كان من  أمر  اهلل 
نفسه واعظا، كان له من اهلل 

حارسا(. 
التي  الثالثة  األم���ور  ه��ذه 
)عليه  املؤمنني  أمي  ذكرها 
السالم( عىل نحو أن يعّلمنا 
واإلنسان  السلوك،  طريقة 
جيدة  حالًة  يعيش  أن  حيب 
فرتاه  كيف،  يعرف  ال  لكنه 
من  وخي��رج  هنا  من  يدخل 
معنّي  أمر  ويتدّخل يف  هناك 
ويعطف عىل أمر آخر، وإذا 
جتده أشبه باحلرشة التي تلف 

ذلك  بعد  ثم  بنفسها  نفسها 
ال يمكن أن خيرج، فهو أوقع 
وبعض  مشكلة،  يف  نفسه 
فقد  عامة،  سلوكية  القضايا 
ويؤمن  يصيّل  اإلنسان  ترى 
تعاطيه  طريقة  لكن  باملعاد 
يكون  قد  األمور  بعض  مع 
التشويش،  م��ن  ن��وع  فيها 
التوازن  من  حالة  وهناك 
كان  كلام  واملؤمن  والتعّقل، 
أكثر  الشك  فهو  عقاًل  أكثر 
األمور  من  والتعّقل  إيامنًا، 
امل��م��دوح��ة؛ ب��أن اإلن��س��ان 
فالتنافس  عقله،  يستخدم 
ال��ع��ق��الء فيام  ت��ن��اف��س  ه��و 
بالدين،  يأيت  بينهم، والعقل 
عاقاًل  ك��ان  إذا  واإلن��س��ان 
وجيعله  دائاًم  عقله  يستخدم 

مكان  إىل  يصل  فهو  أمامه 
من احلق.

)عليه  املؤمنني  أم��ي  وهنا 
الصالة والسالم( يف  أفضل 
األم��ر،  ه��ذا  ينّظم  أن  مقام 
يؤمن  ال��ذي  ه��و  والعاقل 
أن  البد  مسية  هنالك  بأن 
تنتهي وأن هناك جزاًء البد 

أن نقف عنده يف يوٍم ما.
يقول اإلمام )عليه السالم(: 
وبني  بينه  م��ا  أصلح  )م��ن 
عملية  هذه  نالحظ  اهلل(.. 
اهلل،  م��ع  نحن  اإلص���الح، 
ونسبة  دائ����اًم،  ي��ران��ا  واهلل 
رّب  نسبة  تكون  العالقة 
عبد،  مع  وسّيد  مربوب  مع 
نسبة  تعاىل  اهلل  مع  وعالقتنا 
فاٍن،  مع  وباٍق  ومميت  حميي 
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ال��س��الم(  )عليه  واإلم����ام 
عالقًة  ه��ن��ال��َك  إن  ي��ق��ول 
البد أن تكون بمقتىض هذه 
احلقيقة وهي أن اإلنسان ما 
بينه وبني اهلل البّد أن تكون 
أن  واملكمن  ص��الح،  حالة 
تكون  أن  البد  جهة  عندنا 
عالقتنا هبا عالقة صالح، يف 
مقابل عالقة الفساد، فكيف 
مع  عالقته  اإلنسان  يصلح 

اهلل؟
تعاىل  اهلل  ب��أن  نؤمن  نحن 
ينفذ  ف��ه��و  علينا،  م��ّط��ل��ع 
وهو  وخلقنا  أعامقنا،  إىل 
فإذًا  أنفسنا،  من  إلينا  أقرب 
اهلل  إح��اط��ة  يف  دائ���ام  نحن 
والغضب  الرضا  يف  تعاىل 
يف اخل��ل��وات واحل��ض��ور يف 
الفقر والغنى، فاهلل ال تفرق 
عنده احلالة هنارًا أو لياًل، أن 
هذا  أضمَر  أو  بعبارة  أنطَق 
إليه  بالنسبة  كلها  املعنى، 
يشء واحد، فهو مّطلع، فإذا 
البد  إذن  كذلك  األمر  كان 

هذه  حتت  أنفسنا  ُنوقَع  أْن 
يف  نكون  بأن  اإلهلية  العناية 
وحالة  وترّقب  تأّهب  حالة 
تعاىل  اهلل  ألن  اليقظة،  من 
حيجبه  أو  يسهو  أو  ينام  ال 
)عليه  واإلمام  حاجب،  عنا 
النقطة  هذه  يبنّي  السالم(: 
التوفيق  بداية  هي  األوىل 
هذه  إص��الح  من  تبدَأ  ب��أن 
واإلنسان  اهلل،  مع  العالقة 
وب��ني  بينه  م��ا  أص��ل��ح  إذا 
ال��ت��ي  احل���ق���وق  ع���رب  اهلل، 
اهلل،  اجتاه  والواجبات  عليه 
حتى  أصلحها  أن  فيجب 
من  الرضا  موضع  يف  أكون 
وشؤوين  وأمري  تعاىل،  اهلل 
ش���ؤون  ت���ك���وَن  أن  جي���ب 
عندما  ول��ذل��ك  ص���الح، 
نقول  إنسانًا  نمدح  أن  نريد 
الصالح،  أهل  من  هذا  إن 
بينه  ما  اإلنسان  يصلح  بأن 
أن  تعاىل، والشك  اهلل  وبني 
ذلك ال يتحّقق حتى أعرف 
وهو  م��ّن��ي،  اهلل  يريد  م��اذا 

موجود يف كل زمان ومكان 
ونستطيع أن نناجيه ونصلح 
بني  نقف  وأن  األح����وال، 
يديه، وهذه من رحة اهلل بنا.
)عليه  اإلم����ام  ي��ق��ول  ث��م 
أصلح  )وم���ن  ال���س���الم(: 
أم���ر آخ���رت���ه، أص��ل��ح اهلل 
أم��ر دن��ي��اه(، والش���ّك إن 
إص��الح أم��ر اآلخ��رة ليس 
هذا  لكن  املستحيل،  باألمر 
تأّمل،  إىل  حيتاج  اإلص��الح 
النبي  أن  رواي��ة  لنا  وتنقل 
كان  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل 
األصحاب  من  جمموعة  مع 
فبدأ يشّوقهم إىل اجلنة، مثاًل 
اهلل  إال  إله  ال  قال  من  قال: 
ومن  اجلنة،  يف  شيئًا  ُأعطي 
ُرزق  أيضًا  هلل،  احلمد  قال 
ال��ش��ج��رة يف اجل��ن��ة،  ه���ذه 
)إن  قال:  األصحاب  وأحد 
فاألمر  ل��ك��ث��ي(..  شجرنا 
الشكر  نقول  عندما  سهل، 
وهكذا،  هلل  سبحان  أو  هلل 
ولكن النبي قال له: )ولكن 

ثم  ن��ارًا(  عليها  ترسلوا  ال 
يستشهد باآلية الرشيفة: )يا 
تبطلوا  ال  آمنوا  الذين  أهيا 
أعاملكم(، ولذا فإن إصالح 
مستحياًل  ليس  اآلخرة  أمر 
تأّمل،  إىل  بحاجة  ولكنه 
تريد؟،  م��اذا  اآلخ��رة  وإن 
هذا  فنقول  يريد،  ماذا  واهلل 
اآلخرة،  أهل  من  الشخص 
ال��ذي  العمل  أن  بمعنى 
اهلل،  وج��ه  ب��ه  يريد  يعمله 
األخ���رى،  داره  وي��ص��ل��ح 
حدث  وإذا  أثاثها،  فيّتب 
يتكّفل  تعاىل  اهلل  فإن  ذلك 

به.
ال��يء  االوىل  احل��ال��ة  ففي 
األول يكون عيّل والثاين عىل 
يتكّفل  من  تعاىل  فاهلل  اهلل، 
باإلصالح، والثانية كذلك، 
فاهلل  آخرته  أمر  أصلح  من 
دنياه؛  أمر  له  يصلح  تعاىل 
جزاء  وهناك  منا  فعل  فهنا 

عىل اهلل تبارك وتعاىل.
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قضيُة  ال��ص��اف��ي:  ال��س��ي��ُد 
األم��وِر  م��ن  األم��ان��ِة  أداِء 
األمانِة  خيانُة   .. الطبيعيِة 

من المشاكِل األخالقية   

تبارك  اهلل  قال  اخوايت  اخويت 
النساء:  س���ورة  يف  وت��ع��اىل 
وا  دُّ ُت��ؤَ َأْن  َيْأُمُرُكْم   َ اهللاَّ )إِناَّ 
اهلل  ان  َأْهِلَها(،  إىَِل  اأَلَماَناِت 
تبارك وتعاىل يأمرنا ان نؤدي 
االمانات اىل اهلها. طبعًا هذه 
اآلية تتحّدث عن األمانة وال 
التفسي احلريف  نأخذ  ان  نريد 
نتحّدث  ان  أحب  ولكن  هلا، 

عن االمانة. 
ما هي االمانة؟

عني  يف  تكون  ت��ارة  االم��ان��ة 
خ��ارج��ي��ة.. ان��س��ان ي��ؤّم��ن 
عندك  ي��ؤّم��ن  كتابًا،  عندك 
أو  االسباب  من  لسبب  بيتًا، 
بعد  الظروف، ثم  لظرف من 
انتفت  هب��ا..  يطالبك  ذل��ك 

احلاجة  هذه  تكون  ان  حاجة 
صاحبها  وه��و  ي���دك،  حت��ت 
االمانة  هذه  ارجاع  من  البد 

اىل اهلها.
حالة  يف  الرشيف  واالنسان 
يأمركم  تعاىل  اهلل  االمر..  من 
ان تؤدوا هذه االمانة، وطبعًا 
هذه العني اخلارجية ال يمكن 
عند  يضعها  ان  لشخص 
بال  امانة  ه��ذه  ويقول  اح��د 
الشخص  ذل���ك  ي���رىض  ان 
املؤمتن، البد ان يرىض او أن 
متحّيًا  رآك  ابتداًء،  يتصّدى 
الذي  هذا  احفظ  انا  لك  قال 
هذه  ُيرجع  ان  فالبد  عندك، 
األمانة فيتصّدى وجيعل نفسه 

بمحل حافظ هلذه األمانة. 

ال��ع��ني  اىل  ب��ال��ن��س��ب��ة  ه����ذا 
عىل  االم��ان��ة  او  اخل��ارج��ي��ة 
وهناك  اخلارجية.  العني  نحو 
ه��ذه  ع��ن  ختتلف  ح���االت 
ضمن  تدخل  لكنها  احلالة، 
حتّدثنا  نحن   ً مثال  االمانة.. 
ابني  ان  أود  و   ، ف��رتة  قبل 
احلديث  ه��ذا  ب��ان  اخ���واين 
أي  اجتامعي،  حديث  كله 
م���وض���وع م���ن امل��واض��ي��ع 
هي  سأذكرها  التي  واالمثلة 
هلا  ليس  اجتامعية  مواضيع 

مساس سيايس 
أصالً ..

املعلم  عن  حتّدثنا  ف��رتة  قبل 
الطبيب  ع��ن  وال��ت��ل��م��ي��ذ.. 
وامل��س��ت��ش��ف��ى وامل���ري���ض.. 

س��أذك��ر ب��ع��ض االم��ث��ل��ة.. 
من  تكون  النحو  هب��ذا  ه��ذه 
انا  ان��ه  االم��ان��ة..  مصاديق 
ان  وطلبت  تصدّيت  كمعّلم 
يف  وكمدرس  كمعلم  اتعنّي 
هي  ما  أؤدهيا،  وظيفة  مقابل 

الوظيفة التي أؤدهيا؟ 
أي  معّلاًم  أك��ون  ان  وظيفة 
الطالب  بتعليم  ارشع   ً فعال 
املسائل  اعّلمه  ان   ً وفعال 
االخالقية،  واملسائل  العلمية 
أو  التلميذ  ي���أيت  ف��ع��ن��دم��ا 
امره  وّل  به  وي��أيت  الطالب 
وإلدارة  املعلم  هلذا  ويسّلم 
امانة  هلم  يسّلم  فهو  املدرسة 
وحُتفظ  ُتصان  االمانة  وهذه 
م��ا دام��ت ه��ي يف امل��درس��ة، 

تناوَل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد 
كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي   أحمد 
الُجمعة  ص��الة  م��ن  الثانية  ُخطبته  ف��ي  المقدسة 
في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 
18 /جمادي اآلخر/ 1438ه� الموافق 2017/3/17م تناول 
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األمانة  حلفظ  املتصّدي  فعىل 
ان  آداب���ًا،  اخالقًا  تدريسًا   ،
حيفظ االمانة، االمر ليس امرًا 
ما  التزام  هذا  وانام  اشتهائيًا 
بني تصّديك هلذه املسألة وما 
االولياء  االخرين  قبول  بني 
ان يأتوا اليك بأوالدهم، فاذا 
مل تعّلم فأنت مل تُصن االمانة، 
هو  ما  خ��الف  عّلمت  واذا 
انت  الوظيفة؛  من  املقصود 
من  حتّولت  االمانة،  تصن  مل 
أقول  ال  أم��ني،  غي  اىل  امني 
قسوة،  فيها  الكلمة  قد  خائنا 
من امني اىل غي امني، ألنك 
اعّلم،  ان  استطيع  ان��ا  قلت 
ان  وحت���اول  تعّلم  مل  لكنك 
الطفل  عند  تبقى  اشياء  تذكر 
له  وتقول  ألغازا،  والطالب 
اكثر  تستوضح  ان  اردت  إذا 
خاصًا..  درسًا  نفتح  ان  البد 
يف  ت��دّرس  ان  تستطيع  ان��ت 
ال  لكنك  امل��ادة  هذه  الصف 
نفسك  جعلت  قد  تعطيها.. 

يف موضع غي أمينة .
امل���ري���ض ع��ن��دم��ا ي���أيت اىل 
الطبيب  هذا  وتصّدى  طبيب 
تصّدى  بمستشفى..  بالفتة 
وجاءك  معالج،  انا  يقول  ان 
ه��ذا امل��ري��ض ان��ت الب��د ان 
كان  ما  بمقدار  أمينا  تكون 
التشخيص  يف  عندك  املريض 
ويف الطريقة والدواء البد ان 
تستطيع  ال  واذا  امينًا،  تكون 
امانتك..  تتنازل عن  ان  البد 
تّدعي األمانة وتتحّول  أن  ال 

اىل شخص غي امني.
ختتّص  ال  إخ���واين  األم��ان��ة   
هنالك  اخلارجية،  باألمانة 
اثق  انا  التزامات وضامنات.. 
اليك  وجئت  طبيب،  يا  بك 
أن  تريد  ما  عىل  ام��ني  وان��ت 
تبنّي ل من فحص ومن دواء 
ف��اذا مل تعمل  وغ��ي ذل��ك.. 
تكون  لن  س��وف  بوظيفتك 

أمينًا.
عندما  العادي  املواطن  هذا 
يف  م���وظ���ف  اىل  ي���ذه���ب 
هذا  أليس  فالنية..  مؤسسة 
يكون  ان  التزم  قد  املوظف 
يقيض  ان  ال��دوام  فرتة  خالل 
باملعامالت  املواطنني  حاجة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وع��ن��دم��ا ي��أيت 
فانه  املوظف  اىل هذا  املواطن 
املوظف  ه��ذا  يقوم  ان  الب��د 

بأداء االمانة.
اداء  لقضية  التفتوا  اخ��واين 
الطبيعية  االم��ور  من  االمانة 
املشاكل  من  االمانة  خيانة   ..
الطبيعي  الوضع  االخالقية، 
األمانة..  ي��ؤّدي  اإلنسان  إن 
تؤد  مل  إذا  ل��ك  ليست  ه��ذه 
غاصبًا..  ستكون  األم��ان��ة 
بيدك  احلق  وهذا  حق  عندي 
ف��ان��ت  ت��ع��ط��ي��ن��ي،  ان���ت ال 
ولذلك  احل��ق  هل��ذا  غاصب 
عّممنا  إذا  الرشيفة  اآلية  هذه 
تكون  األصوليون  يقول  كام 
العقل  ان  بمعنى  ارشادية.. 
يقول اداء االمانة امر واجب 
يؤدي  ان  االنسان  الب��د  ان��ه 

شيئًا  يفعل  مل  بمعنى  االمانة 
اّدى  إذا  وظيفته  عن  زائ���دًا 
األمانة إذا مل يؤّدها كان غاصبًا 
كان غي أمني .. فهذا املوظف 
امل��واط��ن  م��ع  يفعل  عندما 
  .. األم��ان��ة  ي��رّد  ان  يريد  هو 
هو  األم��ان��ة  رّد  آخ��ر  بمعنى 
عندي  حقك  متفضل،  غي 
متفضل  غي  انا  لك  ارجعه 
مل  ألين  حقك  ه��ذا  عليك.. 
وانام  عندي  من  شيئًا  أعطك 
هذا  م��ث��اًل  تطلبني..  ان��ت 
الكتاب هو كتابك انا ارجعته 
ذلك..  يف  الفضل  اين  اليك 
موظفًا  أكون  ان  تصّديت  انا 
مني  تستدعي  الوظيفة  وهذه 
املواطنني،  بشؤون  اق��وم  ان 
أمني،  غي  اكون  افعل  مل  فاذا 
..وعىل  احلق  هذا  أعط  مل  انا 
هذا ِقس كم من احلقوق اذن 
مل  احلقوق  من  كم  مسلوبة! 
كربت  وكلام  ألهلها؟!  تعط 
ال���دائ���رة وك��ل��ام ت��وّس��ع��ت 
االمانة  اسرتداد  كان  الدائرة 
صاحب  االن  ان���ا  اك����رب.. 
اكرب  االم��ان��ة  تكون  مصنع 
صاحب  حمافظة  صاحب   ..
تكون  بالد  صاحب  وظيفة 
املسائل  ..ه��ذه  اكرب  االمانة 
غي سياسية مسائل مبنية عىل 

قضايا اجتامعية..
هذا  اعطني  حق  صاحب  انا 
حتى  هنا  جلست  انت  احلق 
واجبك  ب��ال��واج��ب..  تقوم 
حقي  انا  حقي،  تعطيني  ان 

وانا  املعاملة  هذه  تسّجل  ان 
احلالة  ه��ذه  تكون  ان  حقي 
تفعل  ال  ..ملاذا  الطريقة  هبذه 

وملاذا ال تقوم بواجبك؟!
االم��ان��ة اخ��واين من األم��ور 
البد  يتصّدى  ال��ذي  املهمة 
انا  تقول  تارة   .. يتحّمل  أن 
االمانة  اؤدي  ان  استطيع  ال 
تنح  خ���يا..  اهلل  ج���زاك   ..
وليأت يف هذا املوقع االداري 
مكانك  يأيت  ان  يستطيع  من 
او  يستطيع  من  الطبيب  اهيا 
من  املدرس  اهيا  مكانك  يأيت 
ال  تبقى  انت  اما   .. يستطيع 
فهذه  احلقوق  وتسلب  تؤدي 
ص��ح��ي..  غ��ي  ام���ر  حقيقة 
تكون  ان  ممكن  االن  فأنت 
طبيبًا  أمني،  غي  لكنك  معّلاًم 
أمني  غي  موظفا  أم��ني،  غي 
ت��ؤدى  ان  الب��د   .. وه��ك��ذا 

االمانات اىل اهلها. 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ن��س��أل 
ي��ؤّدون  الذين  من  نكون  ان 
وان  أهلها،  اىل  األم��ان��ات 
ي��وّف��ق  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل 
املتصّدين..  األخ���وة  مجيع 
بيدهم  ال��ذي��ن  خ��ص��وص��ًا 
املستضعفني،  الناس  مصائر 
وه��ذا  خيدموهم  ان  عليهم 
لعله من الواجبات االخالقية 
واالدارية عىل اجلميع.. وآخر 
رب  هلل  احل��م��د  ان  دع��وان��ا 
حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني 

واله الطيبني الطاهرين.
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نجح باحث من جامعة كربالء من اجياد طريقة خمتربية فعالة 
نسخ احلمض  االرهابية من خالل  اجلرائم  اجلناة يف  لكشف 

النووي )DNA( خارج النظام احليوي.
تقنية  ان  الصيدلة  كلية  من  االسدي  حيد  الباحث عيل  وقال 
تفاعل البلمرة اثبت جدارته يف تعني البصمة الوراثية، وحتديد 
اجلني املطلوب من خليط من اجلينات، يف جمال الطب الرشعي 
واجلنائي وغيها من التطبيقات املخربية والبحثية،مؤكدًا ان 
 PCR نتائج بحثه املوسوم حتديد عينات الدم املخلوط بتقنية
توصلت إىل حتديد األساليب العلمية ملعرفة مرتكبي حوادث 
التفجيات االنتحارية اإلرهابية، من خالل االثر البيولوجي 
يف مسح اجلريمة، وجعلها يف متناول أيدي كل من يتعامل مع 

مسارح العمليات اإلرهابية؛ لتحديد مرتكبي تلك احلوادث، 
من أجل السيطرة عليهم ودرء عملياهتم املستقبلية.

