االنتصار في الحويجة
ثمرة من ثمار شجرة فتوى الجهاد الكفائي

قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
الشيخ الكربالئي يعزز تواصله املستمر بزيارة ميدانية

أجرى سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ
عبد المهدي الكربالئي زي��ارة ميدانية لمشروع مطار كربالء
التعرف على آخر االعمال التي تم العمل بها...
الدولي من اجل ّ

صفحة24
سطرت هناي َة البيت السفياني
«واقعة السَّيب» ّ
ُ

عندما تحدثت معه عن المقامات المقدسة في الشام بخصوص
مسير السبايا من كربالء الى الشام اشار علينا ان نراجع نص لقاء
اجري معه عن تاريخ السبي والزيارة االربعينية ولهذا نحن نقوم
بنشر هذا اللقاء مع الدكتور الشيخ جعفر المهاجر..

صفحة36

احلسينيون يف والية تكساس األمريكية حييون ليايل عاشوراء.

يحيي الموالون في الواليات المتحدة االمريكية ليالي عاشوراء
وسط اجواء الحزن واألسى على ما جرى في كربالء ،حيث
تشهد المراكز االسالمية مشاركة الكثير من ابناء الجالية
المسلمة في المراسيم الحسينية.

صفحة 40

ماذا تعرف عن جسور بغداد؟

ارتبطت جسور بغداد على نهر
على مدى قرنين من الزمان
ْ
دجلة بقصص وأح��داث مفصلية في تاريخ العراق ،بدءًا من
العهد العثماني ،م��رورا باالحتالل البريطاني وم��ا تبعه من
أحداث وثورات وعمليات مقاومة وانتفاضات ،ثم العهد الملكي
واالنقالبات العسكرية التي تلته ،وقيام الجمهورية العراقية.

حكمة العدد

االشراف اللغوي
حسن العوادي

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

قال احل�سني (عليه ال�سالم):
"ما عرف َ
اهلل من ع�صاهُ"

كلمة التحرير

كلمات الزالت سارية املفعول

يقول الس�� ��يد السيس�� ��تاني دام ظله ال�� ��وارف  :وظيفة القيادات الديني�� ��ة والروحية تثبيت قيم
المحبة والتعايش الس�� ��لمي المبني على رعاية الحقوق واالحترام المتبادل بين اتباع مختلف
االديان والمناهج الفكرية....هذا منهج وطريق كل من يامل الحفاظ على وطنه والمجتمع
بكل اطيافه .
لربما يس�� ��ال سائل متى قال الس�� ��يد هذه العبارة ؟ اقول قالها في البيان الذي صدر من
مكتب س�� ��ماحته عندما تناقلت وسائل االعالم خبر حرق القران العظيم من قبل قس
امريكي فكان ضمن بيانه ان هذه التصرفات التي يقوم بها القس ال تنس�� ��جم وظيفة
القيادات الدينية والروحية التي من المفروض ان تثبت قيم المحبة والتسامح  ،هذا
البيان صدر س�� ��نة  ،2006ولو تتبع المسؤولون واصحاب الشان ومن يقود أي شريحة
من المجتمع بيانات وخطابات ونصائح المرجعية منذ سقوط الصنم الى يومنا هذا لوجد ان
كلمات المرجعية ال زالت س�� ��ارية المفع�� ��ول وكانها قيلت لزمن غير محدد طالما الظروف
فيه�� ��ا الخير والش�� ��ر  ،هكذا هي القي�� ��ادات الدينية والروحية تنظر ال�� ��ى االفق البعيد قبل ان
تصدر منها ولو كلمة واحدة.

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش  -قسم االعالم  -العتبة احلسينية املقدسة
*رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني ()896رقم االيداع يف دار الكتب
والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009
*لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني
أو عن طريق هاتف املجلة07711173603
*إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين a h r a r w e e k l y 2017 @ g m a i l. c o m
*حتميل املجلة االلكرتونية( )pdfمن موقع املجلة www.a h r a r .imamhussain.org

سورة األنبياء

لنختم القرآن الكريم
ِ

ـذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِ
َاها َوا ْبن ََها آ َي ًة ِّل ْل َعالمَ ِ�ينَ ﴿ ﴾٩١إِ َّن َه ِ
َت َف ْر َج َها َف َن َف ْخنَ��ا ِف َيها ِمن ُّر ِ
احدَ ًة َو َأ َنا
وحنَا َو َج َع ْلن َ
َوا َّلتِ��ي َأ ْح َصن ْ
الصالحِ َ ِ
اع ُبدُ ِ
ات َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفلاَ
ون ﴿َ ﴾٩٢و َت َق َّط ُعوا َأ ْم َر ُهم َب ْين َُه ْم ُك ٌّل إِ َل ْينَ��ا َر ِ
اج ُع َ
��م َف ْ
ون ﴿َ ﴾٩٣ف َمن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
َر ُّب ُك ْ
ون ﴿َ ﴾٩٤و َح َر ٌام َعلىَ َق ْر َي ٍ
َاها َأنهَّ ُ ْم لاَ َي ْر ِج ُع َ
��ه َكاتِ ُب َ
ُك ْف َر َ
وج
��عيِ ِه َوإِ َّنا َل ُ
��ة َأ ْه َل ْكن َ
ون ﴿َ ﴾٩٥ح َّت��ى إِ َذا ُفتِ َح ْت َي ْأ ُج ُ
ان لِ َس ْ
ون ﴿َ ﴾٩٦واقْترَ َ َب ا ْل َو ْعدُ الحْ َ ُّق َفإِ َذا ِه َي َش ِ
ب َي ِ
نس ُ��ل َ
وج َو ُهم ِّمن ُك ِّل َحدَ ٍ
ين َك َف ُروا َيا َو ْي َلنَا َقدْ
��اخ َص ٌة َأ ْب َص ُار ا َّل ِذ َ
َو َم ْأ ُج ُ
ون ِمن ُد ِ
ون ال َّل ِـه َح َص ُب َج َه َّن َم َأن ُت ْم لهَ َا َوا ِر ُد َ
ُك َّنا فيِ َغ ْف َل ٍة ِّم ْن َه َـذا َب ْل ُك َّنا َظالمِ ِنيَ ﴿ ﴾٩٧إِ َّن ُك ْم َو َما َت ْع ُبدُ َ
ون ﴿َ ﴾٩٨ل ْو
ون ﴿ ﴾٩٩لهَ ُ ْم ِف َيها َز ِف ٌري َو ُه ْم ِف َيها لاَ َي ْس َم ُع َ
وها َو ُك ٌّل ِف َيها َخالِدُ َ
َك َ
ين َس َب َق ْت
ان َهـؤُ لاَ ِء آلهِ َ ًة َّما َو َر ُد َ
ون ﴿ ﴾١٠٠إِ َّن ا َّل ِذ َ
لهَ ُ م ِّم َّنا الحْ ُ ْسنَى ُأو َلـئِ َك َع ْن َها ُم ْب َعدُ َ
ون ﴿﴾١٠١

تفسيرالسورة

( )91والت��ي أحصنت فرجه��ا ..يف القمي قال :مريم مل ينظر إليها يشء فنفخنا فيها من روحنا قد س��بق حتقيق معنى
الروح يف سورة احلجر وجعلناها وابنها آية للعاملني فإن من تأمل حاهلام حتقق كامل قدرة الصانع تعاىل .
( )92إن هذه أمتكم ملتكم وهي ملة األس�لام والتوحيد أمة واحدة غري خمتلفة فيام بني األنبياء وأنا ربكم ال إله لكم
غ�يري فاعبدون ال غ�يري )93( ..وتقطعوا أمرهم بينهم تفرقوا يف الدين وجعلوا أم��ره قطعا موزعة كل من الفرق
املتجزي��ة إلين��ا راجعون فنجازهيم )94( ..فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن باهلل ورس��له فال كفران لس��عيه فال
تضييع لس��عيه استعري ملنع الثواب كام استعري الش��كر إلعطائه وإنا له لسعيه كاتبون مثبتون يف صحيفة عمله)95( ..
وحرام عىل قرية ممتنع عىل أهلها غري متصور منهم وقرئ حرم بكرس احلاء وس��كون الراء أهلكناها أهنم ال يرجعون
قي��ل أي ح��رام رجوعهم إىل الدني��ا أو إىل التوبة وال مزيدة وقيل أي حرام عدم رجوعه��م للجزاء وهو مبتدأ وحرام
خربه ،يف الفقيه يف خطبة اجلمعة ألمري املؤمنني عليه السالم أمل تروا إىل املاضني منكم ال يرجعون وإىل اخللف الباقني
منك��م ال يبق��ون قال اهلل تعاىل وحرام عىل قرية أهلكناها أهنم ال يرجع��ون وهذا ناظر إىل املعنى األول ويؤيده القراءة
بالكرس يف الشواذ كام أهنا تؤيد املعنى الثاين أيضا والقراءة بالفتح املشهورة تؤيد املعنى الثالث .
( )96حتى إذا فتحت وقرء بالتش��ديد يأجوج ومأجوج س��دمها ،يف القمي قال إذا كان يف آخر الزمان خرج يأجوج
ومأجوج إىل الدنيا ويأكلون الناس وهم من كل حدب نش��ز من األرض ينس��لون يرسعون )97( ..واقرتب الوعد
احل��ق فإذا هي ش��اخصة أبصار الذين كفروا جواب ال�شرط وإذا للمفاجأة يا ويلنا مقدر بالق��ول قد كنا يف غفلة من
هذا مل نعلم أنه حق بل كنا ظاملني ألنفس��نا باألخالل بالنظر واالعتداء بالنذر )98( ..إنكم وما تعبدون من دون اهلل
حص��ب جهن��م يرمى به إليها وهييج به من حصبه حيصبه إذا رماه باحلصباء والقمي يقذفون فيها قذفا )99( ..لو كان
ه��ؤالء آهل��ة ما وردوها وكل فيها خالدون ال خالص هلم عنها )100( ..هلم فيها زفري أنني وتنفس ش��ديد وهم فيها
ال يس��معون ،يف قرب األس��ناد عن الصادق عن أبيه عليهام السالم إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال إن اهلل تبارك
وتع��اىل ي��أيت يوم القيامة بكل يشء يعبد من دونه من ش��مس أو قمر أو غري ذلك ثم يس��أل كل إنس��ان عام كان يعبد
فيقول كل من عبد غري اهلل ربنا إنا كنا نعبدها لتقربنا إليك زلفى قال فيقول اهلل تبارك وتعاىل للمالئكة اذهبوا هبم وبام
كانوا يعبدون إىل النار وما خال من استثنيت فأولئك عنها مبعدون )101( ..إن الذين سبقت هلم منا احلسنى اخلصلة
احلسنى أولئك عنها مبعدون ،يف القمي يعني املالئكة وعيسى بن مريم (عليه السالم).

ح�سني مني وانا من ح�سني
ج��اء يف املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين
 194/3ح 4820ومص��ادر اخ��رى
يف ب��اب فضائ��ل الصحابة ع��ن يعيل بن
م��رة قال اهن��م خرجوا م��ع النبي (ص)
اىل طع��ام دعوا ل��ه  ،فاذا حس�ين يلعب
يف الس��كة ق��ال فتقدم النب��ي (ص) امام
الق��وم وبس��ط يدي��ه فجعل الغ�لام يفر
هاهنا وهاهن��ا ويضاحك��ه النبي (ص)
حتى اخذه فجعل احدى يديه حتت ذقنه
واالخرى عىل فأس راس��ه فقبله وقال :
حسني مني وانا من حسني احب اهلل من
احب حسين ًا حسني سبط من االسباط .
م��اذا فع��ل احلس�ين عليه الس�لام حتى
يقول رس��ول اهلل (ص) حسني مني وانا
من حسني ؟ وزاد يف علو مكانة احلسني
من��ه هو احل��ب االهلي ملن حيب احلس�ين
(ع)
هن��ا م��اذا قص��د رس��ول اهلل (ص) من
كلم��ة من��ي ومن��ه ؟ وان كانت حس��ب
التفس�يرات املتداول��ة باهن��ا ت��دل ع�لى
املحب��ة فرس��ول اهلل (ص) ال يف��رق يف
حبه بني اهل بيته اطالقا وحتديدا احلسن
واحلسني حتى اهنام ملا تباريا يف لعبة بينهام
وطلبا التحكيم من امهام عليها الس�لام
رفض��ت واحالته��م البيه�ما ورف��ض
واحاهل��م جلدمها ورفض حت��ى ال يتاثر

احدمها ان فضل احدمه��ا  ،فحب النبي
(ص) للحس�ين ال خيتل��ف عن احلس��ن
عليه السالم  ،والبعض قال ان كلمة منه
ومني تعني ان علم احلسني عليه السالم
هو من رس��ول اهلل (ص) اذن معنى وانا
منه ان علم رس��ول اهلل من احلسني وهذا
غ�ير صحي��ح  ،وان قي��ل لبي��ان علمية
احلس�ين من خ�لال هذا احلدي��ث نقول
ان علمية احلس��ن عليه السالم ال ختتلف
اطالقا عن علمية احلس�ين عليه السالم
بل ان كل العلوم التي اخذها االمام عيل
عليه الس�لام من رس��ول اهلل (ص) هي
بعينها انتقلت اىل بقية االئمة املعصومني
عليهم السالم فال تفاضل باالعلمية بني
االئمة عليهم السالم .
ونعود اذن ماذا قصد من هذا احلديث ؟
لو متعنا جي��دا يف االحاديث التي ذكرها
رس��ول اهلل (ص) بح��ق عرتت��ه الذي��ن
امرنا باتباعهم (عيل واحلس��ن واحلسني
واالئمة التس��عة من ذرية احلسني عليهم
الس�لام) نجد ان هنالك صفات خصها
يف كل امام معصوم عليه السالم  ،ونجد
ان كل صفة لكل امام عليه السالم تظهر
عليه يف عرصه  ،فعندما ذكر رس��ول اهلل
(ص) ان احلسن عليه السالم سيد ولعل
اهلل ان يصل��ح ب��ه ب�ين فئت�ين عظيمتني

وان كان االص��ح حيق��ن دماء املس��لمني
وه��ذا ما حص��ل وامتاز به احلس��ن (ع)
والس��جاد هو لكثرة س��جوده مع العلم
ان لدين��ا كثري م��ن االحاديث التي تذكر
س��جود االم��ام الكاظ��م عليه الس�لام
ولكن الفرتة التي عاش��ها الس��جاد عليه
الس�لام غري الت��ي عاش��ها الكاظم عليه
الس�لام ويكفي الكاظم (ع) انه الكاظم
 ،وعندم��ا يق��ال عن االم��ام جعفر (ع)
الصادق هو لصدق��ه يف قوله عند ظهور
مذاهب وملل يف ع�صره ،وعندما نذكر
ان االئم��ة التس��عة م��ن ذري��ة احلس�ين
تاسعهم القائم النه يقوم باحلق فهل هذا
يعني ان غريه من االئمة مل يقوموا باحلق
؟ العي��اذ باهلل من هكذا قول  ،اال ان قيام
املهدي (عج) قيام له شان بارز يف تاريخ
الكون برمته .
اذن حس�ين من��ي وان��ا م��ن حس�ين هلا
خصوصي��ة يف حي��اة احلس�ين دون بقية
االئم��ة عليهم الس�لام اال وه��ي واقعة
الط��ف ه��ذه الواقع��ة التي تعت�بر نقطة
مفصلية يف بقاء رسالة حممد والتي ثمنها
حياة ابن حممد وعياله وصحبه فاحلسني
هو سبب بقاء االسالم الذي جاء به جده
عليهم مجيعا افضل الصالة والسالم

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
في /15محرم الحرام1439/هـ الموافق 2017/10/6م

رد التأكيد والحث على
زيارة االمام الحسين (عليه
السالم) بزيارة عاشوراء بل
ورد الحث على الزيارة في
كل يوم ..فلهذه الزيارة
الكثير من االثار في الدنيا
واالخرة وهذا ما دعا اليه
االئمة عليهم السالم..

زيارة عاشوراء والتأكيد على مبدأ المواالة
من مجلة املبادئ املهمة التي ورد التأكيد
عليها يف زي��ارة االم��ام احلسني (عليه
السالم) أال وهو مبدأ املواالة التويل هلل
تعاىل ولرسوله واالئمة االطهار وايض ًا
التربيء من اعدائهم وم��ن مجلة تلك
ال��زي��ارات التي اك��د عليها االئ��م��ة يف
زيارة االمام احلسني (عليه السالم) هي
زيارة عاشوراء وورد حينام تقرؤون هذه
الزيارة جتدون ان هناك تركيز وتكرار
هلذا املبدأ يف الزيارة..
فقد ورد التأكيد واحلث عىل زيارة االمام
احلسني (عليه السالم) بزيارة عاشوراء
بل ورد احلث عىل الزيارة يف كل يوم..
فلهذه الزيارة الكثري من االثار يف الدنيا
واالخرة وهذا ما دعا اليه االئمة عليهم
السالم..
فقد ورد عن االمام الباقر (عليه السالم)
لعلقمة وهو من رواة زيارة عاشوراء :
وان استطعت ان تزوره يف كل يوم هبذه
الزيارة يف دارك فافعل).
وق��ال االم��ام الصادق (عليه السالم)
لصفوان اجلامل ( :يا صفوان ان حدث

جاء في وصية االمام الباقر
لجابر الجعفي  :يا جابر
أيكتفي من انتحل التش ّيع
ان يقول بحبنا اهل البيت
؟ فواهلل ما شيعتنا اال من
اتقى اهلل واطاعه ..من كان
هلل مطيعًا فهو لنا ولي
ومن كان هلل عاصيًا فهو
لنا عدو وال ُتنال واليتنا اال
بالورع والعمل..
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لك اىل اهلل حاجة ف��زر هب��ذه ال��زي��ارة –
يعني زيارة عاشوراء -من حيث كنت
وادع هبذا الدعاء ..وسل حاجتك تأتك
ُ
من اهلل واهلل غري خملف وعده رسوله بم ّنه
واحلمد هلل رب العاملني).
الحظوا يف ال��زي��ارة هناك تكرار ملبدأ
امل��واالة من مجلتها (اتقرب اىل اهلل ثم
اليكم ب��م��واالت��ك��م وم����واالة وليكم
وبالرباءة من اعدائكم والناصبني لكم
احلرب وبالرباءة من أشياعهم واتباعهم
اين سلم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم
وويل ملن واالكم وعدو ملن عاداكم)..
ويف ع��ب��ارة اخ��رى (ف��اس��أل اهلل ال��ذي
اكرمني بمعرفتكم ومعرفة اوليائكم
ورزقني الرباءة من اعدائكم ان جيعلني
معكم يف الدنيا واالخرة.)..
نجد ان هناك ت�لازم يف هذه العبارات
بني مبدأ امل��واالة والتربي..كأنه االمام
(عليه السالم) يقول ال تكفي انك حتب
االم��ام وان��ك تدافع عن االم��ام وعن
قضيته وانك تنرص االمام ..حيتاج يشء
يالزم هذه املحبة والوقوف مع االمام

صدىالجمعة
(عليه السالم) وهو التربي من اعدائهم
ومقاطعة منهج اعدائهم والوقوف
بوجه اعدائهم..
احيان ًا االنسان املؤمن عنده مواالة لكن
ليس عنده براءة ألن الرباءة مع اعداء
اهلل ومع الظاملني والطواغيت اخطر
وفيه صعوبة اكرب وتضحيات اكرب..
فال يكفي ان��ك تحُ ��ب االم��ام احلسني
(عليه السالم) البد ان ُتبغض اعداء
اهلل واعداء رسوله واعداء اهل البيت
عليهم السالم  ..فهام امران متالزمان
ال ينفك احدمها عن االخر..
ما معنى التويل الصادق ؟
عند الكثري فهم ناقص ال يعرفون
املعنى الشامل والكامل للتويل لذلك
ال يتجسد عندهم وألسباب عديدة
من مجلتها ع��دم الوعي وع��دم الفهم
ملعنى التويل الذي اراده االئمة ..وان
هذا املبدأ مبدأ قرآين اكدت عليه الكثري
من االيات القرانية منها (إِ َّنماَ َولِ ُّي ُك ْم اللهَّ ُ
يم َ
ون
ين آ َمنُوا ا َّل ِذ َ
َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
ين ُي ِق ُ
الز َكا َة َو ُه ْم َر ِ
اك ُع َ
الصال َة َو ُي ْؤ ُت َ
ون)،
ون َّ
َّ
يف نفس الوقت هناك آيات تدعو اىل
التربي من اع��داء اهلل ،ق��ال تعاىل يف
سورة املجادلة ( :ال تجَ ِدُ َق ْوم ًا ُي ْؤ ِمن َ
ُون
ون َم ْن َح َّاد اللهَّ َ
بِاللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر ُي َو ُّاد َ
َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو َكا ُنوا آ َبا َء ُه ْم َأ ْو َأ ْبنَا َء ُه ْم
َب
ري هَ ُت ْم ُأ ْو َلئِ َك َكت َ
َأ ْو إِ ْخ َوانهَ ُ ْم َأ ْو َع ِش َ
فيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم ا ِ
وح ِم ْن ُه
إلي�َم�اَ َن َو َأ َّيدَ ُه ْم ُبِ��ر ٍ
ات تجَ ْ ِري ِم ْن تحَ ْ تِ َها َ
َو ُيدْ ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍ
األنهْ َ ُار
ين ِف َيها َر يِ َ
ض اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا
َخالِ ِد َ
َع ْن ُه ُأ ْو َلئِ َك ِح ْز ُب اللهَّ ِ َأال إِ َّن ِح ْز َب اللهَّ ِ
ُه ْم المْ ُ ْف ِل ُح َ
ون (.))22

وورد يف الزيارة اجلامعة ( :بمواالتكم
علمنا اهلل معامل ديننا واصلح ما فسد من
دنيانا وبمواالتكم متت الكلمة ،وعظمة
النعمة وائتلفت الفرقة وبمواالتكم
ُتقبل الطاعة املفرتضة)..
وهب��ذا يتضح لنا م��دى امهية امل��واالة
والتربيء..
ما هي مقومات الوالية ؟
 -1املحبة
 -2موقف
 -3نرصة ودفاع
 -4اتباع منهج
اما التربيء فهو بالعكس :
 -1بغض
 -2موقف اخلذالن
 -3الوقوف بوجه اعداء اهلل تعاىل
 -4ترك منهجهم
كل انسان يتمنى ان يصل اىل حتقيق
هذه العنارص االساسية فام هي الوسائل
التي ممكن ان اصل فيها اىل الوالية التي
جسدها انصار االم��ام احلسني (عليه
ّ
السالم) واملوايل احلقيقي..
نحتاج ملعرفة هذه الوسائل واالليات
نحتاج اىل وعي ان االنسان يفهم ما
معنى الوالية هلل تعاىل واوليائه فالبعض
يتصور ان مسألة التويل هي املحبة هلل
سبحانه وتعاىل وللنبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) واالئمة االطهار (عليهم
السالم)..
(ال) ه��ذا يشء خ��اط��ئ ..اح��ت��اج ان
استوعب وافهم معنى التويل التام بكل
عنارصه التي ذكرناه..
وال�شيء اآلخ��ر هو قوة االنتامء وقوة

