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أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال الوتني ماال وولدا يعني يف اآلخرة، وعن القمي عن الباقر )عليه الس��الم( إن العاص بن وائل بن هش��ام القريش ثم 
السهمي وهو أحد املستهزئني وكان خلباب بن األرث عليه حق فأتاه يتقاضاه فقال له العاص ألستم تزعمون أن يف اجلنة الذهب والفضة واحلرير 

قال بىل قال فموعد ما بيني وبينك اجلنة فواهلل الوتني فيها خري مما اوتيت يف الدنيا .
) 78 ( أطل��ع الغي��ب قد بلغ من عظمة ش��أنه إىل أن ارتقى إىل عامل الغيب الذي توحد ب��ه الواحد القهار حتى إدعاه أن يؤتى يف اآلخرة ماال وولدا 
وتأىل عليه أم اختذ عند الرمحن عهدا أم اختذ من عاّلم الغيوب عهدا بذلك فإنه ال يتوصل إىل العلم به إال بأحد هذين الطريقني . ) 79 ( كال ردع 

وتنبيه عىل أنه خمطئ فيام تصوره لنفسه سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب َمّدًا ونطول له منه .
) 80 ( ونرث��ه بإهالكن��ا إي��اه ما يقول يعني املال والولد مما عنده منهام ويأتينا يوم القيامة فردا ال يصحب��ه مال وال ولد مما كان له يف الدنيا فضال أن 
يؤتى ثمة زائدا . ) 81 ( واختذوا من دون اهلل آهلة ليكونوا هلم عزا ليتعززوا هبم حيث يكونون هلم وصلة إىل اهلل وش��فعاء عنده . ) 82 ( كال ردع 
وإنكار لتعززهم هبا س��يكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا القمي عن الصادق عليه الس��الم يف هذه اآلية أي يكونون هؤالء الذين اختذوهم 
آهل��ة م��ن دون اهلل ض��دا يوم القيامة ويتربؤون منهم ومن عبادهتم ثم قال ليس العبادة هي الس��جود وال الركوع وإن��ام هي طاعة الرجال من أطاع 
خملوق��ا يف معصي��ة اخلالق فقد عبده . أقول : يعني عليه الس��الم بذلك أن املراد باآلهلة املتخذة من دون اهلل رؤس��اؤهم الذين أطاعوهم يف معصية 
اخلالق . ) 83 ( أمل تر أنا أرس��لنا الش��ياطني عىل الكافرين تؤزهم أزا هتزهم وتغرهيم عىل املعايص بالتس��ويالت وحتبيب الشهوات . القمي قال ملا 
طغوا فيها ويف فتنتها ويف طاعتهم ومد هلم يف طغياهنم وضاللتهم أرسل عليهم شياطني األنس واجلن تؤزهم أزا أي تنخسهم نخسا وحتضهم عىل 
طاعتهم وعبادهتم . ) 84 ( فال َتْعَجل عليهم إنام نعد هلم عدا قال أي يف طغياهنم وفتنتهم وكفرهم . أقول : واملعنى ال تعجل هبالكهم لتس��رتيح 
من رشورهم فإنه مل يبق هلم إال أنفاس معدودة . ويف الكايف عن الصادق عليه الس��الم إنه س��ئل عن قوله تعاىل إنام نعد هلم عدا فقال ما هو عندك 
ق��ال الس��ائل عدد األيام قال إن اآلباء واألمهات حيصون ذلك ال ولكنه ع��دد األنفاس . والقمي مثله ويف هنج البالغة نفس املرء خطاؤه إىل أجله 

وقال عليه السالم كل معدود منقّص وكل متوقع آت .
) 85 ( ي��وم نح��رش املتق��ني نجمعه��م اىل الرمحن إىل رهبم الذي غمره��م برمحته وفدا وافدين عليه ك��ام يفد الوفاد عىل املل��وك منتظرين لكرامتهم 
وانعامهم . ) 86 ( ونس��وق املجرمني كام يس��اق البهائم إىل جهنم وردا عطاش��ا فإن من يرد املاء ال يرده إاّل العطش أو كالدواب التي ترد املاء ويف 
قراءة رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله من رواية أهل البيت عليهم الس��الم يوم حيرش املتقون إىل الرمحن وفدا )87 ( ال يملكون الشفاعة إال من اختذ 

عند الرمحن عهدا
يف ال��كايف ع��ن الصادق عليه الس��الم قال إال من دان اهلل بوالية أمري املؤمنني عليه الس��الم واألئمة عليهم الس��الم من بعده فه��و العهد عند اهلل . 
والقمي عنه عليه الس��الم ال يش��فع هلم وال يش��فعون إال من اختذ عند الرمحن عهدا إال من أذن له بوالية أمري املؤمنني واألئّمة عليهم الس��الم من 
بعده فهو العهد عند اهلل . )88 ( وقالوا اختذ الرمحن ولدا وقريء ولدا وهو مجع ولد . القمي عن الصادق عليه السالم قال هذا حيث قالت قريش 

إن هلل عزوجل اختذ ولدا من املالئكة اناثا . )89 ( لقد جئتم شيئا إدا قال أي عظيام .

ِن َعْهًدا )78( َكالاَّ َسَنْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن  مْحَ َذ ِعْنَد الراَّ َ َلَع اْلَغْيَب َأِم اختاَّ وَتنَياَّ َمااًل َوَوَلًدا )77( َأطاَّ َأَفَرَأْيَت الاَِّذي َكَفَر بَِآَياتَِنا َوَقاَل أَلُ
ْكُفُروَن بِِعَباَدهِتِْم َوَيُكوُنوَن  ا )81( َكالاَّ َس��يَ ْم ِعزًّ ًة لَِيُكوُنوا هَلُ ِ َآهِلَ ُذوا ِمْن ُدوِن اهللاَّ َ ا )79( َوَنِرُثُه َما َيُقوُل َوَيْأتِيَنا َفْرًدا )80( َواختاَّ اْلَعَذاِب َمدًّ
ِقنَي  ا )84( َيْوَم َنْحرُشُ امْلُتاَّ ْم َعدًّ اَم َنُعدُّ هَلُ ا )83( َفاَل َتْعَجْل َعَلْيِهْم إِناَّ ُهْم َأزًّ َياِطنَي َعىَل اْلَكاِفِريَن َتُؤزُّ ا َأْرَسْلَنا الشاَّ ا )82( َأمَلْ َتَر َأناَّ َعَلْيِهْم ِضدًّ
َذ  َ ِن َعْهًدا )87( َوَقاُلوا اختاَّ مْحَ َذ ِعْن��دَ الراَّ َ اَعَة إاِلاَّ َمِن اختاَّ ��فَ َم ِوْرًدا )86( اَل َيْمِلُكوَن الشاَّ ��نِ َوْفًدا )85( َوَنُس��وُق امْلُْجِرِمنَي إىَِل َجَهناَّ مْحَ إىَِل الراَّ
ِن َوَلًدا  مْحَ ا )90( َأْن َدَعْوا لِلراَّ َباُل َهدًّ ْرُض َوخَتِرُّ اجْلِ ْرَن ِمْنُه َوَتْنَش��قُّ اأْلَ َواُت َيَتَفطاَّ ��مَ ا )89( َتَكاُد الساَّ ًئا إِدًّ ُن َوَلًدا )88( َلَقْد ِجْئُتْم َش��يْ مْحَ الراَّ
ا  ُهْم َعدًّ ِن َعْبًدا )93( َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعداَّ مْحَ ْرِض إاِلاَّ َآِت الراَّ َواِت َواأْلَ ��مَ ِن َأْن َيتاَِّخَذ َوَلًدا )92( إِْن ُكلُّ َمْن يِف الساَّ مْحَ )91( َوَما َيْنَبِغي لِلراَّ

ُهْم َآتِيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا )95(. )94( َوُكلُّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

ال�صالُة ثم ال�صالة
عن اإلمام عيل بن موسى الرضا )عليه السالم( أنه قال: »أول ما حياسب العبد عليه الصالة فان صحت له الصالة صح ما سواها، 

وان ردت رّد ما سواها« مستدرك الوسائل ج3 ص25 ح4.
وقال )عليه السالم(: »للصالة أربعة أالف باب« هتذيب اإلحكام ج2 ص141 ح957.

ويقول أيضًا: »الصالة قربان كل تقي« وسائل الشيعة ج4 ص43 ح4469.



مرحبًا بَك ضيفًا كريمًا

أقبل��َت يا ش��هَر الطاع��ة، حتمُل مع��َك ال��ربكاِت واخل��رياِت، أقبلَت أهيا 
الضيف الذي ال يمّل، لنكون نحُن العباد الفقراُء يف ِرحابَِك، نتنّفس عبَق 
قدوِم��َك، تائقنَي لنيِل رضا الربِّ اجلليْل، فمرحبًا بَك وأنَت تفتُح أبواَب 
الس��امِء فتصعُد دعواتنا نحو خالقنا، تطلُب العفَو واملغفرْة، واإلعانَة عىل 
كفِّ جوارِحنا عن املعصية، فأيُّ ش��هٍر هو خرُي الش��هور، وأي ليلٍة تتشُح 
فيها السامُء هباًء هي خرٌي من ألِف شهر، وأيُّ طمأنينٍة تلَك التي تنرُشها يف 

أياِمَك ولياليَك، لنشعَر أننا دائاًم حمفوفني بالربكات والعراُق بألِف خرْي.

اعلم يا ولدي العزيز ....
ان احلس��د صفة غري ممدوحة , فان غلبت عليك اصبحت مفلس��ا ال يشء لك من العمل , وان احس��نت . الن احلسد ياكل االيامن كام 

تاكل النار احلطب.
واعلم يا ولدي ... 

ان احلسد جند من جنود ابليس وحبل من حبائله حيث يقول ابليس جلنوده : القوا بينهم احلسد والبغي فاهنام يعدالن عند اهلل الرشك .
واعلم يا ولدي ....

 ان قصص احلسد كثرية ومل يكن للحساد اال املوت باهلم , وان املؤمن يغبط وال حيسد واملنافق حيسد وال يغبط . 
ومما يذكر من قصص االنبياء ان اهلل عزوجل قال ملوس��ى بن عمران عليه الس��الم : يا ابن عمران ال حتسدن الناس عىل ما أتيتهم من 
فضيل , وال متدن عينيك اىل ذلك , وال تتبعه نفسك فان احلاسد ساخط لنعمي , صاد لقسمي الذي قسمت بني عبادي , ومن به كذلك 

فلست منه وليس مني .
فاحذر ... احذر ... احذر يا ولدي... من ان تكون حاسدا وصادًا ملا قسم اهلل لك , فانك لست ممن يريد ان يكون مع اهلل عز وجل. 

وهذا لك يا ولدي.

لَك يا ولدي... )ح6(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الحسد
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
* منظمة نداء جنيف تشيد بالتزام الحشد الشعبي واحترامه لحقوق اإلنسان ودوره اإلنساني في 

اغاثة المدنيين خالل المعارك الجارية ضد داعش...

*  لجنة االقتصاد واالستثمار البرلمانية تطالب بضرورة اقرار  قانون تقاعد القطاع الخاص ليكون عاماًل مشجعًا يوجه المواطن للعمل بهذا القطاع...

* المرجعية الدينية العليا  تطرح أول وثيقة اخالقية من داخل حرم الحسين)عليه السالم( لتنظيم األعراف 
العشائرية والحفاظ على هيبة القانون العراقي ..

* القضاء العراقي يحصر التحقيق في قضايا فقدان المستمسكات الرسمية للمواطنين بالمحقق القضائي وإشراف القاضي المختص دون الرجوع الى مراكز الشرطة ..

* دائرة الحماية االجتماعية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية تصدر اكثر من )50( الف بطاقة ذكية للمشمولين الجدد في كربالء والديوانية وديالى  ... 

للنظام  تطبيقها  بداية  عن  املقدسة  كربالء  بلدية  مديرية  أعلنت   
النفايات  برنامج )USB( جلمع  بتحسني اخلدمات مع  النموذجي 
البلدية،  إعالم  مدير  ناجي(  )ماجد  ذلك  أكد  باملحافظة،  الصلبة 
كنموذج  الرابع  البلدي  للقسم  التابعة  األحياء  اختيار  تم  مضيفا 
النطالق النظام وقد تم تقسيم األحياء إىل قطاعات بتطبيق ذلك يف 
أحياء األرسة وضباط األرسة بعد دراسة وتقييم حال مجع النفايات 
من  إال  النجاح  له  يمكن  ال  التطبيق  إن  موضحا  األحياء،  هذه  يف 
الصغرية  للحاويات  رشائهم  خالل  من  املواطنني  تعاون  خالل 

ووضعها يف أبواب الدور ليتسنى لعامل التنظيف رفعها بسهولة.

الشعبي   احلشد  يف   13 اللواء  الطفوف  لواء  قوات  أسقطت 
القريون.  االرهايب جنوب  داعش  لتنظيم  تابعة  طائرة مسرية 
يف  عرش  الثالث  اللواء  ان   : الشعبي  احلشد  يف  مصدر  وقال 
احلشد الشعبي متكن من اسقاط طائرة مسرية لداعش حمملة 
سهل  مطار  يف  املتمركزة  قواتنا  استهداف  حاولت  بالقنابر 
الشعبي  احلشد  ق��وات  ان  يذكر  القريوان.  جنوب  سنجار 
القريوان  جنوب  العسكري  سنجار  مطار  حترير  من  متكنت 
كبرية  خسائر  داعش  عنارص  مكبدة  وخاطفة  نوعية  بعملية 

باألرواح واملعدات.

بلدية كربالء تعلن عن بداية تطبيقها للنظام النموذجي لجمع النفايات الصلبة بمركز المحافظة

لواء الطفوف يسقط طائر مسيرة لداعش محملة بالقنابر جنوب القيروان
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التابعة  املقدسات  عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  اإلرشاد  جلنة  أرشفت 
سوق  يف  الدينية  املرجعية  معتمد  وبرعاية  املقدسة  العلوية  للعتبة 
الشيوخ السيد حسني اليعقويب، عىل قافلة هيئة أهايل سوق الشيوخ 
التي انطلقت لدعم قوات احلشد الشعبي لتوزيع املؤن واملساعدات 
عىل األبطال يف ساحات القتال.وقال عضو اللجنة ومعتمد املرجعية 
الشيوخ  سوق  أهايل  هيئة  ان   : اليعقويب  حسني  السيد  العليا  الدينية 
لدعم احلشد الشعبي قامت بتوزيع املؤن واملساعدات عىل األبطال 
يف  املوصل  ملدينة  األيمن  الساحل  يف  القتال  س��وح  يف  املرابطني 
مناطق عدة منها تل عبطة واحلرض ومنطقة خنيفسة، مؤكدا أن هذه 
قوى  تندحر  حتى  الشعبي  احلشد  يف  ألبطالنا  مستمرة  املساعدات 

اإلرهاب وحُيرر آخر شرب من ارض الوطن.

اّكد آمر لواء عيل األكرب )عليه السالم( اللواء عيل احلمداين: أن 
بان  مبينا   ، القريوان  ناحية  اىل  دخل  من  اول  هي  اللواء  قوات 
اهلجوم بدأ لياًل ومن ستة حماور لنثبت للعامل بأن قوات احلشد 
الشعبي عىل مستوى عاٍل من التدريب والصمود من اجل حترير 
االرايض املغتصبة،مشريا اىل  كل املرتبصني والقنوات الفضائية 
املغرضة بأن احلشد الشعبي قادر عىل حترير األرايض ومواصلة 
املعارك ليال وهنارا رغم كل ما يمتلكه العدو من أسلحة مضادة 
اىل  التحرير  بعمليات  سنستمر  أنه  إىل  منوها  وآليات  للدروع 

احلدود العراقية السورية لنقطع تدفق االرهاب اىل أرضنا.

أعلنت قيادة احلشد الشعبي, انتهاء الصفحة االوىل من عمليات 
سيطرة   من  القريوان  ناحية  بتحرير  الثانية(  اهلل  رسول  )حممد 
استخدمت  الشعبي  احلشد  ق��وات   : ان  وتابعت  داع���ش. 
تكتيكات وخططا  جديدة يف حترير مركز ناحية القريوان, الفتة 
لتحرير  الليلية  االستباقية  العمليات  تستخدم  اصبحت  اهنا  اىل 
تم  القريوان  ناحية  حترير  وان  )داعش(  من  املغتصبة  االرايض 
بالغايل والنفيس يف  الذين ضحوا   املقاتلني  بجهود وتضحيات 
املتطرف.  التنظيم  سيطرة  من  املغتصبة  االرايض  حترير  سبيل 
بالصفحة  قواتنا  سترشع  املقبلة  الساعات  وخالل  انه  وزادت 
اهدافها  لتحقيق  الثانية(  اهلل  رسول  )حممد  عمليات  من  الثانية 

املرسومة غرب املوصل.

لجنة االرشاد والتعبئة في العتبة العلوية تواصل مرافقة 
قوافل الدعم اللوجستي للمقاتلين في الموصل

الحمداني يؤكد ان لواء علي األكبر هو أول فصائل الحشد الشعبي التي دخلت القيروان

قيادة الحشد الشعبي تعلن تحرير ناحية القيروان بالكامل...!
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اعداد/ محمد حمزة جبر

الصوم
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

السن  هو  ما   : ال��س��ؤال 
الشرعي لصيام المرأة ؟

البلوغ،  بعد   : ال��ج��واب 
في  ال���ب���ل���وغ  وع���الم���ة 
االنثى اكمال تسع سنين 
عليها  فيجب  ه��الل��ي��ة، 
الواجبات  وسائر  الصوم 
الشرعية في اليوم االول 

من السنة العاشرة .

من  ك��ث��ي��ر   : ال����س����ؤال 
الصوم  ي��ب��دأن  النساء 
عشرة  الثانية  سن  عند 
لقصورها  ع��م��ره��ا  م��ن 
قبل  وظيفتها  فهم  عن 
ألخذهن  أو  السنة  ه��ذه 
من  الشرعية  األح��ك��ام 

يعتقدان  الذين  والديها 
يبدأ  البنت  تكليف  اّن 
هو  فما  السن  ه��ذه  من 
تكليف البنت اآلن بعد ان 

فهمت وظيفتها ؟
ك��ان��ت  إذا  ال����ج����واب: 
آن���ذاك واث��ق��ة )م��ن غير 
مكلفة  غير  بأّنها  ت��ردد( 
بالصيام فعليها القضاء 

دون الكفارة.

دائمًا  كان  من   : السؤال 
في حال السفر بمقتضى 
مهنته فما حكم صومه؟ 
كثرة  ضابطة  ه��ي  م��ا  و 

السفر؟
كثير  ك��ان  اذا   : ال��ج��واب 

ال��س��ف��ر وج���ب ع��ل��ي��ه أن 
كل  ف���ي  ي��ت��م  و  ي��ص��وم 
كثرة  تتحقق  و  اس��ف��اره 
يتكرر  من  حق  في  السفر 
لكونه  خارجًا  السفر  منه 
أو   ، لمهنته  م��ق��دم��ة 
يسافر  كان  إذا  آخر  لغرض 
يقل  ال  م��ا  شهر  ك��ل  ف��ي 
عشرة  من  مرات  عشر  عن 
في  يكون  أو   ، منه  أي��ام 
يقل  ال  فيما  السفر  ح��ال 
عن عشرة أيام في الشهر 
 ، ثالثة  أو  بسفرين  ول��و 
االستمرار  على  العزم  مع 
مدة  ال��م��ن��وال  ه��ذا  على 
ستة أشهر مثالً من سنة 
ثالثة  م���دة  أو   ، واح����دة 

فما  سنتين  م��ن  أش��ه��ر 
أس��ف��اره  ف��ي  فيتم  زاد 
جميعا ويصوم ولكن خالل 
من  االول��ي��ن  االسبوعين 
له  االحوط  اسفاره  بداية 
الجمع بين القصر واالتمام 
وأما   ، والقضاء  والصوم 
كل  ف��ي  يسافر  ك��ان  إذا 
او  مثالً  م��رات  أرب��ع  شهر 
سبعة  في  مسافرًا  يكون 
أيام منه فما دون فحكمه 
يسافر  كان  ولو   ، القصر 
الشهر  ف��ي  م��رات  ثمان 
أو يكون مسافرًا   ، الواحد 
أو  منه  أي��ام  ثمانية  في 
تسعة � فاألحوط لزومًا � ان 
يجمع بين القصر والتمام .

بقربي  سيكارة  المفطرين  احد  دّخن  إذا   : السؤال 
وانا صائم فما حكمي ؟

السؤال : لو كنت اعلم بأّن البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها 
عليه فهل يجوز لي االيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟

تشترط  ال  دم��ت  م��ا  ذل��ك  ل��ك  يجوز  نعم   : ال��ج��واب 
الفائدة عليه . 