واضاف ان نتائج حتليل PCR ملنطقة ITS باستخدام بادئات 
تفي  حاالت  اكتشاف  امكانية  أظهرت   , بالفطريات  خاصة 
تعطي  التي  الفطرية  السالالت  وحتديد  الفطرية  االم��راض 
باستخدام  اإلصابة  ومصدر  اجلغرافية  املنطقة  عن  معلومات 
عوامل ميكروبيه، والتحري عن االصابات الفطرية واالدوية 
والسموم كون الفطريات قادرة عىل انتاج مواد ايضية والتي 
بدورها تغي من الطبيعة الكيميائية للامدة او تقلل من الرتكيز 

مما يعطي نتائج مغلوطة مهمه يف بعض القضايا اجلنائية.

صوت جملس النواب عىل مرشوع قانون تشغيل حلة الشهادات 
العليا وصادق عليه رئيس اجلمهورية، ويأيت استنادًا اىل احكام 
 }61{ املادة  } اوال{ من  }34{ والبند  املادة  }رابعا{ من  البند 
والبند }ثالثا{ من املادة }73{ من الدستور لسن���������ة 2017 
الدبلوم  يشمل)شهادة  العليا  الشهادات  حلة  تشغيل  لقانون 
التحصيل  من  يعادهلا  ما  او  والدكتوراه  واملاجستي  العال 
واملعاهد  والكليات  اجلامعات  وتلزم   ) االكاديمي  العلمي 
يقل  ال  ما  بتخصيص  كافة  هلا  التابعة  واملؤسسات  احلكومية 
لتعيني  هلا  املخصصة  الوظيفية  الدرجات  من   }%20{ عن 
ويف  املطلوبة  التخصصات  وضمن  العليا  الشهادات  حلة 
حالة عدم تقدم هذه الرشحية للتعيني فيها تدور حلملة شهادة 
املؤسسات  يف  النافذة  القوانني  أحكام  وتسي  البكالوريوس 
احلكومية عىل املعينني يف اجلامعات والكليات واملعاهد االهلية 

ويتمتعون بذات احلقوق.

باحث من جامعة كربالء يتوصل الى طريقة فعالة لكشف الجناة في الجرائم االرهابية

مجلُس النواب يصوت على قانون تشغيل حملة الشهادات العليا
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اخبار
ومتابعات

* مطار كربالء الدولي  الذي تنفذه العتبة الحسينية المقدسة يثير شهية القطاعات
       االقتصادية في المحافظة بكلفة تمهيدية لمرحلته األولى 250 مليون دوالر ..

* الرئيس الروسي فالديمير بوتين يعلن عن إمكانية بالده لتوسيع التعاون مع العراق 
       في مجال الطاقة ومكافحة اإلرهاب.

* وزير النفط  يدعو شركات أمريكية للمساهمة فى بناء نظام الطاقة ويؤكد ان حلول
       عام 2018 سوف تغطي الطاقة الكهربائية المتولدة احتياجات العراق. 

* النجف األشرف  تحتضن المؤتمر الدولي لتجديد المنبر الحسيني ألهمية فن الخطابة 
وخطورته  حضره جمع من الخطباء والباحثين والمفكرين والمهتمين...

* قواُت الحشد الشعبي تفرض سيطرتها على ضفة دجلة ف�ي الساحل األيمن
      وتطّهر 90 % من المدينة القديمة...

* هندسة الميدان التابعة للحشد الشعبي تفتح طرقا آمنة للعوائل النازحة من الجانب 
       االيمن على مشارف قضاء تلعفر غرب الموصل...

االخبار موجز



لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

مؤمتر  خالل  االس��دي(  )اح��د  اهليئة  باسم  املتحدث  ذكر 
لدعوة  استجابة  ه��ي   ) )ألجلكم  حلة  ان   صحفي: 
فتوى  املباركة  بفتواها  ذكرتنا  التي  العليا  الدينية  املرجعية 
مع  للوقوف  مدعوون  اجلميع  ان   مبينا   ، الكفائي  اجلهاد 
التي  اهليئة  مكاتب  خالل  من  النازحني  معاناة  لرفع  احلشد 
طرحت استامرات خاصة للراغبني يف املسامهة، مشيا اىل ان 
العراقية  السفارات والقنصليات  املوجودة داخل  املمثليات 
خارج العراق ستكون مسؤولة عن تسجيل ونقل تربعات 

اهليئات واملنظامت واملتربعني املتواجدين خارج العراق.
تناقلت مواقع التواصل االجتامعي يف العراق.. صورة مقاتل 
يبلغ  املوصل  مدينة  من  طفاًل  حيتضن  وهو  يركض  عراقي 
حماولة  يف  للرصاص  ظهره  اعطى  وقد  شهرًا   11 العمر  من 
واضحة حلامية الطفل الذي يبكي من جحيم املوت . ويقول 
املقاتل )حيدر عبد الرضا البيضاين( املنتمي اىل فرقة العباس 
عليه السالم  القتالية إحدى فصائل احلشد الشعبي :إن خرب 
استشهادي يف هذه املعركة كان مفربكًا، موضحًا أنه مل يصب 
خالل املعركة وهو مستمر بقتال الدواعش. ويروي البيضاين 
تفاصيل  العامرة،  مدينة  يف  العسكري  احلي  اهال  من  وهو 
الصورة قائال إهنا التقطت يف قرية الرحيانية يف قضاء بادوش 
داعش.  من  القضاء  حترير  معارك  خالل  املوصل،  غرب 
انقاذ ثالثة أطفال من بيت واحد بعد  أنه متكن من  موضحا 
العائلة  انقذت  وقال:  البيت،  ذلك  يف  النساء  احدى  اصابة 
يسألني  ملن  أقول  املقاتل:  وتابع  باألطفال،  وابتدأت  مجيعها 
ملاذا أنقذهتم..؟ أنني كنُت ارى اطفال فيهم واسمع بكاءهم 
و انا بعيد عنهم .. كنُت مستعدا ان اتلّقى الرصاص نيابة عن 
اجس��ادهم الربيئة، وأكد حيدر البيضاين أن الصورة ستبقى 
صورة  وستبقى  والتضح�ية،  والغية  الشجاعة  معاين  حتمل 

أللف حكاية.. 

واإلحياء  القرى  اس��امء  عن  االحت��ادي��ة،  الرشطة  قيادة  اعلنت 
مدينة  من  االيمن  الساحل  يف  حتريرها  تم  التي  املهمة  واألهداف 
وهدفا  وحيا  قرية   )  52( ان  القيادة  ذكرته  ما  وبحسب  املوصل. 
مهام تّم حتريرها يف الساحل االيمن من املوصل، بعد تكبيد تنظيم 
القوات  تزال  وما  واملعدات.  ب��األرواح  فادحة  خسائر  )داعش( 
االمنية واحلشد الشعبي  يواصالن تقدمهام يف اجلانب االيمن من 

املدينة لتطهي ما تبّقى من مناطقه اخلاضعة حتت سيطرة التنظيم.

لدعم  تدعو  الشعبي  الحشد   ُ هيئة 
حملة)ألجلكم( إلغاثة النازحين

المقاتُل الذي انقذ طفال موصليا..ما زل حيا
ويروي صورة أللف حكاية

باألسماِء .. القرى واألحياء التي ُحّررت 
في أيمن الموصل 
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اخبار ومتابعات



السؤال : ارجو من سماحتكم شرح العمرة المفردة ؟
الجواب : العمرة عندنا تتشّكل من اإلحرام من الميقات بقصد العمرة المفردة ثم الطواف سبعة اشواط حول الكعبة بدءا من 
الحجر االسود وختما به ثم الصالة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السالم ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط بدءا 

من الصفا وختما بالمروة في الشوط السابع و عليك ان تسعى ذهابا وايابا في المسعى القديم والتسَع في المسعى الجديد حتى 
في الذهاب من الصفا ثم يجب بعد السعي التقصير وبذلك تخرج عن اإلحرام ويحّل كل شيء اال النساء ثم يجب طواف النساء نحو 

مامر من الطواف االول ثم الصالة ركعتين خلف المقام .

السؤال : ما حكم العمرة المفردة؟ وما حكم من جعل عمرته االولى نيابة عن احد في حالة العلم والجهل بالحكم ؟
الجواب : التجب العمرة وال مانع من النيابة في اول عمرة .

السؤال : امراة ارادت ان تذهب الى العمرة المفردة وتعلم يقينًا عندما تحرم الى ان تخرج من مكة عادتها مستمرة معها فهل 
يجوز لها ان تحرم وتنوب ؟

الجواب : يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها باالستنابة للطواف وصالته محّل إشكال فلترجع في ذلك إلى الغير مع 
مراعاة األعلم فاألعلم للتخّلص من اإلشكال .

السؤال : أردت الذهاب الى العمرة المفردة ولكني مدين الحد البنوك يتم استحقاقه بعد ٧ سنوات ومبلغ الذهاب الى العمرة 
قليل جدا هل يجوز لي ذلك ؟

الجواب : ال مانع منه .

السؤال : لو احرمت الحائض بالعمرة المفردة ولم ينتظرها الرفقة هل يصح لها االستنابة في طوافها وتتحلل من 
احرامها ؟

الجواب : نعم تستنيب للطواف وصالته ثم تاتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب ايضًا لطواف النساء وصالته .

السؤال : هل يجوز ان اؤدي العمرة )االستنابة( بعد الفراغ مباشرة من عمرتي حيث انا ال ازال في احرامي ام يجب 
ان اذهب الى الميقات كل مرة ألحرم من هناك ؟

الجواب : ال يصح اال بعد التقصير واالحالل واالحرام من جديد للعمرة الجديدة .

اعداد/ محمد حمزة جبر

سؤال العدد 
السؤال : هل تجب العمرة لغير المكّلف ؟

سؤال العدد السابق
السؤال : هل يجوز بيع مالبس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها ؟

الجواب : يحرم لبسها، وااّلتجار بها .

العمرة المنفردة  استفتاءات 
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فقة وعقائد



املتوافرة  املعلومات  تسعفنا  مل 
فهو  إليه،  الكاملة  اإلشارة  عن 
وكان  وج��ه��اد،  علم  صاحب 
امللفت  وح��ض��وره  بصمته  ل��ه 
للنظر حيث درَس عنده العديد 
إنه  اإلمامية،  الشيعة  أعالم  من 
حسن  حمّمد  الشيخ  العاّلمة 

املامقاين )قدس رسه(.
وهو حممد ابن الشيخ حسن ابن 
باقر  حمّمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ 
املامقاين، ومامقان إحدى مدن 

تربيز اإليرانية.
الثاين  يف  املامقاين  الشيخ  ولد 
 1238 شعبان  من  والعرشين 

ه�، بمدينة مامقان يف إيران.
سكن  قد  أباه  فإن  وصلنا  وكام 
والدت��ه  قبل  املقّدسة  ك��رب��الء 
دينًيا،  مرجًعا  والده  كان  حيث 
�، فنشأ  ويصيّل باحلرم احلسيني 
 1255 عام  ويف  فيها،  ودرس 
األرشف  النجف  إىل  ذهب  ه� 
إلك���امل دراس��ت��ه احل��وزوي��ة، 
إىل  سافر  ه�   1258 ع��ام  ويف 
والتبليغ،  لإلرشاد  تربيز  مدينة 
عام  ويف  قفقاز،  إىل  هناك  ومن 
النجف  إىل  ع���اد  ه���   1270

ملواصلة دراسته، واستقر هبا.
منهم  ون���ذك���ر  أس���ات���ذت���ه: 
)ال��س��ّي��د ح��س��ني ال��ت��ربي��زي 
عبد  الشيخ  ال��ك��وه��ك��م��ري، 
الشيخ  ال��ربوج��ردي،  الرحيم 
الشيخ  الغطاء،  كاشف  مهدي 
الشيخ  األن���ص���اري،  م��رت��ىض 
رايض  الشيخ  اخللييل،  عيل  ماّل 

النجفي(.
منهم:  ف��ن��ذك��ر  ت��الم��ذت��ه  أم���ا 
الطباطبائي  رضا  حمّمد  )السّيد 
احلسن  أب��و  السّيد  التربيزي، 
الشيخ  األصفهاين،  املوسوي 
العاميل،  ص��ادق  احلسني  عبد 
كاشف  حسني  حمّمد  الشيخ 
الغطاء، ابنه، الشيخ أبو القاسم 
حرز  حمّمد  الشيخ  املامقاين، 
صادق  الشيخ  النجفي،  الدين 
الشيخ  ابنه،  التربيزي،  املجتهد 
عبد اهلل املامقاين، الشيخ جعفر 
الشيخ  ال��ب��ح��راين،  ال��ت��س��رتي 
النجفي،  ال��ك��ي��الين  ش��ع��ب��ان 
الشيازي،  تقي  حمّمد  الشيخ 
اأُلردبادي،  القاسم  أبو  الشيخ 
الداماد،  الرضوي  عيل  السّيد 
البالغي،  ج��واد  حمّمد  الشيخ 

الغطاء،  كاشف  ع��يل  الشيخ 
السيد حمسن األمني(.

صفاته وأخالقه: 
قال ابنه الشيخ عبد اهلل: )وكان 
ط��اب رم��س��ه ع��املً��ا ن��ح��ري��ًرا، 
وفاضاًل خبًيا، ُأصولًيا وفقيًها، 
لألخبار  ف��ّه��اًم��ا  لبيًبا،  أدي��ًب��ا 
السليقة،  معتدل  والعبارات، 
حسن الطريقة، عال اهلّمة، ثقة 
مّتقًيا،  زاه��ًدا  ثبًتا،  عداًل  نقة، 
خمالًفا هلواه، مطيًعا ألمر مواله، 
لنفسه،  صائًنا  لدينه،  حافًظا 
يف  خشًنا  الرشعيات،  يف  دقيًقا 
جنب اهلل تعاىل، ذا خشية غريبة، 
أهلها  إىل  للحقوق  م��وص��اًل 
أحسن إيصال، صبوًرا متوّكاًل، 

عفيًفا عزيز النفس…(.
أقوال العلامء فيه: 

الدين  مج��ال  السّيد  ق��ال   -1
لنا  ي��ق��ّدر  )مل  ال��ك��ل��ب��اي��ك��اين: 
ب��زي��ارة  ب��ال��ت��رّشف  نحظى  أن 
السالم(  )عليهم  املعصومني 
وال���ت���ع���ّرف ع���ىل س��ل��وك��ه��م 
قد  إّنا  العملية… إاّل  وسيهتم 
املامقاين  املعصوم  تال  شاهدنا 
عنهم  مصّغرة  صورة  فاعطانا 

)عليهم السالم((.
القّمي  عباس  الشيخ  قال   -2  
)الشيخ  واأللقاب:  الكنى  يف 
الشيخ  ال���ورع  الفقيه  األج��ل 
عبد  امل���وىل  اب��ن  حسن  حم��ّم��د 
من  كان  النجفي،  املامقاين  اهلل 
أعاظم العلامء اإلمامية، مرجًعا 

للتقليد…(.
احل��س��ني  ع��ب��د  ال��ش��ي��خ   -3  
األميني: )شيخنا الفقيه الزعيم 
أحد  املامقاين…  حسن  الشيخ 
مّم��ن هنضوا  ال��ع��ظ��ام  اآلي���ات 
وتقّلدوا  والدين،  العلم  بأعباء 
ال��زع��ام��ة ال��دي��ن��ي��ة، وخ��دم��وا 

احلنفية البيضاء…(.
)برشى  فمنها  مؤلفاته  عن  أّما 
علم  أرسار  إىل  ال���وص���ول 
اأُلص���ول، ذرائ��ع األح��الم يف 
غاية  اإلس���الم،  رشائ��ع  رشح 

اآلمال(.
املامقاين  الشيخ  ت��ويّف  وفاته:   
عرش  الثامن  يف  رسه(  )ق��دس 
بمدينة  ه�،   1323 املحّرم  من 
ودف���ن  األرشف،  ال��ن��ج��ف 
النجف  يف  اخل��اّص��ة  بمقربته 

األرشف.

الشيخ محمد حسن المامقاني 
)قدس سره(

)1238 ه� – 1323 ه�(
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علماء األمة



ش���عبة رعاية ذوي الش���هداء والجرحى تزور عددا 
من جرحى الحشد الشعبي المقدس

ذوو الشهداء والجرحى

التابعة  ال�سهداء واجلرحى  رعاية ذوي  �سعبة  املف�سلة عن  التقارير  ن�سر  تتوا�سل جملة )االأح��رار( يف 
ال�سهداء  ذوي  اأحوال  على  الوقوف  اأجل  من  زياراتها،  يف  املبذولة  وجهودها  املقد�سة،  احل�سينية  للعتبة 
واجلرحى وتاأمني احتياجاتهم الالزمة والتي تاأتي بتوجيه من �سماحة املتويل ال�سرعي للعتبة احل�سينية 
املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي، ف�ساًل عْن توثيق تلك البطوالت العظيمة التي قدّمها اأبناء هذه 

العوائل والتي اأ�سبحت ر�سيدًا م�سرفًا لهم.