االيامن ففي بعض االحيان جتد انسان
فاهم وواعي وليس ليس لديه قوة ايامن
وقوة انتامء هلذا املبدأ لذلك ال جيسده..
واالمر اآلخر هو صدق االنتامء والتعبري
عن هذا االنتامء بالسلوك العميل..
فقد جاء يف وصية االم��ام الباقر جلابر
اجلعفي  :يا جابر أيكتفي من انتحل
التشيع ان يقول بحبنا اهل البيت ؟ فواهلل
ّ
ما شيعتنا اال من اتقى اهلل واطاعه ..من
كان هلل مطيع ًا فهو لنا ويل ومن كان هلل
عاصي ًا فهو لنا عدو وال ُتنال واليتنا اال
بالورع والعمل.
وق��د ورد ان��ه ج��اء رج��ل اىل االم��ام
الصادق (عليه السالم) وقال ُ :جعلت
ف��داك ،إن الشيعة عندنا كثري ،فقال
(عليه ال��س�لام) :فهل يعطف الغني
عىل الفقري؟ .وهل يتجاوز املحسن عن
ا ُمليسء ويتواسون؟ .فقلت :ال ،فقال
(عليه السالم)  :ليس ه��ؤالء شيعة،
الشيعة من يفعل هذا.
فاالمام الصادق (عليه السالم) يريد
التشيع الصادق واملواالة
ينبه ما هو
ّ
ان ّ
الصادقة ..واالئمة عليهم السالم ّنبهوا
اىل ان التويل هذا الذي ندعيه البد ان
يكون فيه هذه االمور االربعة اساسها
املحبة ثم اختاذ املوقف وترمجة املحبة
اىل موقف والنرصة والدفاع عن مبادئ
االمام احلسني (عليه السالم) ثم االتباع
لنهجهم بطاعة اهلل تعاىل واالبتعاد عن
معاصيه فإن مجعنا هذه املقومات االربع
اصبحت املواالة لنا حقيقة.
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يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس َع ْوا
لص ِ
ين َ
الة ِم ْن ي َْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ودي ِل َّ
آم ُنوا ِإ َذا ُن ِ

ال�شيخ الكربالئي :البد �أن تفعل ال�شعائر واملجال�س احل�سينية
فعلها يف �أنف�سنا و�سلوكنا ومواقفنا
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
خطيب وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  15محرم الحرام
1439هـ الموافق 2017/10/6م ،تحدث سماحته في خطبته قائال:

ُ
نبارك للشعب العراقي الكريم
يف البداية
ول��ل��رج��ال االب��ط��ال يف ال��ق��وات املسلحة
والقوى املسانِدة هلم االنتصارات االخرية يف
حترير مدينة احلوجية والقرى املحيطة هبا من
االرهابيني الدواعش ..آملني أن َي َّتم حترير ما
بقي حتت سيطرهتم يف وقت قريب بعون اهلل
ِ
بتضحيات
تعاىل ،وإذ نشيدُ بإكبار واج�لال
اعزائِنا املقاتلني بمختلف صنوفهم وعناوينهم
نرتحم عىل شهدائهم االب��رار ،ونسأل املوىل
العيل القدير أن حيرشهم مع شهداء االسالم
ِ
بالشفاء
جرحاهم
يف الصدر االول و َي ُّ
من عىل ُ
العاجل انه سميع جميب.
أهيا االخوة واألخوات:
ها هي أيام عاشوراء قد انقضت وقد أجهدتم
أنفسكم جزاكم اهلل تعاىل خري ًا يف إقامة جمالس
ال��ع��زاء ع�لى سيد الشهداء (عليه السالم)
واملشاركة يف خمتلف الشعائر التي اقيمت
هب��ذه املناسبة احلزينة وذل��ك توفيق من اهلل
تعاىل لكم ..وهنا البد ان نذكر بأنه ال نجعل
انتهائنا من اقامة هذه املراسم كيوم دخولنا
فيها ،البد ان تفعل هذه الشعائر واملجالس
فعلها يف انفسنا وسلوكنا ومواقفنا ..ال نجعل

انتهائنا من اقامة هذه املراسم واملجالس كيوم
دخولنا فيها ،البد ان يكون هذا املوسم موسم
نحول هذه املجالس
التحول والتغيري ،البد ان ّ
ّ
واملواكب اىل مدرسة نتعلم منها اليشء الكثري
ونجسدها يف حياتنا ..ولعل الكثري من هذه
تعرضت لسرية أصحابه الذين ورد
املجالس ّ
فيهم ما مل ي��رد يف غريهم من األصحاب..
والبد لنا ان نتوقف بتأمل وتدبر يف مقومات
شخصية هؤالء األصحاب لنرتجم سريهتم اىل
ممارسة عملية يف حياتنا بكل جوانبها حتى ال
يكون يوم انتهائنا من اداء هذه املراسم كيوم
دخولنا فيها ..وألجل ذلك نقول:
ونتفحص السامت واألوص��اف
حينام نتتبع
ّ
التي ُو ِص���ف هب��ا اص��ح��اب االم���ام احلسني
التفرد
(عليه السالم) من قبل املعصومني نجد ّ
باالتصاف بمجموعة من االوص��اف التي مل
نجدها يف غريهم من قبيل قول االمام احلسني
(عليه السالم) :
ً
ً
(ف��إين ال أعلم أصحابا أوىف وال خ�يرا من
أصحايب ،وال أهل بيت أبر وال أوص��ل من
أهل بيتي).
وجاء يف زيارة الناحية املقدسة ان إمام العرص
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وال��زم��ان قد س ّلم عليهم كام ي�لي( :السالم
عليكم يا خري أنصار اهلل).
والشك ان هؤالء االصحاب لإلمام احلسني
(عليه السالم) مل يبلغوا هذه املنزلة اعتباط ًا وانام
كانت هناك مقدّ مات هلا من مقومات عقائدية
وسلوكية وروحية ونفسية جعلتهم يتأهلون
لبلوغ هذه املرتبة التي مل يوفق للوصول اليها
الكثري ممن كانوا يف عرص االمام احلسني (عليه
السالم) بل ومن كانوا يف ركبه يف بداية األمر..
نحول سرية هؤالء االصحاب
نحن نحتاج ان ّ
اىل مدرسة تربوية نتعلم منها ونعمل بمضموهنا
لسببني:
أو ًال  :نأمل ونتمنى ان نصل ولو اىل مرتبة دنيا
من مرتبتهم العظيمة.
ثاني ًا  :يف كل زمان ومكان هناك ابتالء واختبار
يشبه اىل حد ما االختبار واالبتالء الذي مر به
اصحاب االمام احلسني (عليه السالم) ،نحن
اما ننجح او نفشل يف هذا االختبار ،اذا اردنا
ان ننجح يف هذا االختبار علينا ان نتعلم من
سرية االصحاب وكيف اهنم وصلوا اىل هذا
املقام ،علينا ان نذكر من خالل املواصفات
واملقومات التي كان عليها اصحاب االمام

صدىالجمعة
صدى الجمعة

ِإ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه وَ َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون

احلسني (عليه السالم).
يف كل زم��ان هناك أولياء هلل يمثلون امتداد
لإلمام احلسني (عليه السالم)  ،وهناك جمموعة
اخ��رى يتزيون ب��زي أه��ل احل��ق ولكنهم يف
الواقع ليسوا من اه��ل احل��ق ،بعض الناس
يلتبس عليهم األم��ر فيتصور ان ه��ؤالء هم
اهل احلق وهم يف الواقع ليسوا من اهل احلق
احيان ًا البعض يقف مع هذا الذي يدعي انه من
اهل احلق ،وربام بلسانه يقول انني مع االمام
احلسني (عليه ال��س�لام) ويبكي عىل االم��ام
احلسني (عليه السالم) ..يدعي امام االخرين
انه من اهل احلق ومن اهل االس�لام ،ولكن
هو يف واقع احلال ليس كذلك ..ولديه قوة
اعالمية وسلطة يستطيع من خالهلا ان يضلل
بعض الناس ،لذلك علينا ان ننتبه وان نتعرف
عىل هذه املكامن يف شخصية اصحاب االمام
احلسني (عليه السالم) وكيف اهنم وصلوا اىل
نتصف
هذه املرتبة ..اوالغرض نحن نسعى ان ّ
هبذه املقومات حتى نصل ولو اىل مرتبة دنيا
من مراتب اصحاب االم��ام احلسني (عليه
السالم) ..اوال ً :الوعي والبصرية بحقائق
الدين وقياداته احلقة :ان يكون هناك فهم
ووعي حلقائق الدين عن دليل وبرهان ،والوعي
بالقيادات احل ّقة ،فأحيان ًا جتد عدة اشخاص كل
منهم يدعي انه القائد احلق وانه هو الذي يمثل
االسالم احلق ..هذا األمر حيتاج اىل انسان لديه
وعي وادراك حتى يستطيع ان يميز ويفرز ان
هذا هو القائد احلق وذك ليس كذلك ..احيان ًا
كثرية الضخ االعالمي الكبري واثارة الشبهات
والتشكيكات يف القضايا الدينية والقيادات
احل ّقة والصاحلة ..فالحظوا اخ��واين يف زمن
صور
يزيد كيف كان الضخ االعالمي الذي ّ
للكثري من املسلمني عىل ان االم��ام احلسني
(عليه ال��س�لام) خ��ارج��ي (وح��اش��اه (عليه

السالم) عن ذل��ك) رغ��م ان��ه مل يكن يفصل
بني هذا الوقت وزمن النبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) غري مخسني سنة ..فالزمن قريب
ومع ذلك هذا الضخ االعالمي ا ّثر يف الكثري
من املوجودين يف ذلك الوقت بحيث اعتقدوا
ان االم��ام احلسني (عليه السالم) عىل هذه
الصفة ،ووقفوا ضد االمام (عليه السالم)..
لذلك نحن نحتاج من االنسان املؤمن ان
يكون واعي يف حقائق الدين حينام ُتثار الكثري
من التشكيكات والشبهات فاإلنسان املؤمن
القوي يستطيع ان يبني زيف هذه التشكيكات
والشبهات ..فأصحاب االمام احلسني (عليه
ال��س�لام) لدهيم الشجاعة وال��ب��ص�يرة التي
أوصلتهم اىل هذه املرتبة واالستامتة يف سبيل
االمام احلسني (عليه السالم).
ثاني ًا :اجل��رأة يف اخت��اذ املوقف احلق والثبات
عليه :احيان ًا االنسان قد يكون عنده وضوح
يف القضية وتكون واضحة امامه هذه القضية
هي احلق وهذه القضية هي الباطل ..لكن ليس
عنده ج��رأة ان يتخذ موقف احلق يف الدفاع
ونرصة الدين ويثبت عىل هذا املوقف ..احيان ًا
االنسان يعيش ضغوط داخلية وخارجية..
احيان ًا يف داخل نفسه نرصة االمام تتطلب ان
االنسان يضحي بنفسه ويتعرض للجراح..
ويسول له الكثري من
والشيطان يلقي اليه
ّ
االم��ور التي تثنيه عن ن�صرة احل��ق ثم اجلو
االجتامعي العام ابتدا ًء من افراد االرسة من
االبوين والزوجة واالوالد ثم رؤى االصدقاء
ومواقفهم وبعدها العشرية ثم ضغوط السلطة
احلاكمة وهكذا ..وما نجده عند اصحاب
االم��ام احلسني (عليه السالم) ..فعىل الرغم
من ان االجواء اخلارجية كانت ضاغطة جد ًا
حيث نجد ان َمن كان مع االمام احلسني (عليه
ال��س�لام) يف اول مسريه اآلالف ممن وضح
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لدهيم ان االم��ام (عليه ال��س�لام) عىل احلق
ولكنهم تراجعوا وأخذوا يتسللون يف الطريق
حتى مل يبق مع االمام إال اخل ّلص من اصحابه
وهم بالعرشات ..وآخ��ر ما تعرضوا له من
اختبار صعب ختيري االمام (عليه السالم) هلم
بالرحيل بعد ان أخربهم بمصريهم بتعرضهم
للقتل بأمجعهم..
ثالث ًا :شدة احلب هلل تعاىل واالستئناس بلقائه:
يف اكثر االحيان حب الدنيا وحب املال واالهل
واالوالد والتعلق بالدنيا يمنعنا عن ان نتخذ
املوقف املطلوب لنرصة احلق ،البد ان يكون
هناك حب خالص هلل تعاىل ،وقد كشف عن
هذا االستئناس وحب لقاء اهلل تعاىل ما ورد عن
االمام احلسني (عليه السالم) حينام استعلمت
زينب (عليه السالم) اخيها احلسني (عليه
السالم) عن مدى استعداد اصحابه لنرصته
فقالت (عليها السالم) ( :اخي هل استعلمت
من اصحابك نياهتم فإين اخشى ان يسلموك
عند الوثبة واصطكاك األسنة) ،فبكى (عليه
السالم) وقال( :أما واهلل لقد هلزهتم وبلوهتم،
وليس فيهم إال األشوس األقعس يستأنسون
باملنية دوين إستيناس الطفل بلبن أمه).
فحال هؤالء مع االمام (عليه السالم) وشدة
حبهم ل��ه ..بل عشقهم له كالطفل الرضيع
الذي كلام تدفعه امه عنها كي ال ترضعه فهو
ال يرىض وال يريد ان يأخذ شيئ ًا آخر غري ثدي
امه.
واحلمد هلل الذي وفقنا ان نرى يف هذا الزمان
رجاال ً فيهم شبه بأصحاب ايب عبداهلل احلسني
(عليه ال��س�لام) يف الصفات املتقدمة وهم
االبطال الذين سارعوا اىل ساحات الوغى
وجعلوا ارواحهم عىل اكفهم ،وبذلوا مهجهم
استجابة لنداء املرجعية الدينية العليا يف الدفاع
عن العرض واالرض واملقدسات.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

( مدرسة عاشوراء)
مراسيم التعزية واحل���زن العاشورائي
وأيامه انتهت عىل اخلري واحلمد هلل ،وكل
منا قدم ما يستطيعه سواء كانت مشاركة يف
شعائر احلزن والفجيعة واملأساة ،وذرف
الدمعة يف املصاب اجللل أليب عبد اهلل
وأهل بيته وأصحابه عليهم السالم ،أو
كانت مشاركة لنيل رشف اخلدمة احلسينية
للزوار الكرام ..وكل هذا أمر َح ِسن له
ماله من األجر العظيم والثواب اجلزيل.
لكن حينام متر املناسبة ومع ختامها ،هل
معنى ذلك انتهت قضية عاشوراء؟
ذلك هو السؤال الذي عىل كل واحد منا
أن جييب عليه ..إذ إن املشاركة بشعائر
التعزية ،واحلضور لزيارة قرب أيب عبد اهلل
احلسني عليه ،وانتهاء موسم احلزن جيب
أن يكون بداية فحسب  ..بداية للتفكر
بأحداث واقعة الطف والتمعن بجميع
تفاصيلها وشخوصها  ..بداية للعمل عىل
العربة ألن ِ
أخذ ِ
العربة
العربة من بعد بذل َ
هي الغاية من كل التضحيات اجلسام
التي قدمها اإلمام احلسني عليه السالم يف
يوم العارش من املحرم ..وبداية ملراجعة
النفس ..مراجعة السلوك.
لنخرج من مراسيم عاشوراء هذه السنة
أفضل حاال مما دخلنا اليه ..والسنة القادمة
إن شاء اهلل ينبغي أن نكون أفضل ،والتي
بعدها أفضل وهكذا ..كام أحسب ليس
املهم ما أعطيناه يف سبيل احلسني عليه
السالم يف هذا املوسم  ..بل الذي أخذنا

منه.
فليست الغاية من عاشوراء ما نبذله من
حزن أو شعائر أو خدمة ..بل ما نستفيده
من درس أو دروس مدرسة عاشوراء
اإلهلية ..والفائز من يأخذ أكثر.
( شخصية اصحاب احلسني عليه السالم)
ميز
هنا يربز سؤال آخر ومفاده :ما الذي ّ
أصحاب احلسني عليه السالم عن مجيع
األصحاب ألئمة أهل البيت عليهم السالم
 ..بل وأصحاب الرسل واألنبياء؟ وما
الذي اعطاهم مثل هذه املنزلة العظيمة؟!
الش��ك إن��ه اإلخ�ل�اص املطلق هلل تعاىل
املستند اىل اليقني  ..ولليقني أيضا مقدمات
يف تزكية النفس بالعمل الصالح ،والسمو
يف السلوك ب��اإلرادة ..فكام احلسني عليه
السالم سيد شباب أهل اجلنة؛ فإن اصحابه
سادة الشهداء.
بفضل هذا كله هم بلغوا هذه املرتبة العالية
 ..بلغوا هذه القمة بني األصحاب  ..القمة
بني الشهداء ،وحتى وردت بحقهم العديد
من االحاديث الرشيفة املروية عن أهل
بيت العصمة عليه السالم.
إن التعمق يف قراءة سرية أصحاب احلسني
عليه السالم ،واستقراء مزايا شخصياهتم
 ..أكيد سيعطينا احلصانة جتاه موجات
التضليل اإلعالمي الباطل يف حماولتها
تسويق أه��ل ال��ض�لاالت عىل إهن��م أهل
احل���ق ..لكن عندنا الضابطة وه��ي إن
من ك��ان يف سلوكه ويف شخصيته يشبه

بقلم :طالب عباس الظاهر

شخصية وسلوك أصحاب احلسني عليه
السالم؛ فهو احلق وجدير باإلتباع وما كان
خيالفهم فهو من أهل الضاللة.
(التضليل اإلعالمي)
هناك عوامل مؤثرة يف الوقت الراهن
ك�ما ويف ك��ل زم��ان تعمل ع�لى تشويش
الرؤية عند الناس ..وهي السلطة واملال
واإلعالم ..فمن خالهلا يمكن أن يصبح
شخصا فاسق ًا مثل يزيد مثال أمام ًا لألمة،
واحلسني عليه السالم هو اخلارج عليه كام
عمل اإلعالم األموي املغرض عىل ترويج
مثل هذا االفرتاء ومثل هذا التضليل.
هذا اإلعالم نفسه  ..اعالم الباطل مستمر
ليومنا هذا  ،فالبعض قد ينخدع بأبواقه
ويقف مع الباطل دون أن ي��دري  ..بل
وينرص الباطل عىل احل��ق كام فعلوا مع
احلسني عليه ال��س�لام ..ل��ذا ومم��ا الشك
إن درس ع��اش��وراء م���ازال مستمر ًا يف
استمرارية رصاع احلق مع الباطل.
ففي مسريتنا يف احلياة قد حيصل لنا اختبار
صعب مثل هذا ..اختبار يواجهنا فجأة
وجيعلنا يف ح�يرة من أمرنا ح��ول كيفية
التمييز بني رجال احلق ورجال الباطل؟
بني أهل اهلدى واهل الضاللة؟
الكالم وح��ده يف اإلع�لام  ..الشعارات
وحدها غري كافية  ..بل صفات وسلوك
الرجال هي من جيب علينا االنتباه هلا..
وكام قال امري املؤمنني عليه السالمُ ( :يعرف
ُ
الرجال باحلق وال ُيعرف احلق بالرجال).

التعويض
سؤال العدد

هل يجوز اخذ التعويض من الدولة في حالة الكوارث الطبيعية
كالمطر الذي يهلك الزرع ؟

سؤال العدد السابق
هل يجوز شراء سندات من البنوك بارباح شهرية او سنوية ؟
الجواب  :ال يجوز.

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال  :مجعت تربعات من اخواننا
املؤمنني لبناء مسجد ويف اثناء البناء
اوصاين بعض االخوان بناء دار المام
مسجد او بناء حسينية او بناء مغتسل من
تلك االموال التي مجعناها لبناء املسجد
فهل جيوز لنا ذلك  ...واذا بدانا العمل
يف بعض تلك االمور فامذا نفعل ؟
اجلواب  :االموال املتربع هبا لبناء املسجد
ال جيوز رصفها يف بناء غري املسجد ،ولو
فرض رصف يشء منها يف ذلك وجب
التعويض .
ال��س��ؤال  :اذا وض��ع االن��س��ان بعض
مالبسه عند احد حمالت الغسل والكي
لغرض غسلها وك� ّ�ي��ه��ا ،ومل��ا ج��اء يف
موعد استالمها قال له صاحب املحل
اهنا فقدت منه ،فهل جيوز له ان يطالبه
بتعويض قيمتها او مثلها ؟
اجلواب  :اذا كان صاحب العمل مامون ًا
عنده مل يطالبه بيشء واال جاز له رفع
امره ايل احلاكم الرشعي ويكون القول
قول صاحب املحل بيمينه ما مل يكن

خمالف ًا للظاهر واال فعليه اقامة البينة عىل
دعواه.
السؤال  :اذا رسق او تلف الصبي او
املجنون مال الغري ،فمن يضمن املال
لصاحبه ،وكيف حيصل صاحبه عليه ؟
اجل��واب  :اذا استويل عىل م��ال الغري
برسقة او نحوها فللاملك انتزاعه من يده
ولو توقف ذلك عىل الترصف يف نفسه
او يف ماله لزمته مراجعة وليه،ولو اتلف
مال الغري ضمنه يف ذمته فان كان له مال
فللاملك مطالبة الويل بتعويضه منه واال
انتظر اىل حصول املكنة له .
السؤال  :هل جتوز املعاوضة عىل (حق
السبق) الذي يكون ملن سبق اىل مكان
يف املسجد او املدرسة ؟
اجلواب  :ال تصح املعاوضة عليه ولكن
ال مانع من ان ياخذ السابق ما ً
ال ازاء
التخيل عن مكانه فيسبق دافع املال اليه
بعد اخالئه .

اعداد /محمد حمزة جبر

السؤال  :شخص اش�ترى مقدار ًا من
السكائر وبعد م��دة تبينّ ان البضاعة
ناقصة والبائع مستعد للتعويض ،ولكن
البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون
التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام
بالسعر احلايل حني التعويض ؟
اجل��واب  :اذا كان البيع كلي ًا يف الذمة
فتبني وجود النقص فيام دفعه البايع يف
مقام الوفاء فعليه ج�بران النقص من
نفس املادة اال ان حييض املشرتي ببدله
كالقيمة الفعلية .
السؤال  :عندي قطعة ارض زراعية
اعطيها لفالح بداية كل موسم زراعي
مقابل مبلغ من املال هل هذا جائز؟
اجل����واب  :ال ب���أس ب��امل��ع��اوض��ة عىل
إستغالل االرض بالزراعة وغريها يف
مقابل مبلغ من املال .