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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االحرار: حسين النعمة

300 مليون نسمة قيمة االحصاء السكاني للشيعة 
»االثنا عشرية« في العالم

نرشت »ُخالصات« النرشة الصادرة عن شبكة التنمية، يف عددها 
خالصة  يستعرض  تقريرا   ،2017 لعام  يناير  شهر  من  االول 
عرشية«  »االثنا  الشيعة  بأعداد  املتعلقة  والدراسات  االبحاث 
البلدان، وهو يف ذلك  العامل واحجامهم السكانية يف خمتلف  يف 

يستقرئ املصادر القريبة اىل الدقة واملوضوعية من غريها..
السكانية  للتضاريس  حمتوياته  بحسب  التقرير  ويستخلص 
العامل،  يف  وعددهم  هلم  السكاين  االحصاء  وعملية  للشيعة 
احدث البيانات التي تم التوصل اليها: ان »تواجد الشيعة االثنا 
السكاين  ويبلغ احلجم  العامل،  بلد حول  عرشية يف حوايل 212 
اي  نسمة  مليون   300 ح��وايل  العامل  يف  عرشية  االثنا  للشيعة 
بمقدار 19.1% من عدد املسلمني يف العامل البالغ عددهم حوايل 
اقليم جغرايف من  1.57 مليار نسمة، ويتواجد 86% منهم يف 
اسم  عليه  يصطلح  ان  ويمكن  االرضية  الكرة  وسط  بلدا   17

)احلوض املركزي الشيعي(«. 
عدد  ثلثا  حوايل  تشكل  عرشية  االثنا  »الشيعة  ان  التقرير  ويبني 
سكان دول اخلليج، كام تشكل اكثر من ربع سكان دول املرشق 

العريب«.
اليه  يركن  الذي  املتيقن  القدر  بيان  اىل  التقرير  هذا  ويسعى   
واملوضوعية  العلمية  االبحاث  اغلب  نتائج  وترجحه  االعتقاد 

املتوافرة عن كثافة الشيعة االثنا عرشية السكانية يف العامل..
اخلارطة  عىل  رئييس  بشكل  الشيعة  تواجد  التقرير  وُيَفِصل 
ولبنان  رشقا  اهلند  بني  الواقعة  املنطقة  يف  كبرية  سكانية  »ككتل 
غربا وتركيا شامال واليمن جنوبا، مسميا اياها )احلوض املركزي 
العربية،  واالم��ارات  وقطر  السعودية  منها  مستثنيا  الشيعي( 
وذلك اما بشكل اكثرية او اقلية وبصيغ دستورية وبرملاين.. مبينا 

فيها  يوجد  التي  املناطق  الدول يف  تواجدهم يف هذه  الشيعة  ان 
مراقد مقدسة وهي ذاهتا اغنى االرايض بالنفط والغاز يف العامل 
الدينية  النواحي  من  حساسية  االسرتاتيجية  البيئات  اكثر  ويف 

والسياسية واالقتصادية«.
ويوضح عملية االحصاء للشيعة يف العامل مبينا »ان الشيعة االثنا 
االماكن  بعض  يف  واالعتبار  احلساب  من  منسيون  اما  عرشية 
من  التقليل  اىل  سلطتها  حتت  يعيشون  التي  االنظمة  متيل  او 

اعداداهم، فيام يميلون هم اىل التكثري من وجودهم العددي«..
موضحا االعتامد عىل االحصاءات الصادرة عن مراكز ابحاث 
كيفية  فيها  اوضحوا  ملتخصصني  جيدة،  علمية  سمعة  ذات 
اىل عدم  مشريا  علمية،  بصورة  االحصائية  النتائج  اىل  وصوهلم 
وجود احصاء دقيق انام وجود حد ادنى واعىل، وكذلك اعتامد 
عدم  من  بالرغم  العاملية  السمعة  ذوي  من  الباحثني  بعض  آراء 

تطرقهم ملنهجيتهم االحصائية اعتامدا عىل سعة عملهم.
ويكشف التقرير عن »عدد شيعة احلوض املركزي بحواىل 257 
مليون نسمة اي 86% من عدد الشيعة يف العامل كام اهنم يمثلون 
طوائفهم  بمختلف  احلوض  مسلمي  عدد  من   %32.2 حوايل 

والذين يصل عددهم اىل حوايل 800 مليون نسمة«.   
يبلغ  العريب  واملرشق  اخلليج  يف  الشيعة  ان  اىل  التقرير  ويشري   
حواىل 67% من عدد سكان الدول الثامن التي تطل عىل ضفافه 
نسمة،  مليون   153 اصل  من  نسمة  مليون   100 من  اكثر  اي 
مليون   100 من  اكثر  جمموع  من  عرشية  االثنا  الشيعة  ويشكل 
الشيعة  ألسنة  نسمة حوايل 26.5% اي 38 مليون، منوها عن 

باهنم يتكلمون بمختلف اللغات املحلية والعاملية«. 

صوت الشيعة
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فلسفة 
الصوم

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف 
بتاريخ 29/شعبان1438ه� الموافق 2017/5/26م :

)عليه  السجاد  اإلم��ام  وك��ان 
توجيهنا  يف  حارضًا  السالم( 
كام هي يف عادة أجداده وأبنائه 
بأن يرأفوا هبذه األمة املرحومة 
بام ينفعهم غدا، ولذلك تناول 
اإلمام السجاد )عليه السالم( 
ب��دءًا  ال��رشي��ف  الشهر  ه��ذا 
مرحبا  ابتدأ  حيث  وختامًا، 
ومبينا  الكريم  الشهر  هب��ذا 
هذا  هناية  يف  وأي��ض��ًا  أمهيته 
وهو  آخر  حضور  له  الشهر، 
رم��ض��ان،  شهر  وداع  دع���اء 
فيه  أن  اإلم��ام  فيه  بني  حيث 
األنيس  نعم  أنه  حيث  نعمة 
ون��ع��م ال��ص��اح��ب، وك���ان 
فيه  وك��ان  كبري  إف��ض��ال  فيه 
إفضاالت كثرية علينا، والبد 

أن تستثمر.
السجاد  اإلمام  ذكره  ما  اليوم 

ال��س��ج��ادي��ة  ال��ص��ح��ي��ف��ة  يف 
دخل  )إذا  دعاء  وهو  املباركة 
جيب  حيث  رم��ض��ان(،  شهر 
الشهر  هلذا  ونستعد  نقرأ  أن 
ه��ذا  أن  ون��ع��ت��رب  ال��رشي��ف، 
ال��ش��ه��ر ه��و ض��ي��ف ع��زي��ز، 
بيننا  وسيكون  علينا،  سيحّل 
ملّدة شهر، ثم ينرصف عنا، إن 
ال  وبالنتيجة  تعاىل،  اهلل  أبقانا 
يكون هو املستعد بل جيب أن 
هذا  نستقبل  من  نحن  نكون 
كل  يف  وهو  الكريم،  الضيف 
عام حيل علينا ثم يذهب عىل 
أن جيدد معنا عهدنا ليعود إلينا 
نبقى  وهكذا  القادم،  العام  يف 
كل  نستقبل  الدنيا  يف  دمنا  ما 

سنة هذا الشهر املبارك.
)عليه  العابدين  زين  اإلم��ام 
فضله  يبني  أن  بعد  السالم( 

يذكر  ال��ش��ه��ر  ه���ذا  وأمه��ي��ة 
بينها  وم��ن  مهّمة،  مقاطَع 
)اللهم  السالم(:  )عليه  قوله 
واهلمنا  وآل��ه  حممد  عىل  صل 
معرفة فضله وإجالل حرمته، 
والتحفظ بام حرضت فيه وأعنا 
اجل��وارح  بكف  صيامه  عىل 
فيه  واستعامهلا  معاصيك  عن 
نصغَي  ال  حتى  يرضيك،  ملا 
نرسع  وال  لغو  إىل  بأسامعنا 
بأبصارنا إىل هلو(، نالحظ هنا 
السالم(  )عليه  اإلمام  طريقة 
الشهر  ه���ذا  م��ع  بالتعامل 
النبي  قبله  وم��ن  ال��ك��ري��م، 
رمحة  اهلل  أرسله  الذي  األكرم 
اهلل  )صىل  له  حيث  للعاملني، 
املشهورة  اخلطبة  وآل��ه(  عليه 
يف بداية شهر رمضان املبارك، 
إذا نحن أمام أيام ختتلف عن 

سائر األيام، وليايل ختتلف عن 
الليايل، واإلمام السجاد  سائر 
صيامه  ع��ىل  )وأع��ن��ا  ي��ق��ول: 
معاصيك  اجلوارح عن  بكف 
واس��ت��ع��امهل��ا ب��ام ي��رض��ي��ك(، 
اجلميع  عىل  خيفى  ال  وطبعا 
شهر  يف  األع���امل  بعض  أن 
وخارج  حرام  تكون  رمضان 
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل ح���الل، 
وهناك  وال���رشب،  ك��األك��ل 
شهر  يف  تكون  األعامل  بعض 
رمضان حرام ويف غريه حرام 
تكون  األعامل  وبعض  أيضًا، 
حرامًا،  رمضان  شهر  غري  يف 
أيضًا حرام  ويف شهر رمضان 
للصوم  مفسدة  غري  ولكنها 

لكنها حرام، 
التي  األش���ي���اء  مج��ل��ة  ف��م��ن 
رمضان  شهر  يف  حمرمة  تكون 
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لعلَّ من جملة ما ندب إليه الشارع المقدس تهذيبًا للنفوس وإعادة هذا العبد إلى اهلل تعالى، 
وهو هذا الش��هر المبارك، ش��هر رمض��ان، وقد اهتم به الق��رآن الكريم، وبين بأن هذا الش��هر 
هو الش��هر الذي كان ظرفا لنزول القرآن الكريم، ونزلت فيه س��ورة مباركة وهي سورة القدر، 
مبينة أن فيه ليلة هي خير من ألف ش��هر، إعظامًا لهذا الشهر الشريف، واهتماما به وتنبيها 

لنا لالستفادة منه قدر المستطاع. 



وخارج الشهر الفضيل حمرمة 
يف  تكون  وقد  املعايص،  هي 
معصية  رمضان  شهر  داخ��ل 
غري  األخ���رى  األش��ه��ر  ويف 
باألكل  مثلنا  وك��ام  معصية 
والرشب، أما أن تكون خارج 
ويف  معصية  رم��ض��ان  شهر 
فلعلها  معصية  غ��ري  داخ��ل��ه 
هذه املفردة غري موجودة أبدًا، 
واإلمام السجاد يريد أن ينبهنا 
)وأعّنا  بقوله  مهمة  قضية  إىل 

)بكفِّ  ب��امذا  ص��ي��ام(..  ع��ىل 
معاصيك(،  ع��ن  اجل����وارح 
وضع  للصيام  أّن  وبالطبع 
يمتنع  اإلنسان  أما  ظاهري، 
وهو  تعاىل  اهلل  ح��رم  ما  عن 
فيه  ب��اط��ن��ي خ���اص  وض���ع 
استعداد وتربية، اإلمام )عليه 
ال��س��الم( ي��ق��ول: )اع��ّن��ا عىل 
جعل  قد  تعاىل  واهلل  صيامه( 
منا  وأراد  شهره،  الشهر  هذا 
)عليه  واإلم���ام  نصومه،  أن 

هذا  يف  أن  يوضح  ال��س��الم( 
تعيننا  من  وأنت  طاعة  الشهر 
فام  صيامه(،  عىل  )أعنا  عليها 
هو مورد اإلعانة؟ قال )بكّف 
معاصيك(..  ع��ن  اجل���وارح 
شهر  داخ��ل  يف  كانت  س��واء 
تشتهي  فاجلارحة  رم��ض��ان، 
واجلارحة  حرام،  وهو  األكل 
تكون  ق��د  احل����رام،  إىل  متتد 
غ���ري خملة  ل��ك��ن��ه��ا  م��ع��ص��ي��ة 
يده  يمد  فاإلنسان  بالصوم، 

إىل ما حيرم عليه فهذه معصية، 
وقد ال تكون دخيلة يف إفساد 
حمّرمة،  تكون  ولكنها  الصوم 
يدعو  السالم(  )عليه  واإلمام 
اجل��وارح  ه��ذه  يكف  أن  اهلل 
من العني واالذن فيمنعها من 
تكون  حتى  املعصية  ارتكاب 
عن  صائمة  نفسا  املعصية 
واالثم،  املعصية  وعن  املفطر 
أن  الب��د  التي  الرتبية  وه��ذه 
ألن  الصوم  من  منها  نستفيد 

ملكة  امللكة،  هذه  فينا  تنّمي 
االبتعاد عن املعصية، ولذلك 
أعّنا(  )اللهم  اإلم���ام  يقول 
تبارك  باهلل  نستعني  أن  فالبد 
ننقل  أن  يمكن  وال  وتعاىل، 

قدم من غري إعانة اهلل تعاىل.
من  الشعور  هذا  فإن  ولذلك 
وتعاىل  تبارك  اهلل  اجتاه  املؤمن 
بخصوص شهر رمضان، البّد 
خاصة،  شأنية  له  تكون  أن 
تكون  أن  يتعّود  ال  واإلنسان 

أيام شهر رمضان كأيام غريه، 
هلذا  االحرتام  قلة  ذلك  معنى 
بقية  ولكن  الرشيف،  الشهر 
لإلنسان  مرخص  فغري  األيام 
خصوص  يف  ولكن  يعفو  أن 
شهر  فهناك  رم��ض��ان  شهر 
اهلل  إىل  احلرمة  وه��ي  إض��ايف 
فضيلة  الشهر  وهل��ذا  تعاىل، 
الكريم  ال��ق��رآن  إن��زال  وه��ي 
ولالبد  ال��ق��در،  ليلة  وف��ي��ه 
ُيعان وخري معني  أن  لإلنسان 

هو اهلل تعاىل، ألن يكرس هذه 
فال  حم���ّرم،  ك��ل  ع��ن  الشهوة 
اإلنسام  يرتكب  أن  اهلل  قّدر 
معصية، ولذلك يقول اإلمام 
بكّف  صيامه  ع��ىل  )واع��ن��ا 
أي  معاصيك(  عن  اجل��وارح 
مفطرة  كانت  س��واء  معصية 
اإلنسان  مثاًل  مفطرة،  غري  أو 
الناس  ب��أع��راض  يتحدث 
غري  الفقهية  امل��س��أل��ة  ف��ف��ي 
الكبائر،  من  ولكنها  مفطرة 

رمضان  شهر  يف  اإلنسان  أن 
ال يمكنه أن يصوم عن األكل 
والرشب فقط، وإنام هذا يشء 
يكمن  النفس  وجهاد  سهل، 
املحرمات،  ع��ن  ال��ص��وم  يف 
ولذلك عندما يصل إىل حالة 
االفطار ال يشعر باالزدواجية 
أو التناقض ما بني كونه صائاًم 
وكونه قد تعّدى عىل حرمات 

الناس.
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السيد الصافي يعرض 
سلبية بعض المظاهر 

االجتماعية ويهيب 
بالعشائر الكريمة تحمل 

مسؤوليتها اتجاهها

امرًا  حرضاتكم  عىل  اع��رض 
يف  املهمة  االم���ور  م��ن  اج��ده 
ه��ذه االوق���ات، وه��ذا حيتاج 
 .. م��وج��زة  مقدمة  ذك��ر  اىل 
خصوصية  جمتمع  لكل  طبعًا 
ناشئة من الرتكيبة اخلاصة هبذا 
يتمتع  جمتمعنا  ولعل  املجتمع، 
بخصوصية.. فيه عشائر كثرية 
جزء  العشائر  وه��ذه  مم��ت��دة، 
هذا  تكوينة  من  وكبري  مهم 
هذه  مارست  وق��د  املجتمع، 
العشائر دورًا اجيابيًا يف مفاصل 
العشائر  هذه  فكانت  متعددة، 
مثالً  تستشعر اخلطر عىل البالد 
اخلطر  ملنع  منيعة  وقفة  وتقف 
العشائر  ه��ذه  وك��ان��ت  عنه، 
وتقاليد  ع��ادات  من  متثل  بام 
وفيها  مح��ّي��ة  فيها  وأع����راف 
شجاعة وفيها جود وفيها كرم 
اجيابية  حالة  متّثل  وهذه  ايضًا، 
بمجموعة  املجتمع  اذك��اء  يف 

من االخالق احلميدة.
متثل  بام  العشائر  هذه  وايضًا 
تتكاتف  ثقل كانت عندما  من 
الباطل  وت��رف��ض  وت��ت��الح��م 

كانت  اي��ض��ًا  احل���ق  وت��ؤي��د 
املجتمع،  يف  واضحة  بصمتها 
العشائري  الثقل  هذا  ولذلك 
يسلط  ان  ايضًا  حيتاج  الكبري 
ال���ض���وء، وي���ك���ون االخ���وة 
حتّمل  بمستوى  امل��ت��ص��دون 

املسؤولية.
قد يصل  العشائر عندنا  بعض 
نصف  من  اكثر  اىل  تعدادها 
ال��ع��دد كبري  م��ل��ي��ون، وه���ذا 
ال��دول  بعض  يف  يقابل  ق��د 
دولة  نفوس  مقدار  الصغرية 
البد  اخ���واين  لذلك  كاملة، 
ال��وج��ود  ه��ذا  عند  نقف  ان 
نجعل  ان  ونحاول  العشائري 
هذا الوجود العشائري وجودًا 

اجيابيًا بشكل دائم.
اىل  املجتمع  بنية  ت��ع��ّرض��ت 
بحكم  السلبيات  من  جمموعة 
ووضعنا  السياسية،  اوضاعنا 
االجتامعي والتفاوت الطبقي، 
بعض  زح��ف��ت  حتى  اث���ّرت 
بشكل  وال��ع��ادات  التقاليد 
مفرط واصبحت هذه العادات 
الثقل  مع  تنسجم  ال  والتقاليد 

يتكون  الذي  املهم  العشائري 
اصبحت  بالعكس  البالد،  منه 
واالع���راف  التقاليد  بعض 
ال��دخ��ي��ل��ة ق��د مت��ث��ل ح��ال��ة ال 
انا سأعرض  تستحسن.. ولذا 

بعض املفردات اجلزئية.
العتبة  هذه  يف  اي��ام  قبل  طبعًا 
املباركة شهدت جلسة ووثيقة 
العشائر  شيوخ  بعض  كتبها 
واتفقوا  ال��ع��راق  عموم  م��ن 
النقاط،  بعض  عىل  بينهم  فيام 
اتفقوا  التي  النقاط  وال��واق��ع 
االمهية..  غاية  يف  نقاط  عليها 
يكتفوا  ال  ان  عليهم  اق���ول 
يسعوا  ان  عليهم  وانام  بذلك 

اىل تطبيق ما وقّعوا عليه.
من  النامذج  بعض  سأعرض 
متر  التي  االجتامعية  احل��االت 
من  كثري  الحظوا  االن..  بنا 
بأشياء  يبتلون  عندما  الناس 
رشعًا  يستفرس  تطاق؛  ال  قد 
ع��ن رشع��ي��ة ه���ذا ال��ت��رصف 
احلاالت  بعض  يف  حتدث  ألنه 
 ..ً ح��ال  هل��ا  نجد  ال  مشاكل 
بالعكس احلل قد يتفاقم، احلل 

هناك  لكن  موجود  الرشعي 
اجلامعة  بعض  عند  عصبية 
بام  االهتامم  من  حالة  وعنده 
احلقيقي  احلل  عن  يغفل  عنده 
عنده  ما  عىل  فيرّص  الرشعي 
لبعض  رعبًا  يمثل  ك��ان  وان 

االخرين. 
اج��رى  ط��ب��ي��ب  االن   ً م��ث��ال 
الضوابط  بمقتىض  العملية 
وشاء القدر ان يتوىف املريض.. 
الطبيب  ان  اح��ت��امل  ه��ن��اك 
ان  احتامل  وهناك  ق��رّص،  قد 
الطبيب مل يقرّص.. ردود الفعل 
من بعض افراد العشرية تكون 
بعض  يف  مرعبة  فعل  ردود 
البعض  ه��ذا  ان  احل����االت.. 
وهي��دد  الطبيب  ع��ىل  هي��ج��م 
عىل  وجيربه  بالسالح،  الطبيب 
ان يغلق عيادته والبد ان جيلس 
الحظوا  ح���ق..  جلسة  معه 
ال  الطريقة  طبعًا  الطريقة.. 
كان  اذا  الطبيب  هبكذا..  حتل 
املقدس  الشارع  نعم  مقرصًا 
مقرصًا  كان  اذا  الطبيب  يقول 
يكون  احل���االت  بعض  ويف 
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حيدد  ان  عليه  نعم  ض��ام��ن، 
امليت،  ألهل  ويدفعها  الدّية 
اما ان يغلق العيادة او هُيان او 
انتج  انتج؟  ماذا  عليه  يتجاوز 
الطبيب  الرعب عند  حالة من 
وعند اهله وعند عائلته.. وبدأ 
الطبيب يفّكر جدّيًا برتك املهنة 

وترك البلد. 
تارة  االنسان  اخواين  الحظوا 
يترصف  ث��م  مظلومًا  ي��ك��ون 
ترصفات يكون ظاملًا، االنسان 
اآلن يف حادث سيارة لو فرضنا 
هو  معتدي  املقابل  ال��ط��رف 
السيارة  اذية  يف  تسبب  الذي 
له  نقول  له؟  نقول  ماذا  رشعًا 
السيارة،  هذه  تصليح  اضمن 
لكن جتد هذا ينزل من السيارة 
ويسمعه  اهله  ويشتم  يشتمه 
يتحول  يرضبه  وق��د  كلامت 
ان  البد  ظامل..  اىل  مظلوم  من 
ان  ال  للحق..  الغضب  يكون 
انت  لرواسب  الغضب  يكون 
القيامة  ي��وم  يف  عنها  ستسأل 
الطريقة  هذه  يرى  ال  والُعرف 

طريقة صحيحة.
الذي  الوقت  يف  املعلم   ً مثال 
ان  املعلم  م��ن  نطلب  نحن 
وهذا  الرتبوي  دوره  ي��امرس 
يشعر  املعلم..  ام��ام  التلميذ 

ولده  من  اع��ز  ه��ذا  ان  املعلم 
واخالقًا  علاًم  يربيه  ان  فالبد 
مع  وتكلم  املعلم  ج��اء  ف��اذا 
قّلم  جيدًا  اغسل  الطفل  هذا 
هذا   .. ج��ي��دًا  اق��رأ  اظ��ف��ارك 
املعلم  الطفل يذهب اىل االب 
شعور  بال  االب  ف��رتى  آذاين 
العشرية  اف���راد  بعض  حي��رض 
اىل  وهتديد  املدرسة  واقتحام 
ما  واقعًا  أعلم  ال  انا  املعلم.. 