دي
لها

د ا
عب

سم 
قا�

ر/ 
حرا

اال
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من أرض المعركة



يف زيارة قامت هبا شعبة رعاية 
واجل��رح��ى  ال��ش��ه��داء  ذوي 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
»عليه  احلسني  اإلم��ام  ملدينة 
حمافظة  يف  الطبية  ال��س��الم« 
لالطمئنان  املقدسة  كربالء 
عىل احلالة الصحية للمجاهد 
اجلريح)عباس ضياء جيدوم(

ط��وارئ  فصيل  ابطال  اح��د 
ل����واء ع���يل االك����رب »ع��ل��ي��ه 
يف  اصيب  وال��ذي  ال��س��الم« 
قاطع عمليات حترير قادمون 
سيارة  انفجار  اثر  نينوى  يا 
االيمن  اجلانب  يف  مفخخة 
أفصح  وق��د  امل��وص��ل،  م��ن 
امل��ج��اه��د)ع��ب��اس(ق��ائ��ال« 
املرجعية  نداء  لتلبية  خرجت 
عن  بالدفاع  العليا  الدينية 
الوطن وكنت عىل يقني بانني 
انال  او  اصابة  اىل  سأتعّرض 

رشف الشهادة فكل ما ّب االن 
هو وسام افتخر به بني رفاقي 
تعاىل  وب��ع��ون��ه  امل��ج��اه��دي��ن 
سأعود  للشفاء  متاثيل  بعد 
لساحات القتال جمّددا ملؤازرة 
اخويت املجاهدين حتى حتقيق 

النرص املؤزر«.
هبا  قامت  تفقدية  زي���ارة  يف 
ذوي  رع��اي��ة  شعبة  م��ن  ك��ل 
العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
ومكتب  املقدسة  احلسينية 
ع��الق��ات ل���واء ع��يل االك��رب 
للجرحى  ال��س��الم«  »عليه 
االمام  مستشفى  يف  الراقدين 
السالم«  »عليه  العابدين  زين 
ولتقديم  املقدسة  كربالء  يف 
يد العون واملساعدة هلم حتى 
متاثلهم للشفاء بإذنه اهلل تعاىل، 
كل  القادم  الوفد  كّرم  حيث 
ببعض  اجلرحى  من  شخص 

ال��ت��ربي��ك��ات م��ن ال��رضي��ح 
تسليمهم  وكذلك  الرشيف 
وقد  املقدسة،  العتبة  منحة 
ع��رّبامل��ج��اه��دون اجل��رح��ى 
ووصفوها  الزيارة  هذه  عن 
فيهم  بعثت  والتي  باملباركة 
اهل��م��ة وال���ع���زم ك��ام حت��ّدث 
عبد  اجلريح)بالل  املجاهد 
هذا  جرحي  الرسول(قائال« 
ال يزيدين اال ارصارا وعزيمة 
قريبا  امت��اث��ل  تعاىل  وبعونه 
لساحات  وس��أع��ود  للشفاء 
 � املجاهدين    � فنحن  القتال 
باملعارك  لالشرتاك  نتسابق 
والضاللة  الظلم  ق��وى  ضد 
املؤزر  النرص  حتى  التكفيية 

بإذن اهلل تعاىل«.
قامت  تفّقدية  زي���ارة  ويف 
ذوي  رعاية  شعبة  إدارة  هبا 
العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
لبعض  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
البرصة  حمافظة  يف  املجاهدين 
وال��ذي��ن اص��ي��ب��وا ب��ج��روح 
تعّرضوا  سي  بحادث  طفيفة 
الدعم  تقديمهم  خ��الل  ل��ه 
احلشد  ل��ق��وات  اللوجستي 
ساحات  يف  املرابطة  الشعبي 
ال��ق��ت��ال، وج���اءت ال��زي��ارة 
حالتهم  عىل  لالطمئنان  هذه 
عالجهم  وس���ي  ال��ص��ح��ي��ة 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع االخ����وة 
يف  املقدسة  العتبة  منسّقي 
الوفد  ك���ّرم  حيث  ال��ب��رصة 
ال���ق���ادم ك���اًل م��ن اجل��رح��ى 
تربيكات  ببعض  املصابني 
وحسبام  ال��رشي��ف  ال��رضي��ح 
حت���ّدث ب��ه اجل��ري��ح)ح��ي��در(
ق��ائ��ال« ح��ض��ورك��م امل��ب��ارك 
لنا  اعطت  التربيكات  وهذه 
باعتبارها  كبيا  معنويا  حافزا 
ال  ونحن  املطهر  احل��رم  من 
فحني  نضعف  وال  ننثني 
تعاىل  بعونه  للشفاء  متاثيل 
يف  رفاقي  مساعدة  سأعاود 
فأخوتنا  اللوجستي  الدعم 
لنا ونحن  املجاهدون بحاجة 

يف خدمتهم«.
بالسيد  الزائر  الوفد  وقد متّثل 
ح���ي���در اخل��ط��ي��ب م��ع��اون 
وبرفقة  ال��ش��ع��ب��ة  م��س��ؤول 
مسؤول  رضا  احد  االستاذ 
عيل  ل���واء  ع��الق��ات  مكتب 
وعدد  السالم«  »عليه  االكرب 
من املنتسبني يف الشعبة الذين 
املستمر  دعمهم  يواصلون 
حتى  واحل��رج��ى  للشهداء 
حت��ري��ر اخ��ر ش��رب م��ن ارض 

الوطن.
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سامي جواد كاظم

عليه  املؤمنني  امي  والدة  مناسبة  كانت 
صف  لتوحيد  مناسبة  اروع  ال��س��الم 
أكرب  كان  املولد  احتفالية  ففي  املسلمني 
واألعظمية  النجف  بني  إجي��اب  تعاون 
عندما زار الشيخ اجمد الزهاوي ) 1883 

سيارات  أربع  استقل  وفد  مع   )1967-
ومعه  بقيادته،  األعظمية  شباب  م��ن 
للمشاركة  البدري،  عبدالعزيز  الشيخ 
عليه  املؤمنني  امي  ميالد  احتفاالت  يف 
الشيخ  القى   ،  1960 رجب  يف  السالم 
أجمد  الشيخ  كلمة  ال��ب��دري  عبدالعزيز 

الزهاوي يف هذا احلفل وقد حرضت هذا 
من  العراق  مناطق  مجيع  من  وفود  احلفل 
السيايس  اهلدف  وكان  جنوبه.  إىل  شامله 
املد  بوجه  الوقوف  هو  اللقاء  ه��ذا  من 
الشيوعي يف العراق  والذي  كان يف أّوجه 
ويقينا  اراد،  ما  وحّقق  الوقت،  هذا  يف 

ح4في عقد من الزمن)1969-1960(

نصب الكعبة المشرفة الذي كان يقام في ساحة االمام علي)عليه السالم()فلكة البلوش(

مخطط قديم للمخيم الحسيني المشرف

مرحلة اتسمت بالصراعات الحزبية 
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مخطط قديم للمخيم الحسيني المشرف

االن  حتدونا  املواقف  هذه  ان 
اخلطاب  واسقاط  التوّحد  اىل 
ال��ط��ائ��ف��ي وإح���ي���اء ال���روح 
ممّثلة  العراق  بوحدة  اإلجيابية 
والسيد  الزهاوي  أجمد  بالشيخ 
حمسن احلكيم والرموز الوطنية 

العراقية عىل مر التاريخ.
باملد  ك��ث��يا  ك��رب��الء  ت��اّث��رت 
إب���ان ح��ك��م عبد  ال��ش��ي��وع��ي 
وق��د حدثت  ق��اس��م  ال��ك��ري��م 
واالشتباكات  احلوادث  بعض 
حرمة  ُت����رَع  ومل  ك��رب��الء  يف 
عدة  فكانت  املقدسة  العتبات 
تيارات ضد تيار الشيوعية كثيا 

ما حتصل بينهم مصادمات .
 1963 شباط  من  الثامن  بعد 
عارف  السالم  عبد  وتنصيب 

عبد  وقتل  للجمهورية  رئيسا 
الكرم قاسم بدأت حلة تصفية 
حيث  كربالء  يف  الشيوعيني 
وقد  املعتقالت  يف  زّجهم  تّم 
كجناح  القومي  احلرس  شّكل 
العامة  املكتبة  واخت��اذه  مسّلح 
االم��ام  ساحة  ق��رب  الواقعة 
عيل ) عليه السالم( ) البلوش( 
امل��ق��ّر تّم  م��ق��ّرا هل��م، ويف ه��ذا 
وكانت  الشيوعيني  اعتقال 
قبل  من  تتّم  االج��راءات  هذه 
ليست  ال��ذي  القومي  احل��رس 
باجراء  قانونية  صالحية  لديه 

التحقيقات معهم .
املعلمني  نقابة  انتخابات  ويف 
حدثت  ال��ط��ل��ب��ة  واحت�����ادات 
تشّتت  بسبب  كبية  رصاعات 

اثّرت  وقد  احلزبية  االنتامءات 
وبعد   ، وال��ش��ارع  البيت  عىل 
ع��ارف  ال��س��الم  ان��ق��الب عبد 
حدثت  القومي  احل��رس  عىل 
املقدسة  كربالء  يف  اشتباكات 
احل��رس  اف���راد  رف��ض  عندما 
وقد  اسلحتهم  تسليم  القومي 
مسّلحة،  اشتباكات  حدثت 
مج��اع��ة  ق��ام��ت  ت��رشي��ن  ويف 
القومي  تابعة للحرس  مسّلحة 
الواقع  الرشطة  مركز  باحتالل 
مدخل  يف  احلسينية  هن��ر  ع��ىل 
احلسينية  ناحية   � كربالء  مدينة 
من  ال��رشط��ة  متّكنت  وق��د   ،
حمارصة املوقع واسرتداد املركز 

.
ركضة  ح��ادث��ة  سنة   1966

 29 ي��وم  ففي  طويريج  ع��زاء 
ن��ي��س��ان امل��واف��ق ال��ع��ارش من 
من  املعّزين  دخ��ول  عند  حمرم 
وبسبب  احلاجات  قايض  باب 
ض��ي��ق امل��م��ّر ح��ص��ل ت��داف��ع 
فسقط بعض املعّزين واّدى اىل 
شهيدا   31 وعددهم  وفاهتم 
تاجر،  ال  ج��واد  السيد  منهم 
مهدي  طعمة،  ال  عيل  السيد 
ال����رصاف، احل���اج عبد  ع��ب��د 
عبادة،  احل��اج  كجي  احلسني 
احلاج صالح غالم رضا ، عبد 
من   ( دعيبل  حممد  الصالح 
السيد  جواد  السيد   ، النجف( 
احللة(،   ( وت��وت  رايض  عيل 
عباس  ال  زي���د  ع��ب��د  ح��س��ني 
وب���االرق���ام عدد  )اهل��ن��دي��ة(، 
الذين توفوا من كربالء )16( ، 
من احللة )4(، من اهلندية )9( 
بغداد  ، من  النجف )1(  من   ،

. )1(
بموكب  الشهداء  تشييع  ت��م 
جمالس  اق��ي��م��ت  وق���د  عظيم 
والنجف  ك��رب��الء  يف  الفاحتة 
ارواحهم  عىل  واهلندية  واحللة 
الشاعر  امل��رح��وم  اّرخ  وق��د 
احلادثة  الوهاب  مرتىض  السيد 

قائال
جددوا للُمثل العليا رسومًا رسخت    
وشعارات هبا آيات ُكفر نسخت
ولدى مرصعهم ام املعال ارخت   
وشهداء بعزاء العارش طافوا الطفوف

الشيخ امجد الزهاوي

شارع علي االكبر سوق الشكرجية
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محيد  امح��د  السيد  وللمرحوم 
ت1412ه������(   ( ال��ق��زوي��ن��ي 

قصيدة باملناسبة منها :
يابن البتول لنا ببابك فتية       

      نالوا الشهادة يف محاك فخلدوا
سمعوا النداء يعلو اال من نارص

ب غداة عّز املنجُد                 عنا يذُّ
فاتتك ارواح هلم هتفوا عىل      

     ذاك الرضيح وعند بابك تسجُد

ما املوت ادرك من ببابك انام      
      موُت الشهيد بيوم رزئك مولُد

أعالم فارقوا الحياة
السيد باقر الفصيح الطباطبائي 

)1304- 1384ه�(
واجالئه،  ع��رصه  فضالء  من 
خ��ط��ي��ب م���ع���روف، ك���ان يف 
جامع  يف  اجلامعة  يقيم  كربالء 

النفس  طيب  وك���ان  ال���رتك، 
سوق  وملنربه  االخالق،  حسن 
1384ه����،  ت��ويف سنة  رائ���ج، 
ودفن يف صحن العباس )عليه 
السالم( ، وأعقب ولده السيد 

رضا.
ك��رب��الء  خ��ط��ب��اء  م��ع��ج��م    (

ص32.(

عبداحلسني الدارمي 
) 1326 - 1386 ه�(

ع��ب��داحل��س��ني ب���ن حم��م��د بن 
التميمي.ولد  ال��دارم��ي  أح��د 
)اجلنوب  ال��ع��امرة  حمافظة  يف 
وتويف  ال��ع��راق(،  من  الرشقي 
ك��رب��الء )ج��ن��وب  م��دي��ن��ة  يف 
تلّقى دروسه األولية  العراق(. 
مدينة  قصد  ث��م  وال���ده،  ع��ن 
العربية  العلوم  فدرس  النجف 
مجعية  إىل  وانتمى  والدينية، 

فشغف  باملدينة  األدبية  الرابطة 
ثقافته  متكنت  حتى  بمكتبتها 
األدبية ومقدرته الشعرية، وبدأ 
يسهم بشعره وفكره يف ندوات 

الرابطة.
وه��ن��اك  ك��رب��الء،  إىل  ه��اج��ر 
أل��ق��ى امل���ح���ارضات وت���وىّل 
ثامين  نحو  دينية  مدرسة  عامدة 

إدارة احلوزة  توىّل  سنوات، كام 
اخلطيب  مدرسة  يف  العلمية 

الدينية الرسمية.
املديح  يف  مطّولة  م��آث��ره  م��ن 
»ذك��رى  كّتيب:  يف  ال��ن��ب��وي، 
وله   ، األعظم«  الرسول  مولد 
حممد  رث��اء  يف  )فائية(  قصيدة 
 - البحراين  امل��وس��وي  طاهر 
الطاهر  »الفقيه  كتاب:  ضمن 
يف ذمة اخللود« ، وقصيدتان يف 
كتاب:  يف   - عيل  اإلمام  مديح 
كربالء   - اخلطيب«  »العالمة 
كتاب:  يف  وقصائد   ،1962

»شعراء من كربالء«، 
24/رجب  الثالثاء  يوم  تويف 
املوافق 1966م  سنة 1386ه� 
ودفن يف صحن االمام احلسني 
حممد  العالمة  مقربة  ق��رب    

اخلطيب.
كربالء  من  شعراء   (  

70/2، أعالم من كربالء 83، 
كربالء  يف  األدبية  والبيوتات 
موسى   � البيت  أهل  مطبعة   -

الكربايس(

حسني اخلفاف 
) ت 1386ه�(

الشيخ حسني بن عيل   

السيد محمد سعيد 
التنكابني

الشيخ عبد 
الحسين الدارمي

الشيخ عبد 
الكريم الكربالئي

السيد باقر الفصيح 
الطباطبائي

نصب جنة البقيع الذي كان يقام في الساحة المقابلة لباب 
الشهداء في صحن االمام الحسين عليه السالم 16
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فضل  ذو  اصول  فقيه  احلائري  اخلفاف 
متبّحر  متّوقد  وذه��ن  وص��الح  وتقوى 
يف فن اخلطابة ولد يف كربالء وتويف فيها  

ودفن يف الصحن احلسيني املطهر.
وخطباء   ،80 كربالء  خطباء  معجم   (

املنرب احلسيني 245/1(
عبد الرسول الواعظي 
) 1352-1386ه�(

حممد  بن  الرسول  عبد  الشيخ   
عامل  احلائري.  الواعظي  االميني  جواد 
جليل واديب فاضل ورع ولد يف كربالء 
ونشأ هبا وتلّقى تعليمه يف احلوزة العلمية 
ثم غادر اىل النجف الكامل دراسته وعاد 
. بدأ بنرش بحوث ودراسات  اىل كربالء 
وجمالهتا  كربالء  صحف  يف  وحتقيقات 
املبلغني  وص��وت  واالداب  كاألخالق 
من  بعدد  العربية  املكتبة  رفد  وغيها، 

الكتب منها : 
هن��ج ب��الغ��ة االم���ام ال��ص��ادق   
بن  جعفر  االم���ام  تعاليم  ض��وء  ع��ىل   ،
يوم  ت��ويف  ال���ص���ادق   وغ��يه��ا،  حممد 
املوافق  1386ه���  سنة  القعدة  ذي   24
الشاملية  اجلهة  يف  ودفن  1967/3/6م 

من الصحن الطاهر.
اللبنانية  ال��ع��رف��ان  جم��ل��ة   (  
1967م(  واي��ل��ول  ج4م������ج55)آب 
ص278، ومعجم رجال الفكر واالدب 

يف كربالء 122(
حممد سعيد التنكابني احلائري

)1292-  1386ه�(
السيد  ابن  سعيد  حممد  السيد   
الفضل  اب  ح��رضة  يف  امل��دف��ون   ( ع��يل 
السيد حممد  ابن    ) السالم  عليه  العباس 
عامل  احلائري،  التنكابني  احلسيني  سعيد 
متبّحر ومدرس نبيل، حرض عىل مجع من 
أساتذة احلوزة العلمية منهم والده السيد 
عيل وامليزا حممد تقي الشيازي والشيخ 
حسني  غالم  والشيخ  الشاهرودي  عيل 
الشهرستاين  عيل  ميزا  والسيد  املرندي 
م��يزا  والسيد  القمي  حسني  والسيد 
هادي اخلراساين والسيد حسني القزويني 

والسيد حممد إبراهيم القزويني وغيهم، 
بالصالح  ع��رف  ق��دي��رًا  م��درس��ًا  فكان 
مدرسة  يف  دروسه  يلقي  وكان  والتقوى 
السدار حسن خان الدينية وحيفظ أغلب 
املدرسية ويدّرس عن ظهر قلب،  املتون 
املزايا، تويف يف  النبيل وطيبة  باخللق  حتىّل 
احلسني  اإلم��ام  صحن  يف  ودفن  كربالء 
امل��واج��ه  احل���رم  رك��ن  يف  ال��س��الم  عليه 
ذلك  لنا  نقل  السدرة  باب  من  للداخل 
الشيخ  سبطه  عن  احلائري  احد  الشيخ 
حممد حسن ابن الشيخ عيل اكرب النائيني .
 ،1446  /4 ال��ب��رش  )ن��ق��ب��اء   
ومعجم رجال الفكر واألدب يف كربالء 

86( من اعالم كربالء ص200
الشيخ عبد الكريم الكربالئي )1305-

1385ه�(
الشيخ عبد الكريم )أبو حمفوظ( بن حممد 
وفصيح  شعبي  شاعر  املعّلم،  الكربالئي 
ورادود ملواكب العزاء وكّتاب، تعّلم عىل 
يديه معظم شباب كربالء، ولد يف كربالء 

ونشأ هبا، وهو فاضل مقدس رفيع املنزلة 
واجلاه. صدر له: املنظومات احلسينية يف 
ثالثة اجزاء )شعر شعبي(. تويف يوم 12 
ذي احلجة سنة 1385ه�، ودفن يف اجلهة 
الغربية من صحن العباس )عليه السالم( 
احلسيني  حممد  السيد  وفاته  أرخ  وقد   ،

الشيازي فقال:
جرى حلزن مدمع اهلدى دما           

          مذ كربال شاعرها احتجبا
أرخت: )عام فقده مع األسى

           عبد الكريم لكريم ذهبا(
                                                           )1385ه�(
معجم   ،82/3 كربالء  من  شعراء    (
الشعراء   ،313/2 العراقيني  املؤلفني 
الشعبيون يف كربالء 131/1، كربالء بني 

شعراء الشعوب االسالمية ص127.(

مالحظة: نعتذر عن اكامل هذه احللقات 
بسبب ظروف طارئة تفوق ارادتنا
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اهم  اح��د  العطاء  م��رأب  يعد 
األمانة  أنجزهتا  التي  املشاريع 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
خ���الل ال��س��ن��وات األخ���ية 
مركبات  مجيع  بصيانة  واخلاص 
حيتوي  حيث  املقدسة،  العتبة 
ع��ىل 14 ورش��ة عمل  امل���رأب 
حت��ت��وي ك��ل م��ن��ه��ا ع��ىل ع��دة 
تعمل  منها  وك��ل  وح����دات، 
هبا  خاص  الكرتوين  نظام  وفق 
ما  الصيانة من خالل  يف عملية 
متتلكه من كوادر هندسية وفنية 
ع��ال،  مستوى  ع��ىل  وخدمية 
تتعّلق  كبية  عمل  آلية  وهناك 
امل��رأب  اىل  املركبات  بدخول 
فيها  احلاصل  العطل  ومعرفة 

الكرتوين  بشكل  يتّم  وال��ذي 
يف  جتّولت  »االح��رار«  جملة   ...
عليه  الضوء  وسّلطت  امل��رأب 
لقائها  خ��الل  من  اك��رب  بشكل 
ميثم  املهندس  الفني  باملدير 
حت��ّدث  وال���ذي  احل��اف��ظ  حيد 
قائال: الكراج يتكّون من ورش 
األساسية وعددها 14  الصيانة 
اخلاّصة  ال��ورش��ة  منها  ورش��ة 
بالصبغ وورشة احلدادة اخلفيفة 
وورش��ة  والثقيلة،  واملتوسطة 
الدوشمة والتربيد وحمطة غسيل 
زيوت  تبديل  وحمطة  وتشحيم 
هناك  اي��ض��ًا  اخ���رى،  وورش 
خمزن لقطع الغيار حيث يتكّون 
من 5500 رف كل قطعة وكل 

ويتّم  واس��م،  عالمة  عليه  رف 
الكرتوين  نظام  وفق  فيه  العمل 
عن طريق احلاسبة االلكرتونية.