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يثمن دعوة آية اهلل العظمى سماحة السيد علي السيستاني إلى االلتزام بالدستور نصًا وروحًا والتأكيد على وحدة وسيادة العراق....

• المتولي الشرعي في العتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي يشرف على تطورات العمل بمشروع مطار كربالء الدولي
• رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن من باريس تحرير مدينة الحويجة من ايدي تنظيم الدواعش االرهابي ...
• رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يستلم وثيقة عهد موقعة من وجهاء عشائر محافظة االنبار تحرم الدم العراقي بحضور رئيس وأعضاء لجنة العشائر البرلمانية ...

• جامعة بغداد تمنع تدريس الكتب الوهابية والكتب المثيرة للفرقة والتجزئة وتعتمد الكتب الرصينة والعلمية التي تحث على الوحدة الوطنية واإلسالمية.

ّقوات الحشد الشعبي تعلن تحرير مركز الحويجة بعد ساعات من اقتحامه
قوات احلشد الشعبي ،حترير مركز قضاء احلوجية بالكامل ،فيام أعلنت قيادة عمليات حترير احلوجية انتهاء مهامها يف
أكدت ّ
الصفحة الثانية من املرحلة الثانية من عمليات حترير احلوجية .وقال احلشد الشعبي ،يف بيانُّ :
نزف للعراقيني برشى حترير
مركز قضاء احلوجية بالكامل وانتزاع أهم معاقل تنظيم داعش يف العراق بعد اقتحامه واملبارشة بعمليات تطهريه من عدة
حماور .فيام أعلن قائد عمليات حترير احلوجية الفريق قوات خاصة الركن عبد االمري رشيد يار اهلل ،يف بيان :إن قوات اجليش
والرشطة االحتادية والرد الرسيع واحلشد الشعبي اقتحمت مركز قضاء احلوجية وكبدت العدو خسائر باألرواح واملعدات.
وأضاف ياراهلل ،أن قوات جهاز مكافحة اإلرهاب (فوج صالح الدين /فوج النجف /فوج الديوانية /فوج املوصل/
فوج املثنى /فوج دياىل) وقطعات عمليات رشق دجلة (لواء املشاة  ٢١الفرقة اخلامسة) وألوية(  ٥و ١٠و ٢٢و ٢٧و) ٦
من احلشد الشعبي حررت مخس قرى .مبينا جممل منجزات املحور هي حترير  ٩٨قرية ،وناحية الرشاد ومطار الرشاد (مطار
الضباع) ،والسيطرة عىل طريق تكريت /كركوك.
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باالرقام

الشيخ الكربالئي يزور جرحى الحشد الشعبي
الراقدين في مستشفى اإلمام زين العابدين

حالة تأهب واستنفار بناحية جرف النصر

أجرى ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة ،سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ،زي��ارة تف ّقدية جلرحى احلشد الشعبي الراقدين يف
مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) الذين نالوا وسام الرشف يف
معارك حترير قضاء احلوجية.
صحة جرحى احلشد الشعبي الذين
وتأيت زيارة سامحته لالطمئنان عىل ّ
نالوا وسام الرشف يف معارك حترير قضاء احلوجية ومتابعة اخلدمات الطبية
العزة
املقدمة من قبل املستشفى لتجاوز هذه األصابات والعودة لساحات ّ
والرشف.
وأكد سامحته ان هذه الزيارة هي جزء بسيط من الدعم املعنوي ألبطال
احلشد الشعبي الذين ارخصوا أرواحهم من اجل الدفاع عن ارض العراق
ومقدساته.
يذكر ان مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) استقبلت يومي
االربعاء واخلميس املاضيني  36جرحي ًا نالوا وسام الرشف يف معارك
حترير قضاء احلوجية.

كشف رئيس هيئة احلشد الشعبي يف حمافظة بابل حسن اجلنايب
عن حالة التأهب واالستنفار من قبل فصائل احلشد الشعبي
املتواجدة يف جرف النرص ،وذلك ألسباب أمنية وقائية ،مؤكدا
ورود معلومات استخبارية تفيد بنية تنظيم داعش االرهايب
استهداف الناحية بعدد من العجالت املفخخة .مضيفا ان هناك
خمطط الستهداف نقاط التفتيش املنترشة بمحيط الناحية عرب
البادية املؤدية اىل منطقة الفالحات يف حمافظة االنبار مستغلني
التضاريس املعقدة املليئة بالنخيل واملبازل املائية.

القبائل العراقية تحيي ذكرى مراسيم دفن اإلمام
الحسين وأهل بيته (عليهم السالم)
شهدت مدينة كربالء يف الثالث عرش من حمرم احلرام 1439هـ
احياء ذكرى دفن اجلسد الطاهر لشهيد الطف اإلمام احلسني
(عليه السالم) واألجساد الطاهرة من أصحابه وال بيته النجباء
سالم اهلل عليهم أمجعني وذلك بتوافد املواكب احلسينية للقبائل
العراقية من خمتلف املحافظات إلحياء هذه الذكرى األليمة
تتقدمها عشرية بني أسد وباقي العشائر العراقية .وقال املؤرخ
سعيد رشيد زميزم إن كتب التاريخ دونت حادثة دفن اجلثث
الطاهرة يف يوم الثالث عرش من شهر حمرم احلرام عام  61هـ من
قبل بني اسد مع االمام السجاد عليه السالم ،حيث جاء اإلمام
من الكوفة اىل كربالء لدفن اجلثث الطاهرة وبعد الدفن اخذ حمبو
اهل البيت عليهم السالم يقيمون مراسيم احلزن هبذه املناسبة
العظيمة .

قالوا:

قالوا:

(إيمانويل ماكرون) الرئيس الفرنسي :نريد الحفاظ على
استقرار ووحدة العراق ،كما نطالب باالعتراف بحقوق األكراد.

(أحمد األسدي ) الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي :ان
قوات الحشد الشعبي أصبحت أحد معادالت األمن القومي العراقي..

(عصام المرزوق) وزير النفط الكويتي :بالدي توافق على العرض
العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات
المستحقة عليه.

العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي يعزز تواصله المستمر بزيارة ميدانية
الى مشروع مطار كربالء الدولي

األحرار /حسنين الزكروطي ـ تصوير /صالح السباح

مع تواصله المستمر مع المالكات الهندسية و الفنية في شركة خيرات السبطين التي تشرف بشكل
َ
مباشر على انجاز مطار كربالء الدولي ،أجرى سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ
عبد المهدي الكربالئي زيارة ميدانية لمشروع مطار كربالء الدولي من اجل التع ّرف على آخر االعمال التي
تم العمل بها ،وتوفير األجواء المناسبة التي من شأنها ان تسرع عملية االنجاز ،باعتباره مشروعًا يمثل
تحول كبيرة الى مدينة كربالء من الناحية االقتصادية والسياحية.
نقطة ّ
املختصني االقتصاديني ،ان
ويرى بعض
ّ
مطار كربالء سيكون الداعم االقتصادي
و السياحي االول يف العراق بشكل عام
وكربالء عىل وجه اخلصوص كون املدينة
املقدسة تستقبل الزائرين عىل مدار العام
خاصة يف الزيارات املليونية ،لذا سيكون
للمطار دور ًا ك��ب�ير ًا للنهوض بالواقع
االقتصادي والسياحي هلا ،اىل جانب دوره
يف احلد من البطالة املوجودة يف املحافظة
من خالل تشغيل االيادي العاملة.
ويف ه��ذا السياق حت��دث املدير املفوض
لرشكة طيبة كربالء املهندس فوزي الشاهر
ق��ائ� ً
لا« :نحن مستمرون برفع االع�مال

الرتابية وقطع الرتبة اىل املنسوب املصمم
من قبل املكتب الفرنيس ( ،)a d b iوحلدِّ
االن تم رفع ما يقارب ( 3,250,000مرت
مكعب) من االع�مال الرتابية ،والتي من
املؤمل ان تنتهي مجيعها يف النصف االول
من الشهر احل��ايل ليكون املوقع جاهز ًا
للمبارشة الفعلية جلميع مفاصل املرشوع،
وجاء العمل عىل تقديم العطاءات اىل عدّ ة
رشكات عاملية وحملية حسب اختصاصات
املرشوع ،والتي وصل اىل ما يقارب ()12
رشك��ة من داخ��ل وخ��ارج ال��ع��راق ،وقد
قسم املرشوع اىل تنادر متعددة يف املجالني
اجلوي واالريض بجميع مفاصل املرشوع،
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حيث ستكون االسابيع االربعة القادمة
مهلة من اجل حتليل العطاءات من الناحية
الفنية واملالية ،لكي يتم بعدها املبارشة
الفعلية للمرشوع ،وال��ي��وم ق��ام املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي بزيارة املطار
للتعرف عىل اخر االعامل التي تم العمل
هبا ،خاصة ان هذا امل�شروع يمثل امهية
كبرية اىل مدينة كربالء املقدسة و العراق
بشكل عام ، ،لذا نسعى جاهدين اىل انجاز
هذا املرشوع يف الوقت املحدد» .

العطاء الحسيني

الثناء والتقدير...
ُ
ردود فعل الوفود اإلسالمية والعربية واألجنبية في كربالء المقدسة
األحرار /عامر نوري  -موقع العتبة الحسينية المقدسة.

�دت ع�لى ك��رب�لاء املقدسة ماليني
ت��واف� ْ
ال��زائ��ري��ن م��ن خمتلف امل���دن العراقية
وال��ط��وائ��ف واألدي���ان ال��س�ماوي��ة ،ومن
خمتلف بقاع العامل بغية املشاركة يف احياء
ذك��رى استشهاد سيد شباب اهل اجلنة
االم��ام احلسني (عليه السالم) يف واقعة
الطف اخلالدة يف العارش من حمرم احلرام.
ِ
وبحسب العديد من املراقبني ،فقد متيز
هذا العام عام سبقه بتزايد اعداد الوافدين،
فضال ع��ن تنوعهم العرقي والقومي
وال��دي��ن��ي ،وك�ما معهود يف السنوات
السابقة واملتعارف عليه ،ان يقترص احياء
املناسبة عىل أهايل كربالء يف العارش من
حمرم احل��رام وبعض الوفود الزائرة من
بقية اجلنسيات والتي تعترب نوعا ما قليلة
املشاركة والتفاعل يف هذا اليوم األليم.
وت���م تسجيل دخ����ول م��ا ي��ق��رب من
ثامنامئة الف زائ��ر من عدة دول ،بينهم
الف ومائتني زائ � ٍر من والي��ة اتالنتا يف
الواليات املتحدة االمريكية ،باإلضافة
اىل االف الزائرين من كل من أذربيجان
واوزبكستان وباكستان وأفغانستان واهلند
وايران وتركيا وفرنسا وبريطانيا ولبنان
وعامن والسعودية والبحرين والكويت
وأسرتاليا وكندا.
حب احلسني جيمعهم هكذا حتدث الزائر
حسنني عباس من باكستان ،مؤكدا ان
تواجده بجوار االمام احلسني عليه السالم

يف العارش من حمرم احلرام سيكون مشاهب ًا
لتواجده يف اجلنة ومع سيد شباهبا.
واصفا زيارته للعتبات املقدسة يف كربالء
كحلم حتقق ،وه��ذا ح��ال اغلب الوفد
ال��ذي قدم بصحبته وال��ذي ضم مائتني
ومخسني زائ��ر وزائ���رة ،م��ؤك��دا ع�لى ان
«رحلة الوصول اىل كربالء من اسعد
الساعات التي مرت عليهم ،اذ مل يشعروا
بمشقة الطريق وبعد املسافة طاملا اهنم
سيصلون اىل جنة اهلل يف األرض».
ويضيف« ،طيلة أيام السنة يتم توفري املبالغ
الالزمة حلني موعد السفر اىل كربالء».
ومن البحرين ماجد ابراهيم والوفد املرافق
له قصدوا كربالء املقدسة «ليكونوا يف
ارشف بقع العامل» هذه املدينة التي يصفها
ماجد باهنا «مدرسة األمم والشعوب يف
الكرم والعطاء واجلود بالنفس واملال يف
سبيل خدمة زوار ايب عبد اهلل احلسني عليه
السالم».
ويؤكد قائد الوفد البحريني انه «مل َير او
يشاهد أية مدينة أخرى عىل وجه البسيطة
تشبه كربالء يف عطائها الالحمدود».
ويقول« ،اعتدنا من العراقيني هذه الروح
املعطاء منذ القدم وه��ذا ليس باجلديد
عليهم».
ومن وافدي دولة البحرين اىل الزائرين
القادمني من أمريكا ،وحتديدا من مدينة
اتالنتا ،حدثنا لوشاد عيل مؤمن قائال:
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« ان هذه املرة السابعة يقدم اىل كربالء
لكن هذه املرة عىل رأس وفد بلغ ألف
ومائتني زائر وزائرة» ،مشيدا «باخلدمات
التي تقدمها العتبات املقدسة يف كربالء
وباألخص العتبة احلسينية املقدسة التي
حترص عىل امن وسالمة الزائرين».
ويروي مؤمن كيف ان االالف من مسلمي
أمريكا هم من املوالني ألهل البيت عليهم
السالم ويأملون يف زيارة املراقد املقدسة
اال ان عرس االمر ماديا حيول دون ذلك.
ويشري رئيس الوفد األمريكي اىل ،ان
«الكثري قد ُجبِل عىل حب االمام احلسني
عليه السالم واهل بيته االطهار ،سائال
املوىل عز وجل ان «حيتسبهم من خدام
احلسني وممن يشاركون يف احياء امره».
وك��ان لربيطانيا حضور فاعل يف احياء
املناسبة حيث عرب وفد اجلالية املسلمة
فيها ،وال��ذي جاء ليشارك كنظرائه من
الوفود اعامل يوم العارش من حمرم احلرام،
مشيدا بطبيعة اخلدمات التي تقدمها العتبة
احلسينية املقدسة وأهايل كربالء ،فيقول،
«شكر ًا ألمانة العتبات املقدسة وأهايل
كربالء عىل بذهلم الغايل والنفيس وتقديم
اخلدمات اجلليلة اىل زائري ايب االحرار
ايب عبد هلل احلسني عليه السالم» ،مبيناـ
«ما تقدمه العتبة واألهايل ال يضاهيه أي
عمل انساين وايامين حول العامل امجع».

العطاء الحسيني

معمل بالستيك خيرات السبطين..
لسد حاجة السوق باألكياس
خطوة رائدة
ّ
البالس��تيكية ودعم اإلنتاج المحلي
األحرار /قاسم عبد الهادي ـ تصوير /صالح السباح

بهدف تطوير االنتاج المحلي والحد من االستيراد الخارجي الذي غزا البلد في
اآلونة االخيرة وبشكل ملفت للنظر وكذلك للنهوض بالواقع االقتصادي لدى
المواطن العراقي عامة والكربالئي بشكل خاص ساهمت العتبة الحسينية
المقدسة بدعم االنتاج المحلي من خالل انشائها لعدد من المشاريع
وبأسعار مدعومة تصب في مصلحة المواطن ،ومن هذه المشاريع المهمة
التي تعمل على سد احتياجات العتبات المقدسة والمواطن بشكل عام هو
«معمل بالستيك خيرات السبطين» الذي يقوم بصناعة اكياس البالستيك
وسفر الطعام وكذلك صناعة اكياس النايلون الخاصة
واكياس النفايات ُ
بالزراعة بقياسات والوان مختلفة.
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وملعرفة تفاصيل ومعلومات اوسع جملة
(االح��رار) سلطت الضوء عليه والتقت
بمديره حامد خضري كاظم اجلبوري الذي
حتدّ ث قائال« :تم إنشاء معمل (بالستيك
خريات السبطني) التابع لرشكة خريات
السبطني يف العتبة احلسينية املقدسة عام
 ،2014هذا املعمل يسد العتبات املقدسة
باألكياس البالستيكية وسفرة الطعام
باإلضافة اىل اكياس النفايات ،اما الفائض
من االنتاج يباع يف االس��واق املحلية»،
مشري ًا إىل ان «مساحة املعمل الكلية حوايل

العطاء الحسيني

 2500مرت مربع ،فيام تصل املساحة البنائية
إىل  1000مرت مربع».
واض��اف اجل��ب��وري« ،يتألف املعمل من
ثالث مكائن إلنتاج االكياس البالستيكية
وماكنة إلنتاج اكياس النفايات ،حيث ان
اآلالت واملكائن تدخل فيها املادة األولية
املتمثلة بحبيبات (البويل اثيلني) وبدرجة
حرارة معينة تتحول اىل لفافات نايلونية ثم
يتم تقطيعه بواسطة مكائن خاصة حسب
القياسات سواء كانت اكياس ًا بالستيكية
او اكياس نفايات ،وهناك مكائن تعمل
بالبويل اثيلني واط���ئ الكثافة وال��ذي
يستخدم لصناعة اكياس النفايات ومكائن
تعمل بالبويل اثيلني عايل الكثافة والتي
تستخدم إلنتاج االكياس البالستيكية
بقياسات خمتلفة».
وبالنسبة للمواد االولية ،يبني اجلبوري
أهنا «مواد مستوردة وجيدة ،وهناك مواد
صديقة للبيئة ودائام ما ّ
نركز عىل إنتاج مواد
تكون صديقة للبيئة حيث ان البالستيك
م��ن املتعارف عليه ان��ه ق��د يستغرق ما
يقارب  100سنة ح ّتى يتح ّلل ،بينام املواد
التي نستخدمها هي صديقة للبيئة حتتاج

اىل ما يقارب  4-3سنوات حتى تتح ّلل،
وايضا لدينا اكياس ُم َّ
عطرة تتم بإضافة
مواد معطرة عند انتاج االكياس».
واكمل حديثه« ،متر عملية صناعة االكياس
بعدة مراحل حيث نمزج م��ادة حبيبات
البويل االثيلني مع صبغة االل��وان ونضع
املعطرات بنسب متفاوتة ختلط امل��واد ثم
توضع يف املاكنة اخلاصة وبدرجة حرارة
وضغط معني فينتج لدينا مادة النايلون
وتلف عىل شكل (روالت) ثم تؤخذ اىل
ماكنة خاصة يتم برجمتها حسب قياس
كيس النايلون املطلوب فتقوم بتقطيع
االكياس حسب القياس املطلوب ثم يتم
تعبئة االكياس ،ايض ًا نقوم بصناعة النايلون
الزراعي بقياسات خمتلفة حسب الطلب يف
السوق مثال ً االف��ران تستخدم االكياس
النايلون البيضاء او الشفافة بينام اصحاب
املحالت او االسواق يستخدمون اكياس
نايلون بالوان خمتلفة».
ويسرتسل اجل��ب��وري يف حديثه ق��ائ� ً
لا:
«بالنسبة للكادر العامل ،فنحن لدينا كوادر
مهنية وفنية خمتصون يف جماالت الكهرباء
وامليكانيك باإلضافة اىل العامل احلرفيني،
ونسعى دائ ًام إىل تطوير عملنا وتقديم املنتج
اجليد للمستهلك».
ّ
ِ
من جهته ّ
يؤكد املهندس عيل حممد عليوي
احد العاملني الفنيني يف املعمل ،ان «العمل
متواصل بإنتاج اكياس النايلون وبقياسات
خمتلفة باإلضافة اىل انتاج اكياس النفايات
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بأحجام خمتلفة ايض ًا ،اضافة اىل ذلك نقوم
بإنتاج سفرة الطعام بعدّ ة انواع مع النايلون
ال���زراع���ي» ،مضيف ًاّ ،
ان «لدينا بعض
اكياس النايلون تكون مطبوعة حيث
لدينا خمتصون يف الطبع ،وهناك طلب
من أصحاب املحال التجاري واملعامل
والرشكات عىل ان تكون هناك طباعة عىل
الكيس فنقوم بإنتاج االكياس املطبوعة
حسب الطلب».