هذه االفعال؟
بمنتهى  ال��رشع��ي  اجل��ان��ب 
طريقة،  ليست  هذه  التحرّض، 
ارع��ب االخ��ري��ن احت��ول من 
مظلوم اىل ظامل، انت اب البد 
اسمع  نعم  لولدك  تقول  ان 
يتجاوز  مل  املعلم  املعلم،  كالم 
نظيفًا  تكون  ان  ارادك  عليك 
امل��درس  اصبح  نظيفا..  كن 
يتعامل  كيف  يعرف  ال  خائفًا 
املسألة  خطورة  الحظوا  بل 
الذي  التلميذ  جيامل  املعلم 
عشريته..  من  خوفًا  يقرأ  ال 
غري  تلميذًا  بالنتيجة  سيعطيه 
متعلم ألنه جيامل هؤالء، ملاذا 

؟! 
انا كالمي مع االعّزة واملشايخ 
ان  البد  الذين  القوم  وك��رباء 
املسؤولية،  بمستوى  يكونوا 

قالوا   ً مثال  الوثيقة  يف  نعم 
اقارب  من  االقتصاص  عدم 
حيمل  ال  ألنه  اجلاين  الشخص 
اآلن  القتل،  اق��رتف  من  وزر 
اجللوة جييل  هناك حالة تسمى 
هذا ينتهي من عشريته وتكون 
من  اوالده...  وعىل  عليه  ُسّبة 
ميزان؟! ال  بأي  قال ؟!  الذي 
تلتزم  العشرية  هكذا  تعرف؟! 
حل  يوجد  أال  مل��اذا  ب��ذل��ك، 
ذنب  ما  أذن���ب..  هو  اخ��ر؟! 

عائلته واوالده!!
عدم  يقولون  يلتزمون  جيد 
االعتداء  وع��دم  االقتصاص 
التعليمية  ال���ك���وادر  ع���ىل 
االطباء  عىل  االعتداء  وع��دم 
ومطالبتهم  واملستشفيات 
عندما  العشائرية  بالفصول 
ظاهرة  منع  امل��ري��ض،  يتوىف 

النهوة.
ه���ذه  م����ا  ؟!  م����ن  ذن�����ب 
اىل  التجأنا  مل��اذا  االف��ك��ار؟! 
حالة  وت��رك��ن��ا  االم����ور  ه���ذه 
مجلة  من  الحظوا  التحرّض.. 
سامحة  يسألون  االستفتاءات 
ظله-  – دام  السيستاين  السيد 
ال���س���ؤال: ه��ل جي���وز ل��ذوي 
الدّية  بأخذ  التمسك  القتيل 
قانونيًا  متابعته  مع  القاتل  من 

وعشائريًا وهدر دمه؟
بعد  ذلك  هلم  ليس  اجل��واب: 
حقهم  الستيفاء  الدية  اخ��ذ 
فتكون  ب��أخ��ذه��ا  ال��رشع��ي 
االم����ور امل���ذك���ورة جت����اوزًا 

وتعديًا.
مظلوم  من  اخ��واين  الحظوا 

حتول اىل ظامل.
م��ن امل��س��ائ��ل االخ����رى جتد 
بعض ابناء العشرية عنده عمل 
العمل، ذهب  جتاري خرس يف 

اهله  اىل  يأت هؤالء  او هرب، 
عريضة  بالفتة  ويكتب  وذويه 
يباع  ان  يمكن  ال  البيت  هذا 
الحظوا  ل��ن��ا،  مطلوب  ألن��ه 
صاحب  ب��ي��ت  ل��ي��س  ال��ب��ي��ت 
العائلة  وجتد  التجاري  العمل 
ترّوع وتدخل حالة  واالطفال 
الدوافع وراء  ما هي  ان��ذار..  

ذلك؟! 
بعض  رأي��ت  ان��ا  احلقيقة  يف 
هذه  مثل  عليها  كتب  البيوت 
العبارات واستغربت ما جناية 
جيب  فهل  البيت،  ص��اح��ب 
بالسداد  االلتزام  عليهم  رشعًا 
: ال جيب عىل  يقول  م��اذا؟  ام 
من  بذمته  ما  اداء  املدين  ذوي 

امواهلم اخلاصة.
بعض اجلامعات اول ما جيلس 
الرشعي  اجلانب  اتركوا  يقول 
ع��ىل ج��ه��ة، وك����أن اجل��ان��ب 
ان  املسألة  ه��ذه  يف  ال��رشع��ي 
وُعريف  وتقليدي  عادت  احكم 
الرشعي  اجل��ان��ب  ول��ي��ذه��ب 
بسبب  ه��ذا  ؟  ه��ذا  مل���اذا   ..
حاالت  من  وحالة  العصبية 
اجلهل وليس حالة من حاالت 
شارع  هذا  واالدراك،  الوعي 
مقدس، وهو ينظم حياتنا واهلل 
اىل  تعاىل جعل لك حل ترتكه 

حل آخر ملاذا؟!
واق��ع��ًا ه��ن��اك أم���ور ل��و ترتك 
س��ت��ك��ون ه��ن��اك م��ش��اك��ل قد 
يصعب حّلها، فالبد ان تكون 
العشائر  اهل  من  وقفة  هناك 
هلم  الذين  االع���زاء  االصيلة 
س��ب��ق يف االم����ور االجي��اب��ي��ة 
والرشيفة،  النبيلة  واملواقف 
ويكونون بمستوى املسؤولية. 
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مدينة  شهدهُتام  مهاّمن  حدثاِن 
ك��رب��الء امل��ق��دس��ة، األس��ب��وع 
شخصية  حم��ورمه��ا  امل����ايض، 
علامئية كان هلا حضورها املشع 
إيصال فكر  الكبري يف  وفضلها 
)عليهم  البيت  أه��ل  وثقافة 
الشيخ  العالمة  إنه  السالم(، 
أمحد بن فهد احليل )رضوان اهلل 
مركز  أقام  حيث  عليه(،  تعاىل 
والبحوث  للدراسات  كربالء 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  وجممع 
بالعتبة  ال��ع��ل��م��ي  ال���س���الم( 
امل��ؤمت��ر  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
ابن  الفقيه  للعالمة  العاملي 
عن  الستار  وإزاح��ة  احليل  فهد 

املوسوعة الكاملة آلثاره القيمة 
جملدات  ع��رشة  بلغت  ال��ت��ي 
ورسالة(  كتابًا   23( ضّمت 

كتبها العالمة احليل.
أيام  ثالثة  ملّدة  املؤمتر  واستمر 
آي��ار   20  -  18( م��ن  للفرتة 
من  مباركة  وبرعاية   ،)2017
للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  ل��دن 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
حيث  الكربالئي،  املهدي  عبد 
استمع سامحته واملشاركون يف 
املقّدمة  البحوث  ملناقشة  املؤمتر 
داخ��ل  م��ن  باحثني  قبل  م��ن 
وخارج العراق، تناولت سرية 
رسه(  )ق���ّدس  احل��يل  العالمة 

وآثاره.
وقال سامحة الشيخ الكربالئي 
إّن  امل��ؤمت��ر:  افتتاح  كلمة  يف 
هذه  مثل  إلق��ام��ة  »ال��دواع��ي 
االدنى  حده  يف  هو  املؤمترات 
وجواهر  العلوم  كنوز  الحياء 
رصوَح  شّيدوا  لعلامء  الكلمة 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة واحل��ك��م��ة 
ارض  عىل  والتقوى  والزهد 
الشهداء  سيد  مدينة  كربالء 
املدينة  ه��ذه  ال��س��الم(،  )عليه 
التي شهدت يف بعض فصوهلا 
ازده���ار  املنرصمة  وأزمنتها 
فرتات  خالل  العلمية  احلركة 
العديد  اليها  توجه  حتى  عّدة 

الذين  واملجتهدون  العلامء  من 
تطوير  يف  رئيسيًا  دورًا  اّدوا 
العلمية واالجتامعية يف  احلركة 
العامل  ومنهم  املقدسة،  كربالء 
الطباطبائي  عيل  السيد  املحقق 
ومن  الرياض  كتاب  صاحب 
احلركة  وحمدثي  الفقهاء  مجلة 
املقدسة  ك��رب��الء  يف  العلمية 
نشاطها  لكربالء  اعادوا  الذين 
البيت  اه��ل  لعلوم  العلمي 
الشيخ  هو  ال��س��الم(  )عليهم 
االس��دي،  احليل  فهد  بن  امحد 
درس��ه  حلقات  كانت  حيث 
العلامء  بكبار  عامرة  وأبحاثه 
وازده��رت  املتفوقني  والطلبة 

العتبة الحسينية تقيُم مؤتمر العالمة بن فهد الحلي 
بمشاركة محلية وعالمية

إحياًء لذكر علماء اإلّمة والتعريف بإسهاماتهم العظيمة..

العطاء الحسيني

األحرار/ قاسم عبد اهلادي
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وكان  عهده  يف  الدينية  املعاهد 
والفكر  العلم  اه��ل  يرتادها 
حتى  األدب  ورج�������االُت 
ومدارسها  جوامعها  اكتّظت 
ال��درس  بحلقات  وق��اع��اهت��ا 

والبحث واملناقشة«.
فيام قال احلاج عبد االمري عزيز 
كربالء  مركز  مدير  القرييش 
للدراسات والبحوث يف العتبة 
خيفى  »ال  املقدسة:  احلسينية 
كربالء  مدينة  أن  أح��د  ع��ىل 
للعلم  م��وئ��اًل  ت��ع��ّد  امل��ق��دس��ة 
واملعرفة وخاصة منذ ان حَوت 
الشهداء  لسيد  الطاهر  اجلسد 
)عليه السالم( وازدهرت فيها 
احلركة العلمية واصبحت حمط 
رحال العلم والعلامء واول من 
اسس احلركة العلمية يف كربالء 
زياد  بن  محيد  اجلليل  العامل  هو 
بالنينوي  املعروف  النيبوري 
العلمية يف  وقد اخذت احلركة 
ثم  فشيئًا  شيئًا  تزدهر  كربالء 
اخرى  ف��رتة  يف  وتنحرس  ختبو 
بحسب الوضع السيايس الذي 
مضيفًا،  آنذاك«،  تعيشه  كانت 
واملرقد  كربالء  تعّرضت  »فقد 
ال��ط��اه��ر هل��ج��امت وغ���ارات 
اهل  اع���داء  قبل  م��ن  ع��دي��دة 
البيت )عليهم السالم( وبرغم 
احل��رك��ة  ج���ذوة  بقيت  ذل���ك 

العلمية يف كربالء تزدهر، وقد 
شّد العديد من العلامء الِرحاَل 
جاء  من  ابرز  ومن  كربالء  اىل 
وقدم اىل كربالء من احللة هو 
فهد  بن  امحد  العالمة  الفقيه 
احل���يل ح��ي��ث س��ك��ن ك��رب��الء 
علامءها  اب��رز  اح��د  واص��ب��ح 

املشهورين«.
»لقد  حديثه،  القرييش  وتابع 
املخطوطات  مجع  عىل  عملنا 
تركها  التي  اخلطية  واآلث���ار 
مكتبات  يف  احليل  العالمة  لنا 
العراق وسوريا ولبنان وايران 
تم  حتى  وحتقيقها  مجعها  وتم 

اخراجها يف 14 جملد«.
 م���ن ج��ه��ت��ه ب����نّي األس���ت���اذ 
حبيب  ح��س��ن  ال���دك���ت���ور 
مركز  مستشار  ال��ك��ري��ط��ي؛ 
والبحوث  للدراسات  كربالء 
ضمن  ي��أت  املقام  »املؤمتر  اّن 
يقيمها  التي  املؤمترات  سلسلة 
م��رك��ز ك��رب��الء ل��ل��دراس��ات 
والبحوث سنويًا او كل سنتني 
يكون  ان  عىل  اتفاق  وهناك 
كربالء،  علامء  ت��راث  إلحياء 
حيث من املقّرر ان يتم االتفاق 
شخصية  اختيار  عىل  سنويًا 
اشتهرت  كربالء  من  علامئية 
احل��وزوي  العلمي  بالبحث 
يف  متميز  ح��ض��ور  هل��ا  وك���ان 

كربالء  يف  احل��وزوي��ة  الساحة 
املقدسة«. 

ان  حديثه  الكريطي  وت��اب��ع 
كان  اقيم  الذي  االول  »املؤمتر 
الشيخ  امل��ج��دد  العالمة  ع��ن 
)رض��وان  البهبهاين  الوحيد 
اقيم  وال��ذي  عليه(  تعاىل  اهلل 
احلسينية  العتبة  يف  سنتني  قبل 
الثاين  املؤمتر  هو  وهذا  املقدسة 
وحياة  س��رية  ي��ت��ن��اول  ال���ذي 
مضيفًا  احليل«،  العالمة  وآثار 
بحثًا(   30( م��ن  »أك��ث��ر  ان 
ب��اخ��ت��ص��اص��ات م��ت��ع��ددة يف 
الفقه واالصول وعلم الرجال 
قّدمها  قد  واالدب  الفكر  ويف 

وخ��ارج  داخ��ل  م��ن  باحثون 
ولبنان  )س��وري��ا  مثل  ال��ب��الد 
وال��ب��ح��ري��ن واي����ران وه��ن��اك 
ال��دول  بعض  م��ن  مشاركني 
االف��ري��ق��ي��ة(، ح��ي��ث ق��ّوم��ت 
علميًا وأصبحت صاحلة للنرش 
مدى  عىل  ونوقشت  وُألقيت 
اإلم��ام  مدينتي  يف  أي��ام  ثالثة 
احلسن واإلمام احلسني )عليهام 
وضمن  للزائرين،  ال��س��الم( 

برنامج ومنهاج ُأعّدا مسبقًا«.
ان  إىل  ال��ك��ري��ط��ي  وي��ل��ف��ت 
»اهلدف األسمى من املؤمتر هو 
من  العلامء  هؤالء  تراث  احياء 
اجلديد  اجليل  يطلع  أن  أج��ل 

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

والكبري  اخل��ال��د  اإلرث  ع��ىل 
هؤالء  تركه  الذي  واحلضاري 
دور  من  به  قاموا  وما  العلامء 
باعتبار  العلمية  كبري يف احلوزة 
هلا  وي��أت  ح��ارضة  كربالء  ان 
العامل  بقاع  كل  من  ال��زائ��رون 
باع  املقدسة هلا  وحوزة كربالء 
كبريًا  ع��ددًا  وخرّجت  طويل 

من العلامء االجالء«.
»مؤمتر  ان  الكريطي  وأّك���د 
قد  البهباين  الوحيد  عن  األول 
واص��داًء  كبريًا  نجاحًا  الق��ى 
رائعة عامليًا وحمليًا وكان مؤمترًا 
ان  تعاىل  اهلل  ون��س��أل  ناجحًا 
املؤمتر  هبذا  النجاح  يف  يعيننا 
الكبري  الدور  نغفل  الثاين، وال 
ال���ذي ق���ام ب��ه جم��م��ع اإلم���ام 
السالم( يف هذا  )عليه  احلسني 
البحوث  مجعوا  حيث  املؤمتر 
علمية  كلجنة  الينا  وارسلت 

وك��ان  البحوث  تقويم  وت��م 
االمام  ملجمع  كبري  دور  هناك 
احلسني )عليه السالم( يف اقامة 

هذا املؤمتر«.
وعىل مستوى مشاركة الباحثني 
يف املؤمتر، فقد قّدمت الدكتورة 
تناولت  بحثًا  حسني  سكينة 
بالعالمة  فيه آراء فقهية خاصة 
احليل وانعكاساهتا عىل الواقع.

البحث الداليل..
جابر  ناجح  الدكتور  قّدم  فيام 
كلية  يف  املساعد  االستاذ  امليايل 
قسم  االنسانية  للعلوم  الرتبية 
املثنى  جامعة  يف  القران  علوم 
)البحث  بعنوان  علميًا  بحثًا 
احليل(،  فهد  ابن  عند  ال��داليل 
ال��دالالت  ت��ن��اول ج��واب  إذ 
والنحوية  والرشعية  الرصفية 
اللغوية  ال���دالالت  وك��ذل��ك 
تستحق  مادة  وجدنا  وبالطبع 

لغوية  أبحاث  من  االح���رتام 
وك��ان  اختصاصنا  ب��ج��ان��ب 
ال��دالالت  ه��ذه  ع��ىل  يضيف 
انه  حتى  االح��ي��ان  بعض  يف 
او  بعد(  )أم��ا  مسألة  ت��ن��اول 
بأّن  رأيه  وله  اخلطاب،  فصل 
نبي  قاهلا  من  اول  بعد(  )ام��ا 
اهلل داود )عليه السالم(، ورأي 
آخ��ر ي��ق��ول أهن��ا ل��إلم��ام عيل 
واضاف  أواًل  السالم(  )عليه 
يتناول  ذلك  وبعد  اراء،  اليها 
اراء  فهناك  اجلاللة  لفظ  قضية 
مشتق  اجلاللة  لفظ  بان  تقول 
مشتقا  ليس  انه  اىل  يميل  لكنه 
ان  حتى  هكذا  اللفظ  هو  وانام 
اللفظ  االلف والالم من اصل 
الّن اهلل )سبحانه وتعاىل( وذاته 
باالشتقاق  املقدسة ال توصف 
اللغوي  رأي���ه  يعطي  وه���و 
يكون  ان  رشط��ًا  ليس  ويقول 

االسم مشتقًا ويمكن ان يكون 
غري مشتق كام يف لفظ اجلاللة، 
اهلل  وضعه  خ��اص  اس��م  فهو 
وتناول  ك��ام  امل��ق��دس��ة،  ل��ذات��ه 
ونحن  الرشعية  الداللة  مسألة 
نعلم اهنا ختتص باآلراء الفقهية 
وغريها«، مبّينًا بالوقت ذاته ان 
ون��دوات  مهرجانات  »هكذا 
لنا  التكريم  بمثابة  هي  علمية 
العلامء  ه���ؤالء  ن��ذك��ر  عندما 
ونتناول علمهم وابحاثهم الّن 

العلامء ورثة االنبياء«.
يوميات ابن فهد احليل

الطالعي  احلسني  عبد  الدكتور 
الكتب  قسم  قم،  جامعة  من 
ل�  ق��ال  إي��ران  يف  واملعلومات 
يُف بحثي  »تناولت  )األحرار(: 
ختّص  التي  الزمنية  األح��داث 
وكذلك  احل��يل  العالمة  حياة 
ومؤلفاته،  رحالته  خيص  ما 

د.حسن حبيب د.ناجح جابراحلاج عبد االمري القرييشد.عبد احلسني الطالعيد.سكينة حسني
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العطاء الحسيني
وكذلك تالمذته واساتذته ومن روى له ومن روى عنه وما ُاستنسخ من 
عن  كانت  العلم  نقل  عملية  ان  اجلميع  يعلم  »مثلام  انه  إىل  مشريًا  كتبه«، 
طريق االستنساخ وهو ما يقصد به )التعلم والتعليم( ويقصد به تأثري العامل 
عىل املجتمع وعىل احلوزات العلمية االخرى، والعامل الذي استنسخ كتبه 
واثاره يف زمن حياته فهذا يعلن عن مدى تأثريه، واحلقيقة أن رجاًل عبقريًا 
كالعالمة احليل )رضوان اهلل تعاىل عليه( كانت له إسهامات فقهية وأخالقية 

وثقافية«. 
مشاركة  خالل  من  نجح  »قد  بأنه  الطالعي  أّكد  فقد  باملؤمتر  يتعّلق  وما 
البحوث العلمية الرصينة املقّدمة من االخوة الباحثني يف التعريف بعلامئنا 
األعالم، وهو ما حيتاجه املجتمع للوقوف بوجه االعداء الذين اتوا بقنبلة 
لقتل االشخاص وهدم تارخينا املرشف وثقافتنا وكل ما لنا من علم وعقيدة 
وغريها من األمور هلذا جيب علينا إحياء ثقافتنا بشكل مستمر وعرضه عىل 

االجيال احلارضة والالحقة«.