عمل خاّص بكل ورشة
بمعدل  تعمل  الصبغ  ورش��ة 
100 سيارة يف الشهر من صبغ 
غرفة  هناك  حيث  وسمكرة، 
حرارية  وغرفة  األل��وان  خلط 
الثقيلة  احلدادة  ورشة  للصبغ، 
املحركات  صيانة  فيها  ي��ت��ّم 
الكبية  السعة لآلليات  وناقل 
كادر  لدينا  حيث  والباصات 
خم��ت��ّص هل���ذا ال��ع��م��ل، ورش��ة 
عىل  تعمل  املتوسطة  احل���دادة 
الكوسرتات  س��ي��ارات  صيانة 
وال��ب��ي��ن��ك��و، ورش����ة احل����دادة 
السيارات  بصيانة  تقوم  اخلفيفة 
بينام ورشة  من 2 طن فام دون، 
تبديل  فيها  يتّم  الزيوت  تبديل 
الزيوت للسيارات كافة، ورشة 
كافة  بدوشمة  خاصة  الدوشمة 
وحسب  العتبة  سيارات  انواع 
االط��ارات  ورش��ة  هل��ا،  احلاجة 
وبلنص  ميزانية  فيها  تتّوفر 
والصغية  الكبية  للسيارات 

االط��ارات  توّفر  اىل  باإلضافة 
ورشة  السيارات،  أنواع  لكافة 
يكون  السيارات  وتدفئة  تربيد 
الصيف  فصل  يف  عملها  اكثر 
هذا  يف  مهندسون  لدينا  حيث 
تربيد  لصيانة  االخ��ت��ص��اص 
اهليدروليك  ورشة  السيارات، 
عملها خاص باآلالت الزراعية 
يتعّلق  م��ا  وك��ل  وال��راف��ع��ات 

باهليدروليك.
كادر فني خاّص بحّل مجيع 

املشاكل الفنية
عىل  حت��ت��وي  امل�����رأب  ادارة 
احلسابات واملالية واخلدمية، من 
عليها  نرّكز  التي  اخلدمات  اهم 
كبي  بشكل  امل��رأب  نظافة  هي 
اىل  تعّرضه  خالل  من  ومستمّر 
وفيام  والزيوت،  الدهون  بقايا 
خيّص اجلانب الفني لدينا شعبة 
وشعبة  اهلندسية  ال��دراس��ات 
مهندسني  ونمتلك  الصيانة، 
يبحثون عن عمل شعبة الصيانة 
التي  الفنية  املشاكل  هي  وم��ا 
ببنود  وجتهيزهم  الشعبة  هبا  متّر 
الصيانة او االتصال بالرشكات 

مرأب العطاء الفني..
إس���هامة رائدة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة في مجال 

تأهيل وصيانة المركبات
حتقيق/قاسم عبد اهلادي
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حلّل  األمر  تطّلب  إن  االخرى 
عمل  ويتضّمن  معينة،  مشكلة 
اهلندسية  ال���دراس���ات  شعبة 
شعبة  وانتاجية  كفاءة  بحساب 

الصيانة بصورة عامة.
دورات تدريبية مستمّرة

ذايت  ت��دري��ب  دورات  لدينا 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ّر م���ن خ��الل 
بسبورة  جمّهز  ملركز  امتالكنا 
نحتاجه  ما  كل  ونعرض  ذكية 
واف��الم  تدريبية  ادوات  م��ن 
ل��ه عالقة  وت��ق��اري��ر وك��ل م��ا 
عىل  اإلرشاف  ويكون  بعملنا، 
الشعبة  مسؤول  قبل  من  املركز 
املعاون  اىل  باإلضافة  اهلندسية 

الفني للمرأب، حيث يتّم رشح 
السيارة  اجزاء  بعض  وتوضيح 
وت��ط��وي��ر امل��ه��ن��دس��ني وك���ادر 

الصيانة.
تطوير الكوادر الفنية واالدارية

االلكرتونية حتمل  الوقود  حمطة 
لرت  ال���ف   360 وت��س��ت��وع��ب 
خزانات،   10 فيها  الوقود  من 
للكاز،   7 و  للبنزين  منها   3
نستطيع  ال��ك��رتون��ي��ة  وحم��ط��ة 
البيانات  ق���راءة  خ��الهل��ا  م��ن 
خالل  ومن  الكرتوين،  بشكل 
تطوير  دائاًم  نحاول  هذا  عملنا 
العلمي  املستوى  ورفع  العمل 
ام  فنيا  ك��ان  س��واء  للمنتسب 
افضل  ع��ىل  للحصول  اداري���ا 
العمل  يف  وان��ت��اج��ي��ة  ك��ف��اءة 
املستمّر   التدريب  طريق  عن 
يف  احل��اص��ل  التطور  ومتابعة 

قطاع السيارات.
حمتويات الكراج والكادر 

العامل فيه
وب��ص��ورة ع��ام��ة ف��ان ال��ك��راج 
العتبة  آل��ي��ات  لصيانة  صّمم 
احلسينية املقدسة بشكل صحيح 
وب��أق��ّل ال��ت��ك��ال��ي��ف واف��ض��ل 
الكلية  املساحة  وان  ج���ودة، 
مربع،  م��رت  ال��ف   40 تبلغ  ل��ه 
حيث يصل الكراج اىل الشارع 
النجف(  � طريق)كربالء  العام 
مرتا   650 حوال  طوله  بشارع 
وبعرض 10 امتار، عدد الكادر 
منهم  منتسبا،   125 فيه  العامل 

الرسمي  17 مهندسا، والدوام 
يبدأ من الساعة السابعة صباحًا 
حتى الثالثة عرصًا، وهناك عدد 
يف  يكونون  اخلفر  املنتسبني  من 
الوجبة املسائية والوجبة الليلية.

يف  ال��ص��ي��ان��ة  شعبة  م��س��ؤول 
عبداهلل:  ع��م��ران  ع��ي  امل���رأب 
 11 من  تتكون  الصيانة  شعبة 
مهندس  فيها  ورشة  كل  ورشة 
به،  خ��اّص  عمل  عن  مسؤول 
وطبيعة العمل اخلاص بالشعبة 
وعند  ال��س��ي��ارات  ع��ىل  تعتمد 
اىل  تدخل  الكراج  اىل  وصوهلا 
التفاصيل  ملعرفة  الشعبة  موقع 

العطل  ون����وع  هب���ا  اخل���اص���ة 
السيارة  بفحص  نقوم  وبدورنا 
للورشة  ونحّوهلا  الكرتونيا 
العاملني  توجيه  ويتّم  املختّصة 
من قبل املهندس للقيام بصيانة 
التي  امل���ادة  وت��وف��ي  ال��س��ي��ارة 

حتتاجها لغرض الصيانة.
مسؤول ورشة امليكانيك الثقيلة 
يعتمد  عملنا  رساج:  املهندس 
الثقيلة  اآلل��ي��ات  صيانة  ع��ىل 
حيث نقوم بتشخيص العطل يف 
السيارة من خالل ربطها بجهاز 
ملعرفة  االل��ك��رتوين  الكشف 
ومن  اآللية  يف  واخللل  العطل 

اكثر  تكون  ودئام  صيانتها،  ثم 
العطالت يف منظومة اهلواء ويف 

امليكانيكية  واالعطال  املحرك 
االخرى.

الغيار  ق��ط��ع  خم���زن  م��س��ؤول 
املهندس  املستهلكة  وامل���واد 
املخزن  حيتوي  كاظم:  فخري 
السبي  من  كبية  جمموعة  عىل 
بات والتي تّم تقسيمها اىل عدة 
ابواب)االبدان،  ومنها  ابواب 
ال��ف��ي��رتي��ة، احل��دادة(وح��س��ب 
وعليه  لدينا،  املتوفرة  االليات 
املخزن  رف��وف  تقسيم  اصبح 
مزدوجا  رف��ا   25 من  املكونة 

اع��ت��امدا ع��ىل امل���واد امل��ت��ّوف��رة 
وم��ن��ه��ا)رف��وف االط����ارات، 
خاصة  رفوف  احلدادة،  رفوف 
ذلك  يف  غيها(بام  بالقوايش، 
من  مجيعها  لدينا  املتّوفرة  املواد 
منها  معتمدة  عاملية  مناشئ 
ال��ك��وري، ال��ي��اب��اين، االمل��اين 
ونحاول قدر اإلمكان احلصول 

عىل ضامن فيها.
برنامج الكرتوين متطّور

طابقني،  ع��ن  ع��ب��ارة  امل��خ��زن 
علوي،  وطابق  اريض  طابق 
ادارة  برنامج  او  نظام  لدينا 
نستطيع  خالله  من  الكرتوين 
املوجود  والكمية  املواد  معرفة 
احلركة  عىل  والسيطرة  لدينا 
امل��خ��زن��ي��ة م��ن خ��الل��ه اي��ض��ا، 
لتطوير  ن��ط��م��ح  وب����دورن����ا 
االلكرتوين  النظام  او  الربنامج 
آلية  لكل  الكلفة  مركز  لتحديد 
االلية  كلفة  احتساب  وبالتال 

سنويًا.
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املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة  تسعى األمانة 
تطوير  إىل  والفنية  اهلندسية  كوادرها  وعرب 
ورسم  الطاهر،  احلسيني  املرقد  بناء  وتأهيل 
إىل  هيدف  والذي  تشييده،  من  جديد  تاريخ 
األعداد  الستيعاب  الكافية  املساحات  إجياد 
راحتهم  واحلفاظ عىل  الزائرين،  من  املليونية 

وسالمتهم خالل أدائهم للزيارة املباركة.

املرحلة  إنجاز  املقدسة  العتبة  تعتزم  املنطلق،  هذا  ومن 
الذي  الرشيف  احلسيني  احلائر  م��رشوع  من  األخ��ية 

سيكون حتفًة فنية معامرية رائعة.
رئيس  كاظم،  حسن  حممد  املهندسني  رئيس  رّصح  وقد 
قسم املشاريع اهلندسية بالعتبة احلسينية قائاًل: »اناَّ العمَل 
مستمّر يف إنجاز املرحلة االخية من مرشوع توسعة احلائر 
باب  اىل  الرجاء  باب  بني  تقع  التي  املنطقة  يف  احلسيني 
االخي  اجلزء  وهذا  القبلة،  باب  تتّوسطها  التي  الزينبية 
من األجزاء املهمة جدًا حيث سيكون تصميم باب القبلة 
ممّيزًا إذ متّثل حمور احلركة الرئييس ملرور الزائرين، وكذلك 
وكذلك  احلسينية  للمواكب  بالنسبة  الرئيسية  احلركة 
املحاور  اه��مّ  املحور  فهذا  طويريج  ركضة  اىل  بالنسبة 
والعناية   ) امتار   8( بحدود  الباب  توسعة  مّتت  ولذلك 
بتصميمه بشكل دقيق جدًا وان شاء اهلل عند اكامله خالل 
الشهور املقبلة وافتتاحه بشكل رسمي ستكون هناك حتفة 
معامرية متكاملة وخاصة بعد اكامل الساعة يف باب القبلة 
الصناعية  باألقامر  وترتبط  مجيل  بتصميم  ستكون  التي 

ألمور تغيي الوقت«.
النفق  إكامل  األخرى  اإلنجازات  بني  »من  بأن  وأضاف 
لتقليل زخم  إنشاؤه  تّم  والذي  القبلة  باب  يتّوسط  الذي 
والتحّرك  الباب،  جهتي  عرب  عبورهم  وتسهيل  الزائرين 
ايام  يف  وخاصة  الرجاء  باب  اىل  الزينبية  باب  جهة  من 
ازدحام  املنطقة  هذه  يف  يكون  حيث  املليونية  الزيارات 
شديد لوجود التقاطع بني حركة املواكب وحركة ركضة 
الزينبية ومنطقة بني احلرمني  تّل  طويريج واحلركة ما بني 

إنجاز )90(% من الجزء األخير من الحائر الحسيني
االحرار/ حسني نرص  تصوير/ صالح السباح

األستاذ محمد حسن كاظم
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الرشيفني«، الفتًا إىل ان »املعاجلة ستكون دقيقة جدًا حيث ان التصميم سيكون عىل شكل يد مفتوحة الستقبال الزائرين عىل 
هذه املساحة الكبية التي هي باجتاه باب القبلة«.

وأشار رئيس قسم املشاريع اهلندسية إىل ان »املرحلة االخية من مرشوع توسعة احلائر ستحتوي عىل رسداب حتت االرض 
وكذلك وجود طابقني فوق االرض خمصصني  للزيارات باالضافة اىل اخلدمات االخرى املوجودة من االمانات والكشوانيات 
اربعة  متّثل  والتي  للزائرين  مساحة  تستعمل  مربع(  مرت  الف   24( بمقدار  كاملة  مساحة  سيضيف  املرشوع  وهذا  والتفتيش، 

اضعاف الصحن احلال املسّقف، علاًم ان نسبة االنجاز يف هذا املقطع بحدود %90«.
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بقراءة  ابتدئت  املؤمتر  فعاليات 
احلكيم  الذكر  من  بّينات  آيات 
للمتول  كلمة  بعدها  ج��اءت 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
ان  قائاًل:«  فيها  اكد  الكربالئي 
)عليهم  األنبياء  رساالت  مجيع 
ان  مبدأ  عىل  أسست  السالم( 
وان  واح��د,  أصل  من  االنسان 
حب  يف  ي��ش��رتك��ون  اجل��م��ي��ع 
واالستقرار  واألم���ان  السالم 
وان  اإلهلية  املبادئ  أساس  عىل 
تشتهيه  ب��ام  النصوص  ت��أوي��ل 
اىل  أّدى  بالسوء  األّمارة  النفس 
هذه احلالة التي نعيشها اليوم يف 
الفتًا  والعامل,  اإلسالمية  بلداننا 
مؤمترات  هكذا  مثل  اقامة  بأن 
اجلانب  عىل  للرتكيز  رضوري��ة  
الفكري والثقايف واإلعالمي يف 
حماربة هذا الزيف الذي اّثر عىل 
خمتلف الرشائح اإلنسانية بام يف 

ذلك األطفال«.
ان  قائاًل:«  الكربالئي  واضاف 
الكثي  يدفع  العراقي  الشعب 
م��ن ال��دم��اء وال��رضائ��ب عىل 

املال  والرصف  التنمية  مستوى 
واالزدهار  والتقدم  والثروات 
لوال  حيصل  ان  يمكن  ال��ذي 
هذا الوضع األمني، وان داعش 
واستهداف  بالقتل  يكتِف  مل 
ب��ل قتل  امل��واط��ن��ني األب���ري���اء 
بامضيها  االنسان  حضارة  حتى 
األماكن  واستهدف  وحارضها, 
وليس  الديانات  لكل  املقدسة 
وهذا  فقط,  اإلسالمية  الديانة 
هذه  ان��ح��راف  م��دى  يظهر  م��ا 

العصابات«.
لتأيت بعدها كلمة كلمة الكاهن 
فكرت لوبو مدير جامعة جوسف 
رضورة  ق��ائ��اًل:«  الكاثوليكية 
والفعاليات  االنشطة  إق��ام��ة 
كافة  لتوحيد  املؤمتر  هبذا  املثيلة 
األطياف والديانات التي نبعت  
ورس��االهت��م  االنبياء  هن��ج  م��ن 
وحم���ارب���ة االف���ك���ار امل��ت��ط��ّرف��ة 
الديانات  ه��ذه  ع��ىل  الدخيلة 

كعصابات داعش االجرامية.
ويف ترصيح خّص به »االحرار« 
الدول  االعالم  مسؤول  حتّدث 
احلسينية  العتبة  اعالم  قسم  يف 

كاظم  ع��يل  ح��س��ن  االس���ت���اذ 
املؤمتر  ه��ذا  إقامة  تم  وق���ال:«  
للمرة االوىل وبحضور عدد من 
الُسنة ومن اخواننا  علامء الدين 
ابناء الطائفة املسيحية وعدد من 
وبريطانيا  اهلند  من  االعالميني 
داخل  من  لإلعالميني  اضافة 
توحيد  منه  والغرض  العراق 
االفكار  ،وحم��ارب��ة  ال��ط��وائ��ف 
االنبياء  رسالة  وهنج  املتطّرفة 
وكيفية  وال��س��الم  األم��ن  لنرش 

تطبيقها عىل أرض الواقع.
ونحرص  كام  كاظم:«  وأضاف 
اطلعت  امل��ؤمت��ر  ه��ام��ش  ع��ىل 
الوفود عىل واقع الظروف التي 
ومدى  الصامد  عراقنا  يعيشها 
الكبية  الشعبية  االستجابة 
التي  الكفائي  اجلهاد  لفتوى 
العليا  الدينية  املرجعية  اطلقتها 
يف النجف االرشف ونصائحها 
يف  للمقاتلني  وت��وج��ي��ه��اهت��ا 
س���اح���ات اجل���ه���اد ورع���اي���ة 
وتقديم  واي��وائ��ه��م  النازحني 

اخلدمات الرضورية هلم .
شهد  املؤمتر  ان  بالذكر:  اجلدير 

عرض فيلم وثائقي حل عنوان 
ت��ن��اول  ال���ف���ردوس«  »ارض 
املقدسة  كربالء  مدينة  تأريخ 
وش��خ��ص��ي��ة اإلم�����ام احل��س��ني 
إعامر  ومراحل  السالم(،  )عليه 
وقد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
فيه شخصيات عديدة  شاركت 
وخارجه  ال��ع��راق  داخ��ل  م��ن 
منّسق  الشخصيات  تلك  ومن 
آغا  اهلند  مجهورية   من  املؤمتر 
دار  مجعية  ورئ��ي��س  سلطان، 
أطهر  السيد  املحمدي  العلوم 
ارشيكان  كيبورك  واألب  عيل، 
األرم��ن  لطائفة  ورئيسًا  ممثاًل 
 ، ال���ع���راق  االرث���ذوك���س يف 
اخلليفاوي  إسامعيل  والشيخ 
اإلفتاء  دار  لعالقات  م��دي��رًا 
جوسيف  ج��ام��ع��ة  وم��دي��ر   ،
فكتور  الكاهن  الكاثوليكية 
خان  اهلل  عبد  والشيخ   ، لوبو 

عاظمي واخرون«. 