العطاء الحسيني

عال بين
تعاون وتنسيق ٍ
العتبة الحسينية ودائرة صحة كربالء
لتقديم أفضل الخدمات الصحية
لزائري المدينة خالل زيارة عاشوراء
تقرير /حسنين الزكروطي تصوير صالح السباح ـ احمد القريشي

من اجل توفري اخلدمات الصحية املتكاملة
للزائرين ،بادرت املفرزة الطبية يف العتبة
احلسينية املقدسة وبالتعاون مع دائرة
صحة كربالء اىل فتح اكثر من  35مفرزة
طبية ُوزّ عت اىل اغلب مناطق املحافظة،
استطاعت خالل االي��ام العرشة
حيث
ْ
االوىل من شهر حمرم احلرام ان تستقبل
باليوم الواحد اكثر من ( )500حالة يف
خمتلف املؤسسات و املفارز الطبية.
ويف هذا السياق حتدّ ث مدير دائرة صحة
كربالء املقدسة الدكتور صباح املوسوي
ق��ائ� ً
لا :ب��إرشاف مبارش من قبل وزارة
الصحة ،وقبيل حلول شهر حمرم احلرام
طالبنا بتزويدنا بكمية كبرية من االدوية
واملستلزمات الطبية املتمثلة بالضامدات
وادوي���ة التخدير وغ�يره��ا م��ن اجهزة
الطوارئ ،وتم جتهيزنا هبذه املستلزمات
قبل ال��زي��ارة بثالثة اي��ام متثلت يف ()5
شاحنات م��ن االدوي���ة واملستلزمات
الطبية املتنوعة التي نحتاجها ملعاجلة
امل��رىض من الزائرين ،اضافة اىل ذلك
قامت دائرة صحة كربالء املقدسة برشاء

بعض االدوية و املستلزمات الطبية التي
حتتاجها املستشفيات و الزائر الكريم»،
مبين ًا ان «هناك حاالت مرضية تستلزم
تناول عالج معني من رشكة معينة قد ال
نتمكن من توفريه يف املؤسسات احلكومية
 ،و باالغلب يوجد لدينا العالج البديل له
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الن املؤسسات الصحية اضافة اىل املفارز
الطبية املوجودة تقدم االدوية املفحوصة
من وزارة الصحة فقط ،وحاولنا قدر
االم��ك��ان ان ن��وف��ر املستلزمات التي
حيتاجها الزائر الكريم من خالل وجود
سبع مستشفيات يف داخل مركز املدينة
وخارجه باالضافة اىل وج��ود اكثر من
( )35م��ف��رزة طبية منترشة يف داخ��ل
وخارج املدينة كذلك وجود ثالثة مراكز
صحية يف داخل املدينة تستقبل احلاالت
الطارئة عىل مدى  24ساعة ،اىل جانب
التعاون امل��وج��ود م��ع العتبة احلسينية

املقدسة يف مسألة محل النقاالت من
خالل املتطوعني من داخل مدينة كربالء
املقدسة واملحافظات العراقية».
وي��س�ترس��ل يف ح��دي��ث��ه« ،ال خيفى
ع�لى اجلميع دور العتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني يف توفري الكوادر
الطبية املتخصصة اضافة اىل االدوي��ة و
املستلزمات الصحية».
من جانبه حتدث مسؤول املفرزة الطبية
يف العتبة احلسينية املقدسة امحد جليل
الشمري ق��ائ� ً
لا« :استنفرت امل��ف��رزة
الطبية يف العتبة احلسينية املقدسة طاقاهتا
الستقبال الزائرين الوافدين لزيارة ايب
عبد اهلل احلسني (عليه السالم) خالل
ايام الزيارة املباركة ،وضمن استعداداتنا
السنوية فتح مفارز طبية ملعاجلة احلاالت
يتعرض هلا الزائر الكريم،
الطارئة التي ّ

وقد وضعنا ما يقارب (35ـ )40مفرزة
طبية تم توزيعها بداية من باب قبلة
االمام احلسني (عليه السالم) حتى هنايتها
وصوال إىل شارع العباس(عليه السالم)
كذلك يف بعض مناطق دخول الزائرين،
بإرشاف كوادر طبية متريضية متخصصة
اضافة اىل وجود كافة العالجات التي
حيتاجها الزائر الكريم بالتعاون مع دائرة
صحة كربالء والتي كان هلا الدور الكبري
يف جتهيز اغلب االدوية اىل جانب االخوة
املتربعني من املحافظات االخرى».
وأك��د الشمري أن «امل��ف��ارز الطبية قد
عملت ع�لى م��دى  24س��اع��ة خالل

الزيارة عىل استقبال احلاالت البسيطة،
وكانت هناك حاالت حتتاج اىل تداخل
جراحي او العناية املركزة يتم حتويلها
اىل مستشفى س��ف�ير االم����ام احلسني
(عليه السالم) بواسطة عربات النقل
(االس��ع��اف) املتواجدة يف كل مفرزة
طبية».
تطوع
واضاف الشمري« ،يف هذه السنة ّ
ما يقارب ( )160متطوع ًا ومتطوعة من
مجيع املحافظات العراقية ،موزعني عىل
املفارز بشكل وجبات من أجل توسيع
منوه ًا بأن
اخلدمات املقدّ مة للزائرين»ّ ،
ً
«مفارز العتبة احلسينية جمازة صحيا من
قبل دائرة صحة كربالء ،فيام يتم إغالق
املفارز األخ��رى غري املجازة ومصادرة
ادوي��ت��ه��ا اض��اف��ة اىل حماسبة صاحب
املوكب الذي يفتح مفرزة طبية غري جمازة
صحة الزائرين».
صحي ًا حفاظ ًا عىل ّ
فيام حتدث الدكتور م��ازن قيس ،مدير
قسم العمليات وطب الطوارئ بدائرة
صحة كربالء ق��ائ� ً
لا :ان «خطة دائ��رة
صحة ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة دخ��ل��ت حيز
التنفيذ من اليوم السابع من شهر حمرم
احل���رام ،وك�ما وصلتنا االحصائيات
االولية لعدد مراجعي املفارز الطبية
( )10991مراجع ،وع��دد مراجعي
املستشفيات بمختلف قطاعاهتا من
طوارئ واستشارية وغريها وصل اىل
م��ا ي��ق��ارب ( )5966م��راج��ع ،وع��دد
العمليات اجلراحية التي اجريت يف
املستشفيات وصلت اىل ( )51عملية
طارئة ،وع��دد ال��والدات التي شهدهتا
املستشفيات كانت ( )28حالة والدة
حية ،كذلك االخوة يف شعبة املختربات
يف خمتلف املؤسسات الصحية قاموا
بعمل ( )988حتليال خمتربيا ،كذلك
يف شعبة االشعة والسونار تم اجراء ما
يقارب ( )466اشعة وسونار ،اضافة
اىل شعبة املفراس و الرنني املغناطييس
يف املؤسسات الصحية قاموا بإجراء ما
يقارب (  )41فحص ًا ،و شعبة القسطرة
(قسطرة القلب و التداخالت القلبية)
فقد قامت بإجراء ( )3عمليات قسطرة
قلب طارئة ،وشعبة النواظري (اجلهاز
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اهلضمي) قاموا بإجراء ( )9عمليات
تنظري ،وعدد حاالت االسعاف املنقولة
يف عجالت االسعاف كانت ( 48حالة)
يف اليوم االول من ان��ذار دائ��رة صحة
كربالء اي يف يوم السابع من شهر حمرم
احلرام».
اما سالم جواد كاظم املعاون الطبي من
دائرة صحة كربالء فقال« :نترشف بأن
نكون َخدَ م ًة لزائري ايب عبد اهلل احلسني
(عليه السالم) يف هذه الزيارة الرشيفة
املباركة ،حيث تعمل كوادر قطاع احلر
رقم ( )3التابعة اىل دائرة صحة كربالء
املقدسة باستنفار طاقتها ابتداء من يوم
السابع من حمرم احل��رام ،حيث تتكون
املفرزة من الصيدلية التي تكون يف مقدمة
املفرزة وتتوفر هبا االدوية أو العالجات
البسيطة او املهدئة لألشخاص الذين
يعانون من بعض االالم أو األعراض
البسيطة ما يسمى بالعالج االين ،كذلك
وج��ود بعض الزوايا التي نستطيع من
خالهلا معاجلة ال��زائ��ري��ن وف��ق اجهزة
متنوعة مثل زاوي��ة (التبخري ،الضغط،
السكري ،الضامد وزرق االبر) ،ويتمثل
عدد الكادر املوجود يف املفرزة ()20
شخص ًا من فئة الرجال و( )4من فئة
النساء يف الوجبة الواحدة».

األدبية

قرحت جفونك من قذى وسهاد
ق��������رح��������ت ج������ف������ون������ك م���������ن ق������������ذى و������س�����ه�����اد
ف�������أ�������س������ل ف�������������������ؤادك م��������ن ج�����ف�����ون�����ك �أدم�������ع�������ا
وان�������������������دب �إم�����������ام�����������ا ط����������اه����������را ه����������و �����س����ي����د
م��������ا �أب��������ق��������ت ال������ب������ل������وى ������ض�����ن�����ا م��������ن ج�������س���م���ه
م����ل����ق����ى ع�����ل�����ى ال�����ن�����ط�����ع ال������������ذي ف����������وق ال���ث���رى
ي����������رن����������و لأي��������������ت��������������ام ت���������������ض�������ج �أم����������ام����������ه
ول�����������ص�����ب�����ي�����ة ت�������دم�������ي ال�������������س������ي������اط م����ت����ون����ه����ا
ول�������ن���������������س�������وة ف�������������وق ال��������ن��������ي��������اق ح������وا�������س������ر
وي���������������رى ج������ب���ي��ن ال�������������س������ب������ط ب���������������درا ك�����ام��ل��ا
وال�����������ن�����������ار ي�����ل�����ه�����ب يف اخل���������ي���������ام �����س����ع��ي�ره����ا
ل�������ه�������ف�������ي ع�������ل�������ي�������ه ي��������ئ��������ن يف �أغ�����ل����ال����������ه
م�����������ض�����ن�����ى وج�������ام�������ع�������ة احل���������دي���������د ب����ن����ح����ره
حت������������دو ب���������ه الأ����������ض���������غ���������ان م���������ن ب������ل������د �إىل
وال�����������������ش��������ام �إن ال���������������ش�������ام �أف���������ن���������ى ق���ل���ب���ه
مل ي�����ل�����ق ف�����ي�����ه �������س������وى ال����ق����ط����ي����ع����ة وال������ع������دى
�������س������ل ع������ن������ه ط�����ي�����ب�����ة ه��������ل ب������ه������ا ط�������اب�������ت ل���ه
ه���������ل ذاق ط������ع������م ال�����������������زاد ط�����������ول ح����ي����ات����ه
�أودى ب�����������ه ف������ج������ن������ى ول���������ي���������د �أم�������ي�������ة
ح�������ت�������ى ق�������������ض������ى �������س������م������ا وم��������ل���������أ ف������������������ؤاده
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�إن مل ت������ف�������������ض مل�����������ص�����ي�����ب�����ة ال�����������س�����ج�����اد
واق����������������دح ح�������������ش������اك م��������ن الأ�����������س����������ى ب������زن������اد
ل�������ل���������������س�������اج�������دي�������ن وزي������������ن������������ة ال�������ع�������ب�������اد
وه�������������و ال������ع������ل������ي������ل ���������س��������وى خ��������ي��������ال ب����������ادي
�أل��������������ق��������������وه م��������ن��������ه ب�������ق���������������س�������وة وع��������ن��������اد
وت����������ع����������ج �إع���������������������������واال وراء احل����������������ادي
ف������ت�������������ص������اغ �أط�������������واق�������������ا ع�������ل�������ى الأج����������ي����������اد
ت�����������س�����ب�����ى ب���������أ���������س��������ر �أراذل و�أع�������������������ادي
ي����������زه����������و ب�������������أف������������ق ال��������������ذاب��������������ل امل��������ي��������اد
ح�������ت�������ى ا��������س�������ت�������ح�������ال ��������ض�������رام�������ه�������ا ل�������رم�������اد
ب�����ي����ن ال����������ع����������دى و ُي������������ق������������اد ب�������الأ��������ص�������ف�������اد
غ��������������ل ي������������ع������������اين م����������ن����������ه �����������ش����������ر ق�������ي�������اد
ب��������ل��������د وت�������������س������ل������م������ه �إىل الأح������������ق������������اد
�أمل������������������������ا و�آل ب���������������������ص�����ب����ره ل�������ن�������ف�������اد
و���������ش��������م��������ات��������ة الأع�����������������������������داء واحل�����������������س��������اد
ب��������ع��������د احل�����������������س����ي���ن ن������������واظ������������ر ب��������رق��������اد
�إال ومي������������������������زج دم������������ع������������ه ب������������ال������������زاد
وه������������و اخل������ب������ي������ث ع������ل������ى ول��������ي��������د ال��������ه��������ادي
�أمل حت��������������ز م������������������������داه ك��������������ل ف��������������������ؤاد

األدبية

أشجعاالبطالعجزعنبلوغمجدك!..
�أ�ؤمن بالإن�سان ،قد ر�أيت يف عا�شورائك ظهورا تتمزق وتتطاير
كال�شظايا حتت ال�سياط ،ور�ؤو����س �شجتها ال�سيوف فتخ�ضبت
تثب وثبا...ف�آمنت.
بالدماء ،و�أرواحا عا�شقة ُ
قد ر�أيت وقد �آمنت ،فخنق �صمتي الداوي �صوتي يف عمق �ضريحك،
ها �أنا �أتكلم و�سط اجلموع وحيدا ،اخ�سف ال�صدر بال�ضرب لأراك،
ارف��ع يدي حتت قبتك ال تردها ،افتح عيني يف �شباك جدثك،
�أنظرين ..ح�سبي ان ُتقبلني ،وحبيب ي�سجلني ،حامل النور واالمل
واجل��زع واحللم ،بيوم ال��دم ،ودم��ك الطاهر ّ
يخ�ضب ال�ثرى ..يف
اء حزنٌ  ،هكذا قرع
ترن �ص ّم َ
هذا النهار حيث يبد�أ التاريخ ،حيث ّ
الق�ضاء وكتب القدر والعامل لي�س العامل  ،لي�س اال ان�سان .لغة
ال �أح��د ي�ستعملها اليوم ،ذك��رك مع الزمن ي��زداد قوة ان�سانية،

حيدر عاشور

مل تظهر يف الكون ،فا�شجع االبطال عجز عن بلوغ ان�سانيتك
وجمدك ..وت�صريحات حكيمة يف اجلهل حتاول النيل من حكمتك
االلهية ،بغطاء متوا�ضع من ال�شك ،تخرتق حدود ال�سمع وت�سلب
االجواء �سكينتها ،وملا تبلغ �أعماق االن�سان امل�ؤمن ،تفطم ،ت�سكب،
تنطفئ ،ال يبقى منها اال فراغات �سوداء تغطي وجه خمرتعها،
ومي�ضي نحوك مثلما �أم�ضي يف �سكون مثل �شعاع ال�ضوء -اق�سم �أن
العامل يبكي على نحرك يف الطف -ولكن كيف اقناع العارفني..؟.
�أنه لي�س من ال�ضروري معرفة �أي �شيء ،و�أن امل�صيبة م�صيبة ،و�أن
الدم دم ،وما كتبه اهلل يف اللوح العظيم ال ميكن �إال ان يكون ،فكانت
ث��ورة ال��دم ،وكنت يا ح�سني �سيدها� .أيها القائد الإن�سان� ،أيها
ال�شهيد املخلد ،لو تدعني �أموت معك ف�أنال الرثى حيث انتظرك.

قبساتمنأدباإلمامالحسين

يعد الإم��ام احل�سني (عليه ال�سالم) امتداد ًا جلدّ ه و�أبيه و�أخيه من حيث العلم واملعرفة ومن حيث االقتدار الفني يف التعبريفهو وارث جده
�سيداملر�سلني وابن باب مدينة علم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.
وقد جاء على ل�سان خ�صومهم «�أنهم �أهل بيت قد ّ
ُ
َ
أل�سنة بني ها�شم التي تفلق ال�صخر وتغرف من البحر».
زقوا العلم َز ّقـ ًا» ،و«�أنها � ِ
وقد علّق اللعني عمر بن �سعد يوم عا�شوراء على خطبة للإمام احل�سني (عليه ال�سالم)�« :إنّه ابن �أبيه ،ولو وقف فيكم هكذا يوم ًا جديداً ،ملا انقطع
وملا ُح ِ�صر».
وقال �أ�صحاب املقاتل عن كلماته وخطبه يف كربالء ويوم عا�شوراء �أنه مل ُي�سمع متكلّم ّ
قط قبله وال بعده �أبلغ يف منطقه من احل�سني (عليه ال�سالم).
فجرت هذه املنا�سبة ع�شرات اخلطب منذ بدايتها �إىل نهايتها ،فقد تن ّوعت �صياغةً
و�أ ّما خطب املعركة التي خا�ضها يف الطف �أو كربالء ،حيث ّ
وبالتخلي عن قتاله.
وبن�صرته
اهلل
وم�ضمون ًا ،وت�ض ّمنت التذكري بكتبهم التي �أر�سلوها �إليه وبطاعة
ّ
موجفني م�ؤ ّدين م�ستعدّ ين َ�س َل ْل ُتم علينا �سيف ًا لنا يف
مما جاء يف �أحدها « :تبـ ّ ًا لكم �أ ّيتها اجلماعة و َت َرح ًا� ،أحني ا�ست�صرختمونا والهِني  ،ف�أ�صرخناكم ِ
و ّ
ري عدل �أف�شوه في ُكم وال �أمل �أ�صبح
�أيمْ ا ِنكم وح�ش�ش ُتم علينا نار ًا قدحناها على عد ّوكم وعد ّونا ف�أ�صبحتم �إل ْب ًا على �أوليائكم ويد ًا عليهم لأعدائكم بغ ِ
لكم فيهم �إ ّال احلرام من الدنيا �أنالوكم وخ�سي�س عي�ش طمعتم فيه .»...
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علي حنون العقابي

ُ
الوقوف
الضريح
أمام
َ
ِ

ً
مهابة
ال�ضريح تزدا ُد روحي
ُك ّلما اقرتبتُ من
ِ
رغم ِا َ
نك َ
تن�ض ُح بالطيب الذي َ
البتول
فا�ض من �صد ِر
ِ
َ
َ
َف َع َ
فوك �سيدي �إنْ �أطلتُ
الوقوف
واِنْ هرولتُ َنح َو َك �أما َم احل�ضو ِر
�أعطني ِم َ
نك َ
بع�ض ال َوهَ ِج َع�سى �أن ُيعينني على خويف
و�أنا � ُ
�ضر ِت َك
أطوف ِب َح َ
َ
�أ�صونُ َ
احلروف التي َ�ص َعدتْ َم َع الوحي
فيك
ليك يا َ
�سالم َع َ
الفحولة
�سليل
ِ
ٌ
مثواك ِق ً
َ
ما َ
بلة للزائرين
زال
عرو�ش
�صفات َو َ�س َقطتْ من
كم تهاوتْ َحو َل َك من
ٍ
ٍ
َف ْ
املر�ص ُع بالندى
و�أنتَ َوحدُ َك ال�شا ِمخُ ِ
بتاج َك ْ
ال�شهيد
بف�صاحة
ال زلت َت�سري
عط ُر الكونَ
ِ
ِ
بالرئات و�أنتَ ُت ِ
ِ
َ
الثبات ح َ
ني َينزُّ الد ُم يف كربالء
َع َلم َتنا معنى
ُ
الفرات من �شفت ّي َك
حتى َخ ِج َل
فيه من اخل�شوع .
وهو اليو ُم على با ِب َك واقفا بكل ما ِ

األدبية

بخضاب الحسين

رحيم الشاهر

ن���������ش����ك����و (ال��������ظ��������م��������اء) وح�������و ُت�������ن�������ا ر ّي�������������انُ

ك��������م ي��������ا ح�����������س��ي��ن ي�����ق�����ول�����ه�����ا ال��������ظ��������م���������آنُ ؟!

من�����������ش�����ي ع������ل������ى ������ش�����م�����م اجل������������������راح ق������واف���ل��ا

ف�����ه�����ن�����ا ال�����������ع�����������راق ط������ف������وف������ه الأح���������������������زانُ

ول�������ظ�������ى ال������ق�������������ص������ائ������د م���������ا ي��������������زال م�����ك��ب��را

وج��������راح��������ن��������ا ب�����ل�����ظ�����ى ال�������ط�������ف�������وف �أذانُ !

�������ال ������ش�����ري� ٌ
ُن�����������س�����ب�����ى و ُن��������ق��������ت� ُ
�������ل ،وال��������ع��������ي� ُ
����دة

وب�������ن�������زف�������ن�������ا ي���������ت���������ج���������دد ال��������������ع��������������دوانُ !

���������ع ق������������ل������������دوه ب������ن������ح������ره
ه����������������ذا ر�����������ض����������ي� ٌ

وال��������ك��������ه� ُ
�������ل م������ن������ا ب������ال������ر�������ص������ا�������ص ُي����������������دانُ !

�������ب ال��������ك��������ف��������وف ت����ف����ان����ي����ا
ع�����ب�����ا������س�����ن�����ا ي��������ه� ُ

ب�������وف�������ائ�������ه ق���������د اق�������������س������م (ال���������������د ّي���������������انُ )!

���ح����هُ
(وه�
ٌ
���������������ب) ب�����ن�����ا �����ص����ل����ى احل�����������س��ي��ن م���������س����ي� ُ

(وجل���������������������������ون)يف ه������ي������ه������ات������ن������ا �إزم������������������������انُ !

�����ر
وح�������دي�������ث�������ن�������ا ب��������امل��������وج��������ع��������ات م�������������س������ام� ٌ

ورب�������ي�������ع�������ن�������ا خ���������اب���������ت ب����������ه الأغ�������������������ص���������انُ

وت�������ن�������ا��������س�������ل�������تْ ب�����ط�����غ�����ات�����ن�����ا �أوج��������اع��������ن��������ا

وول��������ي��������دن��������ا م���������ن ن�����������س�����ل�����ن�����ا ال������ط������غ������ي������انُ !

ُ
ر
�����ك ي����������اط����������ف�
ه��������������ذا �������ص������ه������ي������ل� ِ
���������وف م������ك���ب�� ٌ

وع������ل������ى ال������ط������ف������وف ت�����ب������� ْ����س�����م� َ
����ل ال������رح������م������نُ !

ف�������اظ�������م��������أ ع������ل������ى ب������ح������ر ال����������ع����������راق جم����ن����دال

ف�����ع�����ل�����ى ف���������رات���������ك �أط��������ب��������ق��������تْ �أوث���������������������انُ !

�����م
وام�������������س������ح ع������ل������ى غ�����������رر اجل���������ي���������ا ِع ف�������إن������ه� ْ

م����������ن ع���������زه���������م ت���������ه���������وي ب�������ه�������م �أرك�����������������������انُ !