العالمة الحّلي في سطور..
، أبو العباس مجال الدين أمحد بن شمس الدين  العالمة الكبري اِبُن َفهٍد احِليّلّ
يف  الداعي  عّدة  كتاب  صاحب  شيعي،  فقيه  األسدي  احليل  فهد  بن  حممد 

آداب الدعاء والذكر. 
ولد يف 757 ه� وال يعلم مكان والدته بدقة، وكل ما يعرف أنه أقام مدة 
يف احلّلة، ودرس يف املدرسة الزينبّية، كام قىض ردحًا من حياته يف كربالء، 
درس الفقه واحلديث عىل مجلة من تالمذة الشهيد األول وفخر املحققني 
املعروف  األول، ولكن  الشهيد  تالمذة  أّنه من  الطهراين،  بزرك  آغا  وذكر 
أن عيل بن حممد بن مكي ابن الشهيد األول أجازه يف 824 ه�، بام أن ابن 
دعاه  لذلك  والعرفان،  األخالق  يف  وألف  والتقوى  بالزهد  اشتهر  فهد 

الشوشرتي صوفيًا ومرتاضًا.
أما أساتذته فهم )عيل بن اخلازن احلائري، عيل بن يوسف بن عبد اجلليل 
ابن  الدين  مجال  السيوري،  عبداهلل  بن  مقداد  البحراين،  املتوج  ابن  النييل، 

األعرج العميدي، عيل بن عبد احلميد النسابة احلسيني(.
راشد  ابن  اجلزائري،  هالل  بن  )عيل  رسه(:  )ق��دس  تالمذته  بني  ومن 
القطيفي، عبدالسميع ابن فياض األسدي، ابن العرشة الكركي، مفلح بن 
احلسن الصيمري، حممد بن حممد بن احلسن احلوالين، السيد حممد بن فالح 

املشعشعي، ابن أيب مجهور(.
ونجاح  الداعي  عّدة  العارفني،  صفات  يف  )التحصني  القيمة..  آثاره   *
املساعي، الفصول يف دعوات أعقاب الفرائض، املقترص من رشح املخترص، 

املهذب البارع يف رشح املتخرص النافع(.
عبارة عن:  الرسائل، وهي  باسم  فهد  ابن  ُطبعت جمموعة من رسائل  كام 
)جوابات املسائل البحرانية، جوابات املسائل الشامية األوىل، رسالة وجيزة 
يف واجبات احلج، غاية اإلجياز خلائف اإلعواز، كفاية املحتاج إىل مناسك 

احلاج، اللمعة اجللية يف معرفة النية، املحرر يف الفتوى(.
تويف ابن فهد احليل سنة 841 ه� يف مدينة كربالء، ودفن فيها، وله من العمر 
قبلة اإلمام احلسني )عليه السالم(  اليوم يف شارع  )84 عامًا(، ويقع قربه 

ويعد اليوم مزارًا يقصدُه طالب احلاجات.
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العطاء الحسيني

شهدْت قاعة خاتم االنبياء يف 
الرشيف،  احلسيني  الصحن 
نتائج  ل��ت��وزي��ع  حفل  اق��ام��ة 
لتالميذ  النهائية  االمتحانات 
االول  ال��ص��ف  وت��ل��م��ي��ذات 
االم��ام  معهد  يف  االب��ت��دائ��ي، 
احلسني )عليه السالم( لرعاية 
البرص،  وضعاف  املكفوفني 
للعتبة  العام  األمني  بحضور 

السيد جعفر  املقدسة  احلسينية 
املوسوي.  

ج��واد  سامي  األس��ت��اذ  وق��ال 
اّن  امل��ع��ه��د:  م��دي��ر  ك��اظ��م، 
انتقلوا  الذين  الطلبة  »ع��دد 
االبتدائي  االول  الصف  من 
 )27( يبلغ   الثاين  الصف  اىل 
واغلبهم  وتلميذة  تلميذًا 
املقدسة  كربالء  حمافظة  من 

م��وزع��ني ع��ىل ث��الث شعب 
وان النجاح الباهر هلذه الدفعة 
اعدته  ب��رن��ام��ج  ضمن  ج��اء 
ادارة املعهد يتمثل يف الدراسة 
يف  املتبعة  الرتبوية  املنهجية 
اخذين  االعتيادية  امل��دارس 
امل��واد  تعليم  االعتبار  بنظر 
والرتكيز  للمكفوفني،  اخلاصة 
عىل السلوكيات واالخالقيات 

االرسة  مع  التعامل  كيفية  يف 
ج��ان��ب  اىل  واالص����دق����اء، 
الكريم  القران  تالوة  تعليمهم 
و  الرسم  فنون  اىل  باإلضافة 

غريها«.
»م��ن  أن  إىل  ك��اظ��م  وأش����ار 
مم���ي���زات ه���ذه ال��دف��ع��ة هو 
ال��ت��ف��اع��ل االجي����ايب م��ن قبل 
االدارة  مع  املكفوفني  ذوي 
القائمة يف املعهد والتي ّولدت 
خالل  من  ج��دًا  جيدة  نتائج 
يف  الطالب  سلوكيات  تغيري 
التعامل مع ارسهم واالخرين 
املنزل  جلييس  كانوا  ان  بعد 
الوحدة  يعاين  منهم  والبعض 

واالمهال«.
معلم  حتّدث  متصل  سياق  يف 
االستاذ  العربية،  اللغة  م��ادة 
كرار عبد عيل احلجيمي قائاًل: 
سنة  ثامر  هو  النجاح  »هذا  ان 
املتواصل  اجلهد  م��ن  كاملة 
القائمة  االدارة  و  لألساتذة 

معهد االمام الحس��ين )عليه السالم( للمكفوفين 
وضعاف البصر يقيم حفالً لتوزيع النتائج النهائية

األحرار/ حسنني الزكروطي           تصوير/ حسنني الرششاحي 
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العطاء الحسيني
عملت  وال��ت��ي  امل��ع��ه��د  ع��ىل 
للتالميذ  فكرة  اي��ص��ال  ع��ىل 
البرص  ضعف  بأن  املكفوفني 
وجيب  التعليم،  يف  عائقا  ليس 
كاألسوياء  املكفوفني  معاملة 
االع��ت��ي��ادي��ة  امل������دارس  يف 
يدرسون نفس املواد املتواجدة 
امل��ن��اه��ج احل��ك��وم��ي��ة ع��دا  يف 
اخلاصة  )ب��راي��ل(  لغة  م���ادة 
باملكفوفني وضعاف البرص«. 

عباس  عامد  حتدث  جهته  من 
فاضل والد احد الطلبة قائاًل: 
التكريم  هبذا  سعيد  جدا  »انا 
االم��ام  معهد  ب��ه  ق��ام  ال���ذي 
احلسني )عليه السالم( ويرجع 
الفضل بذلك اىل القائمني عىل 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
من  املعهد  وك���وادر  املقدسة 
ملسامهتهم  االجالء  االساتذة 
تفكريه  طريقة  بتغيري  الكبرية 
ان  بعد   ودراس��ت��ه  بمستقبله 
بسبب  ال��وح��دة  ي��ع��اين  ك��ان 
احلالة التي يعاين منها، واليشء 
املعهد  قدمه  ال��ذي  اجلميل 

والتآلف   التقارب  هو  للطلبة 
التنافس  ح��اف��ز  وّل���َد  ال���ذي 

بينهم«.
بقراءة  ابتدأ  احلفل  ان  ُيذكر 
آيات بينات من الذكر احلكيم 
احلارضين  مسامع  عىل  تالها 
جاء  تكليف  حممد  الطالب 
بعدها انشودة نداء العقيدة قام 
تالمذة  من  جمموعة  بتأديتها 
شهد  كام  املعهد،   وتلميذات 
احلفل توزيع عدد من اجلوائز 
األمني  جناب  قبل  من  دمت  قُّ
السيد  احلسينية  للعتبة  العام 
من  وكذلك  املوسوي،  جعفر 
من  كل  املعهد  معلامت  قبل 
الست  االجتامعية  الباحثة 
الربايل  م��ادة  ومعلمة  فاطمة 
الست ميس املطريي اضافة اىل 
الرياضية  الرتبية  مادة  معلمة 
والسلوك  واحل��رك��ة  وال��س��ري 
ذلك  بعد  شهد  رسل،  الست 
)اساتذة،  املعهد  تكريم كوادر 
اداريني( من قبل مدير املعهد.
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العطاء الحسيني

وقال األستاذ الدكتور صادق 
اجلامعة  رئ��ي��س  امل��وس��وي، 
»إق��ام��ة  اّن  ل�����)األح����رار(: 
داخل  التخرج  قسم  مراسيم 
الصحن احلسيني الرشيف هو 
اجلامعة  عليه  اعتادت  ُعرف 
حتث  لكي  سنويًا،  تقيمه  ان 
و  خطى  عىل  املسري  يف  الطلبة 
مبادئ اهل بيت النبوة )عليهم 
هو  القسم  ه��ذا  و  ال��س��الم(، 
العلمي  املؤمتر  امتداد لربنامج 
ال��ذي  للجامعة  ال��س��ن��وي 
اّن  مضيفًا  عام«،  كل  يف  يقام 
قد  التخرج  قسم  »مراسيم 
صاحبتها فعاليات اخرى كان 
الطلبة  ألحد  مشاركة  ابرزها 

الشعر  من  قصيدة  ق��راءة  يف 
البيت  اه��ل  بمدح  الشعبي 
واخ��رى  ال��س��الم(  )عليهم 
داع��م��ة وم��س��ان��دة ألب��ط��ال 
ال���ق���وات االم��ن��ي��ة واحل��ش��د 
ساحات  يف  املرابطني  الشعبي 
اجلهاد اضافة لقراءة االنشودة 

الرسمية للجامعة«.  
الدكتور  احلديث  وش��ارك��ه   
قسم  رئيس  الدعمي،  غالب 
قائاًل:  اجلامعة  يف  الصحافة 
»ي���أت اهل���دف االس��م��ى من 
لوضع  فعاليات  هكذا  اقامة 
هذا  م��ن  املتخرجني  الطلبة 
عىل   2017  �����2016 ال��ع��ام 
ويكون  ال��ص��واب  ال��ط��ري��ق 

خدمة  يف  ه���ادف���ًا  عملهم 
الوطن واملقدسات من جانب 
الوعي  ن��رش  يف   وامل��س��امه��ة 
ارج��اء  يف  وامل��ع��ريف  الديني 
العامل من جانب آخر«، مقّدمًا 
اجلزيل  شكره  ذات��ه  بالوقت 
»عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
خدمة  يف  املبذولة  جهودها 
الطاقات الواعدة من الشباب 

الواعي واملثقف«.
احد  حتدث  متصل  سياق  يف 
الطالب  القانون  كلية  خرجيي 
منري الفتالوي قائاًل: »ال اجد 
والكافية  املناسبة  الكلامت 
لكن  و  سعادت،  عن  للتعبري 
املكان  ه��ذا  من  قوله  اود  ما 

اهلل  اعاهد  انني  هو  املقدس 
واالم��ام  وت��ع��اىل(  )سبحانه 
انني  السالم(  )عليه  احلسني 
خطى  عىل  سنسري  وزمالئي 
س��ي��د ال��ش��ه��داء م���ن اج��ل 
مساعدة  و  املظلومني  ن��رصة 
احلبيب  بلدنا  محاية  و  الفقراء 
خاللكم  وم��ن  مقدساته،  و 
والثناء  بالشكر  اتقدم  ان  اود 
والتقدير اىل االبطال املرابطني 
ما  ع��ىل  القتال  س��اح��ات  يف 
ق���دم���وه م���ن ت��ض��ح��ي��ات يف 
والِعرض  الوطن  عن  الدفاع 
ملا  لوالها  التي  واملقدسات 
اك��امل  وزم��الئ��ي  استطعُت 

مسريتنا العلمية«.

خريجو جامعة اه��ل البيت )عليهم الس��الم( يؤّدون 
قسم التخّرج تحت قبة أبي االحرار )عليه السالم(

األحرار/ حسنني الزكروطي     تصوير/ حسنني الرششاحي
وسط أفراح المحبين والموالين بالوالدات الميمونة لألئمة االطهار بشهر شعبان المعظم، ادى عدٌد كبير 
من خريجي  جامعة اهل البيت )عليهم السالم( في محافظة كربالء المقدسة، وتحت قبة ابي االحرار اإلمام 
الحس��ين )عليه السالم(، َقَسَم التخّرج؛ معاهدين بذلك اهلل )سبحانه وتعالى( ان يقدموا اقصى جهدهم 
في خدمة بلدهم الحبيب. وتأتي اقامة هذه المراسيم ضمن برنامج سنوي تعده الجامعة لخريجيها لعام 

2017 وبمشاركة جميع اقسامها. 
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العطاء الحسيني

الوفود  ضمن سلسلة زيارات 
التي  الرسمية  وغري  الرسمية 
احلسينية  العتبة  تستقبلها 
العام،  م��دار  وع��ىل  املقدسة 
مريم  كنيسة  من  وف��ُد  ترشف 
الوردية(  )سلطانة  ال��ع��ذراء 
العتبات   ب��زي��ارة  ب��غ��داد،  يف 
ليتوجه  ب��ك��رب��الء  امل��ق��دس��ة 
بعدها اىل كنيسة االقيرص التي 
غرب  70كم  يقارب  ما  تبعد 
املحافظة وذلك لتأدية مراسيم 

القداسة هناك.
زيارته  خ��الل  ال��زائ��ر  ال��وف��د 
العتبات توجه اىل اهلل )سبحانه 
بالنرص  وال���دع���اء  وت��ع��اىل( 
ل��ل��ق��وات االم��ن��ي��ة واحل��ش��د 
اهنم  مؤكدًا  املقدس  الشعبي 
عىل  احل��رص  ك��ل  حريصون 
اآلباء  بأرض  بالبقاء  متسكهم 

واالجداد. 
وب���ني ال��س��ي��د مج���ال ال��دي��ن 
قسم  رئ��ي��س  ال��ش��ه��رس��ت��اين، 
احلسينية  العتبة  يف  االع���الم 
املسيحي  ال��وف��د  »زي���ارة  أن 
العتبات  وزي��ارة  املحافظة  اىل 
الغريب،  ب��األم��ر  ليس  فيها 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ألن 
مجيع  مع  مستمر  تواصل  عىل 
االط��ي��اف وخ��ري ش��اه��د عىل 
التي  امل��ه��رج��ان��ات  اق���ول  م��ا 
احلسينية  العتبتان  تقيمها 
كافة  املقدستان  والعباسية 

فيها  من خمتلف  والتي جيتمع 
داخل  من  والطوائف  االديان 
ال���ع���راق وخ���ارج���ه، وه��ي 
امجع  للعامل  واض��ح��ة  رس��ال��ة 
ليس  العراق واملقدسات   بأن 
حكرًا لطائفة دون اخرى وإن 
الفضل  أب��و  وأخ���اه  احلسني 
مها  السالم(  )عليهام  العباس 

لإلنسانية مجعاء«.
من جهته حتّدث راعي الكنيسة 

االب مارتن بني، رئيس الوفد 
الزيارة  هذِه  »تأت  املسيحي: 
من  اىل  رسالة  توجيه  هب��دف 
التفرقة  روح  يبث  ان  يريد 
بأن  الواحد  الوطن  ابناء  بني 
العراق واحد موحدُا ال تفرقه 
يف  ونحن  والظالم،  الكفر  يد 
فيام  متحاّبون  اخوة  البلد  هذا 
بيننا وقد سبق هذه الزيارة اىل 
كربالء زيارة وفد من الشباب 
ابناء هذه  الواعي واملثّقف من 
لنا اىل الكنيسة  املدينة املعطاءة 
االخ��وة  من  جتمع  اىل  اضافة 
االرشف  النجف  حمافظة  يف 
والذي جاء متزامنًا مع مناسبة 
ومن  وانا  املجيد،  القيامة  عيد 
لوجودنا  جدًا  سعيدون  معي 
املدينة  ه��ذه  يف  اخ��وت��ن��ا  ب��ني 
بزيارهتا  ترشفنا  التي  املقدسة 
تتكرر  ان  ونأمل  االوىل  للمرة 

يف االيام املقبلة«.

الدعاُء للعراق ونصرة قواته االمنية والحشد الشعبي..
ابرز ما جاء في زيارة وفٍد مسيحي للعتبات المقدسة

األحرار/ حسنني الزكروطي              تصوير/ امحد القرييش
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ملف العدد

من أجل تحقيق األمن والسلم االجتماعي في العراق..
سادات وش��يوخ القبائل العراقية يوّقعون وثيقة 

أخالقية في رحاب سيد الشهداء )عليه السالم( 
األحرار/ حسنني الزكروطي     تصوير/ أمحد القرييش ـ حسن خليفة

بحض��وِر ممث��ل المرجعي��ة الديني��ة العليا ف��ي كربالء 
المقدس��ة، س��ماحة الش��يخ عبد المهدي الكربالئي 
ومعالي وزير الداخلية األس��تاذ قاس��م األعرجي، وّقع 
ش��يوخ العش��ائر العراقي��ة عل��ى الوثيق��ة األخالقية 
الت��ي عاهدوا فيها اإلمام الحس��ين )عليه الس��الم( 
والمرجعية العليا بااللتزام بالقيم العليا والمحافظة 
عل��ى المصلح��ة العام��ة،  م��ن أج��ل تحقي��ق الس��لم 

والتعايش االجتماعي بين أبناء البلد.
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ملف العدد
العام  املؤمتر  خالل  ذلك  ج��اَء 
القبائل  وش��ي��وخ  ل���س���ادات 
ال��ع��راق��ي��ة األص��ي��ل��ة، ال��ذي 
العشائر  شؤون  مديرية  أقامته 
بالتعاون  الداخلية  وزارة  يف 
املقدسة  احلسينية  العتبة  م��ع 
اإلمام  قيم  )من  شعار  وحتت 
ننطلق   � السالم  � عليه  احلسني  
وتشذيب  املجتمع  لتهذيب 
مرقد  يف  العشائرية(،  األعراف 
السالم(،  )عليه  الشهداء  سيد 
 /5  /23 املوافق  الثالثاء  يوم 

.2017
بقراءة  ب��دأت  املؤمتر  فعاليات 
احلكيم  الذكر  من  بينات  آيات 
عىل  الفاحتة  سورة  ق��راءة  تلتها 

القوات  من  الشهداء  ارواح 
الشعبي  احلشد  وأبطال  االمنية 
ممثل  كلمة  بعدها  لتأت  املقدس 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  املقدسة 
التي  و  ال��ك��رب��الئ��ي  امل��ه��دي 
احيي  ان  أوّد  »ب��دءًا  فيها:  جاء 
للقوات  العظيمة  االنتصارات 
الشعبي  احلشد  وأبطال  األمنية 
مالحم  يسّطرون  وهم  املقدس 
االنتصارات املتتالية يف ساحات 
اجلميع  عىل  خيفى  وال  الوغى، 
دور  من  العراقية  للعشائر  ما 
العراقي  املجتمع  حياة  يف  مهم 
ألهنا تشكل جزءًا أساسيًا ومهاّمً 

للبالد  االجتامعية  الرتكيبة  يف 
مهم،  اجتامعي  كيان  بوصفها 
العشائر  ما متثله هذه  اىل  اضافة 
وارشادية  تربوية  مدرسة  من 
العشائر  ان هذه  نرى  إذ  كبرية، 
النبيلة  امل��ب��ادئ  من  الكثري  هلا 
وال��ق��ي��م ال��س��ام��ي��ة واخل��ص��ال 
بعد  جياًل  ورثتها  التي  احلميدة 
يمتد  حضاري  إرث  من  جيل 

عرب عصور طويلة«. 
»هذه  قائاًل:  سامحته  وأردف 
استعرضناها  اذا  النبيلة  املبادئ 
ن��ج��د اهن���ا م��ب��ادئ م��ه��م��ة يف 
االجتامعي  التعايش  حتقيق 
االجتامعي  والسلم  الصحيح 
املطلوب، وهي اجلود والرشف 

حّل  اىل  إض��اف��ة  والشجاعة، 
السلمية  بالطرق  ال��ن��زاع��ات 
يف  واألم��ان��ة  السالم  وإح��الل 
املظلوم  نرصة  و  احلبيب  بلدنا 

والوقوف بوجه الظامل.
السلم  حتقيق  يف  العشائر  دور 

االجتامعي
»اجلميع  ان  إىل  سامحته  ولفت 
ي��ع��ل��م ال���ظ���روف احل��س��اس��ة 
العراق  هبا  يمر  التي  واملعقدة 
الداخلية  اجل��وان��ب  مجيع  م��ن 
منها واالقليمية، ومن مجلة هذه 
اجياد  البعض  حماولة  الظروف 
الطائفي  االح��رتاب  من  حالة 
البّد  لذا  االجتامعي؛  والنزاع 
يف  دور  للعشائر  ي��ك��ون  ان 
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حتقيق السلم االجتامعي  وإجياد 
تساعد  التي  االجيابية  الظروف 
ع��ىل جت���اوز ه��ذه االزم���ات«، 
هاتني  ضوء  »عىل  أنه  موضحًا 
ايضا  نالحظ  الب��د  النقطتني 
االع����راف  ب��ع��َض  ه��ن��اك  ان 
يف  انترشت  التي  وامل��امرس��ات 
متّثل  قد  والتي  االخ��رية  الفرتة 
السلم  ع��ىل  م��ب��ارشًا  هت��دي��دًا 
ال  منها  والبعض  االجتامعي 
يتناسب مع املوروث احلضاري 
ندعو  ل��ذا  للبلد،  واألخ��الق��ي 
املحافظات  يف  العشائر  مجيع 
رصد  عىل  العمل  اىل  العراقية 
احلاالت السلبية التي تتناىف مع 
يف  والقانونية  الرشعية  القواعد 