على أثر األفعال التي يمارسها ما يسّمى بداعش اإلرهابي لتشويه صورة اإلسالم الحقيقي..
إقامة مؤتمر دولي يوّضح ما جاءت به الرسالة المحّمدية السمحاء

ي  
سد

اال
اء 

ضي
ر/ 

حرا
األ حتت �سعار )�سذرات من حياة النبي حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم لعامل ميلوؤه االأمن وال�سالم( �سهدت قاعة خامت االنبياء 

يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف، اإقامة املوؤمتر الدويل االول الذي نّظمته �سعبة االإعالم الدويل التابعة لق�سم اإعالم العتبة 
وخارجه  العراق  داخل  من  الطوائف  خمتلف  ومن  واالجتماعية  الدينية  ال�سخ�سيات  من  العديد  �سّم  املقد�سة  احل�سينية 
وياأتي الهدف اال�سمى من اإقامة هذا املوؤمتر هو للّم �سمل وتوحيد الطوائف الدينية واإظهار الر�سالة ال�سمحاء للنبي االأعظم 

حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وردا على الفكر الداع�سي املاأجور.
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اإلرش��اد  مركز  مقر  يف  اقيم 
األرسي التابع للعتبة احلسينية 
اجلمعية  بمنطقة  املقدسة، 
 ، املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
استمّرت  دورة  خلتام  حفل 
اي��ام  ك��ان اهلدف  مل��دة سبعة 
املقبلني  الشباب  تثقيف  منها 
حفل  يف  حارض  ال��زواج  عىل 
املساعد  االستاذ  فيها  اخلتام 
جواد  هاشم  عدنان  الدكتور 
يف  استاذ  طعمة  ال  ال��رشويف 
كربالء  بجامعة  القانون  كلية 
أم��ور  ع���دة  فيها  وج����اءت 
أبرزها توعية ومعرفة كل من 
الزوج والزوجة  عىل احلقوق 
القانون  رسمها  التي  املتبادلة 
الرشيعة  أحكام  عن  فضاًل 
صاغها  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة 
والتأكيد  ال��ع��راق��ي  امل���رّشع 
إقامة مثل هكذا  عىل رضورة 
الزمة  يعّدها  التي  دورات 
من باب الكامل كون كل هذه 
حتمي  بشكل  تؤّثر  األم��ور 
والزوجة  الزوج  حقوق  عىل 
ال��ت��ع��ري��ف  ع���ن  ف���ض���اًل   ،

الالئقة  األلفاظ  باستخدام 
صعودًا  ابتداًء  الزوجة   مع 
اىل كيفية حتديد ردود االفعال 
يف ح��ال إخ��الل ال��زوج��ة يف 

سلوكها مع الزوج«. 
ب��ه  خ����ص  ت���رصي���ح  ويف 
االستاذ عزيز  قال  )األحرار( 
يف  استشاري  النايف   كاظم 
 »: االرسي  االرش���اد  مركز 
األوىل  هي  ال���دورة  ه��ذه  إن 
عىل  املقبلني  م��ن  ل��ل��رج��ال 
وسبق  ال��ذك��ور  من  ال���زواج 
دورات  هناك  لدينا  كانت  أن 
الدورة  وهذه  بالنساء  خاصة 
بالذكور  وخاصة  بدائية  هي 
واستمّرت لسبعة ايام والقيت 
متنّوعة  حم��ارضات  ست  هبا 
االسالمي  الفقه  يف  حم��ارضة 
الربيعي  سجاد  الشيخ  قّدمها 
العامة  الصحة  يف  واخ���رى 
قّدمها الدكتور حسني حميبس 
احل��س��ن��اوي وحم��ارضت��ان يف 
االستاذ  قّدمها  النفس  علم 
االرسي  االرش���اد  مركز  يف 
املسعودي  الدكتور عبد عون 

فقد  القانونية  اجلوانب  واما 
قّدمها ومن خالل حمارضات 
الدورة الدكتور عدنان هاشم 
الرشويف وبواقع حمارضتني«.

 واضاف النايف:« ان اهلدف 
من إقامة الدورة يأيت يف كيفية 
لإلقبال  ال��ش��خ��ص  إع����داد 
التعامل  ومعرفة  الزواج  عىل 
بشكل  االرسة  م��ع  احل��س��ن 
أصول بعيدًا عن االجتهادات 
ومن خالل معرفة النصوص 
الفقهية والقانونية  وهذا يأيت  
ومتامسكة  سعيدة  أرسة  لبناء 
يرتيض هبا اهلل سبحانه وتعاىل 
ورسوله وأهل البيت )عليهم 
باألرسة  واإلقتداء  السالم( 
آل  يف  بنيت  التي  العظيمة 
يف  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
)عليه  ع��يل  اإلم����ام  زواج 
فاطمة  السيدة  من  السالم( 
الزهراء )عليها السالم(،الفتًا 
بتطوير  ونأمل  كام  بالقول  
املستقبل  يف  ال���دورات  ه��ذه 
استبيان  توزيع  عىل  وحرصنا 
خاّص بالدورة عىل املشاركني 

من اجل معرفة ماهي األمور 
يف  تطبيقها  املمكن  من  التي 
من  والتي  القادمة  ال��دورات 
تثقيف  بواقع  النهوض  شأهنا 
الشباب املقبلني عىل الزواج«. 
اجلدير بالذكر إن حفل اخلتام 
يف  امل��ش��ارك��ني  تكريم  شهد 
املركز  إدارة  قبل  من  ال��دورة 
اجتمعوا من حمافظات  الذين 
مشاركني  اىل  اضافة  خمتلفة 
نيجييا  دول����ة  م���ن  اث��ن��ني 
امل��راك��ز  اح���دى  يف  يعمالن 
القرآنية التابعة للعتبة املقدسة 
بشهادات تقديرية وبعض من 

التكريم العيني. 

اإلرشاد األسري في العتبة الحسينية يختتم دورة 
لتثقيف الشباب المقبلين على الزواج 
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الزراعية  التنمية  قسم  سّجل 
للعتبة  ال��ت��اب��ع  واحل��ي��وان��ي��ة 
حضورًا  املقدسة،  احلسينية 
مشاركته  خالل  للنظر  ملفتًا 
ال��زراع��ي  ب��غ��داد  معرض  يف 
التاسع، الذي شهد مشاركات 

حملية واسعة.
وهي�������دُف ه�����ذا امل���ع���رض 
عىل  ال���ض���وِء  ت��س��ل��ي��ط  إىل 
تطوير  يف  املحلية  اإلسهامات 
من  واالستفادة  الزراعة  واقع 
واملتطّورة  احلديثة  اآلل��ي��ات 
ل��رف��ع اإلن���ت���اج ال���زراع���ي 
اهلدف  ذات  وهو  واحليواين، 
التنمية  قسم  له  يسعى  ال��ذي 
احلسينية  بالعتبة  ال��زراع��ي��ة 
من  نجاحه  بعد  خ��ص��وص��ًا 
اإلمام  مدينة  خالل مرشوعي 
ومدينة  السالم  عليه  احلسني 
السالم   عليه  األح����رار  أب 

الزراعيتني.
عدنان  الزراعي  اخلبي  وقال 
العام  املرشف  الشمري،  عوز 
الزراعية  التنمية  مشاريع  عىل 
املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف 
الرشعي  املتول  من  »بتوجيٍه 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
من  املعرض  ه��ذا  يف  شاركنا 
الزراعية  منتجاتنا  طرح  أجِل 

حماصيل  بني  توّزعت  والتي 
بنوعيه  والبارد  احلار  )الفلفل 
وكذلك  واملرّبع،  املخروطي 
برشلوين  صنف  الباذنجان 
ارتفاع  يصل  التي  والطامطم 
ام��ت��ار  ث��الث��ة  اىل  ش��ج��رهت��ا  
عالية  انتاجية  وذات  ونصف 
ون��ك��ه��ة م��ت��م��ي��ّزة وك��ذل��ك 
نالت  التي  الكرزية  الطامطم 

إعجاب الزائرين«.
ولفت الشمري إىل أن »جناح 
العتبة احلسينية قد متّيز من بني 

نسبًة  األخ���رى،  املشاركات 
املعروض  ال��زراع��ي  لإلنتاج 
الزائرين  إعجاب  نال  والذي 

وك���ذل���ك وزي����ر ال���زراع���ة 
بالشأن  املعنيني  واملسؤولني 
منظمة  عن  فضاًل  الزراعي، 

قسم التنمية الزراعية بالعتبة الحسينية المقدسة 
يتأّلق في معرض بغداد الزراعي

األحرار/ حسني نرص - تصوير/ حسن خليفة
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الغذاء الدولية واخلرباء يف هذا 
واملسؤولني  الوزير  الشأن، 
وم��ن��ظ��م��ة ال���غ���ذاء ال��دول��ي��ة  

واخلرباء يف هذا الشأن«.
سيد  »بربكة  الشمري،  وتابَع 
فإّن  السالم(  )عليه  الشهداء 
واحليوانية  الزراعية  املشاريع 

املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
بتطّور مستمّر، واخذت املسار 
»مساحة  اّن  مبيّنًا  الصحيح«، 
مدينة اإلمام أب االحرار عليه 
 )1000( الزراعية  السالم 
استغالل  ت���ّم  وق���د  دون����م، 
احل��ن��ط��ة  ل���زراع���ة  األرض 

املحاصيل  وبعِض  والشعي 
ومدينة  والعلفية  احلقلية 
السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام 
يف اجلزء اخللفي)900( دونم 

ألعالف االغنام واالبقار«. 
تربية  خي��ّص  »م��ا  وأض���اف، 
االغنام واالبقار فحاليًا وصل 

رأس   )5000( ل���  ال��ع��دد 
اخلاصة  االصناف  من  غنم؛ 
واملعيني  والعواس  احلمداين 
الشيخ  سامحة  من  وبتوجيه 
خالل  تصل  ان  الكربالئي 
 )10000( اىل  م��وس��م��ني 
»ضمن  ان  مبينًا  غنم«  رأس 
ابقار  حمطة  انشاء  مشاريعنا 
الصنف  من  رأس   )500( ب� 
اهل��ول��ن��دي ث��ن��ائ��ي ال��غ��رض 
وكذلك  واللحوم(  )احلليب 
إنشاء مصنع إلنتاج االلبان«.
ونّوه الشمري إىل ان »القسم 
ال��ذايت  االكتفاء  عىل  يعمل 
ل��س��ّد ال��ن��ق��ص احل��اص��ل يف 
من  واحل��ّد  العراقية  السوق 

االستياد من خارج البالد«.

 الحاج عدنان عوز: 
جناح العتبة الحسينية 

قد تمّيز من بين 
المشاركات األخرى، 

نسبًة لإلنتاج الزراعي 
المعروض والذي نال 

إعجاب الزائرين

25

تقرير



خ�سري البياتي 
ي����������ا اي��������ه��������ا ال��������ن��������اع��������ي ل������ف������ق������د ال��������ه��������ادي 
وج����ن����ت����ي ي������غ������ّط������ي  ق���������د  دم��������ع��������ي  اإن  زد 
ح������ي������ث ال��������ت��������اآم��������ر وال������د�������س������ي�������������س������ة م���ن���ه���ج

ب����ع����ل����م����ه  االأن��������������������������ام  ف���������������اق  م�����������ن  والن 
حم����م����د  ال�������ن�������ب�������ي  اآل  م�����������ن  وال���������ط���������ه���������ر 
ق�����دمي�����ه ب��������������ات  احل���������ق���������د  ذاك  وك��������������������اأن 
ف������������������������������اأراذل اأب�������������ن�������������اء ه��������ن��������د ورث���������������وا

ف�����ت�����ف�����ن�����ن�����ت زم��������������ر ال��������ل��������ئ��������ام ب����ظ����ل����م����ه����م 
وم���������ئ���������ات م���������ن ت������ل������ك امل�������������س������ان������ق ن�������س���ب���ت
م�����ذه�����ب ال�����ت�����������س�����ي�����ع  ق������������ال  م���������ن  وك������������������اأن   
ول����������ك����������ل م������������ن ي����������دع����������و ل����������دي����������ن حم����م����د
وت�������������س������اب������ق������ت زم������������ر ال�������������س������الل������ة ي����وم����ه����ا
ن������ظ������ريه ي��������ق��������ل  اإذ  ح���������ق���������دا  ل������ت�������������س������ب 
وي����������خ����������ر جن������������م ب��������ال�����������������س��������ه��������ادة ف������ائ������ز

ت������ت������ع������اق������ب االأي�����������������������ام ع����������ر ع�����������س�����وره�����ا 
ج�������رمي�������ة اأي  ل���������������������س����������ام����������راء  اآه 
ج�������الل�������ه  ج�������������ل  اهلل  ن�����������������ور  ��������س�������ي�������ظ�������ل 
م������ن������ه ا������س�����ت�����ق�����ي�����ن�����ا ل������ل������ه������داي������ة م�������س���ل���ك���ا 
دوره�������������ا  ي������ث������ب������ت  اإذ  امل������������واق������������ف  ف�������ه�������ي 
�����س����ن����ع����ي����د م���������ا ه�����������دم ال�������ل�������ئ�������ام ب����ح����ق����ده����م
ل�������ت�������ط�������ال اآف�������������������اق ال���������������س�������م�������اء ق����ب����اب����ه����ا
ب����ي����ع����ت����ي اأج����������������������ّدد  ال�����������ذك�����������رى  ه�������������ذه  يف 
ج�������ي�������م ت���������������س�������اف مل����������ن ف��������ق��������دت ب����ح���������س����رة

اب��������������ن ال���������ر����������س���������ول وم�������ف�������خ�������ر ال���������زه���������اد 
ل���������ك���������ن اآالم���������������������������ا حت���������ي���������ط ف�����������������������وؤادي
ال�������ع�������ب�������اد يف  ت���������غ���������ت���������ال  واأراذل 
ح�����������������رب ي���������ج���������اب���������ه غ�����������������رية احل���������������س�������اد
ل������ل������ق������ت������ل وال��������ت�����������������س��������ري��������د واالإب�������������ع�������������اد
ح���������ق���������دا ج�����������دي�����������دا ����������س���������ار ل�����������الأوغ�����������اد
االأح�����������ق�����������اد  يف  ل������ل������ع������ب������ا�������س  اأب�������������ن�������������اء 
اأج�������������������س���������ادا ق���������د دف�������ن�������ت م���������ع االأوت�����������������اد
اأب����������ط����������ال ق��������د ������س�����ل�����ب�����وا ع������ل������ى االأع����������������واد
االأن�����������������������داد يف  ل��������ل��������ظ��������الم  ب����������������ات  ق������������د 
ل�����ل�����������س�����ج�����ن وال������ت������ق������ي������ي������د ب�������االأ��������س�������ف�������اد
واالإحل�����������������������اد ال�������ت�������ك�������ف�������ري  ن�����������������س��������رة  يف 
ومي������������������وت م�������������س������م������وم������ا ع�������ل�������ي ال���������ه���������ادي
اأب������������دل������������ت ث��������وب��������ي ي�������وم�������ه�������ا ب���������������س�������وادي 
واحل�����������ق�����������د م����������������������وروث م�����������ن االأج����������������������داد
ه�������������دم ال��������ق��������ب��������اب اأوام����������������������ر االأ���������س��������ي��������اد
ن��������������������ورا �������س������ي������ع������ل������و ق��������م��������ة االأجم��������������������اد
وب�����ف�����������س�����ل�����ه ف������ي������ه ال�����������������س��������راط ��������س�������دادي
ل�������ل�������ج�������د واالأب������������������ن������������������اء واالأح��������������ف��������������اد
االأوراد وري�����������ح�����������ة  ال��������ق��������ب��������ور  ت�������ل�������ك 
ذه��������������ب ي�������غ�������ّط�������ي ح�������ي�������ث ب��������������ات م��������������رادي
ودادي اأك������������������������ّن  ال��������������ه��������������ادي  ل�������ع�������ل�������ي 
ال���������ه���������ادي ع�������ل�������ي  يف  اأّرخ  وك�������ت�������ب�������ت 
ه����  254=51+110+90+3        

في ذكرى استشهاِد اإلمام علي الهادي
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األدب��ي������ة

مسافاٌت بين القلب والقلب
مرتضى العاملي  كم ذا يلحُّ ال�ِسعُر يف �سدري

على �سدري
كم ذا يلحُّ لريكَب الكلماِت نحو 

الالنهايِة والف�ساْء
واأقول - اإْن اأهرقُت �سعرًا - ويَح 

�سطري
مَل ال ي�سمُّ مالحمي �سطري ؟!