ٌ
ح������رام������ل)
ق����ب���������ض����تْ ع����ل����ى �����ش����ي����ب ال��������ع��������راق(

وب�������������������ص���������دره ق����������د ج������ع������ج������ع اخل��������������������ذالنُ !
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حوارات

ُ
السبي» ّ
َ
نهاية البيت السفياني
سطرت
«واقعة َّ

المؤرخ��ون له��م دور في تثبي��ت التاريخ لك��ن زيارة
االربعين لها الدور االكبر في تثبيت االربعين

عندما تحدثت معه عن المقامات المقدسة في الشام بخصوص مسير السبايا من كربالء
الى الشام اشار علينا ان نراجع نص لقاء اجري معه عن تاريخ السبي والزيارة االربعينية
ولهذا نحن نقوم بنشر هذا اللقاء مع الدكتور الشيخ جعفر المهاجر الذي اجراه معه
موقع شعائر وحاوره د .محمد أمين كوراني
تارخيي ًا ،وكيف ترونه
السبي
ما هو مفهوم ّ
ّ
من حيث التخطيط األموي ،يف حادثة َسبي
عيال اإلمام احلسني عليه السالم؟
السبي
بسم اهلل الرمحن الرحيم .ترجع فكرة َ
إىل ما قبل اإلسالم حيث كان من املعمول
به عىل صعيد املعارك التي جتري يف شبه
اجلزيرةّ ،
أن َمن ينترص يف املعركة يكون من
مجلة نتائج انتصاره أن يستويل عىل النسوة
واألطفال.
ً
لكن التخطيط األموي كان خمتلفا ،العمل
ّ
ال��ذي ق��ام به عبيد اهلل بن زي��اد بعد يوم

السياسية ،ومل
كربالء كان أمر ًا له مقاصده
ّ
يكن املطلوب منه أو املقصود منه أن تكون
النساء مملوكات .لذلك أنا أحت ّفظ عىل لفظ
السبايا ،كان هناك عمل سيايس ومقاصد
سياسية .سنذكره يف حديثنا إن شاء اهلل.
ّ
السياسية؟
املقاصد
هذه
هي
* ما
ّ
لقد ح ّقق عبيد اهلل بن زياد اهلدف السيايس
من املعركة ،ذل��ك أ ّن��ه نجح يف أن َيدفع
الكوفة التي كانت يف ذلك األوان املدينة
الوحيدة املناجزة -املعا ِرضة -للحكم
األم��وي ،أن َتقتل اخلصم األس��ايس هلذا
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عدوه،
عدوه يف قتل ِّ
النظام ،يعني استخدَ م َّ
وهذه هي احلقيقة .ولو أنّه تو ّقف عند هذا
أقدم عىل
احلدّ لكان انتصار ًا باهر ًا ،ولك ّنه َ
عم َلني مستهجنَني وغري مسبوقني.
األول :هو أ ّن��ه أمر بِ� َ�ر ّ
ض اجلسد
العمل ّ
الطاهر لإلمام احلسني عليه السالم.
العمل الثاين :أ ّن��ه مجع النساء واألطفال
َ
وحترك هذا املوكب من
وك َّون منهم موكب ًاّ ،
ساحة كربالء إىل الكوفة ومنها إىل الشام.
هذان العامالن كانا غري مسبو َقني .الثقافة
العربية حتى قبل اإلس�لام لدهيا ُحرمة
ّ

حوارات
للمرأةّ ،
امليت ال يهُ انْ ،
إن ُقتِل ال يهُ ان،
وأن ّ
ً
شهر
ال ُيمثَّل به ،املرأة أيضا ُتسبى ولكن ال ُي َّ
هبا.
ِ
حني أمر عبيدُ اهلل بن زياد بدَ وس اجلسد
الطاهر لإلمام احلسني ،وحني أمر بتكوين
هذا املوكب وتوظيفه بالشكل الذي نعرفه،
أساسيتني عند اإلنسان
إنتهك حر َمتني
ّ
اجلاهلية ويف اإلسالم.
العريب يف
ّ
املقصود السيايس الب��ن زي��اد من هذين
العم َلني هو ُ
خلق نوع من القمع الداخيل
عند ال��ن��اس ،بحيث ال ِّ
يفكرون بعمل
اع�ت�رايض ض��دّ السلطة األم��وي��ة ،أراد
التهديد بام هو أبعد من القتل وامل��وت،
الرسالة كانت ّ
أن َم��ن ُيعارض السلطة
ّ
وس ْبي
ُيعاقب بالقتل والتمثيل بجسده َ
عياله وأطفاله .
* متى خرج موكب السبايا من الكوفة
باجتاه الشام؟
ً
ً
نحن نملك تارخيا دقيقا لدخول موكب
السبايا إىل الكوفة ألنهّ م دخلوا ع َلن ًا .فبعد
ظهرية يوم عاشوراء بات النسوة واألطفال
حترك
يف ساحة املعركة ،ويف اليوم التايل بدأ ُّ
املوكب من ساحة املعركة إىل الكوفة .ويف
مساء اليوم احلادي عرش ،وصلوا إىل املكان
املعروف اآلن يف النجف بإسم «مسجد
احل ّنانة» ،وهو ّأول مشهد من املشاهد التي
سنأيت عىل ذكرها إن شاء اهلل.
لكن عبيد اهلل بن زياد أراد أن يكون دخوهلم
َّ
ً
بشكل علني ،وأراده استعراضا لغطرسة
فأجل دخوهلم إىل املدينة إىل اليوم
القوةّ ،
ّ
َّ
التايل .لذا من املؤكد ّ
أن املوكب دخل إىل
حمرم.
الكوفة يف اليوم الثاين عرش من َّ
لكن نالحظ َّ
أن امل��ورخ�ين ال يذكرون
إطالق ًا تارخي ًا خلروج املوكب من الكوفة،
ممّا ّ
يدل عىل ّ
أن خروج السبايا كان رس ّي ًا،
علني ًا ،ولنا أن نتساءل عن
بينام الدخول كان ّ
السبب.
اللوجيستية
كان هناك مسألة تأمني األمور
ّ
هل��ذا ال� َّ�رك��ب ال��ذي سيقطع املسافة من
الكوفة إىل دمشق .هذا حيتاج إىل حتضري
التموين والرجال الذين سريافقون هذا
الركبَّ ،
ردة
ألن هناك خشية أن حتصل َّ
فعل ،فال بدّ أن يكون هناك تدبري أمني يف
مقابل هذا اإلحتامل ،لذلك تقول بعض

املصادر َّ
إن عدد الذين رافقوا هذا الركب
كان يف حدود  1500جندي.
ِ
الركب بكامل تشكيلته من جنود،
هذا َّ
ِ
ِ
وم��ن َخ���دَ م ،وم��ن حاميل التموين ،إىل
آخ��ره ،فإ ّما ّ
جتمعه داخل الكوفة كان
أن ّ
أمر ًا عسري ًا حيتاج إىل مكان واسع ،وإ ّما أنّه
كان من املقصود أن يكون خروجه رس ّي ًا
ألنّه سيقطع مسافة طويلة داخل العراق
حيث الناس يعرفون َمن هؤالء ،وبالتايل
كان هناك احتامل بأن حتدث ر ّدات فعل
الركب و َمن معه .لذلك أنا أجد
عىل هذا َّ
ً
أنّه من املقنع جدا أن نقول ّ
أن خروجه كان
رسي ًا حتى ال يتو َّقع الناس مروره بينهم،
ّ
ّ
وبالتايل قد حتدث بعض األمور التي تشكل
إعرتاض ًا أو عم ً
ال عدواني ًا ضدّ هذا املوكب.
[أي ضدّ العساكر األمو ّيني] ،لذلك نقول
أنّه ليس هناك تاريخ دقيق خلروج موكب
األحزان من الكوفة.
الركب
* ما هي املدّ ة التي استغرقها مسري ّ
من الكوفة إىل الشام؟
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أيض ًا نحن ال نملك مصادر َّ
مؤكدة أبد ًا،
ملاذا؟ ّ
املؤرخني
ألن املوكب مل َي ُفز باهتامم ِّ
أو ورواة األخبار ،ذلك ّ
أن فكرة التاريخ
املكتوب نشأت بعد قرنني أو ثالثة.
ه���ذا ال��ت��اري��خ امل��ك��ت��وب ي��ع��ت��م��د عىل
األخبار ّيني ،أي تناقل األحداث شفو ّي ًا،
والثروة الشفو ّية عندنا -سواء يف تاريخ
األدب أو تاريخ األ ّي��ام واألح��داث التي
املؤرخون
جرت -هي التي استفاد منها َِّ
فيام بعد و َد ّونوها.
الحظ معي ّ
أدبيات
أن الذين حفظوا لنا من ّ
احلدث يف كربالء هم أناس عاد ّيون .مثالً
«عقبة بن سمعان» -الذي كان مع اإلمام
احلسني عليه السالم يف كربالء ،ومل ُيقتل-
أدبيات األح��داث،
صادف أنّه ُسئل عن ّ
فس ّجلت أقواله ووصلتنا إىل اليوم.
ُ
لكن الناس اآلخرين الذين شاهدوا املوكب
ّ
يسجلوا ،أو
مل يكرتثوا ب��أن حيفظوا ،أو
ّ
ّ
يتذكروا ،أو يتذاكروا بني بعضهم البعض،
ً
ّ
تم التعامل
بحيث يوثقوا اخلرب شفو ّيا .بل ّ
قضية بسيطة؛
مع احل��دث أ ّن��ه عبارة عن ّ
�ار يف طريقه إىل عاصمة
جم� ّ�رد موكب م� ّ
الدولة ،ليس أكثر .ولوال ما حصل فيام بعد
من استفاقة الناس عىل احلقيقة ،واكتشافهم
للخديعة التي مارستها السلطة عليهم،
فعمدوا إىل تشييد املشاهد عىل طول طريق
املوكب ،ملَا وصلنا يشء.
نحن َمدينون للجمهور هنا .لسنا مدينني
�ؤرخ�ين وال ل���رواة األخ��ب��ار ،ب��ل نحن
مل� ّ
مدينون للجمهور ال���ذي استيقظ من
اخلديعة الكبرية التي مارستها عليه السلطة
األمو ّية ،فعمد إىل إقامة املشاهد التي كانت
يف البداية كومة أحجار ،لنعرف ّ
الركب
بأن ّ
نزل َههنا ،لذلك نرى عدد ًا كبري ًا منها عىل
طول الطريق ،وهي سبيلنا الوحيد ملعرفة
املَسار الذي سلكه هذا املوكب.
* ملاذا اختار النظام هذا الطريق الطويل
إلرس����ال امل��وك��ب إىل ال���ش���ام؟ كعمل
استعرايض ام إلرهاب اآلخرين؟
كالمها ،لكن فعل إرهاب الناس ال يتح ّقق
الركب ،يف حني ّ
أن
إلاّ إذا عرف الناس هو ّية ّ
مصلحة ابن زياد كانت يف أن يخُ في حقيقة
َمن هم يف ِع��داده .لذلك نعتقد ّ
أن قصده
فيانيني
األس��ايس كان أن يقدّ م نفسه ّ
للس ّ

حوارات
األرسة احلاكمة يف دمشق ،والتي يعتربابن زياد أنّه منهاّ ،
ألن معاوية قد استلحق
أباه بأيب سفيان  -أنّه الرجل الذي ح ّقق هلم
هذا النرص وهذا اإلنجاز السيايس.
مل يبقَ من بعد اإلمام احلسني عليه السالم
وحادثة كربالء َمن يمكن أن تقول عنه أنّه
عدو يخُ شى
عدو للسلطة األمو ّية ،أو أنّه ٌّ
ّ
لكن جريمة األمو ّيني يف َسبي العيال
خطرهّ .
ُ
َ
ور ّ
«نرصهم»
بت
ض اجلسد الرشيف ،قل ْ
َ
َ
إىل هزيمة..﴿ .ويمكرون ويمكر اهلل واهلل
خري املاكرين﴾ األنفال.30:
* ما هي أبرز املحطات واملشاهد يف طريق
موكب السبايا؟
هذه السلسلة من املشاهد ما بني كربالء
العجب:
والشّ ام تثري عندنا أقىص َ
ّأو ً
ال :تثري عندنا ّ
ً
شك ًا كبريا ّ
بأن األمو ّيني
يف دمشق كانوا يملكون مشاعر الناس،
بل يتبينّ ّ
أن األكثرية الصامتة كانت تطوي
قلوهبا وعقوهلا عىل أمر خمتلف متام ًا عماّ
اجلو يف دمشق ،ولوال ذلك ملا كان
عليه ّ
أي حافز لتسجيل مشاعرهم
عندهم ّ
ووالئهم ووجداهنم عن طريق تشييد هذه
املشاهد.
ثاني ًا :إقامة هذا العديد من املشاهد عرب
 2000كلم تقريب ًا يد ّلك عىل أنّه كان هناك
نوع من التواصل اجلامهريي اهلائل ،وإلاّ
كيف اتّفق هؤالء الناس -يف ذلك الزمان-
عىل أن يعبرِّ وا عن وجداهنم ووالئهم عن
طريق إقامة املشاهد.
ً
هناك ق��اع��دة معروفة ج��ي��دا يف العمل
السيايس هي أنّك تستطيع أن تغلق األفواه،
لك ّنك ال تستطيع أن ُتلغي ال��ذاك��رة .ال
تستطيع أن ُتلغي األساليب البسيطة التي
يلجأ إليها الناس للتعبري عن هو َّيتهم
سطوة السلطة.
احلقيقية املطموسة بفعل َ
ّ
العجب اليوم،
لذلك ممّا يثري عندنا أقىص َ
أنّنا نرى من الكوفة إىل دمشق هذا العديد
من املشاهد التي ُبنيت بنا ًء جعلها قابلة ألن
تبقى حتى اليوم .هذا ّ
يدل داللة كبرية عىل
َّ
أن والء الناس كان ألهل البيت عليهم
السالم ،لك ّنه كان وال ًء مطموساً.
السكانية
نحن نعرف من خالل الرتكيبة
ّ
ملنطقة اجلزيرة من املوصل إىل حلب ،أنهّ ا

مصب ًا هلجرات متتالية من العراق.
كانت
ّ
فمث ً
ُ
بعض بطون ربيعة -وك��ان��وا من
ال
أص��ح��اب اإلم����ام ع� ّ
ل�ي عليه ال��س�لام-
هاجروا إىل منطقة اجلزيرة .بدورها محص
مهدانية قبل كربالء
مصب ًا هلجرة
كانت
ّ
ّ
بحوايل عرشين سنة .كذلك املوصل كان
فيها جالية من املوالني ألهل البيت .نحن
تصور خاطئ ّ
أن الشام التارخيي كان
عندنا ُّ
ً
وجدانيا من األمو ّيني ،وهذا أمر غري
مملوك ًا
ّ
صحيح إطالق ًا.
* هل اختارت السلطة املرور عرب املراكز
تتميز بثقل ّ
سكاين إليصال رسالة؟
التي ّ
ال ّ
شك يف ذلك .السلطة أو عبيد اهلل بن زياد
بالتحديد ،كان أمام خيارين يف حتديد مسار

أراد أن يوصل رسالته إىل أكرب عدد ممكن
من الناس .هناك فارق كبري يف املسافة بني
طريق دجلة وطريق الفرات حوايل س ّتامئة
كيلومرت ،وهذا ليس فارق ًا قلي ً
ال .فعندما
عمد عبيد اهلل بن زي��اد إىل اختيار طريق
دجلة ،يعني أ ّن��ه يريد أن يوصل رسالته
إىل أكرب عدد من الناس ،ذلك َّ
ألن الطريق
الفرايتْ ،
وإن ُوجد فيها حياة ،لك ّنها يف قلب
الصحراء وهي عبارة عن مراكز بدو ّية ليس
فيها الثقل ّ
السكاين الكبري.
* هذا يقودنا إىل احلديث عن املشاهد.
احلقيقة ّ
أن ممّا يذهلنا ْ
أن نجد حتى اليوم
هناك جمموعة من املشاهد املتوالية حيث
استقر املقام ولو لليلة أو ليلتني .وال ّ
شك
ّ

املوكب .هو حمكوم باألماكن التي تتو ّفر
فيها املياه ِّ
والظالل ،اخليار األقرب هو أن
يسلك طريق الكوفة ،عانة ،قرقيسيا ،دير
الزور ،والر ّقة وهي جمرى الفرات ،وتتو ّفر
بتجمعات صغرية
فيه املياه ،لك ّنه مأهول
ّ
شبه بدوية.
ِ
ْ
يمر بتكريت،
يف حني أن طريق دجلة ّ
ّ
وحراء ،والرقة ،وهي
واملوصل ،و َنصيبنيّ ،
الرومان .هو
مناطق عريقة ومعروفة منذ ُّ

املتبقية حتى يومنا هذا هي ّ
ّ
أقل
أن املشاهد
ّ
بكثري من املشاهد التي أقامها الناس حيث
نزل املوكب.
عىل سبيل املثال ،هناك  600كلم ما بني
األول يف الكوفة -مسجد احل ّنانة-
املشهد ّ
واملشهد الثاين يف املوصل ،وهذه املسافة
تستغرق ع�لى األق���ل مخسة ع�شر يوم ًا
الجتيازها ،إذن هناك مخس عرشة حمطة،
لك ّننا ال نجد مشاهد فيها .ال بدَّ أنّه كانت
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حوارات
هناك مشاهد واندرست نتيجة اإلمهال.
البقية الباقية
فهذه املشاهد التي نجدها هي ّ
من عديد أكرب بكثري من تلك التي اندرست
مع طول الزمان.
هذه املشاهد تبدأ من «مسجد احلنانة» قبل
حتول
مدينة الكوفة وهو يف األساس مشهد ّ
مع الوقت إىل مسجد.
املشهد ال��ث��اين :يف امل��وص��ل ،وه��و مشهد
لكن َ
بعضهم وعد بأن
درسّ ،
معروف ،ر ّبام َ
ٍ
ٍ
بصور ملشهد موجود يف املدينة ح ّتى
يزودين َ
ّ
يومنا هذا.
املشهد الثالث :يف َنصبني وهي اليوم داخل
تركيا.
املشهد ال��راب��ع :مشهد ب��ال��س يف بلدة

«املسكنة» ،وال يزال قائ ًام عىل الرغم من ّ
أن
اإلصطناعية غمرت كامل
«بحرية األسد»
ّ
البلدة القديمة.
املشهد اخلامس :يف حلب- ،وه��و جبل
جوشن -أضحى اليوم ضمن األحياء
املستحدثة.
تعرض
املشهد السادس :يف محاه ،وهو الذي ّ
للتحريف عىل يد «نورالدين» حممود زنكي
للتشيع ،فجعله
املعروف بنشاطاته املعادية
ّ
مسجد ًا ليخفي حقيقته التي هي مشهد

كام يف بعلبك -فسماّ ه «مسجد احلسنَني»ونزع عنه صفة املشهد ّية.
املشهد السابع :يف مدينة محص التي كانت
فتحولت من
اهلمدانيني،
مصب ًا هلجرة
ّ
ّ
ّ
التشيع ألهل البيت
إىل
ني
ي
األمو
منارصة
ّ
ّ
عليهم السالم.
اللبنانية،
املشهد الثامن :يف مدينة بعلبك
ّ
سميه الناس
حيث ُيوجد مسجد َخ ِرب ُي ّ
«مسجد رأس احلسني عليه السالم» .لك ّنه
حوله
مل يكن مسجد ًا يف األس��اس ،وإنّ�ما ّ
ٍ
حماولة منه
الظاهر بيربس إىل مسجد يف
لنزع صفة املشهد ّية عنه.
احلسينية
أه��م املشاهد
ه��ذا املشهد هو
ّ
ّ
شيدة عىل ط��ول الطريق ال��ذي سلكه
ا ُمل ّ
«موكب األحزان» ،والسبب هو ّ
أن منطقة
ِ
–كحمص -من منازل قبيلة
بعلبك كانت
سمى
مهدان ،وبابهُ ا املؤ ّدي إىل محص ،كان ُي ّ
«باب مه��دان» ،وهذه اجلبال حافلة بآثار
اهلمدانيني ،وه��م سلفنا الطاهر .لذلك
ّ
ّ
شيدوا هذا
ن
م
هم
ني
اهلمداني
بأن
نرجح
َ
ّ
ّ
ّ
ً
املشهد ،ورف��ع الظاهر بيربس -الحقا-
األساسية.
بنيانه هبدف التعمية عىل صفته
ّ
* هل م� ّ�ر املوكب من الطريق الرشقي
لبعلبك ،أي من «رسغايا» و«جنتا»؟
ليس هناك ٌ
دليل عىل ذلك بتات ًا .واملعروف
جيد ًا ّ
أن طريق دمشق هو ه��ذا الطريق
ّ
واسمه طريق الشام.
املوجود ح ّتى اآلن
ُ
ثمة ما يدعو هذا املوكب الكبري
ثم أنّه ليس ّ
ّ
ً
املؤ ّلف من ألفي شخص تقريبا -وفيهم
األطفال والنساء -إىل الصعود باجتاه هذه
اجلبال العسرية ،لذلك نقول ّ
إن مرور
صعب
أمر
ٌ
املوكب بـ «جنتا» و«رسغايا» ٌ
ج��دّ ًا .وقد قلنا ّ
إن الغاية من املوكب أن
ي��راه أكرب عدد من الناس ،فلامذا يسلك
السكانية
الطريق غري الطبيعي حيث املراكز
ّ
أن طريق الشام كان دائامً
الصغرية ،يف حني ّ
ّ
بالسكان .لذلك ال ب��دّ أن يكون
عامر ًا
الطريق الذي سلكه املوكب هو :بعلبك
 شتورا  -عنجر  -وادي احلرير  -الشام.[أنظر« :حتقيق» هذا العدد].
السياسية عىل مستوى
* ما هي التداعيات
ّ
البيت األموي ،نتيجة إقدامهم عىل سبي
ُح َرم رسول اهلل صلىّ اهلل عليه وآله؟
ممّا ال ريب فيه ّ
أن ما أراده ابن زياد استعراض ًا
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لغطرسته ووسيل ًة إىل قمع الناس قمع ًا
داخلي ًا وإرهاهبا ،أ ّدى إىل عكس املقصود
فقىض عليه متام ًا...﴿ .ويمكرون ويمكر
اهلل واهلل خري املاكرين﴾ األنفال.30:
سرُ ّ يزيد بادئ األمر هبذا اإلنتصار املز ّيف،
تنم عن تش ّفيه وزهوه،
ومتثّل بأبيات شعر ّية ّ
لكن وجهة األحداث رسعان ما تبدّ لت،
ّ
ُ
بعد دخول السبايا إىل الشّ ام .حينها اضط ّر
يزيد إىل منح اإلم��ام زين العابدين عليه
السالم شيئ ًا من احلر ّية المتصاص النقمة
اجلامهري ّية ،وقال يف ما قال :كنت أرىض من
طاعتكم دون قتل احلسني ،وأخذ ُيعيرّ ابن
زياد بأ ّمه ،ويحُ ّمله مسؤولية ما جرى.
وبدهيي ّ
أن األمر مل يكن عن صحوة ضمري،
ٌّ
وإنّام ها َله تغيرُّ الناس عليه ،وهو ما عبرّ
ابن زياد-عنه رصاحة بقوله« :فبغّ َضني ُ
إىل قلوب املسلمني ،وزرع يل يف قلوهبم
رب والفاجر».
العداوة ،فبغضني ال ّ
التارخيية عن حالة تشبه
تتحدّ ث النصوص
ّ
اإلنفجار ،فقد بدأت ترتامى إىل مسامع
يزيد عبارات شتمه يف أرج��اء األمصار
اإلس�لام� ّ�ي��ة ،وحتى يف دمشق العاصمة
علني ًا من غري مواربة.
حيث بات لعنُه ّ
وم��ن التداعيات ال��ك�برى ،اإلضطراب
الذي حصل داخل البيت األموي ،وأ ّدى
السفياين إىل
إىل انتقال السلطة من البيت ُّ
ثم إىل الزبري ّيني الذين
البيت املرواين ،ومن ّ
َ
السياسية الفظيعة ملا رجع
لوال أخطاؤهم
ّ
امللك إىل األمو ّيني ،الذين تراجع سلطاهنم
فبات حمصور ًا بتالل «البلقاء» ،أي موضع
مدينة «عماّ ن» اليوم يف األردن.
إن هناك من تداعيات احلدث ما ّ
بل َّ
يدل
ً
بشكل واض��ح ج��دا عىل أ ّن��ه نشأت حالة
من الرصاع الرشس داخل البيت األموي،
ال��ذي ملس التفاعل اهلائل عند اجلامهري
نتلمس
َف َح َّمل يزيد ما آلت إليه األمورّ .
ذل��ك من خ�لال مقتل ثالثة من اخللفاء
يزيد ومعاوية ابنُه وم��روان بن احلكمغمته زوجته بوسادة -يف غضون
ال��ذي ّ
مبالغ يف
أربع سنوات وبطريقة غامضة،
ٍ
غموضها ،ما ّ
يؤكد عىل ّ
أن ال َقت َلة كانوا من
داخل البيت األموي.
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مقاالت