البالد والعمل عىل معاجلتها«.
بالقول:  الكربالئي  واستطرد 
»البد ان نؤكد عىل نقطة اساسية 
جمتمع  ألي  يمكن  ال  وه���ي 
دون  م��ن  ويرتقي  يتطور  ان 
القانون،  هيبة  عىل  حيافظ  ان 
ذات  املجتمعات  ان  نرى  لذا 

التطور املستمر يسودها القانون 
ع من أجل احلفاظ عىل  الذي رُشّ
املصلحة العامة للمجتمع والتي 
الصحيحة،  املبادئ  مع  تتطابق 
االلتزام  عىل  العمل  جيب  لذا 
واالبتعاد  القانونية  بالضوابط 
ع��ن األع�����راف وامل���امرس���ات 

السلبية«.
كلمة  ذل��ك  بعد  ج���اءت  ث��م   
العراقية  الداخلية  وزير  معايل 
والتي  االعرجي  قاسم  االستاذ 
قال فيها: »يف هذا اجلمع املبارك 
ايب  الشهداء  سيد  رحاب  يف  و 
عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
مصدر  سيبقى  و  يوحدنا  الذي 
العراق  ُحفظ  مجيعًا،  لنا  القوة 
وج��ود  خ��الل  م��ن  وسُيحفظ 
يف  العليا  الدينية  املرجعية 
والعشائر  االرشف  النجف 
يتواجدون  وال��ذي��ن  العراقية 
ويقدمون  القتال  جبهات  يف 
ويزفون  التضحيات  يقدمون 
ابناء  ابناؤكم  هم  االنتصارات 

تعمل  التي  الرشيفة  العشائر 
املقدسات  و  العراق  عىل نرصة 
م��ن دن���س ع��ص��اب��ات داع��ش 

االجرامية«. 
ش��ي��وخ  األع���رج���ي  وأوىص 
إىل  بالسعي  ال��ك��رام  العشائر 
من  الوطنية  اللحمة  »ع���ودة 
خ����الل ال��ع��م��ل ع���ىل زي����ادة 
فيام  للعشائر  املتبادلة  الزيارات 
بينها؛ ملا هلا من دور كبري ومهم 
ابناء  يف إعادة روح االخوة بني 
نحن  وبدورنا  الواحد،  البلد 
يف وزارة الداخلية سنعمل عىل 
انجاح هذه املبادرة وحفظ هيبة 
والذي  القانون  وسلطة  الدولة 
الرشعية  الضوابط  مع  يتزامن 
ال��ت��ي وض��ع��ه��ا االس�����الم«، 
»وزارة  اّن  ذاته  بالوقت  موكدًا 
األمن  بتوفري  تتعهد  الداخلية 
تستطيع  لكي  النقل  ووسائل 
يف  بينها  فيام  التواصل  العشائر 
نضغط  لكي  البالد  انحاء  مجيع 
حتاول  التي  اجلهات  مجيع  عىل 

البلد  ه��ذا  يف  الفتنة  ت��زرع  ان 
العظيم«. 

السمرمد  معد  الشيخ  كلمة  أما 
حمافظات  ع��ش��ائ��ر  ع��ن  مم��ث��اًل 

جاء  فقد  االوس���ط،  ال��ف��رات 
العراق  بلدنا  »يعيش  فيها: 
حتديات مصريية تبدأ باإلرهاب 
ال����داع����يش وال���ت���ح���دي���ات 
التي  والسياسية  االقتصادية 
و  املجتمع  ووج��ود  كيان  هتدد 
ال��ذي يوجب  ال���دول، االم��ر 
املجتمع  وق��ي��ادات  نخب  عىل 
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ممارسة  يف  التصدي  العراقي 
لوجود  ت��دارك��ًا  مسؤولياهتا 

ومستقبل البالد«. 
أّن  حديثه،  السمرمد  وت��اب��ع 
»ع��ش��ائ��ر ال��ع��راق هل��ا ال���دور 
وحدة  عىل  احلفاظ  يف  الريادي 
الوحدة  يمثل  من  وهي  البلد 
ألهّنا  للبلد؛  احلقيقية  الوطنية 
عشرية  يف  املذهبني  كال  جتمع 
واح�����دة ألغ��ل��ب ال��ع��ش��ائ��ر 
املرتابط  النسيج  وهذا  العراقية 
وداعاًم  ساندًا  دائاًم  ويبقى  كان 
احلفظ  اجل  من  االمنية  للقوى 
ع��ىل أم��ن واس��ت��ق��رار ال��ع��راق 

العظيم«.
فيام ألقى الشيخ فيصل نجرس 
الكعود كلمة عشائر املحافظات 

ان  اليوم  »نحتاج  قائال  الغربية 
وحمافظاتنا  أهلنا  مصالح  نقدم 
الضيقة,  الفئوية  املصالح  عىل 
فعل  او  ق��ول  اي  عن  ونبتعد 
رضورة  مع  بيننا,  الفرقة  يصنع 
والتقاليد  العرف  شامعة  كرس 

البالية«.
فيام اعترب ممثل عشائر املحافظات 
رشيد  عثامن  الشيخ  الشاملية 
الزنكنة »ان يف العراق رجاالت 
الدفاع  ع��ىل  ق���ادرون  وش��ي��وخ 
واكرب  ووطنهم  جمتمعهم  عن 
دليل عل ذلك هو االنتصارات 
القوات  حققتها  التي  الباهرة 

األمنية ضد قوى اإلرهاب«.

بنود الوثيقة األخالقية
»من  الوثيقة  نص  يف  جاء  وقد 
يف  الكريمة  التفاتتكم  خ��الل 
يف  ألقيت  التي  اجلمعة  خطب 
ال��رشي��ف  احلسيني  ال��ص��ح��ن 
سامحة  ممثلكم  هبا  أدىل  والتي 
املهدي  عبد  ال��ع��الم��ة  الشيخ 
حول  ع��زه(  )دام  الكربالئي 
الصحيحة  غري  العادات  بعض 
يف نظام عمل القبائل العراقية من 
املؤرختني يف 7  خالل اخلطبتني 
نيسان 2017م املوافق 9 رجب 
2017م  نيسان  و21  1438ه� 
امل��واف��ق 23 رج��ب 1438ه���  
القبائل  ورؤساء  سادات  فنحن 
جوار  من  نعاهدكم  العراقية 
حرم اإلمام احلسني عليه السالم 
التي  بالتوجيهات  االلتزام  عىل 
وعليه  اخلطيتني  هاتني  تضمنتها 
ونحن  بتواقيعنا  عليها  أمضينا 
قبائلنا  عىل  بتطبيقها  ملزمون 
وهذه  املستقبل,  يف  وعشائرنا 

التوجيهات هي:
1- عدم املغاالة واالعتباطية يف 
بعيدا  العشائرية  الفصول  اخذ 

عن الرشع واإلنسانية.
2- عدم االقتصاص من أقارب 
حيمل  ال  ألن��ه  اجل��اين  الشخص 

وزر من اقرتف القتل.
ب��احل��ق  ال��ت��ف��ري��ط  ع����دم   -3
الشخيص للدية الرشعية لأليتام 

والقارصين.
الفواتح  يف  ال��ب��ذخ  ع��دم   -4

واألكل عند أهل املصاب.
5- عدم أطالق العيارات النارية 

يف كافة املناسبات االجتامعية.
الكوادر  عىل  االعتداء  عدم   -6
التعليمية يف املدارس والثانويات 

واملعاهد والكليات وخارجها.
األطباء  عىل  االعتداء  عدم   -7
ومطالبتهم  وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
بالفصول العشائرية عندما يتوىف 

املريض.

8- منع ظاهرة )النهوة( وجعل 
املرأة مادة يف الفصول العشائرية, 
)الكصة  ظاهرة  منع  وكذلك 
منع  أو  إج��ب��ار  أو  بالكصة( 
الفتيات من الزواج من شخص 

ال ترغب به.
وهي  )اجللوة(  ظاهرة  منع   -9
عىل  عائلة  أو  شخص  إج��ب��ار 
مغادرة املنطقة الن احد أقارهبم 

قتل شخصا ما.
ال��ن��زاع��ات  ح��ل  ي��ك��ون   -10
التفاهم  طريق  عن  العشائرية 
استخدام  وع��دم  وال��ت��ف��اوض 
أبناء  بني  أنواعه  بكل  السالح 

العشائر املختلفة.
السلم  رعاية  عىل  التأكيد   -11
مجيعا  البلد  أبناء  وحث  األهيل 
ونبذ  السلمي  التعايش  ع��ىل 

اخلالفات.
املناسبة  احل��ل��ول  إجي���اد   -12
عودة  بعد  املجتمعي  وال��وئ��ام 

من  املحررة  املناطق  اىل  العوائل 
اىل  واالحتكام  داع��ش  سيطرة 

سلطة القانون.
األمنية  األج��ه��زة  دع��م   -13
ال��رس��م��ي��ة ب��ك��اف��ة أق��س��ام��ه��ا 
وصنوفها ومساندهتا مع التأكيد 
عىل فرض سلطة القانون وهيبة 

الدولة.
بتاريخ  الوثيقة  ح��ررت  وق��د 
 26 املوافق  2017م   /5/  23
ممثل  برعاية  1438ه����,  شعبان 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
عبد  الشيخ  ال��ع��الم��ة  س��امح��ة 
عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي 
العراق  عشائر  مديرية  من  وكل 
يف وزارة الداخلية ومركز كربالء 
للدراسات والبحوث التابع اىل 

العتبة احلسينية املقدسة.
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اب��ت��دأ احل��ف��ل ب��ت��الوة آي��ات 
ال��ك��ري��م، ومن  ال��ق��رآن  م��ن 
ال��س��ادة  ك��ل��امت  تعاقبت  ث��م 
فكانت  واملشاركني،  احلضور 
حمافظة  جملس  رئ��ي��س  كلمة 
امهية  فيها  بني  كربالء،التي 
حتظى  وم��ا  النحيل  االن��ت��اج 
ب��ه ك��رب��الء م��ن اه��ت��امم، فيام 
االحت��اد  رئ��اس��ة  كلمة  كانت 
الفالحية  للجمعيات  العام 
)امحد  نيابة  ألقاها  العراق  يف 
ال��ع��ي��س��اوي( رئ��ي��س االحت��اد 
الفالحية  للجمعيات  املحيل 

كلمة   ، االرشف  النجف  يف 
خالهلا  م��ن  نقل  تشجيعية، 
خطط  من  االحت��اد  يرسمه  ما 
الساحة  رف��د  يف  مستقبلية 
املنتوج  هبذا  والعربية  العراقية 
رئيس  ك��ل��م��ة  ام����ا    ، امل��ه��م 
مثل  الذي  العراقيني  النحالني 
العرب  النحالني  رئيس  هب��ا 
هكذا  م��ث��ل  امه��ي��ة  فيها  ب��ني 
لقاءات هتدف اىل رفع املنتوج 
ال��دول  بني  اخل��ربات  وتبادل 
وامل���ؤس���س���ات وال���رشك���ات 
كلمة  ج��اءت   فيام  املشاركة، 

رئ��ي��س م��رك��ز أب��ح��اث نحل 
ال��ع��س��ل ال��ع��راق��ي وك��ل��امت 
مجعيات  ل���رؤس���اء  أخ����رى 
جمتمع  ومنظامت  واحت���ادات 
مدين, هذا وختلل احلفل قصائد 
شعرية ومسابقة )تذوق أجود 
أنواع العسل( إضافة إىل بحث 
الركايب  ع��يل  الدكتور  قدمه 
ت��ن��اول )اإلع���ج���از ال��ق��رآين 

للنحل( .
مهندسني  رئ��ي��س  وخ���ص 
خضري  نجم  )هاشم  زراعيني 
النحل  قسم  مدير  الزهريي( 

يف دائ���رة وق��اي��ة امل��زروع��ات 
)بغداد( بترصيح ل� )األحرار( 
يعترب  التجمع  ه��ذا   : ق��ائ��اًلَ
ما  االرت��ب��اط  عىل  دليل  اك��رب 
املزروعات  وقاية  دائ��رة  بني 
حمافظات  مجيع  يف  والنحالني 
ال���ع���راق وم���ن خ���الل ه��ذا 
إىل  التوصل  يمكننا  االحتفال 
املشاكل واملعوقات التي يعاين 
احللول  ووضع  النحالني  منها 
املناسبة هلا«، مضيفًا أن »وزارة 
الزراعة دائرة وقاية املزروعات 
بتقديم  قامت  النحل(   )قسم 

بمناسبة اليوم العالمي للنحل .....
نّحالو العراق يحتفلون في مدينة كربالء المقدسة

األحرار/ يارس الشمري
اقام��ت دائرة وقاي��ة المزروعات )قس��م النحل( احدى مؤسس��ات وزارة الزراع��ة العراقية بالتعاون 
والتنس��يق مع االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدس��ة و)جمعية نحالي كربالء التخصصية( 
التابعة لالتحاد المحلي للجمعيات الفالحية التعاونية في كربالء المقدسة، حفاًل  دوليا بمناسبة  
)اليوم العالمي للنحل( والذي يصادف في العشرين من آيار، بمشاركة  )86 دولة( و)400 نحال( من 

عموم العراق، وذلك على ارض مدينة سيد األوصياء للزائرين.
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وذل��ك  النحالني  إىل  ال��دع��م 
ملكافحة  بأرشطة  بتجهيزهم 
آف���ة )ال���ف���اروا( إض��اف��ة إىل 
املهنة  ممارسة  إج���ازات  منح 
اإلمراض  تشخيص  وكذلك 
املختربات  عمل  إىل  إض��اف��ة 
وإقامة  ملقحة  ملكات  إلنتاج 
الندوات اإلرشادية واالرتقاء 
بالنحل يف املحافظات العراقية 
املبتدئني  النحالني  وتدريب 

عىل النحل .
منترص  األستاذ  قال  جهته  من 
احلسناوي مدير مركز أبحاث 
إن  ال��ع��راق��ي:  العسل  نحل 
خطوة  هي  االحتفالية  ه��ذه 
لتطوير  لتوحيد اجلهود  اجيابية 
ال��ع��راق،   ال��ن��ح��ل يف  ت��رب��ي��ة 
مضيفًا، »نحن كمركز أبحاث 
كربالء  نحايل  )مجعية  دعمنا 
تأسيسها  منذ  التخصصية( 

ندوة علمية وهذا  فيها  وأقمنا 
ثاين اجتامع يف االحتفالية يقام 

بفرتة قصرية
األستاذ  قال  أخرى  جهة  من 
املستويف  ال��رس��ول  عبد  ع��يل 
كربالء  نحايل  )مجعية  رئيس 
احت���اد  ان  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة(: 
ال��ن��ح��ال��ني ال��ع��رب ق��د اق��ر 
التاسع  مؤمتره  يف  اليوم  هذا 
االحتفال  فيه  يتم  يومًا  ليكون 
يف  وحت����دي����دًا  ال����ع����راق  يف 
دائرة  برعاية  املقدسة  كربالء 
)قسم  امل���زروع���ات  وق��اي��ة 
والتعاون  وبالتنسيق  النحل( 
متخصصة  كجمعية  بيننا 
احلسينية  العتبة  وبني  للنحل 
اجلمعيات  بمشاركة  املقدسة 
واملنظامت التابعة واملتخصصة 
مركز  عن  فضاًل  النحل  برتبية 
أبحاث نحل العسل العراقي، 

العسل  إن  خيفى  ال  بأنه  مبينًا 
يدخل يف كثري من األمور منها 
التلقيح لألزهار وكذلك توفري 
 , الغذاء  وسلة  امللكي  الغذاء 
هناك  كانت  قد  أنه  موضحًا 
االحتفال  أنتجها  توصيات 
م��ن��ه��ا ت��وص��ي��ات ب���زراع���ة 
تزهر  التي  الرحيقية  األشجار 
مرتني يف السنة مثل )االكاسيا 
السدر  وأشجار  واالنتيكوما 
مطالبًا   , اخل���روع(  وأش��ج��ار 
ن��ح��ايل  كجمعية  م��ط��ال��ب��ن��ا 
منع  هو  التخصصية  كربالء 
رقابة  ووضع  العسل  استرياد 
صارمة من قبل اجلهات املعنية 
وأضاف   , استرياده  من  للحد  
من  أخ���رى  مطالب  وه��ن��اك 
كتوفري  عملنا  تسهيل  شأهنا 
اخلاليا  نقل  أثناء  التسهيالت 

من حمافظة ألخرى .
بحضور  االحتفال  وكان  هذا 
كربالء  حمافظة  جملس  رئيس 
امل��ه��ن��دس ن��ص��ي��ف ج��اس��م 
رزاق  وامل��ه��ن��دس  اخل��ط��ايب 
كربالء  زراع��ة  مدير  الطائي 
أم���ني رس االحت���اد  وك��ذل��ك 
الفالحية  للجمعيات  العام 
الربيعي  ض��ي��اء  ال��ع��راق  يف 
رئيس  ح��ض��ور  ع��ن  ف��ض��اًل 

للجمعيات  امل��ح��يل  االحت���اد 
وليد  ك��رب��الء  يف  ال��ف��الح��ي��ة 
عدد  وبصحبة  الَكريطي  محد 
التنفيذي  املكتب  أعضاء  من 
لالحتاد املحيل وكذلك رؤساء 
للجمعيات  املحلية  االحتادات 
النجف  حمافظتي  يف  الفالحية 

واملثنى .
وزعت  االحتفال  ختام  ويف 
ت��ق��دي��ري��ة عىل  ش����ه����ادات 
ال��ش��خ��ص��ي��ات احل�����ارضة 
االح��ت��ف��ال  يف  وامل���ش���ارك���ة 
زراع��ة  م��دي��ر  بتوزيعها  ق��ام 
ك��رب��الء وأم���ني رس االحت���اد 
الفالحية  للجمعيات  العام 
يف ال��ع��راق ورئ��ي��س االحت��اد 
املحيل للجمعيات الفالحية يف 

النجف االرشف.
النحل إحدى  ويذكر ان تربية 
برتبية  وتعنى  الفالحة،  فروع 
ن��ح��ل ال��ع��س��ل الس��ت��غ��الل 
منتجات اخلاليا، ويقوم املريب 
ومأوى  للنحل  لرعاية  بتوفري 
وعناية ببيئتها. ليجني الحقا : 
العسل ولقاح والشمع واهلالم 
امل��ل��ك��ي وغ���ريه���ا، وجت���ري 
القارات،  كل  يف  النحل  تربية 
بتنوع  النشاط  ه��ذا  وخيتلف 
ف��ص��ائ��ل ال��ن��ح��ل وامل���ن���اخ 
االقتصادية.  التنمية  ومستوى 
وهو نشاط جيمع بني األساليب 
التقليدية مثل استعامل الدخان 
التلقيح  مثل  حديثة  ووسائل 
االصطناعي أو دراسة تنقالت 

النحل.
القرآن  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
النحل  ع��ن  حت��دث  ال��ك��ري��م 
سميت  أن��ه  ونجد  والعسل 

سورة كاملة بسورة النحل.
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أزمة الكهرباء .... صراع  متى ينتهي..! عيسى اخلفاجي
بني فينة واخرى يطفو عىل السطح املوضوع ذاته القديم اجلديد  
الزمان  املتجذر والذي متتد جذوره الكثر من ثالثة عقود من 
خلن  ومازال املوضوع مستمر اليامنا هذه وهو ثقيل وشديد 

الوطء عىل نفوس املواطنني ..
امست ازمة الكهرباء التي تلقي بظالهلا الثقيل لتفرض نفسها 
بمواعيد  اوال  باالنقطاع  وتبدأ  العراقي من جديد  املشهد  عىل 
خارجة عن الضبط املحدد هلا بساعتني او ثالثة لتكون عشوائية  