يا ويَح هذا ال�سعر 
ُمْذ بارحُت مملكة الرتاِب 

الأقتفي اأثر ال�سحاِب
فاإّنني ، 

هرب ال�سحاُب اإىل ال�سحاِب برحلتي

ووجدُت نف�سي حاماًل جدثي 
وق�سائدي الثكلى

ورماد روحي
وان�سحاق نبوءتي 

ودمي ودمعي 
وال�سجى 

كّل ال�سجى
وحطاَم اأفكاري

حاماًل هذا ... واأكرث
فوق ظهري

يا ويَح �سعري
يا ويَح �سعري !!
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سليم كريم كريمشمولُد الباقِر سرُّ الحكماء

م���������������الأ االأف����������������������ق ����������س���������ف���������اًء و�������س������ي������اء

ف��������ت��������ه��������ادى ال������������ك������������وُن ن�������������������س���������واَن ب�������ِه

ب���������اق���������ر ال��������ع��������ل��������ِم واأك������������������������رم ب�������ال�������ذي

������س�����اف�����ي�����ًا ُح���������ب���������ًا  ال����������ك����������وِن  ك�����������َل  زاَن 

ي����������ا م�������ن�������ري ال�������ف�������ك�������ر ب�������ال�������ع�������ل�������ِم ال����������ذي

ان�����������ت ن��������را���������س ال������ت������ق������ى ان�����������ت ال�������وق�������ار

ي���������ا ول����������ي����������دًا اأ��������س���������������س ال�������ع�������ل�������َم ال���������ذي

ك�������������������ّوَن ال������ت������ف������ك������ري ن�����������را������������س�����������ًا.. مِل�������ن

وب���������������ه اأي�����������ق�����������ظ م�����������ن ب�����������ات�����������وا ع����ل����ى

ال�������دن�������ي�������ا ع��������ل��������ى  ط����������������لَّ  اأن  م��������ن��������ذ 

اىل ج��������ئ��������َت  ظ������������اف������������رًا  اإم�������������ام�������������ًا  ي����������ا 

ف����������ازده����������ى ف�������ي�������َك ال�������ُع�������ل�������ى ُم������وؤت������ِل������ق������ًا

ع����������ّل����������َم ال������������ُك������������لَّ ع��������ل��������وم��������ًا َج���������م���������ة ً

َع�������������������ّم ك���������������ّل ال�����������ك�����������ون ح��������ت��������ى اإن�����������ه

اإذ امل�����������ع�����������روف  خ��������ّل��������د  اإم�������������ام�������������ًا  ي����������ا 

ي�����������ا اأب������������������ا ج������ع������ف������ر ان���������ت���������م دائ���������م���������ًا

م�����������ول�����������ُد ال��������ب��������اق��������ر ����������س���������رُّ احل������ك������م������اء

ف���������������اَق ك������������َل اخل���������ل���������ِق ح������ت������ى ال�����ع�����ل�����م�����اء

ال�������ل�������واء م��������رف��������وع  ل������ل������ك������ون ِ  ب�����������دا  ُم�����������ذ 

زان�������������������ُه خ����������������ريًا وع����������ل����������م����������ًا.. ب���������س����ن����اء

ب�������االأو��������س�������ي�������اء ب���������������ه..  اهلل  ��������َك  َخ�����������������سَّ

ال������������والء دن��������ي��������ا  اإىل  ع�����������ن�����������واٌن  ان���������������َت 

ج�������م�������َع االأخ������������ي������������ار ع�������ا��������س�������وا ب�����ال�����ع�����الء

ت������ب������ع������وا احل������������ق ف������ه������م اأه���������������ل ال��������وف��������اء

�������َف�������ِه االأوه���������������������ام وه�������������َم ال���������س����ع����ف����اء ��������سَ

ف�����ق�����د ُم�������ِل�������َئ�������ت ب������ال������ع������زِّ ع����������ّز ال����ن����ج����ب����اء

�����ع�����داء م�������ن ي������ري������د ال�����ع�����ي�����������سَ ع����ي���������س ال�����������سُ

ك�������ري�������اء يف  اأن����������ف���������������������س..  وت��������ب��������اه��������ت 

ب�������الء م�����������ن  جن��������������اةٌ    .. واهلل  ه�����������ي 

�����������س����������اَر ��������س�������ل�������وى وم�����������������الذ ال�����ع�����ظ�����م�����اء

ب�������ق�������َر ال����������ِع����������ل����������َم.. ب���������ه ك������������ُل ال�����ع�����ط�����اء

وم�����������س�����اء ب���������س����ب����حٍ   ذك��������������ران��������������ا...  ك�����������ُل 
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ح�سن البياتي 

جرمية هي اأن حتب
بال �سالح
بال دماء

بال �سهود
جرمية هي اأن تبيع حما�سن االأحرار يف �سوق العبيد

جرمية هي اأن تنادى يف �سماء اهلل انك كافر
باملوت

مريد" اأطفايل  لغري  لي�س  املوت  " هذا 
اخلبز

والتمر الذي خزنته عند ال�سباح
اأيب�سه هذا الهواء

حتى الهواء يقطع االأح�ساء يخيفنا ومينعنا البكاء
مدن تغو�س برتبة االأ�سالء

ماتوا 
ماتوا

قبيل الفجر، حتى الفجر مّل �سراخهم
وبكى ونادى يف ارجتاع

كاد يخرتق احلدود
اىل الف�ساء

والكون عاد اىل ال�سكون
وال غناء �سوى
اأنا�سيد ال�سهيد

وفرا�سة االأحالم
ت�سبح يف الدماء

تطري من ج�سد اىل ج�سد
تلطخه الدماء

داخ��ل  �سغريًة  فرا�سًة  �ساعاٍت  ول��ع��ّدِة  ي��راق��ب  رج��ٌل  وق�ف 
حتاول  وك�ان�ت  روي�دًا،  روي�دًا  باالنفراج  بداأت  التي  �سرنقتها 
�سرنقتها،  يف  املوجود  غري  ال�سّ الّثقب  ذلك  من  اخلروج  جاهدًة 
ظّن  اال�ستمرار.  على  قادرة  غري  وكاأّنها  وبدت  �سكنت،  وفجاأًة 
من  اخلروج  ت�س�ت�طي�ع  ول�ن  ا�ستنفذت،  قد  قواها  باأّن  الّرجل 
الّرجل  �سعر  ع�ن�دها  متامًا!  توّقفت  ثّم  غ�ي�ر،  ال�سّ الّثقب  ذلك 
مق�سًا �سغريًا وق�ّس  فاأح�سر  م�ساعدتها،  وقّرر  بالعطف عليها، 
بقية ال�ّسرنقة، ف��س�قطت الفرا�سة ب�سهولة من ال�ّسرنقة، ولكن 
يراقبها،  الّرجل  وظّل  ذابلة!  واأجنحة  �سعيف  نحيل  بج�سٍم 
ج�سمها  وباأّن  وتكر،  تقوى  اأن  تلبث  لن  اأجنحتها  باأّن  معتقدًا 
الّنحيل �سيقوى، و�ست�سبح قادرًة على الطريان، ول�كن ل�م يحدث 
�سعيف،  بج�سم  حياتها  بقية  الفرا�سة  وق�ست  ذلك،  من  �سيء 
ذل�ك  يع�لم  ل��م  اأب��دًا.  الّطريان  ت�ستطع  ومل  ذابلة،  واأجنحة 
جعلت�ه�ا  بالفرا�سة  ورحمته  وجّل،  عّز  اهلل  قدرة  باأّن  الّرج�ل 
تقوى  حّتى  اأجنحتها  اإىل  ج�سمها  من  �سوائل  خ��روج  تنتظر 

وت�ستطيع الّطريان! 
ظّن�ًا  االآخ�ري�ن،  اأم�وِر  ف�ي  بالّتدخ��ل  ال�ب�ع�س  يق�وم  اأح�ي�ان��ًا 
االآخ�ري�ن  واأّن  اإن�س�ان�ّي�ًة،  خدم�ًة  يقّدم�ون  باأّن�ه�م  من�ه�م 
االأم�ور  يقّدرون  ولكّنهم ال  م�س�اع��دت�هم،  واإىل  اإلي�ه�م  بحاج�ٍة 

ح�ّق ق��دره�ا، في�ف�س�دون اأك�ث�ر م�ّم�ا ي�سل�ح�ون.

قال رجلٌّ لنحوّي: اأتو�سيني ب�سيئًا؟
�سيئًا!...  األ��ِف  وح��ذِف  اهلل،  بتقوى  نعم،  النحوي:  فقال 
ب�سيٍء..  يقاَل  اأن  ال�سحيح  باأَن  النحوي  يق�سد  كان  حيث 

ولي�س ب�سيئًا..

قّصُة جريمٌة
الّرجِل والفراشة.. 

من التراث..
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عن  متحدثًا  الكتاب  ج��اَء 
العابدين  زي��ن  اإلم��ام  حياة 
بيان  وتضّمن  السالم(  )عليه 
حقبة من أهم مقاطع التاريخ 
االسالمي التي عاشها اإلمام 
)عليه السالم( وسط ظروف 
من  غ��يه  هبا  يمّر  مل  عصيبة 
ال��س��الم(،  )عليهم  االئ��م��ة 
عصفت  احداثا  ع��ارَص  فقد 
باألمة أيام عصف، واستحوذ 
انظمة  عىل  املجرمون  خالهلا 
احلكم فسفكوا الدماء وعاثوا 
وحاولوا  فسادا،  االرض  يف 
العقيدة  ج��ذور  استئصال 
باسم  اساسها  من  االسالمية 

الدين واخلالفة.
التي  امل��واض��ي��ع  م��ن  وه���ذا 
من  الكثي  معرفتها  حجب 
مني  بام  ومنيت  العامة  ابناء 
الفكري  ت��راث��ن��ا  م��ن  ك��ث��ي 
التعتيم  م��ن  واحل���ض���اري 

واالمهال والضياع..
علم  اىل  امل��ح��ق��ق  وي��ش��ي 

م��ؤرخ��ي  ال��ف��ك��ر ال��ب��رشي 
ب��رص��د خ���ط���وات احل��رك��ة 
ارض  عىل  االنسانية  الثقافية 
السجاد  اإلمام  حلياة  ما  اهلل، 
)عليه السالم( من ثراء وقوة 
االعطاء  عىل  وقدرة  وجدّية 

واإلثراء والريادة.
دور  من  الرغم  عىل  ويبنّي 
نرش  عىل  القائمة  املؤسسات 
الناس  عىل  وإذاعته  ال��رتاث 
البيت  اهل  اع��داء  عمَد  فقد 
غي  حمّرفا  ال��رتاث  نرش  عىل 
مما  صحيحة  ق���راءة  م��ق��روء 
ب��ي��ان  ت��ص��ب��ح  ان  أوج����ب 
احلقائق مهمة هيئة عليا لكّل 

حريص عىل الرتاث.
اجلالل  السيد  ان  اىل  ويشي 
ونقل  الكتب  عرشات  نخَل 
منها  يصلح  ما  واختار  منها 
ال��رس��ول  ب��س��ية  للتعريف 
السالم(  )عليهم  واالئ��م��ة 
وح��ف��ظ م��ا ض��اع م��ن كتب 
)موارد  موسوعته  يف  الرتاث 

بجملتها  املوسوعة  االعتبار( 
يتطّلع  نفيسة  رائعة  مكتبة 
ملفتا  واملتعلم،  العامل  اليها 
يف  بذل  اجلالل  السيد  ان  اىل 
واستقصاء  وحتقيقها  تأليفها 
من  اليه  الوصول  استطاع  ما 
طويلة  س��ن��وات  م��ص��ادره��ا 
العمر  س��ن��ي  م���ن  ع���زي���زة 
من  جعل  وب��ذل��ك  الغالية 
ضّمت  كبية  مكتبة  مؤلفاته 
االدب  ك��ت��ب  م���ن  ك���ث���يا 
والتاريخ والرتاجم واحلديث 
ملتزما  والشعر..  والرسائل 
نقل  يف  واالم���ان���ة  ب��ال��دق��ة 
منقول  كل  وعزو  النصوص 

اىل صاحبه.
االعتبار  رضورة  عىل  ويؤّكد 
بالتاريخ ان التاريخ سّجل لنا 
الكثي من هدي اإلمام )عليه 
ومواقفه  ومواعظه  السالم( 
التاريخ  يف  والتأّمل  احلميدة، 
من  الكثي  فيه  عامة  بصورة 
الفوائد، وحصائل الكثي من 

التجارب ومن يعرف الوقائع 
املواقف  عىل  ويقف  املتقّدمة 
فيها  امل��ت��خ��ّذة  وال���ق���رارات 
عنها  متّخضت  التي  والنتائج 
يمكنه اختاذ مواقف اجدر يف 
نظائرها ويتخّطى املزالق التي 

وقع فيها املتقدمون..
السيد  رأى  هنا  من  ان  ويبنّي 
اجلالل  حسني  حممد  العاّلمة 
يستعرض  كتابا  يكتب  ان 
التارخيية   امل��واق��ف  اه��ّم  فيه 
فيها  امل��ّت��خ��ذة  وال���ق���رارات 
عنها  متّخضت  التي  والنتائج 
تلك االحداث الستخالص 
العرب وهو جهد مضٍن حتّمله 
اجلالل ليكون يف متناول من 

اراد االطالع عليه..
)موارد  يف  اجلالل  ويصّنف 
االعتبار( اىل ستة منافذ اوهلا: 
التي  التارخيية  االحداث  اهم 
عليه  اهلل  )صىل  النبّي  ختّص 
اهلجرة  قبل   53 سنة  وآل��ه( 
ثم  للهجرة..   11 سنة  اىل 

موارد اإلعتبار في 
سيرة اإلمام زين 
العابدين علي بن 

الحسين )عليهما السالم( 
يقع يف 520 صفحة، طبع منه 1000 نسخة يف طبعته املحّققة االوىل 
لسنة 1435 للهجرة، للمؤلف العالمة السيد حممد حسني احلسيني 
العالقات  قسم  ونرشه  احلسيني،  رحيم  السيد  وحتقيق:  اجلالل، 

العامة يف العتبة احلسينية املقدسة، ضمن مهرجان تراتيل سجادية.

هوية الكتاب..

مة
لنع

ني ا
حس

ة/ 
راء

ق
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 50 بالشورى  اخلالفة  عرص 
اىل  للهجرة   11 م��ن  ع��ام��ا 
عرص  ب��ع��ده  للهجرة،   60
املعارضة لالستبداد من سنة 
60 للهجرة اىل 61 هجرية، 
الروحية  اإلم��ام��ة  عرص  ثم 
 61 س��ن��ة  م��ن  ع��ام��ا   267
للهجرة،   329 اىل  هجرية 
الدينية  املرجعية  عرص  يليه 
 329 سنة  من  عاما   1036
 1365 س��ن��ة  اىل  للهجرة 
هجرية، وخيتتم بعرص االمم 
 1365 سنة  م��ن  امل��ت��ح��دة: 
احلارض  زماننا  اىل  للهجرة 
وه����و ع���رص االس��ت��ق��الل 

االقليمي..
سية  يف  االعتبار  موارد  اما  
)عليه  العابدين  زين  اإلمام 
ال��س��الم( ف��يت��ب��ط ب��أوائ��ل 
ع��رص اإلم��ام��ة ال��روح��ي��ة، 
وي��س��ت��ع��رض ف��ي��ه ال��س��ي��د 
بدءا  عاما   57 فرتة  اجل��الل 
بوالدة اإلمام السجاد  )عليه 
هجرية   38 سنة  يف  السالم( 
للهجرة  حتى وفاته سنة 95 
يف عدة فصول مفردا يف اخر 
كل فصل عنوانا خاصا باسم 
م���وارد االع��ت��ب��ار ي��سد فيه 
االعتبار  يمكن  التي  النقاط 
هبا مما ورد يف ذلك الفصل..  
وي��ذك��ر ب��ع��د االن��ت��ه��اء من 
ب��دون  القضايا  النصوص 

عنوان.
عىل  امل��ؤل��ف  خالهلا  وينّبه 
ب��ع��ض امل�����وارد ب��إش��ارات 
ذك��ره  »م���ا  م��ث��ل:  مقتضبة 
الثالث  ال��ع��ام  ح���وادث  يف 
اهلجري – وقعة احد –« بعد 
نقله عبارة عن الطربي نسب 
فيها اىل النبي )صىل اهلل عليه 

وآله( انه قال بعد واقعة احد 
: »لئن اظهرين اهلل عىل قريش 
يف موطن من املواطن ألمثلن 
بثالثني رجال منهم«، فكتب 
اهلامش:  يف  اجل��الل  السيد 
واكتفى يف موارد  »مل��اذا؟!«، 
اخ����رى ب��وض��ع ع��الم��ات 
سؤال وتعّجب عىل عبارات 
صحتها  يرتض  مل  وكلامت 
بخط  عبارة  حتت  شطب  أو 
اضطّر  مما  تعليق..  دون  من 
بعض  عىل  التنبيه  اىل  املحّقق 
تلك املوضوعات يف هوامش 
االيضاح  وزي���ادة  الكتاب 
ويبنّي  النقاط،  بعض  بكتابة 
ترك  يف  السبب  ان  املحّقق 
تلك  ع��ىل  للتعليق  السيد 
أمور غي خفية  املوضوعات 

يشي اىل نقطتني منها..
مواضع  عىل  التنبيه  ان   .1
التحريف واخلطأ خروج عن 
جعل  الذي  الكتاب  غرض 
التارخيية  باملوارد  لالعتبار 

يف  ع��ربة  وحيث  الصحيحة 
عن  املؤلف  أع��رَض  غيها 

االشارة إليها.
كتبه  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  إن   .2
امل���ؤل���ف ألح����د اس���ات���ذة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق وه���و ال��ك��ات��ب 
املرصي املؤرخ السيد »سعيد 
أي���وب« وه��و مم��ن ال ختفى 
املوجودة  التحريفات  عليهم 

يف كتب العامة ..
ف��ي��ام ي��ت��ب��نّي ج��ه��ود ك��ب��ية 
رحيم  )ال��س��ي��د  للمحقق 
الكتاب  إلخراج  احلسيني(، 
وننقل  ال��الئ��ق��ة،  ب��ص��ورت��ه 
اتبعه  ال��ذي  العلمي  املنهج 

وخطه هبذه النقاط:
ال��ن��ص��وص  م��ق��اب��ل��ة   -1
كتب  من  املصادر  ومراجعة 

الفريقني.
2- توضيح ما حيتاج اىل بيان 
يف  والكلامت   الفقرات  من 

هوامش الكتاب.
اآلي����ات  اس���ت���خ���راج   -3

الكريامت واالشارة اىل موقع 
ال��ق��رآن  يف  الكريمة  اآلي���ة 

الكريم.
امل��ص��ادر  اىل  ال��رج��وع   -4
االصلية عند مالحظة وجود 
بعض  سند  او  متن  يف  خلل 
املؤلف  ان  حيث  الروايات 
اجلوامع  عىل  اساسا  اعتمد 
االحاديث  نقل  يف  املتأّخرة 
ذل���ك يف  اىل  م��ع االش����ارة 

اهلامش.
متسلسلة  ارق��ام  وض��ع   -5
الكتاب  فقرات  بني  للتمييز 
التعرف  عىل  الباحث  ُتعني 
بصورة  الكتاب  حمتوى  عىل 

إمجالية.
بوضع  املحقق  ي��أم��ل   -6
اخر  يف  منفصل  عام  فهرس 
االستفادة  لتسي  الكتاب 
للمحققني  الكتاب  هذا  من 

والباحثني.
تصحيح  عىل  اإلرشاف   -7
الكتاب واخراجه باهليئة التي 

هي عليه.
عىل  التنّبه  املحّقق  وي��ل��زم 
يتعّلق  مما  كثيا  اقتطف  انه 
)عليه  ال��س��ج��اد   ب��اإلم��ام 
هوامش  يف  وجعله  السالم( 
الكتاب  طبعة  من  الكتاب 
ملوسوعة  املحّققة  اخلامسة 
يف  املطبوعة  اهل��داي��ة  اع��الم 
البيت  هلل  العاملي  املجمع 
بقم  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه��م 

املقدسة.
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الكبية  للتحوالِت  نتيجًة 
عىل  العراق  يف  حصلْت  التي 
زمن  وبعد  األص��ع��دة،  كافة 
التي  املقيتة  الدكتاتورية  من 
حاولت طمس اهلوية العراقية 
القتل  ثقافة  وشيوع  احلقيقية 
الروح  إماتة  وحماولة  والدمار 
جاء  العليا،  والقيم  العراقية 
العودة  جي��ب  ال��ذي  ال��وق��ت 
املثىل  القيم  إىل  ثانية  مّرة  فيه 
وترسيخ  األصيلة  وامل��ب��ادئ 
الفرد  لدى  اإلجيابية  املفاهيم 
مفهوم  بينها  وم��ن  العراقي 
إىل  يدعو  ال��ذي  )امل��واط��ن��ة( 
ح��ب ال��وط��ن واإلي�����امن به 