بين النحر والخدر...
حكاية نصر

رجاء محمد بيطار  /لبنان

« إن اهلل شاء أن يراين قتيال ،وأن يراكن
سبايا!».
وبعيني
أعدت احلديث ،قرأته بلساين مرة
ّ
وقلبي مرار ًا ... ،غاصت نظريت امللهوفة
املرتاصة والكلامت املتعانقة
بني احلروف
ّ
يف اشتياق الفراق ،حتكي املشيئة اإلهلية
واملسؤولية اإلنسانية امللقاة عىل عاتقه
املقدس.وكام يف كل ٍ
مرة يبهرين فيها نور
ذاك اليقني ،وتتغلغل يف أعامقي نغامت
ذاك احلنني ،جتاوبت خفقايت مع صداها،
�وع
وانسكبت من معينها ال��رق��راق دم� ٌ
تتامهى ... ،وراح��ت األف��ك��ار تعصف
يب يمين ًا وشامال ،ترتنح وتتألأل ،فأخرج
من تلك الزوبعة النورانية سكرى بعشقه
الالحمدود ،أسكب بني يديه روحي ونفيس
ٍ
حديث يرسم
إكبار ًا وإجالال .وكام يف كل
تاريخ أمة ،ماضي ًا وح��ارض ًا ومستقب ً
ال،
أردت أن أغوص يف تلك األعامق ع ّلني
أستخرج لؤلؤها ومرجاهنا ،وإذا باملرجان
يسيل م��ن تلك اجل��راح��ات املفتوحة،
تسبح الباري وحتمده عىل مشيئته ،ليس
ّ

استسالم ًا لظلم الظاملني وكيد الكائدين،
ولكن رفض ًا للصمت يف وجه الكفر املبني،
وإذا املرجان الناطق بالدماء املسفوحة
فوق ذاك األديم ،يتحول ألسنة نار ونور
تأكل اليابس واهلشيم ،وتشقّ غياهب
البيداء لتخرتق ك��ل العصور فتحرق
بلهيبها عروش الطغاة ،ويستنري بوهجها
ٍ
إنسان منار ًا يمتد
اهلداة األباة ،فتكون لكل
ّ
ويلف األرض
من كربالء ،ليحيط بالدنى
والسامء « .إن اهلل شاء أن يراين قتيال»...
كذا قاهلا سيد الشهداء ،كذا ناهلا مرتب ًة
دوهنا كل مراتب العظامء ،كذا ترقرقت
كلامته معين ًا صافي ًا ي��روي به كل ٍ
قلب
ٍ
السخي
ظامئ للعطاء ،فيتغذى من نبضه
ّ
بالدماء ،وينبت يف كل ي��وم كربالء...
ويبقى شطر احلديث اآلخر ،الذي حيرّ
ٍ
ثورة هذه
يراكن سبايا!» أي
العلامء؛ «أن
ّ
ٌ
سابق ومل يلحق هبا الحق ،أي
مل يسبقها
ٍ
رسالة هذه مل يؤ ِّدها نبي وال ويص ،عىل
كثرة ما أريقت دماء الطاهرين بني َس ْحر
التاريخ ونحره ،وغروبه وفجره ،ورسه
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ٍ
مشيئة إهلية هذه التي
وجهره؟!  ...بل أي
قرنت عز الشهادة ّ
بذل السبي؟!.
ال وألف ال ،فالعز كل العز مل يعرف له
مرقد ًا إال بني نحورهم وخدورهن ،وهي
بيوت أمر اهلل أن ُترفع و ُيذكر فيها اسمه،
ولو كان القتل أو الذل عنوان ًا للهزيمة أو
ّ
الذل عند كل أحد ،فهو عندهم مل يكن
إال عبد ًا مغلو ً
ال ال َح ْ��ول له وال َط ْول
وال َج َلد ،ولذا فقد استحالت األشياء
إىل أضدادها بني يدهيم ،يف تلك امللحمة
األسطورية التي ّ
دم تناثر ثائر ًا
خطها ٌ
ب�ين ال��س�ماء واألرض ،وق��ي��دٌ جرجرته
أنياط الصرب بني النافلة والفرض ،فكان
نرص الدم عىل السيف وارتقاء القيد عىل
َ
احليف ... ،ورفرفت الرؤوس املقطوعة

واخلدور املنزوعة لتعلن للكون أمجع ،قبل
ّ
عزوجل
وبعد أن كانت أو تكون ،أن اهلل
�ادر أن يفعل ما يشاء مهام شاء البرش،
ق� ٌ
«وإن�ما األرض هلل يورثها من يشاء من
عباده ،والعاقبة للمتقني.

مقاالت

العبور إلى الحسين
ُ
السيد هادي المد ّرسي

* احلسني صلوات اهلل عليه يف السامء أشهر
منه يف األرض ،ألننا يف األرض نعرف َقدْ ره،
أ ّما املالئكة يف السامء فيعرفون َقدْ ره و ُقدْ َرته،
تتقرب إىل
تتقرب إىل اهلل ،الب ّ��د أن ّ
لكي ّ
تتقرب إىل
احلسني صلوات اهلل عليه ،ولكي ّ
تتقرب إىل
احلسني صلوات اهلل عليه ،البدّ أن ّ
اهلل ،هكذا هي دائرة احلق املغلقة يف الكون،
أحب حسين ًا».
وهذا معنى:
«أحب اهلل من ّ
ّ
* عالقتنا باحلسني ص��ل��وات اهلل عليه ال
تنتهي ،ب��دأت من عامل األشباح واألظ ّلة،
وسوف متتدّ إىل عامل اآلخرة واجل ّنة ،فهي معنا
ُولدت ،ومعنا تبقى.
* احلق ،واحلقوق ،واحلقيقة ،عناوين رئيسية
يف هنضة احلسني صلوات اهلل عليه ،فمن أجل
احلق ،قام ،ومن أجل احلقوق ،قاتل ،ومن
أجل احلقيقةُ ،قتل.
* املواجهة بني احلسني صلوات اهلل عليه
وبني أعدائه كانت مواجهة بني حق رصيح،
وباطل مغ َّلف باحلق ،وهذا هو الفارق بني
اإليامن والنفاق ،وبني احلسني صلوات اهلل
عليه وأعدائه.
* بالشهادة أصبح احلسني صلوات اهلل عليه
قوة عظمى ال ُتقهر ،أال جتد كيف ّ
أن احلسني
ّ
صلوات اهلل عليه وهو يف قربه ،أقوى من مجيع
الطغاة ،وهم فوق عروشهم؟!
أغرب مفارقات معركة عاشوراء ،أهنا
* ِمن َ
بخالف مجيع معارك التاريخ مل تقع حول
أمر واحد بني طرفني خمتلفني ،بل كانت بني
ٍ
طرفني ُّ
واحد منهام يريد أمر ًا غري ما يريده
كل
اآلخر ،فاحلسني صلوات اهلل عليه كان يريد
اآلخ��رة ،ويزيد كان يريد الدّ نيا ،واحلسني
صلوات اهلل عليه كان يريد العدالة ،ويزيد
كان يريد السلطة ،واحلسني صلوات اهلل عليه
كان يريد قلوب الرجال ،ويزيد كان يريد
زنودهم ،واحلسني صلوات اهلل عليه أراد
رضا ر ّبه ،ويزيد كان يريد رضا نفسه!!

فجر النهضة ..ح:4
خدعة الحرب وسحب البساط
حسين علي الشامي

بيداء املوت احاطتهم من كل مكان  ،وصار ما ليس باحلسبان ،رسائل تتلو
بعضها البعض :اقبل ونحن لك سيدي فرسان ،يموت املرء رشيفا خري ان يقع
يف حفرة العار  ..جاءهم ملبي ٌ
منقذ هلم من كل ضيم اسود اصاهبم ومحِ ٌَن جسام
.
لكنهم استوىل عليهم اخلوف  ،وخضعوا لرش اخللق واالنام  ،مل يكتفوا هبذا ،
بعيون عمياء وقلوب ميتة خرجوا كي يقتلوا خري االنام  ،وعند املواجهة ذكرهم
برسائلهم  :قد اخرض اجلناب  ،وأينعت الثامر ،فإذا شئت فاقبل عىل جند لك
جمندة .مل ينتظر  ،خرج اليهم حي عىل خري العمل  ،فاجلهاد ثوابه واصالته  ،والق
احلياة وكرامته من اهلل  ..خرج اليهم مع االغصان االربعة حييطوه من كل مكان
 ،يريدون املوت دونه  ،فليس للحياة معنى دون سيدهم احلسني  ..صوت اخليانة
ينادي عباس  ..عباس  ،واين بقية اوالد اختنا ،هذا االمان من امري الطلقاء ،
موقع لكم بحرب اخلباثة والنفاق ..لكنهم واعني  ،ومثل هذه اخلدع لن متر عليهم
مرور الكرام  ،اجابته األغصان األربعة  ،بحكمة االوصياء  ،ومنطق اهل العزة
واالباء  :لعنك اهلل  ،ولعن أمانك  ،أتؤمننا  ،وابن بنت رسول اهلل (صىل اهلل عليه
واله)  ،ال أمان له .هم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه منتظرين اللحظة التي
يقابلوا هبا االسنة بالصمود والكفاح  ،يذودون عن إبن النبي واله دون تردد
 ،او طمع بيشء سوى رضا ال حممد  ..خرج االخوة بعد ذلك وقد حارصوا
امليدان بأراجيزهم  ،اراجيز رسمت لوحة الوفاء ليسقطوا شهداء  ،وقد حققوا
ما أوصاهم ابيهم امري املؤمنني وامهم السيدة ام البنني  .ثم بأثرهم الساقي برز
وعىل هنر الصمود كتب مثال التضحية  ،عنيٌ  ،ورأس مهشم  ،ويدان مقطوعتان
مرص عىل ايصال املاء ..وبالنهاية سطر ُ
األ ُسود حروف الشهادة عىل رمل
 ،لكنه ٌ
ارض كربالء ،دماءهم تفوح مسك ًا  ،ويف كل يوم يعلموا االنسان معنى اإلخاء
 ..تعلم اهيا املستلهم وخذ من عبق الشهادة رسم اخللود  ،فليس كل من قال ها
ِ
مثال ِ
أنا  ،صار ٌ
للشهامة والوفاء ..
وعرب ٌة
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عالم وأثر
ٌ
محمد رضا الشبيبي ()1965 - 1889
ٌ
عراقي ،وصاحب تجربة ّ
ّ
ُ
بصمته في التاريخ العراقي المعاصر ،وخصوصًا
فذة وفكر عميق جدًا ،ترك
ومناضل
ومفك ٌر
شاعر
وسياسي ومصلحٌ
ٌ
ٌ
ّ
أحداث ثورة العشرين الكبرى وما تالها ،إ ّنه الشيخ محمد رضا الشبيبي النجفي (رحمه اهلل).

ُول��د الشبيبي يف النجف األرشف عام
 ،1889ولكنه ينتمي يف األصل إىل منطقة
اجلبايش يف حمافظة ذي قار ،وتل ّقی دراسته
يف مدارسها الدينية ،نشأ يف رعاية والده
شاعرا له ديوان وجمموعة
الذي كان أدي ًبا
ً
من الرسائل سامها «اللؤلؤ املنثور عىل
هيأ له املجلس جمال
صدور الدهور» وقد ّ
التعرف عىل ع�شرات األدب���اء والعلامء
واالمتزاج هبم ،والتأ ّثر بآرائهم وينتمي
إىل األرسة الشبيبية املعروفة يف النجف،
وأول م��ن استوطن ه��ذه احل���ارضة من
رجاهلا الشيخ حممد بن شبيب بن الشيخ
رايض بن إبراهيم بن صقر بن عبد العزيز
بن دليهم من فخذ يسمى (املواجد) من
آل محيد وحتالفوا منذ القدم مع قبيلة بني

أسد ،ومسكنهم اجلزائر يف جنوب العراق،
والدته تنتمي إىل أرسة الطرحيي النجفية
املعروفة ،وتلقى الشيخ حممد رضا علومه
األوىل يف الك ّتاب ،كام درس علوم العربية
واملنطق والفقه واألدب عىل علامء عرصه،
ثم حتول إىل الثقافة احلديثة فدرس الفلسفة
وغريها من العلوم ،وذلك بعد أن انقطع
عن إك�مال مراحل ال��دراس��ة النظامية يف
النجف بعد اجتياز املرحلة األوىل منها أي
املقدمات ،ليتجه اجتاه ًا خاص ًا إىل الدراسة
احلرة ،والتفكري املجرد ،فأقبل عىل املطالعة
�زود من معني العلم والثقافة ح ّتى
وال��ت� ّ
ّ
احتل مكان ًة مرموقة بني علامء عرصه،
ريا من البالد العربية منها سوريا
وجاب كث ً
واحل��ج��از وم�صر ،وشغل ع��دّ ة مناصب
دينية وسياسية؛ فقد اختري رئيس ًا للمجمع
العلمي العراقي ،ونادي القلم ،كام ان ُتخب
رئيس ًا ملجلس األع��ي��ان سنة ()1935
النواب ( ،)1944ورئيس ًا
ورئيس ًا ملجلس ّ
للجبهة الشعبية املتحدة ،وشغل منصب ًا
وزاري ًا يف الدولة هو وزارة املعارف عدّ ة
م� ّ�رات للفرتة من ( )1948-1924كام
عضوا بارز ًا يف املجمع العلمي العريب
كان
ً

بدمشق ،واملجمع اللغوي يف القاهرة.
الشبيبي يف ثورة العرشين
أسهم الشبيبي يف الثورة ضد اإلنكليز،
وعندما أعلنت احل��رب العاملية األوىل،
وزحف اجليش اإلنكليزي نحو بالده ،كان
شاعرنا متط ِوع ًا بقيادة العالمة السيد حممد
سعيد احلبويب وحرض معركة الشعيبة ،ثم
وقف  -حني دخل اإلنكليز بغداد  -يف
احلادي عرش من آذار من عام 1917م أمام
((السري ارنولد ولسن)) احلاكم الربيطاين
قائ ً
ال ((ان العراقيني يرون أن من حقهم
أن تتألف حكومة وطنية مستقلة استقال ً
ال
تام ًا)) ،وقد توىل مسؤولية مكتب النجف
جلمعية االحتاد والرتقي التي عملت عىل
إقامة حكومة وطنية.
من مؤ ّلفاته( :دي���وان الشبيبي ـ دي��وان
شعري ،أصول ألفاظ اللهجة العراقية،
فن الرتبية يف اإلسالم ،هلجات اجلنوب،
أدب املغارب
وفن الرتمجةُ ،
ابن خلكان ّ
واألندلسيني ،رحلة يف بادية الساموة،
رحلة إىل املغرب األقىص ،تراثنا الفلسفي
وحاجته إىل النقد والتمحيص).

ّ
المفكر؟
من هو

ألغاز تاريخية محيرة..
جييب هذا الكتاب عىل تساؤالت عديدة،
منها مل��اذا بنى الفراعنة األه��رام��ات؟ هل
وقعت حرب طروادة بالفعل؟ من هو امللك
آرثر؟ ومن كتب مرسحيات شكسبري؟ من
خمرتع آلة الطباعة؟ وهل كان من املمكن
إنقاذ السفينة تيتانيك؟ هذه بعض األرسار
التي حياول بول أرون َسبرْ َ أغوارها يف هذا
الكتاب الذي يمثل نظرة شاملة عىل القضايا
التي مل تحُ ل مغاليقها عىل مر التاريخ ،والذي
يتميز بدقة البحث وبراعة األسلوب.
حيث يتنقل أرون ب�ين أب���رز األح���داث
يف خمتلف العصور وينتقي أكثرها إث��ارة
للحرية ،مستخد ًما أسلوبه الرائع يف تصوير
هذه األلغاز لين ِّقب يف اخللفية االجتامعية
والتارخيية ٍّ
تصويرا موحدً ا
لكل منها ،ويقدم
ً
للفرتات الفاصلة املحرية والتي مل تشهد
توثي ًقا جيدً ا ،ففي فصول موجزة ،يفحص
املؤلف األسئلة املحرية املحيطة باألحداث
التي يتناوهلا بالبحث ،ويدرس النظريات
املختلفة املتنافسة التي ظهرت عىل مر الزمن
والتي تعود إىل الكثري من املفكرين واملصادر
الغامضة.

تشيع يف األوساط العلمية كلمة (ا ُمل َف ِّكر)
ُ
فنقول :فالن مفكر ،وهلذه التسمية أو
الصفة التي تطلق عىل بعض األشخاص
أبعاد كثرية ،إال أنهّ ا وبحسب املختصني
تنحرص ما بني املث ّقف والفيلسوف،
فهي أعىل درجة من األول وأقل درجة
أو رتبة من الثاين ،أي أنهّ ا منزلة وسطى
بني االث��ن�ين ،وإن ك��ان جيب أن تطلق
ع�لى أول��ئ��ك األش��خ��اص املوسوعيني
وأصحاب التجربة الكبرية يف الثقافة
وأصحاب فكر عميق وآراء ونظريات
هلا تأثريها يف خمتلف جماالت احلياة.
ففي العادة فأن الفكر ناظر إىل اجلانب
الفكري والنظام الفكري يف حياة الفرد
واجل�ماع��ة واأل ّم����ة ،ويمكن بحسب
املختصني أن يتحدد وصف املفكر من
خالل ثالثة أمور رئيسية وهي:
أو ً
ال /التجربة :بحيث يكون صاحب
جتربة فكرية طويلة من ناحية الزمن
وجادة من ناحية التعامل وثرية من ناحية
املعرفة ومميزة من ناحية التقاليد فيكون
املفكر صاحب جتربة فكرية عالية.
ثاني ًا /عنرص الذاتية :أي أن املفكرين
يتحدثون ع��ن ذاتيتهم ال ع��ن ذاتية
اآلخرين ،بمعنى أن� ُ�ه ال يربز نفسه أو

إعداد /علي حسين

يتعاىل عىل اآلخرين بقدر ما أنه يشعر
بذاتيته الفكرية وليس ذاتيته النفسية أو
االجتامعية ،فهذه الذاتية التي نتحدّ ث
ع��ن��ه��ا جت��ع��ل امل��ف� ّ�ك��ر ص��اح��ب هوية
يستقل هبا عن اآلخرين ،فتكسبه الثقة
والشجاعة والتي تظهر من خالل خطابه
وفكره.
ثالث ًا /االبتكار :وه��ي أ ّ
مهها ،أي أن
املفكر هو الذي حيقق ابتكار ًا عىل مستوى
األفكار اجلديدة والنظريات واملفاهيم
واملناهج ،ويعرف عند اآلخرين وبساحة
املعرفة هبذا االبتكار.
َ
ّ
فاملفكر :أ ْي َر ُج ُل
ويف املعجم العريب،
ِف ْك ٍر ِ
وع ْل ٍم ُي ْع ِم ُل َع ْق َل ُه لِ َي ِص َل إِلىَ َح َقائِ ِق
ُ
األ ُمور
وم َف ِّك ٌر فيِ ُشؤُ ونِ ِهَ :أ ْي ُي ْع ِم ُل ِف َيها ِف ْك َر ُه
ُ
وع ْق َل ُه لِ َي ِص َل إِلىَ َح ِّل َها.
َ
وهي ليست ذلك الذي يفكر يف نفسه،
فهذا ما يطلق عليه (األناين) ،الذي ّ
يفكر
ِ
بنفسه فقط!.
ويقول سيبويه :وال جيمع ِ
الف ْك ُر وال
ِ
النظر ،قال :وقد حكى ابن
الع ْل ُم وال
ُ
دريد يف مجعه َأفكار ًا.
يعرف ّ
املفكر بأنّه :الشخص
وهناك من ّ
الذي يستخدم الذكاء والتفكري النقدي،
إما بطريقة مهنية أو بصفة شخصية.
ُ
كام ّ
يأخذ ص��ور ًا عدة؛ فنجد
أن الفكر
أفكار ًا يف صورة أدبية ينتج املفكر فيها
شعر ًا أو نثر ًا ،فاألديب يف هذه احلالة
مفكر كام أن الفيلسوف ّ
ّ
واملؤرخ
مفكر
ّ
ّ
مفكر واخلطيب امل��ف� ّ�وه امل��ب��دع مفكر
وال��ق��ايض ّ
مفكر كذلك وكافة املهن،
واملفكر املبدع ال��ذي يتبادر إىل الذهن
هو املؤلف والكاتب ويطلق لقب املفكر
عىل الشخص الذي سبق وأبدع أفكار ًا
جديدة.

شواهد من التاريخ

كربالء في جذوة نضا ِلها..