رغم ان القطع يأت حتت مسمى مربمج ..
فلم  ذو شجون ومآيس وحمن  الكهرباء حديث  واحلديث عن 
معدودات  اسابيع  اال  وثباتا  استقرارا  الكهرباء  قطاع  يشهد 
ملف  ادارة  عن  متاما  عاجزة  احلكومة  وباتت  الشتاء  فصل  يف 
الذي  املواطن  عن  غائبة  حقيقة  والسباب  الوطني  الكهرباء 
املولدات  الصحاب  سائغة  ولقمة  وفريسة  ضحية  اصبح 
االهلية التي اصبحت هي االخرى ثقل آخر عىل كاهل املواطن 
اصحاب  من  عالية  نسبة  هبا  يمتاز  التي  املزاجية  واصبحت 
املولدات من حيث عدد ساعات التشغيل او من حيث االجرة 
املحافظة   جملس  يف  والوقود  الطاقة  جلنة  تقرها  التي  الشهرية 
من  املواطن  تدفع  هذا  كل  مضافة   اع��ب��اءًا   شهر  كل  بداية 
االمتعاض الشديد حلكومة تثبت يوم بعد يوم فشهلها الذريع 
متنوعة  وذرائع  بحجج  للمواطن  الكهربائية  الطاقة  تامني  يف 
فتظهر الترصحيات الشاذة واملقززة  ملسؤلني  ارتضوا لضحك 
السبب  هي  السخانات  ب��ان  املواطنني   وع��ىل  انفسهم  عىل 
الرئييس ال نقطاع الكهرباء شتاءا والصيانه وضعف الشبكات 

والتجاوزات من قبل املواطنني من اسباب االنقطاع صيفا ..
يا ترى ونحن يف عام 2017 م ومىض عىل سقوط الصنم 14 
السنوات نحتاج  قائمة وكم من  املشكلة  عام هل ستبقى هذه 
العامرها ومن ثم استقرارها والفرتة التي مضت واقعا هي مدةً  
طويلة وختصيصات هائلة ولربام وزارة الكهرباء ووزارة الدفاع 

وبالرغم  امليزانية  من  ورص��د  ختصيصات  اكرب  صاحبة  هي 
وهناك  هنا  جغرافيا  وتوزعها  جديدة  حمطات  عدة  انشاء  من 
والترصحيات التي تواعد وتبرّش الناس بصيف بارد  اال ان كل 
الرياح وال  تلك املزاعم والترصحيات واالقوال تذهب ادراج 

يصمد منها اي شئ باول موجة حر ..
واالستخفاف   السفاف  لدرجة  بعضنا  عىل  نكذب  بتنا  هل 
باملواطن هلذه الدرجة وهل من املمكن رؤية الضوء يف هناية هذا 
النفق الطويل الذي حطم آمال الكثريين واهنى فرص كسبهم 
موضوع  ان  يعقل  فهل   ، الريح  مهب  يف  وجعلها  ومعيشتهم 
بالرغم  حتسنا  فيه  يتلمس  وال  يتغري  وال  حيل  ال  كالكهرباء 
امليزانية  ارهقت  التي  اهلائلة  االموال  وتلك  االعوام  كل  من 
واهلاالت االعالمية التي صاحبت تلك االبواق املتفائلة خريا 
تلك  نجد  وان  منجز  شئ   ال  ان  لنجد  ُقطعت  التي  والوعود 
موج  او  اول عاصفة  خّتر عن  رمل  عبارة عن قصور  االحالم 

بحر..  
ان  الداعشية  الظالم  قوى  مزقته  الذي  اجلريح  لبلدي  امنيات 
مشلولة  كثرية  خدمات  فيه  تّفعل  وان  رسيعا  عافيته  يستعيد 
حاليا او متوقفة اىل حيز التنفيذ واخص بالذكر الكهرباء الذي 
يعترب الرشيان احليوي ومقياس التحرض اذ بدونه نعود اىل ايام 
حتى  امتناه   ماال  وهذا  الظالمية  الوسطى  والعصور  التخلف 

نلحق بركاب الدول املتحرضة .. 
يف اخلتام جيب البحث إلجياد حلول هلذه االزمة احلياتية اخلطرية 
التي  حتتاج اىل جهود خملصة وتطلب عمال استثنائيا نأمل أن 
تقوم به احلكومة احلالية او املقبلة  للخروج بعمل وطني حقيقي 
ورؤية واقعية وجدية مستخلصة من املعايشة احلقيقية لواقعنا 
برنامج  اىل  اخلارطة  تتحول هذه  أن  ونأمل  العراق،  احليات يف 
أجياد  بغية  املعنيني  قبل  االهتامم من  بعني  تنظر هلا  وطني، وأن 
احللول املناسبة لتأمني معيشة الئقة وحياة كريمة للعراقيني. ...

رأي
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• َكّتاٌب ُمَزَيفون..
يف نظرة خاطفة لكثري من اإلصدارات املنوعة من صحف وجمالت 
تطفو بعض الكتابات لبعض )الُكّتاِب املزيفني(.. ممن ال يتورعون 
عن )نسخ ولصق( خمتلف املواضيع من مواقع اإلنرتنيت وإرساهلا 
أو  خجل  دون  عني  مداَّ بأسامئهم  مذيلة  اإلصدارات  تلك  للنرش يف 
وجل أهنا من إبداعات أقالمهم.. نتساءل بعجب: ملاذا حيرتفون هذه 
الرسقة املقيتة برأيكم؟ هل هي عقدة نقص أم حب للشهرة أم خواء 
وفراغ فكري أم ماذا؟! قد يبدو األمر مضحكًا إىل حدٍّ ما، وهلم مجيعًا 
نوجه قولنا: يمكنكم أن ترسقوا أمجل ما يكتب اآلخرون، ولكنكم 

لن جتدوا لذة الفكر حني يداعب أقالمهم. 
• فناجين !

 حيرص مقيمو جمالس الفاحتة يف كثري من املناطق عىل تقديم القهوة 
للمعزين وهو أحد أساليب الضيافة املتبعة يف أمثال هذه املناسبات، 
ولكن.. يف األعم األغلب ُتسقى القهوة بفنجانني أو ثالث يف أحسن 
األحوال فتجد أن العرشات قد رشفوا من الفنجان ذاته يف غضون 
دقائق قليلة، بل وقد ال يغسل ساقي القهوة الفناجني طيلة ساعات 
جملس الفاحتة وهذا واقع ُمشاهد وال يمكن نكرانه.. ولعل من نافلة 
ر بخطورة األمر صحيًا، وهو مقزٌز ومثري لالشمئزاز  القول أن نذكِّ

أيضًا.. أليس كذلك؟!!

صادق مهدي حسن 

رأي

َوَخزاُت  

َقَلم

• سياراٌت وتعويذات ..
 انترشت وبصورة واسعة النطاق هواية تزيني السيارات بمختلف 
يؤسف  ومما  املنوعة..  والشعارات  امللونة  والعبارات  التعويذات 
االجتامعي  للذوق  خمالفة  وكلامت  عبارات  بعضهم  يضع  أن  له 
آيات قرآنية وأدعية  العام، و))يتربك(( آخرون بوضع  واألخالقي 
)عليهم  البيت  وأه��ل  النبي  أس��امء  أو  رشيفة  وأحاديث  مباركة 
الصالة والسالم(، وهي قد ال تكون يف كثري من األحيان بمنأًى عن 
األوساخ مما يشكل حمذورًا رشعيًا.. يف الواقع هناك قانون يمنع هذه 

الظاهرة، ولكن َمْن يسمع الرصاخ يف الوادي؟!! 
• تواصٌل أم عبٌث؟!       

  من غرائب ما يقوم به مستخدموا مواقع التواصل االجتامعي هو 
)الفعليني  ألصدقائه  الشخصية  الصفحات  يف  يتجول  البعض  أن 
أو  أصدقائهم  جلميع  الصداقة  بطلبات  ويتقدم  واالفرتاضيني( 
أو إعجاهبم عىل منشورات أصدقائه  تعليقاهتم  لبعضهم ممن وجد 
املشاكل  الوقوع يف بعض  وهو ما ال خيلو من اإلحراج غالبًا وربام 
قبول  يف  ي��رتدد  فال  البعض  أم��ا  اجلنسان..  أختلف  إذا  السيام 
الصداقات من أي كان ومهام كان توجهه ونرشه، ولعل من حقنا أن 

نتساءل: هل هو تواصل اجتامعي أم عبث ال عقالين؟!!

صادق مهدي حسن 
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رمضان انت الى النفوس عبيُر
سليم كريم كريمش

ال��������ع��������ُن ت�����������ص�����ح�����ُك وال�������������ص������م������ر ُح�������ب�������وُر

�������ص������ه������ُر ت��������ف��������ّرد ب�����ال�����������ص�����ه�����ور ك��������رام��������ة ً
ف������ي������ه ال���������ت���������اآل���������ُف وامل��������ح��������ب��������ُة راي���������������ةٌ 
ُدرةٌ  ه��������ي  ال�������ت�������ي  ال��������ق��������در  ل�����ي�����ل�����ة  ي��������ا 

ورف������ع������ٌة ال�����������ص�����ه�����ور  يف  ال����������فٍ   خ�������ر  ه�������ي 
ه��������ي ل�����ي�����ل�����ة ال��������ق��������در ال�������ت�������ي اأك���������������رم ب���ه���ا
ي�������ا ������ص�����ه�����ُر ي�������ا ك�������ل ال�����ف�����������ص�����ائ�����ل َج������م������ةٌ 
ف����ي����ك ال����ن����ف����و�����س ع����ل����ى ال���ف�������ص���ي���ل���ة اأُج����ب����ل����ت
ت��������زه��������و ب������ح������م������ك ل��������الل��������ه ب����������ه ال�����ت�����ق�����ى
رم�������������ص������ان ي��������ا ع����������ّز ال�����ن�����ف�����و������س وزه������وه������ا
ق��������د ��������ص�������ام ك�����������ُل اخل�������ل�������ق م������ن������ك م�������ع�������ّزٌة
رم���������������ص�������ان ������ص�����ه�����ر ال�����������ر �������ص������ه������ُر ع������ب������ادة
رم���������������ص�������ان راي��������������ة ِع����������ّزن����������ا وف�������خ�������اِرن�������ا
اك�������������رم ب������ه������ا م�������ن�������ج�������اة.. ح�����������قَّ م����ق����ال����ه����ا
رم���������������ص�������ان اه���������دي���������ك ال������ت������ح������اي������ا ك���ل���ه���ا

وال�������ق�������ل�������ُب ي�����ن�����ع�����م ب������ال������ر�������ص������ا م�������������ص������روُر
ف�����ي�����ه ال����������ه����������دى.. وال������ب������ّي������ن������ات ح���������ص����وُر
ي�������ص���م���و اجل����م����ي����ع ب����ف����ي����ئ����ه����ا.. ج�����م�����ٌع ����ص���ب���وُر
حت����������وي ك��������الم��������ًا ل�����ي�����������سَ ..م��������ن��������ه ن���������ص����ُر
ه���������ا ال����������ب����������اري ل������ن������ا ت�����ق�����دي�����ُر ق���������د ح���������دَّ
����������ل����������ٌم.. ب�����ال�����������ص�����الم ت���������ص����ُر غ����������ّراء..�����������صِ
ان������������ت ال���������ه���������دى ل�����ل�����ن�����ا������س ان������������ت ب���������ص����ُر
ان�����ف�����ا������ص�����ه�����ا ت����ه����ل����ي����ل����ه����ا اع�����م�����ال�����ه�����ا ت����ك����ب����ُر
ي�����������ص�����ُر ل�������ل�������ف�������الح   .. حل�������ك�������مٍ  زه����������������ٌو 
رم���������������ص�������ان ان�����������ت ع������ل������ى ال�������������������دوام ك�����ب�����ُر
ب��������ل ���������ص��������اَم ك����������ُل اخل��������ل��������ِق ف�����ي�����ك �����ص����ه����وُر
����ص���ه���ٌر ب�����ه ال���ت���ن���زي���ل وال�����ت�����اأوي�����ل وال���ت���ب�������ص���ُر
��������ص�������روُر ال�������ه�������ب�������ات  ويف  الإل����������������ه  ه�������ب�������ُة 
ف�����������رق�����������اُن.. م�������ا م����ن����ح����ه����ا الل��������������ُه ق�����دي�����ُر
ع����ب����ُر ال�����ن�����ف�����و������س  اىل  ان�������������َت  رم�������������ص������ان 

االدبية
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طالب الظاهر 

مكي كاظم الجزائري

بينما عجالت احلافلة تنهب اإ�صفلت الطريق اخلارجي ب�صرعة 
عر  اأمامه  كر�صين  مرمى  على  اإن  فجاأة  امل�صافر  انتبه  فائقة، 
العمر،  املتو�صطة  اأمها  كتف  على  ر�صيعة  طفلة  ال�صيق،  املمر 
ترمق تقطيبة وجهه القا�صية، لكنها تبت�صم له براءة مالئكية 

رائقة، وتناغيه، فتمّد اأناملها الرقيقة نحوه .
لعل الطفلة الريئة ظنت بعبو�س وجهه؛ ابت�صامَاً لها، وحماولة 

منه ملداعبتها...!
ق�صوة،  وجهه  تقاطيع  ازدادت  كلما  باأنه  امل�صافر  لح��ظ  ثم 
الفرح  انفراج  ازداد  الأمل؛  وتقل�صات  واحل��زن،  الكاآبة  وعلتها 
واآيات الراءة على وجه الطفلة ال�صغرة تلك، ومن ثم ازدادت 

رفرفة يديها نحوه كاأنها تريد الطران اإليه.
فاأدرك امل�صافر اأخرًا �صرورة التفاوؤل، ونبذ ت�صاوؤمه القذر هذا، 

والتعلم من هذه الطفلة ال�صغرة، در�س احلياة الكبر.

تباهى ال�صهُر على باقي ال�صهور
جاء باخلر.. ويختم بالفرح واحلبور

متّثل باجلنة :
اأولُه �صٌر .. ثمرته ال�صرور

هو �صهٌر فيه حياةٌ 
�صٌر .. جنة.. ونوٌر
مغفرٌة لذنوب اليام

توؤ�صُد الناُر عن النام
ع�صمةٌ  ملن يريد

وب�صرى وخلود

ثلج ونار

عصمة لمن اعتصم

االدبية
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وطريق اهلل هو التوبة
وذنوب الر�س لها موعد

ان�صان بحروف �صتى.. اآثام من فرط جنونه
تغرقه يف بحر املوتى
ميتد وما فيه �صفينة

كذب
ودماء

ورذيلة
ب�صباب ي�صتد برج�س

وب�صيب غ�س باأنفا�س عاهرة بي�صاء املولد
اآه اآه اآه اآه

من فرط الذلة ما بقيت
لكرامة حر ان تعلو

ب�صراخ العز �صوى مره
يف حلظة موت خلدها، توديع �صعارات حرة

وعزاء املوتى يح�صره
ا�صناف �صكارى وحيارى

قد جهلوا ح�صبوا انف�صهم
لعبيد النا�س هم ال�صياد

لكن املوت يالحقهم
و�صيح�صر عزائهم املوتى

واحلر �صيبقى دون بالد
كال لن يكتب ما كتبوا

لن ير�صى عي�س يف ذلة
هيهات �صي�صرخ يف �صجن

ما دام يعي�س مع املوتى
لن ير�صخ يف هذي الغربة

اإن�صان بحروف �صتى
وطريق اهلل هو التوبة

وذنوب الر�س لها موعد

حسن البياتيطريق التوبة

االدبية
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حسن الصباغ الكعبي

نجالء عبد علي عمران

عندما ضيعوا الموازين

الشمُس تشرُق من جديد..

ت����ف���������ص����ره  يف  ح�������������اَر  ك������ت������اب������ًا  ي��������ا 

و�������ص������راع������ًا اأغ�����������ص�����ب ال�������ري�������َح ك��م��ا

ل��������ك وج�������������ٌه ع��������ِل��������َق ال������ق������ل������ُب ب���ه

اأده���������������س ال�����ن�����ا������سَ وم��������ن ده�������ص���ت���ه���م

ول��������������ذا �������ص������اع������ت م����������وازي����������ن ب���ه���ا

وت������ع������ال������ت ح�����ول�����ن�����ا ا����������ص���������وات م���ن

َه���������������ّدد ال�����������ص����������وار ل�����ك�����ن ح����ول����ه����ا

ا������ص�����م�����ُه احل�����������ص�����ُد واك������������رم م������ن ي����ٍد

ك������ي ت�����ن�����ام ال�����ن�����ا������س وال�������ط�������ُر م���ع���ًا

ي������ا �����ص����ّي����دي وامل������ج������ُد ف�����ي�����َك م�����ق�����ّدُم  

ي������ا َرو���������ص��������ًة ل����ل����ع����زِّ ف����ي����ن����ا ت��ع��ت��ل��ي 

وث���م���اُر ه���ذي الأر�������سُ م��ن��َك اخ�����ص��و���ص��رْت 

���ص��رن��ا م���ل���وَك الأر���������سِ ف���ي���َك وُت����ّوج����ْت 

ِخ�������ص���ن���ا ب����ح����بِّ ولئ������ك������ْم وب����ه����اِئ����ك����ْم 

اخل��������ُر م����ل����ُك����َك وال��������وج��������وُد م�������ص���ّخ���ٌر 

لأّم�������������ٍة  ح��������ي��������اَة  ل  اأك���������������ُر  اهلل 

وم����������زل����������زًل ول�������ك�������لِّ ط������������اٍغ ي�����ه�����دُم

�����ص����رح����ًا مب�����ول�����ِد م�����ن ب����������راُه املُ����ن����ع����ُم

و����ص���ع���ى ل������َك  ال�������ص���ج���ُر و����ص���ّل���ى ال���رع���ُم

اأح�����الم�����ن�����ا ف�������َرح�������ًا، ف������اأن������َت املَ����غ����ن����ُم

ع�������ص���ف���ًا، ورّب�����������اُن ال�������ص���ف���ي���ن���ِة ي�����ص��ل��ُم

ط������وع������ًا ل�����ك�����ّف�����َك اأّي�������ه�������ا امل����ت����ن����ّع����ُم

م�����ن غ��������ِر  ذك��������ِر امل�������ص���ط���ف���ى وي�����ك�����ّرُم

ُم�����ع�����ج�����م ال�������ك�������ون وف�������ك�������ُر ال������زم������ِن

����ف����ِن اأغ�����������ص�����ب امل�����������وَج ح�����������راُك ال���������صُ

�������ّدين ���������رُت ف�����ي�����ه ��������صَ ُك������ّل������م������ا ف���������كَّ

و������ص�����ع�����وا ال������ل������وؤل������وؤ حت��������َت ال�����َع�����َف�����ِن

ال������وط������ِن وع������������زُّ  ال�������دي�������ن  رف������ع������ة ُ 

ك����������ان ي������دع������و لّت���������خ���������اذ ال�������َوث�������ِن

ي���ن���ح���ن���ي ان  اأب�����������ى  ع�����������اٍل  ������ص�����َج�����ٌر 

امل������وؤم������ِن وروَح  ال���������ص����ي����َف  حت�����م�����ُل 

م�����ط�����م�����ئ�����ن�����ن ب������ط������ي������ِب ال������و�������ص������ِن

االدبية
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 يا عرين النشامى
االرهابيني  مجوع  عىل  االنتصارات  غمرة  يف  ..ونحن  اليوم  نلتفت 
وهتجريا  )ذبحا  الرافدين   ب��ارض  عاثوا  الذين   .. والتكفرييني 
انزل اهلل هبا من سلطان ..  وسبيا وتفجريا ( وعمليات شيطانية ما 
انطلق من حرم االمام  الذي  الثالثة  نسرتجع الصوت االهلي بسنته 
احلسني )عليه السالم(، صوتا اماميا خالصا بكل معاير االمامة التي 
جسدت يف اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة )عليهم سالم اهلل(..يوم 
اراد االرهابيون املجرمون النيل من العراق ومقدساته، حني اعتدوا 
عىل مناطق معينة ومشخصة من البالد، فجاءت الصيحة »الكفائية« 
االمامية، فوقف ابناء العراق وقفة رجل واحد كي يصدوا االعتداء 
تكنه  عام  وكشفوا  والنفيس،  الغايل  تاركني  وأمواهلم،  بأرواحهم 
النفوس وما تعتمر الصدور من والء مطلق للمرجعية الدينية العليا 

يف النجف االرشف..
ظهر  قصمت  التي  الضاربة  القوة  والدة  نستذكر  ونحن  اليوم 
واستذكار  الشعبي(،  )احلشد  ومقدساتنا  ارضنا  عىل  املتطاولني 
الثقة  صورة  لنرى  باالنسانية،  املمتلئة  والشجاعة  البطولة  وقفات 
املرجع  سامحة  وقائدها  العليا  الدينية  باملرجعية  والتعلق  والوالء 
ظله(..التي  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  األعىل  الديني 
لصناعة  املوالني وغريهم،  من  الشعب  بني  متامسكة  انتجت وحدة 
االنتصارات وطرد اقوى قوة ارهابية انتجتها القوى املعادية للعراق 
ومن دخله من ايتام االب الواحد الشوفيني، ومن خارجه من اعداء 

وذريته،  طالب(  ايب  بن  )عيل  املؤمنني  ألمري  بصلة   يمت  ما  كل 
النكارهم حقهم  الذي قال عنه الرسول االعظم حممد 0صىل اهلل 
به  جاء  وما  باللوح  مكتوب  عام  سامويا  واكده  وسلم(  واله  عليه 

القران الكريم..
عىل  خيمة  وانت  واهب��اك  اروع��ك  ما  السيستاين..  قائدنا  درك  هلل 
متمسكني  والوالء  البيعة  لك  ونجدد  الكون،  بك  نباهي  رؤوسنا 
باملبدأ العلوي اهلاشمي عقيدة، وبالوطن الواحد شعبا موحدا.. ان 
التي تغذهيا  للمرجعية  الدوام  الثقة موهوبة وممنوحة عىل  الثقة كل 

من علوم القائد املنتظر احلجة عجل اهلل فرجه الرشيف..
العراق..؟  تاريخ  الكفائي(  اجلهاد   ( بقرارك  باركت  هلل درك كيف 
واخضاع  املستقل،  قرارك  ابتزاز  واالرهابيون  املنشقون  اراد  يوم 
هيتف  اجلمع  فخرج  امامتك..  وامتحان  احلرة،  احلوزوية  ارادتك 
لقيادتك  مطيعة  استجابة  السيستاين(  عيل  سيد  الراس  عىل  )تاج 
االمامية، بمواقفها الشجاعة وقراراهتا احلكيمة املتحلية بالصرب حتى 
النرص، ومبادئها املستقاة من كتاب اهلل تعاىل ومنهج ائمة اهل البيت 
بل  العراق  انتصارك عىل االرهاب بحجم  السالم(، فكان  )عليهم 
بحجم العامل، الذي واجه رياح احلقد، وانواع االرهاب، وعواصف 
انكرسوا  حتى  االعمى،  املجاين  والقتل  الذبح  وامواج  االج��رام، 

وحتطمت صخرة احالمهم فوق رؤوسهم. 