والدفاع عنه.
وانطالقًا من أمّهية ترسيخ هذا 
عليه  نقف  أن  يمكن  املفهوم 
وبداية  مضامينه،  ون��ع��رف 
مأخوذة  لغويًا،  املواطنة  فإّن 
يف العربية من الوطن، وتعني 
وهو  ب��ه،  تقيم  ال��ذي  املنزل 

)م��وط��ن اإلن��س��ان وحم��ل��ه(، 
وطنًا،  اخت��ذه  البلد:  ووّط��ن 
وطنًا،  اخت��ذه  البلد:  ت��وّط��ن 
منزل  أوط��ان،  الوطن  ومجع 
فيه  ولد  الذي  اإلنسان  إقامة 

أم مل يولد.
الفعل  م��ص��در  وم��واط��ن��ة: 
واطن بمعنى شارك يف املكان 
عىل  الفعل  ألن  ومولدًا  إقامًة 

وزن: فاعل.
فاملواطنة  االصطالح  يف  أما 
بأبسط معانيها: هي التزامات 
م��ت��ب��ادل��ة ب���ني األش��خ��اص 
حيصل  فالشخص  وال��دول��ة، 
املدنية والسياسية  عىل حقوقه 
واالجتامعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
معني  ملجتمع  انتامئه  نتيجة 
وعليه يف الوقت ذاته واجبات 

يتحتم عليه أداؤها.
ويف املوسوعة العربية العاملية: 
بأهنا:  امل��واط��ن��ة  ت��ع��رف  إهن��ا 
االنتامء  إىل  يشي  )اصطالح 

إىل أمة أو وطن(.
وت���ع���رف دائ�����رة امل��ع��ارف 
بأهنا:  امل��واط��ن��ة  الربيطانية 
)ع��الق��ة ب��ني ف��رد ودول���ة كام 
الدولة،  تلك  قانون  حيددها 
وبام تتضمنه تلك العالقة من 
تلك  يف  وواج��ب��ات  ح��ق��وق 

الدولة(.
أبعاد املواطنة:

ي��ت��ج��ىّل ال��ب��ع��د ال��س��ي��ايس 
إحساس  مدى  يف  للمواطنة 
ال��وط��ن  إىل  ب��ان��ت��امئ��ه  ال��ف��رد 
يف  يتمثل  س��ي��ايس  كجسم 
الدولة واألحزاب  مؤسسات 
وال��ن��ق��اب��ات واجل��م��ع��ي��ات، 
العام  ال��ش��أن  وأف��ك��ار ح��ول 
واألفكار  العمومي  واملجال 
حول  الفرد  لدى  تتبلور  التي 
هذا اجلسم ومدى سعي الفرد 
الوالء  طريق  عن  فيه  للتأثي 
أو املعارضة للنظام أو اخلوف 
الثورة  أو  عنه  واالبتعاد  منه 

عليه.
يوفره  بام  الثقايف  البعد  وهيتم 
باالنتامء  إحساس  من  الوطن 
اهل��وي��ة  يف  مت��ث��ل  مج��اع��ة  إىل 
املشرتكة  اهلوية  هذه  وتتجسد 
ف��ي��ام جي��م��ع ال��ف��رد م��ع غ��يه 
اليومية  احلياة  ممارسات  من 
واللباس  األك��ل  ع��ادات  من 
األعياد  وطقوس  واملوسيقى 
تتجسد  أهنا  كام  واحلفالت، 
يمثل  ملا  املشرتكة  الرموز  يف 
اهلويات  أو  الوطنية  اهلوية 
ظل  يف  املتعايشة  اجل��امع��ي��ة 

الوطن الواحد.
نقطة  إىل  لإلشارة  هنا  والبد 
يف غاية األمهية وهي أن هناك 
لعل  للمواطنة،  ثقافيًة  أبعادًا 
الدفع  االط���الق  ع��ىل  أمّه��ه��ا 
الثقافية  اخلصوصية  بحجة 
القواعد  تطبيق  من  للهروب 
اإلن��س��ان،  حل��ق��وق  العاملية 
ذات  ال��دول  ذل��ك  تفعل  كام 

مفهوُم 
)المواطنة( وأهمّية تعزيزها 

في المجتمع 

إعداد/ ياس العرداوي
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الشمولية  السياسية  النظم 
ال  هذا  أن  غي  التسلطية،  أو 
يمنع أن املجتمعات املعارصة 
التي  الثقافية  خصوصيتها  هلا 
قد تتعارض أحيانًا مع بعض 
عليها  يطلق  التي  القواعد 
عاملية،  قواعد  تعسفًا  أحيانًا 
التطبيق  يف  ي��ؤدي  قد  وه��ذا 
إىل أن تكون معاين ودالالت 
املواطنة ختتلف من بلد آلخر.
يمكن  امل���ج���ال  ه����ذا  ويف 
يف  الدائر  اجلدل  إىل  اإلش��ارة 
البالد اإلسالمية حول  بعض 
العاملية  بني  اإلنسان  حقوق 
واخلصوصية، وجوهر اجلدل 
نظرية  ل��إلس��الم  أن  ه��و  هنا 
خ��اص��ة يف ح��ق��وق اإلن��س��ان 
عمومًا  تتفق  كانت  أن  وهي 
أهّنا  إال  العاملية،  املواثيق  مع 
عنها  ختتلف  وقد  عنها  تتميز 
ونفس  امل��واض��ع،  بعض  يف 
الدول  بعض  يف  يدور  اجلدل 
اآلس���ي���وي���ة، ح��ي��ث ي���دور 
اآلسيوية  القيم  عن  احلديث 
التي تركز عىل روابط األرسة 
والقرابة أكثر من تركزهيا عىل 
أنه  والترشيعات،  القوانني 
اإلسالمية  احلالتني  كلتا  يف 
يكون  أن  خيشى  واآلسيوية، 
ال��رتك��ي��ز ع��ىل اخل��ص��وي��ة أي��ًا 
متعّمدة  حماولة  طابعها،  كان 
أو  شمولية  أنظمة  قبل  من 
تطبيق  من  لإلفالت  سلطوية 
م��واث��ي��ق ح��ق��وق اإلن��س��ان 

العاملية.
اجلذور التارخيية للمواطنة..

ال��ذي  امل��واط��ن��ة  مفهوم  إن 

السيايس  الفكر  يف  اس��ت��ق��ّر 
املعارص مفهوم تارخيي شامل 
السيايس  الفكر  ألن  ومعّقد، 
حراك  من  انطالقًا  ينتج  إنام 
فيه  تتحكم  معقد  اجتامعي 
السيورة التارخيية، لذا تتخذ 
والثقافية،  القانونية  انتاجاته 
كام أن ترمجة االنتاج احلضاري 
يتخذ  الدولة؛  عمليًا من خال 
معها  يصعب  متشابكة  أبعادًا 
القيم  جم��م��وع  ح��ض��ور  نفي 
احل��ض��ارة،  لتلك  املشكلة 
واملتغيات  العقائد  فيها  بام 
واملتغيات  السوسيوثقافية، 

العاملّية.
أمهّية املواطنة يف احلياة 

اإلنسانية..
بام أّن املواطنة تتناول املواطن 
باعتباره  األوىل  ب��ال��درج��ة 
عملية  من  األسمى  اهل��دف 
اس��ت��ق��رار  وأن  اإلص�����الح 
يتحقق  ال  وتنميته  ال��وط��ن 
أول  إص��الح  خ��الل  من  إال 
الوحدة  لبنات حتقيق  لبنة من 
ومن  الفرد  وهو  أال  الوطنية 
امل��واط��ن��ة يف  أمه��ي��ة  ت��أيت  هنا 

احلياة اإلنسانية.
اجتامعي  كمبدأ  وامل��واط��ن��ة 
اسهم  وس��ي��ايس  وق���ان���وين 
اإلنساين  املجتمع  تطّور  يف 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي، إض���اف���ة إىل 
املساواة  إىل  بالدولة  االرتقاء 
وال��ع��دل واالن��ص��اف، وإىل 
والشفافية،  الديمقراطية 
وضامن  احلقيقية  وال��رشاك��ة 
وعليه  والواجبات،  احلقوق 

فهي ذات أمهية ألهّنا:

اخلالفات  رفع  عىل  تعمل   *
الواقعة  ومظاهر االختالفات 
يف  املجتمع  م��ك��ون��ات  ب��ني 
احل��ض��اري،  ال��ت��داف��ع  سياق 
إطار  يف  تدبيها  إىل  وتذهب 
تقوية  يف  يساهم  بام  احل��وار 

حلمة املجتمع.
حقوقه،  للمواطن  حتفظ   *
وت���وج���ب ع��ل��ي��ه واج��ب��ات 
جت���اه غ���يه م���ن امل��واط��ن��ني 
أهنا  بمعنى  دول��ت��ه،  وجت���اه 
جتاه  حقوقها  للدولة  حتفظ 
رفع  إىل  وت��ؤدي  املواطنني، 
الثقة بني املواطن والدولة كل 

منها جتاه اآلخر.
والعدل  امل��س��اواة  تضمن   *
املواطنني  ب��ني  واالن��ص��اف 
أمام القانون، وأمام الوظائف 
الدولة،  يف  واملناصب  العامة 
وأمام املشاركة يف املسؤوليات 
ع��ىل ق��دم وم��س��اواة، وأم��ام 
ت��وزي��ع ال���ث���ورات ال��ع��ام��ة، 

وكذلك أمام الواجبات.
والتعدد  بالتنّوع  تعرتف   *
واللغوي  والعرقي  العقائدي 
والثقايف  والسيايس  والديني 
وال��ط��ائ��ف��ي واالق��ت��ص��ادي 
وترتفع  إلخ،  واالجتامعي.. 
املواطن  بني  العالقة  يف  عنه 

والدولة.
تدبي  من  امل��واط��ن  متّكن   *
الشأن العام من خالل النظام 
ومنتخبًا  ناخبًا  االن��ت��خ��اب 
التي  املنتخبة  للمؤسسات 
ت��ع��رب ع���ن دول����ة ال��ق��ان��ون 
وامل��ؤس��س��ات، وم��ن خالل 
العضوية يف منظامت وهيئات 

املجتمع املدين.
ال��ق��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  حت����دد   *
املواطنة  الكتساب  والسلوك 

والرتبية عليها.
يف  اإلنسان  حقوق  تضمن   *
والدولة؛  والوطن  املجتمع 
اإلنساين  باحلق  تنتقل  لكوهنا 
ترشيعه  عرب  املواطنة  حق  إىل 

وتقنينه.
وم��ن خ��الِل م��ا ت��ق��ّدم يتبني 
وضعية  ليست  )املواطنة(  أن 
بصورة  جتليها  يمكن  جاهزة 
الرغبة  تتحقق  عندما  آلية 
يف ذل��ك، وإن��ام هي س��يورة 
مستمرة،  ودينامية  تارخيية، 
تتهيأ  عندما  يكتسب  وسلوك 
وهي  املالئمة،  الظروف  له 
من  جمموعة  ظل  يف  ممارسة 
إطار  ويف  والقواعد،  املبادئ 
تضمن  وآل��ي��ات  مؤسسات 
عىل  املواطنة  مفهوم  ترمجة 
من  كان  وإذا  الواقع؛  أرض 
نسبيًا  ختتلف  أن  الطبيعي 
إىل  دول��ة  من  املتطلبات  هذه 
أخ��رى، وم��ن زم��ن إىل آخر 
الثقافات  اخ��ت��الف  بسبب 
واحل����ض����ارات، وال��ع��ق��ائ��د 
النضج  ومستوى  وال��ق��ي��م، 
ال��س��ي��ايس، ف��إن��ه الب���د من 
املقومات  من  جمموعة  توفر 
ووجود  املشرتكة  األساسية 
أدنى من الرشوط التي يتجىل 
املواطنة  مفهوم  خالهلا  من 
للمواطنني  اليومية  احلياة  يف 
ب��غ��يه��م،  ع��الق��اهت��م  ويف 
وب��م��ح��ي��ط��ه��م ال��س��ي��ايس 

واالقتصادي واالجتامعي.

33

دراسة



عروبة قحطان اخلفاجي
القائلة  املقولة  من  انطالقا 
ولكّل  حديث  ح��ادث��ة  لكل 
م��ق��ام م��ق��ال ه��ا ه��ي كلاميت 
عىل  األقالم  ختّطها  ان  ارتأت 
ولتهدي  لتذهب  االوراق 
قارءها اىل حيث يريد إن كان 
اتصّور  ومل  يعلم  ال  او  يعلم 
العامل  أو  كله  الكون  يف  أحدا 
اسامعه  عىل  م��ّرت  إذا  أمج��ع 
اىل  يعرفها  ال  الكلامت  ه��ذه 
الكلامت  هي  وها  تكون  من 

تقول : 
السالم عىل الليوث الشجعان 
عىل  عزموا  من  عىل  السالم 
سلك  اىل  شعبهم  اي��ص��ال 
حلوا  ع��ىل  ال��س��الم  االم���ان 
راي��ة اهل��دى وه��م يف حرس 
الرحن السالم عىل من ساروا 
العواصف  متحّدين  بخطاهم 
السالم  األم��ام  نحو  متّجهني 
حللتم  اي��ن��ام  وان��ت��م  عليكم 
وال��س��الم  البهجة  ت��زرع��ون 
تلّبون  وانتم  عليكم  السالم 

وبذلتم  اهل��امم  املرجع  دع��وة 
ازك���ى ال��دم��اء ال��ط��اه��رات 
عوائلكم  خلفكم  وتركتم 
هيّمكم  ال  وك��ان  وأطفالكم 
احلسني  بطريق  ألنكم  ه��ذا 
ورستم  سائرون  السالم  عليه 
اخالصا  الوفاء  راية  حاملني 
عليه  العباس  الفضل  ألب 
السالم وكان فراق كل شهيد 
وذويه  اهله  عىل  صعبا  فيكم 
وحقا ان فراق كل احد فيكم 
اذرف��ت  ول��و  علينا  يصعب 
اهنا  اال  دموعها  كل  العيون 
كل  دم  م��ن  ق��ط��رة  ت��ف��ي  ال 
شهيد اهيا احلشد املقدس وما 
وكان  ملكتموه  اسم  ارشف 
ه���ذا وس���ام رشف خ���ّط يف 
اعناقكم كام خّطت القالدة يف 
لفراق  نتأمّل  ونحن  الفتاة  جيد 
يف  هو  وكان  منكم  شهيد  كل 
او  يتزّوج  ومل  الشباب  عمر 
شهيدا ترك خلفه ايتاما وامرأة 
األيتام  كفالة  عليها  صعب 
لكننا بنفس الوقت نفتخر بكم 

متلك  ال  رج��ال  فعال  ألنكم 
يف  اهنا  رغم  مثلكم  الشعوب 
والرفاهية  العز  درجات  اعىل 
اسود  امثالكم  متلك  ال  لكنها 
وكذلك  ال��ظ��الم  هيمهم  ال 
ألنه  فيكم  شهيد  بكل  الفخر 
عليهم  وأصحابه  احلسني  مع 
وهل  والسالم  الصالة  افضل 
من  وأع��ظ��م  ارشف  هنالك 
فليسمع  العظيمة  املنزلة  هذه 
من  كل  وليسمع  كله  العامل 
تكّلم عن حشدنا بسوء وليوا 
)النساء  اللبوات  انجبت  ماذا 
ال��ع��راق��ي��ات( م��ن اس���ود اذا 
زأروا صال صوهتم يف امليدان 
ليقرعوا بأسامع الدواعش اننا 
قادمون الويل لكم اهيا اليهود 
عروشهم  فتهتّز  االن��ج��اس 
هم  فأين  رعبهم  من  فيموت 
وأين بطوالهتم وهم من زئي 
االسود ماتوا وكيف هبم وهم 
لوجه  وجها  االس��ود  ي��رون 
اهنم يف  باقية  اليهم  تبقى  فهل 
ابدا  فيها  خالدين  جهنم  نار 

...
خطت  ماذا  العامل  اهيا  انظروا 
ودونت  اسودنا  عن  االق��الم 
س��ج��الت  يف  ب���ط���والهت���م 
تاريخ  م��ن  ل��ه  فيا  ال��ت��اري��خ 
وسجل  اليهم  دّون  م��رشف 
وسيبقى  انتصاراهتم  مجيع 
التاريخ مدرسة لألجيال  هذا 
الشجعان(  )مدرسة  عنوانه 
نرفع  وسنبقى  باقون  فاليوم 
السالم  عليه  احل��س��ني  راي���ة 
دماء  تذهب  ولن  حللنا  اينام 
اسودنا سدى فالتاريخ خلدها 
واألرض  احبتها  والقلوب 
والعز  والفخر  هبا  تقدست 
يتكلم هبا وهو شعارنا هذا اما 
النرص او الشهادة، كام قال ابو 
عبد اهلل احلسني عليه السالم : 
) ان الدعي ابن الدعي قد ركز 
والذلة  السلة  بني  اثنتني  بني 
هو  فهذا  الذلة(  منا  فهيهات 
سائرين  به  وسنبقى  طريقنا 
عىل  بأبطالنا  نفتخر  وسنبقى 

مر االعوام والسنني.

أسوٌد في 
سّجالت 
التاريخ
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عىل   ( آدم  واستخالف  خلق  االهلية  املشيئة  اقتضت  عندما 
بالعمل  ورشفُه  فضلُه  االرض  يف   ) السالم  وعليِه  وآلِه  نبينا 
ُخلق  حينام  وجل  عز  اهلل  ان   : القديس  احلديث  يف  جاء  فقد 
له: بك  فأدبر وقال  أدبر  له  فأقبل وقال:  )أقبل  لُه  قال  العقل 
الكريم هو  القرآن  نزل يف  امر  أول  أعاقب(  وان  أثيب وبك 
: اقرأ بقولِه عز من قائل   )إْقَرْأ بِاْسِم َربيَِّك الاَِّذي َخَلَق. َخَلَق 
َم  َم بِاْلَقَلِم. َعلاَّ َك اأَلْكَرُم. الاَِّذي َعلاَّ اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق. اْقَرْأ َوَربُّ
واألمهية  املكانة  عظيم  عىل  للداللة   ) َيْعَلْم....  مَلْ  َما  اإِلنَساَن 
القصوى للعلم فبِه يرتقي االنسان مراقي السمو والرفعة حتى 
ان الدين االسالمي جعل من ضمن فرائضِه عىل املسلم لزوم 
طلب العلم فقد ورد عن النبي االعظم )صىل اهلل عليِه وآلِه ( 
القرآنية  ُمْسِلٍم(، واآليات  ُكليِّ  َعىَل  َفِريَضٌة  اْلِعْلِم  )َطَلُب  قوله 
السالم  عليهم   ( البيت  اهل  وأحاديث  النبوية  واألحاديث 
اجْلِنيِّ  َمْعرَشَ  َيا   , الكريمة  اآلية  ومنها  املجال  هذا  يف  كثية   )
ْرِض  اَمَواِت َواأْلَ َواإْلِنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر الساَّ
َفانُفُذوا  اَل َتنُفُذوَن إاِلاَّ بُِسْلَطاٍن سورة الرحن اآلية 33   فاهلل 
سبحانه جعل العلم يف اآلية السابقة هو الطريق لبلوغ اقطار 
السموات واألرض اذن ال بد لإلنسان ان يتحىل بصفة العلم 
ويطلبُه حثيثًا متواصاًل مما لُه األثر البالغ يف تطور حياته وتقدم 
بالده وُيقاس مدى تطور االمم بمقدار عدد علامئها ونبوغهم 
يف العلم الذي حيرك عجلة التطور ويدفع هبا اىل األمام بعكس 
التخلف  مدار  تدور يف  باقية  فهي  اجلهل  يسودها  التي  االمم 
يطلب  ان  عليه  وتطوره  تقدم جمتمعِه  احلريص عىل  فاإلنسان 
يرتقي  الذي  الُسلم  او درجات  بمثابة مراقي  الذي هو  العلم 

بِه يف حضارتِه .