يسجلها التاريخ
مواقف وطنية مشرفة
ّ
ُ
كانت لها
والثائرين،
تلد األح���رار
ك��رب�لاء ،ه��ذه
ْ
َ
المدينة التي ُ
مواقفها الوطن ّية المشرفة ،مثلما كان لها حضورها السياسي
واالقتصادي الطاغي على بق ّية المحافظات العراق ّية األخرى ،حيث
اتسمت بالثورية ومواجهة المخططات الخارجية الرامية
طالما
ْ
لتقسيم البلد.
الباحث أحمد هاشم الغانمي /بتص ّرف

الشيخ محمد أبو المحاسن

وينقل لنا التاريخ القريب ،أنه عندما أرادت
بريطانيا استبدال معاهدة ع��ام 1930
بمعاهدة جديدة يكون فيها حتقيق اوسع
ملصاحلها يف العراق والرشق األوسط بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،خصوصا وان
هناك خطر ًا جديد ًا بدأ هيدد هذه املصالح
متمثال باالحتاد السوفيتي وأمريكا ،فكان

الطريق األوحد أمام بريطانيا للحفاظ عىل
هذه املصالح هو االلتجاء لعقد معاهدة
بورتسموث أو تسمى بمعاهدة جرب-
بيفن املعقودة يف  15كانون األول .1948
َ
وكردة فعل ألبناء مدينة كربالء ضد هذه
املعاهدة التي حتاول النيل من تطلعات أبناء
العراق ،راح أبناء املدينة ينظمون مظاهرة
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عارمة اجتاحت ش��وارع املدينة مثلت
مساندة حقيقية للمظاهرات التي عمت
العراق والتنديد بقرار احلكومة القايض
برضب أي مظاهرة أو أي إرضاب مهام
كانت صفته حيث إن احلكومة العراقية قد
أصدرت يف  19كانون الثاين  1948هذا
القرار من أجل كبح مجاح اجلامهري اهلائجة
ضد سياسة احلكومة.
وقد سار أبناء املدينة يف هذه املظاهرة من
الصحن احلسيني الرشيف بعد أن ألقى
فيه كل من السيد حممد ه��ادي السعيد
والسيد ضياء السعيد خطبتني أهلبا هبام
محاس املواطنني وقد متيزت هذه املظاهرة
بالصالبة ورسوخ األهداف التي خرجت
م��ن اجلها وبقيادهتا الرصينة املتمثلة
بالعديد من العنارص الوطنية أمثال عبد
املهدي احلافظ والشيخ حممد حسني أبو
املحاسن وحممد ج��دوع وعبد املهدي
القمرب وحييى نرص اهلل وج��واد الرشويف
وحسن هادي ال�صراف وتقي املصبحي

شواهد من التاريخ
وصالح جواد الطعمة وج��واد أبو احلب
متوجهني
وغريهم ،ح ّتى ساروا باملظاهرة
ّ
املترصفية يف هناية شارع العباس
نحو دار
ّ
وق��د رف��ع��ت امل��ظ��اه��رة الف��ت��ات مطالبة
بسقوط بريطانيا واالستعامر وتطالب
بإسقاط وزارة صالح جرب وحماكمة نوري
السعيد ،وقد ختللت املظاهرة األهازيج
واخلطب احلامسية التي كان يلقيها الطالب
نزار احلسن ،باملقابل عملت الرشطة عىل
تفريق املظاهرة والقبض عىل قياداهتا األمر
الذي أدى إىل التصادم بني الطرفني وجرح
العديد من املتظاهرين والقي القبض
عىل حممد حسن الكليدار وضياء السعيد
وتقي املصبحي حيث أحيلوا إىل املجلس
العريف يف الديوانية ،وعىل الرغم من ذلك
تثن عزيمة العراقيني وكانت اكرب من
مل َ
ط��م��وح��ات احلكومتني حيث أج�برت
صالح جرب عىل تقديم استقالته يف 27
كانون الثاين  1948والتجأ إىل أقاربه آل
جريان عىل شاطئ الفرات.
وكنتيجة واضحة هلذه األع�مال البطولية
التي قامت هبا اجلامهري العراقية من جراء
رفضها ملا حاولت احلكومة القيام به بعقد
اتفاقية ال متثل طموحات الشعب ،ومن
اجل دمل اجلراح العميقة التي أحدثتها هذه
اجلامهري يف واقع العراق ،راحت احلكومة
تعمل عىل تكليف السيد حممد الصدر
لتشكيل حكومته كونه يتمتع بالعديد من
املؤهالت التي تساعد عىل تضييق الفجوة
املحدثة بني الشعب واحلكومة.
إن هذا االختيار قوبل بفرح شديد من
قبل األوس��اط العراقية عموما ومن قبل
األوساط الكربالئية خصوصا جاء ذلك
لعالقة هذه الشخصية باملؤسسة الدينية
يف كربالء والنجف فقد كان احد طالهبا
والدارسني عىل يد علامئها ،وهلذا فقد ابرق
العديد من رج��ال الدين والشخصيات
السياسية يف كربالء والنجف الربقيات التي
حتمل التهاين معربين عن عظيم فرحتهم

السيد محمد الصدر

بتسنم السيد حممد الصدر هذه املسؤولية،
كام وبادهلم السيد حممد الصدر بربقيات
الشكر والعرفان ،وقد صادف بعد هذه
األحداث أن بدأت جثامني الشهداء الذين
سقطوا يف تلك األحداث تصل إىل مدينة
كربالء وكان من ضمنها جنازة الشهيد
جعفر اجل��واه��ري ال���ذي سقط خالل
أحداث الوثبة يف بغداد ،حيث أنزلت هذه
اجلنازة يف جامع املخيم ومنه شيعت إىل
مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) وفيه
ألقى أخوه الشاعر حممد مهدي اجلواهري
قصيدته امليمية املشهورة :
تعلـــم
أتعلم أم أنــت ال
ُ
فم
بان جراح الضحايا ُ
فم ليس كاملدعي قوله
يسرتحم
وليـس كآخر
ُ
ثم ر ّدد قائ ً
ال:
أخي جعفـر يا رداء الربيع
تسـلم
إلـى غصـــن بـــارد
ُ
وقد أثرت هذه القصيدة يف مجوع املشيعني
فتحول التشييع إىل مظاهرة سارت باجتاه
اإلمام العباس (عليه السالم) ثم توجهت
نحو شارع قبلة العباس ومن ثم طافت
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شوارع املدينة األخرى ،وقد عم اإلرضاب
الكامل مدينة كربالء ،ثم ودعت اجلنازة
من قبل املشيعني الكربالئيني قرب منطقة
الوادي القديم حاليا سالكة طريق النجف.
ومن صور النضال األخرى للكربالئيني،
عندما رمت احلرب العاملية الثانية أوزارها
ع��ام  1939وق��ف أبناء املدينة املوقف
الند والرافض لسياسة احلكومة واملتمثلة
�زج القوات
بنوري السعيد والقاضية ل� ّ
العراقية يف احلرب بعدها حليفة لربيطانيا،
بدال من أن يعمل نوري السعيد عىل إجياد
احللول التي ختفف األزمة االقتصادية التي
اجتاحت العراق عىل وجه اخلصوص،
وق��د ام��ت��ازت األزم���ة االقتصادية التي
ط��رأت عىل ك��رب�لاء ،بأهنا كانت أهون
مما كانت عليه يف باقي مدن العراق كون
أن املدينة متتاز بخصوبة تربتها ووف��رة
مياهها باإلضافة إىل زراعتها بالعديد من
املحاصيل الزراعية التي سامهت بشكل أو
بآخر بتقليل الضغط عن كاهل أبناء املدينة،
وملا انتهت احلرب العاملية الثانية كان البد
للحكومة أن تفتح متنفسا سياسيا ألبناء
العراق والعمل عىل إلغاء األحكام العرفية
وتوسيع حركة الصحافة وإعطاء فرصة
تشكيل األحزاب السياسية حيث أجازت
احلكومة مخسة أح��زاب سياسية حزب
االستقالل واحلزب الوطني الديمقراطي
وحزب الشعب وحزب االحتاد الوطني
وحزب األح��رار وكان هلذا القرار األثر
البالغ يف نفوس سيايس املدينة الذين فتحوا
فروعا هلذه األحزاب كان من أمهها فرع
حزب االستقالل الذي متثل بـعبد املهدي
القمرب وص�بري احلر وحسن أبو طحني
وصربي حممود القمرب وحسن عاشور ()2
أما احلزب الوطني الديمقراطي فقد متثل
بيحيى نرص اهلل وحممد صالح عبود احلر
والسيد جواد رضا الرشويف وعباس أبو
الطوس وحسن الرمياليت وغريهم.

مشاركات

َع َّل َم ِني َّ
ين
يار َة ُ
الش ْي ُخ ِز َ
الح َس ِ
( )1يف َم ْس ِجد ال َقر َية..
بار َك ٍة ِم ْن َش ْه ِر محُ ََّر ٍم َ
احلرامَ ..و َب ْينَام ُك ْن ُت
َ
ذات جمُ ُ َع ٍة ُم َ
وافلِ َو َ
ض ال َّن ِ
يف َم ْس ِج ِد ال َقر َي ِة ُم َتبرَِّ َك ًا بِ ِ
أداء َب ْع ِ
األذكا ِر..
أخ َذ ُهُ ،مت ََذ ِّل ً
الح يل َش ْي ٌخ َقدْ َأ َخ َذ الدَّ ْه ُر ِم ْن ُه َم َ
ال َبينْ َ َيدَ ي
َ
ٍ
ِ
ُ
ماَ
َ
َ
لىْ
َ
بهِ
ِ
ٍ
ِكتاب اهلل ُي َر ِّتل ُه ُ دُ وء َمهيب َوقدْ بان َع ق َس ت محُ َّيا ُه
ال بِ َح ِد ِ
ا ُملت ََج ِّع ِد ِس َم ُة ال َّت َف ُّك ِر َو ُ
..كان ُم ْسترَ ِْس ً
َ
يث
وع
اخل ُش ِ
الص ْم ِ
ج��د َر َ
ت،
يج َه َّز ُ ْ
ان َّ
َر ِّب ِه َح ّتى َعال ِم ْن ُه َف ْج َأ ًة َن ِش ٌ
َو َأ ْم َط َر َش ْي َبت َُه َ
وعَ ..ل َط َم َر ْأ َس ُه هاتِ َف ًا
الك َّث َة بِ َوابِلٍ ِم َن الدُّ ُم ِ
وآعباسآآآآآآآه»..
بِ َر ِف ِ
يع َص ْوتِ ِهُ :
«وآح َسينآآآآآآآهّ ..
َ
كان َقدْ َهدَ َأ أنين ُُه ِع ْندَ َما َأتمْ َ ْم ُت َصالتيِ َ ..سا َقني ُف ُضوليِ
َ
أل ْد ُن َو ِم ْنهَ ..ر َف َع َر ْأ َس ُه َو َك َّل َمنِي بِ َص ْو ٍ
ت َكسرَّ َ ت ُْه َبقا َيا
«س ُأ ِجي ُب َك َعماّ ُي ِ
َع�َب�رَ ٍ
َت
َص�رَ ْ�
داع ُب ِف ْك َر َك لمِ َا َأ ْب
اتَ ..
ِم ّني(( ..إِ َّن اللهَّ َ ُم ْبت َِل ُ
س
يك ْم بِن ََه ٍر َف َم ْن شرَ ِ َب ِم ْن ُه َف َل ْي َ
ِم ِّني َو َم ْن لمَ ْ َي ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه ِم ِّني إِلاَّ َم ِن ْاغترَ َ َف ُغ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه))
ثار ِ
َ
كام َن َأ ْشجانيِ َو َأ ْبدى ُغ َّص
تي..كأنيّ
(َ ..)1هذا ما َأ َ
الع ّب ِ
الز ِك َي ِة إال َأ ْن
اس َو َق ِد ْاغترَ َ َف املا َء بِ َي ِد ِهَ ..فأبى ا ْب ُن َّ
بِ َ
الز ْه َراءَ ..وآلهَ ْ َفتآ ُه َعلىَ تِ ْل َك األك َب ِ
اد َ
احل ّرى..
ُيواسيِ ا ْب َن َّ
َوآلهَ ْ َفتآ ُه!»
كان ِ
َس َأ ْل ُت ُهَ :متى َ
آخ ُر َع ْه ِد َك بِ َك ْر َبالء؟..
أجابَ »:ل َقدْ َأ ْق َعدَ تْنِي َ
األ ْس َق ُام َع ْن َو َفا َد هِتا ُم ْن ُذ َأ َم ٍد
َس ِح ٍ
س ليِ َم ْن يحَ ِْم ُلنِي إىل َم ْوالي».
يقَ ..و َل ْي َ
ار َت َس َم ْت
ُق ْل ُتَ :أتَشرَ َّ ُف بِ ُص ْح َبتِ َكَ ..أ َت ْر َح ُل َم ِعي؟ َف ْ
وقَ ..ووا َف��ق بِا ْمتِ ٍ
َعلىَ َع ْين َْي ِه ّ
ني ا ْبتِ َسا َم ُة َش ٍ
الذابِ َل َت ِ
نان
وي َجز ْيلٍ ..
َأ َب ٍّ
( )2يف الطريق..
ِ
ِ
َ
َ
َ
س ل ُه م ْن
َوان َْط َل ْقنا ُب َع ْيدَ َصالة ال َف ْج ِر ،يحَ ْدو َنا َول ٌه ل ْي َ
الص ْم َت ُأل ِ
ُحدُ ٍ
راق َب َّ
الش ْي َخ ا ّل ِذي َوزَّ َع
ودَ ،ت َع َّمدْ ُت َّ
جل ِ
َن َظرا َت ُه َبينْ َ َثنَايا َّ
يح ا ِ
الط ِر ِ
تار ًة
ار ًة َو َبينْ َ ( َمفاتِ ِ
نان) َ
يق َت َ
باب يف ُ
ُ
ال لمِ َرأى ِ
ش ُم ْع ِو ً
خرىَ ..و َأ ْج َه َ
الق ِ
األ ْف ِق شامخِ َ ة
أ َ
اس َو َ
وف َ
َر َغ َم ُأ ُن ِ
األ ْذ ِ
األ ْر َج ِ
نابَ ،و َر َّد َد َأ ْب َيا َت ًا َمزَ َج َها
ؤاد آلمَ َ ُه جمَ ْ ُر البِ َع ِ
بِ ُح ْر َق ِة ُف ٍ
اد:
جينا ننشد كربال مضيعينهه بيها زينب گالوا ميرسينها
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صادق مهدي حسن/ناحية الكفل

مشاركات

الحسين (عليه السالم)

وفاء وإباء

عيسى الخفاجي

منذ ما يزيد من مئات السنني وامتداد
الثورة احلسينية متجذر يف النفوس متأصل
بعمق القيم االسالمية والروحية ملا هلا من
اوجه متعددة جتعلنا ننجذب اليها ونلتصق
هبا بفطرة اهلل التي فطر هبا عبده املسلم اذ
مثلت تلك الواقعة اخلالدة واقعة الطف
اسمى ايات الشجاعة والبطولة والتفاين
واإليثار واالقتدار وجعلت مبادئ احلق
والعدالة منارة لكل املظلومني واملتشوقني
للعدل واحلرية وجعلت الطغاة والظاملني
يرتعدون الهن��ا دق��ت ارك��اهن��م وه��زت
عروشهم وسالطينهم وهزمت جربوهتم.
اتت احداث واقعة الطف عام  61هجرية
امتداد للحقد الدفني وال��ذي مر بصور
متعددة ومتشعبة عىل امري املؤمنني االمام
عيل بن ايب طالب عليه السالم اذ اراد
ان يطبق تعاليم السامء وحيتذي جمتمعه
هبا ولكن كل مرة كانوا يأبون االنصياع
واالمتثال وكان عىل الرغم من قربه للنبي
حممد صىل اهلل عليه واله ورغم انه ابن عمه
وزوج ابنته فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها
اال ان احلقد كان ظاهرا وواضحا يف اكثر

من مناسبة وموقف..ومل جيد احلقد طريقا
سوى قتله يف حمرابه وهو يصيل ساجدا
هلل اذ جسد قاتله قول الرسول صىل اهلل
عليه واله «ال حيبك يا عيل اال مؤمن وال
يبغضك اال منافق»..
امتد احلقد وازداد وتوسعت رقعته بعد
استشهاد امري املؤمنني عىل ذريته من اهل
بيت النبوة فقتل االمام احلسن عليه السالم
مسموما وكان املنافقون والناكثون للعهود
واحل��اق��دون والظاملون يملؤون الساحة
السياسية انذاك فاسترشى الظلم والفساد
والتجاوز عىل حرمات اهلل وحدوده فكان
البد من شخص يردع كل تلك الشبهات
ويعيد االم��ة عىل اهنا خري امة اخرجت
للناس ..
اعداد كبرية وغفرية ممن ظلموا واستلبت
حقوقهم كتبوا ل�لإم��ام احل��س�ين وهو
ابن بنت رس��ول اهلل بالقدوم اىل الكوفة
لتخليصهم م��ن نظام البطش والظلم
االموي الذي كان حيكم آنذاك فلم جيد بدا
من اصالح ما اصاب امة جده فقام باملسري
نحوهم مصطحبا عياله ومعزز ًا بأصحابه
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وكان يعلم اليقني بأنه سوف يالقي حتفه
ومصريه يف ارض قدرت انت تكون منارة،
لقد َ
سطر االم���ام احلسني اسمى ان��واع
الفخر والعز ورسم بدمه عىل ثرى كربالء
قباب الكربياء التي حفرت بقلوب حمبيه
ومنارصيه وعاشقيه.
السالم عليك يا سيدي وموالي يا ابا عبد
اهلل احلسني وعىل روحك وبدنك وعىل
ارواح اوالدك وأصحابك الذين مضوا
دون��ك فلقد وفيت بعهدك لرسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) وأقمت باإلصالح
ال��ذي ارت��ض��اه اهلل وأرض���اك بمنزلة ال
تعادهلا منزلة بمحبة العاملني يف اصقاع
العامل والتربك والترشف بالوصول لك
وقراءة السالم عليك وعىل جدك وكتبت
بقضيتك وثورتك وتضحياتك اجلسام
رم��ز ًا لالباء ورسمت بضياء شموخك
طريقا لالجيال وعىل مرور القرون القادمة
وحتى يوم القيامة سيبقى احلسني عليه
رصخة الثائرين وكابوس للظاملني ..

حسينيون حول العالم

الحسينيون في والية تكساس األمريكية يحيون ليالي عاشوراء
بإقامة مجالس دينية بلغات مختلفة
حييي املوالون يف الواليات املتحدة االمريكية ليايل عاشوراء وسط اجواء احلزن
واألسى عىل ما جرى يف كربالء ،حيث تشهد املراكز االسالمية مشاركة الكثري
من ابناء اجلالية املسلمة يف املراسيم احلسينية ،قال خطيب املنرب احلسيني يف امريكا
الشيخ هيثم الرماحي  ،ان هذه املجالس تعقد منذ اليوم االول حللول شهر
املحرم احلرام وتستمر حتى االربعينية اخلالدة ،مضيفا ان املراكز االسالمية يف
الوالية تشهد اقامة الربامج الدينية وجمالس العزاء بلغات عدة هتدف اىل تعريف
الشباب املسلم السيام من نشأ يف بالد املهجر برسالة االمام احلسني عليه السالم
واألهداف السامية التي ضحى من أجلها ،مشريا اىل ان املجالس تعقد يف الصباح
واملساء طيلة شهر حمرم احلرام .

المسلمون في مدينة بيرن السويسرية يجددون البيعة لإلمام الحسين في مجالسهم العاشورائية
أحيت مجعية أهل البيت عليهم السالم يف مدينة برين السويرسيسة الشعائر احلسينية والطقوس التي
ترتبط بالقضية العاشورائية اخلالدة .
وذكر حممد حطيط املرشف العام عىل اجلمعية ،كان هناك إرصار واضح من قبل اجلالية املسلمة أن ختلع
مجيع ارتباطاهتا وتتجرد يف شهر األحزان املحرم احلرام لتحيي هذه املظلومية التي حلقت بأهل بيت
النبوة عليهم السالم فضال عن جتديد البيعة لإلمام احلسني عليه السالم لكي ترسخ يف أذهان أبنائها
تلك املبادئ السامية التي من أجلها ضحى اإلمام احلسني بكل غال ونفيس ،مشريا إىل أن ثورة احلسني
ال حتدها لغة أو زمان أو مكان لكوهنا مبادئ تتوارثها األجيال وتتعاهد عىل محلها ونرشها.

أتباع أهل البيت في مدينة مونتريال الكندية يستذكرون فاجعة كربالء بمسيرة حاشدة

نظم أتباع أهل البيت (عليهم السالم) يف مدينة مونرتيال الكندية مسرية عاشورائية حاشدة استذكارا لفاجعة كربالء يف العارش من املحرم احلرام.
وقال (حسن الوزين) أحد املشاركني :إن أبناء اجلالية أخذت عىل عاتقها إقامة املسريات احلسينية وجمالس العزاء يف هذه الذكرى األليمة.
من جهته قال (أمحد البغدادي) :أن املسرية هتدف إىل بيان ثورة اإلمام احلسني للشعوب الغربية السيام الكنديني ،مؤكد ًا عىل رضورة االلتزام
بمبادئ وهنج االمام احلسني (عليه السالم) لعكس الصورة الصحيحة يف املجتمعات التي يعيشون هبا .فيام كشف (محيد بانجو) عضو املؤسسة
اإلسالمية احليدرية يف كندا عن قيام بعض الشباب بنصب خيم يف الطرقات التي مرت هبا املسرية احلسينية ،لتوضيح مظلومية اإلمام احلسني
(عليه السالم) إىل املارة باللغتني االنكليزية والفرنسية ،مؤكدين أن رسالته ال ختتزل يف طائفة أو جالية معينة بل هي للعامل أمجع.
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البصريون بمختلف طوائفهم اجتمعوا إلحياء األيام العاشورائية
أحيا أهايل مدينة البرصة بمختلف طوائفهم مراسم األيام العاشورائية عىل
طريقتهم البرصية املتوارثة ،فمنهم من إقام املواكب العزائية واخلدمية وآخرون
نظموا يف مواكبهم معارض للكتب وأخرى للصور الفوتوغرافية اخلاصة
بشهداء احلشد الشعبي ،فضال عن إقامة املهرجانات الشعرية والعروض
املرسحية التي حاولت إيصال بعض مبادئ القضية احلسينية إىل املتلقني.
وق��ال (أب��و طالب احلجامي) كفيل موكب عيسى بن مريم إن :البرصيني
بمختلف أطيافهم اجتمعوا إلحياء الشعائر احلسينية ،مؤكدا اشرتاك أخوتنا
املسيحيني والصابئة واملسلمني من أخوتنا السنة يف إقامة املواكب لتقديم اخلدمة
للمعزين ،مبينا أن املواكب احلسينية جتمع كل من كان حتت اسم اإلنسانية ألن
احلسني عليه السالم أب لإلنسانية مجعاء ،مشريا إىل أمهية أن يستلهم املسلمون
مبادئ احلق والعدالة من ثورة اإلصالح احلسينية.
(الفالسفة والعلماء واألدباء والمفكرون)..يؤكدون ان ثورة اإلمام الحسين كونية في قيمها ومبادئها وإنسانيتها

ُ
الباحث اإلنكليزي:
جون أشر
الدكتور محمد التيجاني السماوي

كاتب تونسي

ليت الناس يفهمون هذا املعنى،
فيعطون يف كل ارض حلوا هبا،
ويف كل يوم يعيشونه حق اإلسالم
الذي من اجله استشهد ابو عبد اهلل
احلسني (عليه السالم).