حيدر عاشور العبيدي

مقـاالت

هلل دّرَك ايها السيستاني 
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إنجاز  من  تركه  ملا  سريته  يف  واإلبحار  عنه  للكتابة  الشوُق  دفعنا 
فكري وثقايف وديني كبري، فضاًل عن شوق إحدى بناته الكريامت 
عندما طرقت أبواب جملتنا، وطلبت مّنا الكتابة عنه وهي تقّدم لنا 
ديوانه الشعري، الذي ضّم أمجل ما كتَب من قصائد شعرية رائعة، 
سنة  املتوىف  احليل  صالح  السيد  احلسيني  واخلطيب  الشاعر  إنه 

.1940
يقع الديوان يف )272 صفحة(، قّدمه الدكتور سعد احلداد وعنى 
للفقيد  وعرفانًا  وفاًء  الكربالئي،  باسم  احلاج  املال  ونرشه  بطبعه 

الراحل.
برموز  املايض  القرن  حفل  لقد  الديوان:  مقّدمة  يف  احلداد  ويقول 
مهاًم  دورًا  ولعبت  العراقية،  الساحة  عىل  برزت  ووطنية  دينية 
توجهات  من  انطالقًا  العراقي،  للفرد  االجتامعية  احلياة  رسم  يف 
األفذاذ  األعالم  أولئك  من  وواحد  رشعية،  والتزامات  إسالمية 
شّكل  ال��ذي  اهلل(  )رمح��ه  احل��يل  صالح  السيد  الالمع  اخلطيب 
بل  لعقود ثالثة فحسب،  ملنرب اخلطابة  بتسّيده  ظاهرة شعبية ليس 
التصافه بسامت فريدة هيأت له أن يتخطى حدود املألوف آنذاك، 
فهو عامٌل جليل قارب درجة االجتهاد، بل قيل صار من )الفقهاء 
أويل االجتهاد(، وهو ثائر جماهد وعامل، سجل بجهاده صفحات 
الفاعل يف  الدور  له  إزاء مظاهر االحتالل األجنبي، فكان  بيضاَء 
استنهاض اجلامهري إبان حركة اجلهاد وما تبعها من ثورات وطنية 
صنوف  شتى  جرائها  من  عانى  وقد  العرشين،  ثورة  مقدمتها  يف 

البالء.
وُعرف السيد احليل شاعرًا يرجتل الشعر عىل البداهة وينّظم بنوعيه 
أيام  ب��ارز  وحضور  ص��والت  له  وكانت  والعامي(،  )القريض 
تصديه لالحتالل الربيطاين للعراق، وله يف األخوانيات نظم كثري 

فضاًل عن املناسبات املختلفة.
من هو السيد صالح احليل؟

السيد أبو املهدي صالح بن السيد حسني بن السيد حممد بن السيد 
حسني اليارسي احليل املعروف بالسيد صالح احليل، ولد يف احللة 
معروفة  أرسة  من  م(،   1872  � ه�   1289( سنة  الكراد  حملة  يف 
كانت تزاول مهنًا عديدة كالتجارة والزراعة واملهن احلرة املتنوعة، 

أحد  منهم  ينبغ  ومل 
واألدب  الفضل  يف 
احللية  األوس���اط  يف 
سوى الشهم الفاضل 
ابن  )شوكة(  السيد 

إبراهيم  السيد 
ابن السيد 
حم����م����د 
)اب��ن عم 

ال���س���ي���د 
ص�����ال�����ح 

احليل(.
نشأ  التي  للبيئة  وك��ان 

وجم��اورت��ه  احل��يل  السيد  فيها 
للمساجد والكتاتيب أن تصنع منه إنسانًا عظياًم، وبجهده ومطالعته 
ناَل اليشء العظيم وأصبح شاعرًا كبريًا وخطيبًا مفّوهًا،  ودراسته 
فنال بذلك شهرة كبرية يف األوساط احللية والعراقية عمومًا، دون 

أن ننسى أنه )رمحه اهلل( قد أضاف الكثري ملجايل الشعر واخلطابة.
يقوُل يف إحدى قصائده التي يرثي هبا خاتم األنبياء )صىل اهلل عليه 

وآله(:

علي الشاهر

مقاالت

السيد صالح الحلي)رحمه اهلل(.. 
سّيُد الشعر والخطابة

األرزاِء                  يف  فجل  أط��لاَّ  رزٌء 
الورى كل  عىل  عّمت  نكبًة  يا 
الفضا سعُة  هلا  ضاقْت  وملّمة 

عّزة  ثاكَل  اإلس��الُم  هلا  وغ��دا 
اليوم أضحى الديُن يبكيه أسًى

القوى  أوه��ى  حمّمٍد  رزُء  تاهلل 

ي���ا خ��ل��ي��يلاَّ أس���ع���داين وُن��وح��ا 
ك��ل��ام ق��ل��ُت أهي���ا ال��ن��ف��س ص��ربًا 
 - قالت:  نفس  يا  تصربين  ال  مَل 
وحسنٌي  البكاء  عىل  أسلو  كيف 
وفيه  اخلليل  باسمه  نجا  م��ن 
معّرى  قتيٍل  ع��ىل  نفيس  هل��َف 

نوحا! رصُت  مدمعي  فبطوفاِن 
ن��زوح��ا إال  ت�����زداُد  أراه����ا  م��ا 
لست أصغي ومل تكن يل نصوحا
طرحيا ملقًى  الصعيد  وجه  فوَق 
صحيحا سقٍم  بعد  أي��وب  ع��اَد 
فُأفيحا ع��رف��ه  امل��س��ُك  ض����ّوَع 

زف���رات���ُه ه��ّب��ت ع���ىل ال���غ���رباِء
واألرج���اِء اآلف���اِق  ع��ىل  عّمت   
اجل���وزاِء ع��ىل  ش��وارده��ا  شّظت 
ب��ك��اِء أي  ب��ك��وُه  وامل��س��ل��م��وَن 
وب��ك��ت ل��ه أم����الُك ك���لِّ س��امِء
وطوى الضلوَع ومضاَّ يف األحشاِء!
ويقول يف رثاء اإلمام احلسني )عليه السالم( يف قصيدة من البحر 

اخلفيف:
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مل تعْد السياحة مسألة ثانوية أو 
ترف كام يتصورها البعض، بل 
إنسانية  وظاهرة  رضورة  هي 
وحاجة اجتامعية يف ضوء تعقد 

ظروف احلياة.
م��وردًا  السياحة  كانت  فقد 
ال��دول  عليه  تعتمد  أساسيًا 
خالل  من  اقتصادها  بناء  يف 
وزيادة  القومي  الدخل  زي��ادة 
وزيادة  الفرد  نصيب  متوسط 

االستخدام.
جزء  هي  الدينية  فالسياحة   
العام  بمفهومها  السياحة  من 
البرش  نفوس  يف  منزلة  حتتل 
الروحية  حاجاهتم  إلش��ب��اع 
لقيام  الرئييس  الدافع  كان  إذ 
األماكن  ب��زي��ارة  األش��خ��اص 
بتنمية  سامهت  التي  املقدسة 
هذه املواقع وبالتايل تطور املدن 
التي حتتضنها، فالعراق يعد بلدًا 
سياحيًا يفتخر باحتفاظه بمزايا 
اإلسالمية  الدينية  السياحة 
الحتوائه عىل األماكن املقدسة 
وكربالء  األرشف  النجف  يف 
وب���غ���داد وس���ام���راء وم���ا هلا 
نف�وس  يف  روح��ي  عشق  من 
تلعبه  ع��ام  فضال  املسلم�ني، 
النشاط  زيادة  يف  األماكن  هذه 
يؤدي  الذي  الديني  السياحي 
يف  فاعاًل  إجيابيًا  دورًا  بالتايل 

التنمية االقتصادية يف العراق.
البحث  مشكلة  ُح��ددت  لقد 
ملقومات  ال��ع��راق  ب��ام��ت��الك 
ال��س��ي��اح��ي من  االس���ت���ث���امر 
وإمكانيات  سياحية  إمكانيات 

هناك  أن  إال  متويلية،  م��ادي��ة 
اإلمكانيات  ه��ذه  ب��ني  فجوة 
السياحة  يف  االستثامر  وواق��ع 

الدينية يف حمافظة كربالء.
ولقد اعتمد الباحث يف رسالته 
حمافظة  إن  مفادها  فرضية  عىل 
كربالء متتلك إمكانات متقدمة 
متميزًا  مركزًا  تكون  أن  يمكن 
تم  م��ا  إذا  الدينية  للسياحة 
استثامر تلك اإلمكانات وتوفري 
مستلزمات العرض السياحي.

للبحث  أهداف  مجلة  حدد  كام 
التعرف عىل االستثامرات  منها 
والتعرف  العراق  يف  السياحية 
السياحية  االس��ت��ث��امرات  ع��ىل 
ال��دي��ن��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
ودراسة واقع العرض وطبيعته 
املدينة  هلذه  السياحي  والطلب 
االستثامر  دالة  وحتليل  املقدسة 
العوامل  خالل  من  السياحي 
توجهات  وقياس  فيه  املؤثرة 
السائحني الوافدين وتوجهات 
عن  املستثمرين  األعامل  رجال 

طريق دراسة استبيانية.
واس���ت���خ���دم ال���ب���اح���ث يف 
أساليب  البحثية  منهجيته 
أفضل  إىل  للوصول  متنوعة 
ال��ن��ت��ائ��ج، ف��ق��د اس��ت��خ��دم 
والتحلييل  الوصفي  األسلوب 
الدور  لتحديد  واالستنباطي 
السياحة  لصناعة  االقتصادي 
وكربالء  عمومًا  ال��ع��راق  يف 
استخدم  كذلك  باخلصوص، 
أغلب  يف  الكمي  األس��ل��وب 
والتطبيقية  النظرية  اجلوانب 

يكون  األحيان  أغلب  يف  ألنه 
أكثر إقناعًا للقارئ، ثم استعان 
الباحث بدراسة استبيانية لعينة 
املستثمرين  األعامل  رجال  من 
السائحني  من  أخ��رى  وعينة 
من جنسيات خمتلفة ليتناغم مع 

الصيغ الرقمية.
أما هيكلية الرسالة فقد احتوت 
عىل أربعة فصول ناقش الفصل 
األول منها ثالثة مباحث األول 
السياحة  أساسيات  عن  ك��ان 
والثاين عن االستثامر ومفاهيمه 
الثالث عن االستثامر  واملبحث 

السياحي وجماالته. 
عىل  فاشتمل  الثاين  الفصل  أما 
األول  تضمن  مباحث  ثالث 
منها حتلياًل ألنواع االستثامرات 
السياحية يف العراق )احلكومي 
واخلاص واملختلط من 1980 

.)2000-
الثاين  املبحث  تناول  حني  يف 
ومعوقاته  االستثامر  مقومات 
الثالث  املبحث  رك��ز  كذلك 
االقتصادية  اآلث��ار  حتليل  عىل 
العراق  يف  السياحي  للنشاط 
ع��ىل ال��ن��ات��ج امل��ح��يل وم��ي��زان 
امل����دف����وع����ات وم��س��ت��وى 
االس��ت��خ��دام وت��ط��ور أع��داد 
 �  1990 من  للمدة  العاملني 

.2000
تناول  فقد  الثالث  الفصل  أما 
األول  ك���ان  م��ب��اح��ث  ث��الث��ة 
عن  تارخيية  نبذة  متضمنًا  منها 
كربالء وتاريخ السياحة الدينية 
السياحي  ال��ع��رض  وأس��ب��اب 

من  كربالء  حتويه  وما  الديني 
يف  املسترشقني  ذاك��رة  يف  آث��ار 
ح��ني ت��ن��اول امل��ب��ح��ث ال��ث��اين 
كربالء  يف  السياحي  العرض 
بام تتميز به املدينة من مكونات 
طبيعية من أرايض زراعية ومياه 
للصناعة  وكذلك قدمنا رشحًا 
للعملية  متممة  كانت  التي 
ال��س��ي��اح��ي��ة، ك��ذل��ك ت��ن��اول 
املبحث نفسه عرض املكونات 
مراقد  تكون  والتي  البرشية 
التي  السالم(  )عليهم  األئمة 
هي املادة األساسية للمعروض 
إىل  أيضًا  وتطرق  السياحي، 
العامة  واخل���دم���ات  امل��راف��ق 
ومنها اخلدمات التحتية ورشح 
من  اخلدمات  ملفاصل  مسهب 
ومياه  واملاء  الكهرباء  شبكات 
الرصف الصحي واالتصاالت 
الفندقية  الصناعة  وخدمات 
-1990 من  للمدة  وتطورها 
2004 ودراسة األيدي العاملة 

واقع وآفاق السياحة الدينية 
في محافظة كربالء

ملخص دراسة ماجستير للباحث محمد الزويني 
 جامعة كربالء

دراسة
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دراسة

املاهرة وغري املاهرة ودورها يف 
تقليل نسب البطالة.

فاشتمل  ال��راب��ع  الفصل  أم��ا   
تناول  أيضًا  عىل ثالثة مباحث 
املبحث األول منها قياس دالة 
حمافظة  يف  السياحي  االستثامر 
أحد  قياس  طريق  عن  كربالء 
السياحي  االستثامر  خمرجات 
وت��ن��اول  األرسة  ع���دد  وه���و 
ال��ث��اين  امل��ب��ح��ث  ال��ب��اح��ث يف 
دراسة استبيانيه بنوعني األول 
وال��ث��اين  للسائحني  وزع���ت 
وزع����ت ل���رج���ال األع����امل، 
واألخ��ري  الثالث  املبحث  أم��ا 
ال��رؤي��ة  ع��ىل  فيه  رك��زن��ا  فقد 
السياحة  لصناعة  االسترشافية 
آليات  وص��ي��اغ��ة  ك��رب��الء  يف 
مستقباًل  السياحة  لصناعة 

وملدة عرش سنوات قادمة.
السياح  بأعداد  التنبؤ  تم  فقد 
اإلنفاق  ومستوى  واإليرادات 
العامة  اخل��دم��ات  ومستوى 

الباحث  أعطى  ك��ام  التحتية 
ل��وزارة  هيكلية  خلطة  تصورًا 
شعبة  فصل  وآليات  السياحة 
واألس��ب��اب  ك��رب��الء  سياحة 

املوجبة لذلك.
لقد توصلت الرسالة ملجموعة 
نتائج أمهها إن عدد السياح هو 
زيادة  يف  تأثريًا  األكثر  املتغري 
زيادة  فعند  املستثمرين،  رغبة 
يزاد   %1 نسبة  السياح  ع��دد 
 0.997 نسبة  األرسة  ع��دد 
األمنية  الظروف  توافر  ظل  يف 
ظل  يف   0.666 ون��س��ب��ة 

الظروف االستثنائية.
خلل  هناك  إن  تبنّي  كذلك   
خدمات  يف  واض���ح  وع��ج��ز 
شبكات  مثل  التحتية  البنى 
ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء وال���رصف 
والتي  واالتصاالت  الصحي 
كان هلا تأثري مبارش عىل نشاط 
السياحة الدينية يف املحافظة كام 
حمافظة  ستشهد  بأنه  لنا  اتضح 

السياح  كربالء زيادة يف أعداد 
يف  القادمة  السنوات  خ��الل 
املتوقعة  النمو  معدالت  ضوء 
 %115 بنسبة  العدد  ازداد  إذ 
ب��ع��ام  ق��ي��اس��ًا   2014 ع���ام 
2003 ومن املحتمل أن تزداد 
األرسة  وأع���داد  اإلي����رادات 
العاملة  األيدي  عىل  والطلب 
بنسبة  السياحي  النشاط  يف 
عىل   %103  ،%244  ،%105

التوايل خالل احلقبة املذكورة.
مجلة  إىل  الرسالة  توصلت  لقد 
العمل  منها  التوصيات  من 
مقومات  آل��ي��ات  تطوير  ع��ىل 
كربالء  يف  السياحي  االستثامر 
من خالل زيادة توظيف رأس 
تطوير  كذلك  املستثمر  م��ال 
من  التحتية  البنى  خ��دم��ات 
اخللل  مناطق  حت��دي��د  خ��الل 
إقامة  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ويتم 
السياحة  نشاط  خلدمة  مطار 
بشبكة  كربالء  ورب��ط  الدينية 

م��ن ال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة مع 
املجاورة  والدول  املحافظات 
وإقامة سوق حرة تسهل عملية 
وتشجيع  التجاري  التبادل 
إضافية  ألس��ب��اب  السائحني 
الشعبية  الصناعات  ودع��م 
مكمالت  ص��ن��اع��ة  وم��ن��ه��ا 
عىل  العمل  ك��ذل��ك  ال��ص��الة 
إشاعة األمن واالستقرار الذي 
يعد من أهم العوامل األساسية 
يف زيادة رغبة السائح بالقدوم 
أو املستثمر باالستثامر والعمل 
الفندقية  الصناعة  تطوير  عىل 
ودع��م  العاملية  املعايري  وف��ق 
يتطلب  القطاع اخلاص كذلك 
التحتية  البنى  خدمات  تطوير 
الكهرباء  شبكات  منها  التي 
واملياه والرصف الصحي الذي 
يكون من صميم مهام القطاع 

احلكومي.
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مشاركات

الجهاُد الكفائي
ال يقّيمه اال الراسخون! 