إن من مضامني االستعدادات الستقبال دولٍة عظيمٍة, خاصًة إذا 
للتحديات  موازيا  يكون  أن  البرشية  إىل خالص  تؤدي  كانت 
العسكري,  والتجهيز  القدرة  حيث  من  األرض  عىل  املوجودة 
َباِط  ريِّ َوِمن  ٍة  ُقواَّ ن  ميِّ اْسَتَطْعُتم  ا  ماَّ هَلُم  وْا  )َوَأِع��دُّ سبحانه  يقول 
اَل  ُدوهِنِْم  ِمن  َوآَخِريَن  ُكْم  َوَعُدواَّ اهلّلِ  َعْدواَّ  بِِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اخْلَ
ُيَوفاَّ  اهلّلِ  َسبِيِل  يِف  ٍء  يَشْ ِمن  ُتنِفُقوْا  َوَما  َيْعَلُمُهْم  اهلّلُ  ُم  َتْعَلُموهَنُ
التحديات  لكل  رادعًة  دولًة  لتكون  ُتْظَلُموَن(  اَل  َوَأنُتْم  إَِلْيُكْم 
اهلل  هبا  يعزُّ  دول��ة  كانت  إذا  فكيف  هبا,  حتيط  التي  واألط��امع 
نرغب  إنا  )اللهم  االفتتاح  دعاء  يف  جاء  كام  وأهله  اإلس��الم 
النفاق  هبا  وتذل  وأهله  اإلسالم  هبا  تعزُّ  كريمة  دولة  إليك يف 
وأهله وجتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك 
وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة( ولو تأملنا جيدًا لوجدنا أن 
هذه الدولة التي يصفها اهلل بالكريمة, والكرم صفة من صفاته 
اجلميلة وكل صفاته مجيلة, وهذه الدولة التي يعطي اهلل فيها كل 
ُأمنية  وهي  منها,  بيوٍم  َحظَي  من  كل  هبا  ويكرم  حقه,  حٍق  ذي 
جاءت يف دعاء الندبة عىل صاحبه آالف الصلوات )هل يتصل 
يومنا منك بغده فنحظى(. دولة فيها يباد أعداء اهلل وخترج ما 
يف بطنها من خي للناس, وحيل األمان املنشود وترعى هبا الشاة 
املذهل  واالستقبال  العجيب  التحول  هذا  السباع,  جنب  إىل 
التمهيد  مضامني  ومن  متهيد,  إىل  حتتاج  املوعودة  الدولة  لتلك 
أن يكون هلا جيٌش ُمهيٌأ لتلك الدولة والتي ينبغي احلفاظ عليها, 
فهذه سنن اهلل جرت يف عباده, واجليش ملثل هذه الدولة اإلهلية 
جيب أن يكون مرتبطًا به سبحانه ويكون مؤمنًا برشعته ومتبعًا 
ألوليائه, لكي يظفر بالنرص يف الدنيا واآلخرة, وهل يوجد أوىل 
من هذا الوصف غي احلشد الشعبي املقدس, هذا اجليش الذي 
لبى نداء اهلل عرب وليه ونائب حجته عىل اخللق, فكان النرص هو 
قدرته  تعاظمت  مهام  العدو  يملكها  ال  التي  العظيمة  النتيجة 
ومصيه  ونرصته,  باهلل  متصل  غي  ألنه  واملادية  العسكرية 
اهلزيمة واخلذالن, ألنه جيش الباطل, والباطل نعته اهلل يف كتابه 
قيِّ َعىَل اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق( هذه  بقوله )بْل َنْقِذُف بِاحْلَ

خامتة الباطل ومصيه املحتوم الذي يذوقه يف الدنيا واآلخرة.

 حيدر صباح  

العلم ودورُه في تقدم البالد

خالد غانم الطائي

دولٌة عظيمة
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كثرة الكتابة عىل اهلاتف باستمرار قد تتسبب يف اإلصابة بمتالزمة 
يتم  التي  السيئة  الوضعية  عىل  نامجة  حالة  وهي  العنقي(  )النص 

اختاذها بطريقة غريزية خالل الكتابة عىل اهلاتف. 
الفقري  العمود  جلراحة  الطبي  املركز  هبا  قام  دراسة  أشارت  فقد 
وإعادة التأهيل يف نيويورك، أن وضعية الكتابة عىل اهلاتف تسبب 
وهشاشة  اجلزئي،  باخللع  اإلصابة  منها:  عديدة،  صحية  مشاكل 
املفاصل، وتوتر العضالت عىل مستوى  املبكرة، والتهاب  العظام 
أن  يمكن  التي  العاهات  عن  ناهيك  والكتف،  والظهر  الرقبة 
تصيب العمود الفقري. وأوضحت الدراسة أن رأس اإلنسان يزن 
يف املتوسط أكثر من 5.5 كيلوغرام أثناء الوضع القائم والعمودي 
للجسم، لكن عندما تنحني الرقبة إىل األمام يتضاعف ثقل الرأس 
عىل العنق حوال مخس مرات. ويف هذا اإلطار، يكمن احلل املثال 
هلذه العادة يف رفع اليدين أثناء استخدام اهلاتف، ألنه من الرضوري 
أن نسعى دائاًم ألن يكون اهلاتف يف نفس مستوى الرأس، كي ال 

نضطر حلني الرقبة.

كثي من األشخاص يتناولون األسربين يوميًا للحد من 
علمية  دراسة  وكشفت  القلبية،  بالنوبة  اإلصابة  خطر 
يوميًا  األسربين  تناول  أن  امريكيني  لباحثني  حديثة 
جتلط  إنزيم  إغالق  طريق  عن  السطان  نمو  يوقف 
الدم ويعطل عملية ختثر الدم العادية وبالتاىل يمكن أن 
يوقف السطانات اخلبيثة من التوسع. وأظهر البحث، 
-COX( أن األسربين يعمل من خالل إغالق أنزيم
املنترشة  الدموية  الصفائح  عدد  من  حيد  وبالتاىل   )1
ومستوى نشاط األورام السطانية. وأضاف الباحثون 
السنني كمسكن لآلالم،  ملئات  يستخدم  األسربين  أن 
الذين  لألشخاص  الدم  جتلط  لتقليل  األطباء  ويصفه 

يعانون من أمراض القلب.

مناسبة  مسافة  عىل  نجم  حول  منها  ثالثة  تدور  األرضية،  الكرة  بحجم  كواكب   7 يضم  شمسيا  نظاما  الفلك  علامء  اكتشف 
الحتامل أن تكون قابلة لوجود حياة، ويعترب االكتشاف ذا أمهية بالغة خاصة وأن الكواكب الثالثة التي تدور خارج املجموعة 
الشمسية، وهي )ترابيست-1ب ويس ودي( مجيعها يف املنطقة القابلة للسكنى وهذا ما يرجح احتواءها عىل ماء سائل. راقبت 
مركبة الفضاء كبلر )ترابيست-1( ملدة 74 يوما، وأصدرت وكالة ناسا مقطعا يتألف من 60 صورة للنظام الكوكبي، التقطها 
كبلر يف كل دقيقة ملدة ساعة كاملة شباط املايض. وأوضحت ناسا أن الصور تغطي مساحة 11 بكسل مربع من السامء، متثل 
البيانات  للبحث عن  العلامء خواريزيمة متطورة  اعتمد  )ترابيست-1(. وقد  العلامء عىل فك أرسار  خطوة هامة يف مساعدة 

الستكشاف املزيد حول هذه اإلضاءات. وُيعرف )ترابيست-1( بأنه نجم قزم فائق الربودة، وأصغر حجام من الشمس.

األسبرين يوقف نمو السرطانالكتابة على جوالك قد تكون مضرة...!

 ٧ يضم  شمسيا  نظاما  يكتشفون  الفلك  علماء 
كواكب بحجم الكرة األرضية ..!
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ابتكر علامء يف معهد )ماساشوسيتس( للتكنولوجيا يف الواليات 
اإلش��ارات  خالل  من  التعليامت  يتلقى  جديدا  روبوتا  املتحدة 
الكهربائية للدماغ البرشي، ويصحح أفعاله بشكل فوري، وذلك 
من خالل استخدامهم معادالت خوارزمية جديدة تراقب أنشطة 
اجلديدة  التقنية  متكن  حمددة،  كهربائية  إشارات  عن  بحثا  املخ، 
املستقبل،  يف  الروبوتات  عىل  البرش  سيطرة  أمام  الطريق  لتمهد 
من خالل مراقبة أفعاهلا فقط. وقالت) دانيال روس( رئيسة خمترب 
كان  لو  ختيل  املعهد:  يف  االصطناعي  والذكاء  الكمبيوتر  علوم 
بإمكانك إصدار األوامر للروبوت بشكل فوري دون احلاجة إىل 
طباعة أمر ما عىل الكمبيوتر، أو النقر عىل مفتاح أو حتى النطق 
بكلمة واحدة. وجرب الباحثون برناجمهم اجلديد عىل الروبوت 
الصناعي )باكسرت( حيث يتعني عىل الشخص املشارك يف التجربة، 
ارتداء جهاز لقياس إشارات املخ من أجل مراقبة أنشطته العقلية، 
وذلك ليتلقى الروبوت التعليامت من املستخدم. وقام الروبوت 
بسلسلة من التدريبات البسيطة التي قد تكون صحيحة أو خاطئة.

البيانات  عىل  السطو  ملواجهة  خطة  عن  برنرز-ل(،  )تيم  لالنرتنت  الربيطاين  املخرتع  كشف 
اإللكرتونية ونرش األخبار الكاذبة. ويف خطاب مفتوح، ُكتب بمناسبة الذكرى الثامنة والعرشين 
النطالق اإلنرتنت، حمددا مالمح عن خطة مخاسية تعكس خماوفه بشأن كيفية استغالل الشبكة 
يف الوقت احلال. ساعيا إىل مكافحة السطو الذي يعتربه مدمرا حلرية التعبي. ودعا إىل إرساء 
قواعد تنظيمية أكثر رصامة ملواجهة أساليب الدعاية السياسية غي األخالقية. وحث كل من 
ساعد عىل تطوير اإلنرتنت من خالل التدوين، أو التغريدات، أو إنشاء صفحات عىل الشبكة 
انرتنت يمنح سلطات وفرص متكافئة للجميع. وشدد عىل أن  أن يقدم حلوال عملية خللق 
األخبار  تواصل جهودها يف مكافحة  أن  البحث البد  االجتامعي وحمركات  التواصل  مواقع 
الكاذبة. وأشار إىل أن بعض النظم اإللكرتونية تفاجيء املستخدمني وتصدمهم عىل حساب 
أبرز املشكالت  الكذابة. ورغم تسليطه الضوء عىل  املعلومات أو األخبار  بانتشار  املصداقية 

التي تواجه مستخدمي االنرتنت اعرتف )تيم برنرز-ل( بأن احللول لن تكون سهلة.

متكن علامء من املعهد اإليطال للتكنولوجيا من تطوير وزراعة شبكية اصطناعية للعني، 
جتارب  إلجراء  وخيططون  أبصارهم،  استعادة  يف  األشخاص  ماليني  تساعد  أن  يمكن 
األولية  النتائج  مجع  ىف  ويأملوا   ،2017 اجلاري  العام  من  الثاين  النصف  يف  البرش  عىل 
عن  الناتج  العمى  حاالت  معاجلة  عىل  جتارهبم  2018وسترتكز  عام  خالل  ألبحاثهم 
تدهور أو اعتالل شبكية العني، بسبب التهاب الشبكية الصباغي هو مرض وراثي يؤدي 

إىل ضمور شبكية العني وفقدان البرص تدرجًيا. 
واستطاع فريق البحث تطوير شبكية صناعية تتكون من طبقة رقيقة من بوليمر موصل، 
فريق  املوصل. وبحسب  البوليمر شبه  بطبقة من  قاعدة حريرية ومغطاة  موضوعة عىل 
لنبضات كهربائية،  الضوء وترمجته  الشبكية اجلديدة يف حتسس  يتلخص عمل  البحث، 

تتحسسها أعصاب الشبكية املترضرة لتصل للدماغ.

علماء يبتكرون روبوتا متطورا اعتمادا على معادلة الخوارزمي..!

شبكية اصطناعية تزرع أمال لفاقدي البصر ..!

مخترع االنترنت يستهدف األخبار الكاذبة...!
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باب العلقمي
مرقد أبي الفضل 
العباس � عليه السالم � 
سبعينيات القرن 

الماضي

شظف  نعاين  عائلة  اننا  من  الرغم  عىل 
العيش واحلرمان ونعيش عىل ما يكسبه 
اب عن طريق رزقه اليومي إال انني كنت 
احضان  يف  وأن��ا  غامرة  بسعادة  اشعر 
وبحنانه  بالقبالت  يغمرين  ال��ذي  أب 
معي  يراجعها  التي  بدرويس  واهتاممه 
والكتابة  القراءة  تعرف  ال  والديت  ألن 
بوجوب  احلق  صوت  صدح  وحينها 
فلبى  صربا  أب  يعلق  مل  املقدس  اجلهاد 
من  بيتنا  فخال  يكون  ما  بأرسع  النداء 
كانت حتيي  التي  اب وضحكاته  صوت 
يف داخلنا روح احلياة والتفاؤل ويف احد 
األيام بينام كنت أكمل فرويض املدرسية 
ان  استطع  ومل  فيها،  صعوبة  واجهتني 
وبينام  خدي  عىل  دموعي  فنزلت  اكمل 
أنا كذلك كنت اسمع والديت تنادي هبذا 

النداء:  

ناِد عليا مظهر العجائب 
                          جتده عونا لك يف النوائب

كل هم وغم سينجيل 
                         بواليتك يا عيل يا عيل يا عيل

يف  ت��ق��رأه  أن  اع��ت��ادت  فقد  معها  فقرأته 
أن  احسست  والبكاء  الدعاء  وبعد  الشدائد 
الراحة والطمأنينة نزلت عىل قلبي وإذا بابن 

جياننا صديقي عيل يطرق باب بيتنا ليقول 
بيتهم  يف  نقرأ  لكي  معه  يريدين  أباه  أن  ل: 
قلبي  السور  فدخل  معًا  دروسنا  ونحرّض 
وسارعت اىل بيت صديقي وهكذا كان اب 
بتفّوقي  وأنا  بالدعاء  وأمي  بالبندقية  يقاتل 
اين  النتيجة  كانت  النهاية  ويف  الدراسة  يف 

حصلت عىل املرتبة االوىل.

مشاركة/ أبو حممد الذهبيأسعُد يوٍم في حياتي
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شوارع تفتقر للتعبيد

طرائف

من حكم الحياة..

هل تعلم؟

* ليس للملوك صديق وال للحسود راحة، والنظر يف العواقب تلقيح للعقول..
* من مل حيتمل ذل التعليم ساعة بقي يف ذل اجلهل أبدًا.

* أعظم احلسات يوم القيامة أن ترى طاعتك يف ميزان غيك.. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة 
والنميمة.

* مهام متي مستقيام ستجد من ينتقد ظلَك املائل.
* ستعشُق ضغط العمل عندما جترب ملل البطالة.

* السكني مل تذبح اسامعيل.. والنار مل حترق إبراهيم.. واحلوت مل يأكل يونس.. والبحر مل يغرق 
موسى، فكن مع اهلل سيحفظك!!

الليمون  ع��ص��ر  م��ن  خليطا  إن 
وفصني من الثوم والزنجبيل وملعقة 
من زيت الزيتون النقي يعترب خليطًا 

ممتازًا لتنظيف الكبد.

كان من عادِة أهل األندلس اِرتداء البياض يف العزاء، و قد أنشد أحد الشعراء قائاًل: 

أال يا أهَل أندلٍس فطن���تْم * * * * بلطفكُم إىل أمٍر عج����يِب
لبستْم يف مآمتِك�ُ�ْم بياض����ًا * * * * فجئتْم منُه يف زيٍّ غري�ِب

صدقتْم فالبياُض لباُس حزٍن * * * * وال حزٌن أشدُّ من املشيِب

تأهيلها  إع��ادة  إىل  مّاسة  بحاجة  كربالء  حمافظة  يف  والرئيسية  املهمة  الشوارع  بعض 

وتعبيدها مرًة ثانية، ومنها شارع املركز )السايدين( الفاصل بني حّيي املعلمني واحلر، 

حيُث مل جُتَر فيه أي أعامل تعبيد وكذلك بالنسبة للحديقة الوسطية التي تعاين من اإلمهال 

وتراكم النفايات، وكذلك بالنسبة للشارع الرئييس حلي األمن الداخيل الذي بقي عىل 

حالِه عىل الرغم من تعبيد الشوارع الداخلية القريبة منه.
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ولتفعيل  السالم(،  )عليه  السجاد  اإلمام  ارساها  التي  باحلقوق  ملتزم  ادب  بمنتج  الثقافية  الساحة  لرفد 
وتشجيع الكتابة القصصية عند االدباء الشباب والراسخني يف كتابة القصة القصية عن اإلمام عيل بن 
احلسني )عليهام السالم( ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية العاملي الرابع تعلن اللجنة التحضيّية 

ملهرجان تراتيل سجادية عن إقامة اول مسابقة للقصة القصية عىل مستوى األدب العرب.
الثالثة االوائل يف املسابقة، مع شهادات تقديرية ألفضل  الفائزين  بانتظار  علام أن جوائَز مالية كبية 
عرش قصص مستوفية للرشوط العامة التي حّددهتا جلنة الفحص والتقييم، التي تضمُّ خرباء واسامء 

عراقية المعة يف سامء االدب العرب.
الضوابط العامة للمشاركة هي:

1- ان ال تقّل املشاركة القصصية عن )500( وال تزيد عىل )1500( كلمة، وُترسل عىل االيميل 
التال:

)                                                                   ( او عرب صفحة الفيس بوك: )مسابقة القصة القصية 
ملهرجان تراتيل سجادية(.

2- ان تكون باللغة العربية الفصحى.
3- ان تستلهم القصة حقا من رسالة احلقوق ال�)50(  التي ارساها االمام عيل السجاد )عليه 

السالم( وفق رؤية فنية معارصة. 
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة يف مسابقات اخرى.

5- ان تكون املشاركة بقصة قصية واحدة.
قصصية  جمموعة  إلص��دار  مناسبا  جتده  ما  ترشيح  املقدسة  احلسينية  للعتبة  حيّق   -6

للقصص الفائزة واملمّيزة خالل مطبوعات املهرجان.
7- يكون اخر موعد الستالم القصص املشاركة يف يوم 2017/8/15 وُيعلن عن 
النتائج يف حفل خاّص هبا ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية العاملي يف نسخته 

الرابعة.
النصوص املشاركة جلنة مؤلفة من نخبة من اساتذة وخرباء يف  تتوىّل فحص   -8

السد القصيص.
9- حتّدد اجلائزة االوىل والثانية والثالثة، وعرش جوائز تقديرية..

لمهرجان تراتيل سجادية

مسابقة

القصة القصيرة

Alsegad1439@yahoo.com