بن ع ٍّ
َّإن مأسا َة احلس ِ
ني ِ
تنطوي
يل
ْ
ِ
االستشهاد
عىل أسمى معا ْين
ِ
ْيف سبيلِ
االجتامعي.
العدل
ِّ

هو شى منه (مؤسس الدولة
الفييتنامية الشمالية):

قال وهو خياطب جنوده يف جبهات القتال
ما نصه :أهي��ا اجلنود الشجعان وأنتم يف
خنادقكم أنظروا إىل ذلك الرجل الرشقي
احلسني العظيم ال��ذي زل��زل األرض حتت
أقدام الطغاة.
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كيف
أثق
بنفسي
مكتس ٌبة
الثقة بالنفس س��م� ٌ�ة م��ه��اري� ٌ�ة
َ
ومتع َّلمة ،وهذا يعني ّ
أن ال ّناس مجيعهم
ق����ادرون ع�لى اك��ت��س� ِ
�اب ه��ذه الركيزة
وأول
واغتنامها واستثامرها يف أنفسهمَّ ،
خطوة يمكن من خالهلا حتصيل الثقة
بالنفس هي صدق اإلرادة والدَّ افعية،
بناء الثقة بالنفس وتعزيزها يف
ويمكن ُ
ٍ
منهجية
وخطوات
الذات عرب ُطرق عدة
َّ
بسيطة منها:
ِّ
ال��ص��ورة ال��ذات��ي��ة :ه��ذا املفهوم متعلق
بمعرفة كا َّفة جوانب القوة والضعف يف
ِّ
ومعطالهتا،
الشخصية ،وعوامل إقدامها
االفرتاضية التي
ثم رسم الصورة
ومن َّ
َّ
يرغب صاحب الشخصية يف متثّلها يف
اإلجيابية
نفسه وشخصيته وذاته ،والنظرة
ّ
�ب أس���ايس تضمن صياغة
ه��ن��ا م��ط��ل� ٌ
الشخصية املستقبلية بصورة ُمثىل وقيمة
جمزية.
تقدير الذات :التقدير املنبعث من األمل
واالس��ت�شراف اإلجي��ايب ملا ستكون عليه
النفس والذات بعد حني ،ويشمل احلب،
واالحرتام ،واإلعجاب بمقدَّ رات الذات
وصفاهتا ،والسعي لتطويرها ،ومتكينها،
ِ
الصفات الدنيئة ،واملسيئة
والتجرد من
ُّ
التي قد تشوهبا ،والرت ُّفع عماَّ قد جيلب
الكراهية والسخط هلا.
صناعة الثقة وحتقيقها :ويكون ذلك
بالرىض املبدئي عن ال��ذات ،وصفاهتا،

وخصائصها ،وما هي عليه من مهارات
وسلوكيات ،والتط ُّلع نحو تغيري نقاط
ال��ض��ع��ف ،واس��ت��ب��داهل��ا بنقاط ال��ق��وة،
والتعرف عىل
وجوانب الفخر واالعتزاز،
ُّ
الشخصية من صفات ،ومهارات،
ما يميز
َّ
بتمي ِز
تتفرد هبا وإن كانت بسيطة ،واإليامن ُّ
َّ
كل ٍ
فرد بجانب معني ال يمتلكه اآلخرون.
املبني عىل
تعزيز ال��ذات :وهو التعزيز
ّ
اإلضافات اجلديدة للشخص ،بام يف ذلك
رفدُ الذات وتعليمها املزيد من اخلربات،
املعرفية
واملعارف ،والتجارب ،واملواقف
ّ
والسيكولوجية ،وتعميم
واالجتامعية
ّ
ّ
املفاهيم عىل املواقف اجلديدة وإثراؤها
وتطويرها ،والتواصل املفيد مع اآلخرين،
ٍ
عالقات جديدة.
وبناء
اخ��ت��زال ال��ع�لاق��ات السلبية :م��ن أهم
م��ع��ززات الثقة بالنفس االب��ت��ع��اد عن
السلبية ،واألشخاص ا ُملحبطني
البيئات
َّ
السلبي خيلق جواً
واملتذمرين ،فاملحيط
ّ
ِ
والسلبية ،ويحُ دِّ د مهارات
من اإلحباط،
َّ
التفكري ،والرىض ،واإلعجاب بالذات،
وق��د تكون البيئة السلبية جمموعة من
األش��خ��اص كثريي التشاؤم والتذ ّمر،
ويتقنون فنون الشكوى واالعرتاض.
مراجعة ال ّنفس والعزم عىل التغيري :وهو
أم� ٌ�ر مهم لتعزيز الثقة ،وبنائها ورفعة
ال من ِّ
شأهنا ،بد ً
احلط من قيمتها؛ بارتكاب
ب��امل��ن��ك��رات ،وامل��ل��ه��ي��ات ،واملشتتات
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األخالقية ،واتباع اهلوى ،فإذا ما غرقت
النفس يف براثن الذنوب واتباع املعايص،
وس ّلمت قيادهتا هلواها غاب عنها اهلدف،
وتأخر اإلنجاز.
ّ
اختاذ القرار :يشمل دراسة البدائل وحتديد
املكانية،
أفضليتها ،ومناسبتها للظروف
ّ
والذاتية ،وحتديد األولو ّيات.
والزمانية،
ّ
ّ
ت��رك امل��ق��ارن��اتُ :ت��ع��دُّ مقارنة النفس
باآلخرين من إحدى سلبيات الشخصية؛
إذ حت��دّ من عزيمتها وتقلل من ثقتها،
والواقع ّ
أن الناس متفاوتون يف طاقاهتم
وق��دراهت��م ،فلن يبلغ أح��د الكامل مهام
سعى يف ذل��ك ،كام ّ
أن قصور اإلنسان
يف أم��ر ما جيب أال يسبب له اإلحباط
وإنكار الذات ،فاملقارنة ال تكون عىل متام
الصفات وحسنها فقط.
تسويق ال��ذات وتنميتهاّ :
إن الغاية من
تسويق الذات إظهار مميزاهتا ،وجوانب
قوهتا ،وقدراهتا ،وخرباهتا ،ومعارفها،
وإظهار استعدادها لإلنجاز والسعي،
وال يعني ذلك الغرور والرياء ،بل هو
صفة يبني اإلنسان بواسطتها مستقبله،
وي��ع� ّ�زز قيمته يف احل��ي��اة ،وي��ك��ون ذلك
بإبراز جوانب اإلبداع وإعامل العقل يف
ابتكار احللول ،ومساعدة الناس عىل حل
مشاكلهم ،وإظهار الفاعلية يف النفع،
والعمل اهلادف واجلاد

تنمية بشرية

تطوير الذات

يف كثري م��ن األح��ي��ان نشعر أن هناك
مشكلة حقيقية جيب تداركها يف حياتنا
اليومية ،ألهنا تعكر صفو احلياة ،وتؤدي
حلياة صعبة ،خاصة إن كانت هذه احلياة
مشرتكة بني رجل وامرأة ،فال بأس ببعض
املشاكل ،طاملا أهنا ستضفي عىل احلياة
نوع ًا من احلب واملتعة ،واحلياة الكريمة
الراقية ،فعندما حتدث مشكلة ما فهذا ال
يعني هناية احلياة ،ولكن تعني أن الذي
سبب املشكلة كان اهلدف منها تغيري نمط
احلياة ،والكشف عن الطريقة اخلاطئة
التي كانت تسري هبا احلياة.
حديثنا يدور عن تطوير ال��ذات ،ونعني
بتطوير ال��ذات أن نقوم بتغيري أنفسنا
لألحسن بأنفسنا ،بدون أي تدخل من

أحد ،فهذه الطريقة هي الوحيدة من أجل
احلصول عىل فرص حقيقية حلياة طيبة،
فهل من املمكن أن نصل ما مل تواجهنا
العقبات ،بالطبع ال ،فال بد من وجود
عقبة جيب أن نذللها للوصول إىل طريقة
حقيقية نرسو هبا إىل بر األمان.
وتنقل لنا قصة الدكتور جمدي يعقوب،
وهي قصة حقيقية استطاع صاحبها أن
يكون اس�ما وسمعة من دراس��ت��ه ملجال
الطب ،حيث قام بدراسة البكالوريوس
بالقاهرة ،وبعدها قام بالسفر للخارج،
وأكمل دراسته العليا والدكتوراه ،ثم
استطاع أن يكون اسام وسمعة بعد أن بنى
أول مقر طبي حديث ،وحاز بعدها عىل
جائزة نوبل ،ثم عاد ليكون رصحا طبيا
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كبريا يفد إليها امل��رىض من مجيع أنحاء
العامل ،ليكون بذلك أول وأشهر طبيب
ع��ريب يعالج امل��رىض بشكل شبه جماين
واحلكمة من هذه القصة أن نرتك األمر بيد
اهلل ،فهو املدبر لكل يشء ،وسوف يعوض
صربنا وتعبنا خري ًا بإذن اهلل.
اذن كانت هنالك خطوات نحو تطوير
الذات امهها:
اآلن اجعل هدفك كيف أط� ّ�ور نفيس و
ذايت ملواكبة هذا العرص الذي أصبح قرية
صغرية بفضل التكنولوجيا احلديثة؟ لذا
عليك أو ً
ال رفض مجيع العادات السلبية
املحيطة بك ،وال تقف عند آخر حتصيل
علمي قمت باحلصول عليه ،بل طور
نفسك بكثرة القراءة يف شتى املواضيع و
الثقافات املختلفة وتعرف إليها و استفد
من خرباهتا ،وكن صادق ًا مع نفسك أو ً
ال
قبل صدقك مع اآلخرين ،فالصدق مع
النفس يدعم الثقة الداخلية ،فكن مع
اهلل تعاىل وقوي عالقتك به واستمد منها
القناعة والرضا بام قسمه اهلل لك.
فال جيب عىل اإلنسان أن يعامل نفسه
معاملة سيئة ،فانظر إىل ق��ول الرسول
الكريم (صىل اهلل عليه وآله)« :ال حيقرن
أحدكم نفسه» ،فأنت وحدك من تستطيع
أن تصنع نفسك بأفكار إجيابية و بنظرة
متفائلة إىل املستقبل اجلميل ،فال تبخل
عىل نفسك بكل حلظة من حياتك فيكفيك
أن اهلل تعاىل أكرمك بالعقل وخلقك يف
أحسن تقويم.

آثار وتراث

ماذا تعرف عن جسور بغداد؟
ارتبطت جسور بغداد على نهر دجلة بقصص وأحداث مفصلية في تاريخ
على مدى قرنين من الزمان
ْ
العراق ،بدءًا من العهد العثماني ،مرورا باالحتالل البريطاني وما تبعه من أحداث وثورات وعمليات مقاومة
وانتفاضات ،ثم العهد الملكي واالنقالبات العسكرية التي تلته ،وقيام الجمهورية العراقية.

ومن جرس واحد يربط جانبي بغداد الكرخ
والرصافة عام  ،1850وعرف باسم جرس
الوايل نسبة إىل وايل بغداد العثامين آنذاك،
وكان ينتهي عند قرصه قرب ساعة القشلة
احلالية ،باتت بغداد اآلن حتوي  13جرس ًا
رئيس ًا تعود حلقب خمتلفة.

وال يذكر أي حدث أ ّمل ببغداد بدون ذكر
أحد جسورها ،فمسألة تفجري اجلسور
أو إغالقها وتنظيم التظاهرات قرهبا أو
فوقها ،وكذلك الثورات واالشتباكات
كلها وثقت بأسامء تلك اجلسور التي باتت
شواهد عىل ما جرى وجيري.
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جرس األئمة :هو جرس فوق هنر دجلة يربط
منطقتي األعظمية والكاظمية يف بغداد،
سمي هبذا االسم نسبة ملقربتني كبريتني
دف��ن فيهام كثريون من علامء اإلس�لام،
فمقربة قريش دفن فيها إمام الشيعة موسى
الكاظم ،ومقربة اخليزران دفن فيها إمام
السنة أبو حنيفة النعامن.
كان اجلرس قديام طائف ًا عىل النهر ،مكون ًا من
طوافات متالصقة ومربوطة بحبال متينة،
يطلق عىل الطوافات باللهجة العراقية
الدارجة (دوب��ة) ،وكانت تروى قصص
وحكايات ظريفة عن جرس األعظمية
حترر من وثاقه الذي
العائم ،إذ كثري ًا ما ّ
يربطه بالضفة وانطلق عائ ًام يف هنر دجلة،
ُ
فيستيقظ ال��ن��اس ليجدوا أن جرسهم
هرب ،فيعيدون مرة مجع الطوافات التي

آثار وتراث
حتمله من جديد.
وك��ان سكان املنطقة يتطوعون للبحث
عنه ،وجيدونه راسي ًا عىل ُبعد كيلومرتات
قليلة ،لكن اجل�سر الطائف أزي��ل بعد
احلرب العاملية الثانية ،وبني مكانه جرس
شيدته رشكة بريطانية عام .1957
قوي ّ

جرس الشهداء :يف املايض كان جرس ًا عائ ًام
شيد عام ،1940
وخيرتق شارع املتنبيّ ،
وكان يسمى قدي ًام اجلرس العتيق ،كذلك
سمي بجرس ال��ش��ه��داء بعد االن��ق�لاب
العسكري الذي أدى إىل قيام اجلمهورية
العراقية عام  1958ختليد ًا للذين سقطوا

يربط كرادة مريم بساحة التحرير ،وتعرض
للتدمري عام  1991وأعيد بناؤه ،ومنه
انطلقت رشارة املقاومة العراقية يف بغداد
ض��د األم�يرك��ي�ين ،ع�بر إس��ق��اط مروحية
عسكرية أمريكية بعد سقوط بغداد بيوم
واحد فقط.

جرس األعظمية :يربط جانب بغداد الرشقي
حيث تقع منطقة األعظمية بجانبها الغريب
حيث منطقة العطيفية ،ويعترب األحدث
بناء يف بغداد ،وبني عام .1979
جرس الرصافية :كان يطلق عليه شعبي ًا
جرس (القطار) ،يربط منطقتي العطيفية
والعويضية عىل جانبي دجلة ،وكان قريب ًا
من البالط امللكي يف منطقة الكرسة ،وهو
األقدم عمرا ،و ُبني مطلع القرن املايض.
جرس ب��اب املعظم :يربط وزارة الدفاع
القديمة بشارع حيفا ،وهو جرس خرساين
شهد ثورات وانتفاضات عدة.

خالل االنقالب.
جرس األح���رار :يربط منطقة الصاحلية
بحي حافظ القايض ،ففي ع��ام 1918
شيد اجليش الربيطاين جرس ًا من احلديد
ّ
عىل القوارب سمي بجرس «اجلنرال مود»،
يربط بني الصاحلية (يف الكرخ) ورأس
القرية (يف الرصافة) ،ويف ع��ام 1941
أنشئ جرس عىل أعتاب جرس اجلنرال مود
وسمي بجرس امللك فيصل األول ،وبعد
حتول العراق إىل مجهورية يف عام 1958
تغيرّ اسم اجلرس ليصبح جرس األحرار.
جرس اجلمهورية (ج�سر امللكة عالية):

جرس السنك :يربط فندق املنصور ميليا
والصاحلية بمجمع السنك التجاري
وس���اح���ة اخل���ل��اين ،وه����و ج�س�ر من
الكونكريت املسلح.
اجل�سر املع ّلق :يربط ح��ي ك���رادة مريم
بمنطقة ال��زوي��ة ،أنشأته رشك��ة بلجيكية
مطلع ثامنينيات القرن امل��ايض وه��و من
اجلسور الفريدة ،تعرض للدمار الشامل
يف حرب اخلليج الثانية عام  ،1991وأعيد
بناؤه عام .1995
البياع من جهة
جرس اجلادرية :يربط منطقة ّ
الكرخ باجلادرية من جهة الرصافة ،وهو
جرس من الكونكريت املسلح ويعترب أطول
جرس يف بغداد.
جرس ذو الطابقني :يربط حي الكرادة
بمنطقة ب���ال���دورة ،وه���و م��ن اجل��س��ور
الكونكريتية ،ويتألف من طابقني ،السفيل
للذهاب والعلوي لإلياب.
جرس ال��دورة :يقع جنوب بغداد ،وهو
جرس اسرتاتيجي يربط جنوب بغداد مع
خارجها.
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معلومات مفيدة
* ال يعترب امل��وز شجرة ،وإنّ�ما يص ّنف عىل أنّه
خشبي،
من فصيلة األعشاب ،لكون ساقه غري
ّ
ٍ
جمموعة من األوراق امللت ّفة عىل
ويتكون من
ّ
بعضها.
تم قياس طول األوعية الدموية املوجودة
* إذا ّ
ٍ
بالغ وزنه مخسني كيلوغرام ًاّ ،
فإن طوهلا
يف
إنسان ٍ
سيكون قرابة مئة ألف كيلوم ٍ
رت ،ما يعني أنهّ ا
تكون كافي ًة ّ
للف األرض عند خط االستواء
مرتني ونصف.
* يستطيع احلصان البقاء واقف ًا عىل أقدامه مدّ ة
شهر وأكثر.
* تصطاد اللبؤة تسعني باملئة م��ن فرائسها
حصة
وحدها ،وقبل أن تبدأ بأكل الفريسة ُتبقي ّ
األسد جانب ًا.
* تكفي الدهون املوجودة يف جسم اإلنسان
قطع من الصابون.
لصنع سبع ٍ
* تعادل ق� ّ�وة امل��رأة العضلية يف عمر اخلامسة
قوة عضلية يف عمر
والعرشين ما لدى رجلٍ من ّ
اخلامسة والستني.
* يظل الثعبان قادر ًا عىل اللدغ ح ّتى بعد مرور
نصف ساعة عىل قطع رأسه.
* يوجد للضفادع ق��در ٌة عىل امتصاص املاء
بجلدها ،إضافة إىل قدرهتا عىل امتصاصه من
منديلٍ مبللٍ باملاء.
* يمكن س�ماع زئ�ير األس���ود ع�لى بعد ثامنية
كيلومرتات.
* يعترب النمل السفاح من أكثر أن��واع النمل
رشاس�� ًة ،حيث هيجم عىل مستعمرات النمل
ختزنه من غ��ذاء ،ويقتل
املجاورة له ،فيأخذ ما ّ
ملكاهتا إضافة إىل إجباره عدد ًا من النمل للعمل
عنده كعبيد.
* تفرز بعض أنواع النباتات سماّ ً قات ً
ال من أجل
التخ ّلص ممّا جياورها من نباتات ،كي حتصل عىل
املاء كله ،وتشبع حاجياهتا.
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حبة البركة وفوائدها العجيبة
ّ

احلبة السوداء او حبة الربكة مهام كان االسم الذي تطلقه عليها
فتلك احلبة السوداء صغرية احلجم عظيمة املفعول هلا القدرة
عىل عالج الكثري من األمراض التي ال يمكن عالجها ،وما زلنا
إىل يومنا اكتشاف فوائد جديدة حلبة الربكة لذلك إذا استطعت
فاجعلها عنرص ًا أساسي ًا ىف غذائك بطريقة يومية او عىل األقل
أسبوعية ومن فوائدها أهنا تعالج العديد من احل��االت منها
(ارتفاع ضغط الدم ،الربو ،التهاب احللق ،تقليل أرضار األشعة
واإللكرتونات السالبة ،احلامية من األسلحة الكيميائية! ،منع
تكون الندوب ( أثار اجلروح ) بعد العمليات اجلراحية ،معاجلة
امراض الصدفية ،معاجلة مرض باركنسون (اخلرف) ،السكري
من النوع الثاين ،الرصع والتشنج ،التقليل من اإلصابة بالعدوى
البكتريية ،احلامية من النوبات القلبية ،رسطان الدم).

ّ
لتجنب ألم العضالت
نصائح
مرة ،أو بعد توقف
الكثري من الشباب وبعد ممارسته الرياضة ألول ّ
طويل ،يصاب بتشنجات وآالم جسمية ،بعضها جتعله غري قادر
عىل احلركة ليوم أو يومني ،فيشعر بثقل جسمه ،ولكن هناك ثالث
نصائح لتج ّنب مثل هذه املشكالت:
أو ً
ال :ابدأ بتامرين اإلمحاء ،وهي متارين بسيطة متدد وهتيئ العضالت
للمامرسة الرياضة من دون أمل ،فالعضالت تكون يف حالة تقلص
وال تتمكن من التجاوب مبارشة مع التامرين القو ّية.
َ
مهم جد ًا ،حيث
عليك
ثاني ًا:
ّ
التدرج يف التو ّقف عن ممارسة الرياضة ّ
حتتاج العضالت إىل ممارسة بعض التامرين البسيطة للعودة لوضعها
الطبيعي ،وليس التوقف املفاجئ.
ّ
ثالث ًا :تناول طعام ًا خفيف ًا أثناء ممارسة الرياضة ،فاجلسم حيتاج
إىل طاقة كبرية ،ونقص الطاقة يؤدي إىل آالم حادة يف العضالت،
ولتجنب هذه اآلالم احرص عىل تناول أطعمة حتتوي عىل السكر
أثناء أداء التامرين ،إلمداد اجلسم بالطاقة بشكل رسيع مثل الفواكه
وخصوص ًا املوز.
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صورة وتعليق
كربالء بريشة الفنان عبد األمير طعمة

فترج َل..
قب َة المولى
ّ
رأى ّ

محمد حمزة

يذكر الشيخ النوري يف كتاب دار السالم (ص  ، )181والشيخ جعفر
ُ
ّ
حمبوبة يف مايض النجف وحارضها (ج / 1ص  ،)149ان السلطان
زار سنة  1638ميالدية ،مدينة النجف األرشف ،وملا
العثامين (مراد) َ
جاء للزيارة كان معه وزير شيعي فلام رأى القبة الرشيفة ملرقد اإلمام
ترجلت؟!
ترجل ،فسأله السلطان :ملا ّ
عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ّ
قال الوزير :هذا القرب ألحد اخللفاء الراشدين وابن عم النبي (صىل اهلل
فنزلت تعظي ًام له.
عليه وآله)
ُ
ً
ّ
فرتجل السلطان ،فقال بعض النواصب :ان كال منكام خليفة واحرتام
ّ
احلي أوىل من احرتام امليت ،فرت ّدد السلطان يف الركوب وتفأل بالقرآن
الكريم فكانت اآليةَ ( :فاخْ َل ْع َن ْع َل ْي َك إِ َّن َك بِا ْل ِ
واد المْ ُ َقدَّ ِ
وى) (سورة
س ُط ً
طه ،اآلية ،)13 :فأمر السلطان برضب عنق الناصبي الذي عذله عىل
ترجله واستشهد مؤدب السلطان ببيتني من الشعر أليب احلسن التهامي:
امللوك ِ
ِ
ازدحامها
ويكثر عند االستال ِم
ببابه **
تزاحم تيجان
ُ
ُ
ٍ
َ
ْ
هامها!
إذا ما ُ
ترج ْ
ترجل ُ
لت ** وإن هي مل تفعل ّ
رأته من بعيد ّ

الف��رق بي��ن الوال��د و األب
مصطلحان في السياسة

ديامغوجية :كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)،
وتعني الشعب ،و(غوجية) وتعني العمل ،أما معناها
السيايس فيعني جمموعة األساليب التي يتبعها السياسيون
خلداع الشعب وإغراءه ظاهري ًا للوصول للسلطة وخدمة
مصاحلهم.
تعددية :مذهب ليربايل يرى أن املجتمع يتكون من روابط
سياسية وغري سياسية متعددة ،هلا مصالح مرشوعة متفرقة،
وأن هذا التعدد يمنع متركز احلكم ،ويساعد عىل حتقيق
املشاركة وتوزيع املنافع.

إعداد /سارة علي

*الوالد /ال يطلق إال عىل من أولدك من غري واسطة أي األب
املبارش (و والد و مـا ولد) ،و قد أوضح القرآن أن لكل إنسان
اخ َش ْوا َي ْو ًما لاَ
اس ات َُّقوا َر َّب ُك ْم َو ْ
(والد) واحد فقـطَ ( :يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ود ُه َو َجا ٍز َع ْن َوالِ ِد ِه َش ْيئًا).
يجَ ْ ِزي َوالِدٌ َع ْن َو َل ِد ِه َولاَ َم ْو ُل ٌ
*أما األب فقد يكون والدك ،وقد يكون جدك ،وقد يطلق عىل
اجلد البعيد( ،ملة أبيكم إبراهيم).
فقد يكون لإلنسان (آباء) كثريون فيوسف يقول (و اتبعت ملة
آبائي إبراهيم و اسحاق و يعقوب) ،و إبراهيم هو جد والده ،و
إسحاق هو جده ،فقـد يكون (األب) عماً أو جدً ا.
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