الثالثة، توالت االعرتافات حول قوة  مع دخول اجلهاد الكفائي السنة 
املناسبني،بعد ان مألت  افتى به يف الوقت واملكان  رجاله وحكمة من 
وسبي  والتهجري  والقتل  الذبح  بظلم  العراق  مناطق  داعش  عصابات 

النساء وتفجري املقدسات، وما حلق بالشعب العراقي من مآيس. 
ومن كان يتابع احداث املوصل وكيف ان ارهابيي داعش يتجولون، يف 
للجلد وقطع  بكامل اسلحتهم وينصبون وسط ساحتها حماكم  ازقتها 
وهو  الصور  هذه  بالبال  تعود  بغزارة،  دماؤهم  تسيل  حتى  الرؤوس 
يشاهد ما حيدث يف نينوى من دمار برشي ومادي واجتامعي واقتصادي 
عندما  تغري  الدواعش   وضع  ان  عن  حتدثوا  املتتبعني  وديني..بعض 
اىل  املوجه  بالرصاص  يعبأون  ونساًء ال  فتيانا وشبابا وشيوخا  وجدوا 
وخطف  ال��دويل،  العام  الراي  اهتامم  اجتذاب  جانب  اىل  صدورهم، 

االضواء واالدوار وتصدر املؤمترات السياسية بني مؤيد ورافض. 
جمرد  العراق  يف  الشعبي(  )احلشد  قوات  تعد  مل   : يقولون  العامل  كبار 
التي  تلك   ، بداعش  يعرف  ما  تنظيم  لقتال  املتطوعني  من  مجاعات 
جتمعت بعد أن أطلق سامحة املرجع الديني األعىل  عيل السيستاين يف 
حزيران 2014 نداءه، إذ باتت اليوم قوة توازي تأثري القوات املسلحة 
ُتطرح خيارات خمتلفة عن مستقبلها  بينام  للدولة وصالحياهتا،  التابعة 
لتعقيدات سياسية  العراق وغربه، يف ما يمهد  بعد حترير مناطق شامل 

وتغريات حمتملة يف العملية السياسية.
ان  تؤكد  املتتبعني واملحللني واملراقبني  التكهنات من  ان مجيع  ونقول: 
املوجة املقبلة من احداث حترير املوصل ستكون اكثر عنفًا وِحدة وهذا 
من  القتىل  العداد  مبارش  نقل  من  الفضائية  القنوات  اخترصته  االمر 
من  هم  الشجعان  املقاتلني  ان  نعرف  الوضوح  هبذا  داعش..  جمرمي 
بأمر  مستمرون  فهم  االمان  وخلق  والبناء  والبقاء  االنتصار  حيددون 
الستمرار  نافذة  تزال  ما  الفتوى  ان  تؤكد  التي  العليا  الدينية  املرجعية 
يف  االبطال  املقاتلون  احرزه  الذي  التقدم  بعض  من  بالرغم  موجبها، 
دحر االرهابيني... هبذا ترضب مجيع االقاويل والتكهنات باملقاتل عىل 
السواتر الرشف هو الراسخ يف القول والفعل مما يدل ان النرص النهائي 

بات عىل بعد خطوات.
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مشاركات

حديث  هو  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أنصار  عن  احلديث 
سبيل  يف  قتلوا  ألهنم  ال  مقاما  وأسامهم  رتبة  االسمى  األبطال 
اهلل تعاىل بل ألهنم قتلوا يف مقطع زمني قل فيه النارص وهتافت 
أحد وال  كانوا غرباء ال خيالطهم  الدنيا وألهنم  الناس عىل  فيه 
ولقد   ، اهلل  خياف  فرد  اجلمع  ذلك  من  هنجهم  عىل  يوافقهم 
بشهادهتم  يعلمون  كانوا  بأهنم  غريهم  دون  أألنصار  امتاز 
ومتيقنني من عدم بقائهم يف احلياة ومع ذلك ذهبوا مع إمامهم 
موطنني أنفسهم عىل لقاء اهلل ، متدرعني بالقلوب فوق الدروع 
الشهادة،  عىل  يتسابقون  هلم،  تعاىل  اهلل  ادخ��ر  بام  مستبرشين 
لو أن هلم  يتمنون  السالم  بإمامهم عليه  ويويص بعضهم بعضا 
إمام  عن  الدفاع  سبيل  يف  ذلك  ليبذلوا  وروح  جسد  من  أكثر 
صادق اليقني وعن دين سفكت من أجله الدماء وبذلت املهج 
وسهرت العيون وتعبت األجساد. ولكي تتضح صورة هؤالء 
األبطال نستشهد بقول اإلمام احلسني عليه السالم يف حقهم إذ 
يقول: )واهلل ما رأيت أصحابا كأصحايب(. وقال عليه السالم:  
)من كان باذال فينا مهجته، وموطنا عىل لقاء اهلل نفسه، فلريحل 
املبادئ  هذه  من  تعاىل(.  اهلل  شاء  إن  مصبحا  راحل  فإنني  معنا 
السامية تنطلق كلامت دائام ويف أي وقت عرب يوم عاشوراء وما 
حل به، فأقرأ  ان املؤرخني وكتاب الواقعة ال يذكرون اصحاب 
ايب عبداهلل احلسني عليه السالم اال بالرقم اثنان وسبعون فارس 
ومن ضمنهم بني هاشم واملوايل والذين تبعوا القافلة.. ونالحظ 
من الرسد التارخيي للواقعة ان معظم الذين نقلوا الواقعة هم من 
عامل واتباع بني امية ومنهم محيد ابن مسلم وغريهم كانوا كتاب 

تقارير اىل عامل بني امية عبيد اهلل ابن زياد تعمدوا اىل تقليص 
عدد جند االمام احلسني وليعظموا معسكر عمر ابن سعد متلقًا 
للوايل وقيادات املعسكر او هناك رأي اخر يعرف قدياًم ان ناقيل 
او اجلنراالت ويمكن  القيادات  اال  وقائع احلروب ال يذكرون 
القياديني  هم  التاريخ  صفحات  يف  املتداول  العدد  ان  نقول  ان 
يف معسكر احلسني. ولكن رواية عامر الدهني عن االمام الباقر 
)عليه السالم( يف الطربي )5 / 389( عندما كان يروي قصة 
واقعة كربالء وما جاء هبا قد جاء فيها :حتى اذا كان بينه وبني 
القادسية ثالثة اميال لقيه احلر بن يزيد التميمي فلام رأى ذلك 
ومائة  فارس  وأربعون  مخس  اصحابه  وكان  كربالء  اىل  عدل 
رجل. ان هذه الرواية من اوثق املصادر التي نقلت عدد اصحاب 
االمام احلسني )عليه السالم(. يرمون البعض بنقلهم الروايات 
تقليص او تقليل عدد انصار االمام احلسني يف معسكره ظنًا منه 
بان املتتبعني لقضية االمام احلسني )عليه السالم( عندما ينظرون 
رضورة  وال  بسيطة  الواقعة  ان  يرى  وقلتهم  االنصار  عدد  اىل 
بأن  يعلم  وال  االسالمي  للتاريخ  االوىل  صفحات  يف  لتداوهلا 
بل  اجلند  بكثر  حتدد  وال  تقيد  ال  املجد  وعالت  والبقاء  اخللود 
بمبادئ وقضية جتمع املعسكر واخالص قائدهم وملن اخلص. 
إمامهم  لسان  عىل  وصفهم  جاء  الذين  األخيار  األب��رار  فهم 
: فإين ال أعلم أصحابا أوىف وال  إذ يقول  السالم  احلسني عليه 
خريا من أصحايب، وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بيتي. 
ينفي أن يكون مثل أصحابه أصحاب ال يف  فهو هبذا الوصف 

املايض أو احلارض وال حتى يف املستقبل.

انصار تس��ابقوا على الشهادة 
انور حممد االسديفكان لهم الخلود
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)كالم سات(  أخف قمر صناعي 
هندي في العالم...!

النظر  ام ال من خالل  الناس حيلمون  كان  اذا  التنبؤ  من  دراسة جديدة  متكن علامء يف 
اخللفية.  القرشة  عليها  يطلق  والتي  الدماغ  من  اخللفي  اجلزء  يف  منطقة  يف  املخ  لنشاط 
لسنوات عديدة اعتقدوا ان احللم حيدث معظمه خالل مرحلة من النوم املعروفة باسم 
أيضا  الناس  العديد من  ان  احلديثة قد وجدت  الدراسات  الرسيعة  لكن  العني  حركة 
 non-REM يتذكرون احللم عندما يستيقظون خالل مرحلة خمتلفة من النوم يسمى
باستخدام ختطيطات  نائمني  كانوا  ( شخصا  ل�)46  الدماغ  sleep. فرصدوا موجات 
فكانت  الدماغ.  يف  الكهربائي  النشاط  لتسجيل  طريقة  هي    EEG للدماغ  كهربية 
االختالفات يف املوجات الدماغية حيث أظهرت انخفاض يف موجات الدماغ منخفضة 
الرتدد وزيادة يف موجات الدماغ عالية الرتدد يف املنطقة اخللفية مقارنة مع املوجات عندما 
كانوا ال حيلمون وباستخدام هذا النمط من املوجات الدماغية تأكدوا اهنم يستطيعون 

التنبؤ بام اذا كان الشخص حيلم بدقة تصل اىل %90 .

اهتزازات  خالل  من  املاء  صوت  تسمع  العطشى  النباتات  أن  جديدة  دراسة  وجدت 
صغرية يف الرتبة، كام يمكنها اإلحساس بطنني احلرشات وصفري الرياح. وضع الباحثون 
بقيادة عاملة األحياء، )مونيكا غاغليانو( من جامعة غرب أسرتاليا، شتالت البازالء يف 
أوعية عىل شكل حرف Y، حيث وضع أحدها يف املاء، واآلخر يف الرتبة اجلافة. ووجد 
الباحثون أن اجلذور تنمو دائام باجتاه املاء، حتى لو كان هناك حاجز بالستيكي يفصلها 
عن املاء.  وقالت غاغليانو: اجلذور تعرف مكان تواجد املاء، من خالل الكشف عن 
صوت التدفق، باستخدم املوجات الصوتية للكشف عن املاء املوجود يف أماكن بعيدة.  
اجلدير بالذكر، أن البحث يدعم دراسة وجدت أن النباتات قادرة عىل حتديد األصوات 
القريبة، والرد عىل التهديدات التي قد تتعرض هلا البيئة املحيطة، من خالل إفراز املواد 

الكيميائية الدفاعية عند هجوم الريقات، عىل سبيل املثال.

إىل  وسُيطلق  العامل،  يف  صناعي  قمر  أخف  هندي  فتى  ابتكر 
)ناسا(  األمريكية  الفضاء  وكالة  منشآت  إحدى  من  م��داره 
بالواليات املتحدة، يف حزيران املقبل. وفاز اجلهاز، الذي ابتكره )ريفاث 
شاروك(، يف مسابقة لوكالة ناسا. ويزن حوايل 64 غراما. ويقول شاروك، 
ألياف  أداء  مستوى  من  التحقق  هو  ابتكاره  من  األسايس  الغرض  إن  عاما:   18 العمر  من  البالغ 
الكربون، املصنوعة عرب الطباعة ثالثية األبعاد، مؤكدا إن ابتكاره سُيطلق إىل الفضاء يف رحلة غري 
مكتملة املدار، مدهتا أربع ساعات،مضيفا ان القمر الصناعي خفيف الوزن سيعمل خالل الرحلة 
ملدة 12 دقيقة، يف بيئة فضائية ذات جاذبية ضئيلة.موضحا ان القمر الصناعي ُسمي )كالم سات( 
عىل اسم أحد رواد علم الطريان يف اهلند )عبد الكالم(. واجلدير بالذكر ان )كالم سات( مل يكن أول 
ابتكار للعامل الصغري، وإنام ابتكر بالونا للطقس معبأ بغاز )اهليليوحمينام( كان عمره 15 عاما، وذلك 

ضمن مسابقة عىل مستوى اهلند الكتشاف العلامء الصغار.

حول العالم
منوعات

استخدام موجات الدماغ لترجمة األحالم...!

علماء يؤكدون ان النباتات تسمع صوت الماء وتبحث عنه...!
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يطرح  ما  ودائام  عام،  بشكل  للصحة  مفيد  أمر  النوم  أن  عىل  العلامء  اتفق 
نوم  إىل  أقل؟، ألهنم حيتاجون  ينامون  السن  كبار  كان  إذا  ما  السؤال حول 
النوم  من  الكايف  القدر  عىل  احلصول  يستطيعون  ال  ببساطة  ألهنم  أو  أقل 
السن  يف  الشخص  يتقدم  عندما  أنه  الدراسة  وجدت  إليه.  حيتاجون  الذي 
مما  ببطء  تتحلل  النوم  تنظم  التي  الدماغ  يف  والدوائر  العصبية  اخلاليا  فإن 
يؤدي إىل انخفاض مرحلة نوم حركة العني غري الرسيعة. وقال ماثيو ووكر، 
رئيس خمترب النوم والتصوير العصبي يف بركيل واملؤلف الرئييس للدراسة، إن 
األمر شبيه ب�هوائي راديو ضعيف تقريبا، ألن هناك إشارة ولكن اهلوائي غري 
قادر عىل التقاطها. ووفقا لنتائج البحث، فإن األشخاص الذين يبلغون 50 
عاما من العمر سوف حيصلون عىل حوايل 50% من النوم العميق باملقارنة 
بتجنب  اخلرباء  العرشينات. وينصح  التي حصلوا عليها يف  النوم  مع كمية 

احلبوب املنومة ألهنا ال تسمح ملتناوهلا بتجربة نوم عميق حقيقي.

صمم الباحثون روبوتا جديدا يمكنه القيام بمهمة البناء ستة مراتا أرسع من العامل، 
البناء يف بريطانيا خالل العام املقبل بعد أن بدأت  ومن املقرر أن يصل إىل مواقع 
للروبوت  ويمكن  املتحدة.  بالواليات  البناء  مواقع  يف  الفعيل  بالعمل  الروبوتات 
شبه اآليل )ماسون(، امللقب ب�)سام(، بناء ثالث آالف قطعة من الطوب يوميا، يف 
حني أن عامل البناء يبني يف املتوسط 500 فقط . ُصمم )سام(من قبل رشكة بناء 
الذراع  ناقل وذراع مع مضخة، وتقوم  ُزود بحزام  نيويورك،  الروبوتات ومقرها 
قبل  العملية  بمراقبة  البناء  عامل  يقوم  حيث  اخلرسانة،  يف  الطوب  بوضع  اآللية 
وضع املزيد من الطوب، وقال ريتشارد فالنتني سيليس، مستشار البناء : ستكون 
الروبوتات قريبا يف مواقع البناء، للقيام بأعامل البرش ولكن بشكل أرسع من املعتاد. 

مما هيدد ماليني الوظائف للخطر يف امريكا وبريطانيا باألعوام املقبلة. 

وجد باحثون يدرسون تأثري نظام حتديد املواقع عىل املخ أن األشخاص الذين يستعينون 
يف  التفكري  يف  استخدامها  املمكن  من  كان  املخ  من  أجزاء  عمل  يعطلون  النظام  هبذا 
طرق بديلة وتعزيز مهارات حتديد املسارات. إذا ما كنت ختشى من أن استخدام نظام 
جتد  سيجعلك  وجهتك  إىل  للوصول  الصناعية(  )األق��امر  طريق  عن  املواقع  حتديد 
صعوبة يف العثور عىل طريقك بمفردك تقول األبحاث إنك ربام كنت حمقا يف خماوفك. 
وقال الباحثون الذين نرشوا نتائجهم يف دورية )نيترش كوميونيكيشن( إنه عندما اعتمد 
أنشطة  اليدوية كان هناك لدهيم زيادة يف  الدراسة عىل أساليب املالحة  متطوعون يف 
املستمر  االستخدام  ان  مؤكدين  للمخ.  اجلبهي  الفص  تغطي  التي  األمامية  والقرشة 
لنظام حتديد املواقع ربام يكون له تأثريات عىل املدى البعيد جتعل املستخدمني أقل قدرة 

عىل التعلم وحتديد االجتاهات دون مساعدة. 

لماذا كلما تقدم بنا العمر ننام اقل...؟

الروبوت البّناء يهدد ماليين الوظائف للخطر...!

االستعانة بنظام تحديد المواقع قد يعطل أجزاء من المخ
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واحة األحرار

السعادة الزوجية

صناعُة النجاح

من طرائِف األطّباء

حُيكى أن زوجني قد دخل الشيطان بينهام يف حلظة عتاب بينهام 
وتركتها،  الزوجة  أعدهتا  التي  اإلفطار  مائدة  عىل  الصباح  ويف 
جلس الزوج و رشع يف تقشري بيضة وهو ينتظر زوجته لتشاركه 
يتذوقه  أن  حاول  احلليب،  بكوب  فأمسك  تأِت،  فلم  اإلفطار 
فلم  البيضة  ليأكل  ثانية  مرة  ال��زوج  عاد  له،  شهية  جيد  فلم 
طعام  لتشاركه  زوجته  قدوم  مرتقبًا  املطبخ  إىل  نظر  يستطع، 
اخلبز،  وبيدها  املطبخ  من  هبا خترج  فإذا  يوم،  مثل كل  اإلفطار 
كل  مثل  معه  جتلس  أن  وحاولت  اإلفطار،  مائدة  عىل  وضعته 
يوم عىل اإلفطار، ولكنها مل تستطع ألنه أهاهنا باألمس ومل يعتذر 

إليها أما هو فقد منعه عناده وكربياؤه عن أن يعتذر إليها.
بتنظيف  نفسها  وشغلت  املطبخ،  إىل  ثانية  مرة  الزوجة  عادت 
املطبخ، وما هي إال حلظات حتى سمعت صوت  بعض أواين 
العمل..  إىل  خرج  زوجها  أن  أدركت  وهنا  ُأغلق،  وقد  الباب 
مل  فالزوج  هو،  كام  الطعام  فوجدت  اإلفطار  مائدة  إىل  فعادت 
نفسها:  يف  فقالت  البيضة..  أكل  يكمل  ومل  احلليب،  يرشب 
طبعًا تريد أن أقرش أنا لك البيضة، وأقطعها لك مثل كل يوم.. 
لكنك ال تستحق، ألنك ال تقدر معاملتي لك وصنيعي معك، 
وهي  لتنظيفها  املائدة  صوب  توجهت  تعتذر،  وال  وهتينني 
غاضبة حزينة، فإذا هبا جتد وردتني، إحدامها بيضاء تليها وردة 

محراء، وقد ُوضعت الوردتان فوق ورقة وكتب الزوج لزوجته 
يف هذه الورقة:

إىل أمجل وردة يف حيات، إىل زوجتي احلبيبة، إىل روحي وحبي 
اخلالد..

من  ُحرمت  فلام  اليوم،  اإلفطار  تشاركيني  أن  أمتنى  كنت  كم 
ذلك مل أستطع أن أفطر يف غيابك عني.. كم كنت أمتنى أن أرى 
التي تودعينني هبا صباح كل يوم قبل أن أخرج إىل  ابتسامتك 
عميل، زوجتي وحبيبتي.. لقد نال الشيطان مني عندما أخطأت 

يف حقك ومل أعتذر فهل تقبلني اعتذاري
أغرقت عينا الزوجة بدموع، واحتضنت الورقة وقّبلتها، وهي 
انطلقت  ثم  احلبيب،  زوج��ي  يا  أنت  ساحمني  وت��ردد:  تبكي 
بيتها  وزّينت  زوجها  حيبه  الذي  الغداء  طعام  فأعدت  كالنحلة 
حتى انقلب بستانًا مجياًل تزّينه الورود والشموع، وما إن دخل 
الزوج إال واستقبل كل منهام اآلخر باالبتسامة ولسان حال كل 

منهام ينطق بالود واملحبة والصفاء والرضا!!
زراعة  جيربا  أن  وزوج��ة..  زوج  لكل  دع��وة  هذه  مالحظة: 
السعادة الزوجية، وحل املشكالت الزوجية واألرسية برسائل 

االعتذار الصادقة.. أو بالكلمة الطيبة

ُيقال: )فالن مل يكتب له النجاح(.
وهل النجاح ُيكتب ألحد؟ ومن يكتبه للناس؟

ال.. إن النجاح ُيصنع، وليس ُيكتب، متامًا كام إن الفشل ُيصنع، فالناجح يصنع نجاحه بنفسه، كام أن الفاشل يصنع فشله بنفسه.
ومن ينتظر حتى يكتب له اآلخرون نجاحه، فهو ممن يكتب الفشل عىل نفسه وسوف يلفظ أنفاسه األخرية، وهو ال يزال ينتظر من 

يكتب له ذلك.
أما الناجحون فهم يصنعون � بعد توفيق اهلل � نجاحهم بأيدهيم، فالنجاح صناعة برشية وليست قضاء وقدرًا إهليًا.

)1(
العملية؟،  سأل املريض طبيبه الذي جيري له عملية جراحية، ملاذا يغطي األطباء اجلراحون وجوههم بقناع أبيض عند إجرائهم 

أجاب الطبيب: حتى ال يعرفهم املرىض إذا فشلت العملية!
)2(

ُسئل أحد القرويني، هل يف قريتكم طبيب؟ أجاب: ال، فقالوا له وماذا تصنعون؟ أجاب: نموت موتًا طبيعيًا!
)3(

دّق جرُس التلفون يف منزل الطبيب وقال له املتكلم، هنا املستشفى، أن املريض الذي وصفت له الدواء انقطع عن تناوله، فتحسنت 
حالته وذهب إىل بيته!
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عن النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من 
اسامء اهلل تعاىل ولكن قولوا شهر رمضان. »كنز العامل«

»البحار   .) السنة..  ان يكون شهر رمضان  لّود  العبد ما يف شهر رمضان  يعلم  )لو 
ج96 ص346«

) ان أبواب السامء تفتح يف أول ليلة من شهر رمضان وال تغلق اىل آخر ليلة منه(. 
» البحار ج96 ص346«

عن االمام عيل )عليه السالم( : ان رسول اهلل خطبنا ذات يوم فقال : أهيا الناس إنه 
الشهور  أفضل  اهلل  عند  هو  شهر  واملغفرة  والرمحة  بالربكة  اهلل  شهر  اليكم  أقبل  قد 
وأيامه أفضل األيام ولياليه أفضل الليايل وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم 
فيه اىل ضيافة اهلل وجعلتم فيه من اهل كرامة اهلل، انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه 

عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. » البحار ج96 ص356«
عن االمام الصادق )عليه السالم( : ) من مل يغفر له يف شهر رمضان مل يغفر له اىل مثله 

من قابل إاّل ان يشهد عرفة (. » البحار ج96 ص342«

إعداد/ بدري الغزايل

شارع المكتبة المركزية بكربالء 
في ستينيات القرن الماضي

شهُر رمضاَن

  

  

حلاَّ علينا شهُر رمضان.. شهُر املغفرة والرضوان، لكن ما نخشاُه أن تتصاعَد وترية اجلشع لدى 
أيِّ شهر عظيٍم  تذكروا يف  أهيا األخوة..  املواد الرضورية،  فيعملوا عىل رفع أسعار  التجار  بعض 

أنتْم، وهنالَك من حولكم أناٌس فقراء.

الرضا وليس الطمع
واحة األحرار
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تحت شعار
االمام الحسن المجتبى      ..حكمة السالم وعزة االسالم

تقيم الهيئة العليا لمشروع الحلة / مدينة االمام الحسن المجتبى
المهرجان الثقافي السنوي المركزي العاشر 

لوالدة االمام الحسن

الدعوة عامة للجميع

برعاية االمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية

على حدائق مقام رد الشمس للمدة من 14 - 16 / شهر رمضان 1438ه�
الموافق 10 - 12 / حزيران /2017 م


